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القائد العـام لليونيفيــل اللـواء البرتــو أســــارتا كويباس يراقب فيما يقـــوم  حــرفي 
بصنـــــع الفّخــار خـالل معــرض للحـرفيات والمأكــــوالت اللبنانية التقليديـــة، الــذي 
أقيـــــم فـــــي المقّر العـــــام لليــونيفيــل فـــــي الناقــورة لمناســــبــة اليــــــوم العالمــي 
للســــالم في 21 أيلــول 2011. هــذا المعــرض هــدف الــى مساعـــدة التعاونيـات 
والجمعيـــــات الزراعيـــــــــة الجنوبيـــــة في تســــويـــق منتجــاتهـــــم وتعريــف عناصـــر 

اليــونيفيــــل علــى الثقـافــــة اللبنــانيـــة.



اإلفتتاحية

 آليات حفظ السالم 
بعد خمس سنوات على صدور القرار 1701
في دردشة على فنجان قهوة في بيروت منذ مدة، أبدى أحد كبار الصحفيين مالحظة على كالم 
لي إعتبرت فيها ان السنوات الخمس الماضية التي تلت إعتماد قرار مجلس األمن الدولي 1701 
)2006( كانت الفترة األكثر هدوءًا التي شهدها جنوب لبنان في العقود الثالثة الماضية، ولم يكن 
يقصد من خالل وجهة نظره تلك الطعن في حقيقة الهدوء غير المسبوق في المنطقة بقدر ما 
قصد ان هذا الهدوء لم يكن نتيجًة لجهود اليونيفيل، بل ألن األطراف ال تريد الدخول في نزاع.

نرياج �سينغ ـ رئي�س التحرير

القوات الإ�س����رائيلية من لبنان. وفي هذا ال�س����ياق، ت����وؤدي اليونيفيل 
دورًا رئي�سيًا في الحفاظ على الهدوء ومنع الت�سعيد.

اإن عملية و�س���ع عالمات مرئية عل���ى الخط الأزرق تمثل خطوة هامة 
ف���ي هذا الإتجاه، وهي مهمة �س���اقة ت�س���طلع بها اليونيفي���ل بالتعاون 
م���ع كال الجانبي���ن. اإن مقدار الوقت والموارد الت���ي تبذلها اليونيفيل 
ف���ي �س���بيل اإزال���ة الألغام م���ن اأجل تاأمي���ن المم���رات، والتفاو�ض مع 
الأطراف، وو�س���ع عالم���ات على كل نقطة على الأر�ض ليت�س���نى روؤية 
خ���ط من البرامي���ل الزرقاء على م���دى العين، كل ه���ذه الأمور تفوق 
حت���ى الآن اأي عملي���ة مماثلة ت���م القيام بها في اأي م���كان في العالم. 
وعلى الرغم من الح�سا�س���يات التي تنتج عن هذا العمل، فاإننا نحرز 
تقدمًا مطردًا حتى الآن، حيث و�س���عت اليونيفيل في 19 اآب الما�سي 
البرميل الأزرق رقم مئة، علمًا اأن عدد البراميل الإ�س���افية المطلوبة 

لإتمام عملية تعليم الخط الأزرق يقّدر ب� 350 برمياًل.

هذه لي�س���ت �س���وى بع�ض الحالت عن كيفية عمل اآليات حفظ ال�س���الم 
ف���ي اإطار الق���رار 1701. الأهم من ذلك ان اإنت�س���ار الجي�ض اللبناني 
بدعم قوي من اليونيفيل اأدى اإلى تغيير اإ�س���تراتيجي في البيئة الأمنية 
في جنوب لبنان، ذلك اأن ال�سراكة الإ�ستراتيجية بين القوتين �ساهمت 
في التح�ّس���ن المطرد للو�س���ع الأمني في المنطقة خالل هذه ال�سنوات 
الخم����ض. وينعك�ض هذا التح�ّس���ن على الحياة اليومي���ة للنا�ض، وكذلك 

على التنمية الإقت�سادية الوا�سحة للعيان في جنوب لبنان.

وبعد كل ما قلناه وفعلناه، يبقى اأن نقول ان اليونيفيل لي�س���ت هي الحل 
للن���زاع، ول���م يفتر�ض بها يوم���ًا ان تكون الحل. في حزي���ران من عام 
2008، وف���ي مقال ل� »الجنوب«، كتب رئي�ض عمليات حفظ ال�س���الم 
ف���ي الأم���م المتحدة ف���ي حينه جان م���اري غوينو ما يل���ي: »اإن عملية 
حفظ ال�س���الم تهدف اإلى دعم الجهود الدبلوما�س���ية للتو�سل اإلى حل 
�سيا�س���ي، ول يمكن اأن تك���ون بدياًل عن الحل ال�سيا�س���ي... اليونيفيل 

تخلق فر�سة لل�سالم، ويجب اإغتنام هذه الفر�سة«.

من ناحيتي، اأجبته اأّل م�س���كلة لدي قطعًا في الإعتراف باأن الف�س���ل في 
ه���ذا الإنجاز يعود اإلى حد كبير اإلى الأطراف، فالإلتزام بوقف الأعمال 
العدائية في نهاية المطاف مرتبط »بالإرادة ال�سيا�سية« لدى الجانبين.

م���ن الناحية الف�س���لى، اإننا نتطلع لأن توؤدي هذه »الإرادة ال�سيا�س���ية« 
اإل���ى وق���ٍف دائٍم لإطالق الن���ار واإيجاد ح���ٍل طويل الأم���د للنزاع، وهي 

م�ساألة تقع خارج نطاق اإخت�سا�ض اليونيفيل.

والجدي���ر بالذكر اأن اليونيفيل توّفر في نطاق وليته���ا اإطارًا اأمنيًا من 
خالل عملياتها المن�ّس���قة مع الجي�ض اللبنان���ي، الأمر الذي يحول دون 
وق���وع حو�دث قابلة للت�س���عيد، كم���ا توّفر �إطارً� لآلية �إرتباط وتن�س���يق 
فعالة، مما ي�س���مح لالأطراف معالجة جميع الق�س���ايا العملياتية اأمنيًا 
وع�سكريًا من خالل اليونيفيل، وهذا المنحى يعزز »الإرادة ال�سيا�سية« 

لموا�سلة الإلتزام بوقف الأعمال العدائية من كال الجانبين.

ومع ذلك، وعلى �لرغم من �لجهود �لكبيرة �لتي نبذلها، فاإن �لحو�دث 
تقع، وبع�س���ها لديه الإمكانية لأن يتطور اإلى نزاع اأكبر. خذ على �سبيل 
المث���ال تبادل اإطالق النار الذي وقع بين جنود الجي�ض اللبناني وجنود 
الجي�ض الإ�س���رائيلي عبر الخط الأزرق في منطقة الوزاني في �سهر اآب 
الما�سي، وكذلك تبادل اإطالق النار الأكثر خطورة في العام المن�سرم 
في بلدة العدي�س���ة. لقد �س���اعد تدّخل اليونيفي���ل الفوري في حينه على 
وق���ف اإط���الق النار واإحت���واء الموقف. وم���ن ثم، ومن خ���الل الإنعقاد 
الفوري لالإجتماع الثالثي، ح�س���لت اليونيفيل على تاأكيد من الأطراف 
باإلتزامه����م وقف الأعمال العدائية، و�س����اعدت في بن����اء الثقة المتبادلة. 
وهكذ�، و�إ�س���تنادً� �إلى نتائج تحقيقاتنا في �لحو�دث، مّكنت �ليونيفيل 
الأطراف من اأخذ خطوات ملمو�سة للتخفيف من اإحتمالت تكرار مثل 

هذه �لحو�دث.

اإن العدي�س����ة تمث����ل واحدة من المناطق ال�س����اخنة العديدة على طول 
الخ����ط الأزرق حي����ث الخالف����ات المتج����ذرة والمطالب����ات المتبادلة 
بالأرا�س����ي بي����ن الطرفين تمي����ل اإل����ى اإزكاء التوتر عل����ى الرغم من 
اإلتزام الطرفين المعلن اإحترام الخط الأزرق بو�س����فه خط اإن�سحاب 
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زار رئي����ض احلك��وم���ة جنيب ميقات�������ي الي��ونيفي����ل يف 
16 مت������وز 2011، وق���د حمل�����ت ال�زي�ارة ال�س���ريع����ة 

للمق������ر العام للبعث������ة يف الناق���ورة يف جن����وب لبن��ان 
ر�سالتني: جتدي��د اإلت�زام لبنان التنفي��ذ الكام���ل لق�رار 
جمل�ض الأم���ن 1701، وتقدي��ره مل�س���اهمة قوات حفظ 
ال�س���الم يف ال�س���الم والإ�س���تق��رار بالتعاون مع القوات 

امل�سلح�ة اللبناني��ة.

ويف مقابل���ة م���ع جملة »اجلنوب« ق���ال الرئي�ض ميقاتي: 
»باإ�سمي وباإ�س���م احلكومة اللبنانية �سكرت اللواء اأ�سارتا 
و�ل�س���باط و�جلنود على �ملهمة �لتي ي�س���طلعون بها بكل 
�س���دق، ل �سيما يف جمال فر�ض الأمن وال�سالم بالتعاون 

مع اجلي�ض اللبناين يف جنوب لبنان«.

وق���د رافق الرئي�ض ميقاتي وفد موؤلف من وزير الدفاع 
فايز غ�س���ن وقائد الق���وات امل�س���لحة اللبنانية العماد 
ج���ان قهوجي وع���دد من كبار امل�س���وؤولني الع�س���كريني 
واحلكومي���ني. هذا وقد اإ�س���تعر�ض رئي�ض احلكومة ثلة 
من حر�ض ال�س���رف يف اليونيفيل، ثم اإ�ستمع اإلى �سرح 
ح���ول عملياتها، وبحث مع القائ���د العام اللواء األبريتو 
اأ�سارتا كويبا�ض الأن�سطة التي ت�سطلع بها قوات حفظ 

ال�سالم بالتعاون مع القوات امل�سلحة اللبنانية.

ويف ح���ني جدد ميقاتي الإلتزام بوقف الأعمال العدائية 
مبوج���ب الق���رار ال���دويل 1701، اأ�س���ار اإل���ى اأن دعم 
احلكوم���ة اللبنانية لتجدي���د ولية اليونيفيل ملدة �س���نة 
اإ�س���افية اإبتداء من الأول من اأيلول من عام 2011 هو 

دليل على اإهتمامها يف بعثة حفظ ال�سالم وعملها.

واأ�س�اف ميقات�ي يف حديث���ه اإلى »اجلن���وب«: »ونح��ن 
نق�ول م�رة اأخ���رى �س���ك�رًا لكم يف اليونيفي��ل، و�سك���رًا 
لكم على فر�ض الأم�ن وال�س���الم. الي����وم، نحن نتطلع 
قدمًا للو�س���ول حقيق�ًة لي�ض فقط اإل���ى وقٍف لالأعم�ال 
العدائي���ة واإمن���ا اإلى وق���ٍف دائم لإط���الق النار بحيث 

يكون الإ�ستقرار �ساماًل وكاماًل«.

ويف بيان �سدر عقب املحادثات، قال رئي�ض احلكومة ان 
هن���اك اإجماع وطني على اليونيفي���ل ومهمتها »واأنا هنا 
لأوؤك���د على ذلك م���رة اأخرى بعبارات جلية«. اأ�س���اف: 
»اإن ال�س���عب اللبناين، واأنا �سخ�سيًا، نقّدر عميقًا العمل 
ال���ذي تقومون به، جنبًا اإلى جن���ب مع اجلي�ض اللبناين، 
للحفاظ على ال�سالم والهدوء يف هذا اجلزء من البالد 

الذي عانى من �سنوات طويلة من ال�سراع«.

كم���ا اأكد الرئي����ض ميقاتي ان »احلكوم���ة ملتزمة تنفيذ 
قرار جمل�ض الأمن الدويل 1701«.

ويف مقابلت���ه م���ع »اجلنوب«، تط���ّرق الرئي����ض ميقاتي 
اإلى العالقة اجليدة التي جتمع بني اليونيفيل مع �س���كان 
جن���وب لبن���ان واجلي����ض اللبناين، فق���ال: »اإنن���ا نقدر 
العالقة الطيبة مع ال�س���كان يف جن���وب لبنان. هذا مهم 
ج���دًا. وم���ع اأن مهم���ة اليونيفيل له���ا طابع اأمن���ي فاإننا 
نالحظ اأي�س���ًا امل�س���اعدات والعالقات الإجتماعية التي 

بداأت تربط قوات حفظ ال�سالم مع اأهايل اجلنوب«.

ويف وق���ت �س���ابق من ذل���ك اليوم خ���الل زيارت���ه ملواقع 
اجلي�ض اللبناين على طول اخلط الأزرق، اأ�ساد الرئي�ض 
ميقات���ي بوج���ود اليونيفي���ل، قائاًل: »اإن املظل���ة الدولية 

الت���ي وفرها ن�س���ر ق���وات اليونيفيل يف اجلن���وب تعك�ض 
اإهتمام املجتمع الدويل بلبنان واأمنه واإ�ستقراره«.

كم���ا وجه كلمة اإل���ى اجلنود اللبناني���ني حثهم فيها على 
العمل ب�سكل وثيق مع قوات حفظ ال�سالم، وقال: »جنود 
م���ن دول �س���ديقة تركوا اأوطانهم وعائالته���م واأتوا اإلى 
اأر�س���نا ليحقق���وا فيها �س���المًا واأمن���ًا ويكر�س���وا اإرادة 
املجتمع ال���دويل يف روؤية بلدنا م�س���تقرًا واآمنًا، فتعاونوا 
معه���م، ون�ّس���قوا اإجراءاتكم و�س���جعوا كل تقارب بينهم 
وبني اأهلنا واآبائنا اجلنوبيني الذين ل اأ�سك حلظة اأنهم 

يقدرون ت�سحياتهم ويحت�سنوهم كما يحت�سنونكم«.

م���ن جانبه، قال اللواء اأ�س���ارتا ان زيارة الرئي�ض ميقاتي 
اإلى اليونيفيل »ت�سكل �سهادة دعم قوية ملهمتنا«. واأ�ساف 
القائ���د العام: »لي�ض لدي اأدنى �س���ك يف اأن ذلك �س���وف 
ي�س���جع كثريًا قوات حفظ ال�س���الم يف اليونيفيل، وكذلك 
�س���ركائنا الإ�سرتاتيجيني يف القوات امل�س���لحة اللبنانية، 
ملوا�سلة البناء على املكا�سب الثابتة التي حتققت لناحية 
الو�س���ع الأمني على مدى ما يقارب اخلم�ض �سنوات منذ 

اأن دخل وقف الأعمال العدائية حّيز التنفيذ«.

�سمري غطا�س ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
يـــــزور اليـــــونيـفـيل

إنه��ا الزي��ارة األول��ى الت��ي يقوم 
بها الرئي��س نجي��ب ميقاتي إلى 
اليونيفي��ل، وكذلك الزيارة األولى 
الت��ي يق��وم به��ا رئي��س حكومة 

لبنان لليونيفيل.



وللو�س���ول اإلى تلك الغاية، قال ال�سابط الفرن�سي الذي 
خدم ملدة ع���ام كرئي�ٍض لهيئ���ة اأركان اليونيفيل، العميد 
كزافيي���ه دو فواملونت، انه ينبغ���ي اأن يكون هناك مزيد 
م���ن الدعم للجي����ض اللبناين باأية و�س���يلة ممكنة، بدءًا 
من زيادة التعاون والتن�سيق و�سوًل اإلى تكثيف التدريب 
امل�س���رتك والقيام بحمالت على ال�ساحة الدولية لتوفري 

ما يلزم من معدات للقوات امل�سلحة اللبنانية.

ويتوّل���ى العميد الفرن�س���ي بوجني دولميزونوف رئا�س���ة 
اأركان اليونيفيل منذ متوز املا�سي.

ويف مقابلة مع جملة »اجلن���وب«، قال دو فواملونت »ان 
الإجن���ازات العظيم���ة لأي بعث���ة حفظ �س���الم تكمن يف 

متكنها من �حليلولة دون وقوع  حو�دث«.

اأ�س���اف: »كث���ريًا ما يق���ال ان هذه املنطقة ه���ي الأكرث 
ه���دوءًا يف لبنان، ورمب���ا يف املنطقة ككل حاليًا. واأعتقد 

اأن ه���ذه هي مهمتنا، وهي كذلك الإجناز الأهم، ورمبا 
هذا ما يجعلني يف غاية ال�سعادة والفخر«.

مفت���اح الإ�س���تقرار امل�س���تدام يتمثل يف تعزي���ز القوات 
امل�سلحة اللبنانية، والتدريبات الع�سكرية امل�سرتكة هي 
اأحد اجلوان���ب، وعن ذلك ق���ال دوفواملونت: »اجلي�ض 
اللبن���اين مول���ع بالتدريب���ات وه���و بحاجة له���ا، وكلما 
اإنخرطن���ا يف اأن�س���طة تدري���ب م�س���رتكة كلم���ا عرفنا 
بع�س���نا اأك���رث وكلم���ا اأ�س���بح بالإم���كان �س���لوك طريق 
›الو�س���ع النهائي‹ له���ذه البعث���ة، اأي نق���ل مهامنا اإلى 
اجلي����ض اللبن���اين ومن �س���منها املهام الت���ي اأجنزتها 

اليونيفيل«.

واإذ اأ�س���ار اإل���ى اأن اجلي����ض اللبناين اأكمل اإنت�س���اره يف 
اجلن���وب، لف���ت اإل���ى اأن���ه ل ي���زال بحاجة اإل���ى البنى 

التحتية والتدريب لإجناز مهامه.

اجلنوب

شرين األول 11
10   ت

العدد 

في نهاية خدمته إسترجع الضابط  الفرنسي ذكرياته خالل توليه رئاسة أركان اليونيفيل لمدة عام، معربًا عن فخره بهذه الخدمة التي 
إنتهت في حزيران 2011، معلنًا  انها حققت نجاحًا في الحفاظ على اإلس��تقرار في جنوب لبنان على الرغم من الصعوبات، إنما اإلنجاز 

النهائي يتمثل في توّلي القوات المسلحة اللبنانية المسؤوليات بشكل كامل عماًل بقرار مجلس األمن 1701.

تمرين مشترك بين الجيش اللبناني واليونيفيل

ضابط رفيع في اليونيفيل:
الجيش اللبناني القوي هو المفتاح لنجاح مهمتنا
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وق�����ال: »م���ا نفعل���ه، وم��ا ميكننا �أن نفعل����ه ك�س���باط 
يف اليونيفي��ل هو اأن ننق��ل ر�س����ال���ة، عب�ر اإت�س���التنا 
م���ع املجتم��ع الدول���ي وبلدانن�����ا ومق�ر الأمم املتح���دة 
والإحت�����اد الأوروب���ي وغي���رها، تق�����ول ان��ه ل ب�د م��ن 
دع��م و م�س���اعدة القوات امل�سلحة اللبناني��ة، ول �سيما 
يف كل م���ا له عالق��ة بالبنى التحتي���ة الع�س���كري���ة مثل 
حت�س���ني الثكنات، وبناء م��راك��ز للت�دري�ب يف اجلنوب 

وهلم جرا«.

واأ�س���اف: »لقد اأثبت اجلي�ض اللبناين كل قدراته هنا 
يف جنوب لبنان، واأعتقد اأننا يج��ب اأن نوا�س���ل العمل 
يف تعاون وثيق ونوا�س���ل م�ساعدته، �س���يئًا ف�سيئًا، لأن 
هذا هو اله����دف: اأن تغادر اليونيفي���ل ويتولى اجلي�ض 

اللبناين جميع امل�سوؤوليات«.

وق���د خل�ض العميد دوفواملون���ت عمل اليونيف�يل خالل 
فرتة وليته، فقال انه بالإ�سافة اإلى الإ�ستق��رار ال�سائد، 
فاإن التع�اون م��ع اجلي�ض اللبنان���ي حت�ّس���ن كثي�رًا مما 
زاد م���ن ق��وت�������ه، يف ح���ني اأن�����ه �س���م��ن الي��ونيفي�����ل 
نف�س���ه�ا كان هناك جن��اح يف تنفيذ املراجع��ة التقنية 
امل�س���رتكة الت�����ي اأع���ادت هيكل������ة البعث�������ة واأُن�س���ئ�ت 
مبوجبه����ا ق����وة �لإحتياط �لتابع���ة للقائد �لعام نتيجة 
اجلم���ع بني كتيبة امل�س���اة الفرن�س���ي��ة وق�����وة التدخ��ل 

ال�سري��ع بغي��ة تعزيز احلركة العملياتية.

اأ�س�����اف: »ونح��ن اأي�سًا يج��ب اأن ن�ستم��ر يف التكّي��ف 
واإع��ادة تنظي��م ق��واتن�ا باإ�ستم��رار لنك��ون اأكرث فائدة 
واأكرث فاعلية عل��ى ال��دوام«، لفتًا اإلى اأن الي���ونيفي��ل 

ينبغي اأن تبقى »بعثة ع�سكرية قوية«.

و�سدد اجلرنال على التعاون اجليد مع اجلي�ض اللبناين، 
قائاًل: »�إن هذ� �لتعاون ي�سري ب�سكل جيد جدً�، وميكنني 
اأن اأقول اأنه يجري ب�س���كل اأف�س���ل واأف�س���ل... ال�سكان ل 
يرونن���ا دائمًا مع اجلي����ض اللبناين عل���ى الأر�ض، وذلك 
لأن عددنا 12000، وبالت���ايل هذا العدد اأكرب من عدد 
اجلي�ض )يف املنطقة(، كما اأن للقوات امل�س���لحة اللبنانية 
مه���ام اأخ���رى... وهن���اك اإجت���اه اإل���ى زي���ادة كل ه���ذه 

الأن�سطة امل�سرتكة معًا«.

واإذ تطّرق اإلى الأن�سطة العملياتية التي ت�سببت يف بع�ض 
الأحي���ان باإحت���كاكات بني اليونيفيل وال�س���كان املحليني، 
قائ���اًل اأن هن���اك حاجة اإل���ى اإقامة توازن ب���ني الفاعلية 

العملياتية وما هو خري لل�سكان.

واأ�س���ار اإلى ان النا�ض تنزعج من التحركات الع�س���كرية 
يف كل م���كان، حت���ى اأن هذا ال�س���عور موجود يف فرن�س���ا 
حول القواعد الع�س���كرية، لكنه اأ�س���اف ان �سكان جنوب 
لبن���ان ينبغي اأن يقّدروا الأ�س���باب الكامنة وراء اأن�س���طة 

اليونيفيل.

وتاب���ع: »اإذا كنا نقوم بتدري���ب فهذا ل يعني اننا نقوم 
بذلك ملج���رد متعة املناورة. نحن ننفذ مهمة عملياتية 
تتمث���ل يف �س���مان الأم���ن هنا وه���و قبل كل �س���يء من 
م�سلحة ال�سكان املحليني. وبالتايل، اأعتقد اأن ال�سكان 
يعرف���ون جي���دًا اأن عليه���م اأن يتحملوا ح���دًا اأدنى من 
الإزعاج«، م�س���يفًا: »بالطبع، نحن من جهتنا نحاول 

احلد من الإزعاج لل�سكان بقدر ما ن�ستطيع«.

وق���ال اجل���رنال متوجهًا اإلى اجلنوبيني ان عليهم و�س���ع 

ثقتهم يف اجلي�ض اللبناين واليونيفيل، م�سريًا اإلى ان قوة 
حفظ ال�سالم تعمل يف �سفافية كاملة.

وتاب���ع: »لي����ض لدين���ا اأية اأجن���دة خفية، ولي����ض لدينا اأي 
خطط �س���رية �سوداء. نحن هنا حتت علم الأمم املتحدة، 
اأّي���ًا تكن ال���دول، ونح���ن نعم���ل يف املقام الأول مل�س���لحة 
ال�س���كان، وامل�ستفيد الأول من عملنا هم ال�سكان، واأعتقد 

اأن هذه الثقة من ال�سكان هي مبثابة مكافاأة رفيعة«.

وحتدث �جلرن�ل عن تفاعله مع �س���كان �جلنوب، فقال 
ان تلك الأوقات معهم ل تن�سى، �سواء كان هذا التفاعل 
خمطط���ًا له من قب���ل اأو مرجت���اًل، �س���واء كان منظمًا 
اأم ل، و�س���واء كان ر�س���ميًا اأو غ���ري ر�س���مي. واأ�س���اف: 
»عندم���ا تذه���ب اإلى مدر�س���ة يف جنوب لبن���ان وجتد 

الط���الب يغنون اأغاين فرن�س���ية مثاًل، لأنني فرن�س���ي، 
جت���د الأمر جمياًل يف البدء، ثم يتطور لي�س���بح موؤثرًا 
ج���دًا. وعندما تدعى لتن���اول الغداء اأو الع�س���اء، جتد 
دائم���ًا وفرة يف الطعام، حتى حني يكون النا�ض لي�س���وا 

بال�سرورة اأغنياء، هذا هو الكرم«.

ثم يختتم ذكرياته، معربًا عن اإمتنانه وفخره كفرن�س���ي 
للخدم���ة يف اليونيفي���ل يف �س���وء التاريخ امل�س���رتك بني 
لبنان وفرن�س���ا »الذي يخل���ق حتمًا عالق���ات قوية جدًا 

واإلتزامات بالن�سبة لنا كفرن�سيني«.

»التوا�س���ل الأول م���ع اجلنوبي يكون ودي���ًا على الدوام، 
واأعتق���د اأن ه���ذه هي الذك���رى التي �س���اأحتفظ بها عن 

لبنان واجلنوب«.

يوري كو�سكو ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

 »قوة االحتياط التابعة للقائد العام«  تقوم بدورية في جنوب لبنان 



ح�س���ني اإبن اخلم�سة ع�سر ربيعًا ترك الدرا�سة يف �سن 
مبكرة، لكن���ه اإ�س���تعان باملعلومات التي اإ�س���تقاها من 
دورة للتوعي���ة من خط���ر القنابل العنقودي���ة والألغام 
على يد حما�س���رين من اليونيفيل لتفادي اأن ي�س���بح 
هو نف�س���ه �س���حية للذخائر غري املنفجرة التي توا�سل 
تلوي���ث اأج���زاء كث���رية م���ن جن���وب لبنان بع���د خم�ض 

�سنوات على اإنتهاء النزاع.

كعادت���ه �س���باح كل يوم ركب ح�س���ني دراجت���ه النارية 
�سبيحة ذلك اليوم الربيعي وتوجه من بلدة »احلنية« 
الت���ي يقيم فيها اإلى عمله يف بل���دة »القليلة« املجاورة 
لها عرب طريق زراعي يتلوى بني ب�ساتني املوز والليمون 
العابق���ة برائحة زهر الليمون، وفيما هو ي�س���ري ببطء 

ملح على جانب الطريق ج�سمًا غريبًا. 

اأوق���ف الفتى الدراجة واإقرتب م���ن املكان بحذر وبطء. 
»عندما وقعت عيناي على ال�سريطة البي�ساء التي يتعلق 

بها اجل�س���م الغريب، تاأكدت اأنها قنبلة عنقودية«، قال 
ح�سني وهو يتذكر ما حدث معه.

عاد ح�سني م�س���رعًا اإلى الدراجة وتوجه بها اإلى الطريق 
الرئي�س���ية حي���ث �س���ادف م���رور دوري���ة تابع���ة للكتيب���ة 
الإيطالية يف اليونيفيل، فاأوقف الدورية باإ�س���ارة من يده، 
وحار ماذا يقول لهم، فهم ل يجيدون اللغة العربية، اللغة 
الوحي���دة التي يعرفها، فاأخذ ي�س���ري لهم بي���ده اإلى مكان 
القنبل���ة ويق���ول له���م »مب مب مب«، واأ�س���ار اأخ���ريًا لهم اأن 

يتبعوه، وهكذا اإلى اأن و�سل اإلى املكان. 

لكن ح�س���ني مل يطمئن باًل، وت�س���اءل م���اذا لو مل يكن 
لديه���م ما يفكك القنبلة اأو يفجره���ا؟ فرتكهم وتوجه 
اإل���ى اأقرب موقع للجي����ض اللبناين عن���د اأطراف بلدة 
احلني���ة، واأخرب اجلنود هناك عم���ا راأى، فما كان من 
قائد املوقع اإل اأن اأر�س���ل معه دورية ع�سكرية اإلى مكان 
القنبل���ة حي���ث اإلتق���ت الدوريت���ان اللبناني���ة والخرى 
التابع���ة لليونيفيل التي كانت قد نف���ذت عملية تفتي�ض 
يف حمي���ط املكان لتجد قنابل اأخ���رى، فقامت القوتان 

بتطويق املكان قبل تفجري تلك القنابل.

لقد جنح الفتى يف التعّرف على القنبلة العنقودية بف�سل 
التعليم���ات التي تلقاها خالل ح�س���وره دورة للتوعية من 

خطر الألغام نّظمتها اليونيفيل.

وقال ح�س���ني عندم���ا قابلناه اأم���ام منزل اأهل���ه يف بلدة 
احلني���ة انه قب���ل عامني عندم���ا كان ل ي���زال يدر�ض يف 
مدر�س���ة البلدة كان اجلي�ض اللبناين واليونيفيل ير�سالن 
كل عام دورية اإلى املدار�ض لي�سرحوا للتالميذ عن خطر 
القناب���ل العنقودي���ة والألغ���ام الت���ي خلفتها ح���رب عام 
2006، وقال وه���و يتذكر: »كانوا يح�س���رون معهم اإلى 

املدر�س���ة قنابل عنقودية واألغام من اأنواع خمتلفة ولكنها 
غري �ساحلة للتفجري وي�سرحون لنا عنها وعن خماطرها 

وكيف يجب اأن نت�سرف اإذا �سادفنا اأيًا منها«.

وتاب���ع قائاًل: »ول اأزال اأذكر كيف كان املرتجم يقول لنا 
بلغة �سارمة: ل تقرتب، ل تلم�ض، بلغ اأقرب موقع للجي�ض 

اللبناين اأو اليونيفيل«.

وبينما كان ي�ردد ح�س���ني تعليم�ات املت�رجم اأخذ باقي 
اإخوت��ه الأكرب �س���نًا ي�سارك�ون مع�ه يف تردادها وكاأنهم 
كور����ض: »ل تقرتب، ل تلم�ض، بلِّ�غ اأق�رب موقع للجي�ض 

اللبناين اأو اليونيفيل«.

وي�سي��ف ح�سني ان��ه عندما مل�ح القنبل�ة �سبيح�ة ذلك 
الي��وم فج�اأة ع�ادت اإلي��ه م�س���اه�د ال�س�رح يف املدر�س��ة 

فنفذ حرفيًا ما تعلمه.

ح�سني الذي ولد لأبوين فل�سطينني لجئني يعي�ض حاليًا 
يف بل��دة احلني��ة على بع��د ب�سع��ة كيلومرتات من بلدة 
ة« على املقل���ب املقاب���ل لبل��دة  اأهل��ه الأ�سلي���ة »الب�سّ
الناق�ورة احلدودي�ة اللبناني���ة، اإ�سط��ر ك�سائ�ر �سك��ان 
اجلن����وب اإل���ى مواجهة خم�اط���ر القناب���ل العنق�ودي��ة 

التي باتت جزءًا من ن�ساأته املاأ�ساوية.

واإث���ر تعّر�ض وال��ده لإ�س���اب���ة خط��رة يف عيني���ه اأثن�اء 
العم���ل اإ�سط��ر ح�سني لت��رك املدر�س��ة لإعال��ة عائلت�ه 
وامل�ساع��دة يف ع�الج وال��ده، متام�ًا كاإخ�وت���ه الأربع����ة 
الأكرب �س���نًا الذي��ن اإن�سموا اإلى �سوق العمل باكرًا. اأما 
اأختيه فقد اآثرتا الإنتق��ال مبا�س�����رة م��ن املدر�س��ة اإلى 

منزل الزوجية من دون متابعة الدرا�س��ة.

اإخت��ار ح�سني بداي���ة اأن يتعلم مهن���ة ت�سني���ع اأب���واب 
و�س���بابي��ك الأمليني���وم، لكن���ه اإكت�سف �س�ريعًا �سعوب���ة 
تعّل��م ه�ذه املهن��ة ب�س���بب و�س���ع��ه املعي�س����ي ال�س��يء، 
ف���رتك املهنة ليعم����ل مع اإخوت�����ه يف م�س���اح��ر ح���رق 

اخل�س�ب لت�سني�ع الفحم. 

ي�س���يف ح�س���ني وقد عال غبار الفحم وجه���ه ان اأخيه 
الأك���رب عل���ي يعمل مع فري���ق نروجي لن���زع اللغام يف 
جن���وب لبن���ان، وهو دائمًا ما يح�س���ر مع���ه اإلى البيت 
مطبوعات ت�س���ور القنابل العنقودية والألغام وت�س���رح 

كيفية الت�سرف يف حال م�ساهدتها.

وب�س���ب��ب طبيع����ة عم�����ل العائل�������ة يف جم��ع احلط��ب 
من الب�س���اتني فاإن اأفراده��ا عر�س�����ة ملواجهة دائم���ة 
مع القناب���ل العنق��ودي���ة املنت�س����رة بكثاف���ة يف �سه����ل 
احلني�����ة وب�س���اتينها، لذلك فان عل�����ي يح�ر�ض دائمًا 
عل���ى تذكي��ر اإخوت����ه ب�س���رورة الإنتباه خ�الل ال�س���ي�ر 

والعم���ل يف الب�ساتني.   

�سحي�ح اأن ح�س���ني ت���رك املدر�س�������ة باك����رًا، لك�ن يف 
اإح���دى �س���اع�ات الدرا�س�������ة ت��لك عن�دم�ا وق�ف جنود 
حفظ ال�س�����الم ي�سرحون ل�ه ع��ن خط�ر القناب���ل اأثبت 
ح�سني اأن���ه  ك��ان ي�س���تح��ق فر�س���ة اأف�س��ل مل��وا�سل����ة 
الدرا�س������ة، فق��د بقي��ت �س�ور ال�س����رح وكلمات��ه متامًا 
كما راآها و�س���معها عالق������ة يف ذاكرت��ه فاأنقذت حياته 

وحياة اأنا�ض غريه.

�سلطان �سليمان ـ ق�سم ال�سوؤون املدنية يف اليونيفيل

»ال تقترب، ال تلمس«
تعليمات بسيطة من اليونيفيل تنقذ حياة فتى

درس تلق�اه الفتى حسين أب�و ري��ة من�ذ سنتي�ن من محاض�ر من الي��ونيفي��ل 
أنقذ حياته، وربما حياة آخرين.
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شكرًا لكم...

كان يوم الثالثاء يومًا حافاًل بالنسبة يل ولرفاقي من مختلف املدارس الجنوبية. خمسة وأربعون تلميذًا يف ذاك اليوم فقط ُبعث األمل يف قلوبهم من جديد حيث إستمتعنا بنشاطات مختلفة 

وتجارب حياتية جديدة تطور ذاتنا وتدفعنا إىل األمام وكأننا يف ذاك اليوم سافرنا من قلب الجنوب إىل مصّغر للعامل حيث تواصلنا مع أناس من جنسيات ولغات مختلفة.

تارة كنا إطفائيني وطورًا نازعني لأللغام وتارة أخرى ركابًا للمروحية. وكم غمرتنا الس��عادة وش��عرنا بالفخر ونحن نتدرب عىل أعامل اليونيفيل يف الجنوب. وعند دخولنا إىل املركز القيادي 

يف الناقورة رسمت الدهشة لوحتها يف وجوهنا عندما رأينا أماًم متحدة. متحدة ومتكاتفة يدًا بيد يك يعم السالم أرض الجنوب.

لذلك أتوجه بالشكر الجزيل، بإسم الشعب اللبناين أجمع والجنويب خاصة، لليونيفيل لضباطها وجنودها وعنارصها. عربتم آآلف األميال يك تنرشوا السالم. جئتم إىل هنا يك ترسموا الفرحة 

يف قلوب الناس والطالب، ومل يكن وجودنا هناك س��وى خري دليل عىل ذلك. جئتم إىل هنا يك تعيدوا للناس ما تبقى من إبتس��اماتهم، يك يش��عر الطفل باألمان، كيف ال تخاف أم بعد اليوم 

عىل طفلها من قنبلة عنقودية إذا ما ذهب إىل الرباري يش��تم رائحة األزهار، يك تزيلوا من حقولنا مخلفات الحرب وقنابلها. وقدمتم مس��اعدات وخدمات كثرية يف ش��تى املجاالت، فأمنتم 

الطباب��ة وامل��واد الغذائية وغريها. وأقمتم دورات مختلفة يف اإلس��عافات األولية ومكافحة الحرائق والخياطة لتفعيل دور امل��رأة. وحققتم أحالم البعض األمر الذي يصعب تحقيقه هنا يف 

الجنوب نسبة إىل الوضع األمني الذي يتفجر كل فرتة، هذا باإلضافة إىل الوضعني املادي واإلجتامعي املزريني.

لذا، نحن اليوم كش��عب لبناين نكن بالش��كر الجزيل لقوات حفظ السالم الس��اهرين بجانب الجيش اللبناين عىل حفظ أمن لبنان وإستقراره وعىل تنفيذ القرار 1701 بتفاصيله من قِبل 

كِال الجانبني اللبناين واإلرسائييل.

فلكم نؤدي التحية ونرفع قبعاتنا شاكرين ومقدرين كل العطاءات والخدمات التي تقدمونها.

رلى بزيعـ  ق�سم ال�سوؤون املدنية يف اليونيفيل

ه���ذا وق���د توّل���ى ق�س���م ال�س���وؤون املدني���ة يف اليونيفيل 
تنظيم هذ� �لن�س���اط �لذي �إ�ستمر على مدى يوم كامل 
للط���الب الذين اأمت���وا بنج���اح الإمتحانات الر�س���مية 
لل�س���ف التا�سع )�سهادة الربيفيه(. جتدر الإ�سارة اإلى 
اأن ج���زءًا من اجله���ود التي تبذلها قوة حفظ ال�س���الم 
تتمث���ل يف تعري���ف اجلنوبيني وبخا�س���ة اجليل اجلديد 

على البعثة واأن�سطتها.

الطال���ب حمم���د غ�س���ان بزي���ع، 14 عام���ًا، م���ن بلدة 
زبق���ني ويدر����ض يف مدر�س���ة �س���ور الثانوية الر�س���مية 
للبنني والبنات، كان م���ن بني هوؤلء الطالب، وقد تال 
ر�سالة كان قد كتبها باللغة العربية عن اليونيفيل اأمام 
زمالئه الطالب يف قاع���ة املوؤمترات يف املقر العام يف 
الناق���ورة. ويف ما يلي ن���ورد، وبكلماته، اإنطباعاته عن 

الزيارة واليونيفيل:

زارت جمم��وع����ة م���ن ط����الب امل���دار�ض م���ن خمتل�����ف 
اأنح���اء جن����وب لبن������ان املق����ر الع����ام للي��ونيفي������ل يف 
الن�اق����������ورة يف 26 مت��������وز امل�ا�س�����ي. وك������ان ذل��ك 
الي���وم م�����ع الي���ونيفي���ل ف��ر�س������ة للط�����الب للتع��ّرف 
عل��������ى ق�����وة حف��ظ ال�س�������الم ومهمته���ا واأن�س���طته�ا 
والع�امل�ني فيه��ا، �س��واء اأكان��وا م��دني�ني اأو ع�سك��ريني. 
وق�������د �س���اه����د الط���الب ع���ن ك�ث������ب املروحيات التي 
ت�ستخدم للنقل والإخالء الطبي واأعمال الدوريات على 
اخلط الأزرق، وح�سروا عر�سًا عن كيفية اإزالة الألغ��ام 
وتدريبات على مكافحة احلرائ���ق. كما تخلل جتربتهم 
الت���ي متحورت حول التعّرف عل���ى حياة اجلندي ماأدبة 
غ���داء يف املطعم الدويل، وهو امل���كان الذي يجتمع في��ه 
جن��ود و�سب��اط م��ن �ل��دول �ل�� 36 امل�ساهم����ة بق����وات 

يف اليونيفيل معًا لتناول الطعام.

الط���الب، م���ن ناحيته���م، �س���وف ي�س���اركون زمالئهم 
الآخري���ن التجربة خ�سو�س���ًا انهم راأوا ب�س���كل مبا�س���ر 
كيف يق���وم جنود اليونيفي���ل والعاملني فيه���ا باأعمالهم 
الروتيني���ة اليومي���ة، كم���ا �س���معوا �س���رحًا عن اأن�س���طة 
اليونيفي���ل، مبا يف ذلك املو�س���وعات املعقدة مثل اخلط 
الأزرق. وعلى �س���بيل املثال، �س���األت فت���اة خالل الزيارة 
ع���ن كيفي���ة التط���ّوع للعم���ل يف عمليات حفظ ال�س���الم 
التابعة لالأمم املتح���دة. اإل اأن اأكرث ما اأعجب الطالب، 
بطبيع���ة احل���ال، كان قمرة القيادة لطائ���رة الهليكوبرت 
الإيطالي���ة وكذل���ك مه���ارات مكافح���ة احلرائ���ق الت���ي 

اإ�ستعر�ستها وحدة اخلدمات اللوج�ستية الدمناركية.

وقد ح�س���ر الطالب من املدار�ض الر�س���مية يف الناقورة 
ومروحني و�س���ور ورمي�ض، اإ�س���افة اإلى م�س���اركة طالب 

من القرى املجاورة الأخرى.

اليونيفيل، بعيون الطالب الجنوبيين
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ينضم جنود اليونيفيل الى السكان وتحديدا األوالد في نشاطات ترفيهية، وذلك باإلضافة 
الى عملهم في حفظ السالم وتقديمهم المساعدة للمجتمع الجنوبي. يسهم هذا النشاط 
الترفيهي في  تطوير التفاهم والتبادل الثقافي بين الجنود والجنوبيين، ويعزز الرابط بينهم.



شهر رمضان بالنسبة للمسلمين هو شهر الصوم والتعّبد والتقّرب 
من الله، فضاًل عن أنه ش��هر الترابط بي��ن العائالت واألصدقاء، 
وجنود حفظ الس��الم المس��لمين في اليونيفيل ال يختلفون عن 
غيره��م عندما يتعلق األمر بتقاليد الش��هر الفضيل، من دون أن 
يؤثر ذلك على أدائهم لمهامهم في حفظ السالم. وفي هذا الشهر 
الفضي��ل، يفتقد هؤالء العس��كريون المس��لمون أحباءهم نظرًا 
لوجودهم في مكان بعيد عنهم، مما يشكل عبئًا إضافيًا عليهم.

خالل �سهر رم�سان، ميتنع �مل�سلمون عن �لطعام و�ل�سر�ب 
والتدخني والإنغما�ض يف ملذات احلياة من �سروق ال�سم�ض 
�إل���ى غروبه���ا، وبطبيع���ة �حلال، ُيح���دث رم�س���ان بع�ض 

التغيريات يف الروتني اليومي جلنود اليونيفيل امل�سلمني.

الرائ���د وي���ردا برايوغو م���ن الكتيبة الأندوني�س���ية قال: 
»بالن�س���بة يل كجن���دي حفظ �س���الم يف اليونيفيل، فاإن 
رم�س���ان املبارك هو �س���هر ممي���ز لأن لدي فر�س���ة لأن 
اأعي�س���ه  مع م�س���لمني اآخرين يعملون يف خدمة ال�س���الم 
هنا يف لبنان، منهم جنود حفظ �س���الم من اأندوني�س���يا 

وبنغالد�ض وماليزيا وتركيا وتنزانيا ودول اأخرى«.

لكن الأمر لي�ض بال�سهل، خ�سو�سًا اإذا ما عرفنا اأنه حتى 
خالل �س���هر رم�س���ان يتوج���ب على جنود حفظ ال�س���الم 
اأداء واجباته���م، اإذ يقومون بدوريات منتظمة كجزء من 
مهمتهم يف م�ساعدة اجلي�ض اللبناين للحفاظ على الأمن 
يف اجلنوب، ويحر�سون املواقع ويقومون باأعمال لوج�ستية 

كما هو احلال يف اأي يوم اآخر اأو �سهر من �سهور ال�سنة.

ويبق���ى اأن عليه���م اأن يتاأقلموا مع الو�س���ع. اأحد اجلنود 
امل�س���لمني مثاًل توقف عن ممار�س���ة التمارين الريا�سية 
جتنبًا لل�س���عور بالعط�ض خ���الل النهار، واآخر اإ�س���تقطع 
جزءًا من وقته لل�س���الة وت���الوة الق���راآن. ويف كل يوم، 
يتجم���ع اجلنود مع���ًا حول مائ���دة الإفط���ار عند غروب 

ال�سم�ض اأو على مائدة ال�سحور قبل الفجر.

اأم���ا بالن�س���بة جلنود حفظ ال�س���الم غري امل�س���لمني يف 
اليونيفيل، فاإنهم يتوقفون عن الأكل وال�سرب والتدخني 
اإحرتام���ا  ال�س���ائمني  بوج���ود زمالئه���م  الأماك���ن  يف 
لتقاليد �س���هر رم�س���ان والآداب املرتبطة به، كما اأنهم 

يت�ساطرون تناول وجبة الإفطار مع رفاقهم امل�سلمني.

ولك���ن رمبا كان اأ�س���عب ما يف هذا ال�س���هر الف�س���يل اأن 
تكون، كجندي حفظ �سالم،  بعيدًا عن الأ�سرة والديار. 

وع���ن هذ� �ملو�س���وع حت���دث �لرقي���ب �أحم���د موؤمن من 
الكتيب���ة الغانية اإل���ى برنامج اليونيفي���ل الإذاعي فقال: 
»اإنن���ا نفتق���د لعائالتنا ون�س���تاق لتناول وجب���ة الإفطار 
معه���م. ولكننا، كع�س���كريني نعم���ل يف خدمة ال�س���الم، 
ن���درك ع���دم اإمكاني���ة القيام بذل���ك نظرًا ل�س���رورات 
اخلدمة. هناك اأوقات ل ن�س���تطيع فيها اأن نخرج ونلتزم 
ثكناتنا، واأوقات اأخرى نتناول فيها الإفطار يف �س���احنة 

اأو يف ناقلة جند مدرعة ولي�ض على مائدة الرحمن«.

وبالإ�سافة اإلى الوجبات التي يتقا�سمها جنود اليونيفيل مع 
بع�سهم البع�ض خالل �سهر رم�سان، يعترب ال�سهر الف�سيل 
اأي�سًا فر�سة للجنوبيني للتفاعل مع اجلنود امل�سلمني، وعن 
ذلك قال اإمام الكتيبة الغانية حممد عبد الرفول: »اأحيانا 
يزورنا اجلنوبيون ويتناولون معنا الإفطار، ون�سعر بالفخر 

يف مثل هذه املنا�سبات التي ل تقدر بثمن«.

كما ان ممثلني كبار عن اليونيفيل يت�ساطرون تناول وجبة 
الإفطار م���ع اجلنوبيني اللبنانيني، فقب���ل  عامني عندما 
تزامن اليوم العاملي لل�س���الم مع �س���هر رم�سان املبارك، 
ُدعي اأئمة وح���دات اليونيفيل وق�ساو�س���تها اإلى اإفطار يف 

مدينة �سور اإ�ست�سافته موؤ�س�سة اإ�سالمية حملية.

كان ذلك الإفطار حدثًا فريدًا من نوعه، ح�سبما يتذكر 
مفتي �س���ور وجبل عامل القا�سي ال�سيخ ح�سن عبد اهلل 
ال���ذي ق���ال يف مقابلة: »وف���رت لنا تلك املنا�س���بة خطًا 
جديدًا للتوا�س���ل مع اليونيفيل م���ن خالل رجال الدين، 
ولي�ض من خالل م�سوؤويل �لأمن و�ل�سباط �لع�سكريني«.

ورّدت اليونيفيل اجلميل باملث���ل عرب القائد العام اللواء 
األبريتو اأ�س���ارتا كويبا�ض الذي اإ�ست�ساف حفل اإفطار يف 
مق���ر البعثة يف الناقورة، وو�س���ف ال�س���يخ عبداهلل ذلك 
الإفطار باأنه كان »منا�سبة عك�ست اإحرتام القائد العام 

ل�سعائر امل�سلمني الدينية«.

كما ح�سر اللواء اأ�سارتا هذا العام حفل اإفطار دعت اإليه 
موؤ�س�سات الإمام مو�سى ال�سدر اخلريية يف �سور.

ويف كلمة له خالل احلفل، قال اللواء اأ�س���ارتا: »�س���وف 
توا�س���ل اليونيفيل القيام بدورها يف امل�ساهمة يف اإن�ساء 
بيئة اآمنة وحت�س���ني ظروف احلي���اة هنا يف اجلنوب. ان 
العي����ض جنبًا اإلى جنب، والتفاعل على اأ�س���ا�ض يومي مع 
اجلنود اللبنانيني وال�سلطات املحلية و�سكان القرى على 
حد �س���واء، ه���و يف راأينا ال�س���بيل الوحيد لإمت���ام املهام 

املنوطة باليونيفيل بنجاح«.

وعلي���ه، لي�ض م���ن امل�س���تغرب اأن يحتف���ي جنود حفظ 
ال�س���الم برم�س���ان ويعي�س���وه على اأكمل وجه، ذلك اأن 
اأداءه���م لفر�س���هم الدين���ي ي�س���اعد اأي�س���ا يف تعزيز 
اله���دف النهائ���ي املتمث���ل يف ال�س���الم. لقد اأ�س���بحت 
اليونيفي���ل ج���زءًا من احلي���اة اليومي���ة للجنوبيني بعد 
اأن تبادلت معهم ماآ�س���ي النزاعات ال�س���ابقة، ونتذكر 
ها هنا الكثري من جنود حفظ ال�س���الم الذين �س���حوا 

بحياتهم يف خدمة ال�سالم.

ويق���ول ال�س���يخ عب���داهلل: »عندما ن���رى اأنا�س���ًا يرتكون 
عائالتهم وقراهم وبلدانهم من اأجل �سمان اأمن وراحة 
واإ�س���تقرار اأنا�ض اآخرين، علينا اأن ن���درك عندئذ اأنه ل 

زال هناك اأنا�ض طيبني يف هذا العامل«.

وخت���م حديثه قائاًل: »لقد اأ�س���بح هوؤلء الرجال جزءًا 
من ال�س���عب اللبناين وهم يت�س���اركون معن���ا قيم لبنان 
�لتاريخية و�لقيم �لأخالقية نظرً� ل�س���قوط �سهد�ء من 
ق���وات اليونيفيل يف جنوب لبنان. مثل هوؤلء ال�س���هداء 
اأعطوا قيم���ة معنوية كبرية ل���رتاب اجلنوب من خالل 
هوؤلء الرجال الذين كر�س���وا حياتهم لل�سالم، واآمل اأن 

ي�سود ال�سالم«.

رانيا بدير ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

 رمضان في اليونيفيل، 
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»نرح���ب بعودة اجلي�ض الإيرلندي اإل���ى لبنان«، هذا ما 
كتب على لفت���ة رفعت عند مدخل بلدة تبنني، وهي تعرّب 

عن اآراء كثرٍي من النا�ض يف هذه البلدة اجلنوبية.
من�سور من�سور، وهو �ساحب متجر، رفع الالفتة اإمتنانًا 
لق���وات حف���ظ ال�س���الم الإيرلندي���ة الت���ي اأنق���ذت حياة 
وال���ده يف ليل���ة عيد امليالد ع���ام 1980 بعد اأن اأ�س���ابت 
قذيف���ة منزل العائل���ة يف قرية حّداثا. وقال من�س���ور ان 
الإيرلندي���ني �س���اعدوا وال���ده وقدموا له الع���الج الطبي، 
م�س���يفًا انه���م »نقلوا وال���ده اجلريح على م���ن مروحية 
توّلى قيادتها كابن اإ�س���مه اوبراين«. وقد بقي على قيد 
احلياة بعد عملية نقل الدم التي اأجروها له قبل نقله اإلى 

امل�ست�سفى حيث عولج فيه لأكرث من 40 يومًا.
جدي���ر بالذك���ر ان العالق���ة ب���ني الكتيب���ة الإيرلندي���ة يف 
اليونيفي���ل واأه���ايل جنوب لبن���ان تعود اإلى الأي���ام الأولى 
لإنت�سار قوة حفظ ال�سالم يف املنطقة يف عام 1978. وقد 
عا�ض اجلنود حلو الأي���ام ومّرها مع الأهايل، وفقدوا 47 

عن�سرًا خالل اأداء واجبهم يف خدمة ال�سالم.
والي������وم، يج�����ري اإحياء ه�����ذه العالق������ة الوثيق���ة بع���د 
اأن توقف��ت مع اإن�س���حاب الكتيب��ة منذ �س���ن��وات، علمًا ان 
تل���ك العالق���ة  تر�ّس���خ��ت على م��دى ال�س���نني يف عق���ول 

واأفك����ار اجلنوبيني من اأمثال من�سور.
اأم���ا علي دقيق، وهو �س���احب متجر اآخ���ر يف تبنني، فقد 
حتقق���ت اآماله يف عودة اجلن���ود الإيرلندين اإلى املنطقة 
نف�س���ها، حيث �س���نحت له الفر�س���ة الآن لتحية اأ�سدقائه 
الإيرلندي���ني القدام���ى واللق���اء باأ�س���دقاء ج���دد منهم. 
»لقد اأ�سبحت قوات حفظ ال�سالم الإيرلندية جزءًا من 
العائلة، وهي غري مكتملة من دونهم«، ح�سبما قال علي.

واأ�ساف وهو يتذكر الأيام اخلوايل: »العالقة مع الكتيبة 
الإيرلندي���ة تتجاوز جمرد العالقة ب���ني عاملني يف الأمم 
املتحدة و�سكان حمليني، فهناك جنود اإيرلنديون تزوجوا 
فتيات لبنانيات، وقد عملوا على الأر�ض، وزاروا ال�س���كان 
والقرى، حيث اإنعك�س���ت هذه الأم���ور اإيجابًا على العالقة 

بني اجلنود الإيرلنديني واملدنيني«.
وكانت اإيرلندا اإحدى اأوائل الدول التي �س���اهمت بقوات يف 
اليونيفيل منذ تاأ�سي�س���ها، حيث بقي اجلن���ود الإيرلنديون 
منت�س���رين يف املنطقة خالل اأ�سواأ فرتات النزاع يف جنوب 
لبنان وواجهوا الأوقات ال�سعبة جنبًا اإلى جنب مع ال�سكان، 
اإل���ى اأن اإن�س���حبوا يف عام 2001، ثم عادوا واإن�س���موا اإلى 
اليونيفيل يف الفرتة بني عامي 2007 و 2008 لين�س���حبوا 

مرة اأخرى، علمًا اأن �س���باطًا اإيرلنديني وا�س���لوا العمل يف 
املقر العام لليونيفيل يف الناقورة.

هذا وقد اإنت�س���رحوايل 450 جنديًا اإيرلنديًا يف حزيران 
من ع���ام 2011، ومتركزوا يف بلدة تبن���ني واأطلقوا على 
قاعدتهم اإ�س���م »�س���امروك« تيمنًا باإ�س���م نب���ات ورقه 
ثالث���ي الأبعاد وهو رمز اإيرلن���دا، كما اإتخذوا مواقع لهم 

اأي�سًا على طول اخلط الأزرق.

ويف م�س����تهل اأن�س����طتهم، وحتية منهم اإلى املا�س����ي ووفاءًا 
منهم جلنوب لبنان، اأقام جنود حفظ ال�سالم الإيرلنديون 
يف ال�س����اد�ض من متوز حفل تاأبني تذك����روا خالله رفاقهم 
الذين �س����قطوا يف خدمة ال�سالم. وقد تخلل احلفل قّدا�ض 
وقام ع����ازف مزمار بعزف مو�س����يقى حزينة، فيما و�س����ع 
�س����باط �إكلياًل من �لزهور على �لن�سب �لتذكاري وقدمت 
ثّلة من اجلنود التحية الع�سكرية اإحياًء لذكرى 47 جندي 

حفظ �سالم اإيرلندي �سقطوا يف جنوب لبنان.

وبع���د ذل���ك بيوم���ني، اإ�س���تقبلت الكتيب���ة الإيرلندية يف 
مع�س���كر �س���امروك القائد العام لليونيفيل اللواء األبريتو 
اأ�سارتا كويبا�ض، حيث قال يف كلمة له اأثناء الزيارة »اإن 
م�ساهمات قوات حفظ ال�س���الم الإيرلندية يف اليونيفيل 
تعود اإلى ع���ام 1978، وعمرها من عمر اليونيفيل، وقد 
فقدوا جنودًا �س���جعانًا يف خدمة ال�س���الم يف هذه الأر�ض 

العزيزة«، واأ�ساف: »اأنا فخور بوجودكم هنا«.

من جهته، قائد الكتيبة الإيرلندية املقدم فرانك بوجلر قال: 
»اإنه لأمٌر حيوي ومهم اأننا نعمل من خالل تعاون وتن�س����يق 
وثيق مع القوات امل�س���لحة اللبنانية من اأجل تطبيق مهمة 
اليونيفيل، وللحفاظ على ال�سالم والأمن يف جنوب لبنان«.

ول زال اأهايل تبنني يتذكرون ق�س�س���ًا موؤملة عن �سنوات 
النزاع، ولكن يف الوقت نف�س���ه لديهم ذكريات جميلة عن 

كيفية تعامل الإيرلنديني معها.

علي دقي��ق مثاًل يتذكر كيف انه يف العام 1986 اأنق��ذت 
ق�وات حف����ظ ال�س����الم الإيرلندي������ة ج�ريح����ًا مدني�ًا من 
امل������وت املحّت����م  يف بل������دة حاري�ض املج�����اورة »بع��د اأن 
ت����رّبع ل������ه الإيرلندي���ون بكمي��ة من ال�����دم ول ي��زال حيّا 

ي�رزق حت�ى ي��ومنا ه��ذا«.

اأم����ا حمم����د ف����واز، وه����و مدي����ر داٍر لالأيت����ام يف البلدة، 
فيتذك����ر كيف اأن جنود حفظ ال�س����الم الإيرلنديني كانوا 
يرّفه����ون ع����ن الأولد »الذي����ن كانوا �س����غارًا وي�س����عرون 
باخلوف« ب�سبب احلرب، ومل يرتكوهم قط، »وبالطبع 

مثل هذه �لأمور ل ميكن ن�سيانها �أبدً�«.

م�ن ناحيته��م، يق���ول اجلن��������ود الإيرلندي����ون الذي����ن 
خدم��وا م�ن قب�ل ان ح�س����ن �سياف��ة اجلن��وبيني لهم مل 
تتغي�ر على مّر الأيام، حيث ق�ال الرقيب روب�ي دوي�ل ان 
»هذه ال�س����ياف��ة ل ت�زال حارة كم����ا عه��دناها«. غري 
اأن اجلن�ود مل�س�وا الإزدهار والإ�ستق�رار ال�ذي تنعم في��ه 
املنطق�����ة ولحظ��وا احلرك����ة الإقت�س����ادي��ة والعمراني�ة 
التي �س����ه�دتها البالد عل�ى مّر ال�س����ن�ني، وعن ذلك قال 
الرقي����ب طون������ي غريه����ان: »يف ك�ل مكان تذه����ب اإليه 
جت����د �جلي�ض �للبن����اين متو�ج�دً� ولدي��ه نق����اط تفتي�ض 
وغريه����ا، وهذا ي������دل على اأن احلي����اة الطبيعي��ة بداأت 
تع������ود اإل����ى جن������وب لبنان، كم����ا يدل عل����ى ان اجلي�ض 
اللبناين ي�س����تطيع تويّل امل�س����وؤولي��ة بحيث من�س����ي اإلى 

ديارنا عندم��ا يحني الوقت املنا�سب«. 

اأما بالن�س����ب��ة اإلى ال�رقيب نوي������ل اأوكالهان، فاإن اأكث��ر 
ما لفت نظره كان حت�ّس����ن البني������ة التحتي��ة، وعن ذلك 
ق����ال: »اأنا �س����عي�د ج����دًا لأن اليونيفي��ل اإ�س����تطاع��ت اأن 
ت�س����نع فارقًا كبي��رًا هنا، و�س����عيد لأنني اإ�ستطعت اأي�سًا 

�أن �أح��دث تغيي�رً�«.

رانيا بدير ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

عادت اإلبتس��امة إلى وج��وه كثير من 
الجنوبيي��ن م��ع ع��ودة ق��وات حف��ظ 

السالم اإليرلندية.

قوات حفظ السالم اإليرلندية 
تعـود إلى الجنـوب والجنوبيـون يرحبون بها
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ت�س���ري بع�ض الآثار التي ع���رث عليها يف البل���دة اإلى تاريخ 
عري���ق لها، �إذ ع���ر فيها عل���ى مغارة قدمي���ة يوجد على 
جدرانه���ا نقو�ض، كما عرث يف اأك���رث من مكان على قناطر 
ونواوي����ض حجري���ة منقو�س���ة يف ال�س���خر واأعم���دة اأثرية 

متو�سطة �حلجم و�آنية خزفية قدمية.
اإن وقوع مارون الرا�ض على احلدود جعلها منطقة توتر على 
مدى عقود ال�س���راع العربي الإ�س���رائيلي، مما حرمها من 

التدقيق والبحث الأثري التاريخي الذي ت�ستحقه.
يوحي اإ�س���م البلدة باأنها م�سيحية ربطًا ب� »مار مارون«، 
لكن يف احلقيقة �سكانها هم من امل�سلمني ال�سيعة. مل يكن 
من ال�س���هل اإيجاد معلومات ع���ن تاريخ البلدة، لكن بع�ض 
املراجع ي�سري اإلى اأن م�سدر اإ�سمها »مارون الرا�ض« هو 
�للغ���ة �لآر�مي���ة �لقدمية، وهو مركب م���ن كلمتني: �لأولى 
»مارون« وتعني »ال�س���يد اأو ال�س���ريف«، فيم���ا  الكلمة 
الثانية »الرا�ض« تعني »العايل«، اأي اأن اإ�سمها بح�سب 
اللغة الآرامية »ال�سيد العايل« وهذا بطبيعة احلال يعود 
ال���ى وقوعها على هذا املرتفع ال���ذي يعترب اأعلى نقطة يف 

منطقة جبل عامل.
ت�س���رتيح بل���دة مارون الرا����ض فوق تلة تعل���و حوايل 950 
مرتًا عن �س���طح البحر على م�سافة 125 كيلومرتًا جنوب 
العا�س���مة ب���ريوت و50 كيلومرتًا جن���وب مركز حمافظة 
النبطية وعلى م�سافة اإثنني كيلومرت فقط من مركز ق�ساء 
بن���ت جبيل. ويعطيها موقعها اجلبلي مناخًا جافًا ولطيفًا 

معظم اأيام ال�سنة وهو الذي لطاملا اإجتذب الزوار.

عانت البلدة الكثري خالل �س���نوات الإحتالل الإ�سرائيلي، 
كم���ا يقول رئي����ض البلدية اإبراهيم علوي���ة، فبع�ض اأبنائها 
قتل خالل النزاع، وبع�س���هم �ُسجن يف معتقلي »اأن�سار« 
و»اخليام«، وبع�سهم الآخر نزح اإلى العا�سمة بريوت اأو 
اإلى مدينة �سور واأماكن اأخرى، واإختار بع�ض اأهايل البلدة 

الهجرة اإلى املغرتبات مثل اأمريكا واأو�سرتاليا واأملانيا.

عالق���ة م���ارون الرا����ض بالأمم املتح���دة  تع���ود الى فرتة 
املراقب���ني الدوليني للهدنة، وقد حافظ اأهايل البلدة على 
عالقة وطي���دة مع املراقبني الذين تعاقبوا على هذا املقر 
من جن�س���يات خمتلفة على مر ال�سنني، وتعززت عالقات 

اأبناء البلدة الودية لحقًا مع جنود اليونيفيل.

ولفت علوية اإلى اأن قيمة امل�س���اريع التي نفّذتها اليونيفيل 
يف البل���دة يف ال�س���نوات الأربعة املن�س���رمة بلغ���ت قرابة 
الت�س���عني األ���ف دولر، م�س���يفًا اإن اليونيفي���ل باتت جزءًا 
ل يتج���زاأ من وجود البلدة، حيث �س���اهمت ه���ذه القوات 
بالعديد م���ن امل�س���اريع التنموية فيها م���ا اأدى اإلى تعزيز 

�سمود اأهلها يف بيوتهم.

كان لبلدة مارون الرا�ض احلظ الوافر من الدمار يف حرب 
عام 2006، حيث حلق الدمار ال�سامل بدور العبادة فيها 
اإلى جانب حوايل 200 من منازلها، اإ�س���افة اإلى اأ�س���رار 
كبرية يف اأكرث من 80 منزًل، ح�س���بما قال رئي�ض البلدية. 
لك���ن ال�س���نوات اخلم�ض املن�س���رمة كانت كافي���ة لإعادة 
بناء ما تهدم، وترميم ما ت�س���رر. ق���ال رئي�ض البلدية اأن 
احلكومة اللبنانية توّلت عملية ترميم املنازل املت�سدعة، 
فيما اأدت م�س���اعدات خا�سة من متمول كويتي اإلى اإعادة 
بن���اء كل �ملنازل �ملدمرة �إ�س���افة �إلى �أربعة جو�مع وثالث 
ح�س���ينيات. ومنذ الع���ام 2010، ب���داأت احلديقة العامة 
التي اأن�س���ئت عند تخوم البلدة بدعم من الدولة الإيرانية 
تدر دخاًل ل باأ�ض به للبلدة نظرًا جلذبها �س���ياحة داخلية 

اإذ يتطلع علوية اإلى تطوير هذا املرفق ال�س���ياحي لي�س���م 
حماًل جتارية ومطاعمًا يف الفرتة الق�سرية املقبلة.

يف مارون الرا�ض ل يزال واقع البنى التحتية �سعيفًا ويفتقر 
اإلى الكثري، اذ لي�ض يف البلدة �سبكة ملياه ال�سرف ال�سحي 
ويعتم���د الأهايل على حفر �س���غرية لتجميع املي���اه املبتذلة 
قرب منازلهم. كما تعاين البلدة من نق�ض كبري يف التغذية 
بالتي���ار الكهربائ���ي، في�س���طر الأهايل اإل���ى الإعتماد على 
املول���دات الكهربائي���ة لتعوي����ض النق�ض مثلهم مثل �س���ائر 

املناطق اللبنانية.
يختلف عدد �س���كان مارون الرا�ض ح�سب الف�سول، ولي�ست 
هن���اك تقديرات دقيق���ة لعدده���م، ولكن بح�س���ب الأرقام 
املتوف���رة ل���دى بلدية القري���ة فاإن ع���دد ال�س���كان املقيمني 
يف لبن���ان هو بحدود ال�س���تة الآف ن�س���مة، ويت�س���اعف هذا 
العدد اإذا ما احت�س���ب املغرتبون، ويقيم يف البلدة ب�س���ورة 
دائمة حوايل 2500 ن�س���مة، فيما يرتفع العدد خالل ف�سل 
ال�س���يف والأعياد اإلى 4000 ن�س���مة. وللبلدة جمل�ض بلدي 

موؤلف من 15 ع�سوًا اإ�سافة اإلى ثالثة خماتري.
يعتمد اأهايل البلدة يف معي�ستهم على زراعة التبغ والزيتون 
واحلبوب، بالإ�س���افة اإلى الدخل الذي يوفره املغرتبون من 

اأهايل القرية اإلى اأقاربهم على اأ�سا�ض منتظم.
يوج���د يف البلدة برك���ة لتجميع مياه الأمط���ار تقوم بتاأمني 
ج���زء ي�س���ري م���ن اإحتياجات الأه���ايل اإ�س���افة اإل���ى الآبار 
الفردية. ويف ال�ساأن ال�سحي، ترّبع اأحد اأبناء البلدة موؤخرًا 
ب�سيارتي اإ�سعاف وو�سعهما بت�سرف البلدة، اإل اأن الأهايل 
ل زال���وا بحاجة للتوجه اإلى مدينة بنت جبيل القريبة لتلقي 
العالج الطبي. اأما يف ال�ساأن الرتبوي، فيتوجه الطالب اإلى 
مدار�ض البلدات املجاورة بعد اأن اأقفلت مدر�ستني ر�سميتني 

لعدم وجود العدد الكايف من الطالب.
�سلطان �سليمان ـ ق�سم ال�سوؤون املدنية يف اليونيفيل

م�وقعه���ا اإلست��راتيج��ي المط���ل عل�ى منطق���ة 
ش��اسع���ة لط���الم�ا أغ���رى المستعم��ري�����ن، كم�ا 
أن ق���رب�ه�ا م��ن الح��دود زاد م��ن إنكش��افه��ا ف���ي 
العق��ود الماضي��ة، فنال��ت نصيبها من التوت��رات 

اإلقليمي�ة، إنه��ا بل��دة م���ارون ال���راس.

مارون الراس تنتزع الحياة من براثن التوتر اإلقليمي

مارون الراس:



لبل��دة م��ارون الراس عالقة قديم��ة جدًا مع 
األم��م المتح��دة وجنود حفظ الس��الم. فقد 
إتخ��ذ مراقب��و الهدن��ة الدوليون مق��رًا لهم 
داخل مارون الراس حتى العام 2010 وكانوا 
ضيوف��ًا مرغوب��ًا بهم وأحس��ن أه��ل البلدة 

ضيافتهم طوال مدة إقامتهم المديدة.

مارون الراس: عالقة متجذرة مع األمم المتحدة

كلمة رئيس البلدية

ف�����ي ربيع الع����ام 1978 واإث����ر الإجتياح الإ�س�����رائيل�ي 
الأول جلن��وب لبن������ان، ح�س������رت اإلى بلدتن���ا ق��وات 
حلف�ظ ال�س�������الم حت�ت اإ�سم الي�����ونيفي�������ل بناًء عل�ى 
القراري�������ن الدولي����ني 425 و 426، واإتخ��ذت م��وقعًا 
له�ا عن�د اأط�����راف البل�دة، وتناوب�ت ك�ل من اإي�رلن��دا 
وفرن�سا عل���ى ه����ذا امل���وق�ع من����ذ ذلك احل�ني م�رورًا 
�ر وج�ه لبن�ان وه�و �إجناز  باحل�دث �ملف�س�ل �ل�ذي غيَّ

حترير اجلن�وب عام 2000.

وبع���د اإنته�������اء ح�����رب اآب 2006، وبن���اًء على القرار 
ال���دويل رق���م 1701، تعزز وج���ود اليونيفي���ل ودورها 
واأنيطت بها م�س���اندة اجلي�ض اللبناين ف�ي الإ�س���راف 
على تنفيذ هذا القرار، كما �سهدت بلدتنا دخول جنود 
م���ن الكتيبة البلجيكية ف�ي مهمة لنزع الألغام من اأجل 
ت�س���هيل عملية تر�س���يم خط الإن�س���حاب الإ�س���رائيلي 

امل�سمى ب� »اخلط الزرق« وتاأمني ظروف اأف�سل حلياة 
املزارعني ف�ي عملهم اليومي ف�ي حقولهم وب�ساتينهم.

خ���الل كل هذا التاري���خ الطويل من وجود ق���وات تابعة 
لالأم���م املتحدة ف�ي مارون الرا����ض، بالإمكان القول ان 
العالقة بني اجلنود الدوليني واأهايل البلدة كانت جيدة 
ج���دًا ومميزة عل���ى امل�س���تويني الإجتماع���ي والإمنائي. 
واإزداد دور الق���وات الدولية ف����ي الربامج الإمنائية بعد 
العدوان الإ�سرائيلي ف�ي العام 2006 حيث برز اأكرث من 
باب للتعاون على امل�ستويات التي توؤمن �سمود اأهلنا ف�ي 
اأر�س���هم ومنازلهم، �سواء عرب تقدمي الكتيبة الإيطالية 
م�س���اريع اإنتاجية وترفيهية للمزارع���ني ولالأهايل على 
حد �س���واء ومنها ملعب كرة ال�س���لة، وامل�ستو�سف الذي 
جهزته الكتيبة القطرية، وملعب »امليني فوتبول« الذي 

بداأت الكتيبة الفرن�سية باإن�سائه ومل ينجز بعد.

اأما على م�س����ت����وى العالق�����ة بني البلدي����ة والق�����وات 
الدولي���ة، فاإن التعاون والتن�سيق هو على م�ستوى عاٍل 
جدًا ومتوا�س����ل ع����رب اإجتماع����ات دورية ته����دف اإلى 
الوق����وف على ك����ل التط���ورات لتح�سني التوا�س���ل بني 

جنود اليونيفيل واملجتمع املحلي.

خ�ت���ام����ًا، اأود اأن اأتق�����دم باإ�س����م اأه���ال�������ي بل�دتن�����ا 
بال�س�ك������ر اجل���زي�������ل لك���ل م���ن ح���ّل �سيف��ًا ع�ل����ى 
ب���الدنا واأحبه��ا و�ساه��م ف�ي �سم�����ود اأهلن����ا ورف������ع 
احلرم���ان عنه��م، واإذ نتمن������ى لبل��������دن�ا احلبي������ب 
لبن��ان ك����ل الإزده�����ار والتق�����دم نح���������و الأف�س������ل 
فاإنن�����ا نتمن����ى للي����ونيفي�������ل النج�����اح ف�ي تنفي��������ذ 
مهماتها وع����ودة جن���ودها ك�����ل اإل�ى ب���الده �س����ال�م�ًا 

وحاماًل مع��ه اأطي��ب الذكري��ات.

رئي�س البلدية ـ اإبراهيم علوية



اجلنوب

شرين األول 11
10   ت

16  17العدد 

وقد جرى التدريب يف 29 و30 حزيران من عام 2011 
مب�ساركة �س���ت �س���فن، ثالث منها تابعة لقوة �ليونيفيل 
البحرية وهي البارجتان »مو�س���يل« و»هايني« )اأملانيا( 
والبارج���ة »عثمان« )بنغالد�ض(. اأما ال�س���فن اللبنانية 

فهي »�سور« و»الدامور« و»طربجا«.

وكان العم���ل امل�س���رتك فر�س���ة متمّيزة لل�س���فن التابعة 
لبحري���ة اجلي�ض اللبناين لإجراء جتارب بحرية وعر�ض 
تطورها العملياتي. وقد تخلل التدريب مناورة بال�س���فن 
لالإبحار باأق�س���ى �س���رعة للمحرك، ومناورات تكتيكية، 
ومن���اورة »اخل���ط اخلفي���ف« )نقل الربي���د يف البحر( 
اإ�س���افة اإل���ى متري���ن رماية على ه���دف تدفع���ه الرياح 
ي�س���مى »الطماط���م القات���ل« وتدريبات عل���ى مكافحة 
احلرائق واإطالق قنابل للتمويه ترافقت مع حماكاة لرد 

فعل �سريع على غارة جوية.

هذا وقد اإن�سم القائد العام للي��ونيفي�ل الل�واء األبريتو 
اأ�س���ارتا ك��ويبا�ض اإلى كات��ب ه��ذه ال�سط���ور واإلى قائ�د 
الق��وات البح�ري���ة اللبناني��ة العمي���د البح��ري ن�زي�����ه 
بارودي عل�ى م�ن �سفين�ة الإم�داد الأملاني��ة »م�و�سيل« 

ملت�ابع���ة الت�دري���ب.

في إطار التدريب البحري األكبر من نوعه، إنضمت سفن قوة اليونيفيل البحرية إلى قطع البحرية التابعة 
للقوات المسلحة اللبنانية في تمرين بحري في المنطقة الواقعة بين لبنان وقبرص.

قوة اليونيفيل البحرية والبحرية اللبنانية
      فـي أكبـــر تـدريـــب بحـــري

وق���ال اللواء اأ�س���ارتا: »لقد لحظت النتيج���ة الإيجابية 
للتدريب وهو �س���هادة اأخرى على العالقات املمتازة التي 
اأقيمت بني قوة اليونيفيل البحرية والبحرية اللبنانية«.

كم���ا اأك���د القائد العام عل���ى اأهمية التع���اون الوثيق بني 
اليونيفيل والقوات امل�س���لحة اللبنانية يف جميع امل�س���ائل 

املتعلقة بالتدريب.

اإ�س����ارة اإلى اأن قوة اليونيفي����ل البحرية هي املكّون البحري 
الأول الذي يعمل يف اإطار بعثة حلفظ ال�سالم تابعة لالأمم 
املتح����دة، وقد اإنت�س����رت من����ذ عام 2006 بن����اًء على طلب 
من احلكوم����ة اللبنانية، وهي ت�س����اعد البحري����ة اللبنانية 
يف مراقبة مياهها الإقليمية ملنع الدخول غري امل�س����ّرح به 
لالأ�سلحة اأو املواد ذات ال�سلة اإلى لبنان عن طريق البحر.

وكانت قوة اليونيفيل البحرية قد قامت بعمل متوا�س���ل 
من خ���الل تنفيذ عمليات اإعرتا�ض على طول ال�س���احل 
اللبناين وداخ���ل منطقة العمليات البحري���ة، كما توّفر 
اأي�س���ًا التدريب التقني من اأجل تطوير قدرات البحرية 

اللبنانية ومهاراتها.

ه���ذا وقد تزايدت م�س���اهمة ق���وة اليونيفي���ل البحرية يف 
تدريب القوات البحرية اللبنانية على مّر ال�سنني من حيث 

الكمي���ة والنوعي���ة، والنتائج التي حتقق���ت بعد ما يقارب 
اخلم�ض �سنوات من التعاون بني القوتني البحريتني، مما 
ي�س���مح لنا اأن نتوقع اإجناز الهدف الرئي�س���ي الذي تتطلع 
اإليه قوة اليونيفيل البحرية املتمثل يف ت�س���ليم م�سوؤوليات 

املياه الإقليمية اإلى بحرية القوات امل�سلحة اللبنانية.

واإلى جانب اجله���ود التي تبذلها قوة اليونيفيل البحرية 
لتعزيز ق���درة البحرية اللبنانية، فقد تلقت هذه القوات 
البحري���ة )اللبناني���ة( بع����ض التربع���ات الهام���ة م���ن 
خمتلف البلدان يف ال�سنوات الأخرية، حيث �سملت هذه 
التربعات ع�سر زوارق دورية من دولة الإمارات العربية 
املتحدة، وقاربي �س���رطة وزورق دورية من اأملانيا وزورق 

دورية من فرن�سا.

وثم���ة م�س���اهمة هامة اأخ���رى قدمته���ا اأملانيا ع���رب بناء 
ثم���اين حمط���ات رادار �س���احلية، اإ�س���افة اإل���ى حمط���ة 
اإ�س���افية �س���وف تبن���ى يف وق���ت لح���ق، به���دف اإغالق 
جميع الثغرات على طول ال�س���احل. وتتيح هذه املحطات 
للبحري���ة اللبنانية احل�س���ول على �س���ورة ومراقبة على 
مدار ال�ساعة وبن�سبة مئة املئة للمياه الإقليمية اللبنانية.

الأمريال لوي�س هرنيك كارويل ـ قائد قوة اليونيفيل البحرية



وه���ذه التربع���ات- اإ�س���افة اإل���ى الدوري���ات الربي���ة 
والبحرية واجلوية ف�ساًل عن تقدمي امل�ساعدة لل�سكان 
املحليني- هي �س���هادة على حملة اليونيفيل املتوا�س���لة 
م���ع املجتمع الدويل لدع���م القوات امل�س���لحة اللبنانية 
بامل���وارد التقني���ة واملادي���ة الت���ي حتت���اج اإليه���ا لأداء 
م�س���وؤولياتها احليوي���ة مب���ا ين�س���جم مع ق���رار جمل�ض 

الأمن الدويل 1701.

ويف اإطار م�س���اهمة هي الأكرب حتى الآن، نقلت فرن�سا 
يف 23 حزيران املا�س���ي ملكية ثماين ناقالت جند من 
ط���راز »ف���اب« )VAB( اإل���ى اجلي�ض اللبن���اين بعد اأن 

خدمت يف الكتيبة الفرن�سية التابعة لليونيفيل.

وقال ال�س���فري الفرن�س���ي يف لبنان، ديني����ض بيتون، ان 
عملية الت�سليم اأظهرت »اإلتزام فرن�سا تدريب اجلي�ض 

اللبناين وموا�سلة دعمه«.

من جانبه، و�سف رئي�ض هيئة اأركان اليونيفيل يف حينه 
�لعميد �لفرن�س���ي كز�فيي���ه دو فو�ملون���ت �حلدث باأنه 

من ناقالت الجند المدرعة العمالقة التي قدمتها الكتيبة الفرنسية إلى اآلليات المدنية الرباعية الدفع الخاصة باألمم 
لتعزيز قدرة  أكثر من طريقة  اآلن في  اليونيفيل حتى  الكمبيوتر، تساهم  ننسى معدات  أن  المتحدة، ومن دون 

القوات المسلحة اللبنانية.
»اإنعكا�ض لإلتزام كل من فرن�س���ا واليونيفيل امل�س���تمر 
واملتوا�س���ل تعزيز القدرات العملياتية للقوات امل�سلحة 
اللبناني���ة م���ن اأج���ل الإ�س���طالع بال�س���يطرة الأمني���ة 
الكامل���ة والفعالة على منطقة عمليات اليونيفيل عماًل  

بالقرار 1701«.

ومن�����ذ اآب 2010، ترّبع���ت الي���ونيفي���ل ب�� 169 اآلي���ة 
رباعي���ة الدف���ع وع�س��رات اأجه�����زة الكمبي��وت����ر اإل��ى 

اجلي�ض اللبناين.

م���ن جهت���ه، ق����ال مدي���ر بعث������ة الي��ونيفي��ل غي��ري���ض 
�سينها ان الي��ونيفي��ل توا�سل من خالل هذه التربعات 
اإظه���ار الدعم للحكوم��ة اللبناني�ة والتعاون مع القوات 

امل�سلحة اللبنانية.

اأ�س���اف: »تلتزم اليونيفيل موا�سلة التربع بالفائ�ض من 
الآليات واملعدات اإلى اجلي�ض اللبناين عندما يكون ذلك 
ممكن���ًا لتمك���ني اجلي�ض اللبن���اين من تنفي���ذ اإلتزاماته 

مبوجب قرار جمل�ض الأمن الدويل 1701«.

ويف كلم���ة ل���ه يف اإحتف���ال اأقي���م يف املقر الع���ام لليونيفيل 
يف الناق���ورة يف 23 حزي���ران، ق���ال ممثل قائ���د اجلي�ض 
اللبناين، العميد رفعت �سكر، ان امل�ساعدات التي يتلقاها 
اجلي�ض تخدم الإ�س���تقرار املحلي والدويل، جمددًا اإلتزام 
لبنان بالقرار 1701 وم�سيدًا باليونيفيل التي »تثبت يومًا 

بعد يوم اأدائها اجليد وتوجهها ال�سحيح«.

�سمري غطا�س ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

م آليات للجيش اللبناني   اليونيفيل تسلِّ
 فـي بـادرة دعـــــم



عبر  سواء  مختلفة،  بطرق  المتحدة  األمم  أسرة  المأساة  ضربت 
األمم  مكاتب  على  هجوم  أو  أفريقيا،  في  طائرة  تحطم  حادث 
هاييتي،  في  عام  لمقر  مدمر  زلزال  أو  أفغانستان،  في  المتحدة 
أو ما حدث مؤخرًا من تفجير لمجمع األمم المتحدة في نيجيريا، 

حاصدًة أرواحًا ومسببة األذى لألبرياء.

األمم المتحدة معًا 
في وجه المأساة

نتشارك األحزان: عناصراليونيفيل في حفل تكريم الضحايا الذين سقطوا في التفجير الذي طاول مكاتب األمم المتحدة في نيجيريا

يؤدي عازفو البوق موسيقى الحزن

مهمتها،  يف  قدمًا  املتحدة  الأم��م  مت�سي  ذل��ك،  وم��ع 
فتحافظ على ال�سالم اأو تبني عليه يف اأماكن، وت�ساعد 
املجتمعات املحتاجة يف اأماكن اأخرى، وتعمل من اأجل 

التنمية الب�سرية يف جميع اأنحاء العامل.

ويف كٍل من هذه �حل�و�دث، �س�و�ء كانت كارث�ة طبيعية 
اأو هجوم متعم�د، اإحت�دت اأ�سرة الأمم املتحدة معًا يف 

وجه الأزمة.

الي��ونيفي��ل يف جن��وب  الت�سام�ن يف  وقد جت�ّس�د ه�ذا 
لبنان عرب اإحتف�ال يف الأول من اأيل��ول تقدي��رًا للذي�ن 
املتح�دة يف  الأمم  تفجي�ر جمم�ع  اأو جرح�وا يف  قتل�وا 

اأبوجا بنيجرييا.

وقد و�سع رئي�ض البعث��ة القائ��د العام الل��واء األبريت��و 
اأ�سارتا كويبا�ض ومدي�ر البعث��ة غريي�ض �سينها اأكالي��ل 

الزهور اأمام �سورتني للدمار الذي خّلفه التفجري يف 
مكات��ب الأمم املتح��دة يف اأب��وجا يف 26 اآب 2011، 

وعزف��ت فرق��ة مو�سيقي��ة ع�سكري���ة مو�سيقى حزين��ة 
بينما اأّدى جن�ود اليونيفي��ل التحي��ة ووقف املوظف��ون 

املدني��ون ب�سم�ت.

اإن  الع�ام  القائ���د  ق�ال  للمنا�سب���ة،  ل�ه  كلم���ة  ويف 
�لت�ي  باملخاط�����ر  جميعًا  يذّك����رنا  �ملاأ�س��اوي  �حل�دث 
يعمل��ون  الذي��ن  املتح��دة  الأم��م  موظف��و  ي��واجهه�ا 
ال�س�الم  حتقي��ق  اأج��ل  من  �سعب��ة  ظ��روف  يف  غالب�ًا 
وكج�زء  يخ��دم��ونها.  الت�ي  ال�سع��وب  بني  والإزده�ار 
�للذي��ن  �ملتح���دة  �لأم����م  ملوظف��ي  تك�رميها  م��ن 
�سقط��وا، قال الل��واء اأ�سارتا اإن الي��ونيفي��ل »م�سمم��ة 
يف  والإ�ستقرار  ال�سالم  لإحالل  جه�د  ك��ّل  ب��ذل  على 

جنوب لبنان.«

اأ�سهر  ب�سعة  قبل  تعّر�ست  قد  اليونيفيل  قوافل  وكانت 
لهجمات بقنابل و�سعت على جانب الطرق يف لبنان مما 
اأدى اإلى اإ�سابة 12 جنديًا يف حادثني منف�سلني. وقالت 
�ليونيفيل �ن هذه �حلو�دث لن حتد من عزميتها و�سوف 

ت�ستمر يف اأداء مهامها يف اإطار وليتها.

و�سفت  اأفريقيا،  يف  وحتديدًا  اأخ��رى،  ق��ارة  يف  وبعيدًا 
نائبة الأمني العام اآ�سا روز ميغريو الهجوم الذي وقع يف 
نيجرييا باأنه »اإعتداء لي�ض فقط على مبانينا، بل على 

قيمنا وعملنا: التنمية وحقوق الإن�سان وال�سالم«.

وبعد زيارة للموقع حيث قتل 23 �سخ�سًا، بينهم 11 من 
ميغريو:  اأ�سافت   ،130 وجرح  املتحدة  الأم��م  موظفي 

»لن ي�ستطيع الإرهابيون اأبدًا قتل مبادئنا«.

�سمري غطا�س ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

اجلنوب

شرين األول 11
10   ت

18  19العدد 



»تعّرف إلى اليونيفيل في دقيقة«
شريط تلفزيوني مليء بالحركـة يظهر في دقيقة واحدة  جنود اليونيفيل خالل 
قيامهم بمختلف المهام المنوطة بهم، ويسّلط الضوء على أنشطتهم العديدة 
والقيام  األزرق  الخط  على  المرئية  العالمات  وضع  مثل  لبنان،  جنوب  في 

بدوريات. وبامكانكم مشاهدتها عبر محطات NBN، الجديد وتلفزيون لبنان.

اليونيفيل عبر اإلنترنت
الموقـع الرسمي لليــونيفيــل )http://unifil.unmissions.org( الصادر باللغتين اإلنكليزيــة 
والعربية، يتم تحديثه بإستمرار. فهو يتضمن آخر األخبار والصور والبرامج التلفزيونية واإلذاعية  
التي تتعلق بعمل البعثة وتاريخها وأنشطتها الحالية والسابقة، إضافة إلى عرضه لمعلومات 
أساسية تتحدث عن عديد اليونيفيل والدول المساهمة بقوات فيها إلى جانب وثائق األمم 

المتحدة وتقارير األمين العام ذات الصلة.

UNIFIL-PIO/UNIFILVIDEOUNIT فيسبوك
)UNIFILSpokesman(  تويتر

www.youtube.com/UNIFILVIDEOUNIT يو تيوب

كما يمكنكم متابعتنا عبر المواقع التالية

http://www.flickr.com/photos/unifil( فليكـر

برنامج اليونيفيل اإلذاعي
»سالم من الجنوب«

عبارة عن حلقة تبث كل أسبوعين لمّدة عشر دقائق، تنقل باللغة العربية عبر أثير اذاعة 
الرسـالـة، صـوت المـدى، صـوت لبنـان وصـوت الشعـب، وجهـات نظـر سكان جنـوب 
لبنان وانطباعهم عن قوات اليونيفيل، كما تقّدم شرحًا عن أنشطة قوات حفظ السالم 

في منطقة العمليات.



جندي في اليــونيفيل يعّلم 

صبيـــًا لبنانيـــًا كيفية قــرع 

الطبل »الكوري الجنوبي«


