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اليونيفيل وسكان الجنوب عالقة متجّذرة
بين  لليونيفيل  التابعين  السالم  جنـود حفظ  وجـود  على  عقـود مضت  ثالثــة  أكثر من 
سكان جنوب لبنان، ويمكن القول أن جيلين تقريبًا عايشا هذا الزمن الطويــل. ومن هنا 
يتبادر إلى الذهن ســؤال بديهي عن كيفية تفاعل جنود اليونيفيل والناس مع بعضهم 

البعض هنا في الجنوب.

نرياج �سينغ 

اأجد اأن و�سف هذه العالقة اأ�سهل من تعريفها، فهي متجذرة في الزمن، تقوم 
ثابتة  اللبنانية،  وال�سيافة  الثقافة  بثراء  م�سبعة  الب�سرية،  القيم  اأ�سمى  على 
اأنها �سديدة الت�ّسعب في تجلياتها  رغم الظروف المختلفة، والأهم من ذلك 
الإجتماعية  الدينامية  من  جزءًا  يكون  اأن  ينبغي  المرء  اأن  والواقع  اليومية. 
الوا�سعة في جنوب لبنان، تمامًا كاليونيفيل، لكي يقّدر هذه العالقة الفريدة 

في كامل اأبعادها.

ال�سالم  حفظ  جنود  وقف  وال��دم��ار،  الحروب  من  طويلة  �سنوات  مدى  على 
النا�س وقدموا كل م�ساعدة ممكنة بما ت�سمح به  الأهالي، فحموا  اإلى جانب 
اإمكانياتهم، ل بل اأن بع�سهم قام باأكثر مما هو مطلوب منه من اأجل م�ساعدة 
اإلى  ببع�سهم  و�سلت  ج�سيمة  لمخاطر  حياته  معر�سًا  الطيبين  م�سيفيه 
اأداء  اأثناء  293 جنديًا من اليونيفيل حياتهم  الت�سحية الكبرى، فقدم نحو 
تابعة  ال�سالم  لحفظ  بعثة  اأي  في  ال�سحايا  من  الأعلى  الرقم  وهو  الواجب، 

لالأمم المتحدة في اأي مكان من العالم.

لم توؤثر النزاعات على العالقات، ذلك اأن تقا�سم ال�سدائد اأوجد اأنبل الدوافع 
الأهالي  ���س��واء.  حد  على  والجنوبيين  ال�سالم  حفظ  جنود  بين  الإن�سانية 
بعد  اإلى هنا، على  ال�سالم  اأو�سل جنود حفظ  الذي  الحما�س  عاليًا  يقّدرون 
ح�سن  عن  نقول  وم��اذا  ال�سالم.  ق�سية  لخدمة  ديارهم،  من  الأميال  اآلف 
راأيت  ما  كثيرًا  اأنني  حتى  الحرارة،  منتهى  في  حفاوة  الجنوبيين؛  اإ�ستقبال 
جنودّا من اليونيفيل يبكون عندما يحين وقت عودتهم اإلى اأوطانهم، معظمهم 
يريدون العودة اإلى لبنان، وكثير منهم يعودون فعاًل. بع�سهم يعود للخدمة في 
اأو ك�سياح، ول نن�سى البع�س الآخر الذين تزوجوا في  اأخرى،  اليونيفيل مرة 

جنوب لبنان، اأو اإختاروا الإقامة هنا.

تجدر الإ�سارة اإلى اأن اليونيفيل تنفذ مجموعة متنوعة من الم�ساريع، منها 
المياه،  اآبار  تاأهيل  واإعادة  المدار�س،  المثال ل الح�سر ترميم  على �سبيل 
الإجتماعية  م�ساريعنا  اأن  كما  الكهرباء.  مولدات  وتوفير  الطرق،  واإ�سالح 
تعالج بع�س الإحتياجات الملحة لالأهالي وتدعم ال�سلطات المحلية. وهذه 
الم�ساريع لي�ست كلها ذات منحى تمويلي فقط، فالعديد منها ينفذه جنود 
بذلك  قاموا  ما  وغالبًا  ال�سخ�سية،  مهاراتهم  م�ستخدمين  ال�سالم  حفظ 
بمبادرة فردية من اأجل خدمة الأهالي. وتدخل في هذا ال�سياق الم�ساعدة 
الطبية وطب الأ�سنان والطب البيطري التي يقدمها جنود حفظ ال�سالم، 
اإ�سافة اإلى دورات التايكواندو واليوغا واللغات والكومبيوتر، اأو حتى درو�س 
عن  ف�ساًل  تحريج،  واإع��ادة  بيئية  م�ساريع  وهناك  وغيرها.  البيتزا،  �سنع 

بع�س  وفي  الزيتون.  قطف  في  المزارعين  م�ساعدة  مثل  ب�سيطة  مبادرات 
المحلية ريا�سيًا في  ال�سباب  ال�سالم ونوادي  يتناف�س جنود حفظ  الأحيان 
اأو ي�ساركون النا�س الإحتفالت فيوؤدون  اأو كرة ال�سلة،  مباريات كرة القدم 

معًا الرق�سات ال�سعبية.

البع�س  يف�ّسر  المادي ح�سبما  والعطاء  الأخذ  مبداأ  تقوم على  ل  اإذًا  العالقة 
م�ساريع الم�ساعدة التي تقدمها اليونيفيل، ولكنها في الحقيقة م�ساركة تهدف 
اإنها  جميعنا.  فيه  نعي�س  الذي  لبنان  جنوب  في  الحياة  ظروف  تح�سين  اإلى 
يمنح  مجتمع  في  الحقيقية  والم�ساعر  المتبادل  الإحترام  على  مبنية  عالقة 
اأهله جنود حفظ ال�سالم كرم ال�سيافة وي�ساركونهم في ثقافتهم وتقاليدهم 

الغنية في جنوب لبنان.

اإذ تغيرت  لقد وّلت �سنوات الإ�سطراب التي حفلت بالنزاعات والإحتالل، 
مع  الأف�سل  نحو  الإ�ستراتيجية  الناحية  من  الجنوب  في  الأمنية  البيئة 
بعد  المعززة  اليونيفيل  وجود  مع  اإلى جنب  اللبناني، جنبًا  الجي�س  اإنت�سار 
عام 2006. اإل اأن ما لم يتغير هو الدوافع الإن�سانية، ونعني بها اإحتياجات 
النا�س، وحما�سة جنود حفظ ال�سالم للم�ساعدة، والروابط المتنامية اأبدًا 

بين اليونيفيل واأهالي الجنوب.

التفاعل  من  حالة  اأي  في  كما  تمامًا  اإختالفات،  وج��ود  ينفي  ل  ذلك  اأن  بيد 
اأن يكون هناك حالت من �سوء الفهم، بع�سها �سببه  اأحيانًا يمكن  الإن�ساني. 
من  لها  اأ�سا�س  ل  �سائعات  �سببه  الآخر  وبع�سها  الثقافية،  اأو  اللغوية  الفوارق 
ينبغي  عمل  لأداء  هنا  موجودة  اليونيفيل  ان  تمامًا  يعرفون  النا�س  ال�سحة. 
تكون  اأن  يمكن  العادية  اليومية  التحركات  اأن  ندرك  ونحن  به،  القيام  عليها 
م�سدرًا لالإزعاج، غير اأننا نبذل كل الجهود للحد من هذا الإزعاج الناتج عن 
عملياتنا، ولكنه مع ذلك يحدث. ولكن بما اأن اأ�س�س عالقتنا قوية، نحن قادرون 
الجي�س  بم�ساعدة من  اأو  النا�س  مع  مبا�سر  ب�سكل  الق�سايا  معالجة هذه  على 

اللبناني وهو �سريكنا الإ�ستراتيجي على الأر�س.

في النهاية، نحن نعلم اأننا هنا لأن النا�س يريدوننا اأن نكون هنا، ول يمكن 
اأن نكون غير ذلك، والنا�س يعرفون اأن وجودنا مفيد لهم. حتى الخالفات 
اإن  العالقة.  ه��ذه  تر�سيخ  في  ت�سهم  معالجتها  عند  الفهم  �سوء  وح��الت 
الب�سرية  التفاعالت  في  يتجلى  الظروف  فيه  اأوجدتنا  الذي  التعاي�س  هذا 
اأو من  اأكانوا من ال�سكان  المتنوعة التي تعود بالفائدة على الجميع، �سواء 

جنود حفظ �سالم.
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 أحداث متسلسلة

يف  �س��ور  يف  اأقيم  حف�ل  يف  الي���ونيفي���ل  من  ال�س��الم  حفظ  جندي�ات  تك��ري�م  مّت 
ال�سني،  بلجيكا،  النم�س�ا،  م�ن  ك���ل  م�ن  جندي���ة   17 فحظيت  لبن��ان.  جن���وب 
فرن�س�ا، املانيا،غانا، الهند، اندوني�سيا، ابرلندا، ايطاليا، كوريا اجلنوبي��ة، ماليزيا، 
النيبال، الربتغال، ا�سبانيا، تنزانيا، وتركيا على ميداليات تكرميي���ة. كما قدّم�ت 
املوظفني  احت��اد  عن  وممثلني  لبنان  يف  املراقبني  فري��ق  من  جلندي���ة  امليداليات 

اللبنانيني والدوليني يف الي��ونيفي���ل.

باولو  اللواء  لليونيفيل  العام  القائد  وح�سره  �سور  يف  ثقايف  مركز  يف  اأقيم  احلفل 
ونائبا  �سليمان،  وفاء  الأول��ى  ال�سيدة  امل��راأة  ل�سوؤون  الوطنية  الهيئة  رئي�سة  �سرّيا، 
وم�سوؤولني  ون��واب  �سفراء  الى  ا�سافة  ميقاتي،  ومي  ب��ّري  رن��دى  ال�سيدة  الرئي�سة 

اأمنيني وع�سكريني وذلك لالحتفال باليوم العاملي للمراأة. 

وه�م  ال�س��الم  حف�ظ  جن����ود  بل����دة   20 من  اأكث��ر  م��ن  طف�ال   300 نح���و  �ساه��د 
لبنان����ي.  ال��ى ع��ر�س قّدم����ه �س���اح���ر  التقليدي�����ة ا�ساف�����ة  يق�دم��ون الرق�س��ات 
الر�س��م  الق���دم،  ك��رة  بينه�ا  م�ن  خمتلف�����ة  تفاعلي���ة  ن�ساط��ات  العر�س  وت�سم��ن 
الأطف��ال  م�ن مه�رج���ان  ك��ان ج�زاأ  ه��ذا  ك��ل  تقليدي������ة.  الوج����ه، وعرو�س  عل���ى 
م��ع  مجُ يف  اأقي�م  حي�ث  التوال�ي،  عل�ى  ال�س�اد�س����ة  للم��رة  يق�ام  ال��ذي  ال�سن�وي 
احت��اد  امله��رج��ان  نظ���م  تبن�ني.  يف  ال�سلطاني����ة  بل���دة  يف  الرتب���وي  التحري����ر 
البل�دي���ات بالتع�اون م�ع املنظم����ة اللبناني���ة »األف�ا« غي��ر احلكومي����ة، التي تعم��ل يف 

م��ال النمو الن�س��اين وحم�و الأمي����ة. 

يقوم  اأن  هاندز  مايكل  بالألغام  املتعلقة  الأعمال  لدعم  املتحدة  الأمم  فريق  رئي�س  اأراد 
بن�شاط فريد من نوعه للتوعية ب�شاأن خماطر الألغام وذخائر احلرب غري املنفجرة والتي 
مازالت حت�سد الأرواح. لذا قام برحلة على عجالت التزحلق انطالقا من مدينة �سور 
على  ونزول  �سعودا  �ساعتني  دامت  رحلة  الناقورة.  يف  لليونيفيل  العام  املقّر  الى  و�سول 
طول اخلط ال�ساحلي. واأو�سح اأن رحلة ال�ساعتني من املمكن ان يخ�سر خاللها �سخ�سني 
اأرجلهما. وعند خط النهاية، �سعر هاندز ببع�س التعب على رغم �سروره كما قال. القائد 
العام لليونيفيل اللواء باولو �سرّيا �سّفق له عند و�سوله مثنيا على اجلهد الذي بذله قائال 

»لقد قمت بعمل رائع وكنت �سريعا جدا، اأح�سنت«.

ال�س�ع�ري����ة خ�الل  لبنان عل�ى فر�س���ة اظه��ار موهبتهم  حظ�ي �سباب م�ن جن����وب 
مناف�س��ة نظمته�ا الي�ونيفي���ل، انطالق�ا م�ن اح�دى عناوي�ن الأون�س�ك��و وه�ي »تقالي��د 
اأجدادن�ا )اأو قرانا(«. وقال ادوارد طوي���ل، من مكتب ال�سوؤون املدني�ة يف اليونيفيل: 
واأج��داده���م  باأهله��م  التفكي���ر  يف  اجلن��وبيني  للتالم����ذة  ت�سمح  املناف�س���ة  »ه��ذه 
واأي�سا باأنف�سهم ومب�ستقبلهم وجذورهم والفتخ��ار به���ويته��م«. املناف�س����ة اأثم���رت 
القلب�ني  مدر�س�����ة  يف  اأقيم  احتف��ال  يف  تك��رميهم  مّت  فائزين  ثالث���ة  اختي�ار  يف 
الأقد�سني يف مرجعي��ون. اإح�ت��ل املرك����ز الأول تلمي�ذان حظي�ت ق�سائدهم�ا باهتمام 
مت�ساو عن��د جلن���ة التحكيم وهما حنان دقي��ق من ثانوي�����ة تبنني الر�سمي����ة وحممد 
بزيع من ثانوي���ة �س���ور الر�سمي���ة، فيما احتّلت لرا زويه��د من ثانوي����ة مرجعي���ون 

الوطني��ة املرتب��ة الثالث���ة. 

عرض لمواهب الشعر الجنوبيةتكريم جنديات حفظ السالم 

التزحلق على عجالت للتوعية من مخاطر االلغام فرح ومرح في مهرجان الربيع لألطفال 
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مّت اختيارع�سرون �سيدة ّ من منطقة �سور والقرى املجاورة للم�ساركة يف دروة تدريبية 
ا�ستقالليتهن  على  ت�ساعد  هامة  فر�سة  الدورة  البور�سالن. هذه  على  الر�سم  على 
الدورة  لهذه  ال��الزم  التمويل  قدمت  اليونيفيل  املادية.  الناحية  من  وا�ستقرارهن 
لناحية �سراء املعّدات الالزمة وتاأمني نقل امل�سرتكات. اأقيمت الدورة برعاية الكتيبة 

اليطالية وبالتعاون مع جمعية بيت املراأة.

اليونيفيل  يف  وموظفا  جنديا   200 لنحو  الطعام  �سيف  توب  برنامج  م�سرتكو  ر  ح�سّ
ا�سافة الى ممثلني عن ال�سلطات املحلية يف حتّد جديد من جنوب لبنان م�سيفا نكهة 
خمتلفة لربنامج الطهو ال�سهري والذي يعر�س على حمطة املوؤ�س�سة اللبنانية لالر�سال.

خمرج الربنامج و�سام �سّكر اأ�ساد بالتعاون مع م�سوؤويل اليونيفيل الذين اح�سنوا التنظيم  
ب�سكل كبري كما قال. امل�سرتكون الع�سرة الذين و�سلوا الى املرحلة النهائية كانوا اأمام 
ثالث  غ�سون  يف  اليونيفيل  اطعام  وثانيا  احلكام  معايري  ار�ساء  اأول  م��زدّوج.  حتّد 
اأنه  برزا،اعترب  ال�سيف احلكم جو   . للطهي  ال�ساعة خم�س�سة فقط  �ساعات ون�سف 
لتحّد جيد اأن نكون يف اجلنوب ومن دواعي �سرورنا اأن نتفاعل مع جنود حفظ ال�سالم. 
وك�سف ال�سّيد برزا امل�ساعب التي رافقت هذه احللقة، وقال انه لتحٍد للم�سرتكني الطهو 

يف مطابخ اليونيفيل واطعام عدد كبري من املوظفني املدنيني والع�سكريني. 

م�سرتكو  �سعر  الربنامج،  نهاية  الى  ا�سارة  يف  الت�سوير  عن  الكامريا  توقفت  وفيما 
برنامج توب �سيف بالفخر جتاه العمل اجليد الذي قاموا به. كما كانت اليونيفيل �ساكرة 

لزيارتهم ولطهوهم اللذيذ.

ي���رتاوح عمرهم  ت��الم��ذة  اأم�����س��ى 
ثماين  م��ن  ���س��ن��وات،   10 و   8 ب��ني 
منطقة  م���ن  م��ع��ظ��م��ه��ا  م���دار����س 
اجلنوب والبع�س الآخر من بريوت 
املدر�سة  م��ن  مت�سربون  واآخ����رون 
اأهمية  ع��ن  يتعلمون  وه��م  يومهم 
املياه واأف�سل ال�سبل ل�ستعمالها من 
خالل املراحل ال�ستّة لألعاب مائية 

نظمتها �سركة ن�ستله للمياه .

نظمه  املياه  التوعية حول  مهرجان 
اليونيفيل  يف  املدنية  ال�سوؤون  ق�سم 
�سركة  ���س��ور،  بلدية  م��ع  بالتعاون 
والكتيبة  اللبنانية،  للمياه  ن�ستله 
يهدف  اليونيفيل.  يف  اليطالية 
املهرجان الى جذب الهتمام لأهمية 

املياه العذبة يف يوم املياه العاملي.

 أحداث متسلسلة

جرت مباراة لكرة القدم بهدف زيادة الوعي حول م�سكلة الألغام امل�ستمرة وجلذب 
النتباه ل�سحايا الألغام يف مقّر الكتيبة الكورية يف اليونيفيل. وتبارى فريق الناجني 
من الألغام �سد فريق من موظفي اليونيفيل املدنيني وذلك بتنظيم من ق�سم ال�سوؤون 
املدنية يف اليونيفيل بالتعاون مع اجلمعية اللبنانية لرعاية املعّوقني واملركز اللبناين 

لالأعمال املتعلقة باللغام. 

احتاد  رئي�س  و  فيالن،  باتريك  العميد  لليونيفيل  العام  القائد  نائب  املباراة  ح�سر 
بلديات �سور عبد املح�سن احل�سيني، واملالزم الأول باتريك �سوفاين ممثل املركز 
لرع�اي�ة  اللبناني�ة  اجلمعي�ة  مركز  ومدي��رة  بالألغ�ام،  املتعلق��ة  لالأعمال  اللبناين 
للتوعية  الوطنية  اللجنة  الى ممثلني عن  ا�سافة  �سومان جبيعي،  د. مهى  املع�ّوقني 
من خماطر الألغام ومل�ساعدة �سحايا الألغام و ال�سلطات املحلية ومنظمات دولية. 
ال�شوط الأول انتهى بتقدم فريق اجلمعية اللبنانيية لرعاية املييعييّوقيين              ، 
غري اأن فريق اليونيفيل �شرعان ما رّد يف م�شتهّل ال�شوط الثاين حيث انتهت املباراة 

LWAH 2-3.بف�وز فري�ق
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مباراة في كرة القدم لنشر التوعية حول األلغام

انه وقت اللهو والتعّلم

برنامج »توب شيف« يحضر الطعام لليونيفيل

الرسم على البورسالن



اللبناني�����ة  النخ��ب  طليع����ة  ك��ان  توين��ي  غ��س����ان 
425 ع�����ن  واأّدى دورا ب��ارزا يف �س���دور الق����رار 

مل����س الأم���ن ع��ام 1978. 

اإن��س���اء  يف  الأ�س��ا�س  ك����ان  ال����ذي  الق��رار  ه����ذا 
اجلن����وب  يف  الع���ام�ل����ة  املت�ح������دة  الأم��م  ق�����وة 
تط���وي���رها  ج���رى  والت���ي  احل�ي���ن  ذل��ك  من���ذ 
�س���دور  بع��د   2006 ع�ام  ال�»ي��ونيفي���ل«  ق��وة  الى 

الق����رار 1701. 

يثب��ت امل�س���ار الت�اريخ���ي للتط����ورات الت�ي ج���رت 
ال�»ي���ونيفي�������ل«  دور  وت�ط��وي�����ر  الق�راري����ن  بني 
ومدرك��ًا  م�ست�س����رفًا  توين����ي  غ�س�����ان  ك��ان  ك��م 
يف  ال��دول�����������ي  املجتم����ع  ا���س��ط��������الع  لأهمي����ة 
ال��ذي  ال�سغي����ر  ال�وط����ن  لبن���ان،  م�س���اع�����دة 
�سحقت���ه امل�سال��ح القليمي��ة وتالعب�ت ب�سيادت���ه 

ومب�سي��ر اأبنائ�����ه.

ع��ن  ووطن���ي  ق�وم���ي  بط���ل  ه��و  ت��وين���ي  غ�س���ان 

ح��ق وه�و ال�ذي �س���رخ �سرخت����ه ال�سهي��رة اأم�ام 
مل���س الأم���ن »ات�رك���وا �س�عب���ي يعي����س«. 

الى عامل احلق، يعطينا  انتقاله ورحيل�ه  بع��د  والآن، 
الأبلغ  ال�در�س  ذل�ك  عل�يائ�ه  من  ت�ويني  غ��س�ان 
اأ�ّس���سه  و�س�ع  اإجن���از  عل��ى  احلف��اظ  اأهمية  يف 
ت��زال  ول  عق��ود،  اأربع��ة  م��ن  اأكث�ر  قب�ل  بنف�س�ه 
ا�س��ت�كم�ال  اأج�ل  م���ن  وملحة  م�ا�س�ة  الي�ه  احل�اجة 
ال�»ي�ون�ي�ف�ي��ل«  مب�س�اع�دة   1701 الق�رار  تنفي��ذ 
ال��وط�ني�ة  ال�سيادة  عن�ا�س�ر  ك�ام���ل  وا�س�ت�ع���ادة 

عل�ى ك�امل الأرا�سي اللبناني�ة.

اآل�ي�ت��ه�����ا  ومم��ار�س��������ة  ال��س���ي���ادة  ف��ل���س��ف��������ة 
والت��زامه����ا هم�ا م�ا عّلمن�ا اي��اه غ��س���ان ت��وين����ي 
جمل���ة  م��ن  الي�����وم،  ال���ى   425 الق����رار  من����ذ 
لن��ا  ت�رك�ه��ا  الت���ي  العظيم���ة  والقي���م  املاآث���ر 

ك�ب�ي���ر ف�اق����ت ع�ظ�م�ت���ه ح�ج���م ل�ب�ن��ان.

نايلة تويني

بسيادة  مؤمن  لبناني  لكل  الفخر  دواعـــي  مــن  انــه 
تويني  غسان  سيرة  يستعيد  ان  واستقالله  لبنان 
الديبلوماسي بدءًا وانتهاًء بالدور العظيم الذي اضطلع 

به في تحرير جنوب لبنان من االحتالل االسرائيلي.

غسان تويني رمز التحرير

الت�ي  الط��ويل����ة  اللي�ال����ي  اأن�س����ى  اأن  اأ�ستطي����ع  »ل 
 425 الق��رار  عل���ى  الت�س��وي����ت  ورافق����ت  �س�ب�ق���ت 
الأم����ن  مل�����س  اأع�س���اء  باج�م����اع  اأق�����ّر  ال���ذي 
بحث�ت  وكنت  قا�سي��ة  املفاو�س����ات  كان���ت  الدول���ي. 
ق����وات  ار�س���ال  امك���ان  يف  املتح����دة  الولي����ات  م��ع 
لبن���ان مقاب�����ل المتن��اع ع��ن  ال��ى  املتح�����دة  الم���م 

املطالب����ة بادان�����ة ا�س��رائي���ل«. 

م���ن   1996 الع���ام  الثاني���ة يف  للم��رة  ت�وين��ي  ت��زوج 
ال�سي��دة �سادي���ة اخل��ازن.

الكثي���ر  يف  ال�س�يا�سي����ة  العل����وم  يف  توين���ي  حا�س���ر 
م����ن  الع���دي�����د  م��وؤلف��ات�������ه  ت��س�م���ل  البل���دان.  م���ن 
»النه�������ار«  �سحيف������ة  تعتب��ر  اذ  والكت����ب،  البح��اث 

و»دار النه���ار للن�س��ر« جزءا من الرث الذي ترك���ه. 

تويف تويني يف عام 2012. 

ت�ويني  غ�سان  الراح�ل  وال�سحايف  الديبلوما�سي  متّيز 
حي��ث  اخل��ارج  و  الوط��ن  متنوع��ة يف  مهني��ة  ب�سي��رة 
ال�ولي��ات  بينها  م��ن  حم��اف��ل،  ع��دة  يف  ك�سفري  عم��ل 

املتح���دة الأمريكية.  

م��ن  اخلام���س  يف  بي��روت  يف  ت��وين���ي  غ�س���ان  ول��د 
ك�ان����ون الثان��ي 1926. ك��ان الب�ن الأكب�ر لل�سحايف 
من  ت�وين��ي  جب��ران  النه�ار  �سحيف��ة  ونا�س��ر  البارز 

ب�ني ابناءه الأربعة.

بداأ م�س��واره ال�سحايف باك�رًا عندما ا�سدر عام 1937 
ا�سماها  ا�سب��وعية  ج�ري�دة  ال�ساب�ع  ال�سف  يف  وه��و 
البلد  اخبار  �سفحات�ها  يف  حتمل  كان��ت  »البتدائي�ة«، 

واحلوادث واخبار املدر�سة وال�سرابات الطالبي�ة.

ي��ك��ت��ب م��ق��الت  1941 م��را���س��اًل ح����رًا  ع��م��ل ع���ام 
ل�سحيف���ة »الريف�و دي ليب�ان«.

البكالوري�����و�س  ل�س��ه��ادة  1945 درا�ست���ه  انه�ى ع�ام 
يف اجلامع����ة المريكي�����ة يف بي����روت و�س���اف����ر ال���ى 
يف  ال�سيا�سي���ة  العل���وم  يف  للتخ�س�س  ني��وي��ورك 
درا�ست����ه متك����ن  وهناك وخالل  جامع�����ة هارف����رد. 
يف  اللبناين  الوف��د  مع  �سحافي��ًا  ملحقًا  العم��ل  م��ن 
»النه���������ار«  ل�سحيف���ة  وم�را�س�����اًل  املتح����دة  الم��م 

الت���ي ميلك�ه�ا وال�����ده.

م��ن  لبنان  الى  للعودة  1947 فا�سطر  والده عام  تويف 
كانون  م��ن  اخلام�س  ويف  العائلة،  ���س��وؤون  تدبري  اج��ل 
حترير  رئا�سة  الول��ى  للمرة  تولى   1948 ع��ام  الثاين 
�سحيفة »النهار«. كما قام بتغطية الأحداث على الأر�س 
عند دخوله الأرا�سي الفل�سطينية عام 1949 كمرا�سل 
عنيف�ة  معارك  و�سط  الأردن��ي��ني  اجلنود  برفقة  حربي 

خالل احلرب ال�سرائيلية - الع��ربية الأول�ى.

مل�س  عن  نائبًا  الأول���ى  للمرة   1951 ع��ام  انتخب 
النواب اللبناين حيث كان ا�سغر النواب �سّنًا. تبّدلت 
مواقف تويني ال�سيا�سية بني موؤيد للحكومة ومعار�س 
ثم  وم��ن  الكتائب،  ح��زب  ال��ى  �سبابه  يف  ان�سم  لها. 
التحق الى �سفوف احلزب ال�سوري القومي الجتماعي 
ت��ارة  وا�سبح  ت��رك��ه،  م��ا  �سرعان  لكنه  اجلامعة،  يف 
ادى  ما  له  معار�سا  وطورا  اجلمهورية  لرئي�س  مواليا 
ال�سجن مرات عديدة على خلفية مواقفه  الى دخوله 

املعار�سة لهذا الرئي�س او ذاك.

يف عام 1954 ت��زوج ال�س���اع�����رة نادي��ا حم���ادة الت��ي 
ف�ارق���ت احلي���اة يف 1983 ت�ارك����ة خلفه��ا ولدي�هم�ا 
ابنتهم��ا  ت��وفي����ت  بع�دم�ا  وذل��ك  ومك����رم  جب���ران 

نايل����ة وهي يف الثامن���ة من عمرها.  

ح�ادث  يف  مكرم  ال�سغري  ابنه  تويف   1987 العام  ويف 
�سري يف باري�س وله من العمر 21 عاما. ث�م اغتي�ل ابنه 

البكر النائ�ب يف الربملان جربان عام 2005.

ع��ام 1976 ار�س�ل���ه الرئي�����س الي�ا�س �س����رك�ي���س يف 
اول مهم���ة دبل��وم�ا�سي���ة ل���ه، مندوب��ا �سخ�سي��ا عل��ى 
راأ�س ع���دد م���ن ال�سف����راء ال��ى ال��ولي��ات املتح������دة 
1977 �سفي��را للبن��ان يف  لي�سب��ح بعده���ا يف الع��ام 

المم املتح���دة.

مل�����س  ق����رار  �س����وغ  ع���ن  م�س���وؤول  ك��ان  ت��وين��ي 
مق�ابل����ة:  يف  ق���ال  اذ   ،425 رق���م  الدول���ي  الأم����ن 

غسان تويني 
)2012-1926(
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اللبناين التي كان يحتلها اجلي�س ال�س��رائيل�ي  اجلي�س 
يف مرجعيون، ولي�س علم اليونيفي��ل. �سع��رت بح�س��ول 
اأمر مريب، وكنت على ح��ق. فقد ان�سحب ال�سرائيليون 
احل���دود  عن��د  م��واقعه��م  ي�سّلم��وا  مل  لكنهم  بالفع��ل، 

للي��ونيفي��ل ب��ل جلي�س لبنان اجلنوب��ي.

425 لم  القرار  عند حصول ذلك، هل شعرت أن 
يكن يستحق منك كل العناء؟

بالعك��س، بل كان القرار 425 اأكرب اجنازاتي، وبالأخ�س 
يبقى  �سيادت��ه.  لبنان  ا�ستعادة  على  تن�س  التي  الفقرة 
ا�س��رائي��ل  اأن  مبا  �سبعا،  م�زارع  يذك��ر  مل  الق�رار  اأن 
كنا  اأننا  بحج���ة  الأم��ر  عار�ستا  املتح��دة  وال��ولي�����ات 

نناق�س الأرا�سي املحتلة يف اجتياح 1978. 

واجهنا  لكننا  ل��ق��رارات،  م�سودات  ع�دة  على  عملنا 
بدق��ة  ن��ح��دد  اأن  ن�ستطع  ف��ل��م  اأ�سا�سي��ة.  �سعوب��ة 
والتي  الي��ونيفي��ل  بها  �ستتمت��ع  ال��ت��ي  الم��ت��ي��ازات 
�ستمكنها من »اللج��وء الى القوة يف الدفاع عن النف�س 
من  ملنعها  بالق��وة  جت��ري  حم���اولت  اأي  مواجهة  عند 
تاأدي���ة مهامها«. عمل��ت جاهدا لكي اأ�سيف الى خمتلف 

الجنوب: لعبت دورا أساسا في المفاوضات التي 
جرت عام 1978 في مجلس األمن حول تأسيس 

اليونيفيل، كيف ترى تلك التجربة؟
اما  خيارين،  اأم��ام  و�سعنا  الأم��ن  مل�س  يف  تويني: 
جنوب  لجتياحها  ا�سرائيل  ادانة  اأو  اليونيفيل  تاأ�سي�س 
اليونيفيل  فاخرتنا  الأمرين،  حتقيق  ن�ستطع  مل  لبنان. 
رّدة  من  تخوفا  اأب��دوا  اللبنانيني  القادة  بع�س  اأن  رغم 
الفعل على ار�سال قوات تابعة لالأمم املتحدة الى لبنان، 
لكنني �سعرت بالر�سى لأنني اأدركت اأننا ل ناأتي بقوات 
ل�ستعمار لبنان اأو لحتالله، بل بقوات حلفظ ال�سالم، 

وب�سمانة دولية ل�سيادة لبنان وا�ستقالله ووحدته.

 425 الق��رار  عل�ى  الأمن  مل�س  يف  الت�سوي��ت  ج��رى 
ال�سري��ع  التح��رك  على  اأحلحت  اللي���ل.  منت�سف  عند 
كل  يف  مي��وت���ون  لبنان  يف  »الن�ا�س  للمجل�س  فقل��ت 
بتقدمه�م«.  ال�س��رائيلي���ون  ي�ستمر  بينما  حلظ���ة، 
بالدعوة  املجل�س  رئي�س  اقناع  ال��ى  و�سلنا  النهاية  يف 
اأم��ر مل  وه��ذا  املو�سوع،  مناق�سة  دون  ف��وري  ق��رار  الى 
املجل�س  اأع�ساء  وواف��ق  ب��ه.  القيام  على  املجل�س  يعتد 

بعد  ما  الى  وتاأجيل��ه  بالتكلم  حقهم  عن  التخلي  على 
ال�سفري  رفع  بينما  الفيتو،  حق  ت�ستعمل  ومل  الت�سويت 
ال�سيني يده على الف�ور تاأييدا للقرار. مل ن�سطر حتى 
ه���ذه  فكان�ت  القرار،  ل�سالح  الت�سوي�ت  على  حلث��ه 

ا�س��ارة غري متوقعة للدعم العاملي لنا.

و�سرعان ما اأر�سل�ت ق�وات حفظ ال�س�الم الى اجلن��وب، 
وتوقف تقدم ال�سرائيليني. 

هل حصل األمر بهذه السهولة؟
بطريقة   425 ال��ق��رار  �سياغة  ظهرت  ل.  ال��واق��ع  يف 
الفوري  »الن�سحاب  الى  دعا  اأن��ه  بحيث  لها،  �سابق  ل 
اللبناني��ة«.  الأرا�سي  كاف���ة  من  ال�سرائيلي�ة  للق�وات 
يف النهاية قّدمت ا�سرائيل جدول زمنيا لن�سحابها من 
لبنان. ب��داأ الن�سحاب يج�ري ب�سكل جي�د الى اأن حانت 

املرحلة الأخرية منه يف 13 حزيران.

ت��وقعن�ا اأن يق�وم ال�س��رائيلي��ون بت�سليم مراكزهم الى 
اأ�ساه��د  كنت  بينما  فوجئت  لكنني  الي��ونيفي����ل،  ق��وات 
ثكنات  يف  يرتف��ع  اللبناين  العلم  بروؤي��ة  التلفزي��ون  ك2 . 13

   13
العدد 

القرار 425، أهم انجازاتي
-1926( تــويــنـــــي،  غــســـــان 

2012( كــان شخصيــة بــارزة 
اللبنــانيـــة  الصحــافــــة  فــي 
وناشــــــر  السيـاســــة  وفـي 
السـّيــــــد  النهـــار.  صحيفـــة 
تــويني كــان ممثــــل لبنــــان 
ــات  ـــ ـــ ــوالي ـــ ـــي ال الــــدائــــم ف
تأسيــس  عــنـــــد  الــمــتــحــدة 
 .1978 فـــي  الــيــونــيــفــيــــــــل 
قابله فريق مجلة »الجنوب« 
لمعرفـة   2008 حزيران  في 
ــيــس  ــوال كـــيـــف فــــــاوض ك
الديبلوماسية في نيويـورك.

نشرت هذه المقابلة للمرة األولى في شهر حزيران 2008



املطلق. من الأف�سل يف بع�س الأحيان ال تتعرث بكرثة 
يف  كنت  ان  ب�سيطة،  تنازلت  ترف�س  اأو  التفا�سيل، 

النهاي��ة �ستنقذ جوهر ق�سيتك.

النزاعات  ن�سبت  وح��ني   1982 ع��ام  من  اآب  �سهر  يف 
لبنان،  يف  امل�ّسلحة  اجلماعات  وخمتلف  ا�سرائيل  بني 
بوقف  يطالب  الذي   516 القرار  الأمن  مل�س  اعتمد 
اللبنانية  احلدود  امتداد  وعلى  لبنان  يف  الفوري  النار 
الأم��م  تاريخ  يف  الأق�سر  ال��ق��رار  فكان  ال�سرائيلية، 
الربيطاين  ال�سفري  �سياغة  بعد  عندها  �سدر  املتحدة. 
لكل  ق��رارا يجد حال  »ان كنتم تريدون  وال��ذي قال:  له 
تنجحوا،  لن  وذاك،  الفريق  هذا  بني  العالقة  امل�سائل 
امل�سائل  ونعالج  النار،  لط��الق  وقف  هو  حتتاجونه  ما 
الأخرى لحقا، عندمما يكون وقف اطالق النار قد �سار 

مفعوله على الأر�س«. 

الوفد  مع  التفاو�س  �سعوب���ة  اأخ��رى  جهة  من  اأت��ذك��ر 
ال�س��وفياتي، وبالتحديد مع خبي��ر من هذا الوف��د كان 
ينتق���ل حام��ال حقيب���ة مليئ��ة بالوثائ��ق ويق��ول: »ل��دي 
يف هذه احلقيبة كل وثيقة، بل كل �سطر متت املوافق��ة 
فا�سلة  ت�سيف  جديدة  وثيق��ة  اأي  على  نتفق  لن  عليه. 
اأردمت  ان  عليه.  وافقنا  اأن  �سبق  ق��رار  اأي  ال��ى  واح��دة 
مو�سكو  على  متر  اأن  ب��ّد  ل  مبتكرة،  فكرة  اأي  ا�سافة 

للموافقة عليها، حتى وان وافقنا عليها هنا«.

من  للعم���ل  ن�سطر  التي  املعق���دة  احليل  ه��ي  وه��ذه 
ال�سفراء العرب على ا�ساف���ة  اأ�سّر مثال  خاللها. فق�د 
بينما كل ما يظهر  ا�سرائي���ل،  القرار تدين  الى  جمل��ة 
املمنوعات  م��ن  يعترب  ل���س��رائ��ي��ل  وا�سح��ة  ك��ادان��������ة 

بالن�سب��ة للوليات املتح���دة.

ه��ذا ما كانت علي��ه تعقيدات احلياة اليومي�ة يف الأمم 
املتح��دة، وهك�ذا �ستبقى.

القرارات التي مّددت ولي���ة الي��ونيفي���ل، بن���ودا ت�سمح 
الى  اللج��وء  على  وبالق��درة  بامتيازات  بالتمت���ع  لها 
هذا  لها  يكون  اأن  بالطبع  اأردت  ر�سمي.  ب�سكل  الق��وة 
الدفاعي��ة  ال�سف���ة  ن�ستبدل  اأن  دون  من  لكن  احل��ق، 
ال�ساد�س من  الف�سل  ين�س  ال�سالم« كما  ملب��داأ »حفظ 
اخلا�س��ة  الهجومي��ة  بال�سفة  املتح��دة  الأم��م  ميثاق 
ال�ساب��ع.  الف�س��ل  ين�س  كما  ال�سالم«  »فر�س  مبب�داأ 

فو�سفت ه��ذه الظاه��رة بالف�سل ال�ساد�س والن�سف.

ال�سياغ�����ة  انت���اج  الى  عناء  وبع��د  اأخي���را  تّو�سلنا 
الق���رار  يف  النف��س«  ع��ن  »الدف��اع  حل��ق  املالئم����ة 
ا�س�ت�ط�عن���ا  ما  ه�����ذا  ك�ان   .)1982 )�شبيياط   501

عن��د  جدي��د  من  ذات�ه  اجل��دل  اأثي��ر  اأن  الى  فعل��ه، 
التفاو�س عل��ى الق��رار 1701.

ماذا تتذكر من مفاوضاتك حول كل تلك التطورات 
مع محاوريك في األمم المتحدة؟

ال�س�وري  ال�سفي�ر  حماورينا  اأ�سع��ب  ك��ان  ال�واق��ع  يف 
ولي�س ال�سفري الفل�سطيني كما توقعنا. وعندما تعّر�ست 
ال�سرائيلي���ة  القناب��ل  لق�سف  اللبناني���ة  الق��رى  بع�س 
منطق��ة  م��ن  ���س��ادرة  فل�سطيني��ة  ن���ريان  ع��ل��ى  ردا 
ملنطق��ة  ماور  اأر�س  ل�سان  )وهي  املقالة«  »يد  ت�سمى 
ق����وات  ن�س��ر  يتم  اأن  اقرتحت  الي��ونيفي�����ل(  عمليات 
القوات  بني  الفا�سلة  املنطق��ة  تلك  يف  املتح���دة  الأمم 
املتنازع��ة، ووافقت الوليات املتحدة واململك��ة املتح��دة 
اأم���ا �سفري الحت��اد  اأع��ت��ق��د.  اأي�����س��ا على م��ا  وال�����س��ني 
ال�سفري  الى  اأول  اأحت��دث  اأن  مني  فطلب  ال�سوفيات��ي، 

ال�سوري وقال يل: »ان اقتنع بالطل�ب، فاأنا م�واف��ق«. 

يف ذل�ك ال��وق���ت، اأظه���ر الوف����د الأمريك����ي يف الأم�م 
املتح���دة دعم��ا كبي���ر لنا، حت��ى اأن��ه ع��ر�س اأن يرع���ى 
القرار 425، كما عم��ل على اقن��اع اأع�س��اء م�ن مل���س 
الأم�ن بالت�سوي���ت له. ويربهن هذا الأم��ر اأننا عندما 

الأمريك��ي،  ال�وف��د  م��ع  منطق��ي  باأ�سل���وب  نتحدث 
ادان���ة  حلظ�����ة  ك��ل  يف  منهم  نطلب  لك��ي  فقط  ولي�س 

ا�سرائي���ل، ميكننا اأن نتوق���ع ا�ستجاب���ة اأف�سل. 

اأّن  علم��ت  ح��ني  اآخ���ر  باأم��ر  ف�وجئت   1982 ع�����ام 
وا�سنطن دخل�ت يف مفاو�سات مع احلكوم��ة اللبناني���ة، 
ل��م  اجلن�سيات.  متع��ددة  ق���وة  لن�سر  علم��ي،  دون  من 
اأفهم اأي ن�وع من العالق��ة �ستن�ساأ بني هذه الق��وة وبني 
الي��ونيفي���ل ومل ل نعّزز دور الي��ونيفي����ل يف املقاب���ل؟ كنا 
ن�ستعد لتاأ�سي�س ق���وة دولي���ة ج�دي���دة خارج اطار الأمم 
الي���ونيفي���ل  ملي���زات  م�سابه���ة  مبيزات  تتمتع  املتح��دة 
في���ه  ل��م منلك  الذي  ال�وق���ت  لكن م�ستقل���ة متاما، يف 

اأي �سبب يدفعن�ا ملع�ار�س��ة وج��وده�ا وادانته��ا:

معهم  تعاملت  الذين  ال�س���رائيليني  ال�سف��راء  اأول 
)من دون اأن نتحدث الواحد الى الآخر اّل عرب طاول��ة 
املجل�س( اأ�سبح بعدها رئي�سا. ويف اأول مناق�س��ة ج��رت 
اأن ال�سفري اللبناين مل يكن يتحدث  مب�ساركتنا، ادعى 
ل�سالح اللبنانيني بل ل�سالح الف�سطينيني. واأظهر دعما 
حلجته عددا من الربقيات التي اأر�سلها بع�س من �سكان 
مرجعيون يّدعون فيها انهم ل يوؤيدونني. فكان ردي اأن 
رفعت يدي ولّوح��ت ب�سورة ن�سرت يف ني��وي��ورك تاميز 
تبنّي �سبانا من مرجعيون و�سعوا حول �سجرة وع�سبت 
وقف  بينما  ظه��ورهم  خل���ف  اأيديهم  وقي��دت  اأعينهم 
الكمان.  على  يعزفون  حولهم  من  ا�سرائيليون  جنود 
ف�ساألته ما اذا كان هوؤلء الأ�سخا�س ذاتهم الذين وقعوا 
على تلك الربقيات ، وك��ل ما ا�ستطاع اأن يق��ول��ه ه��و: 

»مل اأر هذه ال�سورة �سابقا«.

هل من وصفة لقرار ناجح صادر عن مجلس األمن؟
ان الأمم املتحدة اأداة فعال��ة ومفيدة جدا. وان اأردت 
تعمل  اأن  عليك  يتوجب  فع�ال،  ب�سكل  ت�ستخدمها  اأن 
الن�سر  ال��ى  ت�سعى  اأن  ل  امل�ساحل��ة،  ب��روح  دائ��م��ا 
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لثالث  قادها  التي  السالم  حفظ  قّوة  عن  غراتزيانو  كالوديو  العماد  يتحدث  االعتزاز  بهذا  القلب،  في  اليونيفيل 
سنوات. العماد غراتزيانو، وكما دعم اليونيفيل عند ترؤسه البعثة وتوليه قيادتها منذ عام 2007 وحتى عام 2010، 

فهو يدعمها اليوم وهو على استعداد للمساعدة بكل الطرق المتاحة.

 اليونيفيل في القلب
الجنرال غراتزيانو يتذكر سنوات قيادته لليونيفيل

اجلن��رال غراتزيان�و كان �س�ري�ع التاأث��ر وه�و ي�ست�رج�ع 
فت���رة وليت���ه »انها عاطفي��ة ج��دا، اأع��رف اأّن ل��دينا 
قّوي��ة  وعاطف��ة  �سع��ور  ولدّي  جدي���د،  ايطال��ي  قائ��د 
ميك��ن  ما  اأف�س��ل  من  وه��ذا  ب��ه،  �سيق��وم  ما  جت��اه 
كانا  لها  وقيادتي  البعث��ة  وتروؤ�س�ي  املرء،  به  يق��وم  ان 
اأف�سل خب�رة ح�س�ل�ت عليها يف حيات��ي حي�ث عمل��ت 
مع حمرتفني متميزي��ن ع�سك��ريني وم�دنيني. وبالفع��ل 
من  البعث��ة  وم��وارد  ال�سيا�سي�ة  ال�س�وؤون  مدي��را  كان 
اأعم��ل معهما  اأن  ك�ان ميك�ن  الذي�ن  املحرتفني  اأف�سل 
يف حيات��ي. وم�ن خ��الل دعمهما اأعتق��د اأنه ك��ان م�ن 

املمكن بناء �سيء مهم«.

و�سّدد على ان »املو�سوع الأهم هو اأن اليونيفيل وطوال 
ا�ستمرار  يف  ا�سرتاتيجيا  دورا  اأّدت  قد  �سنوات  خم�س 

وقف الأعمال العدائية«. 

ن�سيح���ة غراتزيان�و للبعث��ة كان�ت ب��سيط��ة:»ا�ستم�ّروا 
بالعم��ل ال���ذي تق���وم��ون ب��ه، وحافظ��وا عل��ى الع�م�����ل 
واجلي���س  اللبناني����ة  امل�س��ّلح��ة  الق���ّوات  م�ع  ال�وثي���ق 
زال  ما  الذي  الثالثي  الجتماع  وعق��د  ال�سرائيل���ي، 
الطار الوحي��د املفت���وح امام الطرفني ليناق�س�ا ويتابعا 
قد  التي  التكتيكي���ة  امل�س��اك���ل  وحل���ّل  امل�ستج��دات، 

تتط��ّور الى م�ساكل ا�سرتاتيجية«.

واأ�س���ار اجلن���رال غ��رات�زيان����و الى م�ساأل��ة حت��دي����د 
اخل�ط الأزرق بني اأم����ور اأخ��رى، كاح��دى امل�س���اري����ع 
من��ذ  وا�ستمرت  عه��ده  يف  انطلق���ت  التي  الرائ���دة 

ذل�ك احل��ني.

وقال عن توا�سل عملية حتديد اخلط الأزرق:»عندما 
تنتهي هذه عملية، �سيتغري الو�سع«. 

�سمري غطا�س ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

العماد غراتزيانو امل�سوؤول اليوم عن اجلي�س اليطايل، 
ثالث  خربها،  التي  الأر����س  لبنان،  جنوب  ال��ى  ع��اد 
مّرات يف عام 2012. وزار املقّر العام لليونيفيل لعقد 
اللواء  لليونيفيل  احل��ايل  العام  القائد  مع  حمادثات 

باولو �سرّيا ومع قيادة البعثة. 

العماد غراتزيانو قال يف مقابلة :»اأنا �سعيد لأنني الآن 
يف جنوب لبنان الذي كان بيتي لثالث �سنوات«.

الأرك��ان  هيئة  رئي�س  ب�سفتي  اجلنوب  واأ���س��اف:»اأزور 
التاأكيد  هي  الأول��ى  مهمتي  ل��ذا  الي��ط��ايل.  اجلي�س  يف 
وبدعم  بال�سالم  اليطالية  امل�سلحة  القوات  التزام  على 
اليونيفيل يف تطبيق مهمتها الأ�سا�س والتي تعترب يف غاية 

الأهمية للبنان وال�سالم يف املنطقة«.

يف  غ��رات��زي��ان��و  انطلق  اجتماعاته،  م��ن  ان��ت��ه��اءه  وع��ن��د 
التحدث عن زمالئه ال�سابقني ومدى تقديره مل�ساهماتهم، 
العمر  يف  تقدمي  وم��ع  اليوم  »بالطبع  �سريعا:  وي�سيف 
تراين اأقوم مبهام خمتلفة امنا �ساأبذل جهدي مل�ساعدتهم 

من موقعي احلايل لأنهم �سيظلون دائما يف قلبي«.

اللواء  تّويل  اثر  تاأتي  اأنها  زياراته مهمة جدا خ�سو�سا 
كانون   28 منذ  البعثة  رئا�سة  اأي�سا،  اليطايل  �سرّيا، 
2012 . علمًا ان ايطاليا خّف�ست عدد جنودها  الثاين 

لي�سبح عدد اأفراد الكتيبة األف جندي. 

اجلرنال غراتزيانو الذي يعرفه جيدا كثريون يف لبنان 
وخ�سو�سا يف اجلنوب، لحظ التطّور احلا�سل وكذلك 

التغريات منذ اأن كان رئي�سا للبعثة يف جنوب لبنان. 

وقال: »عندما اأنظر حويل ومن خالل ال�سرح املقت�سب 
الذي ا�ستمعت اليه من القائد العام ومن كبار املوظفني 
والأ�سخا�س نف�سهم الذين �ساعدوين يف ال�سابق عندما 
اليونيفيل  اأن  مبعرفتي  �سررت  لقد  عاما،  قائدا  كنت 

وهي  الأ�سا�س  مبهمتها  القيام  من  الآن  حتى  متكنت 
ال��ع��دائ��ي��ة، وحت�سني،  احل��ف��اظ ع��ل��ى وق���ف الأع���م���ال 

وامل�ساهمة يف حت�سني الو�سع يف جنوب لبنان«.

تبذلها  التي  الى اجلهود  اجلرنال غراتزيانو عزا ذلك 
الرتباط  وكذلك  اللبنانية  امل�شلحة  والقوات  اليونيفيل 
واملعروفة  قيادته  حت��ت  اأق��ّره��ا  ال��ت��ي  التن�سيق  واآل��ي��ة 

بالجتماع الثالثي. 

ب�سبب  ممكنًا  ك��ان  امل��ح��رز  التقدم  ه��ذا  اأن  واع��ت��رب 
وبف�سل  اللبنانية  امل�سّلحة  القّوات  مع  اجليد  التعاون 
انطلقت  التي  احلقيقية  التح�سينات  اي  التح�سينات، 

من الجتماعات الثالثية«. 

اليونيفيل  الى  و�سوله   منذ  ح�سلت  اأ�سا�سية  تغيريات 
 .2010 ال��ث��اين  ك��ان��ون  م��غ��ادرت��ه يف  وح��ني   2007 يف 
واأ�ساف اجلرنال غراتزيانو: »عندما جئت الى هنا من 
املطار، لحظت اأن م�ستوى عي�س املواطنني اللبنانيني قد 
حت�ّسن اأي�سا، واأعتقد اأن هذه النتيجة هي ثمرة اجلهود 
اللبنانية  امل�سّلحة  وال��ق��ّوات  اليونيفيل  ب��ني  امل�سرتكة 
وخلق  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  �سمن  من  معا  وعملهما 
با�ستمرار  ت�سمح  اجلنوب  يف  جديدة  ا�سرتاتيجية  بيئة 

وقف الأعمال العدائية«.

موقفه من اليونيفيل مل يتغري منذ اأن كان رئي�سًا للبعثة، 
على  للمحافظة  توؤديه  مهم  دور  »لليونيفيل  قال:  حيث 
مفتوحا  ال��ب��اب  على  ولتبقي  العدائية  الأع��م��ال  وق��ف 

والفر�سة �سانحة«. 

وما  الفر�سة  ال�ستفادة من هذه  الأطراف  »على  وقال: 
الوقت  هذا  يف  خ�سو�سا  ميدانيا،  اليونيفيل  به  تقوم 
قويا  ح�سورا  م�سى  وق��ت  اأي  م��ن  اأك��رث  يتطلب  ال��ذي 

وملتزما لالأمم املتحدة على الر�س«.



التعاون بين اليونيفيل والجيش 
سّر إرساء السالم في جنوب لبنان 
قدمها  التي  للنصيحة  الضمير  مرتاح  بوغين  أوليفير  العميد 
اإلستمرار  اليونيفيل، وهي  األركان في  رئيس  خليفته،  إلى  
السّر  ألنه  اللبنانية  المسلحة  القوات  مع  الوثيق  العمل  في 

إلرساء السالم في جنوب لبنان وإنجاح مهمة اليونيفيل. 

بني  م�سرتكة  مقاربة  لروؤية  يتّطلع  املحلي  املجتمع  لأن 
الطلبات  من  العديد  نتلقى  نحن  واجلي�س.  اليونيفيل 
من الأهايل لتعزيز هذا التعاون وهذه ارادتنا وهدفنا«.

اأمنيا ويف ما خ�ّس الهموم العادية من احتمال ن�سوب 
اأح��دا من الأط��راف ل  حرب يف جنوب لبنان، قال ان 

يريد حربا ويتطّلع الى املحافظة على ال�سالم. 

وبالن�سبة الى الدوريات املتعددة التي تقوم بها اليونيفي��ل 
بالن�سب��ة  ال�سائد  املبداأ  فان  عملياتها،  منطقة  يف  يوميا 
هادئًا،  الو�س�ع  على  املحافظ��ة  هو  بوغني  العمي�د  ال��ى 
احرتام ال�سكان، والتاأكد اأنهم يعي�سون يف ظروف اأف�سل. 

العمليات  منطقة  يف  دورياتنا  نكّيف  اأن  »علينا  وق��ال: 
وفق الظرف الراهن. وبا�ستطاعتنا حتقيق هذه املهمة 
امل�سلحة  القوات  مع  وثيق  تعاون  خالل  من  العملياتية 
الأم��ن  ار���س��اء  اأج���ل  م��ن  �سوّيا  نعمل  لأن��ن��ا  اللبنانية 
عدد  تكييف  علينا  العمليات.  منطقة  يف  وال�ستقرار 
مع  �سويا  عملنا  وكّلما  الراهن،  الظرف  مع  الدوريات 

اجلي�س اللبناين كّلما كانت النتيجة اأف�سل«.

فهم  �سوء  اأي  جتنب  اأجل  من  بجهد  »نعمل  واأ�ساف: 
تعريف  اأي�سا  ونحاول  خمتلفة.  بلدان  من  ناأتي  لأننا 
اعتماد مقاربة  واأهمية  اللبنانية  الثقافة  جنودنا على 
اأم���را مهما جدا  يعترب  م��ا  ال���دوري���ات،  ودي���ة خ��الل 

بالن�سبة لنا ولل�سكان«. 

الي��ونيفي��ل،  جن��ود  ع��دد  خف�س  امكاني��ة  ع��ن  اأم��ا 
ح��ول  درا�س���ة  و�سع  يتم  اأن�����ه  ال��ى  اجل���رنال  اأ�س��ار 
نخف�س  هل  لي�س  هنا  ال�سوؤال  و  الع�سكرية،  الق��درة 
ب��الأح��رى  ب��ل  الأر����س  على  املنت�سرين  اجل��ن��ود  ع��دد 

خف�س احل�سور اللوجي�ستي.  

»الرتكيز يكمن على الفعالية الأكرث ولي�س بال�سرورة 
على عدد اجلنود«. 

اأندريا تينينتي ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

الى  العميد  اأ���س��ار  »اجل��ن��وب«،  ملة  م��ع  مقابلة  ويف 
ر�ساه عن ال�سنة التي ق�ساها يف من�سبه والتي انتهت 
تقع  فلم  لذلك،  الأ�سباب  لديه  وهو   .2012 متوز  يف 
�سوى اأحداث اأمنية طفيفة وكان التعاون بني اليونيفيل 
م�ساركة  �سوء  اللبنانية جيدا خ�سو�سا يف  وال�سلطات 

عدد غري م�سبوق من الدول يف بعثة حفظ ال�سالم. 

كرئي�س  وليتي  ال��ى  بالذاكرة  اأع��ود  »عندما  وق��ال: 
الإجن��از  ان  القول  اأ�ستطيع  اليونيفيل،  يف  ل��الأرك��ان 
ك��ب��رية خالل  ك��ان ع��دم ح�سول اي ح���وادث  اله���م 
ا�ستطعت  لأنني  حمظوظا  نف�سي  اأعترب  واين  وليتي، 
ارادة  يظهر  ما  وه��ذا  خمتلفة  جن�سية   39 مع  العمل 
ار���س��اء  يف  وامل�ساهمة  هنا  للبقاء  ال���دويل  املجتمع 

ال�سالم وال�ستقرار يف املنطقة«. 

وقال االعميد بوغني ان التعاون بني اليونيفيل واجلي�س 
البنود  التي تبذل لتطبيق  للجهود  الزاوية  ي�سكل حجر 
ذات ال�سلة من قرار مل�س الأمن 1701 وتعزيز هذه 

العالقة يعترب اأولوية بالن�سبة لليونيفيل. 

اللبنانية،  امل�سلحة  والقوات  اليونيفيل  اجلهتان،  تقوم 
راهنا بالعديد من الأن�سطة، وال�سطالع مبهام عملية 
كالقيام بدوريات م�سرتكة والجتماع بني احلني والآخر 
القيام  وكذلك  الف��راد  م�ستوى  على  التعاون  لتح�سني 

بتدريبات م�سرتكة. 

وي�سيف العميد ان اليونيفيل حتاول العمل عن قرب مع 
اجلي�ش اللبناين يف كل ن�شاط تقوم به. وهو يقّر بوجود 
جيدة  طريقة  ايجاد  »بامكان  مقتنع  اأنه  غري  حتديات 

للقيام بهذه الأن�سطة«. 

لقد عملنا على  الأم��ور،  بالكثري من  قمنا  »لقد  وق��ال: 
التي ت�سمح  الع�سكرية  املراجعة ال�سرتاتيجية والقدرة 
لنا بالعمل ب�سكل اأف�سل مع البقاء على العدد ذاته من 
اجلنود على الر�س امنا مع تخفيف الوقع اللوجي�ستي 

على �سبيل املثال«.

بتقدمي  �سمحت  ال�سرتاتيجية  املراجعة  ان  واأ�ساف 
القوات  بني  التعاون  ا�سرتاتيجية  لتفعيل  مقرتحات 
لبناء  وا�سرتاتيجيات  واليونيفيل  اللبنانية  امل�سلحة 

قدرات اجلي�س اللبناين. 

وقال اجلرنال الفرن�سي :»لقد عملنا بجهد خالل م�سار 
املراجعة ال�سرتاتيجية التي تهدف الى ار�ساء خطة بني 
اليونيفيل والقوات امل�سلحة اللبنانية لتعزيز قدرات جنود 
قطاع جنوب الليطاين يف جنوب لبنان. ولهذا ال�سبب عملنا 
�سّويا ما عّزز الثقة بيننا. وكان هذا اأمر مثريا لالهتمام«.

»املو�سوع الأول الذي بحثنا فيه خالل املراجعة كان و�سع 
اللبنانية  امل�سلحة  وال��ق��وات  اليونيفيل  بني  قيادة  خطة 
لتعزيز قدرات اجلنود العاملني يف قطاع جنوب الليطاين. 
وبحثنا يف �سبل تاأ�سي�س هذا الدعم بهدف ت�سلجُم اأن�سطتنا 
العملية يف اإطار عمل القرار 1701، ما تطّلب الكثري من 
التي  العملية  اأن�سطتنا  كافة  و�سف  علينا  تّوجب  العمل. 
نقوم بها، عدد اجلنود الذي نحتاج اليه، والقدرات التي 
نحتاج اليها للقيام بهذه املهام ومن ثم املقارنة مع القوات 
وكيفية  الإثنني  بني  اخل��الف  واأوج��ه  اللبنانية  امل�سلحة 

الطلب من املجتمع الدويل امل�ساعدة مللئ هذا الفراغ«.

التي  ه���ذه  ال��ق��ي��ادة  خ��ط��ة  ان  ب��وغ��ني  العميد  وق���ال 
تعترب  املحادثات  من  اأ�سهر  خم�سة  خالل  و�سعناها 
خطوة اأولى، واأ�ساف: »هنالك املزيد من القرتاحات 
التي ميكن تطبيقها بهذه الأداة من اأجل امل�سي قدما 
اأو  ال�سعوبات  بع�س  معاجلة  وكيفية  اخلطة،  بهذه 

املناطق ال�ساخنة على الأر�س وتبني مقاربة ثنائية«.

اليونيفي�ل  اإن  قال  املحلي،  املجتمع  مع  العالقة  وعن 
املحليني  ال�سكان  احت�رام  ل�سمان  كبري  بجهد  تقوم 
يف  م��ت��واج��دي��ن  ال�����س��الم  ح��ف��ظ  ج��ن��ود  اأن  ولتظه��ر 

اجلنوب م��ن اج��ل ال�سكان. 

التي  الأ���س��ب��اب  م��ن  �سبب  »ه��ذا  بوغني  العميد  وق��ال 
اللبنانية  امل�سلحة  القوات  مع  التعاون  لزيادة  تدفعنا 
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من بلدة مثل الهبارية وكفر�سوبا وكفرحمام 
وغ��ريه��ا. وي��ق��ول اح��د ه���وؤلء الط��ب��اء انه 
يعمل �سبعة ايام يف ال�سبوع ومبعدل ثماين 
�ساعات يوميًا كما يقدم يف كثري من الحيان 

الدوية مانًا للمر�سى.

جن��ود  ي��ق��وم  اخل��دم��ات  ه��ذه  ج��ان��ب  ال��ى 
يف  توعي��ة  بحمالت  الهندي����ة  الكتيب��ة 
والعتناء  ال�سنان  �سح���ة  ح��ول  املدار�س 
عل��ى  ت�دريبي��ة  دورات  يج���رون  كما  به�ا. 
للراغبني  دوري��ة  ب�س�ورة  الي�وغ�ا  ريا�س��ة 
الكثي��ر  يف  وي�سرتك���ون  املنطق��ة  ابناء  من 
م�ع  الق�دم  ك�رة  يف  الودي��ة  املباريات  من 

نوادي الق��رى يف منطق��ة عملياتهم.

يف  الهندية  الكتيبة  �شباط  اأحييد  وتييّو�ييشييع 
احلديث لي�سري الى اأننا »ن�سعر كاأننا نعي�س 
مع عائالتنا وبا�ستطاعتنا القول اأن ال�سكان 
املحليني يعاملوننا كاأننا اأولدهم ونادرا ما 

يح�سل بيننا ا�سكال«.

غنوة الديك ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

 1998 �سن��ة  الهندي��ة  الكتيب��ة  اإنت�س��رت 
»منطق��ة  يف  الي���ونيفي��ل  ق��وات  �سمن  من 
م��ن  ح�س��ا�س����ة  منطق���ة  وهي  العرق��وب« 
�سمن منطق��ة عمليات اليونيفي��ل املعروف��ة 

بطبيعتها اجلبلية.

من  ع��دد  اأك��رب  الهندي��ة  الكتيب��ة  ت�سغ��ل 
املنت�س�رة  اليونيفي���ل  وح��دات  بني  املواق���ع 
يف جنيوب لبنان. اذ ينت�شير جنيود و�شبياط 
هذه الكتيبة البالغ عددهم نح�و 850 على 
نقياط  ت�شييع  الى  بال�شافيية  مواقيع  ت�شعيية 
الزرق  اخل�ط  ط��ول  على  موقت��ة  م�راقب��ة 

يف منطق�ة عملياتها.

تعاق���ب اكث�ر من 15 األ�ف �ساب�ط وجن�دي 
عل�ى العم��ل يف الكتيب���ة الهندي�����ة يف فت�رة 
ال��ع��ق��د ون��ي��ف امل��ن�����س��رم��ة، مت��ك��ن خاللها 
ان�سانية  عالقات  ن�سج  من  اجلنود  ه��وؤلء 

واجتماعية عميقة مع �سكان املنطقة. 

املنطق���ة  ه���ذه  ���س��ك��ان  م��ن  ال��ك��ث��ري  ولن 
ك���ان  فق��د  ال�موا�س��ي  تربي���ة  من  يعي�س��ون 

الهندي���ة  الكتيب��ة  عدي��د  اط��ار  يف  دائمًا 
كبي���ر  ح��د  ال�ى  �س��اهم  ما  بيطريًا،  طبيبًا 
ل��ع�����س��رات  طبي���ة  خ���دم���ات  ت��ق��دي�����������م  يف 
والبق��ار  والغ��ن��ام  املاع��ز  روؤو����س  الف 
العمليات  م�ن  املئ��ات  اج��راء  ع��ن  ناهي��ك 

اجلراحي��ة عند احلاجة. 

تخت�ّس  الت��ي  البيط�ري�����ة  اخلدم���ة  ه���ذه 
م�سه���ورة.  بات��ت  الهندي����ة  الكتيب���ة  به��ا 
العالق���ة  تعزي��ز  يف  فقط  ت�سه��م  مل  وه��ي 
بني جن��ود حفظ ال�س�الم وال�سك�ان املحلي�ني 
الرع��اة  جع��ل  يف  اأي�سا  اأ�سهم��ت  بل  فقط 
يقوم��ون  الذي���ن  للجن���ود  اأكث��ر  ينتبه��ون 
فهم  الأزرق.  اخل��ط  على  ب��دوري��ات  يوميا 
ي�شاعييدون من خييالل هيذا الن�شياط باحلّد 
مع  بالت�ع�اون  الأزرق  اخل�����ط  خ�����رق  م��ن 

القّوات امل�سلح�ة اللبناني���ة.

الهندية  الكتيبة  عديد  يف  اي�سًا  وه��ن��اك 
ثابتة  عيادة  لدارة  اك��رث  او  ا�سنان  طبيب 
�سبعا واجراء معاينات يف عيادات  بلدة  يف 
اكرث  يف  الجتماعية  ال�سوؤون  ل��وزارة  تابعة 



اجلنود  ه��وؤلء  »ك��ان  قائال:  الي��ام  تلك  �سعد  يتذكر 
�سبانًا ايرلنديني يحاولون تلم�س عالقاتهم مبحيطهم 
بكثري من الّود ولكن مع احليطة واحلذر اي�سًا. فهم 
ول  وتقاليدهم  عاداتهم  يعرفون  ل  انا�س  و�سط  يف 
يعرفون لغتهم، وب�سبب قرب منزلنا من موقعهم فقد 

كانت اولى ات�سالت هوؤلء اجلنود مع اهلي«. 

وي�سرح �سعد كم كان �سعبا التوا�سل بني اجلنود واأهله  
الذين ل يتكلمون اللغة النكليزية كما اأن معظم �سكان 
الفرن�سية.  فكانت  اأجنبية  لغة  اأج���ادوا  وان  القرية 
ايدي  على  النلكيزية  اللغة  تعلم  يف  �سعد  بداأ  وهكذا 
ا�سبح  حتى  ا�سهر  ب�سعة  ال  هي  وما  اجلنود،  اولئك 
الو�سيط  دور  اأداء  يخوله  م��ا  امل��ف��ردات  م��ن  ميتلك 

اللغوي بني اجلنود واهايل البلدة.

ويقول �سعد ان الوقت كان مير �سريعا وهو كان يكت�سب 
حّوله  ما  النكليزية،  اللغة  مفردات  يف  او�سع  معرفة 
التابعة  اليرلندية  الكتيبة  جلنود  ما�سة  �سرورة  الى 
من  كثري  يف  يق�سدونه  فا�سبحوا  بلدته  يف  لليونيفيل 
خالل  لهم  ليرتجم  م��ا  زي���ارة  يف  ملرافقتهم  الح��ي��ان 
لقاءاتهم مع الهايل وممثلي ال�سلطة املحلية ويف بع�س 

الحيان كانوا يق�سدونه ليال من اجل ذلك اي�سًا.

كانت الو�ساع القت�سادية لعائلة علي �سعد متوا�سعة 
من  تنتجه  م��ا  على  تعي�س  العائلة  ك��ان��ت  اذ  ج���دا، 
الزراعة وهو كان بالكاد يكفي �سرورات العي�س، وقد 
�سعر بذلك جنود الكتيبة اليرلندية وبداأوا يقا�سمون 
العون  يد  لها  ويقدمون  وم�ساعبها  همومها  العائلة 
مبا متكنوا من م�ساعدات غذائية ومتوينية، ما وطد 

العالقة بينهم وبني العائلة. 

بل  بذلك  اليرلنديون  اجلنود  يكتف  »مل  �سعد  وق��ال 
اخذوا على عاتقهم تاأمني راتبًا �سهريًا يل يتم جمعه 
ان  يل  م�سموحًا  يكن  مل  لن��ه  البع�س  بع�سهم  م��ن 
اتوظف لدى المم املتحدة كوين حتت ال�سن القانونية 
يل  مالية  راف��ع��ة  ال��رات��ب  ه��ذا  �سكل  وق��د  للتوظيف، 
ولعائلتي لكمال درا�ستي، وكانوا ياخذوين �سباحا الى 
يعيدوين  كي  ظهرا  الثانية  عند  وينتظروين  املدر�سة 
اأّمنوا يل  الثانوية  املرحلة  انهيت  وعندما  البيت،  الى 
منحة لدر�س يف احدى جامعات ايرلندا، ولكن وفاة 
يف  البقاء  ال��ى  ا�سطرين  ما  ذل��ك  دون  ح��ال  وال��دي 

البالد ومتابعة درا�ستي اجلامعية يف لبنان مب�ساعدة 
من اجلنود اليرلنديني اي�سًا«. 

ان العالقة بني �سعد واجلنود اليرلنديني اأثمرت جناحا 
لفرع  مديرا  الن  ا�سبحت  »بف�سلهم  ومهنيا.  اأكادمييا 
قال  جبيل«،  بنت  مدينة  يف  اللبنانية  امل�����س��ارف  اح��د 
اليونيفيل  تاأثري  �سعد الذي كتب اطروحته اجلامعية عن 

القت�سادي على جنوب لبنان.

�سعد ل ي�ستطيع ن�سيان كيف وقف قائد الكتيبة اليرلندية 
حينها القائد طوين روو الى جانب عائلتي يتقبل التعازي 
»ويف  �سعد:  وق��ال  الثمانينيات.  بداية  يف  وال��دي  بوفاة 
احلقيقة لقد كان روو احد افراد عائلتي وهو بعد تقاعده 
يف  زيارتنا  على  واظ��ب  بال�سن  تقدمه  من  الرغم  وعلى 
لبنان وكانت اخر زيارة له يف �سهر ايلول ال�سنة املا�سية«.    

مل تكن العالقة بني الكتيبة اليرلندية وعائلة علي �سعد 
الكتيبة  ه��ذه  جنود  جتمع   التي  للعالقة  منوذجا  �سوى 
ب�سورة  اليرلندية  الكتيبة  كانت  فقد  تبنني.  واه��ايل 
ا�سا�سية وحدة ع�سكرية لوج�ستية للنقل وال�سيانة لذلك 
فغالبا ما ا�ستخدم اجلنود ما هو متوفر لديهم من معدات 
حادث  اي  يف  البلدة  اه��ايل  م�ساعدة  اج��ل  من  وال��ي��ات 
ونقل  امل�ست�سفى  الى  ونقلهم  اجلرحى  انت�سال  عرب  �سري 

ال�سيارات املت�سررة جانبًا. 

يف  اليرلنديني  اجلنود  مع  �ساركت  »لقد  �سعد:  وقال 
مت�سررة  ول�سيارات  جلرحى  انت�سال  عملية  من  اكرث 

وكنت اترجم لهم ولالهايل خالل العمليات هذه«.

وت��ذك��ر ع��ل��ي ك��ي��ف رف���ع اجل��ن��ود الي��رل��ن��دي��ون علم 
وامليتم يف تبنني خالل  امل�ست�سفى  املتحدة على  الأمم 
و1996    1993 العامني  بني  ال�سرائيلية  العتداءات 
امل�ساعدة  كل  وق��دم��وا  ه��ذا  للق�سف.  يتعر�سا  لئال 

املمكنة لهاتني املوؤ�س�ستني.

وختم �سعد: »ان العالقة الن�سانية التي تربيت عليها 
دفعتني  اليرلندية  الكتيبة  جنود  مع  عالقتي  خالل 
والعمل  الن�ساين  بالعمل  ا�سا�سية  ب�سورة  لالهتمام 
ال�سليب  جمعية  �سفوف  ال��ى  فان�سممت  التطوعي 
يف  لعمالها  من�سقًا  الن  وا�سبحت  اللبناين  الحمر 
جنوب لبنان واأّمثلها يف املنتديات الدولية والقليمية. 
كما ان�سممت الى اجلمعية العاملية لرعاية اليتيم التي 

ترعى �سوؤون ميتم تبنني«.

جنود  م��ع  ال��ع��الق��ة  ان  ال��ق��ول  ميكنني  »باخت�سار، 
ال�سخ�س  جعلتني  اليونيفيل  يف  اليرلندية  الكتيبة 

الذي اأنا عليه اليوم«.

�سلطان �سليمان ـ ق�سم ال�سوؤون املدنية يف اليونيفيل
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كان علي سعد ابن بلدة تبنين الجنوبية طفال في الحادية عشرة من عمره عندما اجتاح الجيش االسرائيلي بلدته في آذار من 
العام 1978 ضمن ما اسماه »عملية الليطاني«، فشاهد ويالت الحرب من دمار ودماء. بعد ايام قليلة من هذه العملية 
سمع في نشرات االخبار عن قرار مجلس االمن الدولي رقم 425 وعن ارسال قوات سالم دولية الى جنوب لبنان. وسرعان 

ما بدأ يشاهد جنودًا يلبسون القبعات الزرقاء يِحلون مكان الجنود االسرائيليين في موقع يبعد بضعة امتار عن منزله.

عندما يتصرف جنود حفظ السالم كعائلة



صفد البطيخ

بلدة جنوبية تخطو نحو الحداثة
البلدة التي عهدناها يف ما  مل تع��د �سف��د البطي��خ 
م�سى. لق��د احتاج��ت ه��ذه البل���دة الى م�سي وقت 
طوي��ل بع��د التحري�ر عام 2000، لت�سرتجع ج��زءا 
الجتياح  واأدى  معاملها  تبّدل��ت  �س�كينت��ها.  م��ن 
احلي��اة  ايق��اع  ت�سري��ع  الى  ل�سوارعه��ا  العمراين 

فيه��ا. 

البح��ر،  �سط���ح  عن  م��رتا   680 القري��ة  ت�رتف��ع 
بي���روت. العا�سم��ة  ع��ن  كيل��ومت�رات   110 وتبع��د 
اجلميجم��ة  و�س�م��ال  برع�سي��ت  جن���وب�ا  حتّده��ا 
�س��ك�ان��ها  ع����دد  تبن��ني.  وغ�رب�ا  �سق��را  و�س��رقا 
ع����دد  اأم��ا  ن�سمة،   2000 نح���و  يبل����غ  امل�س�ج�ل�ني 
ن�سمة،   1100 ال�سط��ب فهو  للوائ�ح  ن�اخب�ي�ها وفق�ا 
اأو�ست���راليا  ال��ى  اأهله�ا  من  كب�ي��ر  ق�س���م  هاج�ر 
والتب��غ  وال�زيت��ون  التني  ب�زراع��ة  ت�سته�ر  واأمي�ركا. 
مزدهر.  جتياري  بن�شياط  متّيييزها  الييى  ا�شافيية 
اللذي��ن  البق��ر  وع��ني  احل��م��ام  بنبع��ي  ت�سته��ر 

ت��زال  ول  ال�سحائ�ح  خ��الل  ال�سكان  ي�ستخدمهما 
مياههما ت�ستخ���دم يف رّي امل�زروع�ات.

�سفد  بلدة  اأه��ايل  فان  اجلنوب،  اأه��ايل  �سائر  كما 
الجتماع  ويحبون  م�سياف��ون  ان��ا���س  ه��م  البطيخ 
البلدة«  »رمز  حتت  منهم  ال�سباب  خ�سو�سا  �سويا 
مائت�ي  نحو  عمرها  يبلغ  التي  »مي�س«،  �س�ج��رة  اأي 
اللقاءات  البل��دة حيث حتلو  عام، وتتّو�س�ط �ساح���ة 

القروي��ة وال�سبابي��ة. 

امل�ستو�سف   2011 عام  يف  حديثا  البلدي��ة  اأن�ساأت 
من  رغم  وعلى  املر�سى.  ل�سعاف  البل�دة  يف  الأول 
اّل  خا�سة،  و  ر�سمية  مدر�ستني،  البطيخ  ل�سفد  اأن 
وللح�دائ��ق  ثقافي�ة  �سبابي��ة  اأندي��ة  الى  تفتقر  انها 
بني  امل�ست��رك  بالتعاي���س  البل��دة  تتمّيز  العام��ة. 
للطائف���ة  ال�سي���دة  كني�سة  ي��وؤّم��ون  ال��ذي  اأبنائها 

الكاث��وليكي���ة واحل�سينيتان وامل�سجدان. 

البطيخ  �سفد  بلدية  رئي�س 
ال��دي��ن اعترب  ���س��ه��اد زي���ن 
بلدة  هي  البطيخ  �سفد  اأن 
للتعاي�س  ر���س��ال��ة  حت��م��ل 
ال�سالمي امل�سيحي. وتوقف 
يف حوار مع »اجلنوب« عند 
العالقة الطيبة التي جتمع �سفد البطيخ مع اليونيفيل 
الوحدة  مع  التعاون  عالقة  بداية   ،2010 اأي��ار  منذ 

الفرن�سي��ة يف منطقتنا. رئي���س بلدي��ة �سف��د البطي����خ 
لفت الى الزيارات ال�سهري���ة الدوري���ة التي تق���وم بها 
م�ساري��ع  بتنفي��ذ  لحقا  وتثمر  البل��دة  الى  الي�ونيفي��ل 

م��ن �ساأنها اأن تفي��د البل��دة.

البلدة  مع  الدائم  تعاونها  لليونيفيل  �سكر  الدين  زين 
لفتا الى امل�ساريع التي اأقيمت ومنها على �سبيل املثال 
الوحدة  اأقامتها  الفرن�سية  اللغة  ل احل�سر: دورات يف 
�سحي  »ي��وم  الر�سمية،  امل��در���س��ة  لطالب  الفرن�سية 

البلدة،  م�ستو�سف  املاليزية يف  الوحدة  تقيمه  ماين« 
تقدمي الوحدة الفرن�سية مّولد كهربائي للبلدية. 

ولعّل اأحدث امل�ساريع امل�سرتكة مع اليونيفيل، هو م�سروع 
حديقة  ال��ى  وحتويله  البلدة  يف  النفايات  مكّب  طمر 
�سفد  بني  ال�سداقة  »حديقة  ت�سّمى  اأن  على  عامة، 

البطيخ واليونيفيل«.

غنوة الديك ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

 سهاد زين الدين
رئيس بلدية صفد البطيخ
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سيعودون الى المدرسة مع أكثر من مرح صيفي فحسب. إثنا عشر تلميذا من المدرسة التقنية 
سيعودون الى المدرسة في الخريف مّجهزين بخبرة ميدانية تضاف الى خلفيتهم النظرية المكتسبة 

من مدرسة بنت جبيل المهنية الرسمية في جنوب لبنان. 

العودة الى المدرسة...
بعد إكتساب خبرة عمالنية

ا�ستمر �سهرين، والذي  التدريب املهني الذي  برنامج 
اليونيفيل  يف  املدنية  ال�سوؤون  ق�سم  اأطلق��ه  قد  ك��ان 
بهدف تعزيز قدرات 12 طالبًا من املدر�سة املهنية يف 
مال التدريب املهني، و�سل الى خواتيمه يوم الثلثاء 
28 اآب. مّت توزيع الطالب على اأربع مم��وعات، ثالث 

على  اهتمامهم  ركّزوا  حيث  الهند�سة  وحدة  يف  منها 

املّولدات الكهربائية واملكيفات والكهرباء، ا�سافة الى 
مموعة رابعة يف ق�سم النقل.  

ملحوظا  ال����دورة  منت�سف  يف  ال��ط��الب  ت��ط��ّور  ك��ان 
وكذلك حما�س����ة الأ�سات��ذة.

الطالب��ان  اأظه��ر  املّول���دات،  ق�س��م  ال��ى  زي��ارة  ويف 
التق�����دم  م����دى  ملح���م  وح�س��ني  ح�اط����وم  دايفي����د 
انق�س��ت  الت���ي  الأ�س����ابي����ع  يف  اح��������رزوه  ال��ذي 
عم�الني����ة  خب����رات  اكت�س��ابهم�ا  جله����ة  خ�س�����و�س�ا 

مطلوب����ة. 

وضع  تعّلمــوا  »لقـد 
قيــد  ــمــوه  تــعــّل مـــا 

التجربــــة«
رئيس العّمال في قسم المّولدات



»نــشــكــر الــيــونــيــفــيــل 
ــى هــــذه الــفــرصــة  ــل ع
والمعرفة  االستثنائية 

التي اكتسبناها«
المتدّرب رضا حمزة

رئي�س العّمال يف ق�سم املّولدات طوين احلاج حتدث بفخر 
فّك  مرحلة  الى  �سّويا  و�سلنا  »لقد  وق��ال:  تالمذته  عن 
واعادة تركيب املّولدات وقد تعلموا و�سع ما تعلموه قيد 

التجربة. فهم يعملون وفق معايري وموا�سفات حمددة«.

�ساهر  ح�سني  من  كّل  اأنهى  النقل،  ق�سم  يف  وهنالك 
الثقيلة  الآل��ي��ات  ق�سم  يف  تدريبهم  خمايل  واليا�س 
عن  ع��رّبا  وق��د  اخلفيفة.  الآل��ي��ات  ق�سم  ال��ى  وانتقال 
يكت�سبان  وهما  هنا  يق�سيانه  ال��ذي  ال��وق��ت  اهمية 

خربات حتتاج الى �سنني من العمل.

والتدريب  والتفتي�س  الطرقات  �سالمة  عن  امل�سوؤول 
من  ي�ستفي�دون  الطالب  اأن  الى  اأ�سار  �سك�ار  فيليب 
خ�ب�رة مبا�سرة. وقال: »هذا التدريب املهني اأثبت عن 
واأنا �سعي�د جدًا وفخ��ور  �سراك��ة رائع��ة بني الطرفني 

باأداء الطالب«. 

ويف يومهم الأخري يف الناقورة، زار القائد العام للبعثة 
اللواء باولو �سرّيا املتدربني يف وحدات مكيفات الهواء، 
النقل، الكهرباء، وميكانيك املّولدات. ويف كل وحدة، 
�ساهد اللواء �سرّيا التالمذة وهم يعملون متوقفا عند 
لتعلم  كّل منهم مثنيا على جهدهم و على ا�سرارهم 

الكثري يف وقت ق�سري. 

ملحم  وح�سني  حاطوم  ديفيد  هناأ  املّولدات  ق�سم  يف 
على معرفتهم اجلديدة املكت�سبة لكيفية ت�سليح مّولد 
واعادة ت�سغيله. املتدربون مل يكت�سبوا خربة عمالنية 
كما  خماوفهم  تخطي  من  اي�سا  متكنوا  بل  فح�سب 

ا�سار املتدرب ماريو �سعيا من ق�سم املكيفات.

ل�سرب  امتننانهم  ع��ن  جميعا  اأع���رب���وا  امل��ت��درب��ون 
حما�سته  عن  �سراحة  عبا�س  ب�سام  فعرّب  اأ�ساتذتهم، 
بف�سل  وذل���ك  ل��ل��ه��واء،  مكّيف  ا���س��الح  م��ن  لتمكنه 

ممنّت  فهو  راأي���ه  ���س��ارك��ه  �سالمة  حممد  اأ���س��ات��ذت��ه. 
ق�سم  يف  ت��ل��ق��اه  ال���ذي  وامل��ف�����س��ل  العميق  ل��ل��ت��دري��ب 

الكهرباء. 

العام  القائد  ح�سره  باحتفال  اختتم  املهني  التدريب 
لليونيفيل اللواء �سرّيا، مدير مدر�سة بنت جبيل الفنية 
ال�سيّد غ�سان بّزي الذي مّثل اأي�سا املدير العام ملديرية 
بنت  بلدية  عن  وممثلون  والتقني،  املهني  التدريب 

جبيل،اإ�سافة الى م�سوؤولني يف اليونيفيل. 

ال��ل��واء ���س��رّيا ت��اأث��ر ج���ّدًا مب��ه��ارات ال��ط��الب املهنّي�ة 
القائ��د  اأب��دوه.  اّل�ذي  الهائ��ل  الن��دف��اع  و  ال��ب��ارزة، 
العام هناأ التالمذة  فرًدا فرًدا على اغتنامهم له���ذه 
»اإّن �س�ل��وككم واأداءكم خالل ه���ذه  الفر�س��ة، قائاًل: 
املتدّربني  م��ن  لأجيال  مث��ال  خري�  �سيك��ون  الفت��رة 

�ستاأت��ي بعدكم«. 

ودعمها،  متابعتها،  لليونيفيل  �سكر  ب��زي  ال�سيد 
لي�ست  اأن��ه��ا  خ�سو�سا  امل��ت��درب��ني  جت��اه  واهتمامها 
ن�شاط  يف  اليونيفيل  خاللها  ت�شهم  التي  الأولييى  املرة 

اجتماعي يف مدر�ستهم.

عنها  ع��رّب  املهني  للتدريب  النهائية  احل�سيلة  ولعّل 
عن  ع��رب  حيث  امل��ت��درب��ني،  جميع  با�سم  ح��م��زة  ر���س��ا 
الفر�سة  هذه  اكت�سبوها من خالل  التي  املعرفة  اأهمية 
ال�ستثنائية، �ساكرا اليونيفيل على م�ساهمتها وتدريبها. 

بّزي  وال�سيّد  العام  القائد  وّزع  الحتفال،  ختام  ويف 
على املتدربني �سهادات ولوازم تقنية.

مبا  والتوظيف  التعليم  على  يركز  املهني  التدريب 
يجُحتفل  العاملي الذي  ال�سباب  اأهداف يوم  يتماهى مع 

به يف 12 اآب. 

جديد:  عامل  »بناء  عنوان  يحمل  العاملي  ال�سباب  يوم 
موا�سيع  على  بالتايل  مركزا  ال�سباب«  مع  ال�سراكة 
ال�سحة  التعليم،  امل���ب���ادرات،  ت�سجيع  ال��ت��وظ��ي��ف، 
املواطنية،  ال�سيا�سي،  الطرح  والجن���اب،  اجلن�سية 

وحماية احلقوق.

غنوة الديك ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

وأداءكــم  سلوككم  »إّن 
خــــــال هــــــذه الـــفـــتـــرة 
سيكون خير مثال ألجيال 
ستأتي  المتدّربين  مــن 

بعدكم«
القائد العام لليونيفيل



تعرض حلقات سلسلة »خبز وملح« على محطات الـ أن بي أن، تلفزيون الجديد، أو تي في، وتلفزيون لبنان

حسين عليان ليال حمزةمانويلال مشيك

سوزان جابرسنا سبالني فرح عامر زينة إسالمبولي

غدير حامد
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 كذلك يمكنكم مشاهدة الحلقات عبر اليوتيوب 
www.youtube.com/unifilvideounit :باللغة االنكليزية
www.youtube.com/unifilarabic :باللغة العربية

اليونيفيل تطلق سلسلتها التلفزيونية الجديدة 

UNIFIL-PIO :تابعونا عبر صفحتنا على الفيسبوك
لمواكبة جميع حلقاتنا المقبلة



مل يكن يوما عاديا يف حياتهم، فقد ام�سوا نهارا كامال 
جل  مع جنود حفظ ال�سالم وكاأنهم منهم. هذا اليوم �سجُ

فر يف قلوبهم.  على فيلم وحجُ

ح�سني  الإع���الم  كلية  من  حديثًا  املتخرجون  الطالب 
زينة  حمزة،  ليال  حامد،  غدير  عامر،  ف��رح  عليان، 
و�سنا  م�سيك  م��ان��وي��ال  ج��اب��ر،  ���س��وزان  ا���س��الم��ب��ويل، 
اليونيفيل  لكت�ساف  ك��ب��ريا  اهتماما  اأب���دوا  �سبالين 
اإنتاج  اإطار  القدرات �سمن  لبناء  وامل�ساركة يف م�سروع 

تلفزيوين جديد لليونيفيل. 

مت اختيار كل طالب على حدى وطلب منه تقدمي حلقتني 
من هذا الربنامج اجلديد من خالل اإم�ساء يوم واحد 
مع كتيبة من اليونيفيل للتعّرف على ماهية م�سوؤولياتها 
لعب  واأن�سطتها.  ال�سالم  حفظ  بعثة  بولية  يتعلق  فيما 
م وال�سحفي، وك�سف  كل طالب على نحو فعال دور املقدِّ
اأي�سًا  واإمن��ا  لليونيفيل  العملياتي  اجلانب  فقط  لي�س 

ماهيتها ومن اأين اأتت.

يف  التلفزيوين  املنتج  اأ�سدي،  فران�سي�س  رامني  ال�سيد 
الربنامج  فكرة  و�ساحب  الإع��الم��ي  اليونيفيل  مكتب 
وخمرجه، قام باإختيار الطالب واأخرج خطواتهم طوال 
وتفانيهم  الطالب  مبهنية  »تفاجاأت  وق��ال:  الربنامج 

ون�ساطهم«.

اأم�����س��ى ك��ل ط��ال��ب ي��وم��ًا واح����دًا م��ع اإح����دى وح���دات 
اليونيفيل، من بينها الربازيلية، الكامبودية، ال�سينية، 
اليرلندية،  الندوني�سية،  الهندية،  الغانية،  الفرن�سية، 
ال�سبانية،  النيبالية،  املاليزية،  الكورية،  اليطالية، 
الرتكية، اإ�سافة اإلى فريق املراقبني الدوليني يف لبنان، 
وذلك يف حماولة لفهم ماهية اأن يكون الإن�سان جندي 

حفظ �سالم ونوع امل�سوؤوليات التي ي�سطلع بها.

ح�سني قال انه عندما كان طفاًل كان يلّوح بيده حمييًا 
يعلم  يكن  مل  اأن��ه  غري  مرورهم،  عند  اليونيفيل  جنود 
�ساهد  امل�سروع  ه��ذا  بف�سل  ولكن  يفعلون.  ك��ان��وا  م��ا 

مبا�سرة وعن كثب ما تقوم به اليونيفيل لتحقيق ال�سالم 
واحلفاظ على الأمن يف جنوب لبنان.

النكليزية  باللغة  الربنامج  ا�سم  اأن  من  الرغم  على 
العربية  باللغة  وملح«  »خبز  ب�  ت�سميته  فان  »التحدي« 
ومدلولت  عميقة  معاٍن  من  لها  ملا  اأكرث  مالئمة  كانت 
خبز  ›هناك  ما  ل�سخ�س  تقول  »عندما  وق��ال:  رمزية. 
ومودة  �سداقة  هناك  اأن  يعني  ذلك  فاإن  بيننا‹،  وملح 
اإلى درجة ل متناهية، وهو ما يرمز  وترابط واإخال�س 
مدى  على  لبنان  جنوب  ب�سكان  اليونيفيل  عالقة  اإل��ى 
هذه  اإع��ادة  اإل��ى  ن�سعى  حيث  املا�سية،  الثالثة  العقود 

الفكرة مرة اأخرى اإلى �سكان جنوب لبنان«.

بالتجربة  �سعادتهم  عن  الثمانية  الطالب  اأع��رب  وقد 
كما  الإنتاج،  خالل  اكت�سبوها  التي  الفريدة  ال�سحفية 
اأعربوا عن اإمتنانهم ملنحهم فر�سة الإطالع على ولية 

اليونيفيل واأن�سطتها على الأر�س.

اختربتها  التي  التجربة  اإن  قالت  ناحيتها،  من  �سنا، 
عك�ست قول »خبز وملح«، حيث كان الرتكيز على اأهمية 

القيم امل�سرتكة والواجب والدعم املتبادل.

من  خ���وفها  زوال  مبجرد  ان��ه  فقال��ت  غ��دي��ر،  اأم��ا 
فاإنها  الأول����ى،  للوهل��ة  ال��ك��ام��ريا  اأم���ام  الوق���وف 
اإ�ستمتعت بالتعّرف الى الي�ونيفي��ل، ول �سيما امل�ساعدة 

التي تقدمها ل�سكان املنطقة. 

خ��الل  الي��ونيفي���ل  من  وح��دة  رافق��ت  الت��ي  �س�ن�ا، 
اإطلعت على  الأزرق،  بدورية على ط�ول اخلط  القيام 
العدائ�ي���ة  الأع��م��ال  وق��ف  ر�سد  يف  اليونيف�ي��ل  دور 
على  ركزت  كما  الأزرق.  اخلط  على  عالمات  وو�سع 
ول  تع��د  ل  جن�سيات  من  جن��ود  ثقافات  بني  التفاعل 
وهي  �سنا  واأ���س��ارت  املنطقة.  ال�سكان  وم��ع  حت�سى 
اإل��ى  الهندية  الكتيبة  عنا�سر  م��ع  ال��ط��ع��ام  ت��ت��ن��اول 
قيم�ًا  نت�س�اطر  فاإننا  الطبخ  يف  الإخ��ت��الف  رغ��م  اأن��ه 

م�سرتك��ة بني الثقافات.

زينة اأي�سًا رافقت دورية لليونيفيل وزارت �سوقًا يرتدد 
لقد  باإنتظام.  اليرلنديني  ال�سالم  حفظ  جنود  اإليه 
على  �سهاًل  لي�س  القرب  مو�سيقى  ع��زف  اأن  اأيقنت 

النحو الذي يبدو عليه.

ال��وق��ت مع  م��ن  الكثري  التي ق�ست  وه��ي  ���س��وزان،  اأم��ا 
جنديات حفظ ال�سالم، فقد اأجُعجبت باجلانب الإن�ساين 
ف��رتات  بق�ساء  املرتبطة  وامل�ساعب  ال�سالم  حلفظ 

طويلة بعيدًا عن الأهل والوطن.

ن�شاط الطالب مل يقت�شر على التعّرف على اليونيفيل 
التي  الأ�سئلة  جميع  اأع���دوا  واإمن��ا  فح�سب،  ووحداتها 
على  واإطلعوا  اأجروها،  التي  املقابالت  خالل  رحت  طجُ
وجه  على  واليونيفيل  اللبناين  اجلي�س  ب��ني  التفاعل 

اخل�سو�س. 

فيها  ت��رى  التي  الأول���ى  امل��رة  اأن��ه��ا  ال��ى  لفتت  مانويال 
وم��دى  واليونيفيل  اللبناين  اجلي�س  ب��ني  ال��ع��الق��ات 
حيث  اليونيفيل  جلنود  القرى  يف  النا�س  معاملة  ح�سن 

يعتربونهم وكاأنهم لبنانيون«.

لإزالة  اليونيفيل  فريق  بعمل  اإعجابها  فاأبدت  ليال،  اأما 
اإليه.  ينتمون  بلد ل  اأف��راده يف م�ساعدة  وتفاين  الألغام 
وملقدار  �ستكت�سفه  ملا  م�ستعدة  تكن  مل  فرح  اأن  حني  يف 
ولكن  اليونيفيل  فقط عن  لي�س  �ستكت�سبها  التي  املعرفة 
اأي�سًا عن نف�سها من خالل التعرف على ثقافات جديدة.

العام  وقائدها  اليونيفيل  بعثة  رئي�س  اأق��ام  وقد  هذا 
ميلو�س  ال�سيد  البعثة  رئي�س  ونائب  �سرّيا  باولو  اللواء 
�سرتوغر حفاًل يف الناقورة بتاريخ 26 اأيلول مبنا�سبة 
»خبز  ميت  �سجُ التي  التلفزيونية  ال�سل�سلة  هذه  اإطالق 
على  حلقة  ع�سر  �ستة  من  تتاألف  �سوف  والتي  وملح« 

الأقل مدة كل منها ع�سر دقائق.

ويف نهاية احلفل، قدم القائد العام للطالب ال�سهادات.

ريتو روز ـ مكتب اليونيفيل ال�سيا�سي




