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

�أجد �أن و�صف هذه العالقة �أ�سهل من تعريفها ،فهي متجذرة في الزمن ،تقوم
على �أ�سمى القيم الب�شرية ،م�شبعة بثراء الثقافة وال�ضيافة اللبنانية ،ثابتة
رغم الظروف المختلفة ،والأهم من ذلك �أنها �شديدة ّ
الت�شعب في تجلياتها
اليومية .والواقع �أن المرء ينبغي �أن يكون جزء ًا من الدينامية الإجتماعية
الوا�سعة في جنوب لبنان ،تمام ًا كاليونيفيل ،لكي يقدّر هذه العالقة الفريدة
في كامل �أبعادها.
على مدى �سنوات طويلة من الحروب وال��دم��ار ،وقف جنود حفظ ال�سالم
�إلى جانب الأهالي ،فحموا النا�س وقدموا كل م�ساعدة ممكنة بما ت�سمح به
�إمكانياتهم ،ال بل �أن بع�ضهم قام ب�أكثر مما هو مطلوب منه من �أجل م�ساعدة
م�ضيفيه الطيبين معر�ض ًا حياته لمخاطر ج�سيمة و�صلت ببع�ضهم �إلى
الت�ضحية الكبرى ،فقدم نحو  293جندي ًا من اليونيفيل حياتهم �أثناء �أداء
الواجب ،وهو الرقم الأعلى من ال�ضحايا في �أي بعثة لحفظ ال�سالم تابعة
للأمم المتحدة في �أي مكان من العالم.
لم ت�ؤثر النزاعات على العالقات ،ذلك �أن تقا�سم ال�شدائد �أوجد �أنبل الدوافع
الإن�سانية بين جنود حفظ ال�سالم والجنوبيين على حد ��س��واء .الأهالي
يقدّرون عالي ًا الحما�س الذي �أو�صل جنود حفظ ال�سالم �إلى هنا ،على بعد
�آالف الأميال من ديارهم ،لخدمة ق�ضية ال�سالم .وم��اذا نقول عن ح�سن
�إ�ستقبال الجنوبيين؛ حفاوة في منتهى الحرارة ،حتى �أنني كثير ًا ما ر�أيت
جنود ّا من اليونيفيل يبكون عندما يحين وقت عودتهم �إلى �أوطانهم ،معظمهم
يريدون العودة �إلى لبنان ،وكثير منهم يعودون فع ًال .بع�ضهم يعود للخدمة في
اليونيفيل مرة �أخرى� ،أو ك�سياح ،وال نن�سى البع�ض الآخر الذين تزوجوا في
جنوب لبنان� ،أو �إختاروا الإقامة هنا.
تجدر الإ�شارة �إلى �أن اليونيفيل تنفذ مجموعة متنوعة من الم�شاريع ،منها
على �سبيل المثال ال الح�صر ترميم المدار�س ،و�إعادة ت�أهيل �آبار المياه،
و�إ�صالح الطرق ،وتوفير مولدات الكهرباء .كما �أن م�شاريعنا الإجتماعية
تعالج بع�ض الإحتياجات الملحة للأهالي وتدعم ال�سلطات المحلية .وهذه
الم�شاريع لي�ست كلها ذات منحى تمويلي فقط ،فالعديد منها ينفذه جنود
حفظ ال�سالم م�ستخدمين مهاراتهم ال�شخ�صية ،وغالب ًا ما قاموا بذلك
بمبادرة فردية من �أجل خدمة الأهالي .وتدخل في هذا ال�سياق الم�ساعدة
الطبية وطب الأ�سنان والطب البيطري التي يقدمها جنود حفظ ال�سالم،
�إ�ضافة �إلى دورات التايكواندو واليوغا واللغات والكومبيوتر� ،أو حتى درو�س
�صنع البيتزا ،وغيرها .وهناك م�شاريع بيئية و�إع��ادة تحريج ،ف�ض ًال عن

مبادرات ب�سيطة مثل م�ساعدة المزارعين في قطف الزيتون .وفي بع�ض
الأحيان يتناف�س جنود حفظ ال�سالم ونوادي ال�شباب المحلية ريا�ضي ًا في
مباريات كرة القدم �أو كرة ال�سلة� ،أو ي�شاركون النا�س الإحتفاالت في�ؤدون
مع ًا الرق�صات ال�شعبية.
يف�سر البع�ض
العالقة �إذ ًا ال تقوم على مبد�أ الأخذ والعطاء المادي ح�سبما ّ
م�شاريع الم�ساعدة التي تقدمها اليونيفيل ،ولكنها في الحقيقة م�شاركة تهدف
�إلى تح�سين ظروف الحياة في جنوب لبنان الذي نعي�ش فيه جميعنا� .إنها
عالقة مبنية على الإحترام المتبادل والم�شاعر الحقيقية في مجتمع يمنح
�أهله جنود حفظ ال�سالم كرم ال�ضيافة وي�شاركونهم في ثقافتهم وتقاليدهم
الغنية في جنوب لبنان.
لقد و ّلت �سنوات الإ�ضطراب التي حفلت بالنزاعات والإحتالل� ،إذ تغيرت
البيئة الأمنية في الجنوب من الناحية الإ�ستراتيجية نحو الأف�ضل مع
�إنت�شار الجي�ش اللبناني ،جنب ًا �إلى جنب مع وجود اليونيفيل المعززة بعد
عام � .2006إال �أن ما لم يتغير هو الدوافع الإن�سانية ،ونعني بها �إحتياجات
النا�س ،وحما�سة جنود حفظ ال�سالم للم�ساعدة ،والروابط المتنامية �أبد ًا
بين اليونيفيل و�أهالي الجنوب.
بيد �أن ذلك ال ينفي وج��ود �إختالفات ،تمام ًا كما في �أي حالة من التفاعل
الإن�ساني� .أحيان ًا يمكن �أن يكون هناك حاالت من �سوء الفهم ،بع�ضها �سببه
الفوارق اللغوية �أو الثقافية ،وبع�ضها الآخر �سببه �شائعات ال �أ�سا�س لها من
ال�صحة .النا�س يعرفون تمام ًا ان اليونيفيل موجودة هنا لأداء عمل ينبغي
عليها القيام به ،ونحن ندرك �أن التحركات اليومية العادية يمكن �أن تكون
م�صدر ًا للإزعاج ،غير �أننا نبذل كل الجهود للحد من هذا الإزعاج الناتج عن
عملياتنا ،ولكنه مع ذلك يحدث .ولكن بما �أن �أ�س�س عالقتنا قوية ،نحن قادرون
على معالجة هذه الق�ضايا ب�شكل مبا�شر مع النا�س �أو بم�ساعدة من الجي�ش
اللبناني وهو �شريكنا الإ�ستراتيجي على الأر�ض.
في النهاية ،نحن نعلم �أننا هنا لأن النا�س يريدوننا �أن نكون هنا ،وال يمكن
�أن نكون غير ذلك ،والنا�س يعرفون �أن وجودنا مفيد لهم .حتى الخالفات
وح��االت �سوء الفهم عند معالجتها ت�سهم في تر�سيخ ه��ذه العالقة� .إن
هذا التعاي�ش الذي �أوجدتنا فيه الظروف يتجلى في التفاعالت الب�شرية
المتنوعة التي تعود بالفائدة على الجميع� ،سواء �أكانوا من ال�سكان �أو من
جنود حفظ �سالم.
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أي تعبري عن رأي من آراء اليونيفيل ،يف ما ّ
يتعلق بالوضع القانوين ألي بلد أو أرض أو مدينة وألي من سلطاهتا ،أو يف ما يتعلق برسم حدودها.
ال تشري العالمات أو طرق عرض المواد يف هذه المجلة اىل ّ
ّ
وال ّ
أي تسويق لها.
متثل بالرضورة اآلراء المعروضة،سيااست اليونيفيل أو مواقفها ،كما ال
يشكل ذكر األسماء أو العمليات التجارية ّ
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أحداث متسلسلة
تكريم جنديات حفظ السالم

ّمت تكــريـم جنديـات حفظ ال�ســالم من اليـــونيفيـــل يف حفـل �أقيم يف �صــور يف
جنـــوب لبنــان .فحظيت  17جنديـــة مـن كـــل مـن النم�سـا ،بلجيكا ،ال�صني،
فرن�سـا ،املانيا،غانا ،الهند ،اندوني�سيا ،ابرلندا ،ايطاليا ،كوريا اجلنوبيــة ،ماليزيا،
النيبال ،الربتغال ،ا�سبانيا ،تنزانيا ،وتركيا على ميداليات تكرمييـــة .كما قد ّمـت
امليداليات جلنديـــة من فريــق املراقبني يف لبنان وممثلني عن احت��اد املوظفني
اللبنانيني والدوليني يف اليــونيفيـــل.
احلفل �أقيم يف مركز ثقايف يف �صور وح�ضره القائد العام لليونيفيل اللواء باولو
ريا ،رئي�سة الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون امل��ر�أة ال�سيدة الأول��ى وفاء �سليمان ،ونائبا
�س ّ
الرئي�سة ال�سيدة رن��دى ب� ّري ومي ميقاتي ،ا�ضافة الى �سفراء ون��واب وم�س�ؤولني
�أمنيني وع�سكريني وذلك لالحتفال باليوم العاملي للمر�أة.
فرح ومرح في مهرجان الربيع لألطفال

�شاهــد نحـــو  300طفـال مــن �أكثــر من  20بلــــدة جنــــود حفـظ ال�ســالم وهـم
يقـدمــون الرق�صــات التقليديـــــة ا�ضافـــــة الــى عــر�ض ق ّدمــــه �ســـاحـــر لبنانــــي.
وت�ضمــن العر�ض ن�شاطــات تفاعليـــة خمتلفـــــة مـن بينهـا كــرة القـــدم ،الر�ســم
علـــى الوجــــه ،وعرو�ض تقليديــــــة .كــل هــذا كــان جـز�أ مـن مهـرجـــان الأطفــال
ال�سنـوي الــذي يقـام للمــرة ال�سـاد�ســــة علـى التوالـي ،حيـث �أقيـم يف جُممــع
التحريــــر الرتبـــوي يف بلـــدة ال�سلطانيــــة يف تبنـني .نظـــم املهــرجــان احتــاد
البلـديـــات بالتعـاون مـع املنظمــــة اللبنانيـــة «�ألفـا» غيــر احلكوميــــة ،التي تعمــل يف
جمــال النمو االن�ســاين وحمـو الأميــــة.

عرض لمواهب الشعر الجنوبية

حظـي �شباب مـن جنــــوب لبنان علـى فر�صـــة اظهــار موهبتهم ال�شـعـريــــة خـالل
مناف�ســة نظمتهـا اليـونيفيـــل ،انطالقـا مـن احـدى عناويـن الأون�سـكــو وهـي «تقاليــد
�أجدادنـا (�أو قرانا)» .وقال ادوارد طويـــل ،من مكتب ال�ش�ؤون املدنيـة يف اليونيفيل:
«هــذه املناف�ســـة ت�سمح للتالمــــذة اجلنــوبيني يف التفكيـــر ب�أهلهــم و�أجــدادهـــم
و�أي�ضا ب�أنف�سهم ومب�ستقبلهم وجذورهم واالفتخــار بهـــويتهــم» .املناف�ســــة �أثمـــرت
يف اختيـار ثالثـــة فائزين ّمت تكــرميهم يف احتفــال �أقيم يف مدر�ســـــة القلبـني
الأقد�سني يف مرجعيــون� .إحـتــل املركــــز الأول تلميـذان حظيـت ق�صائدهمـا باهتمام
مت�ساو عنــد جلنـــة التحكيم وهما حنان دقيــق من ثانويـــــة تبنني الر�سميــــة وحممد
بزيع من ثانويـــة �صـــور الر�سميـــة ،فيما احت ّلت الرا زويهــد من ثانويــــة مرجعيـــون
الوطنيــة املرتبــة الثالثـــة.
التزحلق على عجالت للتوعية من مخاطر االلغام

�أراد رئي�س فريق الأمم املتحدة لدعم الأعمال املتعلقة بالألغام مايكل هاندز �أن يقوم
بن�شاط فريد من نوعه للتوعية ب�ش�أن خماطر الألغام وذخائر احلرب غري املنفجرة والتي
مازالت حت�صد الأرواح .لذا قام برحلة على عجالت التزحلق انطالقا من مدينة �صور
و�صوال الى املق ّر العام لليونيفيل يف الناقورة .رحلة دامت �ساعتني �صعودا ونزوال على
طول اخلط ال�ساحلي .و�أو�ضح �أن رحلة ال�ساعتني من املمكن ان يخ�سر خاللها �شخ�صني
�أرجلهما .وعند خط النهاية� ،شعر هاندز ببع�ض التعب على رغم �سروره كما قال .القائد
العام لليونيفيل اللواء باولو �س ّريا �ص ّفق له عند و�صوله مثنيا على اجلهد الذي بذله قائال
«لقد قمت بعمل رائع وكنت �سريعا جدا� ،أح�سنت».

أحداث متسلسلة
الرسم على البورسالن

ّ
والتعلم
انه وقت اللهو

�أم���ض��ى ت�لام��ذة ي�ت�راوح عمرهم
ب�ين  8و �� 10س�ن��وات ،م��ن ثماين
م ��دار� ��س م�ع�ظ�م�ه��ا م ��ن منطقة
اجلنوب والبع�ض الآخر من بريوت
و�آخ���رون مت�سربون م��ن املدر�سة
يومهم وه��م يتعلمون ع��ن �أهمية
املياه و�أف�ضل ال�سبل ال�ستعمالها من
خالل املراحل ال�ست ّة لألعاب مائية
نظمتها �شركة ن�ستله للمياه .

ّمت اختيارع�شرون �سيدة ّ من منطقة �صور والقرى املجاورة للم�شاركة يف دروة تدريبية
على الر�سم على البور�سالن .هذه الدورة فر�صة هامة ت�ساعد على ا�ستقالليتهن
وا�ستقرارهن من الناحية املادية .اليونيفيل قدمت التمويل ال�لازم لهذه الدورة
لناحية �شراء املع ّدات الالزمة وت�أمني نقل امل�شرتكات� .أقيمت الدورة برعاية الكتيبة
االيطالية وبالتعاون مع جمعية بيت املر�أة.
مباراة في كرة القدم لنشر التوعية حول األلغام

جرت مباراة لكرة القدم بهدف زيادة الوعي حول م�شكلة الألغام امل�ستمرة وجلذب
االنتباه ل�ضحايا الألغام يف مق ّر الكتيبة الكورية يف اليونيفيل .وتبارى فريق الناجني
من الألغام �ضد فريق من موظفي اليونيفيل املدنيني وذلك بتنظيم من ق�سم ال�ش�ؤون
املدنية يف اليونيفيل بالتعاون مع اجلمعية اللبنانية لرعاية املع ّوقني واملركز اللبناين
للأعمال املتعلقة بااللغام.

العدد  13ك13 . 2

ح�ضر املباراة نائب القائد العام لليونيفيل العميد باتريك فيالن ،و رئي�س احتاد
بلديات �صور عبد املح�سن احل�سيني ،واملالزم الأول باتريك �شوفاين ممثل املركز
اللبناين للأعمال املتعلقــة بالألغـام ،ومديــرة مركز اجلمعيـة اللبنانيـة لرعـايـة
املعـ ّوقني د .مهى �شومان جبيعي ،ا�ضافة الى ممثلني عن اللجنة الوطنية للتوعية
من خماطر الألغام ومل�ساعدة �ضحايا الألغام و ال�سلطات املحلية ومنظمات دولية.
ال�شوط الأول انتهى بتقدم فريق اجلمعية اللبنانيـة لرعاية امل��ع�� ّوق�ين ،2-1 LWAH
غري �أن فريق اليونيفيل �سرعان ما ر ّد يف م�سته ّل ال�شوط الثاين حيث انتهت املباراة
بفـوز فريـق .3-2 LWAH
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مهرجان التوعية حول املياه نظمه
ق�سم ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل
بالتعاون م��ع بلدية ��ص��ور� ،شركة
ن�ستله للمياه اللبنانية ،والكتيبة
االيطالية يف اليونيفيل .يهدف
املهرجان الى جذب االهتمام لأهمية
املياه العذبة يف يوم املياه العاملي.
برنامج «توب شيف» يحضر الطعام لليونيفيل

ّ
ح�ضر م�شرتكو برنامج توب �شيف الطعام لنحو  200جنديا وموظفا يف اليونيفيل
ا�ضافة الى ممثلني عن ال�سلطات املحلية يف حت ّد جديد من جنوب لبنان م�ضيفا نكهة
خمتلفة لربنامج الطهو ال�شهري والذي يعر�ض على حمطة امل�ؤ�س�سة اللبنانية لالر�سال.
خمرج الربنامج و�سام �س ّكر �أ�شاد بالتعاون مع م�س�ؤويل اليونيفيل الذين اح�سنوا التنظيم
ب�شكل كبري كما قال .امل�شرتكون الع�شرة الذين و�صلوا الى املرحلة النهائية كانوا �أمام
حت ّد م��زد ّوج� .أوال ار�ضاء معايري احلكام وثانيا اطعام اليونيفيل يف غ�ضون ثالث
�ساعات ون�صف ال�ساعة خم�ص�صة فقط للطهي  .ال�شيف احلكم جو برزا،اعترب �أنه
لتح ّد جيد �أن نكون يف اجلنوب ومن دواعي �سرورنا �أن نتفاعل مع جنود حفظ ال�سالم.
وك�شف ال�س ّيد برزا امل�صاعب التي رافقت هذه احللقة ،وقال انه لتحدٍ للم�شرتكني الطهو
يف مطابخ اليونيفيل واطعام عدد كبري من املوظفني املدنيني والع�سكريني.
وفيما توقفت الكامريا عن الت�صوير يف ا�شارة الى نهاية الربنامج� ،شعر م�شرتكو
برنامج توب �شيف بالفخر جتاه العمل اجليد الذي قاموا به .كما كانت اليونيفيل �شاكرة
لزيارتهم ولطهوهم اللذيذ.

غسان تويني

()2012-1926
مت ّيز الديبلوما�سي وال�صحايف الراحـل غ�سان تـويني
ب�سيــرة مهنيــة متنوعــة يف الوطــن و اخلــارج حيــث
عمــل ك�سفري يف ع��دة حم��اف��ل ،م��ن بينها الـواليــات
املتحـــدة الأمريكية.
ولــد غ�ســـان تــوينـــي يف بيــروت يف اخلامــ�س مــن
كـانــــون الثانــي  .1926كــان االبـن الأكبـر لل�صحايف
البارز ونا�شــر �صحيفــة النهـار جبــران تـوينــي من
بـني ابناءه الأربعة.
بد�أ م�شــواره ال�صحايف باكـر ًا عندما ا�صدر عام 1937

وه��و يف ال�صف ال�سابـع جـريـدة ا�سبــوعية ا�سماها
«االبتدائيـة» ،كانــت حتمل يف �صفحاتـها اخبار البلد
واحلوادث واخبار املدر�سة واال�ضرابات الطالبيـة.
ع �م��ل ع ��ام  1941م��را� �س� ً
لا ح� ��ر ًا ي�ك�ت��ب م �ق��االت
ل�صحيفـــة «الريفـو دي ليبـان».

انهـى عـام  1945درا�ستـــه ل�شــهــادة البكالوريـــــو�س
يف اجلامعــــة االمريكيـــــة يف بيــــروت و�ســـافــــر الـــى
نيــويــورك للتخ�ص�ص يف العلـــوم ال�سيا�سيـــة يف
جامعـــــة هارفــــرد .وهناك وخالل درا�ستــــه متكــــن
مــن العمــل ملحق ًا �صحافيــ ًا مع الوفــد اللبناين يف
االمــم املتحــــدة ومـرا�ســـــ ًال ل�صحيفـــة «النهـــــــــار»
التـــي ميلكـهـا والـــــده.
تويف والده عام  1947فا�ضطر للعودة الى لبنان مــن
اج��ل تدبري ��ش��ؤون العائلة ،ويف اخلام�س مــن كانون
الثاين ع��ام  1948تولى للمرة االول��ى رئا�سة حترير
�صحيفة «النهار» .كما قام بتغطية الأحداث على الأر�ض
عند دخوله الأرا�ضي الفل�سطينية عام  1949كمرا�سل
حربي برفقة اجلنود الأردن�ي�ين و�سط معارك عنيفـة
خالل احلرب اال�سرائيلية  -العــربية الأولـى.
انتخب ع��ام  1951للمرة الأول��ى نائب ًا عن جمل�س
النواب اللبناين حيث كان ا�صغر النواب �س ّن ًا .تب ّدلت
مواقف تويني ال�سيا�سية بني م�ؤيد للحكومة ومعار�ض
لها .ان�ضم يف �شبابه ال��ى ح��زب الكتائب ،وم��ن ثم
التحق الى �صفوف احلزب ال�سوري القومي االجتماعي
يف اجلامعة ،لكنه �سرعان م��ا ت��رك��ه ،وا�صبح ت��ارة
مواليا لرئي�س اجلمهورية وطورا معار�ضا له ما ادى
الى دخوله ال�سجن مرات عديدة على خلفية مواقفه
املعار�ضة لهذا الرئي�س او ذاك.

غسان تويني رمز التحرير

ان��ه م��ن دواع���ي الفخر لكل لبناني مؤمن بسيادة

لبنان واستقالله ان يستعيد سيرة غسان تويني
الديبلوماسي ً
وانتهاء بالدور العظيم الذي اضطلع
بدءا
ً
به في تحرير جنوب لبنان من االحتالل االسرائيلي.

غـ�ســــان توينــي كــان طليعــــة النخــب اللبنانيـــــة
و�أ ّدى دورا بــارزا يف �صـــدور القــــرار  425عـــــن
جملـــ�س الأمـــن عــام .1978
هــــذا القــرار الــــذي كــــان الأ�ســا�س يف �إنـ�شـــاء
قـــــوة الأمــم املتـحــــــدة العـــامـلــــة يف اجلنــــوب
منـــذ ذلــك احلـيـــن والتـــي جـــرى تطـــويـــرها
الى قــوة الـ«يــونيفيـــل» عـام  2006بعــد �صـــدور
القــــرار .1701

حــق وهـو الـذي �صـــرخ �صرختــــه ال�شهيــرة �أمـام
جملــ�س الأمـــن «اتـركـــوا �شـعبـــي يعيـــ�ش».
والآن ،بعــد انتقاله ورحيلـه الى عامل احلق ،يعطينا
غـ�سـان تـويني من علـيائـه ذلـك الـدر�س الأبلغ
يف �أهمية احلفــاظ علــى �إجنـــاز و�ضـع � ّأ�ســ�سه
بنف�سـه قبـل �أكثـر مــن �أربعــة عقــود ،وال تــزال
احلـاجة اليـه مـا�سـة وملحة مـــن �أجـل ا�ســتـكمـال
تنفيــذ القـرار  1701مب�سـاعـدة الـ«يـونـيـفـيــل»
وا�سـتـعـــادة كـامـــل عنـا�صـر ال�سيادة الــوطـنيـة
علـى كـامل الأرا�ضي اللبنانيـة.

يثبــت امل�ســـار التـاريخـــي للتطــــورات التـي جـــرت
بني القـراريــــن وتـطــويـــــر دور الـ«يـــونيفيـــــــل»
كــم كــان غ�ســـــان توينــــي م�ست�شــــرف ًا ومدركــ ًا
لأهميــــة ا��ض�ط�ـ�ـ�لاع املجتمــــع ال��دول�ـ�ـ�ـ��ي يف
م�ســـاعـــــدة لبنـــان ،الـوطــــن ال�صغيــــر الــذي
�سحقتـــه امل�صالــح االقليميــة وتالعبـت ب�سيادتـــه
ومب�صيــر �أبنائـــــه.

فــلــ�ســفــــــــة الـ�ســـيـــادة وممــار�ســــــــة �آلـيـتــهـــــا
والتــزامهــــا همـا مـا ع ّلمنـا ايــاه غـ�ســـان تــوينــــي
منــــذ القــــرار  425الـــى اليـــــوم ،مــن جملـــة
امل�آثـــر والقيـــم العظيمـــة التـــي تـركـهــا لنــا
كـبـيـــر فـاقــــت عـظـمـتـــه حـجـــم لـبـنــان.

غ�ســـان تــوينـــي هــو بطـــل قـومـــي ووطنـــي عــن

نايلة تويني

يف عام  1954تــزوج ال�شـــاعـــــرة ناديــا حمـــادة التــي
فـارقـــت احليـــاة يف  1983تـاركــــة خلفهــا ولديـهمـا
جبـــران ومكــــرم وذل��ك بعـدمـا تــوفيــــت ابنتهمــا
نايلــــة وهي يف الثامنـــة من عمرها.
ويف العام  1987تويف ابنه ال�صغري مكرم يف حـادث
�سري يف باري�س وله من العمر  21عاما .ثـم اغتيـل ابنه
البكر النائـب يف الربملان جربان عام .2005
عــام  1976ار�سـلـــه الرئيــــ�س اليـا�س �ســــركـيــ�س يف
اول مهمـــة دبلــومـا�سيـــة لـــه ،مندوبــا �شخ�صيــا علــى
ر�أ�س عـــدد مـــن ال�سفــــراء الــى الــواليــات املتحــــــدة
لي�صبــح بعدهـــا يف العــام � 1977سفيــرا للبنــان يف
االمم املتحـــدة.
تــوينــي كــان م�ســـ�ؤوال عـــن �صــــوغ قــــرار جملــــ�س
الأمــــن الدولـــي رقـــم  ،425اذ قـــال يف مقـابلــــة:

«ال �أ�ستطيــــع �أن �أن�ســــى الليـالــــي الطــويلــــة التـي
�سـبـقـــت ورافقــــت الت�صــويــــت علـــى القــرار 425
الـــذي �أقـــــ ّر باجـمــــاع �أع�ضـــاء جملــــ�س الأمــــن
الدولـــي .كانـــت املفاو�ضــــات قا�سيــة وكنت بحثـت
مــع الواليــــات املتحــــدة يف امكـــان ار�ســـال قــــوات
االمـــم املتحـــــدة الــى لبنـــان مقابـــــل االمتنــاع عــن
املطالبــــة بادانـــــة ا�ســرائيـــل».
تــزوج تـوينــي للمــرة الثانيـــة يف العـــام  1996مـــن
ال�سيــدة �شاديـــة اخلــازن.
حا�ضـــر توينـــي يف العلــــوم ال�سـيا�سيــــة يف الكثيـــر
مـــن البلـــدان .تـ�شـمـــل مــ�ؤلفــاتـــــــه العـــديـــــد مــــن
االبحــاث والكتــــب ،اذ تعتبــر �صحيفــــــة «النهـــــــار»
و«دار النهـــار للن�شــر» جزءا من االرث الذي تركـــه.
تويف تويني يف عام .2012

القرار  ،425أهم انجازاتي
غ��س��ـ��ان ت��وي��ن��ـ��ي-1926( ،
 )2012كــان شخصيــة بــارزة
فــي الصحــافــــة اللبنــانيـــة
وفـي السيـاســــة وناشــــــر
السـيــــــد
صحيفـــة النهـــار.
ّ
تــويني كــان ممثــــل لبنــــان
ال����دائ����م ف���ي ال��ـ��والي��ـ��ـ��ات
ال��م��ت��ح��دة ع��ن��ـ��د تأسيــس
ال��ي��ون��ي��ف��ي��ـ��ـ��ل ف���ي .1978
قابله فريق مجلة «الجنوب»
في حزيران  2008لمعرفـة
ك���ي���ف ف������اوض ك��وال��ي��س
الديبلوماسية في نيويـورك.

نشرت هذه المقابلة للمرة األولى في شهر حزيران 2008

الجنوب :لعبت دورا أساسا في المفاوضات التي
جرت عام  1978في مجلس األمن حول تأسيس
اليونيفيل ،كيف ترى تلك التجربة؟

تويني :يف جمل�س الأم��ن و�ضعنا �أم��ام خيارين ،اما
ت�أ�سي�س اليونيفيل �أو ادانة ا�سرائيل الجتياحها جنوب
لبنان .مل ن�ستطع حتقيق الأمرين ،فاخرتنا اليونيفيل
رغم �أن بع�ض القادة اللبنانيني �أب��دوا تخوفا من ردّة
الفعل على ار�سال قوات تابعة للأمم املتحدة الى لبنان،
لكنني �شعرت بالر�ضى لأنني �أدركت �أننا ال ن�أتي بقوات
ال�ستعمار لبنان �أو الحتالله ،بل بقوات حلفظ ال�سالم،
وب�ضمانة دولية ل�سيادة لبنان وا�ستقالله ووحدته.
جــرى الت�صويــت يف جمل�س الأمن علـى القــرار
عند منت�صف الليـــل� .أحلحت على التحــرك ال�سريــع
فقلــت للمجل�س «النـا�س يف لبنان ميــوتـــون يف كل
حلظـــة ،بينما ي�ستمر اال�ســرائيليـــون بتقدمهـم».
يف النهاية و�صلنا ال��ى اقناع رئي�س املجل�س بالدعوة
الى ق��رار ف��وري دون مناق�شة املو�ضوع ،وه��ذا �أم��ر مل
يعتد املجل�س على القيام ب��ه .وواف��ق �أع�ضاء املجل�س
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على التخلي عن حقهم بالتكلم وت�أجيلــه الى ما بعد
الت�صويت ومل ت�ستعمل حق الفيتو ،بينما رفع ال�سفري
ال�صيني يده على الفـور ت�أييدا للقرار .مل ن�ضطر حتى
حلثــه على الت�صويـت ل�صالح القرار ،فكانـت هـــذه
ا�شــارة غري متوقعة للدعم العاملي لنا.
و�سرعان ما �أر�سلـت قـوات حفظ ال�سـالم الى اجلنــوب،
وتوقف تقدم اال�سرائيليني.
هل حصل األمر بهذه السهولة؟

يف ال��واق��ع ال .ظهرت �صياغة ال �ق��رار  425بطريقة
ال �سابق لها ،بحيث �أن��ه دعا الى «االن�سحاب الفوري
للقـوات اال�سرائيليـة من كافـــة الأرا�ضي اللبنانيــة».
يف النهاية قدّمت ا�سرائيل جدوال زمنيا الن�سحابها من
لبنان .بــد�أ االن�سحاب يجـري ب�شكل جيـد الى �أن حانت
املرحلة الأخرية منه يف  13حزيران.
تــوقعنـا �أن يقـوم اال�ســرائيليــون بت�سليم مراكزهم الى
قــوات اليــونيفيــــل ،لكنني فوجئت بينما كنت �أ�شاهــد
التلفزيــون بر�ؤيــة العلم اللبناين يرتفــع يف ثكنات

اجلي�ش اللبناين التي كان يحتلها اجلي�ش اال�ســرائيلـي
يف مرجعيون ،ولي�س علم اليونيفيــل� .شعــرت بح�صــول
�أمر مريب ،وكنت على حــق .فقد ان�سحب اال�سرائيليون
بالفعــل ،لكنهم مل ي�س ّلمــوا مــواقعهــم عنــد احلـــدود
لليــونيفيــل بــل جلي�ش لبنان اجلنوبــي.
عند حصول ذلك ،هل شعرت أن القرار  425لم
يكن يستحق منك كل العناء؟

بالعكـ�س ،بل كان القرار � 425أكرب اجنازاتي ،وبالأخ�ص
الفقرة التي تن�ص على ا�ستعادة لبنان �سيادتــه .يبقى
�أن القـرار مل يذكــر مـزارع �شبعا ،مبا �أن ا�ســرائيــل
وال��والي�ـ��ات املتحــدة عار�ضتا الأم��ر بحجـــة �أننا كنا
نناق�ش الأرا�ضي املحتلة يف اجتياح .1978
عملنا على عـدة م�سودات ل �ق��رارات ،لكننا واجهنا
�صعوبــة �أ�سا�سيــة .ف�ل��م ن�ستطع �أن ن�ح��دد بدقــة
االم �ت �ي��ازات ال�ت��ي �ستتمتــع بها اليــونيفيــل والتي
�ستمكنها من «اللجــوء الى القوة يف الدفاع عن النف�س
عند مواجهة �أي حم��اوالت جت��ري بالقــوة ملنعها من
ت�أديـــة مهامها» .عملــت جاهدا لكي �أ�ضيف الى خمتلف

القرارات التي مدّدت واليـــة اليــونيفيـــل ،بنـــودا ت�سمح
لها بالتمتـــع بامتيازات وبالقــدرة على اللجــوء الى
القــوة ب�شكل ر�سمي� .أردت بالطبع �أن يكون لها هذا
احل��ق ،لكن من دون �أن ن�ستبدل ال�صفـــة الدفاعيــة
ملبــد�أ «حفظ ال�سالم» كما ين�ص الف�صل ال�ساد�س من
ميثاق الأم��م املتحــدة بال�صفة الهجوميــة اخلا�صــة
مببـد�أ «فر�ض ال�سالم» كما ين�ص الف�صــل ال�سابــع.
فو�صفت هــذه الظاهــرة بالف�صل ال�ساد�س والن�صف.
ت ّو�صلنا �أخيـــرا وبعــد عناء الى انتـــاج ال�صياغـــــة
املالئمــــة حلــق «الدفــاع عــن النفـ�س» يف القـــرار
�( 501شبــاط  .)1982كـان هـــــذا ما ا�سـتـطـعنـــا
فعلــه ،الى �أن �أثيــر اجل��دل ذاتـه من جديــد عنــد
التفاو�ض علــى القــرار .1701
ماذا تتذكر من مفاوضاتك حول كل تلك التطورات
مع محاوريك في األمم المتحدة؟

يف الـواقــع ك��ان �أ�صعــب حماورينا ال�سفيـر ال�سـوري
ولي�س ال�سفري الفل�سطيني كما توقعنا .وعندما تع ّر�ضت
بع�ض القــرى اللبنانيـــة لق�صف القنابــل اال�سرائيليـــة
ردا ع�ل��ى ن�ي�ران فل�سطينيــة � �ص��ادرة م��ن منطقــة
ت�سمى «يد املقالة» (وهي ل�سان �أر�ض جماور ملنطقــة
عمليات اليــونيفيـــــل) اقرتحت �أن يتم ن�شــر قــــوات
الأمم املتحـــدة يف تلك املنطقــة الفا�صلة بني القوات
املتنازعــة ،ووافقت الواليات املتحدة واململكــة املتحــدة
وال���ص�ين �أي���ض��ا على م��ا �أع�ت�ق��د� .أم��ا �سفري االحت��اد
ال�سوفياتــي ،فطلب مني �أن �أحت��دث �أوال الى ال�سفري
ال�سوري وقال يل« :ان اقتنع بالطلـب ،ف�أنا مـوافــق».
يف ذلـك الــوقـــت� ،أظهـــر الوفــــد الأمريكــــي يف الأمـم
املتحـــدة دعمــا كبيـــر لنا ،حتــى �أنــه عــر�ض �أن يرعـــى
القرار  ،425كما عمــل على اقنــاع �أع�ضــاء مـن جملــ�س
الأمـن بالت�صويـــت له .ويربهن هذا الأمــر �أننا عندما

نتحدث ب�أ�سلـــوب منطقــي م��ع الـوفــد الأمريكــي،
ولي�س فقط لكــي نطلب منهم يف كــل حلظـــــة ادانـــة
ا�سرائيـــل ،ميكننا �أن نتوقـــع ا�ستجابـــة �أف�ضل.

املطلق .من الأف�ضل يف بع�ض الأحيان اال تتعرث بكرثة
التفا�صيل� ،أو ترف�ض تنازالت ب�سيطة ،ان كنت يف
النهايــة �ستنقذ جوهر ق�ضيتك.

ع�ـ��ام  1982فـوجئت ب�أمــر �آخـــر ح�ين علمــت �أنّ
وا�شنطن دخلـت يف مفاو�ضات مع احلكومــة اللبنانيـــة،
من دون علمــي ،لن�شر قـــوة متعــددة اجلن�سيات .لــم
�أفهم �أي نـوع من العالقــة �ستن�ش�أ بني هذه القــوة وبني
اليــونيفيـــل ومل ال نعزّز دور اليــونيفيــــل يف املقابـــل؟ كنا
ن�ستعد لت�أ�سي�س قـــوة دوليـــة جـديـــدة خارج اطار الأمم
املتحــدة تتمتع مبيزات م�شابهـــة مليـــزات اليـــونيفيـــل
لكن م�ستقلـــة متاما ،يف الـوقـــت الذي لــم منلك فيـــه
�أي �سبب يدفعنـا ملعـار�ضــة وجــودهـا وادانتهــا:

يف �شهر �آب من ع��ام  1982وح�ين ن�شبت النزاعات
امل�سلحة يف لبنان،
بني ا�سرائيل وخمتلف اجلماعات ّ
اعتمد جمل�س الأمن القرار  516الذي يطالب بوقف
النار الفوري يف لبنان وعلى امتداد احلدود اللبنانية
اال�سرائيلية ،فكان ال�ق��رار الأق�صر يف تاريخ الأم��م
املتحدة� .صدر عندها بعد �صياغة ال�سفري الربيطاين
له وال��ذي قال« :ان كنتم تريدون ق��رارا يجد حال لكل
امل�سائل العالقة بني هذا الفريق وذاك ،لن تنجحوا،
ما حتتاجونه هو وقف الط�لاق النار ،ونعالج امل�سائل
الأخرى الحقا ،عندمما يكون وقف اطالق النار قد �سار
مفعوله على الأر�ض».

�أول ال�سفــراء اال�ســـرائيليني الذين تعاملت معهم
(من دون �أن نتحدث الواحد الى الآخر ا ّال عرب طاولــة
املجل�س) �أ�صبح بعدها رئي�سا .ويف �أول مناق�شــة جــرت
مب�شاركتنا ،ادعى �أن ال�سفري اللبناين مل يكن يتحدث
ل�صالح اللبنانيني بل ل�صالح الف�سطينيني .و�أظهر دعما
حلجته عددا من الربقيات التي �أر�سلها بع�ض من �سكان
مرجعيون يدّعون فيها انهم ال ي�ؤيدونني .فكان ردي �أن
رفعت يدي ول ّوحــت ب�صورة ن�شرت يف نيــويــورك تاميز
تبينّ �شبانا من مرجعيون و�ضعوا حول �شجرة وع�صبت
�أعينهم وقيــدت �أيديهم خلـــف ظهــورهم بينما وقف
جنود ا�سرائيليون من حولهم يعزفون على الكمان.
ف�س�ألته ما اذا كان ه�ؤالء الأ�شخا�ص ذاتهم الذين وقعوا
على تلك الربقيات  ،وكــل ما ا�ستطاع �أن يقــولــه هــو:
«مل �أر هذه ال�صورة �سابقا».
هل من وصفة لقرار ناجح صادر عن مجلس األمن؟

ان الأمم املتحدة �أداة فعالــة ومفيدة جدا .وان �أردت
�أن ت�ستخدمها ب�شكل فعـال ،يتوجب عليك �أن تعمل
دائ�م��ا ب��روح امل�صاحلــة ،ال �أن ت�سعى ال��ى الن�صر

�أت��ذك��ر من جهة �أخ��رى �صعوبـــة التفاو�ض مع الوفد
ال�ســوفياتي ،وبالتحديد مع خبيــر من هذا الوفــد كان
ينتقـــل حامــال حقيبـــة مليئــة بالوثائــق ويقــول« :لــدي
يف هذه احلقيبة كل وثيقة ،بل كل �سطر متت املوافقــة
عليه .لن نتفق على �أي وثيقــة جديدة ت�ضيف فا�صلة
واح��دة ال��ى �أي ق��رار �سبق �أن وافقنا عليه .ان �أردمت
ا�ضافة �أي فكرة مبتكرة ،ال ب� ّد �أن متر على مو�سكو
للموافقة عليها ،حتى وان وافقنا عليها هنا».
وه��ذه ه��ي احليل املعقـــدة التي ن�ضطر للعمـــل من
خاللها .فقـد �أ�ص ّر مثال ال�سفراء العرب على ا�ضافـــة
جملــة الى القرار تدين ا�سرائيـــل ،بينما كل ما يظهر
ك��ادان�ـ�ـ��ة وا�ضحــة ال��س��رائ�ي��ل يعترب م��ن املمنوعات
بالن�سبــة للواليات املتحـــدة.
هــذا ما كانت عليــه تعقيدات احلياة اليوميـة يف الأمم
املتحــدة ،وهكـذا �ستبقى.

اليونيفيل في القلب

الجنرال غراتزيانو يتذكر سنوات قيادته لليونيفيل

قوة حفظ السالم التي قادها لثالث
اليونيفيل في القلب ،بهذا االعتزاز يتحدث العماد كالوديو غراتزيانو عن ّ
سنوات .العماد غراتزيانو ،وكما دعم اليونيفيل عند ترؤسه البعثة وتوليه قيادتها منذ عام  2007وحتى عام ،2010
فهو يدعمها اليوم وهو على استعداد للمساعدة بكل الطرق المتاحة.

العماد غراتزيانو امل�س�ؤول اليوم عن اجلي�ش االيطايل،
ع��اد ال��ى جنوب لبنان ،الأر���ض التي خربها ،ثالث
م ّرات يف عام  .2012وزار املق ّر العام لليونيفيل لعقد
حمادثات مع القائد العام احل��ايل لليونيفيل اللواء
ريا ومع قيادة البعثة.
باولو �س ّ
العماد غراتزيانو قال يف مقابلة �«:أنا �سعيد لأنني الآن
يف جنوب لبنان الذي كان بيتي لثالث �سنوات».
و�أ� �ض��اف�«:أزور اجلنوب ب�صفتي رئي�س هيئة الأرك��ان
يف اجلي�ش االي�ط��ايل .ل��ذا مهمتي الأول��ى هي الت�أكيد
على التزام القوات امل�سلحة االيطالية بال�سالم وبدعم
اليونيفيل يف تطبيق مهمتها الأ�سا�س والتي تعترب يف غاية
الأهمية للبنان وال�سالم يف املنطقة».
وع�ن��د ان�ت�ه��اءه م��ن اجتماعاته ،انطلق غ��رات��زي��ان��و يف
التحدث عن زمالئه ال�سابقني ومدى تقديره مل�ساهماتهم،
وي�ضيف �سريعا« :بالطبع اليوم وم��ع تقدمي يف العمر
تراين �أقوم مبهام خمتلفة امنا �س�أبذل جهدي مل�ساعدتهم
من موقعي احلايل لأنهم �سيظلون دائما يف قلبي».
زياراته مهمة جدا خ�صو�صا �أنها ت�أتي اثر ت ّويل اللواء
�س ّريا ،االيطايل �أي�ضا ،رئا�سة البعثة منذ  28كانون
الثاين  . 2012علم ًا ان ايطاليا خفّ�ضت عدد جنودها
لي�صبح عدد �أفراد الكتيبة �ألف جندي.
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اجلرنال غراتزيانو الذي يعرفه جيدا كثريون يف لبنان
وخ�صو�صا يف اجلنوب ،الحظ التط ّور احلا�صل وكذلك
التغريات منذ �أن كان رئي�سا للبعثة يف جنوب لبنان.
وقال« :عندما �أنظر حويل ومن خالل ال�شرح املقت�ضب
الذي ا�ستمعت اليه من القائد العام ومن كبار املوظفني
والأ�شخا�ص نف�سهم الذين �ساعدوين يف ال�سابق عندما
كنت قائدا عاما ،لقد �سررت مبعرفتي �أن اليونيفيل
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متكنت حتى الآن من القيام مبهمتها الأ�سا�س وهي
احل �ف��اظ ع�ل��ى وق ��ف الأع� �م ��ال ال �ع��دائ �ي��ة ،وحت�سني،
وامل�ساهمة يف حت�سني الو�ضع يف جنوب لبنان».
اجلرنال غراتزيانو عزا ذلك الى اجلهود التي تبذلها
اليونيفيل والقوات امل�سلحة اللبنانية وكذلك االرتباط
و�آل �ي��ة التن�سيق ال�ت��ي �أق � ّره��ا حت��ت قيادته واملعروفة
باالجتماع الثالثي.
واع�ت�بر �أن ه��ذا التقدم امل�ح��رز ك��ان ممكن ًا ب�سبب
التعاون اجليد مع الق ّوات امل�س ّلحة اللبنانية وبف�ضل
التح�سينات ،اي التح�سينات احلقيقية التي انطلقت
من االجتماعات الثالثية».
تغيريات �أ�سا�سية ح�صلت منذ و�صوله الى اليونيفيل
يف  2007وح�ين م�غ��ادرت��ه يف ك��ان��ون ال�ث��اين .2010
و�أ�ضاف اجلرنال غراتزيانو« :عندما جئت الى هنا من
املطار ،الحظت �أن م�ستوى عي�ش املواطنني اللبنانيني قد
حت�سن �أي�ضا ،و�أعتقد �أن هذه النتيجة هي ثمرة اجلهود
ّ
امل�شرتكة ب�ين اليونيفيل وال �ق � ّوات امل�س ّلحة اللبنانية
وعملهما معا من �ضمن ال�شراكة اال�سرتاتيجية وخلق
بيئة ا�سرتاتيجية جديدة يف اجلنوب ت�سمح با�ستمرار
وقف الأعمال العدائية».
موقفه من اليونيفيل مل يتغري منذ �أن كان رئي�س ًا للبعثة،
حيث قال« :لليونيفيل دور مهم ت�ؤديه للمحافظة على
وق��ف الأع �م��ال العدائية ولتبقي على ال�ب��اب مفتوحا
والفر�صة �سانحة».
وقال« :على الأطراف اال�ستفادة من هذه الفر�صة وما
تقوم به اليونيفيل ميدانيا ،خ�صو�صا يف هذا الوقت
ال��ذي يتطلب �أك�ثر م��ن �أي وق��ت م�ضى ح�ضورا قويا
وملتزما للأمم املتحدة على االر�ض».

اجلنــرال غراتزيانـو كان �سـريـع الت�أثــر وهـو ي�ستـرجـع
فتـــرة واليتـــه «انها عاطفيــة جــدا� ،أعــرف �أنّ لــدينا
ولدي �شعــور وعاطفــة ق ّويــة
قائــد ايطالــي جديـــدّ ،
جت��اه ما �سيقــوم بــه ،وهــذا من �أف�ضــل ما ميكــن
ان يقــوم به املرء ،وتر�ؤ�سـي البعثــة وقيادتي لها كانا
�أف�ضل خبـرة ح�صـلـت عليها يف حياتــي حيـث عملــت
مع حمرتفني متميزيــن ع�سكــريني ومـدنيني .وبالفعــل
كان مديــرا ال�شـ�ؤون ال�سيا�سيـة وم��وارد البعثــة من
�أف�ضل املحرتفني الذيـن كـان ميكـن �أن �أعمــل معهما
يف حياتــي .ومـن خــالل دعمهما �أعتقــد �أنه كــان مـن
املمكن بناء �شيء مهم».
و�ش ّدد على ان «املو�ضوع الأهم هو �أن اليونيفيل وطوال
خم�س �سنوات قد �أ ّدت دورا ا�سرتاتيجيا يف ا�ستمرار
وقف الأعمال العدائية».
ن�صيحـــة غراتزيانـو للبعثــة كانـت بـ�سيطــة«:ا�ستمـ ّروا
بالعمــل الـــذي تقـــومــون بــه ،وحافظــوا علــى العـمـــــل
الـوثيـــق مـع القـــ ّوات امل�ســ ّلحــة اللبنانيــــة واجليــ�ش
اال�سرائيلـــي ،وعقــد االجتماع الثالثي الذي ما زال
االطار الوحيــد املفتـــوح امام الطرفني ليناق�شـا ويتابعا
امل�ستجــدات ،وحلـــ ّل امل�شــاكـــل التكتيكيـــة التي قد
تتطــ ّور الى م�شاكل ا�سرتاتيجية».
و�أ�شـــار اجلنـــرال غــراتـزيانــــو الى م�س�ألــة حتــديــــد
اخلـط الأزرق بني �أمــــور �أخــرى ،كاحــدى امل�شـــاريــــع
الرائـــدة التي انطلقـــت يف عهــده وا�ستمرت منــذ
ذلـك احلــني.
وقال عن توا�صل عملية حتديد اخلط الأزرق«:عندما
تنتهي هذه عملية� ،سيتغري الو�ضع».
�سمري غطا�س ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

التعاون بين اليونيفيل والجيش
سر إرساء السالم في جنوب لبنان
ّ

العميد أوليفير بوغين مرتاح الضمير للنصيحة التي قدمها
إلى خليفته ،رئيس األركان في اليونيفيل ،وهي اإلستمرار
السر
في العمل الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية ألنه
ّ
إلرساء السالم في جنوب لبنان وإنجاح مهمة اليونيفيل.
ويف مقابلة م��ع جملة «اجل �ن��وب»� ،أ��ش��ار العميد الى
ر�ضاه عن ال�سنة التي ق�ضاها يف من�صبه والتي انتهت
يف متوز  .2012وهو لديه الأ�سباب لذلك ،فلم تقع
�سوى �أحداث �أمنية طفيفة وكان التعاون بني اليونيفيل
وال�سلطات اللبنانية جيدا خ�صو�صا يف �ضوء م�شاركة
عدد غري م�سبوق من الدول يف بعثة حفظ ال�سالم.
وق��ال« :عندما �أع��ود بالذاكرة ال��ى واليتي كرئي�س
ل�ل�أرك��ان يف اليونيفيل� ،أ�ستطيع القول ان الإجن��از
االه��م ك��ان ع��دم ح�صول اي ح ��وادث ك�ب�يرة خالل
واليتي ،واين �أعترب نف�سي حمظوظا لأنني ا�ستطعت
العمل مع  39جن�سية خمتلفة وه��ذا ما يظهر ارادة
املجتمع ال ��دويل للبقاء هنا وامل�ساهمة يف ار��س��اء
ال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة».
وقال االعميد بوغني ان التعاون بني اليونيفيل واجلي�ش
ي�شكل حجر الزاوية للجهود التي تبذل لتطبيق البنود
ذات ال�صلة من قرار جمل�س الأمن  1701وتعزيز هذه
العالقة يعترب �أولوية بالن�سبة لليونيفيل.
تقوم اجلهتان ،اليونيفيل والقوات امل�سلحة اللبنانية،
راهنا بالعديد من الأن�شطة ،واال�ضطالع مبهام عملية
كالقيام بدوريات م�شرتكة واالجتماع بني احلني والآخر
لتح�سني التعاون على م�ستوى االف��راد وكذلك القيام
بتدريبات م�شرتكة.
وي�ضيف العميد ان اليونيفيل حتاول العمل عن قرب مع
اجلي�ش اللبناين يف كل ن�شاط تقوم به .وهو يق ّر بوجود
حتديات غري �أنه مقتنع «بامكان ايجاد طريقة جيدة
للقيام بهذه الأن�شطة».
وق��ال« :لقد قمنا بالكثري من الأم��ور ،لقد عملنا على
املراجعة اال�سرتاتيجية والقدرة الع�سكرية التي ت�سمح
لنا بالعمل ب�شكل �أف�ضل مع االبقاء على العدد ذاته من
اجلنود على االر�ض امنا مع تخفيف الوقع اللوجي�ستي
على �سبيل املثال».

و�أ�ضاف ان املراجعة اال�سرتاتيجية �سمحت بتقدمي
مقرتحات لتفعيل ا�سرتاتيجية التعاون بني القوات
امل�سلحة اللبنانية واليونيفيل وا�سرتاتيجيات لبناء
قدرات اجلي�ش اللبناين.
وقال اجلرنال الفرن�سي «:لقد عملنا بجهد خالل م�سار
املراجعة اال�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
�س ّويا ما عزّز الثقة بيننا .وكان هذا �أمر مثريا لالهتمام».
«املو�ضوع الأول الذي بحثنا فيه خالل املراجعة كان و�ضع
خطة قيادة بني اليونيفيل وال�ق��وات امل�سلحة اللبنانية
لتعزيز قدرات اجلنود العاملني يف قطاع جنوب الليطاين.
وبحثنا يف �سبل ت�أ�سي�س هذا الدعم بهدف ت�س ُلم �أن�شطتنا
العملية يف �إطار عمل القرار  ،1701ما تط ّلب الكثري من
العمل .ت ّوجب علينا و�صف كافة �أن�شطتنا العملية التي
نقوم بها ،عدد اجلنود الذي نحتاج اليه ،والقدرات التي
نحتاج اليها للقيام بهذه املهام ومن ثم املقارنة مع القوات
امل�سلحة اللبنانية و�أوج��ه اخل�لاف بني الإثنني وكيفية
الطلب من املجتمع الدويل امل�ساعدة مللئ هذا الفراغ».
وق ��ال العميد ب��وغ�ين ان خ�ط��ة ال �ق �ي��ادة ه��ذه التي
و�ضعناها خالل خم�سة �أ�شهر من املحادثات تعترب
خطوة �أولى ،و�أ�ضاف« :هنالك املزيد من االقرتاحات
التي ميكن تطبيقها بهذه الأداة من �أجل امل�ضي قدما
بهذه اخلطة ،وكيفية معاجلة بع�ض ال�صعوبات �أو
املناطق ال�ساخنة على الأر�ض وتبني مقاربة ثنائية».
وعن العالقة مع املجتمع املحلي ،قال �إن اليونيفيـل
تقوم بجهد كبري ل�ضمان احتـرام ال�سكان املحليني
ولتظهــر �أن ج�ن��ود ح�ف��ظ ال���س�لام م�ت��واج��دي��ن يف
اجلنوب مــن اجــل ال�سكان.
وق��ال العميد بوغني «ه��ذا �سبب م��ن الأ��س�ب��اب التي
تدفعنا لزيادة التعاون مع القوات امل�سلحة اللبنانية

لأن املجتمع املحلي ّ
يتطلع لر�ؤية مقاربة م�شرتكة بني
اليونيفيل واجلي�ش .نحن نتلقى العديد من الطلبات
من الأهايل لتعزيز هذا التعاون وهذه ارادتنا وهدفنا».
خ�ص الهموم العادية من احتمال ن�شوب
�أمنيا ويف ما ّ
حرب يف جنوب لبنان ،قال ان �أح��دا من الأط��راف ال
يريد حربا ويتط ّلع الى املحافظة على ال�سالم.
وبالن�سبة الى الدوريات املتعددة التي تقوم بها اليونيفيــل
يوميا يف منطقة عملياتها ،فان املبد�أ ال�سائد بالن�سبــة
ال��ى العميـد بوغني هو املحافظــة على الو�ضـع هادئ ًا،
احرتام ال�سكان ،والت�أكد �أنهم يعي�شون يف ظروف �أف�ضل.
وق��ال« :علينا �أن نك ّيف دورياتنا يف منطقة العمليات
وفق الظرف الراهن .وبا�ستطاعتنا حتقيق هذه املهمة
العملياتية من خالل تعاون وثيق مع القوات امل�سلحة
اللبنانية لأن�ن��ا نعمل �سو ّيا م��ن �أج��ل ار� �س��اء الأم��ن
واال�ستقرار يف منطقة العمليات .علينا تكييف عدد
الدوريات مع الظرف الراهن ،وك ّلما عملنا �سويا مع
اجلي�ش اللبناين ك ّلما كانت النتيجة �أف�ضل».
و�أ�ضاف« :نعمل بجهد من �أجل جتنب �أي �سوء فهم
لأننا ن�أتي من بلدان خمتلفة .ونحاول �أي�ضا تعريف
جنودنا على الثقافة اللبنانية و�أهمية اعتماد مقاربة
ودي��ة خ�لال ال��دوري��ات ،م��ا يعترب �أم ��را مهما جدا
بالن�سبة لنا ولل�سكان».
�أم��ا عــن امكانيــة خف�ض ع��دد جنــود اليــونيفيــل،
�أ�شــار اجل�ن�رال ال��ى �أن�ـ��ه يتم و�ضع درا�ســـة حــول
القــدرة الع�سكرية ،و ال�س�ؤال هنا لي�س هل نخف�ض
ع��دد اجل�ن��ود املنت�شرين على الأر� ��ض ب��ل ب��الأح��رى
خف�ض احل�ضور اللوجي�ستي.
«الرتكيز يكمن على الفعالية الأكرث ولي�س بال�ضرورة
على عدد اجلنود».
�أندريا تينينتي ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي
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�إنت�شــرت الكتيبــة الهنديــة �سنــة
من �ضمن ق��وات اليـــونيفيــل يف «منطقــة
العرقــوب» وهي منطقـــة ح�ســا�ســــة مــن
�ضمن منطقــة عمليات اليونيفيــل املعروفــة
بطبيعتها اجلبلية.

1998

ت�شغــل الكتيبــة الهنديــة �أك�بر عــدد من
املواقـــع بني وحــدات اليونيفيـــل املنت�شـرة
يف جنـوب لبنان .اذ ينت�شـر جنـود و�ضبـاط
هذه الكتيبة البالغ عددهم نحـو  850على
ت�سعــة مواقـع باال�ضافــة الى ت�ســع نقـاط
مـراقبــة موقتــة على طــول اخلـط االزرق
يف منطقـة عملياتها.
تعاقـــب اكثـر من � 15ألـف �ضابـط وجنـدي
علـى العمــل يف الكتيبـــة الهنديـــــة يف فتـرة
ال�ع�ق��د ون�ي��ف امل�ن���ص��رم��ة ،مت�ك��ن خاللها
ه ��ؤالء اجلنود من ن�سج عالقات ان�سانية
واجتماعية عميقة مع �سكان املنطقة.
والن ال�ك�ث�ير م��ن ��س�ك��ان ه ��ذه املنطقـــة
يعي�شــون من تربيـــة الـموا�شــي فقــد كـــان

دائم ًا يف اط��ار عديــد الكتيبــة الهنديـــة
طبيب ًا بيطري ًا ،ما �ســاهم الـى حــد كبيـــر
يف ت�ق��دي�ـ�ـ�ـ��م خ��دم��ات طبيـــة ل�ع���ش��رات
االف ر�ؤو� ��س املاعــز واالغ �ن��ام واالبقــار
ناهيــك عــن اجــراء املئــات مـن العمليات
اجلراحيــة عند احلاجة.
تخت�ص
هـــذه اخلدمـــة البيطـريـــــة التــي
ّ
بهــا الكتيبـــة الهنديــــة باتــت م�شهـــورة.
وهــي مل ت�سهــم فقط يف تعزيــز العالقـــة
بني جنــود حفظ ال�سـالم وال�سكـان املحليـني
فقط بل �أ�سهمــت �أي�ضا يف جعــل الرعــاة
ينتبهــون �أكثــر للجنـــود الذيـــن يقومــون
يوميا ب��دوري��ات على اخل��ط الأزرق .فهم
ي�ساعــدون من خــالل هـذا الن�شـاط باحل ّد
م��ن خ�ـ��رق اخل�ـ��ط الأزرق بالتـعـاون مع
الق ّوات امل�سلحـة اللبنانيـــة.
وه�ن��اك اي�ض ًا يف عديد الكتيبة الهندية
طبيب ا�سنان او اك�ثر الدارة عيادة ثابتة
يف بلدة �شبعا واجراء معاينات يف عيادات
تابعة ل��وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف اكرث

من بلدة مثل الهبارية وكفر�شوبا وكفرحمام
وغ�يره��ا .وي�ق��ول اح��د ه� ��ؤالء االط �ب��اء انه
يعمل �سبعة ايام يف اال�سبوع ومبعدل ثماين
�ساعات يومي ًا كما يقدم يف كثري من االحيان
االدوية جمان ًا للمر�ضى.
ال��ى ج��ان��ب هــذه اخل��دم��ات ي�ق��وم جنــود
الكتيبــة الهنديــــة بحمالت توعيــة يف
املدار�س حــول �صحـــة اال�سنان واالعتناء
بهـا .كما يجـــرون دورات تـدريبيــة علــى
ريا�ضــة اليـوغـا ب�صـورة دوريــة للراغبني
من ابناء املنطقــة وي�شرتكـــون يف الكثيــر
من املباريات الوديــة يف كـرة القـدم مـع
نوادي القــرى يف منطقــة عملياتهم.
وت�� ّو���س��ع �أح��د �ضباط الكتيبة الهندية يف
احلديث لي�شري الى �أننا «ن�شعر ك�أننا نعي�ش
مع عائالتنا وبا�ستطاعتنا القول �أن ال�سكان
املحليني يعاملوننا ك�أننا �أوالدهم ونادرا ما
يح�ضل بيننا ا�شكال».
غنوة الديك ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

عندما يتصرف جنود حفظ السالم كعائلة

كان علي سعد ابن بلدة تبنين الجنوبية طفال في الحادية عشرة من عمره عندما اجتاح الجيش االسرائيلي بلدته في آذار من
العام  1978ضمن 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  425وعن ارسال قوات سالم دولية الى جنوب لبنان .وسرعان
يحلون مكان الجنود االسرائيليين في موقع يبعد بضعة امتار عن منزله.
ما بدأ يشاهد جنود ًا يلبسون القبعات الزرقاء ِ

يتذكر �سعد تلك االي��ام قائال« :ك��ان ه ��ؤالء اجلنود
�شبان ًا ايرلنديني يحاولون تلم�س عالقاتهم مبحيطهم
بكثري من ال ّود ولكن مع احليطة واحلذر اي�ض ًا .فهم
يف و�سط انا�س ال يعرفون عاداتهم وتقاليدهم وال
يعرفون لغتهم ،وب�سبب قرب منزلنا من موقعهم فقد
كانت اولى ات�صاالت ه�ؤالء اجلنود مع اهلي».
وي�شرح �سعد كم كان �صعبا التوا�صل بني اجلنود و�أهله
الذين ال يتكلمون اللغة االنكليزية كما �أن معظم �سكان
القرية وان �أج ��ادوا لغة �أجنبية فكانت الفرن�سية.
وهكذا بد�أ �سعد يف تعلم اللغة االنلكيزية على ايدي
اولئك اجلنود ،وما هي اال ب�ضعة ا�شهر حتى ا�صبح
ميتلك م��ن امل �ف��ردات م��ا يخوله �أداء دور الو�سيط
اللغوي بني اجلنود واهايل البلدة.
ويقول �سعد ان الوقت كان مير �سريعا وهو كان يكت�سب
معرفة او�سع يف مفردات اللغة االنكليزية ،ما ح ّوله
الى �ضرورة ما�سة جلنود الكتيبة االيرلندية التابعة
لليونيفيل يف بلدته فا�صبحوا يق�صدونه يف كثري من
االح�ي��ان ملرافقتهم يف زي��ارة م��ا ليرتجم لهم خالل
لقاءاتهم مع االهايل وممثلي ال�سلطة املحلية ويف بع�ض
االحيان كانوا يق�صدونه ليال من اجل ذلك اي�ض ًا.
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كانت االو�ضاع االقت�صادية لعائلة علي �سعد متوا�ضعة
ج��دا ،اذ ك��ان��ت العائلة تعي�ش على م��ا تنتجه من
الزراعة وهو كان بالكاد يكفي �ضرورات العي�ش ،وقد
�شعر بذلك جنود الكتيبة االيرلندية وبد�أوا يقا�سمون
العائلة همومها وم�صاعبها ويقدمون لها يد العون
مبا متكنوا من م�ساعدات غذائية ومتوينية ،ما وطد
العالقة بينهم وبني العائلة.
وق��ال �سعد «مل يكتف اجلنود االيرلنديون بذلك بل
اخذوا على عاتقهم ت�أمني راتب ًا �شهري ًا يل يتم جمعه
م��ن بع�ضهم البع�ض الن��ه مل يكن م�سموح ًا يل ان
اتوظف لدى االمم املتحدة كوين حتت ال�سن القانونية
للتوظيف ،وق��د �شكل ه��ذا ال��رات��ب راف�ع��ة مالية يل
ولعائلتي الكمال درا�ستي ،وكانوا ياخذوين �صباحا الى
املدر�سة وينتظروين عند الثانية ظهرا كي يعيدوين
الى البيت ،وعندما انهيت املرحلة الثانوية �أ ّمنوا يل
منحة الدر�س يف احدى جامعات ايرلندا ،ولكن وفاة
وال��دي ح��ال دون ذل��ك ما ا�ضطرين ال��ى البقاء يف
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البالد ومتابعة درا�ستي اجلامعية يف لبنان مب�ساعدة
من اجلنود االيرلنديني اي�ض ًا».
ان العالقة بني �سعد واجلنود االيرلنديني �أثمرت جناحا
�أكادمييا ومهنيا« .بف�ضلهم ا�صبحت االن مديرا لفرع
اح��د امل���ص��ارف اللبنانية يف مدينة بنت جبيل» ،قال
�سعد الذي كتب اطروحته اجلامعية عن ت�أثري اليونيفيل
االقت�صادي على جنوب لبنان.
�سعد ال ي�ستطيع ن�سيان كيف وقف قائد الكتيبة االيرلندية
حينها القائد طوين روو الى جانب عائلتي يتقبل التعازي
بوفاة وال��دي يف بداية الثمانينيات .وق��ال �سعد« :ويف
احلقيقة لقد كان روو احد افراد عائلتي وهو بعد تقاعده
وعلى الرغم من تقدمه بال�سن واظ��ب على زيارتنا يف
لبنان وكانت اخر زيارة له يف �شهر ايلول ال�سنة املا�ضية».
مل تكن العالقة بني الكتيبة االيرلندية وعائلة علي �سعد
�سوى منوذجا للعالقة التي جتمع جنود ه��ذه الكتيبة
واه��ايل تبنني .فقد كانت الكتيبة االيرلندية ب�صورة
ا�سا�سية وحدة ع�سكرية لوج�ستية للنقل وال�صيانة لذلك
فغالبا ما ا�ستخدم اجلنود ما هو متوفر لديهم من معدات
وال�ي��ات من اج��ل م�ساعدة اه��ايل البلدة يف اي حادث
�سري عرب انت�شال اجلرحى ونقلهم الى امل�ست�شفى ونقل
ال�سيارات املت�ضررة جانب ًا.

وقال �سعد« :لقد �شاركت مع اجلنود االيرلنديني يف
اكرث من عملية انت�شال جلرحى ول�سيارات مت�ضررة
وكنت اترجم لهم ولالهايل خالل العمليات هذه».
وت��ذك��ر ع�ل��ي ك�ي��ف رف��ع اجل �ن��ود االي��رل �ن��دي��ون علم
الأمم املتحدة على امل�ست�شفى وامليتم يف تبنني خالل
االعتداءات اال�سرائيلية بني العامني  1993و1996
لئال يتعر�ضا للق�صف .ه��ذا وق��دم��وا كل امل�ساعدة
املمكنة لهاتني امل�ؤ�س�ستني.
وختم �سعد« :ان العالقة االن�سانية التي تربيت عليها
خالل عالقتي مع جنود الكتيبة االيرلندية دفعتني
لالهتمام ب�صورة ا�سا�سية بالعمل االن�ساين والعمل
التطوعي فان�ضممت ال��ى �صفوف جمعية ال�صليب
االحمر اللبناين وا�صبحت االن من�سق ًا العمالها يف
جنوب لبنان و�أ ّمثلها يف املنتديات الدولية واالقليمية.
كما ان�ضممت الى اجلمعية العاملية لرعاية اليتيم التي
ترعى �ش�ؤون ميتم تبنني».
«باخت�صار ،ميكنني ال�ق��ول ان ال�ع�لاق��ة م��ع جنود
الكتيبة االيرلندية يف اليونيفيل جعلتني ال�شخ�ص
الذي �أنا عليه اليوم».
�سلطان �سليمان ـ ق�سم ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل

صفد البطيخ

بلدة جنوبية تخطو نحو الحداثة
مل تعــد �صفــد البطيــخ البلدة التي عهدناها يف ما
م�ضى .لقــد احتاجــت هــذه البلـــدة الى م�ضي وقت
طويــل بعــد التحريـر عام  ،2000لت�سرتجع جــزءا
مــن �سـكينتــها .تب ّدلــت معاملها و�أدى االجتياح
العمراين ل�شوارعهــا الى ت�سريــع ايقــاع احليــاة
فيهــا.
تـرتفــع القريــة  680م�ترا عن �سطـــح البحــر،
وتبعــد  110كيلــومتـرات عــن العا�صمــة بيـــروت.
حت ّدهــا جنـــوبـا برع�شيــت و�شـمــاال اجلميجمــة
و�شــرقا �شقــرا وغـربـا تبنــني .عــــدد �ســكـانــها
امل�سـجـلـني يبلــــغ نحـــو  2000ن�سمة� ،أمــا عــــدد
نـاخبـيـها وفقـا للوائـح ال�شطــب فهو  1100ن�سمة،
هاجـر ق�ســـم كبـيــر من �أهلهـا ال��ى �أو�ستـــراليا
و�أميـركا .ت�شتهـر بـزراعــة التني والـزيتــون والتبــغ
ا�ضافــة الــى مت ّيــزها بن�شـاط جتـاري مزدهر.
ت�شتهــر بنبعــي احل �م��ام وع�ين البقــر اللذيــن
رئي�س بلدية �صفد البطيخ
��س�ه��اد زي��ن ال��دي��ن اعترب
�أن �صفد البطيخ هي بلدة
حت �م��ل ر� �س��ال��ة للتعاي�ش
اال�سالمي امل�سيحي .وتوقف
سهاد زين الدين
رئيس بلدية صفد البطيخ يف حوار مع «اجلنوب» عند
العالقة الطيبة التي جتمع �صفد البطيخ مع اليونيفيل
منذ �أي��ار  ،2010بداية عالقة التعاون مع الوحدة

الفرن�سيــة يف منطقتنا .رئيــ�س بلديــة �صفــد البطيــــخ
لفت الى الزيارات ال�شهريـــة الدوريـــة التي تقـــوم بها
اليـونيفيــل الى البلــدة وتثمر الحقا بتنفيــذ م�شاريــع
مــن �ش�أنها �أن تفيــد البلــدة.
زين الدين �شكر لليونيفيل تعاونها الدائم مع البلدة
الفتا الى امل�شاريع التي �أقيمت ومنها على �سبيل املثال
ال احل�صر :دورات يف اللغة الفرن�سية �أقامتها الوحدة
الفرن�سية لطالب امل��در��س��ة الر�سمية« ،ي��وم �صحي

ي�ستخدمهما ال�سكان خــالل ال�شحائـح وال تــزال
ري املـزروعـات.
مياههما ت�ستخـــدم يف ّ
كما �سائر �أه��ايل اجلنوب ،فان �أه��ايل بلدة �صفد
البطيخ ه��م ان��ا���س م�ضيافــون ويحبون االجتماع
�سويا خ�صو�صا ال�شباب منهم حتت «رمز البلدة»
�أي �شـجــرة «مي�س» ،التي يبلغ عمرها نحو مائتـي
عام ،وتت ّو�سـط �ساحـــة البلــدة حيث حتلو اللقاءات
القرويــة وال�شبابيــة.
�أن�ش�أت البلديــة حديثا يف عام  2011امل�ستو�صف
الأول يف البلـدة ال�سعاف املر�ضى .وعلى رغم من
�أن ل�صفد البطيخ مدر�ستني ،ر�سمية و خا�صة ،ا ّال
انها تفتقر الى �أنديــة �شبابيــة ثقافيـة وللحـدائــق
العامــة .تتم ّيز البلــدة بالتعايــ�ش امل�شتــرك بني
�أبنائها ال��ذي ي��ؤ ّم��ون كني�سة ال�سيـــدة للطائفـــة
الكاثــوليكيـــة واحل�سينيتان وامل�سجدان.
جماين» تقيمه الوحدة املاليزية يف م�ستو�صف البلدة،
تقدمي الوحدة الفرن�سية م ّولد كهربائي للبلدية.
ولع ّل �أحدث امل�شاريع امل�شرتكة مع اليونيفيل ،هو م�شروع
مكب النفايات يف البلدة وحتويله ال��ى حديقة
طمر ّ
عامة ،على �أن ت�س ّمى «حديقة ال�صداقة بني �صفد
البطيخ واليونيفيل».
غنوة الديك ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

العودة الى المدرسة...
بعد إكتساب خبرة عمالنية
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سيعودون الى المدرسة مع أكثر من مرح صيفي فحسب .إثنا عشر تلميذا من المدرسة التقنية
مجهزين بخبرة ميدانية تضاف الى خلفيتهم النظرية المكتسبة
سيعودون الى المدرسة في الخريف ّ
من مدرسة بنت جبيل المهنية الرسمية في جنوب لبنان.
برنامج التدريب املهني الذي ا�ستمر �شهرين ،والذي
ك��ان قد �أطلقــه ق�سم ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل
بهدف تعزيز قدرات  12طالب ًا من املدر�سة املهنية يف
جمال التدريب املهني ،و�صل الى خواتيمه يوم الثلثاء
� 28آبّ .
مت توزيع الطالب على �أربع جممــوعات ،ثالث
منها يف وحدة الهند�سة حيث ركزّوا اهتمامهم على
امل ّولدات الكهربائية واملكيفات والكهرباء ،ا�ضافة الى
جمموعة رابعة يف ق�سم النقل.
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ك��ان ت �ط � ّور ال �ط�لاب يف منت�صف ال���دورة ملحوظا
وكذلك حما�ســــة الأ�ساتــذة.
ويف زي��ارة ال��ى ق�ســم امل ّولـــدات� ،أظهــر الطالبــان
دايفيــــد حـاطــــوم وح�ســني ملحـــم مــــدى التقـــــدم
الــذي اح�ـ�ـ��رزوه يف الأ�ســــابيــــع التـــي انق�ضــت
خ�صـــــو�صـا جلهــــة اكت�ســابهمـا خبــــرات عمـالنيــــة
مطلوبــــة.

«لقـد ّ
تعلمــوا وضع
ّ
ت��ع��ل��م��وه قيــد
م���ا
التجربــــة»
المولدات
العمال في قسم
رئيس
ّ
ّ

«ن��ش��ك��ر ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل
ع��ل��ى ه����ذه ال��ف��رص��ة
االستثنائية والمعرفة
التي اكتسبناها»
المتدرب رضا حمزة
ّ

�أ��س��ات��ذت��ه .حممد �سالمة ��ش��ارك��ه ر�أي ��ه فهو مم ّ
نت
ل�ل�ت��دري��ب العميق وامل�ف���ص��ل ال ��ذي ت�ل�ق��اه يف ق�سم
الكهرباء.
التدريب املهني اختتم باحتفال ح�ضره القائد العام
ريا ،مدير مدر�سة بنت جبيل الفنية
لليونيفيل اللواء �س ّ
ال�سي ّد غ�سان بزّي الذي م ّثل �أي�ضا املدير العام ملديرية
التدريب املهني والتقني ،وممثلون عن بلدية بنت
جبيل�،إ�ضافة الى م�س�ؤولني يف اليونيفيل.

«إن سلوككم وأداءك��م
ّ
خ���ل��ال ه������ذه ال���ف���ت���رة
سيكون خير مثال ألجيال
المتدربين ستأتي
م��ن
ّ
بعدكم»
القائد العام لليونيفيل

رئي�س الع ّمال يف ق�سم امل ّولدات طوين احلاج حتدث بفخر
عن تالمذته وق��ال« :لقد و�صلنا �س ّويا الى مرحلة ّ
فك
واعادة تركيب امل ّولدات وقد تعلموا و�ضع ما تعلموه قيد
التجربة .فهم يعملون وفق معايري وموا�صفات حمددة».
وهنالك يف ق�سم النقل� ،أنهى ك ّل من ح�سني �ضاهر
واليا�س خمايل تدريبهم يف ق�سم الآل �ي��ات الثقيلة
وانتقال ال��ى ق�سم الآل�ي��ات اخلفيفة .وق��د ع�ّبررّ ا عن
اهمية ال��وق��ت ال��ذي يق�ضيانه هنا وهما يكت�سبان
خربات حتتاج الى �سنني من العمل.
امل�س�ؤول عن �سالمة الطرقات والتفتي�ش والتدريب
فيليب �سكـار �أ�شار الى �أن الطالب ي�ستفيـدون من
خـبـرة مبا�شرة .وقال« :هذا التدريب املهني �أثبت عن
�شراكــة رائعــة بني الطرفني و�أنا �سعيـد جد ًا وفخــور
ب�أداء الطالب».

ويف يومهم الأخري يف الناقورة ،زار القائد العام للبعثة
ريا املتدربني يف وحدات مكيفات الهواء،
اللواء باولو �س ّ
النقل ،الكهرباء ،وميكانيك امل ّولدات .ويف كل وحدة،
ريا التالمذة وهم يعملون متوقفا عند
�شاهد اللواء �س ّ
ك ّل منهم مثنيا على جهدهم و على ا�صرارهم لتعلم
الكثري يف وقت ق�صري.
يف ق�سم امل ّولدات هن�أ ديفيد حاطوم وح�سني ملحم
على معرفتهم اجلديدة املكت�سبة لكيفية ت�صليح م ّولد
واعادة ت�شغيله .املتدربون مل يكت�سبوا خربة عمالنية
فح�سب بل متكنوا اي�ضا من تخطي خماوفهم كما
ا�شار املتدرب ماريو �شعيا من ق�سم املكيفات.
امل �ت��درب��ون �أع��رب��وا جميعا ع��ن امتننانهم ل�صرب
�أ�ساتذتهم ،فعبرّ ب�سام عبا�س �صراحة عن حما�سته
لتمكنه م��ن ا� �ص�لاح مك ّيف ل�ل�ه��واء ،وذل��ك بف�ضل

يرا ت��أث��ر ج�� ّد ًا مب �ه��ارات ال�ط�لاب املهن ّيـة
ال �ل��واء ��س� ّ
ال�ب��ارزة ،و االن��دف��اع الهائــل ا ّلـذي �أبــدوه .القائــد
العام هن�أ التالمذة فردًا فردًا على اغتنامهم لهـــذه
الفر�صــة ،قائ ًال�« :إنّ �سـلــوككم و�أداءكم خالل هـــذه
الفتــرة �سيكــون خريـ مثــال لأجيال مــن املتد ّربني
�ست�أتــي بعدكم».
ال�سيد ب��زي �شكر لليونيفيل متابعتها ،ودعمها،
واهتمامها جت��اه امل�ت��درب�ين خ�صو�صا �أن �ه��ا لي�ست
املرة الأول��ى التي ت�سهم خاللها اليونيفيل يف ن�شاط
اجتماعي يف مدر�ستهم.
بر عنها
ولع ّل احل�صيلة النهائية للتدريب املهني ع� ّ
ر��ض��ا ح�م��زة با�سم جميع امل�ت��درب�ين ،حيث ع�بر عن
�أهمية املعرفة التي اكت�سبوها من خالل هذه الفر�صة
اال�ستثنائية� ،شاكرا اليونيفيل على م�ساهمتها وتدريبها.
ويف ختام االحتفال ،وزّع القائد العام وال�سي ّد بزّي
على املتدربني �شهادات ولوازم تقنية.
التدريب املهني يركز على التعليم والتوظيف مبا
يتماهى مع �أهداف يوم ال�شباب العاملي الذي ُيحتفل
به يف � 12آب.
يوم ال�شباب العاملي يحمل عنوان «بناء عامل جديد:
ال�شراكة مع ال�شباب» مركزا بالتايل على موا�ضيع
ال�ت��وظ�ي��ف ،ت�شجيع امل� �ب ��ادرات ،التعليم ،ال�صحة
اجلن�سية واالجن��اب ،الطرح ال�سيا�سي ،املواطنية،
وحماية احلقوق.
غنوة الديك ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

اليونيفيل تطلق سلسلتها التلفزيونية الجديدة

زينة إسالمبولي

سنا سبالني

فرح عامر

سوزان جابر

غدير حامد

مانويلال مشيك

ليال حمزة

حسين عليان

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

كذلك يمكنكم مشاهدة الحلقات عبر اليوتيوب
باللغة االنكليزيةwww.youtube.com/unifilvideounit :
باللغة العربيةwww.youtube.com/unifilarabic :
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تابعونا عبر صفحتنا على الفيسبوكUNIFIL-PIO :
لمواكبة جميع حلقاتنا المقبلة
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مل يكن يوما عاديا يف حياتهم ،فقد ام�ضوا نهارا كامال
مع جنود حفظ ال�سالم وك�أنهم منهم .هذا اليوم ُ�سجل
وحفر يف قلوبهم.
على فيلم ُ
الطالب املتخرجون حديث ًا من كلية الإع�ل�ام ح�سني
عليان ،ف��رح عامر ،غدير حامد ،ليال حمزة ،زينة
ا��س�لام�ب��ويل� � ،س��وزان ج��اب��ر ،م��ان��وي�لا م�شيك و�سنا
�سبالين �أب ��دوا اهتماما ك�ب�يرا الكت�شاف اليونيفيل
وامل�شاركة يف م�شروع لبناء القدرات �ضمن �إطار �إنتاج
تلفزيوين جديد لليونيفيل.
مت اختيار كل طالب على حدى وطلب منه تقدمي حلقتني
من هذا الربنامج اجلديد من خالل �إم�ضاء يوم واحد
مع كتيبة من اليونيفيل للتع ّرف على ماهية م�س�ؤولياتها
فيما يتعلق بوالية بعثة حفظ ال�سالم و�أن�شطتها .لعب
كل طالب على نحو فعال دور املقدِّ م وال�صحفي ،وك�شف
لي�س فقط اجلانب العملياتي لليونيفيل و�إمن��ا �أي�ض ًا
ماهيتها ومن �أين �أتت.
ال�سيد رامني فران�سي�س �أ�سدي ،املنتج التلفزيوين يف
مكتب اليونيفيل الإع�لام��ي و�صاحب فكرة الربنامج
وخمرجه ،قام ب�إختيار الطالب و�أخرج خطواتهم طوال
الربنامج وق��ال« :تفاج�أت مبهنية الطالب وتفانيهم
ون�شاطهم».
�أم���ض��ى ك��ل ط��ال��ب ي��وم � ًا واح� ��د ًا م��ع �إح���دى وح��دات
اليونيفيل ،من بينها الربازيلية ،الكامبودية ،ال�صينية،
الفرن�سية ،الغانية ،الهندية ،االندوني�سية ،االيرلندية،
االيطالية ،الكورية ،املاليزية ،النيبالية ،اال�سبانية،
الرتكية� ،إ�ضافة �إلى فريق املراقبني الدوليني يف لبنان،
وذلك يف حماولة لفهم ماهية �أن يكون الإن�سان جندي
حفظ �سالم ونوع امل�س�ؤوليات التي ي�ضطلع بها.
ح�سني قال انه عندما كان طف ًال كان يل ّوح بيده حميي ًا
جنود اليونيفيل عند مرورهم ،غري �أن��ه مل يكن يعلم
م��ا ك��ان��وا يفعلون .ولكن بف�ضل ه��ذا امل�شروع �شاهد

مبا�شرة وعن كثب ما تقوم به اليونيفيل لتحقيق ال�سالم
واحلفاظ على الأمن يف جنوب لبنان.
على الرغم من �أن ا�سم الربنامج باللغة االنكليزية
«التحدي» فان ت�سميته بـ «خبز وملح» باللغة العربية
كانت مالئمة �أكرث ملا لها من معانٍ عميقة ومدلوالت
رمزية .وق��ال« :عندما تقول ل�شخ�ص ما ‹هناك خبز
وملح بيننا› ،ف�إن ذلك يعني �أن هناك �صداقة ومودة
وترابط و�إخال�ص �إلى درجة ال متناهية ،وهو ما يرمز
�إل��ى عالقة اليونيفيل ب�سكان جنوب لبنان على مدى
العقود الثالثة املا�ضية ،حيث ن�سعى �إل��ى �إع��ادة هذه
الفكرة مرة �أخرى �إلى �سكان جنوب لبنان».
وقد �أع��رب الطالب الثمانية عن �سعادتهم بالتجربة
ال�صحفية الفريدة التي اكت�سبوها خالل الإنتاج ،كما
�أعربوا عن �إمتنانهم ملنحهم فر�صة الإطالع على والية
اليونيفيل و�أن�شطتها على الأر�ض.
�سنا ،من ناحيتها ،قالت �إن التجربة التي اختربتها
عك�ست قول «خبز وملح» ،حيث كان الرتكيز على �أهمية
القيم امل�شرتكة والواجب والدعم املتبادل.
�أم��ا غ��دي��ر ،فقالــت ان��ه مبجرد زوال خـــوفها من
الوقـــوف �أم ��ام ال�ك��ام�يرا للوهلــة الأول� ��ى ،ف�إنها
�إ�ستمتعت بالتع ّرف الى اليـونيفيــل ،وال �سيما امل�ساعدة
التي تقدمها ل�سكان املنطقة.
�سـنـا ،التــي رافقــت وحــدة من اليــونيفيـــل خــالل
القيام بدورية على طـول اخلط الأزرق� ،إطلعت على
دور اليونيفـيــل يف ر�صد وق��ف الأع�م��ال العدائـيـــة
وو�ضع عالمات على اخلط الأزرق .كما ركزت على
التفاعل بني ثقافات جنــود من جن�سيات ال تعــد وال
حت�صى وم��ع ال�سكان املنطقة .و�أ� �ش��ارت �سنا وهي
ت�ت�ن��اول ال�ط�ع��ام م��ع عنا�صر الكتيبة الهندية �إل��ى
�أن��ه رغ��م الإخ�ت�لاف يف الطبخ ف�إننا نت�شـاطر قيمـ ًا
م�شرتكــة بني الثقافات.

زينة �أي�ض ًا رافقت دورية لليونيفيل وزارت �سوق ًا يرتدد
�إليه جنود حفظ ال�سالم االيرلنديني ب�إنتظام .لقد
�أيقنت �أن ع��زف مو�سيقى القرب لي�س �سه ًال على
النحو الذي يبدو عليه.
�أم��ا � �س��وزان ،وه��ي التي ق�ضت الكثري م��ن ال��وق��ت مع
جنديات حفظ ال�سالم ،فقد �أُعجبت باجلانب الإن�ساين
حلفظ ال�سالم وامل�صاعب املرتبطة بق�ضاء ف�ترات
طويلة بعيد ًا عن الأهل والوطن.
ن�شاط الطالب مل يقت�صر على التع ّرف على اليونيفيل
ووحداتها فح�سب ،و�إمن��ا �أع��دوا جميع الأ�سئلة التي
ُطرحت خالل املقابالت التي �أجروها ،و�إطلعوا على
التفاعل ب�ين اجلي�ش اللبناين واليونيفيل على وجه
اخل�صو�ص.
مانويال لفتت ال��ى �أن�ه��ا امل��رة الأول ��ى التي ت��رى فيها
ال�ع�لاق��ات ب�ين اجلي�ش اللبناين واليونيفيل وم��دى
ح�سن معاملة النا�س يف القرى جلنود اليونيفيل حيث
يعتربونهم وك�أنهم لبنانيون».
�أما ليال ،ف�أبدت �إعجابها بعمل فريق اليونيفيل لإزالة
الألغام وتفاين �أف��راده يف م�ساعدة بلد ال ينتمون �إليه.
يف حني �أن فرح مل تكن م�ستعدة ملا �ستكت�شفه وملقدار
املعرفة التي �ستكت�سبها لي�س فقط عن اليونيفيل ولكن
�أي�ض ًا عن نف�سها من خالل التعرف على ثقافات جديدة.
هذا وقد �أق��ام رئي�س بعثة اليونيفيل وقائدها العام
ريا ونائب رئي�س البعثة ال�سيد ميلو�ش
اللواء باولو �س ّ
�سرتوغر حف ًال يف الناقورة بتاريخ � 26أيلول مبنا�سبة
�إطالق هذه ال�سل�سلة التلفزيونية التي ُ�سميت «خبز
وملح» والتي �سوف تت�ألف من �ستة ع�شر حلقة على
الأقل مدة كل منها ع�شر دقائق.
ويف نهاية احلفل ،قدم القائد العام للطالب ال�شهادات.
ريتو روز ـ مكتب اليونيفيل ال�سيا�سي

