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اأحد عنا�صر فريق نزع الألغام يف اليونيفيل يبحث عن مواد متفجرة يف جنوب لبنان



االفتتاحية

الإن�صحاب خط 
يف العدد ال�ص�ابق من جملة اجلنوب األقينا ال�ص�وء على اخلط الأزرق وتناولنا خ�صائ�ص�ه وحتدياته، وقد 

اأك�دت الأحداث التي ح�ص�لت يف الأ�ص�ابيع القليلة املا�ص�ية احلاج�ة اإىل مزيد من ال��رح حول هذا 

املو�صوع. فما هو بال�صبط اخلط الأزرق، وماذا يعني؟

نرياج �صينغ � رئي�س التحرير

ويبقى اخلط الأزرق النقطة املرجعية الوحيدة ل�ص����مان عدم ح�صول 

اأي اإنته����اك م����ن اأي ط����رف، وهذا اجلان����ب ميثل عن�ص����رًا هامًا من 

عنا�ص����ر وقف الأعمال العدائية والإلتزامات ذات ال�صلة التي اأخذها 

كٌل من الطرفني على عاتقه، وهذا ما كّلف قرار جمل�س الأمن 1701 

اليونيفيل ملراقبته.

وبن���اًء عليه، فاإن اأي عبور للخط الأزرق ي�ص���كل اإنتهاكًا للقرار 1701. 

وب�ص���فتها مراقب حمايد، فاإن اليونيفي���ل تتعامل مع جميع الإنتهاكات 

بطريق���ة منفتحة و�ص���فافة وعادل���ة. اإن قيام اليونيفي���ل برفع التقارير 

املو�ص���وعية هو مبثابة رادٍع للت�ص���عيد املتعّمد من ِقبل اأي جهة، ف�صاًل 

عن اأنه �ص���اهم يف اإيجاد حالة من الهدوء مل ي�ص���بق اأن �صهدته املنطقة 

منذ ما يقرب من اأربع �صنوات حتى الآن.

ومن الأمور الأخرى التي اأوجدت حال���ة من الإلتبا�س نذك�ر ال�ص���ي��اج 

التقني الإ�ص���رائيل���ي. اإن ال�صياج التقن��ي ه��و عبارة ع��ن �صي�اج اأمني 

بن��اه الإ�ص���رائيلي���ون عل��ى جانبهم م�ن اخل��ط الأزرق. ميت��د ال�صياج 

املذك������ور عل�ى ط����ول اخل��ط الأزرق، ولك��ن يف بع���س الأماك���ن يق���ع 

عل��ى بع��د ب�ص�����ع مئات م��ن الأمتار اإل�ى اجلن���وب من اخل�ط الأزرق 

على اجلانب الإ�ص���رائيل�ي. من ناحيتها، فاإن مهم��ة اليونيفي���ل تتمثل 

يف �ص���م��ان ع��دم وج���ود �صياج تقني اإ�ص���رائيل��ي اإل��ى �صمال اخل��ط 

الأزرق على اجلانب اللبناين.

اأحيانًا، عندما تعرب القوات الإ�ص���رائيلية �صياجها التقني للقيام ببع�س 

الأعم���ال، تراقب اليونيفيل اأن�ص���طتها للتاأكد من اأن اأفرادها ل يعربون 

اخل���ط الأزرق ول يدخلون لبن���ان. ويف اأحيان اأخرى، يلتب�س الأمر على 

بع����س اللبنانيني وي�ص���لون اإىل ال�ص���ياج التقن���ي دون اأن يدركوا باأنهم 

عربوا اخلط الأزرق.

وللم�ص���اعدة على جتنب �ص���وء الفهم هذا، اإ�ص���طلعت اليونيفيل بو�صع 

عالمات مرئية على اخلط الأزرق وذلك بالتعاون مع كال الطرفني.

اإن اخل���ط الأزرق يف غاي���ة احل�صا�ص���ية، وبالت���ايل فاإن توخي اأق�ص���ى 

درجات احلذر �صروري عند القيام باأي ن�صاط على اإمتداده.

اخل���ط الأزرق ه���و يف الواقع خط اإن�ص���حاب القوات الإ�ص���رائيلية من 

لبن���ان، وه���و لي�س ح���دودًا، وبالت���ايل ف���اإن الغر�س من���ه لي�س حتديد 

الأرا�ص���ي الت���ي تتبع ل���كل بلد. اإن الغاي���ة الوحيدة م���ن اخلط الأزرق 

تنح�ص���ر يف متكني اليونيفيل من التحقق من الإن�ص���حاب الإ�صرائيلي 

م���ن لبنان من دون اأي تاأثري على اأي اإتفاقات م�ص���تقبلية حول احلدود 

بني الدول الأع�صاء.

وله���ذه الغاي���ة، حددت الأمم املتح���دة اخل���ط الأزرق يف عام 2000 

ل�ص���مان اأن يكون لدى اليونيفيل نقطة مرجعية للتثبت من اأن اجلي�س 

الإ�ص���رائيلي اإن�ص���حب م���ن لبنان. يف ذل���ك الوقت، كان ل���دى كٍل من 

لبنان واإ�ص���رائيل حتفظات على عدد من النقاط واملواقع، بيد اأن كال 

الطرف���ني اأكدا لالأمني العام ل���الأمم املتحدة اأنهما �ص���يحرتمان خط 

الإن�صحاب كما حددته الأمم املتحدة.

يف اأعق���اب الأعمال العدائية التي وقعت يف عام 2006، اأناط جمل�س 

الأم���ن الدويل مبوجب قراره 1701 باليونيفيل، من بني اأمور اأخرى، 

التحق���ق من اإن�ص���حاب اجلي�س الإ�ص���رائيلي من جن���وب لبنان. وحتى 

حين���ه، ل يزال اخلط الأزرق نقطًة مرجعيًة واأ�صا�ص���ًا ملوقف اليونيفيل 

الذي ل لب�س فيه والذي يدعو اإىل اإن�ص���حاب اإ�صرائيل من �صمال قرية 

الغج���ر واملنطقة املتاخمة الواقعة اإىل ال�ص���مال من اخلط الأزرق التي 

اإحتلته���ا خالل الأعمال العدائية يف ع���ام 2006، والتي ل تزال حتت 

الإحتالل.

ر�ص���لت اليونيفيل اإىل جنوب لبنان للقيام مبهام حمددة جدًا من 
ُ
لقد اأ

ِقب���ل جمل�س الأمن الدويل، وقوات حفظ ال�ص���الم ُملزمة باملهمة التي 

مت حتديده���ا مبوافق���ة حكومة لبن���ان. وهذا يعني بطبيع���ة احلال اأن 

اليونيفيل مل ُتكّلف بتحديد اأي اأر�ٍس تتبع لأي بلد.

والأمر نف�ص���ه ينطبق اأي�ص���ًا على منطقة مزارع �صبعا. اإن اليونيفيل 

تعي متامًا املوقف اللبناين حيال مزارع �ص���بعا. ول بد من الإ�ص���ارة 

هن���ا اإىل اأنه يج���ري تناول هذه امل�ص���األة من خالل عملية �صيا�ص���ية 

ودبلوما�ص���ية مب�ص���اركة فّعالة من جانب الأمم املتحدة، بيد اأن هذه 

العملية لي�ص���ت �ص���من نطاق مهمة اليونيفيل. ويحدونا الأمل يف اأن 

ت���وؤدي ه���ذه العملية اإىل حل �ص���ريع، ولكن يف الوقت احلا�ص���ر هذا 

اجلانب ل يقع حتت ولية اليونيفيل.



النا�ر 

ميلو�س �صرتوغر

رئي�س التحرير

نرياج �صينغ

هيئة التحرير

�صمري غّطا�س 

جمانة �صايغ

الإخراج والت�صميم

 زينة عزالدين

م�صاعد التحرير

اأديب املو�صى

 امل�صورون

با�صكال غوريز ماركو�س 

 حممد باوا 

اريك اأكويي  

تنازل

ل ت�صري العالمات اأو طرق عر�س املواد يف هذه املجلة اىل اأّي تعبري عن راأي من اآراء اليونيفيل، يف ما يتعّلق بالو�صع القانوين لأي بلد اأو اأر�س اأو مدينة ولأي من �صلطاتها، اأو يف ما يتعلق بر�صم حدودها.

ول متّثل بال�صرورة الآراء  املعرو�صة،�صيا�صات اليونيفيل اأو مواقفها، كما ل ي�صّكل ذكر الأ�صماء اأو العمليات التجارية اأّي ت�صويق لها.

ميك���ن اإع���ادة طبع مق���الت »اجلن���وب«، با�ص���تثناء تلك 

املح���ددة بعالمة حق املوؤلف ©، من دون اذن وب�ص���رط 

ار�ص���ال ن�صختني عن املن�ص���ور الذي يحتوي على  اعادة 

الطباعة، اىل رئي�س حترير »اجلنوب«.

لالت�صال ب� »اجلنوب«

+961 1 827 020

+961 1 926 291

بريد الكرتوين:هاتف:

فاك�س:

unifil-pio@un.org

+961 1 827 016

طب��اع�����ة وف�����رز:

املحتويات

»اجل�ن��������وب«
ُتن�ص����ر عرب املكتب الإعالمي لليونيفيل

3 الفتتاحية : خط الإن�صحاب

5 يف اليونيفيل تتغري الوجوه والأ�صماء، اأما املهمات فتبقى ثابتة

17 م�ن اأج�ل جن�وب اأك�رث اإخ�ص�رارًا

16 ت�صجيع الزارعة الع�صوية يف مرجعيون

13 كارثة هاييتي املرّوعة تذكري موؤمل بت�صحيات الأمم املتحدة

15 كلمة رئي�س البلدية: اليونيفيل خري �صاهد

9 دعم رئا�صي لليونيفيل

10 | 11 ال�ص�ورة تتكل�م

12 قوة اليونيفيل البحرية تهّب للنجدة وت�صطلع بواجبات اإ�صافية

14 تبنني، �صورة م�صّغرة عن لبنان بحلوه ومره

8 القائد العام يوؤكد على التعاون الوثيق مع القوات امل�صلحة اللبنانية

7 | 6القائد العام ال�صابق يعلن جناح اليونيفيل ويحّذر من التحديات املقبلة

18 مترين برمائي م�صرتك بني القوات امل�صلحة اللبنانية واليونيفيل يف جنوب



يف اليونيفيل تتغري الوجوه والأ�صماء، اأما املهمات فتبقى ثابتة 

وهم  لبنان،  جنوب  يف  الأه���ايل  يعرف  اأن  املهم  ملن  اإن��ه 

القوات  مع  بالتعاون  ال�صالم  حفظ  ق��وات  اإئتمنوا  الذين 

عن  النظر  بغ�س  اأن��ه  �صالمتهم،  على  اللبنانية  امل�صلحة 

اإليها،  ينتمي  التي  والدولة  القيادة  يتوىل  الذي  ال�صخ�س 

وكذلك بغ�س النظر عن الدولة التي ت�صاهم باأكرب عدد من 

القوات، فاإن اليونيفيل كانت ول تزال بعثة يف اإطار الأمم 

املتحدة، و�صتبقى كذلك.

جدير ذكره اأن اليونيفيل تتاألف حاليًا من نحو 12.000 

دول���ة، مبا  وث��الث��ني  اإح���دى  ���ص��الم ميثلون  ج��ن��دي حفظ 

اليونيفيل  ق��وة  يف  يخدمون  عن�صر   600 نحو  ذل��ك  يف 

البحرية. ويتكون العن�صر املدين يف اليونيفيل من اأكرث من 

300 موظفًا اأجنبيًا ونحو 700 موظفًا حمليًا.

كلما  اأ�صئلة  النا�س  يطرح  اأن  امل�صتغرب  من  لي�س  اأنه  بيد 

ح�صل تغيري يف القيادة.

عام  يف  اليونيفيل  الدويل  الأمن  جمل�س  اأن�صاأ  الأ�صل،  يف 

واإ�صتعادة  لبنان،  من  اإ�صرائيل  اإن�صحاب  لتاأكيد   1978
اللبنانية على  الدوليني وم�صاعدة احلكومة  والأمن  ال�صلم 

اإ�صتعادة �صلطتها الفعلية يف املنطقة.

اإعتمد جمل�س الأمن القرار   ،2006 اآب  وبعد حرب متوز- 

1701 الذي مت مبوجبه تعزيز اليونيفيل، وقرر اأنه بالإ�صافة 
اإىل الولية الأ�صلية، فاإن اليونيفيل �صتقوم اأي�صًا مبراقبة وقف 

الأعمال العدائية؛ مرافقة ودعم القوات امل�صلحة اللبنانية يف 

على طول  ذلك  اجلنوب، مبا يف  اأنحاء  اإنت�صارها يف جميع 

من  امل�صلحة  لقواتها  اإ�صرائيل  �صحب  واأثناء  الأزرق،  اخلط 

الإن�صانية  املعونات  لبنان؛ تقدمي م�صاعدتها ل�صمان و�صول 

للنازحني،  والآمنة  الطوعية  والعودة  املدنيني  ال�صكان  اإىل 

اإتخاذ خطوات نحو  اللبنانية يف  امل�صلحة  القوات  وم�صاعدة 

من  خالية  الليطاين  ونهر  الأزرق  اخلط  بني  منطقة  اإن�صاء 

اأ�صلحة بخالف ما يخ�س  اأو  اأو معدات  اأف��راد م�صلحني  اأي 

حكومة لبنان واليونيفيل املنت�صرة يف هذه املنطقة. 

ويف هذا الإطار، قال مدير ال�صوؤون ال�صيا�صية واملدنية يف 

معه جملة  اأجرته  �صرتوغر، يف حديث  ميلو�س  اليونيفيل، 

واأن�صطتها  واإ�صتعدادها  اليونيفيل  عمليات  "ان  اجلنوب 

لن تتاأثر بتغيري القيادة، لأن القيادة وال�صيطرة بيد الأمم 

املتحدة"، م�صيفًا اأن "تغيري الأ�صخا�س ل يعني تغيريًا يف 

الطريقة التي تعمل بها البعثة".

اإ�صارة اإىل اأنه يف كانون الثاين املا�صي اإنتقلت ال�صلطة يف 

اليونيفيل اإىل القائد العام الثاين ع�صر.

وكان العماد كالوديو غراتزيانو )ايطاليا( قد �صّلم القيادة 

اأ�صارتا كويبا�س )ا�صبانيا( خالل حفل  األبريتو  اللواء  اإىل 

وليته  املنتهية  القائد  خالله  اإ�صتعر�س  ل�صاعتني،  اإ�صتمر 

ثّلة من حر�س ال�صرف ميثلون خمتلف وحدات اليونيفيل، 

وحّيا جنود حفظ ال�صالم الذين �صقطوا يف �صبيل الواجب، 

واألقى خطابًا وداعيًا، ووقع وثيقة نقل ال�صلطة، و�صّلم علم 

بذلك  منهيًا  غادر  ثم  اأ�صارتا،  اللواء  اإىل  املتحدة  الأمم 

وليته التي اإ�صتمرت ثالث �صنوات.

اللواء  وعد  للبعثة،  ورئي�س  عام  كقائد  الأول  خطابه  ويف 

الناجح  التنفيذ  على  للعمل  جهده  ق�صارى  ببذل  اأ�صارتا 

ملهمة اليونيفيل.

مع  ال�صابقة  م�صاركته  اإ�صتذكر  للمنا�صبة،  كلمته  ويف 

البعثة كقائد للقطاع ال�صرقي يف اليونيفيل من كانون اأول 

"موجودون  اأننا  اإىل  م�صريًا   ،2009 ني�صان  اإىل   2008
الأعمال  وقف  على  احلفاظ  على  الطرفني  مل�صاعدة  هنا 

النار"،  لإط��الق  دائ��م  وقف  نحو  قدمًا  وامل�صي  العدائية 

وموكدًا اأننا "عازمون على حتقيق ذلك". واأ�صاف: "اإنني 

جهدي  ق�صارى  اأب��ذل  �صوف  الروحية  هذه  من  واإنطالقًا 

ل�صمان التنفيذ الناجح لوليتنا يف جنوب لبنان".

من جهته، اإ�صتعر�س العماد غراتزيانو يف كلمته الوداعية 

املحطات التي تخللت قيادته لليونيفيل، م�صريًا اإىل حت�صن 

كبري يف الو�صع على الأر�س يف جنوب لبنان، م�صددًا على 

اخلط  كبري  حد  اإىل  اإح��رتم��وا  قد  الأط���راف  "جميع  اأن 

"تعاون  اأن  واأ���ص��اف  العدائية".  الأع��م��ال  ووق��ف  الأزرق 

الأطراف امل�صتمر مع اليونيفيل واإلتزامهم الثابت بالقرار 

1701 كان اأ�صا�صيًا يف هذا ال�صدد".

جرت مرا�صم الت�صّلم والت�صليم يف املقر العام لليونيفيل يف 

الناقورة بح�صور وزير الدفاع اللبناين ال�صيد اليا�س املر، 

ونائب  �صاكون،  كارمي  ال�صيدة  الإ�صبانية  الدفاع  ووزي��رة 

وقائد  كو�صيغا،  جوزيبي  ال�صيد  الإي��ط��ايل  ال��دف��اع  وزي��ر 

ورئي�صي  قهوجي،  جان  العماد  اللبنانية  امل�صلحة  القوات 

كامبوريني  اجل��رال  واإ�صبانيا  اإيطاليا  يف  الدفاع  اأرك��ان 

واجل���رال رودري��غ��ز ف��رين��ان��دي��ز، ون���واب م��ن الربملانني 

اللبناين والإ�صباين، وكبار �صباط القوات امل�صلحة اللبنانية 

وقوى الأمن الداخلي والأمن العام واأمن الدولة، وممثلني 

عن ال�صلطات املحلية واملحافظات، اإ�صافة اإىل دبلوما�صيني 

وكبار م�صوؤويل الأمم املتحدة.

واأ�صاد العماد غراتزيانو بالقوات امل�صلحة اللبنانية على 

ن�صجا  اللبناين  واجلي�س  "اليونيفيل  اإن  قائاًل  تعاونها، 

الناجح  للتنفيذ  الأ�صا�س  حجر  �صّكلت  فّعالة  �صراكة 

للقرار 1701".

"تقع على عاتق  اأنه  املقبلة، معتربًا  التحديات  اإىل  واأ�صار 

يوؤمنها  التي  الفر�صة  من  الإ�صتفادة  م�صوؤولية  الأط��راف 

النار  لإط��الق  دائ��م  وق��ف  اإىل  للتو�صل  اليونيفيل  وج��ود 

واإيجاد حل طويل الأمد".

اإنتقلت قيادة قوة الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان )اليونيفيل( مرة جديدة يف 28 كانون الثاين 2010 من �صابط اإىل اآخر، دون اأي تغيري يف 

مهمتها، وتلك هي الر�صالة التي حتر�س اليونيفيل على التاأكيد عليها.
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ويف هذا ال�ص���ياق، ح���ّث العماد غراتزيان���و الأطراف على 

العم���ل من اأجل الو�ص���ول اإىل وق���ف دائم لإط���الق النار، 

وتوّق���ع اأن يكون العام���ان القادمان حا�ص���مان، يف حني اأن 

الدعم املقّدم من البلدان امل�ص���اهمة بق���وات يف اليونيفيل 

يظل يف اأعلى م�صتوياته احلالية.

وع���رّب اجل���رال الإيط���ايل ع���ن ثقت���ه ب���اأن الأط���راف يف 

لبن���ان واإ�ص���رائيل ل تريد احلرب على الرغ���م من اإرتفاع 

حدة الت�ص���ريحات موؤخرًا، ولكنه اأ�ص���اف اأن اليونيفيل ل 

ت�ص���تطيع ال�صيطرة على التطورات الإقليمية التي ميكن اأن 

يكون لها اأثر �صلبي على الإ�صتقرار يف جنوب لبنان.

ولف���ت العماد غراتزيانو اإىل اأن اأحد العنا�ص���ر الرئي�ص���ية 

لتحقي���ق الإ�ص���تقرار على امل���دى الطويل يتمث���ل يف تعزيز 

القوات امل�صلحة اللبنانية، بحيث حتّل م�صتقباًل حمل قوات 

حفظ ال�صالم، وت�صمن وحدها الأمن يف جنوب لبنان.

ويف مقابل����ة اأجرتها معه جملة اجلنوب ع�ص����ية نهاية وليته 

التي اإ�صتمرت ثالث �صنوات يف قيادة واحدة من اأكرب بعثات 

الأمم املتحدة حلفظ ال�صالم، قال العماد غراتزيانو: "رمبا 

ل اأكون ال�صخ�س الأف�ص����ل لأحكم على ما اإذا كنا ناجحني 

اأم ل، ولكن وفقًا ملا يقوله الأطراف نحن كذلك".

واأ�صاف: "اإعرتفت الأطراف باأن دور اليونيفيل كان اأ�صا�صيًا 

يف متكينه����م من احلف����اظ على وق����ف الأعم����ال العدائية، 

والو�ص����ع الآن اأف�صل بكثري عما كان �صائدًا. وبالإ�صافة اإىل 

ذل����ك، فاإن الأطراف طلبت م����ن اليونيفيل اأن تبقى، واأن ل 

تقّل�س عديد قواتها، وهم يقولون ان اأي تغيري يف امل�صتقبل 

القري����ب يف عديد اليونيفيل ميكن اأن يكون عاماًل مزعزعًا 

لالإ�ص����تقرار. لذلك، اإن كل هذه العنا�ص����ر جتعلنا ندرك اأن 

البعثة )اليونيفيل( كانت ناجحة".

بي���د اأن العماد غراتزيانو لفت اإىل اأنه ل زال هناك الكثري 

الذي يتع���ني علينا القيام به، "فالتحدي الكبري" يتمثل يف 

الإنتقال من وقف الأعمال العدائية اإىل وقف دائم لإطالق 

الن���ار يف املنطقة وفقًا لقرار جمل�س الأمن الدويل 1701 

الذي تتوىل اليونيفيل تنفيذ بع�س جوانبه الأمنية. واإعترب 

القائد ال�صابق لليونيفيل "اأن هذه من م�صوؤولية الأطراف، 

حيث ينبغي عليهم العمل لتحقيق ذلك". 

كما اأ�ص���ار العم���اد غراتزيان���و اإىل اأن الق���رار 1701 هو 

التي تندرج  "ج�ص���ر هام بني احلرب وال�صالم"، والبنود 
�ص���من امله���ام الأمنية املنوط���ة باليونيفيل �ص���هدت تقدمًا 

كب���ريًا يف التنفي���ذ، م�ص���يفًا اأن وجود اليونيفي���ل ميكن اأن 

يفتح فر�صة للتو�ص���ل اإىل وقف دائم لإطالق النار واإيجاد 

حل طويل الأمد للنزاع.

ومن مكتبه يف املقر العام لبعثة اليونيفيل يف بلدة الناقورة 

ال�صاحلية يف الطرف اجلنوبي من لبنان، وعلى بعد ب�صعة 

كيلوم���رتات م���ن اخلط الأزرق، اأ�ص���اف اأن���ه "اإذا مل يكن 

هن���اك م�ص���اركة كاملة م���ن الأطراف على امل���دى الطويل 

فثمة خطر لأن ت�صبح البعثة رهينة للو�صع".

وتاب���ع العم���اد غراتزيان���و  اأنن���ا "يف هذه اللحظة و�ص���لنا 

اإىل نقط���ة نعي�س فيها هدوءًا يف الو�ص���ع الأمني، حيث مت 

احلف���اظ على وقف الأعمال العدائية، والأطراف �ص���عداء 

مع اليونيفيل، لكنهم ل ي�صتطيعون الإ�صرتخاء".

وح���ّذر غراتزيان���و م���ن املجازف���ة عل���ى امل���دى املتو�ص���ط 

والطويل، ذل���ك اأن الدول التي تدع���م اليونيفيل حاليًا قد 

تختار توفري املال اأو اإر�صال قواتها اإىل اأماكن اأخرى.

و�ص���دد على اأن مثل هذا الو�ص���ع "�ص���يكون مبثابة جمازفة 

كربى"، معربًا عن اإعتقاده "اأن العامني املقبلني �صيكونان 

حا�ص���مني، اإذ يبدو اأن املجتمع الدويل يف العامني املقبلني 

�ص���يحافظ على جهده واإلتزام���ه لدعم اليونيفيل. ولكن يف 

هذي���ن العام���ني املقبلني عل���ى الأط���راف اأن جتد خمرجًا 

للتو�صل اإىل نوع من وقف دائم لإطالق النار".

كذلك اأ�ص���ار العماد غراتزيانو اإىل اأن���ه ل يوجد نق�س يف 

دعم اليونيفي���ل لأداء مهمتها، لفتًا اإىل اأن  تقلي�س حجم 

اليونيفيل لي�س مطروحًا يف امل�صتقبل القريب.

اإ�ص���ارة اإىل اأن اليونيفيل اإنت�صرت للمرة الأوىل يف جنوب 

يع�رتف العم�اد كالوديو غراتزيان�و اأنه مل يع�س حلظة واحدة مملة يف ال�ص�نوات الثالث 

التي اأم�ص�اها قائدًا عامًا لقوة الأمم املتحدة املوؤقت�ة يف لبنان )اليونيفيل(، ذلك اأنه كان 

ي�ص�ل النهار بالليل، ومي�صي عطلة نهاية الأ�ص�بوع وغريها من العطل باحثًا عن احللول 

وعاماًل على �صمان ال�صالم يف منطقة لطاملا غرقت يف النزاعات. ولكن مع تركه ملن�صبه 

يف نهاي�ة كانون الثاين املا�ص�ي، لفت اإىل اأن اليونيفي�ل رغم اأنها جنحت يف مهمتها حتى 

الآن ل ميكن اأن تتوقف عند الإجنازات التي حققتها لأنه ل زال هناك حتديات قائمة.

القائد العام ال�صابق يعلن جناح 

اليونيفيل ويحّذر من التحديات املقبلة



اأبقت اإ�صرائيل �صيطرتها على اجلزء ال�صمايل بعد حرب 

عام 2006.

وبالإ�صافة اإىل هذا اخلرق، توا�صل طائرات الإ�صتطالع 

الإ�ص���رائيلية القيام بطلعات يف اأج���واء لبنان يف اإنتهاك 

اآخر للقرار 1701. 

وثم���ة جانب اآخر م���ن مهام اليونيفيل من���ذ عام 2006 

يتمث���ل يف م�ص���اعدة الق���وات امل�ص���لحة اللبناني���ة خالل 

اإنت�ص���ارها يف جمي���ع اأنحاء جن���وب لبن���ان وحتى اخلط 

الأزرق لأول مرة منذ ثالثة عقود. وقامت قوات اجلانبني 

بتدريبات م�ص���رتكة يف جمالت مث���ل الرماية بالذخرية 

احلية والدوريات والإغاثة من الكوارث على الأر�س. اأما 

يف البحر، فتعمل قوة اليونيفيل البحرية ب�ص���كل وثيق مع 

قوات البحرية اللبنانية يف جمال التدريب و�ص���مان عدم 

تهريب اأي اأ�صلحة غري م�صروعة اإىل البالد.

وعن هذا التعاون قال العماد غراتزيانو: "علينا م�صاعدة 

القوات امل�ص���لحة اللبنانية باأف�ص���ل ما ميكننا للح�ص���ول 

عل���ى مع���دات وقدرات جدي���دة من اأجل حت�ص���ني اأدائها 

للمهام املنوطة بها".

يذك���ر اأن الهدف املن�ص���ود لليونيفيل ه���و اأن ترى القوات 

امل�ص���لحة اللبناني���ة تتحمل م�ص���وؤولية توف���ري الأمن فعليَا 

يف منطق���ة عملي���ات اليونيفيل ونقاط الدخ���ول البحرية 

اإىل لبن���ان يف امل�ص���تقبل.. "اأن���ا متفائ���ل جدًا ب���اأن هذا 

�ص���يحدث، بيد اأنه لن يحدث يف الغد لأن امل�ص���األة لي�صت 

م�ص���األة و�صائل وقدرات فح�ص���ب، ولكنها م�صاألة بناء ثقة 

اأي�ص���ًا. اإن جمي���ع الأطراف يف ه���ذه اللحظة بحاجة اإىل 

اليونيفيل"، ح�صبما قال غراتزيانو.

جت������در الإ�ص�����ارة اإل������ى اأن الي���ونيفي�������ل يف ال�ص���ن���وات 

الث�����الث املا�ص���ي���ة كان���ت �ص���حي����ة لث�������الث هجم��ات 

اإرهابي������ة اأدت اإىل مقت���ل �ص���ت��ة جن���ود حف���ظ �ص�������الم 

لبنان يف عام 1978 لتاأكيد اإن�صحاب اإ�صرائيل من لبنان، 

واإ�ص���تعادة ال�ص���لم والأمن الدوليني وم�ص���اعدة احلكومة 

اللبنانية يف اإ�ص���تعادة �ص���لطتها الفعلي���ة يف املنطقة. ويف 

ع���ام 2006، ومبوج���ب الق���رار 1701، مت تعزي���ز قوة 

اليونيفي���ل لر�ص���د وق���ف الأعم���ال العدائي���ة؛ ومرافقة 

ودع���م القوات امل�ص���لحة اللبنانية يف اإنت�ص���ارها يف جميع 

اأرج���اء اجلنوب، مب���ا يف ذلك على ط���ول اخلط الأزرق، 

واأثناء �صحب اإ�صرائيل لقواتها امل�صلحة من لبنان؛ تقدمي 

م�صاعدتها ل�صمان و�صول املعونات الإن�صانية اإىل ال�صكان 

املدنيني والعودة الطوعية والآمنة للنازحني، وم�ص���اعدة 

القوات امل�ص���لحة اللبنانية يف اإتخاذ خطوات نحو اإن�ص���اء 

منطق���ة بني اخلط الأزرق ونهر الليط���اين خالية من اأي 

اأف���راد م�ص���لحني اأو معدات اأو اأ�ص���لحة غري تل���ك التابعة 

حلكومة لبنان واليونيفيل املنت�صرة يف هذه املنطقة.

ويبلغ عدي���د اليونيفيل حاليًا نح���و 12.000 جنديًا من 

نح���و 30 بلدًا، كما يعمل �ص���من طواقمه���ا نحو 1.000 

موظ���ف م���دين. بالإ�ص���افة اإىل ذل���ك، ت�ص���م البعثة يف 

�صفوفها القوة البحرية الأوىل من نوعها يف تاريخ بعثات 

الأمم املتحدة حلفظ ال�صالم. 

اإىل ذل���ك، قلل العم���اد غراتزيانو من �ص���اأن التهديدات 

الأخرية باحلرب، حيث تبادل اجلانبان موؤخرًا اإتهامات 

بالتح�صري حلرب اأخرى يف جنوب لبنان، وقال: "اأعتقد، 

اأوًل وقبل كل �ص���يء، اأن ثمة فرقًا بني الواقع والكالم من 

كال الطرفني"، واأ�ص���اف: "هناك ت�ص���ريحات تاأتي من 

م الأح���داث وتتح���دث ع���ن العنف  كال الطرف���ني ت�ص���ِخّ

واحل���روب يف امل�ص���تقبل. بيد اأنه يف واق���ع الأمر، وخالل 

لقاءاتي مع الطرفني، مل ي�ص���اورين هذا ال�ص���عور، ويبدو 

اأن الأطراف ل تريد حربًا".

غ���ري اأن���ه ح���ّذر م���ن اأن الأح���داث الإقليمي���ة يف منطقة 

ال�ص���رق الأو�ص���ط ميكن اأن تت�ص���بب يف تدهور الو�صع يف 

اجلن���وب. كذل���ك، ف���اإن اإطالق ال�ص���واريخ م���ن لبنان، 

واإطالق املدفعية الإ�ص���رائيلية قذائفها نحو موقع اإطالق 

ال�ص���واريخ يف كل م���رة، ميك���ن اأن يخ���رج الأم���ور ع���ن 

ال�صيطرة يف حال وقوع خ�صائر ب�صرية.

وعن اإقرتاح اليونيفيل لت�صهيل الإن�صحاب الإ�صرائيلي من 

اجلزء ال�صمايل من قرية الغجر، لفت العماد غراتزيانو 

اإىل اأن املو�ص���وع قيد املناق�ص���ة، واأ�ص���اف: "اآمل اأن يتم 

حل هذه امل�ص���كلة، رمبا لي�س خالل وليتي، ولكن يف وقت 

قريب جدًا ومع القائد العام اجلديد".

جدي���ر ذك���ره اأن اإ�ص���رائيل، ومبوج���ب الق���رار 1701، 

ملزمة بالإن�ص���حاب من اجلزء ال�صمايل من قرية الغجر 

واملنطقة املتاخمة الواقعة اإىل ال�صمال من اخلط الأزرق، 

ز اإقرتاح اليونيفيل على  وهذا لي�س مو�صع تفاو�س. ويرِكّ

كيفية ت�صهيل الإن�صحاب من القرية.

وكان���ت اإ�ص���رائيل اإحتل���ت القرية من �ص���وريا يف احلرب 

التي اإندلعت يف ال�صرق الأو�صط يف عام 1967. وعندما 

ُر�صم خط الإن�صحاب، اأو اخلط الأزرق، بوا�صطة ر�صامي 

اخلرائط لالأمم املتحدة يف عام 2000 لتاأكيد اإن�صحاب 

الق���وات الإ�ص���رائيلية، ق�ّص���م البلدة اإىل ق�ص���مني، حيث 

واإ�صاب�����ة اإثني�ن اآخري����ن بج����روح.

ويف ه���ذا الإطار، قال غراتزيان���و اإن جناح اليونيفيل يف 

حد ذاته يجعل منها هدفًا حمتماًل لالإرهابيني، م�ص���يفًا 

ان���ه "كلما كانت اليونيفيل ناجحة كلما اإقرتب ال�ص���الم، 

لذل���ك فه���م يهاجمون ق���رار جمل�س الأم���ن 1701 من 

خ���الل اإ�ص���تهداف اليونيفيل والقوات امل�ص���لحة اللبنانية 

وجميع العنا�صر التي جتلب الإ�صتقرار".

وق���د تلق���ت اليونيفيل تهدي���دات حول هجم���ات اإرهابية 

حمتمل���ة واإتخذت تدابري للحد م���ن املخاطر، وعن ذلك 

ق���ال العماد غراتزيانو: "ل يجب اأن نقلل من �ص���اأن هذا 

اخلط���ر، ولكن يف نف�س الوق���ت ل ينبغي له اأن يثنينا عن 

القيام باأن�صطتنا".

يذك���ر اأن العم���اد غراتزيانو اأ�ص���بح �صخ�ص���ية بارزة يف 

لبنان يف ال�ص���نوات الثالث املا�صية، اإذ كان يجتمع بكبار 

امل�ص���وؤولني، وي�صارك بالفعاليات، ويرتدي قبعة بابا نويل 

احلم���راء لتوزيع هدايا عي���د امليالد لالأطف���ال، هذا يف 

نف����س الوقت الذي يرت���دي فيه قبعة قوة حفظ ال�ص���الم 

الزرقاء اأو يحمل املنظار كجندي بينما يح�صر املناورات 

الع�صكرية، وكل ذلك يف زّيه الع�صكري الإيطايل وو�صاحه 

الأزرق الأممي.

والي���وم، يغ���ادر غراتزيانو بعد ولية طويل���ة وحافلة وهو 

مرتاح اإىل ما اأجنزه.

"مل متر علّي حلظة مملة، ول بد يل من القول اأنها كانت 
التجربة الأهم والأكرث اإثارة يف حياتي املهنية. كنت على 

حد �صواء القائد الع�صكري واملدين لهذه البعثة. كان لدي 

الكثري من امل�ص���وؤوليات وال�ص���الحيات، واأن���ا را�ٍس عما 

قمت به. اإنها لتجربة �صاأعتز بها دائمًا".

�صمري غّطا�س � مكتب اليونيفيل الإعالمي



حتدث اللواء األبريتو اأ�ص�ارتا كويبا�س بثقة عندما تناول التح�ّص�ن الذي طراأ على الو�ص�ع يف جنوب لبنان، غري اأن قائد 

اليونيفيل اجلديد لفت اإىل اأن قوات حفظ ال�صالم يجب اأن تظل يقظة، موؤكدًا اأن املفتاح لإ�صتقرار طويل الأمد يف جنوب 

لبنان يتمثل يف تعزيز ودعم القوات امل�صلحة اللبنانية.

الكائن  مكتبه  يف  اجلنوب  جملة  معه  اأجرتها  مقابلة  ويف 

اأ�صار  الناقورة اجلنوبية،  بلدة  لليونيفيل يف  العام  املقر  يف 

اللواء اأ�صارتا اإىل اأنه منذ ن�صر قوة اليونيفيل املعززة يف عام 

1701 ح�صل  الدويل  الأمن  2006 مبوجب قرار جمل�س 
حت�ّصن كبري يف الو�صع على الأر�س، لفتًا اإىل اأن "هذا يعني 

اأن تطبيق القرار 1701 ل زال جاٍر، رغم اأنه ل تزال هناك 

العديد من التحديات".

ه�ّس  ولكنه  وم�صتقر،  وهادئ  جيد  هنا  الو�صع  اأن  "اأ�صعر 
على الدوام"، ح�صبما قال اللواء اأ�صارتا،  

على  احل��وادث  وقوع  منع  على  تعمل  اليونيفيل  اأن  م�صيفًا 

على  تعمل  منها  اأي  وق��وع  حال  "ويف  الأزرق،  اخلط  طول 

تفادي ت�صعيدها".

واأ�صار القائد العام اإىل اأنه يف الوقت الذي يعمل فيه لإجناز 

1701، فاإن الأولوية  جميع املهام املطلوبة مبوجب القرار 

اأكانوا  �صواء  اجلنوب،  يف  اللبنانيني  مع  للعالقات  تبقى 

ع�صكريني اأو �صكانًا حمليني، "ومن بني هذه الأولويات اإقامة 

بتن�صيق  والعمل  اللبناين،  اجلي�س  مع  ج��دًا  جيدة  عالقة 

للجي�س يف  والدعم  امل�صاعدة  وثيق معه، ف�صاًل عن تقدمي 

املفتاح  هو  اللبناين  اجلي�س  اأن  اأعتقد  لأنني  الظروف  كل 

لتحقيق اإ�صتقرار طويل الأمد يف هذا البلد".

واأ�صاف اأن التعاون بني اليونيفيل والقوات امل�صلحة اللبنانية 

مناق�صاته  يف  اأن��ه  كا�صفًا  اليونيفيل،  مهمة  لتحقيق  ه��ام 

املتكررة مع الدبلوما�صيني الأجانب ومع الزوار الع�صكريني 

�صرورة  على  وتكرارًا  م��رارًا  يوؤكد  احلكوميني  وامل�صوؤولني 

دعم دولهم للقوات امل�صلحة اللبنانية بالعتاد. 

مل�صاعدة  هنا  نحن  الأم��ر،  نهاية  "يف  العام:  القائد  وتابع 

يوم  بّد يف  اللبناين، ول  اللبنانية واجلي�س  ودعم احلكومة 

ال�صيطرة  اللبنانية  امل�صلحة  القوات  تتوىل  اأن  الأي��ام  من 

الكاملة على كل البلد".

اإىل ذلك، لفت اللواء اأ�صارتا اإىل اأن اأحد العوامل الرئي�صية 

اأ�صهمت يف جناح بعثة اليونيفيل متثل يف العالقة مع  التي 

تدعم  ال�صكان   من  العظمى  فالغالبية  املحليني،  ال�صكان 

ال�صالم،  حفظ  ق��وة  عن  جيد  ت�صّور  لديها  اأو  اليونيفيل 

اليونيفيل". جتاه  اجليد  الت�صّور  هذا  زيادة  هو  "وهديف 

من ناحية اأخرى، اأعرب القائد العام عن اأمله يف اأن يرتفع 

عديد اليونيفيل من العدد احلايل البالغ 12.000 جندي 

الألغام  نزع  املزيد من فرق  يرى كذلك  واأن  حفظ �صالم، 

املرئية على  العالمات  و�صع  ت�صهيل مهمة  ت�صاهم يف  التي 

اخلط الأزرق، "ويف هذا املجال، نحن بحاجة اإىل م�صاعدة 

للح�صول على  اليونيفيل  بقوات يف  امل�صاهمة  الدول  ودعم 

هذا العديد والعتاد".

يف  اليونيفيل  اأول��وي��ات  اإح��دى  تتمثل  ال�صعيد،  هذا  وعلى 

العامني املقبلني يف و�صع عالمات مرئية بقدر الإمكان على 

طول اإمتداد اخلط الأزرق البالغ طوله 121 كيلومرتًا، علمًا 

ان اخلط املذكور هو خط اإن�صحاب اجلي�س الإ�صرائيلي من 

لبنان يف عام 2000.

اإىل ذلك، اأ�صار القائد العام اإىل اأنه يف بع�س الأحيان مييل 

الإ�صرائيلي  التقني  ال�صياج  اأن  الإعتقاد  اإىل  ال�صكان  بع�س 

هو اخلط الأزرق، وهذا الأمر ي�صح على بع�س القطاعات 

الأزرق  اخل��ط  ميتد  كثرية  اأخ��رى  ح��الت  يف  ولكن  فقط، 

ب�صكل منف�صل واإىل ال�صمال من ال�صياج التقني، ومثل هذا 

الأمر ميكن اأن يوؤدي اإىل �صوء فهم قد ي�صتمر اإىل حني و�صع 

عالمات مرئية على اخلط الأزرق. 

اأن��ه م��ن املهم ع��دم اخللط بني  اأ���ص��ارت��ا  واأ���ص��اف ال��ل��واء 

الق�صايا املتعلقة باخلط الأزرق، وهو يندرج يف اإطار مهمة 

اليونيفيل، وبني مطالب تتعلق بالأر�س وهذا يتجاوز مهمة 

البعثة.

العمل من  اأنه يريد  العام  القائد  اأو�صح  ويف هذا ال�صدد، 

من  الإ�صرائيلي  الإن�صحاب  م�صاألة  يف  تقدم  اإح��راز  اأج��ل 

اجلزء ال�صمايل من قرية الغجر. يذكر اأن اإ�صرائيل ُملزمة 

املتاخمة  واملنطقة  الغجر  قرية  �صمال  م��ن  بالإن�صحاب 

الواقعة اإىل ال�صمال من اخلط الأزرق وفقًا للقرار 1701.

اإلزام  م�صاألة  "اأن  اأ�صارتا  اللواء  قال  املو�صوع،  هذا  وحول 

للتفاو�س".  قابلة  غري  املنطقة  من  بالإن�صحاب  اإ�صرائيل 

يذكر اأن اليونيفيل قدمت اإقرتاحًاً لت�صهيل الإن�صحاب.

عنا�صر  اأمن  اأن  اإىل  الإ�صارة  من  بد  ل  ال�صياق  هذا  ويف 

وحت�صني  مدنيني،  اأو  ع�صكريني  اأكانوا  �صواء  اليونيفيل، 

الأخ��رى  الأول��وي��ات  بني  من  اأي�صًا  يقع  عي�صهم  ظ��روف 

للقائد العام.

كقائد  ال�صابق  من�صبه  اإىل  اإ�صارة  ويف  اآخ��ر،  �صعيد  على 

بني  ما  املمتدة  الفرتة  يف  اليونيفيل  يف  ال�صرقي  للقطاع 

اللواء  اأ���ص��ار   ،2009 ني�صان  اإىل   2008 ال��ث��اين  ك��ان��ون 

اأ�صارتا اإىل اأن جتربته يف هذا املن�صب كانت "رائعة"، بيد 

اأن توليه ملن�صب القائد العام لليونيفيل ورئي�س البعثة ي�صع 

على عاتقه املزيد من امل�صوؤوليات.

وحول هذا املو�صوع قال اللواء اأ�صارتا: "عندما كنت قائدًا 

اأما  التكتيكي،  امل�صتوى  على  اأعمل  كنت  ال�صرقي،  للقطاع 

والعملياتية  الإ�صرتاتيجية  امل�صتويات  على  اأعمل  فاأنا  الآن 

والتكتيكية معًا". واأ�صاف: "انه ل�صرف واإمتياز يل لأن اأكون 

قائدًا عامًا لهذه البعثة الهامة يف هذه املنطقة من العامل".

�صمري غّطا�س � مكتب اليونيفيل الإعالمي

القائ�د الع�ام يوؤكد عل�ى التع�اون الوثيق مع 

القوات امل�صلحة اللبنانية
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وزير الدفاع اللبناين يدعم القرار 1701 وي�صدد على التعاون 

مع اليونيفيل

دعم رئا�صي لليونيفيل

مرة اأخرى يوؤكد رئي�س اجلمهورية اللبنانية العماد مي�ص�ال �صليمان على دعمه 

لق�وة الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان )ليونيفيل( ومهمتها. وجاء ذلك خالل زيارته 

الثانية لقوات حفظ ال�صالم يف جنوب لبنان منذ توليه الرئا�صة يف عام 2008.

وخالل زيارته ملقر القطاع ال�ص���رقي لليونيفيل بتاريخ 11 

كانون الثاين 2010، اأ�صاد الرئي�س باجلهود التي تقوم بها 

اليونيفيل يف جنوب لبنان وبتعاونها مع اجلي�س اللبناين.

ويف كلمة دّونها يف �صجل ال�صرف يف مقر الوحدة الإ�صبانية 

يف مرجعي����ون، ذّكر الرئي�س اللبن����اين باإرتباط اليونيفيل 

الطوي����ل مع لبن����ان، ومما ج����اء يف كلمته: "اأك����رر تقدير 

لبنان جلهودكم وت�صحياتكم منذ عام 1978، ولت�صامن 

الأمم املتح����دة والبلدان التي متثلون م����ع لبنان ودعمهم 

امل�صتمر ل�صيادة لبنان ووحدته وحرمة اأرا�صيه".

وك�����ان الرئي�س �ص���ليم��ان ق��د تفق��د عن�د و�ص����ول���ه اإل�ى 

قي���ادة القط�اع ال�صرقي يف الي���ونيفي���ل ثل���ة م��ن ح���ر�س 

ال�ص�����رف، وو�ص�����ع اإكلي���اًل م���ن الزه���ر اإحي���اًء لذكرى 

جن��ود حف�ظ ال�ص�����الم الذي���ن �ص���قط���وا خ��الل اأدائه�م 

لواجبه���م. وعق���د الرئي�س بع���د ذلك اإجتماع���ًا مع كب�ار 

ممثل���ي الي���ونيفي���ل.

ورّحب نائب القائد العام لليونيفيل يف حينه العميد اأبوربا 

كوم���ار ب���اردالي، نياب���ة عن القائ���د العام ال���ذي كان يف 

نيوي���ورك يف مهمة ر�ص���مية، بالرئي�س اللبن���اين الذي كان 

يرافقه قائد اجلي�س العماد جان قهوجي.

وق���ال العمي��د ب���اردالي: "اإن هذه الزيارة ت�ص���هد م��رة 

اأخرى على دعم واإلتزام ال��رئي�س �ص���ليم��ان ال�صخ�صي، 

وكذل���ك حكومت�����ه، ملهم�����ة الي���ونيفي������ل وتنفي���ذ ق��رار 

لإعادة  منا�صبة  "انها  واأ�ص���اف  جمل�س الأمن 1701". 

الأم�����ن  اأج�����ل  م���ن  للعم���ل  امل�ص���ت��رك  تاأكي���د عزمن���ا 

والإ�ص���تقرار يف جن��وب لبن���ان ب�ص��راكة اإ�ص���ت��راتيجي���ة 

م��ع اجلي��س اللبنان���ي".

وق���د تفّقد الرئي�س �ص���ليمان خالل زيارت���ه اإىل اجلنوب 

وحدات اجلي�س اللبناين املنت�صرة يف املنطقة. 

زي���ارة الرئي�س �ص���ليمان لليونيفيل هي الثاني���ة. الزيارة 

الأوىل كان���ت اإىل املقر العام يف الناقورة يف اأواخر �ص���نة 

2008، اأي بعد ب�صعة اأ�صهر من توليه رئا�صة اجلمهورية. 
وكان للعماد �ص���ليمان زيارة �صابقة اإىل اليونيفيل عندما 

كان قائدًا للجي�س اللبناين.

الثانية  وللمرة  امل��ر،  اليا�س  اللبناين  الدفاع  وزي��ر  قام 

خالل �صهرين، بزيارة املقر العام لليونيفيل يف الناقورة 

ليجدد اإلتزام لبنان بقرار جمل�س الأمن 1701، وي�صدد 

املحليني  وال�صكان  اللبناين  اجلي�س  بني  التعاون  على 

واليونيفيل.

وتاأتي زيارة وزير الدفاع مبثابة �صهادة قوية على الدعم 

الأمم  لقوات  لبنان  حكومة  ِقبل  وم��ن  قبله  من  القوي 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان )اليونيفيل( ومهمتها وقيادتها 

العماد  من   2010 الثاين  كانون   28 يف  اإنتقلت  التي 

الإيطايل كالديو غراتزيانو اإىل اللواء الإ�صباين األبريتو 

اأ�صارتا كويبا�س.

العماد  اللبناين  قائد اجلي�س  يرافقه  املر،  الوزير  وكان 

املقر   2009 اأول  كانون   22 يف  زار  قد  قهوجي،  جان 

غراتزيانو.  العماد  ولي��ة  نهاية  ع�صية  لليونيفيل  العام 

بكيفية  لالإ�صادة  املنا�صبة  هذه  املر  الوزير  اإغتنم  وقد 

تعاطي العماد غراتزيانو مع ال�صكان املحليني، واأمل اأن 

يّتبع القائد العام اجلديد لليونيفيل ال�صيا�صة نف�صها يف 

التعامل مع الأهايل.

حر�س  م��ن  ثلة  زي��ارت��ه  خ��الل  امل��ر  ال��وزي��ر  واإ�صتعر�س 

من  اإكلياًل  وو�صع  اليونيفيل،  لوحدات  التابع  ال�صرف 

ال�صالم  حفظ  جلنود  التذكاري  الن�صب  على  الزهر 

الذين ق�صوا اأثناء اأداء واجبهم.

اليوم  "جندد  امل��ر:  ال��وزي��ر  ق��ال  للمنا�صبة،  كلمته  ويف 

 1701 الأمن  جمل�س  بقرار  اللبنانية  احلكومة  اإلتزام 

لقوات  اللبنانية  احلكومة  دع��م  وجن���دد  ب��ن��وده،  بكل 

نوؤكد  وال��ي��وم،  لبنان.  جنوب  يف  املوجودين  اليونيفيل 

كذلك  واليونيفيل".  اللبناين  اجلي�س  بني  التعاون  على 

�صدد وزير الدفاع اللبناين على اإلتزام اجلي�س اللبناين 

باملزيد من التن�صيق مع اليونيفيل.

اأ�صاف الوزير املر: "املهم بالن�صبة لنا هو اأن ننفذ القرار 

اليونيفيل،  مع  التن�صيق  ونعزز  عليه،  ونحافظ   1701
والتن�صيق  اللبناين يف اجلنوب  اإمكانيات اجلي�س  ونعزز 

مع اليونيفيل من اأجل حماية الإ�صتقرار والهدوء".

واأ�صار الوزير املر اإىل اأن العماد غراتزيانو "و�صع حجر 

الأ�صا�س للتعاون بني اجلي�س اللبناين واليونيفيل، ون�صج 

التعاون مع القرى والبلدات يف اجلنوب اللبناين". 

اإتبعها  التي  ال�صيا�صة  هذه  اأن  الدفاع  وزير  اأمل  كذلك، 

القائد ال�صابق اأن ُتتبع من ِقبل القائد العام اجلديد، لأن 

املحلي  املجتمع  اليونيفيل مع  بها  تعاملت  التي  الطريقة 

يف اجلنوب "خلقت الكثري من الإرتياح، وهذا اأمر ن�صّر 

عليه من اأجل احلفاظ على الإ�صتقرار والهدوء".

 وجاءت زيارة الوزير املر الأخرية يف 28 كانون الثاين 

للم�صاركة يف حفل اإنتقال ال�صلطة من العماد غراتزيانو 

الدفاع  وزي���رة  كذلك  ح�صر  وق��د  اأ���ص��ارت��ا،  ال��ل��واء  اإىل 

الدفاع  وزير  ونائب  �صاكون،  كارمي  ال�صيدة  الإ�صبانية 

الإيطايل جوزيبي كو�صيغا.

اإىل ذلك، قال الوزير املر انه ح�صر لُيظهر "اأننا ل نن�صى 

ال�صالم  يخدمون  الذين  اأولئك  قدمها  التي  الت�صحيات 

والأمن يف بلدنا" ولتوجيه ر�صالة دعم من ِقبل احلكومة 

باإمكاننا  ي��ك��ون  "حتى  اأ���ص��ارت��ا  ال��ل��واء  اإىل  اللبنانية 

ال�صالم  تدعيم  اأج��ل  م��ن  �صويًا  ب��داأن��ا  مب��ا  الإ�صتمرار 

والإ�صتقرار يف هذه املنطقة من لبنان".

اإىل  ر�صالة  كذلك  هي  ال��زي��ارة  اأن  امل��ر  ال��وزي��ر  و�صدد 

لالأمم  ال��ع��ام  الأم���ني  اإىل  وخ��ا���ص��ة  ال����دويل،  املجتمع 

لقرار  الكامل  التنفيذ  "ي�صر" على  لبنان  اأن  املتحدة، 

جمل�س الأمن 1701.
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�صخ�صًا من اأفراد الطاقم، واإنُت�صلت 12جثة، يف حني اأن 

31 �صخ�صًا اآخرين ما زالوا يف عداد املفقودين.

وقبل نحو اأ�صبوع من احلادث املذكور، وحتديدًا يف م�صاء 

يوم 11 كانون الأول، واإثر تلقي نداء اإ�صتغاثة عرب قرب�س 

حول ال�صفينة التجارية "�صال2-" التي غرقت يف البحر 

الهائج على بعد 50 مياًل بحريا قبالة ال�صاحل اجلنوبي، 

ُكّلفت ال�ص����فينة "ظافر" )تركيا ( التابعة لقوة اليونيفيل 

البحرية بالتوجه اإىل موقع الإ�ص����تغاثة، وتوّليت �صخ�صيًا 

مهمة تن�صيق عمليات البحث والإنقاذ من �صفينة القيادة 

"زيفريو" )ايطاليا(.
وق����د متكنت "ظافر" من اإنقاذ �ص����خ�س واحد من اأفراد 

الطاق����م عل����ى الرغم م����ن ال�ص����عوبات ب�ص����بب الأمطار 

الغزي����رة والعوا�ص����ف والأم����واج العاتي����ة. وعل����ى م����دى 

ال�صاعات ال�صت وثمانون التالية، مت اإنقاذ �صتة من اأفراد 

طاقم ال�ص����فينة الأوكرانية، واإنُت�ص����لت جثت����ني، فيما بقي 

اأربعة اأفراد يف عداد املفقودين.

كذل����ك �ص����اركت ق����وة اليونيفي����ل البحري����ة يف اجله����ود 

الإن�ص����انية �ص����ابقًا عندما كان ُيطلب منها ذلك. ويف هذا 

الإط����ار، هرعت ق����وة اليونيفيل البحري����ة يف عام 2008 

لإنقاذ �صفينة جتارية جنحت قبالة �صواحل لبنان.

يف مث����ل ه����ذه احلالت الطارئ����ة، تتحرك ق����وة اليونيفيل 

البحرية بن����اًء على طلب م����ن ال�ص����لطات اللبنانية ووفقًا 

للقواعد الإن�صانية.

وقد اأظهرت الكوارث التي وقعت موؤخرًا يف �ص����رق البحر 

الأبي�س املتو�ص����ط كيف اأن ن�صر الأ�صول البحرية يف هذه 

املنطق����ة املتاأزم����ة م����ن العامل �ص����اهم يف حتقي����ق الأمن 

ال�صامل لل�صحن وقّدم م�صاعدة اإن�صانية مفيدة لالإ�صتقرار 

كان لها اأثر اإيجابي على خلق بيئة اأكرث اأمانًا.

الأمريال باولو �صاندايل �  قائد قوة اليونيفيل البحرية

من ال�صعوبات ب�صبب الأحوال اجلوية.

����قت اأعمال الإنقاذ من خالل طاقم م�ص����رتك من  وقد ُن�ِصّ

املخت�صني الذي كانوا يعملون يف غرفة العمليات البحرية 

اللبناني����ة يف بريوت وعلى منت �ص����فينة القيادة "زيفريو" 

التابع����ة لق����وة اليونيفي����ل البحري����ة. ويف الي����وم الت����ايل، 

تو�ّص����عت اأعم����ال البحث لت�ص����مل البحث عن ال�ص����ندوق 

الأ�ص����ود للطائ����رة، حيث ن�ص����رت قوة اليونيفي����ل البحرية 

�ص����ائدتي الألغ����ام الأملانيتني "لب����و" و"بيغنيت����ز" اللتني 

اإ�ص����تخدمتا  مركبات تعمل حتت املاء بوا�ص����طة الت�ص����غيل 

عن ُبعد جمهزة لتم�ص����يط قاع البحر اإىل عمق ي�صل اإىل 

300 مرتًا.

ويف وق����ت �ص����ابق م����ن �ص����هر كان����ون الأول 2009، ويف 

حادثتني خمتلفتني، �ص����اركت ق����وة اليونيفيل البحرية يف 

جندة واإنقاذ بحارة من �صفن غارقة قبالة �صاحل لبنان.

ففي 17 كانون الأول، اإنقلبت �ص����فينة �ص����حن حتمل اإ�صم 

 83 ’داين اأف2-‘  وترف����ع العل����م البنم����ي وعلى متنها 
�صخ�صًا من اأفراد الطاقم والآف الأغنام واملا�صية، حيث 

غرق����ت فى البح����ر الهائج على بعد 11 مي����اًل بحريًا من 

مرفاأ طرابل�س.

على الإثر هرعت الفرقاطة الإيطالية "زيفريو" اإىل موقع 

الإ�صتغاثة، حيث اإن�صم اإليها لحقًا �صفينتان تابعتان لقوة 

اليونيفي����ل البحرية هما "مو�ص����يل" و"لب����و". وبناًء على 

طلب ر�صمي من ِقبل ال�صلطات اللبنانية، توّليت �صخ�صيًا 

القي����ادة يف املوق����ع لتن�ص����يق عملي����ات البح����ث والإنق����اذ 

بالتفاهم مع ال�ص����لطات اللبنانية والقرب�ص����ية وال�صورية. 

و�ص����ملت اأعمال التن�ص����يق ال�ص����فن التجاري����ة التي متر يف 

املنطق����ة وزوارق القوات البحرية الللبنانية، اإ�ص����افة اإىل 

مروحي����ات البحث والإنقاذ الربيطانية والقرب�ص����ية التي 

ر�صلت من لرنكا.
ُ
اأ

بعد 72 �ص����اعة م����ن اجلهد املتوا�ص����ل، مت اإنقاذ نحو 40 

بيد اأنه ولب�صعة اأ�ص����ابيع يف ف�صل ال�صتاء، اإ�صطلعت قوة 

اليونيفيل البحرية ب�ص����فنها ومروحياتها  مبهام اإ�صافية، 

حيث لعبت دورًا رئي�ص����يًا يف عمليات البحث والإنقاذ التي 

اأعقب����ت ثالثة ح����وادث ماأ�ص����اوية: حتطم طائ����رة ركاب 

وغرق �صفينتي �صحن.

وق����د اأثب����ت ه����ذا اجله����د فعاليت����ه يف ال�ص����اعات الأوىل 

م����ن �ص����باح 25 كانون الث����اين 2010 عندم����ا كانت قوة 

اليونيفي����ل البحرية، جنبًا اإىل جنب مع القوات امل�ص����لحة 

اللبنانية، اأول الوا�صلني اإىل موقع حتطم طائرة اخلطوط 

اجلوية الأثيوبية يف البحر املتو�ص����ط قبالة �صاحل بريوت 

بعد وقت ق�ص����ري من اإقالعها من العا�ص����مة اللبنانية يف 

ظل طق�س عا�صف وعلى متنها نحو 90 راكبًا.

عل����ى اإثر احل����ادث الذي وق����ع لياًل، وبناًء عل����ى طلب من 

ال�ص����لطات اللبناني����ة، حتّرك����ت ق����وة اليونيفي����ل البحرية 

للتعامل مع الو�ص����ع الطارئ، فهرعت �صفنها ومروحياتها 

عل����ى الفور اإىل موقع احلادث قبل الفجر على الرغم من 

الأمواج العاتي����ة. وقد قدمت ق����وة اليونيفيل البحرية كل 

امل�صاعدة املطلوبة من ِقبل ال�صلطات اللبنانية.

م����ن ناحيت����ي، كّلفت �ص����ائدة الألغ����ام "لب����و" )اأملانيا(، 

و�صفينة الإمداد "مو�ص����يل" )اأملانيا(، وال�صفينة احلربية 

"ب����وزكادا" )تركيا( بالتوجه اإىل موقع احلادث. كذلك 
اإنطلق����ت مروحية تابع����ة للفرقاطة الإيطالي����ة "زيفريو" 

على الف����ور من بريوت، واإن�ص����مت اإليه����ا مروحية اأخرى 

تابعة لليونيفيل من قاعدة الناقورة، وحّلقت جميعها فوق 

موقع احلادث على الرغم من الطق�س العا�صف بحثًا عن 

ناجني حمتملني.

ويف هذا الإطار، اإن�ص����مت �ص����فن ق����وة اليونيفيل البحرية 

ومروحياتها اإىل �صبعة زوارق دورية تابعة للقوات البحرية 

اللبنانية ومروحي����ات القوات امل�ص����لحة اللبنانية وغريها 

من و�صائل الإنقاذ التي اأر�صلتها دول خمتلفة على الرغم 
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قوة اليونيفيل البحرية 

تهّب للنجدة وت�صطلع 

بواجبات اإ�صافية

من�ذ تاأ�صي�ص�ها يف ع�ام 2006، متثلت مهمة ق�وة اليونيفيل 

البحرية يف م�ص�اعدة البحرية اللبنانية يف منع الدخول غري 

امل�ّرح به لالأ�ص�لحة اأو املواد ذات ال�ص�لة ع�ن طريق البحر 

اإىل لبنان، اإ�ص�افة اإىل امل�صاعدة يف بناء قدرات القوات البحرية 

اللبنانية لتاأمني حدودها البحرية.
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بذات���ه ل ي�ص���تطيع اأن يحدث فرق���ًا، ولكنه ي�ص���تطيع على 

الأقل امل�ص���اعدة واإظه���ار الدعم. ثمة حالة من الفو�ص���ى 

حدث���ت يف اأعقاب هذه الكارثة، واأّيّا كان ال�ص���خ�س الذي 

يذهب اإىل هناك �ص���وف يحاول بال �صك اأن يبذل ق�صارى 

جهده لتح�صني الو�صع".

با�صكوال غوريز ماركو�س، م�صور فوتوغرايف يف اليونيفيل، 

كان اأي�ص����ًا من �ص����من املوظفني الذين تطوع����وا للعمل ملدة 

�صهر يف هاييتي، ولدى عودته قال: "اإن الذهاب اإىل هاييتي 

�ص����يء كان علينا القيام به، لي�س فق����ط بدافع من اإلتزامنا 

ل����الأمم املتحدة واملجتم����ع ال����دويل، ب����ل لأن الكارثة كانت 

مرّوعة بحيث كنا يف حاجة لإظهار بع�س الدعم. اأح�ص�صت 

ظهر يف �صوري ما يحدث هناك".
ُ
باأن من واجبي اأن اأ

واأ�ص���اف: "اإن التواجد هناك كان جتربة �ص���عبة جدًا، حيث 

ي�ص���عر الإن�ص���ان اأن���ه عاجز متام���ًا اأم���ام الطبيع���ة. مل اأكن 

م�صتعدًا، ذلك اأن الإن�صان ل ميكن اأبدًا اأن يكون م�صتعدًا اأمام 

هذا النوع من الكوارث. اجلانب الإيجابي هو اأنني اأح�ص�صت 

خالل وج���ودي هناك مب�ص���توى الإلتزام الكبري ال���ذي اأبداه 

�صعب هاييتي واملجتمع الدويل من اأجل اإعادة الإعمار".

يف مثل هذه الأوقات ندرك حجم الت�صحيات التي يقدمها 

اأولئ���ك الذين يعملون من اأجل ال�ص���الم حت���ت راية الأمم 

املتحدة واملخاطر التي يعي�صونها.

اأندريا تيننتي � مكتب اليونيفيل الإعالمي

اجلي����س – تعي�س حي���اة ترحال، وتظ���ل يف تنقل دائم من 

اأجل اإحالل ال�صالم والأمن يف اأق�صى اأ�صقاع العامل".

وبدعم من تربعات موظفيها، متكنت اليونيفيل حتى الآن 

من حتويل ما يقرب من 20،000 دولر اإىل مكتب تن�صيق 

ال�ص���وؤون الإن�ص���انية الت���ي يديرها �ص���ندوق الأمم املتحدة 

لالإ�صتجابة حلالت الطوارئ لهاييتي.

بالإ�ص���افة اإىل ذلك، تطّوع ع�صرات املوظفني العاملني مع 

اليونيفي���ل للعمل يف هايتي، وذلك يف اإط���ار مبادرة منهم 

للم�ص���اعدة يف جهود الإغاثة التي تل���ت الزلزال. ومن بني 

ه���وؤلء 19 موظف���ًا م���ن ذوي اخل���ربة يف جم���الت الأمن 

والإت�ص���الت والنقل والإمداد وال�ص���وؤون املدنية والإعالم، 

حيث مت اإر�صالهم اإىل هاييتي وعملوا هناك يف ظل ظروف 

�صعبة للغاية لعدة اأ�صابيع.

توما�س كونتوجورجو�س، موظف يف ق�ص���م ال�ص���وؤون املدنية 

يف اليونيفي���ل، كان م���ن ب���ني الذي���ن توجه���وا اإىل هاييتي 

وتطوعوا للم�ص���اعدة ملدة �ص���هر، وعن ه���ذه التجربة قال: 

لالأمم  التابعة  ال�صالم  وبعثة حفظ  هاييتي  م�صاعدة  "اإن 
املتحدة العاملة فيها )MINUSTAH( هو اأكرث من جمرد 

اإلت���زام اأخالقي. كم���ا اأنها جتربة فيها ن���وع من التحدي، 

خا�ص���ة عندما تفكر مبا حدث هناك ومبا ميكن اأن نقدمه 

�صمن مواردنا املحدودة لتح�صني حياة النا�س".

واأ�ص���اف: "اإن حجم ه���ذه الكارثة كبري لدرج���ة اأن الفرد 

اإن القائمة الطويلة التي ت�صم اأ�صماء زمالئنا الذين فقدوا 

حياته���م لهي تذكري موؤمل بالت�ص���حيات التي بذلها موظفو 

الأمم املتح���دة والتحديات الت���ي يواجهونها خالل عملهم 

من اأجل ال�صالم يف جميع اأنحاء العامل.

من���ذ ذلك اليوم امل�ص���وؤوم، اأح���رز زمالوؤن���ا يف بعثة حفظ 

 )MINUSTAH(  ال�صالم التابعة لالأمم املتحدة يف هايتي

تقدم���ًا كبريًا ك���ي تتمكن البعثة من الوق���وف على قدميها 

جم���ددًا وتتابع تنفيذ مهمتها املتمثلة يف م�ص���اعدة حكومة 

هاييتي على و�ص���ع البالد على طريق الإ�ص���تقرار والتنمية 

امل�صتدامة على املدى الطويل.

اإن الزلزال الذي وقع يف هاييتي، تلك البالد البعيدة، ترددت 

اأ�ص���داوؤه نوعًا ما هنا يف لبنان، و�ص���من اليونيفيل على وجه 

اخل�صو�س، ذلك اأن بع�س موظفي الأمم املتحدة الذين لقوا 

حتفه���م يف هاييتي �ص���بق لهم اأن عملوا يف لبنان، وبع�ص���هم 

الآخ���ر عمل يف اأماكن اأخ���رى من الع���امل اإىل جانب زمالء 

اآخرين من الأمم املتحدة يعملون حاليًا يف اليونيفيل.

ويف اإحتف���ال تاأبين���ي اأقي���م يف املق���ر الع���ام لليونيفي���ل يف 

الناق���ورة اإحي���اًء لذك���رى الأرواح الت���ي زهق���ت يف هايتي 

بح�ص���ور املوظفني املدنيني والع�صكريني، قال القائد العام 

لليونيفيل اللواء األبريتو اأ�صارتا كويبا�س "اإن زلزال هاييتي 

اأ�صابنا يف اليونيفيل، مدنيني وع�صكريني، يف ال�صميم".

واأ�ص���اف: "اإن قوات حفظ ال�ص���الم - ل تختلف عن رجال 

يف 12 كانون الثاين 2010 �رب زلزال مدمر هايتي فاأودى بحياة ع�رات الآلف من �صكان هذا البلد اإ�صافة اإىل نحو مئة �صخ�س 

من اأ�صدقائنا وزمالئنا يف الأمم املتحدة. وقد مّثلت هذه الكارثة الطبيعية اأكرب خ�صارة ب�رية يف تاريخ عمليات حفظ ال�صالم العاملة 

يف اإطار الأمم املتحدة.

ك�ارث�ة ه�اييت�ي امل�رّوع�ة تذكري م�وؤل�م بت�صحي�ات 

الأم�م املتح��دة
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متثل تبني�ن �صورة م�صّغ�رة ع�ن لبن�ان بحل��وه وم��ّره، �ص��ورة تعك��س تن�ّوع��ه الديني و�صع�ي 

�صعب��ه من اأج�ل البق�اء والإزده�ار.

تبنني، �صورة م�صّغرة عن لبنان بحلوه ومره

حتّمل���ت هذه البلدة اجلنوبية وي���الت الإجتياحات والتدمري 

والهج���رة، ولكنه���ا يف نف�س الوق���ت نالت ن�ص���يبًا من الأمل 

وال�ص���لم اأ�ص���هما يف قيام فورة عمرانية فيها، وكل ذلك بهّمة 

اأبنائها واإلتزام را�صخ من قوات حفظ ال�صالم بتوفري الأمن. 

وكان���ت قوة الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان )اليونيفيل( قد 

اأقامت مركزًا لها يف تبنني منذ اإنت�ص���ارها يف جنوب لبنان 

الذي اأعقب الإجتياح الإ�صرائيلي يف اآذار 1978. 

واإىل جان���ب الأم���ن، اأعطت ق���وات حفظ ال�ص���الم اأولوية 

ه���ذا  املحلي���ني،  لل�ص���كان  ال�ص���حية  اخلدم���ات  لتوف���ري 

بالإ�ص���افة اإىل جمموع���ة متنوع���ة من اخلدم���ات الأخرى 

التي ت�صطلع بها، فاأ�ص�صت عيادة دائمة يف البلدة، اأتبعتها 

لحقًا مب�صت�صفى ميداين.

ولع���ل اأك���رب دلي���ل عل���ى العالقة اجلي���دة الت���ي تربط بني 

ال�ص���كان املحليني واليونيفيل هو الزاوج، فعلى مر ال�صنني، 

ت���زوج ما يرب���و على 15 رج���اًل واإم���راأة من اأبن���اء البلدة 

اأفرادًا من الوحدتني الرويجي���ة والإيرلندية اللتني عملتا 

يف اإطار اليونيفيل.

يعي�س معظم اأبناء تبنني البالغ عددهم نحو ع�ص���رين األفًا 

يف الولي���ات املتحدة، وحتدي���دًا يف مدينة ديرتويت بولية 

ميت�ص���يغان، فيما بقي من اأهايل البلدة نحو خم�ص���ة الآف 

�صخ�س يقيم غالبيتهم يف بريوت.

ومثلها كمثل بلدات وقرى اأخرى يف جنوب لبنان ذات الغالبية 

ال�ص���يعية والأقلي���ة امل�ص���يحية، هاجر اأبناء البل���دة اإىل بالد 

الإغ���رتاب تاركني وراءهم ثالثة عقوٍد من القتال والإحتالل 

فل�ص���طني ومراقبة ال�ص���فن الت���ي تقرتب منه���ا. هذا فيما 

ي�صري موؤرخون اآخرون اإىل اأن الإ�صم رمبا يكون م�صتقًا من 

اإ�ص���م عائلة اأحد اجلنود ال�صليبيني وهو "ثيفنني". بيد اأن 

اآخرين ي�ص���ّرون على اأن الآراميني كانوا اأول من بنى قلعة 

املدينة يف القرن التا�صع قبل امليالد.

ويعود هذا املزيج الديني الإ�صالمي وامل�صيحي يف هذه البلدة 

اإىل الفاحتني القدماء الذين كانوا يعتنقون الديانتني.

وكانت اإ�ص���رائيل ق���د اإحتلت تبن���ني ملدة اأربعة اأ�ص���هر بعد 

اإجتياحه���ا الأول جلنوب لبنان يف عام 1978، ومعلوم اأن 

اليونيفي���ل اإنت�ص���رت بعد هذا الإجتياح بوقت ق�ص���ري. كما 

اإجتاحت اإ�ص���رائيل البل���دة للمرة الثاني���ة يف عام 1982، 

حي���ث بقي���ت حت���ت الإحت���الل حت���ى ع���ام 1985. وبعد 

الإن�ص���حاب الإ�ص���رائيلي اإىل منطقة ال�ص���ريط احلدودي، 

اأ�ص���بحت تبنني على خط املواجهة يف القتال الذي اإ�صتمر 

حتى الإن�صحاب الإ�صرائيلي من املنطقة احلدودية يف عام 

2000. ويف الأعمال العدائية التي اإندلعت يف عام 1996 
وح���رب ع���ام 2006، ُقتل عدد م���ن اأبناء البلدة وت�ص���رر 

العديد من منازلها وموؤ�ص�صاتها التجارية.

جلب����ت احل����رب الدم����ار للبل����دة، ولك����ن يف الآون����ة الأخرية 

ومع اإ�ص����تعادة ال�صلم، وخا�ص����ة منذ عام 2006 عقب ن�صر 

اليونيفيل املعززة مبوجب قرار جمل�س الأمن 1701، عادت 

الق�صور ال�صخمة للظهور على التالل املجاورة للبلدة.

�صلطان �صليمان �  ق�صم ال�صوؤون املدنية يف اليونيفيل

لبدء حياة جديدة يف اخلارج، ول �صيما يف الوليات املتحدة، 

حيث برعوا يف اإدارة الأعمال التجارية ال�صغرية.

���لوا البق���اء يف البل���دة، فغالبيتهم  اأم����ا اأولئ���ك الذين ف�صّ

يعملون اإما يف موؤ�ص�ص���ات الدولة اأو يف الزارعة. ومن اأبرز 

اأبناء بلدة تبنني الأ�ص���تاذ نبيه بري، رئي�س جمل�س النواب 

اللبناين منذ عام 1992.

وكم����ا ه���و احل���ال يف العدي���د من امل���دن والق���رى يف هذه 

املنطقة املتجذرة يف التاريخ، فاإن م�ص���در اإ�ص���م "تبنني" 

لي�س وا�صحًا.

م����ن منزل���ه ال���ذي يقع عل���ى قمة تل���ة مطلة عل���ى البلدة، 

اأخربن���ا الأ�ص���تاذ اجلامعي واملوؤرخ ح�ص���ن �ص���الح اأن ثمة 

روايات خمتلفة عن اأ�ص���ل اإ�صم "تبنني"، وترتبط اإحداها 

مبوؤ�ص�ص���ة البل���دة اأميال بن �ص���باأ، حي���ث �ص���األها اأحدهم: 

الإ�صم  اأخرى عن م�ص���در  اإحتمالت  وهناك  "اأتبنني؟". 
يعت���رب اأحدها اأنه م�ص���تق م���ن اللغة الآرامي���ة القدمية يف 

اإ�ص���ارة اإىل "التنب"، وثمة اإحتمال اآخ���ر يقول باأنها حتمل 

اإ�ص���م مل���ك �ص���يدا يف القرن الثال���ث قبل امليالد اأ�ص���مون 

عازار اإبن تبنيت. ولفت الأ�صتاذ �صالح اإىل اأن كلمة "تنب" 

قد تعني اأي�صًا "الرجل ال�صخي".

وي�ص����ري بع����س املوؤرخني اإىل اأن تبنني تاأ�ص�ص���ت يف زمن ما 

قب���ل ال�ص���ليبيني، غري اأن اآخري���ن يقولون اأنه���ا برزت يف 

العام 1091 مع احلروب ال�صليبية، حيث غزت اجليو�س 

القادمة من اأوروبا �ص���ور وتبنني ملوقعهما الإ�ص���رتاتيجي، 

وذل���ك لل�ص���يطرة عل���ى �ص���واحل جن���وب لبن���ان و�ص���مال 

                     تبنني:
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لق����د ق��دم����ت ال�ي���ون�ي�في������ل الع�دي����د م�ن ال�ص����ه����داء 

اإل���ى ج�ان����ب �ص���ه������داء اجلي�����س اللبن�ان����ي وال�ص��ع����ب 

واملق��اوم��������ة يف �ص���ب�ي���ل تن�ف�ي�������ذ ق���������رارات الأم������م 

امل�ت�ح������دة، وق�����دم�����ت امل�ص���اع�����دات للم����واطني�����ن يف 

خم�ت�ل����ف املج���الت، واأق���ام������ت اأف��ص�����ل الع���الق�����ات 

مع�ه������م، دون ت����ص�����ج�ي��������ل اأي خ�������الف ل�غ�������اي�����������ة 

ت��اري��خ��������ه.

وت�ُع�ت�ب������ر ب�ل���دت�ن������ا ت�بن�ي����ن م�رك������زًا ق�ي�ادي����ًا ه��ام��ًا 

للي�����ونيفي��������ل، وت�ب�ن�ي�����ن م���و�ص����������ع ت�رح�ي����ب دائ�����م 

م��������ن  و�ص���ي����وف�ه����ا  وزائ���ري������ه���ا  ب�ال�ي�����ون�ي�ف�ي����������ل 

ال��ذي��������ن ه�������م  روؤ�ص��������اء و�ص�خ��ص���ي�����ات ووف����������ود، 

م�ح������ل ت��رحي�������ب م���ن ِق�ب���ل الأه��ال����������ي وامل�ج�ل�������س 

والت�����رب�����وي�������ة  البل��������دي والهيئ��������ات الإختي��اري����������ة 

وال��ص���ح��ي�����ة وال�ن�ق�����ابي���������ة ك�اف��������ة، واإن ال�ج�م�ي�������ع 

م�ت�م��ص��������ك بب�ق�����اء ع�ل����م الي�����ونيفي�����������ل م��رف���رف����ًا 

يف البل�����دة.

لليونيفي���������ل  اجلزي��������ل  بال�ص����ك������ر  نتق������دم  اإنن���ا 

وحك��وم�اته����ا و�ص���ع��وبه���ا، ونخ����سّ بالذك������ر القائ������د 

الع���ام للي���ونيفي����ل الل����واء األبي���رت���و اأ�ص�ارت�ا ك���ويب�ا�س 

ومع��اوني������ه الع�ص���ك�ريي��ن وامل�دنيي�����ن وق����ادة الف������رق 

واأف�����راد الي���ونيفي���ل واأ�ص���الفه��م عم����وم��ًا مل�ا ق�دم����وه 

م�ن م�ص�اع���دات اإن�ص����اني����ة لالأه��ال����ي يف بل����دة تبني��ن 

وق������رى اجل������وار واجلن���وب ب�ص����ك���ل ع����ام، ون�ص���ك�����ر 

له�����م تع���اون�ه������م م������ع اجل�ي������س اللبن��ان�������ي والق����وى 

الأم�ني��������ة مت�من�ي�������ن له�����م اإق�ام����ة ط�ي�ب�������ة يف رب����وع 

لبن���ان وت�نفي�������ذ مهام�ه����م وع����ودت��ه�����م اإل����ى اأهل�ه���م 

واأوط���ان�ه����م.

 اأ�صعد فواز

رئي�س بلدية تبنني 

 اجلميع حري�صون على 

وجود اليونيفيل وهي 

حمل ترحيب دائم

اليونيفيل خري �صاهد

و�ص�لت قوة الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان )اليونيفي�ل( اإىل جنوب لبنان عام 1978، 

واإرتفع علمها يف بلدة تبنني خالل �صهر اآذار من العام ذاته، وما زالت حتى اليوم تقوم 

مبهامها للحفاظ على ال�صالم والإ�صتقرار وت�صهيل احلياة العامة، وهي خري �صاهد على 

ما يجري يف منطقتنا اإذ تنقل ال�صورة ال�صادقة اإىل العامل اأجمع.

كلمة رئي�س البلدية
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ال���دورة ول���دورات م�ص���ابهة اإذا اأمكن من �ص���اأنه اأن يحّفز 

املزارعني على الإهتمام باأر�صهم وزرعهم".

وحتدثت ال�ص���يدة اأمال احلوراين )40 عامًا( عن اأ�صباب 

اإهتمامه���ا بطلب اإقامة هذه الدورة من اليونيفيل، فقالت: 

"وجدت اأن ل اأحد يهتم بالزراعة الع�صوية وانه يجب اأن 
ت���وىل هذه الزراع���ة الإهتمام الكايف الذي ت�ص���تحقه لأنها 

زراعة �ص���ديقة للبيئة ول�صحة الإن�ص���ان، علمًا اأن تكلفتها 

اأغلى بن�ص���بة 30 يف املئة م���ن الزراعة العادية، ونظرًا لأن 

اإمكانيات تعاونيتي �ص���عيفة فقد جلاأت اإىل ق�ص���م ال�صوؤون 

املدنية يف اليونيفيل الذين لّبوا الطلب م�صكورين".

واأ�ص���افت ال�ص���يدة احل���وراين: "كان���ت ال���دورة ناجح���ة 

ج���دًا ومنظم���ة بطريق���ة جي���دة، واملقيا�س عل���ى ذلك هو 

اأن املزارع���ني الذين �ص���اركوا فيها طالبوين بع���د اإنتهائها 

باإقامة دورات مماثلة باإ�صتمرار".

هذا وق���د اإخُتتمت الدورة التدريبية بحفل �ص���غري ق���دم 

خالله رئي�س ق�صم ال�صوؤون املدنية يف اليونيفيل ريت�صارد 

مورت�صين�ص���كي �ص���هادات على امل�صاركني، اإ�ص���اف���ة اإىل 

هدي���ة رمزي���ة ه����ي عبارة عن من�ص���ار ومق�س زراعيني 

لك��ل م�صت���رك.

�صلطان �صليمان �  ق�صم ال�صوؤون املدنية يف اليونيفيل

غري اأن م�ص����روعًا �صغريًا كّلف ب�صعة الآف من الدولرات 

كان ل����ه الوقع الكب����ري على اأهايل منطق����ة مرجعيون: اإنه 

م�ص����روع متوي����ل دورة تدريبي����ة عل����ى الزراعة الع�ص����وية 

وتربية النحل.

بن���اًء على اإق���رتاح لإقامة ه���ذه الدورة قدمت���ه "اجلمعية 

التعاوني���ة الزراعي���ة للزراع���ة الع�ص���وية يف ديرميما����س 

وجوارها" عرب رئي�ص���ة اجلمعية ال�ص���يدة اأمال احلوراين، 

لّبى ق�ص���م ال�صوؤون املدنية يف اليونيفيل الطلب، و�صارع اإىل 

تاأمني كل ال�صبل لإجناحها. 

اأقيم���ت ال���دورة عل���ى م���دى اأربعة اأي���ام يف قاع���ة تابعة 

ملوؤ�ص�ص���ة "الروؤي���ة العاملي���ة" يف بل���دة القليعة مب�ص���اركة 

حوايل خم�ص���ني مزارعًا ومزارعة من ق���رى ديرميما�س 

وكف���ركال وب���رج املل���وك والقليع���ة ومرجعي���ون وب���الط 

ودبني واإبل ال�ص���قي واخلي���ام وامل���اري، وينتمون ملختلف 

الطوائف املوج���ودة يف هذه الق���رى. وكان بني املتدربني 

ن�ص���اء ورجال وخماتري وروؤ�صاء بلديات، فيما قام بعملية 

التدري���ب ثالث���ة مهند�ص���ني متخ�ص�ص���ني. وكان نه���ار 

الدورة ينق�صم اإىل ق�صمني: اأحدهما نظري يجري خالله 

ب �ص���رحًا مف�صاًل ومدعمًا ب�صور معرو�صة  اخلبري املدِرّ

على �صا�ص���ة داخل القاعة، والق�صم الثاين عملي يف اأحد 

احلقول، ويف�ص���ل ب���ني الق�ص���مني غداء م���ن الإنتاجات 

الزراعية الع�صوية.

ويف حدي���ث اإىل جمل���ة اجلن���وب، ق���ال خمت���ار بل���دة دير 

ميما�س ال�ص���يد خليل جنيب احلوراين )76 عامًا( والذي 

�ص���ارك يف الدورة التدريبية: " لقد اإكت�ص���بت فائدة كبرية 

من هذه الدورة، علمًا اأن لدي معلومات كثرية عن الزيتون 

مث���اًل، اإل اين تعّلمت اأ�ص���ياء جديدة كثرية ل�ص���يما جلهة 

تقلي���م الأ�ص���جار والتعامل مع الأ�ص���مدة والرتب���ة بطريقة 

تكون �صديقة للبيئة ول�صحة الإن�صان".

واأ�ص���اف ال�ص���يد احلوراين: "اأ�ص���كر اليونيفيل على الدور 

ال���ذي قامت به جله���ة كل التقدميات الت���ي وفرتها لإقامة 

الدورة، واأنا اأعترب اأن ذلك مل يكن �صوى جزءًا ي�صريًا مما 

تقوم به اليونيفيل يف خدمة �صعبنا يف اجلنوب".

اأم���ا رب���ة املنزل راني���ا قا�ص���م )30 عامًا(، فقد �ص���اركت 

بحما�ص���ة كبرية مع العلم اأنها جمازة يف العلوم ال�صيا�صية 

والإدارية، وقالت ملجلة اجلن���وب خالل وجودها يف اإحدى 

املحا�ص���رات امليدانية يف احلقل: "اأنا اأعمل منذ عامني يف 

تربي���ة النحل، وقد اإ�ص���تفدت كثريًا من ه���ذه الدورة لي�س 

فقط يف ال�ص���وؤون الزراعية التي جرى �صرحها جلهة تقليم 

ال�ص���جر والتعامل مع الرتبة والأ�ص���مدة وكيفية الإ�ص���تغناء 

عن املواد الكيميائية يف الزراعة، بل اأي�صًا من اليوم الذي 

كان خم�ص�صًا ل�صرح كيفية التعامل مع تربية النحل".

واأ�ص���افت ال�ص���يدة قا�ص���م: "اإين اذ اأ�ص���كر اليونيفيل على 

تنظيمها هذه الدورة فاإين اأدعو امل�صوؤولني فيها اإىل املثابرة 

على تنظيم دورات م�صابهة كي ن�صجع املراأة على امل�صاركة، 

لأن ه���ذه الدورات ل تاأخذ الكث���ري من الوقت ولكنها تنمي 

قدراته���ا العلمية وتزيد من ثقافتها العامة وقد ت�ص���اعدها 

على امل�صاهمة يف تاأمني العي�س لأ�صرتها".

اإن احلما�ص���ة التي اأبداها امل�صاركون يف الدورة كانت حمل 

تقدير لدى املهند�صني الذين قدموا الإر�صاد بال كلل.

وقال اأحد هوؤلء املهند�ص���ني ح�صني حطيط )40 عامًا(: 

12 عامًا،  منذ  الزراعي  الإر�ص���اد  اأعمل يف جمال  "اأنا 
لكني مل اأ�ص���هد خالل عملي مثل ه���ذا احلما�س من قبل 

امل�ص���اركني الذي���ن كانوا م���ن اأعم���ار وفئ���ات اإجتماعية 

خمتلفة. لقد مل�صت منهم جتاوبًا كبريًا من خالل الأ�صئلة 

الكثرية التي طرحوها".

واأ�ص���اف املهند����س حطي���ط: "اإن متوي���ل اليونيفي���ل لهذه 

ت�صجيع الزارعة الع�صوية يف مرجعيون

نفذت ق�وة الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان )اليونيفيل( 

العاملة يف اجلن�وب العديد من امل�ص�اريع الإجتماعية 

يف املنطق�ة الواقع�ة جنوبي نهر الليط�اين على مدى 

وجوده�ا، وتكثفت هذه امل�ص�اريع خالل ال�ص�نوات 

الث�الث التي تلت تعزي�ز اليونيفيل مبوج�ب القرار 

الدويل 1701، حيث و�ص�لت قيمتها اإىل ما يزيد عن 

ماليني الدولرات.

مع اأنني اأعـرف الكثيـر عـن 

�صجر الزيتون... فقد تعّلمت 

اأ�صياء جديدة كثرية
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اإىل منافع م�صروع املنطقة اخل�صراء التي تنعك�س اإيجابًا 

عل����ى البيئ����ة، لفتًا اإىل العالق����ة الوثيقة الت����ي تربط بني 

املجتمع املحلي واليونيفيل.

وق���ال: "هن����اك نوع م����ن ال�ص����داقة بني املجتم����ع املحلي 

والبلدي����ة واليونيفيل،" لفتًا اإىل اأنه اإ�ص����افة اإىل التقدير 

الكب����ري لليونيفي����ل عل����ى م�ص����اهماتها يف التنمي����ة، ف����اإن 

زيادة هذا  �صك  بال  �صاأنه  الت�صجري من  اإعادة  "م�صروع 
التقدير".

�صة بتول زريق اأ�صارت اإىل اأن العمل يف  من ناحيتها، املدِرّ

اإعادة الت�ص����جري بداأ كم�صروع متوا�ص����ع لزراعة الأ�صجار 

عند مدخل القرية وعلى جوانب �ص����وارعها، بيد اأنه تطور 

الآن لي�صبح م�صروع حممية طبيعية.

وهي ترى يف هذا امل�ص����روع اأي�ص����ًا اأداة تعليمية لطالبها، 

وعن ذل����ك قال����ت: "بالتاأكيد �صن�ص����طحب الطالب اإىل 

ه����ذه املحمية اخل�ص����راء لتثقيفهم ح����ول كيفية احلفاظ 

عل����ى البيئ����ة، ومن املمك����ن اأن يغر�����س كل طالب بنف�ص����ه 

�صجرة فيها".

اأم���ا حممد حم����ود، وهو ع�ص����و الغرفة العربي����ة للتجارة 

وال�ص����ناعة يف اأ�ص����رتاليا، فق����ال: "نحن نعل����م جميعًا اأن 

الع����امل يعاين م����ن اأزمة بيئية ب�ص����بب ظاه����رة الإحتبا�س 

احل����راري. ولك����ن يف جنوب لبنان تفاقم الو�ص����ع ب�ص����بب 

احل����روب والقناب����ل العنقودي����ة التي اأحرق����ت الكثري من 

الغابات والوديان، ومن �صاأن هذا امل�صروع تعوي�س النا�س 

والبيئة عن خ�صائرهم".

رانيا بدير �  مكتب اليونيفيل الإعالمي

وكان م�ص����وؤولون م����ن اليونيفي����ل وال�ص����لطات املحلية، من 

بينهم رئي�س بلدية �صحور احلاج علي الزين، قد ح�صروا 

يف 15 كانون الثاين املا�ص����ي اإىل جانب �ص����عادة �ص����فرية 

اأ�ص����رتاليا ال�ص����يدة ج����ني دان  لغر�س �ص����جرة ال�ص����نوبر 

الأوىل، وهي اإحدى 2.300 �ص����جرة من املتوقع اأن تغر�س 

يف م�صروع غابة ال�صداقة اللبنانية-الأ�صرتالية.

يذك����ر اأن هذه املرحلة هي جزء من م�ص����روع كبري يهدف 

لغر�س 10.452 �صجرة ترمز اإىل اإجمايل م�صاحة لبنان 

يف ه����ذه القرية الواقعة على تلة مطلة على نهر الليطاين. 

وكج����زء م����ن امل�ص����روع املذك����ور، مت حتى تاريخ����ه غر�س 

4.000 �صجرة.

اإن امل�ص����روع ال����ذي يج����ري اإجن����ازه يف بلدة �ص����حور ياأتي 

يف اإط����ار �ص����عي اليونيفيل لرفع م�ص����توى الوعي البيئي يف 

منطق����ة عملياتها يف جنوب لبنان، وكذلك جلعل املنطقة 

حمبة للبيئة مع اآث����ار طويلة الأمد على التنمية من خالل 

توفري م�ص����احات خ�صراء لل�صكان لفوائد ترفيهية، ف�صاًل 

عن فوائدها على �ص����عيد منتجات الفاكهة وزيادة التنوع 

البيولوج����ي لالأرا�ص����ي الزراعي����ة القريب����ة، الأم����ر الذي 

ينعك�س دعمًا غري مبا�صر للنحالني يف املنطقة.

م����ن جانب اآخر، ثمة مبادرات اأخرى مت تنفيذها موؤخرًا، 

م����ن بينها م�ص����روع اإعادة ت�ص����جري يف اخلي����ام مت خالله 

غر�����س 5.000 �ص����جرة بتموي����ل م����ن ماليزيا، وم�ص����روع 

اإع����ادة ت�ص����جري اآخر يف را�ص����يا الفخ����ار مت خالله غر�س 

3.000 �صجرة بتمويل من اليونيفيل.

من جهته، اأعرب احلاج الزين عن تقديره لق�صم ال�صوؤون 

املدني����ة يف اليونيفي����ل والكتيبة الإيطالية العاملة �ص����من 

اإط����ار اليونيفيل املنت�ص����رة يف املنطقة على م�ص����اعدتهما 

الإن�ص����انية، معربًا كذلك عن �صكره لل�ص����فارة الأ�صرتالية 

لتمويلها م�ص����روع اإعادة الت�ص����جري، معترباأ اأن "ال�صجرة 

هي اأف�صل و�صيلة لتحقيق الراحة واجلمال يف اجلنوب".

ويف حف����ل اأقي����م قبل غر�س ال�ص����جرة الأوىل يف امل�ص����روع 

خارج البلدة، اأعربت ال�ص����فرية الأ�ص����رتالية عن �ص����كرها 

للمجتم����ع املحل����ي واليونيفي����ل، مع����ربة عن اأمله����ا يف اأن 

"تذّكر غابة ال�صداقة اللبنانية-الأ�صرتالية اأبناء البلدة 
والأجي����ال القادمة مبدى ال�ص����داقة العظيمة التي تربط 

بني اأ�صرتاليا ولبنان".

واأ�ص����افت: "وح�ص����ب اإعتقادي، الأهم من ذلك هو تذكري 

الأجيال القادمة باأهمية احلفاظ على الطبيعة والإهتمام 

بالأ�صجار والطيور التي تعي�س فيها".

وكانت ال�ص����يدة دان قد األقت كلمتها بح�ص����ور ح�ص����د من 

قيم يف �ص����احة 
ُ
اأبن����اء البل����دة وطالب املدار�����س يف حفل اأ

القرية ترحيبًا بالزوار.

يذكر اأن امل�ص���روع يه��دف اإىل اإن�ص�����اء منطق��ة خ�ص��راء 

لالإ�ص���تف���ادة منه����ا عل����ى ال�ص���عي�دي����ن ال�ت��رف�يه�������ي 

والإقت�ص��ادي، و�ص���يت��م يف ه��ذا الإط��ار غ��ر�س اأ�صج���ار 

متنوعة، من بينها اأ�ص���جار اجل�وز والزيت��ون وال�صن�وب��ر 

يف الأ�صهر املقبلة.

اإىل ذل����ك، �ص����يتم غر�س الأ�ص����جار يف عدة مواق����ع تابعة 

للبلدي����ة، من �ص����منها املنطق����ة املحاذية لنه����ر الليطاين 

واملمتدة على طول خم�صة كيلومرتات يف مناطق ترفيهية 

ومواق����ع تنّزه، اإ�ص����افة اإىل اجلبال القريب����ة اخلالية من 

الأ�صجار وعلى طول الطرق يف القرية.

ول بد من الإ�ص����ارة اإىل اأن م�صروع جعل املنطقة املحيطة 

ببلدة �صحور خ�ص����راء ياأتي بناء على رغبة "جلنة �صحور 

اخل�ص����راء"، وهي ت�ص����م عددًا من ال�ص����كان، من بينهم 

رئي�س البلدية، وتتطلع اإىل غر�س 10.452 �صجرة.

بدوره، ع�ص����و "جلنة �صحور اخل�صراء" كامل خليل اأ�صار 

اإىل  الهادف�ة  التوجه�ات  اإط�ار  يف 

جع�ل جن�وب لبن�ان منطق�ة اأكرث 

اإخ��رارًا، اإنطل�ق يف بل�دة �ص�حور 

الواقع�ة اإىل ال�ص�فة اجلنوبي�ة لنهر 

يه�دف  طم�وح  م��روع  الليط�اين 

لإع�ادة ت�ص�جري البل�دة بدع�م من 

ق�صم ال�ص�وؤون املدنية يف اليونيفيل 

وبتمويل من ال�صفارة الأ�صرتالية.

م�ن اأج�ل جن�وب اأك�رث اإخ�ص�رارًا
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ت�مرين برم�ائي م�صت�رك بني الق�وات

امل�صلحة اللبنانية واليونيفيل يف جنوب

و�صمن هذا التمرين الذي جرى قبالة �صاطئ بلدة الناقورة 

اجلنوبي���ة التي حتت�ص���ن املق���ر العام لليونيفي���ل، اإنطلقت 

خم�صة زوارق باإجتاه مرفاأ البلدة، حيث ترّجل منها رجال 

الكوماندو����س اللبناني���ون، فاأخ���ذوا اأو�ص���اعًا قتالية على 

ال�ص���خور املنت�صرة على ال�صاطئ، و�صرعوا يف تاأمني املرفاأ 

م���ن كل اجلهات. وما هي اإل حلظات حت���ى تبعهم زورقي 

اإنزال وعلى منت كل منهما عربتان مدرعتان.

ويف �ص���ياق التمري���ن قام���ت وح���دات الإن���زال بعمليات نقل 

لالآلي���ات م���ن واإىل ال�ص���فينة الربمائي���ة الإيطالي���ة "�ص���ان 

ماركو". اإ�صافة اإىل ذلك، قام عنا�صر كوماندو�س اإيطاليون 

من اليونيفيل على منت مروحية بعملية اإنزال بوا�صطة احلبل 

على �صطح ال�صفينة، فيما توّلت مروحية اأخرى تاأمني الغطاء 

ل  اجلوي. وقد اأتى هذا التمرين يف اإطار حماكاة لعملية تدُخّ

على منت �ص���فينة م�ص���تبه بقيامه���ا بعملية تهري���ب يف املياه 

الإقليمية اللبنانية بهدف تفتي�صها، وذلك يف اإطار مهمة قوة 

اليونيفيل البحرية املوجلة تنفيذ قرار جمل�س الأمن الدويل 

1701 بالتعاون مع قوات البحرية اللبنانية.

ووفقا ملا ذكره بيان �ص���حفي م�ص���رتك �ص���ادر عن اجلي�س 

اللبن���اين واليونيفي���ل، فاإن اله���دف من التمري���ن املذكور 

متثل يف اإختبار اإجراءات القيادة وال�ص���يطرة، اإ�صافة اإىل 

تدريب قوات الطرفني والتحقق من كافة الو�صائل واملرافق 

امل�صتخدمة يف العمليات الربمائية الأ�صا�صية.

ويف حديث اإىل ال�ص���حفيني بعي���د اإنتهاء التمرين يف مرفاأ 

الناق���ورة، اأ�ص���ار القائد الع���ام لليونيفي���ل يف حينه العماد 

كالودي���و غراتزيانو اإىل اأن "التمرين كان منا�ص���بة جيدة 

لنتدرب معًا، ولنزيد من تعاوننا وتن�ص���يقنا، وكذلك لنمنِتّ 

�صداقتنا ونبقى معًا".

م���ن ناحيته، لفت قائد قطاع جن���وب الليطاين يف اجلي�س 

اللبناين، العميد خليل م�ص���ن، اإىل اأن الطرفني  ي�صتفيدان 

من بع�ص���هما البع����س يف مثل ه���ذه التمرين���ات، ذلك اأن 

اليونيفي���ل تن�ص���ر قدراته���ا الكب���رية، يف ح���ني اأن اجلي�س 

اللبناين يقدم خربته امليدانية".

ويف مقابل���ة م���ع اإذاعة اليونيفيل، اأ�ص���اف العميد م�ص���ن: 

اللبنانية والأجنبية �صي�ص���تفيد  "اإذا جمعنا بني اخلربات 
كال اجلانبني يف عملياتهما يف امل�صتقبل".

يذك���ر اأن ق���وة اليونيفيل البحرية اإنت�ص���رت بناَء على طلب 

من احلكومة اللبنانية مل�ص���اعدة القوات البحرية اللبنانية 

عل���ى تاأم���ني املي���اه الإقليمية وامل�ص���اعدة يف من���ع الدخول 

غري امل�ص���ّرح به لالأ�صلحة اأو املواد ذات ال�صلة عن طريق 

البحر اإىل لبنان.

وكان اأول مترين بحري م�صرتك بني قوة اليونيفيل البحرية 

والقوات البحرية اللبنانية قد جرى يف �ص���هر اآذار من عام 

2009. ومن���ذ بدء عملياتها يف 15 ت�ص���رين اأول من عام 
2006، هاتف���ت ق���وة اليونيفي���ل البحري���ة م���ا يقرب من 
30.000 �صفينة، واأحالت اأكرث من 400 �صفينة م�صبوهة 

اإىل ال�صلطات اللبنانية ملزيد من التفتي�س.

جت���در الإ�ص���ارة اإىل اأن ق���وة اليونيفي���ل البحرية ت�ص���م 

حالي���ًا ما جمموع���ه ثماين �ص���فن، وهي الق���وة البحرية 

الأوىل م���ن نوعها يف تاريخ بعث���ات الأمم املتحدة حلفظ 

ال�ص���الم. يذكر اأن اإجمايل عدد الدول التي �ص���اركت يف 

ق���وة اليونيفيل البحرية يبل���غ 14 دولة، وهي: بنغالدي�س 

وبلجيكا وبلغاريا والدمنارك وف�رن�ص���ا واأمل�انيا والي��ونان 

وا�ص���بانيا  والروي���ج  وه�ولن���دا  وايطالي���ا  واندوني�ص���يا 

وال�ص�وي��د وتركي�ا.

جان العلم �  مكتب اليونيفيل الإعالمي

يف اإطار التمرينات التدريبية امل�صرتكة التي جتري بني قوة الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان )اليونيفيل( والقوات امل�صلحة 

اللبنانية، جرى يف 26 ت�رين اأول من العام 2009 مترين برمائي بني اجلانبني هو الثاين من نوعه خالل �صنة حمل 

اإ�صم "ال�صواطئ املفتوحة".
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اأطلقت اليونيفيل �سل�سلة تلفزيونية جديدة

ف اإلــى اليـونيفيـــل
ّ
عنوانها تعــر

وهي عبارة عن جمموعة اأفالم وثائقية مدة كل منها  10 دقائق تقدم نظرة خا�صة عن اأن�صطة 

اليونيفيل وقوات حفظ ال�صالم العاملة يف اإطارها بوجه خا�س. ومن املتوقع اأن تت�صمن ال�صل�صلة 

ت�صع حلقات، �صت منها مت بثها عرب املحطات اللبنانية التالية: اجلديد وNBN وتلفزيون لبنان. 

يف حال فاتتكم م�صاهدة اإحدى احللقات، ميكنكم متابعتها على موقع اليونيفيل الإلكرتوين، اأو من 

.)Facebook( وفي�صبوك )YouTube( خالل موقعي يوتيوب

اإن�ضموا اإلينا عرب الإنرتنت

www.youtube.com/UNIFILVIDEOUNIT :(YouTube( يوتيوب    

 )YouTube( ميكنكم م�صاهدة اأحدث حلقات �صل�صلة "تعّرف اإىل اليونيفيل" وجميع اإنتاجاتنا التلفزيونية الأخرى عرب قناتنا على موقع يوتيوب

اللكرتوين، مبا يف ذلك �صل�صلة "رحلة عرب اليونيفيل مع رفيق علي اأحمد". اإ�صرتكوا بالقناة كي يتم اإعالمكم عند حتميل اإنتاجات جديدة.

UNIFIL-PIO :(Facebook( ضفحة الفي�ضبوك�  

اإن �صفحتنا على موقع في�صبوك Facebook تهدف حتديدًا اإىل الإعالن عن اإنتاجات اليونيفيل الإعالمية، مع الإ�صارة اإىل اأن اأحدث حلقات �صل�صلة "تعّرف 

اإىل اليونيفيل" متوفرة على هذه ال�صفحة بنوعية فيديو ذات جودة عالية. اإن�صموا اإىل جمموعة اأ�صدقاء �صفحة UNIFIL-PIO و�صيتم اإعالمكم على الفور 

عند حتميل حلقة جديدة. �صاركونا اآراءكم من خالل ن�ر تعليقاتكم، ول تن�صوا دعوة اأ�صدقائكم لالإن�صمام اإىل جمموعة اأ�صدقاء ال�صفحة.

unifil.unmissions.org موقع اليونيفيل الإلكرتوين ـ   
عرب هذا املوقع ميكنكم الإطالع على تاريخ اليونيفيل، كما ميكنكم احل�صول على اأحدث املعلومات ب�صاأن مهمة اليونيفيل واأن�صطتها احلالية، بالإ�صافة 

اإىل م�صاهدة ال�صور الفوتوغرافية والإنتاجات التلفزيونية وجملة اجلنوب.

مقر اليونيفيل 

يف الناقورة

القوة البحرية ـ 

�ضريوكو

القوة البحرية ـ 

هي�ضن

م�ضاعدة املجتمع 

املحلي

اخلط الأزرق عنا�رص نزع اللغام 

يف اليونيفيل

اليونيفيل تقدم موقعها الإلكرتوين

باللغتني الجنليزية والعربية

123456

http://unifil.unmissions.org
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