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

االفتتاحية

خط الإن�سحاب

يف العدد ال�س�ابق من جملة اجلنوب �ألقينا ال�ض�وء على اخلط الأزرق وتناولنا خ�صائ�ص�ه وحتدياته ،وقد
�أك�دت الأحداث التي ح�ص�لت يف الأ�س�ابيع القليلة املا�ض�ية احلاج�ة �إىل مزيد من ال�شرح حول هذا
املو�ضوع .فما هو بال�ضبط اخلط الأزرق ،وماذا يعني؟

اخل ��ط الأزرق ه ��و يف الواقع خط �إن�س ��حاب القوات الإ�س ��رائيلية من
لبن ��ان ،وه ��و لي�س ح ��دود ًا ،وبالت ��ايل ف� ��إن الغر�ض من ��ه لي�س حتديد
الأرا�ض ��ي الت ��ي تتبع ل ��كل بلد� .إن الغاي ��ة الوحيدة م ��ن اخلط الأزرق
تنح�ص ��ر يف متكني اليونيفيل من التحقق من الإن�س ��حاب الإ�سرائيلي
م ��ن لبنان من دون �أي ت�أثري على �أي �إتفاقات م�س ��تقبلية حول احلدود
بني الدول الأع�ضاء.
وله ��ذه الغاي ��ة ،حددت الأمم املتح ��دة اخل ��ط الأزرق يف عام 2000
ل�ض ��مان �أن يكون لدى اليونيفيل نقطة مرجعية للتثبت من �أن اجلي�ش
كل من
الإ�س ��رائيلي �إن�س ��حب م ��ن لبنان .يف ذل ��ك الوقت ،كان ل ��دى ٍ
لبنان و�إ�س ��رائيل حتفظات على عدد من النقاط واملواقع ،بيد �أن كال
الطرف�ي�ن �أكدا للأمني العام ل�ل��أمم املتحدة �أنهما �س ��يحرتمان خط
الإن�سحاب كما حددته الأمم املتحدة.

يف �أعق ��اب الأعمال العدائية التي وقعت يف عام � ،2006أناط جمل�س
الأم ��ن الدويل مبوجب قراره  1701باليونيفيل ،من بني �أمور �أخرى،
التحق ��ق من �إن�س ��حاب اجلي�ش الإ�س ��رائيلي من جن ��وب لبنان .وحتى
حين ��ه ،ال يزال اخلط الأزرق نقط ًة مرجعي ًة و�أ�سا�س� � ًا ملوقف اليونيفيل
الذي ال لب�س فيه والذي يدعو �إىل �إن�س ��حاب �إ�سرائيل من �شمال قرية
الغج ��ر واملنطقة املتاخمة الواقعة �إىل ال�ش ��مال من اخلط الأزرق التي
�إحتلته ��ا خالل الأعمال العدائية يف ع ��ام  ،2006والتي ال تزال حتت
الإحتالل.
لقد �أُر�س ��لت اليونيفيل �إىل جنوب لبنان للقيام مبهام حمددة جد ًا من
ِقب ��ل جمل�س الأمن الدويل ،وقوات حفظ ال�س�ل�ام ُملزمة باملهمة التي
مت حتديده ��ا مبوافق ��ة حكومة لبن ��ان .وهذا يعني بطبيع ��ة احلال �أن
أر�ض تتبع لأي بلد.
اليونيفيل مل تُك ّلف بتحديد �أي � ٍ
والأمر نف�س ��ه ينطبق �أي�ض� � ًا على منطقة مزارع �شبعا� .إن اليونيفيل
تعي متام ًا املوقف اللبناين حيال مزارع �ش ��بعا .وال بد من الإ�ش ��ارة
هن ��ا �إىل �أنه يج ��ري تناول هذه امل�س� ��ألة من خالل عملية �سيا�س ��ية
ودبلوما�س ��ية مب�ش ��اركة ف ّعالة من جانب الأمم املتحدة ،بيد �أن هذه
العملية لي�س ��ت �ض ��من نطاق مهمة اليونيفيل .ويحدونا الأمل يف �أن
ت� ��ؤدي ه ��ذه العملية �إىل حل �س ��ريع ،ولكن يف الوقت احلا�ض ��ر هذا
اجلانب ال يقع حتت والية اليونيفيل.

ويبقى اخلط الأزرق النقطة املرجعية الوحيدة ل�ض ��مان عدم ح�صول
�أي �إنته ��اك م ��ن �أي ط ��رف ،وهذا اجلان ��ب ميثل عن�ص ��ر ًا هام ًا من
عنا�ص ��ر وقف الأعمال العدائية والإلتزامات ذات ال�صلة التي �أخذها
ك ٌل من الطرفني على عاتقه ،وهذا ما ك ّلف قرار جمل�س الأمن 1701
اليونيفيل ملراقبته.
وبن ��ا ًء عليه ،ف�إن �أي عبور للخط الأزرق ي�ش ��كل �إنتهاك ًا للقرار .1701
وب�ص ��فتها مراقب حمايد ،ف�إن اليونيفي ��ل تتعامل مع جميع الإنتهاكات
بطريق ��ة منفتحة و�ش ��فافة وعادل ��ة� .إن قيام اليونيفي ��ل برفع التقارير
رادع للت�ص ��عيد املتع ّمد من ِقبل �أي جهة ،ف�ض ًال
املو�ض ��وعية هو مبثابة ٍ
عن �أنه �س ��اهم يف �إيجاد حالة من الهدوء مل ي�س ��بق �أن �شهدته املنطقة
منذ ما يقرب من �أربع �سنوات حتى الآن.
ومن الأمور الأخرى التي �أوجدت حالـــة من الإلتبا�س نذكـر ال�س� �يــاج
التقني الإ�س ��رائيلـــي� .إن ال�سياج التقنــي هــو عبارة عــن �سيـاج �أمني
بنــاه الإ�س ��رائيليـــون علــى جانبهم مـن اخلــط الأزرق .ميتــد ال�سياج
املذكـــ ��ور علـى طــــول اخلــط الأزرق ،ولكــن يف بعــ�ض الأماكـــن يقـــع
علــى بعــد ب�ض� �ــع مئات مــن الأمتار �إلـى اجلنـــوب من اخلـط الأزرق
على اجلانب الإ�س ��رائيلـي .من ناحيتها ،ف�إن مهمــة اليونيفيـــل تتمثل
يف �ض� �مــان عــدم وجـــود �سياج تقني �إ�س ��رائيلــي �إلــى �شمال اخلــط
الأزرق على اجلانب اللبناين.
�أحيان ًا ،عندما تعرب القوات الإ�س ��رائيلية �سياجها التقني للقيام ببع�ض
الأعم ��ال ،تراقب اليونيفيل �أن�ش ��طتها للت�أكد من �أن �أفرادها ال يعربون
اخل ��ط الأزرق وال يدخلون لبن ��ان .ويف �أحيان �أخرى ،يلتب�س الأمر على
بع� ��ض اللبنانيني وي�ص ��لون �إىل ال�س ��ياج التقن ��ي دون �أن يدركوا ب�أنهم
عربوا اخلط الأزرق.
وللم�س ��اعدة على جتنب �س ��وء الفهم هذا� ،إ�ض ��طلعت اليونيفيل بو�ضع
عالمات مرئية على اخلط الأزرق وذلك بالتعاون مع كال الطرفني.
�إن اخل ��ط الأزرق يف غاي ��ة احل�سا�س ��ية ،وبالت ��ايل ف�إن توخي �أق�ص ��ى
درجات احلذر �ضروري عند القيام ب�أي ن�شاط على �إمتداده.
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تنازل
ال ت�شري العالمات �أو طرق عر�ض املواد يف هذه املجلة اىل �أيّ تعبري عن ر�أي من �آراء اليونيفيل ،يف ما يتع ّلق بالو�ضع القانوين لأي بلد �أو �أر�ض �أو مدينة ولأي من �سلطاتها� ،أو يف ما يتعلق بر�سم حدودها.
وال مت ّثل بال�ضرورة الآراء املعرو�ضة�،سيا�سات اليونيفيل �أو مواقفها ،كما ال ي�ش ّكل ذكر الأ�سماء �أو العمليات التجارية �أيّ ت�سويق لها.

يف اليونيفيل تتغري الوجوه والأ�سماء� ،أما املهمات فتبقى ثابتة

�إنتقلت قيادة قوة الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان (اليونيفيل) مرة جديدة يف  28كانون الثاين  2010من �ضابط �إىل �آخر ،دون �أي تغيري يف
مهمتها ،وتلك هي الر�سالة التي حتر�ص اليونيفيل على الت�أكيد عليها.
�إن��ه ملن املهم �أن يعرف الأه��ايل يف جنوب لبنان ،وهم
الذين �إئتمنوا ق��وات حفظ ال�سالم بالتعاون مع القوات
امل�سلحة اللبنانية على �سالمتهم� ،أن��ه بغ�ض النظر عن
ال�شخ�ص الذي يتوىل القيادة والدولة التي ينتمي �إليها،
وكذلك بغ�ض النظر عن الدولة التي ت�ساهم ب�أكرب عدد من
القوات ،ف�إن اليونيفيل كانت وال تزال بعثة يف �إطار الأمم
املتحدة ،و�ستبقى كذلك.
جدير ذكره �أن اليونيفيل تت�ألف حالي ًا من نحو 12.000
ج�ن��دي حفظ ��س�لام ميثلون �إح ��دى وث�لاث�ين دول ��ة ،مبا
يف ذل��ك نحو  600عن�صر يخدمون يف ق��وة اليونيفيل
البحرية .ويتكون العن�صر املدين يف اليونيفيل من �أكرث من
 300موظف ًا �أجنبي ًا ونحو  700موظف ًا حملي ًا.
بيد �أنه لي�س من امل�ستغرب �أن يطرح النا�س �أ�سئلة كلما
ح�صل تغيري يف القيادة.
يف الأ�صل� ،أن�ش�أ جمل�س الأمن الدويل اليونيفيل يف عام
 1978لت�أكيد �إن�سحاب �إ�سرائيل من لبنان ،و�إ�ستعادة
ال�سلم والأمن الدوليني وم�ساعدة احلكومة اللبنانية على
�إ�ستعادة �سلطتها الفعلية يف املنطقة.
وبعد حرب متوز� -آب � ،2006إعتمد جمل�س الأمن القرار
 1701الذي مت مبوجبه تعزيز اليونيفيل ،وقرر �أنه بالإ�ضافة
�إىل الوالية الأ�صلية ،ف�إن اليونيفيل �ستقوم �أي�ض ًا مبراقبة وقف
الأعمال العدائية؛ مرافقة ودعم القوات امل�سلحة اللبنانية يف
�إنت�شارها يف جميع �أنحاء اجلنوب ،مبا يف ذلك على طول
اخلط الأزرق ،و�أثناء �سحب �إ�سرائيل لقواتها امل�سلحة من
لبنان؛ تقدمي م�ساعدتها ل�ضمان و�صول املعونات الإن�سانية
�إىل ال�سكان املدنيني والعودة الطوعية والآمنة للنازحني،
وم�ساعدة القوات امل�سلحة اللبنانية يف �إتخاذ خطوات نحو
�إن�شاء منطقة بني اخلط الأزرق ونهر الليطاين خالية من

�أي �أف��راد م�سلحني �أو معدات �أو �أ�سلحة بخالف ما يخ�ص
حكومة لبنان واليونيفيل املنت�شرة يف هذه املنطقة.

و�إنطالق ًا من هذه الروحية �سوف �أب��ذل ق�صارى جهدي
ل�ضمان التنفيذ الناجح لواليتنا يف جنوب لبنان".

ويف هذا الإطار ،قال مدير ال�ش�ؤون ال�سيا�سية واملدنية يف
اليونيفيل ،ميلو�ش �شرتوغر ،يف حديث �أجرته معه جملة
اجلنوب "ان عمليات اليونيفيل و�إ�ستعدادها و�أن�شطتها
لن تت�أثر بتغيري القيادة ،لأن القيادة وال�سيطرة بيد الأمم
املتحدة" ،م�ضيف ًا �أن "تغيري الأ�شخا�ص ال يعني تغيري ًا يف
الطريقة التي تعمل بها البعثة".

من جهته� ،إ�ستعر�ض العماد غراتزيانو يف كلمته الوداعية
املحطات التي تخللت قيادته لليونيفيل ،م�شري ًا �إىل حت�سن
كبري يف الو�ضع على الأر�ض يف جنوب لبنان ،م�شدد ًا على
�أن "جميع الأط ��راف قد �إح�ترم��وا �إىل حد كبري اخلط
الأزرق ووق��ف الأع�م��ال العدائية" .و�أ��ض��اف �أن "تعاون
الأطراف امل�ستمر مع اليونيفيل و�إلتزامهم الثابت بالقرار
 1701كان �أ�سا�سي ًا يف هذا ال�صدد".
جرت مرا�سم الت�س ّلم والت�سليم يف املقر العام لليونيفيل يف
الناقورة بح�ضور وزير الدفاع اللبناين ال�سيد اليا�س املر،
ووزي��رة الدفاع الإ�سبانية ال�سيدة كارمي �شاكون ،ونائب
وزي��ر ال��دف��اع الإي�ط��ايل ال�سيد جوزيبي كو�سيغا ،وقائد
القوات امل�سلحة اللبنانية العماد جان قهوجي ،ورئي�سي
�أرك��ان الدفاع يف �إيطاليا و�إ�سبانيا اجل�نرال كامبوريني
واجل�ن�رال رودري �غ��ز ف�يرن��ان��دي��ز ،ون ��واب م��ن الربملانني
اللبناين والإ�سباين ،وكبار �ضباط القوات امل�سلحة اللبنانية
وقوى الأمن الداخلي والأمن العام و�أمن الدولة ،وممثلني
عن ال�سلطات املحلية واملحافظات� ،إ�ضافة �إىل دبلوما�سيني
وكبار م�س�ؤويل الأمم املتحدة.

�إ�شارة �إىل �أنه يف كانون الثاين املا�ضي �إنتقلت ال�سلطة يف
اليونيفيل �إىل القائد العام الثاين ع�شر.
وكان العماد كالوديو غراتزيانو (ايطاليا) قد �س ّلم القيادة
�إىل اللواء �ألبريتو �أ�سارتا كويبا�س (ا�سبانيا) خالل حفل
�إ�ستمر ل�ساعتني� ،إ�ستعر�ض خالله القائد املنتهية واليته
ث ّلة من حر�س ال�شرف ميثلون خمتلف وحدات اليونيفيل،
وح ّيا جنود حفظ ال�سالم الذين �سقطوا يف �سبيل الواجب،
و�ألقى خطاب ًا وداعي ًا ،ووقع وثيقة نقل ال�سلطة ،و�س ّلم علم
الأمم املتحدة �إىل اللواء �أ�سارتا ،ثم غادر منهي ًا بذلك
واليته التي �إ�ستمرت ثالث �سنوات.
ويف خطابه الأول كقائد عام ورئي�س للبعثة ،وعد اللواء
�أ�سارتا ببذل ق�صارى جهده للعمل على التنفيذ الناجح
ملهمة اليونيفيل.
ويف كلمته للمنا�سبة� ،إ�ستذكر م�شاركته ال�سابقة مع
البعثة كقائد للقطاع ال�شرقي يف اليونيفيل من كانون �أول
� 2008إىل ني�سان  ،2009م�شري ًا �إىل �أننا "موجودون
هنا مل�ساعدة الطرفني على احلفاظ على وقف الأعمال
العدائية وامل�ضي قدم ًا نحو وقف دائ��م لإط�لاق النار"،
وموكد ًا �أننا "عازمون على حتقيق ذلك" .و�أ�ضاف�" :إنني

و�أ�شاد العماد غراتزيانو بالقوات امل�سلحة اللبنانية على
تعاونها ،قائ ًال �إن "اليونيفيل واجلي�ش اللبناين ن�سجا
�شراكة ف ّعالة �ش ّكلت حجر الأ�سا�س للتنفيذ الناجح
للقرار ."1701
و�أ�شار �إىل التحديات املقبلة ،معترب ًا �أنه "تقع على عاتق
الأط��راف م�س�ؤولية الإ�ستفادة من الفر�صة التي ي�ؤمنها
وج��ود اليونيفيل للتو�صل �إىل وق��ف دائ��م لإط�لاق النار
و�إيجاد حل طويل الأمد".

القائد العام ال�سابق يعلن جناح
ويحذر من التحديات املقبلة
اليونيفيل ّ

يعترف العم�اد كالوديو غراتزيان�و �أنه مل يع�ش حلظة واحدة مملة يف ال�س�نوات الثالث
التي �أم�ض�اها قائد ًا عام ًا لقوة الأمم املتحدة امل�ؤقت�ة يف لبنان (اليونيفيل) ،ذلك �أنه كان
ي�ص�ل النهار بالليل ،ومي�ضي عطلة نهاية الأ�س�بوع وغريها من العطل باحث ًا عن احللول
وعام ًال على �ضمان ال�سالم يف منطقة لطاملا غرقت يف النزاعات .ولكن مع تركه ملن�صبه
يف نهاي�ة كانون الثاين املا�ض�ي ،لفت �إىل �أن اليونيفي�ل رغم �أنها جنحت يف مهمتها حتى
الآن ال ميكن �أن تتوقف عند الإجنازات التي حققتها لأنه ال زال هناك حتديات قائمة.
ويف هذا ال�س ��ياق ،ح ��ثّ العماد غراتزيان ��و الأطراف على
العم ��ل من �أجل الو�ص ��ول �إىل وق ��ف دائم لإط�ل�اق النار،
وتو ّق ��ع �أن يكون العام ��ان القادمان حا�س ��مان ،يف حني �أن
الدعم املقدّم من البلدان امل�س ��اهمة بق ��وات يف اليونيفيل
يظل يف �أعلى م�ستوياته احلالية.

ولف ��ت العماد غراتزيانو �إىل �أن �أحد العنا�ص ��ر الرئي�س ��ية
لتحقي ��ق الإ�س ��تقرار على امل ��دى الطويل يتمث ��ل يف تعزيز
القوات امل�سلحة اللبنانية ،بحيث حت ّل م�ستقب ًال حمل قوات
حفظ ال�سالم ،وت�ضمن وحدها الأمن يف جنوب لبنان.
ويف مقابل ��ة �أجرتها معه جملة اجلنوب ع�ش ��ية نهاية واليته
التي �إ�ستمرت ثالث �سنوات يف قيادة واحدة من �أكرب بعثات
الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم ،قال العماد غراتزيانو" :رمبا
ال �أكون ال�شخ�ص الأف�ض ��ل لأحكم على ما �إذا كنا ناجحني
�أم ال ،ولكن وفق ًا ملا يقوله الأطراف نحن كذلك".
و�أ�ضاف�" :إعرتفت الأطراف ب�أن دور اليونيفيل كان �أ�سا�سي ًا
يف متكينه ��م من احلف ��اظ على وق ��ف الأعم ��ال العدائية،
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وع�ّب�رّ اجل�ن�رال الإيط ��ايل ع ��ن ثقت ��ه ب� ��أن الأط ��راف يف
لبن ��ان و�إ�س ��رائيل ال تريد احلرب على الرغ ��م من �إرتفاع
حدة الت�ص ��ريحات م�ؤخر ًا ،ولكنه �أ�ض ��اف �أن اليونيفيل ال
ت�س ��تطيع ال�سيطرة على التطورات الإقليمية التي ميكن �أن
يكون لها �أثر �سلبي على الإ�ستقرار يف جنوب لبنان.

اجلنوب 7 6

والو�ض ��ع الآن �أف�ضل بكثري عما كان �سائد ًا .وبالإ�ضافة �إىل
ذل ��ك ،ف�إن الأطراف طلبت م ��ن اليونيفيل �أن تبقى ،و�أن ال
تق ّل�ص عديد قواتها ،وهم يقولون ان �أي تغيري يف امل�ستقبل
القري ��ب يف عديد اليونيفيل ميكن �أن يكون عام ًال مزعزع ًا
للإ�س ��تقرار .لذلك� ،إن كل هذه العنا�ص ��ر جتعلنا ندرك �أن
البعثة (اليونيفيل) كانت ناجحة".
بي ��د �أن العماد غراتزيانو لفت �إىل �أنه ال زال هناك الكثري
الذي يتع�ي�ن علينا القيام به" ،فالتحدي الكبري" يتمثل يف
الإنتقال من وقف الأعمال العدائية �إىل وقف دائم لإطالق
الن ��ار يف املنطقة وفق ًا لقرار جمل�س الأمن الدويل 1701
الذي تتوىل اليونيفيل تنفيذ بع�ض جوانبه الأمنية .و�إعترب
القائد ال�سابق لليونيفيل "�أن هذه من م�س�ؤولية الأطراف،
حيث ينبغي عليهم العمل لتحقيق ذلك".
كما �أ�ش ��ار العم ��اد غراتزيان ��و �إىل �أن الق ��رار  1701هو
"ج�س ��ر هام بني احلرب وال�سالم" ،والبنود التي تندرج
�ض ��من امله ��ام الأمنية املنوط ��ة باليونيفيل �ش ��هدت تقدم ًا
كب�ي�ر ًا يف التنفي ��ذ ،م�ض ��يف ًا �أن وجود اليونيفي ��ل ميكن �أن
يفتح فر�صة للتو�ص ��ل �إىل وقف دائم لإطالق النار و�إيجاد
حل طويل الأمد للنزاع.
ومن مكتبه يف املقر العام لبعثة اليونيفيل يف بلدة الناقورة
ال�ساحلية يف الطرف اجلنوبي من لبنان ،وعلى بعد ب�ضعة

كيلوم�ت�رات م ��ن اخلط الأزرق� ،أ�ض ��اف �أن ��ه "�إذا مل يكن
هن ��اك م�ش ��اركة كاملة م ��ن الأطراف على امل ��دى الطويل
فثمة خطر لأن ت�صبح البعثة رهينة للو�ضع".
وتاب ��ع العم ��اد غراتزيان ��و �أنن ��ا "يف هذه اللحظة و�ص ��لنا
�إىل نقط ��ة نعي�ش فيها هدوء ًا يف الو�ض ��ع الأمني ،حيث مت
احلف ��اظ على وقف الأعمال العدائية ،والأطراف �س ��عداء
مع اليونيفيل ،لكنهم ال ي�ستطيعون الإ�سرتخاء".
وح� � ّذر غراتزيان ��و م ��ن املجازف ��ة عل ��ى امل ��دى املتو�س ��ط
والطويل ،ذل ��ك �أن الدول التي تدع ��م اليونيفيل حالي ًا قد
تختار توفري املال �أو �إر�سال قواتها �إىل �أماكن �أخرى.
و�ش ��دد على �أن مثل هذا الو�ض ��ع "�س ��يكون مبثابة جمازفة
كربى" ،معرب ًا عن �إعتقاده "�أن العامني املقبلني �سيكونان
حا�س ��مني� ،إذ يبدو �أن املجتمع الدويل يف العامني املقبلني
�س ��يحافظ على جهده و�إلتزام ��ه لدعم اليونيفيل .ولكن يف
هذي ��ن العام�ي�ن املقبلني عل ��ى الأط ��راف �أن جتد خمرج ًا
للتو�صل �إىل نوع من وقف دائم لإطالق النار".
كذلك �أ�ش ��ار العماد غراتزيانو �إىل �أن ��ه ال يوجد نق�ص يف
دعم اليونيفي ��ل لأداء مهمتها ،الفت ًا �إىل �أن تقلي�ص حجم
اليونيفيل لي�س مطروح ًا يف امل�ستقبل القريب.
�إ�ش ��ارة �إىل �أن اليونيفيل �إنت�شرت للمرة الأوىل يف جنوب

لبنان يف عام  1978لت�أكيد �إن�سحاب �إ�سرائيل من لبنان،
و�إ�س ��تعادة ال�س ��لم والأمن الدوليني وم�س ��اعدة احلكومة
اللبنانية يف �إ�س ��تعادة �س ��لطتها الفعلي ��ة يف املنطقة .ويف
ع ��ام  ،2006ومبوج ��ب الق ��رار  ،1701مت تعزي ��ز قوة
اليونيفي ��ل لر�ص ��د وق ��ف الأعم ��ال العدائي ��ة؛ ومرافقة
ودع ��م القوات امل�س ��لحة اللبنانية يف �إنت�ش ��ارها يف جميع
�أرج ��اء اجلنوب ،مب ��ا يف ذلك على ط ��ول اخلط الأزرق،
و�أثناء �سحب �إ�سرائيل لقواتها امل�سلحة من لبنان؛ تقدمي
م�ساعدتها ل�ضمان و�صول املعونات الإن�سانية �إىل ال�سكان
املدنيني والعودة الطوعية والآمنة للنازحني ،وم�س ��اعدة
القوات امل�س ��لحة اللبنانية يف �إتخاذ خطوات نحو �إن�ش ��اء
منطق ��ة بني اخلط الأزرق ونهر الليط ��اين خالية من �أي
�أف ��راد م�س ��لحني �أو معدات �أو �أ�س ��لحة غري تل ��ك التابعة
حلكومة لبنان واليونيفيل املنت�شرة يف هذه املنطقة.
ويبلغ عدي ��د اليونيفيل حالي ًا نح ��و  12.000جندي ًا من
نح ��و  30بلد ًا ،كما يعمل �ض ��من طواقمه ��ا نحو 1.000
موظ ��ف م ��دين .بالإ�ض ��افة �إىل ذل ��ك ،ت�ض ��م البعثة يف
�صفوفها القوة البحرية الأوىل من نوعها يف تاريخ بعثات
الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم.
�إىل ذل ��ك ،قلل العم ��اد غراتزيانو من �ش� ��أن التهديدات
الأخرية باحلرب ،حيث تبادل اجلانبان م�ؤخر ًا �إتهامات
بالتح�ضري حلرب �أخرى يف جنوب لبنان ،وقال�" :أعتقد،
�أو ًال وقبل كل �ش ��يء� ،أن ثمة فرق ًا بني الواقع والكالم من
كال الطرفني" ،و�أ�ض ��اف" :هناك ت�ص ��ريحات ت�أتي من
كال الطرف�ي�ن ت�ض � ِّ�خم الأح ��داث وتتح ��دث ع ��ن العنف
واحل ��روب يف امل�س ��تقبل .بيد �أنه يف واق ��ع الأمر ،وخالل
لقاءاتي مع الطرفني ،مل ي�س ��اورين هذا ال�ش ��عور ،ويبدو
�أن الأطراف ال تريد حرب ًا".
غ�ي�ر �أن ��ه ح � ّ�ذر م ��ن �أن الأح ��داث الإقليمي ��ة يف منطقة
ال�ش ��رق الأو�س ��ط ميكن �أن تت�س ��بب يف تدهور الو�ضع يف
اجلن ��وب .كذل ��ك ،ف� ��إن �إطالق ال�ص ��واريخ م ��ن لبنان،
و�إطالق املدفعية الإ�س ��رائيلية قذائفها نحو موقع �إطالق
ال�ص ��واريخ يف كل م ��رة ،ميك ��ن �أن يخ ��رج الأم ��ور ع ��ن
ال�سيطرة يف حال وقوع خ�سائر ب�شرية.
وعن �إقرتاح اليونيفيل لت�سهيل الإن�سحاب الإ�سرائيلي من
اجلزء ال�شمايل من قرية الغجر ،لفت العماد غراتزيانو
�إىل �أن املو�ض ��وع قيد املناق�ش ��ة ،و�أ�ض ��اف�" :آمل �أن يتم
حل هذه امل�ش ��كلة ،رمبا لي�س خالل واليتي ،ولكن يف وقت
قريب جد ًا ومع القائد العام اجلديد".
جدي ��ر ذك ��ره �أن �إ�س ��رائيل ،ومبوج ��ب الق ��رار ،1701
ملزمة بالإن�س ��حاب من اجلزء ال�شمايل من قرية الغجر
واملنطقة املتاخمة الواقعة �إىل ال�شمال من اخلط الأزرق،
وهذا لي�س مو�ضع تفاو�ضِّ .
ويركز �إقرتاح اليونيفيل على
كيفية ت�سهيل الإن�سحاب من القرية.
وكان ��ت �إ�س ��رائيل �إحتل ��ت القرية من �س ��وريا يف احلرب
التي �إندلعت يف ال�شرق الأو�سط يف عام  .1967وعندما
ُر�سم خط الإن�سحاب� ،أو اخلط الأزرق ،بوا�سطة ر�سامي
اخلرائط للأمم املتحدة يف عام  2000لت�أكيد �إن�سحاب
ق�س ��م البلدة �إىل ق�س ��مني ،حيث
الق ��وات الإ�س ��رائيليةّ ،

�أبقت �إ�سرائيل �سيطرتها على اجلزء ال�شمايل بعد حرب
عام .2006
وبالإ�ضافة �إىل هذا اخلرق ،توا�صل طائرات الإ�ستطالع
الإ�س ��رائيلية القيام بطلعات يف �أج ��واء لبنان يف �إنتهاك
�آخر للقرار .1701
وثم ��ة جانب �آخر م ��ن مهام اليونيفيل من ��ذ عام 2006
يتمث ��ل يف م�س ��اعدة الق ��وات امل�س ��لحة اللبناني ��ة خالل
�إنت�ش ��ارها يف جمي ��ع �أنحاء جن ��وب لبن ��ان وحتى اخلط
الأزرق لأول مرة منذ ثالثة عقود .وقامت قوات اجلانبني
بتدريبات م�ش�ت�ركة يف جماالت مث ��ل الرماية بالذخرية
احلية والدوريات والإغاثة من الكوارث على الأر�ض� .أما
يف البحر ،فتعمل قوة اليونيفيل البحرية ب�ش ��كل وثيق مع
قوات البحرية اللبنانية يف جمال التدريب و�ض ��مان عدم
تهريب �أي �أ�سلحة غري م�شروعة �إىل البالد.

وعن هذا التعاون قال العماد غراتزيانو" :علينا م�ساعدة
القوات امل�س ��لحة اللبنانية ب�أف�ض ��ل ما ميكننا للح�ص ��ول
عل ��ى مع ��دات وقدرات جدي ��دة من �أجل حت�س�ي�ن �أدائها
للمهام املنوطة بها".
يذك ��ر �أن الهدف املن�ش ��ود لليونيفيل ه ��و �أن ترى القوات
امل�س ��لحة اللبناني ��ة تتحمل م�س� ��ؤولية توف�ي�ر الأمن فعلي َا
يف منطق ��ة عملي ��ات اليونيفيل ونقاط الدخ ��ول البحرية
�إىل لبن ��ان يف امل�س ��تقبل�" ..أن ��ا متفائ ��ل جد ًا ب� ��أن هذا
�س ��يحدث ،بيد �أنه لن يحدث يف الغد لأن امل�س� ��ألة لي�ست
م�س� ��ألة و�سائل وقدرات فح�س ��ب ،ولكنها م�س�ألة بناء ثقة
�أي�ض� � ًا� .إن جمي ��ع الأطراف يف ه ��ذه اللحظة بحاجة �إىل
اليونيفيل" ،ح�سبما قال غراتزيانو.
جتـــ ��در الإ�ش� �ــارة �إلـــ ��ى �أن اليـــونيفيــــ ��ل يف ال�س� �نـــوات
الثــ�ل�اث املا�ض� �يـــة كانـــت �ض ��حيــــة لثــــ�ل�اث هجمــات
�إرهابيـــ ��ة �أدت �إىل مقتـــل �س� �تــة جنـــود حفـــظ �س� �ــــالم

و�إ�صابـــــة �إثنيـن �آخريــــن بجــــروح.
ويف ه ��ذا الإطار ،قال غراتزيان ��و �إن جناح اليونيفيل يف
حد ذاته يجعل منها هدف ًا حمتم ًال للإرهابيني ،م�ض ��يف ًا
ان ��ه "كلما كانت اليونيفيل ناجحة كلما �إقرتب ال�س�ل�ام،
لذل ��ك فه ��م يهاجمون ق ��رار جمل�س الأم ��ن  1701من
خ�ل�ال �إ�س ��تهداف اليونيفيل والقوات امل�س ��لحة اللبنانية
وجميع العنا�صر التي جتلب الإ�ستقرار".
وق ��د تلق ��ت اليونيفيل تهدي ��دات حول هجم ��ات �إرهابية
حمتمل ��ة و�إتخذت تدابري للحد م ��ن املخاطر ،وعن ذلك
ق ��ال العماد غراتزيانو" :ال يجب �أن نقلل من �ش� ��أن هذا
اخلط ��ر ،ولكن يف نف�س الوق ��ت ال ينبغي له �أن يثنينا عن
القيام ب�أن�شطتنا".
يذك ��ر �أن العم ��اد غراتزيانو �أ�ص ��بح �شخ�ص ��ية بارزة يف
لبنان يف ال�س ��نوات الثالث املا�ضية� ،إذ كان يجتمع بكبار
امل�س� ��ؤولني ،وي�شارك بالفعاليات ،ويرتدي قبعة بابا نويل
احلم ��راء لتوزيع هدايا عي ��د امليالد للأطف ��ال ،هذا يف
نف� ��س الوقت الذي يرت ��دي فيه قبعة قوة حفظ ال�س�ل�ام
الزرقاء �أو يحمل املنظار كجندي بينما يح�ضر املناورات
الع�سكرية ،وكل ذلك يف ز ّيه الع�سكري الإيطايل وو�شاحه
الأزرق الأممي.
والي ��وم ،يغ ��ادر غراتزيانو بعد والية طويل ��ة وحافلة وهو
مرتاح �إىل ما �أجنزه.
علي حلظة مملة ،وال بد يل من القول �أنها كانت
"مل متر ّ
التجربة الأهم والأكرث �إثارة يف حياتي املهنية .كنت على
حد �سواء القائد الع�سكري واملدين لهذه البعثة .كان لدي
را�ض عما
الكثري من امل�س� ��ؤوليات وال�ص�ل�احيات ،و�أن ��ا ٍ
قمت به� .إنها لتجربة �س�أعتز بها دائم ًا".
�سمري ّ
غطا�س ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

القائ�د الع�ام ي�ؤكد عل�ى التع�اون الوثيق مع
القوات امل�سلحة اللبنانية

التح�س�ن الذي طر�أ على الو�ض�ع يف جنوب لبنان ،غري �أن قائد
حتدث اللواء �ألبريتو �أ�س�ارتا كويبا�س بثقة عندما تناول
ّ
اليونيفيل اجلديد لفت �إىل �أن قوات حفظ ال�سالم يجب �أن تظل يقظة ،م�ؤكد ًا �أن املفتاح لإ�ستقرار طويل الأمد يف جنوب
لبنان يتمثل يف تعزيز ودعم القوات امل�سلحة اللبنانية.
كل الظروف لأنني �أعتقد �أن اجلي�ش اللبناين هو املفتاح
لتحقيق �إ�ستقرار طويل الأمد يف هذا البلد".
و�أ�ضاف �أن التعاون بني اليونيفيل والقوات امل�سلحة اللبنانية
ه��ام لتحقيق مهمة اليونيفيل ،كا�شف ًا �أن��ه يف مناق�شاته
املتكررة مع الدبلوما�سيني الأجانب ومع الزوار الع�سكريني
وامل�س�ؤولني احلكوميني ي�ؤكد م��رار ًا وتكرار ًا على �ضرورة
دعم دولهم للقوات امل�سلحة اللبنانية بالعتاد.
وتابع القائد العام" :يف نهاية الأم��ر ،نحن هنا مل�ساعدة
ودعم احلكومة اللبنانية واجلي�ش اللبناين ،وال ب ّد يف يوم
من الأي��ام �أن تتوىل القوات امل�سلحة اللبنانية ال�سيطرة
الكاملة على كل البلد".

ويف مقابلة �أجرتها معه جملة اجلنوب يف مكتبه الكائن
يف املقر العام لليونيفيل يف بلدة الناقورة اجلنوبية� ،أ�شار
اللواء �أ�سارتا �إىل �أنه منذ ن�شر قوة اليونيفيل املعززة يف عام
 2006مبوجب قرار جمل�س الأمن الدويل  1701ح�صل
حت�سن كبري يف الو�ضع على الأر�ض ،الفت ًا �إىل �أن "هذا يعني
ّ
�أن تطبيق القرار  1701ال زال جارٍ ،رغم �أنه ال تزال هناك
العديد من التحديات".

و�أ�شار القائد العام �إىل �أنه يف الوقت الذي يعمل فيه لإجناز
جميع املهام املطلوبة مبوجب القرار  ،1701ف�إن الأولوية
تبقى للعالقات مع اللبنانيني يف اجلنوب� ،سواء �أكانوا
ع�سكريني �أو �سكان ًا حمليني" ،ومن بني هذه الأولويات �إقامة
عالقة جيدة ج��د ًا مع اجلي�ش اللبناين ،والعمل بتن�سيق
وثيق معه ،ف�ض ًال عن تقدمي امل�ساعدة والدعم للجي�ش يف
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"�أ�شعر �أن الو�ضع هنا جيد وهادئ وم�ستقر ،ولكنه ّ
ه�ش
على الدوام" ،ح�سبما قال اللواء �أ�سارتا،
م�ضيف ًا �أن اليونيفيل تعمل على منع وقوع احل��وادث على
طول اخلط الأزرق" ،ويف حال وق��وع �أي منها تعمل على
تفادي ت�صعيدها".
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�إىل ذلك ،لفت اللواء �أ�سارتا �إىل �أن �أحد العوامل الرئي�سية
التي �أ�سهمت يف جناح بعثة اليونيفيل متثل يف العالقة مع
ال�سكان املحليني ،فالغالبية العظمى من ال�سكان تدعم
اليونيفيل �أو لديها ت�ص ّور جيد عن ق��وة حفظ ال�سالم،
"وهديف هو زيادة هذا الت�ص ّور اجليد جتاه اليونيفيل".
من ناحية �أخرى� ،أعرب القائد العام عن �أمله يف �أن يرتفع
عديد اليونيفيل من العدد احلايل البالغ  12.000جندي
حفظ �سالم ،و�أن يرى كذلك املزيد من فرق نزع الألغام
التي ت�ساهم يف ت�سهيل مهمة و�ضع العالمات املرئية على
اخلط الأزرق" ،ويف هذا املجال ،نحن بحاجة �إىل م�ساعدة
ودعم الدول امل�ساهمة بقوات يف اليونيفيل للح�صول على
هذا العديد والعتاد".
وعلى هذا ال�صعيد ،تتمثل �إح��دى �أول��وي��ات اليونيفيل يف
العامني املقبلني يف و�ضع عالمات مرئية بقدر الإمكان على
طول �إمتداد اخلط الأزرق البالغ طوله  121كيلومرت ًا ،علم ًا
ان اخلط املذكور هو خط �إن�سحاب اجلي�ش الإ�سرائيلي من
لبنان يف عام .2000
�إىل ذلك� ،أ�شار القائد العام �إىل �أنه يف بع�ض الأحيان مييل
بع�ض ال�سكان �إىل الإعتقاد �أن ال�سياج التقني الإ�سرائيلي
هو اخلط الأزرق ،وهذا الأمر ي�صح على بع�ض القطاعات
فقط ،ولكن يف ح��االت �أخ��رى كثرية ميتد اخل��ط الأزرق

ب�شكل منف�صل و�إىل ال�شمال من ال�سياج التقني ،ومثل هذا
الأمر ميكن �أن ي�ؤدي �إىل �سوء فهم قد ي�ستمر �إىل حني و�ضع
عالمات مرئية على اخلط الأزرق.
و�أ� �ض��اف ال �ل��واء �أ��س��ارت��ا �أن��ه م��ن املهم ع��دم اخللط بني
الق�ضايا املتعلقة باخلط الأزرق ،وهو يندرج يف �إطار مهمة
اليونيفيل ،وبني مطالب تتعلق بالأر�ض وهذا يتجاوز مهمة
البعثة.
ويف هذا ال�صدد� ،أو�ضح القائد العام �أنه يريد العمل من
�أج��ل �إح��راز تقدم يف م�س�ألة الإن�سحاب الإ�سرائيلي من
اجلزء ال�شمايل من قرية الغجر .يذكر �أن �إ�سرائيل ُملزمة
بالإن�سحاب م��ن �شمال قرية الغجر واملنطقة املتاخمة
الواقعة �إىل ال�شمال من اخلط الأزرق وفق ًا للقرار .1701
وحول هذا املو�ضوع ،قال اللواء �أ�سارتا "�أن م�س�ألة �إلزام
�إ�سرائيل بالإن�سحاب من املنطقة غري قابلة للتفاو�ض".
يذكر �أن اليونيفيل قدمت �إقرتاح ًا لت�سهيل الإن�سحاب.
ويف هذا ال�سياق ال بد من الإ�شارة �إىل �أن �أمن عنا�صر
اليونيفيل� ،سواء �أكانوا ع�سكريني �أو مدنيني ،وحت�سني
ظ��روف عي�شهم يقع �أي�ض ًا من بني الأول��وي��ات الأخ��رى
للقائد العام.
على �صعيد �آخ��ر ،ويف �إ�شارة �إىل من�صبه ال�سابق كقائد
للقطاع ال�شرقي يف اليونيفيل يف الفرتة املمتدة ما بني
ك��ان��ون ال�ث��اين � 2008إىل ني�سان � ،2009أ��ش��ار اللواء
�أ�سارتا �إىل �أن جتربته يف هذا املن�صب كانت "رائعة" ،بيد
�أن توليه ملن�صب القائد العام لليونيفيل ورئي�س البعثة ي�ضع
على عاتقه املزيد من امل�س�ؤوليات.
وحول هذا املو�ضوع قال اللواء �أ�سارتا" :عندما كنت قائد ًا
للقطاع ال�شرقي ،كنت �أعمل على امل�ستوى التكتيكي� ،أما
الآن ف�أنا �أعمل على امل�ستويات الإ�سرتاتيجية والعملياتية
والتكتيكية مع ًا" .و�أ�ضاف" :انه ل�شرف و�إمتياز يل لأن �أكون
قائد ًا عام ًا لهذه البعثة الهامة يف هذه املنطقة من العامل".
�سمري ّ
غطا�س ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

دعم رئا�سي لليونيفيل
مرة �أخرى ي�ؤكد رئي�س اجلمهورية اللبنانية العماد مي�ش�ال �سليمان على دعمه
لق�وة الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان (ليونيفيل) ومهمتها .وجاء ذلك خالل زيارته
الثانية لقوات حفظ ال�سالم يف جنوب لبنان منذ توليه الرئا�سة يف عام .2008
وخالل زيارته ملقر القطاع ال�ش ��رقي لليونيفيل بتاريخ 11
كانون الثاين � ،2010أ�شاد الرئي�س باجلهود التي تقوم بها

اليونيفيل يف جنوب لبنان وبتعاونها مع اجلي�ش اللبناين.

ويف كلمة د ّونها يف �سجل ال�شرف يف مقر الوحدة الإ�سبانية
يف مرجعي ��ون ،ذ ّكر الرئي�س اللبن ��اين ب�إرتباط اليونيفيل
الطوي ��ل مع لبن ��ان ،ومما ج ��اء يف كلمته�" :أك ��رر تقدير
لبنان جلهودكم وت�ضحياتكم منذ عام  ،1978ولت�ضامن
الأمم املتح ��دة والبلدان التي متثلون م ��ع لبنان ودعمهم
امل�ستمر ل�سيادة لبنان ووحدته وحرمة �أرا�ضيه".
وكــ ��ان الرئي�س �س ��ليمــان قــد تفقــد عنـد و�ص� �ـولـــه �إلـى
قيـــادة القطـاع ال�شرقي يف اليـــونيفيـــل ثلـــة مــن حـــر�س

ال�ش� �ــرف ،وو�ض� �ــع �إكلي�ل ً�ا م ��ن الزه ��ر �إحي ��ا ًء لذكرى
جنــود حفـظ ال�س� �ــالم الذيـــن �س ��قطـــوا خــالل �أدائهـم
لواجبه ��م .وعق ��د الرئي�س بع ��د ذلك �إجتماع� � ًا مع كبـار
ممثلـــي اليـــونيفيـــل.

جمل�س الأمن  ."1701و�أ�ض ��اف "انها منا�سبة لإعادة
ت�أكي ��د عزمن ��ا امل�ش� �تــرك للعم ��ل م ��ن �أجــ ��ل الأمــ ��ن
والإ�س ��تقرار يف جنــوب لبنـــان ب�شــراكة �إ�س� �تــراتيجيـــة
مــع اجليـ�ش اللبنانـــي".

ورحب نائب القائد العام لليونيفيل يف حينه العميد �أبوربا
ّ
كوم ��ار ب ��ارداالي ،نياب ��ة عن القائ ��د العام ال ��ذي كان يف
نيوي ��ورك يف مهمة ر�س ��مية ،بالرئي�س اللبن ��اين الذي كان
يرافقه قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي.

وق ��د تفقّد الرئي�س �س ��ليمان خالل زيارت ��ه �إىل اجلنوب
وحدات اجلي�ش اللبناين املنت�شرة يف املنطقة.

وق ��ال العميــد ب ��ارداالي�" :إن هذه الزيارة ت�ش ��هد مــرة
�أخرى على دعم و�إلتزام الــرئي�س �س ��ليمــان ال�شخ�صي،
وكذل ��ك حكومتــ ��ه ،ملهمــ ��ة اليـــونيفيـــ ��ل وتنفي ��ذ قــرار

زي ��ارة الرئي�س �س ��ليمان لليونيفيل هي الثاني ��ة .الزيارة
الأوىل كان ��ت �إىل املقر العام يف الناقورة يف �أواخر �س ��نة
� ،2008أي بعد ب�ضعة �أ�شهر من توليه رئا�سة اجلمهورية.
وكان للعماد �س ��ليمان زيارة �سابقة �إىل اليونيفيل عندما
كان قائد ًا للجي�ش اللبناين.

وزير الدفاع اللبناين يدعم القرار  1701وي�شدد على التعاون
مع اليونيفيل
قام وزي��ر الدفاع اللبناين اليا�س امل��ر ،وللمرة الثانية
خالل �شهرين ،بزيارة املقر العام لليونيفيل يف الناقورة
ليجدد �إلتزام لبنان بقرار جمل�س الأمن  ،1701وي�شدد
على التعاون بني اجلي�ش اللبناين وال�سكان املحليني
واليونيفيل.
وت�أتي زيارة وزير الدفاع مبثابة �شهادة قوية على الدعم
القوي من قبله وم��ن قِبل حكومة لبنان لقوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان (اليونيفيل) ومهمتها وقيادتها
التي �إنتقلت يف  28كانون الثاين  2010من العماد
الإيطايل كالديو غراتزيانو �إىل اللواء الإ�سباين �ألبريتو
�أ�سارتا كويبا�س.
وكان الوزير املر ،يرافقه قائد اجلي�ش اللبناين العماد
جان قهوجي ،قد زار يف  22كانون �أول  2009املقر
العام لليونيفيل ع�شية نهاية والي��ة العماد غراتزيانو.
وقد �إغتنم الوزير املر هذه املنا�سبة للإ�شادة بكيفية
تعاطي العماد غراتزيانو مع ال�سكان املحليني ،و�أمل �أن
يتّبع القائد العام اجلديد لليونيفيل ال�سيا�سة نف�سها يف
التعامل مع الأهايل.
و�إ�ستعر�ض ال��وزي��ر امل��ر خ�لال زي��ارت��ه ثلة م��ن حر�س
ال�شرف التابع لوحدات اليونيفيل ،وو�ضع �إكلي ًال من
الزهر على الن�صب التذكاري جلنود حفظ ال�سالم

الذين ق�ضوا �أثناء �أداء واجبهم.
ويف كلمته للمنا�سبة ،ق��ال ال��وزي��ر امل��ر" :جندد اليوم
�إلتزام احلكومة اللبنانية بقرار جمل�س الأمن 1701
بكل ب �ن��وده ،وجن��دد دع��م احلكومة اللبنانية لقوات
اليونيفيل املوجودين يف جنوب لبنان .وال�ي��وم ،ن�ؤكد
على التعاون بني اجلي�ش اللبناين واليونيفيل" .كذلك
�شدد وزير الدفاع اللبناين على �إلتزام اجلي�ش اللبناين
باملزيد من التن�سيق مع اليونيفيل.
�أ�ضاف الوزير املر" :املهم بالن�سبة لنا هو �أن ننفذ القرار
 1701ونحافظ عليه ،ونعزز التن�سيق مع اليونيفيل،
ونعزز �إمكانيات اجلي�ش اللبناين يف اجلنوب والتن�سيق
مع اليونيفيل من �أجل حماية الإ�ستقرار والهدوء".
و�أ�شار الوزير املر �إىل �أن العماد غراتزيانو "و�ضع حجر
الأ�سا�س للتعاون بني اجلي�ش اللبناين واليونيفيل ،ون�سج
التعاون مع القرى والبلدات يف اجلنوب اللبناين".
كذلك� ،أمل وزير الدفاع �أن هذه ال�سيا�سة التي �إتبعها
القائد ال�سابق �أن تُتبع من قِبل القائد العام اجلديد ،لأن
الطريقة التي تعاملت بها اليونيفيل مع املجتمع املحلي
يف اجلنوب "خلقت الكثري من الإرتياح ،وهذا �أمر ن�ص ّر
عليه من �أجل احلفاظ على الإ�ستقرار والهدوء".

وجاءت زيارة الوزير املر الأخرية يف  28كانون الثاين
للم�شاركة يف حفل �إنتقال ال�سلطة من العماد غراتزيانو
�إىل ال�ل��واء �أ��س��ارت��ا ،وق��د ح�ضر كذلك وزي��رة الدفاع
الإ�سبانية ال�سيدة كارمي �شاكون ،ونائب وزير الدفاع
الإيطايل جوزيبي كو�سيغا.
�إىل ذلك ،قال الوزير املر انه ح�ضر ل ُيظهر "�أننا ال نن�سى
الت�ضحيات التي قدمها �أولئك الذين يخدمون ال�سالم
والأمن يف بلدنا" ولتوجيه ر�سالة دعم من قِبل احلكومة
اللبنانية �إىل ال �ل��واء �أ� �س��ارت��ا "حتى ي�ك��ون ب�إمكاننا
الإ�ستمرار مب��ا ب��د�أن��ا �سوي ًا م��ن �أج��ل تدعيم ال�سالم
والإ�ستقرار يف هذه املنطقة من لبنان".
و�شدد ال��وزي��ر امل��ر �أن ال��زي��ارة هي كذلك ر�سالة �إىل
املجتمع ال���دويل ،وخ��ا��ص��ة �إىل الأم�ي�ن ال �ع��ام للأمم
املتحدة� ،أن لبنان "ي�صر" على التنفيذ الكامل لقرار
جمل�س الأمن .1701
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قوة اليونيفيل البحرية
تهب للنجدة وت�ضطلع
ّ
بواجبات �إ�ضافية
من�ذ ت�أ�سي�س�ها يف ع�ام  ،2006متثلت مهمة ق�وة اليونيفيل
البحرية يف م�س�اعدة البحرية اللبنانية يف منع الدخول غري
امل� ّرصح به للأ�س�لحة �أو املواد ذات ال�ص�لة ع�ن طريق البحر
�إىل لبنان� ،إ�ض�افة �إىل امل�ساعدة يف بناء قدرات القوات البحرية
اللبنانية لت�أمني حدودها البحرية.
بيد �أنه ولب�ضعة �أ�س ��ابيع يف ف�صل ال�شتاء� ،إ�ضطلعت قوة
اليونيفيل البحرية ب�س ��فنها ومروحياتها مبهام �إ�ضافية،
حيث لعبت دور ًا رئي�س ��ي ًا يف عمليات البحث والإنقاذ التي
�أعقب ��ت ثالثة ح ��وادث م�أ�س ��اوية :حتطم طائ ��رة ركاب
وغرق �سفينتي �شحن.
وق ��د �أثب ��ت ه ��ذا اجله ��د فعاليت ��ه يف ال�س ��اعات الأوىل
م ��ن �ص ��باح  25كانون الث ��اين  2010عندم ��ا كانت قوة
اليونيفي ��ل البحرية ،جنب ًا �إىل جنب مع القوات امل�س ��لحة
اللبنانية� ،أول الوا�صلني �إىل موقع حتطم طائرة اخلطوط
اجلوية الأثيوبية يف البحر املتو�س ��ط قبالة �ساحل بريوت
بعد وقت ق�ص�ي�ر من �إقالعها من العا�ص ��مة اللبنانية يف
ظل طق�س عا�صف وعلى متنها نحو  90راكب ًا.
عل ��ى �إثر احل ��ادث الذي وق ��ع لي ًال ،وبنا ًء عل ��ى طلب من
ال�س ��لطات اللبناني ��ة ،حت ّرك ��ت ق ��وة اليونيفي ��ل البحرية
للتعامل مع الو�ض ��ع الطارئ ،فهرعت �سفنها ومروحياتها
عل ��ى الفور �إىل موقع احلادث قبل الفجر على الرغم من
الأمواج العاتي ��ة .وقد قدمت ق ��وة اليونيفيل البحرية كل
امل�ساعدة املطلوبة من قِبل ال�سلطات اللبنانية.

ويف هذا الإطار� ،إن�ض ��مت �س ��فن ق ��وة اليونيفيل البحرية
ومروحياتها �إىل �سبعة زوارق دورية تابعة للقوات البحرية
اللبنانية ومروحي ��ات القوات امل�س ��لحة اللبنانية وغريها
من و�سائل الإنقاذ التي �أر�سلتها دول خمتلفة على الرغم

العدد

07

�أيار

10 .

م ��ن ناحيت ��ي ،ك ّلفت �ص ��ائدة الألغ ��ام "الب ��و" (�أملانيا)،
و�سفينة الإمداد "مو�س ��يل" (�أملانيا) ،وال�سفينة احلربية
"ب ��وزكادا" (تركيا) بالتوجه �إىل موقع احلادث .كذلك
�إنطلق ��ت مروحية تابع ��ة للفرقاطة الإيطالي ��ة "زيفريو"
على الف ��ور من بريوت ،و�إن�ض ��مت �إليه ��ا مروحية �أخرى
تابعة لليونيفيل من قاعدة الناقورة ،وح ّلقت جميعها فوق
موقع احلادث على الرغم من الطق�س العا�صف بحث ًا عن
ناجني حمتملني.
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من ال�صعوبات ب�سبب الأحوال اجلوية.
وقد ُن ِّ�س ��قت �أعمال الإنقاذ من خالل طاقم م�ش�ت�رك من
املخت�صني الذي كانوا يعملون يف غرفة العمليات البحرية
اللبناني ��ة يف بريوت وعلى منت �س ��فينة القيادة "زيفريو"
التابع ��ة لق ��وة اليونيفي ��ل البحري ��ة .ويف الي ��وم الت ��ايل،
تو�س ��عت �أعم ��ال البحث لت�ش ��مل البحث عن ال�ص ��ندوق
ّ
الأ�س ��ود للطائ ��رة ،حيث ن�ش ��رت قوة اليونيفي ��ل البحرية
�ص ��ائدتي الألغ ��ام الأملانيتني "الب ��و" و"بيغنيت ��ز" اللتني
�إ�س ��تخدمتا مركبات تعمل حتت املاء بوا�س ��طة الت�ش ��غيل
عن ُبعد جمهزة لتم�ش ��يط قاع البحر �إىل عمق ي�صل �إىل
 300مرت ًا.
ويف وق ��ت �س ��ابق م ��ن �ش ��هر كان ��ون الأول  ،2009ويف
حادثتني خمتلفتني� ،ش ��اركت ق ��وة اليونيفيل البحرية يف
جندة و�إنقاذ بحارة من �سفن غارقة قبالة �ساحل لبنان.
ففي  17كانون الأول� ،إنقلبت �س ��فينة �ش ��حن حتمل �إ�سم
’داين �أف ‘-2وترف ��ع العل ��م البنم ��ي وعلى متنها 83
�شخ�ص ًا من �أفراد الطاقم والآف الأغنام واملا�شية ،حيث
غرق ��ت فى البح ��ر الهائج على بعد  11مي�ل� ًا بحري ًا من
مرف�أ طرابل�س.
على الإثر هرعت الفرقاطة الإيطالية "زيفريو" �إىل موقع
الإ�ستغاثة ،حيث �إن�ضم �إليها الحق ًا �سفينتان تابعتان لقوة
اليونيفي ��ل البحرية هما "مو�س ��يل" و"الب ��و" .وبنا ًء على
طلب ر�سمي من قِبل ال�سلطات اللبنانية ،تو ّليت �شخ�صي ًا
القي ��ادة يف املوق ��ع لتن�س ��يق عملي ��ات البح ��ث والإنق ��اذ
بالتفاهم مع ال�س ��لطات اللبنانية والقرب�ص ��ية وال�سورية.
و�ش ��ملت �أعمال التن�س ��يق ال�س ��فن التجاري ��ة التي متر يف
املنطق ��ة وزوارق القوات البحرية الللبنانية� ،إ�ض ��افة �إىل
مروحي ��ات البحث والإنقاذ الربيطانية والقرب�ص ��ية التي
�أُر�سلت من الرنكا.
بعد � 72س ��اعة م ��ن اجلهد املتوا�ص ��ل ،مت �إنقاذ نحو 40

�شخ�ص ًا من �أفراد الطاقم ،و�إنتُ�شلت 12جثة ،يف حني �أن
� 31شخ�ص ًا �آخرين ما زالوا يف عداد املفقودين.
وقبل نحو �أ�سبوع من احلادث املذكور ،وحتديد ًا يف م�ساء
يوم  11كانون الأول ،و�إثر تلقي نداء �إ�ستغاثة عرب قرب�ص
حول ال�سفينة التجارية "�ساال "-2التي غرقت يف البحر
الهائج على بعد  50مي ًال بحريا قبالة ال�ساحل اجلنوبي،
ُك ّلفت ال�س ��فينة "ظافر" (تركيا ) التابعة لقوة اليونيفيل
البحرية بالتوجه �إىل موقع الإ�س ��تغاثة ،وتو ّليت �شخ�صي ًا
مهمة تن�سيق عمليات البحث والإنقاذ من �سفينة القيادة
"زيفريو" (ايطاليا).
وق ��د متكنت "ظافر" من �إنقاذ �ش ��خ�ص واحد من �أفراد
الطاق ��م عل ��ى الرغم م ��ن ال�ص ��عوبات ب�س ��بب الأمطار
الغزي ��رة والعوا�ص ��ف والأم ��واج العاتي ��ة .وعل ��ى م ��دى
ال�ساعات ال�ست وثمانون التالية ،مت �إنقاذ �ستة من �أفراد
طاقم ال�س ��فينة الأوكرانية ،و�إنتُ�ش ��لت جثت�ي�ن ،فيما بقي
�أربعة �أفراد يف عداد املفقودين.
كذل ��ك �ش ��اركت ق ��وة اليونيفي ��ل البحري ��ة يف اجله ��ود
الإن�س ��انية �س ��ابق ًا عندما كان ُيطلب منها ذلك .ويف هذا
الإط ��ار ،هرعت ق ��وة اليونيفيل البحري ��ة يف عام 2008
لإنقاذ �سفينة جتارية جنحت قبالة �سواحل لبنان.
يف مث ��ل ه ��ذه احلاالت الطارئ ��ة ،تتحرك ق ��وة اليونيفيل
البحرية بن ��ا ًء على طلب م ��ن ال�س ��لطات اللبنانية ووفق ًا
للقواعد الإن�سانية.
وقد �أظهرت الكوارث التي وقعت م�ؤخر ًا يف �ش ��رق البحر
الأبي�ض املتو�س ��ط كيف �أن ن�شر الأ�صول البحرية يف هذه
املنطق ��ة املت�أزم ��ة م ��ن العامل �س ��اهم يف حتقي ��ق الأمن
ال�شامل لل�شحن وقدّم م�ساعدة �إن�سانية مفيدة للإ�ستقرار
كان لها �أثر �إيجابي على خلق بيئة �أكرث �أمان ًا.
الأمريال باولو �ساندايل ـ قائد قوة اليونيفيل البحرية

املـروعـة تذكري مـ�ؤلـم بت�ضحيـات
كـارثـة هـاييتـي ّ
الأمـم املتحــدة

يف  12كانون الثاين � 2010رضب زلزال مدمر هايتي ف�أودى بحياة ع�رشات الآالف من �سكان هذا البلد �إ�ضافة �إىل نحو مئة �شخ�ص
من �أ�صدقائنا وزمالئنا يف الأمم املتحدة .وقد م ّثلت هذه الكارثة الطبيعية �أكرب خ�سارة ب�رشية يف تاريخ عمليات حفظ ال�سالم العاملة
يف �إطار الأمم املتحدة.
�إن القائمة الطويلة التي ت�ضم �أ�سماء زمالئنا الذين فقدوا
حياته ��م لهي تذكري م�ؤمل بالت�ض ��حيات التي بذلها موظفو
الأمم املتح ��دة والتحديات الت ��ي يواجهونها خالل عملهم
من �أجل ال�سالم يف جميع �أنحاء العامل.
من ��ذ ذلك اليوم امل�ش� ��ؤوم� ،أح ��رز زمال�ؤن ��ا يف بعثة حفظ
ال�سالم التابعة للأمم املتحدة يف هايتي ()MINUSTAH
تقدم� � ًا كبري ًا ك ��ي تتمكن البعثة من الوق ��وف على قدميها
جم ��دد ًا وتتابع تنفيذ مهمتها املتمثلة يف م�س ��اعدة حكومة
هاييتي على و�ض ��ع البالد على طريق الإ�س ��تقرار والتنمية
امل�ستدامة على املدى الطويل.
�إن الزلزال الذي وقع يف هاييتي ،تلك البالد البعيدة ،ترددت
�أ�ص ��دا�ؤه نوع ًا ما هنا يف لبنان ،و�ض ��من اليونيفيل على وجه
اخل�صو�ص ،ذلك �أن بع�ض موظفي الأمم املتحدة الذين لقوا
حتفه ��م يف هاييتي �س ��بق لهم �أن عملوا يف لبنان ،وبع�ض ��هم
الآخ ��ر عمل يف �أماكن �أخ ��رى من الع ��امل �إىل جانب زمالء
�آخرين من الأمم املتحدة يعملون حالي ًا يف اليونيفيل.

اجلي� ��ش – تعي�ش حي ��اة ترحال ،وتظ ��ل يف تنقل دائم من
�أجل �إحالل ال�سالم والأمن يف �أق�صى �أ�صقاع العامل".
وبدعم من تربعات موظفيها ،متكنت اليونيفيل حتى الآن
من حتويل ما يقرب من  20،000دوالر �إىل مكتب تن�سيق
ال�ش� ��ؤون الإن�س ��انية الت ��ي يديرها �ص ��ندوق الأمم املتحدة
للإ�ستجابة حلاالت الطوارئ لهاييتي.
بالإ�ض ��افة �إىل ذلك ،تط ّوع ع�شرات املوظفني العاملني مع
اليونيفي ��ل للعمل يف هايتي ،وذلك يف �إط ��ار مبادرة منهم
للم�س ��اعدة يف جهود الإغاثة التي تل ��ت الزلزال .ومن بني
ه� ��ؤالء  19موظف� � ًا م ��ن ذوي اخل�ب�رة يف جم ��االت الأمن
والإت�ص ��االت والنقل والإمداد وال�ش� ��ؤون املدنية والإعالم،
حيث مت �إر�سالهم �إىل هاييتي وعملوا هناك يف ظل ظروف
�صعبة للغاية لعدة �أ�سابيع.

بذات ��ه ال ي�س ��تطيع �أن يحدث فرق� � ًا ،ولكنه ي�س ��تطيع على
الأقل امل�س ��اعدة و�إظه ��ار الدعم .ثمة حالة من الفو�ض ��ى
حدث ��ت يف �أعقاب هذه الكارثة ،و�أ ّي ّا كان ال�ش ��خ�ص الذي
يذهب �إىل هناك �س ��وف يحاول بال �شك �أن يبذل ق�صارى
جهده لتح�سني الو�ضع".
با�سكوال غوريز ماركو�س ،م�صور فوتوغرايف يف اليونيفيل،
كان �أي�ض� � ًا من �ض ��من املوظفني الذين تطوع ��وا للعمل ملدة
�شهر يف هاييتي ،ولدى عودته قال�" :إن الذهاب �إىل هاييتي
�ش ��يء كان علينا القيام به ،لي�س فق ��ط بدافع من �إلتزامنا
ل�ل��أمم املتحدة واملجتم ��ع ال ��دويل ،ب ��ل لأن الكارثة كانت
مر ّوعة بحيث كنا يف حاجة لإظهار بع�ض الدعم� .أح�س�ست
ب�أن من واجبي �أن �أُظهر يف �صوري ما يحدث هناك".
و�أ�ض ��اف�" :إن التواجد هناك كان جتربة �ص ��عبة جد ًا ،حيث
ي�ش ��عر الإن�س ��ان �أن ��ه عاجز متام� � ًا �أم ��ام الطبيع ��ة .مل �أكن
م�ستعد ًا ،ذلك �أن الإن�سان ال ميكن �أبد ًا �أن يكون م�ستعد ًا �أمام
هذا النوع من الكوارث .اجلانب الإيجابي هو �أنني �أح�س�ست
خالل وج ��ودي هناك مب�س ��توى الإلتزام الكبري ال ��ذي �أبداه
�شعب هاييتي واملجتمع الدويل من �أجل �إعادة الإعمار".

ويف �إحتف ��ال ت�أبين ��ي �أقي ��م يف املق ��ر الع ��ام لليونيفي ��ل يف
الناق ��ورة �إحي ��ا ًء لذك ��رى الأرواح الت ��ي زهق ��ت يف هايتي
بح�ض ��ور املوظفني املدنيني والع�سكريني ،قال القائد العام
لليونيفيل اللواء �ألبريتو �أ�سارتا كويبا�س "�إن زلزال هاييتي
�أ�صابنا يف اليونيفيل ،مدنيني وع�سكريني ،يف ال�صميم".

توما�س كونتوجورجو�س ،موظف يف ق�س ��م ال�ش� ��ؤون املدنية
يف اليونيفي ��ل ،كان م ��ن ب�ي�ن الذي ��ن توجه ��وا �إىل هاييتي
وتطوعوا للم�س ��اعدة ملدة �ش ��هر ،وعن ه ��ذه التجربة قال:
"�إن م�ساعدة هاييتي وبعثة حفظ ال�سالم التابعة للأمم
املتحدة العاملة فيها ( )MINUSTAHهو �أكرث من جمرد
�إلت ��زام �أخالقي .كم ��ا �أنها جتربة فيها ن ��وع من التحدي،
خا�ص ��ة عندما تفكر مبا حدث هناك ومبا ميكن �أن نقدمه
�ضمن مواردنا املحدودة لتح�سني حياة النا�س".

يف مثل هذه الأوقات ندرك حجم الت�ضحيات التي يقدمها
�أولئ ��ك الذين يعملون من �أجل ال�س�ل�ام حت ��ت راية الأمم
املتحدة واملخاطر التي يعي�شونها.

و�أ�ض ��اف�" :إن قوات حفظ ال�س�ل�ام  -ال تختلف عن رجال

و�أ�ض ��اف�" :إن حجم ه ��ذه الكارثة كبري لدرج ��ة �أن الفرد

�أندريا تيننتي ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

تبنني:

تبنني� ،صورة م�ص ّغرة عن لبنان بحلوه ومره

ومــره� ،صــورة تعكـ�س تنـ ّوعــه الديني و�سعـي
متثل تبنيـن �صورة م�ص ّغـرة عـن لبنـان بحلــوه ّ
�شعبــه من �أجـل البقـاء والإزدهـار.

و�إىل جان ��ب الأم ��ن� ،أعطت ق ��وات حفظ ال�س�ل�ام �أولوية
لتوف�ي�ر اخلدم ��ات ال�ص ��حية لل�س ��كان املحلي�ي�ن ،ه ��ذا
بالإ�ض ��افة �إىل جمموع ��ة متنوع ��ة من اخلدم ��ات الأخرى
التي ت�ضطلع بها ،ف�أ�س�ست عيادة دائمة يف البلدة� ،أتبعتها
الحق ًا مب�ست�شفى ميداين.
ولع ��ل �أك�ب�ر دلي ��ل عل ��ى العالقة اجلي ��دة الت ��ي تربط بني
ال�س ��كان املحليني واليونيفيل هو الزاوج ،فعلى مر ال�سنني،
ت ��زوج ما يرب ��و على  15رج�ل ً�ا و�إم ��ر�أة من �أبن ��اء البلدة
�أفراد ًا من الوحدتني الرنويجي ��ة والإيرلندية اللتني عملتا
يف �إطار اليونيفيل.
يعي�ش معظم �أبناء تبنني البالغ عددهم نحو ع�ش ��رين �ألفاً
يف الوالي ��ات املتحدة ،وحتدي ��د ًا يف مدينة ديرتويت بوالية
ميت�ش ��يغان ،فيما بقي من �أهايل البلدة نحو خم�س ��ة الآف
�شخ�ص يقيم غالبيتهم يف بريوت.
ومثلها كمثل بلدات وقرى �أخرى يف جنوب لبنان ذات الغالبية
ال�ش ��يعية والأقلي ��ة امل�س ��يحية ،هاجر �أبناء البل ��دة �إىل بالد
عقود من القتال والإحتالل
الإغ�ت�راب تاركني وراءهم ثالثة ٍ
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حت ّمل ��ت هذه البلدة اجلنوبية وي�ل�ات الإجتياحات والتدمري
والهج ��رة ،ولكنه ��ا يف نف�س الوق ��ت نالت ن�ص ��يب ًا من الأمل
وال�س ��لم �أ�س ��هما يف قيام فورة عمرانية فيها ،وكل ذلك به ّمة
�أبنائها و�إلتزام را�سخ من قوات حفظ ال�سالم بتوفري الأمن.
وكان ��ت قوة الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان (اليونيفيل) قد
�أقامت مركز ًا لها يف تبنني منذ �إنت�ش ��ارها يف جنوب لبنان
الذي �أعقب الإجتياح الإ�سرائيلي يف �آذار .1978
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لبدء حياة جديدة يف اخلارج ،وال �سيما يف الواليات املتحدة،
حيث برعوا يف �إدارة الأعمال التجارية ال�صغرية.
�أم ��ا �أولئ ��ك الذين ّ
ف�ض ��لوا البق ��اء يف البل ��دة ،فغالبيتهم
يعملون �إما يف م�ؤ�س�س ��ات الدولة �أو يف الزارعة .ومن �أبرز
�أبناء بلدة تبنني الأ�س ��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 ،ف�إن م�ص ��در �إ�س ��م "تبنني"
لي�س وا�ضح ًا.
م ��ن منزل ��ه ال ��ذي يقع عل ��ى قمة تل ��ة مطلة عل ��ى البلدة،
�أخربن ��ا الأ�س ��تاذ اجلامعي وامل�ؤرخ ح�س ��ن �ص ��الح �أن ثمة
روايات خمتلفة عن �أ�ص ��ل �إ�سم "تبنني" ،وترتبط �إحداها
مب�ؤ�س�س ��ة البل ��دة �أميال بن �س ��ب�أ ،حي ��ث �س� ��ألها �أحدهم:
"�أتبنني؟" .وهناك �إحتماالت �أخرى عن م�ص ��در الإ�سم
يعت�ب�ر �أحدها �أنه م�ش ��تق م ��ن اللغة الآرامي ��ة القدمية يف
�إ�ش ��ارة �إىل "التنب" ،وثمة �إحتمال �آخ ��ر يقول ب�أنها حتمل
�إ�س ��م مل ��ك �ص ��يدا يف القرن الثال ��ث قبل امليالد �أ�ش ��مون
عازار �إبن تبنيت .ولفت الأ�ستاذ �صالح �إىل �أن كلمة "تنب"
قد تعني �أي�ض ًا "الرجل ال�سخي".
وي�ش�ي�ر بع� ��ض امل�ؤرخني �إىل �أن تبنني ت�أ�س�س ��ت يف زمن ما
قب ��ل ال�ص ��ليبيني ،غري �أن �آخري ��ن يقولون �أنه ��ا برزت يف
العام  1091مع احلروب ال�صليبية ،حيث غزت اجليو�ش
القادمة من �أوروبا �ص ��ور وتبنني ملوقعهما الإ�س�ت�راتيجي،
وذل ��ك لل�س ��يطرة عل ��ى �س ��واحل جن ��وب لبن ��ان و�ش ��مال

فل�س ��طني ومراقبة ال�س ��فن الت ��ي تقرتب منه ��ا .هذا فيما
ي�شري م�ؤرخون �آخرون �إىل �أن الإ�سم رمبا يكون م�شتق ًا من
�إ�س ��م عائلة �أحد اجلنود ال�صليبيني وهو "ثيفنني" .بيد �أن
�آخرين ي�ص� � ّرون على �أن الآراميني كانوا �أول من بنى قلعة
املدينة يف القرن التا�سع قبل امليالد.
ويعود هذا املزيج الديني الإ�سالمي وامل�سيحي يف هذه البلدة
�إىل الفاحتني القدماء الذين كانوا يعتنقون الديانتني.
وكانت �إ�س ��رائيل ق ��د �إحتلت تبن�ي�ن ملدة �أربعة �أ�ش ��هر بعد
�إجتياحه ��ا الأول جلنوب لبنان يف عام  ،1978ومعلوم �أن
اليونيفي ��ل �إنت�ش ��رت بعد هذا الإجتياح بوقت ق�ص�ي�ر .كما
�إجتاحت �إ�س ��رائيل البل ��دة للمرة الثاني ��ة يف عام ،1982
حي ��ث بقي ��ت حت ��ت الإحت�ل�ال حت ��ى ع ��ام  .1985وبعد
الإن�س ��حاب الإ�س ��رائيلي �إىل منطقة ال�ش ��ريط احلدودي،
�أ�ص ��بحت تبنني على خط املواجهة يف القتال الذي �إ�ستمر
حتى الإن�سحاب الإ�سرائيلي من املنطقة احلدودية يف عام
 .2000ويف الأعمال العدائية التي �إندلعت يف عام 1996
وح ��رب ع ��ام ُ ،2006قتل عدد م ��ن �أبناء البلدة وت�ض ��رر
العديد من منازلها وم�ؤ�س�ساتها التجارية.
جلب ��ت احل ��رب الدم ��ار للبل ��دة ،ولك ��ن يف الآون ��ة الأخرية
ومع �إ�س ��تعادة ال�سلم ،وخا�ص ��ة منذ عام  2006عقب ن�شر
اليونيفيل املعززة مبوجب قرار جمل�س الأمن  ،1701عادت
الق�صور ال�ضخمة للظهور على التالل املجاورة للبلدة.
�سلطان �سليمان ـ ق�سم ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل

كلمة رئي�س البلدية

اليونيفيل خري �شاهد
و�ص�لت قوة الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان (اليونيفي�ل) �إىل جنوب لبنان عام ،1978
و�إرتفع علمها يف بلدة تبنني خالل �شهر �آذار من العام ذاته ،وما زالت حتى اليوم تقوم
مبهامها للحفاظ على ال�سالم والإ�ستقرار وت�سهيل احلياة العامة ،وهي خري �شاهد على
ما يجري يف منطقتنا �إذ تنقل ال�صورة ال�صادقة �إىل العامل �أجمع.
لقــــد قــدمــــت الـيـــونـيـفيــــــل العـديــــد مـن ال�ش� �ـهــــداء
�إلـــى جـانــــب �ش� �هــــــداء اجليــــ�ش اللبنـانــــي وال�شــعــــب
واملقــاومـــــ ��ة يف �س� �بـيـــل تنـفـيــــ ��ذ قــــــ ��رارات الأمـــ ��م
املـتـحــــــدة ،وقـــــدمـــــت امل�ســـاعـــــدات للمــــواطنيـــــن يف
خمـتـلــــف املجـــاالت ،و�أقـــامــــــت �أفـ�ضـــــل العـــالقـــــات
معـهـــ ��م ،دون تـــ�س� �ــجـيــــــــل �أي خــــ�ل�اف لـغـــــــايــــــــ ��ة
تــاريــخــــــــه.

اجلميع حري�صون على
وجود اليونيفيل وهي
حمل ترحيب دائم

وتـُعـتـبــــــر بـلـــدتـنـــ ��ا تـبنـيــــن مـركــــــز ًا قـيـاديــــ ًا هــامــ ًا
لليـــــونيفيــــــــل ،وتـبـنـيـــــن مـــو�ض� �ـــــــع تـرحـيــــب دائـــــم
بـالـيـــــونـيـفـيـــــــ ��ل وزائـــريــــــه ��ا و�ض� �يــــوفـهــــا مـــــ ��ن
ر�ؤ�س� �ـــــاء و�شـخـ�ص� �يـــــات ووفـــــــ ��ود ،الــذيـــــ ��ن هــــ ��م
مـحــــــل تــرحيــــ ��ب مـــن قِـبـــل الأهــالـــــــ ��ي واملـجـلــــــ�س
البلـــــ ��دي والهيئـــــ ��ات الإختيــاريـــــــ ��ة والتـــــربـــــويـــــــة
والـ�ص� �حــيـــــة والـنـقـــــابيــــــ ��ة كـافـــــ ��ة ،و�إن الـجـمـيـــــــع
مـتـمـ�س� �ـــــك ببـقـــــاء عـلــــم اليـــــونيفيــــــــ ��ل مــرفـــرفــــ ًا
يف البلـــــدة.

العـــام لليـــونيفيــــل اللــــواء �ألبيـــرتـــو �أ�سـارتـا كـــويبـا�س
ومعــاونيـــ ��ه الع�س� �كـرييــن واملـدنييــ ��ن وقـ ��ادة الفـــ ��رق
و�أفـــــراد اليـــونيفيـــل و�أ�ســـالفهــم عمــــومــ ًا ملـا قـدمــــوه
مـن م�سـاعـــدات �إن�س� �ـانيــــة للأهــالــــي يف بلــــدة تبنيــن
وقــــــرى اجلــــــوار واجلنـــوب ب�ش� �ـكـــل عــــام ،ون�ش� �كـــــر
لهــ ��م تعـــاونـهـــ ��م مـــ ��ع اجلـيــ� ��ش اللبنــانــــ ��ي والقــــوى
الأمـنيـــــ ��ة متـمنـيــــ ��ن لهــ ��م �إقـامــــة طـيـبــــ ��ة يف ربــــوع
لبنـــان وتـنفيــــ ��ذ مهامـهــــم وعــــودتــهـــــم �إلــــى �أهلـهـــم
و�أوطـــانـهــــم.

�إنن ��ا نتقـــ ��دم بال�ش� �ـكــــــر اجلزيـــــ ��ل لليونيفيــــــ ��ل
وحكــومـاتهـ ��ا و�ش� �عــوبهـــا ،ونخ� ّ��ص بالذكـــ ��ر القائـــ ��د

�أ�سعد فواز
رئي�س بلدية تبنني

ت�شجيع الزارعة الع�ضوية يف مرجعيون
نفذت ق�وة الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان (اليونيفيل)
العاملة يف اجلن�وب العديد من امل�ش�اريع الإجتماعية
يف املنطق�ة الواقع�ة جنوبي نهر الليط�اين على مدى
وجوده�ا ،وتكثفت هذه امل�ش�اريع خالل ال�س�نوات
الثلاث التي تلت تعزي�ز اليونيفيل مبوج�ب القرار
الدويل  ،1701حيث و�ص�لت قيمتها �إىل ما يزيد عن
ماليني الدوالرات.
غري �أن م�ش ��روع ًا �صغري ًا ك ّلف ب�ضعة الآف من الدوالرات
كان ل ��ه الوقع الكب�ي�ر على �أهايل منطق ��ة مرجعيون� :إنه
م�ش ��روع متوي ��ل دورة تدريبي ��ة عل ��ى الزراعة الع�ض ��وية
وتربية النحل.

و�أ�ض ��اف ال�س ��يد احلوراين�" :أ�ش ��كر اليونيفيل على الدور
ال ��ذي قامت به جله ��ة كل التقدميات الت ��ي وفرتها لإقامة
الدورة ،و�أنا �أعترب �أن ذلك مل يكن �سوى جزء ًا ي�سري ًا مما
تقوم به اليونيفيل يف خدمة �شعبنا يف اجلنوب".

بن ��ا ًء على �إق�ت�راح لإقامة ه ��ذه الدورة قدمت ��ه "اجلمعية
التعاوني ��ة الزراعي ��ة للزراع ��ة الع�ض ��وية يف ديرميما� ��س
وجوارها" عرب رئي�س ��ة اجلمعية ال�س ��يدة �أمال احلوراين،
ل ّبى ق�س ��م ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل الطلب ،و�سارع �إىل
ت�أمني كل ال�سبل لإجناحها.

�أم ��ا رب ��ة املنزل راني ��ا قا�س ��م ( 30عام ًا) ،فقد �ش ��اركت
بحما�س ��ة كبرية مع العلم �أنها جمازة يف العلوم ال�سيا�سية
والإدارية ،وقالت ملجلة اجلن ��وب خالل وجودها يف �إحدى
املحا�ض ��رات امليدانية يف احلقل�" :أنا �أعمل منذ عامني يف
تربي ��ة النحل ،وقد �إ�س ��تفدت كثري ًا من ه ��ذه الدورة لي�س
فقط يف ال�ش� ��ؤون الزراعية التي جرى �شرحها جلهة تقليم
ال�ش ��جر والتعامل مع الرتبة والأ�س ��مدة وكيفية الإ�س ��تغناء
عن املواد الكيميائية يف الزراعة ،بل �أي�ض ًا من اليوم الذي
كان خم�ص�ص ًا ل�شرح كيفية التعامل مع تربية النحل".

ويف حدي ��ث �إىل جمل ��ة اجلن ��وب ،ق ��ال خمت ��ار بل ��دة دير
ميما�س ال�س ��يد خليل جنيب احلوراين ( 76عام ًا) والذي
�ش ��ارك يف الدورة التدريبية " :لقد �إكت�س ��بت فائدة كبرية
من هذه الدورة ،علم ًا �أن لدي معلومات كثرية عن الزيتون
مث�ل ً�ا� ،إال اين تع ّلمت �أ�ش ��ياء جديدة كثرية ال�س ��يما جلهة
تقلي ��م الأ�ش ��جار والتعامل مع الأ�س ��مدة والرتب ��ة بطريقة
تكون �صديقة للبيئة ول�صحة الإن�سان".
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�أقيم ��ت ال ��دورة عل ��ى م ��دى �أربعة �أي ��ام يف قاع ��ة تابعة
مل�ؤ�س�س ��ة "الر�ؤي ��ة العاملي ��ة" يف بل ��دة القليعة مب�ش ��اركة
حوايل خم�س�ي�ن مزارع ًا ومزارعة من ق ��رى ديرميما�س
وكف ��ركال وب ��رج املل ��وك والقليع ��ة ومرجعي ��ون وب�ل�اط
ودبني و�إبل ال�س ��قي واخلي ��ام وامل ��اري ،وينتمون ملختلف
الطوائف املوج ��ودة يف هذه الق ��رى .وكان بني املتدربني
ن�س ��اء ورجال وخماتري ور�ؤ�ساء بلديات ،فيما قام بعملية
التدري ��ب ثالث ��ة مهند�س�ي�ن متخ�ص�ص�ي�ن .وكان نه ��ار
الدورة ينق�سم �إىل ق�سمني� :أحدهما نظري يجري خالله
اخلبري املد ِّرب �ش ��رح ًا مف�ص ًال ومدعم ًا ب�صور معرو�ضة
على �شا�ش ��ة داخل القاعة ،والق�سم الثاين عملي يف �أحد
احلقول ،ويف�ص ��ل ب�ي�ن الق�س ��مني غداء م ��ن الإنتاجات
الزراعية الع�ضوية.
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و�أ�ض ��افت ال�س ��يدة قا�س ��م�" :إين اذ �أ�ش ��كر اليونيفيل على
تنظيمها هذه الدورة ف�إين �أدعو امل�س�ؤولني فيها �إىل املثابرة
على تنظيم دورات م�شابهة كي ن�شجع املر�أة على امل�شاركة،
لأن ه ��ذه الدورات ال ت�أخذ الكث�ي�ر من الوقت ولكنها تنمي
قدراته ��ا العلمية وتزيد من ثقافتها العامة وقد ت�س ��اعدها
على امل�ساهمة يف ت�أمني العي�ش لأ�سرتها".
�إن احلما�س ��ة التي �أبداها امل�شاركون يف الدورة كانت حمل
تقدير لدى املهند�سني الذين قدموا الإر�شاد بال كلل.

مع �أنني �أعـرف الكثيـر عـن
تعلمت
�شجر الزيتون ...فقد ّ
�أ�شياء جديدة كثرية
ال ��دورة ول ��دورات م�ش ��ابهة �إذا �أمكن من �ش� ��أنه �أن يحفّز
املزارعني على الإهتمام ب�أر�ضهم وزرعهم".
وحتدثت ال�س ��يدة �أمال احلوراين ( 40عام ًا) عن �أ�سباب
�إهتمامه ��ا بطلب �إقامة هذه الدورة من اليونيفيل ،فقالت:
"وجدت �أن ال �أحد يهتم بالزراعة الع�ضوية وانه يجب �أن
ت ��وىل هذه الزراع ��ة الإهتمام الكايف الذي ت�س ��تحقه لأنها
زراعة �ص ��ديقة للبيئة ول�صحة الإن�س ��ان ،علم ًا �أن تكلفتها
�أغلى بن�س ��بة  30يف املئة م ��ن الزراعة العادية ،ونظر ًا لأن
�إمكانيات تعاونيتي �ض ��عيفة فقد جل�أت �إىل ق�س ��م ال�ش�ؤون
املدنية يف اليونيفيل الذين ل ّبوا الطلب م�شكورين".
و�أ�ض ��افت ال�س ��يدة احل ��وراين" :كان ��ت ال ��دورة ناجح ��ة
ج ��د ًا ومنظم ��ة بطريق ��ة جي ��دة ،واملقيا�س عل ��ى ذلك هو
�أن املزارع�ي�ن الذين �ش ��اركوا فيها طالبوين بع ��د �إنتهائها
ب�إقامة دورات مماثلة ب�إ�ستمرار".

وقال �أحد ه�ؤالء املهند�س�ي�ن ح�سني حطيط ( 40عام ًا):
"�أنا �أعمل يف جمال الإر�ش ��اد الزراعي منذ  12عام ًا،
لكني مل �أ�ش ��هد خالل عملي مثل ه ��ذا احلما�س من قبل
امل�ش ��اركني الذي ��ن كانوا م ��ن �أعم ��ار وفئ ��ات �إجتماعية
خمتلفة .لقد مل�ست منهم جتاوب ًا كبري ًا من خالل الأ�سئلة
الكثرية التي طرحوها".

هذا وق ��د �إختُتمت الدورة التدريبية بحفل �ص ��غري قـــدم
خالله رئي�س ق�سم ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل ريت�شارد
مورت�شين�س ��كي �ش ��هادات على امل�شاركني� ،إ�ض ��افـــة �إىل
هدي ��ة رمزيـــة هـ ��ي عبارة عن من�ش ��ار ومق�ص زراعيني
لكــل م�شتـــرك.

و�أ�ض ��اف املهند� ��س حطي ��ط�" :إن متوي ��ل اليونيفي ��ل لهذه

�سلطان �سليمان ـ ق�سم ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل

مـن �أجـل جنـوب �أكـرث �إخ�ضـرار ًا
يف �إط�ار التوجه�ات الهادف�ة �إىل
جع�ل جن�وب لبن�ان منطق�ة �أكرث
�إخ�ضرار ًا� ،إنطل�ق يف بل�دة �ش�حور
الواقع�ة �إىل ال�ض�فة اجلنوبي�ة لنهر
الليط�اين م�شروع طم�وح يه�دف
لإع�ادة ت�ش�جري البل�دة بدع�م من
ق�سم ال�ش��ؤون املدنية يف اليونيفيل
وبتمويل من ال�سفارة الأ�سرتالية.

وكان م�س� ��ؤولون م ��ن اليونيفي ��ل وال�س ��لطات املحلية ،من
بينهم رئي�س بلدية �شحور احلاج علي الزين ،قد ح�ضروا
يف  15كانون الثاين املا�ض ��ي �إىل جانب �س ��عادة �س ��فرية
�أ�س�ت�راليا ال�س ��يدة ج�ي�ن دان لغر�س �ش ��جرة ال�ص ��نوبر
الأوىل ،وهي �إحدى � 2.300ش ��جرة من املتوقع �أن تغر�س
يف م�شروع غابة ال�صداقة اللبنانية-الأ�سرتالية.
يذك ��ر �أن هذه املرحلة هي جزء من م�ش ��روع كبري يهدف
لغر�س � 10.452شجرة ترمز �إىل �إجمايل م�ساحة لبنان
يف ه ��ذه القرية الواقعة على تلة مطلة على نهر الليطاين.
وكج ��زء م ��ن امل�ش ��روع املذك ��ور ،مت حتى تاريخ ��ه غر�س
� 4.000شجرة.
�إن امل�ش ��روع ال ��ذي يج ��ري �إجن ��ازه يف بلدة �ش ��حور ي�أتي
يف �إط ��ار �س ��عي اليونيفيل لرفع م�س ��توى الوعي البيئي يف
منطق ��ة عملياتها يف جنوب لبنان ،وكذلك جلعل املنطقة
حمبة للبيئة مع �آث ��ار طويلة الأمد على التنمية من خالل
توفري م�س ��احات خ�ضراء لل�سكان لفوائد ترفيهية ،ف�ض ًال
عن فوائدها على �ص ��عيد منتجات الفاكهة وزيادة التنوع
البيولوج ��ي للأرا�ض ��ي الزراعي ��ة القريب ��ة ،الأم ��ر الذي
ينعك�س دعم ًا غري مبا�شر للنحالني يف املنطقة.
م ��ن جانب �آخر ،ثمة مبادرات �أخرى مت تنفيذها م�ؤخر ًا،
م ��ن بينها م�ش ��روع �إعادة ت�ش ��جري يف اخلي ��ام مت خالله
غر� ��س � 5.000ش ��جرة بتموي ��ل م ��ن ماليزيا ،وم�ش ��روع
�إع ��ادة ت�ش ��جري �آخر يف را�ش ��يا الفخ ��ار مت خالله غر�س
� 3.000شجرة بتمويل من اليونيفيل.
من جهته� ،أعرب احلاج الزين عن تقديره لق�سم ال�ش�ؤون
املدني ��ة يف اليونيفي ��ل والكتيبة الإيطالية العاملة �ض ��من
�إط ��ار اليونيفيل املنت�ش ��رة يف املنطقة على م�س ��اعدتهما
الإن�س ��انية ،معرب ًا كذلك عن �شكره لل�س ��فارة الأ�سرتالية
لتمويلها م�ش ��روع �إعادة الت�ش ��جري ،معترب�أ �أن "ال�شجرة
هي �أف�ضل و�سيلة لتحقيق الراحة واجلمال يف اجلنوب".
ويف حف ��ل �أقي ��م قبل غر�س ال�ش ��جرة الأوىل يف امل�ش ��روع
خارج البلدة� ،أعربت ال�س ��فرية الأ�س�ت�رالية عن �ش ��كرها

للمجتم ��ع املحل ��ي واليونيفي ��ل ،مع�ب�رة عن �أمله ��ا يف �أن
"تذ ّكر غابة ال�صداقة اللبنانية-الأ�سرتالية �أبناء البلدة
والأجي ��ال القادمة مبدى ال�ص ��داقة العظيمة التي تربط
بني �أ�سرتاليا ولبنان".

�إىل منافع م�شروع املنطقة اخل�ضراء التي تنعك�س �إيجاب ًا
عل ��ى البيئ ��ة ،الفت ًا �إىل العالق ��ة الوثيقة الت ��ي تربط بني
املجتمع املحلي واليونيفيل.

و�أ�ض ��افت" :وح�س ��ب �إعتقادي ،الأهم من ذلك هو تذكري
الأجيال القادمة ب�أهمية احلفاظ على الطبيعة والإهتمام
بالأ�شجار والطيور التي تعي�ش فيها".

وق ��ال" :هن ��اك نوع م ��ن ال�ص ��داقة بني املجتم ��ع املحلي
والبلدي ��ة واليونيفيل "،الفت ًا �إىل �أنه �إ�ض ��افة �إىل التقدير
الكب�ي�ر لليونيفي ��ل عل ��ى م�س ��اهماتها يف التنمي ��ة ،ف� ��إن
"م�شروع �إعادة الت�شجري من �ش�أنه بال �شك زيادة هذا
التقدير".

يذكر �أن امل�ش ��روع يهــدف �إىل �إن�ش� �ــاء منطقــة خ�ضــراء
للإ�س ��تفـــادة منهـ ��ا علـ ��ى ال�ص ��عيـديــــن الـتــرفـيهــــ ��ي
والإقت�صــادي ،و�س ��يتــم يف هــذا الإطــار غــر�س �أ�شجـــار
متنوعة ،من بينها �أ�ش ��جار اجلـوز والزيتــون وال�صنـوبــر
يف الأ�شهر املقبلة.

من ناحيتها ،املد ِّر�سة بتول زريق �أ�شارت �إىل �أن العمل يف
�إعادة الت�ش ��جري بد�أ كم�شروع متوا�ض ��ع لزراعة الأ�شجار
عند مدخل القرية وعلى جوانب �ش ��وارعها ،بيد �أنه تطور
الآن لي�صبح م�شروع حممية طبيعية.
وهي ترى يف هذا امل�ش ��روع �أي�ض� � ًا �أداة تعليمية لطالبها،
وعن ذل ��ك قال ��ت" :بالت�أكيد �سن�ص ��طحب الطالب �إىل
ه ��ذه املحمية اخل�ض ��راء لتثقيفهم ح ��ول كيفية احلفاظ
عل ��ى البيئ ��ة ،ومن املمك ��ن �أن يغر� ��س كل طالب بنف�س ��ه
�شجرة فيها".

وكانت ال�س ��يدة دان قد �ألقت كلمتها بح�ض ��ور ح�ش ��د من
�أبن ��اء البل ��دة وطالب املدار� ��س يف حفل �أُقيم يف �س ��احة
القرية ترحيب ًا بالزوار.

�إىل ذل ��ك� ،س ��يتم غر�س الأ�ش ��جار يف عدة مواق ��ع تابعة
للبلدي ��ة ،من �ض ��منها املنطق ��ة املحاذية لنه ��ر الليطاين
واملمتدة على طول خم�سة كيلومرتات يف مناطق ترفيهية
ومواق ��ع تنزّه� ،إ�ض ��افة �إىل اجلبال القريب ��ة اخلالية من
الأ�شجار وعلى طول الطرق يف القرية.
وال بد من الإ�ش ��ارة �إىل �أن م�شروع جعل املنطقة املحيطة
ببلدة �شحور خ�ض ��راء ي�أتي بناء على رغبة "جلنة �شحور
اخل�ض ��راء" ،وهي ت�ض ��م عدد ًا من ال�س ��كان ،من بينهم
رئي�س البلدية ،وتتطلع �إىل غر�س � 10.452شجرة.
بدوره ،ع�ض ��و "جلنة �شحور اخل�ضراء" كامل خليل �أ�شار

�أم ��ا حممد حم ��ود ،وهو ع�ض ��و الغرفة العربي ��ة للتجارة
وال�ص ��ناعة يف �أ�س�ت�راليا ،فق ��ال" :نحن نعل ��م جميع ًا �أن
الع ��امل يعاين م ��ن �أزمة بيئية ب�س ��بب ظاه ��رة الإحتبا�س
احل ��راري .ولك ��ن يف جنوب لبنان تفاقم الو�ض ��ع ب�س ��بب
احل ��روب والقناب ��ل العنقودي ��ة التي �أحرق ��ت الكثري من
الغابات والوديان ،ومن �ش�أن هذا امل�شروع تعوي�ض النا�س
والبيئة عن خ�سائرهم".
رانيا بدير ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

تـمرين برمـائي م�شتـرك بني القـوات
امل�سلحة اللبنانية واليونيفيل يف جنوب
و�ضمن هذا التمرين الذي جرى قبالة �شاطئ بلدة الناقورة
اجلنوبي ��ة التي حتت�ض ��ن املق ��ر العام لليونيفي ��ل� ،إنطلقت
ترجل منها رجال
خم�سة زوارق ب�إجتاه مرف�أ البلدة ،حيث ّ
ً
الكوماندو� ��س اللبناني ��ون ،ف�أخ ��ذوا �أو�ض ��اعا قتالية على
ال�ص ��خور املنت�شرة على ال�شاطئ ،و�شرعوا يف ت�أمني املرف�أ
م ��ن كل اجلهات .وما هي �إال حلظات حت ��ى تبعهم زورقي
�إنزال وعلى منت كل منهما عربتان مدرعتان.
ويف �س ��ياق التمري ��ن قام ��ت وح ��دات الإن ��زال بعمليات نقل
للآلي ��ات م ��ن و�إىل ال�س ��فينة الربمائي ��ة الإيطالي ��ة "�س ��ان
ماركو"� .إ�ضافة �إىل ذلك ،قام عنا�صر كوماندو�س �إيطاليون
من اليونيفيل على منت مروحية بعملية �إنزال بوا�سطة احلبل
على �سطح ال�سفينة ،فيما تو ّلت مروحية �أخرى ت�أمني الغطاء
اجلوي .وقد �أتى هذا التمرين يف �إطار حماكاة لعملية ُّ
تدخل
على منت �س ��فينة م�ش ��تبه بقيامه ��ا بعملية تهري ��ب يف املياه
الإقليمية اللبنانية بهدف تفتي�شها ،وذلك يف �إطار مهمة قوة
اليونيفيل البحرية املوجلة تنفيذ قرار جمل�س الأمن الدويل
 1701بالتعاون مع قوات البحرية اللبنانية.
ووفقا ملا ذكره بيان �ص ��حفي م�ش�ت�رك �ص ��ادر عن اجلي�ش
اللبن ��اين واليونيفي ��ل ،ف�إن اله ��دف من التمري ��ن املذكور
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يف �إطار التمرينات التدريبية امل�شرتكة التي جتري بني قوة الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان (اليونيفيل) والقوات امل�سلحة
اللبنانية ،جرى يف  26ت�رشين �أول من العام  2009مترين برمائي بني اجلانبني هو الثاين من نوعه خالل �سنة حمل
�إ�سم "ال�شواطئ املفتوحة".
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متثل يف �إختبار �إجراءات القيادة وال�س ��يطرة� ،إ�ضافة �إىل
تدريب قوات الطرفني والتحقق من كافة الو�سائل واملرافق
امل�ستخدمة يف العمليات الربمائية الأ�سا�سية.
ويف حديث �إىل ال�ص ��حفيني بعي ��د �إنتهاء التمرين يف مرف�أ
الناق ��ورة� ،أ�ش ��ار القائد الع ��ام لليونيفي ��ل يف حينه العماد
كالودي ��و غراتزيانو �إىل �أن "التمرين كان منا�س ��بة جيدة
لنتدرب مع ًا ،ولنزيد من تعاوننا وتن�س ��يقنا ،وكذلك ِنّ
لنمت
�صداقتنا ونبقى مع ًا".
م ��ن ناحيته ،لفت قائد قطاع جن ��وب الليطاين يف اجلي�ش
اللبناين ،العميد خليل م�س ��ن� ،إىل �أن الطرفني ي�ستفيدان
من بع�ض ��هما البع� ��ض يف مثل ه ��ذه التمرين ��ات ،ذلك �أن
اليونيفي ��ل تن�ش ��ر قدراته ��ا الكب�ي�رة ،يف ح�ي�ن �أن اجلي�ش
اللبناين يقدم خربته امليدانية".
ويف مقابل ��ة م ��ع �إذاعة اليونيفيل� ،أ�ض ��اف العميد م�س ��ن:
"�إذا جمعنا بني اخلربات اللبنانية والأجنبية �سي�س ��تفيد
كال اجلانبني يف عملياتهما يف امل�ستقبل".
يذك ��ر �أن ق ��وة اليونيفيل البحرية �إنت�ش ��رت بنا َء على طلب
من احلكومة اللبنانية مل�س ��اعدة القوات البحرية اللبنانية

عل ��ى ت�أم�ي�ن املي ��اه الإقليمية وامل�س ��اعدة يف من ��ع الدخول
غري امل�ص� � ّرح به للأ�سلحة �أو املواد ذات ال�صلة عن طريق
البحر �إىل لبنان.
وكان �أول مترين بحري م�شرتك بني قوة اليونيفيل البحرية
والقوات البحرية اللبنانية قد جرى يف �ش ��هر �آذار من عام
 .2009ومن ��ذ بدء عملياتها يف  15ت�ش ��رين �أول من عام
 ،2006هاتف ��ت ق ��وة اليونيفي ��ل البحري ��ة م ��ا يقرب من
� 30.000سفينة ،و�أحالت �أكرث من � 400سفينة م�شبوهة
�إىل ال�سلطات اللبنانية ملزيد من التفتي�ش.
جت ��در الإ�ش ��ارة �إىل �أن ق ��وة اليونيفي ��ل البحرية ت�ض ��م
حالي� � ًا ما جمموع ��ه ثماين �س ��فن ،وهي الق ��وة البحرية
الأوىل م ��ن نوعها يف تاريخ بعث ��ات الأمم املتحدة حلفظ
ال�س�ل�ام .يذكر �أن �إجمايل عدد الدول التي �ش ��اركت يف
ق ��وة اليونيفيل البحرية يبل ��غ  14دولة ،وهي :بنغالدي�ش
وبلجيكا وبلغاريا والدمنارك وفـرن�س ��ا و�أملـانيا واليــونان
واندوني�س ��يا وايطالي ��ا وهـولن ��دا والرنوي ��ج وا�س ��بانيا
وال�سـويــد وتركيـا.
جان العلم ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

�أطلقت اليونيفيل �سل�سلة تلفزيونية جديدة
تعــرف �إلــى اليـونيفيـــل
عنوانها ّ

وهي عبارة عن جمموعة �أفالم وثائقية مدة كل منها  10دقائق تقدم نظرة خا�صة عن �أن�شطة
اليونيفيل وقوات حفظ ال�سالم العاملة يف �إطارها بوجه خا�ص .ومن املتوقع �أن تت�ضمن ال�سل�سلة
ت�سع حلقات� ،ست منها مت بثها عرب املحطات اللبنانية التالية :اجلديد و NBNوتلفزيون لبنان.
يف حال فاتتكم م�شاهدة �إحدى احللقات ،ميكنكم متابعتها على موقع اليونيفيل الإلكرتوين� ،أو من
خالل موقعي يوتيوب ( )YouTubeوفي�سبوك (.)Facebook

مقر اليونيفيل  1القوة البحرية ـ2
يف الناقورة

�شريوكو
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عنا�رص نزع االلغام اخلط الأزرق
يف اليونيفيل

 4القوة البحرية ـ5
هي�سن
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م�ساعدة املجتمع
املحلي

�إن�ضموا �إلينا عرب الإنرتنت
يوتيوب (www.youtube.com/UNIFILVIDEOUNIT :(YouTube
"تعرف �إىل اليونيفيل" وجميع �إنتاجاتنا التلفزيونية الأخرى عرب قناتنا على موقع يوتيوب ()YouTube
ميكنكم م�شاهدة �أحدث حلقات �سل�سلة ّ
االلكرتوين ،مبا يف ذلك �سل�سلة "رحلة عرب اليونيفيل مع رفيق علي �أحمد"� .إ�شرتكوا بالقناة كي يتم �إعالمكم عند حتميل �إنتاجات جديدة.
�صفحة الفي�سبوك (UNIFIL-PIO :(Facebook
"تعرف
�سل�سلة
حلقات
أحدث
�
أن
�
إىل
�
إ�شارة
ل
ا
مع
إعالمية،
ل
ا
اليونيفيل
إنتاجات
�إن �صفحتنا على موقع في�سبوك  Facebookتهدف حتديد ًا �إىل الإعالن عن �
ّ
�إىل اليونيفيل" متوفرة على هذه ال�صفحة بنوعية فيديو ذات جودة عالية� .إن�ضموا �إىل جمموعة �أ�صدقاء �صفحة  UNIFIL-PIOو�سيتم �إعالمكم على الفور
عند حتميل حلقة جديدة� .شاركونا �آراءكم من خالل ن�رش تعليقاتكم ،وال تن�سوا دعوة �أ�صدقائكم للإن�ضمام �إىل جمموعة �أ�صدقاء ال�صفحة.
موقع اليونيفيل الإلكرتوين ـ unifil.unmissions.org
عرب هذا املوقع ميكنكم الإطالع على تاريخ اليونيفيل ،كما ميكنكم احل�صول على �أحدث املعلومات ب�ش�أن مهمة اليونيفيل و�أن�شطتها احلالية ،بالإ�ضافة
�إىل م�شاهدة ال�صور الفوتوغرافية والإنتاجات التلفزيونية وجملة اجلنوب.

اليونيفيل تقدم موقعها الإلكرتوين
باللغتني االجنليزية والعربية
http://unifil.unmissions.org

الزلزال الذي
د ّمر هاييتي � ّرشد
الكثري من الأطفال

