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اإلفتتاحية

»القوات امل�سلحة اللبنانية – يف �سدارة القيادة« هو املو�سوع الرئي�سي 

 .2017 لعام  »اجلنــــوب«  من  الأخري  العدد  لهذا  اختياره  مّت  الذي 

وع�سية احتفال اليونيفيل بالذكرى الأربعني لتاأ�سي�سها الذي ي�سادف 

الأف�سل  الطريقة  هذه  تكون  رمبا   ،2018 العام  من  اآذار  �سهر  يف 

لإختتام عام 2017، ونعني بذلك القاء ال�سوء على التطوير امل�ستمر 

للقوات امل�سلحة اللبنانية. ولرمبا كانت هذه فر�سة ل�ستعرا�ض بع�ض 

ت�سطلع  والتي  العمليات  منطقة  يف  جتري  التي  احلا�سمة  الأعمال 

بها اليونيفيل وزمالوؤنا يف القوات امل�سلحة اللبنانية، وهم �سركاوؤنا 

ال�سرتاتيجيون، حيث نعمل بتن�سيق وثيق مع بع�سنا البع�ض.

بعد وقف الأعمال العدائيـة يف عام 2006، انت�سرت القوات امل�سلحـة 

اللبنانية يف منطقة عمليات اليونيفيل بعد غياب دام ثالثني عامًا. 

 ،1701 الدويل  الأمن  لوليتها مبوجب قرار جمل�ض  وفقًا  واليونيفيل، 

القوات  كانت  بينما  الأو�ساع  وراقبت  هذه  الإنت�سار  عملية  دعمت 

امل�سلحة اللبنانية تزيد ب�سكل مّطرد قدراتها وفعاليتها يف املنطقة. 

امل�سلحة  القوات  اليونيفيل  ت�ساعد  امل�سرتك،  التدريب  خالل  ومن 

اللبنانية على الو�سول اىل القدرة العملياتية الكاملة، بحيث تتمكن 

املادي  املمثل  بو�سفها  املطاف،  نهاية  يف  اللبنانية  امل�سلحة  القوات 

اأن تتوىل امل�سوؤولية الكاملة عن منطقة  لل�سلطة احلكومية يف اجلنوب، 

العمليات من اليونيفيل. ولقد كان من دواعي �سروري ب�سكل خا�ض اأن 

اأرى �سكان املنطقة وهم يحت�سنون هذا النت�سار، واأن اأرى كيف اأن 

واأن  ن�سيج املجتمع هنا،  اأ�سبحت جزءًا من  اللبنانية  امل�سلحة  القوات 

اأرى كيف ُينظر اإليها الآن لناحية توفري الأمن ل�سكان املنطقة.

�سوف يلقي هذا العدد ال�سوء على التاريخ امل�سرتك للقوات امل�سلحة 

اللبنانية واليونيفيل وهما يعمالن معًا لتحقيق الأهداف الواردة يف 

1701. و�سوف يّطلع القّراء على وجهة  قرار جمل�ض الأمن الدويل 

نظر قائد قطاع جنوب الليطاين، العميد روبرت العلم، الذي تربطني 

به عالقة موّدة اىل جانب العالقة املهنية. و�سوف نخترب احلياة من 

خالل عيون اجلنود اللبنانيني الذين يعملون يوميًا مع جنود حفظ 

ال�سالم التابعني لليونيفيل والقادمني من اأربعني دولة خمتلفة. كما 

اأننا �سوف نّطلع على اآراآء بع�ض �سكان املنطقة حول ما يعنيه انت�سار 

القوات امل�سلحة اللبنانية هنا يف هذا اجلزء من جنوب لبنان بالن�سبة 

امل�سلحة  للقوات  اليونيفيل  اأن دعم  واأخــريًا، �سوف نرى كيف  لهم. 

يف  الدولة  �سلطة  ب�سط  يف  وي�سهم  لبنان  حكومة  ي�ساعد  اللبنانية 

اجلنوب، والذي بدوره يعّزز الإ�ستقرار يف جميع اأنحاء لبنان ككل.

اليونيفيل، لطاملا  لبعثة  وقائٍد عاٍم  توّليت من�سبي كرئي�ٍض  اأن  منذ 

امل�سلحة  القوات  اعتمدته  الذي  املهني  الع�سكري  بالنهج  عجبت 
ُ
اأ

و�سرق  �سمال  بها يف  قامت  التي  احلا�سمة  العمليات  من  اللبنانية. 

وعمليات  الدوريات  ت�سيري  اإىل  ال�سيادية،  حدودها  لتاأمني  لبنان 

مع  اجلنوب  يف  يوميًا  بها  تقوم  التي  ال�سواريخ  اطــالق  مكافحة 

الع�سكرية.  قدراتها  اللبنانية  امل�سلحة  القوات  اأثبتت  اليونيفيل، 

واأمتنى اأن اأراها توا�سل تطوير هذه القدرة، واأن تزيد عديدها يف 

قطاع جنوب الليطاين، حتى تتمكن اليونيفيل يف نهاية املطاف من 

ت�سليم امل�سوؤولية عن منطقة العمليات اإىل القوات امل�سلحة ال�سيادية 

يف دولة لبنان، مما ي�سمح لليونيفيل باإغالق الف�سل املتعلق بوجودها 

هنا منذ ما يقرب من اأربعني عامًا.

ول ي�سعني هنا ال اأن اأ�سكر اأع�ساء هيئة التحرير على عملهم يف هذا 

العدد، واأتطلع اإىل موا�سلة العمل معكم جميعًا يف الأ�سهر املقبلة. 

واأخريًا، اأود اأن اأغتنم هذه الفر�سة لأتقدم م باأحّر الّتهاين مبنا�سبة 

العام اجلديد، متمنيًا اأن يكون عام 2018 مفعمًا بال�سعادة وال�سالم. 
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أحداث متسلسلة

يف  كتيبة  قيادة  توّلت  التي  الأوىل  ال�سيدة 

اليونيفيل، الرائد نينا رادوها من �سلوفينيا، 

اأنهت مهمتها الطويلة التي ا�ستغرقت �سبعة 

كانون   2 يف  املتحدة  الأمم  بعثة  مع  اأ�سهر 

األقتها يف حفل  2017. وخالل كلمة  الأول 

اإنها  ــا  رادوهـ الــرائــد  قالت  ال�سلطة،  نقل 

تعزيز  يف  باإ�سهامهم  فــخــورون  وكتيبتها 

ال�سالم يف جنوب لبنان.

نف�سه،  تلقاء  من  يــاأت  مل  »النجاح  وقالت: 

بل اأتى نتيجة املهارات اجليدة، والت�سميم 

من  كـــان  ذلــــك،  ــب  جــان واإىل  والــــروؤيــــة. 

ال�سروري وجود جنود ممتازين ومتفانني، 

عملهم،  يتقنون  خربة  ذوي  �سف  و�سباط 

الروؤية.  بح�سن  يتمتعون  �سباط  جانب  اإىل 

وقد كانوا جميعاً موجودين، حيث �سكلنا معاً 

فريق عمل لعب فيه كل فرد دوراً هاماً«.

اليونيفيل  مع  رادوها  اأن خدمة  اىل  اإ�سارة 

بعثة حفظ  اإطــار  الأوىل يف  مّثلت جتربتها 

�سالم تابعة لالأمم املتحدة.

الغربي  القطاع  قائد  اأ�ساد  ناحيته،  من 

لليونيفيل العميد رودولفو �سغانغا بالرائد 

كتيبتها  قيادة  تولّت  اإنها  وقــال  رادوهـــا، 

ــســـاف:  بــحــمــا�ــض ومــهــنــيــة وكـــفـــاءة. واأ�ـ

»بو�سفها ال�سيدة الأوىل التي تتوىل قيادة 

الــرائــد  ت�سّرفت  اليونيفيل،  يف  كتيبة 

رادوها كقدوة يحتذى بها ب�سبب قيادتها 

ومهارتها وتفانيها«.

هي  �سلوفينيا  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

اإحدى الدول البالغ عددها 41 امل�ساهمة 

ويخدم  اليونيفيل،  يف  ع�سكرية  بقوات 

�سلوفيني  �سالم  حفظ  جندي   15 حالياً 

حفظ  بعثة  اأفراد  بني  ومن  البعثة.  يف 

فرداً،   10,500 عددهم  البالغ  ال�سالم 

ت�سكل الن�ساء حوايل %4,3.

أول سيدة تتوّلى قيادة كتيبة في اليونيفيل تختتم فترة خدمتها في لبنان

يف 25 ت�سرين الأول 2017، زار وفد من 

الإحتاد  دول  بعثات  ممثلي  وكبار  �سفراء 

العام  املــقــّر  ع�سواً   15 ي�سم  ــي  ــ الأوروب

لليونيفيل واخلط الأزرق.

وقـد اأطلع م�سوؤولـو اليـونيفيـل الوفــد علـى 

البعثـة يف منطقـة عملياتها، مبا يف  عمل 

امل�سلحــة  القـوات  مع  التعاون  زيادة  ذلك 

اللبنانية املعززة حديثاً، ول �سيما لناحية 

تنفيذ قراري جمل�ض الأمن الدويل 1701 

اليــونيفيــل  و2373. كما �سكـر م�سـوؤولـو 

جنــود حفظ  لعمــل  دعمهم  على  الـوفــد 

ال�ســالم التابعني لالأمم املتحدة لناحيـة 

امل�ســاعـدة يف احلفاظ على الإ�ستقرار يف 

جنــوب لبنــان.

الوفــد �سفيــرة بعثــة الحتــاد  وقــد �سّم 

ل�ســـن،  كــري�ستينا  لبنـان  يف  الأوروبـــي 

وبلغاريا  النم�سا  بعثات  وممثلي  و�سفراء 

وفنلنـدا  الت�سيكيـة  واجلمهوريـة  وقرب�ض 

ورومانيا  وبولندا  وهولندا  واإيطاليا  واأملانيا 

و�سلوفاكيا واإ�سبانيا وال�سويد.

هــذا وت�سـاهــم 15 دولــة من اأ�ســل دول 

الإحتـاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولــة 

بعـــدد كبيـر من جنــود حفظ ال�ســالم يف 

نحـو  عـديــدها  البــالغ  اليـونيفيــل  اإطـار 

10,500 جندياً. 

سفراء االتحاد األوروبي يزورون المقّر العام لليونيفيل والخط األزرق

3 ماليين  اليونيفيل تقّدم نحو 
دوالر للدعم المجتمعي

للتعاون  الــيــونــيــفــيــل  مــ�ــســاريــع  تــعــالــج 

الإحتياجات  بع�ض  الع�سكري  املــدين- 

الأكرث اإحلاحا لل�سكان امل�سيفني وتدعم 

ال�سلطات املحلية، هذا يف نف�ض الوقت 

العالقات  توطيد  يف  فيه  ت�سهم  الــذي 

املحلية.  واملجتمعات  اليونيفيل  بــني 

وهذه امل�ساريع، �سواء جاءت على �سكل 

تعبيد طريق اأو تقدمي م�ساعدة طبية اأو 

بيطرية اأو دورات تعليمية وبناء قدرات، 

الــنــا�ــض يف  حــيــاة  عــلــى  تـــرتك ب�سمة 

جنوب لبنان.

يف الــفــرتة بــني 1 كــانــون الــثــاين و7 

اأكرث  تنفيذ  مّت   ،2017 الأول  كانون 

يف  النوع  هذا  من  م�سروعًا   220 من 

جنوب  يف  اليونيفيل  عمليات  منطقة 

 3 نحو  بلغت  اإجمالية  بتكلفة  لبنان 

ماليني دولر.

وقــد مّت متويل اجلــزء الأكــرب من هذه 

امل�ساهمة  الدول  خمتلف  من  امل�ساريع 

بقوات ع�سكرية. 

تقدمها  اأخــــرى  اأنــ�ــســطــة  جــانــب  إىل 
وي�سمل  املحلي،  املجتمع  اىل  اليونيفيل 

ذلك دورات اللغة والألعاب القتالية.

اإىل  الــدول  هــذه  من  التمويل  وي�ساف 

500،000 دولر يف ال�سنة من  حوايل 

ذات  امل�ساريع  لــدعــم  املتحدة  الأمم 

الأثر ال�سريع يف اجلنوب.

و�ــســبــاط   2017 اأيـــلـــول  بـــني  ــفـــرتة  الـ يف 

امل�سلحة  والقوات  اليونيفيل  اأجرت   ،2018

بــالــذخــرية  مــ�ــســرتكــة  تــدريــبــات  اللبنانية 

املدرعة  الأ�سول  خاللها  ا�ستخدمت  احلية 

منطقة  يف  واخلفيفة  الر�سا�سة  والأ�سلحة 

تبعد كيلومرتًا واحدًا اإىل اجلنوب من املقّر 

العام لليونيفيل يف الناقورة. وقد �سارك يف 

وقوة  اللبنانية،  امل�سلحة  القوات  التدريبات 

لليونيفيل،  العام  للقائد  التابعة  الإحتياط 

وحمل  ال�سرقي.  والقطاع  الغربي  والقطاع 

التدريب اإ�سم »عا�سفة الفولذ«.

يذكر اأن التدريبات امل�سرتكة بالذخرية احلية 

جتري بانتظام بني القوات امل�سلحة اللبنانية 

واليونيفيل، حيث تندرج يف اطار ال�سعي اإىل 

حت�سني مهارات وخربات الوحدات الع�سكرية 

واحلفاظ على كفاءتها وتبادل املعرفة، ا�سافة 

اىل تعزيز اآلية التن�سيق القائمة بني القوتني. 

وهذا التدريب امل�سرتك فر�سة جيدة لكل من 

لزيادة  اللبنانية  امل�سلحة  والقوات  اليونيفيل 

وتعزيز  املتبادلة  واملــعــارف  التعاون  تعزيز 

القدرة على القيام مبهمات م�سرتكة.

وكان احلد من اأي ازعاج حمتمل ل�سكان 

لهذه  التخطيط  اأثــنــاء  ــة  ــوي اأول املنطقة 

التدريبات.

اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية يجريان تدريبات بالذخيرة الحّية

س
سكال ماركو

األمم المتحدة/با

ي ي للقطاع الغرب
ب اإلعالم

األمم المتحدة/المكت

س
سكال ماركو

األمم المتحدة/با



قطاع جنـوب الليطاني هو المنطقة األكثر أمناً، كلمات قليلة تعبّر عن الحال التي وصلت إليه هذه البقعة 
العزيزة من أرض الوطـن. فما هي األسباب التي حّولت الفتيل الصاعق في جسد الوطن إلى صمام أمان لكل 
لبنان، هل هي »المظلة الدولية« أم وجود جيش يتمتع بعقيدة قتالية راسخة وواضحة تحدد له العدو، جيش 
يرابط على تخوم ما سمي بالخط األزرق للدفاع عن كل شبر من أرض الوطن؟ أم أنه الشعب المتشبث 
بأرضه والذي يقف خلف جيشه؟ المؤكـد صحـة ذلك كلـه، وأن العالقــة بين الجيش والمواطنين وقـوات 
كثر من مناسبـة بالدم والعرق، هي التي جعلت من قطاع جنـوب الليطـاني درعاً  اليـونيفيـل، والتي تعمدت في أ

للوطـن وواحــة أمان واستقـرار.

بقلم قائد قطاع جنوب الليطاني في القوات المسلحة اللبنانية

س
سكال ماركو

األمم المتحدة/با

ن
ك غارت

األمم المتحدة/مار

* بتاريخ 17 اآذار 1978، تقدمت احلكومة اللبنانية بطلب 
دعوة جمل�ض الأمن الدويل اإىل النعقاد، فانعقد يف اليوم 

نف�سه، وجاءت الإ�سارة الأوىل اإىل احتمال اإر�سال قوات 

دولية اإىل جنوب لبنان يف ت�سريح لل�سفري غ�سان تويني 

مندوب لبنان لدى جمل�ض الأمن اآنذاك. ويف 19 اآذار 

1978، تبنى جمل�ض الأمن الدويل القرارين 425 و426.

مبوجب القرار 425 )1978(، قرر جمل�ض الأمن الدويل 

اأن ين�سئ فورًا حتت �سلطته املبا�سرة قوات دولية موؤقتة يف 

لبنان )اليونيفيل( على اأن تتاألف من عنا�سر تابعة للدول 

الأع�ساء يف منظمة الأمم املتحدة، واأناط بالأمني العام 

القرار  املتحدة مهمة و�سع تقرير حول تطبيق  لالأمم 

املذكور. حددت الفقرة الثالثة من هذا القرار لقوات 

الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان املهمات التالية:

- التحقق من ان�سحاب القوات الإ�سرائيلية.
- اإعادة ال�سالم والأمن الدوليني.

- م�ساعدة حكومة لبنان على تاأمني عودة �سلطتها الفاعلة 
اإىل املنطقة.

متوز  يف  لبنان  على  ال�سرائيلي  العدوان  اأثر  على   -
املوؤرخ   1701 ومبوجب قرار جمل�ض الأمن   *  ،2006

لمحة تاريخية عن قدوم اليونيفيل 
إلــى لبنــان:

7  6 اجلنوب
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 قطاع جنوب الليطاني
واحــة أمــن



    أن االنجاز الذي 
قـدمنــاه معـاً فـي 
الجنــــوب، يشكـل 
نموذجاً دولياً رائداً 
فـي التعامــــل مع 
منـاطـق النزاعـات، 
وإحــــــالل الســـــــالم 

واالستقرار فيها.

س
سكال ماركو

األمم المتحدة/با

يف 11 اآب 2006، رّحب جمل�ض الأمن بقرار احلكومة 

جندي   15000 بن�سر  القا�سي  اآب   7 يف  اللبنانية 

كما  لبنان،  جنوب  يف  اللبنانية  امل�سلحة  القوات  من 

وقرر   ،2007 اآب  نهاية  حتى  اليونيفيل  ولية  مدد 

15000 جندي.  يبلغ  اأق�سى  اإىل حّد  زيادة عديدها 

اإىل  بالإ�سافة  اليونيفيل  تتوىل  القرار،  لهذا  ووفقًا 

 425 الأمن  جمل�ض  قراري  مبوجب  الأ�سلية  مهمتها 

مرافقة  العدائية،  الأعمال  وقف  ر�سد  مهمة  و426، 

النشاطات العمالنية وأبرزها:

على  دوريـات  راجلــة،  دوريات  حممـولــة،  دوريــات   -
اخلط الأزرق، حواجز ثابتــة وظرفيـة، نقاط مراقبـة، 

اأعمال هند�سيـة )نزع الألغام، تفكيك عبوات، تعطيل 

مواكبــة  منفجرة(،  غري  وذخائر  م�سبوهــة  اأج�سام 

اطالق  ملنـع  دوريات  القطاـع،  وخارج  داخل  القوافــل 

ال�سواريخ باجتاه الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، اعادة 

تعليم اخلط الأزرق.

يف  انت�سارها  اأثناء  اللبنانية  امل�سلحة  القوات  ودعم 

جميع اأرجاء اجلنوب، وتقدمي امل�ساعدة لها، ل�سمان 

و�سول املعونات الإن�سانية اإىل ال�سكان املدنيني والعودة 

الطوعية والآمنة للنازحني.

* مبـوجــب قرار جمل�ض الوزراء اللبناين الرقـم 1 تاريـخ 
16 اآب 2006، تقــرر اإنت�سار اجليـ�ض يف منطقتـي جنوب 

ومرجعيـــون  حـا�سبيـا  وق�سـاءي  والعرقــوب،  الليطانـي 

علــى طـــول اخلــط الأزرق مب�ســاركــة اليـونيفيـــل.

امل�ستــركــــــة  العمالنيــــة  الن�سـاطــات  ن�سبـــة  تبلــغ   -
نحـــو 30% من جممـــل ن�ســـاطــات قـــوة اجليـــ�ض يف 

قطــاع جنــوب الليطانـــي.

النشاطات التدريبية والثقافية والرياضية:
الأمـاكـــــن  يف  )قتــــال  خمتلفـــــة  تـدريبيــة  دورات   -
اإ�ســعـافـــات  متقــارب،  قتـــال  هنــد�ســــة،  الآهلـــة، 

اأوليــــة، وغيــرها...(

- دورات لغات.

منها  تن�سحب  كانت  التي  املناطق  انت�ساره يف  اجلي�ض  بداأ 

العنا�سر  ن�سر  مت  ذلك  جانب  اإىل  الإ�سرائيلية،  القوات 

الأوىل من القوة الدولية املعززة ب�سرعة قيا�سية مقارنة مع 

اأي عملية حلفظ ال�سالم بهذا التعقيد، حيث �سمت وحدات 

من فرن�سا، اإيطاليا وا�سبانيا... و�سلت جميعها اإىل منطقة 

2006 ، لتن�سم اإىل الوحدات  اأيلول   15 العمليات بحلول 

املوجودة على الأر�ض من غانا والهند...، ثم ار�سلت عدة 

دول وحدات ع�سكرية للم�ساركة يف هذه املهمة.

- متارين عملية )العا�سفة الفولذية، متارين اإخالء، 
وغريها...(.

- مباريات ريا�سية، �سباقات، الألعاب الأوملبية )�سد احلبل، 
�سحب ال�ساحنة، وغريها...(.

ومن اجلدير بالذكر اأن املجموعات املتدّربة، تنتمي اإىل 

قطاع جنوب الليطاين ووحدات اأخرى. وقد بلغت الدورات 

التدريبية يف العام 2016، 72 دورة، وعدد املتدربني 821. 

ويف العام 2017، بلغت 89 وعدد املتدربني 1061.

النشاطات المشتركة بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل:

الهبات المقدمة من اليونيفيل للقوات المسلحة اللبنانية:
تقوم الوحدات التابعة لليونيفيل بتقدمي هبات متنوعة 

الع�سكرية  املجالت  ت�سمل خمتلف  اللبناين،  للجي�ض 

املنت�سرة يف  ت�ساعد وحدات اجلي�ض  واملدنية، بحيث 

تنفيذ مهماتها  وخارجه على  الليطاين  قطاع جنوب 

بحرفية عالية، وت�سمل هذه الهبات:

اإنــارة  اأعمــدة  تركيــب  ع�سكريـــة،  مبـانٍ  تاأهيــل   -
ومنظومــة كهربائيــة تعمـل على الطاقــة ال�سم�سيــة، 

ع�سكـريــة  اآليات  اإنـارة،  اأبـراج  كهربائيــة،  مولــدات 

ومـدنيــة، �سـبكــة اتـ�ســالت مـايكـــروويــف، قــاعـــــة 

اإدارة الأزمـات وقاعـــة حما�سرات يف قطــاع جنـــوب 

الليطاين، من�سـاآت م�سبقــة ال�سنـع، اأجهزة كمبيوتـر 

وتــوابعها، وغيــرهـا. 

يف اخلتام، ن�ستطيع القــول بكل ثقــة اأن الجناز الذي 

قدمناه معًا يف اجلنـوب، ي�سكل منوذجًا دوليًا رائــدًا 

يف التعامــل مع مناطـق النزاعــات، واإحـالل ال�سالم 

وال�ستقرار فيها.

س
سكال ماركو

األمم المتحدة/با
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ُأعلن مؤخرًا أن القوات المسلحة اللبنانية ستعزز 
منطقة  في  وتحديدًا  لبنان،  جنوب  في  وجودها 
مزيدًا  تعطينا  أن  يمكنك  هل  اليونيفيل.  عمليات 

من التفاصيل لو سمحت؟

اجلرود«  »فجر  عملية  انتهاء  بعد  العلم:  العميد 
الع�سكرية التي فر�ست فيها القوات امل�سلحة اللبنانية 

بعلبك  راأ�ض  جرود  يف  الإرهابيني  وهزمت  �سيطرتها 

والقاع، اأعطى قائد القوات امل�سلحة اللبنانية الأوامر 

وبناء  الليطاين.  جنوب  منطقة  يف  جديد  فوج  بن�سر 

اأيلول   22 يف  املنطقة  اإىل  الفوج  و�سل  ذلك،  على 

يف  لوائني  الآن  لدينا  اأ�سبح  اأنه  يعني  وهذا   .2017
ال�سـابــع.  واللـواء  اخلـام�ض  اللــواء  الليطانــي:  جنـوب 

ولدينا اأي�ساً فـوج جديـد، وهـو فـوج التدخـل اخلـام�س 

الذي انت�سر بني اللوائني، اأي يف القطاع الأو�سط.

لماذا من المهم بالنسبة للقوات المسلحة اللبنانية 
الجنوب؟ ما  الجنود في  المزيد من  لديها  أن يكون 

عالقة هذا األمر بالقرارين 1701 و2373؟

يعزز  معني  مكان  يف  قوة  اأي  ن�سر  اإن  العلم:  العميد 
جنوب  قطاع  ويف  اجلي�ض.  فيها  ينت�سر  التي  املنطقة 

الو�سع  ذلك  عزز  جديد،  فوج  و�سول  مع  الليطاين، 

الدفاعي على طول احلدود، كما اأنه عزز ال�ستقرار يف 

الليطاين، وفقا لقراري جمل�ض  الواقعة جنوب  املنطقة 

الأمن الدويل 1701 و2373.

الدفـاع  وزيـر  تحـدث  الناقـورة،  إلـى  زيارتـه  خـالل 
يعقـوب الصـّراف عـن توسـيع األنشـطة المنّسـقة 
واليونيفيـل، فمـا  اللبنانيـة  المسـلحة  القـوات  بيـن 
القوتيـن  بيـن  تنسـيقها  يتـم  التـي  األنشـطة  نـوع 

وكيـف يتـم ذلـك؟ ولمـاذا هـذا األمـر مهـم وكيـف 
المسـتقبل؟ فـي  سـيتطور 

اليونيفيل لي�ض  التعاون والتن�سيق مع  العميد العلم: 
بالأمـر اجلـديــد، حيــث اأن القـوات امل�سـلحــة اللبنانيـة 

و�سولها )�سرح: يف  منذ  اليونيفيل  مع  وتن�ّسق  تتعاون 

يف  اللبنانية  امل�سلحة  القوات  اإنت�سرت   ،2006 عام 

ثالثــة  منذ  الأولـى  للمرة  اليـونيفيــل  منطقـة عمليات 

عقــود(. وهناك اأن�سطة من�ّسقة متنوعة ت�سمل دوريات 

م�سرتكــة راجلــة وموؤللــة، نقاط مراقبـة ليالً ونهاراً، 

ودورات تدريبيـة. على �سبيـل املثـال، يف عـام 2016، 

مّت ت�سجيل 75 نوعا خمتلفا من التدريبات التي قمنا 

ومهارات  الآليات،  قيادة  من  املتحدة،  الأمم  مع  بها 

مـع  التعامــل  يف  املمار�ســات  اأف�ســل  اإىل  الرمايـــة، 

الأ�سلحة. وهذا يدل على التعاون الوثيق بيننا )القوات 

س
سكال ماركو

األمم المتحدة/با

بعد التصويت باإلجماع في 30 آب 2017، إعتمد مجلس األمن الدولي القرار 2373 
الذي دعا إلى نشر »متسارع« و»دائم« للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان 
اللبنانية  المسلحة  القوات  بين  التنسيق  زيادة  جانب  الى  للبالد،  اإلقليمية  والمياه 
التدخل  فوج  اللبنانية  المسلحة  القوات  نشرت  أسابيع،  بضعة  وبعد  واليونيفيل. 
الخامس في منطقة عمليات اليونيفيل التي تبلغ مساحتها 1060 كيلومترًا مربعًا، 
اللبنانية  المسلحة  للقوات  التابعين  والسابع  الخامس  اللوائين  إلى  بذلك  منضمُا 

وقوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة.

»الجنـوب« إلتقت مؤخرًا قائد قطاع جنوب الليطاني في القوات المسلحة اللبنانية، وهو القطاع الذي يتوّلى المسؤولية 
في منطقة عمليات اليونيفيل بأكملها، حيث تطّرق الحديث إلى زيادة التعاون بين جنود القوات المسلحة اللبنانية وجنود 
حفظ السالم التابعين لليونيفيل من أجل تعزيز االستقرار غير المسبوق في الجنوب الذي يستتب منذ 11 عامًا. وفي ما يلي 

مقتطفات من المقابلة مع العميد روبير العلم.

سيلفان
األمم المتحدة/إيفن أو

اللبناني  الجيش 
يتـولـى  ســوف 
مهام اليونيفيل
العميد جان العلم



امل�سلحة اللبنانية واليونيفيل(، وكل ذلك يخدم القرار 

للقوات  املهني  الحرتاف  من  يزيد  اأنه  كما   ،1701
امل�سلحة اللبنانية.

قدرات  زيادة  لناحية  اليونيفيل  دور  تقّيمون  كيف 
القوات المسلحة اللبنانية؟

على  دعمت  و�سولها،  منذ  اليونيفيل،  العلم:  العميد 
من  الكثري  وقّدمت  اللبنانية،  امل�سلحة  القوات  الدوام 

امل�ساعدة، من الآليات اإىل اأجهزة الكمبيوتر، اإىل جانب 

املثال،  �سبيل  فعلى  املنطقة.  و�سكان  القرى  م�ساعدة 

املالعب،  تاأهيل  واأعادت  كهربائية،  مولدات  قّدمت 

امل�ساعدات  وقّدمت  خمتلفة،  لغوية  دورات  ونظمت 

املختلفة لالأهايل وللقوات امل�سلحة اللبنانية.

في عام 2010 بدأت اليونيفيل والقوات المسلحة 
اآللية  وهي  االستراتيجي،  الحوار  عملية  اللبنانية 
المانحين  دعم  خاللها  من  اليونيفيل  تلتمس  التي 
في  اللبنانية  المسلحة  القوات  قدرات  لتعزيز 

جنوب لبنان. ما هو تأثيرها على األرض؟
املق�سود  ال�سرتاتيجي  احلوار  عملية  العلم:  العميد 
منها الو�سول اإىل املرحلة النهائية التي تهدف اإىل روؤية 

القوات امل�سلحة اللبنانية حتّل تدريجيًا حمل اليونيفيل 

من  املرحلة  هذه  وتتكون  الليطاين.  جنوب  منطقة  يف 

وذلك  حمددة،  مّدة  لها  مرحلة  وكل  مراحل،  عدة 

اللبنانية  امل�سلحة  القوات  قدرات  تطوير  يف  للم�ساعدة 

املقبلة،  ال�سنوات  يف  اليونيفيل  حمل  احللول  اأجل  من 

و�ستنفذها  اليونيفيل  من  املهام  بع�ض  �ستتوىل  حيث 

لوحدها دون م�ساركة من اليونيفيل.

تشكيل  على  اللبنانية  المسلحة  القوات  تعمل 
عمليات  منطقة  في  جديد  نموذجي«  »لواء 

اليونيفيل، وقد تّم وضع تصّور عنه في إطار الحوار 
مستوى  عن  تخبرنا  أن  يمكن  هل  االستراتيجي. 

التقدم الذي تحقق حتى اآلن؟

الوحــــدة  اأو  النمـوذجـي،  اللـــواء  العلــم:  العميــد 
مبهــام  �سيقــوم  النموذجـــي،  الفــوج  اأو  النموذجيــة، 

وهــذا  اليــونيفيــل.  بهــا  تقــوم  التي  للمهــام  مماثلــــة 

باجلنود  و�سنزودها  معينــة  وحدة  �سنن�سئ  اأننا  يعني 

نقـــوم  ثم  ومن  املتحــدة،  الأمم  غرار  على  والأ�سلحة 

بن�سـرها. ميكننا ن�سرها على طـول اخلــط الأزرق لأداء 

واجبــات مماثلــة لتلك التي توؤديهـا اليونيفيـل. وميكنها 

قطــاع  داخـــل  ال�ستقــرار  علـى  احلفـاظ  مهــام  اأداء 

جنــوب الليطــاين حيث تقوم اليونيفيل بدوريات. وهذا 

ال�سالم  بها حفظة  يقوم  التي  املهام  �سنعطي  اأننا  يعني 

اإىل هذا   1701 للقرار  التابعون لالأمم املتحدة وفقا 

اللواء النموذجي اأو الفوج النموذجي. وبعد ذلك، اإذا 

جنح هذا امل�سروع، �سنن�سئ لــواء ثاٍن وثالــث، وبهــذه 

الطريقة نخدم عملية احلوار الإ�سرتاتيجي.

قطاع جنوب الليطاين هو القطاع الأكرث هدوءاً الذي 

بالطماأنينة،  يتمتع  هدوئه  اىل  وا�سافة  فيه،  خدمت 

اليونيفيل.  مع  العالقة  وهي  مميزة  �سمة  له  اأن  كما 

واأن�سطة  جديدة،  اأ�سياء  فيه  جتد  اأن  دائما  ميكنك 

يحبون  الليطاين  جنوب  قطاع  يف  النا�ض  جــديــدة. 

القوات امل�سلحة اللبنانية ويحرتمونها. ونحن، بدورنا، 

نعمل على تعزيز العالقة مع النا�ض ليعرفوا اأن اجلي�ض 

اأجل  من  ولي�ض  وم�ساعدتهم  حلمايتهم  هنا  موجود 

خلق منطقة ع�سكرية.

رانيا بدير - مكتب االتصاالت االستراتيجية وشؤون االعالم

     قطـــاع جنـــوب 
الليطاني هو القطاع 
األكثر هدوءاً الذي 

خــدمـــــت فيــــه، 
وإضافة إلى هدوئه 
يتمتع بالطمأنينة، 
كمـا أن لــه سمـــة 

مميزة وهي العالقة 
مع اليــونيفيــل.
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73 عامًا من العطاء
على مـدى تاريخهـا الطويـل الــذي 
73 عامًا، تواصل القوات  يربو على 
األمــة  خدمــة  اللبنانيـة  المسلحـة 
بشعارها »شرف - تضحية - وفاء«.

فــي جــنــوب لــبــنــان، وخــاصــة في 
منطقـة عمليـات اليونيفيــل التـي 
1060 كيلومتـــرًا  تبلـغ مسـاحتهــا 
مربعًا، القوات المسلحة اللبنانيـة 
هي الشريـك االستراتيجـي لجنـود 
الــتــابــعــيــن لألمم  ــالم  ــس ال حــفــظ 
المتحدة، وذلك منذ انتشــارها في 
عام 2006 في جميع أنحاء جنـوب 

لبنان - ألول مرة منذ ثالثة عقود.

وقــد أسهــم جنــود القــوات 
المسلحة اللبنانية، الذين يعملون 

في المنطقــة جنبًا إلى جنب مع 
جنــود حفـظ السـالم التابعيـن 

لليـونيفيـل منذ حـوالي 12 عامًا، 
أسهموا في اعطاء شعور قوي 

باألمن لنحو 450 ألفا من سكان 
المنطقة. ولطالما كانت الشراكة 

الفريدة بين القوات المسلحة 
اللبنانية واليونيفيل حجر الزاوية 

الستتباب االستقرار والهدوء في 
جنوب لبنان منذ نحو 12 عامًا.

تيالك بوخاريل - مكتب اليونيفيل اإلعالمي
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 22 يف  اللبنانية  امل�سلحة  القوات  عن  ال�سادر  البيان 

حيث  اليونيفيل،  من  ترحيب  مو�سع  كان   2017 اأيلول 

انهت  للجي�ض  الع�سكرية  الوحدات  »اإحدى  ان  فيه  جاء 

الإنت�سار يف قطاع جنوب الليطاين، وذلك تنفيذًا لقرار 

اجلنوبية  احلــدود  على  انت�ساره  بتعزيز  اجلي�ض  قيادة 

واإ�ستقرارها،  اأمنها  على  واحلــفــاظ  عنها...  للدفاع 

يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  مع  والتن�سيق  بالتعاون 

لبنان تنفيذًا للقرار 1701«.

وقد مّثل ن�سر قوات اإ�سافية من القوات امل�سلحة اللبنانية 

الأوىل  امللمو�سة  اخلطوة  اليونيفيل  عمليات  منطقة  يف 

الأمن  جمل�ض  قــرار  لتنفيذ  لبنان  حكومة  تتخذها  التي 

 2017 اآب   30 الذي اعُتمد بالإجماع يف   2373 الدويل 

اأمور اأخرى - اىل انت�سار مت�سارع  والذي دعا - من بني 

للقوات امل�سلحة اللبنانية يف منطقة عمليات اليونيفيل.

اللبنانية  امل�سلحة  القوات  اإعــالن  من  ق�سري  وقت  بعد 

للعمل  اخلام�ض  التدخل  فــوج  ن�سر  مــن  النــتــهــاء  عــن 

اللبنانية  امل�سلحة  الــقــوات  لــوائــي  ومــع  اليونيفيل  مــع 

فورية  خطوات  اتخاذ  مّت  املنطقة،  يف  اأ�ساًل  املوجودين 

وقائدها  اليونيفيل  بعثة  رئي�ض  وو�سف  التعاون.  لزيادة 

العام اللواء مايكل بريي هذه اخلطوة »بالتطور املرّحب 

به«، م�سيفًا اأن ذلك ي�سمح لليونيفيل والقوات امل�سلحة 

اللبنانية زيادة الأن�سطة املن�ّسقة بينهما.

كما تطّرق اللواء بريي اىل هذا التطور يف الإجتماع الثالثي 

�سباط  كبار  مع   2017 الثاين  ت�سرين   8 يف  ُعقد  الــذي 

القوات امل�سلحة اللبنانية واجلي�ض الإ�سرائيلي، فقال »اإنها 

مفتاح  »اإن  م�سيفًا  ال�سحيح«،  الإجتــاه  يف  هامة  خطوة 

الإ�ستقرار والأمن على املدى الطويل يف اجلنوب هو وجود 

معزز للقوات امل�سلحة اللبنانية، ونحن نتطلع اإىل ا�ستمرار 

هذا اجلهد من خالل ن�سر املزيد من اجلنود«.

وقد بداأ اجلنود الذين و�سلوا حديثًا على الفور العمل مع 

وحدات القوات امل�سلحة اللبنانية الأخرى املتمركزة اأ�ساًل 

يف  للم�ساعدة  وذلك  الأزرق،  واخلط  الليطاين  نهر  بني 

احلفاظ على اأجواء الهدوء. 

التحديات  اأعقاب  يف  اللبنانية،  امل�سلحة  القوات  وكانت 

املعقدة التي واجهتها خالل ال�سنوات القليلة املا�سية، قد 

ا�سطرت لتقلي�ض وجودها يف اجلنوب ونقل مواردها اإىل 

مناطق اأخرى من البالد حلماية اأمن لبنان وا�ستقراره، 

ول �سيما على طول احلدود ال�سمالية ال�سرقية.

القوات  يف  الليطاين  جنوب  قطاع  قائد  ناحيته،  من 

ن�سر  ان  قال  العلم،  روبــري  العميد  اللبنانية،  امل�سلحة 

املزيد من اجلنود ل يعزز »ال�ستقرار يف منطقة جنوب 

ل�ستالم  الطريق  اأي�سًا  ميهد  بل  فح�سب،  الليطاين« 

امل�سوؤوليات ب�سكل تدريجي من اليونيفيل. يذكر اأن نقل 

احلوار  عملية  يف  عليه  من�سو�ض  النهائي  امل�سوؤوليات 

من  اليونيفيل  تلتم�ض  التي  الآلية  وهي  ال�سرتاتيجي، 

لبنان في عام  اليونيفيل في جنوب  اللبنانية منطقة عمليات  المسلحة  القوات  أقدام جنود  وطأت 
2006 - بعد غياب طويل دام 35 عامًا، وكان ذلك بمثابة منارة لألمل بالنسبة للسكان. واإلنتشار الذي 

جرى مؤخرًا لقوات إضافية يمّهد الطريق ألنشطة أكثر تنسيقًا مع حفظة السالم التابعين لليونيفيل 
من أجل الحفاظ على االستقرار غير المسبوق الذي يستتتب منذ 11 عامًا في المنطقة.

س
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دور الجيش اللبناني
في جنـوب لبنان



القوات  قــدرات  تنمية  ل�سمان  املانحني  دعــم  خاللها 

امل�سلحة اللبنانية يف جنوب لبنان.

ال�سريك  اللبنانية هي  امل�سلحة  القوات  اأن  اإىل  ا�سارة 

القائمة  ال�سراكة،  وهــذه  لليونيفيل.  الإ�سرتاتيجي 

حتقيق  يف  اأ�سهمت  املتبادلني،  والثقة  التعاون  على 

الإ�ستقرار على الأر�ض. 

مبثابة  الإنت�سار  هذا  ان  اليونيفيل  تعترب  ناحيتها،  من 

تعزيز تعاون ا�سايف بني جنودها حلفظ ال�سالم و�سريكها 

اإىل  الإ�سرتاتيجي - بدءًا من الدوريات امل�سرتكة و�سوًل 

واأكــرث  اأ�سرع  ب�سكل  والنتهاكات  احلــوادث  مع  التعامل 

فعالية، ول �سيما على طول اخلط الأزرق.

اإىل ذلك، �ساعد فوج القوات امل�سلحة اللبنانية الإ�سايف 

على تنفيذ قرار جمل�ض الأمن الدويل 2373 الذي مدد 

الأمن  جمل�ض  قرار  مبوجب  اأخرى  ل�سنة  اليونيفيل  ولية 

الدويل 1701، وذلك من خالل تو�سيع التن�سيق امل�سرتك 

وال�سرعة والو�سوح لليونيفيل والقوات امل�سلحة اللبنانية.

ــة  ولي جــوهــر  ي�سكل  )الــــذي   1701 الـــقـــرار  اعــتــمــاد 

الطريق  مهدا   ،2006 عــام  حــرب  ونهاية  اليونيفيل(، 

عمليات  منطقة  يف  اللبنانية  امل�سلحة  القوات  لنت�سار 

اجلوانب  واأحــد  عامًا.   35 منذ  الأوىل  للمرة  اليونيفيل 

الرئي�سية للقرار 1701 يتمثل يف دعم بعثة الأمم املتحدة 

لعمليات القوات امل�سلحة اللبنانية يف اجلنوب.

اللبنانية  امل�سلحة  القوات  جنود  يتوىّل  لبنان،  جنوب  يف 

ال�سكان  وحماية  الأمــن  �سمان  عن  الرئي�سية  امل�سوؤولية 

املدنيني واحلفاظ على الإ�ستقرار، وقد كان هناك زيادة 

مطردة للقوات امل�سلحة اللبنانية يف اجلنوب. ومنذ بداية 

اللبنانية  امل�سلحة  والقوات  اليونيفيل  كّثفت   ،2008 عام 

اىل  العملياتية  اأن�سطتهما  تن�سيق  وتخطيا  تعاونهما  من 

تنفيذ بع�ض اأن�سطتهما معًا على اأ�سا�ض يومي.

واليوم، يجري الإ�سطالع مبزيد من الأن�سطة امل�سرتكة، 

بالتن�سيق  اجراوؤها  يتّم  اليونيفيل  بها  تقوم  دوريــة  وكل 

الوثيق مع القوات امل�سلحة اللبنانية، كذلك اأي اأن�سطة غري 

عادية اأو م�سبوهة يالحظها جنود حفظ ال�سالم التابعون 

لليونيفيل يتم اإبالغ القوات امل�سلحة اللبنانية عنها.

وقد اأكدت قيادة اليونيفيل مرارًا وتكرارًا على اأهمية 

التعاون الوثيق بني اليونيفيل والقوات امل�سلحة اللبنانيه 

باعتباره عن�سرًا اأ�سا�سيًا يف احلفاظ على الهدوء يف 

اجلنوب والتعامل بفعالية مع احلوادث والنتهاكات يف 

الوقت املنا�سب.

عن  الرئي�سية  امل�سوؤولية  تتوىّل  اللبنانية  امل�سلحة  القوات 

واليونيفيل،  لبنان.  جنوب  يف  والنظام  والقانون  الأمــن 

منطقة  يف  بــدوريــات  تقوم  الكبرية،  بقدراتها  بــدورهــا، 

وت�ساعد  العدائية،  الأعــمــال  وقــف  وتــراقــب  العمليات، 

القوات امل�سلحة اللبنانية.

يف جنوب لبنان، مثل املناطق الأخرى يف لبنان، هدف 

الأمان  �سبكة  يكون  اأن  هو  اللبنانية  امل�سلحة  القوات 

التي ت�سمن الأمن لل�سعب اللبناين، وبذلك يثبت، مرة 

الأمل  هو  والوفاء  والت�سحية  ال�سرف  رمز  اأن  اأخرى، 

الذي ل يخيب اأبدًا.

داني فؤاد غفري – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام 
اللواء مايكل بيري

     إن مفتـــاح 
اإلستقرار واألمن 
عـلــــى الـمــــدى 

الطويل في الجنوب 
هــو وجــود معـزز 
للقوات المسلحة 
اللبنانيـة، ونحــن 

نتطلع إلى استمرار 
هــذا الجهــد مـن 

خالل نشر المزيد 
مـن الجنــود.
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�سموئيل جون�سون، الكاتب وال�ساعر النكليزي املعروف 

الذي عا�ض يف القرن الثامن ع�سر، كتب التايل: »الرجل 

الذي مل يزر قط اإيطاليا يح�ّض دوما بدونية، وذلك لأنه مل 

ير قط ما يجب على الن�سان اأن يراه«.

ول يزال هذا القـول �ساحلًا حتى يومنا هذا، فوفقًا لأحـد 

التقديرات، زار اأكرث من 20 مليون �سائح روما، عا�سمــة 

اإيطاليا، يف عام 2016 فقط. كما اأن العديد من ال�سّياح 

الآخرين ينجذبون اإىل مدن اأخرى مثل البندقية وفلورن�سا 

وميالنو ونابويل، وكل منها تعتّز باإرثها الغني يف جمـال 

الفنــون والثقافـــة والأدب من فتـرات ما قبـل التـاريـخ. 

واإيطــاليا، التي تتمتع بتاريخ حافــل وعريق، هـي اأي�سًا 

الفنانني والعلماء وامل�ستك�سفني  الكثري من  راأ�ض  م�سقـط 

والكّتاب املعروفني على م�ستوى العامل.

اليوم، اإيطاليا هي جهة فاعلة واأ�ســا�سية على امل�ستـوى 

ال�سيا�سي والقت�سادي يف اأوروبا وكذلك على امل�ستـوى 

العاملـي. كمـا كـانت لعبـّا رئي�سيـًا يف تاأ�سيـ�ض الإحتــاد 

اقت�ساديـًا  اأوروبـا  توحيــد  يف  حمّفزًا  وعاماًل  الأوروبي 

و�سيا�سيــًا. من جانب اآخــر، قــّدم جي�سها، اأي القــوات 

ال�سلم والأمن  امل�سلحة الإيطاليــة، م�ساهمــة هامــة يف 

 Business( »العامليني. ووفقًا لرتتيب »بزن�ض ان�سايدر

القوات امل�سلحة الإيطالية  2015، فاإن  Insider( لعام 
هي ثامن اأقوى جي�ض يف العامل، حيث يبلغ عديده نحو 

320،000 ع�سكري يف اخلدمة الفعلية.

عميقـــة  عالقــات  لديهــا  اإيطاليــا  اأخـرى،  ناحيــة  من 

يت�ساركــان  البلدين  كــال  اأن  لبنان، حيث  وتاريخيـة مع 

اإىل  تعـــود  التي  بح�ساراتـــه  نف�ســه  املتـو�سطـي  التـراث 

اآلف ال�سنني. ومع مرور الوقت، مّت احلفاظ على هذه 

العالقـات العميقــة من خـالل التبــادل بني الثقافـات. 

اليوم، اإيطاليا هي واحدة من اأهم ال�سركاء التجاريني 

للبنان، وهي ل تــزال يف �سـدارة الختيارات بالن�سبــة 

لل�سّياح اللبنانيني. ووفقًا لأحــد التقديــرات، زار اأكــرث 

من 24،000  لبناين اإيطاليا يف عام 2016 وحده.

تعـود م�ساركــة اإيطــاليا مع اليونيفيــل اإىل الأيام الأوىل 

لتاأ�سي�ض البعثــة، كما تعتبــر القــوة اجلويـــة الإيطاليــة 

)ITALAIR( - التي اأن�سئت يف عـام 1979، اأي بعد عــام 

واحــد فقط من تاأ�سي�ض اليــونيفيــل - واحدة من اأقـدم 

الوحــدات يف البعثــة. وهذه القــوة اجلـويــة، بخــدمتها 

امل�ستمرة التي متتد على ما يقرب من اأربعة عقود والتي 

�سملت اأكرث من اأربعني األف �ســاعة طريان، �سهدت على 

جزء كبري من تاريخ اليونيفيل وجنوب لبنان.

من ناحيته، رئي�ض الدفــاع الإيطايل اجلرنال كالوديــو 

غرازيانو، وهو قائد �سابق لليونيفيل، زار موؤخرًا اجلنود 

الإيطاليني يف البعثة، وحتدث عن لبنان فو�سفه »باملكان 

الهام جدًا بالن�سبة لإيطاليا«.

واأ�ساف غرازيانو انه »من خالل عمل جنودنا، 

يف  اللبنانية  امل�سلحة  الــقــوات  مــع  �ساهمنا 

ــال  ــمـ ــف الأعـ ــ ــى الــ�ــســالم ووقـ ــفـــاظ عــل احلـ

العدائية«، موؤكدًا على عالقة الثقة والحرتام 

املتبادل مع �سكان املنطقة.

ُيــذكــر اأن طــواقــم الــقــوة اجلــويــة الإيــطــالــيــة، 

على   ،AB-212 طــراز  من  مروحيات  �ستة  مب�ساعدة 

اأهبة ال�ستعداد لالقالإع يف اأقل من 30 دقيقة لأداء اأنواع 

خمتلفة من املهام، مبا يف ذلك عمليات الإجالء والرحالت 

منطقة  اأنحاء  جميع  يف  اليومية  واملراقبة  ال�ستطالعية 

عمليات اليونيفيل وعلى طول اخلط الأزرق.

توىّل   ،2006 نهاية حرب عام  اليونيفيل يف  تعزيز  وعقب 

قيادة البعثة ثالثة جرنالت اإيطاليون، وهم: اللواء كالوديو 

-2014( �سريا  باولو  واللواء   ،)2007-2010( غرازيانو 

2012(، واللواء لوت�سيانو بورتولنو )2014-2016(.

من  باأكرث  ت�ساهم  التي  اإيطاليا،  اأن  اإىل  الإ�ــســارة  جتــدر 

1100 جندي حاليًا يف اليونيفيل، هي ثاين اأكرب م�ساهم 

بقوات ع�سكرية يف البعثة. كما اأن العميد الإيطايل رودولفو 

اإ�سافة  اليونيفيل.  الغربي يف  القطاع  قيادة  يتوىّل  �سغانغا 

اإىل ذلك، يخدم يف املقّر العام للبعثة ما ل يقل عن ع�سرين 

�سابط اأركان ع�سكري اإيطايل. 

الرائد لياندرو جيوردانو - مكتب اليونيفيل اإلعالمي

إيطاليا هي شبه جزيرة أوروبية، خريطتها على شكل حذاء، تطّل على البحر األبيض المتوسط، وتتمتع بطبيعة خالبة 
وتراث متمّيز وتاريخ عريق. وإيطاليا، التي تتميز بأزيائها وطعامها وجبالها الصخرية وشواطئها الجميلة، هي وجهة ال بّد 
منها بالنسبة لماليين السّياح كل عام، حيث يرّحب بهم أناس كثر من بين 61 مليون شخص يعتّزون بأن إيطاليا وطنهم.

س
سكال ماركو
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التدريب معًا

و�سريكها  الــيــونــيــفــيــل  ــني  ب الــوثــيــق  ــعــاون  ــت ال �ــســيــاق  ويف 

التدريبية  الــدورات  من  �سل�سلة  اإجــراء  يتم  ال�سرتاتيجي، 

امل�سرتكة بني القوتني. وقد اأدى التعاون يف هذا املجال اإىل 

يف  الجتاهني،  يف  واخلربات  املعارف  تبادل  قنوات  تعزيز 

وموّحدة  مطورة  �سيفرات  و�سع  فيه  مّت  الذي  الوقت  نف�ض 

للتوا�سل والتن�سيق بني اجلانبني.

من  ال�سالمة  على  معًا  التدريب  امل�سرتكة  الأن�سطة  وت�سمل 

بالذخرية احلّية، وتدريبات يف جمال  والتدريب  احلرائق، 

الهجومية،  والكالب  املتفجرة،  والذخائر  القتايل،  الإنقاذ 

والعمليات  ال�سغب،  ومكافحة  احل�سود  على  وال�سيطرة 

البحرية، وعملية �سنع القرار الع�سكري، وال�سعاف الطبي 

القتايل، والقتال احل�سري و�سيانة الآليات.

القوتني  امل�سرتكة بني  والأن�سطة  املعزز  التعاون  اأ�سبح  وقد 

- ل �سيما بعد اعتماد قرار جمل�ض الأمن  اأكرث اأهمية الآن 

الدويل 2373 ال�سادر يف 30 اآب 2017، والذي دعا اإىل 

زيادة الدعم والتن�سيق مع اجلي�ض اللبناين يف اجلنوب.

امل�سرتكة  التدريبية  الـــدورات  هــذه  اأحــد  عن  حديثها  ويف 

التابعة  الإحتياط  لقوة  الرئي�سية  القاعدة  يف  جرت  التي 

للقائد العام لليونيفيل، قالت امل�سوؤولة عن التدريب الرائد 

فريدريك اإن »هذا التدريب يهدف اىل رفع م�ستوى القوات 

امل�سلحة اللبنانية من اأجل الو�سول اإىل القدرات العملياتية 

الكاملة هنا يف املنطقة«.

الــقــوات  يف  الليطاين  جــنــوب  لقطاع  ال�سابق  الــقــائــد 

هذه  و�سف  �سرمي،  جــورج  العميد  اللبنانية،  امل�سلحة 

حّد  وعلى  واملتنوعة،  واملنهجية  »باملنتظمة  التدريبات 

تعبري امل�ساركني، مفيدة للطرفني«.

الرائد فريدريك، من ناحيتها، اأّكدت على ما قاله العميد 

م�سريًة  للطرفني،  باملفيد  الن�ساط  و�سف  لناحية  �سرمي 

اأحد التدريبات التي جرت موخرًا مع فوج التدخل  اأن  اإىل 

اخلام�ض التابع للقوات امل�سلحة اللبنانية، وهو الفوج الذي 

العام  من  اأيلول  يف  اليونيفيل  عمليات  منطقة  يف  انت�سر 

2017، كان »ذا اأهمية كبرية« من حيث تبادل اخلربات.

اأثناء التدريب،  اأنه  اأن اأحد الأمثلة على ذلك هو  واأ�سافت 

القوات  وجــنــود  الفرن�سيون  ال�سالم  حفظ  جنود  لحــظ 

امل�سلحة اللبنانية اأن كل منهم لديه تقنيات معينة يعتمدها 

الأبنية،  اقتحام  عمليات  تنفذ  التي  املجموعة  ت�سكيل  عند 

وعلقت الرائد فريدريك على ذلك بالقول: »نحن نقدم لهم 

تدريينا، وهم يقدمون لنا جتربتهم يف احلياة احلقيقية«.

يقومون  لليونيفيل  التابعني  ال�سالم  حفظ  جنود  اأن  يذكر 

باأن�سطة تدريبية مع اجلي�ض اللبناين يف املقّر العام للبعثة 

 72 القوتان  اأجــرت   ،2016 عام  يف  امليدان.  يف  وكذلك 

821 جنديًا لبنانيًا. ويف عام  دورة تدريبية ا�ستفاد منها 

ا�ستفاد  تدريبية  دورة   89 اإىل  العدد  هذا  ارتفع   ،2017
منها 1061 جنديًا لبنانيًا. اإحدى هذه الدورات متحورت 

القطاع  يف  وجرت  الع�سكري«  القرار  �سنع  »عملية  حول 

ب�سكل  املذكورة  الــدورة  يف  التدريب  �سمل  وقد  ال�سرقي. 

القرارات  اتخاذ  اتباعها عند  الواجب  اأ�سا�سي اخلطوات 

اإىل  وبالإ�سافة  والعملياتية.  التكتيكية  امل�ستويات  على 

ذلك، ي�ساعد التدريب القائد وغريه من اجلنود على تقييم 

الو�سع يف �ساحة املعركة وو�سع التقديرات واخلطط.

ول تقت�سر الأن�سطة امل�سرتكة على الياب�سة فقط، واإمنا 

قوة  ال�سالم يف  اأجرى حفظة  البحر، حيث  تتعداها اىل 

اليونيفيل البحرية وجنود البحرية اللبنانية نحو 700 ن�ساط 

يف جمال التدريب البحري بني عامي 2016 و2017.

فرناندو  �سريجيو  الأمــريال  البحرية،  اليونيفيل  قوة  قائد 

التدريب  اأهــمــيــة  عــن  حتــدث  )البــــن(،  �سافيز  اأمــــارال 

امل�سرتك، فقال: »اإحدى ركائز مهمة قوة اليونيفيل البحرية 

بحيث  التدريب  يف  اللبنانية  البحرية  م�ساعدة  يف  تتمثل 

العناية  ت�سبح قادرة على اداء مهامها يومًا ما، من حيث 

باجلوانب الأمنية ملياه لبنان الإقليمية«٫

يف  البحرية  اليونيفيل  قوة  تقدمه  الذي  التدريب  اأدى  وقد 

املدربني يف  من  اإىل متكني جمموعة  الياب�سة  وعلى  البحر 

البحرية اللبنانية، وبدورهم، يقوم هوؤلء املدربون بتدريب 

على  اللبنانية  امل�سلحة  للقوات  التابعة  البحرية  للوحدات 

�ست دورات اأ�سا�سية.

اللواء مايكل بريي  اليونيفيل  بعثة  رئي�ض  اأ�ساد  من جانبه، 

البحرية  اليونيفيل  قوة  بني  امل�سرتكة  والأن�سطة  بالتعاون 

وقوات البحرية اللبنانية، قائاًل اإن هذه الأن�سطة مل حتافظ 

اأ�سهمت  بل  فح�سب،  اللبنانية  الإقليمية  املياه  �سالمة  على 

الدويل  الأمــن  جمل�ض  قرار  تنفيذ  يف  هامًا  اإ�سهاما  اأي�سا 

رادعًا  ت�سّكل  امل�سرتكة  الن�سطة  هذه  »اإن  م�سيفًا   ،1701
كبريًا �سد دخول الأ�سلحة اأو املواد ذات ال�سلة اىل لبنان«.

هبة منذر - مكتب اليونيفيل اإلعالمي
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التعاون الوثيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني يعّد ركيزة أساسية لتنفيذ قرار مجلس األمن الدولي 1701، 
وهو القرار الذي يشّكل جوهر مهمة بعثة األمم المتحدة. وقد سمح القرار لليونيفيل، من بين أمور أخرى، بمرافقة 
ودعم الجيش اللبناني أثناء إنتشاره في جميع أنحاء جنوب لبنان. وفي هذا اإلطار، تعمل كلتا القوتين جنبًا إلى جنب 
لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في الحفاظ على الهدوء الحالي وضمان بيئة آمنة ومستقرة في جنوب لبنان.



عندما أرى جنـود القـوات المسلحــة 
اللبنانية أشعر بأنني أنتمي فعاًل إلـى 
هـذا البلــد. إنهـم أقويــاء بقـدراتهـــم 
بسبب تفانيهم في عملهم، ولكنهم 
بحاجة إلى دعم من الجميع، وال سيما 
في مجال التسليح. أشعر بالفخر عند 
رؤيـة جيشـنا هنـا، وهـذا يزيدنـي أماًل 

بمستقبل أفضل.

ليندا جواد، صاحبة محل 
أكسسوارات منزلية من حاريص

جنود الجيش اللبناني جزء من عائلتنا، 
فهم إخوتنا وأبناؤنا. وبشكل أو بآخر، 
اللبنانيين يساندون الجيش الذي  كل 
إن  واالستقرار.  األمــن  على  يحافظ 
التعاون بين الجيش اللبناني واليونيفيل 
له قيمة مضافة ألمننا، فهما يكمالن 
بعضهما البعض. الجيش يحمي أرضنا 
وعائالتنـا ومجتمعـاتنـا، ونحـن بدورنـا 
نحمي الجيش. إن مجيء المزيد من 
الجنود الى هنا يعني أن عائلتنا أصبحت 
أكثــر  اللبنانـي  الجيـش  فجنـود  أكبــر. 

أهميــة مـن بيتــي.

 مصطفى عسيلي، صاحب متجر
لبيع الذهب في الشهابية

رأينا وجودًا أكبر للدولة، مما جعلنا نشعر 
جنود  من  المزيد  وجــود  إن  أكبر.  بأمان 
الجيش اللبناني، الذين يحظون بإحترام 
إن  هنا.  كبير  تقدير  موضع  هــو  كبير، 
وجودهم يمنحنا شعورًا بالسالم، كما 

أنه رمز لوجود الدولة والحكومة.

 الشيخ جواد غبان،
صاحب فرن في إبل السقي

إن زيادة عدد جنود الجيش اللبناني يعزز 
الشعور باألمن واإلستقرار والطمأنينة 
عند المواطنين مما يزيد ثقتهم بالدولة. 
أفتخر كثيرًا بجيشنا، فهو جيش الوطن. 
قد يختلف اللبنانيون حول أي موضوع، 
ولكن عندما يتعلق األمر بالجيش، تجد 
أن هذا الموضوع هو الوحيد الذي يوّحد 

كل اللبنانيين من جميع أنحاء البالد.

ماذا يعني لك انتشار المزيد 
من جنود القوات المسلحة 

اللبنانية في جنوب لبنان؟

التابع  الخامس  التدخل  فوج  انتشار  بعد 
منطقة  في  اللبنانية  المسلحة  للقوات 
العام  من  أيلول  في  اليونيفيل  عمليات 
وتيالك  الدين  شرف  غفار  إستطلع   ،2017
بوخاريل من مجلة »الجنوب« آراء الجنوبيين 
القوات  عديد  زيــادة  لهم  يعنيه  ما  حــول 

المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.

ونورد في ما يلي مقتطفات من أجوبتهم:

أشعر بأمان أكثر بوجود المزيد من جنود 
الجيش اللبناني. في عيد الجيش أقدم 
دائمًا الزهور للجنود. يحتاج جيشنا إلى 
المزيد من اإلهتمام والدعم لكي يتمكن 
من أداء مهامه والدفاع عن الجنوب. هو 
األفضل لهذه المهمة. إذا ُأعطي الفرصة 
للقيـام بعملـه يمكن لـه أن ينفـذ ذلك 
بشكل فّعال هنا، كما جرى في عرسال.

 هشام حجازية،
صاحب ميني ماركت في صور

 أولينا إسماعيل تقو، 
ممرضة من تبنين

أكابر منذر، صاحبة متجر لبيع 
اإللكترونيات في إبل السقي

أنا، كإبنة أحد قدامى الجيش اللبناني، 
أعتبــر أن الجيـش جــزء مـن عـائلتــي. 
إن مسؤوليتهم الرئيسية هي الحفاظ 
علـى األمــن واإلستقــرار فـي جميــع 
المزيــد من  إنتشار  وبعـد  لبنــان.  أنحاء 
جنـود الجيـش اللبنانــي في الجنــوب، 
اإلستقرار،  بمزيــد من  أصبحنا نشعر 
علـى  تحســنـًا  أيضـًا  ينعكـس  وهـذا 
الوضــع اإلقتصـادي. ال بل أننا نريــد 
جنبًا  للعمل  الجنود  من  المزيد  نشر 
مجـرد  إن  اليـونيفيــل.  مع  جنب  إلى 
للجيش يعطينا  العسكرية  البّزة  رؤية 
الناس  باإلستقـرار. وجميـع  الشعـور 
في الجنوب سعداء بعد انتشار المزيد 

مـن جنــودنـا.

إن زيادة عدد جنود القوات المسلحة 
اللبنانيـة في الجنـوب تعطـي الناس 
شعورًا باألمن، ووجود الجيش يضمن 
المزيد من اإلستقرار، وكذلك يضمن 
اإلستقـرار اإلقتصـادي. كمــا أن زيــادة 
عــدد الجنـود تـؤدي أيضـًا إلـى عـودة 
المهجرين إلـى قراهم وبلداتهم، مما 

يعني مزيدًا من اإلستثمارات فيها.

 حسين حيدر، 
صيدلي من طورا
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ما هو الخط األزرق؟
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في 25 أّيار 2000 إنسحبت إسرائيل من جانب واحد 

من لبنان إمتثاًال لقرار مجلس األمن الدولي 425 (1978).

في ظّل عدم وجود حدود متفق عليها، 
حّددت األمم المتحدة خطًا لإلنسحاب طوله 120 كم لتأكيد اإلنسحاب اإلسرائيلي.

الخط األزرق ليس حدودًا بين لبنان وإسرائيل وال يقصد به أن يكون كذلك. 
وهو ال يمّس بأي شكل بإتفاقات الحدود المستقبلية بين الدول.

خط اإلنسحاب ُيعرف أيضًا على نطاق أوسع بإسم الخط األزرق.

في عام 2007، وافق الطرفان على مقترح من اليونيفيل

لوضع عالمات مرئية على خط اإلنسحاب (الخط األزرق) على األرض.

البراميل الزرقاء (عالمات) تعمل كمرجع وتساهم أيضًا بشكل مباشر في 
سالمة وأمن السكان من خالل منع العبور الغير مقصود.

ن
ف/زينة عزالدي

إنفوغرا
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مالحظة من اليونيفيل

تلتزم اليونيفيـل ضمان أن يتصـرف أفرادها 
وفقاً ألعلى معايير السلوك وحسن السيرة. 
في حال الحظتـم وجـود أي سـلـوك يتنافـى 
مـع هـــذه المعاييـــر العاليــــة، الرجـاء إبالغنـا 
يــــق اإلتصال بقسـم السلــوك  عنــه عـن طر
يــد اإللكتروني:  واإلنضبـاط اإلقليمــي عبـر البر
                             أو عبر اإلتصال بأرقام 

الهاتـف التاليـة:
unifil-cdu@un.org

01-926 215/6/7/8/9

القوات  اإىل  املــايل  الدعم  تقدم  اليونيفيل  اأن  يذكر 

امل�سلحة اللبنانية لإن�ساء املركز داخل منطقة عمليات 

للقوات  تابع  اإقليمي  مركز  وجــود  �ساأن  ومن  البعثة. 

مهام  يدعم  اأن  لبنان  جنوب  يف  اللبنانية  امل�سلحة 

وذلك  اللبنانية،  امل�سلحة  والقوات  اليونيفيل  من  كل 

جمال  يف  ال�سرتاتيجية  �سراكتهما  تعزيز  خالل  من 

�سكان  �سيفيد  اأنــه  كما  الع�سكري.  املــدين-  التعاون 

احتياجاتهم  حتديد  يف  امل�ساعدة  خالل  من  اجلنوب 

ومعاجلتها، اىل جانب دعم قدرات ال�سلطات املحلية 

واملنظمات الأهلية.

وقد مّت بالفعل و�سع حجر الأ�سا�ض لإن�ساء البناء اجلديد.

الع�سكري  التعاون املدين-  يوجد وحدات تابعة ملكتب 

يف اليونيفيل على امتداد منطقة عمليات البعثة - من 

املقّر العام يف الناقورة اإىل الوحدات، حيث يقوم هذا 

املكتب بتنفيذ م�ساريع �سغرية ت�ستفيد منها املجتمعات 

اليونيفيل  تنفق  عام،  كل  ويف  مبا�سر.  ب�سكل  املحلية 

بقوات  امل�ساهمة  الدول  وحداتها من خمتلف  وكذلك 

امل�ساريع  مليون دولر على هذه   3.5 ع�سكرية حوايل 

التعليم  احل�سر-  ل  املثال  �سبيل  على   - ت�سمل  التي 

2016، دعمت  والبيئة وال�سحة والريا�سة. ويف عام 

اليونيفيل للمرة الأوىل �سريكها ال�سرتاتيجي، ونعني 

به القوات امل�سلحة اللبنانية، يف جمال تنفيذ م�ساريع 

تعاون مدين- ع�سكري يف املجتمعات املحلية.

اللبنانية  امل�سلحة  القوات  مع  اليونيفيل  م�ساركة  وتعود 

الواقعة  الفرتة  اإىل  الع�سكري  املدين-  التعاون  يف جمال 

البعثة  اأطلقت  و2009، وذلك عندما   2008 بني عامي 

اللبنانية يف  ال�سراكة مع القوات امل�سلحة  مبادرة لتعزيز 

املجتمعية.  والتوعية  الع�سكري  املــدين-  التعاون  جمال 

مع  وثــيــق  حـــوار  على  املحافظة  مّت  احلـــني،  ــك  ذل ومــنــذ 

مديرية التعاون املدين- الع�سكري التابعة للقوات امل�سلحة 

ووفــرت  الفنية  امل�سورة  اليونيفيل  وقــّدمــت  اللبنانية، 

الدورات التدريبية املختلفة عند الطلب.

املــدين-  التعاون  مديرية  رئي�ض  بها  قــام  ــارة  زي وخــالل 

العام  املقّر  اإىل  اللبنانية  امل�سلحة  القوات  يف  الع�سكري 

لليونيفيل يف الأول من اآذار من العام 2017، اأكد رئي�ض 

بريي  بريي  مايكل  اللواء  العام  وقائدها  اليونيفيل  بعثة 

»يف  الدعم  �ستقدم  اليونيفيل  اأن  را�سد  اأبي  اإيلي  للعميد 

امل�سلحة  القوات  خطة  اإىل  وقدراتنا«  اإمكانياتنا  حدود 

لإن�ساء  الع�سكري  املــدين-  التعاون  جمــال  يف  اللبنانية 

مركز )تعاون مدين- ع�سكري( اإقليمي يف جنوب لبنان.

»اأعتقد  قائاًل:  را�سد  اأبــي  العميد  بريي  اللواء  وخاطب 

UNIFIL Force Commander Maj. Gen. Michael Beary hosted LAF CIMIC chief, Brig. Gen. Elie Abi Rached 
during the latter's visit to UNIFIL HQ on 28 February 2017

س
سكال ماركو

االمم المتحدة/با

شراكة بين اليونيفيل والجيش 
اللبناني في مجال التعاون المدني-العسكري
تلبية لطلب من القوات المسلحة 
مع  اليونيفيل  تعمل  اللبنانية، 
الكتيبة اإلسبانية وبلدية مرجعيون 
لمكتب  إقليمي  مركز  إنشاء  على 
تعاون مدني-عسكري تابع للجيش 
مرجعيون  بلدة  في  اللبناني 
الجنوبية، ومن المقرر أن ُينجز هذا 
من  األول  النصف  في  المشروع 

عام 2018.

للقوات  تعاون مدين- ع�سكري  اأن وجود مركز  �سخ�سيًا 

امل�سلحة اللبنانية يف اجلنوب ب�سكل مي�ّسر وفاعل ومتحّرك 

له اأهمية كبرية يف احلفاظ على بيئة اآمنة وم�ستقرة«. 

التعاون املدين-  اأن تكون �سراكتنا يف  »اآمل  واأ�ساف: 

اليونيفيل املدين  لتفاعل  الع�سكري ذات فائدة كبرية 

على الأر�ض«.

إيفا توريك مازوريك - مكتب الشؤون المدنية في اليونيفيل



آلية توظيف المواطنين المحليين في اليونيفيل

اعتبارا من 1 كانون الثاني من العام 2017، بدأ اإلعالن عن الوظائف المخصصة 
 https://careers.un.org للمحليين في اليونيفيل عبر الرابط االلكتروني

عنـد التقـدم بطلـب لشـغل وظيفة شـاغرة، تأكد من تقديم طلبـك قبل انتهاء 
المهلـة المحـددة والمذكورة فـي اعالن فرصة العمل.

 يجـــب أن تكـــون جميــــع الطلبـــات مدرجــــة في ملـــف التاريـــخ الشخصــي  
)Personal History Profile - (PHP، و يمكنكم إنشـاء ملفكم الخاص 
عبـر الموقـع االلكتروني https://inspira.un.org. كذلك تأكد من أن الوثائق 

.Inspira الداعمـة ذات الصلة مرفقـة ربطًا عبر

عنـد التقـدم بطلـب لفرصـة عمـل، سـوف يخضع الطلـب لعملية فرز مسـبق 
بشـكل آلـي، حيـث تتحقـق هـذه العمليـة مـن المعلومات التـي قمـت بإدخالها 

فـي طلبـك وفقـًا لمعاييـر األهليـة المحددة لفرصـة العمل.

سـوف يتـم اختيـار المرشـحين الذيـن يسـتوفون المعاييـر المحـددة لفرصـة 
العمـل فقـط، حيـث سـيتم االتصـال بهـم مـن قبـل  قسـم إدارة المـوارد 

البشـرية مـن أجـل الخضـوع لتقييـم و/ أو مقابلـة علـى أسـاس الكفـاءة.

ستعطى األفضلية للمرشحين المؤهلين من السيدات على قدم المساواة.

ال تتقاضى اليونيفيل أي رسـوم في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف 
)الطلب، المقابلة، دراسـة الطلب والتدريب، أو أية رسـوم أخرى(.

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكتروني:
http://unifil.unmissions.org/jobs



facebook.com/UNIFIL flickr.com/photos/unifil@UNIFIL_
youtube.com/UNIFILVIDEOUNITEnglish:
youtube.com/UNIFILARABICArabic:unifil.unmissions.org

unifil.unmissions.org أدخل الى موقع 
لمشاهدة وقراءة التقرير اإلعالمي األسبوعي 
حـول أحـد األنشطـة التي يزيد عددها علـى 

األربعمائة التي تقوم بها اليونيفيل كل يوم 
في جنوب لبنان.

الزيـارات  الـى  المشتركـة  التدريبـات  مـن 
الطبيـة. سلسلـة جديـدة تبث عبـر محطـات 
على  الضـوء  وتسّلط  واالنترنت  التلفزة 
األمنيـــة  القـوى  مـع  اليـونيفيــل  تعــاون 
اللبنانيـة ومنظمات المجتمع المدني لدعم 
المجتمعات المحلية والحفاظ على السالم. 
عبــر  الشهــر  في  مرتيـن  البرنامج  يعـرض 

الجديد، NBN، OTV ويوتيوب.

ُيبث باللغة العربية على مدى عشر دقائق 
بمعدل حلقة جديدة كل أسبوعين عبر أثير 
اإلذاعات التالية: الرسالة، صوت المدى، 
صوت لبنان، صوت الشعب وراديو دلتا.

youtube.com/UNIFILVIDEOUNITEnglish:
youtube.com/UNIFILARABICArabic:unifil.unmissions.org facebook.com/UNIFIL

@UNIFIL_
@UNIFILArabic

English:
Arabic: unifil_official flickr.com/photos/unifil




