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مجلــة اليــونيفيـــل

رسم جميل جابر بزي من مدرسة بنت جبيل الرسمية



اإلفتتاحية

رسالة من رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام 
اللواء ستيفانو ديل كول

وقد  الثالثة،  للمرة  لبنان  جنوب  اإىل  اأع��ود  اأن  وي�شرفني  �شعيد  اأن��ا 

اأح�شرت معي كتابًا كنت قد تلقيته كهدية يف نهاية فرتة خدمتي يف 

يف  الإيطالية  الكتيبة  قائد  من�شب  خاللها  �شغلت  والتي   2008 عام 

هو  هذا  »�شتيفانو،  يقول:  الكتاب  على  املخطوط  والإه��داء  معركة. 

بيتك الثاين، و�شوف نراكم يف لبنان«. 

قائد  من�شب  و�شغلت   2014 عام  يف  هنا  اإىل  ثانيّة  عدت  اأن  وبعد 

للبعثة وقائد عام  الغربي يف �شمع، وعدت الآن ب�شفة رئي�س  القطاع 

لليونيفيل، بّت اأ�شعر حقيقةً اأن لبنان هو بيتي الثاين.

اأعرف حجم التحديات العديدة التي تواجه تنفيذ ولية اليونيفيل، وقد 

اأي�شًا بالدعم املتوا�شل من الأطراف اللبنانية - وبخا�شة من  تاأثرت 

�شريكنا ال�شرتاتيجي، القوات امل�شلحة اللبنانية - والقيادة يف بريوت.

تلعب اليونيفيل دورًا رئي�شيًا يف اجلهود التي يبذلها املجتمع الدويل 

الأط��راف،  مع  وبالعمل  املنطقة.  هذه  يف  والأم��ن  ال�شالم  حلماية 

�شاعدنا يف تعزيز ال�شتقرار على طول اخلط الأزرق لأكرث من 12 

الزخم،  البناء على هذا  اليونيفيل  �شتوا�شل  قيادتي،  عامًا. وحتت 

الذي  الهدوء  للم�شاعدة يف �شمان مناخ  و�شتبذل كل ما يف و�شعها 

يفيد املجتمعات.

وليتنا  تنفيذ  نحو  الطريق  طول  على  اليونيفيل  قيادة  و�شاأوا�شل 

القرار، وغريه  اإن هذا   .1701 الدويل  الأمن  مبوجب قرار جمل�س 

 2373 القرارين  واآخرها  ال�شلة،  ذات  املتحدة  الأمم  قرارات  من 

اليونيفيل  توّجه مهمة  التي  املظلة  يوّفر   ،)2018( و2433   )2017(

والتي حتمينا كحفظة �شالم، والأهم من ذلك، حتمي جنوب لبنان 

من ويالت احلرب.

م�شالح  يخدم  لغر�س  هنا  موجودة  اليونيفيل  باأن  نعرتف  اأن  يجب 

ال�شالم متامًا هواج�س  اأن يحرتم حفظة  واأريد  لبنان.  �شكان جنوب 

مهمة  لدينا  نف�شه،  الوقت  ويف  بينهم.  ي�شت�شيفوننا  الذين  ال�شكان 

ل�شمان  املجتمعات  ودع��م  تفّهم  على  اأعتمد  واأن��ا  بها،  القيام  يجب 

�شوف  اليونيفيل،  مهمة  وتنفيذ  قيادة  وخالل  بنجاح.  مهمتنا  اإجناز 

اللبنانيني، ول �شيما هنا يف اجلنوب، ب�شفتهم  اإىل امل�شوؤولني  اأتطلع 

�شركاء رئي�شيني ملتزمني يف هذا امل�شعى. واإىل جانب القوات امل�شلحة 

اللبنانية التي نعمل معها ب�شكل وثيق، اأتطلع اإىل نف�س روح ال�شراكة مع 

الأجهزة الأمنية اللبنانية الأخرى - الأمن العام وقوى الأمن الداخلي.

واإنني اأتطلع اإىل دعمكم جميعًا يل خالل اأداء واجبي كرئي�س للبعثة 

وقائد عام لليونيفيل. اأنا واثق من اأنه من خالل العمل جنبًا اإىل جنب 

مع كل من الوكالت املدنية والع�شكرية، ومع املجتمعات املحلية بحّد 

ذاتها، ميكننا تاأمني م�شتقبل واعد اأكرث ل�شكان جنوب لبنان.

تنضم اليونيفيل إلى أسرة األمم 
المتحدة في لبنان في تقديم التحية 
الى الحياة الحافلة بالعطاء واإلرث 
المثير لإلعجاب ألمين عام األمم 
المتحدة السابق كوفي عنان، الذي 
وافته المنية في سن الثمانين في 

18 آب 2018.

كان عنان من المؤيدين المتحمسين 
للسالم في جنوب لبنان.

بعد نهايــة حـرب عــام 2006 في 
جنوب لبنان، زار أمين عام األمم 
المتحـــدة في حينــه عنــان المقــّر 
العام لليـونيفيل ومنطقة عمليات 
البعثــة، حيـث التقى جنــود حفظ 
السـالم التابعين لألمم المتحـدة 

الذين يخدمون من أجل السالم في 
جنوب لبنان، ودعا جميع األطراف 
الى احترام وقف األعمال العدائية 

والحفاظ على الهدوء.

سيبقى عنان مصدر إلهام لنا جميعًا.
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يف عام 2006، بداأت اليونيفيل بتنفيذ 

الع�شكري  امل���دين-  ال��ت��ع��اون  م�شاريع 

الحتياجات  بع�س  ملعاجلة   )CIMIC(

امل�شيفني  ل��ل�����ش��ك��ان  اإحل���اح���ًا  الأك����رث 

املحلية،  ال�شلطات  دع��م  اىل  والآي��ل��ة 

وت�شهم بالتايل يف توطيد العالقات بني 

اليونيفيل واملجتمعات املحلية.

وهذه امل�شاريع، �شواء جاءت على �شكل 

تعبيد طريق اأو تقدمي م�شاعدة طبية اأو 

بيطرية اأو دورات تعليمية وبناء قدرات، 

ال��ن��ا���س يف  ح��ي��اة  ع��ل��ى  ت���رتك ب�شمة 

جنوب لبنان.

تنفيذ  مت   ،2018 حزيران  نهاية  وحتى 

النوع  هذا  من  م�شروعًا   3470 ح��وايل 

بتكلفة بلغت 45,5 مليون دولر اأمريكي. 

وق���د مّت مت��وي��ل ج���زء ك��ب��ري م���ن ه��ذه 

امل�شاهمة  الأ�شا�شية  الدول  امل�شاريع من 

بقوات ع�شكرية يف اليونيفيل، من بينها 

اإيطاليا واإ�شبانيا وجمهورية كوريا.

يقرب  ما  اليونيفيل  تخ�ش�س  وبينما 

لهذه  ���ش��ن��وي��ًا  دولر   500,000 م��ن 

الدول  بع�س  حكومات  ف��اإن  امل�شاريع، 

بنحو  تتربع  ع�شكرية  بقوات  امل�شاهمة 

ثالثة ماليني دولر اإ�شافية �شنويًا من 

خالل تربعات.

اللواء ستيفانو ديل كول من إيطاليا يتسّلم قيادة اليونيفيل

اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية يقدمان التحية لحفظة السالم الذين سقطوا

يف حفل جرى يف ال�شابع من اآب وح�شره 

�شخ�شيات رفيع��ة امل�شتوى، ت�شّلم الل�واء 

�ش�تيف�ان�و دي��ل ك���ول )اإيطالي��ا( مهام��ه 

كرئي�س لليونيفيل وقائد ع�ام للبعث��ة م�ن 

اللواء مايكل بريي )اإيرلندا(.

ويف خطاب وداعي، اأعرب الل�واء بي�ري 

ع��ن اأم�ل���ه ب�اأن ي�ع�����ود يف وق���ت م�ا يف 

خالل فرتة امتدت على مدى مئة ويومني، 

فقدت اليونيفيل اثنني من حفظة ال�شالم 

عدد  بذلك  وارتفع  العام،  هذا  املتفانني 

الذين  لليونيفيل  التابعني  ال�شالم  حفظة 

توفوا خالل خدمة ال�شالم يف جنوب لبنان 

منذ عام 1978 اإىل 314 جنديًا.

الغانية  ال��ع��ري��ف  ت��وف��ي��ت  ني�شان   5 ف��ف��ي 

مري�شي اأدادي، البالغة من العمر 36 عامًا، 

الإندوني�شي  العريف  تويف  متوز   16 ويف 

ع��ام��ًا، وكالهما   35 وه��ي��ودي��ن،  اأج���ات 

لأ�شباب طبية.

امل�شتقب��ل لي���رى »ثم��رة م�ش��اعينا هن��ا, 

الرخ���اء وال�ش��الم لل�ش�ع���ب اللبن�ان���ي«. 

واأ�ش��اف: »لق�د عاين�ت باإعج��اب تط��ّور 

ق����درات الق��وات امل�ش��لح���ة اللبن�ان�ي�����ة 

التي اأظه��رت قدرت�ه��ا على الدف��اع ع�ن 

احل�دود ال�ش�ي�ادي��ة للبن�ان وعل�ى القي�ام 

بعمليات مع اليونيفي��ل هنا يف اجلنوب«.

اليونيفيل  م�����ش��وؤويل  ك��ب��ار  اأ����ش���اد  وق���د 

اللبنانية وزمالوؤهما من  امل�شلحة  والقوات 

من  املتفانية  بخدمتهما  ال�شالم  حفظة 

وتقديرًا  لبنان.  جنوب  يف  ال�شالم  اأج��ل 

خلدمتهما لق�شية ال�شالم والأمن الدوليني، 

مت تكرميهما بعد وفاتهما مبنحهما و�شامي 

اليونيفيل والقوات امل�شلحة اللبنانية.

ي�شغل  ك��ان  ال��ذي  ن��ورت��ي،  وليام  امل��ق��ّدم 

العاملة يف  الغانية  الكتيبة  قائد  من�شب 

اليونيفيل عند وفاة العريف اأدادي، قال 

الكتيبة  يف  فراغًا  تركت  خ�شارتها  »اإن 

من ناحيته، رئي�س بعثة اليونيفيل اجلديد 

الل�واء دي��ل ك��ول، الذي خدم يف مهمتني 

 2008 �ش��ابقتني مع الي�ونيفي��ل يف عامي 

املن�ش���ب  ت�عيين���ه يف  ان  ق���ال  و2014، 

اجلدي�د بالن�شب�ة ل��ه ي�ش�ب���ه الع��ودة اإىل 

الدي��ار. »اأمتن�ى اأن نخ�دم ه��ذه املهم���ة 

يف �شالم«، قال الل�واء دي�ل ك�ول خماطبًا 

احل�ش��ور باللغ���ة الع�ربي��ة قب�ل اأن يع���ود 

وي�شتكم�ل حدي�ث�ه بالإنكليزي��ة. واأ�شاف: 

»�شاأتطل�ع اإليكم، اىل القي�ادات يف لبن�ان 

وبالأخ��س هن��ا يف اجلن��وب، ب�شفت�ك��م 

�شركاء رئي�شيني وملتزمني يف هذا امل�شعى 

وبروح من ال�شراكة احلقيقية«.

اإ�ش���ارة اىل اأن الل���واء دي��ل ك���ول يتمت���ع 

اجلي����س  ومتمي��زة يف  ح��افل���ة  مب�شي��رة 

الإيط�ال��ي. ومن��ذ ع���ام 2015 ولغ��اي���ة 

ت�شّلمه املن�شب اجل�دي�د يف الي���ونيفي���ل، 

�ش��غ����ل من�ش����ب الن�ائ���ب الأول لرئي���س 

مكت��ب وزي��ر الدف��اع.

ال��غ��ان��ي��ة«.  امل�شلحة  وال���ق���وات  ال��غ��ان��ي��ة 

فخرًا  كانت  مري�شي  »العريف  واأ�شاف: 

لغانا ومنوذجًا يحتذى به يف مهمة الأمم 

املتحدة حلفظ ال�شالم«.

من ناحيت��ه، ق�ائ��د الكتيب��ة الندوني�شي��ة 

التابع��ة للي��ونيفي��ل املق�دم اأرفان ي�وه��ان 

وهيودي��ن  العري��ف  اإن  ق��ال  ويه��انانت��و، 

و�ش��ديق��ًا  م��ت��ف��ان��ي��ًا  »ج��ن��دي��������ًا  ك��������ان 

خمل�ش��ًا واأب�ًا رائع�ًا«.

ابن،  لديها  اأدادي  العريف  اأن  اىل  اإ�شارة 

والعريف وهيودين لديه زوجة وطفلني.



نتيجًة للغزو اإلسرائيلي لجنوب لبنان في 14-15 آذار 1978، بعد مقتل إسرائيليين بالقرب من بلدة هيرتزليا الساحلية قبل 
أربعة أيام من ذلك، تم تحويل عدد كبير من قرى ومنازل جنوب لبنان إلى ركام. وباإلضافة إلى ذلك، تلوثت المزارع بالذخائر 
اللبنانيين  المنطقة  سكان  حرم  مما  األرضية،  واأللغام  القنابل  من  معظمها  تكّون  التي  الناسفة  والعبوات  المنفجرة  غير 
من الوصول الى أرزاقهم. وكذلك تّم تدمير مضخات المياه وأعمدة الكهرباء من جّراء القصف المتواصل بقذائف الهاون 

والمدفعية والغارات الجوية.

اليونيفيل ولدت من 
رحم األزمة عام 1978
أربعون عامًا مضت وهي تساعد في الحفاظ على الهدوء في جنوب لبنان

بقلم اللواء إيمانويل أ. إرسكين، أول قائد عام لليونيفيل، من آذار 1978 إلى شباط 1981

كان الجتياح، الذي اأطلق عليه ا�شم »عملية الليطاين«، 

اأي�شًا  ا�شرتاتيجيًا  ا�شتهدف  خاطف،  هجوم  عن  عبارة 

املقاتلني الفل�شطينيني امل�شلحني الذين ن�ّشقوا الهجوم يف 

اإ�شرائيل، يف �شمال نهر الليطاين. كانت خطوة للم�شاعدة 

الإ�شرائيلية، مبا يف  ال�شاحلية  املدن  تكون  اأن  يف �شمان 

ذلك حيفا ونهاريا، خارج نطاق �شواريخ الكاتيو�شا التي 

كانت ت�شكل خطرًا دائمًا على ال�شكان.

 19 يف   425 الدويل  الأمن  جمل�س  قرار  �شدور  بعد 

اآذار، والذي تاأ�ش�شت مبوجبه قوة الأمم املتحدة املوؤقتة 

يف لبنان )اليونيفيل(، كان املهند�شون الفرن�شيون من 

بني اأول الوحدات التي و�شلت اإىل اليونيفيل.

ب��ريوت  م��ط��ار  يف  وا�شتقبلتهم  �شخ�شيًا  التقيتهم 

الدويل يف 23 اآذار، وتبعهم الرنوجيون يف 25 اآذار. 

ثم ما لبث اأن ان�شم املهند�شون الغانيون اإىل البعثة يف 

اآب من العام 1979.

كان اإ�شهام املهند�شني يف امل�شاعدة على اإعادة احلياة اإىل 

طبيعتها يف جنوب لبنان اأمرًا جديرًا بالثناء.

بواجب  القيام  علّي  كان  الأول،  العام  القائد  ب�شفتي 

ريادي يف اإعادة اإعمار جنوب لبنان واأداء مهمتي لتحقيق 

قرار  يف  عليها  املن�شو�س  الأربعة  الأ�شا�شية  الأهداف 

اأرا�شي  425، مبا يف ذلك �شالمة  جمل�س الأمن الدويل 

لبنان، وان�شحاب القوات الإ�شرائيلية، وا�شتعادة ال�شالم.

قام الأمني العام لالأمم املتحدة يف حينه، الدكتور كورت 

عامًا  قائدًا  البداية  يف  بتعييني  النم�شا،  من  فالدهيم 

بالإنابة. ومت تاأكيد ذلك لحقًا بتعييني قائدًا عامًا ثابتًا - 

وبذلك اأ�شبحت اأول رئي�س لبعثة اليونيفيل.

اأحد الإجنازات الفريدة لليونيفيل هو اإدخال الربنامج 

جنوب  يف  عملها  من  يتجزاأ  ل  كجزء  الإن�شاين 

حفظ  بعثات  عمل  من  جزءا  ذلك  اأ�شبح  وقد  لبنان، 

يعانون من اجلوع؟ وهذا يف�شر اأهمية قيام اليونيفيل 

اإن�شانية وا�شعة النطاق رغم عدم  بال�شروع يف برامج 

وجود مكّون اإن�شاين يف وليتنا. ويف وقت لحق، وافق 

الأمني العام واملجتمع الدويل على اقرتاحي بت�شمني 

ب�شبب  الولية. وكلهم �شاعدوا  الإن�شانية يف  العنا�شر 

وجود اأزمة اإن�شانية.

ضحايا اليونيفيل: ال�شحية الأوىل كان جندي حفظ 
�شقط  ثم  اخلرديل.  ج�شر  على  قتل  �شويدي  �شالم 

جنود �شنغاليون وفرن�شيون واإيرلنديون - كلهم   قتلوا 

من  �شاعة   24 غ�شون  يف  الأر�شية  الألغام  ب�شبب 

و�شولهم اإىل املنطقة.

بيننا  كبرية  م�شلحة  مواجهة  وقعت  الطيري:  أزمة 
وبني قوى الأمر الواقع يف الطريي عام 1980. مل يكن 

ميكننا اأن ن�شمح لهم )قوى الأمر الواقع( بال�شيطرة 

للخطر  يعر�س  اأن  ذلك  �شاأن  من  كان  املنطقة.  على 

م�شوؤولني  كانوا  الذين  والهولنديني  الإيرلنديني  عمل 

عن املنطقة. وقد وقعت خ�شائر يف الأرواح يف �شفوفنا، 

وكذلك يف �شفوف قوى الأمر الواقع.

وكعمل انتقامي، قب�شوا على جنديني اإيرلنديني وقتلوهم 

بدٍم بارد. كان اجلنود يدافعون عن ولية اليونيفيل يف 

الطريي. حدثت اأزمة كبرية �شدمت العامل. يف اأعقاب 

الدول  جميع  ح�شرت  حيث  دبلن  قمة  ُعقدت  ذلك، 

امل�شاهمة بقوات ع�شكرية. كان ذلك مبثابة عر�س للقوة 

ال�شيا�شية و�شّكل حافزًا معنويًا كبريًا بالن�شبة لنا، ذلك 

اأنهم اأبدوا ت�شامنًا مع اليونيفيل.

للهجوم  مروحيتي  تعّر�شت  مروحية:  على  الهجوم 
منت  على  متوجها  كنت  املرات،  احدى  يف  مرتني. 

ثقوب  هناك  كانت  قانا.  اإىل  الناقورة  من  املروحية 

التفا�شيل  اأعرف  ل  املروحية.  يف  نارية  طلقات  �شببها 

الذي  الآخر  اجلوي  الهجوم  الهبوط.  من  متكنا  ولكن 

تعر�شت له كان اأثناء الطريان من بريوت اإىل الناقورة. 

الأمم  من  كل  بها  ا�شطلعت  التي  الالحقة  ال�شالم 

املجموعة  مثل  الأخرى،  الإقليمية  واملنظمات  املتحدة 

القت�شادية لدول غرب اأفريقيا )اإيكوا�س(.

اأ�شبحت  وقد  املبتكر.  الإجناز  بهذا  جدا  فخور  اأنا 

اليونيفيل، كما قلت دائمًا، جزءًا ل يتجزاأ من عملية 

ال�شالم يف ال�شرق الأو�شط.

وفي هذا السياق، تحدث كل من أندريــا 
تيننتي وتيـالك بـوخاريــل ورانيـا بديـر من 
مجلـة »الجنوب« إلى الجنـرال إيـرسكيـن 
عبر الهـاتف لمعرفــة المزيـد عن تجربتــه 
الشخصية خالل المرحلة األولى من عمر 
اليونيفيل. واليكم بعض المقتطفات: 

يف  »موؤقتة«  كلمة  لحظ  األولى:  اليونيفيل  والية 
ا�شم قوة الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان. مل يكن من 

يف  دوي  �شوت  �شمعنا  �شور،  قبالة  اىل  و�شلنا  عندما 

املروحية. وعندما هبطنا يف الناقورة، جاء الإيطاليون 

تلك  يف  لفتحه.  باب  هناك  يكن  مل  ولكن  الباب،  لفتح 

املرة �شعرت باخلوف لأنني مل اأكن �شباحًا ماهرًا.

اأغتنم الفر�شة لأعرب  الكلمات األخيرة: يف النهاية، 
عن اأطيب متنياتي وتهنئتي للقائد العام وجنوده وللقادة 

واحلكومات  املدنيني  واملوظفني  امل�شتويات  جميع  على 

امل�شاهمة على كل ما قاموا به مل�شاعدة اليونيفيل، ومن 

خالل اليونيفيل م�شاعدة ال�شعب اللبناين.

الأوىل  وليتها  فرتة  البعثة  عمر  يتجاوز  اأن  املتوقع 

اآذار   19 يف  تاأ�ش�شت  )عندما  اأ�شهر  �شتة  من  املوؤلفة 

الأمني  دعاين  مبا�شرًة،  الولية  متديد  قبل   .)1978

العام كورت فالدهيم للم�شاركة يف الدورة ال�شت�شارية 

وكان  اأ�شئلة  ُطرحت  عندما  ذلك  كان  الأمن.  ملجل�س 

با�شتطاعتي امل�شاعدة يف الرد عليها. وقد دعاين اإىل 

مكتبه يف الطابق الثامن والثالثني )يف مبنى الأمانة 

العامة يف نيويورك(.

يف  الو�شع  على  واأطلعته  وبينه،  بيني  نقا�س  جرى 

الوقت  ذلك  يف  الفرن�شي  بالرئي�س  ات�شل  ثم  لبنان، 

وا�شح  ب�شكل  ونا�شده  دي�شتان(،  جي�شكار  )فالريي 

مدتها  كاملة  ثانية  ولية  لفرتة  املهمة  متديد  بدعم 

وافق  النقا�س،  من  دقيقة   15-10 وبعد  اأ�شهر.  �شتة 

اأ�شهر. وهكذا،  اأربعة  الرئي�س على متديد املهمة ملدة 

 19 )حتى  اأ�شهر  اأربعة  ملدة  الأوىل  الولية  متديد  مت 

كانون الثاين 1979(. ومت متديد الولية الثانية ملدة 

خم�شة اأ�شهر )حتى 19 حزيران 1979(. وكذلك مّت 

متديد جميع الوليات الالحقة ملدة �شتة اأ�شهر كاملة. 

�شتة  مدة  البعثة  عمر  يتجاوز  اأن  املتوقع  من  يكن  مل 

اأ�شهر، وها قد مّرت اأربعني �شنة حتى الآن.

الولية،  اإىل  نظرت  اإذا  األطراف:  إلى  التحدث 
فاإنها تتحدث عن الت�شال بالأطراف لتحديد منطقة 

على  للح�شول  ال�شعي  وكذلك  اليونيفيل،  عمليات 

دعمهم. يف 21 اآذار 1978، توجهت اإىل بريوت برفقة 

�شابط كبري من الأمانة العامة للقاء )يا�شر( عرفات 

)زعيم منظمة التحرير الفل�شطينية يف ذلك الوقت(. 

والفل�شطينيني  الإ�شرائيليني  اأن  من  الرغم  على 

فاإن احلديث  اإنهم م�شتعدون لدعمنا،  قالوا  وعرفات 

عن الدعم واحل�شول عليه مل يكن �شهاًل.

كان هناك الكثري من ال�شعوبات. ثم حدث الن�شحاب 

الإ�شرائيلي النهائي يف 14 حزيران 1978.

الوضع على األرض: كانت هناك قيود على احلركة، 
والتحّرك مل يكن بالأمر ال�شهل. كان هناك الكثري من 

الألغام املزروعة يف الأر�س. معظم اللبنانيني اجلنوبيني 

اأرا�شيهم،  اإىل  الو�شول  باإمكانهم  يكن  ومل  مزارعون 

وكذلك مل يكن لديهم ماء وكهرباء. كان وجودنا نوعًا 

بداأوا  وفعاًل  النازحني،  اللبنانيني  لعودة  احلافز  من 

يكن هناك  الكثري من احلزن. مل  بالعودة. كان هناك 

الطبية  املراكز  كل  ُدمرت  وكذلك  اإليها،  للعودة  منازل 

واأدوية.  وطعام  ماء  لديها  كان  وحداتنا  وامل�شت�شفيات. 

ذلك  يف  مبا  به،  للقيام  العمل  من  الكثري  هناك  كان 

اإعادة الإعمار. اعتمد �شكان املنطقة علينا يف كل �شيء. 

وكانت عملية اإزالة الألغام مهمة كبرية اأخرى.

كان  احلياة.  يف  الأمل  اليونيفيل  وجود  اأعطاهم  لقد 

هناك الكثري من الدمار. مل يكن هناك �شيء. لكننا 

جئنا بكل �شيء. مل تكن الأ�شياء التي توجد لدينا من 

اأجلهم، ولكن كيف ميكن اأن تاأكل عندما ترى الآخرين 
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ياسـر عرفـات مع مسؤولي األمم المتحـدة خـالل األداء بتصريـح صحفي بعد قبـوله دعـوة األمين العـام إلى وقف 
إطـالق نـار في جنـوب لبنان

       كان هناك الكثير من 

 األلغام المزروعة في األرض.

معظم اللبنانيين الجنوبيين 

مزارعون ولم يكن بإمكانهم 

الـوصـــول إلـى أراضيهــم، 

وكـــذلك لم يكــن لديهـــم 

مـاء وكهـربـاء. كـان وجودنـا 

نـوعــًا من الحـافـــز لعـــودة 

اللبنانيين النازحين.



المقدم هيغارتي قائد الكتيبة اإليرلندية في عام 2001

العقيد جورج كيرتون وأفراد من األمن العام اللبناني في 
تبنين في عام 1995

المقدم جو أهيرن )يمين( عند مدخل كامب شامروك 
في تبنين في عام 1987

تتمتع قوات الدفاع األيرلندية بتاريخ طويل ومتميز مع اليونيفيل، حيث كان حفظة السالم األيرلنديون من بين األوائل 
الذين انضموا إلى البعثة فور تأسيسها في عام 1978، وخدموا في اطارها حتى تشرين الثاني من العام 2001. بعد 
حرب عام 2006، قّدم الجنود اإليرلنديون الدعم مجددًا، حيث عادوا في عام 2011. وفي الوقت الحالي، من بين حفظـة 

السالم البالغ عددهم 10,500 جنديًا، يوجد حوالي 380 جنديًا من إيرلندا.

بعض  مع  تواصلت  مولوي،  جون  اليونيفيل  في  السابقين  السياسيين  المسؤولين  أحد  وبمساعدة  »الجنـوب«، 
حفظة السالم اإليرلنديين الذين خدموا في إطار اليـونيفيـل في السنوات األولى للبعثة، وزاروا المنطقة في عام 2018. 

وفي ما يلي مقتطفات من قصصهم الشخصية وتأمالتهم.
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العقيـد لـوســي )يســـار( 
مع القـائــد العــام اللـواء 
ستانيسالف فرانسيزيك 

وزنياك في عام 1996

 العقيد المتقاعد جورج كيرتون
خدم في 1979-1980 ومرة أخرى في عام 1995

احلادثة التي ل متحى من ذاكرتي ه�ي تلك التي تتعل�ق 

بجندي حفظ �شالم يحت�شر واأنا اأقف اىل جانب �شريره 

يف امل�شت�شفى. يف 7 ني�شان 1980، اأ�شيب اجلندي �شتيفن 

غريفني، 21 عامًا، بر�شا�شة يف راأ�شه اأثناء هجوم يف 

الطي�ري. اأح�شرت اجلن�دي ال�ذي ك�ان ك�اهن الكتيب�ة 

دمنا عندما اأخربنا جراح  الإيرلندية اإىل امل�شت�شفى، و�شُ

الأع�شاب اأن اجلرح قاتل. اجلندي غريفني كان يف حالة 

موت دماغي. بعد ب�شعة اأيام، اأعطى اأخ واأخت غريفني 

الإذن باإيقاف نظام دعم احلياة، وتويف يف 16 ني�شان 

1980. كان اأول جندي حفظ �شالم اإيرلندي ميوت نتيجٍة 

لعمٍل عدائي. خالل زيارتنا الأخرية اإىل تبنني، تذكرنا 

حفظة ال�شالم املتوفني ومعاناة عائالتهم ورفاقهم.

تذّكر الجنود الذين سقطوا

في 19 آذار 2018، أحيت اليونيفيل ذكرى 
تأسيسها األربعين بحفل أقيم في المقّر 
العـام للبعثـة في الناقـورة. تخلل الحفـل 
تحيــة وجـدانيـة لحفظــة الســالم الذيــن 
سقطوا قدمها جون أوماهوني، وهو أحد 
قـدامى جنـود حفـظ السالم اإليرلنديين. 
كان أوماهوني قد فقـد اثنيـن من زمالئـه 
أثناء هجوم على موكبهم في الطيري في 
18 نيسان 1980. وكان أوماهوني نفسه 

أصيب خالل الهجوم بعدة رصاصات.

نّص التحية أدناه:
»مرت 37 �شنة و 11 �ش�هرًا من�ذ احلادث املرّوع ال��ذي 

وقع يف 18 ني�شان 1980 يف الطريي حيث ُقتل اثنان من 

اأ�شدقائي ومن جنود اليونيفيل ال�شجعان، وهما ديريك 

�شمولهورن وتوما�س باريت. ح�دث ذلك قبل اأيام قليل�ة 

من املوعد املق�رر لع�ودة وحدتنا اإىل اإيرلندا بعد اإمتام 

فرتة خدمتنا. ل ميّر ي�وم واح�د دون اأن اأتذكر الرعب يف 

الطريي. وقد غرّي ذلك حياتي اإىل الأبد.

 العقيـد المتقاعـد م. لوسـي
خـدم آلخر مـرة مـع اليونيفيـل في 1996-1995

الغ�ش�ب«  »عناقي�د  عملي��ة  �ش�ه�دن�ا   1996 ني�ش��ان  يف 

الإ�شرائيلية التي ا�شتمرت اأ�شبوعني. وقد دّمر ذلك البنية 

التحتية يف جنوب لبنان و�شّرد ال�شكان واأ�شفر عن مقتل 

مدنيني من �شكان املنطقة كانوا يبحثون عن ملجاأ يف موقع 

لالأمم املتحدة يف قانا. بعد مرور اثنني وع�شرين �شنة، زرنا 

املنطقة وفوجئنا بالتناق�س الوا�شح بني الو�شع احلايل 

والأو�شاع امل�شطربة ال�شابقة. اإن منطقة عمليات اليونيفيل 

م�شتقّرة وتعي�س اأجواء طبيعية، وهناك حالة من الزدهار 

والن�شاط بني ال�شكان املدنيني. الطرق معّبدة ب�شكل جيد 

وهناك نه�شة عمرانية وا�شحة. اأ�شبحت اليونيفيل اأكرب 

بكثري وهناك وجود قوي وم�شاركة للقوات امل�شلحة اللبنانية. 

هناك اأي�شا �شعور بالثقة.

 المقدم المتقاعد جون ميرفي
خدم في عام 1981

يف 13 �ش�باط 1981 كنت الرقيب امل�ش�وؤول عن املوق�ع 

6-20 واملعروف لدى اجلنود الإيرلنديني با�شم »الثقب 

الأ�شود«. بعد وقت ق�شري من حلول الظالم، حاول طابور 

مدّرع تابع لإحدى امليلي�شيات التوّغل يف منطقة الكتيبة 

الإيرلندية حتت غطاء من نريان املدافع الر�شا�شة الثقيلة 

من مواقعهم الواقعة جنوب خط اليونيفيل. وبعد ب�شع 

�شاعات من املحاولت الفا�شلة، ان�شحبوا. وبعد ذلك بفرتة 

وجيزة، مت اإطالق قذيفة مدفعية فو�شفورية من عيار 105 

ملم على موقع مليلي�شيا يدعى »التل البني«، و�شقطت على 

بعد 75 مرتًا من املوقع الإيرلندي. وحل�شن احلظ، مل تقع 

اإ�شابات. �شيبقى احلادث حمفورًا يف ذاكرتي اإىل الأبد. 

يف ني�شان 2018 )بعد 37 �شنة(، زرت الطريي )موقع 

الأمم املتحدة 2-45(. وبينما كنت اأتاأمل املعامل املختلفة 

التي مّت لفت نظرنا اإليها، �شاألت اأحد ال�شباط »ما هذا التل 

ذات ال�شكل امل�شتدير الذي يرتفع فوقه علم الأمم املتحدة 

والذي يتمركز عليه اجلنود الإيرلنديون؟« فاأجابني بكلمات 

مبا�شرة اأعادتني اإىل تلك الليلة املخيفة عام 1981، حيث 

قال بهدوء، »هذا هو التل البني، �شيدي«.

»لقد �شاعدت ت�شحيات اأ�شخا�س من اأمثال �شمولهورن 

وباريت يف تغيري حياة النا�س الذين يعي�شون هنا اإىل الأبد 

- ولكن بطريقة اإيجابية.

»يف عطلة نهاية الأ�شبوع اأتيحت يل الفر�شة للعودة اإىل 

الطريي واملنطقة املحيطة مبوقع الأمم املتحدة 45-2 

على بعد 30 كيلومرتا اىل ال�شرق من مكان وجودنا الآن.

»لق�د �ش�ررت بروؤي�ة متاج�ر واأعمال جتاري�ة جدي�دة مّت 

افتتاحها، وبروؤية الأطفال يذهبون اإىل املدار�س، واملزارعني 

يعملون يف حقولهم - حياة طبيعية.

»لق���د ك���ان ذلك تذكي�رًا ب�اأن �شم��ود املجتمع��ات هن��ا 

والت�شحيات التي قّدمها جن��ود حفظ ال�ش�الم التابعني 

لالأمم املتحدة على مّر ال�شنني �شاعدت على حتقيق مزيد 

من ال�شتقرار والزدهار.

»اإن اأح�داث مث�ل تلك التي وقعت يف الطي�ري، وغي�رها 

من احلوادث املوؤملة التي عا�شها �شكان املنطقة هنا، هي 

منا�شبات جتمعنا معًا وتلهم جهودنا اجلماعية للعمل من 

اأجل �شالم دائم يف جنوب لبنان.

»لقد قّدم اللبناني��ون وحفظة ال�ش�الم التابع��ون لالأمم 

املتحدة وعائالتهم اآلف الأرواح لتحقيق هذا امل�شعى.

»عندما اأرى جنوب لبنان اليوم، اأدرك اأن خدمة وت�شحية 

الآلف من رجال ون�ش�اء الي�ونيفي��ل - وبخا�ش�ة حفظ�ة 

ال�شالم التابعني لليونيفيل البالغ عددهم 312 جنديًا الذين 

قدموا الت�شحية الكربى- مل تذهب اأرواحهم �شدى.

»وتكرميًا لهم - وتكرميًا للمجتمعات هنا - توا�شل اليونيفيل 

القيام بدورها يف منع النزاع وال�شعي اإىل �شالم دائم.

»اأن�شم اإليكم جميعًا هنا لأعرب عن عميق تقديري وبالغ 

احرتامي جلميع الرجال والن�شاء الذين قدموا الت�شحية 

الكربى خالل العمل من اأجل ال�شالم يف جنوب لبنان«.

 المقدم المتقاعد جو أهيرن
خدم في 1980-1981، ثم في 1987 و1995-1994

النطب�اع الأهم الذي لحظت�ه لدى زيارتي الأخرية اإىل 

منطقة عمليات اليونيفيل يف ني�شان 2018 هو ال�شتقرار 

وعودة احلياة اىل طبيعتها. اإن النجاح الذي حتقق يحمل 

يف حّد ذات�ه حتي�ة كبي�رة اىل كل اأولئ�ك الأ�شخا�س من 

دول عديدة الذين خدموا يف اليونيفيل واىل �شكان جنوب 

لبنان و�شم�ودهم و�شجاعتهم. واأنا فخ�ور بك�وين لعب�ت 

دورًا �شغريًا يف هذا امل�شعى النبيل.

 المالزم المتقاعد كاثال أونيل
خدم في 1981-1980

يف ت�شرين الأول 1980، كان لبنان يف خ�شم حرب اأهلية 

معقدة ب�شبب التاأثريات اخلارجية، مما جعل حفظ ال�شالم 

يف اجلنوب �شعبًا وخطرًا. يف ذلك الوقت، ع�شنا بني ال�شكان 

يف املدن والقرى، وو�شعنا مقراتنا ومراكزنا يف املنازل 

وحمطات البنزين املهجورة واملدار�س غري امل�شتخدمة. كنا 

نعي�س بالقرب من النا�س وبينهم. كنا ن�شعر بخوفهم واأملهم. 

كانت دورياتنا املتوا�شلة واملثرية لل�شجيج تبقيهم م�شتيقظني 

يف الليل، ولكن اأملنا كان كبري يف اأنهم �شيتفهمون الأمر. 

اأعتقد اأننا حافظنا بذلك على �شالمتهم. لقد عملت مع 

العدي�د من اجلن�ود والأ�شدقاء حتى يومنا ه�ذا. خالل 

مواجهة مع منظمة التحرير الفل�شطينية يف جويا، ويف وقت 

لحق يف القنطرة، فقدنا ثالثة جنود نيجرييني. وقبل وقت 

ق�شري من عودتنا اإىل اإيرلن�دا، فقدنا لالأ�شف اثنني من 

الرف�اق ال�ش�باب قت�ال على ي�د جمه�ولني. وعندما عدنا 

اإىل وطننا، اأح�شرنا جميعنا جزءًا من لبنان يف قلوبنا... 

ول زال هذا اجلزء حمفوظًا يف مكانه اىل يومنا هذا!

 العميد المتقاعد جيرار هيغارتي
قائد آخر كتيبة إيرلندية كاملة في عام 2001

من اأجل تخليد ذكرى اجلنود الإيرلنديني ال� 47 الذين 

لقوا حتفهم خالل خدمة ال�شالم يف جنوب لبنان، �شعرت 

ب�اأن علينا األ نت�رك املهم�ة دون تك�ري�م ه��وؤلء الرج�ال 

ال�شجعان بطريقة منا�شبة، فقررنا اإقامة ن�شب تذكاري 

يحمل اأ�شماء جميع رفاقنا الذين �شقط�وا. حتدثت به�ذا 

املو�شوع مع خمتار تبنني، فاأخذين اإىل اأماك�ن خمتلف�ة 

يف البلدة، اإىل اأن اخرتنا مكانًا مميزًا بجانب الكني�شة 

يف اأعلى البلدة. من ذلك املكان، ميكن روؤية كل املنطقة 

الت�ي تق�ع حت�ت م�ش�وؤولي��ة الكتيب��ة الإيرلندي��ة الت�ابع��ة 

لليونيفيل. وقد رفع ال�ش�تار عن الن�ش�ب التذك�اري وزي�ر 

الدف�اع الإيرلن�دي يف حين�ه، مايك�ل �شميث، وذلك قب�ل 

مغادرتنا لبنان. متت دعوة اأق�ارب رفاقنا القتلى اىل حف�ل 

رفع ال�شتار وح�شر العديد منهم. ُعزف ن�شيد املوت على 

املزمار يف وقت غروب ال�شم�س، بينما قّدم حر�س ال�شرف 

التحي��ة وُق�راأت اأ�ش��ماء جمي�ع اجلن��ود الذي�ن �ش�قط�وا. 

لقد كانت منا�شبة حزين�ة ولكنها مدعاة للفخ�ر. وحتى 

يومنا هذا، يعتني �شكان تبنني بالن�شب التذك�اري تقدي�را 

للعالقات الوثيق�ة وال�ش�داق�ات التي بن�وها مع اجلن��ود 

الإيرلنديني على مدى الأربعني �ش�ن�ة املا�شي��ة. 

يف  لبنان  يف  به  القيام  علّي  الذي  الأخري  الواجب  كان 

ت�شرين الثاين 2001 هو التوجه اإىل املقّر العام لليونيفيل 

�شياق  ويف  ووداعه.  العام  بالقائد  لاللتقاء  الناقورة  يف 

كلماته الوداعية، قال يل اللواء لليت موهان تيواري اإن 

�شائقي  كان  اخلارج،  يف  جنزت. 
ُ
اأ قد  لبنان  يف  مهمتي 

حتى  لأ�شعد  الباب  فتحت  اأن  وما  ال�شيارة،  يف  ينتظر 

راأيت �شابط اأركان غاين ي�شرب ال�شجريات بع�شا حتت 

مكتب القائد العام. ناداين لكي اأتوجه اليه واأ�شاعده على 

قتل ثعبان مامبا اأ�شود كبري. فقلت له: »�شديقي، اأخ�شى 

اأخربين  فقد  لوحدك،  العمل  بهذا  تقوم  اأن  عليك  اأن 

اأمران  لدي  انتهت«.  قد  هنا  مهمتي  اأن  للتو  اجلرنال 

واخلوف  بالآثار  الهتمام  جونز:  اإنديانا  مع  م�شرتكان 

ال�شديد من الثعابني. فابتعدنا بال�شيارة وقدنا بال�شرعة 

الق�شوى امل�شموح بها داخل املقّر العام. 

حفظة سالم سابقون من إيرلندا 
يتحدثون عن تجاربهم الشخصية

أضرار   نتيجة   القصف  
 الجوي على بلدة  شقرا 

في   نيسان  1996

المالزم كاثال أونيل )الثالث من اليمين( في سراييفو 
في نيسان 1993

جون أوماهوني يضع اكلياًل على النصب التذكاري 



المقدم نورتي يقّلب صفحات الصور عن خدمته السابقةجنود حفظ سالم تابعون لليونيفيل يقومون بعملية بحث وإنقاذ في أعقاب مجزرة قانا عام 1996

خالل اأول عملية انت�شار له كمالزم ثاٍن يبلغ من العمر 23 

عامًا يف اآذار 1996، كانت منطقة عمليات الكتيبة الغانية 

التابعة لليونيفيل تقع على اخلطوط الأمامية.

يف حديث جرى موؤخرًا مع املقدم نورتي قبيل انتهاء فرتة 

للكتيبة  كقائد  اأ�شهر  �شتة  ا�شتمرت  التي  الأخرية  خدمته 

الغانية التابعة لليونيفيل، قال ال�شابط الغاين: »الهجمات 

اإط�الق  تبادل  وكذلك  يومي،  ب�شكل  حتدث  كانت  امل�شلحة 

النار«. واأ�شاف: »بعد �شاعات قليلة من و�شولنا اإىل هنا، 

نزلنا فعليًا اىل امللجاأ«. ثم لفت اإىل اأن اأحد اأكرث الأحداث 

رعبًا خالل فرتة خدمته الأوىل كانت املجزرة التي وقعت يف 

قانا، حيث اأ�شفر الق�شف الإ�شرائيلي ملجمع تابع لليونيفيل 

عن مقتل 120 مدنيًا لبنانيًا وحوايل 500 جريحًا. وكان 

اأربعة من اجلرحى من جنود حفظ ال�شالم التابعني لالأمم 

جنود  ا�شتدعاء  مت  اأنه  اإىل  نورتي  املقدم  واأ�شار  املتحدة. 

الكتيبة الغانية للم�شاعدة يف عملية البحث والإنقاذ.

اأكمل املقدم نورتي فرتتني لحقتني من اخلدمة يف عام 

1997، وما لبث اأن عاد اإىل جنوب لبنان بعد ثالث �شنوات. 

ث�م ك�ان �ش�اه�دًا على ان�شح�اب اجلي�س الإ�ش�رائيلي من 

املناطق املحتلة واإن�شاء خط الن�شحاب اأو »اخلط الأزرق«.

تاريخ  يف  مهم  اأنه  على   2000 عام  اإىل  لفت  واإذ 

اجلنوبي�ة،  اللبناني�ة  واملجتمعات  اليونيفي�ل  من  كل 

)الن�شحاب  مبا�شرة  تلت  التي  الأحداث  »�شهدت  ق�ال: 

تلك  متيزت  تتغري.  الأمور  بداأت  حيث  الإ�شرائيلي(، 

الكثري من  التفتي�س، وخف�س  نقاط  باإزالة جميع  احلقبة 

التحركات والأن�شطة، وبدء توافد ال�شياح اىل املنطقة«. 

اأما املرة الثانية التي عاد فيها اإىل لبنان فكانت يف عام 

2006 كقائد فرقة - قبيل اندلع احلرب يف ذلك العام. 

ويتذكر اأنه قبل اندلع احلرب، كانت هناك مباحثات جتري 

حول ان�شحاب الكتيبتني املتبقيتني - الغانية والهندية.

ويف حديث مع »اجلنوب«، قال نورتي: »لقد حتّولت الأولويات 

من منع العنا�شر امل�شلحة من الو�شول اإىل املنطقة التي 

 كانت حتت الحتالل اىل الرتكيز على اخلط الأزرق. يف 

ر حلفل تقدمي امليداليات جلنودنا الذي  12 متوز، كنا نح�شّ

 كان مقررًا اأن يقام يف الأ�شبوع التايل. ثم �شمعنا عن هجوم 

على احلدود. كان هناك اإعالن للحرب يف �شباح اليوم 

التايل، وع�شنا هذه احلرب كلها على مدى 34 يومًا. حاولنا 

م�شاعدة املدنيني املحا�شرين يف النزاع. وب�شكٍل عام، بذلنا 

ق�شارى جهدنا على الرغم من التحديات الكبرية«.

كما اأنه يتذكر العديد من الق�ش�س، وبع�شها مرعب، عن 

جتربته يف العمل كجندي حفظ �شالم تابع لليونيفيل يف اأوقات 

خمتلفة من التاريخ املتقّلب يف جنوب لبنان. يف كثري من 

الأحيان، كان عليه اأن ياأخذ قرارات م�شريية تتعلق باحلياة اأو 

املوت. ويقع يف اإطار هذه القرارات، مثاًل، معاجلة رجل م�شن 

م�شاب بجروح خطرية ُيح�شر اإىل عتبة مركز اليونيفيل من 

قبل �شخ�س ميكن اأن يعني وجوده بحّد ذاته التعّر�س للق�شف 

املبا�شر. كما اأنه يتذكر متابعة حالة امراأة حامل يف خ�شم 

اإط�الق النار، وكذلك ا�شابت�ه مبر�س احل�شب�ة يف ع�ام 

1996 حيث و�شع يف احلجر ال�شحي ملدة ثالثة اأ�شابيع.

ثم كان هناك تلك املهمة يف عام 2006. »ُطلب منا م�شاعدة 

�شخ�س يف بلدة قالويه. يف اللحظة التي خرجنا فيها كان 

هناك ق�شف مدفعي، ولكننا كنا يف اآلية مدّرعة ومل ن�شمع 

اأ�شوات الق�شف يف اخلارج. ولكن كان ميكن لالآخرين اأن 

يروا اىل اأين كنا متجهني و�شط الق�شف املدفعي العنيف. 

كانوا يت�شلون بنا عرب جهاز الال�شلكي للتوقف اأو العودة، 

ولكننا مل ن�شمع لأننا كنا نتحرك ب�شرعة كبرية. ثم راأينا 

قذيفة مدفعية ت�شقط. ويف النهاية، ا�شطررنا لأن نتوقف. 

ومل اأكن اأتخّيل ابدًا ال�شرعة التي ميكن اأن ترجع بها ناقلة 

اجلند للخلف كمثل ذلك اليوم، ذلك اأنه كلما قطعنا م�شافة 

خم�شني مرتًا كانت ت�شقط قذيفة مدفعية قرب اآليتنا«.

وق�ش�س املقدم نورتي عن جتارب�ه خ�الل اخلدم�ة تكاد 

ل تنتهي. 

من بني فرتات اخلدمة ال�شت التي عمل فيها مع اليونيفيل، 

كان هناك فرتتان يف اأوقات ال�شلم - بني عامي 2013 

و2014، وكذلك بني عامي 2017 و2018.

وقال نورتي ان التغيريات كانت رائعة، مت تابع ب�شعور من 

الرتياح: »اأعتقد اأنه �شياأتي وقت لن يعود فيه وجود اليونيفيل 

لزمًا، ولكن يف الوقت احلايل، فاإن وجود اليونيفيل �شروري 

للغاية. اإن ما و�شلنا اليه اليوم يعّد اجنازًا هامًا، ويجب 

اأن نفخر مبا اأجنزته البعثة«.

رغم كل ما تقدم، مل ي�شعر املقدم نورتي بالتعب، وهو واثق 

اأنه يف حال بقاء الكتيبة الغانية يف اليونيفيل فاإنه »�شيعود 

بالتاأكيد مرة اأخرى«. وال�شبب يف ذلك، كما قال، اإنه »يحب 

ه�ذا البلد, ويحب �شعبه وطعامه وثقافته - بغ�س النظر 

عن املخاطر يف بع�س الأحيان«.

تيالك بوخاريل - مكتب اليونيفيل اإلعالمي

خالل السنوات الخمس والعشرين 
التي قضاها في الخدمة مع القوات 
المسلحـة الغانيـة، كّرس المقدم 
ويليام نورتي ما يقـرب من خمس 
سنوات للخدمة في بعثة اليونيفيل 
- وكل ذلك خالل أكثر األوقات دّقًة 

في حياة البعثة وجنوب لبنان.

المقدم نورتي من غانا يتحدث 
عن خدمته في إطار اليونيفيل 

منذ عام 1996

ست مهمات في 
جنـوب لبنـان

فتاتان تمّران قرب الدمار في مدينة بنت جبيل التي 
تعرضت للقصف الشديد خالل حرب عام 2006
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معرض لليونيفيل 
في الذكرى األربعين لتأسيس البعثة

بمناسبة الذكرى األربعين لتأسيس اليونيفيل، نظمت بعثة حفظ السالم معرضًا للصور ولمقاطع الفيديو 
في مدينة صور في جنوب لبنان في الفترة من 19 إلى 23 آذار 2018. وهذه التواريخ ذات دالالت هامة، 
ذلك أن اليوم األول من المعرض صادف اليوم الرسمي لتأسيس اليونيفيل في عام 1978، واليوم 

األخير للمعرض صادف وصول طالئع جنود حفظ السالم التابعين لليونيفيل الى جنوب لبنان.

املعر�س، الذي ا�شتمر على مدى خم�شة اأيام، زاره املئات 

من طالب املدار�س واجلامعات، وامل�شوؤولني، وجنود القوات 

امل�شلحة اللبناني�ة، وزمالء من حفظ�ة ال�ش�الم التابعني 

لليونيفيل، و�شكان املنطقة. واملكان الذي اأقيم فيه املعر�س، 

اأي »بيت املدينة« الذي مت بناوؤه منذ نحو �شبعة قرون بجوار 

الآثار الفينيقية، كان بحّد ذاته معلمًا مميزًا.

ت�م ع�ر�س 62 �ش�ورة، ومئات الر�ش�وم�ات التي اأب�دعها 

طالب املدار�س، اىل جانب كتيبات التوعية من خماطر 

الألغام والر�شوم البيانية - التي ت�شور الأوقات ال�شعبة 

وال�شيئ�ة التي عا�ش��ها معًا جن�ود حفظ ال�شالم التابعني 

لليونيفيل و�شكان جنوب لبنان.

كما مت ا�شتخ�دام بع�س ال�شور يف معر�س اأقيم يف مقّر 

الأمم املتح�دة يف نيوي�ورك، مبنا�شبة الذكرى ال�شنوي�ة 

ال�شبعني لإن�شاء اإدارة عمليات حفظ ال�شالم التابعة لالأمم 

املتحدة، وذلك يف الفرتة من 1 اإىل 28 حزيران 2018.

رئي�س بعثة اليونيفيل وقائدها العام يف حينه، اللواء مايكل 

بي�ري، ق�ال اإن جمموع��ة ال�ش�ور تعك�س املا�شي الأليم 

الذي عانى منه �شكان اجلنوب مع اللف من جنود حفظ 

ال�شالم التابعني لليونيفيل.

واأ�شاف: »هذه ال�شور تروي ق�شة �شكان اجلنوب خالل 

�شعيهم اىل م�شتقبل واعد. واآمل اأن تبقى �شور الدمار 

والف�و�شى على �شفحات كتب التاري��خ ح�شرًا ك�ي تعي 

الأجيال القادمة تكلفة النزاع«. 

تيالك بوخاريل - مكتب اليونيفيل اإلعالمي
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وبعد مرور أربعين عامًا، بدأ مردود االستقرار والهدوء العـام يظهر في المدن ذات المباني 
الكبيـرة، والقـرى الموصولـة ببعضهـا البعض بشكـل جيــد، والشـوارع المعّبـدة والفنـادق 
والمنتجعات واألسواق والمستشفيات والمدارس. وهذه عالمات أمل - بفضل التعـاون 

القائم بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية والسلطات المحلية وسكان جنوب لبنان.

ونأمل أن نكون قد نجحنا في هذا العدد في نقل الصور واألصوات التي تتحدث عن التغييرات 
الهائلة في جنوب لبنان، وبخاصة منذ عام 2006. وكان بعض من ُأجريت معهم مقابالت 
في الصفحة التالية قد تحدثوا إلى هبة منذر من »الجنوب« لدى زيارتهم معرض لليونيفيل 
في الفترة من 19 إلى 23 آذار، فأبدوا رأيهم بالصـور ومقاطع الفيديـو المعروضـة وكذلك 

بعمل اليونيفيل.

عانى سكان جنوب لبنان عقودًا من النزاع المسّلح والحرب األهلية واالحتالل. وكل مرحلة 
من االستقرار عاشتها هذه المنطقة تحققت بفعل الجهود المضنية للمجتمعات التي تعيش 
هنا. ومنذ عام 1978 تنتشر اليونيفيل في جنوب لبنان، حيث تعيش جنبًا إلى جنب سكان 
البلدات والقرى في جنـوب نهـر الليطاني وتعمل معهم. وقصة اليونيفيـل ممزوجــة مع 

قصــة هـذه المنطقـة الجميلـة.

 قصص وُصـَور
من جنـوب لبنان
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 ناتالي نقوال
طالبة من مدرسة القليعة

 راما صبرا
طالبة من مدرسة الجعفرية

»أعجبتني بشكل خاص صـورة جنـود حفظ السـالم التابعيـن لليونيفيـل وهم 
يضعون البراميل على طول الخط األزرق، حيث يعمل الجميع يدًا بيد. وقد أعجبت 
بصورتين: واحدة تظهر حفظة السـالم التابعين لألمم المتحدة وهم يعملون 

ويتعاونون معًا، في حين تظهر صورة أخرى علم وطني لبنان«.

»لطالمـا كـان حفظـة السـالم التابعيـن 
لليونيفيل سفراء جنوب لبنان إلى العالم، 
حيث نشروا الصورة الجميلة عن شعبنا 
المحّب للسـالم. إن اليـونيفيـل تسـاعد 
في إبراز الصورة الحقيقية لسكان جنوب 
لبنان، وجنود اليونيفيل هم رسلنا لقـول 
الحقيقة. ونحن نرى أن جميع الرسومات 
التي قّدمها األطفال في المعرض عّبرت 
عن السالم الذي يمثل قيمـة أسـاسيـة 

لعمـل حفظ السـالم«.

 محمود بلحص
مدير مدرسة صديقين الرسمية

»تغّيرت أشياء كثيرة منذ انتشار اليونيفيل قبل أربعيـن عامـًا. المراكـز الصغيـرة 
اليونيفيل  وقـامت  وتعبيدها.  الضيقة  الــشــوارع  توسيع  وتــّم  أكبر،  أصبحت 
بتنسيق دورات للنساء حول كيفية إعداد وبيـع »المونــة«، بما في ذلك المربى 
والشـوكـوال والفواكـه المجففة، باإلضافة إلى إطالق أعمال تجارية صغيرة تعتمد 
سـكـان  لمسـاعـدة  قواعدها  أبــواب  اليونيفيل  وفتحت  اليدوية.  الحرف  على 

المنطقـة الذيـن يعيشـون في جنوب لبنان«.

 فاطمة زين
العباسية

»اليونيفيل تجعلنا نشعر باألمان وتحمينا من العديد من المخاطر. لقد ساعدت 
الكثير من الناس في العديد من المجاالت، سواء كان هؤالء األشخاص مزارعين 

أو مسنين أو مرضى«.

 كوثر عمرا
طالبة في مدرسة القليعة الرسمية

»رسمت يد وشجرة أرز في تعبير عن السالم. أحببت مقاطع الفيديو والصور 
المعروضة في المعرض، حيث أن جميع الصور تظهر لحظات من العمل الجماعي 

والتعاون والتخطيط المشترك بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية«.

ينتشر جنود حفظ السالم التابعون لليونيفيل في جنوب لبنان منذ عام 1978. وجنبًا الى جنب مع سكان 
المنطقة، نجحوا في التغّلب على الصعاب وساعدوا بشكل جماعي في تعزيز السالم. والحقًا، عملوا جنبًا 
إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية للحفاظ على الهدوء واالستقرار المستتب منذ 12 عامًا وبشكل غير 

مسبوق. في ما يلي بعض األسئلة التي تظهر مدى معرفتكم عن اليونيفيل وعملها.

ماذا تعرف عن اليونيفيل؟

1. بعـض الـدول التي سـاهمـت بقـوات 
يـــة عند بـدء تأسيـس اليـونيفيـــل  عسكر
في عام 1978 ال زالت تشارك في البعثة 
حتى يومنا هذا )رغم أن بعض الدول لم 
تواصل مشاركتها في فترة محددة(. ما هي 

المجموعة الصحيحة من هذه الدول؟

 فيجي، فرنسا، إيرلندا، نيبال، النروج والسنغال
 فيجي، فرنسا، إيرلندا، نيبال ونيجيريا
 فنلندا، غانا، الهند، اندونيسيا وإيطاليا

الهند، اسبانيا، فيجي، النروج وسيراليون

1 
2 
3 
4

4. تُعقــد االجتمــاعـــات الثـالثيــــة التــــي 
ترأسـها اليونيفيـل مع القوات المسلحـة 
اللبنانيــة والجيش اإلســرائيلي بانتظام 
منذ نهاية حرب عـام 2006، وأصبحـت 
آلية أساسيـة إلدارة النزاع وبنـاء الثقـة 
بين األطراف. صدر قرار مجلس األمن 
الــدولي 1701 في 11 آب 2006. وتـــال 
ذلك وقف األعمال العدائية الذي بدأ 
سـريانـه في 14 آب 2006. متـى ُعقـد 

أول اجتماع ثالثي؟

 11 حزيران 2000
 12 تشرين األول 1978
 13 كانون الثاني 2010

14 آب 2006

1 
2 
3 
4

2. تتـألـــــف اليـــونيفيــــــــل مــــن حــــــــوالي 
10,500 جنــدي حفـظ ســـالم مـن 41 
دولـــة، ويقومــــون بأكثـــر مـن 14,000 
نشــــاط شهــرياً، ليــاًل ونهــاراً، في منطقة 
العمليات. ما هـو عـدد مواقع اليونيفيل 

ـفي منطقـة عملياتهـا؟

55 
10

1 
2

80 
125

3 
4

3. في 25 أيار 2000، انسحبت إسرائيل 
مـن جانـب واحــد من لبنــان. وفي غيـاب 
حدود متفق عليها، حددت األمم المتحدة 
خط انسحاب لتأكيد االنسحاب اإلسرائيلي 
الكـامل. والخط المذكـور، الـذي ال يمثل 
حدوداً دولية ولكن خط ترسيم للحدود، 
يُعـرف اآلن باســم الخـط األزرق. مـا هـــو 

طــول هــذا الخط؟

 50 كيلومتر
200 كيلومتر

1 
2

 120 كيلومتر
70 كيلومتر

3 
4

5. اليونيفيل هي بعثة حفظ السالم األولى والوحيدة التابعة لألمم المتحدة التي تضم مكّون 
بحري كبير لدعم البحرية اللبنانية. تأسست قوة اليونيفيل البحرية في __________ 

بناء على طلب حكومة لبنان.

آب 2000 تشرين األول 12006 3 حزيران 1978 تشرين الثاني 21996 4

6. منــذ عـــام 1978، تـــوالى عـلى قيــادة 
اليونيفيل 18 ضابطاً من 11 دولة. كان 
أول قائد عام لليونيفيل اللواء إيمانويل 

ألكسندر إيرسكين. ما هو بلده؟

 إيطاليا
فرنسا

1 
2

 إيرلندا
غانا

3 
4

7. تمتد منطقة عمليات اليونيفيل بين 
الخط األزرق جنوباً ونهر الليطاني شماالً، 
وتنقسـم إلى قطـاعيـن: الشــرقي والغـربي. 

ما هي مساحة هذه المنطقة؟

 800 كيلومتر مربع
1060 كيلومتر مربع

1 
2

 500 كيلومتر مربع
2000 كيلومتر مربع

3 
4

8. ما هي السلطة التابعة لألمم المتحدة التي تقرر والية اليونيفيل؟

 الجمعية العامة
 مجلس األمن

1 
2

 األمين العام
رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام

3 
4

اإلجابات على الصفحة رقم 26. 
لكـن بعض اإلجـابـات موجـودة 
ضمن مقاالت أخرى في المجلة.
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اإن وح�دة التوا�ش��ل م�ع املجتم�ع املحل�ي )MCOU( ه�ي 

الذراع الع�شكري لبعثة حفظ ال�ش�الم، حيث يعمل فيها 

حفظ��ة �ش��الم من اإندوني�ش�يا واإيط�الي�ا، وتتف�اع�ل م�ع 

ال�ش�كان ب�شكل يومي. وقد �شه�د الع�ام املا�شي ارتفاعًا 

يف هذه التفاعالت، ل �شيما يف املدار�س واجلامعات.

على �شبيل املثال، خالل العام الدرا�شي 2017 - 2018, 

الوحدة  يف  لليونيفي�ل  التابعني  ال�شالم  حفظ  جنود  قام 

وساعدوا العديد من العائالت«.

»السالم يعني لنا الكثيـر. هـو العيش في بيئـة هادئـة 
ومستقرة، ويجب أن يمتد إلى جميع أنحاء لبنان«.

»السالم يعني كل شيء للعالم. بدون سالم ال يوجد 
معنى للحياة. نعرب عن امتناننا لليونيفيل لحفاظها 

على الســالم«.

»واجبنا كبشــر أن نعيش في سـالم، بغض النظـر عـن 
األديـان، وأن نســاعــد المحتـاجين ونسـامح اآلخـريــن، 

ويجب أال نفّرق بين الجنسين«.

»اليونيفيـل هي بعثـة حفظ سـالم، ونحن نحبها ألنها 
تحبنا. اننا نسـاعد بعضنا البعض. اليـونيفيـل مفيـدة 

لنا ونحن نسهل عملها«.

»اليونيفيل تحافظ على السالم، ونحن جميعا نحبها. 
إن دعم اليونيفيل للقوات المسلحة اللبنانية وغيرها 
مـن األجهــزة األمنيــة وعمـلهـا إلى جـانبهـم أمــر حيــــوي 

لالستقـــرار«.

 المقدم أندريا فازيو
)MCOU( مسؤول وحدة التواصل مع المجتمع المحلي

بزيارة 20 مدر�شة ابتدائية، و�شبع مدار�س ثانوية، و�شبع 

جامعات، حيث بلغ العدد الإجمايل للطالب الذي�ن مّت 

التوا�ش��ل معهم حوال�ي 2000 ط�الب. وبالإ�شاف�ة اإىل 

ذلك، اأقامت الوحدة �شت اأك�شاك يف ال�شاحات العام�ة 

وال�شوارع من اأجل تعريف ال�شكان بالعمل احلا�شم الذي 

تقوم به اليونيفيل بالتن�شيق مع القوات امل�شلحة اللبنانية، 

وكذلك اأجابت على اأ�شئلة وا�شتف�شارات اجلمهور.

اأحد الأن�شط�ة الرئي�شية مّت تنظيمها يف »بي�ت املدين��ة« 

يف �شور من 19 اإىل 23 اآذار 2018، مبنا�شبة الذكرى 

الأرب�عني لتاأ�شي��س الي�ونيفي���ل. اأكث��ر من 450 ط��البًا، 

اىل ج�انب زوار اآخري�ن، ح�ش��روا املعر�س ال�ذي اأقي�م 

للمنا�شب�ة. كما خ�ش�س الأطف�ال بع�س ال�وقت لر�ش��م 

ال�ش�الم  تعزي�ز  الي�ونيفي��ل يف  م�ش�اهمة  ح�ول  لوحات 

يف جنوب لبنان من منظورهم اخلا�س، وكتب بع�شهم 

تولي اليـونيفيـل أهميـة كبيـرة للحفاظ 
على مستـوى من التفـاهـم واالحترام 
بين جنـودها العاملين في حفظ السـالم 
والمجتمعات المضيفة. وهناك عدة أوجه 
لهذه العالقة: تعريف سـكان جنـوب لبنان 
بواليـة اليـونيفيـل وأنشطتها، وتقـديم 
المساعـدة المحـدودة أو تسهيلها بالقـدر 
المستطـاع، واحترام الثقافـة والعادات 
والهـواجس المحليـة، والمشـاركـة في 
النشـاطـات المجتمعيــة والعمــل على 
الحّد من ازعاج حياة الناس اليومية نتيجة 
عمليات اليـونيفيــل مع االستمـرار في 
تنفيـذ واليتها. ولتحقيق هذه الغاية، يتم 
إجراء تفـاعالت مع المجتمعـات بشكٍل 

منتظم وعلى كل المستويات.

تفاعٌل مع المجتمعات المحلية 
لتعزيز السالم والتفاهم
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عبارات مثل: »السالم هو حياتي«، و»السالم يعني لي 

الصداقة«، و»اليونيفيل هي زهرة لبنان«.

وتعزز بع�س هذا التفاعل من خالل وجود دائرة الأمم 

املتحدة لالإج�راءات املتعلق��ة بالألغام واملركز اللبناين 

على  الزوار  عّرف��ا  حيث  بالألغ��ام،  املتعلق��ة  لالأعم��ال 

خماطر املتفجرات من خملفات احلرب والذخائر غري 

املنفجرة والألغام الأر�شية.

يف بداي��ة �شيف ع��ام 2018، �ش�اركت الف�رق التابع�ة 

ل�وح���دة الت�وا�ش���ل م��ع املجتم��ع املح�ل��ي )MCOU( يف 

املهرجانات املحلي�ة وغريها من الن�شاطات، مما اأتاح 

للنا�س فر�شة للتفاعل مع حفظة ال�شالم، وكذلك ترك 

ر�شائل فيديو حول مو�شوع ما يعنيه ال�شالم بالن�شبة لهم. 

وفيما يلي عّينة من الرسائل:

»في رأيي، الســالم يعني األمـن، وبيئــة هادئـــة، وعمــل، 
وأمن اجتماعـي وسياسي على جميع المستـويات. اننا 
نعرب عن امتناننا لليونيفيل. ونعـرب عن حزننا على 
الذين ماتوا في لبنان من أجل قضية السالم. لقد ساهم 
جنـود حفظ السالم في تعزيـز السالم في جنـوب لبنان 

مالحظة من اليونيفيل

تلتزم اليونيفيـل ضمان أن يتصـرف 
أفرادها وفقاً ألعلى معايير السلوك 
وحســن السـيـرة. في حـال الحظتــم 
وجـود أي سـلـوك يتنافـى مـع هـــذه 
المعاييــــر العاليــــــة، الرجــاء إبالغنـا 
عنــه عـن طـريــــق اإلتصــال بقســم 
السلــوك واإلنضبـاط اإلقليمــي عبـر 

 البريــد اإللكتروني:
أو عبر اإلتصال بأرقام الهاتـف التاليـة:
unifil-cdu@un.org

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



إقليمي  بافتتاح مركز  اللبنانية  المسلحة  والقوات  اليونيفيل  أشادت 
جديد للتعاون المدني- العسكري في مرجعيون، حيث اعُتبر المشروع 
بمثابة فصل جديد في مجال التعاون بين القوتين في جنوب لبنان.

هل تعلم؟ تنزانيا

ت�شتهر تنزانيا مبجموعة من املعامل ال�شياحي�ة، نذك�ر 

منها على �شبيل املثال ل احل�شر: احلدائ�ق الوطني�ة 

مثل �شريينجيتي التي حتتل املرتب�ة الرابع�ة يف العامل 

والثالث�ة يف افريقيا، وجن�وروجن��ورو - ع�دن اأفريقي�ا 

حيث تعي�س احلي�وانات الربي�ة ب�ش�الم جنبًا اإىل جنب 

مع الب�شر- وجزيرة زجنبار اجلميلة مبواقعها الأثرية 

وكلها  ال�شهري،  كليمنجارو  و�شواطئها اخلالبة، وجبل 

معامل جتذب ال�شياح من جميع اأنحاء العامل.

غالبًا ما ت�شمى تنزانيا با�شم »اأر�س ال�ش�الم«، وذلك 

ب�شبب ت�شامح �شعبها ودماثة اأخالقه وطبيعته امل�شاملة، 

مع الإ�شارة اىل اأن عدد �شكانها يبلغ 56 مليون ن�شمة. 

كما ترتبط هذه الت�شمية بفل�شفة رئي�شها الأول »مواليمو« 

)املعلم( جوليو�س كامرباكه نرييري، الذي اآمن باحلرية 

وال�شالم لي�س فقط لوطنه بل للدول املجاورة الأخرى 

والعامل باأ�شره. وهذه الفل�شفة ل يزال يقتدي بها جميع 

القادة املتعاقبني.

على الرغم من اأن تنزانيا حماطة بالدول التي تعاين 

من عدم ال�شتقرار ال�شيا�شي والنزاعات الن�شطة، ال 

اأنها حتافظ على ك�ونها اأر�س لل�ش�الم ومنارة لالأم�ل، 

فتنزاني�ا ت�شت�شي�ف اأكث�ر من 315,000 لجئًا، وفقًا 

للمفو�شية العليا ل�شوؤون الالجئني )2017(. ويف هذا 

ال�شياق، ن�شت�شهد بقول ماأثور للمعلم جوليو�س كامرباكه، 

حيث قال: »ل ميكنك اأن تقول اإنك حر بينما جريانك 

لي�ش�وا ك�ذلك«. وم�شداقًا لكلمات�ه، ا�شتقبلت تن�زانيا 

برتحاب اأولئك الذين فّروا من احلروب وال�شطهاد، 

ووفرت لهم امللجاأ. 

اإن م�شاهم�ة تنزانيا يف بعثات حف�ظ ال�ش�الم التابع��ة 

لالأمم املتح�دة مهم�ة، فبوج�ود ما يق�رب من 2700 

عن�شر من الع�شكريني واأفراد ال�شرطة الذين يخدمون 

حاليًا يف �ش�ت بعثات حلفظ ال�شالم، فاإن تنزانيا هي 

تا�ش�ع اأكرب م�شاهم يف عمليات الأمم املتح�دة حلف�ظ 

ال�شالم. وكانت قد �شاركت للمرة الأوىل يف بعثة حفظ 

�شالم تابعة لالأمم املتحدة يف ليبرييا يف عام 1995. 

ويف الوقت احلايل، ت�شم اليونيفيل 159 جنديًا تنزانيًا.

اأر�شلت تنزانيا جنودها للمرة الأوىل اإىل اليونيفيل يف 

�شباط 2007. وعلى مّر ال�شنني، ارتفع العدد من 77 

جنديًا يف ذلك احلني اإىل 159 جنديًا يف يومنا هذا، 

مبا يف ذلك اأربعة �شباط اأركان. ومنذ و�شولهم، عمل 

جنود حفظ ال�شالم التنزانيون عن كثب مع زمالئهم 

مع  وكذلك  الأخ���رى،  ال��دول  من  ال�شالم  حفظة  من 

املوظفني املدنيني والق�وات امل�شلح�ة اللبناني��ة، من اأج�ل 

اأن العمل  اإ�شارة اىل  تعزي�ز ال�شالم يف جنوب لبنان. 

الأ�شا�شي الذي ي�شطلعون به يف اليونيفيل يقع يف جمال 

اليونيفيل،  مع  عملهم  بدء  ومنذ  الع�شكرية.  ال�شرطة 

وخا�شة عندما يكونون يف ال�شوارع حيث يواكبون اآليات 

الأمم املتحدة، ُيعرف عن التنزانيني اأنهم ودودون مع 

اجلميع، واأ�شبحت حتيتهم ال�شعبي�ة »جامب�و« م�شتخدم�ة 

�شمن املجتمعات امل�شيف��ة، وخا�شة عند تبادل احلديث 

م��ع التن�زانيي�ن.

قائد الكتيبة التنزانية، املقدم هامي�س �شعبان �شليمان، 

قال: »�شتبذل الكتيب��ة التنزاني�ة على الدوام ق�شارى 

جهدها، بالتعاون مع اأفراد اليونيفيل املحبني لل�شالم 

والقوات امل�شلحة اللبنانية، من اأجل تنفيذ ولية اليونيفيل«.

النقيب إك. ميثوسياله – مسؤول االعالم في الكتيبة 

تقع جمهورية تنزانيا المتحدة في شرق أفريقيا، وتحيط بها بحيرات تنجانيقا وفيكتوريا ونياسا. تحّدها 
من الشمال كينيا وأوغندا، ومن الغرب رواندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن الجنوب 
زامبيا وماالوي وموزامبيق، ومن الشرق المحيط الهندي. يعود تاريخ تنزانيا المعاصر إلى عام 1964 
عندما اتحدت جزر تنجانيقا وزنجبار لتشكيل دولة واحدة، حملت اسم »تنزانيا«. ومنذ ذلك الحين، 
وعلى مدى أكثر من 50 عامًا، تحافظ تنزانيا على روابط قوية بين شعوبها المتنوعة - وهو مثال فريد 

على االتحاد المكّون من حكومات مستقلة، سواء على مستوى افريقيا أو العالم ككل.

مركز تعاون مدني عسكري جديد للجيـش اللبنانـي 
في الجنـوب لخدمة المجتمع بشكل أفضل
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الإقليمي  املركز  افتتاح  بعد  األقيت  التي  الكلمات  ويف 

الذي مّوّلته اإ�شبانيا ودعمته اليونيفيل يف منطقة عمليات 

اليونيفيل بتاريخ 18 اأيار 2018، اعترب كل من رئي�س 

بعثة اليونيفيل وقائدها العام - يف حينه - اللواء مايكل 

بريي وكبار �شباط القوات امل�شلحة اللبنانية اإن املركز 

�شيلعب دورًا رئي�شيًا يف خدمة �شكان املنطقة ب�شكل اأف�شل.

وقال اللواء بريي: »اإن وجود مركز اإقليمي للتعاون املدين- 

الع�شكري تابع للقوات امل�شلحة اللبنانية يعمل ب�شكل جيد 

وميكن الو�شول اإليه يف اجلنوب �شيوفر دعمّا كبريًا ملهمتنا 

امل�شرتكة املتمثلة يف بناء �شالم وا�شتقرار دائمني ل�شكان 

اجلنوب. اليوم حققت اليونيفيل الهدف الأويل املتمثل 

بتعزيز �شراكتنا مع القوات امل�شلحة اللبنانية يف جمال 

التعاون املدين- الع�شكري«. كما اأ�شاد »باحلدث اخلا�س« 

باعتباره »ف�شاًل جديدًا« يف جهود القوات امل�شلحة اللبنانية 

يف جمال التعاون املدين- الع�شكري يف جنوب لبنان.

من ناحيته، ممثل قائد القوات امل�شلحة اللبنانية العماد 

جوزف عون، اللواء جورج �شرمي، قال »اإن املركز اجلديد 

- وهو الثالث يف البالد - �شوف يكون له تاأثري اإيجابي يف 

جمالت التعليم وال�شحة والبيئة وامل�شاعدات الإن�شانية«.

واأ�شاف: »نلتقي اليوم لنفتتح ف�شاًل جديدًا من ف�شول 

برنامج التعاون املدين-الع�شكري، الذي ي�شم العديد من 

الإيجابي  التاأثري  الفاعلة ذات  وامل�شاهمات  الإجنازات 

البارز على املجتمع والإمناء الوطني«.

من جانبه، رئي�س اأركان القيادة امل�شرتكة الإ�شبانية اللواء 

فران�شي�شكو دراكو كاربو قال اإن املركز الإقليمي التابع 

التزام  على  اآخ��ر«  »دليل  هو  اللبنانية  امل�شلحة  للقوات 

الإ�شبان واليونيفيل جتاه املجتمع اللبناين، وقد مّت تنفيذه 

يف �شياق هدف م�شرتك وهو تعزيز املوؤ�ش�شات اللبنانية.

امل�شلحة  القوات  مع  اليونيفيل  م�شاركة  تاريخ  اأن  يذكر 

اللبنانية يف جمال التعاون املدين- الع�شكري يعود اإىل 

عامي 2008 و2009، وكان ذلك عندما اأطلقت البعثة 

مبادرة لتعزيز ال�شراكة مع القوات امل�شلحة اللبنانية يف 

جمال التعاون املدين- الع�شكري والتوا�شل املجتمعي.

ومنذ ذلك احلني، مّت احلفاظ على حوار وثيق مع مديرية 

التعاون املدين- الع�شكري يف القوات امل�شلحة اللبنانية، 

التدريبية  وال��دورات  الفنية  امل�شورة  اليونيفيل  وقدمت 

املختلفة عند الطلب.

مدين-  تعاون  وح��دات  لديها  اليونيفيل  اأن  اىل  اإ�شارة 

ع�شكري تنت�شر على امتداد منطقة عملياتها التي تبلغ 

م�شاريع  تنفذ  حيث  مربعًا،  كيلومرتًا   1060 م�شاحتها 

�شغرية ي�شتفيد منها ب�شكل مبا�شر املجتمع املحلي. ومنذ 

بقوات  امل�شاهمة  والدول  اليونيفيل  نفّذت   ،2006 عام 

اإجمالية بلغت  3500 م�شروعًا بتكلفة  ع�شكرية حوايل 

نحو 45,5 مليون دولر اأمريكي.

تيالك بوخاريل – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

      إن المركز الجديـد - 
وهو الثالث في البـالد 
- سوف يكون له تأثير 
إيجـابي في مجـاالت 
التعـليــم والصحـــة 
والبيئة والمساعدات 

اإلنسـانيـة.
اللواء جورج شريم ممثل قائد القوات 

المسلحة اللبنانية العماد جوزف عون



اليونيفيل تنّفذ دوريات 
تستغرق 36 ساعة

36 �ش�اع��ة يف منت�ش�ف  مّت تنفيذ اّول دورية ت�شتغ�رق 

حزي�ران من قبل الكتيبة الإ�ش�بانية التابعة للي��ونيفي��ل، 

وهي تت�شمن ع�ددًا من الأن�شط�ة، مب�ا يف ذلك دوريات 

راجل�ة وموؤلل�ة ودوري�ات على ط�ول اخلط الأزرق ومتاري�ن 

رم�اي����ة. كم�ا ي�ش��ارك جن��ود الق��وات امل�شلحة اللبناني�ة 

لي�س طوال فرتة  ولكن  الدوري�ة،  معين�ة من  اأجزاء  يف 

ال�شت وثالثني �شاعة.

وبعد نح�و �شهر من اطالقها، مت تنظيم �شب�ع من ه�ذه 

الدوريات - اثنتان منها من قبل الوحدة الإيطالية، ودورية 

واحدة لكل من الوحدات الفرن�شية والغانية والإيرلندية/ 

الفنلندية والنيبالية والإ�شبانية.

نائب رئي�س اأرك�ان اليونيفي�ل للعملي�ات، العقي�د اأمابل 

�شارتو، لفت اىل اأن املبادرة اجلديدة هي »خطوة اأخرى 

اإىل الأمام يف تنفيذ قرار جمل�س الأمن الدويل 2373«، من 

خالل زيادة التواجد واحل�شور املرئي لدوريات اليونيفيل 

والقوات امل�شلحة اللبنانية وتعزيز التن�شيق بني القوتني.

اإ�شارة اىل اأن القرار 2373 �شدر يف 30 اآب 2017, وقد 

مّت مبوجبه جتديد ولية اليونيفيل ملدة عام واحد، كما 

دعا اإىل ن�شر »معجل« و »دائم« للقوات امل�شلحة اللبنانية 

يف جنوب لبنان، بالإ�شافة اإىل زيادة الدعم والتن�شيق مع 

القوات امل�شلحة اللبنانية. كما دعا اإىل تعزيز الإبالغ عن 

جميع انتهاكات القرار 1701، الذي ي�شكل جوهر ولية 

اليونيفيل احلالية.

ويف �ش�هر مت�وز املا�شي، رافق�ت »اجلن�وب« احدى هذه 

الدوريات التي قامت بها الكتيبة النيبالية، حيث جرت 

الدورية على امتداد رقعة تقّدر م�شاحتها ب� 96 كيلومرتًا 

مربعًا من منطقة العمليات يف القطاع ال�شرقي، مبا يف 

ذلك 15 كيلومرتا على امت�داد اخل�ط الأزرق. م�ش�وؤول 

العمليات يف الكتيبة النيبالية، الرائد ديواكار راياماجي، 

ق�ال اإن الدوري�ة اأ�شهمت يف تعزي�ز التع�اون مع الق�وات 

امل�شلح�ة اللبناني�ة للم�ش�اع�دة يف احلفاظ على �شالم�ة 

�شكان املنطقة ومنع حدوث اأن�شطة عدائية.

من ناحيته، قائد الدورية النقيب ديباك باهادور ثاب�ا، 

قال اإنها كانت »جتربة جديدة« بالن�شبة له. ويف معر�س 

�ش�رح اأهمي�ة املب�ادرة اجلدي�دة، ق��ال اإن مراقب�ة نف��س 

املجموعة من جنود حفظ ال�شالم التابعني لالأمم املتحدة 

لنف�س امل�ش�ار يف دوري��ة واحدة ميكن اأن ي�شاع�د ب�ش�كل 

اأف�شل يف ك�شف اأي تغيريات على الأر�س.

تيالك بوخاريل – مكتب اليونيفيل اإلعالمي 

بدأ جنود حفظ السالم التابعين لليونيفيل سلسلة من األنشطة العملياتية 
التي تمتد على فترة 36 ساعة متواصلة كخطوة إضافية لتعزيز الوجود المرئي 

لبعثة األمم المتحدة والتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية.
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عندما وصلت إلى جنوب لبنان في صيف عام 2016 في إطار خدمتي للمرة الرابعة مع قوة األمم 
المتحدة المؤقتة في لبنان )اليونيفيل(، بعد أن كنت قد خدمت فيها للمرة األولى كقائد فصيل شاب 
في عام 1982، وصلت ولدي إحساس بأنني أعرف عن ظهر قلب البلدات والقرى والمجتمعات 

التي عملت فيها، من السلطانيـة الى ديـر انطار، ومن تبنين الى الناقـورة.
اللواء مايكل بيري قائد اليونيفيل 

من تموز 2016 إلى آب 2018

فترة الهدوء تساعد على دفع الوضع سياسيًا نحو وقف 
دائم إلطالق النار

العمل من أجل السالم 
في جنوب لبنان

لكن هذه العودة ا�شرتجعت اأي�شًا بع�س الذكريات املوؤملة 

ل  الذي  بالعنف  ات�شم  زمن  اىل  الغالب  يف  تعود  التي 

يو�شف وخ�شارة الأحبة بالن�شبة للكثريين - مبا يف ذلك 

حفظة ال�شالم التابعني لالأمم املتحدة. بالطبع ل ميكن 

املقارنة بني لبنان الذي �شهد ذكرياتي الأوىل ولبنان اليوم، 

يديرون  الأعمال  رجال  نرى  اليوم،  وا�شح.  فالتناق�س 

اأعماًل جديدة تنت�شر يف �شوارع �شور، والأطفال يلعبون 

باأمان يف �شاحات مدر�شة تبنني، والرجال والن�شاء يذهبون 

الناقورة  ال�شن يف  وكبار  بنت جبيل،  يوم يف  للعمل كل 

ي�شتمتعون ب�شرب ال�شاي م�شاء مع جريانهم عند غروب 

ال�شم�س فوق البحر الأبي�س املتو�شط. وهذه امل�شاهد مل 

يكن من املمكن ت�شّورها يف املراحل ال�شابقة.

لكن التغيري مل ياأت ب�شهولة، فالهدوء الن�شبي الذي ن�شهده 

اآلف  قبل  الدوؤوبة من  تطلب عقودًا من اجلهود  اليوم 

الرجال والن�شاء العاملني حتت راية الأمم املتحدة - اإىل 

جانب �شعب لبنان و�شلطاته. ومل يكن ذلك ممكنا لول 

جهود املجتمع الدويل - ورمبا الأهم من ذلك - التزام 

الأطراف امل�شاركة يف النزاع.

يف الواقع، على الرغم من التوترات الإقليمية، كانت ال�شنتان 

املا�شيتان اأهداأ فرتة يف تاريخ جنوب لبنان احلديث.

عام  يف   1701 الدويل  الأمن  جمل�س  قرار  اعتماد  ان 

2006 اأنهى اآخر نزاع ن�شط. وهذا القرار، الذي ي�شكل 
جوهر ولية اليونيفيل ومت تعزيزه من خالل اعتماد القرار 

2373 يف عام 2017، و�شع الت�شّور لرحلة طويلة نحو 
وقف دائم لإطالق النار بني الأطراف.

واأعتقد اأننا انطلقنا يف تلك الرحلة - رغم اننا انطلقنا 

ب�شكل بطيء ول يزال اأمامنا طريق طويل. ولكن اليوم، 

ما زال حوايل 10,500 جندي حفظ �شالم تابع لالأمم 

املتحدة من 42 دولة يقومون مبراقبة املنطقة والقيام 

القانونية  غري  الأ�شلحة  من  وحمايتها  فيها  بدوريات 

والأن�شطة الأخرى غري املرخ�س بها، وينظفون م�شاحات 

كبرية من الأرا�شي اخل�شبة من الألغام القاتلة، ويوفرون 

التدريب والدعم لتعزيز القوات امل�شلحة اللبنانية، ويقفون 

على اأهبة ال�شتعداد حلماية املدنيني، ويخلقون واقعًا على 

الأر�س يف�شي اإىل ا�شتك�شاف �شبل �شالم دائم.

وبالإ�شافة اإىل ذلك، توا�شل قوة اليونيفيل البحرية، وهي 

العملية البحرية الأوىل والوحيدة يف بعثات الأمم املتحدة 

حلفظ ال�شالم، العمل مع البحرية اللبنانية يف احلفاظ 

على �شالمة املياه الإقليمية اللبنانية.

كما قمنا باإن�شاء اآلية لبناء الثقة على امل�شتوى الع�شكري، 

فاملنتدى الثالثي واآلية الرتباط التي ترعاها اليونيفيل، 

والتي ميكن من خاللها التن�شيق يوميًا مع كال الطرفني، 

اأ�شفرت عن نتائج يف ما يتعلق باحلفاظ على الهدوء، مما 

اأتاح للمجتمعات على جانبي اخلط الأزرق حتقيق الزدهار.

ومع ذلك، يبقى هناك على الدوام �شحابة من عدم اليقني 

حتوم فوق البلدات والقرى والوديان يف جنوب لبنان. 

وذلك نتيجة لعدم متّكن الأطراف من التفاق على حّل 

دائم لهذا النزاع الذي طال اأمده يف هذا اجلزء املعقد 

التي  نف�شها  املنطقة  هي  وهذه  الأو�شط.  ال�شرق  من 

اإن�شانية يف  اأكرب كارثة  اإىل  توؤدي  تعي�س نزاعات قاتلة 

يومنا هذا من حيث الأعداد الكبرية لالجئني.

اإن منطقة عمليات اليونيفيل يف غاية احل�شا�شية لدرجة 

اأن اأي عمل، حتى ولو كان ب�شيطًا اأو غري مق�شود، ميكن 

اأن يتطور اإىل حرب �شاملة، وقد �شهدنا ذلك يف املا�شي. 

ولهذا ال�شبب، من الأهمية مبكان اإيجاد حل دائم حتى 

تتمكن املجتمعات على جانبي اخلط الأزرق من العي�س 

حياة طبيعية دون خوف من حرب تلوح يف الأفق.

اآلية الرتباط  وبف�شل التزام كال الطرفني با�شتخدام 

والتن�شيق التي ت�شطلع بها اليونيفيل، ل زالت الأو�شاع 

على الأر�س وعلى جانبي اخلط الأزرق م�شتقرة، وقد اأدى 

الهدوء الن�شبي الذي ي�شتمر منذ 12 عاما اإىل حتفيز 

الأن�شطة القت�شادية - ل�شالح املجتمعات املحلية.

خذ  الأر�س.  على  بو�شوح  ملمو�س  ال�شالم  مردود  اإن 

مدينة �شور على �شبيل املثال، فكل اأ�شبوع تظهر اأعمال 

وموؤ�ش�شات جتارية جديدة. حتى اأن �شور يف �شيف عام 

2016 تختلف عن �شور يف عام 2018. هذا مثال حي 
على مدى �شرعة منو املجتمع. وهذا اأي�شًا يعود اىل اأن 

مبا  اآمنة  يجدونها  اللبنانيني  املغرتبني  من  كبريًا  عددًا 

يكفي للعودة اإىل بيوتهم يف العطلة وال�شتمتاع ب�شاحل 

�شور ذي املناظر اخلالبة.

ومن خالل البناء على هذا الإجناز الهام يف تاريخ لبنان، 

ينبغي على الأطراف الآن ا�شتك�شاف �شبل للعمل من اأجل 

وقف دائم لإطالق النار. ومن املهم اأن ي�شتغل القادة من 

كال اجلانبني فر�شة العمل من اأجل وقف دائم لإطالق 

النار وحل طويل الأمد للنزاع على النحو املن�شو�س عليه 

يف قرار جمل�س الأمن الدويل 1701.

اإن عملية حفظ ال�شالم هي اإجراء يتيح املجال للجهود 

ولكنها  �شيا�شي،  حّل  اإىل  التو�شل  اأجل  من  الدبلوما�شية 

لي�شت بدياًل عن احلّل ال�شيا�شي.
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 األجوبة موجودة أدناه

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
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صـادف يـوم 19 آذار 2018 مرور أربعين عامـًا على تأسيس 
اليـونيفيـل. المصّور العسكري الفرنسي الشـاب فرانسـوا- 
كزافييـه روش كـان أول جنـدي حفـظ سـالم فرنسـي تابــع 
لليونيفيل تطأ قدماه أرض مطار بيروت مع الكتيبة الفرنسية.

الخوذة التي عرضت في معرض مدينة صور )يمين( وفي معرض نيويورك فرانسوا كزافييه - 1978

فقد كان على �شابط ال�شف رو�س اخلروج من الطائرة 

قبل ال�شابط امل�شوؤول عنه، العقيد جان جريمان �شالفان، 

اأثن�اء خ�روجه�م  لل�شب�اط واجلن�ود  يلتق�ط �شورًا  لكي 

من الطائ��رة.

على الرغ�م من وج�ود بع�س جن�ود حفظ ال�ش�الم من 

هيئة الأمم املتحدة ملراقبة الهدنة )UNTSO( وقوة 

الطوارئ التابعة لالأمم املتحدة )UNEF( يف منطقة 

عملي�ات اليونيفي�ل، فاإن اأول الوح�دات التي و�شل�ت يف 

اإطار اليونيفيل كانت الكتيبة الفرن�شية، ثم ما لبثت اأن 

الكندية  الوحدات  ذلك  يف  مبا  اأخرى،  وحدات  تبعتها 

والإيرلندية والرنوجية.

وقبيل الذكرى الأربعني لتاأ�شي�س اليونيفيل، مت اإر�شال 

اخلوذة التي و�شعها رو�س اإىل اليونيفيل يف الناقورة، 

مع الإ�شارة اىل اأن النقيب رو�س يبلغ حاليًا 71 عامًا 

من العمر ويعي�س يف فرن�شا.

وتعبريًا عن اجلهود التي تبذلها اليونيفيل والأمم املتحدة 

من اأجل اإحالل ال�شالم يف جنوب لبنان، واحلفاظ على 

هذا ال�شالم، فقد ُقّدمت هذه اخلوذة اإىل وكيل الأمني 

العام لالأمم املتحدة لعمليات حفظ ال�شالم، جان بيري 

لكروا، خالل زيارته اإىل لبنان بتاريخ 27 �شباط 2018.

وقد ُعر�شت هذه اخلوذة يف معر�س لليونيفيل يف �شور 

بجنوب لبنان يف الفرتة من 19 اإىل 23 اآذار. وكانت 

اخلوذة اأي�شًا من املعرو�شات املميزة يف معر�س اأقيم يف 

مقر الأمم املتحدة يف نيويورك مبنا�شبة الذكرى ال�شنوية 

ال�شبعني لإن�شاء عمليات الأمم املتحدة حلفظ ال�شالم يف 

الفرتة من 1 اإىل 28 حزيران 2018.

ول يزال الإرث الذي ترمز اليه هذه اخلوذة يلهم 10,500 

جندي حفظ �شالم من 41 دولة يخدمون حاليًا يف اطار 

اليونيفيل من اأجل تعزيز ال�شالم يف جنوب لبنان.

تيالك بوخاريل – مكتب اليونيفيل اإلعالمي 

خوذة زرقاء تعود 
إلى جنوب لبنان 

بعد 40 عامًا
       ُقـّدمـت هــذه 

الخـوذة إلى وكيـل 
األمين العام لألمم 
المتحدة لعمليات 

حفظ السالم، جان 
بييـر الكـروا، خـالل 
زيـارتــه إلـى لبنــان 
بتاريـخ 27 شبـاط 

.2018

فيجي، فرنسا، إيرلندا، نيبال ونيجيريا

55

120 كيلومتر

14 آب 2006

تشرين األول 2006

غانا

1060 كيلومتر مربع
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https://unifil.unmissions.org/ar/%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-0
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youtube.com/UNIFILVIDEOUNITEnglish:
youtube.com/UNIFILARABICArabic: flickr.com/photos/unifilunifil.unmissions.org facebook.com/UNIFIL

@UNIFIL_English:
@UNIFILArabicArabic: unifil_official

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.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdm57yg2hIuvxwkgjmhQbNn5IfWHlOQOP
https://soundcloud.com/unifilradio
https://unifil.unmissions.org/ar
https://unifil.unmissions.org/ar
https://www.facebook.com/unifil
https://twitter.com/UNIFIL_
https://twitter.com/UNIFILarabic
https://www.youtube.com/user/UNIFILVIDEOUNIT
https://www.youtube.com/user/UNIFILARABIC/
https://www.instagram.com/unifil_official/
https://www.flickr.com/photos/unifil



