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اإلفتتاحية

يٌد تساعد
إمرأة في قطف ثمار  نيباليون وهم يساعدون  العدد جنود حفظ سالم  يظهر على غالف هذا 
الزيتون في بلدة ميس الجبل الواقعة في أقصى جنوب لبنان. خالل بحثي في الصور الفوتوغرافية 
إلختيار بعضها، تذكرت قصًة لصديقي حسن سقالوي، وهو أحد قدامى موظفي البعثة، روى 
ويساعدونهم  المزارعين  يحمون  اليونيفيل  جنود  كان  كيف   ]2008 ]حزيران  »الجنوب«  لـ  فيها 
في قطاف الزيتون خالل السنوات األولى لوجود البعثة في الثمانينيات. قال حسن: »كل هذه 
ذلك،  إختارت  ألنها  بل  بها،  أوامــر  تلّقت  ألنها  ليس  السالم  حفظ  قوات  بها  قامت  األعمال 

وألنهم أشخاص عاديون ال يختلفون عن غيرهم«.

نرياج �سينغ ـ رئي�س التحرير

على  ال�سالم  حفظ  جنود  ق��ّدم  والمحن،  النزاعات  ورغ��ٍم  وهكذا، 
الكرماء.  م�سيفيهم  لم�ساعدة  منهم  مطلوب  هو  مما  اأكثر  ال��دوام 
اليونيفيل  بدور  اق��راره   وبعد   ،1982 عام  في  ذلك،  على  وللداللة 
في  لبنان  جنوب  في  لل�سعب  االإن�سانية  والم�ساعدة  الحماية  بتقديم 
الدول���ي  االم��ن  مجل�س  طلب  الوا�سع���ة،  العدائي���ة  االأعمال  خ�سم 
بموجب قراره 511 من ق���وات حفظ ال�سالم موا�سلة هذا الم�سعى 
اإلى اأق�سى حد ممكن في ظل هذه الظروف. ومنذ ذلك الحين، تجّذر 
هذا الت�سّرف االإن�ساني القوي للي��ونيفي���ل في �سميم البعث���ة، وظل 
العامل الحا�سم في الطريق���ة التي تتوا�س���ل بها  ق���وات حفظ ال�سالم 

مع ال�سكان .

جدير بالذكر انه على الرغم من اأن البعثة لديها االآن ميزانية �سنوية 
في  ال�سريع«  االأث��ر  ذات  »الم�ساريع  لتنفيذ  دوالر  مليون  ن�سف  تبلغ 
القرى والبلدات، فاإن اليونيفيل في ال�سنوات التي �سبقت عام 2006 
ُترك  االأم��ر  اأن  حيث  االإن�سانية،  للم�ساعدة  م��وارد  اأي  ُتمنح  تكن  لم 
والو�سائل  ال�سبل  اإيجاد  اإلى  ومبادرتهم  ال�سالم  حفظ  جنود  الإبداع 
يومًا  العالقة  تكن  لم  وعليه،  للنا�س.  الملحة  االحتياجات  لمعالجة 
اأ�سا�س  على  واإن��م��ا  وال��ع��ط��اء«،  »االأخ���ذ  اأ�سا�س  على  وقائمة  مادية 
االإحترام المتبادل والم�ساعر ال�سادقة في مجتمع يحظى فيه جنود 
الثقافة  ويت�ساركون معهم  ال�سكان  ال�سيافة من  ال�سالم بكرم  حفظ 

والتقاليد الغنية في الجنوب.

وحاليًا، ت�ساعد اليونيفيل ب�سكل كبير في مجموعة متنوعة من الم�ساريع 
والخدمات لم�ساعدة اأهالي جنوب لبنان. ولكن ما يمّيز العالقة فعاًل 
هو الرعاية واالإهتمام الناتج من كوننا اإلى جانب النا�س، ويدخل �سمن 

ذلك مبادرات �سخ�سية ب�سيطة مثل قطاف الزيتون.

تمثل  ال�سالم  حفظ  وجنود  الجنوبيين  بين  المتينة  العالقة  هذه  اإن 
في  اليونيفيل  لوجود  المختلفة  المراحل  خالل  الم�سترك  القا�سم 

ال�سنوات الثالث وثالثين الما�سية.

روى  وح�سبما  واالإحتالل،  النزاعات  من  م�سطربة  �سنوات  تلك  كانت 
اليونيفيل  من  اإذن  لطلب  خاللها  ي�سطرون  كانوا  النا�س  ف��اإن  ح�سن، 
للتنقل بين القرى عبر نقاط التفتي�ش التابعة للأمم المتحدة. ال يوجد 
اأي �سيء من هذا القبيل اليوم، ذلك اأن البيئة االأمنية في الجنوب  تغيرت 
اإ�ستراتيجيًا اإلى نحو اأف�سل مع ن�سر الجي�س اللبناني جنبًا اإلى جنب مع 
وجود اليونيفيل المعززة بعد عام 2006. اإال اأن الجانب الذي لم يتغير 
هو تلك الدوافع االإن�سانية، ونعني بذلك االإحتياجات المعي�سية لالأهالي، 
وحما�سة جنود حفظ ال�سالم لتقديم الم�ساعدة باأف�سل ما يمكن، ا�سافة 

الى الروابط المتنامية اأبدًا بين اليونيفيل واأهالي الجنوب.

نائب  نظر  لفتت  عقود   مدى  على  ُبنيت  التي  الفريدة  العالقة  هذه  اإن 
االأمين العام لالأمم المتحدة اآ�سا روز ميغيرو التي زارت موؤخرا جنوب 
لبنان ]راجع المقالة في ال�سفحة 6[. كما اإنعك�ست الروحية نف�سها جليًا 
في اأفكار قدامى الجنود الهولنديين الذين عادوا في زيارة اإلى هنا بعد 

25 عامًا من اإنتهاء خدمتهم في اإطار اليونيفيل ]راجع �سفحة 17[.

وهذه الحالة االأخيرة تمثل الجاذبية التي يتحلى بها الجنوب  بالن�سبة 
في   خدموا  الذين  جميع  ي�سهد  الغرب،  اأو  ال�سرق  من  االأجانب:  اإلى 
اليونيفيل، �سواء اأكانوا جنودًا من 36 دولة مختلفة اأو مدنيين من دول 
بع�سهم محّيرًا  يجده  الذي  بالجنوب  التعلق  كثيرة، على هذا  اأخرى 
)ال �سيما اأولئك الذين لم يتعر�سوا ل�سحر الجنوب(، علمًا اأن جنوب 
لبنان، الذي عانى ل�سنين من النزاعات، لي�س الجزء االأكثر تطورًا في 
البالد على الرغم من  االأن�سطة االإقت�سادية وتطوير البنية التحتية 
التي اإنتع�ست ب�سكل وا�سح في ال�سنوات الخم�س الما�سية من الهدوء 

غير الم�سبوق الذي �سهدته المنطقة.

اأنهم  اإلى هذه الدرجة؟ ال بد  المكان مميزًا  فما الذي يجعل من هذا 
النا�س- اإن ود الجنوبيين الالآمتناهي الذي ي�سرب على الوتر الح�سا�س 
يتردد �سداه في االأعماق لدرجة اأنك تنجذب للعودة اإلى هنا مرة بعد 
اإلى  ال�سالم  حفظ  جنود  تدفع  التي  الجنوبيين  مودة  نن�سى  وال  مرة. 

اإبراز اأنبل ما عندهم من �سفات ب�سرية.
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يف حماولة منها لردم الهوة الثقافية، 
معا،  اآن  املحلية يف  املنتجات  وت�سويق 
الكتيبة  مقّر  يف  حريف  معر�س   اأقيم 
الكورية اجلنوبية يف منطقة طري دّبا 
من  ن�ساء  ت�سع  االأول.  ت�سرين   28 يف 
خمتلف التعاونيات اجلنوبية، �سبع من 
بنت جبيل،  واثنتان من  منطقة �سور 

�ساهمن يف املعر�س الذي نظمه ق�سم 
والذي  اليونيفيل  يف  املدنية  ال�سوؤون 
ح��م��ل ا���س��م »ي��اح��ب��ي��ب��ي ي��ا ج��ن��وب«. 
العنا�سر الكوريون اجلنوبيون يف قوة 
املو�سم  بزيتون  متّتعوا  ال�سالم  حفظ 
الطماطم   وع�سري  الطازج  والزعرت 
واملرّبى، كما مل يرتّددوا يف تناول اأكرث 

من منقو�سة لبنانية اأعّدتها ال�سيدات 
يف  مكانته  اأي�سا  وللت�سّوق  باأيديهن. 
امل��ع��ر���س، ح��ي��ث اخ��ت��ار اجل��ن��ود من 
اليدوية  واحل��رف  االأو�سحة  ت�سكيلة 
االحتياجات  ذّوو  االأوالد  �سنعها  التي 
اخلا�سة، هدايا تذكارية الأحبائهم يف 

بلدهم. 

قراءة القصص

بق�س�س  كامل  ب�سكل  االأوالد  اأُخ��ذ 
حني  الدين  �سرف  فاطمة  الكاتبة 
ومدر�سة  لالأيتام  املّبات  دار  زارت 
اخليام واملدر�سة االأورثوذوك�سية يف 
مرجعيون  وقراأت ق�س�سها لالأوالد 
�سنوات  �سّت  عمرهم  يبلغ  ال��ذي��ن 
ال�سوؤون  ق�سم  م��ن  بتنظيم  وذل���ك 
امل��دن��ي��ة يف ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل. اخ��ت��ارت 
طمبوري«،  »حذاء  الروايات  فاطمة 
لرتويها  اأنا؟«  »من  »ن��ورا«،  »جدي«، 
على االأوالد، فا�ستحوذت اهتمامهم 
ال�سخ�سيات  مع  فتفاعلوا  الكامل 
احلائزة  اللبنانية  الكاتبة  الروائية. 
�سعرت  وعاملية  حملية  جوائز  على 
وق��ال��ت  االأوالد  ب��ني  ك��ب��رية  ب��راح��ة 
اليوم  اأتيت  الأنني  جدا  �سعيدة  »اأن��ا 
الى اجلنوب الألتقي االأوالد واأتفاعل 
معهم ب�سكل مبا�سر«. ولفتت �سرف 
يف  احلرية  على  ت�سّر  التي  الدين 
رواياتها،  يف حديثها: »اأريد لالأوالد 
وال�سحك،  ب��رواي��ات��ي  اال���س��ت��م��ت��اع 
معينة  ر�سائل  توجيه  اأق�سد  ال  لذا 
»اجل��ن��وب«.  ملجلة  ق��ال��ت  خ��الل��ه��ا« 
خم�سني  من  اأك��رث  اأ�سدرت  وبعدما 
فاطمة  اجلنوب  ابنة  اأ�سارت  كتابا، 
���س��رف ال��دي��ن، ال���ى ان��ه��ا م��ازال��ت 
ويف  ال��ل��ي��ل  منت�سف  يف  ت�ستيقظ 
بالها فكرة جديدة ل�سخ�سية روائية 

جت�سدها ق�سة ور�سوم.

»يا حبيبي يا جنوب«

)اليونيفيل(  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  االأم��م  قوة  �سّلمت 
يف  وذلك  اللبنانية  امل�سلحة  القوات  اإلى  جاهزين  مبنيني 
احتفال اأقيم يف مقّر اليونيفيل  يف الناقورة. ويتميز املبنيان 
يف  بنائهما  واإعادة  ونقلهما  تفكيكهما  باإمكانية  اجلاهزان 
موقع بديل. قال رئي�س البعثة والقائد العام لليونيفيل اللواء 
األبريتو اأ�سارتا كويبا�س خالل االحتفال اإّن »اليونيفيل تاأمل 
واأجهزة  االآليات  هبات  غرار  على  املباين،  هذه  ت�سّكل  اأّن 
اجلنوب«.  يف  اللبناين  اجلي�س  لعملّيات  دعًما  الكومبيوتر، 
ق��ط��اع جنوب  ال��ل��ب��ن��اين يف  اجل��ي�����س  ق��ائ��د  احل��ف��ل  ح�سر 
الليطاين العميد �سادق طلي�س ومدير املوارد يف اليونيفيل 
ال�ضيد غريي�ش �ضينها اإ�ضافة اإلى عدد من �ضباط اجلي�ش 

اللبناين واليونيفيل.

مبنيان جاهزان للجيش اللبناني

االأمم  لتاأ�سي�س  وال�ستني  ال�سّت  بالذكرى  اليونيفيل  احتفلت 
املتحدة خالل حفل ر�سمي اأقيم يف املقّر العام يف الناقورة، 
حيث تخلله تكرمي  قدامى املوظفني. ويف ح�ضور كبار �ضباط 
وخمتلف  املحلية  ال�سلطات  عن  وممثلني  اللبناين  اجلي�س 
املنظمات الدولية وغري احلكومية، ومنظمات االأمم املتحدة، 
القيم  األ��ق��اه��ا،  كلمة  يف  لليونيفيل  ال��ع��ام  القائد  ا�ستعاد 
املتحدة  لالأمم  العاملية  املهمة  عليها  تقوم  التي  اجلماعية 
ودور اليونيفيل يف جنوب لبنان يف هذا ال�سياق. وقّدم اللواء 
لبنانيني  موظفني  لثمانية  تقديرية  دروعا  للمنا�سبة  اأ�سارتا 

اأكملوا ثالثني �سنة من اخلدمة يف اليونيفيل.

ذكرى تأسيس األمم المتحدة

 أحداث متسلسلة



وللتاأكي������د عل������ى اهتمامه�����ا بالعم������ل االجتماع�������ي 
ال������ذي تق�������وم ب������ه الي���ونيفي����ل، اأ�س���ّرت ميغي������رو 
على زي��ارة املدر�س������ة الر�سمي������ة يف الناق���ورة، حيث 
افتتح���ت م�سروعا ممّوال من البعث����ة ي�ساع��د الطالب 
»اإن  مقابل�������ة  يف  وقال�����ت  املدر�سي������ة.  تربيته���م  يف 
الي���ونيفي�������ل توؤ�س�س لعالق��ات جي��دة جدا مع االأهايل 
خ�سو�س���ا اأنه��م ه��م م��ن �سيحك������م علينا وي�ستفي���د 

م���ن عملنا«.  

ا�ساف�������ة ال���ى مقاربته���ا م�وا�سي�ع عمالني�������ة تتعل��ق 
بالق�����رار 1701، اعتب����رت ميغي�����رو »اأن  الي��ونيفي��ل 
تهت���م اأي�س���ا باالأعم�ال الت���ي ت�وؤث�ر يف حي���اة االأهال���ي 
الي��ومي������ة، به�����دف جعلهم يق����ّدرون العم�����ل ال����ذي 
نق����وم ب�����ه وللعم����ل �سوي�ة م���ن اأجل حتقي���ق اأه�داف 

وجودنا يف لبنان«. 

اليونيفي���ل تعط���ي اأهمية كب���رية للعالقة م���ع ال�سكان 
املحلي���ني الذي���ن  تعمل بينه���م، ا�سافة ال���ى تطبيقها 
امله���ام املناطة بها. البعثة كذلك طّورت خالل �سنوات 
النزاع، الروابط االن�ساني���ة باالهايل بعدما �ساندتهم 
عنا�سر حفظ ال�س���الم ووقفت الى جانبهم حلمايتهم 
حينا ولتقدمي �ضّتى اأ�ض���كال امل�ضاعدة وبكافة الو�ضائل 

املتاحة حينا اآخر.

من�����ذ انت�ساره���ا يف 1978 يف جن�وب لبن���ان،  قاربت 
اليونيفي���ل  تبع����ات الن���زاع يف جنوب لبن����ان بخلفي�ة 
ان�ساني�����ة على الرغم من اأنها لي�س���ت وكال��ة ان�ساني��ة 

اأو تنموي��ة. 

اإن امل�ساري���ع التنموي���ة الت���ي تقوم به���ا اليونيفيل تلّبي 
حاجات االأهايل املّلحة كما تدعم ال�سلطات املحلية.

و توؤم���ن وح���دات اليونيفيل م�ساع���دات طبية، ومنها ما 
يتعل���ق بطب االأ�سنان كما امل�ساع���دات البيطرية ا�سافة 
الى تنظيمها دورات تدريبية تعنى بالكومبيوتر واللغات 
واليوغ���ا والتيكواندو واخلبز والطب���خ واحلياكة... هذا 
و ت�سم���ل امل�ساعدات املح���دودة م�ساريع جتديد مدار�س 
القرى، كم���ا تركيب خزانات للمي���اه وت�سفيتها واعادة 

تاأهيل مواقع اأثرية.

وخالل زيارتها اجلن���وب، افتتح�ت نائ�ب االأمني الع�ام 
لالأم���م املتح�����دة م�سروعا  م���ن  »امل�ساريع ذات االأث�ر 
ال�س���ريع«  مم�����وال م��ن اليونيفي�������ل وُنف��ذ مب�ساع��دة 
وح�����دة الهند�س���ة البتغالية. امل�س�����روع يق�سي ببن�اء 
الر�سمي�����ة  الناق�����ورة  ملتو�سط�����ة  �سف�����وف  ثالث�����ة 
الوحي����دة، م���ا م���ن �ساأن���ه حت�س���ني فر����س االأه���ايل 
للح�س�����ول عل���ى التعلي����م. ال�سي����دة ميغ���ريو حتدثت 
بحما�س���ة م���ع التالم���ذة الذي���ن اأعجب���وا باهتمامها 

بر�سوماتهم الفنية كما بدرا�ستهم. 
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نائب األمين العام لالمم المتحدة في جنوب لبنان

أثنــــت نائــــب األمين العــــام لالمم 
المتحــــدة، أشــــا رزو ميغيرو، خالل 
زيارتهــــا جنــــوب لبنان علــــى الجهد 
الــــذي تبذله اليونيفيــــل للمحافظة 
على السالم واالســــتقرار، مشيدة 
بالنشــــاطات التي تقوم بها البعثة 
لمســــاعدة األهالــــي، والتــــي مــــن 
شــــأنها بنــــاء ثقــــة متبادلة تســــهم 
في شــــكل فّعال في تنفيذ المهام 

المناطة بقوات حفظ السالم.

بناء الثقة مع األهالي



و خ���الل تتنقلها من �س���ف الى اآخر، جل�س���ت ال�سيدة 
ميغ���ريو الى جان����ب التالم���ذة حتدثه���م واأ�ساتذتهم، 
مبدي����ة اهتمام���ا الفتا بر�سوم��ات الطالب التي كانت 
ج���زءًا من م�س�روع ت�ابع لالمم املتح��دة يعنى بحق���وق 
االن�س���ان، فالتمع���ت عيون التالمذة ابتهاج���ا بثنائها. 
ويف حف���ل �سغي����ر يف املدر�س�ة، اأ�س���ادت  نائ�ب االمني 
الع����ام لالمم املتح���دة بالعالق���ة الوثيق���ة التي جتمع 
اليونيفي���ل م���ع ال�سلط���ات املحلي���ة واالأه���ايل وقالت: 
»اأمتن���ى تعميق هذا التعاون وذل���ك بهدف تغيري حياة 

املواطنني الى االأف�سل«.

وخالل  زيارة ا�ستمرت  ي��وما واح���دا  الى جن���وب لبن�ان 
يف 24 ت�س�ري���ن الثان����ي، اإطّلع���ت ميغي����رو بايج���از على 
عملي�����ات الي����ونيفي�������ل يف املق��ّر الر�سم�������ي للبعث���ة يف 
الناق���ورة، وح�س������رت اجتماع���ا �سّم موظف���ي البعث�����ة 
املدني����ني وا�سُت�سيفت  من قب���ل الوح��دة التنزاني���ة التي 
متث��ل بل��دها االأم. وم���ن ثم �سارك��ت يف غ��ذاء يف �س��ور 

نظم��ه اجلي�س اللبناين. 

ويف مقابل��ة م���ع جملة »اجلن���وب« اعتب�����رت ال�سي���دة 
ميغي��رو اأن »الي��ونيفي���ل تقوم بعمل عظيم بالنيابة عن 

االأمم املتح��دة، واأي�س�ا بالنياب��ة عن االن�سانية ككل«.

كم���ا اأ�س���ادت بالتع���اون ب���ني الي���ونيفي������ل واجلي����س 
اللبنان���ي، الذي  ي�سك��ل جوه���ر �سيا�س���ة بعث���ة حف�ظ 
ال�س����الم يف جنوب لبنان، وتطرق���ت الى طلب جمل�س 
االأمن القيام مبراجع�ة ا�سرتاتيجي�ة لعم��ل الي���ونيفي���ل 
كما ورد يف قراره االأخ���ري ال�سادر يف 30 اآب 2011. 

امل�راجع�����ة  »اأن  الع�����ام  االأم����ني  نائ�����ب  واأو�سح������ت 
اال�سرتاتيجي������ة م���ن �ساأنه���ا اأن ت�سم���ح لن���ا باكم����ال 
اله�دف ال�ذي جئن�ا من اأجله، وهو ت�سليم م�س�وؤولياتنا 
ب�سك�����ل كام��ل الى اللبناني���ني«، م�سيف��ة »نح�ن نعال�ج 
ق�ساي����ا تتعل�����ق ببناء الق���درات  و�سط جّو م���ن الثقة 
كي ن�ستطيع يف نهاية املط���اف ت�سليم اجلي�س اللبناين 
امله���ام التي تق��وم به���ا الي��ونيفي��ل راهن���ا«. واعتب�رت 
اأن »املراجع�����ة اال�سرتاتيجي��ة �ست�ق�����دم لنا الف��ر�س��ة 
لالع������داد خلط��ة طويلة االأمد ت�سمح للجي�س اللبناين 

حتّمل كامل م�سوؤوليات ال�سالم واالأمن يف البالد«. 

نائ���ب االأمني العام لالأمم املتح���دة �سّددت يف كلماتها 
خ���الل الزيارة، عل���ى اأهمي���ة دور اليونيفيل يف حتقيق 
االأم���ن وال�سالم م�سيف���ة »اأن وج���ود اليونيفيل يهدف 
للم�ساع���دة عل���ى خل���ق فر�س���ة الر�س���اء وق���ف دائ���م 
الط���الق النار وايجاد ح���ل طويل االأمد للن���زاع«. هذا 
واأ�س���ادت بالتق���دم املحرز يف جنوب لبن���ان، الفتة الى 
اح���رتام الطرفني وقف االأعمال العدائية، ومثنية على 
اال�ستق���رار غري امل�سبوق ال���ذي ت�سهده املنطقة ا�سافة 
الى ال�سراك���ة القوية بني اجلي�س اللبن���اين واليونيفيل 
للمحافظ���ة على اال�ستق���رار. »ال ميكنن���ا اأن ننجح يف 
مهمتن���ا من دون التعاون مع اجله���ة امل�سيفة. وهنا يف 
لبن���ان لدين���ا �سراكة ممتازة مع الدول���ة امل�سيفة، لذا 
فلنتعهد بالقيام بق�سارى جهدنا كي يتمكن هذا البلد 

من حتقيق ال�سالم واالزدهار الدائمني«.

ه����ذا و ت�م التط�رق خ����الل ال�زي�ارة الى ق�س�ايا تتعل�ق 
باأم����ن الي��ونيفي�����ل، ع�سك�ري�ني ومدني����ني، خ�س�و�سا 

بع����د تع��ر����س م�واك��ب تابع�����ة لليونيفي�����ل الإعتداءات 
يف االأ�سه����ر القليل�����ة املا�سي��ة، مم���ا اأ�سف�ر ع�ن ج�رح 
عدد من اجلن���ود  يف االنفج�ارات الت����ي و�سع�ت عل�ى 
جان����ب الط�ري�ق. ال�سي�دة مغريو اأو�سح�ت يف ح�ديثه�ا 
م�ع جمل���ة »اجلن�وب«: »اأن اأم���ن الع�سكريني واملدنيني 
ق�سي����ة تقلقن�ا، امن�ا اليونيفي�ل تق�وم بك�ل ما ب��و�سعه�ا 
ملعاجل������ة ه�����ذه الق�س�اي���ا االأمني��ة ومن���ع  مث��ل ه��ذه 
احل������وادث يبق����ى حت��دي���ا بالن�سب���ة لن���ا«. واأ�ساف��ت 
ال�سي������دة ميغي��رو:  »اأدرك خط�����ورة ه��ذه احل��وادث، 
ولك���ن اآمل اأن تبقى معزول���ة خ�سو�سا واأننا نعمل على 
معاجل���ة لي�س فق���ط العامل التقني للعم����ل الع�سك��ري 
واالأمن���ي امنا اأي�س���ا العمل االجتماعي  ال���ذي �سيبني 
تل���ك الثق���ة اأن االأم���م املتح���دة ه���ي هن���ا يف م�سلحة  
ال�س���الم واالأم���ن والتنمية  م���ن اأج���ل اللبنانيني ومن 

خالل ذلك امل�ساهمة يف ا�ستقرار املنطقة«. 

ويف كلم������ة لها ام����ام م�وظف�����ي الي�ونيفي����ل، اأ�س��ارت 
ال�سي�����دة ميغي��رو ال���ى اأن عنا�س��ر حف�ظ ال�س�الم ل��ن 
يت��راجع���وا اأمام اأي اعت���داء اأو حت�����ٍد، متوقف����ة عن��د 
الت�سحي���ات الت�ي بذلت�ه����ا الي��ونيفي��ل حيث لقي 293 
عن�س���را م����ن ق�����وة حف���ظ ال�س�����الم م�سرعهم منذ 
تا�سي�س�ه�ا يف لبن�ان، وه�و الع���دد االأكب�ر من اخل�سائر 
الب�سري���ة ب���ني بعثات حف���ظ ال�سالم.  وقال���ت ال�سيدة 
ميغ���ريو »الطريق���ة الف�سلى لتق�دير ه���ذه الت�سحيات 
تكم�����ن يف اال�ستم���رار يف العمل. وه���ذا ما تقومون به 

مبنتهى احلرفية والتفاين«. 

�سمري غطا�س ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي



سرعان ما تحّول نشاط، ظّن 39 شابة وشابا من منطقة بنت جبيل أنه لتقطيع الوقت 
واللهو، الى فرصة حياتهم.

مسار مهني جديد
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ال�سباب  هوؤالء  بانتظار  باتت  ال�سعر  ت�سفيف  يف  مهنة 
الذين تركوا املدر�سة باكرا، بدال من التنقل بني وظيفة 
غري مر�سية الى اأخرى وذلك بف�سل الدورات التدريبية 
الفرن�سية  الوحدة  مع  بالتعاون  اليونيفيل  مّولتها  التي 

العاملة من �ضمن قوة احتياط القائد العام لليونيفيل. 

ع�سر  االثني  ال�سبان  التقى  اأ�سابيع  �ستّة  م��دى  على 
مهنة  لتعلم  و�سبت  واأرب��ع��اء  ثلثاء  ك��ل  م��درب��ه��م  م��ع 
ت�سفيف ال�سعر. ويف حال ظّن بع�سهم اأن با�ستطاعته 
اال�ستخفاف بالدورة التدريبية، �سرعان ما مل�س العك�س 
امل��درب حممد منر داغ��ر، الذي كان م�سّرا على  من 
ت�سفيف  كيفية  ت�سميتهم،  يحب  كما  »اأوالده«،  تعليم 
لت�سفيف  ال�سحيحة  التقنية  »يتعلم تالمذتي  ال�سعر. 
ال�سعر«  هذا ما قاله املدرب ملجلة »اجلنوب« وهو يتنقل 

بينهم نا�سحا اأحيانا وم�سححا حني اآخر.

يدرك املدرب اأن الطريق ال تزال طويلة اأمام تالمذته 
الأنه  وجهه  تفارق  ال  االبت�سامة  ان  ااّل  املهنة،  الحرتاف 
�سامر،  »فلنختار  بثقة:  داغ��ر  ق��ال  بقدراتهم.  موؤمن 
اأ�سعف املتدربني لّدي، و�ساأطلب منه ق�س �سعر رفيقه 
و�ستحكمني انت على النتيجة«. وهكذا انطلق �سامر يف 
زميله  قال  جّيد«  اأنه  �سرتين  تقلقي  »ال  مدربه،  حتدي 
علي فقيه م�سيفا »مدربنا اأتقن تعليمنا، وهو ي�سري الى 

نقاط �ضعفنا ااّل انه ال ينتقدنا«.

قام  التي  االأخ��ط��اء  ال��ى  داغ��ر  امل��درب  اأ�سار  وبالفعل 
اال�سلوب  نتعلم  فهكذا  يخطئ  »كلنا  قائال:  �سامر  بها 

ال�سحيح ونتطور«.

وامل�سهد نف�سه يتكرر عند املتدربات 27 اللواتي تدربن 
�سّتون  �سباح.  �سوالجن  ال�سعر  مزينة  ا���س��راف  حتت 
هدفت  ا�سابيع  �ستّة  على  تّوزعت  التدريب  من  �ساعة 
وتلوينه  وق�سه  ال�سعر  غ�سل  كيفية  الفتيات  تعليم  الى 

وت�سفيفه باأكرث من طريقة.

م�سروع الدورات التدريبية انطلق من منا�سدات بع�س 
ح�سن  جبيل  بنت  يف  الثقايف  املركز  ملدير  الفتيات 
دورة  بتنظيم  »طالنب  الفتيات  اأن  �سرح  ال��ذي  جوين 
فيهم  مبن  ال�سيدات  منها  ت�ستفيد  للتجميل  تدريبية 
اأن  �ساأنها  من  مهنة  يتعلمن  حيث  واالأرام��ل  ال�سبايا 

توؤمن لهّن ا�ستقرارا ماديا« .

وهكذا وبعد مرور خم�سة اأ�سهر وبعد �سل�سلة اجتماعات 
مع ق�سم ال�سوؤون املدنية يف اليونيفيل اأ�سبحت الدورات 
الثقايف  املركز  ا�ست�ساف  حيث  واقعا  اأمرا  التدريبية 
والوحدة  اليونيفيل  اأّمنت  فيما  ال��دورة  جبيل  بنت  يف 
الفرن�ضية العاملة من �ضمن قوة احتياط القائد العام 
التمويل الالزم ل�سراء املعّدات الالزمة ا�سافة الى نقل 

املتدربني من والى املركز.

يف  جتتمع���ن  الفتي��ات  ك�ان��ت  وجمع���ة  اثن��ني  فك����ل 
جت��ول  الت��ي  �سب�اح،  املدرب�����ة  م��ن  للّتعل�م  امل�رك���ز 
مبق�ارب������ة  دائم�ا  ان�م�ا  وتن�س���ح،  ُت�سّح��ح  عليه����ن 
�سيتعلم�ن  الفتي�ات  اأن  ي�وم�ا  ات�س��ور  ت�سجيعي���ة.»ل�م 
ابت�سامة:  قال�ت �سب�اح، م�سيفة مع  ال�سرع���ة«  به���ذه 
املهن����ة،  ه���ذه  التق��ان  كثي���را  متحم�سات  »الفتي�ات 

رمب�ا يفتح�����ن الحق�ا �سالون�ا خا�سا به���ن«. 

عن���د  م�ست����رك  احلل�م  ه�����ذا  اأن  تبني  م�ا  و�سرع�ان 
الت����ي  اب��راهي�م  زين��ب  ومنه���ن  الفتي��ات،  معظ�����م 
وب�ات حلم��ي  اأحل��م.  ال��دورة جعلتن����ي  قالت: »ه����ذه 
واأجّم���ل  ال�سع����ر  لت�زي��ني  �س�الون�ا  افت���ح  اأن  الي��وم 
وق�����ت  يف  ه������ذا  �س��عي��دات«.  واأجعل�ه�����ن  الن�س���اء 
تت�����وق�����ع ابت�س��ام ف�ا�س����ل اأن تعم����ل م���ن من�زله�ا يف 
ال�وق��ت ال�راه��ن. وقالت ملجل���ة »اجلنوب«:  »اإن ت�زيني 
به���ذه  ا�ست��راك���ي  ح�ني  الى  كه��واي��ة  ب����داأ  ال�سع����ر 
اتخاذه��ا  ااّل  ي�سعن��ا  ال  حي���ث  التدريبي�����ة  ال����دورة 
ب���زي  زين���ب  املتدرب�����ة  اجل��ّد«.  حمم�������ل  عل�����ى 
قالت:»نح����ن �سع���داء الأنن��ا ا�ستطعن��ا امل�س��ارك����ة يف 
املعايي���ر يف املنطقة  باأف�س��ل  ت�دريبي�����ة  هك����ذا دورة 
بف�س�����ل  ه��ذا  وك����ل  ا�سافي����ة  كلف������ة  اأي  دون  وم���ن 

الي��ونيفي�����ل«.
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الطبخ على الطريقة اإليطالية
حــب الــلــبــنــانــيــيــن وتــعــلــقــهــم بــالــمــأكــوالت 
أن  باعتبار  المفاجىء  باألمر  ليس  اإليطالية 
الشعبين يتشـاركان البحر األبيض المتوسط 
التي تقدمها  الطبخ  والتاريخ. غير أن دروس 
الكتيبة اإليطالية في اليونيفيل تحقق قيمة 
في  الجنوبيات  السيدات  لمهارات  مضافة 
الطبخ. وفي التفاصيل فإن الكتيبة اإليطالية 
معركة  بلدة  في  قاعدتها  في  نظمت  كانت 
دورة لتعليم الطبخ، حيث أتاحت تلك الفرصة 
الطبخ  وأســــرار  تقنيات  تــعــّلــم  لــلــســيــدات 
حديث.  بأسلوب  ولكن  التقليدي  اإليطالي 
الدورة هدفت إلى تطوير الطرق واألساليب 
البيتزا  لتحضير  السيدات  تستخدمها  التي 
مثل  أن  عن  ناهيك  والالزانيا،  والمعكرونة 
هذه الدورات تعزز أواصر العالقة الّودية بين 

المجتمع المحلي وقوات حفظ السالم.

من ناحيتها، قالت ال�سيدة اأديبة عزالدين انها مل تاأِت 
اأما هناء احل�سيني فقد  ملجرد امل�ساركة، ولكن لتتعلم. 
اإ�ستخدامها  »ميكن  جديدة  و�سفات  تتعلم  اأن  اأملت 
الحقًا يف تعاونياتنا حيث اننا نقوم حاليًا بت�سنيع بع�س 

املواد الغذائية«.

ه��ذه  اأن  اإلى  اأ�سارت  فقد  اإ�سماعيل  دالل  ال�سي��دة  اأما 
مهنه��ن،  يف  ال�سيدات  ت�ساعد  الي��ونيفي��ل  مع  الدورات 
واأ�ساف��ت: »لن ن�ستفيد من هذه املعرف��ة يف تعاونياتنا 
االأطعم��ة  اأك�ث��ر  م��ن  ه��ي  البيت��زا  اأن  حي��ث  فح�س��ب 
الأف�راد  لتقدميه�ا  منازلن�ا  يف  اأي�سًا  ولك��ن  املرغوب��ة، 

عائالتنا«.

ويف نهاية الدورة التدريبية، حتدثت زينب حرب ق�سمر 
باملذهلة،  التجربة  تلك  وا�سفة  »اجل��ن��وب«  جملة  اإل��ى 
خ�����س��و���س��ا اأن��ه��ا ت��ط��ب��خ مل��ط��ع��م ت��ق��ل��ي��دي يف ب���ريوت. 
والالزانيا  والبا�ستا  البيتزا  اأطبخ  »كنت  واأ���س��اف��ت: 
ب�سكل ع�سوائي، ولكن االآن اأ�سبحت اأعرف كيف اأطبخ 
هذه املاأكوالت على الطريقة االإيطالية ال�سحيحة«. اأما 
اإبنتها البارعة رها، وعمرها ع�سر �سنوات، فقد عّبت 
اأنها  علمًا  ال��دورات  هذه  على  لليونيفيل  اإمتنانها  عن 
ري البيتزا بيديها   تطبخ يف االأ�سا�س، وقد وعدت بتح�سّ

امنا بطعم ومذاق متميزين.

وقد اأجمعت ال�سيدات على اأن مذاق البيتزا فعاًل متميز 
االإيطاليني  واجلنود  الروزا  ال�سيف  مع  ت�ساركن  بعدما 

وجبة لبنانية اإيطالية يف نهاية البنامج.

اإخال�س خليفة ـ مرتجمة 

ال�سي�ف �سالفات��وري ال روزا الذي يتح��در م�ن جزي��رة 
املعجن�ات  حت�سي��ر  يف  املتخ�س�س  وه��و  �سقلي��ة 
اأي�سًا  مع�روف  االأ�سلي���ة،  االإيطالي���ة  الطريق���ة  عل�ى 
باإ�س�م »ت��وت��و«، فه��و م��ن توّل��ى ت�دري��ب اأربع���ة ع�س��ر 
يف  قانا  يف  الن�سائي���ة  اجلمعيات  م��ن  و�ساب��ة  �سي�دة 
ي��وم�ني.  اإ�ستم��رت  الطب��خ  ف���ن  لتعلي��م  دورة  اإط��ار 
م�ع  و�سفات��ه  اأ�س��رار  ت���وت���و  ال�سي��ف  �س���ارك  وق��د 
ال�سي��دات، وعلمه��ن كيفي���ة م�زج العجين���ة وعجنه��ا 
يتعل���ق  ما  ك��ل  على  امل�س�ارك��ات  ع��ّرف  كما  ولفه��ا، 
االإيطالي���ة  البي��تزا  �سن��ع  ومهارات  وتقني�ات  بتاري��خ 
ه��ذا  الط��رق،  باأف�س��ل  حت�سريه��ا  له�ن  ليت�سن��ى 
اإلى تدريبه��ن على كيفي���ة حت�سي��ر االأطب�اق  اإ�ساف��ة 

التي ي�سته��ر به�ا م�سقط راأ�س���ه جزي���رة �سقلي���ة.

م�ساركت����ه  واأري���د  �سغف���ي  ه�و  »الطب�خ  الروزا:  وق�ال 
مع ال�سي��دات اجلن��وبيات«. وبع��د اأن اأ�س���اد بحما�س���ة 
ال�سي�دات امل�سارك�ات اأ�ساف: »اإنه���ن يحبنب التعّل��م، 
ويبدو من الوا�سح اأنهن طاهيات ماهرات حيث ي�سهل 

عليهن تطبيق ما يتعلمنه«.

ث����الث  عل����ى  امل�س��ارك�ات  تق�سي��م  ت���م  اأن  وبع������د 
جمم��وع��ات، اأُعطي��ت ال�سي��دات الن�سيط��ات املقادي��ر 
وم�زجه�ا  العجين������ة  خل�ط  يف  و�س�رع����ن  ال�دقيق����ة 
ال�سل�س��ة  حت�سي��ر  اإل��ى  ينتقل��ن  اأن  قب��ل  ولفه���ا 
امل�سارك�ات  طالبت���ه  وق��د  ال�سي�ف،  اإ�س��راف  حت��ت 
بك�س�ف املزي��د م��ن الن�سائح الت��ي ميك��ن اأن ت�سف��ي 
االأطب��اق  بع�س  زي�ادة  وبالتال��ي  الطع�م،  على  فارق�ًا 

االإيطالي��ة اإلى قوائمهن.

�سّلوم،  رمي��ون��دا  ال�سيدة  ال���دورة،  يف  امل�ساركات  اإح��دى 
اأخبت زميالتها يف اليوم التايل من الدورة اأنها �سابقت 
اإلى منزلها لتطبيق ما تعلمته، واأ�سافت:  الوقت للو�سول 
رت البيتزا لزوجي يف نف�س الليلة، وقد اأحبها كثريًا«. »ح�سّ

وقد متكنت كل �سيدة من امل�ساركات من احل�سول على 
لقب »بيتزايويل«، اأي  �سانعة بيتزا، منذ اليوم االأول، يف 
حني اأن اليوم الثاين ت�سمن اإعداد وجبات متعددة من 

�سمن الو�سفات االإيطالية التقليدية.

اإيطالية  مو�سيقى  تخلله  بحفل  ال���دورة  اإختتمت  وق��د 
�سهادات، كما ح�سلت كل م�ساركة على  وتوزيع  وغداء 
على  غ��ادرن  ثم  جنوة،  من  بي�ستو  �سل�سة  »مرطبان« 
التي  امل�ساريع  الئحة  اإلى  االإيطايل  املطبخ  اإ�سافة  اأمل 
القادمني  اإ�ستقبال  عند  قانا  بلدتهن  يف  لها  يخططن 

لزيارة مزار ال�سيدة العذراء يف البلدة.

غري اأن تلك الدورة مل تكن كافية الإ�سباع �سغف ال�سيدات 
القاعدة  االإيطايل، كما مل حتّد من كرم  الطبخ  لتعّلم 
اأ�سبوعني،  فبعد  ال��دورة.  اإ�ست�سافت  التي  االإيطالية 
لبنانية  �سيدة   22 ب�  الثانية  للمرة  االإيطاليون  رّح��ب 
الطبخ،  اأ�سرار  لتعليمهن  خمتلفة  تعاونيات  اأرب��ع  من 
الغربي  القطاع  يف  املدنية  ال�سوؤون  مكتب  حر�س  وقد 
ا�ستمر  ال��ذي  البنامج  اأن  من  التاأكد  على  لليونيفيل 
الناجحات  االأعمال  �سيدات  ميّكن  �سوف  اأي��ام  ثالثة 
اأ�ساًل يف اأن يطورن مهاراتهن يف جمال اإنتاج االأطعمة، 
االأعمال  يف  اأ�ساًل  يعملن  اللواتي  ال�سيدات  وخ�سو�سًا 

التجارية، وكل منهن يف اإطار تعاونيتها.
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مساعدة اليونيفيل للمجتمع تشجع األوالد 
الســـّيما الذيـــن تركوا المدرســـة باكـــرا على 

تطوير قدراتهم 

الصورة تتكّلم



املمثل اللبناين الكوميدي البارز جورج خباز، املعروف 
ابتداع ال�سحك يف االأوقات ال�سعبة، نقل  بقدرته على 
خبته الى جنوب لبنان حيث ق�سى يوما مع اأوالد من 
مرجعيون، حلتا، وحوال املثقلني بال�سغط  النف�سي مّما 

�سهدوه من نزاعات.

ال�����س��وؤون  يف  ال�سرقي  ال��ق��ط��اع  نظمها  ال��ت��ي  ال��زي��ارة 
املدنية يف اليونيفيل اأتت ردا على حفل لالأوالد اأقيم يف 
اليونيفيل  امل�ساريع املمّولة من  بريوت وذلك من �سمن 
ويف  باكرا.  املدر�سة  تركوا  اللذين  ل��الأوالد  املخ�س�سة 
مقابلة يف جنوب لبنان قال خباز: »اأنا �سعيد جدا وفخور 
الأنني تعرفت على اأ�سخا�س جدد عب اليونيفيل. االأوالد 
هنا رائعون ومل اأكن الأتوقع هكذا تفاعل معهم«. منظمو 
مع  تفاعله  اأهمية  على  �سّددوا  اجلنوب  يف  خباز  جولة 
املمثل  للتحدث مع  اجلنوبيني وذلك العطاءهم فر�سة 
كما  اأع��م��ال��ه  م��ن  املف�سلة  امل��ق��اط��ع  �سويا  وم�����س��اه��دة 

احل�ضول على توقيعه والتقاط ال�ضور التذكارية معه. 

ح�سن عبال ع�سو يف بلدية مرجعيون، اأثنى على زيارة 
خّباز خ�سو�سا واأن البلدة بحاجة ما�سة للرتفيه متوقفا 
عند م�ساعدات اليونيفيل امل�ستمرة . وقال اإن »اليوينفيل 
م�ساريع  يف  واّم��ا  املدار�س  يف  اما  با�ستمرار،  ت�ساعدنا 
االأطفال يف  ملواهب  �سارك يف حفل  اأن  بعد  خمتلفة«. 
فوجئ  الثقايف،  الهندي  العر�س  يف  وا�ستمتع  حلتا، 
اجلنوبية،  القرى  بني  يتنقل  وه��و  الكوميدي  املمثل 
من  »متكّنا  قائال  اأعماله   وم��ع  معه  االأوالد  بتفاعل 
اأعرب  املقابل  ويف  ومريحة«.  لبقة  بطريقة  التوا�سل 
االأوالد عن تقديرهم للممثل الكوميدي ولليونيفيل التي 
عن  �ضرمي  �ضهى  حتدثت  ففيما  امل�ضروع.  هذا  حققت 
اأ�ساد  بينهم،  خباز  ج��ورج  بوجود  وافتخارها  فرحتها 
امل�ساركون بالن�ساطات الرتفيهية التي تنظمها اليونيفيل 

يف بلدتهم، ومن منهم ملك �ضرمي.  

احلفل  يف  خّباز  تفاجاأ  حيث  ا�ستمر،  هذا  امل��رح  يوم 
الذي اأقيم يف منطقة حوال حني �ساهد غدي وماجد، 

»اأعتقد  امل�سرح،  يقلدانه يف عر�س حّي على  تلميذان 
ختام  يف  غ��دي  ق��ال  نقلده«  بروؤيتنا  �سعيدا  ك��ان  اأن��ه 
العر�س، معربا عن اعجابه املطلق باملمثل. وقد �سّجع  
غناء  من  امل��واهب  اأ�سحاب  بقية  كما  الولدين  خباز 
اللقاء  التعبري، حمّوال  على  تقليد  اأو  مو�سيقي  وعزف 
الى ما ي�سبه الكرنفال. وتلّون احلفل يف حوال بعر�س 
امل�ساهدي���ن  اأذه��ل  النيبالي��ة  الكتيب��ة  قدمت��ه  ثقايف 

بالفولكلور اخلا�س بها.

القطاع  قائد  مع  وغ��ذاء  مرجعيون  يف  اآخر  ن�ضاط  بعد 
ي�سارف  اجلنوبي  خّباز  يوم  كان  اليونيفيل  يف  ال�سرقي 
عن  ت��ذك��ار  م��ن  اأك���رث  امل��م��ث��ل  جعبة  ويف  نهايته  ع��ل��ى 
ال�ساعات التي ق�ساها يف اجلنوب فقال »امراأة يف حلتا 
اأ�سادت بي على الطريقة اللبنانية املعروفة بالزلغوطة، 
لذا قررت جماراتها  قالته  �سيئا مما  اأفهم  اأنني مل  ااّل 

بالغناء و�سط موجات من ال�سحك«.

ل��ه  اأتاحت  التي  الفر�س��ة  على  اليونيف��يل  �سكره  وبعد 
ا�ستك�ساف بل��ده، اأ�س��ف خباز لل�سن���وات التي انق�س���ت 
حني كان اجلن��وب معزوال عن بقي��ة البلد. امنا الي��وم 
زيارة  با�ستطاعتنا  اأن  جدا  �سعيد  »اأن��ا  املمثل  اأ�ساف 
وتعزيز  احل��رب  انتهاء  بعد  خ�سو�سا  اجلنوب  بلدات 

اليونيفيل لل�سالم فيها«.

اأوالد اجلن���وب ورحل��ة  ي��وم لل�سحك بالن�سبة الى  كان 
ال�سم��ال  من  القادم  الك��ومي��دي  للممث�ل  ا�ستك�سافي��ة 
ل��لخ��ت��لط ب��اأب��ن��اء وط��ن��ه م��ن خم��ت��ل��ف االن��ت��م��اءات 
اجلنوب  يف  الرتفيهية  اليونيفيل  ن�ساطات  واملذاهب. 
تتخذ اأ�سكاال متعددة انطالقا من تنظيم حفالت واأيام 
�سبابية و�سوال الى الن�ساطات الكوميدية كزيارة خباز، 
املحافظة  يف  دائما  يبقى  اليونيفيل  عمل  اأولوية  اأن  ااّل 

على ال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة.

يوري كو�سكو ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي
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ضحكة من القلب
قال له والده منذ زمن طويل أن الجنوبيين طيبو القلب ومضيافون، 

ااّل أنه لم يالحظ ذلك الى اليوم.



ففي 31 ت�سرين االأول، اأن�سئ بنك للدم جمّهز بكامل 
املعّدات يف مدينة �سور بهدف تغطية احلاجة الوا�سعة 
لعمليات نقل الدم. التبعات املادية اأ�سهمت يف ت�سريع 
دوالر مقدمة من  األف  مئة  كّلف  امل�سروع،الذي  اجناز 
اجلنوبيةيف  والكورية  االيطالية  والكتيبتني  اليونيفيل 

البعثة، ا�سافة الى التبعات اخلا�سة.

جنوب  منطقة  يف  نوعه  من  االأول  هو  هذا  ال��دم  بنك 
االثنتني  ال��ق��رى  ال��ى خ��دم��ة  ي��ه��دف  ال��ل��ي��ط��اين، فهو 
ا�سافة  �سور،  منطقة  فقط  ولي�س  املجاورة  وال�سبعني 

الى ق�ساء بنت جبيل بالقرب من اخلط االأزرق.

مع  بامل�سارك���ة  الي��ونيفي���ل  يف  املدني���ة  ال�س��وؤون  ق�سم 
قام���وا  اجلنوبي���ة  والكوري����ة  االيطالي���ة  الكتيبتني 
فيم�ا  ال��دم،  بن��ك  لتجهي���ز  الالزم���ة  املع�ّدات  ب�سراء 
ف���رع  رئي�س���ة  املبنى.  �سراء  كلفة  لبناين  مواطن  مّول 
ال�سليب االحم���ر اللبنان���ي يف �س���ور مّزي����ن عجم���ي 
ال���دم  بن�ك  اأن  ال��ى  االفتت��اح  حف���ل  خ��الل  اأ���س��ارت 
�سي�ساع���د يف انقاذ حي���اة الكثريي���ن يف جن���وب لبنان. 
يف  املدني����ة  ال�س�����وؤون  ق�س���م  عجمي  ال�سيدة  �سك���رت 
قائلة:  امل�س���روع  اجن��از  يف  م�ساهمت���ه  الي���ونيفي���ل 
»ل�ست اأكيدة اأننا كنا اأجنزنا هذا امل�سروع لوال م�ساهمة 
الطبية  امل��ع��ّدات  ب�����س��راء  جت�سدت  ال��ت��ي  اليونيفي��ل 

الالزمة«. 

ال��دح��داح  �سامي  اللبناين  االأح��م��ر  ال�سليب  رئي�س 
اليونيفيل،  مل�ساهمة  تقديرها  عجمي  ال�سيدة  �سارك 
حيث �سّدد على اأهميتها يف اجناز امل�ساريع  م�سريا الى 
اأن»اليونيفيل جّهزت بنك الدم باأحدث املعّدات الطبية 

بالتعاون مع الكتيبتني االيطالية والكورية اجلنوبية«.

اأ�سار القائد العام لليونيفيل ورئي�س البعثة اللواء البتو 
االأولى يف  لي�ست  املن�ساأة  هذه  اأن  الى  كويبا�س  ا�سارتا 
االولى  امل��رة  هي  بل  فح�سب  الليطاين  جنوب  منطقة 
من  مقدمة  وطنية  مالية  م���وارد  فيها  تندمج  ال��ت��ي 
متويل  لتكمل  اجلنوبية  والكورية  االإيطالية  الكتيبتني 
اليها  اأ�سيف  ال�سريع«  االأثر  للم�ساريع »ذات  اليونيفيل 
وبالتايل  لبناين،  واهب  من  ومعتبة  خا�سة  م�ساهمة 

اأ�سبح بنك الدم هذا م�سروعًا فريدًا من نوعه. 

االفتت���اح  حف���ل  خ��الل  ا�سارت�ا  اللواء  ولف��ت  ه���ذا 
ال�س�����اأن  اأ�سح�����اب  ب�����ي�ن  »التع���اون  ان  ال�����ى 
والي��ونيفي���ل ه��و �سه�ادة عل���ى ال�سراك������ة املتنامي����ة 
والنا�س«.  الي��ونيفي�����ل  ب���ني  وال�سداق������ة  دائم�����ا 
ال����ذي  ال�سح���ة  ل�وزي��������ر  امتنان����ه  ع��ن  واأع���رب 
تكالي�����ف عم����ل و�سيان����ة م�س��روع  تع�ه�����د تغطي�����ة 
امل�س���روع  ا�ستمراري�����ة  ب���ذلك  ال��دم، �سامن��ا  بن���ك 

وامللكي����ة املحلي����ة للم����رك�ز. 

م���ع  متجذرة  تع���اون  بعالق����ة  اليونيفيل  تتمت���ع 
لبن��ان،  ج�ن���وب  يف  االأحم������ر  ال�سلي���ب  ف��������روع 
ويتذك�����ر اأهال���ي �س����ور عندم���ا تب���رع عنا�س���ر م��ن 
ق��ّوة حف��ظ ال�س��الم مب��ركب��ة اآلي����ة وجّه���زوا خم���س 

عي���ادات و�سي��دلي�����ة يف اجلن������وب.

�س���رك�اء معا يف ال��دم كم�ا ال�س��الم 

غنوة الديك ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

وأخيرا تحقق الحلم وتم انشاء 
الجنوب  خدمة  في  للدم  بنك 

اللبناني.

شركاء في الدم كما في السالم



الجنوبية  »القليعة«  بلدة  تمتد 
كيلومترات  ثــالثــة  مسافة  على 
 700 يعلو  صخري  مرتفع  فــوق 
فتحاكي  الــبــحــر،  سطح  عــن  متر 
الى  الــواقــعــة  "الشقيف"  قلعة 
مرتفع غربي نهر الليطاني الفاصل 
»الخيام«  بلدة  وتحاكي  بينهما، 
عند اسفل مرتفعات جبل الشيخ  
»الـــدردارة«  نبع  بلغة  الشرق  الــى 
وعصافير سهل »مرجعيون« التي 
تفصل بين البلدتين لجهة الشرق، 
مترابطة  سلسلة  تشكل  فيما 
الى  مرجعيون«  »جديدة  بلدة  مع 
الشمال ومع بلدة »برج الملوك« 
الجنوب لدرجة يصعب معها  الى 
كل  تفصل  الــتــي  الــحــدود  تمييز 
حلقة من حلقات هذه السلسلة. 
للبلدة  العقارية  المساحة  وتبلغ 

حوالي 32 كيلومترًا مربعًا.
طاولها النزاع ...

القليعة

يعود تاريخ »القليعة« بح�سب املراجع املتعددة الى قرابة 
الن�سف قرن او اكرث بقليل، عندما فّر اليها مواطن من 
اآل ها�سم هربا من بلدته »العاقورة« امل�سيحية املارونية 
ال�سهابيني  االم��راء  احد  اأكرمه  حيث  لبنان،  �سمال  يف 
املرتفع  ه��ذا  على  ار���س  قطعة  باعطائه  حا�سبيا  يف 
فيهما.  ليعي�س  مرجعيون  �سهل  يف  واخ��رى  ال�سخري 
من  موارنة  وم�سيحيون  اأقاربه  اليه  ان�سم  ما  و�سرعان 
خمتلف مناطق جبل لبنان وبعلبك لي�سكلوا بذلك نواة 

ال�سكان اال�سا�سيني لبلدة »القليعة«.

اللغة  يف  قلعة  لكلمة  ت�سغري  فهي  »القليعة«  كلمة  اأم��ا 
نظريتني  تبني  ال��ى  تخل�س  متعددة  مراجع  العربية. 
االول  ال�سكن  ب��ان  تقول  االول���ى  الت�سمية،  ه��ذه  خلف 
الهاليها كان فوق �سخرة كبرية على �سكل قلعة �سغرية 
ال�سليبية  احلمالت  خلفتها  او  الطبيعة  ا�سابع  نحتتها 
والثانية  »�سقافني«،  القلعة  هذه  وت�سمى  املنطقة  على 
املوازي  وموقعها  للبلدة  ال�سخرية  الطبيعة  بان  تقول 

لقلعة ال�سقيف ال�سخمة هو �سبب الت�سمية. 

يف البلدة، بقايا دير القدي�سة حّنا، الذي تاآكلت جدرانه 
من  اكرث  قبل  املنطقة  �سرب  زل��زال  بعد  �سقفه  وانهار 

مئة عام، ااّل اأنه مازال �سامدا.

كما ان كني�س���ة البل���دة الذي يع���ود بناوؤها الى العام 
يحت���ل  حي��ث  اأ�سا�سيا  تاريخي��ا  معلما  تعتب����ر   1900

جاورجي�����و�س  للقدي����س  متث��ال  الرئي�س���ة  �ساحته���ا 
لقلع����ة.  حج����ري  جم�سم  اعل��ى  يف  ح�سان���ه  ف����وق 
لبلدته�����م  �سفيعًا  القدي����س  ه���ذا  يعتب���رون  االهال���ي 
ويحتفلون بيوم�ه يف 23 ني�سان من ك���ل عام بحفالت 
ي�سودها الرق�س والغناء ا�ساف���ة الى ا�ساءة ال�سم���وع 

وال�سل��وات.

اللبناني��ة  االأهلي��ة  احل��رب  خ��الل  عانت  القليع���ة 
هذه  اآنذاك.ومن  النزاعات  اأثناء  �سكانها  عانى  كما 
القليع���ة  اأبناء  من  اجلي�س  عنا�سر  انكفاء  املحطات، 
الق�����وات  م��ن  ل�سنتني  حو�سروا  حيث  بلدتهم  ال��ى 
االحتالل  حت��ت  البل��دة  لدخ��ول  و�س���وال  املعادي���ة 
»من���ذ   .2000 1978حتى  العام  من  اال�سرائيل���ي 
كان   1943 ع��ام  ا�ستقالل���ه  عل��ى  لبنان  ح�س���ول 
الدخل اال�سا�س للبلدة ياأتي من انتماء اكرث من 400 
عم��ل  الى  ا�ساف��ة  اللبناين  اجلي�س  الى  ابنائها  من 
القطاع  وال�سيما يف  الكثري منهم يف وظائف حكومية 
»القليع���ة«  يف  البلدي���ة  رئي�س  نائب  قال  الت��رب���وي« 

�سفي��ق وًنا ملجل���ة »اجلنوب«. 

يبلغ عدد �سكان »القليعة« نحو �ستة االف ن�سمة، يعي�س 
منهم ب�سورة دائمة يف البلدة نحو 2400 فيما الباقون 
ال  اال�سكندنافية  وال��دول  واوروب��ا  امريكا  الى  هاجروا 
�سيما منها ال�سويد، حيث يعي�س قرابة االلف من ابناء 
البلدة. هذا يف وقت ت�سكل الهجرة املورد اال�سا�س لدخل 
�سكان البلدة، ي�ساف اليه ما ينتجه البع�س من اأعمال 
على  واخل�سروات  والزيتون  التني  خ�سو�سا  زراع��ي��ة 
انواعها، مقابل عمل البع�س االآخر يف الوظائف العامة. 

يف البلدة يتّوزع نحو 350 طالبا على املدر�سة الر�سمية 
املتو�سطة واملدر�ستني اخلا�ستني، يف حني ي�سم جمل�سها 

البلدي 15 ع�سوًا.

اهاليها  ولكن  لليونيفيل،  موقع  اي  البلدة  يف  يوجد  ال 
�سهدوا دخول هذه القوات الى جنوب لبنان عام 1978 
ون�سجوا عالقات جيدة مع وحداتها وجنودها بح�سب ما 
يقول وًنا الذي ي�سيف »ان جنود اليونيفيل �سيوف مرحب 
امل�ساريع  من  العديد  نفذوا  اأنهم  خ�سو�سا  بيننا  بهم 
االمنائية يف البلدة بعد العام 2006، ناهيك بالزيجات 

التي تكللت بني عنا�سر من اليونيفيل و�سكان البلدة«.

�سلطان �سليمان ـ ق�سم ال�سوؤون املدنية يف اليونيفيل

اجلنوب
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إلى  الدولية  السالم  قــوات  وصــول  تاريخ   1978 سنة  ربيع  منذ 
عامًة  الجنوب  أبناء  ونحن  لبنان  جنوب  في  الحدودية  المنطقة 

والقليعة باألخص ننعم بمراحل عديدة من الهدوء واإلستقرار.

... أنعشها السالم

كلمة رئيس البلدية

ال�سالم  حفظ  ق���وات  مهمة  زال���ت  وم��ا  ك��ان��ت  ه��ك��ذا 
كيف  ولكن  اإعتداء.  اأي  وردع  االأم��ن  لفر�س  الدولية 
كان  لذا  ال�سالم.  ب��دون  يعي�س  اأن  اإن�سان  الأي  ميكن 
هذه  تاأتي  اأن  القليعة  اأب��ن��اء  نحن  قبلنا  من  التمّني 
القوات ب�سبب االأحداث املوؤملة والتي عا�ستها منطقتنا 
منذ ثالثة وثالثني �سنة حني تعّذر يومها على ال�سلطات 
ب�سبب  مواطنيها  حماية  اللبنانية  واالأمنية  الع�سكرية 
قرار  فجاء  وحوله،  لبنان  داخل  امل�سلحة  املجموعات 
جمل�س االأمن الدويل اإر�سال قوات دولية بعد اأن طلبت 

الدولة اللبنانية ر�سميًا اإر�سالها.

اأبناء بلدة القليعة مع  1978 نعي�س نحن  فمنذ العام 
العلقات  اأف�ضل  و�ضباط  ورتباء  اأف��رادًا  القوات  هذه 
واالإح���رتام،  والتعاون  امل��ودة  من  جو  يف  االإجتماعية 
ح��ي��ث ن���رى م��ن خ���الل ه���ذا ال���وج���ود ال����دويل اأم���اًل 
اأمنية  نواحي  عدة  من  لنا  مفيد  وهو  لل�سالم  دائمًا 

واإقت�سادية وتنموية واإجتماعية.

اأف�سل  ه��ن��اك  ك��ان��ت  االإج��ت��م��اع��ي  ال�سعيد  فعلى 
الدولية  القوات  ه��ذه  مع  وجماعيًا  فرديًا  العالقات 
من منطلق الثقة والتفاهم العميقني، فنظرتنا لقوات 

اأبناء القليعة ال  اإمتنان وتقدير، فنحن  ال�سالم نظرة 
ق اأبدًا بني قيادتي اليونيفيل واجلي�س اللبناين فهم  نفرِّ
واحد بالن�سبة لنا بل اأكرث من ذلك اإننا نعلم باأن اأفراد 
هذه القوات املتعددة يف جن�سياتها كيف تقوم باملهام 
بعاداتها  لغة �سعبها وال  املناطة بها يف بالٍد ال تعرف 
يحبب  ب�سكل  جناح  بكل  مهامها  وتنفذ  تقاليدها  وال 
يق�سون  اللذين  القوات  هذه  اأفراد  من  اأهلنا  ب  ويقرِّ

خدمتهم بعيدين عن اوطانهم واأهلهم.

�سبيل  ال�سامية يف  الر�سالة  نقّدر هذه  القليعة  اإننا يف 
ال�سالم وهذا التفاين ننظر من خالله اإلى كل جندي 
القليعة  بلدتنا  لنا يف  واإبن  اأخ  القوى مبثابة  هذه  من 

بكل حمبة.

فنحن اأبناء القليعة نعلم جيدًا كم دفعت قوات ال�سالم 
الدولية يف هذا ال�سبيل على تراب جنوبنا اللبناين من 
خرية جنودها البرة اللذين �سقوا بدمائهم الطاهرة 
بعد  اأج��ي��ااًل  به  حلمنا  خ�سبًا  �سالمًا  لتنبت  اأر�سنا 
اأجيال، فتحية اإكبار وتقدير لذوي هوؤالء ال�سهداءعلى 
عطاء ال يوازيه اي ثمن اأو �سرح واهلل يعطيهم ال�سب 

والتعزية مدى العمر.

فنح���ن كاف����ة ابناء القليعة ننحن���ي اأم�ام ك���ل ن�سب 
بل���غ  اللذي���ن  الدولي��ني  ال�س���الم  م���ن جن���ود  �سهي���د 
عددهم من����ذ ثالث���ة وثالثني �سن���ة حتى يومنا ه��ذا 
ما يقارب 300 �سهي���دًا، فه����ذه القافل����ة من �سهداء 
ق���وات حفظ ال�سالم لها �سعل����ة ال تنطفئ يف وج����دان 
نت�سرع  الدولي�ني  ال�سه���داء  فه���وؤالء  قليعات����ي.  ك���ل 
ذبيح���ة  ك���ل  عن��د  اأح���د  ي���وم  ك����ل  يف  قدي�سينا  من 
اإلهي���ة لراح���ة اأنف�سه��م. اإنه��م �سه����داء الر�سال����ة يف 

خدم���ة االإن�ساني����ة.

اإل���ى  يع���ود  ب��اأن  لبن���ان  ل����وطننا  ويف النهاي���ة نتمن����ى 
احل�ري���ات  واأر�س  االإن�س���ان  وط������ن  عه����ده  �س���اب����ق 
وال�س����الم، واأن يع����ود كاف��ة جنود الق�وات الدولي�ة اإلى 
مهم�ة  اإجن��از  بع�د  موف�ورة  و�سح�ة  ب�س���الم  اأ�س��ره�م 
تثب����ت ال�س���الم الدائ���م مب���وؤازرته���م ق����وات اجلي����س 

واالأم����ن اللبنان�����ي م�سكوري�������ن.

عا�ست قوات االأمم املتحدة لل�سالم،

عا�س لبنان.

حنا اإدمون �ساهر ـ رئي�س بلدية القليعة
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االأ���س��ود  ال��زي��ت��ون  ال��ق��ط��اف،  تنتظر  اال���س��ج��ار  مئات 
خمتلفة،  ال�ستعماالت  وُي��ر���ّس  االأخ�سر  عن  ُيف�سل 

اأبرزها ال�ستخراج الزيت و�سناعة �سابون الغار.

ومن  بها،  مرحب  م�ساندة  اأي  ف��اأن  �ساٌق،  العمل  الأن 
�سواعدهم  النيبالية  الكتيبة  من  جنود  عر�س  هنا 
للم�ساعدة. نحو ثالثني جنديا نيباليا انت�سروا يف حقول 
الزيتون ملوؤازرة اأهايل مي�س اجلبل يف مو�سم القطاف 
اأوائل ت�ضرين الثاين، وباأيديهم ع�ضيا »لفرط الزيتون«  

وجاهزين لتنفيذ توجيهات اأم علي ن�سراهلل.

قطف  يف  اليونيفيل  ت�ساندنا  التي  االأول��ى  املرة  »هذه 
الزيتون« قالت اأم علي، م�سيفة »عادة جتتمع العائلة 
حل�ساد املو�سم، لكن عندما �سمعنا برغبة اليونيفيل 

مب�ساعدتنا فرحنا كثريا ووافقنا �سريعا«.  

ال��زي��ت��ون ه��و ع��م��ل م��و���س��م��ي، امن���ا م�ساندة  ق��ط��ف 
اليونيفيل لالأهايل فهي التزام على مدار ال�سنة. فان 
الوحدات الفرن�سية وااليطالية واال�سبانية، ا�سافة الى 
م�ساعدتها يف قطاف الزيتون وانتاج الزيت كما يفعلون 
يف بالدهم، فقد �ساركت اأهايل اجلنوب خباتهم يف 

هذا املجال من خلل دورات تدريبية وتقدمي معدات 
جنوبية،  قرية  من  الأكرث  تقريبا،  دوالر  مليون  قيمتها 
وذلك يف ا�سارة مرة جديدة الى التوا�سل امل�ستمر بني 

قوات حفظ ال�سالم واالأهايل.

من  العديد  لدخل  االأ�سا�س  امل�سدر  ي�سكل  الزيتون 
اجلنوبيني فا�سافة الى الزيت، فخر املطبخ اللبناين، 
فان الزيتون ُيقدم مكبو�سا فيما يقطع خ�سب اال�سجار 

املهرتئة لي�ستعمل الحقا للتدفئة يف ف�سل ال�ستاء.

العمل بداأ يف اأولى �ساعات الفجر، واجلنود النيباليون 
يف  زيتون  لديهم  »لي�س  الزيتون  قطف  يف  مبتدئون 
بلدهم وهم يتعلمون االآن اأ�سلوب القطف للمرة االولى« 
اأن  يعتقدون  وعائلتها  اأنها  م�سيفة  علي،  اأم  علقت 
مبادرة اليونيفيل يف هذا االطار اأمر رائع. وقالت اأم 
علي: »زارنا وفد من اليونيفيل لي�ساألنا ان كنا ن�سمح 
اخلدمة.  لهم  نقدم  من  نحن  وكاأننا  م�ساعدتنا  لهم 

وهذا لطف منهم«.

ينِف  مل  النيبالية  الكتيبة  من  كركي  نارين  العريف 
�سهري  لبناين  منتج  »الزيتون  واجهها  التي  ال�سعوبة  

جدا، امنا قطفه لي�س باالأمر ال�سهل« قال كركي،»فقد 
ال�سجرة  القما�س على االأر�س حتت  و�سعنا كي�س من 
غ�سن  ���س��رب  ب��ع��د  ال��زي��ت��ون  ح��ب��ات  عليه  لت�سقط 

ال�سجرة بالع�سا«. 

�سجر  بع�س  اأرج��ون خانال عن  العريف  هذا وحتدث 
»اأ�سجار  قائال:  النيبالية  قريته  يف  املوجودة  الزيتون 
الزيتون يف لبنان ال ت�سبه اأ�سجار الزيتون يف النيبال، 
لكنني �ضعيد جدا الأنني اأ�ضاهم يف هذا الن�ضاط الذي 

يذكرين بحديقتي يف النيبال«.

واليونيفي���ل  اجلب��ل  مي�س  بلدية  بذلته  الذي  اجله��د 
اأثم��ر هذا الن�ضاط الذي ا�ضتف�اد من��ه اأهال�ي املنطقة 
اأن  علي  اأب��و  اعتب  االط���ار  ه��ذا  ويف  خ��ا���س.  ب�سكل 
م�ساهم���ة  الزيت��ون  حق��ول  يف  اليونيفي��ل  م�ساعدة 
متميزة ت�ساف الى م�سرية حفظ ال�سالم. »اليونيفي�ل 
اجلي�س  مب�ساعدة  املنطقة  يف  اال���س��ت��ق��رار  ت��ع��زز  ال 
اللبنان��ي فح�سب امنا توؤازرنا يف قطف الزيتون اأي�سا« 

اأ�ساف اأبوعلي.

غنوة الديك ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

انه الموسم الذي ُيدعى فيه الجميع للنزول الى الحقل. رجال، نساء، أوالد، كل من يتمتع 
بقوة جسدية مدعّو للمساعدة في قطاف الزيتون.

موسم الحصاد



الق��اء  اأردن  اللوات��ي  زوجاته��م  وبرفقته��م  ع��ادوا 
الكثي��ر.  عن���ه  �سمع��وا  ال���ذي  املك��ان  عل��ى  نظ���رة 
قدامى  لغالبية  بالن�سب���ة  حّي���ة  مازال��ت  والذكري�ات 
اجلنود، فه�م يتذك��رون كي��ف ك��ان اجلن��وب، م�ساه��ده 
الطبيعي��ة، طرقات���ه غي��ر املوؤهل���ة، اأي��ن كان�وا يتجولون 

وينام��ون واأين بنّوا �سداقاتهم. 

الناق�����ورة  يف  ال�س��الم  حفظ  لق��وة  ال��ع��ام  املق��ّر 
عّما  بالكام����ل  تب��ّدل  اجل��ن��ود  لقدام�ى  بالن�سب���ة 
بني  من  ك��ان  ايفينت�س  ت��وم  عق���ود.  ثالث���ة  منذ  ك��ان 
وق��ال  اليونيفي���ل  اط��ار  يف  انت�سروا  الذين  االأوائ��������ل 
ملجل���ة »اجلن��وب«: »بالك�اد اتذك��ر الطرق��ات وال�سوارع 
وك�سائر  خالي��ة«.  كانت  كلها  هذه  العمليات،  ومنطق��ة 
ب�سن��وات  اعتزازه  اخفاء  ايفينت�س  ي�ستطع  مل  رفاق��ه، 
»لطاملا  اأن���ه  ال��ى  ول��ف��ت  لبنان.  جن��وب  يف  خدمت��ه 
�سعب���ه  م�ع  وتتفاع��ل  لبنان  ت��زور  اأن  لزوجت��ي  اأردت 
وكاأن���ه  ثم �سم�ت لبه��ة  اليومي��ة«.  ل�سجاعت��ه  وت�سهد 
اجلنود  ه��م  اجلنوبيني  »اأن  لي�سي�ف  بالذاكرة  يع���ود 

احلقيقي��ون هنا ولي�س نحن«. 

هذا و الحظ بيرت بال�سال الفرق على امل�ستويات كافة، 
ولي�س فقط يف طبيعة االأر�س. »ان�سممت الى قوة حفظ 
ال�سالم يف اجلنوب اأثناء الغزو اال�سرائيلي يف 1982، 
نفهم  نكن  مل  معقدا،  ال�سيا�سي  الو�سع  ك��ان  وحينها 

معظم ما كان يحدث«. 

ويف مقارنة �سريعة مع املا�سي، توافق بيرت وتوم على ان 
اجلنوبيني هم االأكرث �سجاعة واكت�سبوا ن�سجا �ساعدهم 

يف نبذ العنف الذي ُيفر�س عليهم احيانا.

كامال  نهارا  اأم�سوا  ال�سابقني  ال�سالم  حفظ  عنا�سر 
يف  م�سوؤول���ون  ا�ستقبلهم  حي��ث  الي����ونيفي��ل،  مقر  يف 
البعث���ة. ويف املق���ر العام يف الناق���ورة، جتم���ع اجلن����ود 
اكليال  وا�سع��ني  التذك���اري  الن�سب  عن���د  القدامى 
من الزهر على �سريح اجلندي املجه�����ول حيث وقفوا 
التذكاري����ة.  ال�سور  التقطوا  ثم  ومن  �سمت،  دقيقة 
قال����ت بلوين اأهريي�ست وهي ت�ساه���د زوجها �ساردا يف 
ذكرياته: »كان زوج���ي بحاجة للعودة الى جن���وب لبنان 
الي���ه  اآل  اأج���ل روؤي����ة ما  مل���رة ا�سافي���ة وذلك من  ولو 

املك�ان ال���ذي احب���ه وت�س���ارك الطعام مع اأهل���ه«.

الق�س�س،  و�س���رد  التذكاري����ة  ال�س���ور  اأخ��ذ  وو�سط 
بجمال  اأ�ساد  عندما  زوجها  فانالنت  األي�س  وافق���ت 
وح�سن  الناق��ورة  وبحر  اللبنان�ي  اجلن���وب  منطق���ة 
جمل��ة  مع  ح�ديثها  يف  وقال�ت  املنطقة،  اأبناء  �سيافة 
»اجلنوب«: »ما اأروع �سيافة اأه����ل اجلن��وب وخ�سو�سا 
اجلنود  ق���دامى  اليونيفي�ل«.  وجنود  االأجانب  جتاه 
الهولندي���ون غادروا الى بالده��م با�ستثن��اء احدهم، 

كما اكدت لنا زوجت���ه اللبناني���ة.
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قدامــى الجنود
الهولنديين يتذكرون

مضى أكثر من خمس وعشرين سنة على وجودهم في جنوب لبنان. واليوم عادوا ولكن مع عائالتهم، 
زيارة  السالم. ففي  قّوة حفظ  التي قضوها خالل عملهم في  الجميلة  األوقــات  يستذكرون  وهم 
قّوة حفظ  من  عنصرا سابقا  اثني عشر  نحو  عاد  المنصرم  األول  تشرين  في  الجنوب  الى  قصيرة 

السالم كانوا ينتمون الى القوات المسلحة الهولندية خدموا في لبنان بين العام 1979 و1985.



كّلف   )2006(  1701 ال���دويل  االأم���ن  جمل�س  ق���رار 
اليونيفيل حماية املدنيني من تعر�سهم للتهديد الو�سيك 
امل�سا�س مب�سوؤولية احلكومة  بالعنف اجل�سدي من دون 
اليونيفيل  الدويل  االأمن  جمل�س  كّلف  كذلك  اللبنانية. 
االإن�ضانية  امل�ضاعدات  و�ضول  ل�ضمان  امل�ضاعدة  تقدمي 
اإلى ال�سكان املدنيني والعودة الطوعية واالآمنة للنازحني.

موؤخرًا  جرى  تدريبي  برنامج  اأثبت  ال�سياق،  هذا  ويف 
حول حماية الطفل يف حالة احلرب اأو يف مرحلة ما بعد 
النزاع اأنه اأداة للفت نظر موظفي اليونيفيل املدنيني اإلى 
االأفراد  لتوعية  و�سيلة  كونه  اإلى  اإ�سافة  املو�سوع،  هذا 

الع�سكريني يف اليونيفيل.

ونظرًا ملا�سي لبنان امل�سطرب، كانت حماية االأطفال 
ال��دوام،  على  االأولويات  من  امل�سّلح  النزاع  اأوق��ات  يف 
يف  للعنف  �سحايا  االأط��ف��ال  وق��وع  اإمكانية  ان  ذل��ك 
م�سدر  كانت  لطاملا  لبنان  يف  امل�سلح  النزاع  اأوق��ات 
قلق كبري بالن�سبة لالأمم املتحدة، وكذلك بالن�سبة اإلى 
الطفل  حلماية  من�ّسقة  ُعّينت  التي  يوفيت�س  �سفيتالنا 
يف اليونيفيل يف عام 2008، حيث يرتكز عملها على 
تفعيل اإهتمام البعثة باإحتياجات هوؤالء االأوالد والبنات 

الذين عاي�سوا النزاع يف هذه املنطقة.

من  الكثري  يلزم  تقليدية،  بعثة  »يف  �سفيتالنا:  وتقول 
ال�سالم،  الإدخال مفاهيم جديدة حلفظ  اأحيانًا  العناء 

مثل حماية الطفل«.

يف  فاعلة  باأن�سطة  للقيام  تفوي�سًا  متلك  ال  اليونيفيل 
جمال حماية الطفل، كر�سد اإنتهاكات حقوق الطفل، اإاّل 
وفهم  ذاتية  لتكوين معرفة  تبذل ق�سارى جهدها  اأنها 
االأوالد يف خ�سم  ال�سالم يف حماية  ق��وات حفظ  ل��دور 

النزاع وما بعده واإنعكا�سه عليهم.

اأحد االأ�ساليب املعتمدة يف تفعيل هذا الدور تتمثل يف 
الطفل  بحقوق  ُيعنى  العمل  ور�س  من  �سل�سلة  تنظيم 
االأط��ف��ال«   »اأن��ق��ذوا  منظمة  مع  بال�سراكة  وحمايته، 
ال�سويدية. وكان موظفو اليونيفيل اللبنانيني العاملني 
مع  الوحدات الع�سكرية هم اأف�سل من تنا�سبهم هذه 
خ�سو�سا  التدريبي،  البنامج  يف  امل�ساركة  و  املهمة، 
ب�سكل  يغادر اجلنود  فيما  ثابتون يف مراكزهم،  اأنهم 
الهدف  اأما  امل��داورة.  ملبداأ  وفقًا  بلدانهم  اإلى  منتظم 
اليونيفيل  موظفي  تدريب  يف  فيتمثل  البنامج  من 
اللبنانيني على هذا املو�سوع، بحيث ي�سبحون بدورهم 
الع�سكرية  ال��وح��دات  خمتلف  م��ن  للجنود  م��درب��ني 

املنت�سرة يف اإطار اليونيفيل.

وتابعت �سفيتالنا: »متحورت فكرتي حول اإدخال مفهوم 
حماية الطفل اإلى كل البعثة، ومنها اإلى جميع موظفي 
اأو  دوليني  مدنيني  اأو  ع�سكريني  �سواء  املتحدة،  االأم��م 

موظفني حمليني من خالل تدريبهم«.

يرتكز التدريب على املوظفني املحليني الأنهم ي�سكلون 
حيث  امل��ي��داين  الهيكل  داخ��ل  املوؤ�س�ساتية  ال��ذاك��رة 
تنت�سر وحدات اليونيفيل، فهم يرافقون الع�سكريني يف 
اأداء دور املدافع   بالتايل  اليومية، وميكنهم  دورياتهم 
ان��ط��الق��ا م��ن متثيلهم  و  ال��ط��ف��ل.  يف جم���ال ح��ق��وق 
الرئي�سية  الو�سل  اأي�سًا �سلة  ي�سكلون  اليونيفيل، فهم 

مع املجتمع املحلي.

ويوفر التدريب التوجيه واالأدوات حول كيفية اأن ي�سبح 
الفرد حاميًا موثوقًا لالأطفال الذين يواجهون �سعوبات 
يف ح���االت ال��ن��زاع وم��ا بعد ال��ن��زاع. اأح���د االأه���داف 
الرئي�سة لهذا التدريب، وفقًا للمديرة االإقليمية ملنظمة 
يف  يتمثل  جون�سون،  �سانا  ال�سويدية  االأطفال«  »اأنقذوا 
من  واملدنيني  الع�سكريني  اليونيفيل  عنا�سر  »متكني 

فهم ردود فعل االأطفال على العنف )يف اأوقات النزاع 
قوات  م�ساعدة  �ساأنه  من  ما  اأف�سل،  ب�سكل  امل�سلح( 

حفظ ال�سالم على حتديد طريقة رد فعلها«. 

مفهوم  مناق�سات حول  الثمانية  التدريب  اأيام  �سملت 
والت�سريعات  الدولي���ة،  القانوني���ة  واملعايري  الطفول���ة 
الوطنية، وتاأثري النزاع امل�سلح على االأطفال، وتدابري 

احلماية احلالية.

هذا واأظهر احلوار ال�ساخن الذي دار بني ١٦ موظفا 
االإن�سان  حقوق  مفهوم  اأن  اليونيفيل،  م��ن  لبنانيا 
اأن  اإاّل  ثقافته  بح�سب  كل  واآخ��ر،  موظف  بني  يختلف 
لتعلم  اأظ��ه��روه��ا  التي  احلما�سة  ه��و  بينهم  اجل��ام��ع 

املزيد عن هذا املو�سوع.

املدنية  ال�سوؤون  �سارة اخلوري، وهي موظفة يف ق�سم 
اليونيفيل  يف  موظفة  »ب�سفتي  قالت:  اليونيفيل،  يف 
حيث  لبنان  جنوب  يف  �سالم  حفظ  بعثة  يف  واأع��م��ل 
ينت�سر اأكرث من ع�سرة اآالآف  جندي و�سط جمتمعات 
وحت�سني  التعّلم  واجبي  من  اأن  اأج��د  اأط��ف��اال،  ت�سم 

مهاراتي يف جمال حقوق الطفل«.

اأما مونيتا يو�سف، وهي موظفة يف مكتب الرعاية يف 
»ملعرفة  فر�سة  التدريب  ان  اإعتبت  فقد  اليونيفيل، 
ل�سرعة  وفقًا  اأف�سل  ب�سكل  الطفل  حقوق 

حقوق االإن�سان والقانون اللبناين«.

�سوى  لي�س  االأول  التدريب  هذا  اإن 
حماية  ث��ق��اف��ة  فتعميم  ال��ب��داي��ة، 
حتديًا  ي�سكل  ت��زال  ال  الطفل 
اأن  ااّل  لليونيفي��ل.  بالن�سب��ة 
االأمل موج��ود بامكان حماية 
وعانوا،  �سبق  ال��ذي  االأوالد 
اأف�سل  ب�سك��ل  حمايتهم 
مفهوم  ار�ساء  من  انطالقا 
من  االن�سان  حلقوق  اأف�سل 
خالل اقامة دورات تدريبية 
حقوق  م��ن��ا���س��ري  وحت��ف��ي��ز 
البعثة  يف  العمل  على  الطفل 

واملجتمع املحلي كذلك.

�سمري غطا�س ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

اجلنوب

11   كانون الثاني 12
18  19العدد 

التوعية لسبل حماية األطفال 
2006 تناول تقرير األمين العام لالمم المتحدة المتعلق بالحرب، الصدمة التي شعر بها السكان  في آب 
العام في تقريره إلى تهجير ما يقارب  التي حصلت. وأشار األمين  العدائية  اثر االعمال  المدنيين في لبنان 

المليون شخص  ومقتل نحو 1200 وسقوط آالف الجرحى معظمهم من النساء واألطفال.



برنامج اليونيفيل اإلذاعي
»سالم من الجنوب«

عبارة عن حلقة تبث كل أسبوعين لمّدة عشر دقائق، تنقل باللغة العربية عبر أثير اذاعة 
نظر سكان جنوب  الشعب،  وجهات  لبنان وصوت  المدى، صوت  الرسالة، صوت 
لبنان وانطباعهم عن قوات اليونيفيل، كما يشرح عن أنشطة قوات حفظ السالم في 

منطقة العمليات.

»تعّرف إلى اليونيفيل في دقيقة«
اليونيفيل  جنود  واحــدة   دقيقة  في  يظهر  نمط سريع  ذات  تلفزيوني  عرض 
خالل قيامهم بمختلف المهام المنوطة بهم، ويسّلط الضوء على أنشطتهم 
العديدة في جنوب لبنان، مثل وضع العالمات المرئية على الخط األزرق والقيام 

بدوريات. وبامكانكم مشاهدتها عبر محطات NBN، الجديد وتلفزيون لبنان.

اليونيفيل عبر اإلنترنت
الموقـع الرسمي لليــونيفيــل )http://unifil.unmissions.org( الصادر باللغتين اإلنكليزيــة 
والعربية، يتم تحديثه بإستمرار. فهو يتضمن آخر األخبار والصور والبرامج التلفزيونية واإلذاعية  
التي تتعلق بعمل البعثة وتاريخها وأنشطتها السابقة والحالية، إضافة إلى عرضه لمعلومات 
أساسية تتحدث عن عديد اليونيفيل والدول المساهمة بقوات فيها إلى جانب وثائق األمم 

المتحدة ذات الصلة وتقارير األمين العام.

facebook.com/UNIFIL فيسبوك
@UNIFILSpokesman  تويتر

www.youtube.com/UNIFILVIDEOUNIT يو تيوب

كما يمكنكم متابعتنا عبر المواقع التالية

http://www.flickr.com/photos/unifil فليكـر



قّوة اليونيفيل البحرية تراقب الشاطئ


