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اإلفتتاحية

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

كانت تلك �سنوات م�ضطربة من النزاعات والإحتالل ،وح�سبما روى
ح�سن ،ف��إن النا�س كانوا ي�ضطرون خاللها لطلب �إذن من اليونيفيل
للتنقل بين القرى عبر نقاط التفتي�ش التابعة للأمم المتحدة .ال يوجد
�أي �شيء من هذا القبيل اليوم ،ذلك �أن البيئة الأمنية في الجنوب تغيرت
�إ�ستراتيجي ًا �إلى نحو �أف�ضل مع ن�شر الجي�ش اللبناني جنب ًا �إلى جنب مع
وجود اليونيفيل المعززة بعد عام � .2006إال �أن الجانب الذي لم يتغير
هو تلك الدوافع الإن�سانية ،ونعني بذلك الإحتياجات المعي�شية للأهالي،
وحما�سة جنود حفظ ال�سالم لتقديم الم�ساعدة ب�أف�ضل ما يمكن ،ا�ضافة
الى الروابط المتنامية �أبد ًا بين اليونيفيل و�أهالي الجنوب.
�إن هذه العالقة الفريدة التي ُبنيت على مدى عقود لفتت نظر نائب
الأمين العام للأمم المتحدة �آ�شا روز ميغيرو التي زارت م�ؤخرا جنوب
لبنان [راجع المقالة في ال�صفحة  .]6كما �إنعك�ست الروحية نف�سها جلي ًا
في �أفكار قدامى الجنود الهولنديين الذين عادوا في زيارة �إلى هنا بعد
 25عام ًا من �إنتهاء خدمتهم في �إطار اليونيفيل [راجع �صفحة .]17
وهذه الحالة الأخيرة تمثل الجاذبية التي يتحلى بها الجنوب بالن�سبة
�إلى الأجانب :من ال�شرق �أو الغرب ،ي�شهد جميع الذين خدموا في
اليونيفيل� ،سواء �أكانوا جنود ًا من  36دولة مختلفة �أو مدنيين من دول
�أخرى كثيرة ،على هذا التعلق بالجنوب الذي يجده بع�ضهم مح ّير ًا
(ال �سيما �أولئك الذين لم يتعر�ضوا ل�سحر الجنوب) ،علم ًا �أن جنوب
لبنان ،الذي عانى ل�سنين من النزاعات ،لي�س الجزء الأكثر تطور ًا في
البالد على الرغم من الأن�شطة الإقت�صادية وتطوير البنية التحتية
التي �إنتع�شت ب�شكل وا�ضح في ال�سنوات الخم�س الما�ضية من الهدوء
غير الم�سبوق الذي �شهدته المنطقة.
فما الذي يجعل من هذا المكان مميز ًا �إلى هذه الدرجة؟ ال بد �أنهم
النا�س� -إن ود الجنوبيين اللآمتناهي الذي ي�ضرب على الوتر الح�سا�س
يتردد �صداه في الأعماق لدرجة �أنك تنجذب للعودة �إلى هنا مرة بعد
مرة .وال نن�سى مودة الجنوبيين التي تدفع جنود حفظ ال�سالم �إلى
�إبراز �أنبل ما عندهم من �صفات ب�شرية.

وهكذا ،ورغ� ٍ�م النزاعات والمحن ،ق� ّدم جنود حفظ ال�سالم على
ال��دوام �أكثر مما هو مطلوب منهم لم�ساعدة م�ضيفيهم الكرماء.
وللداللة على ذلك ،في عام  ،1982وبعد اق��راره بدور اليونيفيل
بتقديم الحماية والم�ساعدة الإن�سانية لل�شعب في جنوب لبنان في
خ�ضم الأعمال العدائيـــة الوا�سعـــة ،طلب مجل�س االم��ن الدولـــي
بموجب قراره  511من قـــوات حفظ ال�سالم موا�صلة هذا الم�سعى
�إلى �أق�صى حد ممكن في ظل هذه الظروف .ومنذ ذلك الحينّ ،
تجذر
هذا الت�ص ّرف الإن�ساني القوي لليــونيفيـــل في �صميم البعثـــة ،وظل
العامل الحا�سم في الطريقـــة التي تتوا�صـــل بها قـــوات حفظ ال�سالم
مع ال�سكان .
جدير بالذكر انه على الرغم من �أن البعثة لديها الآن ميزانية �سنوية
تبلغ ن�صف مليون دوالر لتنفيذ «الم�شاريع ذات الأث��ر ال�سريع» في
القرى والبلدات ،ف�إن اليونيفيل في ال�سنوات التي �سبقت عام 2006
لم تكن تُمنح �أي م��وارد للم�ساعدة الإن�سانية ،حيث �أن الأم��ر تُرك
لإبداع جنود حفظ ال�سالم ومبادرتهم �إلى �إيجاد ال�سبل والو�سائل
لمعالجة االحتياجات الملحة للنا�س .وعليه ،لم تكن العالقة يوم ًا
مادية وقائمة على �أ�سا�س «الأخ��ذ وال�ع�ط��اء» ،و�إن�م��ا على �أ�سا�س
الإحترام المتبادل والم�شاعر ال�صادقة في مجتمع يحظى فيه جنود
حفظ ال�سالم بكرم ال�ضيافة من ال�سكان ويت�شاركون معهم الثقافة
والتقاليد الغنية في الجنوب.
وحالي ًا ،ت�ساعد اليونيفيل ب�شكل كبير في مجموعة متنوعة من الم�شاريع
والخدمات لم�ساعدة �أهالي جنوب لبنان .ولكن ما يم ّيز العالقة فع ًال
هو الرعاية والإهتمام الناتج من كوننا �إلى جانب النا�س ،ويدخل �ضمن
ذلك مبادرات �شخ�صية ب�سيطة مثل قطاف الزيتون.
�إن هذه العالقة المتينة بين الجنوبيين وجنود حفظ ال�سالم تمثل
القا�سم الم�شترك خالل المراحل المختلفة لوجود اليونيفيل في
ال�سنوات الثالث وثالثين الما�ضية.
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أحداث متسلسلة
قراءة القصص

�أُخ��ذ الأوالد ب�شكل كامل بق�ص�ص
الكاتبة فاطمة �شرف الدين حني
املبات للأيتام ومدر�سة
زارت دار رّ
اخليام واملدر�سة الأورثوذوك�سية يف
مرجعيون وقر�أت ق�ص�صها للأوالد
ال��ذي��ن يبلغ عمرهم �ستّ �سنوات
وذل��ك بتنظيم م��ن ق�سم ال�ش�ؤون
امل��دن �ي��ة يف ال�ي��ون�ي�ف�ي��ل .اخ �ت��ارت
فاطمة الروايات «حذاء طمبوري»،
«جدي»« ،ن��ورا»« ،من �أنا؟» لرتويها
على الأوالد ،فا�ستحوذت اهتمامهم
الكامل فتفاعلوا مع ال�شخ�صيات
الروائية .الكاتبة اللبنانية احلائزة
على جوائز حملية وعاملية �شعرت
ب��راح��ة ك�ب�يرة ب�ين الأوالد وق��ال��ت
«�أن��ا �سعيدة جدا لأنني �أتيت اليوم
الى اجلنوب لألتقي الأوالد و�أتفاعل
معهم ب�شكل مبا�شر» .ولفتت �شرف
الدين التي ت�ص ّر على احلرية يف
رواياتها ،يف حديثها�« :أريد للأوالد
اال��س�ت�م�ت��اع ب��رواي��ات��ي وال�ضحك،
لذا ال �أق�صد توجيه ر�سائل معينة
خ�لال�ه��ا» ق��ال��ت ملجلة «اجل �ن��وب».
وبعدما �أ�صدرت �أك�ثر من خم�سني
كتابا� ،أ�شارت ابنة اجلنوب فاطمة
��ش��رف ال��دي��ن ،ال��ى ان�ه��ا م��ازال��ت
ت�ستيقظ يف منت�صف ال�ل�ي��ل ويف
بالها فكرة جديدة ل�شخ�صية روائية
جت�سدها ق�صة ور�سوم.

«يا حبيبي يا جنوب»

يف حماولة منها لردم الهوة الثقافية،
وت�سويق املنتجات املحلية يف �آن معا،
�أقيم معر�ض حريف يف مق ّر الكتيبة
الكورية اجلنوبية يف منطقة طري د ّبا
يف  28ت�شرين الأول .ت�سع ن�ساء من
خمتلف التعاونيات اجلنوبية� ،سبع من
منطقة �صور واثنتان من بنت جبيل،

�ساهمن يف املعر�ض الذي نظمه ق�سم
ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل والذي
ح�م��ل ا� �س��م «ي��اح�ب�ي�ب��ي ي��ا ج �ن��وب».
العنا�صر الكوريون اجلنوبيون يف قوة
حفظ ال�سالم متتّعوا بزيتون املو�سم
والزعرت الطازج وع�صري الطماطم
واملر ّبى ،كما مل يرت ّددوا يف تناول �أكرث

من منقو�شة لبنانية �أع ّدتها ال�سيدات
ب�أيديهن .وللت�س ّوق �أي�ضا مكانته يف
امل �ع��ر���ض ،ح�ي��ث اخ �ت��ار اجل �ن��ود من
ت�شكيلة الأو�شحة واحل��رف اليدوية
التي �صنعها الأوالد ذ ّوو االحتياجات
اخلا�صة ،هدايا تذكارية لأحبائهم يف
بلدهم.

مبنيان جاهزان للجيش اللبناني

�س ّلمت قوة الأم��م املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان (اليونيفيل)
مبنيني جاهزين �إلى القوات امل�سلحة اللبنانية وذلك يف
احتفال �أقيم يف مق ّر اليونيفيل يف الناقورة .ويتميز املبنيان
اجلاهزان ب�إمكانية تفكيكهما ونقلهما و�إعادة بنائهما يف
موقع بديل .قال رئي�س البعثة والقائد العام لليونيفيل اللواء
�ألبريتو �أ�سارتا كويبا�س خالل االحتفال �إنّ «اليونيفيل ت�أمل
�أنّ ت�ش ّكل هذه املباين ،على غرار هبات الآليات و�أجهزة
الكومبيوتر ،دع ًما لعمل ّيات اجلي�ش اللبناين يف اجلنوب».
ح�ضر احل�ف��ل ق��ائ��د اجل�ي����ش ال�ل�ب�ن��اين يف ق�ط��اع جنوب
الليطاين العميد �صادق طلي�س ومدير املوارد يف اليونيفيل
ال�سيد غريي�ش �سينها �إ�ضافة �إلى عدد من �ضباط اجلي�ش
اللبناين واليونيفيل.
ذكرى تأسيس األمم المتحدة

احتفلت اليونيفيل بالذكرى ال�ستّ وال�ستني لت�أ�سي�س الأمم
املتحدة خالل حفل ر�سمي �أقيم يف املق ّر العام يف الناقورة،
حيث تخلله تكرمي قدامى املوظفني .ويف ح�ضور كبار �ضباط
اجلي�ش اللبناين وممثلني عن ال�سلطات املحلية وخمتلف
املنظمات الدولية وغري احلكومية ،ومنظمات الأمم املتحدة،
ا�ستعاد القائد ال�ع��ام لليونيفيل يف كلمة �أل�ق��اه��ا ،القيم
اجلماعية التي تقوم عليها املهمة العاملية للأمم املتحدة
ودور اليونيفيل يف جنوب لبنان يف هذا ال�سياق .وقدّم اللواء
�أ�سارتا للمنا�سبة دروعا تقديرية لثمانية موظفني لبنانيني
�أكملوا ثالثني �سنة من اخلدمة يف اليونيفيل.

نائب األمين العام لالمم المتحدة في جنوب لبنان

بناء الثقة مع األهالي
أثن����ت نائ����ب األمين الع����ام لالمم
المتح����دة ،أش����ا رزو ميغيرو ،خالل
زيارته����ا جن����وب لبنان عل����ى الجهد
ال����ذي تبذله اليونيفي����ل للمحافظة
على السالم واالس����تقرار ،مشيدة
بالنش����اطات التي تقوم بها البعثة
لمس����اعدة األهال����ي ،والت����ي م����ن
ش����أنها بن����اء ثق����ة متبادلة تس����هم
فعال في تنفيذ المهام
في ش����كل ّ
المناطة بقوات حفظ السالم.

وللت�أكيـــ ��د علـــ ��ى اهتمامهــ ��ا بالعمـــ ��ل االجتماعــــ ��ي
الـــ ��ذي تقــــ ��وم بـــ ��ه اليـــونيفيــــل� ،أ�ص� � ّرت ميغيــــــرو
على زيــارة املدر�ســـ ��ة الر�سميــــــة يف الناقـــورة ،حيث
افتتح ��ت م�شروعا مم ّوال من البعثــــة ي�ساعــد الطالب
يف تربيته ��م املدر�سيـــ ��ة .وقالــ ��ت يف مقابلــــ ��ة «�إن
اليـــونيفيــــ ��ل ت�ؤ�س�س لعالقــات جيــدة جدا مع الأهايل
خ�صو�ص ��ا �أنهــم هــم مــن �سيحكـــ ��م علينا وي�ستفيـــد
مـــن عملنا».
ا�ضافــــ ��ة ال ��ى مقاربته ��ا مـوا�ضيـع عمالنيــــ ��ة تتعلــق
بالقــ ��رار  ،1701اعتبـ ��رت ميغيــ ��رو «�أن اليــونيفيــل
تهت ��م �أي�ض ��ا بالأعمـال الت ��ي تـ�ؤثـر يف حي ��اة الأهالـــي
اليــوميـــ ��ة ،بهــ ��دف جعلهم يقـ� � ّدرون العمــ ��ل الــــذي
نقـ ��وم بــ ��ه وللعمـ ��ل �سويـة م ��ن �أجل حتقي ��ق �أهـداف
وجودنا يف لبنان».
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اليونيفي ��ل تعط ��ي �أهمية كب�ي�رة للعالقة م ��ع ال�سكان
املحلي�ي�ن الذي ��ن تعمل بينه ��م ،ا�ضافة ال ��ى تطبيقها
امله ��ام املناطة بها .البعثة كذلك ط ّورت خالل �سنوات
النزاع ،الروابط االن�ساني ��ة باالهايل بعدما �ساندتهم
عنا�صر حفظ ال�س�ل�ام ووقفت الى جانبهم حلمايتهم
حينا ولتقدمي �شتّى �أ�ش ��كال امل�ساعدة وبكافة الو�سائل
املتاحة حينا �آخر.
منــ ��ذ انت�شاره ��ا يف  1978يف جنـوب لبن ��ان ،قاربت
اليونيفي ��ل تبعـ ��ات الن ��زاع يف جنوب لبنـ ��ان بخلفيـة
ان�سانيــ ��ة على الرغم من �أنها لي�س ��ت وكالــة ان�سانيــة
�أو تنمويــة.
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�إن امل�شاري ��ع التنموي ��ة الت ��ي تقوم به ��ا اليونيفيل تل ّبي
حاجات الأهايل امل ّلحة كما تدعم ال�سلطات املحلية.
و ت�ؤم ��ن وح ��دات اليونيفيل م�ساع ��دات طبية ،ومنها ما
يتعل ��ق بطب الأ�سنان كما امل�ساع ��دات البيطرية ا�ضافة
الى تنظيمها دورات تدريبية تعنى بالكومبيوتر واللغات
واليوغ ��ا والتيكواندو واخلبز والطب ��خ واحلياكة ...هذا
و ت�شم ��ل امل�ساعدات املح ��دودة م�شاريع جتديد مدار�س
القرى ،كم ��ا تركيب خزانات للمي ��اه وت�صفيتها واعادة
ت�أهيل مواقع �أثرية.

وخالل زيارتها اجلنـــوب ،افتتحـت نائـب الأمني العـام
للأم ��م املتحـــــدة م�شروعا م ��ن «امل�شاريع ذات الأثـر
ال�ســـريع» ممــ ��وال مــن اليونيفيــــ ��ل و ُنفــذ مب�ساعــدة
وحــ ��دة الهند�س ��ة الربتغالية .امل�شــ ��روع يق�ضي ببنـاء
ثالثــ ��ة �صفــ ��وف ملتو�سطــ ��ة الناقــ ��ورة الر�سميــ ��ة
الوحيـ ��دة ،م ��ا م ��ن �ش�أن ��ه حت�س�ي�ن فر� ��ص الأه ��ايل
للح�صــ ��ول عل ��ى التعليـ ��م .ال�سيـ ��دة ميغ�ي�رو حتدثت
بحما�س ��ة م ��ع التالم ��ذة الذي ��ن �أعجب ��وا باهتمامها
بر�سوماتهم الفنية كما بدرا�ستهم.

و خ�ل�ال تتنقلها من �ص ��ف الى �آخر ،جل�س ��ت ال�سيدة
ميغ�ي�رو الى جانـ ��ب التالمـــذة حتدثه ��م و�أ�ساتذتهم،
مبديــــة اهتمام ��ا الفتا بر�سومــات الطالب التي كانت
ج ��زء ًا من م�شـروع تـابع لالمم املتحــدة يعنى بحقـــوق
االن�س ��ان ،فالتمع ��ت عيون التالمذة ابتهاج ��ا بثنائها.
ويف حف ��ل �صغيـ ��ر يف املدر�سـة� ،أ�ش ��ادت نائـب االمني
العـ ��ام لالمم املتح ��دة بالعالق ��ة الوثيق ��ة التي جتمع
اليونيفي ��ل م ��ع ال�سلط ��ات املحلي ��ة والأه ��ايل وقالت:
«�أمتن ��ى تعميق هذا التعاون وذل ��ك بهدف تغيري حياة
املواطنني الى الأف�ضل».

و�أو�ضحـــ ��ت نائــ ��ب الأمـ�ي�ن العــ ��ام «�أن املـراجعــ ��ة
اال�سرتاتيجيـــ ��ة م ��ن �ش�أنه ��ا �أن ت�سم ��ح لن ��ا باكمـ ��ال
الهـدف الـذي جئنـا من �أجله ،وهو ت�سليم م�سـ�ؤولياتنا
ب�شكــ ��ل كامــل الى اللبناني�ي�ن» ،م�ضيفــة «نحـن نعالـج
ق�ضايـ ��ا تتعلــ ��ق ببناء الق ��درات و�سط ج ّو م ��ن الثقة
كي ن�ستطيع يف نهاية املط ��اف ت�سليم اجلي�ش اللبناين
امله ��ام التي تقــوم به ��ا اليــونيفيــل راهن ��ا» .واعتبـرت
�أن «املراجعــ ��ة اال�سرتاتيجيــة �ستـقــ ��دم لنا الفــر�صــة
لالعـــ ��داد خلطــة طويلة الأمد ت�سمح للجي�ش اللبناين
حت ّمل كامل م�س�ؤوليات ال�سالم والأمن يف البالد».

وخالل زيارة ا�ستمرت يــوما واحـــدا الى جنـــوب لبنـان
يف  24ت�شـري ��ن الثانـ ��ي� ،إط ّلع ��ت ميغيـ ��رو بايج ��از على
عمليــ ��ات اليــــونيفيــــ ��ل يف املقــ ّر الر�سمــــ ��ي للبعثـــة يف
�ضم موظفـــي البعثـــــة
الناقـــورة ،وح�ضـــ ��رت اجتماعـــا ّ
املدنيـ�ي�ن وا�ستُ�ضيفت من قب ��ل الوحــدة التنزانيـــة التي
متثــل بلــدها الأم .وم ��ن ثم �شاركــت يف غــذاء يف �صــور
نظمــه اجلي�ش اللبناين.

نائ ��ب الأمني العام للأمم املتح ��دة �ش ّددت يف كلماتها
خ�ل�ال الزيارة ،عل ��ى �أهمي ��ة دور اليونيفيل يف حتقيق
الأم ��ن وال�سالم م�ضيف ��ة «�أن وج ��ود اليونيفيل يهدف
للم�ساع ��دة عل ��ى خل ��ق فر�ص ��ة الر�س ��اء وق ��ف دائ ��م
الط�ل�اق النار وايجاد ح ��ل طويل الأمد للن ��زاع» .هذا
و�أ�ش ��ادت بالتق ��دم املحرز يف جنوب لبن ��ان ،الفتة الى
اح�ت�رام الطرفني وقف الأعمال العدائية ،ومثنية على
اال�ستق ��رار غري امل�سبوق ال ��ذي ت�شهده املنطقة ا�ضافة
الى ال�شراك ��ة القوية بني اجلي�ش اللبن ��اين واليونيفيل
للمحافظ ��ة على اال�ستق ��رار« .ال ميكنن ��ا �أن ننجح يف
مهمتن ��ا من دون التعاون مع اجله ��ة امل�ضيفة .وهنا يف
لبن ��ان لدين ��ا �شراكة ممتازة مع الدول ��ة امل�ضيفة ،لذا
فلنتعهد بالقيام بق�صارى جهدنا كي يتمكن هذا البلد
من حتقيق ال�سالم واالزدهار الدائمني».

ويف مقابلــة م ��ع جملة «اجلنـــوب» اعتبــ ��رت ال�سيـــدة
ميغيــرو �أن «اليــونيفيـــل تقوم بعمل عظيم بالنيابة عن
الأمم املتحــدة ،و�أي�ضـا بالنيابــة عن االن�سانية ككل».
كم ��ا �أ�ش ��ادت بالتع ��اون ب�ي�ن اليـــونيفيـــ ��ل واجلي� ��ش
اللبنانـــي ،الذي ي�شكــل جوه ��ر �سيا�ســـة بعثـــة حفـظ
ال�سـ�ل�ام يف جنوب لبنان ،وتطرق ��ت الى طلب جمل�س
الأمن القيام مبراجعـة ا�سرتاتيجيـة لعمــل اليـــونيفيـــل
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هـ ��ذا و تـم التطـرق خـ�ل�ال الـزيـارة الى ق�ضـايا تتعلـق
ب�أمـ ��ن اليــونيفيــ ��ل ،ع�سكـريـني ومدنيـ�ي�ن ،خ�صـو�صا

بعـ ��د تعــر� ��ض مـواكــب تابعــ ��ة لليونيفيــ ��ل لإعتداءات
يف الأ�شهـ ��ر القليلــ ��ة املا�ضيــة ،مم ��ا �أ�سفـر عـن جـرح
عدد من اجلن ��ود يف االنفجـارات التـ ��ي و�ضعـت علـى
جانـ ��ب الطـريـق .ال�سيـدة مغريو �أو�ضحـت يف حـديثهـا
مـع جمل ��ة «اجلنـوب»�« :أن �أم ��ن الع�سكريني واملدنيني
ق�ضيـ ��ة تقلقنـا ،امنـا اليونيفيـل تقـوم بكـل ما بــو�سعهـا
ملعاجلـــ ��ة هــ ��ذه الق�ضـاي ��ا الأمنيــة ومن ��ع مثــل هــذه
احلـــ ��وادث يبقـ ��ى حتــدي ��ا بالن�سبـــة لن ��ا» .و�أ�ضافــت
ال�سيـــ ��دة ميغيــرو�« :أدرك خطــ ��ورة هــذه احلــوادث،
ولك ��ن �آمل �أن تبقى معزول ��ة خ�صو�صا و�أننا نعمل على
معاجل ��ة لي�س فق ��ط العامل التقني للعمـ ��ل الع�سكــري
والأمن ��ي امنا �أي�ض ��ا العمل االجتماعي ال ��ذي �سيبني
تل ��ك الثق ��ة �أن الأم ��م املتح ��دة ه ��ي هن ��ا يف م�صلحة
ال�س�ل�ام والأم ��ن والتنمية م ��ن �أج ��ل اللبنانيني ومن
خالل ذلك امل�ساهمة يف ا�ستقرار املنطقة».
ويف كلمـــ ��ة لها امـ ��ام مـوظفــ ��ي اليـونيفيـ ��ل� ،أ�شــارت
ال�سيــ ��دة ميغيــرو ال ��ى �أن عنا�صــر حفـظ ال�سـالم لــن
يتــراجع ��وا �أمام �أي اعت ��داء �أو حتــ ��دٍ  ،متوقفــــة عنــد
الت�ضحي ��ات التـي بذلتـهـ ��ا اليــونيفيــل حيث لقي 293
عن�ص ��را مـ ��ن قــ ��وة حف ��ظ ال�ســ�ل�ام م�صرعهم منذ
تا�سي�سـهـا يف لبنـان ،وهـو العـــدد الأكبـر من اخل�سائر
الب�شري ��ة ب�ي�ن بعثات حف ��ظ ال�سالم .وقال ��ت ال�سيدة
ميغ�ي�رو «الطريق ��ة الف�ضلى لتقـدير ه ��ذه الت�ضحيات
تكمــ ��ن يف اال�ستمـــرار يف العمل .وه ��ذا ما تقومون به
مبنتهى احلرفية والتفاين».
�سمري غطا�س ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

مسار مهني جديد

ظن  39شابة وشابا من منطقة بنت جبيل أنه لتقطيع الوقت
تحول نشاطّ ،
سرعان ما ّ
واللهو ،الى فرصة حياتهم.
مهنة يف ت�صفيف ال�شعر باتت بانتظار ه�ؤالء ال�شباب
الذين تركوا املدر�سة باكرا ،بدال من التنقل بني وظيفة
غري مر�ضية الى �أخرى وذلك بف�ضل الدورات التدريبية
التي م ّولتها اليونيفيل بالتعاون مع الوحدة الفرن�سية
العاملة من �ضمن قوة احتياط القائد العام لليونيفيل.
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على م��دى �ست ّة �أ�سابيع التقى ال�شبان االثني ع�شر
م��ع م��درب�ه��م ك��ل ثلثاء و�أرب �ع��اء و�سبت لتعلم مهنة
ت�صفيف ال�شعر .ويف حال ظنّ بع�ضهم �أن با�ستطاعته
اال�ستخفاف بالدورة التدريبية� ،سرعان ما مل�س العك�س
من امل��درب حممد منر داغ��ر ،الذي كان م�ص ّرا على
تعليم «�أوالده» ،كما يحب ت�سميتهم ،كيفية ت�صفيف
ال�شعر« .يتعلم تالمذتي التقنية ال�صحيحة لت�صفيف
ال�شعر» هذا ما قاله املدرب ملجلة «اجلنوب» وهو يتنقل
بينهم نا�صحا �أحيانا وم�صححا حني �آخر.
يدرك املدرب �أن الطريق ال تزال طويلة �أمام تالمذته
الحرتاف املهنة ،ا ّال ان االبت�سامة ال تفارق وجهه لأنه
م�ؤمن بقدراتهم .ق��ال داغ��ر بثقة« :فلنختار �سامر،
�أ�ضعف املتدربني لدّي ،و�س�أطلب منه ق�ص �شعر رفيقه
و�ستحكمني انت على النتيجة» .وهكذا انطلق �سامر يف
حتدي مدربه« ،ال تقلقي �سرتين �أنه ج ّيد» قال زميله
علي فقيه م�ضيفا «مدربنا �أتقن تعليمنا ،وهو ي�شري الى
نقاط �ضعفنا ا ّال انه ال ينتقدنا».
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وبالفعل �أ�شار امل��درب داغ��ر ال��ى الأخ�ط��اء التي قام
بها �سامر قائال« :كلنا يخطئ فهكذا نتعلم اال�سلوب
ال�صحيح ونتطور».
وامل�شهد نف�سه يتكرر عند املتدربات  27اللواتي تدربن
حتت ا��ش��راف مزينة ال�شعر �صوالجن �صباح� .ستّون
�ساعة من التدريب ت ّوزعت على �ست ّة ا�سابيع هدفت
الى تعليم الفتيات كيفية غ�سل ال�شعر وق�صه وتلوينه
وت�صفيفه ب�أكرث من طريقة.
م�شروع الدورات التدريبية انطلق من منا�شدات بع�ض
الفتيات ملدير املركز الثقايف يف بنت جبيل ح�سن
جوين ال��ذي �شرح �أن الفتيات «طالنب بتنظيم دورة
تدريبية للتجميل ت�ستفيد منها ال�سيدات مبن فيهم
ال�صبايا والأرام��ل حيث يتعلمن مهنة من �ش�أنها �أن
ت�ؤمن لهنّ ا�ستقرارا ماديا» .
وهكذا وبعد مرور خم�سة �أ�شهر وبعد �سل�سلة اجتماعات
مع ق�سم ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل �أ�صبحت الدورات
التدريبية �أمرا واقعا حيث ا�ست�ضاف املركز الثقايف
يف بنت جبيل ال��دورة فيما �أ ّمنت اليونيفيل والوحدة
الفرن�سية العاملة من �ضمن قوة احتياط القائد العام
التمويل الالزم ل�شراء املع ّدات الالزمة ا�ضافة الى نقل
املتدربني من والى املركز.

فكــــل اثنــني وجمعـــة كـانــت الفتيــات جتتمعـــن يف
املـركـــز للتّعلـم مــن املدربـــــة �صبـاح ،التــي جتــول
ُ�صحــح وتن�صـــح ،انـمـا دائمـا مبقـاربــــــة
عليهــــن ت ّ
ت�شجيعيـــة«.لـم ات�صــور يـومـا �أن الفتيـات �سيتعلمـن
بهـــذه ال�سرعـــة» قالـت �صبـاح ،م�ضيفة مع ابت�سامة:
«الفتيـات متحم�سات كثيـــرا التقــان هـــذه املهنــــة،
رمبـا يفتحـــــن الحقـا �صالونـا خا�صا بهـــن».
و�سرعـان مـا تبني �أن هـــــذا احللـم م�شتــــرك عنـــد
معظـــــم الفتيــات ،ومنهـــن زينــب ابــراهيـم التــــي
قالت« :هــــذه الــدورة جعلتنــــي �أحلــم .وبـات حلمــي
اليــوم �أن افتـــح �صـالونـا لتـزيــني ال�شعــــر و�أج ّمـــل
الن�ســـاء و�أجعلـهـــــن �ســعيــدات» .هــــــذا يف وقـــــت
تتـــــوقـــــع ابت�ســام فـا�ضــــل �أن تعمــــل مـــن منـزلهـا يف
الـوقــت الـراهــن .وقالت ملجلـــة «اجلنوب»�« :إن تـزيني
ال�شعــــر بــــد�أ كهــوايــة الى حـني ا�شتــراكـــي بهـــذه
الــــدورة التدريبيـــــة حيـــث ال ي�سعنــا ا ّال اتخاذهــا
علـــــى حممـــــــل اجلــ ّد» .املتدربـــــة زينـــب بـــزي
قالت«:نحــــن �سعـــداء لأننــا ا�ستطعنــا امل�شــاركــــة يف
هكــــذا دورة تـدريبيـــــة ب�أف�ضــل املعاييـــر يف املنطقة
ومـــن دون �أي كلفــــــة ا�ضافيــــة وكــــل هــذا بف�ضـــــل
اليــونيفيـــــل».
غنوة الديك ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

الطبخ على الطريقة اإليطالية

ح��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن وت��ع��ل��ق��ه��م ب��ال��م��أك��والت
اإليطالية ليس باألمر المفاجىء باعتبار أن
الشعبين يتشـاركان البحر األبيض المتوسط
والتاريخ .غير أن دروس الطبخ التي تقدمها
الكتيبة اإليطالية في اليونيفيل تحقق قيمة
مضافة لمهارات السيدات الجنوبيات في
الطبخ .وفي التفاصيل فإن الكتيبة اإليطالية
كانت نظمت في قاعدتها في بلدة معركة
دورة لتعليم الطبخ ،حيث أتاحت تلك الفرصة
ل��ل��س��ي��دات ت��ع ّ��ل��م تقنيات وأس����رار الطبخ
اإليطالي التقليدي ولكن بأسلوب حديث.
الدورة هدفت إلى تطوير الطرق واألساليب
التي تستخدمها السيدات لتحضير البيتزا
والمعكرونة والالزانيا ،ناهيك عن أن مثل
الودية بين
هذه الدورات تعزز أواصر العالقة ّ
المجتمع المحلي وقوات حفظ السالم.

ال�شيـف �سالفاتــوري ال روزا الذي يتحــدر مـن جزيــرة
�صقليــة وهــو املتخ�ص�ص يف حت�ضيــر املعجنـات
علـى الطريقـــة الإيطاليـــة الأ�صليـــة ،معـروف �أي�ض ًا
ب�إ�سـم «تــوتــو» ،فهــو مــن تو ّلــى تـدريــب �أربعـــة ع�شــر
�سيـدة و�شابــة مــن اجلمعيات الن�سائيـــة يف قانا يف
�إطــار دورة لتعليــم فـــن الطبــخ �إ�ستمــرت يــومـني.
وقــد �شـــارك ال�شيــف تـــوتـــو �أ�ســرار و�صفاتــه مـع
ال�سيــدات ،وعلمهــن كيفيـــة مـزج العجينـــة وعجنهــا
ولفهــا ،كما عــ ّرف امل�شـاركــات على كــل ما يتعلـــق
بتاريــخ وتقنيـات ومهارات �صنــع البيــتزا الإيطاليـــة
ليت�سنــى لهـن حت�ضريهــا ب�أف�ضــل الطــرق ،هــذا
�إ�ضافــة �إلى تدريبهــن على كيفيـــة حت�ضيــر الأطبـاق
التي ي�شتهــر بهـا م�سقط ر�أ�ســـه جزيـــرة �صقليـــة.
وقـال الروزا« :الطبـخ هـو �شغفـــي و�أريـــد م�شاركتــــه
مع ال�سيــدات اجلنــوبيات» .وبعــد �أن �أ�شـــاد بحما�ســـة
ال�سيـدات امل�شاركـات �أ�ضاف�« :إنهـــن يحبنب التع ّلــم،
ويبدو من الوا�ضح �أنهن طاهيات ماهرات حيث ي�سهل
عليهن تطبيق ما يتعلمنه».
وبعــــــد �أن تـــم تق�سيــم امل�شــاركـات علــــى ثــــالث
جممــوعــات� ،أُعطيــت ال�سيــدات الن�شيطــات املقاديــر
الـدقيقــــة و�شـرعــــن يف خلـط العجينــــــة ومـزجهـا
ولفهـــا قبــل �أن ينتقلــن �إل��ى حت�ضيــر ال�صل�صــة
حتــت �إ�شــراف ال�شيـف ،وقــد طالبتـــه امل�شاركـات
بك�شـف املزيــد مــن الن�صائح التــي ميكــن �أن ت�ضفــي
فارقـ ًا على الطعـم ،وبالتالــي زيـادة بع�ض الأطبــاق
الإيطاليــة �إلى قوائمهن.

�إح��دى امل�شاركات يف ال ��دورة ،ال�سيدة رمي��ون��دا �س ّلوم،
�أخربت زميالتها يف اليوم التايل من الدورة �أنها �سابقت
الوقت للو�صول �إلى منزلها لتطبيق ما تعلمته ،و�أ�ضافت:
ّ
«ح�ضرت البيتزا لزوجي يف نف�س الليلة ،وقد �أحبها كثري ًا».
وقد متكنت كل �سيدة من امل�شاركات من احل�صول على
لقب «بيتزايويل»� ،أي �صانعة بيتزا ،منذ اليوم الأول ،يف
حني �أن اليوم الثاين ت�ضمن �إعداد وجبات متعددة من
�ضمن الو�صفات الإيطالية التقليدية.
وق��د �إختتمت ال��دورة بحفل تخلله مو�سيقى �إيطالية
وغداء وتوزيع �شهادات ،كما ح�صلت كل م�شاركة على
«مرطبان» �صل�صة بي�ستو من جنوة ،ثم غ��ادرن على
�أمل �إ�ضافة املطبخ الإيطايل �إلى الئحة امل�شاريع التي
يخططن لها يف بلدتهن قانا عند �إ�ستقبال القادمني
لزيارة مزار ال�سيدة العذراء يف البلدة.
غري �أن تلك الدورة مل تكن كافية لإ�شباع �شغف ال�سيدات
لتع ّلم الطبخ الإيطايل ،كما مل حت ّد من كرم القاعدة
الإيطالية التي �إ�ست�ضافت ال��دورة .فبعد �أ�سبوعني،
رح��ب الإيطاليون للمرة الثانية بـ � 22سيدة لبنانية
ّ
من �أرب��ع تعاونيات خمتلفة لتعليمهن �أ�سرار الطبخ،
وقد حر�ص مكتب ال�ش�ؤون املدنية يف القطاع الغربي
لليونيفيل على الت�أكد من �أن الربنامج ال��ذي ا�ستمر
ثالثة �أي��ام �سوف مي ّكن �سيدات الأعمال الناجحات
�أ�ص ًال يف �أن يطورن مهاراتهن يف جمال �إنتاج الأطعمة،
وخ�صو�ص ًا ال�سيدات اللواتي يعملن �أ�ص ًال يف الأعمال
التجارية ،وكل منهن يف �إطار تعاونيتها.

من ناحيتها ،قالت ال�سيدة �أديبة عزالدين انها مل ت� ِأت
ملجرد امل�شاركة ،ولكن لتتعلم� .أما هناء احل�سيني فقد
�أملت �أن تتعلم و�صفات جديدة «ميكن �إ�ستخدامها
الحق ًا يف تعاونياتنا حيث اننا نقوم حالي ًا بت�صنيع بع�ض
املواد الغذائية».
�أما ال�سيــدة دالل �إ�سماعيل فقد �أ�شارت �إلى �أن هــذه
الدورات مع اليــونيفيــل ت�ساعد ال�سيدات يف مهنهــن،
و�أ�ضافــت« :لن ن�ستفيد من هذه املعرفــة يف تعاونياتنا
فح�ســب حيــث �أن البيتــزا هــي مــن �أكـثــر الأطعمــة
املرغوبــة ،ولكــن �أي�ض ًا يف منازلنـا لتقدميهـا لأفـراد
عائالتنا».
ويف نهاية الدورة التدريبية ،حتدثت زينب حرب ق�شمر
�إل��ى جملة «اجل�ن��وب» وا�صفة تلك التجربة باملذهلة،
خ���ص��و��ص��ا �أن �ه��ا ت�ط�ب��خ مل�ط�ع��م ت�ق�ل�ي��دي يف ب�ي�روت.
و�أ��ض��اف��ت« :كنت �أطبخ البيتزا والبا�ستا والالزانيا
ب�شكل ع�شوائي ،ولكن الآن �أ�صبحت �أعرف كيف �أطبخ
هذه امل�أكوالت على الطريقة الإيطالية ال�صحيحة»� .أما
عبت
�إبنتها البارعة رها ،وعمرها ع�شر �سنوات ،فقد رّ
عن �إمتنانها لليونيفيل على هذه ال��دورات علم ًا �أنها
تطبخ يف الأ�سا�س ،وقد وعدت ّ
بتح�ضري البيتزا بيديها
امنا بطعم ومذاق متميزين.
وقد �أجمعت ال�سيدات على �أن مذاق البيتزا فع ًال متميز
بعدما ت�شاركن مع ال�شيف الروزا واجلنود الإيطاليني
وجبة لبنانية �إيطالية يف نهاية الربنامج.
�إخال�ص خليفة ـ مرتجمة
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مساعدة اليونيفيل للمجتمع تشجع األوالد
الس���يما الذي���ن تركوا المدرس���ة باك���را على
ّ
تطوير قدراتهم

ضحكة من القلب

قال له والده منذ زمن طويل أن الجنوبيين طيبو القلب ومضيافون،
ّ
اال أنه لم يالحظ ذلك الى اليوم.

املمثل اللبناين الكوميدي البارز جورج خباز ،املعروف
بقدرته على ابتداع ال�ضحك يف الأوقات ال�صعبة ،نقل
خربته الى جنوب لبنان حيث ق�ضى يوما مع �أوالد من
مما
مرجعيون ،حلتا ،وحوال املثقلني بال�ضغط النف�سي ّ
�شهدوه من نزاعات.
ال��زي��ارة ال�ت��ي نظمها ال�ق�ط��اع ال�شرقي يف ال���ش��ؤون
املدنية يف اليونيفيل �أتت ردا على حفل للأوالد �أقيم يف
بريوت وذلك من �ضمن امل�شاريع املم ّولة من اليونيفيل
املخ�ص�صة ل�ل�أوالد اللذين تركوا املدر�سة باكرا .ويف
مقابلة يف جنوب لبنان قال خباز�« :أنا �سعيد جدا وفخور
لأنني تعرفت على �أ�شخا�ص جدد عرب اليونيفيل .الأوالد
هنا رائعون ومل �أكن لأتوقع هكذا تفاعل معهم» .منظمو
جولة خباز يف اجلنوب �شدّدوا على �أهمية تفاعله مع
اجلنوبيني وذلك العطاءهم فر�صة للتحدث مع املمثل
وم���ش��اه��دة �سويا امل�ق��اط��ع املف�ضلة م��ن �أع�م��ال��ه كما
احل�صول على توقيعه والتقاط ال�صور التذكارية معه.
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ح�سن عبال ع�ضو يف بلدية مرجعيون� ،أثنى على زيارة
خ ّباز خ�صو�صا و�أن البلدة بحاجة ما�سة للرتفيه متوقفا
عند م�ساعدات اليونيفيل امل�ستمرة  .وقال �إن «اليوينفيل
ت�ساعدنا با�ستمرار ،اما يف املدار�س وا ّم��ا يف م�شاريع
خمتلفة» .بعد �أن �شارك يف حفل ملواهب الأطفال يف
حلتا ،وا�ستمتع يف العر�ض الهندي الثقايف ،فوجئ
املمثل الكوميدي وه��و يتنقل بني القرى اجلنوبية،
بتفاعل الأوالد معه وم��ع �أعماله قائال «متك ّنا من
التوا�صل بطريقة لبقة ومريحة» .ويف املقابل �أعرب
الأوالد عن تقديرهم للممثل الكوميدي ولليونيفيل التي
حققت هذا امل�شروع .ففيما حتدثت �سهى �شرمي عن
فرحتها وافتخارها بوجود ج��ورج خباز بينهم� ،أ�شاد
امل�شاركون بالن�شاطات الرتفيهية التي تنظمها اليونيفيل
يف بلدتهم ،ومن منهم مالك �شرمي.
يوم امل��رح هذا ا�ستمر ،حيث تفاج�أ خ ّباز يف احلفل
الذي �أقيم يف منطقة حوال حني �شاهد غدي وماجد،
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حي على امل�سرح�« ،أعتقد
تلميذان يقلدانه يف عر�ض ّ
�أن��ه ك��ان �سعيدا بر�ؤيتنا نقلده» ق��ال غ��دي يف ختام
�شجع
العر�ض ،معربا عن اعجابه املطلق باملمثل .وقد ّ
خباز الولدين كما بقية �أ�صحاب املــواهب من غناء
وعزف مو�سيقي �أو تقليد على التعبري ،حم ّوال اللقاء
الى ما ي�شبه الكرنفال .وتل ّون احلفل يف حوال بعر�ض
ثقايف قدمتــه الكتيبــة النيباليــة �أذهــل امل�شاهديـــن
بالفولكلور اخلا�ص بها.
بعد ن�شاط �آخر يف مرجعيون وغ��ذاء مع قائد القطاع
ال�شرقي يف اليونيفيل كان يوم خ ّباز اجلنوبي ي�شارف
ع�ل��ى نهايته ويف جعبة امل�م�ث��ل �أك�ث�ر م��ن ت��ذك��ار عن
ال�ساعات التي ق�ضاها يف اجلنوب فقال «امر�أة يف حلتا
�أ�شادت بي على الطريقة اللبنانية املعروفة بالزلغوطة،
ا ّال �أنني مل �أفهم �شيئا مما قالته لذا قررت جماراتها
بالغناء و�سط موجات من ال�ضحك».

وبعد �شكره اليونيفــيل على الفر�صــة التي �أتاحت لــه
ا�ستك�شاف بلــده� ،أ�ســف خباز لل�سنـــوات التي انق�ضـــت
حني كان اجلنــوب معزوال عن بقيــة البلد .امنا اليــوم
�أ�ضاف املمثل «�أن��ا �سعيد جدا �أن با�ستطاعتنا زيارة
بلدات اجلنوب خ�صو�صا بعد انتهاء احل��رب وتعزيز
اليونيفيل لل�سالم فيها».
كان يــوم لل�ضحك بالن�سبة الى �أوالد اجلنـــوب ورحلــة
ا�ستك�شافيــة للممثـل الكــوميــدي القادم من ال�شمــال
ل�لاخ �ت�لاط ب ��أب �ن��اء وط �ن��ه م��ن خم�ت�ل��ف االن �ت �م��اءات
واملذاهب .ن�شاطات اليونيفيل الرتفيهية يف اجلنوب
تتخذ �أ�شكاال متعددة انطالقا من تنظيم حفالت و�أيام
�شبابية و�صوال الى الن�شاطات الكوميدية كزيارة خباز،
ا ّال �أن �أولوية عمل اليونيفيل يبقى دائما يف املحافظة
على ال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة.
يوري كو�شكو ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

شركاء في الدم كما في السالم
وأخيرا تحقق الحلم وتم انشاء
بنك للدم في خدمة الجنوب
اللبناني.
ففي  31ت�شرين الأول� ،أن�شئ بنك للدم جم ّهز بكامل
املعدّات يف مدينة �صور بهدف تغطية احلاجة الوا�سعة
لعمليات نقل الدم .التربعات املادية �أ�سهمت يف ت�سريع
اجناز امل�شروع،الذي ك ّلف مئة �ألف دوالر مقدمة من
اليونيفيل والكتيبتني االيطالية والكورية اجلنوبيةيف
البعثة ،ا�ضافة الى التربعات اخلا�صة.
بنك ال��دم هذا هو الأول من نوعه يف منطقة جنوب
ال�ل�ي�ط��اين ،فهو ي�ه��دف ال��ى خ��دم��ة ال �ق��رى االثنتني
وال�سبعني املجاورة ولي�س فقط منطقة �صور ،ا�ضافة
الى ق�ضاء بنت جبيل بالقرب من اخلط الأزرق.
ق�سم ال�شــ�ؤون املدنيـــة يف اليــونيفيـــل بامل�شاركـــة مع
الكتيبتني االيطاليـــة والكوريــــة اجلنوبيـــة قامـــوا
ب�شراء املعـدّات الالزمـــة لتجهيـــز بنــك الــدم ،فيمـا
م ّول مواطن لبناين كلفة �شراء املبنى .رئي�ســـة فـــرع
ال�صليب االحمـــر اللبنانـــي يف �صـــور م ّزيــــن عجمـــي
�أ��ش��ارت خ�لال حفـــل االفتتــاح الــى �أن بنـك الـــدم
�سي�ساعـــد يف انقاذ حيـــاة الكثرييـــن يف جنـــوب لبنان.
�شكـــرت ال�سيدة عجمي ق�ســـم ال�شـــــ�ؤون املدنيــــة يف
اليـــونيفيـــل م�ساهمتـــه يف اجنــاز امل�شـــروع قائلة:
«ل�ست �أكيدة �أننا كنا �أجنزنا هذا امل�شروع لوال م�ساهمة
اليونيفيــل ال�ت��ي جت�سدت ب���ش��راء امل �ع �دّات الطبية
الالزمة».
رئي�س ال�صليب الأح �م��ر اللبناين �سامي ال��دح��داح
�شارك ال�سيدة عجمي تقديرها مل�ساهمة اليونيفيل،
حيث �شدّد على �أهميتها يف اجناز امل�شاريع م�شريا الى
�أن«اليونيفيل ج ّهزت بنك الدم ب�أحدث املعدّات الطبية
بالتعاون مع الكتيبتني االيطالية والكورية اجلنوبية».
�أ�شار القائد العام لليونيفيل ورئي�س البعثة اللواء الربتو
ا�سارتا كويبا�س الى �أن هذه املن�ش�أة لي�ست الأولى يف
منطقة جنوب الليطاين فح�سب بل هي امل��رة االولى
ال�ت��ي تندمج فيها م ��وارد مالية وطنية مقدمة من
الكتيبتني الإيطالية والكورية اجلنوبية لتكمل متويل
اليونيفيل للم�شاريع «ذات الأثر ال�سريع» �أ�ضيف اليها
م�ساهمة خا�صة ومعتربة من واهب لبناين ،وبالتايل
�أ�صبح بنك الدم هذا م�شروع ًا فريد ًا من نوعه.

هـــذا ولفــت اللواء ا�سارتـا خــالل حفـــل االفتتـــاح
الـــــى ان «التعـــاون بـــــيـن �أ�صحـــــاب ال�شـــــ�أن
واليــونيفيـــل هــو �شهـادة علـــى ال�شراكــــــة املتناميــــة
دائمـــــا وال�صداقــــــة بـــني اليــونيفيـــــل والنا�س».
و�أعـــرب عــن امتنانــــه لـوزيــــــــر ال�صحـــة الــــذي
تعـهـــــد تغطيـــــة تكاليـــــف عمــــل و�صيانــــة م�شــروع
بنـــك الــدم� ،ضامنــا بـــذلك ا�ستمراريـــــة امل�شـــروع
وامللكيــــة املحليــــة للمــــركـز.

تتمتـــع اليونيفيل بعالقــــة تعـــاون متجذرة مـــع
فــــــــروع ال�صليـــب الأحمــــــر يف جـنـــوب لبنــان،
ويتذكـــــر �أهالـــي �صــــور عندمـــا تبـــرع عنا�صـــر مــن
قــ ّوة حفــظ ال�ســالم مبــركبــة �آليــــة وج ّهـــزوا خمــ�س
عيـــادات و�صيــدليـــــة يف اجلنــــــوب.
�شـــركـاء معا يف الــدم كمـا ال�ســالم
غنوة الديك ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

القليعة
تمتد بلدة «القليعة» الجنوبية
على مسافة ث�لاث��ة كيلومترات
ف��وق مرتفع صخري يعلو 700
متر ع��ن سطح ال��ب��ح��ر ،فتحاكي
قلعة "الشقيف" ال��واق��ع��ة الى
مرتفع غربي نهر الليطاني الفاصل
بينهما ،وتحاكي بلدة «الخيام»
عند اسفل مرتفعات جبل الشيخ
ال��ى الشرق بلغة نبع «ال���دردارة»
وعصافير سهل «مرجعيون» التي
تفصل بين البلدتين لجهة الشرق،
فيما تشكل سلسلة مترابطة
مع بلدة «جديدة مرجعيون» الى
الشمال ومع بلدة «برج الملوك»
الى الجنوب لدرجة يصعب معها
تمييز ال��ح��دود ال��ت��ي تفصل كل
حلقة من حلقات هذه السلسلة.
وتبلغ المساحة العقارية للبلدة
ً
ً
مربعا.
كيلومترا
حوالي 32

طاولها النزاع ...
يعود تاريخ «القليعة» بح�سب املراجع املتعددة الى قرابة
الن�صف قرن او اكرث بقليل ،عندما ف ّر اليها مواطن من
�آل ها�شم هربا من بلدته «العاقورة» امل�سيحية املارونية
يف �شمال لبنان ،حيث �أكرمه احد االم��راء ال�شهابيني
يف حا�صبيا باعطائه قطعة ار���ض على ه��ذا املرتفع
ال�صخري واخ��رى يف �سهل مرجعيون ليعي�ش فيهما.
و�سرعان ما ان�ضم اليه �أقاربه وم�سيحيون موارنة من
خمتلف مناطق جبل لبنان وبعلبك لي�شكلوا بذلك نواة
ال�سكان اال�سا�سيني لبلدة «القليعة».
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�أم��ا كلمة «القليعة» فهي ت�صغري لكلمة قلعة يف اللغة
العربية .مراجع متعددة تخل�ص ال��ى تبني نظريتني
خلف ه��ذه الت�سمية ،االول��ى تقول ب��ان ال�سكن االول
الهاليها كان فوق �صخرة كبرية على �شكل قلعة �صغرية
نحتتها ا�صابع الطبيعة او خلفتها احلمالت ال�صليبية
على املنطقة وت�سمى هذه القلعة «�شقافني» ،والثانية
تقول بان الطبيعة ال�صخرية للبلدة وموقعها املوازي
لقلعة ال�شقيف ال�ضخمة هو �سبب الت�سمية.
يف البلدة ،بقايا دير القدي�سة ح ّنا ،الذي ت�آكلت جدرانه
وانهار �سقفه بعد زل��زال �ضرب املنطقة قبل اكرث من
مئة عام ،ا ّال �أنه مازال �صامدا.
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كما ان كني�ســـة البلـــدة الذي يعـــود بنا�ؤها الى العام
 1900تعتبــــر معلما تاريخيــا �أ�سا�سيا حيــث يحتـــل
�ساحتهـــا الرئي�ســـة متثــال للقديـــ�س جاورجيـــــو�س
فــــوق ح�صانـــه يف اعلــى جم�سم حجــــري لقلعــــة.
االهالـــي يعتبـــرون هـــذا القديـــ�س �شفيع ًا لبلدتهـــــم
ويحتفلون بيومـه يف  23ني�سان من كـــل عام بحفالت
ي�سودها الرق�ص والغناء ا�ضافـــة الى ا�ضاءة ال�شمـــوع
وال�صلــوات.

يبلغ عدد �سكان «القليعة» نحو �ستة االف ن�سمة ،يعي�ش
منهم ب�صورة دائمة يف البلدة نحو  2400فيما الباقون
هاجروا الى امريكا واوروب��ا وال��دول اال�سكندنافية ال
�سيما منها ال�سويد ،حيث يعي�ش قرابة االلف من ابناء
البلدة .هذا يف وقت ت�شكل الهجرة املورد اال�سا�س لدخل
�سكان البلدة ،ي�ضاف اليه ما ينتجه البع�ض من �أعمال
زراع�ي��ة خ�صو�صا التني والزيتون واخل�ضروات على
انواعها ،مقابل عمل البع�ض الآخر يف الوظائف العامة.

القليعـــة عانت خ�لال احل��رب الأهليــة اللبنانيــة
كما عانى �سكانها �أثناء النزاعات �آنذاك.ومن هذه
املحطات ،انكفاء عنا�صر اجلي�ش من �أبناء القليعـــة
ال��ى بلدتهم حيث حو�صروا ل�سنتني م��ن القـــــوات
املعاديـــة و�صـــوال لدخــول البلــدة حتــت االحتالل
اال�سرائيلـــي من العام 1978حتى « .2000منـــذ
ح�صـــول لبنان علــى ا�ستقاللـــه ع��ام  1943كان
الدخل اال�سا�س للبلدة ي�أتي من انتماء اكرث من 400
من ابنائها الى اجلي�ش اللبناين ا�ضافــة الى عمــل
الكثري منهم يف وظائف حكومية وال�سيما يف القطاع
التــربـــوي» قال نائب رئي�س البلديـــة يف «القليعـــة»
�شفيــق و ًنا ملجلـــة «اجلنوب».

يف البلدة يت ّوزع نحو  350طالبا على املدر�سة الر�سمية
املتو�سطة واملدر�ستني اخلا�صتني ،يف حني ي�ضم جمل�سها
البلدي  15ع�ضو ًا.
ال يوجد يف البلدة اي موقع لليونيفيل ،ولكن اهاليها
�شهدوا دخول هذه القوات الى جنوب لبنان عام 1978
ون�سجوا عالقات جيدة مع وحداتها وجنودها بح�سب ما
يقول و ًنا الذي ي�ضيف «ان جنود اليونيفيل �ضيوف مرحب
بهم بيننا خ�صو�صا �أنهم نفذوا العديد من امل�شاريع
االمنائية يف البلدة بعد العام  ،2006ناهيك بالزيجات
التي تكللت بني عنا�صر من اليونيفيل و�سكان البلدة».
�سلطان �سليمان ـ ق�سم ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل

كلمة رئيس البلدية

 ...أنعشها السالم
منذ ربيع سنة  1978تاريخ وص��ول ق��وات السالم الدولية إلى
ً
عامة
المنطقة الحدودية في جنوب لبنان ونحن أبناء الجنوب
والقليعة باألخص ننعم بمراحل عديدة من الهدوء واإلستقرار.
ه�ك��ذا ك��ان��ت وم��ا زال��ت مهمة ق��وات حفظ ال�سالم
الدولية لفر�ض الأم��ن وردع �أي �إعتداء .ولكن كيف
ميكن لأي �إن�سان �أن يعي�ش ب��دون ال�سالم .لذا كان
التم ّني من قبلنا نحن �أب�ن��اء القليعة �أن ت�أتي هذه
القوات ب�سبب الأحداث امل�ؤملة والتي عا�شتها منطقتنا
منذ ثالثة وثالثني �سنة حني ّ
تعذر يومها على ال�سلطات
الع�سكرية والأمنية اللبنانية حماية مواطنيها ب�سبب
املجموعات امل�سلحة داخل لبنان وحوله ،فجاء قرار
جمل�س الأمن الدويل �إر�سال قوات دولية بعد �أن طلبت
الدولة اللبنانية ر�سمي ًا �إر�سالها.
فمنذ العام  1978نعي�ش نحن �أبناء بلدة القليعة مع
هذه القوات �أف��راد ًا ورتباء و�ضباط �أف�ضل العالقات
الإجتماعية يف جو من امل��ودة والتعاون والإح�ت�رام،
ح�ي��ث ن ��رى م��ن خ�ل�ال ه ��ذا ال��وج��ود ال� ��دويل �أم�ل ً�ا
دائم ًا لل�سالم وهو مفيد لنا من عدة نواحي �أمنية
و�إقت�صادية وتنموية و�إجتماعية.
فعلى ال�صعيد الإج �ت �م��اع��ي ك��ان��ت ه �ن��اك �أف�ضل
العالقات فردي ًا وجماعي ًا مع ه��ذه القوات الدولية
من منطلق الثقة والتفاهم العميقني ،فنظرتنا لقوات

ال�سالم نظرة �إمتنان وتقدير ،فنحن �أبناء القليعة ال
نفرق �أبد ًا بني قيادتي اليونيفيل واجلي�ش اللبناين فهم
ِّ
واحد بالن�سبة لنا بل �أكرث من ذلك �إننا نعلم ب�أن �أفراد
هذه القوات املتعددة يف جن�سياتها كيف تقوم باملهام
املناطة بها يف بالدٍ ال تعرف لغة �شعبها وال بعاداتها
وال تقاليدها وتنفذ مهامها بكل جناح ب�شكل يحبب
ويقرب �أهلنا من �أفراد هذه القوات اللذين يق�ضون
ِّ
خدمتهم بعيدين عن اوطانهم و�أهلهم.
�إننا يف القليعة نق ّدر هذه الر�سالة ال�سامية يف �سبيل
ال�سالم وهذا التفاين ننظر من خالله �إلى كل جندي
من هذه القوى مبثابة �أخ و�إبن لنا يف بلدتنا القليعة
بكل حمبة.
فنحن �أبناء القليعة نعلم جيد ًا كم دفعت قوات ال�سالم
الدولية يف هذا ال�سبيل على تراب جنوبنا اللبناين من
خرية جنودها الربرة اللذين �سقوا بدمائهم الطاهرة
�أر�ضنا لتنبت �سالم ًا خ�صب ًا حلمنا به �أج�ي��ا ًال بعد
�أجيال ،فتحية �إكبار وتقدير لذوي ه�ؤالء ال�شهداءعلى
عطاء ال يوازيه اي ثمن �أو �شرح واهلل يعطيهم ال�صرب
والتعزية مدى العمر.

فنحـــن كافــــة ابناء القليعة ننحنـــي �أمـام كـــل ن�صب
�شهيـــد مـــن جنـــود ال�ســـالم الدوليــني اللذيـــن بلـــغ
عددهم منــــذ ثالثـــة وثالثني �سنـــة حتى يومنا هــذا
ما يقارب � 300شهيـــد ًا ،فهــــذه القافلــــة من �شهداء
قـــوات حفظ ال�سالم لها �شعلــــة ال تنطفئ يف وجــــدان
كـــل قليعاتــــي .فهـــ�ؤالء ال�شهـــداء الدوليـني نت�ضرع
من قدي�سينا يف كــــل يـــوم �أحـــد عنــد كـــل ذبيحـــة
�إلهيـــة لراحـــة �أنف�سهــم� .إنهــم �شهــــداء الر�سالــــة يف
خدمـــة الإن�سانيــــة.
ويف النهايـــة نتمنــــى لــــوطننا لبنـــان بــ�أن يعـــود �إلـــى
�ســـابــــق عهــــده وطــــــن الإن�ســـان و�أر�ض احلـريـــات
وال�ســــالم ،و�أن يعــــود كافــة جنود القـوات الدوليـة �إلى
�أ�ســرهـم ب�ســـالم و�صحـة موفـورة بعـد �إجن��از مهمـة
تثبــــت ال�ســـالم الدائـــم مبـــ�ؤازرتهـــم قــــوات اجليـــ�ش
والأمــــن اللبنانـــــي م�شكوريـــــــن.
عا�شت قوات الأمم املتحدة لل�سالم،
عا�ش لبنان.
حنا �إدمون �ضاهر ـ رئي�س بلدية القليعة

موسم الحصاد

انه الموسم الذي ُيدعى فيه الجميع للنزول الى الحقل .رجال ،نساء ،أوالد ،كل من يتمتع
مدعو للمساعدة في قطاف الزيتون.
بقوة جسدية
ّ
مئات اال��ش�ج��ار تنتظر ال�ق�ط��اف ،ال��زي�ت��ون الأ��س��ود
ُيف�صل عن الأخ�ضر و ُي��ر��ّ�ص ال�ستعماالت خمتلفة،
�أبرزها ال�ستخراج الزيت و�صناعة �صابون الغار.
لأن العمل �شا ٌق ،ف��أن �أي م�ساندة مرحب بها ،ومن
هنا عر�ض جنود من الكتيبة النيبالية �سواعدهم
للم�ساعدة .نحو ثالثني جنديا نيباليا انت�شروا يف حقول
الزيتون مل�ؤازرة �أهايل مي�س اجلبل يف مو�سم القطاف
�أوائل ت�شرين الثاين ،وب�أيديهم ع�صيا «لفرط الزيتون»
وجاهزين لتنفيذ توجيهات �أم علي ن�صراهلل.
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«هذه املرة الأول��ى التي ت�ساندنا اليونيفيل يف قطف
الزيتون» قالت �أم علي ،م�ضيفة «عادة جتتمع العائلة
حل�صاد املو�سم ،لكن عندما �سمعنا برغبة اليونيفيل
مب�ساعدتنا فرحنا كثريا ووافقنا �سريعا».
ق�ط��ف ال��زي �ت��ون ه��و ع�م��ل م��و��س�م��ي ،امن��ا م�ساندة
اليونيفيل للأهايل فهي التزام على مدار ال�سنة .فان
الوحدات الفرن�سية وااليطالية واال�سبانية ،ا�ضافة الى
م�ساعدتها يف قطاف الزيتون وانتاج الزيت كما يفعلون
يف بالدهم ،فقد �شاركت �أهايل اجلنوب خرباتهم يف
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هذا املجال من خالل دورات تدريبية وتقدمي معدات
قيمتها مليون دوالر تقريبا ،لأكرث من قرية جنوبية،
وذلك يف ا�شارة مرة جديدة الى التوا�صل امل�ستمر بني
قوات حفظ ال�سالم والأهايل.

جدا ،امنا قطفه لي�س بالأمر ال�سهل» قال كركي«،فقد
و�ضعنا كي�س من القما�ش على الأر�ض حتت ال�شجرة
لت�سقط عليه ح �ب��ات ال��زي �ت��ون ب�ع��د � �ض��رب غ�صن
ال�شجرة بالع�صا».

الزيتون ي�شكل امل�صدر الأ�سا�س لدخل العديد من
اجلنوبيني فا�ضافة الى الزيت ،فخر املطبخ اللبناين،
فان الزيتون ُيقدم مكبو�سا فيما يقطع خ�شب اال�شجار
املهرتئة لي�ستعمل الحقا للتدفئة يف ف�صل ال�شتاء.

هذا وحتدث العريف �أرج��ون خانال عن بع�ض �شجر
الزيتون املوجودة يف قريته النيبالية قائال�« :أ�شجار
الزيتون يف لبنان ال ت�شبه �أ�شجار الزيتون يف النيبال،
لكنني �سعيد جدا لأنني �أ�ساهم يف هذا الن�شاط الذي
يذكرين بحديقتي يف النيبال».

العمل بد�أ يف �أولى �ساعات الفجر ،واجلنود النيباليون
مبتدئون يف قطف الزيتون «لي�س لديهم زيتون يف
بلدهم وهم يتعلمون الآن �أ�سلوب القطف للمرة االولى»
علقت �أم علي ،م�ضيفة �أنها وعائلتها يعتقدون �أن
مبادرة اليونيفيل يف هذا االطار �أمر رائع .وقالت �أم
علي« :زارنا وفد من اليونيفيل لي�س�ألنا ان كنا ن�سمح
لهم م�ساعدتنا وك�أننا نحن من نقدم لهم اخلدمة.
وهذا لطف منهم».
ينف
العريف نارين كركي من الكتيبة النيبالية مل ِ
ال�صعوبة التي واجهها «الزيتون منتج لبناين �شهري

اجلهــد الذي بذلته بلدية مي�س اجلبــل واليونيفيـــل
�أثمــر هذا الن�شاط الذي ا�ستفـاد منــه �أهالـي املنطقة
ب�شكل خ��ا���ص .ويف ه��ذا االط ��ار اعترب �أب��و علي �أن
م�ساعدة اليونيفيــل يف حقــول الزيتــون م�ساهمـــة
متميزة ت�ضاف الى م�سرية حفظ ال�سالم« .اليونيفيـل
ال ت�ع��زز اال��س�ت�ق��رار يف املنطقة مب�ساعدة اجلي�ش
اللبنانــي فح�سب امنا ت�ؤازرنا يف قطف الزيتون �أي�ضا»
�أ�ضاف �أبوعلي.
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قدامــى الجنود
الهولنديين يتذكرون

مضى أكثر من خمس وعشرين سنة على وجودهم في جنوب لبنان .واليوم عادوا ولكن مع عائالتهم،
قوة حفظ السالم .ففي زيارة
وهم يستذكرون األوق��ات الجميلة التي قضوها خالل عملهم في ّ
قوة حفظ
قصيرة الى الجنوب في تشرين األول المنصرم عاد نحو اثني عشر عنصرا سابقا من ّ
السالم كانوا ينتمون الى القوات المسلحة الهولندية خدموا في لبنان بين العام  1979و.1985
عــادوا وبرفقتهــم زوجاتهــم اللواتــي �أردن القــاء
نظـــرة علــى املكــان الـــذي �سمعــوا عنـــه الكثيــر.
والذكريـات مازالــت ح ّيـــة بالن�سبـــة لغالبية قدامى
اجلنود ،فهـم يتذكــرون كيــف كــان اجلنــوب ،م�شاهــده
الطبيعيــة ،طرقاتـــه غيــر امل�ؤهلـــة� ،أيــن كانـوا يتجولون
وينامــون و�أين بن ّوا �صداقاتهم.
املقــ ّر ال�ع��ام لقــوة حفظ ال�ســالم يف الناقـــــورة
بالن�سبـــة لقدامـى اجل�ن��ود تبــدّل بالكامــــل ع ّما
كــان منذ ثالثـــة عقـــود .تــوم ايفينت�س كــان من بني
الأوائ�ـ�ـ��ل الذين انت�شروا يف اط��ار اليونيفيـــل وقــال
ملجلـــة «اجلنــوب»« :بالكـاد اتذكــر الطرقــات وال�شوارع
ومنطقــة العمليات ،هذه كلها كانت خاليــة» .وك�سائر
رفاقــه ،مل ي�ستطع ايفينت�س اخفاء اعتزازه ب�سنــوات
خدمتــه يف جنــوب لبنان .ول�ف��ت ال��ى �أن��ه «لطاملا
�أردت لزوجتــي �أن ت��زور لبنان وتتفاعــل مـع �شعبـــه
وت�شهد ل�شجاعتــه اليوميــة» .ثم �صمـت لربهــة وك�أنـــه
يعـــود بالذاكرة لي�ضيـف «�أن اجلنوبيني هــم اجلنود
احلقيقيــون هنا ولي�س نحن».
هذا و الحظ بيرت بال�سال الفرق على امل�ستويات كافة،
ولي�س فقط يف طبيعة الأر�ض« .ان�ضممت الى قوة حفظ
ال�سالم يف اجلنوب �أثناء الغزو اال�سرائيلي يف ،1982
وحينها ك��ان الو�ضع ال�سيا�سي معقدا ،مل نكن نفهم
معظم ما كان يحدث».

ويف مقارنة �سريعة مع املا�ضي ،توافق بيرت وتوم على ان
اجلنوبيني هم الأكرث �شجاعة واكت�سبوا ن�ضجا �ساعدهم
يف نبذ العنف الذي ُيفر�ض عليهم احيانا.
عنا�صر حفظ ال�سالم ال�سابقني �أم�ضوا نهارا كامال
يف مقر اليــــونيفيــل ،حيــث ا�ستقبلهم م�س�ؤولـــون يف
البعثـــة .ويف املقـــر العام يف الناقـــورة ،جتمـــع اجلنــــود
القدامى عنـــد الن�صب التذكـــاري وا�ضعــني اكليال
من الزهر على �ضريح اجلندي املجهـــــول حيث وقفوا
دقيقة �صمت ،ومن ثم التقطوا ال�صور التذكاريــــة.
قالــــت بلوين �أهريي�ست وهي ت�شاهـــد زوجها �شاردا يف
ذكرياته« :كان زوجـــي بحاجة للعودة الى جنـــوب لبنان
ولو ملـــرة ا�ضافيـــة وذلك من �أجـــل ر�ؤيــــة ما �آل اليـــه
املكـان الـــذي احبـــه وت�شـــارك الطعام مع �أهلـــه».
وو�سط �أخــذ ال�صـــور التذكاريــــة و�ســـرد الق�ص�ص،
وافقـــت �ألي�س فانالنت زوجها عندما �أ�شاد بجمال
منطقـــة اجلنـــوب اللبنانـي وبحر الناقــورة وح�سن
�ضيافة �أبناء املنطقة ،وقالـت يف حـديثها مع جملــة
«اجلنوب»« :ما �أروع �ضيافة �أهــــل اجلنــوب وخ�صو�صا
جتاه الأجانب وجنود اليونيفيـل» .قـــدامى اجلنود
الهولنديـــون غادروا الى بالدهــم با�ستثنــاء احدهم،
كما اكدت لنا زوجتـــه اللبنانيـــة.
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التوعية لسبل حماية األطفال
في آب  2006تناول تقرير األمين العام لالمم المتحدة المتعلق بالحرب ،الصدمة التي شعر بها السكان
المدنيين في لبنان اثر االعمال العدائية التي حصلت .وأشار األمين العام في تقريره إلى تهجير ما يقارب
المليون شخص ومقتل نحو  1200وسقوط آالف الجرحى معظمهم من النساء واألطفال.
ق��رار جمل�س الأم ��ن ال ��دويل  )2006( 1701ك ّلف
اليونيفيل حماية املدنيني من تعر�ضهم للتهديد الو�شيك
بالعنف اجل�سدي من دون امل�سا�س مب�س�ؤولية احلكومة
اللبنانية .كذلك ك ّلف جمل�س الأمن الدويل اليونيفيل
تقدمي امل�ساعدة ل�ضمان و�صول امل�ساعدات الإن�سانية
�إلى ال�سكان املدنيني والعودة الطوعية والآمنة للنازحني.
ويف هذا ال�سياق� ،أثبت برنامج تدريبي جرى م�ؤخر ًا
حول حماية الطفل يف حالة احلرب �أو يف مرحلة ما بعد
النزاع �أنه �أداة للفت نظر موظفي اليونيفيل املدنيني �إلى
هذا املو�ضوع� ،إ�ضافة �إلى كونه و�سيلة لتوعية الأفراد
الع�سكريني يف اليونيفيل.
ونظر ًا ملا�ضي لبنان امل�ضطرب ،كانت حماية الأطفال
يف �أوق��ات النزاع امل�س ّلح من الأولويات على ال��دوام،
ذل��ك ان �إمكانية وق��وع الأط �ف��ال �ضحايا للعنف يف
�أوق��ات النزاع امل�سلح يف لبنان لطاملا كانت م�صدر
قلق كبري بالن�سبة للأمم املتحدة ،وكذلك بالن�سبة �إلى
من�سقة حلماية الطفل
�سفيتالنا يوفيت�ش التي ُع ّينت ّ
يف اليونيفيل يف عام  ،2008حيث يرتكز عملها على
تفعيل �إهتمام البعثة ب�إحتياجات ه�ؤالء الأوالد والبنات
الذين عاي�شوا النزاع يف هذه املنطقة.

وتقول �سفيتالنا« :يف بعثة تقليدية ،يلزم الكثري من
العناء �أحيان ًا لإدخال مفاهيم جديدة حلفظ ال�سالم،
مثل حماية الطفل».
اليونيفيل ال متلك تفوي�ض ًا للقيام ب�أن�شطة فاعلة يف
جمال حماية الطفل ،كر�صد �إنتهاكات حقوق الطفل� ،إ ّال
�أنها تبذل ق�صارى جهدها لتكوين معرفة ذاتية وفهم
ل��دور ق��وات حفظ ال�سالم يف حماية الأوالد يف خ�ضم
النزاع وما بعده و�إنعكا�سه عليهم.
�أحد الأ�ساليب املعتمدة يف تفعيل هذا الدور تتمثل يف
تنظيم �سل�سلة من ور�ش العمل ُيعنى بحقوق الطفل
وحمايته ،بال�شراكة مع منظمة «�أن �ق��ذوا الأط�ف��ال»
ال�سويدية .وكان موظفو اليونيفيل اللبنانيني العاملني
مع الوحدات الع�سكرية هم �أف�ضل من تنا�سبهم هذه
املهمة ،و امل�شاركة يف الربنامج التدريبي ،خ�صو�صا
�أنهم ثابتون يف مراكزهم ،فيما يغادر اجلنود ب�شكل
منتظم �إلى بلدانهم وفق ًا ملبد�أ امل��داورة� .أما الهدف
من الربنامج فيتمثل يف تدريب موظفي اليونيفيل
اللبنانيني على هذا املو�ضوع ،بحيث ي�صبحون بدورهم
م��درب�ين للجنود م��ن خمتلف ال��وح��دات الع�سكرية
املنت�شرة يف �إطار اليونيفيل.
وتابعت �سفيتالنا« :متحورت فكرتي حول �إدخال مفهوم
حماية الطفل �إلى كل البعثة ،ومنها �إلى جميع موظفي
الأم��م املتحدة� ،سواء ع�سكريني �أو مدنيني دوليني �أو
موظفني حمليني من خالل تدريبهم».
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يرتكز التدريب على املوظفني املحليني لأنهم ي�شكلون
ال��ذاك��رة امل�ؤ�س�ساتية داخ��ل الهيكل امل�ي��داين حيث
تنت�شر وحدات اليونيفيل ،فهم يرافقون الع�سكريني يف
دورياتهم اليومية ،وميكنهم بالتايل �أداء دور املدافع
يف جم��ال ح�ق��وق ال�ط�ف��ل .و ان�ط�لاق��ا م��ن متثيلهم
اليونيفيل ،فهم ي�شكلون �أي�ض ًا �صلة الو�صل الرئي�سية
مع املجتمع املحلي.
ويوفر التدريب التوجيه والأدوات حول كيفية �أن ي�صبح
الفرد حامي ًا موثوق ًا للأطفال الذين يواجهون �صعوبات
يف ح��االت ال �ن��زاع وم��ا بعد ال �ن��زاع� .أح��د الأه ��داف
الرئي�سة لهذا التدريب ،وفق ًا للمديرة الإقليمية ملنظمة
«�أنقذوا الأطفال» ال�سويدية �سانا جون�سون ،يتمثل يف
«متكني عنا�صر اليونيفيل الع�سكريني واملدنيني من
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فهم ردود فعل الأطفال على العنف (يف �أوقات النزاع
امل�سلح) ب�شكل �أف�ضل ،ما من �ش�أنه م�ساعدة قوات
حفظ ال�سالم على حتديد طريقة رد فعلها».
�شملت �أيام التدريب الثمانية مناق�شات حول مفهوم
الطفولـــة واملعايري القانونيـــة الدوليـــة ،والت�شريعات
الوطنية ،وت�أثري النزاع امل�سلح على الأطفال ،وتدابري
احلماية احلالية.
هذا و�أظهر احلوار ال�ساخن الذي دار بني  ١٦موظفا
لبنانيا م��ن اليونيفيل� ،أن مفهوم حقوق الإن�سان
يختلف بني موظف و�آخ��ر ،كل بح�سب ثقافته �إ ّال �أن
اجل��ام��ع بينهم ه��و احلما�سة التي �أظ�ه��روه��ا لتعلم
املزيد عن هذا املو�ضوع.
�سارة اخلوري ،وهي موظفة يف ق�سم ال�ش�ؤون املدنية
يف اليونيفيل ،قالت« :ب�صفتي موظفة يف اليونيفيل
و�أع�م��ل يف بعثة حفظ �سالم يف جنوب لبنان حيث
ينت�شر �أكرث من ع�شرة �آلآف جندي و�سط جمتمعات
ت�ضم �أط�ف��اال� ،أج��د �أن من واجبي التع ّلم وحت�سني
مهاراتي يف جمال حقوق الطفل».
�أما مونيتا يو�سف ،وهي موظفة يف مكتب الرعاية يف
اليونيفيل ،فقد �إعتربت ان التدريب فر�صة «ملعرفة
حقوق الطفل ب�شكل �أف�ضل وفق ًا ل�شرعة
حقوق الإن�سان والقانون اللبناين».
�إن هذا التدريب الأول لي�س �سوى
ال �ب��داي��ة ،فتعميم ث�ق��اف��ة حماية
الطفل ال تــزال ي�شكل حتدي ًا
بالن�سبــة لليونيفيــل .ا ّال �أن
الأمل موجــود بامكان حماية
الأوالد ال��ذي �سبق وعانوا،
حمايتهم ب�شكــل �أف�ضل
انطالقا من ار�ساء مفهوم
�أف�ضل حلقوق االن�سان من
خالل اقامة دورات تدريبية
وحت�ف�ي��ز م�ن��ا��ص��ري حقوق
الطفل على العمل يف البعثة
واملجتمع املحلي كذلك.
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برنامج اليونيفيل اإلذاعي

«سالم من الجنوب»
لمدة عشر دقائق ،تنقل باللغة العربية عبر أثير اذاعة
عبارة عن حلقة تبث كل أسبوعين ّ
الرسالة ،صوت المدى ،صوت لبنان وصوت الشعب ،وجهات نظر سكان جنوب
لبنان وانطباعهم عن قوات اليونيفيل ،كما يشرح عن أنشطة قوات حفظ السالم في
منطقة العمليات.

«تعرف إلى اليونيفيل في دقيقة»
ّ

عرض تلفزيوني ذات نمط سريع يظهر في دقيقة واح��دة جنود اليونيفيل
ّ
ويسلط الضوء على أنشطتهم
خالل قيامهم بمختلف المهام المنوطة بهم،
العديدة في جنوب لبنان ،مثل وضع العالمات المرئية على الخط األزرق والقيام
بدوريات .وبامكانكم مشاهدتها عبر محطات  ،NBNالجديد وتلفزيون لبنان.

اليونيفيل عبر اإلنترنت
الموقـع الرسمي لليــونيفيــل ( )http://unifil.unmissions.orgالصادر 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.

كما يمكنكم متابعتنا عبر المواقع التالية
فيسبوك facebook.com/UNIFIL

تويتر

@UNIFILSpokesman

يو تيوب www.youtube.com/UNIFILVIDEOUNIT

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

قوة اليونيفيل البحرية تراقب الشاطئ
ّ

