نادين لبكي | جمانة صايغ | ديما صادق

العدد  14ـ متوز

مجـلــــــة

اليـونـيفيـل

مقابلة مع السيدة رندة بري

2013

للتوزيع المجاني غير مخصصة للبيع

مقابلة مع السيد ديريك بالمبلي

وكرست حياتها بالكامل للكتابة والترجمة
فاطمة شرف الدين ،إبنة الجنوب ،هي كاتبة حائزة على جوائز عدة
ّ
ً
تخصصت في التربية المبكرة
كتابا.
لألطفال والشباب منذ عام  ،2001وقد كتبت ونشرت أكثر من تسعين
ّ
لألطفال وفي األدب العربي الحديثّ .
تنظم ورش عمل للكتابة وتسافر بإنتظام في العالم العربي وأوروبا للمشاركة
في معارض الكتب وورش العمل ،وهي عضو ناشط في الفرع اللبناني لـ "المجلس الدولي لكتب الشباب".

المحتويات

«الجـنــــــــوب»

تُ نشــــر عبـر المكتب اإلعالمي لليـونيفيــل

الناشر

ميلوش شتروغر

رئيس التحرير
أندريا تيننتي

مستشار التحرير
حسن سقالوي

تصميم | غرافيكس
زينة عزالدين

المحرر الرئيسي
ومستشار التحرير

أديب الموسى

هيىئة التحرير

باسكال غوريز ماركوس

ريتو روز

جمانة صايغ
سلطان سليمان

محررة

غنوة الديك

مساعد التحرير
المصور

مساهمون

هبة منذر
سارة مارياني

لالت�صال بـ «اجلنوب»
هاتف+961 1 926 441 :
+961 1 926 442

+961 1 827 016

ميكن إعادة طبع مقاالت «اجلنوب» ،باستثناء تلك المحددة

بعالمة حق المؤلف © ،من دون اذن وبرشط اراسل نسختني
عن المنش � � � � ��ور الذي حيتوي عىل اع � � � � ��ادة الطباعة ،اىل رئيس

حترير «اجلنوب».

طبــاعـــــة وفـــــرز:

ديريك بالمبلي
يتحدث عن دور األمم المتحدة الحاسم في لبنان

7|6

نادين لبكي:
«إحلموا ،برغم الظروف»

9|8

سيدات اليونيفيل

15 | 10

ديما صادق:
إمرأة تعيش حلمها

16

جمانة صايغ:
جذوري في الجنوب

17

مريم:
خطوط الحياة

18

جنديات حفظ السالم

بريد الكترونيunifil-pio@un.org :
فاكس:

السيدة رندة بري :
بنـاء مجتمـع لبنـانــي قـوي

5|4

19

أحداث متسلسلة

20

إسألوا اليونيفيل | تقاليد

21

اليوم العالمي للمرأة

22

محادثة مع التاريخ

23

تنازل

أي تعبري عن رأي من آراء اليونيفيل ،يف ما ّ
يتعلق بالوضع القانوين ألي بلد أو أرض أو مدينة وألي من سلطاهتا ،أو يف ما يتعلق برسم حدودها.
ال تشري العالمات أو طرق عرض المواد يف هذه المجلة اىل ّ
ّ
وال ّ
متثل بالرضورة اآلراء المعروضة،سيااست اليونيفيل أو مواقفها ،كما ال
أي تسويق لها.
يشكل ذكر األسماء أو العمليات التجارية ّ

حفيد مريم (صفحة )18

صورة لليونيفيل :ريتو روز

السيدة رندة بري :

بنـاء مجتمـع
لبنـانــي قـوي

صورة لليونيفيل :باسكال غوريز ماركوس

العدد  14تموز 2013

عندما �إلتقينا ال�سيدة ب��ري يف مكتبها مل نفاج أ�
برباطـــة ج�أ�شـــها وعزميتها فح�سـب ،و�إمن��ا �أي� ًضا
بالعــدد الكبري من اجلوائز التي ح�صلت عليها تقدير ًا
لعملها وتفانيها يف حت�سني حياة الآخريـن .بعــد �أن
منحتنا ال�سيـدة بري املوافقة على �إجراء مقابلة معها،
�أبدت بلباقـــة �إ�ستعـدادها ملناق�شـــة و�ضــع امل��ر�أة يف
لبنـان علـى �أن ت�ســاعد من خالل جتـربتها الآخــرين
وال �سيما يف جنــوب لبنان.
ن�شــ�أت ال�سيــدة بري يف بيــروت ،ومت�شي ًا مع التقاليــد
اللبنانيـــة ال تزال قريبــة من جــذورها .غـر�س فيها
اجلنوب 5 4

على مـدى السنـوات الثالثيـن الماضيـة،
كرست السيدة رندة بري وقتها لمجموعة
ّ
واسعة من المشاريع الخيريــة والثقافيــة
والتعليميــة والبيئيــة .السيــدة بــري هــي
مؤسسة ورئيسة الجمعية اللبنانية لرعاية
المعوقين ،وم��ؤس��س��ة ون��ائ��ب رئيس
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية،
ومؤسســة ورئيســة الجمعيــة الوطنيــة
للحفاظ على آثار وتراث الجنــوب اللبناني،
إضافـة إلى وجودها على رأس جمعيات
وم��ؤس��س��ات رأي ع��ام ثقافيــة (إب��ح��ار)
وشبابية (ملتقى الفينيق للشباب العربي)
ً
أيضا زوجة رئيس
وإسهامات أخرى ،وهي
مجلس النواب األستاذ نبيه بري.

والــدها ال��ذي عمــل يف �صناعـــة الكتـاب والن�شـــر
كما يف �أ�شقائهـا الثمانيـــة �أهميــة املنحـــى الإن�سانـي.
�إعتـادت عائلتهـا علــى �أن تعامـــل الفتيــات معاملـــة
خا�صــــة ،حيــث كــان والـداهـا يبـديــان �إهتمـام ًـا
خا� ًصـا بتطـويـــر �شخ�صيـات الفتيـات لتحــويلهــن إ�لــى
�ص ّنــاع قــرار.
َب َنت ال�سيدة ب��ري عالقة خا�صة مع اجل�ن��وب ،وهو
كما و�صفته  -منطقة يزورها املرء لإنعا�ش �إن�سانيته
وثقافته ،ف�ض ًال ع��ن أ�ن��ه مكان يرتبط ب��ه الإن�سان
بالطبيعة ،اجل�ن��وب ي�ع��رف ثمن امل�ع��ان��اة .ال ميكن

على الإطالق �إقناع �أحــد يف هــذه املنطقــة �أن يتـرك
منزلــه حتى خالل �أ�سو أ� فرتات املعاناة وذلك ب�سبب
الإرتباط املتج ّـذر بالأر�ض.
بعد تدمري ع��دد من املواقع التاريخية يف اجلنوب،
�إت�صلت ال�سيدة بري باليون�سكو حل ّثها على التح ّرك،
على �إعتبار �أن حماية الآثار والرتاث الثقايف مهمان
لناحية احلفاظ على هوية الإن�سان ،وعن ذلك قالت:
«حماية النا�س ال تعني ال�سماح ب�إختفاء جميع الرثوات
الثقافية .يجب ان ن�ستثمر يف النا�س ويف التعليم
والثقافة وال�سياحة والعلم».

خالل احلرب الأهليــة ،عاي�شت ال�سيــدة بـري معاناة
الفئات الأكثــر �ضعف ًا ،مبـا يف ذلك الالجئني والأيتــام
وذوي الإحتياجـات اخلا�صـــة ،وقــ ّررت �أن تفعـــل �شيئ ًـا
حيال ذلك .رف�ضـت قبــول الواقع ال�صعب الذي يعي�شـه
�أولئك الذين يعانـون من �صعــوبات ج�سديـــة وعقليـــة،
فـ�أن�شــ�أت اجلمعـيـــــة اللبنانيـــة لرعــايــــة املعـــوقــني
لتقديــم الرعايـــة والدعـم لهم .وال تـــزال ال�سيـــدة

�أب��دت ال�سيدة ب��ري تقديرها للمهمة ال�صعبة التي
ت�ضطلع بها اليونيفيل و�أ� �ش��ادت بجنود ق��وات حفظ
ال�سالم على تقديهم الت�ضحية بعيد ًا ع��ن ديارهم
و�أح�ب��ائ�ه��م� .سيا�سي ًا ت�ب��ذل اليونيفيل م��ا يف و�سعها
يف �إط��ار واليتها املحددة وت�ساعد على حتقيق بع�ض
ال�سالم ،ولكن ال�سالم احلقيقي ال ميكن الو�صول �إليه
بوا�سطة اليونيفيل وحدها.

بـــري تُعتبــر حمــرك ًا �أ�ســا�سـي ًا لن�شـاطــات املــر�أة من
خــالل الهيئـــة الوطنيـــة ل�شـــ�ؤون املــر�أة اللبنانيـــة
التي ت�سعى لإلغـاء القــوانني التمييـزيـــة �ضـد املــر�أة
اللبنانيـــة وتعـزيــز �أدوارها.
بالن�سبــة لل�سيــدة بــري يتمثــل الطريــق �إىل ال�سعـادة
بالعطـاء �أكثــر مما هــو بالأخــــذ ،امل�ســ�ألـــة هــي
م�سـ�ألــة �سـعــي �شـخ�صــي يتحقـق مـــن خـــالل العمـــل
اجل�ـ��اد والإمي �ـ��ان باملبـادئ ،ال�سعــادة احلقيقيـــة
تتمثـــل يف �إعطـاء الفـــرح للآخريــن �ســواء يف �أوقــات
احلـــرب �أو ال�سلم.
تُفاخـــر ال�سيـــدة بـري بعـــر�ض �صــور فــوتوغــرافيـــة
لأح �ف��اده��ا ،وع�ل��ى الــرغم م��ن ج�ـ�ـ��داول �أعمــالها
املزدحمــة ف�إن ال�سيدة بري وزوجـها يخ�ص�صان وقت ًا
نوعي ًا يق�ضيانه مع الأحفـاد.

سيرا ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة
القائد العام لليونيفيل ورئيس البعثة اللواء باولو
ّ
األولى وفاء سليمان ونائب رئيسة الهيئة السيدة رندة بري - 2012-
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بــري تدعم هذه الق�ضيــة ،حيــث �أ�س�سـت و�أن�ش�أت
مركز نبيــه بـري لرعايـــة املعاقني وهــو ثانــي �أكرب
مركز يف ال�شـرق الأو�سط ي�ضم �إ�ضافـــة �إىل مراكز
عالج الإعاقــة مدار�س توجيهيـــة ومعامـــل لــزيادة
املهــارات تهــدف �إىل حتويـــل الإعاقـــة �إىل طاقــــة
وحتلم باليـــوم الذي ميك ّنها من �أن تفتح فيــه جامعـــة
للجميع ،مبا يف ذلك ذوي الإحتياجات اخلا�صة.

عندما �س�ألت ال�سيدة بري عن مدى ت�أثري الأمومة على
حياتها كنا�شطة �إجتماعية ب��ارزة ،قالت انه عندما
ي�ؤمن املرء مبا يقوم به ويكون لديه �أ�شخا�ص ي�ساندونه
ف�إنه ي�ستطيع عندئذ ح ّل �أي م�شكلة قد تن�ش�أ بجدارة،
ومما ال �شك فيه �أن زوجها لعب دور ًا هام ًا يف تكوين
�شخ�صيتها على ال�صعيدين اخلا�ص واملهني «حيث
كان دائم ًا �سندي الأقوى».

خالل عــدوان �إ�سرائيــــل عام  1996يف جنـــوب لبنان
عانى النا�س الكثيـــر وجلــ�أ العديــــد مــن العائــالت
اللبنانيـــة �إىل مــواقع اليـــونيفيــــل ،مبــا يف ذلك موقــع
قـانـا الــذي كانــت تتمركـز فيـه الكتيبـــة الفيجيــــة
يف اليـونيفيـــل وال��ذي تعـ ّر�ض لق�صــف �إ�ســـرائيلــي
مفاجئ �أدى �إىل �إ�ست�شـهــاد م��ا يـزيـــد عـن مئــة
مـواطــن �أغلبهم مـن الن�سـاء والأطفــال .يف تلك
الفرتة توا�صلـت ال�سيـدة رنــدة بــري مع اليـــونيفيـــل،
وبالتعاون مع فــرق ك�شـافـــة الر�سـالـــة الإ�سـالميـــة
وعــدد كبيــر مـن املتطوعني ،قـامـت ميـداني ًـا بتقديــم
املعــونات الطبيــة واملــواد الغذائيـــة للمحتاجني يف
قانا والقـرى املت�ضـ ّررة �إ�ضافـــة �إىل عمليــة تن�سيــق
�سفــر بع�ض امل�صابـني بحـاالت حرجـــة للعـالج خـارج
لبنـان مـع تقـديــم الرعايـــــة لـذويهـــم .وقــد كانـــت
مطمئنــة لوجـــود اليــونيفـيـــل يف املنطقـــة.

عائلة ال�سيدة بري هي م�س�ؤوليتها الأوىل ،يليها رعاية
ال�شباب وذلك جلعلهم �أع�ضاء فاعلني يف املجتمع.
تقول « :ما �أحلم به جلنوب لبنان هو نف�سه ما �أحلم به
لكل لبنان� .أحلم مبجتمع يحرتم حقوق الإن�سان كاملة
وبناء الإن�سان الذي يعرتف بالآخر».
حلمها �أن تبني جمتمع ًا قـوي ًــا يقــوم علـى الإمي��ان
بلبنان وطـن نهائـي لكل �أبنائــه يقــوم على �أ�ســـا�س
�صيغة العيـ�ش امل�شتـرك.
ويف حني �أن ال�سيــدة بـــري فخــورة باخلطــوات التي
حتققت لتمكني امل ��ر�أة يف ل�ب�ن��ان ،ف��إن�ه��ا جت��زم �أن
الفر�صــة مل تــزل ال تتيــح للمـر�أة امل�شاركــة الكاملـــة
يف حيـاة املجتمــع والدولـةـ خ�صو� ً
صــا ال�سيا�سـيــة
والإقت�صاديـــة والإجتماعيـــة والثقافيـــة .وال�سيــدة

الن�صيحــة الأف�ضــل التي ميكــن �أن تعطيها لأي �إبنــة
هــي «�أن تكــون �صادقــة مع نف�سها حتى لــو عاك�ستها
الظــروف ذلك �أن املثابــرة تــ�ؤدي يف النهايــة �إلــى
النجــاح» .تقــول�« :إعــرف البيئــة التي تعي�ش فيها،
كــن مطلع ًا علــى ال��دوام وال ت�سمح للآخريــن ب�أن
يقـــرروا عنــك� ،أعــــد التعــ ّرف علــى نف�ســك يــومي ًا،
ووا�صــل الإ�ست�شكـاف .الطـريـــق إ�لــى النجـــاح طويـــل
وحافــل بالتحديات ولكــن العمــل اجلاد يــو�صلك �إىل
ما تطمح �إليـه ،وال تــدع الف�شــل يكــون خيـار ًا».
ح�سن �سقالوي وريتو روز ـ مكتب ال�ش�ؤون ال�سيا�سية

ما أحلم به لجنوب
لبنان ه��و نفسه
م��ا أح��ل��م ب��ه لكل
ل����ب����ن����ان .أح���ل���م
بمجتمع يكون فيه
ً
واقعا
إحترام اآلخر

ديريك بالمبلي

يتحدث عن دور األمم المتحدة الحاسم في لبنان
المنسق الخاص لألمم المتحدة
في مقابلة مع مجلة «الجنوب» ،يتحدث ديريك بالمبلي -
ّ
في لبنان  -عن دوره كممثل لألمم المتحدة ويلقي الضوء على مجمل العمل الذي تقوم
به المنظمة الدولية في المنطقة.
ال�سيد بالمبلي ،وهو دبلوما�سي بريطاين خم�ضرم،
عمل كمتخ�ص�ص يف ��ش��ؤون ال�شرق الأو��س��ط خالل
خدمته يف ال�سلك الدبلوما�سي على مدى خم�س وثالثني
عام ًا� .شغل �سابق ًا من�صب �سفري اململكة املتحدة لدى
كل من اململكة العربية ال�سعودية وم�صر .كما �شغل
ٍ
من�صب رئي�س جلنة التقدير والتقييم يف ال�سودان،
و ُك ّلف مبراقبة تنفيذ �إتفاق ال�سالم ال�شامل يف البالد.
من�سق ًا خا� ًصا
ُعينّ من قِبل الأمني العام للأمم املتحدة ّ
يف لبنان يف كانون الثاين من العام  ،2012وهو مك ّلف
متثيل الأمم املتحدة يف ما يخت�ص بجميع جوانب عمل
املنظمة يف لبنان ،وي�شمل ذلك اجلوانب ال�سيا�سية
لقرار جمل�س الأمن الدويل  1701والعمل مع جميع
الفعاليات اللبنانية لدعم �إ�ستقرار لبنان� ،إ�ضافة �إىل
ما �أ�سماه بالدور التن�سيقي «اخلفيف» لأن�شطة الأمم
املتحدة ،وال��ذي ي�شمل العمل ال�سيا�سي والتعبري يف
و�سائل الإعالم.
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يرى ال�سيد بالمبلي �أن النزاع يف �سوريا ي�ش ّكل �أحد
�أبرز التحديات لإ�ستقرار لبنان .كما يرى �أن معاجلة
�آث��ار الأزم��ة ال�سورية  -مبا يف ذل��ك وج��ود �أك�ثر من
 500.000مواطن �سوري ي�سعى للم�ساعدة �أو يتلقى
م�ساعدة يف لبنان وال �ع��دد امل�ت��زاي��د م��ن احل��وادث
على طول احلدود اللبنانية ال�سورية – ي�ش ّكل �أولوية
رئي�سية للإ�ستقرار يف لبنان ،وهو �أحد الإهتمامات
الرئي�سية للقرار .1701
يف حديثه ال��ذي ي�أتي بعد �سنة من �صدور املراجعة
الإ�سرتاتيجية اخلا�صة باليونيفيل التي �أو�صت بزيادة
التعاون والتن�سيق بني فروع الأمم املتحدة يف لبنان ،ويف
الذكرى اخلام�سة والثالثني على وجود مهمة اليونيفيل
حلفظ ال�سالم يف لبنان ،قال ال�سيد بالمبلي �أنه نتيج ًة
للمراجعة �أ�صبح التن�سيق بني الوكاالت �أكرب مما كان
عليه بكل ت�أكيد .مكتب ال�سيد بالمبلي ()UNSCOL
يعمل ب�شكل وثيق مع اليونيفيل ووكاالت الأمم املتحدة
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يخت�ص مبجموعة م��ن الق�ضايا ال�سيا�سية
يف م��ا
ّ
والأمنية والإن�سانية والإمنائية ،وكلها ت�ؤثر بطريقة �أو
ب�أخرى على الإ�ستقرار والأمن يف لبنان.
وقد ق ّدم لـ «اجلنــوب» ر�ؤيته للتق ّدم املحرز يف تنفيذ
القرار .1701
يقول ال�سيد بالمبلي« :بعد �سبع �سنوات من و�ضع
ال �ق��رار ح� ّي��ز التنفيذ ،حتقق الكثري لناحية وقف
الأعمال العدائية حيث يتوا�صل الهدوء الن�سبي على
جانبي اخلط الأزرق».
والهــــدوء ،ي�ضيـــف ،يعود �إلــى حــــد كبيــــر إ�لـــى
�إلتــزام الأطـــراف �إ�ضـافــــــة إ�لــى العـمــــل الــــذي
تقـــوم بـــه اليــــونيفيــــل علــى الأر�ض ،و إ�حــدى نتائــج
ذلك �أن جنــوب لبنــان ي�شـهـــد حــالـــة �إعـــادة �إعمــار
وتنميـــــة ملفتــــة.
وي�شري ال�سيد بالمبلي �إىل ان املنطقـــة ككل تواجه
مرحلة ملتب�سة من النزاع والتغيري واملخاطر .ولذلك،
كما يقول ،ف�إن حالة الهدوء التي �إ�ستمرت على اخلط
الأزرق ت�ستحق الثناء.
ي�ضيف« :القرار  1701مرن وقوي ،وهو ي�سهم ب�شكل
رئي�سي يف أ�م��ن و�إ�ستقرار لبنان .وم��ع ذل��ك ،يجدر
البناء عليه �أكرث».
ومبا �أن �أجنــدة القــرار علــى املــدى الطويـــل تتمثل يف
حتقيق وقف دائــم لإطالق النار ،كمــا يقــول ،فمــن
املهم موا�صلة تذكيــر الأطراف باحلاجة �إىل التنفيــذ
الكامل للقرار .وقــد �شــ ّكــل هــذا اجلانب ،ي�ضيـف،
جــزء ًا هام ًا من التقرير الأخيــر للأمني العام للأمم
املتحــدة ،حيث بــرز ذلك يف املناق�شــات التـي جــرت
يف جمل�س الأمــن .وجــ ّدد ال�سيــد بالمبلي الت�أكيــد
على �أن لبنان  -و�إ�ستقراره و�سالمة �أرا�ضيــه  -ال
يــزال حمــل �إهتمــام بـالـــغ مــن جملــ�س الأمـن.

ومن املهم �أي� ً
ضا �أن ن�شري ،كما يقول� ،أن القرار 1701

لي�س هو الأداة الوحيدة ملتابعة جهود ال�سالم يف لبنان،
على الرغم من �أنه �أ�سا�سي لإ�ستعادة الهدوء ووقف
الأعمال العدائية.

كان من املقرر �أن يجري لبنان �إنتخابات نيابية هذا
العام ولكن مت متديد والية جمل�س النواب ملدة � 17شهر ًا
التو�صل �إىل اتفاق ب�ش�أن قانون الإنتخابات.
نتيج ًة لعدم ّ
و�إذ ي�ؤكد ال�سيد بالمبلي على �أهمية �إ�ستمرار �سعي قادة
للتو�صل �إىل �إتفاق ب�ش�أن قانون الإنتخابات ،يقول
لبنان ّ
«�إن �إج��راء الإنتخابات مهم لإ�ستقرار لبنان ،كما �أن
�إ�ضفاء ال�شرعية على م�ؤ�س�ساته يزيد الأمان».
ال�سيد بالمبلي ير�أ�س منتدى الإنتخابات الذي ي�ضم
 30بعثة دبلوما�سية يف لبنان ،كما يتم دعم العملية
الإنتخابية م��ن قبل ف��ري��ق تقني م��ن ب��رن��ام��ج الأمم
املتحدة الإمنائي (.)UNDP
الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة ،كما يقول ،ح�دّد زي��ادة
م�شاركة متثيل املر�أة باعتبارها �أولوية ق�صوى بالن�سبة
ل�ل�أمم املتحدة على ال�صعيد العاملي .يقول بالمبلي
ان لبنان يحتل مرتبة منخف�ضة ج��د ًا يف متثيل امل��ر�أة
يف احلكومة ،حيث يوجد �أربعة ن�ساء فقط يف جمل�س
النواب احلايل الذي يت�ألف من  128ع�ضو ًا ،وال يوجد
ول��و وزي ��رة واح ��دة يف احل�ك��وم��ة .و�إذ ي��أم��ل �أن تعزز
الإنتخابات ،حني إ�ج��رائ�ه��ا ،متثيل امل��ر�أة يف جمل�س
النواب واحلكومة ،ي�شري �إىل التعهد الذي قطعه قادة
لبنان ل�ضمان زيادة متثيل املر�أة يف الإنتخابات املقبلة.
وفيما يتعلق بت�أثري الأزم��ة ال�سورية على لبنان ،ي�شري
ال���س�ي��د ب�لام�ب�ل��ي �إىل ال �ع��دد ال �ه��ائ��ل م��ن ال�ل�آج�ئ�ين
ال�سوريني املوجودين فعلي ًا يف لبنان و�إىل التوقعات ب�أن
ي�صل �إىل البالد �أكرث من مليون لآجئ قبل نهاية عام
 .2013إ���ش��ارة �إىل �أن جميع وك��االت الأمم املتحدة
يف لبنان منخرطة (يف تقدمي امل�ساعدة) بطريقة �أو

ب�أخرى� .إن وج��ود املفو�ضية ال�سامية ل�ل�أمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني ( )UNHCRت�ضاعف ثالث مرات
و�سيتم قريب ًا فتح املزيد من مراكز ت�سجيل اللآجئني.
ويف هذا املجال يثني على ال�شعب اللبناين لإ�ستقباله
ال�سوريني يف منازلهم ،وعلى حكومة لبنان حلفاظها
على �سيا�سة احل��دود املفتوحة� .إال �أنه ينبغي القيام
ب��امل��زي��د ،كما ي �ق��ول ،لتلبية الإح�ت�ي��اج��ات العاجلة
للآجئني ،ويف هذا املجال ي�شجع املانحني الدوليني
على م�ضاعفة اجل�ه��ود لتلبية �إحتياجات التمويل
املحددة من قبل الأمم املتحدة وال�سلطات اللبنانية.
و�إذ ي�س ّلط ال�ضوء على التحديات الأخرى التي تواجه
لبنان ،يلفت ال�سيد بالمبلي �إىل العنف يف طرابل�س،
يف �شمال البالد .القوات امل�سلحة اللبنانية ،الرازحة
�أ� �ص� ً
لا حت��ت متطلبات الأم ��ن ال��داخ �ل��ي� ،إنت�شرت
بطريقة قوية يف طرابل�س لإح�ت��واء العنف .وي�شدد
بالمبلي على �أهمية دعم اجلي�ش يف هذه الأن�شطة،
وت�شجيع الدور املركزي للدولة على نطاق �أو�سع لناحية
حفظ الإ�ستقرار.
وح��ول الو�ضع على ط��ول احل��دود اللبنانية ال�سورية
وال �ت �ق��اري��ر ال �ت��ي ت�ت�ح��دث ع��ن ت� ّ
�وغ��ل يف الأرا� �ض��ي
اللبنانية ،يقول ال�سيد بالمبلي ان جمل�س الأمن دعا
مرار ًا وتكرار ًا للحفاظ على �سيادة و�سالمة �أرا�ضي
لبنان .كما حثّ املجل�س لبنان على الإلتزام ب�سيا�سة
الن�أي بالنف�س عن النزاعات الإقليمية ،والتي يلفت
ال�سيد بالمبلي �إىل �أنها �ساهمت �إىل حد كبري يف
�صمود لبنان يف جه النزاع حتى الآن.
�أم ��ن احل� ��دود ،كما ي �ق��ول ،ه��و حت��ت والي ��ة ال�ق��وات
امل�سلحة اللبنانية التي ق ّدمت �أي� ًضا برناجم ًا مدته
خم�س �سنوات لتعزيز قدرتها يف جميع �أنحاء البالد.
ونظر ًا ملدى �إنت�شار اجلي�ش اللبناين يف هذه الفرتة،
ف�إن الأمم املتحدة حتث جميع ال�شركاء الدوليني على
تقدمي دعم �إ�ضايف للجي�ش اللبناين.

صورة لليونيفيل :باسكال غوريز ماركوس

�إىل جمل�س الأمن والـذي تطــ ّرق فيــه �إلـى الطبيعـــة
املقلقـــة لهـــذه الطلعات اجلويـــة .ويقــول أ�نــه من
املهـم �أن نــدرك �أن مثــل هــذه االنتهاكــات للقـــرار
 1701تناقـ�ش يف الإجتمــاع الثالثي.

املن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة يف لبنان
كما �أن ملكتب ّ
�أي� ًضا برنامج طويل الأم��د ب��د�أ يف عام  2006يقوم
من خالله �أ�صدقاء لبنان واجلهات املانحة الرئي�سية
ب��دع��م �إدارة احل ��دود .وث�م��ة آ�ل �ي��ات أ�خ ��رى لتعزيز
القدرات الع�سكرية ت�شمل احلوار الإ�سرتاتيجي ،وهو
�آلية تدعم اليونيفيل من خاللها ال�ق��وات امل�سلحة
اللبنانية .غري �أن ال�سيد بالمبلي ي�شري �إىل �أن جميع
الالعبني يجب �أن يكونوا واقعيني ب�ش�أن ما ت�ستطيع
الأمم املتحدة �أن تفعله وحدها.

�إ�شــــارة �إلـى �أن الإجتمـاع الثالثـــي يـر�أ�ســــه القـائـــــد
العـام لليــونيفيــــل ويح�ضــره �ضبــاط مـن كبـــار
م�سـ�ؤولــي القـــوات امل�سـلحــــة اللبنانيــــة واجليـ�ش
الإ�ســـرائيلــي ،حيــث تنـاقــ�ش خاللـــه ق�ضـايا ذات
�صلــــة بتنفيــذ القــــرار  ،1701و�إنتهــاكــات اخلـــط
الأزرق ،ونتائـج حتقيقات اليـــونيفيــل يف احلوادث.

ال�سيــد بالمبلــــي �أعــرب �أي� ًضـا عـــن قلقــــه �إزاء
التقاريـــر التي تتحـــدث عــن الإنتهاكــات اجلـويــــة
الإ�ســرائيليـــة املتكـــررة للأجـــواء اللبنانيـــة ،قائـــ ًال
ان هــذا القلــــق تــم ت�سجيلــــه بقـــوة علــى خمتلـــف
امل�ستــويـات ،كما ورد يف آ�خ��ر تقريـر للأمني العام

ويقول ال�سيد بالمبلي ان هذا الإجتماع الثالثي �أ�صبح
على م ّر ال�سنني �أداة �أكرث مرونة للتعامل مع الق�ضايا
املطروحة ،ويعترب م�ساهم ًا رئي�سي ًا يف بناء الثقة بني
الأط��راف .كما ي��رى رغبة ل��دى الأط��راف للنظر يف
امل�شاكل وحماولة ح ّلها بطريقة عملية جتنب ًا للت�صعيد.

ويحدد ال�سيد بالمبلي �أي� ًضا العمل الذي تقوم به الأمم
املتحدة لدعم الفل�سطينيني الذين يعي�شون يف لبنان
كجزء هام من ن�شاط الأمم املتحدة ،وال �سيما الأونروا،
التي تتعامل مبا�شرة مع ه��ذه الق�ضية .ويالحظ �أن
هناك تدفق ًا للفل�سطينيني يف الآونة الأخرية من �سوريا،
ومعظمهم يعي�شون يف خميمات ،مثني ًا على �إح�ترام
لبنان لواجباته الإن�سانية لناحية �إ�ست�ضافة اللآجئني.
يقول« :ال ميكنك احلديث عن م�ستقبل هذه املنطقة دون
احلديث عن الفل�سطينيني» .ويف هذا املجال ي�أمل �أن
ت�صل عملية ال�سالم �إىل نتيجة ما.
ويف اخلتام ،تقدم بالمبلي بال�شكر �إىل �سكان جنوب
لبنان على ح�سن �ضيافتهم ،قائ ًال�« :آمل �أن ُينظر �إىل
الأمم املتحدة على �أنها �صديق ،لأنها فع ًال كذلك ،و�آمل
�أن ُيحدث دعمنا وتدخلنا فرق ًا».
�أنطونيت ميداي ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

الكـاتبـة والمخـرجــة
والممثلة نادين لبكي:
«إحلموا ،برغم الظروف»
على الرغم من التهديدات والتجاهل والعنف ،تواصل المرأة نضالها
من أجل السالم ومن أجل حياة أفضل لمجتمعها .المرأة من أهم
ً
غالبا ما يتم تجاهل عملها بمجرد إنتهاء عمليات
بناة السالم ،ولكن
السالم الرسمية .ال��م��رأة لديها دور تلعبه في تحقيق السالم
المستدام بعد النزاعات ،وهذا الموضوع هو أحد العناوين التي
تحاول الكاتبة والمخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي إستكشافها.
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إجتازت نادين حواجز اللغات والموضوعات والحدود من خالل
فيلميها اللذان حققا شهرة عالمية .غير أن الكاتبة والممثلة
والمخرجة المبدعة التي نعرفها اليوم كانت قد بدأت تحلم بمهنتها
بطريقة شغوفة ً
جدا وهي ال تزال بعد في منزل العائلة في لبنان.
إختيار موضوع فيلمها «سكر بنات» لم يكن باألمر السهل ،وهو
الفيلم ال��ذي يتطرق إلى حياة خمس نساء لبنانيات يلتقين
في صالون لتصفيف الشعر ويواجهن مصاعب الحياة
اليومية في لبنان .في فيلمها الثاني «وهأل
تصور نادين بإنفتاح وحشية الحرب
لوين؟»،
ّ
وكيف تمكنت مجموعة من النساء من
ّ
التغلب
مختلف المجموعات الدينية من
تطرقت بسخرية إلى صراع
على نظرائهن.
ّ
ً
ً
حاسما في
دورا
درامي لعب فيه التضليل
إطار قصة مؤثرة.
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مقدمة من نادين لبكي
الصور
ّ

ّ
لت في فيلمين حتى اآلن
وأخرجت
كتبت،
ومث ِ
ِ
ِ
وصلت
(«سكر بنات» و«وه�لأ ل��وي��ن؟») ،كيف
ِ
إلى هذه المرحلة؟
لقد نشأت خالل الحرب ،ولهذا السبب إضطررت
لقضاء معظم وقتي ف��ي ال��م��ن��زل .خ�لال تلك
الفترةُ ،أغلقت المدارس في المنطقة التي أقيم
فيها ،فإستعنت باألفالم والتلفزيون للهروب
من الملل ال��ذي عانيته في حياتي اليومية في
المنزل .وهكذا إبتكرت أجواء مختلفة وأحببت أن
ً
قصصا مختلفة.
أعيش

ً
قريبا إلى قلبي .وعندما أصبحت ّأما
الموضوع كان
إزداد لدي هذا الشعور بالمسؤولية ،وهو ما أبرزته
في فيلمي الثاني «وهأل لوين؟» .هذا الفيلم هو
تكريم لألمهات .لدي إعجاب كبير بجميع األمهات،
ال سيما اللواتي عانين وفقدن الكثير في الحرب
ً
بعيدا عن األنانية.
ورغم ذلك أكملن حياتهن

وعندما كبرت ،لم يكن هناك صناعة سينمائية
لبنانية مرموقة ،فبدأت عملي بإخراج اإلعالنات
ّ
لتعلم هذه الحرفة
التجارية .وكان السبيل الوحيد
يقتصر على المحاولة .كنت أعرف أنني ال أمتلك
المعرفة والنضج الالزمين لصنع أف�لام طويلة.
ولكنني ما لبثت أن إلتقيت بمنتج فرنسي من ذوي
الخبرة شجعني على الكتابة .وهكذا كتبت «سكر
بنات» الذي ُعرض في مهرجان «كان» السينمائي.

أرب���ي ط��ف ً
�لا ف��ي هذا
كنت أت��س��اءل كيف ل��ي أن ّ
ال��ع��ال��م؟ ولكن النساء ال��ق��وي��ات وال��م��رح��ات في
الفيلم وجدن حلاّ ً للوصول إلى السالم من دون
حمل السالح.

شعرت أن��ه م��ن واج��ب��ي أن أق��دم رؤي��ت��ي للعالم
ً
طبيعيا بالنسبة لي ألن
ك��إم��رأة .ك��ان ه��ذا األم��ر

إستوحيت فكرة فيلم «وهأل لوين؟»؟
كيف
ِ
يقوم الفيلم على حكاية رمزية تجري أحداثها في
قرية بال إس��م .أردت أن ُأظهر أن الصراع يمكن
أن يكون بين عرقين ،بين جارين ،أو بين شقيقين
في أي مكان .حاولت تسليط الضوء على عبثية
الحرب والحلول الساخرة التي تبتكرها مجموعة
ح��د لهذه الحرب.
م��ن النساء اليائسات لوضع
ّ
تقبل
على
الناس
مقدرة
يتحدث الفيلم عن عدم
ّ
اإلختالفات ،وقد أردت أن أشجع الناس على أن
يتواصلوا مع جيرانهم.

Derrière chaque grand homme, il y a une femme
وراء كل رجل عظيم إمرأة
 -فرنسي -

ً
قريبا؟
هل سنراك في الجنوب
ً
مزيدأ من الوقت في الجنوب،
أتمنى أن أمضي
ً
ً
تجولت في
عندما
��دا
ج
جميال
وجدته
وهو مكان
ّ
ً
أنحائه بحثا عن بعض األم��اك��ن لتصوير فيلمي
األخير .وهنا أود أن أشير إل��ى أن فيلمي الثاني
«وهأل لوين؟» ُعرض من خالل اليونيفيل في صور
في العام الماضي.
ه��ل ت��واج��ه��ي��ن ع��ق��ب��ات ف��ي ح��ي��ات��ك المهنية
بوصفك إمرأة؟

صناعة السينما صعبة بالنسبة للجميع ،وليس
فقط بالنسبة للنساء.
لديك إبنة ،ما النصيحة التي تقدمينها لها؟
إذا كان
ِ

أقدم النصيحة نفسها للجميع .أقول لها أال تخاف
ً
ً
أحالما كبيرة ألن أي شيء يمكن
ابدا من أن تحلم
أن يتحقق .ال��ن��اس ال��ذي��ن ليست لديهم أح�لام
ً
أناسا سعداء .بسبب الحرب في لبنان،
ليسوا
ً
منحا قصير األمد،
أعتقد أن أحالم الناس أخذت
ولكن برغم الظروف ،إحلموا.

ريتو روز ـ مكتب ال�ش�ؤون ال�سيا�سية

El hombre hace leyes; la mujer modales
الرجل يصنع القوانين والمرأة تصنع األخالق
 -إسباني -

الرجل من دون المرأة ليس سوى نصف رجل
 -هندي -

Wo kyere barima adea a, woa kyere nipa baaku, nanso wo kyere obaa adea a, wa kyere oman nyinaa
ً
فردا ،وإذا ً
رجال فإنك ً
ً
علمت إمرأة فإنك ّ
إذا ّ
تعلم أمة بأكملها
تعلم
علمت
 -دكتور كويغيير آغراي ،غانا -

العدد  14تموز 2013

تقدم ه��ذه الصور أمثلة عن نساء يعملن
ّ
في مجال حفظ السالم ينتمين لمختلف
وح����دات ال����دول ال��م��س��اه��م��ة ب��ق��وات في
ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل ،ح��ي��ث ن��ج��د ق��ائ��دة الفصيل،
والعسكرية الطبيبة ،وع��ن��اص��ر الشرطة
العسكرية ،وأخصائية ميكانيك السيارات،
وقائدة فريق نزع األلغام وغيرهن الكثير
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ً
ً
بدنيا .عائلتها فخورة ً
ً
جدا بها
جهدا
وغالبا ما تتطلب
روز تشارك في دوريات على الخط األزرق .وظيفتها صعبة،

تعمل هذه السيدة في أول قوة بحرية (قوة اليونيفيل البحرية) تشارك في بعثة حفظ سالم تابعة لألمم المتحدة
صور لليونيفيل :باسكال غوريز ماركوس

ً
أفرادا عسكريين وعناصر
أندونيسيا لديها تاريخ طويل في خدمة النساء في الجيش .منذ عام  1957أرسلت أندونيسيا
شرطة من الذكور واإلناث إلى ست بعثات حفظ سالم مختلفة تابعة لألمم المتحدة

ً
جزءا من هذا الجهد الجماعي لتحقيق األمان
كلير وزميالتها الثالث وأربعون من الكتيبة الفرنسية يدركن أهمية أن يكن
واإلستقرار في جنوب لبنان

ديما صادق...

إمرأة تعيش حلمها
في  13تشرين أول من العام ُ 1990صدمت ديما باألحداث التي وقعت في البالد في تلك
الفترة ،فجلست مع والديها وسألتهما :كيف إنتهت الحرب؟ ولماذا إندلعت في األساس؟ ومن
ربحها؟ إال أن اإلجابات التي حصلت عليها كانت غامضة وغير واضحة .في ذلك اليوم ،أيقنت ديما
ً
سجلت تقريرها اإلخباري األول للهواة.
أنها تريد أن تصبح صحفية .وفي ذلك اليوم
أيضا ّ
يف الأ�صـــل من بلــدة اخليـام يف جنــــوب لبنــان،
و�ضعت دميا �صــادق ب�صمتها يف الطيـــف الإعالمـــي
اللبنانـــي خـــالل فتـــرة ق�صيـــرة .در�ســـت العلـــوم
ال�ســيـا�سيـــة يف اجلامعـــة ،وبعــد فتــرة وجيــزة بد�أت
العمــل يف �صحيفـــة ال�سفيــر اللبنانيــة .ك��ان �أول
ظهــور لها على �شـــا�شــــة التلفـزيـــون من خالل قناة
الـ «�أو.ت��ي .يف» ( )OTVكمذيعـــة �أخبار ومقدمــة
برنامـج �ســيـا�ســي ،وبعد �أربع �ســنــوات �إن�ضمــت �إىل
حمطـــة الـ «�أل.بي�.سي�.آي» (.)LBCI
ك��ان على ال�صحفية ال�شابة �أن تثبت نف�سها و�أن
تربز طاقاتها و�إمكاناتها ك�صحفية يف حقل الإعالم
ال�سيا�سي اللبناين .وعن ذلك تقول« :مثلما هو احلال
يف �أي جمال آ�خ��ر ،ف�إن �إثبات ال��ذات لي�س باملهمة
ال�سهلة على الإطالق .يف املقابالت التي �أجريها
ال �أ�سعى �إىل �إقناع اجلمهور ب�آرائي ال�سيا�سية،
بل على العك�س من ذل��ك ،ف�أنا �أناق�ش مع
�ضيويف �أجنداتهم ال�سيا�سية ،ويقع على
ه�ؤالء ال�ضيوف مهمة �إثبات �صحة موقفهم
ال�سيا�سي لكل من ي�شاهدهم».

العدد  14تموز 2013

عندما تط ّرقنا يف �سياق احل��دي��ث �إىل
م�سقط ر�أ�سها ،بلدة اخليام اجلنوبية ،ملعت
عينا دميا وقالت يف حديثها لـ «اجلنوب»�« :أنا
�أفتخر بكوين جنوبية و�أحب بلدتي ،وقد تع ّلقت
بها مذ كنت طفلة �صغرية».
وبرغم امل�شـقّــــة ،ت�صــ ّر دميــا علـــى زيــارة بلــدتهــا
ب�إ�سـتمــرار .تقـــــول�« :أحــــــب جـمــالـهــــا الطـبـيـعــــي
وحمــافظتها علـى رونقها علــى مـ ّر ال�سنني .ع ّلمتنـي
اخليـام مـا معنــى �أن يفتقـــد الإن�ســــان �شــيـئ ًــا غـالـي ًـا،
كما ع ّلمتنـي كيــف �أمتكــن مــن الــوقـــوف يف وجـــه
كـــل �صعوبات احلياة».
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منظر �أ�صحاب القبعات ال��زرق��اء م��أل��وف ج��د ًا لهذه
ال�سيدة اجلنوبية .عندما تفكر باليونيفيل ال ت�ستطيع �إال
�أن ت�شعر بال�سالم .تقول« :ترت�سم الإبت�سامة على وجهي
كلما فكرت يف جنود حفظ ال�سالم �أولئك .عندما ك ّنا
�صغار ًا كنا ن ّلوح لهم ب�أيدينا ف�يردّون التحية بطريقة
ودودة جد ًا .كنا ننتظر ب�شوق اللحظة التي نتوا�صل فيها
معهم ،وخ�صو� ًصا مع الرنوجيني يف تلك الفرتة».
ت�صبح دميا متمردة فج�أ ًة عندما تُ�س�أل عن التغيري
ال��ذي ترغب يف �أن يحدث يف النظام اللبناين ،وعن
ذل��ك ت�ق��ول�« :أري ��د دول��ة يتمتع فيها ال�ف��رد باحلرية
الكاملة للعي�ش كما يرغب يف ظل القانون».
تتط ّلع دميا �إىل بلـــد �أف�ضـــل لإبنتهــا للعيــ�ش فيــه.
يا�ســمينـــة� ،إبنـــتها البالغـــة مــن العمــر خمــ�س �سنــوات
هـــي بــو�صلتها �إلــى احليـاة احلقيقيــة « .أُ��ســـرع
بالعودة �إىل املنزل بعــد العمــل حتى �أمتكن من ق�ضاء
�أطــول وقــت ممكن معها .هي حياتي كلها».
ّ
تف�ضل ال�صحفية اجلنوبية البقاء يف املنزل والتنزّه مع
ً
ناد ليلي ،ولكنها تف�ضل تناول
عائلتها ،ونادرا ما تراها يف ٍ
الطعام يف املطاعم الهادئة مع حلقة �ضيقة من الأ�صدقاء.
ت�ص ّر دميا �صادق على �إعطاء �إبنتها يا�سمينة اخليار
لأن ت�صبح املر�أة التي تريد .تقول« :مل أُ�ع ّرف �إبنتي بعد
على � ٍأي من الأديان �أو الطوائف .رمبا �أريد لها �أن تختار
هي بنف�سها وح�سب ر�أيها .عليها �أن تقرر بنف�سها ما �إذا
كانت تريد �أن تكون علمانية �أو متدينة».
غري �أن الأمر الذي ال ب ّد منـه بالن�سبـــة لدميا هــو �أن
تربــي طفلتها بطريقة مت ّكنها من �أن ت�صبح �إمر�أة قويــة
وم�ستقلــة وم�س�ؤولــة.
غنوة الديك ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

جذوري في الجنوب
أمضت حياتها متنقلة بين ملجأ وآخر ،وإعتادت سماع هدير صفارات اإلنذار المخيف .منزلها،
ً
يوميا ،وفي بعض األيام كانت تصل إلى درجة اليأس.
وأسرتها ،ووجودها كانوا معرضين للخطر
ولكنها برغم ذلكّ ،
تمكنت من الوقوف في وجه التحدي بشجاعة وعن قناعة.
حالي ًا ع��ن وح��دة الر�صد الإع�لام��ي يف املقر العام
لليونيفيل يف ال�ن��اق��ورة .بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،تقول
جمانة« :متكنت �أي� ًضا من بناء بع�ض ال�صداقات
ال��رائ�ع��ة على م � ّر ال�سنني م��ع امل��وظ�ف�ين ال��دول�ي�ين،
و�أ�صبحت �أك�ثر تف ّهم ًا للإختالفات ب�ين الثقافات
واملعتقدات ،وقد �ساهم عملي يف تقوية �شخ�صيتي».

يف الأ�صل من قرية حناويه ،ول��دت جمانة �صايغ يف
كينما ،يف �سرياليون ،غ��رب �أفريقيا ،لكن عائلتها
ع��ادت �إىل لبنان ،وحت��دي��د ًا �إىل مدينة ��ص��ور ،بعد
فرتة وجيزة من مولدها .وقد عا�شت جمانة عملي ًا كل
ح�س ًا عميق ًا
حياتها يف �صور حيث غر�س فيها والداها ّ
بالت�شبث بجنوب لبنان .كما تر ّبت منذ �صغرها على
يخ�صها ،مبا يف ذلك بيتها وهويتها.
التم�سك بكل ما ّ
ّ
ع ّلمها جنوب لبنان �أال تكون مت�ساهلة على الإطالق،
متام ًا كما ع ّلمها الت�سامح.

وقبــل �أربع �ســنوات� ،إحتلــت جمـانــة من�صب ًا �آخر ًا،
من�صــب ي�ســتلــزم الكثيــر من املتطلبات �شـــ�أنـــه �شـــ�أن
من�صبها كم�ســ�ؤولــــة عــن وحــــدة الر�صـــد الإعالمــي،
فقــدت �أ�صبحــت �أ ّم ًــا.

يف حديث �إىل «اجلنوب» ،قالت جمانة« :بعد الإجتياح
الإ�سرائيلي يف عام � ،1982أر�سلني والداي �إىل بريوت
للعي�ش مع خالتي .ويف تلك ال�ف�ترة ،مل يكن النا�س
يعرفون متام ًا ما كان يحدث يف اجلنوب».

وعن هذه التجربــة تتحــدث جمانـــة بفخر وب�إبت�سامــة
عري�ضة ،فتقول�« :أم�ضي مع �إبنتي �أروع �أيام حياتي».
عنـدمـا تـعـــــود إ�لـــى املنــــزل بـعـــد يــــوم طــويـــل مـــن
�إعــداد الأخـــــبار والبيانات ال�صحفيـــة ،تـقـــوم عـاد ًة
حت�ضر «البا�ســـتا»� ،أو تخــرج
ب�إعـــداد قالب كاتـــو� ،أو ّ
مـــع �إبنتها يف نزهــــة.

يف عام � ،1991أي بعد عامني من تخ ّرجها من �إحدى
جامعات بريوت� ،إت�صل بها �صديقها ح�سن �سقالوي
من �صور و�أبلغها ب�أن اليونيفيل تطلب موظفني .تقدمت
بطلب ،و�سرعان ما بد�أت العمل مع اليونيفيل يف مكتب
�صغري يف �صور ،حيث عملت يف املكتب الإعالمي �إىل
جانب ح�سن �سقالوي ورىل بزيع.
�إ�سرتجعت جمانة تلك ال�سنوات الأوىل من عملها
بحزن .يف تلك الفرتة ،مل يكن التوا�صل بني �صور،
حيث مركز عملها ،واملقر العام لليونيفيل يف الناقورة
جيد ًا كما هو احلال اليوم ب�سبب حالة احلرب التي
كانت ت�سود البالد .يف تلك الأوق��ات الع�صيبة ،كان
العمل الإن�ساين املالذ الوحيد مما يجري.
وتتابع جمانــة« :ع�شنا �أوقــات ًا �صعبة ب�شكــل �إ�ستثنائــي
يف العمل ،وخ�صــو� ً
صا خــالل احلــروب عامــي 1993
و .1996كان والداي قد قـــررا عـــدم مغــادرة املنــزل
علـــى الإط�ل�اق حت��ت �أي ظــرف مــن الظـــروف».
وهكــذا ،مل تغــادر جمانــــة املنطقــة ،متام ًا كمــا
والديها ،حتى يف ذروة املعــارك.
عندما �إندلعــت احلـرب ،تف ّرغ ح�سـن ورىل وجمانـــة
ملتابعـــة �إحتياجات حوالـي ثالثمائــة نازح من الـرجال
والن�سـاء والأطفــال من �ســكـان املنطقـــة جل��أوا �إىل
قاعــدة اليــونيفيـــل يف �صـــور.

وتتابع فتقــول« :مهما كنــت متعبــة� ،أك ّر�س وقتي بعــد
العمــل لإبنتي� .أتعــب كثيــر ًا من �أجلهـا ،ولكن وجــودها
�إىل جانبي ين�سيني التعــب».
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وت�ستذكر جمانة تلك الفرتة ،فتقول« :قررت البقاء يف
العمل ب�إرادتي� .أم�ضينا  16يوم ًا طوي ًال ومرهق ًا يف
العمل ،كنا ننام على الأر�ض ،وبالكاد كنا ن�أكل .كانت
تلك �أ�صعب فرتة يف حياتي ،ولكنها رغم ذلك كانت
فرتة ر�ضيت فيها عن ما �أقوم به .كان النا�س ي�شكروننا
على عملنا بطرق معبرّ ة ال متحى من الذاكرة».
بعــد  22ع��ام � ًا م��ن العمــــل ال�شـــاق وال�ساعات
الطــويلــة ،ال زالت جمانـــة تعمــل مع اليــونيفيـــل ،وعن
ذلك تقــول« :لقد عملت بج ّد لإثبات ذات��ي ،وهـــذا
�أمــر ه��ام خ�صو� ًصا �أنني ب��د�أت عملي كمتعاقـــدة
وكانت مكاتبنا بعيــدة ج��د ًا عن الناقـــورة ،ولذلك
وجدت �صعوبـــة يف �إبراز قدراتي للآخرين».
ومع ذلك� ،إ�ستطاعت مبثابرتها و�إجتهادها �أن ت�صل
�إىل النتيجة املثمرة التي تطمح اليها .جمانة م�س�ؤولة

عملها كم�سـ�ؤولــة ق�ســم وواجباتها كم�سـ�ؤولـــة عن بيت
وعائلـــة أ�مـران يتطلبان الكثيــر من اجلهــد .ومع ذلك
ف�إن جمانـــة وزوجها ،وهــو مـــوظف دويل من �إيطاليا
يعمل يف جمال حفظ ال�سالم ،يجــدان الــوقت لغــر�س
املبادىء التي ن�ش�أت عليها يف �إبنتهما.
وتختم جمانـــة حديثها فتقـــول�« :أريد �أن �أغر�س فيها
مبادئ الت�سامح واملحبـــة� .أريـــد �أن �أعلمها �أن تكــــون
قويـــة وم�ستقلـــة حتــى تتمكــن مــن الــوقــوف جمـــدد ًا
على قــدميها �إذا ما تع ّر�ضت لعثـرات ،لأنها بالت�أكيــد
�سوف تتعر�ض لعرثات يف حياتها».
جمـانـــــة ،التـــي تعتبـــر �أن �أ�ســعــــد الأوقــات بالن�سبـــــة
�إليها هــي تلك تق�ضيها مع �أفــراد عائلتها ،نقلــت �أي� ًضا
حـــب جنـــــوب لبنان �إلـــى �إبنتها.
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خطوط الحياة

بالمقارنة مع عمل مريم ،وهي أم لتسعة أوالد ومربية ماشية
من حلتا ،ال يزال لدي الكثير ألتعلمه .نساء مثل مريم ال يزلن
يقمن بغالبية األعمال المنزلية ،مثل اإلهتمام باألطفال،
ً
والتنظيف ،والطبخ والعمل في الحظائر ،ويسهمن
أيضا في
النشاط اإلقتصادي من خالل إعداد وبيع خبز «الصاج» واللبنة
على سبيل المثال .وجميع أفراد أسرتها الكبرى التي تتألف
ً
فردا يطبقون فلسفة المساواة واإلخالص.
من 60-50

ً
جيدا عودتها إلى حلتا في سن الثانية عشرة أثناء الحرب
مريم ،وهي أرملة ،تتذكر
األهلية .في تلك الفترة ،كان طموحها أن تصبح ّ
معلمة.

ً
رأسا من صغار الماعز واألغنام
تحدثت إلى مريم بينما كان قطيعها المؤلف من 650
يرعى خلفها .أخبرتني أن ظروف والديها لم تمكنهما من توفير متطلبات تعليمها
الرسمي لفترة طويلة ،وأنها لم تتعلم األعمال المنزلية وإتخاذ القرارات التي تؤثر على
سبل عيش أسرتها إال عندما تزوجت ،وكان ذلك في سن الخامسة عشرة .كما أخبرتني
بإعتزاز وه��ي تداعب أح��د أحفادها أن أوالده��ا وأحفادها يساعدونها في اإلهتمام
بالقطيع وتسيير أمور المزرعة.
في اليوم الذي كنت فيه هناك ،كان طبيب بيطري من اليونيفيل يزور المزرعة.
تقول مريم أن أربعة رؤوس ماعز تعاني من كسور ،وقد وضع البيطري ضمادات
على قوائم الماعز وقدم الدواء الآلزم .أضافت أن صغار رؤوس الماعز ال تزال
قدمها الطبيب البيطري سوف تساعد في جعلها
ضعيفة والفيتامينات التي ّ
أقوى لكي تتمكن من رعي العشب .كما أخبرتني أن وضعها اإلقتصادي
متوسط الحال و«رزقها على الله وعلى هذا القطيع».
ً
كثيرا .وعن وجود اليونيفيل،
قالت انه في ذروة النزاع كانت أيامها مختلفة
قالت انها تشعر باإلمتنان لتنظيف األلغام األرضية بحيث أصبح أوالدها
اآلن يستطيعون أخذ األغنام للرعي.

أظهرت لنا مريم يدها القوية الخشنة التي تبرز فيها الخطوط العميقة التي
تروي تاريخ حياتها الحافلة بالكفاح .بمساعدة أوالدها التسعة أعادت مريم بناء
تهدم ،وعن ذلك تقول« :على الرغم من أن المكان هنا صعب بعض الشيء
ما ّ
والحياة صعبة ،ولكن بالنسبة لنا فإن كل ساعة نمضيها هنا أفضل من دهر في
أي مكان آخر .لقد عملنا بكد لبناء هذا المكان والمحافظة عليه».
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وفي ختام حديثها ،تحدثت مريم عن مدى الدمار الذي تسببه اإلنقسامات وتمنت
أن تبقى عائلتها موحدة وسالمة وقريتها كذلك.
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طبيبة أسنان نيبالية تخدم وطنها واليونيفيل والمرضى في الجنوب
مذهلة كانت تلك الكلمة التي �إختارتها النقيب الطبيبة
بار�شا باجرا�شاريا من الكتيبة النيبالية لو�صف خدمتها
التي دامت �ستة �أ�شهر يف اليونيفيل والتي تراوحت ما بني
�صعود وهبوط .هي على يقني من �أنها �سوف تفتقد كثري ًا
كل �أ�صدقائها اجلدد من اللبنانيني وكذلك زمالئها من
جنود حفظ ال�سالم.
لقد �أدرك��ت منذ نعومة �أظافرها �أنها تريد �أن تكون
طبيبة .تابعت حلمها ،ولكنها ما لبثت �أن �شعرت ب�أن
�شيئ ًا ما ينق�صها.
يف حديث معها قالت« :عندما كنت يف طور ن�ش�أتي ر�أيت
ي�ضحون بحياتهم من �أج��ل ع �زّة بلدهم،
�أبناء وطني ّ
ً
ف�أح�س�ست �أن من واجبي �أن �أفعل �شيئا يف املقابل».
وهكذا �إن�ضمت الطبيبة باجرا�شاريا �إىل اجلي�ش منذ
�سنتني ون�صف ال�سنة.
ت�ضيف« :العمل يف جم��ال حفظ ال�سالم ك��ان مبثابة
فر�صة ط��ال �إن�ت�ظ��اره��ا خل��دم��ة ق�ضية نبيلة .وق��د مت
�إختياري ب�شكل ع�شوائي للإن�ضمام �إىل اليونيفيل».
تتحدث الطبيبة باجرا�شاريا بكل �صراحة عن جتربتها
يف جنوب لبنان .بالن�سبة �إليها كجندية حفظ �سالم كان
هذا التحدي ذات طبيعة عاطفية.
ت�ق��ول« :اجل��ان��ب الأك�ث�ر �صعوبة يف جتربتي يتمثل يف
�إبتعادي عن عائلتي و�أ�صدقائي واملجيء �إىل لبنان� ،إال
�أن هذه املهمة جعلتني �إم��ر أ� ًة �أق��وى .لقد تع ّلمت كيفية
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التعامل مع �أنا�س من خمتلف الثقافات واخللفيات ،كما
تع ّلمت الكثري ب�صفتي طبيبة من خالل عملي يف حمالت
طب الأ�سنان التي نقوم بها».
�أكرث ما حتبه الطبيبة باجرا�شاريا يف لبنان هو البحر
وال�ث�ل��ج ،وق��د �إ�ستطاعت خ�لال عملها يف جم��ال طب
الأ��س�ن��ان يف ال�ق��رى �أن تتع ّلم بع�ض و�صفات الطعام
اللبناين و�أن تخترب القهوة اللبنانية.
تقول« :تعلمت كيفية حت�ضري اللبنة مع زيت الزيتون،
علم ًا �أن هذا الزيت لي�س متوفر ًا يف النيبال .ومع �أن
طعم القهوة اللبنانية �أقوى من طعم القهوة يف بلدنا فقد
تع ّودت عليها و�أ�صبحت �أجدها الآن مميزة جد ًا ولذيذة».

تعرفكم على السيد برميل أزرق
ماريا ّ

تبت�سم ماريا وهي تعانق طف ًال من �إحدى املدار�س التي
زارتها .اليوم �أي� ًضا �سوف تزور مدار�س �أخرى� .إ�ستمعت
�إىل طفل وهو ي�شرح لها عن ظهر قلب كيفية الإنتباه �إىل
اخلط الأزرق وحقول الألغام ،فيما وقف �أطفال �آخرون
بال�صف ينتظرون دورهم للإلتقاط �صورة معها.
تتحدث ماريا ب�إعتزاز عما تقوم به ،فتقول« :مذ جئت
�إىل هنا قمنا بزيارة �أكرث من  30مدر�سة ،وما زال
هناك الكثري».
ماريا دي فونزو هي عريف �أول يف اجلي�ش الإيطايل
وتنتمي �إىل الفوج  28امل�سمى «بافيا» من بيزارو ،وهو
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وحدة ع�سكرية م�س�ؤولة عن التوا�صل العملياتي .تخدم
ماريا يف الناقورة يف �إط��ار فريق «وح��دة التوا�صل مع
املجتمع املحلي» ( ،)MCOUوهو عبارة عن هيكلية
تت�ألف من جنود �إيطاليني واندوني�سيني من اليونيفيل
وتتميز بعالقاتها مع ال�سكان املحليني .يقوم الفريق
بزيارات �إىل املدار�س ور�ؤ�ساء البلديات واملخاتري يف
عدة قرى تقع جنوبي نهر الليطاين ،وتت�ألف الوحدة
من  24جندي ًا و�ستة مرتجمني لبنانيني ،وماريا هي
اجلندية الوحيدة بينهم.
وت�ضيف« :من املهم جد ًا �أن يكون يف هذا العمل نهج

وخالل حديثنا مع الطبيبة باجرا�شاريا �أن�صتت قلي ًال ،
ثم �أ�ضافت« :املر�أة لي�ست م�ساوية فقط للرجل وقادرة
على �أداء كل م�س�ؤولياته ،ولكنها قادرة �أي� ًضا على دخول
�أي جمتمع ب�سهولة �أكرث مما ي�ستطيعه الرجل .النا�س
بب�ساطة يكونون �أكرث �إرتياح ًا بوجود املر�أة».
تخرب الطبيبة النيبالية عائلتها عن زياراتها لبلدات
جنوبية والإ�ستقبال الدافئ الذي حتظى به من ال�سكان
املحليني ،وعن ذلك تقول « :أ�ح�ترم النا�س هنا كثري ًا،
وكذلك �أحرتم ثقافتهم و�أقدّر ح�سن �إ�ستقبالهم .املر�أة
اللبنانية حتب العائلة متام ًا كاملر�أة النيبالية».
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أ�ن �ث��وي ،ف��ذل��ك يخلق ج��و ًا خمتلف ًا عند التعامل مع
الأطفال .النظرة �إىل املر�أة غالب ًا ما تكون �أكرث �إن�سانية،
و�أكرث �شمو ًال ،حيث يتقبلها الآخر حتى لو كانت ترتدي
زي �سالم».
الزي هنا هو ّ
ز ّي ًا ع�سكري ًا ،لأن هذا ّ
ه��ي دائ �م � ًا ع�ل��ى أ�ه �ب��ة الإ� �س �ت �ع��داد ،ودائ �م � ًا ج��اه��زة
ل�ل�إن�ط�لاق �إىل لقاء �آخ��ر� ،أو ل��ر ؤ�ي��ة أ�ط �ف��ال �آخرين
يتط ّلعون �إىل م�ستقبل �أف�ضل.
منذ ب�ضعة �أ�شهر �إبتدعت »وحدة التوا�صل مع املجتمع
املحلي» (� )MCOUشخ�صية يف جمال التوا�صل .وعن
ذلك تقول ماريا بر�ضى�« :إن��ه ‹ال�سيد برميل �أزرق›،
وهو عبارة عن دمية من البال�ستيك على �شكل الرباميل
املو�ضوعة على خط الإن�سحاب».
ت�ضيف« :وعلى عك�س الربميل احلقيقي ،ف�إن ‹ال�سيد
برميل �أزرق› يبت�سم للأطفال ويحذرهم من اخلطر
الذي ميكن �أن يحدث يف حال �إجتياز اخلط الأزرق».
وتختم م��اري��ا حديثها قائلة« :ب�ع��د ر ؤ�ي ��ة قدراتهم،
�أ�صبحنا مقتنعني �أنه بف�ضل ه�ؤالء الأطفال اللبنانيني
�سوف يكون عاملنا �أف�ضل».
الرائد بيار باولو دي �سالفو

أحداث متسلسلة

اليوم الدولي للتوعية من األلغام

حملة تشجير

أطلقت اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية ومنظمة
أهلية محلية حملة تشجير بغية تعزيز الصحة البيئية في
مرجعيون .تهدف الحملة إلى زرع ست اآلف شجرة على
أراضي البلدية.
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�إن ما يقدر بنحو  425.000لغم ًا �أر�ضي ًا ال تزال ت�شكل تهديد ًا يومي ًا
لل�سكان يف لبنان� ،إ�ضافة �إىل وجود �أكرث من  18كيلومرت ًا مربع ًا من
الأرا�ضي التي ال تزال ملوثة بالقنابل العنقودية .كما ال يزال تل ّوث
الأرا�ضي بالألغام يحول دون و�صول ال�سكان املحليني �إىل م�ساحات
وا�سعة من الأرا�ضي الزراعية و�أماكن الرعي ،ف�ض ًال عن ت�أثريها
املبا�شر على حياة ال�سكان.
وحتى تاريخ الأول من �آذار من العام � ،2013أنهت فرق �إزالة الألغام
التابعة لليونيفيل تنظيف �أكرث من  80.000مرت ًا مربع ًا من الألغام.
خالل الفرتة املمتدة بني عامي  2002وّ ،2008متت جهود �إزالة
الأل�غ��ام يف جنوب لبنان بالتن�سيق مع مركز تن�سيق �أعمال �إزال��ة
الألغام يف جنوب لبنان( )UNMACC-SLالتابع للأمم املتحدة يف
�إطار �شراكة بني الأمم املتحدة والقوات امل�سلحة اللبنانية.
ويف ني�سان من العام اجل��اريّ ،
نظم برنامج الأمم املتحدة لدعم
الأعمال املتعلقة بالألغام ( )UNMASTحف ًال يف املقر العام لقوة
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان (اليونيفيل) يف الناقورة �شارك فيه
طالب من مدار�س حملية ،حيث تلقوا تدريب ًا يف جمال التوعية من
الألغام و�أتيحت لهم الفر�صة ملتابعة �شروحات تعريفية.
نشر التوعية حول السالمة المرورية
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مت �إط�لاق حملة التوعية حـــول ال�سالمــة املروريـــة يف �آذار من
العام اجلاري وكانت موجهة �إىل الأوالد الذين ترتاوح �أعمارهم
بني  6و� 10سنوات� .أج��رت اليونيفيل ،وبالتعاون مع املنظمة
اللبنانية غري احلكومية «كن ه��ادي» وال�شرطـــة الع�سكريـــة يف
كتيبتي اليونيفيـــل الإيطالية والتنزانية ،اجلولـــة الثانيـــة من
احلملة ،حيث �إ�ستهدفت هذه املرة � 280شاب ًا ترتاوح �أعمارهم
بني  15و� 17سنـــة يف ثانويـــة �صور املختلطة.

ه��ل ستنتشر اليونيفيل على

طول الحدود اللبنانية السورية؟
يف ما يتعلــق ببعــ�ض التقاريــر الإعالميـــة التي حتدثــت عن تغييـــرات
حمتملــة يف دور و�أن�شطــة اليـــونيفيــــل يف ال�ســـيـاق الأو�ســع للتطـورات يف
�ســـوريا ،يهم البعثــة �أن ت�ؤكـــد �أنها تعمــل فقط يف �إطــار واليتها مبــوجب
قــرار جمل�س الأمــن الدولـــي  ،1701ولي�س لليــونيفيـــل �أي دور �أو ن�شاط من
�أي نـــوع كان يف �سوريا.
�إن والية اليونيفيل من �إخت�صا�ص جمل�س الأمن ولي�س م�سموح ًا لنا العمل
خارج �إطار تلك الوالية .تركيزنا من�صب على تنفيذ واليتنا ،وتقت�صر هذه
الوالية على منطقة عمليات اليونيفيل الواقعة يف جنوب لبنان بني نهر
الليطاين واخلط الأزرق.
�إن �إنت�شار اليونيفيل ومهامها مرتبطني بوقف الأعمال العدائية بني لبنان
و�إ�سرائيل ،و�ضمان �إح�ترام اخل��ط الأزرق ،ومنع الأن�شطة العدائية �أو
�أي �إنتهاك لقرار جمل�س الأم��ن ال��دويل  ،1701وخلق بيئة من ال�سالم
والإ�ستقرار يف جنوب لبنان.

�إن �أي تقاريــر �إعالميــة تل ّمح �إىل �أي دور حمتمــل لليــونيفــيل خــارج هــذا
الإطار ال �أ�سا�س لها من ال�صحة.
�إن جميع القوات املنت�شرة يف �إطار اليونيفيل هي حتت قيادة الأمم املتحدة،
وميثل هذه القيادة على الأر�ض القائد العام لليونيفيل ورئي�س بعثتها .كما
�أن املهام التي ت�ضطلع بها اليونيفيل وقواعد الإ�شتباك اخلا�صة بها م�ستمدة
بحذافريها من قرار جمل�س الأمن الدويل  1701وهي حمددة بو�ضوح.

م���اذا تفعل اليونيفيل حيال
الخروقات الجوية اإلسرائيلية؟
تعـــرب اليـــونيفيـــل عــن قلقها مما يحـــدث من طلعات جويـــة يف الأجـــواء
اللبنانيـــة� .إن الطلعـات اجلويـــة الإ�سرائيليـــة يف الأجـــواء اللبنانيـــة متثــل
�إنتهاك ًا لل�سيادة اللبنانيـــة وللقـــرار � .1701أن هذه الطلعات تقــ ّو�ض
م�صـداقيـــة اليـــونيفيـــل والقـــوات امل�سـلحـــة اللبنانيـــة ،وتتعــار�ض مـــع
�أهدافنا وجهــودنا املبذولة لتخفيف حــدة التـوتــر و�إقامـــة بيئـــة �أمنيـــة
م�ستقرة يف جنــوب لبنان .ولطاملا طلبنا مرار ًا وتكرار ًا من �إ�ســـرائيل وقــف
هذه الطلعات اجلــويـــة ،وكـذلك فعــل الأمني العام للأمم املتحـــدة.

هل تود توجيه سؤال إلى اليونيفيل؟ أدخل إلى  www.facebook.com/UNIFILوأرسل رسالة.

ً
يوما كيف
هل تساءلت
يحتفل العالم بالمواليد
الجدد ،وال سيما في
ال�������دول ال��م��س��اه��م��ة
بقوات في اليونيفيل؟
لبنان

يتم �إعداد نوع خا�ص من احللويات يف املنزل ي�سمى
«املغلي» (يتكون من الأرز املطحون والزجنبيل والقرفة

وال�سكر ،وغريه) ويقدم �إىل ال�ضيوف الذين يزورون
�أ�سرة املولود اجلديد .وبعد �إنق�ضاء ف�ترة النفا�س
التي ت�ستمر  40يوم ًا ،تبد أ� الأم وطفلها بزيارة العائلة
والأ�صدقاء .يقدم الأ�صدقاء هدية �صغرية للطفل� ،إىل
جانب دفق من الأمنيات التي يعربون فيها عن �أملهم
يف �أن يزورهم يف امل��رة القادمة م�شي ًا على قدميه،
وذلك يف معن ًا يرمز �إىل ال�صحة والعمر املديد للطفل.

أندونيسيا

بعد مرور �أربعني يوم ًا من الوالدة ،يقيم اجلاويون-
الأندوني�سيون حف ًال ي�سمى «ك��وك��وران/م��ره��اب��ان»
ترحيب ًا باملولود اجلديد ،فيحلقون �شعر الطفل باملو�س
(�سواء كان ذكر ًا �أو �أنثى) يف فعل يرمز �إىل الطهارة
وال�شكر هلل تبارك وتعاىل .وخ�لال حفل احلالقة،
ق�ص �شعر
يتناوب �أف��راد الأ��س��رة والأ��ص��دق��اء على ّ

الطفل باملق�ص .ويتم تقدمي طعام خا�ص يف هذا
اليوم ،يت�ضمن «البوبور مرياه» (حلويات) و«البوبور
بوتيه» (�أرز مالح).

النمسا

كان ُيعتقد يف النم�سا �أن �أرواح الأطفال الذين مل
يولدوا بعد تعي�ش يف الأماكن التي حتتوي مياه مثل
الآبار والينابيع والربك .مبا �أن طيور اللقلق ترتدد
على مثل هذه الأمكنة ،كان ي�سود �إعتقاد �أن اللقالق
حتمل �أرواح املواليد اجلدد وت�س ّلمهم �إىل ذويهم.
يف الوقت احلا�ضرُ ،يرمز �إىل اللقلق بحفل تقيمه
أ���س��رة الأب والأ��ص��دق��اء عند والدة الطفل ،حيث
تو�ضع متاثيل اللقلق حول مدخل وج��دران املنزل.
يتم مترير متثال اللقلق من عائلة �إىل �أخرى حيث
يكتب عليه �أ�سماء املواليد وتواريخ ميالدهم.

العدد  14تموز 2013

اليوم العالمي للمرأة

جنود حفظ سالم من اليونيفيل بعد أداء عرضهم في إحتفال يوم المرأة
العالمي في مركز صور الثقافي

عـرض موسيقـي لبنانـي خالل اإلحتفـال بيـوم المـرأة العـالمـي فـي مركـــز
صـور الثقافــي

ً
أشغاال يدوية من تعاونيات
جندية حفظ سالم كورية من اليونيفيل تشتري
محلية في الجنوب خالل اإلحتفال بيوم المرأة العالمي في مركز صور الثقافي

جنديات حفظ سالم من اليونيفيل في معرض للصور نظمته اليونيفيل
بمناسبة يوم المرأة العالمي في مركز صور الثقافي

�إحتفلــت اليــونيفيــــــــل كغيــرها مـــن املنظمــــات
الدوليــة يف جميــع �أنحــاء العالــم باليــــوم العاملـــي
للمــر�أة الــــذي �صــودف يف الثـامــن مـــن �آذار مـن
العــام  ،2013حـيـــث �أقيـــم حفــــــل يف مركـــــز
با�ســــل الأ�ســــد الثقــايف فـي �صـور بجنــوب لبنان.
ت�ضمــن احلدث معر� ًضا لل�صـــور الفــوتوغرافيــــة
حمـــل عنـــوان «�سـيــدات اليـــونيفيــــل»� ،إ�ضافــــــة
�إىل عــر�ض ثقــايف.
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وبالإ�ضــافـــــــة إ�لــــى معــر�ض ال�صــــــور ،ح�ضـــــــر
ال�ضيـــوف معر� ً
ضــا تراثي ًــا ت�ضمــن مزيج ًــا مــن
امل�أكوالت اللبنانيـــة التقليديــــة والأ�شغال اليدويــــة
التي �أعدتها �ســيــــدات من تعاونيات وجمعيــات
حمليــــة يف اجلنــــوب.
كمــا تـــم تقـديــم عــر�ض تـرفيهـــــي ت�ضمـــن �أدا ًء
مــو�ســيقي ًـا قـدمتــــه فنــانـــــة لبنــانيـــــة �إ�ضــافــــــة
إ�لـــى رق�صــات تراثيـــة قدمتها فـــرق من خمــ�س

وحـــــدات تابعــــة لليـــونيفيــــــل وهــــي :الكمبـوديــــة
وال�صينيــة والهنديـــة والنيباليــة والأندوني�سيـــة.
�إن اليوم الدويل للمر�أة ي�ش ّكل فر�صة لتقييم التقدم
الذي حتقق ،وهو منا�سبة للدعوة �إىل التغيري والإحتفال
بالإجنازات ال�شجاعة التي حققتها ن�ساء عاديات لعنب
�أدوار ًا �إ�ستثنائية يف تاريخ بالدهن وجمتمعاتهن.
غنوة الديك ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي
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محادثة مع التاريخ
رئيــ�س بلــديــــة بـــرج امللــوك �ســليمـان �ســليمـان
يغـــو�ص يف الق�ص�ص العظيمــة ال �ت��ي تناقلتها
الأجيــال عـــن دور قـريتــــه .ينتبـــه �ســليمان �ســـريع ًا
لل�صورة املـوجـــودة �أعاله والتي �إلتقطتها ال�شـــابـــة
كري�ستني لأحـد املنـازل اخلم�ســــة عــ�شـــر التاريـخيــــة
اجلميلــة التي ال تـــزال �شـــاخمــة يف القريــة .املــواقـع
التــاريخيـــة لها دور حا�ســم يف هــذه القريـــــة التـــي
كانت تتمتــع مبوقــع مركــزي يف التـوا�صــــل ،وال زال
بالإمكان ر�ؤيــــة �آثـار املطـــار القديــم الذي ُبني �إبـان
الإحتــالل الفرن�سي والأملاين.
و�إذ ي�شري �إىل �أن ه��ذه امل�ن��ازل القدميـــة واملميزة
بنيت منــــذ  120عام ًا يف عهــد احلكـم التـركــي يف

اجلنـــوب ،يقـــول �سليمان �أن ملــوك ًا من املنطقـــة
مــ ّروا يف بـــرج امللـــوك يف كثيـــر مـــن الأحيــان يف
طريقهم �إىل دم�شــق �أو تــركيا وغيـــرها مــن الـوجهات
املثيـــرة للإهتمام .وكان عابـــر ال�سبيـــل الذي مي ّر يف
بـــرج امللــوك يخلــد للراحــــة يف قـــالع �ضخمـة ،كما
كانــت ينابيــع املياه وفيــرة.

بعــد احلــربني العامليتني الأولــى والثانيـــةُ ،د ّمر معظم
هــذه القـــالع القدميـــة ل�ســـــوء احلــظ .ولكـــن من
خـــالل جهـــود رئيـــ�س البلـديــــة يف تلك الفتـــرة،
�صـــدر مــر�ســـوم عـــن جملـــ�س الــوزراء اللبنانـي
يف عام � 1963سمــح للقــريـــة �إ�ستعــادة �إ�ســمـهـا
التاريخــــي «برج امللوك».

نصور ،العمر 14
تصوير كريستيل ّ

وق��د �أع��رب رئي�س البلدية �سليمان عن �إمتنانه لوجود
اليــونيفيل ال��ذي ي��و ّف��ر البيئة املواتية لتحقيق الأم��ن
وال�سالم والإ�ستقرار ويعزّز تـوفري فر�ص العمل للمجتمــع
املحلي .كـما لفت �إىل �أن وجود اليونـيفيل �أ ّثر على م�سـ�ألة
النزوح حيـث �أ�صبح هناك �إمكانية للنا�س لإيجاد موارد
وفر�ص عمـل يف القريــــة ،ولــوال ذلك لإنتقــــل النــا�س
�إلــى املــدن �أو �إلـى خــارج البــالد.
وي�أمل رئيــ�س البلديـــــة مــن اللبنــانيني يف اخلــارج،
وال �ســـيما منهم ال�شبــاب� ،أن يتوا�صلــــوا مع جذورهم
وي �ح��اف �ظ��وا ع�ل��ى ه ��ذه امل �ن��ازل ال�ت��اري�خ�ي��ة اخل��ال��دة
وي�ستثمروا يف لبنان.
ح�سن �سقالوي وريتو روز ـ مكتب ال�ش�ؤون ال�سيا�سية

ال���خ���ط األزرق ه���و خط
اإلن����س����ح����اب ال�������ذي ت��م
ت��ح��دي��ده ف��ي ع���ام 2000
م��ن قبل األم��م المتحدة
لغرض التأكد من إنسحاب
الجيش اإلس��رائ��ي��ل��ي من
ً
وفقا
األراض����ي اللبنانية
لقرار مجلس األمن الدولي
 .)1978( 425وال��خ��ط
األزرق ليس ه��و ال��ح��دود
بين لبنان وإسرائيل.
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