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مـات لكــي 

نحيــا نحن

بينمـا كانـــت جملة "اجلنــــــوب" قيد  الطباعـــــــة، تلقــــت 

ال�صـــف  �صــابــط  ُقتل  ماأ�صاوياً.  خبــــراً  اليــونيفيــــل 

�صتيفــــان فــانبيتيغيـم مـــن الـكـتيبــــــة البـلجيـكـيـــــة فــــي 

قــذيفـــــــة  لإبطــال  مهمــــــــــة  فــــي  كـــــان  بينمـا  انفجــــار 

غيــــــر منفجــــــرة بالقـــــرب مــــــن عيتــــرون فـي الثالــث 

مــن اأيلـــــول )�صبتمرب(.

الـ�صابعة  فـي  لبنتني  والأب  الـمتاأهل  �صتيفان،  كان 

البلجيكـــي  اجلي�ش  فـي  يخـدم  العمر،  من  والتا�صعة 

اإلــــى  ان�صــم   ،2004 العـام  فـــي   .1989 العــام  منـــذ 

وحدة نزع القـــذائـــف الـمنفجرة فـي بلدة بولكـابيـــــــل 

البلجيكي.  فـالنــــدرز  غـــرب  اإقليـــم  فــي  الـ�صغيـــــرة 

مهمتـه يف احلـيـاة كــانت وا�صـحــة: اإنقـــاذ العـالــــــم مــن 

اأكثــر اختـــراعـــــــــات الإن�صـــان فتكــــاً.

ومن اأجـــل هـــــذه املـهـمـــــة، و�صــل �صتيفـــان اإلــى لبنـــان 

مـنـــذ ثــالثــــــة اأ�صــهــــــر. 

القــــذائــــــف  نـــــــزع  قـ�صــــــــم  �صتيفــــان  املعــــاون  قـــاد 

مـــــع  وعمــل  البلـجيكيـــــــة  الكــتيبـــــــة  فـي  املنفجـــــــرة 

اأتــــم  علــــى  وكـــان  الـكـتيبــــــــة،  فــي  الألـغــــام  نـازعـــــــي 

�صيئاً  الألغام  نازعـــو  وجد  متــى  دومــاً.  اجلهــوزيــــــة 

قــنبـلـــــــــــة  اأو  اأو متفـجـــــــرة  لـغــمــــــاُ  بـكونـــــــــــه  ُي�صتبـــــــــه 

فـــريقـــــه  مـــع  �صتيـفــان  ي�صـــل  ذخيـــــرة،  اأو  عنقوديـــــة 

لإزالـــــة املتفجــرة واإبطالهــا اأو تــدميـــرهـــا.

حيــوياً  عن�صراً  الألغـــام  اإزالـــــة  ق�صـم  يـــزال  ول  كـــان 

وجــد  اإذا  املثال،  �صبيـــل  فعلى  لليــونيفيــــل.  بالنـ�صبـة 

اليــونيفيـــل عنهـا، يتم الت�صال  واأبلغ  مزارع قذيـفـة 

بق�صم التخل�ش من القذائف املنفجرة لزيارة املوقع 

والتعامل مع امل�صكلة.

فـي خالل ثالثـــــة اأ�صـهر من خدمته يف جنوب لبنـــان، 

املنفجرة  املواد  من  الع�صـرات  وفريـقه  �صتيفان  وجـد 

اأو  اأرواح الأبرياء  باإمكــــانـها زهـــق  كـــان  التــي  املميتـــة 

جرحهم. اإل اأن قذيفة واحدة من بني قذائف كثرية 

ل تــــزال هنـاك تتـربـ�ش لتقتـل املنقــــذ.

من  البالغ  فانبيتيغيم،  �صتيفان  ال�صف  �صابط  فقد 

العمر 35 عاماً، حياته على خط الواجب.  



اأنتجنا عددًا  "اجلنوب" مبرور ثالثني �شنة على تاأ�شي�س اليونيفيل. حيث  يف عددها الأخري، احتفلت جملة 

تربطهم  كانت  املتحدة  الأمم  يف  واآخرين  لبنانيني  وم�شوؤولني  اأوفياء  من  م�شكورة  م�شاهمات  مع  خا�شًا 

عالقات وثيقة باليونيفيل، كان ذلك اأ�شبه باإعادة اإحياء تاريخ جنوب لبنان احلافل بالتقلبات. وبينما ُغ�شنا 

1978، جتلت حقيقة مهمة األ وهي الرابط  يف ال�شجالت لإعادة كتابة حكاية عن اليونيفيل منذ العام 

الإن�شاين القوي بني جنود حفظ ال�شالم واجلنوبيني التي ا�شتمرت  طوال ثالثني �شنة من احلرب وال�شلم.

العودة اإىل امل�شتقبل

االفتتاحية

من  احلــرب  عن  الناجتــة  النف�سيــة  ال�سدمــة  تخفيف  الـى 

يعزز  املبتكرة،  امل�ساركة  على  وامل�سنني  الأطفال  حث  خالل 

جمع املجتمع املدنــي مع مــوارد احلكومـــة لل�سالــح العام. 

يروي لنا عماد عبد الرازق من منظمة "نبع" غري احلكومية، 

يف  لل�سباب  متكني  م�سروع  يف  اليونيفيل  �سريكة  كانت  التي 

خم�س قرى يف جنوب لبنان، عن تطلعات �سبابية مت حتقيقها 

كيف  عن  وا�سح  مثال  وهو  مذهلني.  مبادرة  وروح  بحما�س 

واإرادة  وخياًل  طاقة  يحفز  اأن  ميكن  التوجيه  من  القليل  اأن 

�سبابية على منافع ملمو�سة للمجتمع.

منحنى  على  الإندوني�سيون  اليونيفيل  جنود  ياأخذنا  واأي�سًا، 

لبنان  جنوب  من  قرية   11 يف  ُيطبق  اإبداع  "ذكي"-  تعّلم 

لتعزيز ثقافة الأطفال من خالل جتارب تعليمية م�سلية من 

اأجل حتفيز العقول ال�سابة. 

لبنان  جنوب  �سكان  مع  الطويلة  اليونيفيل  عالقة  تنعك�س 

لل�سوؤون  العام  الأمني  �سرارة،  بالل  بقلم  مقالة  يف  اإيجابًا 

اأن لـرئي�س بلدية  اخلارجية يف جمل�س النواب اللبناين. كما 

ويتم �سرح  املو�سوع.  "كلمة" حول هذا  طريدبا ح�سني �سعد 

يف  العالقة  هذه  وراء  والكامن  املجتمع  بحاجات  الإح�سا�س 

مقال عن التعاون املدين-الع�سكري. 

يعك�س هـــذا العــدد منظــور ال�سباب حول اليـــونيفيـــل ومدى 

عــالقـتــــه بح�سهــم بامل�ستقبـــل. فبالإمكــــان متييــز اخليــط 

امل�سرتك من بني اأ�سكــال لمتناهيـــة من الإن�سانيـــة.

وبعد ت�سنيف حقباتها التاريخية، نكت�سف الآن هذه العالقة 

الإن�سانية الفريدة من وجهة نظر م�ستقبلية. وهذا العدد من 

جملة "اجلنوب" هو حتية اإىل م�ستقبل جنوب لبنان و�سبابه 

يف تفاعلهم احليوي مع جنود حفظ ال�سالم يف اليونيفيل.

اأقالم  من  العالقة  هذه  لكت�ساف  اأف�سل  طريقة  من  وما 

ال�سباب اأنف�سهم. دعونا طالب املدار�س الزائرين من جنوب 

لبنان ليكتبوا عن انطباعاتهم عن يوم اأم�سوه مع اليونيفيل 

يف الناقورة. اأما انطباعنا عنهم فكان اأنهم جيل واثق اخلطى 

جاأ�س  برباطــة  يتميز  كـما  م�سريه.  تقريــر  علـى  وم�سمم 

تتحدى حقائق ما�سيهم القريب الكئيبة. واإن فقرة "ال�سورة 

تتكّلم" تلتقط بع�س ال�سور يف ذلك اليوم.

�سندوق  اليوني�سيف-  ُتعد  وال�سباب،  الأطفال  مع  وبالعمل 

الأمم املتحدة لالأطفال- القوة ال�ساربة بني منظمات العامل 

لورنتي،  روبريتو  لبنان،  يف  املنظمة  ممثل  وير�سم  اأجمع. 

�سورة اأ�سمل ت�سلط ال�سوء على هموم �سبابية تتعدى احلدود 

وم�ساركة  ا�سرتاتيجية  �سراكات  خالل  ومن  اجلغرافية. 

امللمو�سة  والتح�سنات  مبيزاتها  اليوني�سيف  ترتك  ال�سباب، 

اجلنوب  يف  والن�ساء  الأطفال  حياة  يف  اأثرًا  حتدثها  التي 

وكذلك يف اأنحاء اأخرى من لبنان.

تاأثروا  الذين  لالأطفال  النف�سي-الجتماعي  الدعم  يتخذ 

بني  ال�سراكة  من  مهمًا  حيزًا  لبنان  جنوب  يف  بالنزاع 

اإليهما العديد من املنظمات  اليوني�سيف واليونيفيل، وتن�سم 

الدولية واملحلية. وكانت النتيجة مركز بنت جبيل املجتمعي، 

من  حيدر  �سامر  ي�سفه  كما  نوعه،  من  الأول  املركز  وهو 

الهادف  التجمع  فهذا  احلكومية.  "اإنرت�سو�س" غري  نرياج �شينغمنظمة 

رئي�س التحريـر



»اجلـنــــــــوب«
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عرب املكتب االعالمي لليونيفيل

تنازل

ل ت�سري العالمات اأو طرق عر�س املواد يف هذه املجلة اىل اأّي تعبري عن راأي من اآراء اليونيفيل، يف ما يتعّلق بالو�سع القانوين لأي بلد اأو اأر�س اأو مدينة ولأي من �سلطاتها، اأو يف ما يتعلق بر�سم حدودها.

ول متّثل بال�سرورة الآراء  املعرو�سة،�سيا�سات اليونيفيل اأو مواقفها، كما ل ي�سّكل ذكر الأ�سماء اأو العمليات التجارية اأّي ت�سويق لها.
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كلمة رئي�س البلدية

�شوؤون اإن�شانية

العودة اإىل امل�ستقبل

النــائـب  الثـالثيــن،  تبلــغ  اليـــونيفيــل 

اليـونيفيـــل،  قوات  لقـائــد  اجلديـــد 

الألغام،  خماطـــر  مــن  التــوعيـــة  يـــوم 

ال�ســـالم، من  مـــن حفـظ  �سنـــة  �ستـــون 

اأجــل اأطفـال �سبعا، ري حقــول اخليـام، 

جايبــور،  من  ح�سرت  التــي  القــدم 

الق�سيـــر،  عـــد�ســيت  فـي  القــدم  كــــرة 

امل�ســاركــــة  ليــف،  بيت  اإلــى  الطـريــــق 

فـي مهرجـانات �ســـور، تغييــر فـي قيادة 

قــوة اليونيفيل البحرية.
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 اأحداث مت�سل�سلة 

اأيار )مايو(،  والع�سرين من  التا�سع  يف 

اأي يوم حفظ ال�سالم يف الأمم املتحدة، 

عامًا   60 مبــرور  اليــونيفيــل  احتفلت 

فـي  ال�سالم  حفظ  عمليات  بدء  على 

الأمــم املتحــدة.

مـــن  ال�ســـالم  حـفـــظ  جنـــود  ح�ســـر 

اليـــونيفيـــل  تكّون  خمتلفة  كتيبة   26
فـي  احتفــاًل   )28 اليــوم  )اأ�سبحـت 

املقر العام لليــونيفيــل يف الناقــورة.

من  اأكرث  اليوم  املتحدة  الأمم  لدى 

حواىل  من  وامراأة  رجل   110,000
النزاع  مناطق  ينت�سرون يف  دولة   120
هوؤلء،  بني  من  العامل.  اأرجاء  حول 

مــالحـظــــــــة: مبــــا اأّن عــــــــدد حــزيــــــران مــن جمــلـــــــــة "الــجــنــــــــــوب" لـــم يتم�صــــن ق�صــــم "اأحــــــداث مـت�صـل�صــلـــــة"، يــغــطـــــي هــــــذا العـــــــدد الأحـــــــداث مــــــن اآذار حتــــــى اآب 2008

)مار�س(،  اآذار  من  ع�سر  التا�سع  يف 

تـاريــخ  فـي  مهمـــة  عـالمـــة  ت�سجلـت 

حفـظ  مهمــة  اأكملــت  اإذ  اليــونيفيــل، 

تاأ�سي�سها  منذ  الثالث  عقدها  ال�سالم 

الدولــي  الأمن  جمل�س  قــرار  مبوجب 

رقـم 425 يف العام 1978. لالحتفال 

بهذه املنا�سبة، اأقيم حفل عند الن�سب 

فـي  العام  اليونيفيل  مقر  يف  التذكاري 

حفظ  جنود  �سارك  حيث  الناقورة، 

عن  وممثـــلون  احلفـــل  فـي  ال�ســــالم 

امل�سلحـة  والقـوات  اللبنانيـة  احلـكومــة 

والبعثات الدبلوما�سية، روؤ�ساء البلديات 

اإلــى  بالإ�سافــة  حمليـيـن،  ومـ�ســوؤوليـن 

رجـال الإعـالم.

كـالوديـــو  اللــواء  اليونيفيل  قائد  توجه 

التزام  موؤّكـدًا  احل�سور،  اإىل  غرازيانو 

وذلك  بواجبــاتها،  بالوفاء  اليــونيفيـــل 

امل�سلحة  القــوات  مع  الوثيق  بالتعـــاون 

مبهمتنا،  ا�سطالعنا  "اأثناء  اللبنانية: 

قدراتنا  ب�سبب  لي�س  العزمية  تغمرنا 

من  الدعــم  نتلقـــى  لأننا  بل  فح�سب 

يعلمـــون  الـذيـــــن  اجلنـــــوب  اأهــالـــــي 

الأمن  تاأمني  فـي  للم�ساعدة  هنا  اأننا 

وال�ستقرار لهم."

ومت  لل�سور  معر�س  تنظيم  مت  كما 

على  ال�سوء  لت�سليط  وثائقي  عر�س 

لبنان  جنـــوب  فـي  اليـونيفيـــل  وجود 

منذ ثالثة عقـــود.

يف الرابع من ني�سان )اأبريل( ومبنا�سبة 

اليوم العاملي للتوعية من خماطر الألغام، 

دورات  من  العديد  اليونيفيل  نظمت 

بالإ�سافة  الألغام  خماطر  حول  تثقيفية 

اإىل اأن�سطة اأخرى يف جنوب لبنان وذلك 

والتدابري  امل�سكلة  جتاه  الوعي  لزيادة 

الوقائية من املخاطر التي ت�سكلها الألغام 

والقنابل العنقودية فـي املنطقة.

 ،2006 العام  يف  النزاع  انتهــاء  منذ 

والقنابل  املنفجرة  غري  القنابل  كلفت 

كما  حياتــهم،  مدنيًا   27 العنقوديـــة 

234  �سخ�سًا. هــذا  اإ�سابــة  اإىل  اأدت 

ذهبـــوا  �سخ�سًا   39 اإىل  بالإ�سافــــة 

�سحية الألغام )من بينهم جنديان من 

من  �سخ�سًا   34 واإ�سابة  اليونيفيل( 

الألغام. 

التــابعـــــة  الألغــــام  نـــزع  فــرق  قامــت 

لليــونيفيـــل بجعل اأكرث من 5.2 مليــون 

خالية  املتاأثرة  املناطق  من  مربع  مرت 

 30,500 من الألغام ودّمرت اأكرث من 

واألغام يف جنوب  منفجــرة  غيـــر  قنبلة 

لبنان، انتهت يف اواخر اآب 2008. 

اليونيفيل تبلغ الثالثني

النائب اجلديد لقائد  قوات  اليونيفيل

ا�ستقبلت  اآذار،  من  الع�سريــــن  فـي 

للقـــائد  جـــــديد  نـــائب  اليــونيفيــــل 

العـــام، العميـــد الركن اأبـــوربا كــومار 

من  مواطنه  حمل  حل  الذي  بــردلي 

اجلي�س الهنـــدي العميـــد الركن جاي 

اليـونيفيــل  غادر  الذي  نهرا  براكا�س 

املتفـــانية  اخلـــدمة  من  �سنتني  عقــب 

فـي املهمة.

بـــردلي  الركــن  العميـــد  تكليــف  مت 

فــــي  تخرجــه  بعد  م�ســاة  ك�ســابط 

فـــي  الوطنــــي  الدفــــاع  اأكـــادمييــــة 

مــــــن  كـخريــــــج   .1977 حزيـــــــران 

ويلنغتـــون،  فـي  الدفــاع  اأركــان  كلية 

املهمــــــة  املنا�سب  من  العديـــد  تبــّواأ 

مناطــــق  فـي  والأركـــان  القيـادة  فــي 

العمـليـات.

خدم   ،1992-1991 العـام  خـــــالل 

الأمم  بعثة  يف  ع�سكري  كمراقب 

املتحدة للتحقق فـي اأنغول. بعد اإمتامه 

اجلي�س  كلية  يف  العليا  القيادة  ر  ُمقَرّ

حفظ  لعمليات  كـمدير  عمل  احلربية، 

مقر  املتحدة يف  لالأمم  التابعة  ال�سالم 

اجلي�س الهندي. كما وُيعد من الباحثني 

وامل�ساهمني يف من�سورات الأمم املتحدة 

واألف  اأخرى،  ومنتديات  والندوات 

الأمن:  �سيناريو  "تغيري  بعنوان:  كتابًا 

الدللت لعمليات حفظ ال�سالم التابعة 

لالأمم املتحـــدة."

يوم التوعية من خماطر الألغام

�شتون �شنة

من حفظ ال�شالم
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اليونيفيل  يف  الهندية  الكتيبة  نظمت 

لأكرث من 10 اأيام عيادة "قدم جايبور" 

لتاأمني  وذلك  ال�سقي  اإبل  يف  مقرها  يف 

الأطراف ال�سطناعية اإىل املعوقني.

ثمانية  من  يتاألف  فريق  العيادة  اأدار 

"بهاغوان ماهافري فيكالنغ  خرباء من 

اجلمعية  وهي  �ساميتي"،  �ساهاياتا 

الأطراف  ملوائمة  العامل  يف  الأكرب 

الهندية.  جايبور  مدينة  يف  ومقرها 

اأ�سيبوا  �سخ�سًا   141 حواىل  منح  مت 

عنقودية  قنبلة  اأو  لغم  انفجار  جراء 

مب�سماكات للقدمني واليدين وال�سلل.

نوعها  من  الرابعة  العيادة  هذه  ُتعترب 

تنظيم  مت  حيث  لبنان،  يف  تنظم  التي 

)يناير(  الثاين  كانون  يف  الأول  املخيم 

ما  ا�ستفاد  الوقت،  ومنذ ذلك   .2006
عيادات  من  مري�سًا   336 جمموعه 

جايبور". "قدم 

حزيران  من  والع�سرين  الثامن  يف 

البتدائية  املدر�سة  قامت  )يونيو(، 

الر�سمية فـي �سبعا بتعزيز بنيتها التحتية 

من خالل عملية جتديد لباحة املدر�سة 

وال�سالمل وذلك مب�ساعدة اليونيفيل.

مت  )يـوليــــو(،  متـــوز  مـن  الأول  فـي 

احلقول  لري  قناة  م�سروع  تد�سني 

الزراعية يف اخليام، كانت اليونيفيل 

قد اأجنزتــــه.

نبع  ميــاه  ربط  اإلــى  امل�سروع  يهدف 

الدردارة  مبنبـع  مـزراب  اأبـــو  عني 

القناة  هـذه  امل�سيل.  نبع  خــالل  من 

مياه  ت�سببه  الذي  ال�سرر  متنع  لن 

احلقـــول  فـي  ال�ستــاء  فـي  الأمطـار 

نظام  �سيزود  بل  فح�سب،  املجــاورة 

الري فـي املنطقة باملياه.

كــواحــد  امل�ســــروع  هـــذا  حتديـد  مت 

ال�ســلـــــــة  ذات  الأولــويــــات  مـــن 

املنطقــــــة،  فـــي  التحتيــــة  بالبنــى 

ال�سلطـــات  مــــع  بالت�ســـــاور  وذلـــك 

البلديــــــة.

بداأ  م�سروع  برعاية  اليونيفيل  قامت 

م�سوؤويل  طلب  على  بناء  به  العمل 

وحدة  مع  بالتعاون  وذلك  املدر�سة، 

والكتيبة  املدين-الع�ســكري  التن�سيق 

الهنديـــة.

نظمت  اجلديدة،  باملن�ساآت  لالحتفال 

مب�ساركـــة  تد�سيــن  حفــل  املدر�ســــة 

املحلي.  واملجتمـع  الطالب  من  فاعلــة 

ح�سر احلفل اأكرث من 200 �سخ�س، 

�سبعا  بلديــة  رئي�س  ذلك  يف  مبا 

بالإ�سافــة  ها�سـم،  قــا�ســم  والنائـب 

اإىل رجال ديــن.

اإعــادة  اأن  اإلـــى  الإ�ســــارة  تـجــــدر 

�ستعـــود  املدر�ســة  بـاحــة  تـاأهـيــــل 

مــــن  تلمـيـــذًا   260 علــى  بالنفـــع 

ذوي  الأطفــال  فـيـهـم  مبن  املدر�ســة، 

احلــاجــات اخلا�ســة.

مهدم  قدمي  بناء  يف  املدر�ســـة  تقع 

و�سكلــت  البلــدة.  مركــز  عن  بعيدًا 

فـي  التحتيــة  للبنــى  ال�سيئـــة  احلالـــة 

الأطفال  �سالمة  على  خطرًا  املبنـى 

اإعادة  عمليــة  �ست�سـاهـم  والأ�ساتـذة. 

الرتبوي  املن�سـاأ  تطويــر  فـي  التاأهيــل 

فـي �سبعا فـي بيئــة اأكثــر اأمنًا.

مع  يخدمون  تقريبًا  جندي   13,000
 1,500 حواىل  فيهـم  مبا  اليونيفيل، 

البحــريــة  القــوة  مـع  يخدمون  جندي 

يف خالل هذه ال�سنوات، نذر 274 جندي 

حياتهم  لليونيفيل  تابعني  �سالم  حفظ 

من اأجل خدمة ال�سالم يف جنوب لبنان.

اأكــثـــــــر  يـدعمـهـــــم  اليــونيفيـــل،  فـي 

اأجنبـــي  مدنـــي  موظف   1,000 مـــن 

وحملـــــــي.

القدم التي ح�رشت 

من جايبور

ري حقـول اخليـام

من اأجل اأطفال �شبعا



 اأحداث مت�سل�سلة 

يف الأول من اأيلول، اإنتقلت قيادة القوة 

البحرية يف اليــونيفيــل التــي ترتاأ�سها 

من  "يورومارفور"،  الأوروبية  القوة 

اليطايل  بياز  دي  روجرييو  الأمريال 

اإىل الأمريال األن هيندن الفرن�سي.

علـــى  الت�سليــم  احتفــــال  جــــــرى 

بح�سور  �سريوكــــو  ال�سفينــــة  مــتــــن 

اللــــواء  اليـــونيفيـــل  قـــوات  قائـــــد 

قــــــوة  وقائـــد  غرازيانــــو  كالوديـــــو 

جي�سيبي  الأمريال  نائب  اليورومارفور 

امل�ستوى  رفيعـي  و�سبــاط  لريتـــــورا 

من القوات امل�سلحة اللبنانية وممثلـني 

دبلوما�سيني عن البلـــــدان امل�ساركة يف 

قوات اليونيفيل.

البحريــة  اليــونيفيــل  قــوة  اإ�ستطاعـت 

منذ بدايـة عملياتــها فـي 10 ت�سريــن 

هوية  من  تتحقق  اأن   ،2006 الأول 

وحتيـــل  �سفينـــة  األـف   18 حـوالـــى 

بها  �سفينــــة م�سبتـــه   150 مــن  اأكثــر 

اإلــى ال�سلطـات اللبنانيـــة.

فـي  بلــــدًا   12 اليـــوم  حتــى  �سارك 

وهــم  البحــريـــــة  اليــونيفيــــل  قــــوة 

وفر�سا  والدامنارك  وبلغاريا  بلجيكا 

وهولندا  وايــطاليا  واليـــونيان  واأملانيا 

والنـــروج واإ�سبـانيا وال�ســويد وتــركيا.

و�سّكـلــت "يــــورومارفـــــور" جـــزءًا من 

 29 منـذ  البـحريــــة  اليــونيفيـــل  قــــوة 

�سـبــاط 2008.

كرة القدم يف عد�شيت الق�شري

قرية  لدى  اأ�سبح  )يوليو(،  متوز  يف 

القدم  لكرة  ملعبًا  الق�سري  عد�سيت 

القرية  ل�سباب  يت�سنى  بحيث  امل�سغرة، 

من  بهم  خا�سة  م�ساحة  على  احل�سول 

اأجل اأن�سطتهم الرتفيهية والبدنية.

به  ا�سطلعت  الذي  امل�سروع  ت�سمن 

موجودة  باحة  تاأهيل  اإعادة  اليوينفيل 

البلدية.  مبنى  من  بالقرب  اأ�ساًل 

اأر�سها  ت�سوية  اإىل  بحاجة  كانت  لكنها 

الع�سب  من  طبقة  ومّد  وتقويتها، 

وكذلك  �سطحها،  على  ال�سطناعي 

و�سبكة  حديدية  اأعمدة  مع  �سور  تاأمني 

ثالثة  العمل  ا�ستغرق  الأ�سالك.  من 

اأ�سهر لتجهيزه. 

د�سنت  )يوليو(،  من متوز  ال�ساد�س  يف 

مت  ليف  بيت  يف  طريقًا  اليـــونيفيـــل 

تعبيده بتمويل من اليونيفيل.

العتياديــــــة  الطريــــق  هــــذه  كانـــت 

�سيئة  حالة  فـي  املحلية  للتحركات 

لذلك،  للمواطنني.  الزعاج  وت�سبب 

التزمت اليونيفيل بتجديدها. 

بلديــــة  رفعت  التد�سني،  موقع  يف 

العلمني  �سعار  حتمل  لوحة  ليف  بيت 

املتحدة  بالأمم  واخلا�س  اللبناين 

اليـــونيفيـــل  مل�ساعدة  تقدير  كعربون 

يف امل�ســروع.

الطريق اإىل بيت ليف

امل�شاركة يف مهرجانات �شور

متـــوز  مــن  والع�سـريــن  ال�ساد�س  فـي 

مــن  الثانــــي  الـيــوم  وفـي  )يــوليـــــو(، 

خ�س�س  واجلـنــــوب،  �ســـور  مهرجان 

املنظمــون اأم�سيــة ثقافيــة لليــونيفيــــل.

مـن  �ســـــالم  حـفــــظ  جـنـــــــود  قـــــــدم 

رق�سـاتـــهــــــم  الـغـــانيـــــــة  الــكتيبــــــــة 

فـي حــــــني  الثقــافـيــــــــة،  التقليديــــــــــة 

قـــــّدم اجلنــــــود الكــوريـــــــــون عر�ســـًا 

مـن فـنــــونهـــم القتــاليـــــة بالإ�ســافــــــة 

اإطـــار  وفــي  وطنيــــة.  رقـ�ســـة  اإلـــى 

الألغــام،  خمــاطــــر  تـجـــاه  التـــوعيــــــة 

عـــــر�ســـت الـكــتيبـــــــــة الإيــطـــــاليــــــــة 

الألغـــام  بنـــــزع  لأن�سـطـتـهــا اخلـــا�ســة 

فـي جنـــوب لبنـــان.

ح�سرت  التي  ال�سخ�سيات  بني  ومن 

اللـجـنـــــــة  رئـي�ســـة  كـانـــت  العـــرو�س 

واجلنـــوب،  �سور  ملهرجـانات  الوطنيـــة 

وقــائــــد  بـــري،  رنـــدا  ال�ســيـــدة 

كالوديــو  اللـواء  اليـــــونيفيــــــــل  قوات 

اليـونيفيـــل  كتـائــب  وقـادة  غــرازيانــو 

امل�ســـاركـــــة.

قــــائد  �سدد  احل�ســور،  اإلــى  متـــوجهــًا 

اليــونيفيــل علـى اأهميـــة هذه الأن�سطـــة 

الثقافيــــــة  العالقــات  تعزز  "التـــــي 
واأهالـــي  اليـــونيفيــــل  بني  والإن�سانيـــة 

احلقيقـــي  ال�سعــور  وتعـك�س  اجلنــــــوب 

فـــي  يعـي�ســـون  باأنهــم  ال�سـكــــان  لـــدى 

اأمـــــن و�ســــــــــالم."

تغيري يف قيادة قوة اليونيفيل البحرية

اجلرنال غرازيانو يتوجه اإىل احلفل

الأمريال دي بياز )اإىل الي�سار( والأمريال هيندن
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ال�شـــــوؤون  مكتـــب  ا�شطلــع 

اليـــونيفيــل  فــــي  املدنيـــة 

توفيــر  فــي  اأ�شا�شــي  بـدور 

املجتمعـي  للمركــز  التمويــل 

املجتمــع  منظمــات  وتقريــب 

املدنــي مـن ال�شبـاب والأطفـال.

اليوني�سيف،  منظمة  من  املمول   "INTERSOS"الـ

ال�سوء على الن�ساطات املتنوعة التي تطال �سرائح املجتمع 

امل�سنني.  اإىل  و�سول  بال�سباب  مرورًا  الطفال  من  كافة، 

ويقول اإن هذا هو جوهر امل�سروع. و"كو�سوفو"  مثال على 

ذلك، حيث عملت اإنرت�سو�س على ترميم الفجوات الدينية 

الإ�سالمية وامل�سيحية من خالل جمموعة  بني املجتمعات 

من الأن�سطة امل�سرتكة. 

احلركـــة  مركـــز  مدير  وهـــو  جونـــي،  ح�ســان  ي�سدد 

الثقافية يف بنت جبيل، وهي جزء من اللجنة التوجيهية، 

على اهميـــة الن�ساطات التي تقام يف املركز، يف ايام متر 

التي  تلك  �سيما  ل  م�سبوق،  غري  خما�س  يف  البالد  فيها 

لهذه  العامة  الفكرة  جوين  ميدح  واذ  الق�ساء.  تتجاوز 

عر�س  مثاًل  دعمت  الثقافية  احلركة  اأن  ذكر  الأحداث، 

م�سرحية "مرمي املقد�سة" يف بلدة "رمي�س" اهداًء لروح  

اللواء ال�سهيد فرن�سوا احلاج.

اإىل خمتلف جمعيات  التوجيهيــة ر�سالــة  اللجنــة  حتمل 

ن�ساطـات  لتنظيم  بيد  يدًا  العمــل  عليها  جبيل:  بنت 

م�سرتكـــة و�سوًل اىل الهــدف الأ�سمى يف جمتمع مدين 

يوحده رفاه الأ�سخا�س.

�شامر حيدر

املن�شق الوطني يف جمعية "اإنرت�شو�س"

�رشبت جـولة اأخرى من الدمار واخلراب القرى اجلنوبية، فاأثرت على الأفراد من جميع الأعمار. ولكن كالعـادة، 

اأمام القنابل العنقوديـة،  2006 تركتهم يف حالة ه�شة  يبقـى الأطفـال ال�شحايـا الأول للحـرب. فحـرب 

والقذائف غري املتفجرة التي حّدت من حركـة الولد ودّمرت مالعبهم واأماكن الرتفيـه اخلـا�شة بهم. 

ردم  ملحاولة  املحلية  وال�سلطات  الدولية  املنظمات  هبت 

الثغرات التي خلفتها القنابل  ور�سم البت�سامة على �سفاه 

األ  ميكن  معي�سته.  و�سائل  فقد  من  اأو  اأحبائهم  بكوا  من 

ولكن  خ�سارته،  متت  ما  كل  عن  اجلهود  هذه  تعو�س 

اإىل  الراحة  وجتلب  اأف�سل  حلياة  توؤ�س�س  اأن  باإمكانها 

املنظمات  احدى  من�سقة  فرحات  ايفا  ت�سري  كما  النا�س، 

اليطالية )اإنرت�سو�س( املوجودة يف بنت جبيل.

كانت بنت جبيل حمور اهتمام العديد من املنظمات غري 

برامج حتاول  التي حملت  الدولية  واملنظمات  احلكومية 

ولتفادي  املدمرة.  املناطق  احياء  اعادة  خاللها  من 

الزدواجية وتن�سيق اجلهود ب�سورة اأف�سل، عمدت احدى 

املنظمات  جمع  اىل  "انرت�سو�س"  اليطالية  اجلمعيات 

"جلنة  اإطار  يف  جبيل  بنت  يف  العاملة  احلكومية  غري 

توجيهية" حتت ا�سراف البلدية. 

تت�سمن  اليطالية  النرت�سو�س  منظمة  اىل  بال�سافة   

وك�سافة  جبيل  بنت  بلدية  من  كاًل  التوجيهية  اللجنة 

جبيل  بنت  يف  الثقافية  واحلركة  ال�سالمية  الر�سالة 

وك�سافة المام املهدي )عج( ومركز اخلدمات المنائية 

رمي�س  مارجري�س يف  فوج  لبنان  وك�سافة  بنت جبيل  يف 

لل�سليب  جبيل  لبنت  الجتماعية  اخلدمات  وق�سم 

الحمر اللبناين ومدر�سة ذوي الحتياجات اخلا�سة يف 

وجمعية  المنائي  املتحدة  المم  وبرنامج  ال�سعب  عيتا 

التن�سيط  و  املطالعــة  ومركز  اللبنانيــة  املراأة  �ســوؤون 

.CLAC  الثقافـي

نوعه  من  الأول  املجتمعي  املركز  افتتاح  اإىل  ذلك  اأدى 

يف  املدنية  ال�سوؤون  مكتب  ا�سطلع  جبيل.  بنت  مدينة  يف 

اليونيفيل بدور اأ�سا�سي يف توفري التمويل للمركز املجتمعي 

وتقريب منظمات املجتمع املدين من ال�سباب والأطفال. 

ال�سيد  جبيل  بنت  ق�ساء  مقام  قائم  الفتتاح  ح�سر  وقد 

عفيف  ال�سيد  جبيل  بنت  بلدية  رئي�س  دروي�س،  ابراهيم 

بزي الذي يراأ�س كذلك احتاد بلديات املنطقة. ومن بني 

القطاع  قائد  ممثال  "تييبو"  الكولونيل  كذلك  احل�سور 

البلديات،  خمتلف  عن  "اليونيفيل" وممثلون  يف  الغربي 

الأمم  ووكالت  الدولية  واملنظمات  املحلية  واجلمعيات 

املتحدة "كاليوني�سف". 

عال بزي من احــدى ال�سبايا اللواتي يرتددن علــى مركز 

اجتماعيــة  مَل�سوؤوليــة  اأنه  تعتقد  املجتمعي.  جبيل  بنت 

والتـــي  العدوا  اأحدثها  التي  النف�سية  الأ�سرار  معاجلة 

ُيعرف اأنها تظهر من جديد بعد �سنة على مرور احلـرب. 

من  تتمكـــن  اأن  املجتمعــي  املركـــز  خــالل  من  تاأمل 

ويــالت  غبار  ونف�س  بالأطفال  النهـــو�س  يف  امل�ساهمة 

احلــرب عنهـم وعـن جميــع من تاأثــر بها. 

منظمة  م�سروع  مدير  وهو  الرز،  امين  ي�سلط 

املركز املجتمعي 

الأول مـن نوعـــه فـي اجلنــــــوب



يوم  لإم�شـاء  دعوتكـم  متت  "لقد 
الناقــورة."  يف  اليـونيفيــل  مـع 

مدر�شتنـا  مديـــر  اإعــالن  مـالأ 

بالت�شـويــق  نفو�شــنا  املفاجــئ 

املتوتـــر...

املنا�شبات  يف  �شـــواء  املحليـــني،  ال�شكان  مع  اليــونيفيــل  تفاعــل  من  حيويًا  ركنًا  الأطفال  ي�شكــل 

جمموعة  ينظمون  الذيــن  ال�شالم  حفظ  جنود  بها  يقوم  التــي  املدار�س  اإىل  الزيارات  يف  اأو  املجتمعيــة 

مقر  �شهد  )فرباير(،  �شباط  من  والع�رشيـــن  ال�شاد�س  ويف  اأنـه  اإل  والرتفيهيــة.  الرتبويـة  الأن�شطـة  من 

اأربع  16 تلميذًا، ت�شع فتيات و�شبعة فتيان من  اأم�شى  اليـونـيفيـــل ا�شــرتاحة �شبابيـة من نوع خمتلف. 

مدار�س خمتلفة يف جنــوب لبنان، يومًا يف مقر الناقــورة، لي�س حل�شور اأي احتفال كبــري ولكن للم�شاركة 

يف الأن�شطـة اليوميـة والعتياديـة لليـونيفيــل. 

ال�سباب

مع اليــونيفيــل
يـــوم

ال�سوؤون  موظفة  لدى  توّلد  اقتناع  من  الفكرة  هذه  نبعت 

تقطن  التي  فــرىل  بزيع.  رىل  اليونيفيل  يف  املدنية 

حفظ  جنود  ت�ساهد  وهي  ترعرعت  لبنان،  جنوب  يف 

اأكرث  لتعرف  الف�سول  لديها  ال�سالم،وبالتايل لطاملا كان 

�سعرت  منها،  جزءًا  اأ�سبحت  وقد  والآن  اليونيفيل.  عن 

املنطقة.  من  الطالب  بني  اليونيفيل  عن  الف�سول  بهذا 

اليونيفيل  مهمة  يفهمون  جلعلهم  اأف�سل  طريقة  من  وما 

واأن�سطتها من اللّتما�س املبا�سر مع عمل اليونيفيل.

يف  املدار�س  عن  امل�سوؤولني  بع�س  مع  فكرتها  رىل  تابعت 

غزال  حممود  ال�سيد  املدار�س-  مدراء  رّد  جاء  املنطقة. 

من ثانوية العبا�سية الر�سمية، ال�سيد ح�سن عزالدين من 

من  �سبلي  ح�سني  ال�سيد  املختلطة،  الر�سمية  �سور  ثانوية 

ثانوية مروحني، وال�سيد جورج �سوفاين من ثانوية رمي�س 

على  منهم  كل  ووافق  دعوتها  على  اإيجابيًا  الر�سمية- 

م�ساطرة  ثم  ومن  اليونيفيل  لزيارة  تالميذ  اأربعة  اإر�سال 

جتربتهم مع زمالئهم يف املدر�سة.

اليوم،  نهاية  يف  اأنه  اإذ  ملمو�سًا،  الزائرين  حما�س  كان 

اإىل  يتوقون  لل�سالم  �سغار  �سفراء  اإىل  التالميذ  حتول 

اليونيفيل يف مدار�سهم واجلوار. كتبت ندى  ن�سر ر�سالة 

من  تالميذ  اأربعة  اإىل  بالإ�سافة  العبا�سية  من  احل�صيني 

وعلي  بارود  وبالل  مو�صى  و�صمية  �صقري  اأمرية  �سور- 

"اجلنوب" راوين حكايات متفرقة  اأبو خليل- اإىل جملة 

مل�سنا  اأن  وبعد  اليونيفيل.  مع  اأم�سوه  الذين  يومهم  عن 

ان�سجامًا مذهاًل يف رواياتهم ويف م�ساعرهم، جمعنا اأدناه 

مقتطفات من كتاباتهم...

بالت�سويق  نفو�سنا  املفاجئ  مدر�ستنا  مدير  اإعالن  مالأ 

مع  يــوم  لإم�ساء  "لقد متت دعوتكم  قــال:  حــني  املتوتــر 

اليونيفيل يف الناقورة. رحنا نت�سائل بربكم، ماذا �سنفعل 

هناك؟ " اذ كان لدينا الف�سول لكي نكت�سف.

اإىل  لالإن�سمام  الناقورة  يف  البا�س  من  نزلنا  حني 

اأخرى،  مدار�س  ثالث  من  الطالب  من  اأكرب  جمموعة 

مت  بنا.  الرتحيب  حفاوة  بف�سل  بالرتياح  �سعرنا 

بطاقات  ُو�سعت  حيث  موؤمترات  قاعة  اإىل  ا�سطحابنا 

�سابطان  عّرفنا  م�ستديرة.  ن�سف  طاولة  حول  اأ�سمائنا 

من اإيطاليا واإ�سبانيا على اأن�سطة اليونيفيل.

حيث  اجلوية   Italair قاعدة  اإىل  انتقلنا  هناك  ومن 

مهمتهم  عن  نبذة  اليونيفيل  مروحيات  طيارو  لنا  قّدم 

اقرتبت  ثم  ومن  الداخل.  من  املروحية  على  وعّرفونا 

لليونيفيل  العام  القائد  خرج  ومنها  وهبطت  مروحية 

اللواء كالوديو غرازيانو. اقرتب منا واألقى التحية مرحبًا 

واأخذنا ال�سور معه.

حيث  الإيطالية  الكافيترييا  يف  الغداء  وقت  حان  وبعدها 

ان�سم اإلينا العديد من جنود حفظ ال�سالم. ت�ساركنا مائدة 

خا�سة مع القائد العام وكانت لدينا حمادثة ممتعة معه. 

الناقورة  مقر  يف  توجيهية  جولة  يف  م�سينا  الغداء،  بعد 

عر�س  حيث  البولندي،  اللوج�ستي  املقر  اإىل  وو�سلنا 

الليلية  كاملناظري  معداتهم،  الإيطايل  الأمني  الفريق 

اإىل  ندخل  اأن  الفر�سة  لنا  ت�سنت  كما  الواقية.  والدروع 

البولنديون عر�سًا  ناقالت جند مدّرعة. ثم قدم اجلنود 

موؤثرًا لتبادل اإطالق النار.

تنظيف  حماولة  يف  الأهمية  بالغًا  دورًا  اليونيفيل  وتلعب 

اجلنوب اللبناين من الألغام والقنابل العنقودية. واأظهرت 

وخطورته.  العمل  هذا  �سعوبة  مدى  الفرن�سية  الكتيبة  لنا 

اأعطونا در�سًا يف التوعية من الألغام وقدموا لنا عر�سًا يف 

اإزالة الألغام حيث اأم�سكنا نحن ببع�س املعدات.

املتعددة  اليونيفيل  اأن�سطة  مع  حمطتنا  كانت  ذاك  بعد 

الو�سائط. اأطلعنا امل�سور على كيفية ا�ستخدام الكامريات 

الرقمية، يف حني اأن منتج الفيديو قّدمنا اإىل عامل اإنتاج 

اأفالم الفيديو وتنقيحها.

ال�سيا�سية  ال�سوؤون  مدير  مع  كانت  اخلتامية  اجلل�سة 

لتتويج  اليوم.  الذي حدثنا عن جتربتنا يف ذلك  واملدنية 

لعبنا  حيث  وهمي  �سحفي  موؤمتر  تنظيم  مت  اليوم،  هذا 

دور ال�سحافيني وطرحنا اأ�سئلة عن اليونيفيل اإىل م�سوؤول 

املكتب الإعالمي.

�ستبقى الذكريات الطيبة  لهذا اليوم حمفورة اإىل الأبد يف 

قلوبنا، متامًا كما العالقة اخلا�سة التي تربطنا اليوم مع 

جنود حفظ ال�سالم يف اليونيفيل.



قبل الإقالع

عر�س ل�شبل مكافحة النريان

من داخل حاملة اجلند

ملحة عن الوقاية من الألغام
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اليــونيفيــل  مـــع  يـــوم 

يف  اليونيفيل  مقر  زار  �سباط،   27 يف 

الناقورة 16 تلميذًا من خمتلف املدار�س يف 

جنوب لبنان، لق�ساء "يوم مع اليونيفيل".  

تابع املقال يف ال�سفحة رقم 9.

مماثلة  زيارة  تنظيم  مت  ني�سان،   25 يف 

ملجموعة من 20 �سخ�سًا من ذوي احلاجات 

ال�سـوؤون  وزارة  مع  بالتن�سيــق  اخلا�ســة، 

الإجتماعية.



ال�سور ة تتكلم

املوؤمترون

يف البذلت الع�شكرية

الغذاء مع قائد قوات اليونيفيل

وقفة اأمام الطوافة

ا�ستك�سافية  جولت  اليوم  برنامج  ت�سمن 

ملهمة اليونيفيــل ون�ساطاتها، اإخترب خاللها 

الطوافـة  فـركبــوا  مثرية  اأوقــاتًا  الزائــرون 

وحامــالت اجلنــد وتناولوا الغذاء مع قائد 

قــوات اليــونيفيــل، وتعرفوا اإىل اإنتاج الأفالم 

واملونتاج، وا�ستخدام اأجهزة نزع الألغام كما 

�ساهدوا عر�سًا ل�سبل مكافحة النريان. 

بع�ض اللقطـــات…



اإىل تعليمهم كيفية �شياغة  “بالإ�شافة 
اأظهرت  �شغرية،  ولو  م�شاريع  اقرتاحات 

التوا�شل  كيفية  لل�شباب  العمل  ور�س 

ب�شورة اأف�شل مع البلدية.”

ا�شتفدنــا  اإلنــا  "بــالن�شبــة 
التطبيــق  مـــن  �شـي  اأكــرت 

حل  ومتاريـن  لأفكارنا  العملــي 

خــالنا  وهيــدا  امل�شـاكــل، 

تزيــد ثقتنـــا بنف�شنا."

ياه  بدنا  يلي  ونحكي  فيه  ونتجمع  عليه  جني  مكان  عنا  �شار  "هلق 
زينب  الآن�شــة  عربت  بالنا" هكذا  علـى  بتجي  يلي  امل�شاريـع  ونعمل 

مت  الذي  الناقورة  يف  ال�شباب  نادي  اإفتتاح  اأثناء  الناقورة  بلدة  من  مهدي 

جتهيزه من قبل منظمة "نبع" غري احلكومية، بالتعاون مع بلدية الناقورة 

�شمن م�رشوع تطوير قدرات ال�شباب املمول من قبل اليونيفيل.

�سمل هذا امل�سروع خم�س قرى جنوبية هي : رمي�س، علما 

ال�سعب، يارين، الناقورة، دير قانون النهر، خالل الفرتة 

)مار�س(  اآذار  لغاية   2007 )دي�سمرب(  اأول  كانون  من 

وحتى   14 عمر  من  ال�سباب  من   120 م�ستهدفا   2008
التخفيف من حدة  امل�سروع  اأهداف  اأبرز  ومن  �سنة.   25
ال�سباب  لدى  وخا�سة  القرى  �سكان  لدى  ال�سغوطات 

القرارات  �سنع  يف  بامل�ساركة  ال�سباب  دور  تفعيل  وكذلك 

ويف اأن�سطة احلياة اليومية داخل جمتمعاتهم املحلية.

لذلك، مت �سرح حقوق ال�سباب وواجباتهم. كما تعرفوا على 

يتعرفوا  اأن  لهم  وت�سنى  النزاع.  واإدارة  التوا�سل  مهارات 

به  ت�سطلع  الذي  والتنموي  الجتماعي  الدور  على  كذلك 

اليونيفيل يف جنوب لبنان.

"بالن�سبة  يارين  بلدة  من  الأ�سعد  اإبراهيم  ال�ساب  قال 

لأفكارنا  العملي  التطبيق  من  �سي  اأكرت  ا�ستفدنا  اإلنا 

ومتارين حل امل�ساكل، وهيدا خالنا تزيد ثقتنا بنف�سنا." 

بلدة  الآن�سة ماغي غابي فرح من  تقول  التدريبات  وعن 

علما ال�سعب "التدريبات كانت حجر اأ�سا�س لإلنا ك�سبايا 

و�سباب حتى ن�سري نعطي قيمة لدورنا بال�سيعة".

على  كان  حيث  مترين،  يف  التدريبية  الور�س  تتوجت 

ال�سباب يف كل قرية ا�سكت�ساف امل�سكالت التي تواجههم 

يف قراهم ومن ثم �سياغة اقرتاح م�سروع متويلي ملعاجلة 

باأ�ساليب  جمموعة  كل  خرجت  اإحلاحًا.  الأكرث  احلاجة 

جديدة للتطرق اإىل حاجاتهم املحلية الفريدة. 

رغبة منهم اإ�سماع �سوتهم يف امل�سائل التي تهمهم، �سعر 

اآمن  اإيجاد مكان  اإىل  الناقورة باحلاجة  ال�سباب يف بلدة 

ل�سباب القرية حيث باإمكانهم التفاعل مع بع�سهم بحرية 

نادي  كان  هنا،  من  القرارات.  �سنع  يف  دورهم  وتعزيز 

ال�سباب يف الناقورة. 

على  الت�سجيع  اأن  راأوا  فقد  رمي�س  بلدة  يف  ال�سباب  اأما 

العمل الطوعي وتفعيل دور �سباب البلدة وبناء قدراتهم هو 

الهدف من م�سروعهم الذي رّكز على جتهيز فوج الك�ساف 

يف بلدة رمي�س وذلك للعب دور يف تنظيم الن�سطة الرتبوية 

والجتماعية والبيئية والفنية.

كما اأثار العمل الك�سفي ال�سباب يف بلدة دير قانون النهر 

مو�سيقية  بـاآلت  بلدتهم  يف  الك�ساف  دعم  قرروا  الذين 

واإن�ساء فرقة م�سرح.

فتالميذ  الريا�سة.  ال�سعب  علما  من  املجموعة  اختارت 

اإلـــى  وينتمون  املجـــاورة  القـــرى  من  ياأتون  الثــانوية 

الريــا�سية  الأن�سطة  �ستعزز  لــذلك  خمتلفة.  طــوائف 

التوا�سل بينهم. 

اأن الريا�سة �ستحد  اأن �سباب بلدة يارين �سعروا  يف حني 

لذا،  ال�سباب.  بني  ما  يف  وتقّرب  النحراف  خماطر  من 

اختاروا جتهيز فريق كرة القدم وملعب القرية. 

مت تنفيذ امل�ساريع ب�سهولة بف�سل امل�ساعدة النا�سطة التي 

واملوؤ�س�سات  الحمر  وال�سليب  البلديات  من  كل  قدمها 

ال�سباب  ممثلي  اإىل  كذلك  وان�سموا  واملدار�س.  املحلية 

امل�ساريــع  متابعــة  ت�سهر على  ت�سكيل جلنــة حمليــة  فـي 

للتاأكد من ا�ستمراريتها. 

"تعّلمنا كيف نكتب اقرتاحات م�ساريع و�سار يف توا�سل 
بينا وبني البلدية لنتحاور معها دون حواجز" هكذا عرّب 

مارون عميل من �سباب بلدة رمي�س.

قائاًل:  ر�ساه  عن  يارين  بلديــة  رئي�س  نائب  عرّب  وقد 

"بالإ�سافة اإىل تعليمهم كيفية �سياغة اقرتاحات م�ساريع 
ولو �سغرية، اأظهرت ور�س العمل لل�سباب كيفية التوا�سل 

ب�سورة اأف�سل مع البلدية. 

ووافقه الراأي نظريه من بلدية الناقورة، عدنان حمزة، 

م�سلطًا  البلدية"،  من  قّربهم  امل�سروع  "هذا  قـــال:  اإذ 

عن  ال�سبــاب  تبعد  التــــي  الإغــــراءات  علـــى  ال�ســـوء 

العمل يف اخلدمة العامة. 

والبلدات  القرى  لدى  كبريا  �سدى  امل�سروع  لقى  وقد 

يف  ال�سباب  مع  مماثلة  م�ساريع  بعمل  وطالبوا  املجاورة 

بلداتهم مثل طورا وطري دبا. 

عماد عبد الرازق 

"نبع"

ـُت  لــم يف
القطــــــار بعـــد

اجلنوب
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طلو�شة قرية هادئة تقع على ه�شاب جنوب لبنان وي�شكنها حواىل األف 

�شخ�س. يف يوم �شيفي حار، وبينما معظم الرجال يف اأ�شغالهم والن�شاء 

ال�شمت  هذا  يخرق  احلرارة،  من  هربًا  البيوت  داخل  يقبعون  والأطفال 

هدير اآليات الأمم املتحدة التي تقرتب من القرية.

لنتعّلم ومنرح

هي جمموعة من جنود حفظ ال�سالم الإندوني�سيني األفهم 

الزائرون طريقهم  �سق  بينما  عليهم.  واعتادوا  القرويون 

نحو نقطة اللتقاء يف القرية ليحولوها بهدوء اإىل ملعب، 

راحوا  الذين  الأطفال  خّلفها  مفاجئة  حركة  تولدت 

يرك�سون يف كل الجتاهات ليكونوا جزءًا من املرح.

يعرفون  والأطفال  طلو�سة  على  بجدد  لي�سوا  فالزائرون 

اإذ  واملرح  التعّلم  بني  جتمع  جتربة  يتوقعون:  ماذا  متامًا 

اللكرتونيـة  واملعدات  والكتب  الألعاب  من  الكثري  ت�سمل 

ا�سم  عليه  اأطلق  "غام�س"  اأزرق  با�س  يف  و�سعت  التي 

الذكية". "ال�سيارة 

�سنوات  ال�ست  ابنة  فاطمة  اآت"، �سرخت  هو  ها  هيا... 

مع  باللعب  اأ�سدقائها  مع  تتمتع  يديها.  ت�سفق  وهي 

تثقيفية  األعابًا  لهم  الذين يخبوؤون  الإندوني�سيني  اجلنود 

مثرية لالهتمام.

الذكية"،  ال�سيارة  نحن م�سرورون وممتنون كثريًا لوجود 

مكان  اإىل  ابنتها  ا�سطحبت  بينما  متام،  ال�سيدة  قالت 

وذلك  النرتنت  الذكية  ال�سيارة  ت�سم  اأن  تاأمل  اللعب. 

لتعزيـــز جتربـــة التعلم بالن�سبـــة لالأطفال. "اإن الإنرتنت 

�سيزود الأطفال مبعلومات حمّدثة تو�سع اآفاق اأفكارهم."

بالإ�سافة اإىل مواد واأدوات متعددة الو�سائط كالتلفزيون 

 Playوالــ والكمبيـوتـــر   ،DVDالــ اأقـرا�س  وم�سّغــل 

قرية   11 على  دوريًا  ال�سيارة  هذه  متر  اإلخ.   ،Station
تزور  فهي  الإندوني�سية،  الكتيبة  عمليات  منطقة  يف  تقع 

والطيبة  الق�سري  وعد�سيت  والقنطرة  الغندورية  دوريًا 

ودير �سريان والعدي�سة ومركبا وبيني حيان ورب ثالثني، 

الق�سري وطلو�سة.

للتعلم  نوعها  من  فريدة  فر�سة  الذكية  ال�سيارة  تقدم 

والت�سلية يف بيئة �سديقة لالأطفال. حتى اليوم، �سمل هذا 

الربنامج حواىل 1,500 من الأطفال وال�سباب.

النقيب �شاندي مولنا براكا�شا

الكتيبة الإندوني�شية التابعة لليونيفيل

باملطالعة،  �سنوات  ت�سع  العمر  من  البالغة  �سابرينا  تتمتع 

اللتني  اجلميلتني  الزرقاوين  عينيها  من  ي�سع  والفرح 

راحتا تر�سدان املجموعة الوا�سعة من الكتب التاريخية 

والوثائقيــة فـي ال�سيارة. قالت: "اأنتظر مع رفاقــي كــل 

هنا  الوقــت  اإم�ســاء  نحــب  الـزرقــاء.  ال�سيــارة  اأ�سبـــوع 

بعد املدر�ســـة."

مت ت�سميم ال�سيارة الزرقاء لدعم جمموعة من الأن�سطة 

اإلــى  بالإ�سافــة  الإندوني�سيــة،  الكتيبـــة  بها  تقــوم 

الأولية،  الإ�سعافات  يف  درو�سًا  ت�سمل  اأخرى  مبادرات 

اإىل  امل�ساعدات  من  اأخرى  واأ�سكاًل  الطبية  وامل�ساعدة 

املجتمعات املحلية.

الإندوني�سية:  الكتيبة  قائد  بوترانتو،  م.  اأ.  املقدم  قال 

"اإن ال�سيارة الذكية عبارة عن مبادرة من ال�سيدة الأوىل 
الأطفال  لت�سجيع  يودهويونو،  اآين  ال�سيدة  اإندوني�سيا،  يف 

الأمر  وت�سهيل  املدر�سة  خارج  الدرا�سة  على  اللبنانيني 

التي  ال�سدمة  وطاأة  تخفيف  فـي  ت�ساعد  انها  عليهم. 

عاناها الأطفال خالل احلرب الأخرية."

مع  التفاعل  من  فريدة  م�ساحة  الذكية  ال�سيارة  تقدم 

الألعاب  من  متنوعة  جمموعة  وت�سمل  املحليني  الأطفال 

الذكـيـــة  ال�شيـارة  تقـــدم 

نــوعها  مـن  فريدة  فر�شــة 

بيئـة  فـي  والت�شلية  للتعلـم 

�شديقـة لالأطفـــال.

ال�سباب



خم�س  منذ  لـورينتـي  روبريتـو  لبنان  يف  اليوني�شيــف  ممثــل  يعمل 

لكــل  واحلمايــة  وامل�شــاواة  والتعليـم  ال�شحــة  لتاأميــن  �شنـوات 

طفــل فـــي اأثناء النزاع املدمر عام 2006.

"اجلنوب"، حتدث روبريتو مع نرياج �شينغ لي�شاركه  يف مقابلـة مع جملة 

وجهــة نظــره حــول خمـاوف ال�شبــاب فـي لبنــان وتطلعـاتهــم، 

لبنــان.  جنـــوب  فــي  اليـوني�شيـف  عمـل  اإطــار  فـي  �شـيـمــا  ل 

واإليكــم ما جـاء يف املقـابلـــة...

اليــــوني�صيــف  مهمــــة  باإيجــــاز  ال�صـــــرح  باإمكــانــك  هــــل 

فـــي لبنـــــان؟

يف  عليهــا  املن�ســو�س  املبادئ  ترجمة  الأ�سا�سي  هدفنا 

نعمــل  ملمو�ســـة.  حقائـــق  اإلـى  الطفـل  حقــوق  اتفاقيــة 

احلكومـيـــة  غيــر  واملنظمــات  احلكومــــة  مــع  بيــد  يـدًا 

يــــــزال  ل  حيـث  الأولــــويــــة  مكــامـن  لتحديــــد  وذلـك 

تــــلك  لرتجمـــــة  مـزمنـــة  قــدرة  عــــدم  اأو  فـــراغ  ثمـــة 

فـي  للحـــرب  كــان  الأر�س.  علـــى  اأعمـال  اإلـى  املبــادئ 

لبنــان عـــواقب مبا�ســـرة واأخــرى غيــر مبا�ســــرة علــى 

والن�ســـاء.  الأطفـــال  �سيــما  ل  اله�ســــــة،  املجمــــــوعات 

الأن�سـطـــــة  بـعــ�س  بــدعــــم  اليـــونــي�سيــــــف  وقــــامـت 

وال�ســرف  وامليـاه  ال�سحـــة  جمـــالت  فــي  الأ�ســـا�سيـــة 

ومــــن  وال�سـبـــــاب.  واحلمــايـــــة  والتــربـيــــة  ال�سـحـــي 

لبنـــــان  اأطـفــــال  يــــواجههـــا  التـــــي  التـحـديــات  اأبــــرز 

اإعـــادة  عمليـــــة  تقـــدم  مــن  الرغـــــم  علـــى  اأنـــه  هــــي 

ا�ستقـــرار  عـــدم  فـــي ظــل  يعي�سـون  اأنهــم  اإل  الإعمــار، 

داخلــــــي.

خالل  فـي  لبنان  جنوب  فـي  اليوني�صيف  عملت  كيف 

حرب العام 2006 وبعدها؟

الحتــــالل  فتــــرة  اأثناء  حتــى  اليـــوني�سيـف  عملــت 

 ،2006 متـــــــوز  حــرب  انتهــاء  منــذ  اجلنـــوب.  فـي 

غيـــــــر  واملنظـمــــات  احلـكومـــــــة  مـــع  وبال�ســراكــــة 

علـــى  بالعمـل  اليـــوني�سيـف  ا�ستـمـــرت  احلكومـيــــــة، 

ذات  املجـــالت  فـي  والأطفــال  الن�ســاء  و�سع  حت�سـني 

الأولويـــة، مبا فيها ال�سحــة واملياه وال�ســرف ال�سحــي 

والتعليــــم وحمايــــــة الأطفـــــال وكـذلـك التـوعيـــــــــة فــي 

علــى  اليوني�سيـــــف  ركـــزت  الألغــام.  خماطــــر  جمـال 

وكــــذلك  اجلنــــوب،  فــي  باحلــــرب  املتاأثــــرة  املناطــــق 

اخلدمـــات  فـي  نق�س  من  تعانـــي  التــي  املناطـــق  علــى 

فـي حمـافظــات لبنــان ال�ســت.

على  اليوني�سيف  تدخالت  ركزت  ال�سحة،  جمال  فـي 

تلقيح كـل طفــل فـي جميع املناطـــق فـي لبنــان.

بال�ســـراكــــة  ال�سحي:  وال�ســرف  امليـــاه  جمــــال  فــي 

اليــونـي�سيـــف  قـــامـت  لبنــان،  فـي  امليـاه  م�ســـالح  مـع 

الأ�سـا�سيــة  امليـاه  اأنظمـــة  تاأهيـــل  واإعــادة  بنــاء  بدعم 

ذلـك  فــي  مبـا  النــــزاع،  خـــالل  تـدميـــرهــا  تـــم  التــي 

مما  للميـاه،  خــزانــات  �سـبعـــة  تاأهيــــل  واإعـــادة  بنــــاء 

بامليـــاه.  �سخ�س   380،000 تزويــد  اإعـادة  مـّكـــن 

ال�ســــرف  من�ســاآت  حت�ســــني  اإلـــى  بالإ�سافـــــــة  هــــــذا 

مدر�ســـة   87 فــي  الآمنــــة  امليــاه  وتوفيــــر  ال�سحــــي 

واأنظمـــة ميـاه فـي 12 قريـــة. 

التـربيــــة،  وزارة  مـع  بال�سراكــــة  التعليـــم:  جمــال  فـي 

ال�سديقـــة  املدر�ســـة  بـ"مبــادرة  اليـــوني�سيــف  تقـــوم 

خـــالل  مــن  مدر�ســـة   100 حـــوالـى  فـي  لالأطفـــال" 

تــاأهــيــــــل  اإعـــادة  بــيـن  تـجمــــع  متكاملـــــة  مقاربــــــة 

والغــذاء  ال�سحـــة  يـخ�س  ما  فـي  والتـثـقيف  املــدار�س 

التعليم  اطار  اأنـ�ســطـــة  بـدعــم  تقـــوم  كمـا  والنظافـــة. 

فـــي �سفـــوف ملحـــو الأميـــة و�سفـــوف دعم تعليميـــة.

توفيــر  الأولويــــة  كانــت  الأطفــال:  حمايــــة  جمال  يف 

باحلـــرب.  تاأثـــروا  الذيـــن  الأطفـال  اإلـى  نف�سـي  دعـم 

تعّر�س  مياه  خــزان  اأو  مدمـر  ج�سـر  روؤيـــة  ال�سهــل  من 

الأ�ســرار  روؤيــــة  بـاإمكـــانـــك  لـيـ�س  اأنـــه  اإل  للق�ســف. 

يتكبـدهــا  التــــي  بـ�سهـــولـــــة  والنف�سيـــــة  العاطفيــــــة 

ال�سدمات  من  �سل�سلـــة  فـي  العي�س  جــــراء  الأطفــال 

اأو  الأقــــارب  ومقتـــــل  والنـــزوح  للق�ســـف  كالتـعــر�س 

اإعاقتهــــــم، اإلـــخ...

املالئمة   الظــروف  خلــق  اإعادة  مبكــان  الأهميـــة  من 

خبــروه  ملا  البغي�ســـة  الآثــار  مـــن  للتخفيـــف  للطفــل 

ولكــــي يتمكــــن مــن التعبيــــر عــن نف�سه.

كيف حتققون ذلك؟

قمنا بتوفيــر 25 م�ساحـــة �سديقـــة لالأطفال يف اجلنوب 

ت�سنــى  حيث  كو�سوفو(،  فـي  اليوني�سيف  اأطلقته  )مفهوم 

لالأطفـال النفاذ اإىل خدمات اأ�سا�سيــة كالتعليـم وال�سحـــة 

والرتفيـــه وامل�ساعــدة النف�سيـــة. فـي الواقــع، يجب توفري 

الرتفيـه وامل�ساعدة النف�سيـة يف الوقت ذاته. فمن خــالل 

اأن تعطي الطفل فر�سة ل�ستعادة درجة  باإمكانك  اللعب، 

العاملــون الجتماعيـــون  يتمـكـــــن  بينـمــا  الطبيعيـــة  مــن 

اإلــى  بحاجـــــة  هــم  الذيـــن  الأطفـال  هــوؤلء  حتديــد  من 

العديـد  مع  تعاوّنا  اأف�سل.  ب�ســـورة  خمت�ســة  م�ساعـــدة 

م�ساحــات  لإن�ســــاء  احلكوميـــة  غيـــر  املنظمـات  مـن 

وفـي  ومرجعيــون  واخليام  �سور  يف  لالأطفال  �سديقـــة 

بناء  يف  �ساعدنا  كما  لبنان.  جنــوب  يف  اأخــرى  مناطــق 

)اأكرث  قريــة   71 اإلــى  ت�ســل  الأطفــال  �سبكــات حلمايــة 

الدعــم  علــى  التــدريــب  وفـي  �سخ�سًا(   65،000 من 

النف�ســي-الجتماعــي وحــل النـزاعـات.

ماذا عن املدار�ش؟

قمنـا بالإعــداد حلملـــة "العـــودة اإلـى املدر�ســـة" يف جميـع 

اإلــى التقديرات احلكوميـــة، مت  اأرجاء لبنان. بال�ستناد 

تدمري 40 اإىل 50 مدر�ســـة كليًا خـالل احلــرب، يف حني 

جهــــــود دوؤوبــــــة

لالإعتنــاء بال�شغـــــــار
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من  جزئي.  لتدميـر  تعر�سـت  مدر�ســة   300 حوالـى  اأن 

�سيء،  كـــل  العائــالت  من  الكثيـر  خ�سرت  اأخرى،  جهــة 

املــدار�س  اإلــى  قدمنا  لــذلـك،  الكتــب.  ذلك  فـي  مبا 

ال�سف  لإدارة  كافية  مواد  على  حتتوي  رزمة   7،000
مواد  علــى  حتتــوي  حيث  علبـة"،  فـي  "مدر�سـة  وتدعى 

اإلــى  وفــرنا  عينــه،  الوقـت  فـي  ال�سف.  لإدارة  كافيــة 

املــدار�س 400،000 حقيبـــة مدر�سيــة مــع القرطا�سيــة 

من  الأطفال  يتمكـن  كـي  لبنان  اأنحـاء  فـي  توزيعهـا  تـم 

الأول )اأكتوبــر(  اإلــى املدر�ســة بحلــول ت�سريـــن  العــودة 

2006، اأي بعد �سهريــن من انتهاء احلــرب.

ما هـو تقييمك للتطور احلا�صل حتى الآن؟

�سابقـًا وحتى يف  البلدان حيـث عملــت  فـي  قـط  اأخبـر  مل 

بلـــدي ا�ستجابــــة �سريعــــة كهـذه لتخطــي امل�ساكـــل. فقد 

فـي  واملنـازل  والطـرقــات  كاجل�ســـور  �سيء  كل  ترميم  مت 

املانحني  من  كريـم  دعـم  هنـاك  كان  بالطبع،  اجلنـــوب. 

عــزم  دون  من  اأنـــه  اإلــى  الإ�ســارة  جتـدر  ولكن  والــدول. 

امل�ستحيــــل  من  لكـان  ال�سعــوبات،  لتخطـي  اللبنانيني 

اأن  �ســك  ل  الق�سيــرة.  الفتـــرة  هـــذه  فـي  ذلك  حتقيــــق 

هائـــاًل،  كـان  فالـدمـــار  مــوجــــــودة.  تــــزال  ل  النــدبــات 

كليـًا  البنـاء  اإعـــادة  امل�ستحيـــل  مـن  كان  اأنــه  لدرجـــة 

وبهذه ال�سرعــــة، اإل اأنـــه متـت ا�ستعـادة البنـــى التحتيـــة 

الأ�سا�سيـــة فـي وقــت قيا�ســـــي. 

مـن  الدولـــة  هي  اأيـــن  قيـا�س  املهـم  من  لنا،  بالن�سبـــة 

رعـايـــة  وحتت  ال�سبب،  لهذا  الجتماعيـــة.  اخلدمات 

رئي�س الــوزراء، اأطلقنا موؤخــرًا اإح�ساء متعـدد الأ�سعدة 

وفعاليتـهـا  الجتماعيـــة  اخلدمات  اإلــى  الولــوج  لتحديــد 

رفـاه  علــى  توؤثر  اأخـرى  تنميـة  موؤ�سـرات  اإىل  بالإ�سافـــة 

الأطفــال. يكت�ســب اإح�ساء هذه ال�سنـــة اأهميـــة خا�ســـة 

اإذ اأن العينــة البالغـــة 16،000 اأ�سرة �سيحـدد ب�ســورة 

ت�سكـن  التــي  بالعــائـالت  اخلا�ســـة  احلاجات  اأف�ســل 

الإح�ساء  هـــذا  �سي�ساعد  تعر�سَا.  الأكرث  املجتمعـات  يف 

ال�سيا�ســـات  �ســانعـــــي  لبنــــان  تـــاريـــــخ  فـي  الأكـبـــــر 

�سياغـــة  فـي  البلــد  فـي  الجتماعييــن  والعامليـــن 

لال�ستجــابـــــــة  وذلك  اأف�ســـل  ب�ســـورة  �سيـا�ســاتـهــم 

اإلــى احلــاجـــات الأكثـــر اإحلــاحـــًا. 

ال�صبـاب فـي لبنـان، ل �صيـما  اأولــويــات  براأيــك ما هــي 

فـي اجلنـــوب؟

اجلانبيــة  الآثار  من  كثيــرًا  ال�سباب  عانــى  لبنان،  يف 

حياتهم  علــى  اأثــرت  التي  وال�سراع  الأهليـــة  للحرب 

الت�سامح  اإن  ذلك،  اإلــى  اأ�سف  وامل�ستقبليــــة.  الآنيــــة 

تظهر  الطائفي(  النق�سام  )مقابل  واملواطنيـــة  والتعليم 

بقــوة كـم�سائـــل تهـم املــراهقـني وال�سبـاب اللبنانيني. 

ل�سوء احلظ، ت�ساهم جميع هـذه العوامل يف خيبــة  الأمل 

ما  غالبًا  الذيــــن  اللبنانــــي  ال�سباب  لـدى  املتزايـدة 

ي�سعــرون اأن مكـانهــم فـي اخلارج وبالتــالــي يلجـاأون اإلـى 

الهجــرة بحثًا عن وظيفـــة م�ستقرة. 

مكتــب  يقــــوم  املهمــــة،  الناحيـــة  لهـــذه  مّنا  اإدراكــًا 

باإنتاج   )LBC( األ.بي.�سي  وقناة  لبنان  اليــوني�سيــف يف 

الفريــد  التلفــزيونــي  الربنامــج  "�سوتنا" وهو  برنامــج 

من نوعــه لي�س فـي لبنــان فقط بـل فـي العالــم العربــي. 

 LBC علـى  الأ�سبــوع  فـي  مـرتـني  الربنامـج  هــذا  ُيبث 

 16 بني  اأعمارهــم  تتـــراوح  �سابًا   50 باإنتاجـــه  ويقـــوم 

و20 �سنـــة، وي�ستهــدف حــوالــى 400،000 �سخ�سًا. يف 

اجلنــوب، لدينا جمموعتان: الأوـلى يف معركـــة بالقرب 

جمموعـــة  اأن  �سك  ل  �سيدا.  يف  واأخــرى  �ســور  من 

اجلنـــوب، ل �سيما معركـــة، تهتم كثريًا مل�سائــل ما بعد 

وال�ســالم  الألغــام،  خماطــر  حــــول  كـالتثقيـف  النزاع، 

الفر�ســـة  الأطفــال  تعطـــي  اإن  مـا  ولكـــن  وال�ستقــرار. 

اللغـــــة  جميعـهــم  يتحدثــون  همــومهم،  عـن  للتعبيــر 

التــي  اجلغرافيـــة  املنطقــــة  عـن  النظـر  بغ�س  نف�سهـا 

ينتمون اإليها. 

اأن ت�صاهـــم فـي عملكـــم فـي  كيـــف ميـكــن لليـــونيفيــــل 

جنـــوب لبنــان؟

بــه.  قمنا  الــذي  اجليــد  العمل  تعزيــز  طــور  فـي  نحــن 

ومركــز بنــت جبيـــل املجتمعــي مثـــال علـــى ذلك، حيـث 

املحليــــة  ال�سلطـــات  ذلك  فـي  مبا  منا،  واحــــد  كــل  اأن 

اأكرب.  جناح  حتقيق  يف  قليــاًل  �ساهم  املدنــي،  واملجتمــع 

اأعتقــد اأن هــذا هــو الأ�سلـــوب لال�ستمــرار.

اآخريــن  كثــر  كنا�سطني  اليوني�سيف،  اإن  النـــزاع،  وبعد 

املوارد.  من  هائلــة  كميــة  تلقت  الجتماعــي،  املجـال  يف 

ولكن الآن ومـع تنـاقـ�س املـوارد، نحـن بحاجــة لأن نكــون 

وت�ساهم  ا�ستخـدامها.  طريقــة  يف  ا�سرتاتيجيــة  اأكثــر 

الطبيعيــة.  احلالــة  اإر�ساء  اإعادة  يف  كثيـرًا  اليونيفيــل 

احلاجات  نت�ساطـر  اأن  باإمكاننا  حيـث  املجال  هـو  هـذا 

التـي ينبغـي تلبيتها. 

املـــوارد  نـزود  اأن  وميكننا  الأهم  هو  البلديـــة  دور  يبقـــى 

الأ�سا�سيـــة لبناء منـــوذج مـرجعـــي. ويتعـني عــلى البلديات 

تاليًا اأن حتافـظ على هـذا النهج ما اإن ت�ستوعب اأن هــذا 

يكمــن فـي امل�سلحـــة الف�سلــى ملنطقتهــم.

عبوات املياه املعدنية املخ�س�سة حلملة التوعية �سد خطر الألغامال�سيد لورنتي يف مدر�سة الأن�سرية الر�سمية يف جنوب لبنان مبنا�سبة عودة الأولد اإىل املدر�سة

مقابلة
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واننا  اليـــونيفيـــل،  �سحايــا  بحـــزن  نتذكــر  باملنا�سبــة 

اللبنانــي  واجلي�س  ال�سكــان  تعـــاون  اأن  مـــن  متاأكدون 

وال�سيا�سي  الأمنـــي  بالنتبــاه  م�سحوبـًا  واليـــونيفيـــل، 

�سيمنع حدوث العمليات الإرهابيـــة فـي منطقــة عمليات 

اليـــونيفيـــل وفـي كـــل لبنــان. 

بالل �رشارة 

من �سكان بنت جبيل وهو المني العام لل�سوؤون اخلارجية يف جمل�س 

النواب اللبناين.

من  �سكاوى  اأي  الدولية  الطوارئ  قوات  لدى  تكن  مل 

اأمل  حـركــة  قبل  من  تتم  ملهمتها  معــوقات  اأو  اإزعاجات 

ب�سبب  واأمنيًا  �سيا�سيًا  املنطقــة  تدير  عمليًا  كــانت  التي 

اليــونيفيـــل  بني  وا�سحًا  التعاون  كان  الدولة.  غياب 

ينتهي  اإ�سكال  اأو  اأي حادث  وكان  وال�سكان،  اأمل  وحـركة 

خالل دقائق وبات�سال واحد.

مكتــب  فـي  العــاملـني  مــع  �سـداقتــي  وتطــورت  تنامــت 

اليــــونيفيــــل منــذ ذلك الــوقــت. 

لقوات  الإن�سـانية  الأدوار  اجلنـــوب  يف  نن�سى  لن  �سوف 

ال�سكان  اإليها  يلجاأ  يزال  ول  كان  التي  الدولية  الطوارئ 

تتعلق  لأ�سباب  احلرب  اأو  الحتالل  مراحل  خالل 

ق�سـايا  اأجــــل  ومـن  �سحيــــة  لأ�سبـاب  اأو  ب�ســالمتهم 

اجتماعيـــة تهمهم اأو خدمات قراهم. 

لي�س  املحدودة  اليونيفيـــل  ب�سالحيات  اأنه  نعلـم   نحن 

كانت  لكنها  ومعارك،  حروب  حدوث  متنع  اأن  باإمكانها 

تفعل امل�ستحيل لتخفف من الآلم والأ�سرار. 

واملعاناة  وال�سرب  ال�سمــود  من  طويلــــة  �سنوات  خالل 

التـــي كانت اليونيفيــــل �ساهـدة عليها، متكن اللبنانيـــون 

املنطقـــة  وتـحـــرير  املحتلــــة  اأر�سهـــم  ا�ستعادة  من 

كـفر�سوبـا.  وتـــالل  �سبعا  مــزارع  با�ستثناء  احلدوديـــة 

دفــعـــت  عامًا-   30  – الطويلــــة  ال�سنـني  تلك  وخــالل 

نن�سى  لن  �سوف  نحن  ال�سحايا.  من  العديد  اليــونيفيـــل 

ت�سحيات اأولئك اجلنود حلفظ ال�سالم.

قــــوات  حتــولت   ،2006 العــام  وفـي  ذلك،  بعد 

 .1701 القـــرار  مبـــوجب  مهامها  لتنقيذ  اليـــونيفيـــل 

ا�ستهدفت  دامية  حـرب  بعد  املجدد  النت�سار  هذا  جاء 

البنـى  وكانت  واجلـرحى.  ال�سحايا  مئات  وخلفت  لبنان 

والكهرباء  والت�سالت  املوا�ســالت  و�سبكات  التحتيـــة 

واملاء كلها مدمــرة. كما كانت حــركة املـالحـــة يف مطار 

بيـروت واملوانــئ البحريــة م�سلولــة متامًا. 

بعد   1701 رقم  الأمـن  جمل�س  بقرار  رحب  لبنان  كل 

التي و�سعت  اللبنانيـــــة  املطالـب  اأخذ بعني العتبار  اأن 

حدًا لالأعمال العدائية و�سكلت ا�سا�سًا لعملنا مع الأمم 

دائم  نار  اإطالق  الذي يهدف اىل حتقيق وقف  املتحدة 

و�سالم م�ستدام يف املنطقة. 

القائمـــة  باليونيفيـــل  ت�ستمر عالقتنا اجليـــدة  جمددًا، 

�سبيل  علــى  الإن�سانيـــة.  والعتبارات  املودة  اأ�سا�س  على 

يف  ينخرطون  ال�سكان  اأرى  اأن  جدًا  ي�سعدين  املثال، 

الوحدات  بع�س  تقدمها  التي  اللغات  تعليم  �سفوف 

واأنا  املتبادل.  التفاهم  تعزيز  اأجل  من  اليونيفيـــل  يف 

�ساهمت يف بع�س هذه الربامج. 

اللبنانية  اللجنة  يف  ع�سوًا  اأكون  اأن  ال�سرف  لدي  كان 

من  العديد  نظمت  التي  واجلنـــوب  �ســور  ملهرجانات 

الأن�سطة بال�سـتـراك مع اليـــونيفيــــل اأو خ�سي�سًا لها. من 

بينها كان القــدا�س فـي �ساحـــــة مغـارة قانا واحتفال 26 

متوز الذي �سارك فيه العديد من املجموعات اللبنانيـــــــة 

الفولكلـــوريـــــــة وبع�س املجمـــــوعات مـــن اليــــونيفيـــــل.

الآن، اإذ ت�ستمر العالقـــة �سبه اليوميــــة مع اليـــونيفيـــــل 

وال�سداقـــة  الثقافـــي  والتبادل  التن�سيــق  اإطار  يف 

فــي  �ست�ستمــــر  م�ساعينا  اأن  متاأكـــد  اإين  ال�سخ�سيــــة، 

الأ�سعـــدة.  خمتلف  علــى  الثقافيـــــة  العـــالقات  تعـــزيز 

كما اأننا على يقني باأننا �سن�ستعيــد ال�سيادة اللبنانيـــة يف 

مــن  متاأكـــدون  ونحــن  كفـر�ســوبا.  وتالل  �سبعا  مـــزارع 

اجليـــ�س  دعم  فـي  مهمتها  فـي  �ستنجح  اليونيفيــــل  اأن 

ب�ســـط  مــن  اللبنانيـــــة  الدولــــة  تتمكــن  كي  اللبنانـــــي 

�سيطرتها على اأرا�سيها. 

كما و�ستنجح اليونيفيــــل فـي �سمان الأمــن وال�ستقرار 

عن  القـــوة  عجز  اأثبت  اللبنانــــي  ال�سعب  لأن  الإقليمي 

اأمـــن  تتجاوز  التـــي  املتطلبات  من  ومالءمتـــه  اإرغامـــه 

لبنــان و�سيادتـــه. 

اأتذّكر اأنه يف كل يوم جمعة )يف منت�شف الثمانينات( كنت اأتناول قهوتي ال�شباحية يف مكتب اليونيفيل 

يف �شور، حيث كنت اأح�شل على هديتي الأ�شبوعية التي كـانت عبارة عن تقارير الأمم املتحدة ذات ال�شلة 

425 ون�رش  باليـونيفيل، مما �شاعدين على حتليل املعلومات املتعلقة بالواقع املت�شل باملنطقة وبتنفيذ القرار 

اجلي�س اللبنانـي. كما كنت اأنقل الر�شائل  من واإىل الوزير نبيه بري الذي انتخب فيما بعد رئي�شًا ملجل�س 

النــواب. وكانـت الر�شائل تتعلــق مبهمــة اليــونيفيــل والأو�شــاع يف منطقــة عملها. 

ــة اإلـــى ـّ تـحي

اليـــونيفـيـــــــل

راأي

امل�شتحيل  تفعل  كـانت  اليونيفيـل 

لتخفف مــن الآلم والأ�شــرار...

باليونيفيل  اجليدة  عـالقتنا  ت�شتمر 

املـــودة  اأ�شــا�س  علــى  القـائمـــة 

والعتبــارات الإن�شانيـــة.



ال�سابق  القائد  برئا�سة  الكوريني  اإغداق  يف  ذلك  متثل 

ا�ستفادت  التي  بلدتنا  على  امل�ساريع  اأنغ  كيم  الكولونيل 

بتعبيد ثالث طرق مهمة، واإن�ساء حديقة لالأطفال وجتهيز 

�سف كمبيوتر وغريها. ا�ستمر هذا الدعم مع قدوم الدفعة 

والتي بدورها  اأك  ت�ساك  كانغ  الكولونيل  بقيادة  اجلديدة 

قدمت م�ساريع مهمة من بينها نادي لريا�سة التايكواندو 

وحائط دعم وجتهيزات للمدر�سة الر�سمية. 

خلفية  على  الكورية  للقوة  وتقديرنا  حبنا  لي�س  باليقني، 

هذه التقدميات التي نحتاجها ولكن المتنان وال�سكر لهم 

يتعدى ذلك لي�سل اإىل عالقة الإن�سان مع اأخيه الإن�سان، 

لنقول اأخريًا: احلب وكل احلب لليونيفيل وجنودها.

ح�شني �شعد

�سحايف ورئي�س بلدية طريدبا

اليونيفيل،  بدور  والتعظيم  الإ�سادة  وارد  يف  ل�ست  اأنا 

القوة  تنفذها  التي  امليدانية  الوقائع  من  جملة  ولكن 

الدولية "كانت طريق املرور اإىل قلوب ال�سكان املحليني"، 

يف  وجدوا  هوؤلء  املتحدة.  الأمم  ت�ستخدمه  م�سطلح 

ال�سقر  �سواء  الزرق،  القبعات  جنود  ال�سدائد  من  كثري 

نواكبه  كنا  الذي  ال�سعور  هذا  جانبهم.  اإىل  ال�سمر،  اأم 

مواكبة  لالأحداث متثل يف  الإعالمية  تغطيتنا  من خالل 

وتقدمي  حقولهم  اإىل  والزيتون  التبغ  ملزارعي  اجلنود 

العون لهم يف نقل حم�سولهم يوم كانت حقولهم ممنوعة  

عليهم بفعل الق�سف الإ�سرائيلي املتوا�سل. 

يعرف  التي  بالدنا  ي�سمونها يف  "احل�سكة" كما  اإىل هذه 

اأهلها رد اجلميل باأح�سن منه، كان اجلنود القادمون من 

اأقا�سي العامل يت�ساطرون ماآ�سي العتداءات ال�سرائيلية 

مع  عي�سهم  لقمة  واختلطت  �سهداء  منهم  �سقط  حيث 

الالجئني اإىل مقر القوة الفيجية يف قانا يف العام 1996 

ومللموا اأ�سالء جمزرة مروحني واملن�سوري وغريهما. 

واليام  ال�ساعات  يعد  اآخر،  بلد  اإىل  املرء  ي�سافر  عندما 

لالنتهاء من عمله والعودة اإىل وطنه للقاء اأحبته واأهله. 

عاطفتهم  يف  يختلفون  ل  الذين  الدوليني  اجلنود  ولكن 

عودتهم  حتني  عندما  الدموع  يذرفون  النا�س  �سائر  عن 

وهذا  اجلنوب،  يف  خمدوميتهم  ق�ساء  بعد  بلدهم  اإىل 

�سيرتكون  لأنهم  بل  اأهلهم  اإىل  ي�ستاقون  ل  لأنهم  لي�س 

ال�سكينة  لهم  واأمنت  احت�سنتهم  التي  الثانية  عائالتهم 

بني  خمتلط  زواج  حالت  حدوث  حد  اإىل  واحلماية، 

اليونيفيل و�سكان اجلنوب. 

قبل اأربع �سنوات، انتخبت ع�سوًا يف جمل�س بلدية طريدبا 

ويبلغ عدد �سكانها  تبعد عن �سور �سبعة كيلومرتات  التي 

نحو �ستة اآلف ن�سمة، وفيها الكثري من الدفء لأبنائها.

التي  املعززة  اليونيفيل  با�سرت  متوز،  حرب  انتهاء  ومع 

بامل�ساعدة   1701 القرار  وفق  لبنان  جنوب  اإىل  قدمت 

على حمو اآثار هذه احلرب. وكان ن�سيب بلدتنا من تلك 

امل�ساعدة عون ب�سيط من القوة الإيطالية متثل يف تاأهيل 

م�ستو�سف �سحي يف مبنى البلدية. 

بعد �سنة تقريبًا، وبالتزامن مع انتخابي رئي�سًا للمجل�س 

يف  للم�ساركة  اجلنوبية  الكورية  القوة  ح�سرت  البلدي، 

اإطار اليونيفيل. كان �سرف لنا اأن يكون مقرها عند مدخل 

عالقات  نقيم  اليوم،  وحتى  �سنة  منذ  الوادعة.  قريتنا 

ممتازة مع �سباط القوة الكورية وجنودها. اإن ال�سرعة يف 

يف تطبيع العالقات بني الكوريني واملجل�س البلدي واأبناء 

القرية تعود اإىل رغبتنا يف احت�سان هوؤلء القادمني من 

العون  يد  الكوريني  مد  واإىل  بلدنا  مل�ساعدة  اآ�سيا  اأق�سى 

اإىل جمل�سنا البلدي وتاليًا اإىل بلدتنا.

املهني  العامل  التعرف  الدولية وكان وراء هذا  الطوارئ  اإىل قوات  1992، تعرفت عن قرب  العام  يف مطلع 

املرتبط مبا�رشة باملكتب الإعالمي. ومذاك، ن�شاأت عالقة وطيدة بيني وبني فريق املكتب يف �شور. عالقتنا 

كان ي�شودها الحرتام املتبادل ولو بالتحية اأحيانًا كوين ل اأجيد اإىل قلياًل من الإنكليزية. 

 ربــاط 

فـي الإن�شانية

كلمة رئي�س البلدية

 طريدّبا
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اإن�سانيات

بهذه  كثريًا  الإ�سباين،  املقر  يف  طاه  وهو  كارلو�س،  تاأثر 

املاأ�ساة حيث اأخذ على عاتقه اإنقاذ الطفلة. مببادرة منه، 

يف  يعملون  الذين  املتحدة  الأمم  وموظفي  اجلنود  قام 

القطاع بجمع طوعي لأكرث من خم�سة اآلف دولر اأمريكي 

العناية  رىل  تتلقى  كي  كافيًا  املبلغ  كان  رىل.  مل�ساعدة 

الطبية الفورية التي احتاجتها.

يغطي  اأن  اللبنانية  ال�سلطات  من  اإ�سبان  م�سوؤولون  طلب 

وما  رىل.  عالج  كلفة  اللبناين  الجتماعي  ال�سمان 

البلجيكي  امل�ست�سفى  �سمح  امل�ست�سفى،  من  خرجت  اإن 

لها  اإ�سعافية  خدمات  تاأمني  لليونيفيل  التابع  الع�سكري 

حتى تتعافى كليًا.

حالة رىل مثال واحد عن كيف اأن وحدات التعاون املدين 

حفظ  جنــود  بني  اإن�سانيــة  و�سل  �سلــة  توّفر  الع�سكري 

ال�سالم واأهايل اجلنوب. هي روح هذا التعاون التي وّلدت 

اأو  يرونها  مل  الذين  اجلنود  بني  رىل  مع  الت�سامن  ح�ّس 

ي�سمعوا عنها قط. 

الع�سكــري  املدنــي  التعاون  وحــدات  تكثيف  مع  وحتـى 

لتقديــــم  جلهــودها  اليــونيفيـــل  كتائــب  خمتلــف  فـي 

اأن�سطــــة  اتخــذت  ال�سكـــان،  اإلــى  املمكنـــة  امل�ساعـــدة 

مــن  هـــذه  وتنبــع  متنــوعـــة.  اأ�سكــاًل  التعــاون  هـــــذا 

مـــن  وكذلك  وطنيـــة  اأو  فرديــــة  اإن�سانيـــة  مبــادرات 

وحتــــى  اإن�سانيــــة.  م�ساريــع  فـي  اليــونيفيــــل  ا�ستثمار 

عمــالنيــة،  مــوارد  ت�ستخــدم  ما  غــالبًا  اليـــونيفيــل  اأن 

ملعاجلــــة  وذلك  الألغام  نــزع  اأو  الهند�ســـة  كمعدات 

احلاجــات امللحـــة لــدى ال�سكــان املحليني.

على  قائمــة  الع�سكري  املدين  التعاون  مبادرات  اأن  مبا 

مهمًا  عن�سرًا  والبيطرية  الطبية  الرعاية  ت�سكل  احلاجة، 

العالج يف  اأ�سخا�سًا   30،409 تلقى  ب�سورة عامة،  منها. 

خمتلف املخيمات الطبية التي نظمتها اليونيفيل يف العام 

خالل  ذروتها  البيطرية  امل�ساعدة  وو�سلت  املن�سرم. 

�سهري متوز )يوليو( واآب )اأغ�سط�س( من العام 2007، 

حيث متت معاجلة 2،131 حيواناً.

كـالرعـايـــة  اأخرى  جمــالت  اإلــى  امل�ســاعـــدة  وتو�سعــت 

حفظ  جنـــــود  اأن  اإذ  والثقـافــــــة  والرتبيـــة  الجتماعيــــة 

عاداتهـم  يت�ساطـــرون  بداأوا  اليـــوينيفيـــل  فـي  ال�سالم 

الوطنيـــة وتقاليدهم مع ال�سعب اللبناين.

ت�سكل اللغات املتعددة التي يتكلمها جنود الأمم املتحدة 

متنوعة.  لغات  لتعّلم  اجلنوبيني  لل�سكان  فريدة  فر�سة 

و�سعت وحدات اليونيفيل برامج لغات مثرية لالهتمام. 

من  تلميذ   600 حوالــى  ا�ستفاد  املا�سيـــة،  ال�سنـــة  فـي 

والفرن�سيـــة  والإ�سبانيـــة  الإنكليزيـــة  اللغات  فـي  دورات 

والإيطاليـــة والإندوني�سيـــة.

فــي  الكمبيوتـــر  فـي  دورات  تنظيم  تــم  ذلك،  اإلـى  اأ�سـف 

تــم  تلميـــذ. كمــا   200 اأكرث من  اإليهــا  انت�سـب  13 مكانـًا 
فـي  اأخـــــرى  ومهـــارات  واحلياكـــة  التايـكـــوانــدو  تعليــم 

اأرجـــاء جنـــوب لبنــان.

مكتب  مع  الع�سكري  املدين  التعاون  وحدات  تقوم  كما 

الأثر  ذات  امل�ساريع  بتنفيذ  اليونيفيل  يف  املدنية  ال�سوؤون 

ال�سريع وذلك لتلبية معظم احلاجات امللحة للمجتمعات، 

يف  ال�ستثمارات  يف  املنا�سب  التوازن  على  احلفاظ  مع 

القطاعات يف �سوء املوارد الإجمالية املتوفرة. 

عاجلت   ،2008 وحزيران   2007 )يونيو(  حزيران  بني 

امل�ساريـع ال�سريعــة الأثـر املياديــن التاليــة: الرتبيــة )3 

م�ساريع(، البنى التحتية )17 م�سروعًا( ال�سحة )م�سروع 

واحد(، املياه وال�سرف ال�سحي )4 م�ساريع(، اخلدمات 

العامة )3 م�ساريع(.

مولدات  ب�سكل  املجتمعات  اإىل  املادي  الدعم  تقدمي  مت 

احلدائق  بناء  واإعادة  املدار�س  تاأهيل  واإعادة  كهربائية 

تعبيد  املـدار�س،  اإىل  الرتبــويـــة  املــواد  وتاأمــني  البلديـــة 

الطرقات املت�سررة، اإلخ... 

عديـــدة  اأ�سكاًل  املجتمعات  اإىل  املقــدم  الدعــم  يتخــذ 

ومتنوعــة. 

وحني �سربت هزة اأر�سية بلغت 5.4 درجات على مقيا�س 

�سارعت  )فرباير(،  �سباط  فـي  اللبناين  اجلنوب  ريخرت 

اإىل  اليــونيفيــل  فـي  الع�سكري  املدين  التعاون  وحدات 

اإىل املناطق الأكرث تاأثرًا يف �سحور ودردغايا،  ال�ستجابة 

حيث ُقّدمت اخليم والأ�سّرة اإىل اأكرث من 150 �سخ�سًا.

م�ساعداتنا   على  يعتمدوا  اأن  اجلنوب  لأهل  ميكن  وهكذا 

يف وقت احلاجة.

فريق التعاون املدين الع�شكري- مقر اليونيفيل العام

فـي  املـاري  قـريـــة  فـي  تعي�س  رلــى  ا�شمـهــا  طفلــة  �شقطت 

)اأبريــل(  ني�شان  فـي  موؤ�شــف  حــادث  �شحيـة  لبنان  جنـــوب 

حـــروق  فـي  ت�شبب  مما  عليها،  املغليــة  املاء  وقعـت  حـني  املا�شـي 

حرجة  حال  فـي  كـانت  ج�شدها.  مـن  كبـري  جزء  فـي  بالغــة 

باهظـة  كـانت  العالج  كـلفـة  اأن  كـما  احلرارة.  يف  ارتفاع  من  وتعاين 

جـدًا ل ميكـن لعــائلتها اأن تتحملهـا. فهّبـت اليـونيفيــل لإنقاذهـا. 

عـن  واحد  مثـال  رلـى  حـالــة 

التعــاون  وحــدات  اأن  كـــيف 

املـدنــي الع�شكـري  تــوّفـــر 

بني  اإن�شانيـــة  و�شــل  �شلــة 

جنـــــود حـفـــــظ ال�شـــالم 

واأهـالـــي اجلنــــوب.

ال�سغرية رول

التعاون املدين-الع�شكري

فــي جـنـــوب لبنــــان



بتحديد   1981 العام  املتحدة يف  لالأمم  العمومية  قامت اجلمعية 

ال�سالم يف  "لالحتفال وتعزيز مبادئ  لل�سالم وذلك  العاملي  اليوم 

داخل الأمم وال�سعوب وبينها."

وبعد مرور ع�سرين عامًا، حددت اجلمعية العمومية يوم احلادي 

اأيلول )�سبتمرب( يومًا لالحتفال باملنا�سبة �سنويًا  والع�سرين من 

"كـيوم لوقف اإطالق نار عاملي ونبذ العنف... من خالل الرتبية 
والتوعيــة العامــة، وكذلك للتعاون فـي التو�سل اإلــى وقف اإطالق 

نار عاملــي."

الإعالن  و�سع  على  عامًا  �ستني  مبرور  نحتفل  وبينما  العام،  وهذا 

العاملي حلقوق الإن�سان وكذلك مرور �ستني عامًا على اإن�ساء قوات 

لت�سليط  فر�سة  اليوم  هذا  ي�سكل  ال�سالم،  حلفظ  املتحدة  الأمم 

فـي احلادي والع�سرين من اأيلول )�سبتمرب(، فـي اليـوم العاملـي لل�سالم، اأدعـو 

واجلـوع  والفقر  النــزاع  للتكاتــف �سد  العـــامل  وال�سعـــوب حول  العـــامل  قـــادة 

ولتوفري حقــوق الإن�سان للجميــع. 

الأمني العام لالأمم املتحدة بان كي-مون.

ال�سوء على العالقة الأ�سا�سية بني ال�سالم وحقوق الإن�سان، حيث 

اأ�سحيا اأكرث فاأكرث غري قابلني لالنف�سال. فبعد تداعيات احلرب 

الإن�سان  حقوق  "جتاهل  اأن  العامل  قادة  اعرتف  الثانية،  العاملية 

فيه  يتمتع  عامل  ن�سوء  وح�سية" ومنعا  اأعمال  اإىل  اأديا  وازدراءها 

الب�سر بحياة خالية من اخلوف والعوز." 

النزاعات  وت�سبب  الهــدف.  لتحقيــق هذا  ننازع  اليــوم  نزال  ول 

النزاعات  اإىل  واأفغان�ستان  العراق  فـي  احلروب  من  الكثرية، 

وال�ســومــال  ودارفـــور  املحتلـــــة  الفل�سطينيـــــة  الأرا�ســي  فـــي 

وجمهوريـــة كونغو الدميقراطية، خ�سارة فـي الأرواح نحن بغنى 

مت�سك  التي  البنى  على  مدمـــرة  اآثار  اإلــى  توؤدي  وكذلك  عنها 

وعلـــى  العدالـــة،  واأنظمـــة  وال�سحـــة  كــالتعليم  باملجتمعــات، 

حفــظ القانـــون والنظـــام. 

وكيفية  لل�سالم  العاملي  اليوم  حول  املزيد  على  الإطالع  باإمكانكم 

www.peaceday2008.org :م�ساهمتكم على املوقع

االإعـــالن العـــالـمي

الكــرامــة والعدالــــة للجميــعحلـقــــوق االن�ســــان

اليـــــوم العـــــاملــــــي 

لل�شــالم: حقــوق الإن�شـــان 

        وحفــظ ال�شــــالم
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