للتوزيع املجاين غري خم�ص�صة للبيع

العدد � - 03أيلول 2008

جمـلــــــة

اليــونـيفيــل

فـي عيــــون
ال�شبـــــــاب

مـات لكــي
نحيــا نحن
بينمـا كان ــت جملة "اجلنـ ـ ــوب" قيد الطباع ـ ـ ــة ،تلقـ ــت
اليــونيفيـ ــل خبـ ــراً م�أ�ساوياًُ .قتل �ضــابــط ال�ص ــف
�ستيفـ ــان فــانبيتيغيـم م ــن الـكـتيبـ ـ ــة البـلجيـكـي ـ ــة فـ ــي
انفجـ ــار بينمـا ك ـ ــان فـ ــي مهمـ ـ ـ ـ ــة لإبطــال قــذيف ـ ـ ــة
غيـ ـ ــر منفجـ ـ ــرة بالق ـ ــرب مـ ـ ــن عيتـ ــرون فـي الثالــث
مــن �أيل ـ ــول (�سبتمرب).
كان �ستيفان ،الـمت�أهل والأب البنتني فـي الـ�سابعة
والتا�سعة من العمر ،يخـدم فـي اجلي�ش البلجيك ــي
من ــذ العــام  .1989ف ــي العـام  ،2004ان�ضــم �إلـ ــى
وحدة نزع الق ــذائ ــف الـمنفجرة فـي بلدة بولكـابي ـ ـ ــل
الـ�صغي ـ ــرة فــي �إقلي ــم غ ــرب فـالنـ ــدرز البلجيكي.
مهمتـه يف احلـيـاة كــانت وا�ضـحــة� :إنق ــاذ العـالـ ـ ــم مــن
�أكثــر اخت ــراع ـ ـ ـ ــات الإن�س ــان فتك ـ ـاً.
ومن �أج ــل ه ـ ــذه املـهـم ـ ــة ،و�صــل �ستيف ــان �إلــى لبن ــان
مـن ــذ ثــالثـ ـ ــة �أ�ش ـهـ ـ ــر.
ق ــاد املعـ ــاون �ستيفـ ــان قـ�سـ ـ ـ ــم ن ـ ـ ــزع القـ ــذائـ ـ ــف
املنفج ـ ـ ــرة فـي الكــتيب ـ ـ ــة البلـجيكي ـ ـ ــة وعمــل م ـ ــع

نـازع ـ ـ ــي الألـغـ ــام فــي الـكـتيبـ ـ ـ ــة ،وك ــان علـ ــى �أتـ ــم
اجلهــوزيـ ـ ــة دوم ـاً .متــى وجد نازع ــو الألغام �شيئاً
ُي�شتب ـ ـ ـ ــه بـكون ـ ـ ـ ـ ــه لـغ ـم ـ ـ ـاُ �أو متفـج ـ ـ ــرة �أو قــنبـل ـ ـ ـ ـ ــة
عنقودي ـ ــة �أو ذخي ـ ــرة ،ي�ص ــل �ستيـفــان م ــع ف ــريق ـ ــه
لإزال ـ ــة املتفجــرة و�إبطالهــا �أو تــدمي ــره ــا.
ك ــان وال ي ــزال ق�سـم �إزال ـ ــة الألغ ــام عن�صراً حيــوياً
بالنـ�سبـة لليــونيفيـ ــل .فعلى �سبي ــل املثال� ،إذا وجــد
مزارع قذيـفـة و�أبلغ اليــونيفي ــل عنهـا ،يتم االت�صال
بق�سم التخل�ص من القذائف املنفجرة لزيارة املوقع
والتعامل مع امل�شكلة.
فـي خالل ثالث ـ ــة �أ�شـهر من خدمته يف جنوب لبن ــان،
وجـد �ستيفان وفريـقه الع�شـرات من املواد املنفجرة
املميت ــة التــي ك ــان ب�إمكـ ــانـها زه ــق �أرواح الأبرياء �أو
جرحهم� .إال �أن قذيفة واحدة من بني قذائف كثرية
ال تـ ــزال هنـاك تتـربـ�ص لتقتـل املنقـ ــذ.
فقد �ضابط ال�صف �ستيفان فانبيتيغيم ،البالغ من
العمر  35عاماً ،حياته على خط الواجب.

االفتتاحية

العودة �إىل امل�ستقبل

يف عددها الأخري ،احتفلت جملة "اجلنوب" مبرور ثالثني �سنة على ت�أ�سي�س اليونيفيل .حيث �أنتجنا عدد ًا
خا�ص ًا مع م�ساهمات م�شكورة من �أوفياء وم�س�ؤولني لبنانيني و�آخرين يف الأمم املتحدة كانت تربطهم
عالقات وثيقة باليونيفيل ،كان ذلك �أ�شبه ب�إعادة �إحياء تاريخ جنوب لبنان احلافل بالتقلبات .وبينما غُ �صنا
يف ال�سجالت لإعادة كتابة حكاية عن اليونيفيل منذ العام  ،1978جتلت حقيقة مهمة �أال وهي الرابط
الإن�ساين القوي بني جنود حفظ ال�سالم واجلنوبيني التي ا�ستمرت طوال ثالثني �سنة من احلرب وال�سلم.
وبعد ت�صنيف حقباتها التاريخية ،نكت�شف الآن هذه العالقة
الإن�سانية الفريدة من وجهة نظر م�ستقبلية .وهذا العدد من
جملة "اجلنوب" هو حتية �إىل م�ستقبل جنوب لبنان و�شبابه
يف تفاعلهم احليوي مع جنود حفظ ال�سالم يف اليونيفيل.
وما من طريقة �أف�ضل الكت�شاف هذه العالقة من �أقالم
ال�شباب �أنف�سهم .دعونا طالب املدار�س الزائرين من جنوب
لبنان ليكتبوا عن انطباعاتهم عن يوم �أم�ضوه مع اليونيفيل
يف الناقورة� .أما انطباعنا عنهم فكان �أنهم جيل واثق اخلطى
وم�صمم علـى تقريــر م�صريه .كـما يتميز برباطــة ج�أ�ش
تتحدى حقائق ما�ضيهم القريب الكئيبة .و�إن فقرة "ال�صورة
تتك ّلم" تلتقط بع�ض ال�صور يف ذلك اليوم.
وبالعمل مع الأطفال وال�شباب ،تُعد اليوني�سيف� -صندوق
الأمم املتحدة للأطفال -القوة ال�ضاربة بني منظمات العامل
�أجمع .وير�سم ممثل املنظمة يف لبنان ،روبريتو لورنتي،
�صورة �أ�شمل ت�سلط ال�ضوء على هموم �شبابية تتعدى احلدود
اجلغرافية .ومن خالل �شراكات ا�سرتاتيجية وم�شاركة
ال�شباب ،ترتك اليوني�سيف مبيزاتها والتح�سنات امللمو�سة
التي حتدثها �أثر ًا يف حياة الأطفال والن�ساء يف اجلنوب
وكذلك يف �أنحاء �أخرى من لبنان.
يتخذ الدعم النف�سي-االجتماعي للأطفال الذين ت�أثروا
بالنزاع يف جنوب لبنان حيز ًا مهم ًا من ال�شراكة بني
اليوني�سيف واليونيفيل ،وتن�ضم �إليهما العديد من املنظمات
الدولية واملحلية .وكانت النتيجة مركز بنت جبيل املجتمعي،
وهو املركز الأول من نوعه ،كما ي�صفه �سامر حيدر من
منظمة "�إنرت�سو�س" غري احلكومية .فهذا التجمع الهادف

الـى تخفيف ال�صدمــة النف�سيــة الناجتــة عن احلــرب من
خالل حث الأطفال وامل�سنني على امل�شاركة املبتكرة ،يعزز
جمع املجتمع املدنــي مع مــوارد احلكوم ــة لل�صالــح العام.
يروي لنا عماد عبد الرازق من منظمة "نبع" غري احلكومية،
التي كانت �شريكة اليونيفيل يف م�شروع متكني لل�شباب يف
خم�س قرى يف جنوب لبنان ،عن تطلعات �شبابية مت حتقيقها
بحما�س وروح مبادرة مذهلني .وهو مثال وا�ضح عن كيف
�أن القليل من التوجيه ميكن �أن يحفز طاقة وخيا ًال و�إرادة
�شبابية على منافع ملمو�سة للمجتمع.
و�أي�ض ًا ،ي�أخذنا جنود اليونيفيل الإندوني�سيون على منحنى
تع ّلم "ذكي"� -إبداع ُيطبق يف  11قرية من جنوب لبنان
لتعزيز ثقافة الأطفال من خالل جتارب تعليمية م�سلية من
�أجل حتفيز العقول ال�شابة.
تنعك�س عالقة اليونيفيل الطويلة مع �سكان جنوب لبنان
�إيجاب ًا يف مقالة بقلم بالل �شرارة ،الأمني العام لل�ش�ؤون
اخلارجية يف جمل�س النواب اللبناين .كما �أن لـرئي�س بلدية
طريدبا ح�سني �سعد "كلمة" حول هذا املو�ضوع .ويتم �شرح
الإح�سا�س بحاجات املجتمع والكامن وراء هذه العالقة يف
مقال عن التعاون املدين-الع�سكري.
يعك�س ه ــذا العــدد منظــور ال�شباب حول الي ــونيفي ــل ومدى
عــالقـتـ ــه بح�سهــم بامل�ستقب ــل .فبالإمكـ ــان متييــز اخليــط
امل�شرتك من بني �أ�شكــال المتناهي ــة من الإن�ساني ــة.
نرياج �سينغ
رئي�س التحريـر

املحتويات
الإفتتاحية

العودة �إىل امل�ستقبل

�أحداث مت�سل�سلة

الي ــونيفيــل تبلــغ الثـالثيــن ،النــائـب
اجلدي ــد لقـائــد قوات اليـونيفي ــل،
ي ــوم التــوعي ــة مــن خماط ــر الألغام،
�ست ــون �سن ــة م ــن حفـظ ال�س ــالم ،من
�أجــل �أطفـال �شبعا ،ري حقــول اخليـام،
القــدم التــي ح�ضرت من جايبــور،
كـ ــرة القــدم فـي ع ــد�شــيت الق�صي ــر،
الطـريـ ــق �إلــى بيت ليــف ،امل�شــاركـ ــة
فـي مهرجـانات �ص ــور ،تغييــر فـي قيادة
قــوة اليونيفيل البحرية.

«اجلـنــــــــوب»

ال�شباب

تُن�شـ ــر م ـ ـ ـ ّرة ك ـ ــل �ش ـ ـهـ ــريـ ـ ــن
عرب املكتب االعالمي لليونيفيل

3
5|7

8 | 15

املركز املجتمعي الأول من نوعه يف اجلنوب
النا�رش
ميلو�ش �شرتوغر

الت�صميم
زينة عزالدين

رئي�س التحرير
نرياج �سينغ

م�ساعدة التحرير
دنيز �أبو زيد
هانية ط ّعان

مل يفت القطار بعد

م�ست�شار التحرير
ح�سن �سقالوي

لنتعلم ومنرح

هيئة التحرير
عمر عبود
جمانة �صايغ
�آندريا تيننتي
روك�سان بازرغان

امل�صورون
خورخي �أرانبورو
بنجامني هابادا
�إيفان�س ادون
حممد حمزة

الإخراج
رامني فران�سي�س �أ�سدي

لالت�صال بـ «اجلنوب»
هاتف+961 1 827 020 :
+961 1 827 068

جهود د�ؤ�ؤبة لالعتناء بال�صغار
ال�صورة تتك ّلم

يوم مع اليونيفيل
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بريد الكرتوينunifil-pio@un.org :

فاك�س:

+961 1 827 016

ميكن �إعادة طبع مقاالت «اجلنوب» ،با�ستثناء تلك
املحددة بعالمة حق امل�ؤلف © ،من دون اذن وب�شرط
ار�سال ن�سختني عن املن�شور الذي يحتوي على اعادة
الطباعة ،اىل رئي�س حترير «اجلنوب».

طبــاعـــــة وفـــــرز:

يوم مع اليونيفيل

ر�أي

حت ّية �إىل اليونيفـيل
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كلمة رئي�س البلدية

رباط يف الإن�سانية
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�ش�ؤون �إن�سانية

التعاون املدين-الع�سكري
يف جـنوب لبنان

18

تنازل
ال ت�شري العالمات �أو طرق عر�ض املواد يف هذه املجلة اىل �أيّ تعبري عن ر�أي من �آراء اليونيفيل ،يف ما يتع ّلق بالو�ضع القانوين لأي بلد �أو �أر�ض �أو مدينة ولأي من �سلطاتها� ،أو يف ما يتعلق بر�سم حدودها.
وال مت ّثل بال�ضرورة الآراء املعرو�ضة�،سيا�سات اليونيفيل �أو مواقفها ،كما ال ي�ش ّكل ذكر الأ�سماء �أو العمليات التجارية �أيّ ت�سويق لها.

�أحداث مت�سل�سلة
مــالحـظـ ـ ـ ــة :مبـ ــا �أنّ

عـ ـ ـ ــدد حــزيـ ـ ــران مــن جم ـل ـ ـ ـ ــة "ال ـج ـنـ ـ ـ ـ ــوب" ل ــم يتم�ضـ ــن ق�سـ ــم "�أحـ ـ ــداث مـت�سـل�س ـل ـ ــة" ،ي ـغ ـط ـ ــي هـ ـ ــذا الع ـ ـ ــدد الأح ـ ـ ــداث مـ ـ ــن �آذار حتـ ـ ــى �آب 2008

يوم التوعية من خماطر الألغام

اليونيفيل تبلغ الثالثني

يف الرابع من ني�سان (�أبريل) ومبنا�سبة
اليوم العاملي للتوعية من خماطر الألغام،
نظمت اليونيفيل العديد من دورات
تثقيفية حول خماطر الألغام بالإ�ضافة
�إىل �أن�شطة �أخرى يف جنوب لبنان وذلك
لزيادة الوعي جتاه امل�شكلة والتدابري
الوقائية من املخاطر التي ت�شكلها الألغام
والقنابل العنقودية فـي املنطقة.

يف التا�سع ع�شر من �آذار (مار�س)،
ت�سجلـت عـالم ــة مهم ــة فـي تـاريــخ
اليــونيفيــل� ،إذ �أكملــت مهمــة حفـظ
ال�سالم عقدها الثالث منذ ت�أ�سي�سها
مبوجب قــرار جمل�س الأمن الدولــي
رقـم  425يف العام  .1978لالحتفال
بهذه املنا�سبة� ،أقيم حفل عند الن�صب
التذكاري يف مقر اليونيفيل العام فـي
الناقورة ،حيث �شارك جنود حفظ
ال�سـ ــالم فـي احلف ــل وممث ــلون عن

احلـكومــة اللبنانيـة والقـوات امل�سلحـة
والبعثات الدبلوما�سية ،ر�ؤ�ساء البلديات
ومـ�س ـ�ؤوليـن حمليـيـن ،بالإ�ضافــة �إلــى
رجـال الإعـالم.
توجه قائد اليونيفيل اللــواء كـالودي ــو
غرازيانو �إىل احل�ضور ،م�ؤ ّكـد ًا التزام
اليــونيفي ــل بالوفاء بواجبــاتها ،وذلك
بالتع ــاون الوثيق مع القــوات امل�سلحة
اللبنانية�" :أثناء ا�ضطالعنا مبهمتنا،

النائب اجلديد لقائد قوات اليونيفيل
فـي الع�شريـ ــن من �آذار ،ا�ستقبلت
اليــونيفيـ ــل ن ــائب ج ـ ــديد للق ــائد
الع ــام ،العمي ــد الركن �أب ــوربا كــومار
بــردالي الذي حل حمل مواطنه من
اجلي�ش الهن ــدي العمي ــد الركن جاي
براكا�ش نهرا الذي غادر اليـونيفيــل
عقــب �سنتني من اخل ــدمة املتف ــانية
فـي املهمة.
مت تكليــف العمي ــد الركــن ب ــردالي
ك�ضــابط م�شــاة بعد تخرجــه فـ ــي
�أك ــادمييـ ــة الدفـ ــاع الوطنـ ــي ف ــي
حزي ـ ـ ــران  .1977كـخريـ ـ ــج مـ ـ ــن
كلية �أركــان الدفــاع فـي ويلنغت ــون،
تب ـ ّو�أ العدي ــد من املنا�صب املهمـ ـ ــة

فــي القيـادة والأرك ــان فـي مناطـ ــق
العمـليـات.
خ ـ ــالل العـام  ،1992-1991خدم
كمراقب ع�سكري يف بعثة الأمم
املتحدة للتحقق فـي �أنغوال .بعد �إمتامه
ُمق َّرر القيادة العليا يف كلية اجلي�ش
احلربية ،عمل كـمدير لعمليات حفظ
ال�سالم التابعة للأمم املتحدة يف مقر
اجلي�ش الهندي .كما و ُيعد من الباحثني
وامل�ساهمني يف من�شورات الأمم املتحدة
والندوات ومنتديات �أخرى ،و�ألف
كتاب ًا بعنوان" :تغيري �سيناريو الأمن:
الدالالت لعمليات حفظ ال�سالم التابعة
للأمم املتح ــدة".

تغمرنا العزمية لي�س ب�سبب قدراتنا
فح�سب بل لأننا نتلق ــى الدعــم من
�أهــال ـ ــي اجلن ـ ــوب الـذي ـ ــن يعلم ــون
�أننا هنا للم�ساعدة فـي ت�أمني الأمن
واال�ستقرار لهم".
كما مت تنظيم معر�ض لل�صور ومت
عر�ض وثائقي لت�سليط ال�ضوء على
وجود اليـونيفي ــل فـي جن ــوب لبنان
منذ ثالثة عق ــود.

منذ انتهــاء النزاع يف العام ،2006
كلفت القنابل غري املنفجرة والقنابل
العنقودي ــة  27مدني ًا حياتــهم ،كما
�أدت �إىل �إ�صابــة � 234شخ�ص ًا .هــذا
بالإ�ضافـ ــة �إىل � 39شخ�ص ًا ذهب ــوا
�ضحية الألغام (من بينهم جنديان من
اليونيفيل) و�إ�صابة � 34شخ�ص ًا من
الألغام.
قامــت فــرق ن ــزع الألغـ ــام التــابع ـ ــة
لليــونيفي ــل بجعل �أكرث من  5.2مليــون
مرت مربع من املناطق املت�أثرة خالية
من الألغام ود ّمرت �أكرث من 30,500
قنبلة غي ــر منفجــرة و�ألغام يف جنوب
لبنان ،انتهت يف اواخر �آب .2008

�ستون �سنة
من حفظ ال�سالم
يف التا�سع والع�شرين من �أيار (مايو)،
�أي يوم حفظ ال�سالم يف الأمم املتحدة،
احتفلت اليــونيفيــل مبــرور  60عام ًا
على بدء عمليات حفظ ال�سالم فـي
الأمــم املتحــدة.
ح�ض ــر جن ــود حـف ــظ ال�س ــالم م ــن
 26كتيبة خمتلفة تك ّون الي ــونيفي ــل
(�أ�صبحـت اليــوم  )28احتفــا ًال فـي
املقر العام لليــونيفيــل يف الناقــورة.
لدى الأمم املتحدة اليوم �أكرث من
 110,000رجل وامر�أة من حواىل
 120دولة ينت�شرون يف مناطق النزاع
حول �أرجاء العامل .من بني ه�ؤالء،

ري حقـول اخليـام

فـي الأول مـن مت ــوز (يـوليـ ــو) ،مت
تد�شني م�شروع قناة لري احلقول
الزراعية يف اخليام ،كانت اليونيفيل
قد �أجنزتـ ــه.
يهدف امل�شروع �إلــى ربط ميــاه نبع
عني �أب ــو مـزراب مبنبـع الدردارة
من خــالل نبع امل�سيل .هـذه القناة
لن متنع ال�ضرر الذي ت�سببه مياه
الأمطـار فـي ال�شتــاء فـي احلق ــول
املجــاورة فح�سب ،بل �سيزود نظام
الري فـي املنطقة باملياه.
 13,000جندي تقريب ًا يخدمون مع
اليونيفيل ،مبا فيهـم حواىل 1,500
جندي يخدمون مـع القــوة البحــريــة

فـي اليــونيفي ــل ،يـدعمـه ـ ــم �أك ـث ـ ـ ــر
م ــن  1,000موظف مدن ــي �أجنب ــي
وحمل ـ ـ ــي.

يف خالل هذه ال�سنوات ،نذر  274جندي
حفظ �سالم تابعني لليونيفيل حياتهم
من �أجل خدمة ال�سالم يف جنوب لبنان.

من �أجل �أطفال �شبعا
لالحتفال باملن�ش�آت اجلديدة ،نظمت
املدر�سـ ــة حفــل تد�شيــن مب�شارك ــة
فاعلــة من الطالب واملجتمـع املحلي.
ح�ضر احلفل �أكرث من � 200شخ�ص،
مبا يف ذلك رئي�س بلديــة �شبعا
والنائـب قــا�ســم ها�شـم ،بالإ�ضافــة
�إىل رجال ديــن.

يف الثامن والع�شرين من حزيران
(يونيو) ،قامت املدر�سة االبتدائية
الر�سمية فـي �شبعا بتعزيز بنيتها التحتية
من خالل عملية جتديد لباحة املدر�سة
وال�سالمل وذلك مب�ساعدة اليونيفيل.

العدد
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تـجـ ــدر الإ�شـ ــارة �إل ــى �أن �إعــادة
تـ�أهـيـ ــل بـاحــة املدر�ســة �ستع ــود
بالنف ــع علــى  260تلمـي ــذ ًا مـ ــن
املدر�ســة ،مبن فـيـهـم الأطفــال ذوي
احلــاجــات اخلا�صــة.

اجلنوب 7 6

قامت اليونيفيل برعاية م�شروع بد�أ
العمل به بناء على طلب م�س�ؤويل
املدر�سة ،وذلك بالتعاون مع وحدة
التن�سيق املدين-الع�ســكري والكتيبة
الهندي ــة.

تقع املدر�س ــة يف بناء قدمي مهدم
بعيد ًا عن مركــز البلــدة .و�شكلــت
احلال ــة ال�سيئ ــة للبنــى التحتيــة فـي
املبنـى خطر ًا على �سالمة الأطفال
والأ�ساتـذة� .ست�سـاهـم عمليــة �إعادة
الت�أهيــل فـي تطويــر املن�شـ�أ الرتبوي
فـي �شبعا فـي بيئــة �أكثــر �أمن ًا.

مت حتديـد ه ــذا امل�شـ ــروع كــواحــد
م ــن الأولــويـ ــات ذات ال�ص ـل ـ ـ ــة
بالبنــى التحتيـ ــة ف ــي املنطقـ ـ ــة،
وذل ــك بالت�ش ـ ــاور مـ ــع ال�سلط ــات
البلديـ ـ ــة.

القدم التي ح�رضت
من جايبور

نظمت الكتيبة الهندية يف اليونيفيل
لأكرث من � 10أيام عيادة "قدم جايبور"
يف مقرها يف �إبل ال�سقي وذلك لت�أمني
الأطراف اال�صطناعية �إىل املعوقني.
�أدار العيادة فريق يت�ألف من ثمانية
خرباء من "بهاغوان ماهافري فيكالنغ
�ساهاياتا �ساميتي" ،وهي اجلمعية
الأكرب يف العامل ملوائمة الأطراف
ومقرها يف مدينة جايبور الهندية.
مت منح حواىل � 141شخ�ص ًا �أ�صيبوا
جراء انفجار لغم �أو قنبلة عنقودية
مب�سماكات للقدمني واليدين وال�شلل.
تُعترب هذه العيادة الرابعة من نوعها
التي تنظم يف لبنان ،حيث مت تنظيم
املخيم الأول يف كانون الثاين (يناير)
 .2006ومنذ ذلك الوقت ،ا�ستفاد ما
جمموعه  336مري�ض ًا من عيادات
"قدم جايبور".

�أحداث مت�سل�سلة
امل�شاركة يف مهرجانات �صور

كرة القدم يف عد�شيت الق�صري

يف متوز (يوليو)� ،أ�صبح لدى قرية
عد�شيت الق�صري ملعب ًا لكرة القدم
امل�صغرة ،بحيث يت�سنى ل�شباب القرية
احل�صول على م�ساحة خا�صة بهم من
�أجل �أن�شطتهم الرتفيهية والبدنية.
ت�ضمن امل�شروع الذي ا�ضطلعت به
اليوينفيل �إعادة ت�أهيل باحة موجودة

�أ�ص ًال بالقرب من مبنى البلدية.
لكنها كانت بحاجة �إىل ت�سوية �أر�ضها
وتقويتها ،وم ّد طبقة من الع�شب
اال�صطناعي على �سطحها ،وكذلك
ت�أمني �سور مع �أعمدة حديدية و�شبكة
من الأ�سالك .ا�ستغرق العمل ثالثة
�أ�شهر لتجهيزه.

يف ال�ساد�س من متوز (يوليو) ،د�شنت
الي ــونيفي ــل طريق ًا يف بيت ليف مت
تعبيده بتمويل من اليونيفيل.

التزمت اليونيفيل بتجديدها.

الطريق �إىل بيت ليف

كان ــت هـ ــذه الطريـ ــق االعتياديـ ـ ــة
للتحركات املحلية فـي حالة �سيئة
وت�سبب االزعاج للمواطنني .لذلك،

يف موقع التد�شني ،رفعت بلديـ ــة
بيت ليف لوحة حتمل �شعار العلمني
اللبناين واخلا�ص بالأمم املتحدة
كعربون تقدير مل�ساعدة الي ــونيفي ــل
يف امل�شــروع.

تغيري يف قيادة قوة اليونيفيل البحرية

اجلرنال غرازيانو يتوجه �إىل احلفل
الأمريال دي بياز (�إىل الي�سار) والأمريال هيندن

فـي ال�ساد�س والع�شـريــن مــن مت ــوز
(يــولي ـ ــو) ،وفـي الـيــوم الثانـ ــي مــن
مهرجان �ص ــور واجلـنـ ــوب ،خ�ص�ص
املنظمــون �أم�سيــة ثقافيــة لليــونيفيـ ــل.
ق ـ ـ ــدم جـن ـ ـ ــود حـفـ ــظ �س ـ ــالم مـن
الــكتيبـ ـ ـ ــة الـغ ــاني ـ ـ ــة رق�صـاتـ ـهـ ـ ــم
التقليديـ ـ ـ ـ ــة الثقــافـيـ ـ ـ ــة ،فـي حـ ـ ــني
قـ ـ ـدّم اجلنـ ـ ــود الكــوري ـ ـ ـ ــون عر�ضـ ـ ًا
مـن فـنـ ــونه ــم القتــالي ـ ــة بالإ�ضــافـ ـ ــة
�إل ــى رقـ�ص ــة وطنيـ ــة .وفــي �إط ــار
الت ــوعيـ ـ ــة تـج ــاه خمــاطـ ــر الألغــام،
ع ـ ــر�ض ــت الـكــتيب ـ ـ ـ ــة الإي ـط ـ ــاليـ ـ ـ ــة
لأن�شـطـتـهــا اخل ــا�صــة بن ـ ــزع الألغ ــام
فـي جن ــوب لبن ــان.
يف الأول من �أيلول� ،إنتقلت قيادة القوة
البحرية يف اليــونيفيــل التــي ترت�أ�سها
القوة الأوروبية "يورومارفور" ،من
الأمريال روجرييو دي بياز االيطايل
�إىل الأمريال �أالن هيندن الفرن�سي.
جـ ـ ــرى احتفـ ــال الت�سليــم عل ــى
م ـتـ ــن ال�سفينـ ــة �شريوكـ ــو بح�ضور
قائ ـ ــد ق ــوات الي ــونيفي ــل اللـ ــواء
كالودي ـ ــو غرازيانـ ــو وقائ ــد قـ ـ ــوة
اليورومارفور نائب الأمريال جي�سيبي
لريت ـ ــورا و�ضبــاط رفيعـي امل�ستوى
من القوات امل�سلحة اللبنانية وممثلـني
دبلوما�سيني عن البل ـ ــدان امل�شاركة يف
قوات اليونيفيل.

ومن بني ال�شخ�صيات التي ح�ضرت
الع ــرو�ض كـان ــت رئـي�س ــة اللـجـن ـ ـ ــة
الوطني ــة ملهرجـانات �صور واجلن ــوب،
ال�س ـي ــدة رن ــدا ب ــري ،وقــائـ ــد
قوات الي ـ ــونيفيـ ـ ـ ــل اللـواء كالوديــو
غــرازيانــو وقـادة كتـائــب اليـونيفي ــل
امل�ش ــارك ـ ــة.
مت ــوجه ـ ًا �إلــى احل�ضــور� ،شدد قـ ــائد
اليــونيفيــل علـى �أهمي ــة هذه الأن�شط ــة
"الت ـ ــي تعزز العالقــات الثقافيـ ـ ــة
والإن�ساني ــة بني الي ــونيفيـ ــل و�أهال ــي
اجلنـ ـ ــوب وتعـك�س ال�شعــور احلقيق ــي
ل ــدى ال�سـكـ ــان ب�أنهــم يعـي�ش ــون ف ــي
�أم ـ ــن و�سـ ـ ـ ـ ــالم".
�إ�ستطاعـت قــوة اليــونيفيــل البحريــة
منذ بدايـة عملياتــها فـي  10ت�شريــن
الأول � ،2006أن تتحقق من هوية
حـوال ــى � 18ألـف �سفين ــة وحتي ــل
�أكثــر مــن � 150سفينـ ــة م�شبت ــه بها
�إلــى ال�سلطـات اللبناني ــة.
�شارك حتــى الي ــوم  12بلـ ــد ًا فـي
قـ ــوة اليــونيفيـ ــل البحــري ـ ــة وهــم
بلجيكا وبلغاريا والدامنارك وفر�سا
و�أملانيا والي ــونيان وايــطاليا وهولندا
والن ــروج و�إ�سبـانيا وال�ســويد وتــركيا.
و�ش ّكـلــت "يـ ــورومارف ـ ــور" ج ــزء ًا من
قـ ــوة اليــونيفي ــل البـحريـ ــة منـذ 29
�شـبــاط .2008

املركز املجتمعي
الأول مـن نوعـــه فـي اجلنــــــوب
�رضبت جـولة �أخرى من الدمار واخلراب القرى اجلنوبية ،ف�أثرت على الأفراد من جميع الأعمار .ولكن كالعـادة،
يبقـى الأطفـال ال�ضحايـا الأول للحـرب .فحـرب  2006تركتهم يف حالة ه�شة �أمام القنابل العنقوديـة،
حدت من حركـة االوالد ود ّمرت مالعبهم و�أماكن الرتفيـه اخلـا�صة بهم.
والقذائف غري املتفجرة التي ّ
ا�ضطلــع مكتـــب ال�شـــــ�ؤون
املدنيـــة فــــي اليـــونيفيــل
بـدور �أ�سا�ســي فــي توفيــر
التمويــل للمركــز املجتمعـي
وتقريــب منظمــات املجتمــع
املدنــي مـن ال�شبـاب والأطفـال.
هبت املنظمات الدولية وال�سلطات املحلية ملحاولة ردم
الثغرات التي خلفتها القنابل ور�سم االبت�سامة على �شفاه
من بكوا �أحبائهم �أو من فقد و�سائل معي�شته .ميكن �أال
تعو�ض هذه اجلهود عن كل ما متت خ�سارته ،ولكن
ب�إمكانها �أن ت�ؤ�س�س حلياة �أف�ضل وجتلب الراحة �إىل
النا�س ،كما ت�شري ايفا فرحات من�سقة احدى املنظمات
االيطالية (�إنرت�سو�س) املوجودة يف بنت جبيل.

باال�ضافة اىل منظمة االنرت�سو�س االيطالية تت�ضمن
اللجنة التوجيهية ك ًال من بلدية بنت جبيل وك�شافة
الر�سالة اال�سالمية واحلركة الثقافية يف بنت جبيل
وك�شافة االمام املهدي (عج) ومركز اخلدمات االمنائية
يف بنت جبيل وك�شافة لبنان فوج مارجري�س يف رمي�ش
وق�سم اخلدمات االجتماعية لبنت جبيل لل�صليب
االحمر اللبناين ومدر�سة ذوي االحتياجات اخلا�صة يف
عيتا ال�شعب وبرنامج االمم املتحدة االمنائي وجمعية
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كانت بنت جبيل حمور اهتمام العديد من املنظمات غري
احلكومية واملنظمات الدولية التي حملت برامج حتاول
من خاللها اعادة احياء املناطق املدمرة .ولتفادي
االزدواجية وتن�سيق اجلهود ب�صورة �أف�ضل ،عمدت احدى
اجلمعيات االيطالية "انرت�سو�س" اىل جمع املنظمات
غري احلكومية العاملة يف بنت جبيل يف �إطار "جلنة
توجيهية" حتت ا�شراف البلدية.
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�ش ـ�ؤون املر�أة اللبنانيــة ومركز املطالعــة و التن�شيط
الثقافـي .CLAC
�أدى ذلك �إىل افتتاح املركز املجتمعي الأول من نوعه
يف مدينة بنت جبيل .ا�ضطلع مكتب ال�ش�ؤون املدنية يف
اليونيفيل بدور �أ�سا�سي يف توفري التمويل للمركز املجتمعي
وتقريب منظمات املجتمع املدين من ال�شباب والأطفال.
وقد ح�ضر االفتتاح قائم مقام ق�ضاء بنت جبيل ال�سيد
ابراهيم دروي�ش ،رئي�س بلدية بنت جبيل ال�سيد عفيف
بزي الذي ير�أ�س كذلك احتاد بلديات املنطقة .ومن بني
احل�ضور كذلك الكولونيل "تييبو" ممثال قائد القطاع
الغربي يف "اليونيفيل" وممثلون عن خمتلف البلديات،
واجلمعيات املحلية واملنظمات الدولية ووكاالت الأمم
املتحدة "كاليوني�سف".
عال بزي من احــدى ال�صبايا اللواتي يرتددن علــى مركز
بنت جبيل املجتمعي .تعتقد �أنه لمَ �س�ؤوليــة اجتماعيــة
معاجلة الأ�ضرار النف�سية التي �أحدثها العدوا والت ــي
ُيعرف �أنها تظهر من جديد بعد �سنة على مرور احلـرب.
ت�أمل من خــالل املرك ــز املجتمعــي �أن تتمك ــن من
امل�ساهمة يف النه ــو�ض بالأطفال ونف�ض غبار ويــالت
احلــرب عنهـم وعـن جميــع من ت�أثــر بها.
ي�سلط امين الرز ،وهو مدير م�شروع منظمة

الـ" "INTERSOSاملمول من منظمة اليوني�سيف،
ال�ضوء على الن�شاطات املتنوعة التي تطال �شرائح املجتمع
كافة ،من االطفال مرور ًا بال�شباب و�صوال �إىل امل�سنني.
ويقول �إن هذا هو جوهر امل�شروع .و"كو�سوفو" مثال على
ذلك ،حيث عملت �إنرت�سو�س على ترميم الفجوات الدينية
بني املجتمعات الإ�سالمية وامل�سيحية من خالل جمموعة
من الأن�شطة امل�شرتكة.
ي�شدد ح�ســان جون ــي ،وه ــو مدير مرك ــز احلرك ــة
الثقافية يف بنت جبيل ،وهي جزء من اللجنة التوجيهية،
على اهمي ــة الن�شاطات التي تقام يف املركز ،يف ايام متر
فيها البالد يف خما�ض غري م�سبوق ،ال �سيما تلك التي
تتجاوز الق�ضاء .واذ ميدح جوين الفكرة العامة لهذه
الأحداث ،ذكر �أن احلركة الثقافية دعمت مث ًال عر�ض
م�سرحية "مرمي املقد�سة" يف بلدة "رمي�ش" اهدا ًء لروح
اللواء ال�شهيد فرن�سوا احلاج.
حتمل اللجنــة التوجيهيــة ر�سالــة �إىل خمتلف جمعيات
بنت جبيل :عليها العمــل يد ًا بيد لتنظيم ن�شاطـات
م�شرتك ــة و�صو ًال اىل الهــدف الأ�سمى يف جمتمع مدين
يوحده رفاه الأ�شخا�ص.
�سامر حيدر
املن�سق الوطني يف جمعية "�إنرت�سو�س"

ال�شباب

يـــوم
مع اليــونيفيــل

"لقد متت دعوتكـم لإم�ضـاء يوم
مـع اليـونيفيــل يف الناقــورة".
مـلأ �إعــالن مديـــر مدر�ستنـا
املفاجــئ نفو�ســنا بالت�شـويــق
املتوتـــر...

ي�شكــل الأطفال ركن ًا حيوي ًا من تفاعــل اليــونيفيــل مع ال�سكان املحليـــني� ،ســـواء يف املنا�سبات
املجتمعيــة �أو يف الزيارات �إىل املدار�س التــي يقوم بها جنود حفظ ال�سالم الذيــن ينظمون جمموعة
من الأن�شطـة الرتبويـة والرتفيهيــة� .إال �أنـه ويف ال�ساد�س والع�رشيـــن من �شباط (فرباير)� ،شهد مقر
اليـونـيفيـــل ا�ســرتاحة �شبابيـة من نوع خمتلف� .أم�ضى  16تلميذ ًا ،ت�سع فتيات و�سبعة فتيان من �أربع
مدار�س خمتلفة يف جنــوب لبنان ،يوم ًا يف مقر الناقــورة ،لي�س حل�ضور �أي احتفال كبــري ولكن للم�شاركة
يف الأن�شطـة اليوميـة واالعتياديـة لليـونيفيــل.
نبعت هذه الفكرة من اقتناع تو ّلد لدى موظفة ال�ش�ؤون
املدنية يف اليونيفيل رىل بزيع .فــرىل التي تقطن
يف جنوب لبنان ،ترعرعت وهي ت�شاهد جنود حفظ
ال�سالم،وبالتايل لطاملا كان لديها الف�ضول لتعرف �أكرث
عن اليونيفيل .والآن وقد �أ�صبحت جزء ًا منها� ،شعرت
بهذا الف�ضول عن اليونيفيل بني الطالب من املنطقة.
وما من طريقة �أف�ضل جلعلهم يفهمون مهمة اليونيفيل
و�أن�شطتها من االلتّما�س املبا�شر مع عمل اليونيفيل.
تابعت رىل فكرتها مع بع�ض امل�س�ؤولني عن املدار�س يف
املنطقة .جاء ر ّد مدراء املدار�س -ال�سيد حممود غزال
من ثانوية العبا�سية الر�سمية ،ال�سيد ح�سن عزالدين من
ثانوية �صور الر�سمية املختلطة ،ال�سيد ح�سني �شبلي من
ثانوية مروحني ،وال�سيد جورج �شوفاين من ثانوية رمي�ش
الر�سمية� -إيجابي ًا على دعوتها ووافق كل منهم على
�إر�سال �أربعة تالميذ لزيارة اليونيفيل ومن ثم م�شاطرة
جتربتهم مع زمالئهم يف املدر�سة.
كان حما�س الزائرين ملمو�س ًا� ،إذ �أنه يف نهاية اليوم،
حتول التالميذ �إىل �سفراء �صغار لل�سالم يتوقون �إىل
ن�شر ر�سالة اليونيفيل يف مدار�سهم واجلوار .كتبت ندى
احل�سيني من العبا�سية بالإ�ضافة �إىل �أربعة تالميذ من
�صور� -أمرية �شقري و�سمية مو�سى وبالل بارود وعلي
�أبو خليل� -إىل جملة "اجلنوب" راوين حكايات متفرقة
عن يومهم الذين �أم�ضوه مع اليونيفيل .وبعد �أن مل�سنا

ان�سجام ًا مذه ًال يف رواياتهم ويف م�شاعرهم ،جمعنا �أدناه
مقتطفات من كتاباتهم...
ملأ �إعالن مدير مدر�ستنا املفاجئ نفو�سنا بالت�شويق
املتوتــر حــني قــال" :لقد متت دعوتكم لإم�ضاء يــوم مع
اليونيفيل يف الناقورة .رحنا نت�سائل بربكم ،ماذا �سنفعل
هناك؟ " اذ كان لدينا الف�ضول لكي نكت�شف.
حني نزلنا من البا�ص يف الناقورة للإن�ضمام �إىل
جمموعة �أكرب من الطالب من ثالث مدار�س �أخرى،
�شعرنا باالرتياح بف�ضل حفاوة الرتحيب بنا .مت
ا�صطحابنا �إىل قاعة م�ؤمترات حيث ُو�ضعت بطاقات
�أ�سمائنا حول طاولة ن�صف م�ستديرة .ع ّرفنا �ضابطان
من �إيطاليا و�إ�سبانيا على �أن�شطة اليونيفيل.
ومن هناك انتقلنا �إىل قاعدة  Italairاجلوية حيث
قدّم لنا طيارو مروحيات اليونيفيل نبذة عن مهمتهم
وع ّرفونا على املروحية من الداخل .ومن ثم اقرتبت
مروحية وهبطت ومنها خرج القائد العام لليونيفيل
اللواء كالوديو غرازيانو .اقرتب منا و�ألقى التحية مرحب ًا
و�أخذنا ال�صور معه.
وبعدها حان وقت الغداء يف الكافيترييا الإيطالية حيث
ان�ضم �إلينا العديد من جنود حفظ ال�سالم .ت�شاركنا مائدة
خا�صة مع القائد العام وكانت لدينا حمادثة ممتعة معه.
بعد الغداء ،م�شينا يف جولة توجيهية يف مقر الناقورة

وو�صلنا �إىل املقر اللوج�ستي البولندي ،حيث عر�ض
الفريق الأمني الإيطايل معداتهم ،كاملناظري الليلية
والدروع الواقية .كما ت�سنت لنا الفر�صة �أن ندخل �إىل
ناقالت جند مد ّرعة .ثم قدم اجلنود البولنديون عر�ض ًا
م�ؤثر ًا لتبادل �إطالق النار.
وتلعب اليونيفيل دور ًا بالغ ًا الأهمية يف حماولة تنظيف
اجلنوب اللبناين من الألغام والقنابل العنقودية .و�أظهرت
لنا الكتيبة الفرن�سية مدى �صعوبة هذا العمل وخطورته.
�أعطونا در�س ًا يف التوعية من الألغام وقدموا لنا عر�ض ًا يف
�إزالة الألغام حيث �أم�سكنا نحن ببع�ض املعدات.
بعد ذاك كانت حمطتنا مع �أن�شطة اليونيفيل املتعددة
الو�سائط� .أطلعنا امل�صور على كيفية ا�ستخدام الكامريات
الرقمية ،يف حني �أن منتج الفيديو قدّمنا �إىل عامل �إنتاج
�أفالم الفيديو وتنقيحها.
اجلل�سة اخلتامية كانت مع مدير ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
واملدنية الذي حدثنا عن جتربتنا يف ذلك اليوم .لتتويج
هذا اليوم ،مت تنظيم م�ؤمتر �صحفي وهمي حيث لعبنا
دور ال�صحافيني وطرحنا �أ�سئلة عن اليونيفيل �إىل م�س�ؤول
املكتب الإعالمي.
�ستبقى الذكريات الطيبة لهذا اليوم حمفورة �إىل الأبد يف
قلوبنا ،متام ًا كما العالقة اخلا�صة التي تربطنا اليوم مع
جنود حفظ ال�سالم يف اليونيفيل.

قبل الإقالع

يـــوم مـــع اليــونيفيــل

يف � 27شباط ،زار مقر اليونيفيل يف
الناقورة  16تلميذ ًا من خمتلف املدار�س يف
جنوب لبنان ،لق�ضاء "يوم مع اليونيفيل".
عر�ض ل�سبل مكافحة النريان

تابع املقال يف ال�صفحة رقم .9

يف  25ني�سان ،مت تنظيم زيارة مماثلة
ملجموعة من � 20شخ�ص ًا من ذوي احلاجات
اخلا�صــة ،بالتن�سيــق مع وزارة ال�شـ�ؤون
الإجتماعية.

ملحة عن الوقاية من الألغام
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من داخل حاملة اجلند
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ال�صور ة تتكلم

امل�ؤمترون

ت�ضمن برنامج اليوم جوالت ا�ستك�شافية
ملهمة اليونيفيــل ون�شاطاتها� ،إخترب خاللها
الزائــرون �أوقــات ًا مثرية فـركبــوا الطوافـة
وحامــالت اجلنــد وتناولوا الغذاء مع قائد
قــوات اليــونيفيــل ،وتعرفوا �إىل �إنتاج الأفالم
واملونتاج ،وا�ستخدام �أجهزة نزع الألغام كما
�شاهدوا عر�ض ًا ل�سبل مكافحة النريان.

يف البذالت الع�سكرية

بع�ض اللقطـــات…

وقفة �أمام الطوافة

الغذاء مع قائد قوات اليونيفيل

يفـت
لــم ُ
القطــــــار بعـــد

“بالإ�ضافة �إىل تعليمهم كيفية �صياغة
اقرتاحات م�شاريع ولو �صغرية� ،أظهرت
ور�ش العمل لل�شباب كيفية التوا�صل
ب�صورة �أف�ضل مع البلدية”.

"هلق �صار عنا مكان جني عليه ونتجمع فيه ونحكي يلي بدنا ياه
ونعمل امل�شاريـع يلي بتجي علـى بالنا" هكذا عربت الآن�ســة زينب
مهدي من بلدة الناقورة �أثناء �إفتتاح نادي ال�شباب يف الناقورة الذي مت
جتهيزه من قبل منظمة "نبع" غري احلكومية ،بالتعاون مع بلدية الناقورة
�ضمن م�رشوع تطوير قدرات ال�شباب املمول من قبل اليونيفيل.
"بــالن�سبــة �إلنــا ا�ستفدنــا
�أكــرت �شـي مـــن التطبيــق
العملــي لأفكارنا ومتاريـن حل
امل�شـاكــل ،وهيــدا خــالنا
تزيــد ثقتنـــا بنف�سنا".
�شمل هذا امل�شروع خم�س قرى جنوبية هي  :رمي�ش ،علما
ال�شعب ،يارين ،الناقورة ،دير قانون النهر ،خالل الفرتة
من كانون �أول (دي�سمرب)  2007لغاية �آذار (مار�س)
 2008م�ستهدفا  120من ال�شباب من عمر  14وحتى
� 25سنة .ومن �أبرز �أهداف امل�شروع التخفيف من حدة
ال�ضغوطات لدى �سكان القرى وخا�صة لدى ال�شباب
وكذلك تفعيل دور ال�شباب بامل�شاركة يف �صنع القرارات
ويف �أن�شطة احلياة اليومية داخل جمتمعاتهم املحلية.
لذلك ،مت �شرح حقوق ال�شباب وواجباتهم .كما تعرفوا على
مهارات التوا�صل و�إدارة النزاع .وت�سنى لهم �أن يتعرفوا
كذلك على الدور االجتماعي والتنموي الذي ت�ضطلع به
اليونيفيل يف جنوب لبنان.

تتوجت الور�ش التدريبية يف مترين ،حيث كان على
ال�شباب يف كل قرية ا�سكت�شاف امل�شكالت التي تواجههم
يف قراهم ومن ثم �صياغة اقرتاح م�شروع متويلي ملعاجلة
احلاجة الأكرث �إحلاح ًا .خرجت كل جمموعة ب�أ�ساليب
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قال ال�شاب �إبراهيم الأ�سعد من بلدة يارين "بالن�سبة
�إلنا ا�ستفدنا �أكرت �شي من التطبيق العملي لأفكارنا
ومتارين حل امل�شاكل ،وهيدا خالنا تزيد ثقتنا بنف�سنا".
وعن التدريبات تقول الآن�سة ماغي غابي فرح من بلدة
علما ال�شعب "التدريبات كانت حجر �أ�سا�س لإلنا ك�صبايا
و�شباب حتى ن�صري نعطي قيمة لدورنا بال�ضيعة".
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جديدة للتطرق �إىل حاجاتهم املحلية الفريدة.
رغبة منهم �إ�سماع �صوتهم يف امل�سائل التي تهمهم� ،شعر
ال�شباب يف بلدة الناقورة باحلاجة �إىل �إيجاد مكان �آمن
ل�شباب القرية حيث ب�إمكانهم التفاعل مع بع�ضهم بحرية
وتعزيز دورهم يف �صنع القرارات .من هنا ،كان نادي
ال�شباب يف الناقورة.
�أما ال�شباب يف بلدة رمي�ش فقد ر�أوا �أن الت�شجيع على
العمل الطوعي وتفعيل دور �شباب البلدة وبناء قدراتهم هو
الهدف من م�شروعهم الذي ر ّكز على جتهيز فوج الك�شاف
يف بلدة رمي�ش وذلك للعب دور يف تنظيم االن�شطة الرتبوية
واالجتماعية والبيئية والفنية.
كما �أثار العمل الك�شفي ال�شباب يف بلدة دير قانون النهر
الذين قرروا دعم الك�شاف يف بلدتهم بـ�آالت مو�سيقية
و�إن�شاء فرقة م�سرح.
اختارت املجموعة من علما ال�شعب الريا�ضة .فتالميذ
الثــانوية ي�أتون من الق ــرى املج ــاورة وينتمون �إل ــى
طــوائف خمتلفة .لــذلك �ستعزز الأن�شطة الريــا�ضية
التوا�صل بينهم.
يف حني �أن �شباب بلدة يارين �شعروا �أن الريا�ضة �ستحد
من خماطر االنحراف وتق ّرب يف ما بني ال�شباب .لذا،
اختاروا جتهيز فريق كرة القدم وملعب القرية.

مت تنفيذ امل�شاريع ب�سهولة بف�ضل امل�ساعدة النا�شطة التي
قدمها كل من البلديات وال�صليب االحمر وامل�ؤ�س�سات
املحلية واملدار�س .وان�ضموا كذلك �إىل ممثلي ال�شباب
فـي ت�شكيل جلنــة حمليــة ت�سهر على متابعــة امل�شاريــع
للت�أكد من ا�ستمراريتها.
"تع ّلمنا كيف نكتب اقرتاحات م�شاريع و�صار يف توا�صل
بينا وبني البلدية لنتحاور معها دون حواجز" هكذا عبرّ
مارون عميل من �شباب بلدة رمي�ش.
وقد عبرّ نائب رئي�س بلديــة يارين عن ر�ضاه قائ ًال:
"بالإ�ضافة �إىل تعليمهم كيفية �صياغة اقرتاحات م�شاريع
ولو �صغرية� ،أظهرت ور�ش العمل لل�شباب كيفية التوا�صل
ب�صورة �أف�ضل مع البلدية.
ووافقه الر�أي نظريه من بلدية الناقورة ،عدنان حمزة،
�إذ ق ــال" :هذا امل�شروع ق ّربهم من البلدية" ،م�سلط ًا
ال�ض ــوء عل ــى الإغـ ــراءات التـ ــي تبعد ال�شبــاب عن
العمل يف اخلدمة العامة.
وقد القى امل�شروع �صدى كبريا لدى القرى والبلدات
املجاورة وطالبوا بعمل م�شاريع مماثلة مع ال�شباب يف
بلداتهم مثل طورا وطري دبا.
عماد عبد الرازق
"نبع"

ال�شباب

لنتع ّلم ومنرح
طلو�سة قرية هادئة تقع على ه�ضاب جنوب لبنان وي�سكنها حواىل �ألف
�شخ�ص .يف يوم �صيفي حار ،وبينما معظم الرجال يف �أ�شغالهم والن�ساء
والأطفال يقبعون داخل البيوت هرب ًا من احلرارة ،يخرق هذا ال�صمت
هدير �آليات الأمم املتحدة التي تقرتب من القرية.

هي جمموعة من جنود حفظ ال�سالم الإندوني�سيني �ألفهم
القرويون واعتادوا عليهم .بينما �شق الزائرون طريقهم
نحو نقطة االلتقاء يف القرية ليحولوها بهدوء �إىل ملعب،
تولدت حركة مفاجئة خ ّلفها الأطفال الذين راحوا
يرك�ضون يف كل االجتاهات ليكونوا جزء ًا من املرح.
فالزائرون لي�سوا بجدد على طلو�سة والأطفال يعرفون
متام ًا ماذا يتوقعون :جتربة جتمع بني التع ّلم واملرح �إذ
ت�شمل الكثري من الألعاب والكتب واملعدات االلكرتونيـة
التي و�ضعت يف با�ص �أزرق "غام�ض" �أطلق عليه ا�سم
"ال�سيارة الذكية".
هيا ...ها هو �آت"� ،صرخت فاطمة ابنة ال�ست �سنوات
وهي ت�صفق يديها .تتمتع مع �أ�صدقائها باللعب مع
اجلنود الإندوني�سيني الذين يخب�ؤون لهم �ألعاب ًا تثقيفية
مثرية لالهتمام.
نحن م�سرورون وممتنون كثري ًا لوجود ال�سيارة الذكية"،
قالت ال�سيدة متام ،بينما ا�صطحبت ابنتها �إىل مكان
اللعب .ت�أمل �أن ت�ضم ال�سيارة الذكية االنرتنت وذلك
لتعزي ــز جترب ــة التعلم بالن�سب ــة للأطفال�" .إن الإنرتنت
�سيزود الأطفال مبعلومات حمدّثة تو�سع �آفاق �أفكارهم".

تتمتع �صابرينا البالغة من العمر ت�سع �سنوات باملطالعة،
والفرح ي�شع من عينيها الزرقاوين اجلميلتني اللتني
راحتا تر�صدان املجموعة الوا�سعة من الكتب التاريخية
والوثائقيــة فـي ال�سيارة .قالت�" :أنتظر مع رفاقــي كــل
�أ�سب ــوع ال�سيــارة الـزرقــاء .نحــب �إم�ضــاء الوقــت هنا
بعد املدر�س ــة".
مت ت�صميم ال�سيارة الزرقاء لدعم جمموعة من الأن�شطة
تقــوم بها الكتيب ــة الإندوني�سيــة ،بالإ�ضافــة �إلــى
مبادرات �أخرى ت�شمل درو�س ًا يف الإ�سعافات الأولية،
وامل�ساعدة الطبية و�أ�شكا ًال �أخرى من امل�ساعدات �إىل
املجتمعات املحلية.

تقـــدم ال�سيـارة الذكـيـــة
فر�صــة فريدة مـن نــوعها
للتعلـم والت�سلية فـي بيئـة
�صديقـة للأطفـــال.
بالإ�ضافة �إىل مواد و�أدوات متعددة الو�سائط كالتلفزيون

وم�ش ّغــل �أقـرا�ص ال ـ ،DVDوالكمبيـوت ــر وال ـPlay
� ،Stationإلخ .متر هذه ال�سيارة دوري ًا على  11قرية

تقع يف منطقة عمليات الكتيبة الإندوني�سية ،فهي تزور
دوري ًا الغندورية والقنطرة وعد�شيت الق�صري والطيبة
ودير �سريان والعدي�سة ومركبا وبيني حيان ورب ثالثني،
الق�صري وطلو�سة.

قال املقدم �أ .م .بوترانتو ،قائد الكتيبة الإندوني�سية:
"�إن ال�سيارة الذكية عبارة عن مبادرة من ال�سيدة الأوىل
يف �إندوني�سيا ،ال�سيدة �آين يودهويونو ،لت�شجيع الأطفال
اللبنانيني على الدرا�سة خارج املدر�سة وت�سهيل الأمر
عليهم .انها ت�ساعد فـي تخفيف وط�أة ال�صدمة التي
عاناها الأطفال خالل احلرب الأخرية".

تقدم ال�سيارة الذكية فر�صة فريدة من نوعها للتعلم
والت�سلية يف بيئة �صديقة للأطفال .حتى اليوم� ،شمل هذا
الربنامج حواىل  1,500من الأطفال وال�شباب.

تقدم ال�سيارة الذكية م�ساحة فريدة من التفاعل مع
الأطفال املحليني وت�شمل جمموعة متنوعة من الألعاب

النقيب �ساندي موالنا براكا�سا
الكتيبة الإندوني�سية التابعة لليونيفيل

جهــــــود د�ؤوبــــــة
ل إلعتنــاء بال�صغـــــــار
يعمل ممثــل اليوني�سيــف يف لبنان روبريتـو لـورينتـي منذ خم�س
�سنـوات لت�أميــن ال�صحــة والتعليـم وامل�ســاواة واحلمايــة لكــل
طفــل فـــي �أثناء النزاع املدمر عام .2006
يف مقابلـة مع جملة "اجلنوب" ،حتدث روبريتو مع نرياج �سينغ لي�شاركه
وجهــة نظــره حــول خمـاوف ال�شبــاب فـي لبنــان وتطلعـاتهــم،
ال �سـيـمــا فـي �إطــار عمـل اليـوني�سيـف فــي جنـــوب لبنــان.
و�إليكــم ما جـاء يف املقـابلـــة...

كيف عملت اليوني�سيف فـي جنوب لبنان فـي خالل
حرب العام  2006وبعدها؟
عملــت الي ــوني�سيـف حتــى �أثناء فتـ ــرة االحتـ ــالل
فـي اجلن ــوب .منــذ انتهــاء حــرب مت ـ ـ ــوز ،2006
وبال�شــراكـ ــة م ــع احلـكوم ـ ـ ــة واملنظـمـ ــات غي ـ ـ ــر
احلكومـيـ ـ ــة ،ا�ستـم ــرت الي ــوني�سيـف بالعمـل عل ــى
حت�سـني و�ضع الن�ســاء والأطفــال فـي املج ــاالت ذات
الأولوي ــة ،مبا فيها ال�صحــة واملياه وال�صــرف ال�صحــي
والتعليـ ــم وحمايـ ـ ــة الأطف ـ ــال وكـذلـك التـوعي ـ ـ ـ ــة فــي
جمـال خماطـ ــر الألغــام .رك ــزت اليوني�سي ـ ــف علــى
املناطـ ــق املت�أثـ ــرة باحلـ ــرب فــي اجلنـ ــوب ،وكـ ــذلك
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هـ ــل ب�إمكــانــك ال�ش ـ ــرح ب�إيجـ ــاز مهمـ ــة اليـ ــوني�سيــف
ف ــي لبن ـ ــان؟
هدفنا الأ�سا�سي ترجمة املبادئ املن�صــو�ص عليهــا يف
اتفاقيــة حقــوق الطفـل �إلـى حقائ ــق ملمو�س ــة .نعمــل
يـد ًا بيــد مــع احلكومـ ــة واملنظمــات غيــر احلكومـي ــة
وذلـك لتحديـ ــد مكــامـن الأولـ ــويـ ــة حيـث ال يـ ـ ــزال
ثم ــة ف ــراغ �أو عـ ــدم قــدرة مـزمن ــة لرتجم ـ ــة تـ ــلك
املبــادئ �إلـى �أعمـال عل ــى الأر�ض .كــان للح ــرب فـي
لبنــان ع ــواقب مبا�ش ــرة و�أخــرى غيــر مبا�شـ ــرة علــى
املجمـ ـ ــوعات اله�شـ ـ ــة ،ال �سيــما الأطف ــال والن�س ــاء.
وقـ ــامـت الي ــونــي�سيـ ـ ــف بــدعـ ــم بـعــ�ض الأن�شـط ـ ــة
الأ�س ــا�سي ــة فــي جم ــاالت ال�صح ــة وامليـاه وال�صــرف
ال�صـح ــي والتــربـيـ ــة واحلمــاي ـ ــة وال�شـب ـ ــاب .ومـ ــن
�أبـ ــرز التـحـديــات الت ـ ــي يـ ــواجهه ــا �أطـفـ ــال لبن ـ ــان
هـ ــي �أن ــه عل ــى الرغ ـ ــم مــن تق ــدم عملي ـ ــة �إع ــادة
الإعمــار� ،إال �أنهــم يعي�شـون ف ــي ظــل ع ــدم ا�ستق ــرار
داخلـ ـ ــي.
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علــى املناط ــق التــي تعان ــي من نق�ص فـي اخلدم ــات
فـي حمـافظــات لبنــان ال�ســت.
فـي جمال ال�صحة ،ركزت تدخالت اليوني�سيف على
تلقيح كـل طفــل فـي جميع املناط ــق فـي لبنــان.
فــي جمـ ــال املي ــاه وال�صــرف ال�صحي :بال�ش ــراكـ ــة
مـع م�ص ــالح امليـاه فـي لبنــان ،ق ــامـت اليــونـي�سي ــف
بدعم بنــاء و�إعــادة ت�أهي ــل �أنظم ــة امليـاه الأ�سـا�سيــة
التــي ت ــم تـدمي ــرهــا خ ــالل النـ ــزاع ،مبـا فــي ذلـك
بنـ ــاء و�إع ــادة ت�أهيـ ــل �سـبع ــة خــزانــات للميـاه ،مما
مـ ّك ــن �إعـادة تزويــد � 380,000شخ�ص باملي ــاه.
هـ ـ ــذا بالإ�ضاف ـ ـ ــة �إل ــى حت�سـ ــني من�ش ـ�آت ال�صـ ــرف
ال�صحـ ــي وتوفيـ ــر امليــاه الآمنـ ــة فــي  87مدر�س ــة
و�أنظم ــة ميـاه فـي  12قري ــة.
فـي جمــال التعلي ــم :بال�شراكـ ــة مـع وزارة التـربيـ ــة،
تق ــوم الي ــوني�سيــف بـ"مبــادرة املدر�س ــة ال�صديق ــة
للأطف ــال" فـي ح ــوالـى  100مدر�س ــة مــن خ ــالل
مقاربـ ـ ــة متكامل ـ ــة تـجمـ ــع ب ـيـن �إع ــادة ت ـ�أه ـيـ ـ ــل
املــدار�س والتـثـقيف فـي ما يـخ�ص ال�صح ــة والغــذاء
والنظاف ــة .كمـا تق ــوم بـدعــم �أنـ�ش ـط ــة اطار التعليم
ف ــي �صف ــوف ملح ــو الأمي ــة و�صف ــوف دعم تعليمي ــة.
يف جمال حمايـ ــة الأطفــال :كانــت الأولويـ ــة توفيــر
دعـم نف�سـي �إلـى الأطفـال الذي ــن ت�أث ــروا باحل ــرب.
من ال�سهــل ر�ؤي ــة ج�سـر مدمـر �أو خــزان مياه تع ّر�ض
للق�صــف� .إال �أن ــه لـيـ�س بـ�إمك ــان ــك ر�ؤيـ ــة الأ�ضــرار
العاطفيـ ـ ــة والنف�سي ـ ــة بـ�سه ــول ـ ــة التـ ــي يتكبـدهــا

الأطفــال جـ ــراء العي�ش فـي �سل�سل ــة من ال�صدمات
كالتـعــر�ض للق�ص ــف والن ــزوح ومقت ـ ــل الأقـ ــارب �أو
�إعاقتهـ ـ ــم� ،إل ــخ...
من الأهمي ــة مبكــان �إعادة خلــق الظــروف املالئمة
للطفــل للتخفي ــف م ــن الآثــار البغي�ض ــة ملا خبــروه
ولكـ ــي يتمكـ ــن مــن التعبيـ ــر عــن نف�سه.
كيف حتققون ذلك؟
قمنا بتوفيــر  25م�ساح ــة �صديق ــة للأطفال يف اجلنوب
(مفهوم �أطلقته اليوني�سيف فـي كو�سوفو) ،حيث ت�سنــى
للأطفـال النفاذ �إىل خدمات �أ�سا�سيــة كالتعليـم وال�صح ــة
والرتفي ــه وامل�ساعــدة النف�سي ــة .فـي الواقــع ،يجب توفري
الرتفيـه وامل�ساعدة النف�سيـة يف الوقت ذاته .فمن خــالل
اللعب ،ب�إمكانك �أن تعطي الطفل فر�صة ال�ستعادة درجة
مــن الطبيعي ــة بينـمــا يتمـك ـ ــن العاملــون االجتماعي ــون
من حتديــد ه ـ�ؤالء الأطفـال الذي ــن هــم بحاج ـ ــة �إلــى
م�ساع ــدة خمت�صــة ب�ص ــورة �أف�ضل .تعاو ّنا مع العديـد
مـن املنظمـات غي ــر احلكومي ــة لإن�شـ ــاء م�ساحــات
�صديق ــة للأطفال يف �صور واخليام ومرجعيــون وفـي
مناطــق �أخــرى يف جنــوب لبنان .كما �ساعدنا يف بناء
�شبكــات حلمايــة الأطفــال ت�صــل �إلــى  71قريــة (�أكرث
من � 65,000شخ�ص ًا) وفـي التــدريــب علــى الدعــم
النف�ســي-االجتماعــي وحــل النـزاعـات.
ماذا عن املدار�س؟
قمنـا بالإعــداد حلمل ــة "الع ــودة �إلـى املدر�س ــة" يف جميـع
�أرجاء لبنان .باال�ستناد �إلــى التقديرات احلكومي ــة ،مت
تدمري � 40إىل  50مدر�س ــة كلي ًا خـالل احلــرب ،يف حني

مقابلة

ال�سيد لورنتي يف مدر�سة الأن�صرية الر�سمية يف جنوب لبنان مبنا�سبة عودة الأوالد �إىل املدر�سة

�أن حوالـى  300مدر�ســة تعر�ضـت لتدميـر جزئي .من
جهــة �أخرى ،خ�سرت الكثيـر من العائــالت ك ــل �شيء،
مبا فـي ذلك الكتــب .لــذلـك ،قدمنا �إلــى املــدار�س
 7,000رزمة حتتوي على مواد كافية لإدارة ال�صف
وتدعى "مدر�سـة فـي علبـة" ،حيث حتتــوي علــى مواد
كافيــة لإدارة ال�صف .فـي الوقـت عينــه ،وفــرنا �إلــى
املــدار�س  400,000حقيب ــة مدر�سيــة مــع القرطا�سيــة
تـم توزيعهـا فـي �أنحـاء لبنان كـي يتمكـن الأطفال من
العــودة �إلــى املدر�ســة بحلــول ت�شري ــن الأول (�أكتوبــر)
� ،2006أي بعد �شهريــن من انتهاء احلــرب.
ما هـو تقييمك للتطور احلا�صل حتى الآن؟
ً
مل �أخبـر قـط فـي البلدان حيـث عملــت �سابقـا وحتى يف
بل ــدي ا�ستجابـ ــة �سريعـ ــة كهـذه لتخطــي امل�شاك ــل .فقد
مت ترميم كل �شيء كاجل�س ــور والطـرقــات واملنـازل فـي
اجلن ــوب .بالطبع ،كان هنـاك دعـم كريـم من املانحني
والــدول .ولكن جتـدر الإ�شــارة �إلــى �أن ــه من دون عــزم
اللبنانيني لتخطـي ال�صعــوبات ،لكـان من امل�ستحيـ ــل
حتقيـ ــق ذلك فـي ه ــذه الفت ــرة الق�صيــرة .ال �شــك �أن
النــدبــات ال تـ ــزال مــوجـ ـ ــودة .فالـدم ــار كـان هائـ ـ ًال،
لدرج ــة �أنــه كان مـن امل�ستحي ــل �إع ــادة البنـاء كليـ ًا
وبهذه ال�سرعـ ــة� ،إال �أن ــه متـت ا�ستعـادة البن ــى التحتي ــة
الأ�سا�سي ــة فـي وقــت قيا�س ـ ــي.
بالن�سب ــة لنا ،من املهـم قيـا�س �أي ــن هي الدول ــة مـن
اخلدمات االجتماعي ــة .لهذا ال�سبب ،وحتت رعـاي ــة
رئي�س الــوزراء� ،أطلقنا م�ؤخــر ًا �إح�صاء متعـدد الأ�صعدة
لتحديــد الولــوج �إلــى اخلدمات االجتماعي ــة وفعاليتـهـا
بالإ�ضاف ــة �إىل م�ؤ�شـرات تنميـة �أخـرى ت�ؤثر علــى رفـاه

عبوات املياه املعدنية املخ�ص�صة حلملة التوعية �ضد خطر الألغام

الأطفــال .يكت�ســب �إح�صاء هذه ال�سن ــة �أهمي ــة خا�ص ــة
�إذ �أن العينــة البالغ ــة � 16,000أ�سرة �سيحـدد ب�صــورة
�أف�ضــل احلاجات اخلا�ص ــة بالعــائـالت التــي ت�سكـن
يف املجتمعـات الأكرث تعر�ض َا� .سي�ساعد ه ــذا الإح�صاء
الأكـب ـ ــر فـي ت ــاري ـ ــخ لبنـ ــان �صــانع ـ ــي ال�سيا�س ــات
والعاملي ــن االجتماعييــن فـي البلــد فـي �صياغ ــة
�سيـا�ســاتـهــم ب�ص ــورة �أف�ض ــل وذلك لال�ستجــاب ـ ـ ــة
�إلــى احلــاج ــات الأكث ــر �إحلــاحـ ـ ًا.

اجلنــوب ،لدينا جمموعتان :الأوـلى يف معرك ــة بالقرب
من �صــور و�أخــرى يف �صيدا .ال �شك �أن جمموع ــة
اجلن ــوب ،ال �سيما معرك ــة ،تهتم كثري ًا مل�سائــل ما بعد
النزاع ،كـالتثقيـف حـ ــول خماطــر الألغــام ،وال�ســالم
واال�ستقــرار .ولك ــن مـا �إن تعط ــي الأطفــال الفر�ص ــة
للتعبيــر عـن همــومهم ،يتحدثــون جميعـهــم اللغ ـ ــة
نف�سهـا بغ�ض النظـر عـن املنطقـ ــة اجلغرافي ــة التــي
ينتمون �إليها.

بر�أيــك ما هــي �أولــويــات ال�شبـاب فـي لبنـان ،ال �سيـما
فـي اجلن ــوب؟
يف لبنان ،عانــى ال�شباب كثيــر ًا من الآثار اجلانبيــة
للحرب الأهلي ــة وال�صراع التي �أثــرت علــى حياتهم
الآنيـ ــة وامل�ستقبليـ ــة� .أ�ضف �إلــى ذلك� ،إن الت�سامح
والتعليم واملواطني ــة (مقابل االنق�سام الطائفي) تظهر
بقــوة كـم�سائ ــل تهـم املــراهقـني وال�شبـاب اللبنانيني.

كي ــف ميـكــن للي ــونيفيـ ــل �أن ت�ساه ــم فـي عملك ــم فـي
جن ــوب لبنــان؟
نحــن فـي طــور تعزيــز العمل اجليــد الــذي قمنا بــه.
ومركــز بنــت جبي ــل املجتمعــي مث ــال عل ــى ذلك ،حيـث
�أن كــل واحـ ــد منا ،مبا فـي ذلك ال�سلط ــات املحليـ ــة
واملجتمــع املدنــي� ،ساهم قلي ـ ًال يف حتقيق جناح �أكرب.
�أعتقــد �أن هــذا هــو الأ�سل ــوب لال�ستمــرار.

ل�سوء احلظ ،ت�ساهم جميع هـذه العوامل يف خيبــة الأمل
املتزايـدة لـدى ال�شباب اللبنانـ ــي الذيـ ــن غالب ًا ما
ي�شعــرون �أن مكـانهــم فـي اخلارج وبالتــالــي يلجـ�أون �إلـى
الهجــرة بحث ًا عن وظيف ــة م�ستقرة.

وبعد الن ــزاع� ،إن اليوني�سيف ،كنا�شطني كثــر �آخريــن
يف املجـال االجتماعــي ،تلقت كميــة هائلــة من املوارد.
ولكن الآن ومـع تنـاقـ�ص املـوارد ،نحـن بحاجــة لأن نكــون
�أكثــر ا�سرتاتيجيــة يف طريقــة ا�ستخـدامها .وت�ساهم
اليونيفيــل كثيـر ًا يف �إعادة �إر�ساء احلالــة الطبيعيــة.
هـذا هـو املجال حيـث ب�إمكاننا �أن نت�شاطـر احلاجات
التـي ينبغـي تلبيتها.

�إدراك ـ ًا م ّنا له ــذه الناحي ــة املهمـ ــة ،يقـ ــوم مكتــب
اليــوني�سيــف يف لبنان وقناة �أل.بي�.سي ( )LBCب�إنتاج
برنامــج "�صوتنا" وهو الربنامــج التلفــزيونــي الفريــد
من نوعــه لي�س فـي لبنــان فقط بـل فـي العالــم العربــي.
ُيبث هــذا الربنامـج مـرتـني فـي الأ�سبــوع علـى LBC
ويق ــوم ب�إنتاج ــه � 50شاب ًا تت ــراوح �أعمارهــم بني 16
و� 20سن ــة ،وي�ستهــدف حــوالــى � 400,000شخ�ص ًا .يف

يبق ــى دور البلدي ــة هو الأهم وميكننا �أن نـزود امل ــوارد
الأ�سا�سي ــة لبناء من ــوذج مـرجع ــي .ويتعـني عــلى البلديات
تالي ًا �أن حتافـظ على هـذا النهج ما �إن ت�ستوعب �أن هــذا
يكمــن فـي امل�صلح ــة الف�ضلــى ملنطقتهــم.

ر�أي

تـحيـــة �إلـــى
ّ
اليـــونيفـيـــــــل

أتذكر �أنه يف كل يوم جمعة (يف منت�صف الثمانينات) كنت �أتناول قهوتي ال�صباحية يف مكتب اليونيفيل
� ّ
يف �صور ،حيث كنت �أح�صل على هديتي الأ�سبوعية التي كـانت عبارة عن تقارير الأمم املتحدة ذات ال�صلة
باليـونيفيل ،مما �ساعدين على حتليل املعلومات املتعلقة بالواقع املت�صل باملنطقة وبتنفيذ القرار  425ون�رش
اجلي�ش اللبنانـي .كما كنت �أنقل الر�سائل من و�إىل الوزير نبيه بري الذي انتخب فيما بعد رئي�س ًا ملجل�س
النــواب .وكانـت الر�سائل تتعلــق مبهمــة اليــونيفيــل والأو�ضــاع يف منطقــة عملها.
مل تكن لدى قوات الطوارئ الدولية �أي �شكاوى من
�إزعاجات �أو معــوقات ملهمتها تتم من قبل حـركــة �أمل
التي كــانت عملي ًا تدير املنطقــة �سيا�سي ًا و�أمني ًا ب�سبب
غياب الدولة .كان التعاون وا�ضح ًا بني اليــونيفي ــل
وحـركة �أمل وال�سكان ،وكان �أي حادث �أو �إ�شكال ينتهي
خالل دقائق وبات�صال واحد.
تنامــت وتطــورت �صـداقتــي مــع العــاملـني فـي مكتــب
اليـ ــونيفيـ ــل منــذ ذلك الــوقــت.
�سوف لن نن�سى يف اجلن ــوب الأدوار الإن�سـانية لقوات
الطوارئ الدولية التي كان وال يزال يلج�أ �إليها ال�سكان
خالل مراحل االحتالل �أو احلرب لأ�سباب تتعلق
ب�ســالمتهم �أو لأ�سبـاب �صحيـ ــة ومـن �أجـ ــل ق�ضـايا
اجتماعي ــة تهمهم �أو خدمات قراهم.
نحن نعلـم �أنه ب�صالحيات اليونيفي ــل املحدودة لي�س
ب�إمكانها �أن متنع حدوث حروب ومعارك ،لكنها كانت
تفعل امل�ستحيل لتخفف من الآالم والأ�ضرار.

بعد ذلك ،وفـي العــام  ،2006حتــولت قـ ــوات
الي ــونيفي ــل لتنقيذ مهامها مب ــوجب الق ــرار .1701
جاء هذا االنت�شار املجدد بعد حـرب دامية ا�ستهدفت
لبنان وخلفت مئات ال�ضحايا واجلـرحى .وكانت البنـى
التحتي ــة و�شبكات املوا�صــالت واالت�صاالت والكهرباء
واملاء كلها مدمــرة .كما كانت حــركة املـالح ــة يف مطار
بيـروت واملوانــئ البحريــة م�شلولــة متام ًا.

العدد

03

ايلول

08 .

خالل �سنوات طويلـ ــة من ال�صمــود وال�صرب واملعاناة
الت ــي كانت اليونيفيـ ــل �شاهـدة عليها ،متكن اللبناني ــون
من ا�ستعادة �أر�ضه ــم املحتلـ ــة وتـح ــرير املنطق ــة
احلدودي ــة با�ستثناء مــزارع �شبعا وت ــالل كـفر�شوبـا.
وخــالل تلك ال�سنـني الطويلـ ــة –  30عام ًا -دف ـع ــت
اليــونيفي ــل العديد من ال�ضحايا .نحن �سوف لن نن�سى
ت�ضحيات �أولئك اجلنود حلفظ ال�سالم.
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كل لبنان رحب بقرار جمل�س الأمـن رقم  1701بعد
�أن �أخذ بعني االعتبار املطالـب اللبناني ـ ــة التي و�ضعت
حد ًا للأعمال العدائية و�شكلت ا�سا�س ًا لعملنا مع الأمم
املتحدة الذي يهدف اىل حتقيق وقف �إطالق نار دائم
و�سالم م�ستدام يف املنطقة.
جمدد ًا ،ت�ستمر عالقتنا اجلي ــدة باليونيفي ــل القائم ــة
على �أ�سا�س املودة واالعتبارات الإن�ساني ــة .علــى �سبيل
املثال ،ي�سعدين جد ًا �أن �أرى ال�سكان ينخرطون يف
�صفوف تعليم اللغات التي تقدمها بع�ض الوحدات
يف اليونيفي ــل من �أجل تعزيز التفاهم املتبادل .و�أنا
�ساهمت يف بع�ض هذه الربامج.
كان لدي ال�شرف �أن �أكون ع�ضو ًا يف اللجنة اللبنانية
ملهرجانات �صــور واجلن ــوب التي نظمت العديد من
الأن�شطة باال�شـتـراك مع الي ــونيفيـ ــل �أو خ�صي�ص ًا لها .من
بينها كان القــدا�س فـي �ساح ـ ــة مغـارة قانا واحتفال 26
متوز الذي �شارك فيه العديد من املجموعات اللبناني ـ ـ ــة
الفولكل ــوري ـ ـ ــة وبع�ض املجم ـ ــوعات م ــن اليـ ــونيفي ـ ــل.
الآن� ،إذ ت�ستمر العالق ــة �شبه اليوميـ ــة مع الي ــونيفي ـ ــل
يف �إطار التن�سيــق والتبادل الثقاف ــي وال�صداق ــة
ال�شخ�صيـ ــة� ،إين مت�أك ــد �أن م�ساعينا �ست�ستمـ ــر فــي
تع ــزيز الع ــالقات الثقافي ـ ــة علــى خمتلف الأ�صع ــدة.
كما �أننا على يقني ب�أننا �سن�ستعيــد ال�سيادة اللبناني ــة يف
م ــزارع �شبعا وتالل كفـر�شــوبا .ونحــن مت�أك ــدون مــن
�أن اليونيفيـ ــل �ستنجح فـي مهمتها فـي دعم اجلي ــ�ش
اللبنان ـ ــي كي تتمكــن الدولـ ــة اللبناني ـ ــة مــن ب�س ــط
�سيطرتها على �أرا�ضيها.
كما و�ستنجح اليونيفيـ ــل فـي �ضمان الأمــن واال�ستقرار
الإقليمي لأن ال�شعب اللبنانـ ــي �أثبت عجز الق ــوة عن
�إرغام ــه ومالءمت ــه من املتطلبات الت ــي تتجاوز �أم ــن
لبنــان و�سيادت ــه.

اليونيفيـل كـانت تفعل امل�ستحيل
لتخفف مــن الآالم والأ�ضــرار...
ت�ستمر عـالقتنا اجليدة باليونيفيل
القـائمـــة علــى �أ�ســا�س املـــودة
واالعتبــارات الإن�سانيـــة.
باملنا�سبــة نتذكــر بح ــزن �ضحايــا الي ــونيفي ــل ،واننا
مت�أكدون م ــن �أن تع ــاون ال�سكــان واجلي�ش اللبنانــي
والي ــونيفي ــل ،م�صحوبـ ًا باالنتبــاه الأمن ــي وال�سيا�سي
�سيمنع حدوث العمليات الإرهابي ــة فـي منطقــة عمليات
الي ــونيفي ــل وفـي ك ــل لبنــان.
بالل �رشارة

من �سكان بنت جبيل وهو االمني العام لل�ش�ؤون اخلارجية يف جمل�س
النواب اللبناين.

كلمة رئي�س البلدية

ربــاط
فـي الإن�سانية
يف مطلع العام  ،1992تعرفت عن قرب �إىل قوات الطوارئ الدولية وكان وراء هذا التعرف العامل املهني
املرتبط مبا�رشة باملكتب الإعالمي .ومذاك ،ن�ش�أت عالقة وطيدة بيني وبني فريق املكتب يف �صور .عالقتنا
كان ي�سودها االحرتام املتبادل ولو بالتحية �أحيان ًا كوين ال �أجيد �إىل قلي ًال من الإنكليزية.
�أنا ل�ست يف وارد الإ�شادة والتعظيم بدور اليونيفيل،
ولكن جملة من الوقائع امليدانية التي تنفذها القوة
الدولية "كانت طريق املرور �إىل قلوب ال�سكان املحليني"،
م�صطلح ت�ستخدمه الأمم املتحدة .ه�ؤالء وجدوا يف
كثري من ال�شدائد جنود القبعات الزرق� ،سواء ال�شقر
�أم ال�سمر� ،إىل جانبهم .هذا ال�شعور الذي كنا نواكبه
من خالل تغطيتنا الإعالمية للأحداث متثل يف مواكبة
اجلنود ملزارعي التبغ والزيتون �إىل حقولهم وتقدمي
العون لهم يف نقل حم�صولهم يوم كانت حقولهم ممنوعة
عليهم بفعل الق�صف الإ�سرائيلي املتوا�صل.
�إىل هذه "احل�شكة" كما ي�سمونها يف بالدنا التي يعرف
�أهلها رد اجلميل ب�أح�سن منه ،كان اجلنود القادمون من
�أقا�صي العامل يت�شاطرون م�آ�سي االعتداءات اال�سرائيلية
حيث �سقط منهم �شهداء واختلطت لقمة عي�شهم مع
الالجئني �إىل مقر القوة الفيجية يف قانا يف العام 1996
ومللموا �أ�شالء جمزرة مروحني واملن�صوري وغريهما.
عندما ي�سافر املرء �إىل بلد �آخر ،يعد ال�ساعات وااليام
لالنتهاء من عمله والعودة �إىل وطنه للقاء �أحبته و�أهله.
ولكن اجلنود الدوليني الذين ال يختلفون يف عاطفتهم
عن �سائر النا�س يذرفون الدموع عندما حتني عودتهم
�إىل بلدهم بعد ق�ضاء خمدوميتهم يف اجلنوب ،وهذا
لي�س لأنهم ال ي�شتاقون �إىل �أهلهم بل لأنهم �سيرتكون
عائالتهم الثانية التي احت�ضنتهم و�أمنت لهم ال�سكينة
واحلماية� ،إىل حد حدوث حاالت زواج خمتلط بني
اليونيفيل و�سكان اجلنوب.
قبل �أربع �سنوات ،انتخبت ع�ضو ًا يف جمل�س بلدية طريدبا
التي تبعد عن �صور �سبعة كيلومرتات ويبلغ عدد �سكانها
نحو �ستة �آالف ن�سمة ،وفيها الكثري من الدفء لأبنائها.
ومع انتهاء حرب متوز ،با�شرت اليونيفيل املعززة التي

طريد ّبا

قدمت �إىل جنوب لبنان وفق القرار  1701بامل�ساعدة
على حمو �آثار هذه احلرب .وكان ن�صيب بلدتنا من تلك
امل�ساعدة عون ب�سيط من القوة الإيطالية متثل يف ت�أهيل
م�ستو�صف �صحي يف مبنى البلدية.
بعد �سنة تقريب ًا ،وبالتزامن مع انتخابي رئي�س ًا للمجل�س
البلدي ،ح�ضرت القوة الكورية اجلنوبية للم�شاركة يف
�إطار اليونيفيل .كان �شرف لنا �أن يكون مقرها عند مدخل
قريتنا الوادعة .منذ �سنة وحتى اليوم ،نقيم عالقات
ممتازة مع �ضباط القوة الكورية وجنودها� .إن ال�سرعة يف
يف تطبيع العالقات بني الكوريني واملجل�س البلدي و�أبناء
القرية تعود �إىل رغبتنا يف احت�ضان ه�ؤالء القادمني من
�أق�صى �آ�سيا مل�ساعدة بلدنا و�إىل مد الكوريني يد العون
�إىل جمل�سنا البلدي وتالي ًا �إىل بلدتنا.

متثل ذلك يف �إغداق الكوريني برئا�سة القائد ال�سابق
الكولونيل كيم �أنغ امل�شاريع على بلدتنا التي ا�ستفادت
بتعبيد ثالث طرق مهمة ،و�إن�شاء حديقة للأطفال وجتهيز
�صف كمبيوتر وغريها .ا�ستمر هذا الدعم مع قدوم الدفعة
اجلديدة بقيادة الكولونيل كانغ ت�شاك �أك والتي بدورها
قدمت م�شاريع مهمة من بينها نادي لريا�ضة التايكواندو
وحائط دعم وجتهيزات للمدر�سة الر�سمية.
باليقني ،لي�س حبنا وتقديرنا للقوة الكورية على خلفية
هذه التقدميات التي نحتاجها ولكن االمتنان وال�شكر لهم
يتعدى ذلك لي�صل �إىل عالقة الإن�سان مع �أخيه الإن�سان،
لنقول �أخري ًا :احلب وكل احلب لليونيفيل وجنودها.
ح�سني �سعد

�صحايف ورئي�س بلدية طريدبا

�إن�سانيات

التعاون املدين-الع�سكري
فــي جـنـــوب لبنــــان
حـالــة رلـى مثـال واحد عـن
كـــيف �أن وحــدات التعــاون
املـدنــي الع�سكـري تــو ّفـــر
�صلــة و�صــل �إن�سانيـــة بني
جنـــــود حـفـــــظ ال�ســـالم
و�أهـالـــي اجلنــــوب.

�سقطت طفلــة ا�سمـهــا رلــى تعي�ش فـي قـريـــة املـاري فـي
جنـــوب لبنان �ضحيـة حــادث م�ؤ�ســف فـي ني�سان (�أبريــل)
املا�ضـي حـني وقعـت املاء املغليــة عليها ،مما ت�سبب فـي حـــروق
بالغــة فـي جزء كبـري مـن ج�سدها .كـانت فـي حال حرجة
وتعاين من ارتفاع يف احلرارة .كـما �أن كـلفـة العالج كـانت باهظـة
جـد ًا ال ميكـن لعــائلتها �أن تتحملهـا .فه ّبـت اليـونيفيــل لإنقاذهـا.
ال�سالم و�أهايل اجلنوب .هي روح هذا التعاون التي و ّلدت
ح�س الت�ضامن مع رىل بني اجلنود الذين مل يرونها �أو
ّ
ي�سمعوا عنها قط.

وحتـى مع تكثيف وحــدات التعاون املدنــي الع�سكــري
فـي خمتلــف كتائــب اليــونيفي ــل جلهــودها لتقديـ ــم
امل�ساع ــدة املمكن ــة �إلــى ال�سك ــان ،اتخــذت �أن�شطـ ــة
ه ـ ــذا التعــاون �أ�شكــا ًال متنــوع ــة .وتنبــع ه ــذه مــن
مبــادرات �إن�ساني ــة فرديـ ــة �أو وطني ــة وكذلك م ــن
ا�ستثمار اليــونيفيـ ــل فـي م�شاريــع �إن�سانيـ ــة .وحتـ ــى
�أن الي ــونيفيــل غــالب ًا ما ت�ستخــدم مــوارد عمــالنيــة،
كمعدات الهند�س ــة �أو نــزع الألغام وذلك ملعاجلـ ــة
احلاجــات امللح ــة لــدى ال�سكــان املحليني.

ال�صغرية روال

ت�أثر كارلو�س ،وهو طاه يف املقر الإ�سباين ،كثري ًا بهذه
امل�أ�ساة حيث �أخذ على عاتقه �إنقاذ الطفلة .مببادرة منه،
قام اجلنود وموظفي الأمم املتحدة الذين يعملون يف
القطاع بجمع طوعي لأكرث من خم�سة �آالف دوالر �أمريكي
مل�ساعدة رىل .كان املبلغ كافي ًا كي تتلقى رىل العناية
الطبية الفورية التي احتاجتها.

حالة رىل مثال واحد عن كيف �أن وحدات التعاون املدين
الع�سكري تو ّفر �صلــة و�صل �إن�سانيــة بني جنــود حفظ

العدد
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طلب م�س�ؤولون �إ�سبان من ال�سلطات اللبنانية �أن يغطي
ال�ضمان االجتماعي اللبناين كلفة عالج رىل .وما
�إن خرجت من امل�ست�شفى� ،سمح امل�ست�شفى البلجيكي
الع�سكري التابع لليونيفيل ت�أمني خدمات �إ�سعافية لها
حتى تتعافى كلي ًا.
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مبا �أن مبادرات التعاون املدين الع�سكري قائمــة على
احلاجة ،ت�شكل الرعاية الطبية والبيطرية عن�صر ًا مهم ًا
منها .ب�صورة عامة ،تلقى � 30,409أ�شخا�ص ًا العالج يف
خمتلف املخيمات الطبية التي نظمتها اليونيفيل يف العام
املن�صرم .وو�صلت امل�ساعدة البيطرية ذروتها خالل
�شهري متوز (يوليو) و�آب (�أغ�سط�س) من العام ،2007
حيث متت معاجلة  2,131حيواناً.
وتو�سعــت امل�ســاع ــدة �إلــى جمــاالت �أخرى كـالرعـاي ــة
االجتماعيـ ــة والرتبي ــة والثقـافـ ـ ــة �إذ �أن جن ـ ــود حفظ
ال�سالم فـي الي ــوينيفي ــل بد�أوا يت�شاط ــرون عاداتهـم
الوطني ــة وتقاليدهم مع ال�شعب اللبناين.
ت�شكل اللغات املتعددة التي يتكلمها جنود الأمم املتحدة
فر�صة فريدة لل�سكان اجلنوبيني لتع ّلم لغات متنوعة.
و�ضعت وحدات اليونيفيل برامج لغات مثرية لالهتمام.
فـي ال�سن ــة املا�ضي ــة ،ا�ستفاد حوالــى  600تلميذ من
دورات فـي اللغات الإنكليزي ــة والإ�سباني ــة والفرن�سي ــة
والإيطالي ــة والإندوني�سي ــة.

�أ�ضـف �إلـى ذلك ،تــم تنظيم دورات فـي الكمبيوت ــر فــي
 13مكانـ ًا انت�سـب �إليهــا �أكرث من  200تلمي ــذ .كمــا تــم
تعليــم التايـك ــوانــدو واحلياك ــة ومه ــارات �أخ ـ ــرى فـي
�أرج ــاء جن ــوب لبنــان.
كما تقوم وحدات التعاون املدين الع�سكري مع مكتب
ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل بتنفيذ امل�شاريع ذات الأثر
ال�سريع وذلك لتلبية معظم احلاجات امللحة للمجتمعات،
مع احلفاظ على التوازن املنا�سب يف اال�ستثمارات يف
القطاعات يف �ضوء املوارد الإجمالية املتوفرة.
بني حزيران (يونيو)  2007وحزيران  ،2008عاجلت
امل�شاريـع ال�سريعــة الأثـر املياديــن التاليــة :الرتبيــة (3
م�شاريع) ،البنى التحتية ( 17م�شروع ًا) ال�صحة (م�شروع
واحد) ،املياه وال�صرف ال�صحي ( 4م�شاريع) ،اخلدمات
العامة ( 3م�شاريع).
مت تقدمي الدعم املادي �إىل املجتمعات ب�شكل مولدات
كهربائية و�إعادة ت�أهيل املدار�س و�إعادة بناء احلدائق
البلدي ــة وت�أمــني املــواد الرتبــوي ــة �إىل املـدار�س ،تعبيد
الطرقات املت�ضررة� ،إلخ...
يتخــذ الدعــم املقــدم �إىل املجتمعات �أ�شكا ًال عدي ــدة
ومتنوعــة.
وحني �ضربت هزة �أر�ضية بلغت  5.4درجات على مقيا�س
ريخرت اجلنوب اللبناين فـي �شباط (فرباير)� ،سارعت
وحدات التعاون املدين الع�سكري فـي اليــونيفيــل �إىل
اال�ستجابة �إىل املناطق الأكرث ت�أثر ًا يف �شحور ودردغايا،
حيث ُق ّدمت اخليم والأ�س ّرة �إىل �أكرث من � 150شخ�ص ًا.
وهكذا ميكن لأهل اجلنوب �أن يعتمدوا على م�ساعداتنا
يف وقت احلاجة.
فريق التعاون املدين الع�سكري -مقر اليونيفيل العام

اليـــــوم العـــــاملــــــي
لل�ســالم :حقــوق الإن�ســـان

				

وحفــظ ال�ســــالم

الإعـــالن العـــالـمي
حلـقــــوق االن�ســــان
قامت اجلمعية العمومية للأمم املتحدة يف العام  1981بتحديد
اليوم العاملي لل�سالم وذلك "لالحتفال وتعزيز مبادئ ال�سالم يف
داخل الأمم وال�شعوب وبينها".
وبعد مرور ع�شرين عام ًا ،حددت اجلمعية العمومية يوم احلادي
والع�شرين من �أيلول (�سبتمرب) يوم ًا لالحتفال باملنا�سبة �سنوي ًا
"كـيوم لوقف �إطالق نار عاملي ونبذ العنف ...من خالل الرتبية
والتوعيــة العامــة ،وكذلك للتعاون فـي التو�صل �إلــى وقف �إطالق
نار عاملــي".
فـي احلادي والع�شرين من �أيلول (�سبتمرب) ،فـي اليـوم العاملـي لل�سالم� ،أدعـو
ق ــادة الع ــامل وال�شع ــوب حول الع ــامل للتكاتــف �ضد النــزاع والفقر واجلـوع
ولتوفري حقــوق الإن�سان للجميــع.
الأمني العام للأمم املتحدة بان كي-مون.

وهذا العام ،وبينما نحتفل مبرور �ستني عام ًا على و�ضع الإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان وكذلك مرور �ستني عام ًا على �إن�شاء قوات
الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم ،ي�شكل هذا اليوم فر�صة لت�سليط

الكــرامــة والعدالـ ــة للجميــع
ال�ضوء على العالقة الأ�سا�سية بني ال�سالم وحقوق الإن�سان ،حيث
�أ�ضحيا �أكرث ف�أكرث غري قابلني لالنف�صال .فبعد تداعيات احلرب
العاملية الثانية ،اعرتف قادة العامل �أن "جتاهل حقوق الإن�سان
وازدراءها �أديا �إىل �أعمال وح�شية" ومنعا ن�شوء عامل يتمتع فيه
الب�شر بحياة خالية من اخلوف والعوز".
وال نزال اليــوم ننازع لتحقيــق هذا الهــدف .وت�سبب النزاعات
الكثرية ،من احلروب فـي العراق و�أفغان�ستان �إىل النزاعات
ف ــي الأرا�ضــي الفل�سطيني ـ ــة املحتل ـ ــة ودارف ــور وال�صــومــال
وجمهوري ــة كونغو الدميقراطية ،خ�سارة فـي الأرواح نحن بغنى
عنها وكذلك ت�ؤدي �إلــى �آثار مدم ــرة على البنى التي مت�سك
باملجتمعــات ،كــالتعليم وال�صح ــة و�أنظم ــة العدال ــة ،وعل ــى
حفــظ القان ــون والنظ ــام.
ب�إمكانكم الإطالع على املزيد حول اليوم العاملي لل�سالم وكيفية
م�ساهمتكم على املوقعwww.peaceday2008.org :
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