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والترجمة  للكتابة  بالكامل  حياتها  حائزة على جوائز عدة وكّرست  كاتبة  الجنوب، هي  إبنة  الدين،  فاطمة شرف 
المبكرة  التربية  أكثر من تسعين كتابًا. تخّصصت في  2001، وقد كتبت ونشرت  لألطفال والشباب منذ عام 
لألطفال وفي األدب العربي الحديث. تنّظم ورش عمل للكتابة وتسافر بإنتظام في العالم العربي وأوروبا للمشاركة 

في معارض الكتب وورش العمل، وهي عضو ناشط في الفرع اللبناني لـ "المجلس الدولي لكتب الشباب".



  

ديما صادق:
إمرأة تعيش حلمها

16

جمانة صايغ:
جذوري في الجنوب

17

 مريم:
خطوط الحياة

18

19

20 أحداث متسلسلة

21إسألوا اليونيفيل | تقاليد

22اليوم العالمي للمرأة

23محادثة مع التاريخ

السيدة رندة بري : 
بنـاء مجتمـع لبنـانــي قـوي

5 | 4

 ديريك بالمبلي 
يتحدث عن دور األمم المتحدة الحاسم في لبنان

7 | 6

 نادين لبكي:
»إحلموا، برغم الظروف«

9 | 8

10 | 15سيدات اليونيفيل

صورة لليونيفيل: ريتو روزحفيد مريم )صفحة 18(

المحتويات

تنازل

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

ميكن إعادة طبع مقاالت »اجلنوب«، باستثناء تلك المحددة 
بعالمة حق المؤلف ©، من دون اذن وبرشط اراسل نسختني 
عن المنش�����������ور الذي حيتوي عىل  اع�����������ادة الطباعة، اىل رئيس 

حترير »اجلنوب«.

 الناشر
ميلوش شتروغر
 رئيس التحرير

أندريا تيننتي
المحرر الرئيسي 

 ومستشار التحرير
ريتو روز

 هيىئة التحرير
 جمانة صايغ

سلطان سليمان
 محررة

غنوة الديك 

 مستشار التحرير
حسن سقالوي

 تصميم | غرافيكس 
زينة عزالدين

 مساعد التحرير
أديب الموسى

 المصور
باسكال غوريز ماركوس

 مساهمون
 هبة منذر

سارة مارياني

»الجـنــــــــوب«
ُتنشــــر عبـر المكتب اإلعالمي لليـونيفيــل

طبــاعـــــة وفـــــرز:

لالت�صال بـ »اجلنوب«

+961 1 926 441

+961 1 926 442

بريد الكتروني:هاتف:

فاكس:

unifil-pio@un.org

+961 1 827 016

جنديات حفظ السالم



السيدة رندة بري :
بنـاء مجتمـع 
لبنـانــي قـوي

نف�ج�أ  مل  مكتبه�  يف  ب��ري  ال�سيدة  اإلتقين�  عندم� 

اأي�سً�  واإمن���  فح�س�ب،  وعزميته�  ج�أ�س���ه�  برب�ط���ة 

ب�لع��دد الكبري من اجلوائز التي ح�سلت عليه� تقديرًا 

اأن  بع��د  الآخري�ن.  حي�ة  حت�سني  يف  وتف�نيه�  لعمله� 

منحتن� ال�سي�دة بري املوافقة على اإجراء مق�بلة معه�، 

يف  امل��راأة  و�س��ع  ملن�ق�س���ة  اإ�ستع�داده�  بلب�ق���ة  اأبدت 

اأن ت�س���عد من خالل جت�ربته� الآخ��رين  لبن��ن عل�ى 

ول �سيم� يف جن��وب لبن�ن.

ن�س���أت ال�سي��دة بري يف بي��روت، ومت�سيً� مع التق�لي��د 

فيه�  غ�ر�س  ج��ذوره�.  من  قريب��ة  تزال  ل  اللبن�ني���ة 

والن�س���ر  الكت��ب  �سن�ع���ة  يف  عم��ل  ال��ذي  وال��ده� 

كم� يف اأ�سق�ئه�� الثم�ني���ة اأهمي��ة املنح���ى الإن�س�ن�ي. 

مع�مل���ة  الفتي���ت  تع�م���ل  اأن  عل��ى  ع�ئلته��  اإعت��دت 

اإهتم��م�ً�  يب�دي���ن  وال�داه��  ك���ن  حي��ث  خ��س����ة، 

خ��س�ً� بتط�وي���ر �سخ�سي��ت الفتي��ت لتح��ويله��ن اإل��ى 

�سّن���ع ق��رار.

وهو  اجل��ن��وب،  مع  خ��سة  عالقة  ب��ري  ال�سيدة  َبَنت 

اإن�س�نيته  لإنع��س  املرء  يزوره�  كم� و�سفته - منطقة 

الإن�س�ن  ب��ه  يرتبط  مك�ن  اأن��ه  ع��ن  ف�ساًل  وثق�فته، 

ميكن  ل  امل��ع���ن���ة.  ثمن  ي��ع��رف  اجل��ن��وب  ب�لطبيعة، 

على الإطالق اإقن�ع اأح��د يف ه��ذه املنطق��ة اأن يت�رك 

اأ�سواأ فرتات املع�ن�ة وذلك ب�سبب  منزل��ه حتى خالل 

الإرتب�ط املتج�ّذر ب�لأر�س.

اجلنوب،  يف  الت�ريخية  املواقع  من  ع��دد  تدمري  بعد 

اإت�سلت ال�سيدة بري ب�ليون�سكو حلّثه� على التحّرك، 

مهم�ن  الثق�يف  والرتاث  الآث�ر  اأن حم�ية  اإعتب�ر  على 

لن�حية احلف�ظ على هوية الإن�س�ن، وعن ذلك ق�لت: 

»حم�ية الن��س ل تعني ال�سم�ح ب�إختف�ء جميع الرثوات 

التعليم  ويف  الن��س  يف  ن�ستثمر  ان  يجب  الثق�فية. 

والثق�فة وال�سي�حة والعلم«.
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على مـدى السنـوات الثالثيـن الماضيـة، 
كّرست السيدة رندة بري وقتها لمجموعة 
واسعة من المشاريع الخيريــة والثقافيــة 
والتعليميــة والبيئيــة. السيــدة بــري هــي 
مؤسسة ورئيسة الجمعية اللبنانية لرعاية 
رئيس   ونــائــب  ومــؤســســة  المعوقين، 
اللبنانية،  المرأة  لشؤون  الوطنية  الهيئة 
الوطنيــة  الجمعيــة  ورئيســة  ومؤسســة 
للحفاظ على آثار وتراث الجنــوب اللبناني، 
رأس جمعيات  إلى وجودها على  إضافـة 
)إبــحــار(  ثقافيــة  ــام  ع رأي  ومــؤســســات 
العربي(  للشباب  الفينيق  )ملتقى  وشبابية 
وإسهامات أخرى، وهي أيضًا زوجة رئيس 

مجلس النواب األستاذ نبيه بري.
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ب���ري ُتعتب��ر حم��ركً� اأ�س����س�يً� لن�س��ط���ت امل��راأة من 

اللبن�ني���ة  امل��راأة  ل�س���وؤون  الوطني���ة  الهيئ���ة  خ��الل 

امل��راأة  �س�د  التميي�زي���ة  الق��وانني  لإلغ��ء  ت�سعى  التي 

اللبن�ني���ة وتع�زي��ز اأدواره�.

ب�لن�سب��ة لل�سي��دة ب��ري يتمث��ل الطري��ق اإىل ال�سع��دة 

ه��ي  امل�س���أل���ة  ب�لأخ����ذ،  ه��و  مم�  اأكث��ر  ب�لعط��ء 

م�س��أل��ة �س�ع��ي �س�خ�س��ي يتحق�ق م���ن خ���الل العم���ل 

احلقيقي���ة  ال�سع���دة  ب�ملب��دئ،  والإمي������ن  اجل������د 

تتمث���ل يف اإعط��ء الف���رح لالآخري��ن �س��واء يف اأوق���ت 

احل���رب اأو ال�سلم.

ف��وتوغ��رافي���ة  �س��ور  بع���ر�س  ب�ري  ال�سي���دة  ُتف�خ���ر 

اأعم���له�  ج��������داول  م��ن  ال��رغم  وع��ل��ى  لأح��ف���ده���، 

املزدحم��ة ف�إن ال�سيدة بري وزوج�ه� يخ�س�س�ن وقتً� 

نوعيً� يق�سي�نه مع الأحف��د.

الن�سيح��ة الأف�س��ل التي ميك��ن اأن تعطيه� لأي اإبن��ة 

ل��و ع�ك�سته�  ه��ي »اأن تك��ون �س�دق��ة مع نف�سه� حتى 

اإل��ى  النه�ي��ة  يف  ت��وؤدي  املث�ب��رة  اأن  ذلك  الظ��روف 

فيه�،  تعي�س  التي  البيئ��ة  »اإع��رف  تق��ول:  النج���ح«. 

ب�أن  لالآخري��ن  ت�سمح  ول  ال��دوام  عل��ى  مطلعً�  ك��ن 

ي��وميً�،  نف�س��ك  عل��ى  التع��ّرف  اأع����د  يق���رروا عن��ك، 

ووا�س��ل الإ�ست�سك��ف. الط�ري���ق اإل��ى النج����ح طوي���ل 

وح�ف��ل ب�لتحدي�ت ولك��ن العم��ل اجل�د ي��و�سلك اإىل 

م� تطمح اإلي�ه، ول ت��دع الف�س��ل يك��ون خي��رًا«.

ح�صن �صقالوي وريتو روز ـ مكتب ال�صوؤون ال�صيا�صية

واأن�س�أت  اأ�س�س�ت  حي��ث  الق�سي��ة،  هذه  تدعم  ب��ري 

اأكرب  ث�ن��ي  وه��و  املع�قني  لرع�ي���ة  ب�ري  نبي��ه  مركز 

مراكز  اإىل  اإ�س�ف���ة  ي�سم  الأو�سط  ال�س�رق  يف  مركز 

ل��زي�دة  ومع�م���ل  توجيهي���ة  مدار�س  الإع�ق��ة  عالج 

ط�ق����ة  اإىل  الإع�ق���ة  حتوي���ل  اإىل  ته��دف  امله���رات 

وحتلم ب�لي���وم الذي ميكّنه� من اأن تفتح في��ه ج�مع���ة 

للجميع، مب� يف ذلك ذوي الإحتي�ج�ت اخل��سة.

خالل ع��دوان اإ�سرائي����ل ع�م 1996 يف جن���وب لبن�ن 

الع�ئ��الت  م��ن  العدي����د  وجل���أ  الكثي���ر  الن��س  ع�نى 

اللبن�ني���ة اإىل م��واقع الي���ونيفي����ل، مب��� يف ذلك موق��ع 

الفيجي����ة  الكتيب���ة  في�ه  تتمرك�ز  ك�ن��ت  ال��ذي  ق��ن�� 

اإ�س���رائيل��ي  لق�س��ف  تع�ّر�س  وال��ذي  الي�ونيفي���ل  يف 

مئ��ة  ع�ن  ي�زي���د  م���  اإ�ست�س�ه���د  اإىل  اأدى  مف�جئ 

تلك  يف  والأطف���ل.  الن�س��ء  م�ن  اأغلبهم  م�واط��ن 

الفرتة توا�سل�ت ال�سي�دة رن��دة ب��ري مع الي���ونيفي���ل، 

الإ�س�المي���ة  الر�س��ل���ة  ك�س��ف���ة  ف��رق  مع  وب�لتع�ون 

وع��دد كبي��ر م�ن املتطوعني، ق��م�ت مي�داني�ً� بتقدي��م 

يف  للمحت�جني  الغذائي���ة  وامل��واد  الطبي��ة  املع��ون�ت 

تن�سي��ق  عملي��ة  اإىل  اإ�س�ف���ة  املت�س�ّررة  والق�رى  ق�ن� 

�سف��ر بع�س امل�س�ب�ني بح��لت حرج���ة للع�الج خ��رج 

ك�ن���ت  وق��د  ل�ذويه���م.  الرع�ي�����ة  تق�دي��م  م�ع  لبن��ن 

مطمئن��ة لوج���ود الي��ونيف�ي���ل يف املنطق���ة.

عندم� �س�ألت ال�سيدة بري عن مدى ت�أثري الأمومة على 

عندم�  انه  ق�لت  ب���رزة،  اإجتم�عية  كن��سطة  حي�ته� 

يوؤمن املرء مب� يقوم به ويكون لديه اأ�سخ��س ي�س�ندونه 

ف�إنه ي�ستطيع عندئذ حّل اأي م�سكلة قد تن�س�أ بجدارة، 

ومم� ل �سك فيه اأن زوجه� لعب دورًا ه�مً� يف تكوين 

»حيث  واملهني  اخل��س  ال�سعيدين  على  �سخ�سيته� 

ك�ن دائمً� �سندي الأقوى«.

ع�ئلة ال�سيدة بري هي م�سوؤوليته� الأوىل، يليه� رع�ية 

ال�سب�ب وذلك جلعلهم اأع�س�ء ف�علني يف املجتمع.

تقول : »م� اأحلم به جلنوب لبن�ن هو نف�سه م� اأحلم به 

لكل لبن�ن. اأحلم مبجتمع يحرتم حقوق الإن�س�ن ك�ملة 

وبن�ء الإن�س�ن الذي يعرتف ب�لآخر«.

الإمي���ن  عل�ى  يق��وم  ق�وي��ً�  جمتمعً�  تبني  اأن  حلمه� 

اأ�س�����س  على  يق��وم  اأبن�ئ��ه  لكل  نه�ئ�ي  وط�ن  بلبن�ن 

�سيغة العي��س امل�ست�رك.

التي  ب�خلط��وات  فخ��ورة  ب���ري  ال�سي��دة  اأن  ويف حني 

اأن  جت��زم  ف���إن��ه���  ل��ب��ن���ن،  يف  امل����راأة  لتمكني  حتققت 

ت��زل ل تتي��ح للم�راأة امل�س�رك��ة الك�مل���ة  الفر�س��ة مل 

ال�سي��س�ي��ة  خ�سو�س��ً�  والدول�ة�  املجتم��ع  حي��ة  يف 

وال�سي��دة  والثق�في���ة.  والإجتم�عي���ة  والإقت�س�دي���ة 

خالل احلرب الأهلي��ة، ع�ي�ست ال�سي��دة ب�ري مع�ن�ة 

الفئ�ت الأكث��ر �سعفً�، مب�� يف ذلك الالجئني والأيت���م 

وذوي الإحتي�ج��ت اخل��س���ة، وق��ّررت اأن تفع���ل �سيئ�ً� 

حي�ل ذلك. رف�س�ت قب��ول الواقع ال�سعب الذي يعي�س�ه 

اأولئك الذين يع�ن�ون من �سع��وب�ت ج�سدي���ة وعقلي���ة، 

املع���وق��ني  لرع���ي����ة  اللبن�ني���ة  اجلمع�ي�����ة  ف��أن�س���أت 

ال�سي���دة  ت���زال  ول  لهم.  والدع�م  الرع�ي���ة  لتقدي��م 

التي  ال�سعبة  للمهمة  تقديره�  ب��ري  ال�سيدة  اأب���دت 

حفظ  ق��وات  بجنود  واأ���س���دت  اليونيفيل  به�  ت�سطلع 

دي�رهم  ع��ن  بعيدًا  الت�سحية  تقديهم  على  ال�سالم 

و�سعه�  يف  م���  اليونيفيل  ت��ب��ذل  �سي��سيً�  واأح��ب���ئ��ه��م. 

بع�س  حتقيق  على  وت�س�عد  املحددة  وليته�  اإط���ر  يف 

اإليه  الو�سول  ال�سالم احلقيقي ل ميكن  ال�سالم، ولكن 

بوا�سطة اليونيفيل وحده�.

القائد العام لليونيفيل ورئيس البعثة اللواء باولو سيّرا ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة 
األولى وفاء سليمان ونائب رئيسة الهيئة السيدة رندة بري -2012 -

ما أحلم به لجنوب 
نفسه  هــو  لبنان 
مــا أحــلــم بــه لكل 
ــــان. أحـــلـــم  ــــن ــــب ل
بمجتمع يكون فيه 
إحترام اآلخر واقعًا
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خم�سرم،  بريط�ين  دبلوم��سي  وهو  بالمبلي،  ال�سيد 

خالل  الأو���س��ط  ال�سرق  ���س��وؤون  يف  كمتخ�س�س  عمل 

خدمته يف ال�سلك الدبلوم��سي على مدى خم�س وثالثني 

ع�مً�. �سغل �س�بقً� من�سب �سفري اململكة املتحدة لدى 

�سغل  كم�  وم�سر.  ال�سعودية  العربية  اململكة  من  كٍل 

ال�سودان،  يف  والتقييم  التقدير  جلنة  رئي�س  من�سب 

وُكّلف مبراقبة تنفيذ اإتف�ق ال�سالم ال�س�مل يف البالد.

ُعنّي من ِقبل الأمني الع�م لالأمم املتحدة من�ّسقً� خ��سً� 

يف لبن�ن يف ك�نون الث�ين من الع�م 2012، وهو مكّلف 

متثيل الأمم املتحدة يف م� يخت�س بجميع جوانب عمل 

ال�سي��سية  اجلوانب  ذلك  وي�سمل  لبن�ن،  يف  املنظمة 

جميع  مع  والعمل   1701 الدويل  الأمن  جمل�س  لقرار 

الفع�لي�ت اللبن�نية لدعم اإ�ستقرار لبن�ن، اإ�س�فة اإىل 

الأمم  لأن�سطة  »اخلفيف«  التن�سيقي  ب�لدور  اأ�سم�ه  م� 

يف  والتعبري  ال�سي��سي  العمل  ي�سمل  وال��ذي  املتحدة، 

و�س�ئل الإعالم.

اأحد  ي�سّكل  �سوري�  يف  النزاع  اأن  بالمبلي  ال�سيد  يرى 

اأبرز التحدي�ت لإ�ستقرار لبن�ن. كم� يرى اأن مع�جلة 

اآث���ر الأزم��ة ال�سورية - مب� يف ذل��ك وج��ود اأك��رث من 

يتلقى  اأو  للم�س�عدة  500.000 مواطن �سوري ي�سعى 

احل���وادث  م��ن  امل��ت��زاي��د  وال��ع��دد  لبن�ن  يف  م�س�عدة 

اأولوية  – ي�سّكل  ال�سورية  اللبن�نية  على طول احلدود 

الإهتم�م�ت  اأحد  وهو  لبن�ن،  يف  لالإ�ستقرار  رئي�سية 

الرئي�سية للقرار 1701.

املراجعة  �سدور  من  �سنة  بعد  ي�أتي  ال��ذي  حديثه  يف 

الإ�سرتاتيجية اخل��سة ب�ليونيفيل التي اأو�ست بزي�دة 

التع�ون والتن�سيق بني فروع الأمم املتحدة يف لبن�ن، ويف 

الذكرى اخل�م�سة والثالثني على وجود مهمة اليونيفيل 

حلفظ ال�سالم يف لبن�ن، ق�ل ال�سيد بالمبلي اأنه نتيجًة 

للمراجعة اأ�سبح التن�سيق بني الوك�لت اأكرب مم� ك�ن 

 )UNSCOL( عليه بكل ت�أكيد. مكتب ال�سيد بالمبلي

يعمل ب�سكل وثيق مع اليونيفيل ووك�لت الأمم املتحدة 

ال�سي��سية  الق�س�ي�  م��ن  مبجموعة  يخت�ّس  م���  يف 

اأو  والأمنية والإن�س�نية والإمن�ئية، وكله� توؤثر بطريقة 

ب�أخرى على الإ�ستقرار والأمن يف لبن�ن.

وقد قّدم ل� »اجلن��وب« روؤيته للتقّدم املحرز يف تنفيذ 

القرار 1701.

و�سع  من  �سنوات  �سبع  »بعد  بالمبلي:  ال�سيد  يقول 

وقف  لن�حية  الكثري  حتقق  التنفيذ،  ح��ّي��ز  ال��ق��رار 

على  الن�سبي  الهدوء  يتوا�سل  حيث  العدائية  الأعم�ل 

ج�نبي اخلط الأزرق«.

اإل���ى  كبي����ر  ح����د  اإل��ى  يعود  ي�سي���ف،  واله����دوء، 

ال����ذي  الع�م����ل  اإل��ى  اإ�س��ف������ة  الأط���راف  اإلت��زام 

تق���وم ب���ه الي����ونيفي����ل عل��ى الأر�س، واإح��دى نت�ئ��ج 

ذلك اأن جن��وب لبن���ن ي�س�ه���د ح���ل���ة اإع����دة اإعم���ر 

وتنمي�����ة ملفت����ة.

تواجه  ككل  املنطق���ة  ان  اإىل  بالمبلي  ال�سيد  وي�سري 

مرحلة ملتب�سة من النزاع والتغيري واملخ�طر. ولذلك، 

كم� يقول، ف�إن ح�لة الهدوء التي اإ�ستمرت على اخلط 

الأزرق ت�ستحق الثن�ء.

ي�سيف: »القرار 1701 مرن وقوي، وهو ي�سهم ب�سكل 

يجدر  ذل��ك،  وم��ع  لبن�ن.  واإ�ستقرار  اأم��ن  يف  رئي�سي 

البن�ء عليه اأكرث«.

ومب� اأن اأجن��دة الق��رار عل��ى امل��دى الطوي���ل تتمثل يف 

فم��ن  يق��ول،  كم���  الن�ر،  لإطالق  دائ��م  وقف  حتقيق 

املهم موا�سلة تذكي��ر الأطراف ب�حل�جة اإىل التنفي��ذ 

ي�سي�ف،  اجل�نب،  ه��ذا  �س��ّك��ل  وق��د  للقرار.  الك�مل 

ج��زءًا ه�مً� من التقرير الأخي��ر لالأمني الع�م لالأمم 

املتح��دة، حيث ب��رز ذلك يف املن�ق�س���ت الت�ي ج��رت 

الت�أكي��د  بالمبلي  ال�سي��د  وج��ّدد  الأم��ن.  جمل�س  يف 

ل   - اأرا�سي��ه  و�سالمة  واإ�ستقراره   - لبن�ن  اأن  على 

ي��زال حم��ل اإهتم���م ب��ل���غ م��ن جمل���س الأم�ن.

ومن املهم اأي�سً� اأن ن�سري، كم� يقول، اأن القرار 1701 

لي�س هو الأداة الوحيدة ملت�بعة جهود ال�سالم يف لبن�ن، 

ووقف  الهدوء  لإ�ستع�دة  اأ�س��سي  اأنه  من  الرغم  على 

الأعم�ل العدائية.

هذا  ني�بية  اإنتخ�ب�ت  لبن�ن  يجري  اأن  املقرر  من  ك�ن 

الع�م ولكن مت متديد ولية جمل�س النواب ملدة 17 �سهرًا 

ل اإىل اتف�ق ب�س�أن ق�نون الإنتخ�ب�ت.  نتيجًة لعدم التو�سّ

واإذ يوؤكد ال�سيد بالمبلي على اأهمية اإ�ستمرار �سعي ق�دة 

ل اإىل اإتف�ق ب�س�أن ق�نون الإنتخ�ب�ت، يقول  لبن�ن للتو�سّ

اأن  كم�  لبن�ن،  لإ�ستقرار  مهم  الإنتخ�ب�ت  اإج��راء  »اإن 

اإ�سف�ء ال�سرعية على موؤ�س�س�ته يزيد الأم�ن«.

ي�سم  الذي  الإنتخ�ب�ت  منتدى  يراأ�س  بالمبلي  ال�سيد 

العملية  دعم  يتم  كم�  لبن�ن،  يف  دبلوم��سية  بعثة   30

الأمم  ب��رن���م��ج  م��ن  تقني  ف��ري��ق  قبل  م��ن  الإنتخ�بية 

.)UNDP( املتحدة الإمن�ئي

زي���دة  ح��ّدد  يقول،  كم�  املتحدة،  ل��الأمم  الع�م  الأم��ني 

م�س�ركة متثيل املراأة ب�عتب�ره� اأولوية ق�سوى ب�لن�سبة 

بالمبلي  يقول  الع�ملي.  ال�سعيد  على  املتحدة  ل��الأمم 

امل��راأة  متثيل  يف  ج��دًا  منخف�سة  مرتبة  يحتل  لبن�ن  ان 

جمل�س  يف  فقط  ن�س�ء  اأربعة  يوجد  حيث  احلكومة،  يف 

النواب احل�يل الذي يت�ألف من 128 ع�سوًا، ول يوجد 

تعزز  اأن  ي���أم��ل  واإذ  واح���دة يف احل��ك��وم��ة.  وزي���رة  ول��و 

جمل�س  يف  امل���راأة  متثيل  اإج��رائ��ه���،  حني  الإنتخ�ب�ت، 

ق�دة  قطعه  الذي  التعهد  اإىل  ي�سري  واحلكومة،  النواب 

لبن�ن ل�سم�ن زي�دة متثيل املراأة يف الإنتخ�ب�ت املقبلة.

ي�سري  لبن�ن،  على  ال�سورية  الأزم��ة  بت�أثري  يتعلق  وفيم� 

ال�����س��ي��د ب��الم��ب��ل��ي اإىل ال��ع��دد ال��ه���ئ��ل م��ن ال��الآج��ئ��ني 

ال�سوريني املوجودين فعليً� يف لبن�ن واإىل التوقع�ت ب�أن 

اأكرث من مليون لآجئ قبل نه�ية ع�م  اإىل البالد  ي�سل 

املتحدة  الأمم  وك���لت  جميع  اأن  اإىل  اإ���س���رة   .2013

اأو  بطريقة  امل�س�عدة(  تقدمي  )يف  منخرطة  لبن�ن  يف 

 ديريك بالمبلي 
يتحدث عن دور األمم المتحدة الحاسم في لبنان

في مقابلة مع مجلة »الجنوب«، يتحدث ديريك بالمبلي - المنّسق الخاص لألمم المتحدة 
في لبنان - عن دوره كممثل لألمم المتحدة ويلقي الضوء على مجمل العمل الذي تقوم 

به المنظمة الدولية في المنطقة.
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املتحدة  ل��الأمم  ال�س�مية  املفو�سية  وج��ود  اإن  ب�أخرى. 

ل�سوؤون الالجئني )UNHCR( ت�س�عف ثالث مرات 

و�سيتم قريبً� فتح املزيد من مراكز ت�سجيل الالآجئني. 

ويف هذا املج�ل يثني على ال�سعب اللبن�ين لإ�ستقب�له 

لبن�ن حلف�ظه�  ال�سوريني يف من�زلهم، وعلى حكومة 

القي�م  ينبغي  اأنه  اإل  املفتوحة.  احل��دود  �سي��سة  على 

الع�جلة  الإح��ت��ي���ج���ت  لتلبية  ي��ق��ول،  كم�  ب���مل��زي��د، 

الدوليني  امل�نحني  ي�سجع  املج�ل  هذا  ويف  لالآجئني، 

التمويل  اإحتي�ج�ت  لتلبية  اجل��ه��ود  م�س�عفة  على 

املحددة من قبل الأمم املتحدة وال�سلط�ت اللبن�نية.

واإذ ي�سّلط ال�سوء على التحدي�ت الأخرى التي تواجه 

لبن�ن، يلفت ال�سيد بالمبلي اإىل العنف يف طرابل�س، 

الرازحة  اللبن�نية،  امل�سلحة  القوات  البالد.  يف �سم�ل 

اإنت�سرت  ال��داخ��ل��ي،  الأم���ن  متطلب�ت  حت��ت  اأ���س��اًل 

وي�سدد  العنف.  لإح��ت��واء  طرابل�س  يف  قوية  بطريقة 

الأن�سطة،  هذه  يف  اجلي�س  دعم  اأهمية  على  بالمبلي 

وت�سجيع الدور املركزي للدولة على نط�ق اأو�سع لن�حية 

حفظ الإ�ستقرار.

ال�سورية  اللبن�نية  احل��دود  ط��ول  على  الو�سع  وح��ول 

وال��ت��ق���ري��ر ال��ت��ي ت��ت��ح��دث ع��ن ت��وّغ��ل يف الأرا���س��ي 

ال�سيد بالمبلي ان جمل�س الأمن دع�  اللبن�نية، يقول 

اأرا�سي  و�سالمة  �سي�دة  على  للحف�ظ  وتكرارًا  مرارًا 

ب�سي��سة  الإلتزام  لبن�ن على  املجل�س  لبن�ن. كم� حّث 

يلفت  والتي  الإقليمية،  النزاع�ت  عن  ب�لنف�س  الن�أي 

يف  كبري  حد  اإىل  �س�همت  اأنه�  اإىل  بالمبلي  ال�سيد 

�سمود لبن�ن يف جه النزاع حتى الآن.

اأم���ن احل����دود، كم� ي��ق��ول، ه��و حت��ت ولي���ة ال��ق��وات 

مدته  برن�جمً�  اأي�سً�  قّدمت  التي  اللبن�نية  امل�سلحة 

خم�س �سنوات لتعزيز قدرته� يف جميع اأنح�ء البالد. 

الفرتة،  هذه  اللبن�ين يف  اجلي�س  اإنت�س�ر  ملدى  ونظرًا 

ف�إن الأمم املتحدة حتث جميع ال�سرك�ء الدوليني على 

تقدمي دعم اإ�س�يف للجي�س اللبن�ين.

كم� اأن ملكتب املن�ّسق اخل��س لالأمم املتحدة يف لبن�ن 

يقوم   2006 ع�م  يف  ب��داأ  الأم��د  طويل  برن�مج  اأي�سً� 

من خالله اأ�سدق�ء لبن�ن واجله�ت امل�نحة الرئي�سية 

لتعزيز  اأخ���رى  اآل��ي���ت  وث��م��ة  احل���دود.  اإدارة  ب��دع��م 

الإ�سرتاتيجي، وهو  ت�سمل احلوار  الع�سكرية  القدرات 

امل�سلحة  ال��ق��وات  خالله�  من  اليونيفيل  تدعم  اآلية 

اللبن�نية. غري اأن ال�سيد بالمبلي ي�سري اإىل اأن جميع 

ت�ستطيع  م�  ب�س�أن  واقعيني  يكونوا  اأن  يجب  الالعبني 

الأمم املتحدة اأن تفعله وحده�.

اإزاء  قلق����ه  ع���ن  اأي�س�ً�  اأع��رب  بالمبل����ي  ال�سي��د 

اجل�وي����ة  الإنته�ك���ت  ع��ن  تتح���دث  التي  التق�ري���ر 

ق�ئ���اًل  اللبن�ني���ة،  لالأج���واء  املتك���ررة  الإ�س��رائيلي���ة 

خمتل���ف  عل��ى  بق���وة  ت�سجيل����ه  ت��م  القل����ق  ه��ذا  ان 

الع�م  لالأمني  تقري�ر  اآخ��ر  يف  ورد  كم�  امل�ست��وي��ت، 

الطبيع���ة  اإل�ى  في��ه  تط��ّرق  وال�ذي  الأمن  اإىل جمل�س 

من  اأن��ه  ويق��ول  اجلوي���ة.  الطلع�ت  له���ذه  املقلق���ة 

للق���رار  النته�ك���ت  ه��ذه  مث��ل  اأن  ن��درك  اأن  امله�م 

1701 تن�ق��س يف الإجتم���ع الثالثي.

اإ�س�����رة اإل�ى اأن الإجتم��ع الثالث���ي ي�راأ�س����ه الق��ئ�����د 

كب����ر  م�ن  �سب���ط  ويح�س��ره  للي��ونيفي����ل  الع��م 

واجلي��س  اللبن�ني����ة  امل�س�لح����ة  الق���وات  م�س�وؤول��ي 

ذات  ق�س��ي�  خالل���ه  تن��ق���س  حي��ث  الإ�س���رائيل��ي، 

اخل���ط  واإنته���ك���ت   ،1701 الق����رار  بتنفي��ذ  �سل����ة 

الأزرق، ونت�ئ�ج حتقيق�ت الي���ونيفي��ل يف احلوادث.

ويقول ال�سيد بالمبلي ان هذا الإجتم�ع الثالثي اأ�سبح 

على مّر ال�سنني اأداة اأكرث مرونة للتع�مل مع الق�س�ي� 

الثقة بني  بن�ء  املطروحة، ويعترب م�س�همً� رئي�سيً� يف 

ل��دى الأط���راف للنظر يف  الأط���راف. كم� ي��رى رغبة 

امل�س�كل وحم�ولة حّله� بطريقة عملية جتنبً� للت�سعيد.

ويحدد ال�سيد بالمبلي اأي�سً� العمل الذي تقوم به الأمم 

لبن�ن  يف  يعي�سون  الذين  الفل�سطينيني  لدعم  املتحدة 

كجزء ه�م من ن�س�ط الأمم املتحدة، ول �سيم� الأونروا، 

اأن  ويالحظ  الق�سية.  ه��ذه  مع  مب��سرة  تتع�مل  التي 

هن�ك تدفقً� للفل�سطينيني يف الآونة الأخرية من �سوري�، 

اإح��رتام  على  مثنيً�  خميم�ت،  يف  يعي�سون  ومعظمهم 

الالآجئني.  اإ�ست�س�فة  لن�حية  الإن�س�نية  لواجب�ته  لبن�ن 

يقول: »ل ميكنك احلديث عن م�ستقبل هذه املنطقة دون 

اأن  ي�أمل  املج�ل  هذا  ويف  الفل�سطينيني«.  عن  احلديث 

ت�سل عملية ال�سالم اإىل نتيجة م�.

جنوب  �سك�ن  اإىل  ب�ل�سكر  بالمبلي  تقدم  اخلت�م،  ويف 

اأن ُينظر اإىل  لبن�ن على ح�سن �سي�فتهم، ق�ئاًل: »اآمل 

الأمم املتحدة على اأنه� �سديق، لأنه� فعاًل كذلك، واآمل 

اأن ُيحدث دعمن� وتدخلن� فرقً�«.

اأنطونيت ميداي ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

صورة لليونيفيل: باسكال غوريز ماركوس
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المرأة نضالها  تواصل  والعنف،  والتجاهل  التهديدات  الرغم من  على 
من أجل السالم ومن أجل حياة أفضل لمجتمعها. المرأة من أهم 
بناة السالم، ولكن غالبًا ما يتم تجاهل عملها بمجرد إنتهاء عمليات 
السالم  تحقيق  في  تلعبه  دور  لديها  الــمــرأة  الرسمية.  السالم 
التي  العناوين  أحد  هو  الموضوع  وهذا  النزاعات،  بعد  المستدام 
تحاول الكاتبة والمخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي إستكشافها.

خالل  من  والحدود  والموضوعات  اللغات  حواجز  نادين  إجتازت 
والممثلة  الكاتبة  أن  غير  عالمية.  شهرة  حققا  اللذان  فيلميها 
والمخرجة المبدعة التي نعرفها اليوم كانت قد بدأت تحلم بمهنتها 
بطريقة شغوفة جدًا وهي ال تزال بعد في منزل العائلة في لبنان. 
إختيار موضوع فيلمها »سكر بنات« لم يكن باألمر السهل، وهو 
يلتقين  لبنانيات  نساء  خمس  حياة  إلى  يتطرق  الــذي  الفيلم 
في صالون لتصفيف الشعر ويواجهن مصاعب الحياة 
»وهأل  الثاني  فيلمها  في  لبنان.  في  اليومية 
لوين؟«، تصّور نادين بإنفتاح وحشية الحرب 
من  النساء  من  مجموعة  تمكنت  وكيف 
التغّلب  من  الدينية  المجموعات  مختلف 
إلى صراع  على نظرائهن. تطّرقت بسخرية 
درامي لعب فيه التضليل دورًا حاسمًا في 

إطار قصة مؤثرة.

الكـاتبـة والمخـرجــة 
 والممثلة نادين لبكي:
»إحلموا، برغم الظروف«
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Wo kyere barima adea a, woa kyere nipa baaku, nanso wo kyere obaa adea a, wa kyere oman nyinaa

Derrière chaque grand homme, il y a une femmeEl hombre hace leyes; la mujer modales 
 وراء كل رجل عظيم إمرأة

- فرنسي -

الموضوع كان قريبًا إلى قلبي. وعندما أصبحت أّما 
إزداد لدي هذا الشعور بالمسؤولية، وهو ما أبرزته 
في فيلمي الثاني »وهأل لوين؟«. هذا الفيلم هو 
تكريم لألمهات. لدي إعجاب كبير بجميع األمهات، 
الحرب  في  الكثير  وفقدن  عانين  اللواتي  سيما  ال 

ورغم ذلك أكملن حياتهن بعيدًا عن األنانية.

هذا  فــي  طــفــًا  ـــي  أرّب أن  لــي  كيف  أتــســاءل  كنت 
في  والــمــرحــات  الــقــويــات  النساء  ولكن  الــعــالــم؟ 
دون  من  السام  إلى  للوصول  حّاً  وجدن  الفيلم 

حمل الساح.

كيف إستوحيِت فكرة فيلم »وهأل لوين؟«؟
يقوم الفيلم على حكاية رمزية تجري أحداثها في 
يمكن  الصراع  أن  ُأظهر  أن  أردت  إســم.  با  قرية 
شقيقين  بين  أو  جارين،  بين  عرقين،  بين  يكون  أن 
عبثية  على  الضوء  تسليط  حاولت  مكان.  أي  في 
مجموعة  تبتكرها  التي  الساخرة  والحلول  الحرب 
الحرب.  لهذه  حــّد  لوضع  اليائسات  النساء  مــن 
تقّبل  على  الناس  مقدرة  عدم  عن  الفيلم  يتحدث 
أن  على  الناس  أشجع  أن  أردت  وقد  اإلختافات، 

يتواصلوا مع جيرانهم.

هل سنراك في الجنوب قريبًا؟
الجنوب،  في  الوقت  من  مزيدًأ  أمضي  أن  أتمنى 
في  تجّولت  عندما  جــدًا  جميًا  وجدته  مكان  وهو 
فيلمي  لتصوير  األمــاكــن  بعض  عن  بحثًا  أنحائه 
الثاني  فيلمي  أن  إلــى  أشير  أن  أود  وهنا  األخير. 
»وهأل لوين؟« ُعرض من خال اليونيفيل في صور 

في العام الماضي.

المهنية  حــيــاتــك  فــي  عــقــبــات  تــواجــهــيــن  هــل 
بوصفك إمرأة؟

وليس  للجميع،  بالنسبة  صعبة  السينما  صناعة 
فقط بالنسبة للنساء.

إذا كان لديِك إبنة، ما النصيحة التي تقدمينها لها؟
أقدم النصيحة نفسها للجميع. أقول لها أال تخاف 
ابدًا من أن تحلم أحامًا كبيرة ألن أي شيء يمكن 
أحــام  لديهم  ليست  الــذيــن  الــنــاس  يتحقق.  أن 
لبنان،  في  الحرب  بسبب  سعداء.  أناسًا  ليسوا 
األمد،  قصير  منحًا  أخذت  الناس  أحام  أن  أعتقد 

ولكن برغم الظروف، إحلموا. 

ريتو روز ـ مكتب ال�صوؤون ال�صيا�صية

اآلن  حتى  فيلمين  في  ومّثلِت  وأخرجِت  كتبِت، 
وصلِت  كيف  لــويــن؟«(،  و»وهــأل  بنات«  )»سكر 

إلى هذه المرحلة؟
لقد نشأت خال الحرب، ولهذا السبب إضطررت 
تلك  خــال  الــمــنــزل.  فــي  وقتي  معظم  لقضاء 
الفترة، ُأغلقت المدارس في المنطقة التي أقيم 
للهروب  والتلفزيون  باألفام  فإستعنت  فيها، 
في  اليومية  حياتي  في  عانيته  الــذي  الملل  من 
المنزل. وهكذا إبتكرت أجواء مختلفة وأحببت أن 

أعيش قصصًا مختلفة.

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

للعالم  رؤيــتــي  ــدم  أق أن  واجــبــي  مــن  أنــه  شعرت 
ألن  لي  بالنسبة  طبيعيًا  األمــر  هــذا  كــان  كــإمــرأة. 

 الرجل من دون المرأة ليس سوى نصف رجل
- هندي -

 الرجل يصنع القوانين والمرأة تصنع األخاق
- إسباني -

 إذا عّلمت رجًا فإنك تعًلم فردًا، وإذا عًلمت إمرأة فإنك تعّلم أمة بأكملها

- دكتور كويغيير آغراي، غانا -

الصور مقّدمة من نادين لبكي



يعملن  نساء  عن  أمثلة  الصور  هــذه  تقّدم 
لمختلف  ينتمين  السام  حفظ  مجال  في 
وحــــدات الــــدول الــمــســاهــمــة بــقــوات في 
الفصيل،  ــدة  ــائ ق نــجــد  حــيــث  الــيــونــيــفــيــل، 
الشرطة  وعــنــاصــر  الطبيبة،  والعسكرية 
السيارات،  ميكانيك  وأخصائية  العسكرية، 

وقائدة فريق نزع األلغام وغيرهن الكثير

اجلنوب
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روز تشارك في دوريات على الخط األزرق. وظيفتها صعبة، وغالبًا ما تتطلب جهدًا بدنيًا. عائلتها فخورة جدًا بها



تعمل هذه السيدة في أول قوة بحرية )قوة اليونيفيل البحرية( تشارك في بعثة حفظ سام تابعة لألمم المتحدة

صور لليونيفيل: باسكال غوريز ماركوس



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



كلير وزمياتها الثاث وأربعون من الكتيبة الفرنسية يدركن أهمية أن يكن جزءًا من هذا الجهد الجماعي لتحقيق األمان 
واإلستقرار في جنوب لبنان



لبن���ن،  جن����وب  يف  اخلي��م  بل��دة  من  الأ�س���ل  يف 

و�سعت دمي� �س���دق ب�سمته� يف الطي���ف الإعالم���ي 

العل���وم  در�س���ت  ق�سي���رة.  فت���رة  خ���الل  اللبن�ن���ي 

ال�س��ي���سي���ة يف اجل�مع���ة، وبع��د فت��رة وجي��زة بداأت 

اأول  ك���ن  اللبن�ني��ة.  ال�سفي��ر  �سحيف���ة  يف  العم��ل 

التلف�زي���ون من خالل قن�ة  �س�����س����ة  ظه��ور له� على 

ومقدم��ة  اأخب�ر  كمذيع���ة   )OTV( يف«  »اأو.ت���ي.  ال� 

اإىل  اإن�سم��ت  اأربع �س��ن��وات  برن�م�ج �س��ي���س��ي، وبعد 

.)LBCI( »حمط���ة ال� »األ.بي.�سي.اآي

واأن  نف�سه�  تثبت  اأن  ال�س�بة  ال�سحفية  على  ك���ن 

الإعالم  واإمك�ن�ته� ك�سحفية يف حقل  تربز ط�ق�ته� 

ال�سي��سي اللبن�ين. وعن ذلك تقول: »مثلم� هو احل�ل 

ب�ملهمة  لي�س  ال��ذات  اإثب�ت  ف�إن  اآخ��ر،  اأي جم�ل  يف 

ال�سهلة على الإطالق. يف املق�بالت التي اأجريه� 

ل اأ�سعى اإىل اإقن�ع اجلمهور ب�آرائي ال�سي��سية، 

مع  اأن�ق�س  ف�أن�  ذل��ك،  من  العك�س  على  بل 

على  ويقع  ال�سي��سية،  اأجنداتهم  �سيويف 

هوؤلء ال�سيوف مهمة اإثب�ت �سحة موقفهم 

ال�سي��سي لكل من ي�س�هدهم«.

اإىل  احل��دي��ث  �سي�ق  يف  تطّرقن�  عندم� 

م�سقط راأ�سه�، بلدة اخلي�م اجلنوبية، ملعت 

عين� دمي� وق�لت يف حديثه� ل� »اجلنوب«: »اأن� 

اأفتخر بكوين جنوبية واأحب بلدتي، وقد تعّلقت 

به� مذ كنت طفلة �سغرية«.

وبرغم امل�س�ّق����ة، ت�س��ّر دمي��� عل���ى زي���رة بل��دته��� 

ب�إ�س�تم��رار. تق�����ول: »اأح������ب ج�م���ل�ه����� الط�ب�ي�ع����ي 

ال�سنني. عّلمتن�ي  م�ّر  وحم���فظته� عل�ى رونقه� عل��ى 

اخلي��م م�� معن��ى اأن يفتق���د الإن�س�����ن �س��ي�ئ��ً� غ��ل�ي�ً�، 

وج���ه  يف  ال��وق���وف  م��ن  اأمتك��ن  كي��ف  عّلمتن�ي  كم� 

ك���ل �سعوب�ت احلي�ة«. 

لهذه  ج��دًا  م���أل��وف  ال��زرق���ء  القبع�ت  اأ�سح�ب  منظر 

ال�سيدة اجلنوبية. عندم� تفكر ب�ليونيفيل ل ت�ستطيع اإل 

اأن ت�سعر ب�ل�سالم. تقول: »ترت�سم الإبت�س�مة على وجهي 

كّن�  اأولئك. عندم�  ال�سالم  كلم� فكرت يف جنود حفظ 

بطريقة  التحية  ف��ريّدون  ب�أيدين�  لهم  نّلوح  كن�  �سغ�رًا 

ودودة جدًا. كن� ننتظر ب�سوق اللحظة التي نتوا�سل فيه� 

معهم، وخ�سو�سً� مع الرنوجيني يف تلك الفرتة«.

التغيري  عن  ُت�س�أل  عندم�  فج�أًة  متمردة  دمي�  ت�سبح 

وعن  اللبن�ين،  النظ�م  يف  يحدث  اأن  يف  ترغب  ال��ذي 

ب�حلرية  ال��ف��رد  فيه�  يتمتع  دول��ة  »اأري���د  ت��ق��ول:  ذل��ك 

الك�ملة للعي�س كم� يرغب يف ظل الق�نون«.

في��ه.  للعي���س  لإبنته���  اأف�س���ل  بل���د  اإىل  دمي�  تتطّلع 

ي��س��مين���ة، اإبن���ته� الب�لغ���ة م��ن العم��ر خم���س �سن��وات 

�س���رع 
ُ
»اأ احلقيقي��ة.  احلي��ة  اإل��ى  ب��و�سلته�  ه���ي 

ب�لعودة اإىل املنزل بع��د العم��ل حتى اأمتكن من ق�س�ء 

اأط��ول وق��ت ممكن معه�. هي حي�تي كله�«.

ل ال�سحفية اجلنوبية البق�ء يف املنزل والتنّزه مع  تف�سّ

ع�ئلته�، ون�درًا م� تراه� يف ن�ٍد ليلي، ولكنه� تف�سل تن�ول 

الطع�م يف املط�عم اله�دئة مع حلقة �سيقة من الأ�سدق�ء.

اخلي�ر  ي��سمينة  اإبنته�  اإعط�ء  على  �س�دق  دمي�  ت�سّر 

عّرف اإبنتي بعد 
ُ
لأن ت�سبح املراأة التي تريد. تقول: »مل اأ

على اأٍي من الأدي�ن اأو الطوائف. رمب� اأريد له� اأن تخت�ر 

هي بنف�سه� وح�سب راأيه�. عليه� اأن تقرر بنف�سه� م� اإذا 

ك�نت تريد اأن تكون علم�نية اأو متدينة«.

غري اأن الأمر الذي ل بّد من�ه ب�لن�سب���ة لدمي� ه��و اأن 

ترب��ي طفلته� بطريقة متّكنه� من اأن ت�سبح اإمراأة قوي��ة 

وم�ستقل��ة وم�سوؤول��ة.

غنوة الديك ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

تلك  البالد في  التي وقعت في  باألحداث  1990 ُصدمت ديما  العام  أول من  13 تشرين  في 
الفترة، فجلست مع والديها وسألتهما: كيف إنتهت الحرب؟ ولماذا إندلعت في األساس؟ ومن 
ربحها؟ إال أن اإلجابات التي حصلت عليها كانت غامضة وغير واضحة. في ذلك اليوم، أيقنت ديما 

أنها تريد أن تصبح صحفية. وفي ذلك اليوم أيضًا سّجلت تقريرها اإلخباري األول للهواة.

ديما صادق...
إمرأة تعيش حلمها
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يف  �س�يغ  جم�نة  ول��دت  حن�ويه،  قرية  من  الأ�سل  يف 

ع�ئلته�  لكن  اأفريقي�،  غ��رب  �سرياليون،  يف  كينم�، 

بعد  ���س��ور،  مدينة  اإىل  وحت��دي��دًا  لبن�ن،  اإىل  ع���دت 

فرتة وجيزة من مولده�. وقد ع��ست جم�نة عمليً� كل 

حي�ته� يف �سور حيث غر�س فيه� والداه� ح�ّسً� عميقً� 

على  �سغره�  منذ  ترّبت  كم�  لبن�ن.  بجنوب  ب�لت�سبث 

ه�، مب� يف ذلك بيته� وهويته�.  التم�ّسك بكل م� يخ�سّ

الإطالق،  على  مت�س�هلة  تكون  األ  لبن�ن  عّلمه� جنوب 

مت�مً� كم� عّلمه� الت�س�مح.

يف حديث اإىل »اجلنوب«، ق�لت جم�نة: »بعد الإجتي�ح 

الإ�سرائيلي يف ع�م 1982، اأر�سلني والداي اإىل بريوت 

الن��س  يكن  مل  ال��ف��رتة،  تلك  ويف  خ�لتي.  مع  للعي�س 

يعرفون مت�مً� م� ك�ن يحدث يف اجلنوب«.

يف ع�م 1991، اأي بعد ع�مني من تخّرجه� من اإحدى 

�سقالوي  ح�سن  �سديقه�  به�  اإت�سل  بريوت،  ج�مع�ت 

من �سور واأبلغه� ب�أن اليونيفيل تطلب موظفني. تقدمت 

بطلب، و�سرع�ن م� بداأت العمل مع اليونيفيل يف مكتب 

اإىل  �سغري يف �سور، حيث عملت يف املكتب الإعالمي 

ج�نب ح�سن �سقالوي ورىل بزيع.

عمله�  من  الأوىل  ال�سنوات  تلك  جم�نة  اإ�سرتجعت 

�سور،  بني  التوا�سل  يكن  مل  الفرتة،  تلك  يف  بحزن. 

حيث مركز عمله�، واملقر الع�م لليونيفيل يف الن�قورة 

التي  احلرب  ح�لة  ب�سبب  اليوم  احل�ل  هو  كم�  جيدًا 

ك�ن  الع�سيبة،  الأوق���ت  تلك  يف  البالد.  ت�سود  ك�نت 

العمل الإن�س�ين املالذ الوحيد مم� يجري.

وتت�بع جم�ن��ة: »ع�سن� اأوق���تً� �سعبة ب�سك��ل اإ�ستثن�ئ��ي 

يف العمل، وخ�س��و�سً� خ��الل احل��روب ع�م��ي 1993 

و1996. ك�ن والداي قد ق���ررا ع���دم مغ���درة املن��زل 

الظ���روف«.  م��ن  ظ��رف  اأي  حت��ت  الإط���الق  عل���ى 

كم���  مت�مً�  املنطق��ة،  جم�ن����ة  تغ���در  مل  وهك��ذا، 

والديه�، حتى يف ذروة املع���رك.

وجم�ن���ة  ورىل  ح�س�ن  تفّرغ  احل�رب،  اإندلع��ت  عندم� 

ملت�بع���ة اإحتي�ج�ت حوال�ي ثالثم�ئ��ة ن�زح من ال�رج�ل 

اإىل  جل���أوا  املنطق���ة  �س��ك��ن  من  والأطف���ل  والن�س��ء 

ق�ع��دة الي��ونيفي���ل يف �س���ور.

وت�ستذكر جم�نة تلك الفرتة، فتقول: »قررت البق�ء يف 

يف  ومرهقً�  طوياًل  يومً�   16 اأم�سين�  ب�إرادتي.  العمل 

العمل، كن� نن�م على الأر�س، وب�لك�د كن� ن�أكل. ك�نت 

ك�نت  ذلك  رغم  ولكنه�  حي�تي،  يف  فرتة  اأ�سعب  تلك 

فرتة ر�سيت فيه� عن م� اأقوم به. ك�ن الن��س ي�سكرونن� 

على عملن� بطرق معرّبة ل متحى من الذاكرة«.

وال�س�ع�ت  ال�س����ق  العم����ل  م��ن  ع���م��ً�   22 بع��د 

الط��ويل��ة، ل زالت جم�ن���ة تعم��ل مع الي��ونيفي���ل، وعن 

وه���ذا  ذات��ي،  لإثب�ت  بجّد  عملت  »لقد  تق��ول:  ذلك 

كمتع�ق���دة  عملي  ب��داأت  اأنني  خ�سو�سً�  ه���م  اأم��ر 

ولذلك  الن�ق���ورة،  عن  ج��دًا  بعي��دة  مك�تبن�  وك�نت 

وجدت �سعوب���ة يف اإبراز قدراتي لالآخرين«.

اأن ت�سل  واإجته�ده�  اإ�ستط�عت مبث�برته�  ومع ذلك، 

اإىل النتيجة املثمرة التي تطمح اليه�. جم�نة م�سوؤولة 

الع�م  املقر  يف  الإع��الم��ي  الر�سد  وح��دة  ع��ن  ح�ليً� 

تقول  ذل��ك،  اإىل  ب�لإ�س�فة  ال��ن���ق��ورة.  يف  لليونيفيل 

ال�سداق�ت  بع�س  بن�ء  من  اأي�سً�  »متكنت  جم�نة: 

ال��دول��ي��ني،  امل��وظ��ف��ني  م��ع  ال�سنني  م��ّر  على  ال��رائ��ع��ة 

الثق�ف�ت  ب��ني  لالإختالف�ت  تفّهمً�  اأك��رث  واأ�سبحت 

واملعتقدات، وقد �س�هم عملي يف تقوية �سخ�سيتي«.

اآخرًا،  من�سبً�  جم��ن��ة  اإحتل��ت  �س��نوات،  اأربع  وقب��ل 

من�س��ب ي�س��تل��زم الكثي��ر من املتطلب�ت �س����أن���ه �س����أن 

من�سبه� كم�س��وؤول����ة ع��ن وح����دة الر�س���د الإعالم��ي، 

فق��دت اأ�سبح��ت اأّم��ً�.

وعن هذه التجرب��ة تتح��دث جم�ن���ة بفخر وب�إبت�س�م��ة 

عري�سة، فتقول: »اأم�سي مع اإبنتي اأروع اأي�م حي�تي«.

عن�دم�� ت�ع�����ود اإل���ى املن����زل ب�ع���د ي����وم ط��وي���ل م���ن 

اإع��داد الأخ�����ب�ر والبي�ن�ت ال�سحفي���ة، ت�ق���وم ع��دًة 

ر »الب��س���ت�«، اأو تخ��رج  ب�إع���داد ق�لب ك�ت���و، اأو حت�سّ

م���ع اإبنته� يف نزه����ة.

وتت�بع فتق��ول: »مهم� كن��ت متعب��ة، اأكّر�س وقتي بع��د 

العم��ل لإبنتي. اأتع��ب كثي��رًا من اأجله��، ولكن وج��وده� 

اإىل ج�نبي ين�سيني التع��ب«.

عمله� كم�س�وؤول��ة ق�س��م وواجب�ته� كم�س�وؤول���ة عن بيت 

وع�ئل���ة اأم�ران يتطلب�ن الكثي��ر من اجله��د. ومع ذلك 

ف�إن جم�ن���ة وزوجه�، وه��و م���وظف دويل من اإيط�لي� 

يعمل يف جم�ل حفظ ال�سالم، يج��دان ال��وقت لغ��ر�س 

املب�دىء التي ن�س�أت عليه� يف اإبنتهم�.

وتختم جم�ن���ة حديثه� فتق���ول: »اأريد اأن اأغر�س فيه� 

مب�دئ الت�س�مح واملحب���ة. اأري���د اأن اأعلمه� اأن تك����ون 

قوي���ة وم�ستقل���ة حت��ى تتمك��ن م��ن ال��وق��وف جم���ددًا 

على ق��دميه� اإذا م� تعّر�ست لعث�رات، لأنه� ب�لت�أكي��د 

�سوف تتعر�س لعرثات يف حي�ته�«.

جم��ن�����ة، الت���ي تعتب���ر اأن اأ�س��ع����د الأوق���ت ب�لن�سب�����ة 

اإليه� ه��ي تلك تق�سيه� مع اأف��راد ع�ئلته�، نقل��ت اأي�سً� 

ح���ب جن�����وب لبن�ن اإل���ى اإبنته�.

غنوة الديك ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

جذوري في الجنوب
المخيف. منزلها،  اإلنذار  بين ملجأ وآخر، وإعتادت سماع هدير صفارات  أمضت حياتها متنقلة 
وأسرتها، ووجودها كانوا معرضين للخطر يوميًا، وفي بعض األيام كانت تصل إلى درجة اليأس. 

ولكنها برغم ذلك، تمّكنت من الوقوف في وجه التحدي بشجاعة وعن قناعة.  
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الحرب  أثناء  عشرة  الثانية  سن  في  حلتا  إلى  عودتها  جيدًا  تتذكر  أرملة،  وهي  مريم، 
األهلية. في تلك الفترة، كان طموحها أن تصبح معّلمة.

تحدثت إلى مريم بينما كان قطيعها المؤلف من 650 رأسًا من صغار الماعز واألغنام 
تعليمها  متطلبات  توفير  من  تمكنهما  لم  والديها  ظروف  أن  أخبرتني  خلفها.  يرعى 
الرسمي لفترة طويلة، وأنها لم تتعلم األعمال المنزلية وإتخاذ القرارات التي تؤثر على 
سبل عيش أسرتها إال عندما تزوجت، وكان ذلك في سن الخامسة عشرة. كما أخبرتني 
اإلهتمام  في  يساعدونها  وأحفادها  ــا  أوالده أن  أحفادها  أحــد  تداعب  وهــي  بإعتزاز 

بالقطيع وتسيير أمور المزرعة.

المزرعة.  يزور  اليونيفيل  من  بيطري  طبيب  كان  هناك،  فيه  كنت  الذي  اليوم  في 
تقول مريم أن أربعة رؤوس ماعز تعاني من كسور، وقد وضع البيطري ضمادات 
على قوائم الماعز وقدم الدواء الآلزم. أضافت أن صغار رؤوس الماعز ال تزال 
ضعيفة والفيتامينات التي قّدمها الطبيب البيطري سوف تساعد في جعلها 
اإلقتصادي  وضعها  أن  أخبرتني  كما  العشب.  رعي  من  تتمكن  لكي  أقوى 

متوسط الحال و»رزقها على الله وعلى هذا القطيع«.

قالت انه في ذروة النزاع كانت أيامها مختلفة كثيرًا. وعن وجود اليونيفيل، 
قالت انها تشعر باإلمتنان لتنظيف األلغام األرضية بحيث أصبح أوالدها 

اآلن يستطيعون أخذ األغنام للرعي.

أظهرت لنا مريم يدها القوية الخشنة التي تبرز فيها الخطوط العميقة التي 
تروي تاريخ حياتها الحافلة بالكفاح. بمساعدة أوالدها التسعة أعادت مريم بناء 
ما تهّدم، وعن ذلك تقول: »على الرغم من أن المكان هنا صعب بعض الشيء 
والحياة صعبة، ولكن بالنسبة لنا فإن كل ساعة نمضيها هنا أفضل من دهر في 

أي مكان آخر. لقد عملنا بكد لبناء هذا المكان والمحافظة عليه«.

وفي ختام حديثها، تحدثت مريم عن مدى الدمار الذي تسببه اإلنقسامات وتمنت 
أن تبقى عائلتها موحدة وسالمة وقريتها كذلك.

ريتو روز ـ مكتب ال�صوؤون ال�صيا�صية

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

من 50-60 فردًا يطبقون فلسفة المساواة واإلخالص.

خطوط الحياة

19  18 اجلنوب

14   تموز 2013
صورة لليونيفيل: باسكال غوريز ماركوسالعدد 



مذهلة ك�نت تلك الكلمة التي اإخت�رته� النقيب الطبيبة 

ب�ر�س� ب�جرا�س�ري� من الكتيبة النيب�لية لو�سف خدمته� 

التي دامت �ستة اأ�سهر يف اليونيفيل والتي تراوحت م� بني 

�سعود وهبوط. هي على يقني من اأنه� �سوف تفتقد كثريًا 

كل اأ�سدق�ئه� اجلدد من اللبن�نيني وكذلك زمالئه� من 

جنود حفظ ال�سالم.

تكون  اأن  تريد  اأنه�  اأظ�فره�  نعومة  منذ  اأدرك���ت  لقد 

ب�أن  �سعرت  اأن  لبثت  م�  ولكنه�  حلمه�،  ت�بعت  طبيبة. 

�سيئً� م� ينق�سه�.

يف حديث معه� ق�لت: »عندم� كنت يف طور ن�س�أتي راأيت 

بلدهم،  ع��ّزة  اأج��ل  من  بحي�تهم  ي�سّحون  وطني  اأبن�ء 

املق�بل«.  يف  �سيئً�  اأفعل  اأن  واجبي  من  اأن  ف�أح�س�ست 

منذ  اجلي�س  اإىل  ب�جرا�س�ري�  الطبيبة  اإن�سمت  وهكذا 

�سنتني ون�سف ال�سنة.

مبث�بة  ك���ن  ال�سالم  حفظ  جم���ل  يف  »العمل  ت�سيف: 

مت  وق��د  نبيلة.  ق�سية  خل��دم��ة  اإن��ت��ظ���ره���  ط���ل  فر�سة 

اإختي�ري ب�سكل ع�سوائي لالإن�سم�م اإىل اليونيفيل«.

بكل �سراحة عن جتربته�  ب�جرا�س�ري�  الطبيبة  تتحدث 

يف جنوب لبن�ن. ب�لن�سبة اإليه� كجندية حفظ �سالم ك�ن 

هذا التحدي ذات طبيعة ع�طفية.

يف  يتمثل  جتربتي  يف  �سعوبة  الأك���رث  »اجل���ن��ب  ت��ق��ول: 

اإل  لبن�ن،  اإىل  واملجيء  واأ�سدق�ئي  ع�ئلتي  عن  اإبتع�دي 

كيفية  تعّلمت  لقد  اأق��وى.  اإم��راأًة  املهمة جعلتني  هذه  اأن 

تبت�سم م�ري� وهي تع�نق طفاًل من اإحدى املدار�س التي 

زارته�. اليوم اأي�سً� �سوف تزور مدار�س اأخرى. اإ�ستمعت 

اإىل طفل وهو ي�سرح له� عن ظهر قلب كيفية الإنتب�ه اإىل 

اخلط الأزرق وحقول الألغ�م، فيم� وقف اأطف�ل اآخرون 

ب�ل�سف ينتظرون دورهم لالإلتق�ط �سورة معه�.

تتحدث م�ري� ب�إعتزاز عم� تقوم به، فتقول: »مذ جئت 

زال  وم�  مدر�سة،   30 من  اأكرث  بزي�رة  قمن�  هن�  اإىل 

هن�ك الكثري«.

الإيط�يل  اجلي�س  يف  اأول  عريف  هي  فونزو  دي  م�ري� 

28 امل�سمى »ب�في�« من بيزارو، وهو  وتنتمي اإىل الفوج 

وحدة ع�سكرية م�سوؤولة عن التوا�سل العملي�تي. تخدم 

مع  التوا�سل  »وح��دة  فريق  اإط���ر  الن�قورة يف  م�ري� يف 

هيكلية  عن  عب�رة  وهو   ،)MCOU( املحلي«  املجتمع 

اليونيفيل  من  واندوني�سيني  اإيط�ليني  جنود  من  تت�ألف 

الفريق  يقوم  املحليني.  ال�سك�ن  مع  بعالق�ته�  وتتميز 

يف  واملخ�تري  البلدي�ت  وروؤ�س�ء  املدار�س  اإىل  بزي�رات 

الوحدة  وتت�ألف  الليط�ين،  نهر  جنوبي  تقع  قرى  عدة 

هي  وم�ري�  لبن�نيني،  مرتجمني  و�ستة  جنديً�   24 من 

اجلندية الوحيدة بينهم.

نهج  العمل  هذا  يف  يكون  اأن  جدًا  املهم  »من  وت�سيف: 

التع�مل مع اأن��س من خمتلف الثق�ف�ت واخللفي�ت، كم� 

تعّلمت الكثري ب�سفتي طبيبة من خالل عملي يف حمالت 

طب الأ�سن�ن التي نقوم به�«.

البحر  هو  لبن�ن  يف  ب�جرا�س�ري�  الطبيبة  حتبه  م�  اأكرث 

طب  جم���ل  يف  عمله�  خ��الل  اإ�ستط�عت  وق��د  وال��ث��ل��ج، 

الطع�م  و�سف�ت  بع�س  تتعّلم  اأن  ال��ق��رى  يف  الأ���س��ن���ن 

اللبن�ين واأن تخترب القهوة اللبن�نية.

الزيتون،  زيت  مع  اللبنة  حت�سري  كيفية  »تعلمت  تقول: 

اأن  ومع  النيب�ل.  يف  متوفرًا  لي�س  الزيت  هذا  اأن  علمً� 

طعم القهوة اللبن�نية اأقوى من طعم القهوة يف بلدن� فقد 

تعّودت عليه� واأ�سبحت اأجده� الآن مميزة جدًا ولذيذة«.

وخالل حديثن� مع الطبيبة ب�جرا�س�ري� اأن�ستت قلياًل ، 

وق�درة  للرجل  فقط  م�س�وية  لي�ست  »املراأة  اأ�س�فت:  ثم 

على اأداء كل م�سوؤولي�ته، ولكنه� ق�درة اأي�سً� على دخول 

الن��س  الرجل.  ي�ستطيعه  مم�  اأكرث  ب�سهولة  جمتمع  اأي 

بب�س�طة يكونون اأكرث اإرتي�حً� بوجود املراأة«.

لبلدات  زي�راته�  عن  ع�ئلته�  النيب�لية  الطبيبة  تخرب 

جنوبية والإ�ستقب�ل الدافئ الذي حتظى به من ال�سك�ن 

كثريًا،  هن�  الن��س  »اأح��رتم  تقول:  ذلك  وعن  املحليني، 

املراأة  اإ�ستقب�لهم.  واأقّدر ح�سن  ثق�فتهم  اأحرتم  وكذلك 

اللبن�نية حتب الع�ئلة مت�مً� ك�ملراأة النيب�لية«.

غنوة الديك ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

مع  التع�مل  عند  خمتلفً�  ج���وًا  يخلق  ف��ذل��ك  اأن��ث��وي، 

الأطف�ل. النظرة اإىل املراأة غ�لبً� م� تكون اأكرث اإن�س�نية، 

واأكرث �سموًل، حيث يتقبله� الآخر حتى لو ك�نت ترتدي 

زّيً� ع�سكريً�، لأن هذا الزّي هن� هو زّي �سالم«.

ه��ي دائ��م��ً� ع��ل��ى اأه��ب��ة الإ���س��ت��ع��داد، ودائ���م���ً� ج���ه��زة 

اآخرين  اأط��ف���ل  ل��روؤي��ة  اأو  اآخ���ر،  لق�ء  اإىل  ل��الإن��ط��الق 

يتطّلعون اإىل م�ستقبل اأف�سل.

املجتمع  التوا�سل مع  «وحدة  اإبتدعت  اأ�سهر  ب�سعة  منذ 

املحلي« )MCOU( �سخ�سية يف جم�ل التوا�سل. وعن 

اأزرق‹،  برميل  ›ال�سيد  »اإن��ه  بر�سى:  م�ري�  تقول  ذلك 

وهو عب�رة عن دمية من البال�ستيك على �سكل الرباميل 

املو�سوعة على خط الإن�سح�ب«.

›ال�سيد  ف�إن  احلقيقي،  الربميل  عك�س  »وعلى  ت�سيف: 

اخلطر  من  ويحذرهم  لالأطف�ل  يبت�سم  اأزرق‹  برميل 

الذي ميكن اأن يحدث يف ح�ل اإجتي�ز اخلط الأزرق«.

قدراتهم،  روؤي���ة  »ب��ع��د  ق�ئلة:  حديثه�  م���ري���  وتختم 

اللبن�نيني  الأطف�ل  هوؤلء  بف�سل  اأنه  مقتنعني  اأ�سبحن� 

�سوف يكون ع�ملن� اأف�سل«.

الرائد بيار باولو دي �صالفو 

طبيبة أسنان نيبالية تخدم وطنها واليونيفيل والمرضى في الجنوب

ماريا تعّرفكم على السيد برميل أزرق
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 أحداث متسلسلة

أطلقت اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية ومنظمة 
أهلية محلية حملة تشجير بغية تعزيز الصحة البيئية في 
مرجعيون. تهدف الحملة إلى زرع ست اآلف شجرة على 

أراضي البلدية.

اليوم الدولي للتوعية من األلغام حملة تشجير

نشر التوعية حول السالمة المرورية

من  اآذار  يف  املروري���ة  ال�سالم��ة  ح���ول  التوعية  حملة  اإط��الق  مت 

اأعم�رهم  الذين ترتاوح  الأولد  اإىل  وك�نت موجهة  الع�م اجل�ري 

املنظمة  مع  وب�لتع�ون  اليونيفيل،  اأج��رت  �سنوات.  و10   6 بني 

يف  الع�سكري���ة  وال�سرط���ة  ه���دي«  »كن  احلكومية  غري  اللبن�نية 

من  الث�ني���ة  اجلول���ة  والتنزانية،  الإيط�لية  اليونيفي���ل  كتيبتي 

اأعم�رهم  ترتاوح  �س�بً�   280 املرة  هذه  اإ�ستهدفت  حيث  احلملة، 

بني 15 و17 �سن���ة يف ث�نوي���ة �سور املختلطة.

اإن م� يقدر بنحو 425.000 لغمً� اأر�سيً� ل تزال ت�سكل تهديدًا يوميً� 

لل�سك�ن يف لبن�ن، اإ�س�فة اإىل وجود اأكرث من 18 كيلومرتًا مربعً� من 

تلّوث  يزال  ل  كم�  العنقودية.  ب�لقن�بل  ملوثة  تزال  ل  التي  الأرا�سي 

اإىل م�س�ح�ت  املحليني  ال�سك�ن  و�سول  ب�لألغ�م يحول دون  الأرا�سي 

ت�أثريه�  عن   ف�ساًل  الرعي،  واأم�كن  الزراعية  الأرا�سي  من  وا�سعة 

املب��سر على حي�ة ال�سك�ن.

وحتى ت�ريخ الأول من اآذار من الع�م 2013، اأنهت فرق اإزالة الألغ�م 

الت�بعة لليونيفيل تنظيف اأكرث من 80.000 مرتًا مربعً� من الألغ�م.

اإزالة  جهود  مّتت  و2008،   2002 ع�مي  بني  املمتدة  الفرتة  خالل 

اإزال��ة  اأعم�ل  تن�سيق  مركز  مع  ب�لتن�سيق  لبن�ن  جنوب  يف  الأل��غ���م 

الألغ�م يف جنوب لبن�ن)UNMACC-SL( الت�بع لالأمم املتحدة يف 

اإط�ر �سراكة بني الأمم املتحدة والقوات امل�سلحة اللبن�نية.

لدعم  املتحدة  الأمم  برن�مج  نّظم  اجل���ري،  الع�م  من  ني�س�ن  ويف 

لقوة  الع�م  املقر  ب�لألغ�م )UNMAST( حفاًل يف  املتعلقة  الأعم�ل 

الن�قورة �س�رك فيه  لبن�ن )اليونيفيل( يف  املوؤقتة يف  املتحدة  الأمم 

طالب من مدار�س حملية، حيث تلقوا تدريبً� يف جم�ل التوعية من 

الألغ�م واأتيحت لهم الفر�سة ملت�بعة �سروح�ت تعريفية.
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على  اليونيفيل  ستنتشر  هــل 
طول الحدود اللبنانية السورية؟
تغيي���رات  عن  حتدث��ت  التي  الإعالمي���ة  التق�ري��ر  ببع���س  يتعل��ق  م�  يف 

للتط�ورات يف  الأو�س��ع  ال�س���ي��ق  الي���ونيفي����ل يف  واأن�سط��ة  دور  حمتمل��ة يف 

اإط���ر وليته� مب��وجب  تعم��ل فقط يف  اأنه�  توؤك���د  اأن  البعث��ة  يهم  �س���وري�، 

ق��رار جمل�س الأم��ن الدول���ي 1701، ولي�س للي��ونيفي���ل اأي دور اأو ن�س�ط من 

اأي ن���وع ك�ن يف �سوري�.

العمل  لن�  ولي�س م�سموحً�  الأمن  اإخت�س��س جمل�س  اليونيفيل من  اإن ولية 

خ�رج اإط�ر تلك الولية. تركيزن� من�سب على تنفيذ وليتن�، وتقت�سر هذه 

نهر  بني  لبن�ن  جنوب  يف  الواقعة  اليونيفيل  عملي�ت  منطقة  على  الولية 

الليط�ين واخلط الأزرق.

لبن�ن  العدائية بني  الأعم�ل  بوقف  اليونيفيل ومه�مه� مرتبطني  اإنت�س�ر  اإن 

اأو  العدائية  الأن�سطة  ومنع  الأزرق،  اخل��ط  اإح��رتام  و�سم�ن  واإ�سرائيل، 

ال�سالم  من  بيئة  وخلق   ،1701 ال��دويل  الأم��ن  جمل�س  لقرار  اإنته�ك  اأي 

والإ�ستقرار يف جنوب لبن�ن.

ه��ذا  خ���رج  للي��ونيف��يل  حمتم��ل  دور  اأي  اإىل  تلّمح  اإعالمي��ة  تق�ري��ر  اأي  اإن 

الإط�ر ل اأ�س��س له� من ال�سحة.

اإن جميع القوات املنت�سرة يف اإط�ر اليونيفيل هي حتت قي�دة الأمم املتحدة، 

وميثل هذه القي�دة على الأر�س الق�ئد الع�م لليونيفيل ورئي�س بعثته�. كم� 

اأن امله�م التي ت�سطلع به� اليونيفيل وقواعد الإ�ستب�ك اخل��سة به� م�ستمدة 

بحذافريه� من قرار جمل�س الأمن الدويل 1701 وهي حمددة بو�سوح.

حيال  اليونيفيل  تفعل  ـــاذا  م
الخروقات الجوية اإلسرائيلية؟

تع���رب الي���ونيفي���ل ع��ن قلقه� مم� يح���دث من طلع�ت جوي���ة يف الأج���واء 

اللبن�ني���ة. اإن الطلع��ت اجلوي���ة الإ�سرائيلي���ة يف الأج���واء اللبن�ني���ة متث��ل 

تق��ّو�س  الطلع�ت  هذه  اأن   .1701 وللق���رار  اللبن�ني���ة  لل�سي�دة  اإنته�كً� 

م���ع  وتتع���ر�س  اللبن�ني���ة،  امل�س�لح���ة  والق���وات  الي���ونيفي���ل  م�س�داقي���ة 

اأمني���ة  بيئ���ة  واإق�م���ة  الت�وت��ر  ح��دة  لتخفيف  املبذولة  وجه��ودن�  اأهدافن� 

م�ستقرة يف جن��وب لبن�ن. ولط�مل� طلبن� مرارًا وتكرارًا من اإ�س���رائيل وق��ف 

هذه الطلع�ت اجل��وي���ة، وك�ذلك فع��ل الأمني الع�م لالأمم املتح���دة.

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

هذا  يف  خ��س  طع�م  تقدمي  ويتم  ب�ملق�س.  الطفل 

و»البوبور  )حلوي�ت(  مرياه«  »البوبور  يت�سمن  اليوم، 

بوتيه« )اأرز م�لح(.

النمسا
مل  الذين  الأطف�ل  اأرواح  اأن  النم�س�  يف  ُيعتقد  ك�ن 

يولدوا بعد تعي�س يف الأم�كن التي حتتوي مي�ه مثل 

اأن طيور اللقلق ترتدد  الآب�ر والين�بيع والربك. مب� 

على مثل هذه الأمكنة، ك�ن ي�سود اإعتق�د اأن اللق�لق 

ذويهم.  اإىل  وت�سّلمهم  اجلدد  املواليد  اأرواح  حتمل 

تقيمه  بحفل  اللقلق  اإىل  ُيرمز  احل��سر،  الوقت  يف 

حيث  الطفل،  ولدة  عند  والأ���س��دق���ء  الأب  اأ���س��رة 

املنزل.  وج��دران  مدخل  حول  اللقلق  مت�ثيل  تو�سع 

اأخرى حيث  اإىل  اللقلق من ع�ئلة  يتم مترير متث�ل 

يكتب عليه اأ�سم�ء املواليد وتواريخ ميالدهم.

يزورون  الذين  ال�سيوف  اإىل  ويقدم  وال�سكر، وغريه( 

النف��س  ف��رتة  اإنق�س�ء  وبعد  اجلديد.  املولود  اأ�سرة 

التي ت�ستمر 40 يومً�، تبداأ الأم وطفله� بزي�رة الع�ئلة 

والأ�سدق�ء. يقدم الأ�سدق�ء هدية �سغرية للطفل، اإىل 

ج�نب دفق من الأمني�ت التي يعربون فيه� عن اأملهم 

قدميه،  على  م�سيً�  الق�دمة  امل��رة  يف  يزورهم  اأن  يف 

وذلك يف معنً� يرمز اإىل ال�سحة والعمر املديد للطفل.

أندونيسيا
يقيم اجل�ويون- الولدة،  يومً� من  اأربعني  مرور  بعد 

»ك��وك��وران/م��ره���ب���ن«  ي�سمى  حفاًل  الأندوني�سيون 

ترحيبً� ب�ملولود اجلديد، فيحلقون �سعر الطفل ب�ملو�س 

)�سواء ك�ن ذكرًا اأو اأنثى( يف فعل يرمز اإىل الطه�رة 

احلالقة،  حفل  وخ��الل  وتع�ىل.  تب�رك  هلل  وال�سكر 

�سعر  ق�ّس  على  والأ���س��دق���ء  الأ���س��رة  اأف��راد  يتن�وب 

لبنان
ي�سمى  املنزل  نوع خ��س من احللوي�ت يف  اإعداد  يتم 

»املغلي« )يتكون من الأرز املطحون والزجنبيل والقرفة 

هل تساءلت يومًا كيف 
يحتفل العالم بالمواليد 
في  سيما  وال  الجدد، 
ـــــــدول الــمــســاهــمــة  ال
بقوات في اليونيفيل؟



املنظم�����ت  م���ن  كغي��ره�  الي��ونيفي��������ل  اإحتفل��ت 

الدولي��ة يف جمي��ع اأنح���ء الع�ل��م ب�لي����وم الع�مل���ي 

للم��راأة ال����ذي �س��ودف يف الث��م��ن م���ن اآذار م�ن 

مرك�����ز  يف  حف������ل  اأقي���م  ح�ي���ث   ،2013 الع���م 

ب��س����ل الأ�س����د الثق���يف ف�ي �س�ور بجن��وب لبن�ن. 

الف��وتوغرافي����ة  لل�س���ور  ت�سم��ن احلدث معر�سً� 

اإ�س�ف������ة  الي���ونيفي����ل«،  »�س�ي��دات  عن���وان  حم���ل 

اإىل ع��ر�س ثق���يف.

ال�س������ور، ح�س�������ر  اإل����ى مع��ر�س  وب�لإ�س���ف�������ة 

م��ن  مزيج��ً�  ت�سم��ن  تراثي��ً�  معر�س��ً�  ال�سي���وف 

امل�أكولت اللبن�ني���ة التقليدي����ة والأ�سغ�ل اليدوي����ة 

وجمعي���ت  تع�وني�ت  من  �س��ي����دات  اأعدته�  التي 

حملي����ة يف اجلن����وب.

كم��� ت���م تق�دي��م ع��ر�س ت�رفيه�����ي ت�سم���ن اأداًء 

م��و�س��يقي�ً� ق�دمت����ه فن���ن�����ة لبن���ني�����ة اإ�س���ف������ة 

ف���رق من خم���س  قدمته�  تراثي���ة  رق�س���ت  اإل���ى 

وح�����دات ت�بع����ة للي���ونيفي������ل وه����ي: الكمب�ودي����ة 

وال�سيني��ة والهندي���ة والنيب�لي��ة والأندوني�سي���ة.

التقدم  لتقييم  للمراأة ي�سّكل فر�سة  اليوم الدويل  اإن 

الذي حتقق، وهو من��سبة للدعوة اإىل التغيري والإحتف�ل 

ب�لإجن�زات ال�سج�عة التي حققته� ن�س�ء ع�دي�ت لعنب 

اأدوارًا اإ�ستثن�ئية يف ت�ريخ بالدهن وجمتمع�تهن.

غنوة الديك ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي
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جنديات حفظ سالم من اليونيفيل في معرض للصور نظمته اليونيفيل 
بمناسبة يوم المرأة العالمي في مركز صور الثقافي

اليوم العالمي للمرأة

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

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

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

صور لليونيفيل: باسكال غوريز ماركوس



 تصوير كريستيل نّصور، العمر 14

محادثة مع التاريخ
�س��ليم��ن  �س��ليم��ن  املل��وك  ب���رج  بل��دي����ة  رئي���س 

تن�قلته�  ال��ت��ي  العظيم��ة  الق�س�س  يف  يغ���و�س 

�س���ريعً�  �س��ليم�ن  ينتب���ه  ق�ريت����ه.  دور  ع���ن  الأجي���ل 

ال�س����ب���ة  اإلتقطته�  والتي  اأعاله  امل�وج���ودة  لل�سورة 

كري�ستني لأح�د املن��زل اخلم�س����ة ع���س���ر الت�ري�خي����ة 

اجلميل��ة التي ل ت���زال �س����خم��ة يف القري��ة. امل��واق�ع 

الت���ي  القري�����ة  ه��ذه  دور ح��س��م يف  له�  الت���ريخي���ة 

زال  ول  الت�وا�س����ل،  يف  مرك��زي  مبوق��ع  تتمت��ع  ك�نت 

ب�لإمك�ن روؤي����ة اآث��ر املط����ر القدي��م الذي ُبني اإب��ن 

الإحت��الل الفرن�سي والأمل�ين.

واملميزة  القدمي���ة  امل��ن���زل  ه��ذه  اأن  اإىل  ي�سري  واإذ 

الت�رك��ي يف  احلك�م  عه��د  ع�مً� يف   120 من����ذ  بنيت 

املنطق���ة  من  مل��وكً�  اأن  �سليم�ن  يق���ول  اجلن���وب، 

يف  الأحي���ن  م���ن  كثي���ر  يف  املل���وك  ب���رج  يف  م��ّروا 

طريقهم اإىل دم�س��ق اأو ت��ركي� وغي���ره� م��ن ال�وجه�ت 

املثي���رة لالإهتم�م. وك�ن ع�ب���ر ال�سبي���ل الذي ميّر يف 

كم�  ق���الع �سخم�ة،  للراح����ة يف  يخل��د  املل��وك  ب���رج 

ك�ن��ت ين�بي��ع املي�ه وفي��رة.

بع��د احل��ربني الع�مليتني الأول��ى والث�ني���ة، ُدّمر معظم 

من  ولك���ن  احل��ظ.  ل�س�����وء  القدمي���ة  الق���الع  ه��ذه 

الفت���رة،  تلك  يف  البل�دي����ة  رئي����س  جه���ود  خ���الل 

اللبن�ن�ي  ال��وزراء  جمل����س  ع���ن  م��ر�س���وم  �س���در 

اإ�س��م�ه��  اإ�ستع���دة  للق��ري���ة  �سم��ح   1963 ع�م  يف 

الت�ريخ����ي »برج امللوك«.

لوجود  اإمتن�نه  عن  �سليم�ن  البلدية  رئي�س  اأع��رب  وق��د 

الأم��ن  لتحقيق  املواتية  البيئة  ي��وّف��ر  ال��ذي  الي��ونيفيل 

وال�سالم والإ�ستقرار ويعّزز ت�وفري فر�س العمل للمجتم��ع 

املحلي. ك�م� لفت اإىل اأن وجود اليون�يفيل اأّثر على م�س��ألة 

للن��س لإيج�د موارد  اإمك�نية  اأ�سبح هن�ك  النزوح حي�ث 

الن����س  لإنتق����ل  ذلك  ول��ول  القري����ة،  يف  عم�ل  وفر�س 

اإل��ى امل��دن اأو اإل�ى خ���رج الب��الد.

اخل���رج،  يف  اللبن���نيني  م��ن  البلدي�����ة  رئي���س  وي�أمل 

اأن يتوا�سل����وا مع جذورهم  ال�سب���ب،  ول �س���يم� منهم 

وي��ح���ف��ظ��وا ع��ل��ى ه���ذه امل���ن����زل ال��ت���ري��خ��ي��ة اخل���ل��دة 

وي�ستثمروا يف لبن�ن.

ح�صن �صقالوي وريتو روز ـ مكتب ال�صوؤون ال�صيا�صية



خط  ـــو  ه األزرق  الـــخـــط 
اإلنــــســــحــــاب الـــــــذي تــم 
تــحــديــده فــي عـــام 2000 
المتحدة  األمــم  قبل  مــن 
لغرض التأكد من إنسحاب 
من  اإلســرائــيــلــي  الجيش 
وفقًا  اللبنانية  األراضــــي 
لقرار مجلس األمن الدولي 
ــخــط  وال  .)1978(  425
الــحــدود  هــو  ليس  األزرق 

بين لبنان وإسرائيل.

facebook.com/UNIFIL @UNIFILSpokesmanunifil.unmissions.org
youtube.com/UNIFILVIDEOUNIT
youtube.com/UNIFILARABIC
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