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مـا يجمعنــا ...



اإن�صموا اإلينا على موجات الأثري اأو اإ�صتمعوا اإلينا عرب الإنرتنت. نرّحب بتعليقاتكم واإقرتاحاتكم. 

ُيبث برنامج »�صالم من اجلنوب« باللغة العربية مبعدل حلقة 

الإذاعات  عرب  اأ�صبوعني  كل  دقائق  ع�رش  مدتها  جديدة 

التالية: الر�صالة، �صوت ال�صعب، �صوت لبنان و�صوت املدى.

مكتب اليونيفيل الإعالمي يطلق 

برناجمه الإذاعي الأول من نوعه

ينقل الربنامج اأ�صوات اأهايل جنوب لبنان واآراءهم حول اأن�صطة اليونيفيل 

ونظرتهم لبعثة حفظ ال�صالم العاملة يف و�صطهم.

ملزيد من املعلومات عن اليونيفيل ودورها ومهمتها واأن�صطتها، ما عليكم 

�صوى الإ�صتماع اإىل حلقاتنا الإذاعية.

على  والإطالع  التلفزيونية  الإذاعية/  براجمنا  متابعة  ميكنكم  كما 

اإ�صدارات جملة اجلنوب عرب موقعنا الإلكرتوين التايل:

http://unifil.unmissions.org

“�صالم من اجلنوب”



االفتتاحية

ما يجمعنا معًا

تزامن مطلع ال�ص�نة اخلام�صة على مهمة قوة الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان )اليونيفيل( مبوجب قرار جمل�س الأمن 

1701 )2006( مع ح�صول بع�س التطورات اخلطرية التي كانت مبثابة تذكري لنا بال�صبب الذي من اأجله 
تواجدت اليونيفيل هنا. وقد مّثلت هذه التطورات ال�ص�بب الذي من اأجله اأتى جنود  حفظ ال�صالم اإىل مكان 

يبعد اآلف الأميال عن ديارهم ، ولهذا ال�صبب نف�صه رّحب بهم اأهايل جنوب لبنان بينهم � ما يجمعنا معًا.

نرياج �صينغ � رئي�س التحرير

هذه العالقة ولن ن�سم���ح لأي تيارات �سطحية اأن توؤثر على العوامل الأ�سا�سية 

التي تكمن وراء هذا الرابط الوثيق.

ق���د يكون هن���اك اإختالفات، كما هو احل���ال يف اأي تفاعل اإن�س���اين مع اأولئك 

الذي���ن نت�س���ارك معهم حياتن���ا اليومية، وقد يكون هناك �س���وء فهم يف بع�ض 

الأحي���ان، حينًا ب�سبب احلواج���ز اللغوية اأو الثقافية، وغالبًا ب�سبب �سائعات ل 

اأ�سا�ض لها من ال�سحة، بيد اأن النا�ض يعرفون جيدًا اأن اليونيفيل موجودة هنا 

للقيام بعملها ، م���ع اإدراكنا لالإزعاج الذي قد ي�سعر به ال�سكان اأثناء قيامهم 

باأعماله���م اليومية. ولأن اأ�س�ض عالقتنا قوية ، اإ�ستطعنا معاجلة هذه امل�سائل 

م���ن خالل تفاعلن���ا املبا�سر مع النا�ض. اإن مثل ه���ذه الأمور حتدث كجزء من 

دينامي���ة احلياة اليومية بن اليونيفيل واجلنوبي���ن، وبعيدًا عن عيون و�سائل 

الإعالم كونها لي�ست مادة اخبارية.

اإ�ستم���ر هذا احل���ال اإىل اأن ح�سل���ت الإحتجاجات يف نهاي���ة حزيران وبداية 

ورت الأفالم واإلُتقطت ال�سور لتنت�سر يف جميع اأنحاء العامل.  متوز، عندها �سُ

يف ه���ذه املرحلة ب�سكل خا�ض، ذهب بع����ض املعّلقن اإىل حد اإعالن »اإنتفا�سة 

جنوبي���ة« �سد اليونيفيل، و حتدثوا عن اأزمة، علمًا اأن هذا التحليل ل يتنا�سب 

مع الواقع على الأر�ض. وما لبثت اأن دقت �ساعة احلقيقة التي مل تقت�سر على 

�سهادة اليونيفيل والقيادة اللبنانية فح�سب، واإمنا �سملت �سهادة من اجلنوب 

باأهله وروؤ�ساء بلديات���ه وخماتريه ورجال الدين، حيث جدد اجلميع تاأكيدهم 

على الدعم القوي لوجود اليونيفيل ومهمتها.

يف نهاية املطاف، اإننا نعلم باأننا هنا لأن النا�ض يريدوننا اأن نكون هنا، فنحن 

ل ن�ستطي���ع اأن نكون خ���الف ذلك، ناهيك عن اأن النا����ض يدركون اأن وجودنا 

مفي���د لهم. حت���ى اخلالفات اأو �س���وء الفهم عندم���ا تعالج فاإنه���ا ت�ساهم يف 

تر�سي���خ هذه العالقة. اإن هذا التعاي����ض الذي و�سعتنا فيه الظروف يتجلى يف 

التفاع���الت الإن�سانية املتنوعة التي تعود بالفائ���دة على اجلميع، �سواء اأكانوا 

�سكان���ًا اأو ق���وات حفظ �س���الم. اإن هذه العالق���ة لي�ست مادي���ة مبعنى الأخذ 

والعط���اء كما يحلو للبع����ض اأن يف�سرها ب�سبب بع�ض م�ساري���ع امل�ساعدة التي 

ت�سطل���ع بها اليونيفي���ل، ولكنها يف الواق���ع عالقة م�ساركة ترن���و اإىل حت�سن 

ظروف احلياة يف جنوب لبنان، هذه احلياة التي نعي�سها جميعًا.

يف ه���ذا الع��دد من »اجلن�����وب« �سن�ستك�س�����ف بع�ض ج��وان���ب عالق��ة امل��ودة 

الف�ري��دة الت����ي جتم��ع بن الي���ونيفي��ل واملجتم�ع املحل�����ي. ه��ذا علم�ًا اأن »ما 

يجمعنا معًا« من ال�سع�ب اإخت�سار اأبع�اده احلقيقي�ة يف �سط�ور، وم�ن ال�سع�ب 

ف�سل����ه عن ن�سيج الديناميات الإجتماعية الوا�سعة جلنوب لبنان الذي ت�سكل 

اليونيفيل جزءًا منه.

بع���د نحو اأربع �سنوات من الهدوء غري امل�سبوق يف جنوب لبنان، اإهتز الو�سع 

بق���وة يف 3 اآب املا�سي اإثر تبادل لإطالق النار بن اجلي�ض اللبناين واجلي�ض 

الإ�سرائيلي يف بلدة العدي�سة جنم عنه خ�سائر يف الأرواح لأول مرة منذ عام 

2006. وعلى الأث���ر، تدخلت اليونيفيل لدى الأط���راف لوقف اإطالق النار، 
واأ�سركته���م يف اجله���ود الرامي���ة ل�سمان اأن يبقى هذا احل���ادث معزوًل، مع 

العل���م اأن احلادث املذكور اأظهر بو�سوح احلقيقة الأ�سا�سية التي تقوم عليها 

مهم���ة اليونيفي���ل، األ وهي: اأن وقف الأعمال العدائي���ة رهن بالأطراف التي 

يتع���ن عليها اإحرتام اإلتزاماتها للحفاظ عليه، واأن اإنت�سار اليونيفيل وكذلك 

جهوده���ا يف جمال الإرتباط والتن�سيق ُت�سهل على الأطراف الإ�سطالع بهذه 

امل�سوؤولي���ة، ولكن يبقى هن���اك واجبات على هذه الأط���راف لأن اليونيفيل ل 

ميكنها العمل نيابة عنهم.

اإنت�س���رت اليونيفيل بناًء على طلب من حكوم���ة لبنان، وُمنحت تفوي�سًا نابعًا 

من ق���رار لبناين لإتخ���اذ تدابري حم���ددة لتعزيز الأمن يف اجلن���وب. واأحد 

اأه���م القرارات كان قرار احلكوم���ة اللبنانية القا�سي بن�سر اجلي�ض اللبناين 

يف اجلن���وب، علم���ًا اأن اليونيفيل مكلف���ة من جانب جمل����ض الأمن على وجه 

التحديد م�ساعدة اجلي�ض اللبناين يف الإ�سطالع مبهامه احليوية.

اجلمي���ع يف جنوب لبنان يع���رف ما مت حتقيقه من خالل ه���ذه ال�سراكة بن 

اليونيفي���ل و اجلي����ض اللبن���اين. اإن مقولة »الذاكرة ق�س���رية« ل تنطبق على 

اجلنوبي���ن، فهم ل ين�س���ون، ل بل اأنهم ل ي�ستطيعون الن�سيان، فهم اأكرث من 

عان���ى من احلروب والدم���ار يف املا�سي. اإن �سكان جنوب لبنان هم اأكرث من 

�سع���ر بالتح�ّسن الذي ح�سل نتيجة ال�سراكة بن اجلي�ض اللبناين واليونيفيل 

منذ عام  2006 

اإن النا����ض يعرف���ون اأي�س���ًا م���اذا فعل���ت ق���وات حف���ظ ال�س���الم حلمايته���م 

وم�ساعدته���م عل���ى مّر هذه ال�سن���ن بدءًا من ع���ام 1978 ويف ظل املخاطر 

ال�سخ�سي���ة اخلطرية، مبا يف ذل���ك الت�سحية الكربى التي قدمها نحو 300 

م���ن عنا�سرها اللذين �سقط���وا اأثناء اأداء الواجب، م���ع الإ�سارة اإىل اأن هذا 

العدد من اخل�سائ���ر الب�سرية هو الأعلى بن كل بعثات حفظ ال�سالم التابعة 

لالأمم املتحدة يف اأي مكان يف العامل.

اإن »البيئ���ة الإ�سرتاتيجي���ة اجلديدة« التي ن�س���اأت نتيج���ة الإنت�سار امل�سرتك 

للجي�ض اللبناين واليونيفيل تقوم يف الواقع على اأ�سا�ض العالقة املتجذرة التي 

من���ت بن اليونيفيل و�سكان جنوب لبنان على م���دى العقود الثالثة ال�سابقة. 

على املرء اأن يكون جزءًا من امل�سهد العام يف اجلنوب، على غرار اليونيفيل، 

لكي يقّدر هذه العالقة الفريدة يف كامل اأبعادها. اإننا نعرف، ونحرتم جوهر 



تنازل

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

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

ميك���ن اإع���ادة طب���ع مق���الت »اجلن���وب«، با�ستثناء تلك 

املح���ددة بعالمة حق املوؤلف ©، م���ن دون اذن وب�سرط 

ار�س���ال ن�سختن عن املن�سور ال���ذي يحتوي على  اعادة 

الطباعة، اىل رئي�ض حترير »اجلنوب«.

لالت�صال ب� »اجلنوب«

+961 1 827 020

+961 1 926 291

بريد الكرتوين:هاتف:

فاك�س:

unifil-pio@un.org

+961 1 827 016

طب��اع�����ة وف�����رز:
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ما يجمعنا معًا

جمل��س الأم�ن ميدد ولية اليونيفيل

تالميذ املدار�س اللبنانيون يتعرفون على اليونيفيل عن كثب

يوم ت�صّوق للبنانيني يف موقع للكتيبة الأندوني�صية يف اليونيفيل

ر�صالة مفتوحة اإىل اأهايل اجلنوب اللبناين من القائد العام لليونيفيل

م�صاريع التنمية التي تقوم بها اليونيفيل يف اجلنوب ت�صاعد املجتمع املحلي

ال�صورة تتكلم

خيم �صور جتذب النا�س اإىل ال�صاطئ

»نيو ليت« ق�ص�ة جن�اح م�صغ�ل خياط�ة ن�صائ�ي يف عيتا ال�صع�ب

كلمة رئي�س بلدية رمي�س

تاأثري اليونيفيل الإقت�صادي

ق�صة �صارع »مينغي«

رمي�س، بلدة وادعة تاريخها عريق



 ،2010 اآب   30 بالإجماع يف  ال��دويل  الأم��ن  قرر جمل�ض 

وبناء على طلب من حكومة لبنان، متديد ولية قوة الأمم 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان )اليونيفيل( ملدة �سنة واحدة حتى 

31 اآب 2011. 

اإن ولية اليونيفيل ومهامها حمددة مبوجب قرار جمل�ض 

يدعم  اأي�سًا  لبناين  اإجماع  هناك  وكان   ،1701 الأمن 

وانت�سارها ومفهوم  اليونيفيل  اإن مهمة  اليونيفيل.  ولية 

العمليات واأن�سطة قواتها وقواعد الإ�ستباك اخلا�سة بها 

جميع  على  بالت�ساوي  ينطبق  وهذا  تغيري،  دون  تزال  ل 

واحدة  قيادة  اإم��رة  حتت  تعمل  التي  اليونيفيل  وح��دات 

مُتار�ض على الأر�ض من قبل القائد العام لليونيفيل.

 ،2010 اآب   30 اإعُتمد يف  الذي   1937 يف قراره رقم 

حتدد  التي  الرئي�سية  الق�سايا  على  الأم��ن  جمل�ض  رّكز 

الطريق اإىل الأمام ملهمة اليونيفيل:

اليونيفيل  ب��ن  ال��ت��ع��اون  تعزيز  زي���ادة  اإىل  دع��ا  اأوًل، 

اإنت�سارهما  اأن  اإىل  واأ�سار  اللبنانية،  امل�سلحة  والقوات 

جنوب  يف  جديدة  اإ�سرتاتيجية  بيئة  اإن�ساء  على  �ساعد 

لبنان، ورّحب بتو�سيع الأن�سطة املن�سقة بن القوتن وهو 

ما مت حتقيقه حتى الآن.

اأ�سار جمل�ض الأمن اإىل تاأكيدات هامة عدة يف هذا ال�سياق 

امل�سلحة  ال��ق��وات  م�ساعدة  اإىل  الأع�����س��اء  ال���دول  داع��ي��ًا 

 1701 اأداء واجباتها وفقًا للقرار  اللبنانية لتمكينها من 

ومرحّبًا بن�سر لواء اإ�سايف من اجلي�ض اللبناين يف اجلنوب 

امل�سلحة  القوات  ن�سر  لزيادة  لبنان  ودعا حكومة  موؤخرًا، 

اللبنانية يف جنوب لبنان.

الأطراف يف  الأمن بو�سوح م�سوؤوليات  اأّكد جمل�ض  ثانيًا، 

اإىل  بقوة  الأط��راف  جميع  ُدعيت   .1701 القرار  تنفيذ 

بكامله،  الأزرق  واخل��ط  العدائية  الأعمال  وقف  اح��رتام 

والتعاون التام مع اليونيفيل. اإن اليونيفيل ت�ستطيع ت�سهيل 

اأمور الأطراف، ولكنها ل ت�ستطيع الت�سّرف نيابة عنها.

ثالثًا، دعى جمل�ض الأمن مرة اأخرى الأطراف لأن تتقيد 

منح  و�سمان  اليونيفيل  �سالمة  باإحرتام  باإلتزامها  بدقة 

اليونيفيل حرية كاملة يف احلركة.

اإن هذا التجديد ميثل تعبريًا قويًا عن دعم املجتمع الدويل 

الو�سع  اإ�ستقرار  حتقيق  على  وت�سميمه  اليونيفيل  ملهمة 

وتعزيز الأمن يف جنوب لبنان.

مبوجب  مهمتنا  من  اخلام�ض  العام  ندخل  ونحن  اليوم، 

التقدم  من  الإ�ستفادة  الأط���راف  على   ،1701 ال��ق��رار 

الذي اأحرز حتى الآن. اإن املوارد والدعم الكبريين الذين 

التوافق  وكذلك  الدويل،  املجتمع  من  باإ�ستمرار  نتلقاهما 

الإ�سرتاتيجية  و�سراكتنا  اإنت�سارنا  حول  ال�سائد  اللبناين 

التي تتطور اإيجابًا مع اجلي�ض اللبناين، اإ�سافة اإىل دعم 

الأط��راف  اإلتزام  واإ�ستمرار  لبنان  جنوب  اأه��ايل  وتفهم 

بوقف الأعمال العدائية- كل هذه الأمور هي مبثابة ركائز 

يقوم عليها جناحنا، ويجب علينا اأن جنعلها اأقوى.

لقد حّث جمل�ض الأمن والأمن العام جميع الأطراف على 

ملمو�ض  تقدم  لتحقيق  املتحدة  الأمم  مع  الكامل  التعاون 

نحو وقف اإطالق نار دائم واإيجاد حل طويل الأمد، واأكدا 

اأنه ل يزال يتعن على الأطراف القيام باملزيد من العمل 

للم�سي قدمًا يف التنفيذ الكامل للقرار 1701 .

نرياج �صينغ

�صورة من الأر�صيف

جمل��س الأم�ن

ميدد ولية اليونيفيل
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اإّنن���ي كاأح���د حفظة ال�س���الم، كجندّي، كرج���ل �سالم، 

ك�سخ�ض يكّن له���ذا ال�سعب حمّبًة جّم���ة، اأوّد اأن اأتوّجه 

بب�سع كلمات تنّم عن �سدٍق تام من اأعمق اأعماق قلبي. 

فف���ي القلب ين�ساأ ذاك الراب���ط الإن�ساين ال�سلب، ذاك 

اّلذي منا بيننا نح���ن كحفظة �سالم وبينكم اأنتم اأهايل 

اجلن���وب، ط���وال كّل �سن���وات احل���روب والدم���ار التي 

عانيناه���ا معًا، والقل���ب اأي�سًا هو اّلذي يت���اأمّل جّراء كّل 

ما ي�سّر به���ذه العالقة الغالية علينا. اأريد اأن اأخاطبكم 

ب�سكل مبا�س���ر، من دون و�سطاء، لئ���اّل يح�سل اأّي �سوء 

تفاهم، اأو تالعب، اأو تف�سريات مغلوطة، يف هذه الر�سالة 

املفتوحة اّلتي ت�سلكم من خالل الإعالم اللبناين.

كم���ا تعلم���ون جميع���ًا، األقت بع����ض الأح���داث الأخرية 

بظالله���ا عل���ى املناخ الإيجاب���ي اّلذي عم���ل فيه حفظة 

ال�سالم التابعن لليونيفيل، بالتن�سيق الوثيق مع اجلي�ض 

اللبن���اين، لأج���ل �سالمتك���م واأمنك���م. ونح���ن مدركون 

متام���ًا للم�ساكل التي قد تت�سبب بها العملّيات الع�سكرّية 

يف املناط���ق املدنّي���ة لالأه���ايل. ويف حن اأّنن���ا نّتخذ كّل 

م���ا اأمكن من تداب���ري للحّد من م�سايق���ة ال�سّكان، فقد 

تواجه���ون رغ���م ذلك بع�ض امل�س���اكل. اأّم���ا الطريقة يف 

معاجل���ة هذه امل�س���اكل، فتكون مبناق�سته���ا مبا�سرة مع 

اليونيفيل، كما فعلنا دائمًا بهدف اإيجاد احللول الودّية، 

ولي����ض من خالل اإعاقة عمل حفظة ال�سالم اأو �سربهم. 

وانطالق���ًا من هذه الروحّية، دعوين اأ�سرح لكم ما تقوم 

به اليونيفيل على الأر�ض.

ت�س���ّم اليونيفيل نحو 12 األ���ف ع�سكرّي، واأكرث من األف 

موّظ���ف م���ديّن. جميعن���ا نبذل يومّي���ًا اأق�س���ى جهودنا 

حلماي���ة حياة ال�سكان وممتلكاته���م يف املنطقة الواقعة 

ما بن نه���ر الليطاين واخل���ّط الأزرق. ونحن نعمل اإىل 

جانب اجلي����ض اللبن���اين واحلكومة اللبنانّي���ة، وندرك 

متام���ًا اأّن املنطق���ة �ساه���دة على �سراع طوي���ل ومتعدد 

الأوج���ه، كما اأّنن���ا مدركون اأّنكم غالبًا ج���ّدًا ما عانيتم 

اآث���ار احلرب املدّمرة. لذلك، جئن���ا اإىل هنا من بالدنا 

النائي���ة، بدع���وة من احلكوم���ة اللبنانّي���ة، لتاأدية مهام 

حم���ّددة طلبته���ا احلكوم���ة اللبنانّي���ة واأذن بها جمل�ض 

الأم���ن التاب���ع ل���الأمم املّتح���دة، به���دف اإع���ادة الأمن 

وال�ستقرار لأهايل اجلنوب اللبناين.

تنت�سر قّوات اليونيفيل يف اجلنوب اللبناين لتنفيذ ولية 

الق���رار 1701 )2006( ال�س���ادر ع���ن جمل�ض الأمن 

التابع لالأمم املّتحدة بعد حرب العام 2006.

اإّن جمي���ع اأف���راد اليونيفي���ل يعملون حت���ت اإمرتي، وقد 

تلّقوا اأوامر �سارمة بتنفيذ الولية املوكلة اإلينا باحرتام 

ت���ام لثقاف���ة ال�سعب املُ�سي���ف وتقالي���ده، وباإحرتام تام 

ة، وباح���رتام ت���ام خل�سو�سّية احلياة  للملكّي���ة اخلا�سّ

ت���ام لرغب���ة  الق���رى، وباح���رتام  �س���وارع  اليومّي���ة يف 

ال�س���ّكان باأّل تلتقط لهم �سور. لق���د تلّقى جنودنا اأوامر 

وا�سح���ة اأّل يلتقط���وا ال�س���ور اإّل يف ح���ال كان���ت ذات 

�سرورة ق�س���وى لأ�سباب عمالنّية؛ واأوام���ر وا�سحة اأّل 

ي�ستخدموا املركبات القتالّية املجنزرة اإذا انطوى ذلك 

عل���ى احتمال  اإحلاق ال�سرر بالبني���ة التحتّية العاّمة اأو 

���ة؛ واأوامر وا�سحة باإ�س���الح ال�سرر عند وقوعه  اخلا�سّ

والتكّلم مع املرجعّي���ات واملجتمعات املحلّية لتو�سيح اأّي 

�سوء تفاهم قد ين�س���اأ عن اأعمالنا. وهذا يظهر يف واقع 

اأن ق���ّوات اليونيفي���ل ق���د توّخت اأق�س���ى درجات �سبط 

النف�ض عندما واجهها مدنّيون منفعلون، وحاولت دائمًا 

اأن ت�سرح للنا�ض ما تقوم به، واأن تخّفف من حّدة التوّتر 

مب�ساعدة اجلي�ض اللبناين.

اأت�وّق���ع عم�ومًا م���ن حفظ�ة ال�س����الم اأن يت�س�ّرف�وا بك�ّل 

يق�ّدم����وا  واأن  و�سف�افّي����ة،  وم�و�س�وعّي����ة،  احرتافّي���ة، 

اأف�س����ل ما عن�ده�م ل�سم�ان الأم�ن واحلماي�ة لالأهال�ي، 

ولإمت����ام املهّم�ة م���ن دون الت�دّخ�ل يف حي���اة امل�واطن�ن 

اللبن�انّي����ن الي�ومّي�����ة. وعل���ى جن����ودي قب�ل ك����ّل �س�يء 

العم��ل بالتن�سي�ق ال�وثي�ق م�ع اجلي�ض اللبنان�ي، ول�سّيما 

عن�د تنفي�ذ امله�ام احل�ّسا�س��ة.

تل���ك هي اأوام���ري؛ وتلك كان���ت اأي�سًا اأوام���ري ملّا كنت 

قائدًا للقطاع ال�سرقي يف اليونيفيل خالل الفرتة املمتّدة 

ب���ن كانون الأّول 2008 وني�سان 2009. ودعوين اأقول 

لكم اإّنني كنت يف غاية ال�سعادة خالل مهّمتي الأوىل يف 

لبن���ان، فقد دخلتم قلبي اإىل ح���ّد اأّنني قطعت عهدًا اأن 

اأعود يف مطلق الأحوال، اإّما ك�سائح، اأو كقائد لليونيفيل، 

كما هي احلال الآن.

وه���ا اإيّن هنا اليوم من جدي�د، م���ع م�سوؤولّيات جدي��دة 

واإن كان اله����دف نف�سه، األ وه���و اأن يك�ون ممكنًا جلميع 

الرج���ال والن�ساء يف الي�ونيفي����ل اأن يبق�وا اإىل جانبك�م؛ 

فنح����ن بوج���ودنا، ومب����ا منّثل��ه يف العال����م ن�س�اه�م يف 

باإ�ص�م ال�ص�الم، وباإ�ص�م الأمم املّتحدة التي نعتّز جميعنا بع�ص�وّيتنا فيها، اإ�ص�محوا يل اأّوًل اأن اأدخل 

حياتكم، فاآخذ من وقتكم الثمني ب�صع دقائق لأ�صاطركم اأفكاري. اأوّد اأن اأعرب عن �صعوري حيال 

ما تقوم به اليونيفيل يف جنوب لبنان، وحيال الطريقة الّتي تتبعها، وال�صبب يف تاأديتها لعملها.

8 متوز 2010

ر�صالة مفتوحة

اإىل اأهايل اجلنوب اللبناين 

من القائد العام لليونيفيل



حمايتك���م، ونوؤّمن ال�ستق���رار ملنطقة م���ن لبنان عانت 

الكثي����ر. وب�سفتن���ا �سيوفك���م، فالرفاه اّل���ذي ننع�م ب��ه 

اأثن���اء وج�ودنا هنا له���و نتيج�ة جه�ودك�م جميع���ًا: اأنت�م 

اأه���ايل اجلن�وب اللبنان����ي، وجن��ود اجلي����ض اللبنان��ي، 

والقيادّي����ون يف احلكوم���ة اللبناني���ة ويف البلدّي���ات حيث 

نعم�����ل، والع�امل�����ون يف الي�ونيفي���ل. ونعت����ّز بالق��ول اإّن 

ال�سن���وات الأرب����ع املا�سي�ة كانت الفت����رة الأكث�ر هدوءًا 

ط����وال �سن�وات ع����ّدة. ول�ست اأق�ول ذل���ك وح�دي، فق�د 

�سمعت�����ه م����ن مرجعّي����ات لبنانّية اأي�سًا، كم����ا ميكنك��م 

روؤيت�����ه م�ن خالل البني�����ة التحتّي�ة اجلدي����دة اّلتي يتّم 

بناوؤه���ا، اإ�ساف���ًة اإىل املوؤ�ّس�سات ال�سغ���رية اجلديدة التي 

تن�ساأ يف ك�ّل اأنحاء املنطق��ة.

تعم���ل اليونيفيل بالتع���اون الوثيق مع اجلي����ض اللبناين، 

ونح���ن ن�سم���ن التن�سيق الت���ام يف كاّف���ة اأن�سطتنا. هذا 

التن�سي���ق ل يعن���ي اأّن اجلي����ض اللبن���اين ميكن���ه عملّي���ًا 

مرافق���ة كّل من دورّي���ات اليونيفي���ل ال����350 اليومّية. 

فاجلي����ض اللبن���اين يت���وىّل امل�سوؤولّي���ة الأوىل عن الأمن 

والقان���ون والنظ���ام يف املنطق���ة. اأّم���ا اليونيفي���ل، فهي 

منطق���ة  يف  الدورّي���ات  ت�س���رّي  اإمكانّياته���ا،  باأهمّي���ة 

العملّي���ات، وتراق���ب وقف الأعم���ال العدائّي���ة، وت�ساعد 

اجلي����ض اللبناين. اإىل ذل���ك، ت�سرّي اليونيفي���ل دورّيات 

من�ّسق���ة مع اجلي����ض اللبناين، وقد اأقام���ت معه حواجز 

متجاورة يف مواقع رئي�سّية يف منطقة العملّيات. كذلك، 

يقي���م اجلي�ض اللبن���اين حواجز ثابت���ة لإيقاف املركبات 

املاّرة وتفتي�سها.

يه���دف تنفيذ القرار 1701 كما عملّي���ات الي�ونيفي�ل اإىل 

�سم�����ان ا�ستتباب ال�ستق�رار يف ه����ذه املنطق��ة، وخل��ق 

�سع�����ور بالأم�ان واحلماي��ة عن�د اأهال����ي اجلن��وب حّت�ى 

يعي�س�وا ب�س����الم ويتطّلع�وا اإىل امل�ستقب����ل. وق��د تت�سبب 

ه��ذه الأن�سط�����ة اأحي�انًا با�سط�راب����ات، لك�ن يف جمي��ع 

الأح�����وال ي�ستحي�ل اأن ت�سّك�ل واجه����ًة لأه�داف خمّباأة. 

ذل���ك اأّن وج�ودن���ا يف لبنان، بعي�دًا ع����ن ديارنا، ل ُي�راد 

من���ه اإّل م�ساعدتكم على العي�ض ب�س���الم، اإذ ن�ساهم بكل 

الو�سائ���ل املتاح���ة لنا يف حمايتكم ويف اإر�س���اء ال�ستق�رار 

يف املنطق����ة. واإّن حفظ�ة ال�سالم يحاول����ون دائمًا ب��ذل 

ق�س����ارى جهده�م مل�ساعدتك����م وحمايتك�م؛ ول�سّك يف 

ال�وق����ت نف�س�ه اأّن وج�ود الي�ونيفي����ل كان �سي�سع��ب ل�ول 

دعمكم القوّي.

لق���د �سئ���ت، م���ن خ���الل ه���ذه الر�سال���ة، اأن اأ�ساألك���م 

التفّهم والتع���اون امل�ستمّر مل�ساعدتنا على تنفيذ مهّمتنا 

ال�سعب���ة. فوحدات اليونيفيل تتغ���رّي دورّيًا، ومت�سي كّل 

منه���ا هن���ا ما ب���ن 4 و 12 �سهرًا، ل���ذا، فاإمكانّية وقوع 

بع�ض الأخطاء موجودة باإ�ستمرار، لكّن النّية تبقى اأبدًا 

�سمان الأمن وال�ستقرار يف هذه املنطقة.

ل اإىل فهم اأكرب  اأرج���و اأن تفيد هذه الر�سال���ة يف التو�سّ

بيننا لهدفن���ا امل�سرتك، حّتى نتمّك���ن جميعًا من العمل 

معًا من اأجل ال�سالم يف جنوب لبنان.

مع اأطيب متنّياتي، 

اللواء األربتو اأ�صارتا كويبا�س � رئي�س بعثة اليونيفيل وقائد القّوة

��ات 
ّ
1701 كم��ا عملي الق��رار  تنفي��ذ  يه��دف 

اليونيفيل اإىل �س��مان اإ�س��تتباب الإ�س��تقرار يف 

هذه املنطقة، وخلق �سعور بالأمان واحلماية عند 

اأهايل اجلنوب حّتى يعي�س��وا ب�س��ام ويتطّلعوا 

اإىل امل�س��تقبل.

ت�صوير:  حممد زعرتي
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م�صاريع التنمية التي تقوم بها اليونيفيل 

يف اجلنوب ت�صاعد املجتمع املحلي

يعي��س جنود حفظ ال�ص�الم التابعون لقوة الأمم املتحدة املوؤقت�ة يف لبنان )اليونيفيل( 

ويعمل�ون ب�ني اأهله ع�ن قرب. ولذل�ك، لي�س م�ن املفاج�ىء اأن تتطور ه�ذه العالقة 

الوثيق�ة على مدى ال�ص�نوات اإىل ما يرقى اىل الرواب�ط العائلية. وبناء عليه، ل عجب 

اإذا ما اأ�صبحت امل�صاعدة اإلتزامًا عائليًا اأو واجبًا اأخالقيًا.

مل يت�سم���ن الق���رار 1701 ال�سادر ع���ن جمل�ض الأمن 

الدويل ع���ام 2006 اأي اإ�س���ارة ُتل���زم اليونيفيل تقدمي 

ي���د العون لأهايل املنطق���ة الواقعة يف نط���اق عملياتها، 

وكذل���ك مل ُتكّل���ف اليونيفيل بتق���دمي امل�ساعدة لأن هذا 

الأم���ر من وظيف���ة وكالت الأمم املتح���دة املتخ�س�سة. 

لكن العالقة الإن�سانية ب���ن الطرفن تطّورت على مدى 

ال�سن���ن، ل �سيما خالل ال�سنوات الأربع املن�سرمة التي 

اأعقبت تو�سيع اليونيفيل، لت�سمل بع�ض الأعمال وم�ساريع 

التنمية التي كان لها تاأثري يف حياة النا�ض.

وه���ذه امل�ساري���ع الت���ي ت���رتاوح م���ا ب���ن تق���دمي مول���د 

للكهرباء، اإىل تاأهيل ملعب مدر�سة، اإىل جتهيز �سفوف 

درا�سية باأجهزة الكمبيوت���ر اأو اإعادة بناء جدار مهّدم، 

اإىل تدري���ب على ميكانيك ال�سيارات اأو دورات اخلياطة 

والتطري���ز، اإىل جم���ع النفايات، اإىل اإع���ادة التدوير اأو 

اإع���ادة التحريج وغريها، هي جميعه���ا م�ساريع �سغرية 

وذات تكلف���ة متوا�سع���ة، ولكنه���ا م���ع ذل���ك ت�ساهم يف 

حت�س���ن حي���اة النا�ض على اإمت���داد املنطقة م���ن اأعايل 

العرقوب �سرق���ًا اإىل �ساحل البحر املتو�سط يف الناقورة 

غرب���ًا، ناهيك عن اأنه���ا تر�ّسخ الرواب���ط الإن�سانية بن 

اجلنود وال�سكان املحلين.

وق���د �سه���د �سه���را حزيران ومت���وز املن�سرم���ان مو�سم 

ح�س���اد غن���ي بامل�ساري���ع ال�سريع���ة الأثر الت���ي نفذتها 

اليونيفي���ل. وق���د مت خاللهم���ا تد�س���ن �سبع���ة م�ساريع 

بلغ���ت قيمته���ا 132.000 دولر. وُنف���ّذت اأربع���ة م���ن 

هذه امل�ساري���ع يف القطاع ال�سرقي م���ن منطقة عمليات 

اليونيفي���ل يف قرى كفرحم���ام وال���وزاين وبرغز ومي�ض 

اجلب���ل، فيما الثالث���ة الباقية كان���ت يف منطقة القطاع 

الغربي يف قرى عيتا ال�سعب ومروحن وال�سهرية. 

اإ�س���ارة اإىل اأن ق�سم ال�سوؤون املدني���ة يف اليونيفيل، وهو 

�سل���ة الو�سل بن الأهايل والقبع���ات الزرق من خمتلف 

الوحدات، ي�سعى لتعزيز العالقات الإن�سانية مع ال�سكان 

م���ن خالل م�ساع���دة البلدي���ات، وهي ال�سلط���ة املحلية 

يف الق���رى والبلدات، وتاأت���ي هذه امل�ساع���دة على �سكل 

م�ساري���ع ذات طابع اإمنائي تهدف اإىل حت�سن الظروف 

املعي�سية لل�سكان.

وم���دة تنفيذ هذه امل�ساريع ال�سغ���رية وال�سريعة الأثر ل 

تتجاوز الثالث��ة اأ�سه����ر بع�د اأن يتم حتدي�د ك�ل م�س�روع 

بتن�سي����ق كام�ل م����ع البلدي����ة املعني�ة، وذل���ك مبوازن��ة 

مت�وا�سع�����ة تبل����غ قراب�ة ن�س����ف ملي����ون دولر �سن�ويًا. 

كما ُتنّف�ذ م�ساري��ع مماثل�����ة بتموي��ل مبا�سر من ال�دول 

امل�سارك���ة يف الي�ونيفي�����ل، وذلك بنفق�ات �سن�وي��ة تبل��غ 

حوال�ي 5 مالين دولر.

مدي���ر ق�س���م ال�س���وؤون املدني���ة يف اليونيفي���ل، ريت�سارد 

مور�سين�سك���ي، اإخت�س���ر الغر����ض الرئي�س���ي م���ن هذه 

امل�ساريع مبا يل���ي: معاجلة بع�ض الإحتياجات الإن�سانية 

لالأه���ايل يف الق���رى الواقع���ة �سم���ن منطق���ة اإنت�س���ار 

اليونيفي���ل، اإ�ساف���ة اإىل »التوا�س���ل ب�س���كل اأف�س���ل مع 

ال�سكان من خالل تل���ك الربامج من اأجل ار�ساء اأف�سل 

الروابط مع املجتمع املحلي«.

اإن مث���ل هذه امل�ساريع، رغ���م اأنها تعترب �سغرية بحجمها 

وقيمته���ا املادي���ة، اإل اأنها حت���دث فارقًا كب���ريًا يف حياة 

�س���كان ق���رى جن���وب الليطاين جله���ة تطوي���ر قدراتهم 

الإنتاجي���ة يف خمتل���ف املج���الت. وتبقى ه���ذه امل�ساريع 

غي����ض من في����ض مل�ساري���ع م�سابهة يجري الإع���داد لها 

لل�سن���ة املقبلة يف قرى اأخرى ويف اإطار موا�سلة اليونيفيل 

عملها ال���دوؤوب اإىل جانب اجلي����ض اللبناين يف احلفاظ 

على اأمن املنطقة واإ�ستقرارها.

اإن معظ���م م�ساريع امل�ساعدة الإن�ساني���ة التي ت�سطلع بها 

اليونيفي���ل تاأتي بناء عل���ى طلب من املجتمع���ات املحلية، 

وتق���وم اليونيفيل وال���دول امل�ساهمة بق���وات بتلبيتها اإىل 

اأق�س���ى حد ممكن، حيث ُتنّفذ عل���ى الدوام بالت�ساور مع 

املجتمع امل�ستفيد من امل�سروع.

م���ن ناحيته، �س���دد مور�سين�سكي عل���ى الطابع التعاوين 

له���ذه امل�ساري���ع الت���ي ُتناق����ض م���ع البلدي���ات واملجتمع 

املحلي، وهذا يف حد ذاته يقّرب اليونيفيل من الأهايل. 

واأ�س���اف: »اإنن���ا نح���دد امل�ساكل مع���ًا، ومع���ًا نعمل على 

اإيجاد احللول لها«.

يف ال�سن��وات الأول��ى الت����ي اأعقبت ح�رب ع�ام 2006، 

لّب���ت اليونيفي�����ل الإحتي�اج�ات العاجل������ة لالأهال��ي من 

خ��الل ت�سهي�����ل احل�س��ول عل�ى اخلدم����ات الأ�سا�سي��ة 

مث������ل املي����اه والكه���رب����اء. وم�ع حت�ّس����ن الأو�س�اع، ت�م 

تو�سي�����ع نط��اق امل�ساع��دة الإن�ساني�����ة لت�سم��ل م�س�اري��ع 

بن��اء الق���درات.

ويف ح���ن اأن تركيز امل�ساريع ذات الأث���ر ال�سريع يتحّول 

تدريجي���ًا يف اإجتاه بناء القدرات، فاإن اليونيفيل توا�سل 

القي���ام بامل�ساريع التي تّي�سر احل�س���ول على اخلدمات 

الأ�سا�سي���ة، ف�س���اًل ع���ن ترمي���م اأو اإع���ادة بن���اء البنى 

التحتي���ة املوجودة عند احلاج���ة، كرتميم باحة مدر�سة 

يف عيتا ال�سعب مثاًل.
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احللول لها«.

اإن م�ساري���ع امل�ساع���دة الإن�ساني���ة الت���ي ت�سطل���ع به���ا 

اليونيفي���ل تاأخ���ذ طريقه���ا اإىل التحقيق اإم���ا من خالل 

الإ�ستف���ادة من امله���ارات املتاحة �سم���ن وحداتها، واإما 

من خالل متويل متطلبات التدريب واملعدات.

و�سمن �سل�سلة امل�ساريع الأح���دث التي ُنّفذت يف �سهري 

حزيران ومتوز، مت جتهيز خالط علف يف الوزاين، وهي 

بل���دة يعتا�ض اأهله���ا من الزراعة وتربي���ة املوا�سي. وبعد 

اإزاح���ة ال�ستار عن لوح���ة ت�سري اىل متوي���ل »اليونيفيل« 

للم�س���روع، �سغ���ط رئي����ض البلدية اأحم���د املحمد وعدد 

من امل�سوؤولن وكبار ال�سب���اط يف اليونيفيل زر الت�سغيل 

للخ���الط و�سط ت�سفي���ق الأهايل. ويف كلم���ة للمنا�سبة، 

حّي���ا ال�سيد املحم���د اليونيفيل طالبًا املزي���د من الدعم 

له���ذه املنطقة، وتبع ذلك حفل اإ�ستقبال. وقد بلغت كلفة 

امل�سروع 25.000 دولر.

وبع���د اأي���ام قليل����ة، وعلى بع����د ب�سع�ة كيلومت����رات اإىل 

ال�س����رق من الوزان����ي، اأزاح رئي����ض بلدي�����ة كف��رحمام 

ال�سيد عل���ي فار�ض و�سب���اط من اليونيفي���ل ال�ستار عن 

لوح���ة ت�سري اىل ت�سييد اليونيفيل طاب���ق ثاٍن مل�ستو�سف 

البل����دة م�وؤل�ف من ث�الث غ�رف ومطب����خ وحمام، وق��د 

بلغت كلف���ة امل�سروع ح���وايل 23.000 دولر. ويف كلمة 

له خالل احلف���ل، �سك�ر ال�سي�د فار����ض الي��ونيفي��ل على 

مبادرت�ه����ا وحّيا ال����دور ال��ذي تلعب�����ه يف احلفاظ عل�ى 

الأم���ن والإ�ستقرار يف اجلنوب. وبع���د كلمات ل�سباط من 

اليونيفي���ل، ج���رى حفل اإ�ستقبال ظه���رت في�ه كل م�ساعر 

الود بن اجلنود الدولين واأهال��ي البل��دة.

وعلى بع���د ب�سعة كيلوم���رتات �سمال غ���رب كفرحمام، 

وو�س���ط ح�سور �سعبي لأهايل بل���دة برغز، اإفتتح خمتار 

البل���دة ال�سيد اإ�سماعي���ل حرفو�ض ورئي����ض بلدية كوكبا 

الدكتور �سليم اإبراهيم مع م�سوؤويل ق�سم ال�سوؤون املدنية 

يف اليونيفيل و�سباط من الكتيبتن املاليزية والإ�سبانية 

يف اليونيفيل م�س���روع مبنى جاهز ومتعدد الإ�ستعمالت 

مب�ساحة تبلغ حوايل خم�س���ن مرتًا مربعًا، وبلغت كلفته 

17.000 دولر، ه���و عبارة عن قاع���ة ومطبخ وحمام. 

وبع���د تبادل الكلمات بن الطرفن، ق���ام الدكتور �سليم 

اإبراهي���م و�سابط م���ن الكتيبة املاليزي���ة بق�ض �سريط 

الإفتتاح، و�سّلم ال�ساب����ط الدول�ي رئي�ض البلدية مفتاح 

املبن���ى اجلدي���د لينتق�����ل احل�س�����ور بعده���ا اإىل حف���ل 

كوكتي��ل داخ��ل املبنى.

ويف بل�دة مي�ض اجلب����ل عن��د الطرف اجلنوب��ي الغرب�ي 

للقط���اع ال�سرق���ي، �سّل���م رئي�ض ق�س���م ال�س���وؤون املدنية 

ريت�س���ارد مورت�سن�سك���ي و�سباط من الكتيب���ة النيبالية 

رئي�����ض م�ست�سف����ى مي�����ض اجلب����ل احلك�وم����ي املحامي 

حمم����د قب����الن اآل��ة لتحلي�����ل اله�رم��ون بلغ����ت كلفته�ا 

22.000 دولر. وق����د ج����رى ذلك يف اإحتف���ال داخ��ل 

لقي�ت في�ه كلم���ات اأ�سادت بدور اليونيفي���ل 
ُ
امل�ست�سف�ى اأ

يف م�ساع������دة �سك�����ان املنطق������ة ويف احلف�����اظ عل���ى 

الإ�ستق��رار وال�سالم.

واإنتقاًل اإىل القط���اع الغربي من منطقة عملياتها، فقد 

اأقام���ت اليونيفيل يف بلدة عيتا ال�سع���ب، وبالتن�سيق مع 

»جمعي���ة رعاية الأطف���ال ذوي الإحتياج���ات اخلا�سة«، 

دورة تدريبي���ة عل���ى اخلياط���ة لثالث���ة وثالث���ن �سيدة 

من بل���دات عيت���ا ال�سعب والق���وزح ورمي����ض وبيت ليف 

ورامي���ة. وق���د ُقدم���ت له���ن يف نهايته���ا اآلت اخلياطة 

ومول���د كهربائي والأدوات الت���ي يحتجنها لعملهن. وقد 

بلغ���ت كلفة امل�سروع حوايل 25.000 دولر، وكانت من 

نتيجت���ه اأن اأّمن عماًل لل�سي���دات املتدربات يحققن من 

خالله دخاًل لإعالة عائالتهن.

ج����رى تخ�ري����ج املت�دربات يف اإحتف����ال اأقيم يف امل�سغ�ل 

الذي ج����رت في�ه ال����دورة بح�س�ور ممثل���ن ع�ن ق�س�م 

ال�س�����وؤون املدني��ة و�سب����اط م�ن الكتيبتي����ن الإيطالي��ة 

والغاني���ة اإ�سافة اإىل �سباط م���ن اجلي�ض اللبناين وقوى 

الأمن الداخلي وروؤ�ساء بلدي���ات وخماتي�ر يف املنطق��ة. 

وق��د األقي����ت يف الإحتف��ال كلم�ات ع������دة اأ�س�ادت ب�دور 

الي��ونيفي�����ل يف ه����ذا امل�س�����روع اله����ادف اإل����ى تنمي��ة 

قدرات ال�سك����ان املحلي�ن من اأج�����ل حت�سن ظ��روفهم 

املعي�سي�����ة، واإختت�����م الإحتف�������ال مبع��ر����ض لأعم�����ال 

املت��درب�ات خ��الل فت��رة تدريبه��ن.

ويف بل���دة ال�سهرية جن���وب غرب عيت���ا ال�سعب، اإحتفل 

اأه���ايل البل���دة مع �سب���اط اليونيفي���ل وم�س���وؤويل ق�سم 

ال�س���وؤون املدنية ب�س���ق طريق وفر�س���ه بالبح�ض وحدله 

ميت���د اإىل املدر�س���ة الر�سمية وخزان املي���اه املركزي يف 

البلدة لت�سهيل و�س���ول الأ�ساتذة والطالب اإليها وتاأمن 

�سالمته���م. وق���د بلغت كلف���ة امل�سروع ح���وايل  7.000 

دولر. واإذ مّول���ت اليونيفي���ل امل�سروع، فق���د نّفذه جنود 

تابع���ون للوح���دة الهند�سي���ة الربتغالية. وق���د اإفتتحت 

الطري���ق بح�س���ور م�سوؤول���ن م���ن اليونيفي���ل وخمت���ار 

ال�سهرية ال�سيد حممد اأبو �سمرا ومدير املدر�سة وح�سد 

من الأهايل والطالب. وقد اأ�ساد ال�سيد اأبو �سمرا بعمل 

اليونيفيل وبهذه امل�ساعدة لأهايل البلدة واأبنائها.

واإىل �سمال �سرق ال�سهرية، وحتديدًا يف بلدة مروحن، 

اإحتفل الأهايل وم�سوؤولن من اليونيفيل بتد�سن خمترب 

علم���ي قدمته اليونيفيل اإىل املدر�سة الر�سمية يف البلدة 

بكلف���ة بلغ���ت 22.000 دولر. ويف كلمة للمنا�سبة، حّيا 

مدي���ر املدر�س���ة الأ�ستاذ ح�س���ن �سبل���ي اليونيفيل على 

م�ساعدته���ا، واأ�س���اد بدور قواته���ا العاملة عل���ى اإر�ساء 

الإ�ستق���رار وال�س���الم يف املنطق���ة. وم���ن جهتهم، عرّب 

التالم���ذة عن �سعادتهم بامل�سروع عرب تقدميهم ر�سومًا 

خا�س���ة تدلل على �سكرهم لليونيفي���ل وح�سن العالقات 

التي جتمع الطرفن.

�صلطان �صليمان � ق�صم ال�صوؤون املدنية يف اليونيفيل
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تهدف م�صاريع اليونيفيل اإىل معاجلة بع�س الإحتياجات الأكرث اإحلاحا لل�صكان، 

وهي بذلك تدعم ال�صلطات املحلية، ف�صاًل عن اأنها ت�صاهم يف تعزيز ال�صالت 

بني اليونيفيل واملجتمع املحلي.

هذه امل�صاريع التي قد تكون على �صكل دورة لالأطفال ذوي الإحتياجات اخلا�صة، 

اأو بناء مركز اإجتماعي، اأو اإ�صالح جدار اأو تدريب على اخلياطة، ترتك ب�صماتها 

على حياة النا�س يف جنوب لبنان.
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اإن ب�سم���ات اليونيفيل على اإقت�ساد لبنان هائلة، ل �سيما 

يف اجلن���وب، حي���ث ميكن اأن ت�سع���ر به���ذا التاأثري يف كل 

م���كان من جن���وب لبن���ان. وبالإ�سافة اإىل حف���ظ ال�سالم 

والقي���ام بالدوريات وتنفيذ م�ساري���ع التنمية، فاإن جمرد 

وجود 12.000 جندي وحوايل 1.000 موظف مدين يف 

اجلنوب واخلدمات التي يحتاجون اإليها يكفي لدفع عجلة 

الإقت�ساد املحلي.

وميكن للمرء اأن ي�سعر بهذا التاأثري الإقت�سادي يف مطعم 

يف بل���دة مرجعي���ون مثاًل، اأو يف حمل للم���واد الغذائية يف 

مدينة �س���ور، اأو يف القرى ال�سغ���رية املتناثرة على تالل 

جنوب لبنان.

م���ن مقره���ا يف الناق���ورة بالق���رب م���ن اخل���ط الأزرق 

اإىل نه���ر الليط���اين �سم���ال، تق���ّدر م�ساهم���ة اليونيفيل 

يف الإقت�س���اد املحل���ي والوطن���ي بع�س���رات املالين من 

الدولرات �سنويًا.

تبل���غ ميزاني���ة اليونيفيل نح���و 550 ملي���ون دولر. من 

ه���ذا املبلغ، حوايل 100 مليون دولر تعود بالنفع ب�سكل 

مبا�سر عل���ى الإقت�ساد اللبناين، كما ق���ال املدير العام 

لليونيفي���ل غريي����ض �سينه���ا. وتنف���ق اليونيفي���ل حوايل 

20 ملي���ون دولر �سنوي���ًا ثمن���ًا على املحروق���ات فقط، 
ناهيك ع���ن اأن �سركات لبنانية تنف���ذ العديد من عقود 

اليونيفيل،كم���ا ويح�س���ل مقاولون حملي���ون على عقود 

لتنفيذ م�ساريع اإجتماعية وتنموية.

وتعليقًا على هذا املو�سوع، اأفادنا نائب املتحدث الر�سمي 

باإ�س���م اليونيفيل، اأندريا تيننتي، اأن���ه » يف كل عام، تنفذ 

اليونيفي���ل ما ب���ن 20 و25 م�سروع���ًا يف اجلنوب بتمويل 

م���ن اجله���ات املانحة، وذلك لبن���اء اأو اإع���ادة بناء البنى 

التحتي���ة، اأو لبن���اء املدار����ض واإمدادات املي���اه، اأو لتاأمن 

مولدات الكهرب���اء، اأو لتاأهيل الط���رق.« واأ�ساف تيننتي: 

»وللقي���ام ب���كل ه���ذه امل�ساري���ع، نح�س���ل على امل���ال من 

املانح���ن، ونقدمه بدورنا للمقاول���ن املحلين مقابل بناء 

هذه البنى التحتية«.

اإىل ذل���ك، ثم���ة فوائ���د اإقت�سادي���ة اأخ���رى ي�ستفيد منها 

ال�سكان املحليون، نذكر منها على �سبيل املثال ل احل�سر 

التدري���ب عل���ى الزراع���ة الع�سوي���ة، واخلدم���ات الطبية 

وعالج الأ�سنان، واخلدمات البيطرية. منذ عام 2006، 

تلقى اأكرث من 130.000 لبن���اين خدمات طبية جمانًا، 

وبذلك وّف���رت عليهم اليونيفيل اأمواًل ميكن اأن ي�ستفيدوا 

منها يف اأمور اأخرى.

وبالإ�ساف������ة اإىل ذلك، فاإن وج�������ود الي��ونيفي��ل، جنبًا 

اإىل جن���ب م����ع اجلي����ض اللبنان��ي يف رقع�����ة كبي��رة من 

املنطق����ة التي �سه��دت فت�رة طويل�����ة من النزاع، اأوج��د 

حال�����ة م���ن الإ�ستق���رار ال���ذي مل ي�سب�ق ل���ه مثي��ل من�ذ 

�سنوات عدي��دة، مما ع��زز الثق��ة وخل��ق بيئ���ة مالئم��ة 

للنم��و الإقت�سادي والتطور.

اإعت���رب اخلب���ري الإقت�س���ادي اللبن���اين  م���ن ناحيت���ه، 

غ���ازي وزين، اأن »العالق���ة الإيجابي���ة )ب���ن اليونيفيل 

والأطراف( والظروف الإيجابية هي العوامل التي تعزز 

التقدم الإقت�سادي«.

ويف ه���ذا الإط���ار، حّول التج���ار اللبناني���ون حاجة جنود 

حف���ظ ال�س���الم اإىل اخلدمات، الت���ي تب���داأ بالطعام ول 

تنته���ي بخدم���ات غ�سل الثي���اب، اإىل فر����ض عمل جيدة 

يف منطق���ة طاملا اإعتم���دت تقليديًا عل���ى الزراعة و�سيد 

الأ�سماك من اأجل لقمة العي�ض. 

خذ عل���ى �سبيل املث���ال �سارع مينغ���ي، وهو اإ�س���م ال�سارع 

بل���دة  الع���ام لليونيفي���ل يف  الرئي�س���ي املال�س���ق للمق���ر 

الناق���ورة، تلك البلدة التي تق���ع يف اأق�سى جنوب لبنان. 

يف ه���ذا ال�س���ارع، ميكن���ك اأن جت���د حمالت بي���ع الهدايا 

التذكارية، وخمازن املواد الغذائية، واملطاعم ال�سغرية، 

وف���رع مل�سرف جتاري، وعيادة طبي���ب اأ�سنان، حتى اأنك 

جتد فرع �سغري ل�سركة جموهرات لبنانية معروفة.

مو�س���ى، وهو يدير حمل م���واد غذائية يف ال�س���ارع ويعيل 

اأرب���ع عائ���الت، ق���ال اإن���ه »يك�س���ب عي�سه م���ن وراء هذا 

املح���ل«. واأ�ساف: »اأبيع املواد الغذائية لليونيفيل منذ 25 

عام���ًا، وهذا املحل هو امل�سدر الوحيد الذي اأجني عي�سي 

من���ه. ت���زّوج اأولدي و�س���ار عندهم اأطفال وه���م يعملون 

معي. والداي تقدما يف ال�سن الآن واأنا اأعتني بهما«.

اأما لينا، وهي بائعة يف حمل املجوهرات اللبناين املعروف 

املوج���ود يف �س���ارع مينغ���ي،  تتحدث عن ه���ذا املحل وهو 

الف���رع الأول لل�سرك���ة يف اجلنوب، وتق���ول: »نظرًا لوجود 

املقر العام لليونيفي���ل يف املنطقة، قررنا فتح فرع بقربه. 

الأعم���ال هنا جي���دة. تعجبهم جموهراتن���ا وت�ساميمها. 

النا�ض يزوروننا... وي�سجعوننا«.

من ناحية اأخرى، فاإن الطلب الوا�سع على ا�ستئجار املنازل 

ملوظف���ي اليونيفيل املدنين يف �سور، وهي املدينة الأقرب 

للمقر العام لليونيفي���ل، �ساهم ب�سكل حاد يف ارتفاع بدل 

الإيجارات لت�سبح قريبة اإىل حد ما مما يدفعه النا�ض يف 

�سواحي العا�سمة اللبنانية بريوت.

حمم���د بدي���ر ه���و واح���د م���ن اأولئ���ك الذي���ن اأ�س�س���وا 

م�سروع���ًا جتاريًا ب�سب���ب وجود اليونيفي���ل يف اجلنوب. 

وع���ن ذلك يق���ول بدير: »فتحنا فندقن���ا بعد حرب عام 

2006 مبا�س���رة، حي���ث كان هن���اك حاج���ة ملث���ل هذا 
الفن���دق لإ�ستيعاب العدد الكبري م���ن موظفي اليونيفيل 

وال�سحفين الذين جاوؤوا بعد احلرب.« 

يوري كو�صكو � مكتب اليونيفيل الإعالمي

م�ن املع�روف اأن قوة الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان )اليونيفيل( هي قوات حفظ �ص�الم، ومهامها جد وا�ص�حة، تتمثل يف 

مراقبة وقف الأعمال العدائية و�ص�مان الإ�ص�تقرار يف منطقة عملياتها وذلك بالتن�صيق مع اجلي�س اللبناين. بيد اأن تاأثريًا 

هامًا لوجود اليونيفيل يف املنطقة قّلما ُيلحظ، ونق�صد به التاأثري الإقت�صادي.

تاأثري اليونيفيل الإقت�صادي



»مينغي« كلمة ترتد يف كل يوم على األ�صنة العاملني يف اليونيفيل، فهناك »رجال املينغي«، و»حمالت املينغي«، و»اأ�رشطة املينغي«، 

و»�صاعات املينغي«، و»مينغي للمواد الغذائية«، و»حالق املينغي«، والقائمة تطول.

وبحل���ول ع���ام 1963، مت اإع���ادة ن�س���ر جن���ود الوح���دة 

الإيرلندي���ة العاملة يف الكونغ���و يف قرب�ض كجزء من قوة 

الأمم املتح���دة حلفظ ال�س���الم )UNFICYP(. مل ياأخذ 

اجلنود معهم مهاراتهم يف جمال حفظ ال�سالم فح�سب، 

واإمنا اأخذوا معهم اأي�سًا اإ�سم »مينغي«.

وما ه���ي اإل فرتة وجيزة حتى ب���داأ اخلياطون القبار�سة 

الأت���راك يعّلقون على اأبواب حمالتهم لآفتات كتب عليها 

»خياط مينغي«، و�سرعان ما اإعتمد القبار�سة اليونانيون 

هذه الكلمة اأي�سًا. وهكذا، �ساع اإ�ستعمال هذه الكلمة ملدة 

ر�سل جنود 
ُ
10 �سنوات يف قرب�ض، واإ�ستمر ذلك اإىل اأن اأ

حفظ �سالم اإيرلنديون اإىل �سيناء �سمن قوات الطوارئ 

الدولي���ة )UNEF II(. و�سرع���ان م���ا ظه���ر يف العري����ض 

والنجال »رجال املينغي« املحليون.

ومع و�سول جن���ود حفظ ال�سالم من اإيرلن���دا للم�ساركة 

يف اإط���ار قوة الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان )اليونيفيل( 

اإىل جن���وب لبنان يف عام 1978، اأعاد اجليل الثاين من 

اجلنود الإيرلندين اإ�ستخدام الكلمة.

ويتب���ن لنا مم���ا �سبق اأن قوات حفظ ال�س���الم كانت اأول 

من اإ�ستخدم كلمة »مينغي« يف املحادثة اليومية، مع العلم 

اأن هوؤلء اجلنود رمبا ل يعلمون اأن اآباءهم كانوا اأول من 

جلب هذه الكلمة من اأفريقيا.

و»مينغي« هو اإ�سم ال�سارع الرئي�سي املال�سق للمقر العام 

لقوة الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان )اليونيفيل( يف بلدة 

الناق���ورة، وهو �سارع جتد فيه كل �س���يء. ولكن، من اأين 

اأتى هذا الإ�سم؟

ب���داأت الق�سة يف ع���ام 1960 عندم���ا كان امل�ستوطنون 

البلجيكي���ون يفّرون م���ن الكونغو باأعداد كب���رية، وكانوا 

يحر�س���ون على حتوي���ل اإ�ستثماراتهم م���ن العملة املحلية 

اإىل العملة ال�سعبة. وهذه ال�سرافة غري امل�سروعة كانت 

تت���م على زواي���ا ال�س���وارع يف ليوبولدفي���ل واإليزابيثفيل. 

اأم���ا كلمة »مينغي« فتعني باللهج���ة املحلية »الكرثة« على 

خمتلف �سياغاتها.

وب���ات ه���ذا امل�سهد ب���كل جتليات���ه ماألوفًا جلن���ود حفظ 

 )ONUC( ال�س���الم العاملن �سمن بعث���ة الأمم املتحدة

التي كانت منت�سرة يف الكونغو خالل تلك الفرتة.

وم���ا لبث���ت اأن ظه���رت الهداي���ا التذكاري���ة املنحوتة من 

الع���اج والأبنو�ض يف تلك املنطقة، ف�س���ار ي�سار اإىل تلك 

الت���ذكارات باإ�سم »املينغي���ات«، اأما التج���ار الذين كانوا 

يبيعونه���ا ف���كان م���ن الطبيع���ي اأن ُتطلق عليه���م ت�سمية 

���ب هذه الهدايا التذكارية  »رجال املينغي«، وعندما تو�سّ

يف �سنادي���ق ي�سب���ح م���ن الطبيع���ي اأي�س���ًا اأن ت�سم���ى 

»ب�سناديق املينغي«.

وعل���ى الف���ور، و�س���ل »رج���ال املينغ���ي« املتجول���ون اإىل 

الناقورة حيث املقر العام لليونيفيل، فعر�سوا ب�سائعهم 

على بواباته.

وملا اأ�سحت اليونيفيل جزءًا من امل�سهد العام يف املنطقة، 

ب���داأت الأكواخ الدائمة تظهر وترف���ع لآفتات  كتب على 

اأحدها مثاًل »حمل املينغي اللبناين الأ�سلي«.

وهكذا، تو�ّسع�ت الناق��ورة ب�سرع��ة بع��دم��ا كان�ت ق�ري��ة 

وادع�����ة حتت�س���ن فق�����ط مين�����اًء لل�سي�����د يف منطق��ة 

بعي�����دة يف لبنان، وتكاثرت املحالت واح���دًا بع��د اآخ��ر 

يف ج�����وار املق��ر الع�����ام، ون�س��اأ نتيج������ة ل��ذلك �س��ارع 

ك�ام�����ل، فك�����ان م�����ن الطبيع����ي اأن يطل�ق علي����ه اإ�س�م 

»�س��ارع مينغ��ي«.

وتط���ور اإ�ستخ���دام الكلم��ة لت�سب��ح نوع�����ًا من العالمة 

التجارية، ف�سار كل �سيء يباع يف ال�س�ارع خارج اأ�سوار 

املقر الع�ام لليونيفيل يف الناق�ورة يكت�ب علي�ه »مينغي«، 

حت���ى اأن املاأك���ولت اللبناني���ة التقليدي���ة ال�سهرية مثل 

احلم����ض والفالف����ل بات���ت ت�سم�����ى يف ه�����ذا ال�س��ارع 

»حم�ض املينغ�ي« و»فالفل املينغي«.

هذه هي ق�سة املينغي، ف�سدقوا اأو ل ت�سدقوا.

ح�صن �صقالوي � مكتب ال�صوؤون ال�صيا�صية واملدنية

ق�صة �صارع »مينغي« 
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ملدينة �صور حكاية ع�صق مع البحر املحيط بها، وللبحر يف املدينة ح�صور كثيف، فهو يدور حولها ويلفها 

البحر  على  البحار  ب�صيدة  امللقبة  املدينة  تعتمد  ال�صبب  لهذا  ورمبا  منه،  يتجزاأ  ل  جزءًا  اأ�صحت  لكاأنها 

كاأ�صا�س لل�صياحة ال�صيفية.

Tyre beach tents  
an attraction in peaceful south Lebanon

وق���د توارث اأبناء �سور حب البح���ر جياًل بعد جيل، حيث 

يلع���ب ال�ساطىء دورًا مهمًا يف التاأ�سي�ض لنمط الرتفيه يف 

حياة اأهل املدينة و�س���كان املناطق املجاورة، فهو بالن�سبة 

له���م مكان للهو والرتفي���ه، يلتقي فيه النا����ض وي�ستمتعون 

مبمار�سة الريا�سة وال�سباح���ة، اإ�سافة اإىل تناول الطعام 

يف م���كان مفتوح يتم الدخول اإلي���ه جمانًا. من هنا نعرف 

�سبب وج���ود 49 خيم���ة �سياحي���ة على ال�ساط���ئ الرملي 

اجلنوبي ملدينة �سور مرخ�سة كمقاهي ومطاعم.

�س���ور بحد ذاته���ا مدينة جذابة، ومم���ا زاد يف جاذبيتها 

عن�س���ر ال�س���الم والإ�ستق���رار يف جنوب لبن���ان منذ عام 

2006، حي���ث ت�سهد املنطقة اأطول فرتة من الهدوء منذ 
عق���ود، ويع���ود الف�سل يف ذل���ك اإىل قرار جمل����ض الأمن 

1701 واإنت�س���ار ق���وة الأمم املتح���دة املوؤقت���ة يف لبن���ان 
)اليونيفيل( واجلي�ض اللبناين يف املنطقة.

تقع �س���ور يف منطقة عمليات اليونيفيل، وهي مكان �سكن 

عدد كبري من املوظفن املدنين يف اليونيفيل من لبنانين 

واأجانب مع عائالتهم. اإ�سارة اإىل اأن املدينة جتذب الآف 

املغرتبن اللبنانين الذين يوؤمونها لق�ساء ف�سل ال�سيف 

بن اأهلهم ويف ربوع وطنهم واأر�ض اأجدادهم.

»اجلن���وب« حتدث���ت اإىل �ساحب خيمة نا�س���ر، اإ�سماعيل 

اأحم���د اإ�سماعيل، الذي قال: »م���ا اأن يبداأ ف�سل ال�سيف 

حت���ى اأح���زم اأغرا�س���ي واأجلب مع���ي نباتات���ي، واآتي مع 

عائلتي لتم�سية ف�سل ال�سيف هنا على ال�ساطىء«.

اإ�سماعي���ل مي�سي �سيفه عل���ى ال�ساطئ يف خدمة النا�ض 

من���ذ 16 عام���ًا، اأخربن���ا اأن عمل���ه يعتم���د عل���ى �سكان 

املنطق���ة املقيمن، اإ�سافة اإىل املغرتبن. واأ�ساف: »مما 

ل �س���ك في���ه اأن عام���ل الأم���ن والإ�ستقرار ه���و الأ�سا�ض 

لزيادة الإقبال«.

ُتن�س���ب املقاه���ي واخلي���م البحري���ة يف ف�س���ل ال�سيف 

عل���ى ال�ساطىء بغية اإ�ستخدامه���ا  يف الأن�سطة الرتفيهية 

وال�سباح���ة والتن���زه على اأحد اأب���رز ال�سواطئ الرملية يف 

لبن���ان، اإ�ساف���ة اإىل لعب الورق وطاول���ة الزهر، هذا اإىل 

جانب تخ�سي�ض اأماكن ملمار�سة الألعاب الريا�سية ككرة 

القدم وكرة اليد وكرة امل�سرب.

ونظرًا لأهمية ال�ساطئ يف دورة تكاثر ال�سالحف البحرية، 

ِنف �ساطىء �سور اجلنوبي حممية طبيعية، حيث  فق���د �سُ

تق�سده ال�سالحف لت�سع بي�سها فيه.

بداأت اخليم البحرية بالظهور على �ساطئ �سور اجلنوبي 

منذ 25 عامًا كمبادرات فردية  فح�سدت جناحًا كبريًا. 

ونظ���رًا لنموه���ا، قامت بلدي���ة �سور من���ذ 15 عامًا ب�سن 

نظم وقوانن لتنظيم هذا القطاع ال�سياحي املهم. 

غرب���ًا يوجد ال�ساطئ ال�سخ���ري، ِكنَيُته »اجلمل«، و�ُسّمي 

كذل���ك لوجود �سخرة يف املاء ت�سبه �سنام اجلمل. يف هذا 

املكان جتد اأ�سهى واألذ الأ�سماك.

اأما البحار ال�سابق اإبراهيم ال�سمرا، فقال ردًا على �سوؤال 

عن م�ستوى الإقبال: »الإقبال مرتبط مبا�سرة بالإ�ستقرار 

والأو�ساع الأمنية«.

اأن�ساأ اإبراهيم مقهاه »الكابنت بوب« عام 1991 يف مكان 

يقال اأنه بقايا ميناء فرعونية. 

وتاب���ع اإبراهيم قائ���اًل: »حالي���ًا ن�سهد اإقب���اًل ل باأ�ض به،  

وزوارن���ا م���ن جمي���ع اأنحاء لبن���ان، فنح���ن ل نعتمد على 

ال�س���كان املحلي���ن... من ياأت���ي من املناط���ق البعيدة هو 

ال���ذي يفيدن���ا اأكرث، لأنه���م يتناول���ون وجبات الغ���ذاء اأو 

الع�ساء عندنا«. وعن اأ�سن���اف الطعام التي يقدمها قال: 

»لدينا العديد م���ن اأنواع ال�سمك الط���ازج وامل�ساوي على 

اأنواعه���ا واملقب���الت اللبناني���ة«. واأ�سار اإبراهي���م اإىل اأن 

زبائن���ه »ينتم���ون اإىل خمتلف اجلن�سي���ات، وبع�سهم من 

العاملن يف اليونيفيل«. 

زينة عزالدين � مكتب اليونيفيل الإعالمي

خيم �صور 

جتذب النا�س اإىل ال�صاطئ



يف بلدة عيتا ال�ص�عب، ثمة م�ص�غل خياطة ممّول من اليونيفيل بالتعاون مع »جمعية رعاية الأطفال ذوي الإحتياجات اخلا�ص�ة«، 

منتجاته لي�ص�ت بال� »هوت كوتور«، وت�ص�اميمه ل ت�صاهي اآخر �ص�يحات الأزياء الباري�صية، بيد اأنه يعني الكثري ملجموعة 

من الن�ص�اء من عدد من القرى اجلنوبية. وبلغ جناح امل�ص�غل اإىل حد اأن العديد من هوؤلء الن�ص�اء بنت يتطلعن اإىل م�ص�اريع مماثلة، 

ويطلنب من اليونيفيل امل�صاعدة يف زيادة خربتهن كي يت�صنى لهن الإنخراط يف اأعمالهن التجارية اخلا�صة.

ب���داأت فكرة امل�س���روع بع���د اأن اإت�سل���ت رئي�س���ة »جمعية 

رعاي���ة الأطف���ال ذوي الإحتياج���ات اخلا�س���ة« يف عيت���ا 

ال�سع���ب، ال�سيدة دع���د اإ�سماعيل، بق�س���م ال�سوؤون املدنية 

يف اليونيفي���ل والكتيبة الغانية العاملة يف اإطار اليونيفيل، 

متقدمة بطلب للح�سول على امل�ساعدة يف توفري التدريب 

املهني للن�ساء يف املنطقة.

وق�سى اإق���رتاح ال�سيدة ا�سماعي���ل بتجهيز م�سغل خياطة 

ومتوي���ل تدري���ب 35 اإمراأة وفت���اة من قرى عيت���ا ال�سعب 

ورمي����ض والقوزح ورامية وبيت لي���ف ودبل على اخلياطة. 

م���ن ناحيته���ا، اإ�ستجابت اليونيفيل للطل���ب، ووّفرت مبلغ 

25.000 دولر لتموي���ل امل�س���روع لتجهي���ز مرك���ز متلكه 
اجلمعية مبعدات خياطة ومولد كهرباء والتدريب.

وفور جتهيز امل�سغل، تلّق���ت اجلمعية العديد من الطلبات 

للم�سارك���ة يف التدريب. اإ�ستمرت ال���دورة التدريبية مدة 

ثالث���ة اأ�سه���ر بالتع���اون م���ع اجلمعي���ة وم�ساهمتها حتت 

اإ�س���راف ال�سيدة فاطمة ال�سيد، وه���ي مدربة خياطة من 

عيتا ال�سعب.

وكان من نتائج الدورة اأن طالبت اإحدى وع�سرين اإمراأة 

باإج���راء دورة متقدم���ة لك���ي يت�سنى لهن تعّل���م تقنيات 

جديدة يف اخلياطة. 

ولهذه الغاية، اإقرتحت اجلمعية على اليونيفيل امل�ساعدة 

يف متويل املواد الاّلزمة لدورة متقدمة، بينما تغطي هي 

-اأي اجلمعي���ة- مكان التدري�ب وتكلفت�ه الإ�سافي�ة. يذكر 

اأن امل�ساركات هن من �سك�ان قرى القوزح ورامي�ة وعيتا 

ال�سعب.

وتنتمي ه���وؤلء الن�سوة لعائالت تعمل يف الزراعة، وياأملن 

اأن تتيح له���ن مهاراتهن اجلديدة املج���ال لك�سب مدخول 

اإ�سايف ميكنهن من م�ساعدة اأ�سرهن.

اإن هوؤلء ال�سيدات مثال للم���راأة اجلنوبية املفعمة بالأمل 

والع���زم، امل���راأة الت���ي تعمل بج���د ودون كل���ل وتعي حجم 

امل�سوؤولي���ة امللق���اة على عاتقها. لقد اأثبت���ت هوؤلء الن�سوة 

ه���ذه احلقيقة، واأ�سب���ح الآن باإ�ستطاعته���ن امل�ساهمة يف 

م�ساريف اأ�سرهن.

جدير بالذكر اأن املراأة يف اجلنوب عمومًا ت�ساعد اأ�سرتها 

يف الزراعة ورعاية املنزل وتربية الأطفال.

وعن ه���ذا امل�س���روع قالت املدرب���ة فاطمة ال�سي���د: »بناًء 

على خربتي كمدرب���ة خياطة، اأجل�ض مع الفتيات والن�ساء 

واأ�ستمع اإليهن. وقد اأخربوين اأنهن يردن اأن يكن منتجات 

لك���ي ي�ساع���دن اأزواجه���ن يف امل�ساريف. اإنه���ن واثقات 

باأنف�سه���ن ون�سيطات. م���ن ناحيتي، اأتاب���ع تدريبهن بعد 

اأن مل�س���ت رغبتهن يف اإكت�ساب مهارات جديدة ت�ساعدهن 

على ك�سب مدخول اإ�سايف«.

واأ�ساف���ت ال�سيدة فاطمة ال�سي���د اأن الن�ساء امل�ساركات 

يحتج���ن اإىل اآلت خياط���ة متطورة متكنه���ن من تنفيذ 

ت�سامي���م اأكرث تعقي���دًا، وهن يعملن مع���ًا كفريق يتطلع 

لتعّلم املزيد.

واأ�ساف���ت بفخر: »و�سلنا الآن اإىل مرحل���ة الإنتاج، حيث 

نتلقى عرو�سًا لتاأمن طلبيات«.

واأ�س���ارت املدربة اإىل اأنه���ا اأطلقت اإ�سم »ني���و ليت« على 

امل�سغ���ل، وتابعت قائل���ة: »عقدت الأمل عل���ى هذا امل�سغل 

لع�س���ر �سنوات، وعندما حتقق امل�س���روع �سطع نور جديد، 

وه���ذا الن���ور ي�ستم���د طاقت���ه م���ن كل واحدة م���ن هوؤلء 

ال�سي���دات والفتيات. اإن���ه رمز لبداية جدي���دة �سيتخللها 

مزيد من امل�ساريع يف امل�ستقبل«.

واأ�سارت جورجيت �سعب، وهي ربة منزل من القوزح، اإىل 

اأنها لطاملا رغبت يف تعّلم مهارة جديدة من اأجل م�ساعدة 

اأ�سرتها، وتابعت: »مل يت�سّنى يل متابعة التح�سيل العلمي 

العايل. الآن، بت اأ�سعر اأنني اأ�ستطيع ك�سب مدخول. �سحيح 

اأن���ه مدخول ب�سيط، ولكنه مع ذل���ك يجعلني اأ�سعر باأنني 

اأف�سل حاًل لأين اأ�سبحت قادرة على م�ساعدة زوجي«.

واأ�س���ارت ال�سي���دات والفتي���ات امل�س���اركات اإىل اأن دع���م 

اأ�سرهن املعن���وي كان له دور اأ�سا�س���ي يف ت�سجيعهن على 

امل�سي قدمًا.

اإحدى املتدربات من عيتا ال�سعب قالت: »لول هذا الدعم 

مل���ا متكنا م���ن القيام به���ذا التدريب، لأننا ن���رتك بيوتنا 

لوقت طويل للتعّلم. اإنه���م ي�سجعوننا ويوؤمنون بقدراتنا«. 

واأ�سافت اأن حلقات العمل التدريبية يف جمالت ت�سفيف 

ال�سع���ر واحلياكة وال�سنارة وكذل���ك الف�سيف�ساء واأ�سغال 

الزجاج والر�سم �سرورية.

م���ن جهته���ا، رئي�سة اجلمعي���ة، ال�سيدة دع���د ا�سماعيل، 

قالت اأن طلب���ات امل�ساركة يف ال���دورة اإنهمرت عليها من 

كل �س���وب وهي ل ت�ستطيع رف�سها، واأعربت عن اأملها يف 

اإيجاد جهات راعية لدورات التدريب على اخلياطة لتلبية 

الطلب، علمًا اأنها وفرت املكان.

وتابع���ت: »يع���ود الف�س���ل يف جناح ه���ذا امل�س���روع لهوؤلء 

الن�س���اء والفتي���ات اللوات���ي يتمتع���ن بالع���زم والإرادة«، 

واأ�ساف���ت اأن اأب���واب ه���ذا املرك���ز �ستبق���ى مفتوحة على 

ال���دوام اأم���ام اأي اإمراأة تري���د اأن تقوم بال�س���يء نف�سه.« 

وختم���ت ال�سي���دة اإ�سماعي���ل حديثها قائل���ة: »اإنني اأ�سعر 

بال�سعادة كلما راأيتهن �سعي���دات. هناك كثريات غريهن 

ينتظ���رن دوره���ن، واآم���ل اأن يح�سل���ن اأي�سًا عل���ى نف�ض 

الفر�سة«. 

رىل بزيع � ق�صم ال�صوؤون املدنية يف اليونيفيل

»ني�و لي�ت«
ق�ص�ة جن�اح م�صغ�ل خياط�ة ن�صائ�ي 

يف عيتا ال�صع�ب



17  16 اجلنوب

10 .1
ت

   08
د 

د
ع
ال

رمي�س، بلدة وادعة تاريخها عريق

رمي�س بلدة جنوبية وادعة، وهي اإحدى قرى ق�صاء بنت جبيل يف حمافظة اجلنوب. تبلغ م�صاحتها الكاملة حوايل 20 كيلومرتًا مربعًا، 

غري اأن امل�صاحة املاأهولة فيها ل تتعّدى كيلومرتين مربعني فقط. يرتاوح اإرتفاعها عن �صطح البحر ما بني 570 مرتًا يف اأدنى مواقعها 

عند نقطة املرج، و735 مرتًا يف اأعلى مواقعها عند كني�صة قطمون.

ت���دل بع�ض الآثار التي وجدت يف البلدة على اأن جمموعات 

ب�سرية قطنتها يف العهود الرومانية والبيزنطية وال�سليبية 

واأن عرب���ًا رح���اًل حّلوا به���ا بن ف���رتة واأخرى. اأم���ا اأوائل 

�سكانه���ا يف الع�س���ر احلدي���ث فيعود وجوده���م اإىل العقد 

الأخري م���ن القرن ال�سابع ع�سر، وق���د �سكنوا بن بركتيها 

ال�سرقي���ة والغربية، بح�سب ما يق���ول مدّر�ض مادة التاريخ 

يف مدر�سة البلدة الأ�ستاذ جوزيف جرجور.

ويع���ود اأ�س���ل كلم���ة رمي�ض، كم���ا يق���ول جرج���ور، اإىل كلمة 

»رم�ساي« باللغة ال�سريانية، وهي تعني »عند املغيب«. وال�سبب 

يف هذه الت�سمية لبلدته يعود اإىل اأن املكان الذي اأقيمت عليه 

البل���دة كان يف �سف���وح التل���ة امل�سرفة عليه���ا، وحتديدًا عند 

البقعة التي تعك�ض عل���ى اأ�سفل التلة ظالل اأ�سجار ال�سنديان 

والبط���م يف قمتها عند مغيب ال�سم����ض، ولكن م�ساحة البلدة 

تو�سعت فيما بعد وباتت ما هي عليه الآن.

تعت���رب كني�سة قطمون من اأقدم املعامل الأثرية يف البلدة، 

ولكن هذا املعلم التاريخي يحتاج اإىل ترميم وتاأهيل الآن 

بع���د ما حلق به من اأ�س���رار ب�سبب عوامل مرور الزمن ، 

اإ�سافة اإىل وقوعه يف منطقة حدودية بعيدة عن م�ساكن 

القرية.

مرت رمي�ض يف حقبتن تاريخيتن اأ�سا�سيتن: 

املرحل���ة الأوىل ه���ي تلك املمتدة منذ م���ا قبل امليالد حتى 

اأواخ���ر عه���د حكم املعنين ع���ام 1687، تخللته���ا العهود 

الروماني���ة والبيزنطي���ة والفت���ح الإ�سالم���ي، اإ�ساف���ة اإىل 

ال�سليبي���ن والعثماني���ن. وقد خ�سع���ت البلدة خالل هذه 

ويف الع���ام 1948 مل يت���وان اأه���ايل رمي�ض ع���ن تقدمي يد 

الع���ون للنازحن الفل�سطينين الذين جل���اأوا اإىل ال�سمال. 

ويف الع���ام 1970، اأ�سبحت املنطقة حتت نفوذ الف�سائل 

الفل�سطينية امل�سلحة.

ويف الع���ام 1975 وم���ع اإندلع احلرب الأهلي���ة يف لبنان، 

�سه���دت رمي�ض ع���ودة لأكرث م���ن 120 عائلة م���ن اأبنائها 

الذي���ن كان���وا يعملون يف �سف���وف اجلي�ض اللبن���اين وقوى 

الأم���ن الداخلي يف اأنحاء عدة م���ن البالد. و وقعت رمي�ض 

حتت الحتالل الإ�سرائيلي يف العام 1978.

تعترب زراعة التبغ ووظائف القطاع العام، وبالأخ�ض منها 

حقلي الرتبية والتعليم، اإ�سافة اإىل العمل يف وظائف مدنية 

يف اليونيفيل من امل�سادر الرئي�سية للدخل لأهايل رمي�ض.

ولحق���ًا، ومع الإن�سحاب الإ�سرائيلي ع���ام 2000، اأ�سبح 

اأح���د م�سادر الدخل الأ�سا�سية للبلدة اإن�سمام العديد من 

اأبنائها اإىل �سفوف اجلي�ض اللبناين وقوى الأمن الداخلي، 

اإ�سافة اإىل الذين وجدوا فر�ض عمل يف اليونيفيل.

يرتف���ع عدد �سكان رمي�ض عادة يف ف�سل ال�سيف. يوجد 

يف البلدة مدار�ض ر�سمية خا�سة وفرع جلامعة. اأما اأبرز 

�سخ�سي���ات البلدة فهو اللواء فرن�س���وا احلاج الذي كان 

رئي�سًا لغرف���ة عمليات اجلي�ض اللبن���اين عند اإغتياله يف 

عام 2007 يف تفج���ري ب�سيارة مفخخة يف منطقة بعبدا 

قرب بريوت.

�صلطان �صليمان � ق�صم ال�صوؤون املدنية يف اليونيفيل 

العهود ل�سيطرة جميع هذه القوى.

املرحل���ة الثانية وه���ي املمتدة م���ن عه���د ال�سهابين حيث 

بقي���ت رمي�ض يف اإطار بالد ب�سارة )جبل عامل( اإىل يومنا 

احلا�س���ر. ولكن يف العام 1920 عندم���ا بداأت ال�سلطات 

الربيطاني���ة والفرن�سي���ة يف عملي���ة تر�سيم احل���دود، وّقع 

اأه���ايل رمي�ض عري�سة ورفعوه���ا اإىل دول الإنتداب طالبوا 

فيه���ا ب���اأن تبق���ى بلدته���م �سمن الكي���ان اللبن���اين املزمع 

اإعالنه، وهذا ما ح�سل.

ويف تاريخ رمي�ض حمطات ماأ�ساوية عديدة، اأبرزها اإقدام 

جي����ض وايل ع���كا العثم���اين اأحمد با�سا ع���ام 1797 على 

هدم البلدة واإحراقها ب�سبب ما اإعتربه موؤازرة الرمي�سين 

خل�سوم���ه الأم���راء ال�سهابي���ن ومل�ساعدته���م الفرن�سين 

اأثناء ح�سار عكا.

واملحط���ة املاأ�ساوي���ة الثانية يف تاريخ البل���دة كان الزلزال 

الكب���ري الذي �سربه���ا ع���ام 1837 واأدى اىل وفاة ثالثن 

م���ن اأبنائه���ا ق�سوا حت���ت الأنقا�ض، اإ�ساف���ة اإىل التدمري 

الكب���ري الذي حل���ق بالبل���دة. وكان م���ن املمك���ن اأن يكون 

ع���دد ال�سحايا اأكرب لو مل يك���ون معظم الأهايل عند وقوع 

الزلزال يف باحة الكني�سة يقيمون قدا�سًا م�سائيًا.

عانى الرمي�سيون الكثري من ويالت احلرب العاملية الأوىل 

ب�سبب احلرب والأمرا�ض، حي���ث لقي ثمانن �سخ�سًا من 

اأبنائه���ا حتفهم نتيج���ة لذلك. تبع ذل���ك موجة كبرية من 

الهج���رة، وق���د كان ميناء حيف���ا هو املنطل���ق للمهاجرين 

ب�سورة اأ�سا�سية نحو الأرجنتن.

                     رمي�ش:



تع���اين البل���دة م���ن اأزم�����ة مي���اه، وخ�سو�س���ًا يف ف�س�ل 

ال�سي���ف، اإذ ل يوج���د فيه���ا ينابي��ع ول م�س���ادر اأخ��رى 

للمي����اه �س�����وى بئ�����ر اإرت��وازي وحي����د )�سع������ة 3 اإن�ض( 

ي������وّزع املي�اه على املن�����ازل مبع�����دل 3 اأو 4 �ساعات ك��ل 

اأ�سب��وعن اأو 20 يوم�ًا، مما ي�سط�ر الأهال�ي اإىل �س���راء 

املي����اه )بوا�سط�����ة ال�سهاري��ج من خ���ارج البل��دة( ل�س�د 

حاجاته�م اليومي��ة.

بل���دة رمي�ض عا�س���ت ماأ�ساة كب���رية ملدة 33 يوم���ًا اأثناء 

حرب متوز 2006 متثل���ت بفقدان كّلي للمواد الغذائية، 

اإ�ساف���ة اإىل فق���دان املي���اه والكهرب���اء وامل���واد الطبي���ة 

والأدوي���ة، ورغ���م ذل���ك اإ�ست�سافت البل���دة اأكرث من 25 

األ���ف ن�سمة نزح���وا اإليها من اجل���وار خ�سو�سًا من عيتا 

ال�سعب ويارون وبنت جبيل وعيناتا ومارون الراأ�ض وعن 

اإبل وغريها.

ولقد ت�سررت معظم املنازل من جّراء الطريان احلربي 

الكثي���ف ال���ذي مل يغ���ب ع���ن اأجوائه���ا كذل���ك الق�سف 

ال�ساروخ���ي واملدفع���ي مم���ا اأح���دث ت�سّدع���ات كبرية 

وت�سققات يف �سقوف وج���دران منازلها، ولقد ظهر ذلك 

جليًا اأثناء ف�سل ال�ستاء عرب الن�ض والرطوبة، بالإ�سافة 

اإىل ح���رق امل���زارع والزيت���ون والقم���ح والدخ���ان املورد 

الوحيد ملعي�سة اأبناء البلدة.

بحل��ول ق��وات الي��ونيفي��ل يف الع��ام 2006 وفق��ًا للق��رار 

1701 والذي ن�ض على ن�سر ق��وات الأمم املتح���دة جنبًا 

اإىل جنب م���ع الق������وات امل�سلح���ة اللبناني������ة، �ساع��دت 

ه��ذه الق��وات على ن�س��ر ال�س��الم والطماأنين��ة يف نف��و�ض 

اجلن��وبي���ن وحتقي�����ق الإ�ستق�����رار يف ه�����ذه املنطق�����ة 

اجلن�وبي����ة ك�ي ينع����م اأهله�ا بحي�اة طبيعي�����ة واآمن��ة بعد 

ط����ول معاناة.

ت�س���ارك اأف�����راد ه���ذه الق�������وات ال�س���ّراء وال�س���ّراء مع 

اأهال������ي جن���وب لبن�����ان، ومنه��م اأه�ال������ي بل��دة رمي��ض 

الذي������ن يكّن��ون له�م ك�ل تقدي������ر واإحت���رام، وب�سفته�م 

�سي������وف فه���م مدع������وون اأن يك���ون دوره����م يف حف��ظ 

الأم���ن مو�س���ع اإحت��رام واأن يتمتع������وا بالأم�ان وحري����ة 

احل�رك����ة التي ه���م بحاج�ة اإليها لأداء املهم��ة املطلوب��ة 

اإليهم م���ن الدول�����ة اللبناني����ة واملجتم�����ع الدول���ي عل��ى 

اأكم���ل وج����ه.  

وم���ن ه���ذا املنطلق، تدعو بل���دة رمي�ض ق���وات اليونيفيل 

للتع���اون م���ع بلديته���ا للم�ساهم���ة يف تق���دمي اخلدم���ات 

الإن�ساني���ة والإجتماعي���ة وامل�ساريع الإمنائي���ة وت�سكرها 

على ما قامت به من م�ساعدات يف هذا املجال.

املحامي يو�صف طانيو�س ن�رشي � رئي�س بلدية رمي�س

رمي�س بلدة جنوبية تقع على احلدود اللبنانية � الفل�ص�طينية ول 

تبعد �صوى ب�صعة كيلومرتات عن اخلط الأزرق. عدد �صكان البلدة 

يقدر ب�ص�تة الآف ن�صمة على مدار ال�ص�نة، ويرتفع عدد املقيمني 

فيها �ص�يفًا اإىل ع�رشة الآف ن�ص�مة، واملورد الرئي�صي ملواطنيها هو 

زراعة التبغ. 

كلمة رئي�ش البلدية
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والزيارة التي ق���ام بها نحو 22 طالبًا، ترتاوح اأعمارهم 

بن 12 و15 عامًا ويدر�سون يف مدر�سة الفنون الإجنيلية 

للبنات والبنن يف �سيدا، تندرج يف �سياق التفاعل املدين 

ب���ن اليونيفيل واملجتم���ع املحلي. وقد اأت���ت الزيارة بناًء 

عل���ى طلب م���ن املدر�سة التي يناهز عمره���ا 150 عامًا 

والتي تعد اإحدى اأقدم املدار�ض يف جنوب لبنان.

الطال���ب اأحم���د ح�سن مل يك���ن يعرف �س���وى القليل عن 

اليونيفي���ل قبل الزيارة، وبعد الزي���ارة قال: »لقد عرفت 

م���دى امل�ساع���دة الت���ي تقدمه���ا اليونيفيل للبن���ان، كما 

تعرفت على اخلط الأزرق واأهميته«.

رافق الط���الب ثالثة مدر�سن، وق���د اإ�ستقبلهم يف املقر 

الع���ام لليونيفيل يف بل���دة الناق���ورة ال�ساحلية يف جنوب 

لبن���ان الآن�س���ة رىل بزي���ع م���ن مكت���ب ال�س���وؤون املدني���ة 

لليونيفيل، ونائب الناط���ق الر�سمي ال�سيد اأندريا تيننتي 

ممثاًل مكتب اليونيفيل الإعالمي.

ويف غرف���ة الإجتماع���ات، قدم ال�سيد تيننت���ي ملحة موجزة 

للط���الب عن الأمم املتح���دة ب�سكل عام، كم���ا قدم عر�سًا 

تعريفيًا عن اليونيفيل والدول امل�ساهمة بقوات فيها، و�سرح 

اأ�سكال امل�ساعدة التي تقدمه���ا اليونيفيل للمجتمع املحلي. 

كذلك رد ال�سيد تيننتي على اأ�سئلة الطالب حول اليونيفيل 

والو�سع يف اجلنوب وتنفيذ قرار جمل�ض الأمن 1701.

الطالبة هالة الوحيد قالت: »كنت اأعي�ض يف �سالم، ولكن 

بع���د هذه الزيارة بت اأع���رف كم من النا�ض يعملون بجد 

للحف���اظ على  ه���ذا ال�س���الم، وكم من اجله���د يبذلونه 

مل�ساعدة النا�ض يف املنطقة«.

اإىل ذلك، قّدم الرائد الإ�سباين جريمان فن�سنت، ممثاًل 

وح���دة التعاون امل���دين والع�سك���ري يف اليونيفيل، عر�سًا 

تو�سيحي���ًا عن امل�ساريع التنموي���ة التي تنفذها اليونيفيل 

يف منطق���ة عملياته���ا. كم���ا اأو�س���ح الط���رق امل�ستخدمة 

لتمويل هذه امل�ساريع، وهي ت�سم���ل اأي�سًا م�ساريع ثقافية 

وحمالت توعية.

وتخل���ل الزيارة عر�ض ثالث حلقات م���ن �سل�سلة »تعرف 

اإىل اليونيفيل«، وه���ي �سل�سلة من اإنتاج وحدة الفيديو يف 

مكتب اليونيفيل الإعالمي.

م���ن ناحيتها، وج���دت معلم���ة اللغ���ة الإنكليزي���ة الآن�سة 

م���اري- جوزي���ه كابريتا يف مث���ل هذه الزي���ارات فر�سة 

لتعري���ف الطالب باملحيط الذي يعي�س���ون فيه، ول �سيما 

يف منطقة عانت م���ن النزاعات، وعن ذلك قالت: »هذه 

الزي���ارات مهمة ج���دًا بالن�سبة للطالب لك���ي يعرفوا اأن 

هن���اك اأنا�س���ًا مهتم���ون بال�سالم، وهن���اك اإهتمام دويل 

للحفاظ على ال�سالم يف املنطقة«.

اأما معلمة املو�سيقى هرنييت قزحيا فعربت عن انبهارها 

ببعث���ة اليونيفيل وم�ست���وى الإن�سب���اط يف مقرها العام، 

واأ�سافت: »ما لفت اإنتباهنا اأي�سا هو اأن اليونيفيل تتاألف 

من عدة دول متعددة الثقافات والأديان اإجتمعت جميعها 

من اأجل مهمة واحدة، األ وهي احلفاظ على ال�سالم«.

ويف خت���ام الزيارة، وّزع مكتب التعاون املدين والع�سكري 

يف اليونيفي���ل هداي���ا تذكاري���ة عل���ى الطلب���ة، واإلتقطت 

�سورة تذكارية. 

جان العلم � مكتب اليونيفيل الإعالمي

يوم ت�صّوق للبنانيني يف موقع 

للكتيبة الأندوني�صية يف اليونيفيل

تالميذ املدار�س اللبنانيون 

يتعرفون على اليونيفيل عن كثب

ليوم واحد يف حزيران املا�صي، تخّلى موقع اليونيفيل 7-1 عن �صبغته الع�صكرية 

واإرتدى زّيًا جديدًا: �صوق يف الهواء الطلق للبنانيني جاوؤوا من قراهم لعر�س ب�صائعهم 

وبيعها، ومن خالل ذلك بناء عالقات جيدة مع قوات حفظ ال�صالم.

تعرف عدد من تالميذ املدار�س اللبنانيني على قوة الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان 

)اليونيفيل( وعملها عن كثب خالل زيارة قاموا بها اإىل املقر العام لليونيفيل يف 

الناقورة يف 1 حزيران 2010.

اأك���رث من 20 متج���رًا يف املنطقة ااملحيط���ة مبوقع الكتيبة 

الأندوني�سي���ة العاملة يف اإطار اليونيفي���ل اإغتنموا الفر�سة 

لبيع ب�سائعهم والإعالن عنها داخل موقع الكتيبة يف قرية 

عد�سيت الق�سري يف 13 حزيران.

جتدر الإ�سارة اإىل اأن هذه هي املرة الثانية التي تنظم فيها 

الكتيبة الأندوني�سية يومًا للت�سّوق. اأما الفكرة من وراء هذا 

احلدث فتتمثل يف رغبة الق���وات الأندوني�سية امل�ساركة يف 

دورة الإقت�ساد املحلي وامل�ساهمة فيه، هذا يف نف�ض الوقت 

الذي تعمل فيه على تعزيز التفاهم الثقايف.

الكتيب���ة  قائ���د  �س���ّدد  للمنا�سب���ة،  ترحيبي���ة  كلم���ة  ويف 

الأندوني�سي���ة، املق���ّدم اآن���دي بريدانا كاهار، عل���ى اأهمية 

امل�سارك���ة الن�سطة م���ن جانب كل جن���دي يف اليونيفيل يف 

الإ�ستقرار الإقت�سادي يف املنطقة.

اإ�س���ارة اإىل اأن ي���وم الت�س���ّوق هو فر�سة للتج���ار يف منطقة 

عملي���ات الكتيب���ة الأندوني�سي���ة لبيع منتجاته���م مثل زيت 

الزيتون وال�سوكولت���ه والفواكه واخل�سراوات وغريها من 

املنتجات املحلية، وبخا�سة الهدايا التذكارية من لبنان.

ط���وين اليا����ض، وه���و تاجر من بل���دة اإبل ال�سق���ي، قال اإن 

لل�سوق تاأثري قوي ومبا�سر على بيع منتجات املتاجر املحلية 

يف املنطقة املحيطة والإعالن عن هذه املنتجات.

ل ب���د اأخريًا من الإ�س���ارة اإىل اأن احلدث جرى على عزف 

مو�سيق���ى حية لفرقة »دلتا كوي بان���د« الأندوني�سية بقيادة 

الكابنت اأوجتو �سيام�سول.

الكتيبة الأندوني�صية يف اليونيفيل



اأطلقت اليونيفيل �سل�سلة تلفزيونية جديدة

ف اإلــى اليـونيفيـــل
ّ
عنوانها تعــر

وهي عبارة عن جمموعة اأفالم وثائقية مدة كل منها  10 دقائق تقدم نظرة خا�صة عن اأن�صطة 

اليونيفيل وقوات حفظ ال�صالم العاملة يف اإطارها بوجه خا�س. ومن املتوقع اأن تت�صمن ال�صل�صلة 

ت�صع حلقات، �صبع منها مت بثها عرب املحطات اللبنانية التالية: اجلديد وNBN وتلفزيون لبنان. 

يف حال فاتتكم م�صاهدة اإحدى احللقات، ميكنكم متابعتها على موقع اليونيفيل الإلكرتوين، اأو من 

.)Facebook( وفي�صبوك )YouTube( خالل موقعي يوتيوب

اإن�سموا اإلينا عرب االإنرتنت

www.youtube.com/UNIFILVIDEOUNIT :(YouTube( يوتيوب    

 )YouTube( ميكنكم م�صاهدة اأحدث حلقات �صل�صلة »تعّرف اإىل اليونيفيل« وجميع اإنتاجاتنا التلفزيونية الأخرى عرب قناتنا على موقع يوتيوب

اللكرتوين، مبا يف ذلك �صل�صلة »رحلة عرب اليونيفيل مع رفيق علي اأحمد«. اإ�صرتكوا بالقناة كي يتم اإعالمكم عند حتميل اإنتاجات جديدة.

UNIFIL-PIO :(Facebook( سفحة الفي�سبوك�  

اإن �صفحتنا على موقع في�صبوك Facebook تهدف حتديدًا اإىل الإعالن عن اإنتاجات اليونيفيل الإعالمية، مع الإ�صارة اإىل اأن اأحدث حلقات �صل�صلة »تعّرف 

اإىل اليونيفيل« متوفرة على هذه ال�صفحة بنوعية فيديو ذات جودة عالية. اإن�صموا اإىل جمموعة اأ�صدقاء �صفحة UNIFIL-PIO و�صيتم اإعالمكم على الفور 

عند حتميل حلقة جديدة. �صاركونا اآراءكم من خالل ن�رش تعليقاتكم، ول تن�صوا دعوة اأ�صدقائكم لالإن�صمام اإىل جمموعة اأ�صدقاء ال�صفحة.

unifil.unmissions.org موقع اليونيفيل االإلكرتوين اجلديد ـ   

ندعوكم لزيارة موقع اليونيفيل الإلكرتوين اجلديد باللغتني العربية والإنكليزية. عرب هذا املوقع ميكنكم الإطالع على تاريخ اليونيفيل، كما ميكنكم 

احل�صول على اأحدث املعلومات ب�صاأن مهمة اليونيفيل واأن�صطتها احلالية، بالإ�صافة اإىل م�صاهدة ال�صور الفوتوغرافية والإنتاجات 

التلفزيونية وجملة اجلنوب.

مقر اليونيفيل

يف الناقورة
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�سريوكو
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... ت�ص�تخدم مروحي��ات 

اليونيفيل قدراتها ملكافحة 

احل�رائ�ق يف جن�وب لبنان


