للتوزيع املجاين غري خم�ص�صة للبيع

العدد  - 08ت�رشين �أول 2010

جمـلــــــة

اليــونـيفيـل

مـا يجمعنــا ...

مكتب اليونيفيل الإعالمي يطلق
برناجمه الإذاعي الأول من نوعه

“�سالم من اجلنوب”
ُيبث برنامج «�سالم من اجلنوب» باللغة العربية مبعدل حلقة
جديدة مدتها ع�رش دقائق كل �أ�سبوعني عرب الإذاعات
التالية :الر�سالة� ،صوت ال�شعب� ،صوت لبنان و�صوت املدى.
ينقل الربنامج �أ�صوات �أهايل جنوب لبنان و�آراءهم حول �أن�شطة اليونيفيل
ونظرتهم لبعثة حفظ ال�سالم العاملة يف و�سطهم.
ملزيد من املعلومات عن اليونيفيل ودورها ومهمتها و�أن�شطتها ،ما عليكم
�سوى الإ�ستماع �إىل حلقاتنا الإذاعية.
كما ميكنكم متابعة براجمنا الإذاعية /التلفزيونية والإطالع على
�إ�صدارات جملة اجلنوب عرب موقعنا الإلكرتوين التايل:
http://unifil.unmissions.org

نرحب بتعليقاتكم و�إقرتاحاتكم.
�إن�ضموا �إلينا على موجات الأثري �أو �إ�ستمعوا �إلينا عرب الإنرتنتّ .

االفتتاحية

ما يجمعنا مع ًا

تزامن مطلع ال�س�نة اخلام�سة على مهمة قوة الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان (اليونيفيل) مبوجب قرار جمل�س الأمن
 )2006( 1701مع ح�صول بع�ض التطورات اخلطرية التي كانت مبثابة تذكري لنا بال�سبب الذي من �أجله
تواجدت اليونيفيل هنا .وقد م ّثلت هذه التطورات ال�س�بب الذي من �أجله �أتى جنود حفظ ال�سالم �إىل مكان
رحب بهم �أهايل جنوب لبنان بينهم ـ ما يجمعنا مع ًا.
يبعد �آالف الأميال عن ديارهم  ،ولهذا ال�سبب نف�سه ّ

بع ��د نحو �أربع �سنوات من الهدوء غري امل�سبوق يف جنوب لبنان� ،إهتز الو�ضع
بق ��وة يف � 3آب املا�ضي �إثر تبادل لإطالق النار بني اجلي�ش اللبناين واجلي�ش
الإ�سرائيلي يف بلدة العدي�سة جنم عنه خ�سائر يف الأرواح لأول مرة منذ عام
 .2006وعلى الأث ��ر ،تدخلت اليونيفيل لدى الأط ��راف لوقف �إطالق النار،
و�أ�شركته ��م يف اجله ��ود الرامي ��ة ل�ضمان �أن يبقى هذا احل ��ادث معزو ًال ،مع
العل ��م �أن احلادث املذكور �أظهر بو�ضوح احلقيقة الأ�سا�سية التي تقوم عليها
مهم ��ة اليونيفي ��ل� ،أال وهي� :أن وقف الأعمال العدائي ��ة رهن بالأطراف التي
يتع�ي�ن عليها �إحرتام �إلتزاماتها للحفاظ عليه ،و�أن �إنت�شار اليونيفيل وكذلك
جهوده ��ا يف جمال الإرتباط والتن�سيق تُ�سهل على الأطراف الإ�ضطالع بهذه
امل�س�ؤولي ��ة ،ولكن يبقى هن ��اك واجبات على هذه الأط ��راف لأن اليونيفيل ال
ميكنها العمل نيابة عنهم.
ومنحت تفوي�ض ًا نابع ًا
�إنت�ش ��رت اليونيفيل بنا ًء على طلب من حكوم ��ة لبنانُ ،
من ق ��رار لبناين لإتخ ��اذ تدابري حم ��ددة لتعزيز الأمن يف اجلن ��وب .و�أحد
�أه ��م القرارات كان قرار احلكوم ��ة اللبنانية القا�ضي بن�شر اجلي�ش اللبناين
يف اجلن ��وب ،علم� � ًا �أن اليونيفيل مكلف ��ة من جانب جمل� ��س الأمن على وجه
التحديد م�ساعدة اجلي�ش اللبناين يف الإ�ضطالع مبهامه احليوية.
اجلمي ��ع يف جنوب لبنان يع ��رف ما مت حتقيقه من خالل ه ��ذه ال�شراكة بني
اليونيفي ��ل و اجلي� ��ش اللبن ��اين� .إن مقولة «الذاكرة ق�ص�ي�رة» ال تنطبق على
اجلنوبي�ي�ن ،فهم ال ين�س ��ون ،ال بل �أنهم ال ي�ستطيعون الن�سيان ،فهم �أكرث من
عان ��ى من احلروب والدم ��ار يف املا�ضي� .إن �سكان جنوب لبنان هم �أكرث من
بالتح�سن الذي ح�صل نتيجة ال�شراكة بني اجلي�ش اللبناين واليونيفيل
�شع ��ر
ّ
منذ عام 2006
�إن النا� ��س يعرف ��ون �أي�ض� � ًا م ��اذا فعل ��ت ق ��وات حف ��ظ ال�س�ل�ام حلمايته ��م
وم�ساعدته ��م عل ��ى م ّر هذه ال�سن�ي�ن بدء ًا من ع ��ام  1978ويف ظل املخاطر
ال�شخ�صي ��ة اخلطرية ،مبا يف ذل ��ك الت�ضحية الكربى التي قدمها نحو 300
م ��ن عنا�صرها اللذين �سقط ��وا �أثناء �أداء الواجب ،م ��ع الإ�شارة �إىل �أن هذا
العدد من اخل�سائ ��ر الب�شرية هو الأعلى بني كل بعثات حفظ ال�سالم التابعة
للأمم املتحدة يف �أي مكان يف العامل.
�إن «البيئ ��ة الإ�سرتاتيجي ��ة اجلديدة» التي ن�ش� ��أت نتيج ��ة الإنت�شار امل�شرتك
للجي�ش اللبناين واليونيفيل تقوم يف الواقع على �أ�سا�س العالقة املتجذرة التي
من ��ت بني اليونيفيل و�سكان جنوب لبنان على م ��دى العقود الثالثة ال�سابقة.
على املرء �أن يكون جزء ًا من امل�شهد العام يف اجلنوب ،على غرار اليونيفيل،
لكي يق ّدر هذه العالقة الفريدة يف كامل �أبعادها� .إننا نعرف ،ونحرتم جوهر

هذه العالقة ولن ن�سم ��ح لأي تيارات �سطحية �أن ت�ؤثر على العوامل الأ�سا�سية
التي تكمن وراء هذا الرابط الوثيق.
ق ��د يكون هن ��اك �إختالفات ،كما هو احل ��ال يف �أي تفاعل �إن�س ��اين مع �أولئك
الذي ��ن نت�ش ��ارك معهم حياتن ��ا اليومية ،وقد يكون هناك �س ��وء فهم يف بع�ض
الأحي ��ان ،حين ًا ب�سبب احلواج ��ز اللغوية �أو الثقافية ،وغالب ًا ب�سبب �شائعات ال
�أ�سا�س لها من ال�صحة ،بيد �أن النا�س يعرفون جيد ًا �أن اليونيفيل موجودة هنا
للقيام بعملها  ،م ��ع �إدراكنا للإزعاج الذي قد ي�شعر به ال�سكان �أثناء قيامهم
ب�أعماله ��م اليومية .ولأن �أ�س�س عالقتنا قوية � ،إ�ستطعنا معاجلة هذه امل�سائل
م ��ن خالل تفاعلن ��ا املبا�شر مع النا�س� .إن مثل ه ��ذه الأمور حتدث كجزء من
دينامي ��ة احلياة اليومية بني اليونيفيل واجلنوبي�ي�ن ،وبعيد ًا عن عيون و�سائل
الإعالم كونها لي�ست مادة اخبارية.
�إ�ستم ��ر هذا احل ��ال �إىل �أن ح�صل ��ت الإحتجاجات يف نهاي ��ة حزيران وبداية
متوز ،عندها ُ�صورت الأفالم و�إلتُقطت ال�صور لتنت�شر يف جميع �أنحاء العامل.
يف ه ��ذه املرحلة ب�شكل خا�ص ،ذهب بع� ��ض املع ّلقني �إىل حد �إعالن «�إنتفا�ضة
جنوبي ��ة» �ضد اليونيفيل ،و حتدثوا عن �أزمة ،علم ًا �أن هذا التحليل ال يتنا�سب
مع الواقع على الأر�ض .وما لبثت �أن دقت �ساعة احلقيقة التي مل تقت�صر على
�شهادة اليونيفيل والقيادة اللبنانية فح�سب ،و�إمنا �شملت �شهادة من اجلنوب
ب�أهله ور�ؤ�ساء بلديات ��ه وخماتريه ورجال الدين ،حيث جدد اجلميع ت�أكيدهم
على الدعم القوي لوجود اليونيفيل ومهمتها.
يف نهاية املطاف� ،إننا نعلم ب�أننا هنا لأن النا�س يريدوننا �أن نكون هنا ،فنحن
ال ن�ستطي ��ع �أن نكون خ�ل�اف ذلك ،ناهيك عن �أن النا� ��س يدركون �أن وجودنا
مفي ��د لهم .حت ��ى اخلالفات �أو �س ��وء الفهم عندم ��ا تعالج ف�إنه ��ا ت�ساهم يف
تر�سي ��خ هذه العالقة� .إن هذا التعاي� ��ش الذي و�ضعتنا فيه الظروف يتجلى يف
التفاع�ل�ات الإن�سانية املتنوعة التي تعود بالفائ ��دة على اجلميع� ،سواء �أكانوا
�سكان� � ًا �أو ق ��وات حفظ �س�ل�ام� .إن هذه العالق ��ة لي�ست مادي ��ة مبعنى الأخذ
والعط ��اء كما يحلو للبع� ��ض �أن يف�سرها ب�سبب بع�ض م�شاري ��ع امل�ساعدة التي
ت�ضطل ��ع بها اليونيفي ��ل ،ولكنها يف الواق ��ع عالقة م�شاركة ترن ��و �إىل حت�سني
ظروف احلياة يف جنوب لبنان ،هذه احلياة التي نعي�شها جميع ًا.
يف ه ��ذا العــدد من «اجلنــ ��وب» �سن�ستك�شــ ��ف بع�ض جــوان ��ب عالقــة املــودة
الفـريــدة التـ ��ي جتمــع بني اليـــونيفيــل واملجتمـع املحلــ ��ي .هــذا علمـ ًا �أن «ما
يجمعنا مع ًا» من ال�صعـب �إخت�صار �أبعـاده احلقيقيـة يف �سطـور ،ومـن ال�صعـب
ف�صلـ ��ه عن ن�سيج الديناميات الإجتماعية الوا�سعة جلنوب لبنان الذي ت�شكل
اليونيفيل جزء ًا منه.
نرياج �سينغ ـ رئي�س التحرير

املحتويات

«اجلـنــــــــوب»

تُن�شــــر عرب املكتب الإعالمي لليونيفيل

ما يجمعنا مع ًا

3

جملـ�س الأمـن ميدد والية اليونيفيل

5

ر�سالة مفتوحة �إىل �أهايل اجلنوب اللبناين من القائد العام لليونيفيل

6|7

م�شاريع التنمية التي تقوم بها اليونيفيل يف اجلنوب ت�ساعد املجتمع املحلي

8|9

ال�صورة تتكلم
ت�أثري اليونيفيل الإقت�صادي

النا�رش
ميلو�ش �شرتوغر
رئي�س التحرير
نرياج �سينغ
هيئة التحرير
�سمري ّ
غطا�س
جمانة �صايغ
م�ست�شار التحرير
ح�سن �سقالوي

الإخراج والت�صميم
زينة عزالدين
م�ساعد التحرير
�أديب املو�سى
امل�صورون
با�سكال غوريز ماركو�س
�إريك �أكواي

لالت�صال بـ «اجلنوب»
هاتف+961 1 827 020 :
+961 1 926 291

بريد الكرتوينunifil-pio@un.org :

فاك�س:

طبــاعـــــة وفـــــرز:

12

ق�صة �شارع «مينغي»

13

خيم �صور جتذب النا�س �إىل ال�شاطئ

14

«نيو اليت» ق�صـة جنـاح م�شغـل خياطـة ن�سائـي يف عيتا ال�شعـب

15

رمي�ش ،بلدة وادعة تاريخها عريق

16

كلمة رئي�س بلدية رمي�ش

17

تالميذ املدار�س اللبنانيون يتعرفون على اليونيفيل عن كثب

18

يوم ت�س ّوق للبنانيني يف موقع للكتيبة الأندوني�سية يف اليونيفيل

18

+961 1 827 016

ميك ��ن �إع ��ادة طب ��ع مق ��االت «اجلن ��وب» ،با�ستثناء تلك
املح ��ددة بعالمة حق امل�ؤلف © ،م ��ن دون اذن وب�شرط
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تنازل
ال ت�شري العالمات �أو طرق عر�ض املواد يف هذه املجلة اىل �أيّ تعبري عن ر�أي من �آراء اليونيفيل ،يف ما يتع ّلق بالو�ضع القانوين لأي بلد �أو �أر�ض �أو مدينة ولأي من �سلطاتها� ،أو يف ما يتعلق بر�سم حدودها.
وال مت ّثل بال�ضرورة الآراء املعرو�ضة�،سيا�سات اليونيفيل �أو مواقفها ،كما ال ي�ش ّكل ذكر الأ�سماء �أو العمليات التجارية �أيّ ت�سويق لها.

جملـ�س الأمـن
ميدد والية اليونيفيل

�صورة من الأر�شيف

قرر جمل�س الأم��ن ال��دويل بالإجماع يف � 30آب ،2010
وبناء على طلب من حكومة لبنان ،متديد والية قوة الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان (اليونيفيل) ملدة �سنة واحدة حتى
� 31آب .2011
�إن والية اليونيفيل ومهامها حمددة مبوجب قرار جمل�س
الأمن  ،1701وكان هناك �إجماع لبناين �أي�ض ًا يدعم
والية اليونيفيل� .إن مهمة اليونيفيل وانت�شارها ومفهوم
العمليات و�أن�شطة قواتها وقواعد الإ�شتباك اخلا�صة بها
ال تزال دون تغيري ،وهذا ينطبق بالت�ساوي على جميع
وح��دات اليونيفيل التي تعمل حتت �إم��رة قيادة واحدة
تمُ ار�س على الأر�ض من قبل القائد العام لليونيفيل.
يف قراره رقم  1937الذي �إعتُمد يف � 30آب ،2010
ر ّكز جمل�س الأم��ن على الق�ضايا الرئي�سية التي حتدد
الطريق �إىل الأمام ملهمة اليونيفيل:
�أو ًال ،دع��ا �إىل زي ��ادة تعزيز ال�ت�ع��اون ب�ين اليونيفيل
والقوات امل�سلحة اللبنانية ،و�أ�شار �إىل �أن �إنت�شارهما
�ساعد على �إن�شاء بيئة �إ�سرتاتيجية جديدة يف جنوب

ورحب بتو�سيع الأن�شطة املن�سقة بني القوتني وهو
لبنانّ ،
ما مت حتقيقه حتى الآن.

ملهمة اليونيفيل وت�صميمه على حتقيق �إ�ستقرار الو�ضع
وتعزيز الأمن يف جنوب لبنان.

�أ�شار جمل�س الأمن �إىل ت�أكيدات هامة عدة يف هذا ال�سياق
داع�ي� ًا ال��دول الأع���ض��اء �إىل م�ساعدة ال�ق��وات امل�سلحة
اللبنانية لتمكينها من �أداء واجباتها وفق ًا للقرار 1701
ومرح ّب ًا بن�شر لواء �إ�ضايف من اجلي�ش اللبناين يف اجلنوب
م�ؤخر ًا ،ودعا حكومة لبنان لزيادة ن�شر القوات امل�سلحة
اللبنانية يف جنوب لبنان.
ثاني ًا� ،أ ّكد جمل�س الأمن بو�ضوح م�س�ؤوليات الأطراف يف
تنفيذ القرار  .1701دُعيت جميع الأط��راف بقوة �إىل
اح�ترام وقف الأعمال العدائية واخل��ط الأزرق بكامله،
والتعاون التام مع اليونيفيل� .إن اليونيفيل ت�ستطيع ت�سهيل
�أمور الأطراف ،ولكنها ال ت�ستطيع الت�ص ّرف نيابة عنها.
ثالث ًا ،دعى جمل�س الأمن مرة �أخرى الأطراف لأن تتقيد
بدقة ب�إلتزامها ب�إحرتام �سالمة اليونيفيل و�ضمان منح
اليونيفيل حرية كاملة يف احلركة.
�إن هذا التجديد ميثل تعبري ًا قوي ًا عن دعم املجتمع الدويل

اليوم ،ونحن ندخل العام اخلام�س من مهمتنا مبوجب
ال�ق��رار  ،1701على الأط ��راف الإ�ستفادة من التقدم
الذي �أحرز حتى الآن� .إن املوارد والدعم الكبريين الذين
نتلقاهما ب�إ�ستمرار من املجتمع الدويل ،وكذلك التوافق
اللبناين ال�سائد حول �إنت�شارنا و�شراكتنا الإ�سرتاتيجية
التي تتطور �إيجاب ًا مع اجلي�ش اللبناين� ،إ�ضافة �إىل دعم
وتفهم �أه��ايل جنوب لبنان و�إ�ستمرار �إلتزام الأط��راف
بوقف الأعمال العدائية -كل هذه الأمور هي مبثابة ركائز
يقوم عليها جناحنا ،ويجب علينا �أن جنعلها �أقوى.
لقد حثّ جمل�س الأمن والأمني العام جميع الأطراف على
التعاون الكامل مع الأمم املتحدة لتحقيق تقدم ملمو�س
نحو وقف �إطالق نار دائم و�إيجاد حل طويل الأمد ،و�أكدا
�أنه ال يزال يتعني على الأطراف القيام باملزيد من العمل
للم�ضي قدم ًا يف التنفيذ الكامل للقرار . 1701
نرياج �سينغ

ر�سالة مفتوحة

�إىل �أهايل اجلنوب اللبناين
من القائد العام لليونيفيل

 8متوز 2010

نعتز جميعنا بع�ض�و ّيتنا فيها� ،إ�س�محوا يل �أ ّو ًال �أن �أدخل
ب�إ�س�م ال�سلام ،وب�إ�س�م الأمم املتّحدة التي ّ
حياتكم ،ف�آخذ من وقتكم الثمني ب�ضع دقائق لأ�شاطركم �أفكاري� .أو ّد �أن �أعرب عن �شعوري حيال
ما تقوم به اليونيفيل يف جنوب لبنان ،وحيال الطريقة التّي تتبعها ،وال�سبب يف ت�أديتها لعملها.

ع�سكري ،و�أكرث من �ألف
ت�ض � ّ�م اليونيفيل نحو � 12أل ��ف
ّ
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كجندي ،كرج ��ل �سالم،
�إ ّنن ��ي ك�أح ��د حفظة ال�س�ل�ام،
ّ
ً
أتوجه
ك�شخ�ص يكنّ له ��ذا ال�شعب حم ّبة ج ّم ��ة� ،أو ّد �أن � ّ
تنم عن �صدقٍ تام من �أعمق �أعماق قلبي.
بب�ضع كلمات ّ
فف ��ي القلب ين�ش�أ ذاك الراب ��ط الإن�ساين ال�صلب ،ذاك
ا ّلذي منا بيننا نح ��ن كحفظة �سالم وبينكم �أنتم �أهايل
اجلن ��وب ،ط ��وال ك ّل �سن ��وات احل ��روب والدم ��ار التي
عانيناه ��ا مع ًا ،والقل ��ب �أي�ض ًا هو ا ّلذي يت� ��أ ّمل ج ّراء ك ّل
ما ي�ض ّر به ��ذه العالقة الغالية علينا� .أريد �أن �أخاطبكم
ب�شكل مبا�ش ��ر ،من دون و�سطاء ،لئ�ل ّ�ا يح�صل � ّأي �سوء
تفاهم� ،أو تالعب� ،أو تف�سريات مغلوطة ،يف هذه الر�سالة
املفتوحة ا ّلتي ت�صلكم من خالل الإعالم اللبناين.
كم ��ا تعلم ��ون جميع� � ًا� ،ألقت بع� ��ض الأح ��داث الأخرية
بظالله ��ا عل ��ى املناخ الإيجاب ��ي ا ّلذي عم ��ل فيه حفظة
ال�سالم التابعني لليونيفيل ،بالتن�سيق الوثيق مع اجلي�ش
اللبن ��اين ،لأج ��ل �سالمتك ��م و�أمنك ��م .ونح ��ن مدركون
متام� � ًا للم�شاكل التي قد تت�سبب بها العمل ّيات الع�سكر ّية
يف املناط ��ق املدن ّي ��ة للأه ��ايل .ويف حني �أ ّنن ��ا نتّخذ ك ّل
م ��ا �أمكن من تداب�ي�ر للح ّد من م�ضايق ��ة ال�س ّكان ،فقد
تواجه ��ون رغ ��م ذلك بع�ض امل�ش ��اكل� .أ ّم ��ا الطريقة يف
معاجل ��ة هذه امل�ش ��اكل ،فتكون مبناق�شته ��ا مبا�شرة مع
اليونيفيل ،كما فعلنا دائم ًا بهدف �إيجاد احللول الود ّية،
ولي� ��س من خالل �إعاقة عمل حفظة ال�سالم �أو �ضربهم.
وانطالق� � ًا من هذه الروح ّية ،دعوين �أ�شرح لكم ما تقوم
به اليونيفيل على الأر�ض.
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ّ
موظ ��ف م ��د ّ
ين .جميعن ��ا نبذل يوم ّي� � ًا �أق�ص ��ى جهودنا
حلماي ��ة حياة ال�سكان وممتلكاته ��م يف املنطقة الواقعة
ما بني نه ��ر الليطاين واخل � ّ�ط الأزرق .ونحن نعمل �إىل
جانب اجلي� ��ش اللبن ��اين واحلكومة اللبنان ّي ��ة ،وندرك
متام� � ًا �أنّ املنطق ��ة �شاه ��دة على �صراع طوي ��ل ومتعدد
الأوج ��ه ،كما �أ ّنن ��ا مدركون �أ ّنكم غالب ًا ج� � ّد ًا ما عانيتم
�آث ��ار احلرب املد ّمرة .لذلك ،جئن ��ا �إىل هنا من بالدنا
النائي ��ة ،بدع ��وة من احلكوم ��ة اللبنان ّي ��ة ،لت�أدية مهام
حم� � ّددة طلبته ��ا احلكوم ��ة اللبنان ّي ��ة و�أذن بها جمل�س
الأم ��ن التاب ��ع ل�ل��أمم امل ّتح ��دة ،به ��دف �إع ��ادة الأمن
واال�ستقرار لأهايل اجلنوب اللبناين.
تنت�شر ق ّوات اليونيفيل يف اجلنوب اللبناين لتنفيذ والية
الق ��رار  )2006( 1701ال�ص ��ادر ع ��ن جمل�س الأمن
التابع للأمم املتّحدة بعد حرب العام .2006
�إنّ جمي ��ع �أف ��راد اليونيفي ��ل يعملون حت ��ت �إمرتي ،وقد
تلقّوا �أوامر �صارمة بتنفيذ الوالية املوكلة �إلينا باحرتام
ت ��ام لثقاف ��ة ال�شعب املُ�ضي ��ف وتقالي ��ده ،وب�إحرتام تام
اخلا�صة ،وباح�ت�رام ت ��ام خل�صو�ص ّية احلياة
للملك ّي ��ة
ّ
اليوم ّي ��ة يف �ش ��وارع الق ��رى ،وباح�ت�رام ت ��ام لرغب ��ة
ال�س� � ّكان ب�أ ّال تلتقط لهم �صور .لق ��د تلقّى جنودنا �أوامر
وا�ضح ��ة �أ ّال يلتقط ��وا ال�ص ��ور �إ ّال يف ح ��ال كان ��ت ذات
�ضرورة ق�ص ��وى لأ�سباب عمالن ّية؛ و�أوام ��ر وا�ضحة �أ ّال
ي�ستخدموا املركبات القتال ّية املجنزرة �إذا انطوى ذلك
عل ��ى احتمال �إحلاق ال�ضرر بالبني ��ة التحت ّية العا ّمة �أو
اخلا�ص ��ة؛ و�أوامر وا�ضحة ب�إ�ص�ل�اح ال�ضرر عند وقوعه
ّ

والتك ّلم مع املرجع ّي ��ات واملجتمعات املحل ّية لتو�ضيح � ّأي
�سوء تفاهم قد ين�ش� ��أ عن �أعمالنا .وهذا يظهر يف واقع
�أن ق� � ّوات اليونيفي ��ل ق ��د توخّ ت �أق�ص ��ى درجات �ضبط
النف�س عندما واجهها مدن ّيون منفعلون ،وحاولت دائم ًا
�أن ت�شرح للنا�س ما تقوم به ،و�أن تخفّف من ح ّدة التوتّر
مب�ساعدة اجلي�ش اللبناين.
�أتـو ّق ��ع عمـوم ًا م ��ن حفظـة ال�سـ�ل�ام �أن يت�صـ ّرفـوا بكـ ّل
احرتاف ّي ��ة ،ومـو�ضـوع ّيـ ��ة ،و�شفـاف ّيـ ��ة ،و�أن يقـ ّدمـ ��وا
�أف�ضـ ��ل ما عنـدهـم ل�ضمـان الأمـن واحلمايـة للأهالـي،
ولإمتـ ��ام امله ّمـة م ��ن دون التـدخّ ـل يف حي ��اة املـواطنـني
اللبنـان ّيـ�ي�ن اليـوم ّيــ ��ة .وعل ��ى جنـ ��ودي قبـل كـ� � ّل �شـيء
العمــل بالتن�سيـق الـوثيـق مـع اجلي�ش اللبنانـي ،وال�س ّيما
احل�سا�ســة.
عنـد تنفيـذ املهـام ّ
تل ��ك هي �أوام ��ري؛ وتلك كان ��ت �أي�ض ًا �أوام ��ري ملّا كنت
قائد ًا للقطاع ال�شرقي يف اليونيفيل خالل الفرتة املمت ّدة
ب�ي�ن كانون الأ ّول  2008وني�سان  .2009ودعوين �أقول
لكم �إ ّنني كنت يف غاية ال�سعادة خالل مه ّمتي الأوىل يف
لبن ��ان ،فقد دخلتم قلبي �إىل ح� � ّد �أ ّنني قطعت عهد ًا �أن
�أعود يف مطلق الأحوال� ،إ ّما ك�سائح� ،أو كقائد لليونيفيل،
كما هي احلال الآن.
وه ��ا �إنيّ هنا اليوم من جديـد ،م ��ع م�س�ؤول ّيات جديــدة
و�إن كان الهـ ��دف نف�سه� ،أال وه ��و �أن يكـون ممكن ًا جلميع
الرج ��ال والن�ساء يف اليـونيفيـ ��ل �أن يبقـوا �إىل جانبكـم؛
فنحـ ��ن بوجـــودنا ،ومبـ ��ا من ّثلــه يف العالـ ��م ن�سـاهـم يف

ت�صوير :حممد زعرتي

حمايتك ��م ،ون�ؤ ّمن اال�ستق ��رار ملنطقة م ��ن لبنان عانت
الكثيـ ��ر .وب�صفتن ��ا �ضيوفك ��م ،فالرفاه ا ّل ��ذي ننعـم بــه
�أثن ��اء وجـودنا هنا له ��و نتيجـة جهـودكـم جميع� � ًا� :أنتـم
�أه ��ايل اجلنـوب اللبنانـ ��ي ،وجنــود اجلي� ��ش اللبنانــي،
والقياد ّيـ ��ون يف احلكوم ��ة اللبناني ��ة ويف البلد ّي ��ات حيث
نعمــ ��ل ،والعـاملــ ��ون يف اليـونيفيـــل .ونعتـ� � ّز بالقــول �إنّ
ال�سن ��وات الأربـ ��ع املا�ضيـة كانت الفتـ ��رة الأكثـر هدوءاً
طـ ��وال �سنـوات عـ� � ّدة .ول�ست �أقـول ذل ��ك وحـدي ،فقـد
�سمعتــ ��ه مـ ��ن مرجع ّيـ ��ات لبنان ّية �أي�ض ًا ،كمـ ��ا ميكنكــم
يتم
ر�ؤيتــ ��ه مـن خالل البنيــ ��ة التحت ّيـة اجلديـ ��دة ا ّلتي ّ
بنا�ؤه ��ا� ،إ�ضاف� � ًة �إىل امل� ّؤ�س�سات ال�صغ�ي�رة اجلديدة التي
تن�ش�أ يف كـ ّل �أنحاء املنطقــة.
تعم ��ل اليونيفيل بالتع ��اون الوثيق مع اجلي� ��ش اللبناين،
ونح ��ن ن�ضم ��ن التن�سيق الت ��ام يف كا ّف ��ة �أن�شطتنا .هذا
التن�سي ��ق ال يعن ��ي �أنّ اجلي� ��ش اللبن ��اين ميكن ��ه عمل ّي� � ًا
مرافق ��ة ك ّل من دور ّي ��ات اليونيفي ��ل ال� �ـ 350اليوم ّية.
فاجلي� ��ش اللبن ��اين يت� �ولىّ امل�س�ؤول ّي ��ة الأوىل عن الأمن
والقان ��ون والنظ ��ام يف املنطق ��ة� .أ ّم ��ا اليونيفي ��ل ،فهي
ب�أهم ّي ��ة �إمكان ّياته ��ا ،ت�س�ّي رّ الدور ّي ��ات يف منطق ��ة
العمل ّي ��ات ،وتراق ��ب وقف الأعم ��ال العدائ ّي ��ة ،وت�ساعد
اجلي� ��ش اللبناين� .إىل ذل ��ك ،ت�سيرّ اليونيفي ��ل دور ّيات
من�سق ��ة مع اجلي� ��ش اللبناين ،وقد �أقام ��ت معه حواجز
ّ
متجاورة يف مواقع رئي�س ّية يف منطقة العمل ّيات .كذلك،
يقي ��م اجلي�ش اللبن ��اين حواجز ثابت ��ة لإيقاف املركبات
املا ّرة وتفتي�شها.

عملي��ات
يه��دف تنفي��ذ الق��رار  1701كم��ا ّ
اليونيفيل �إىل �ض��مان �إ�س��تتباب الإ�س��تقرار يف
هذه املنطقة ،وخلق �شعور بالأمان واحلماية عند
ويتطلعوا
حتى يعي�ش��وا ب�س�لام
ّ
�أهايل اجلنوب ّ
�إىلامل�س��تقبل.
يه ��دف تنفيذ القرار  1701كما عمل ّي ��ات اليـونيفيـل �إىل
�ضمــ ��ان ا�ستتباب اال�ستقـرار يف هـ ��ذه املنطقــة ،وخلــق
�شعــ ��ور بالأمـان واحلمايــة عنـد �أهالـ ��ي اجلنــوب حتّـى
يعي�شـوا ب�سـ�ل�ام ويتط ّلعـوا �إىل امل�ستقبـ ��ل .وقــد تت�سبب
هــذه الأن�شطــ ��ة �أحيـان ًا با�ضطـرابـ ��ات ،لكـن يف جميــع
الأحــ ��وال ي�ستحيـل �أن ت�ش ّكـل واجهـ� � ًة لأهـداف خم ّب�أة.
ذل ��ك �أنّ وجـودن ��ا يف لبنان ،بعيـد ًا عـ ��ن ديارنا ،ال ُيـراد
من ��ه �إ ّال م�ساعدتكم على العي�ش ب�س�ل�ام� ،إذ ن�ساهم بكل
الو�سائ ��ل املتاح ��ة لنا يف حمايتكم ويف �إر�س ��اء اال�ستقـرار
يف املنطقـ ��ة .و�إنّ حفظـة ال�سالم يحاولـ ��ون دائم ًا بــذل
ّ
وال�شك يف
ق�صـ ��ارى جهدهـم مل�ساعدتكـ ��م وحمايتكـم؛
الـوقـ ��ت نف�سـه �أنّ وجـود اليـونيفيـ ��ل كان �سي�صعــب لـوال
القوي.
دعمكم ّ

لق ��د �شئ ��ت ،م ��ن خ�ل�ال ه ��ذه الر�سال ��ة� ،أن �أ�س�ألك ��م
التف ّهم والتع ��اون امل�ستم ّر مل�ساعدتنا على تنفيذ مه ّمتنا
ال�صعب ��ة .فوحدات اليونيفيل تتغ�ّي�ررّ دور ّي ًا ،ومت�ضي ك ّل
منه ��ا هن ��ا ما ب�ي�ن  4و � 12شهر ًا ،ل ��ذا ،ف�إمكان ّية وقوع
بع�ض الأخطاء موجودة ب�إ�ستمرار ،لكنّ الن ّية تبقى �أبد ًا
�ضمان الأمن واال�ستقرار يف هذه املنطقة.
التو�صل �إىل فهم �أكرب
�أرج ��و �أن تفيد هذه الر�سال ��ة يف ّ
ً
بيننا لهدفن ��ا امل�شرتك ،حتّى نتم ّك ��ن جميعا من العمل
مع ًا من �أجل ال�سالم يف جنوب لبنان.
مع �أطيب متن ّياتي،
اللواء �ألربتو �أ�سارتا كويبا�س ـ رئي�س بعثة اليونيفيل وقائد الق ّوة

م�شاريع التنمية التي تقوم بها اليونيفيل
يف اجلنوب ت�ساعد املجتمع املحلي
يعي��ش جنود حفظ ال�سلام التابعون لقوة الأمم املتحدة امل�ؤقت�ة يف لبنان (اليونيفيل)
ويعمل�ون بين �أهله ع�ن قرب .ولذل�ك ،لي�س م�ن املفاج�ىء �أن تتطور ه�ذه العالقة
الوثيق�ة على مدى ال�س�نوات �إىل ما يرقى اىل الرواب�ط العائلية .وبناء عليه ،ال عجب
�إذا ما �أ�صبحت امل�ساعدة �إلتزام ًا عائلي ًا �أو واجب ًا �أخالقي ًا.
مل يت�ضم ��ن الق ��رار  1701ال�صادر ع ��ن جمل�س الأمن
الدويل ع ��ام � 2006أي �إ�ش ��ارة ُتل ��زم اليونيفيل تقدمي
ي ��د العون لأهايل املنطق ��ة الواقعة يف نط ��اق عملياتها،
وكذل ��ك مل تُك ّل ��ف اليونيفيل بتق ��دمي امل�ساعدة لأن هذا
الأم ��ر من وظيف ��ة وكاالت الأمم املتح ��دة املتخ�ص�صة.
لكن العالقة الإن�سانية ب�ي�ن الطرفني تط ّورت على مدى
ال�سن�ي�ن ،ال �سيما خالل ال�سنوات الأربع املن�صرمة التي
�أعقبت تو�سيع اليونيفيل ،لت�شمل بع�ض الأعمال وم�شاريع
التنمية التي كان لها ت�أثري يف حياة النا�س.

وق ��د �شه ��د �شه ��را حزيران ومت ��وز املن�صرم ��ان مو�سم
ح�ص ��اد غن ��ي بامل�شاري ��ع ال�سريع ��ة الأثر الت ��ي نفذتها
اليونيفي ��ل .وق ��د مت خاللهم ��ا تد�ش�ي�ن �سبع ��ة م�شاريع
بلغ ��ت قيمته ��ا  132.000دوالر .و ُنف � ّ�ذت �أربع ��ة م ��ن
هذه امل�شاري ��ع يف القطاع ال�شرقي م ��ن منطقة عمليات
اليونيفي ��ل يف قرى كفرحم ��ام وال ��وزاين وبرغز ومي�س
اجلب ��ل ،فيما الثالث ��ة الباقية كان ��ت يف منطقة القطاع
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وه ��ذه امل�شاري ��ع الت ��ي ت�ت�راوح م ��ا ب�ي�ن تق ��دمي مول ��د
للكهرباء� ،إىل ت�أهيل ملعب مدر�سة� ،إىل جتهيز �صفوف
درا�سية ب�أجهزة الكمبيوت ��ر �أو �إعادة بناء جدار مه ّدم،
�إىل تدري ��ب على ميكانيك ال�سيارات �أو دورات اخلياطة
والتطري ��ز� ،إىل جم ��ع النفايات� ،إىل �إع ��ادة التدوير �أو
�إع ��ادة التحريج وغريها ،هي جميعه ��ا م�شاريع �صغرية
وذات تكلف ��ة متوا�ضع ��ة ،ولكنه ��ا م ��ع ذل ��ك ت�ساهم يف
حت�س�ي�ن حي ��اة النا�س على �إمت ��داد املنطقة م ��ن �أعايل
العرقوب �شرق� � ًا �إىل �ساحل البحر املتو�سط يف الناقورة
تر�سخ الرواب ��ط الإن�سانية بني
غرب� � ًا ،ناهيك عن �أنه ��ا ّ
اجلنود وال�سكان املحليني.
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الغربي يف قرى عيتا ال�شعب ومروحني وال�ضهرية.
�إ�ش ��ارة �إىل �أن ق�سم ال�ش�ؤون املدني ��ة يف اليونيفيل ،وهو
�صل ��ة الو�صل بني 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 ،وت�أت ��ي هذه امل�ساع ��دة على �شكل
م�شاري ��ع ذات طابع �إمنائي تهدف �إىل حت�سني الظروف
املعي�شية لل�سكان.
وم ��دة تنفيذ هذه امل�شاريع ال�صغ�ي�رة وال�سريعة الأثر ال
تتجاوز الثالثــة �أ�شهـ ��ر بعـد �أن يتم حتديـد كـل م�شـروع
بتن�سيـ ��ق كامـل مـ ��ع البلديـ ��ة املعنيـة ،وذل ��ك مبوازنــة
متـوا�ضعــ ��ة تبلـ ��غ قرابـة ن�صـ ��ف مليـ ��ون دوالر �سنـوي ًا.
كما تُنفّـذ م�شاريــع مماثلــ ��ة بتمويــل مبا�شر من الـدول
امل�شاركـــة يف اليـونيفيــ ��ل ،وذلك بنفقـات �سنـويــة تبلــغ
حوالـي  5ماليني دوالر.
مدي ��ر ق�س ��م ال�ش� ��ؤون املدني ��ة يف اليونيفي ��ل ،ريت�شارد
مور�شين�سك ��ي� ،إخت�ص ��ر الغر� ��ض الرئي�س ��ي م ��ن هذه
امل�شاريع مبا يل ��ي :معاجلة بع�ض الإحتياجات الإن�سانية
للأه ��ايل يف الق ��رى الواقع ��ة �ضم ��ن منطق ��ة �إنت�ش ��ار
اليونيفي ��ل� ،إ�ضاف ��ة �إىل «التوا�ص ��ل ب�ش ��كل �أف�ض ��ل مع
ال�سكان من خالل تل ��ك الربامج من �أجل ار�ساء �أف�ضل
الروابط مع املجتمع املحلي».
�إن مث ��ل هذه امل�شاريع ،رغ ��م �أنها تعترب �صغرية بحجمها
وقيمته ��ا املادي ��ة� ،إال �أنها حت ��دث فارق ًا كب�ي�ر ًا يف حياة
�س ��كان ق ��رى جن ��وب الليطاين جله ��ة تطوي ��ر قدراتهم
الإنتاجي ��ة يف خمتل ��ف املج ��االت .وتبقى ه ��ذه امل�شاريع

غي� ��ض من في� ��ض مل�شاري ��ع م�شابهة يجري الإع ��داد لها
لل�سن ��ة املقبلة يف قرى �أخرى ويف �إطار موا�صلة اليونيفيل
عملها ال ��د�ؤوب �إىل جانب اجلي� ��ش اللبناين يف احلفاظ
على �أمن املنطقة و�إ�ستقرارها.
�إن معظ ��م م�شاريع امل�ساعدة الإن�ساني ��ة التي ت�ضطلع بها
اليونيفي ��ل ت�أتي بناء عل ��ى طلب من املجتمع ��ات املحلية،
وتق ��وم اليونيفيل وال ��دول امل�ساهمة بق ��وات بتلبيتها �إىل
�أق�ص ��ى حد ممكن ،حيث تُنفّذ عل ��ى الدوام بالت�شاور مع
املجتمع امل�ستفيد من امل�شروع.
م ��ن ناحيته� ،ش ��دد مور�شين�سكي عل ��ى الطابع التعاوين
له ��ذه امل�شاري ��ع الت ��ي تُناق� ��ش م ��ع البلدي ��ات واملجتمع
املحلي ،وهذا يف حد ذاته يق ّرب اليونيفيل من الأهايل.
و�أ�ض ��اف�« :إنن ��ا نح ��دد امل�شاكل مع� � ًا ،ومع� � ًا نعمل على
�إيجاد احللول لها».
يف ال�سنــوات الأولــى التـ ��ي �أعقبت حـرب عـام ،2006
ل ّب ��ت اليونيفيــ ��ل الإحتيـاجـات العاجلـــ ��ة للأهالــي من
خــالل ت�سهيــ ��ل احل�صــول علـى اخلدمـ ��ات الأ�سا�سيــة
حت�سـ ��ن الأو�ضـاع ،تـم
مثـــ ��ل امليـ ��اه والكهـــربـ ��اء .ومـع ّ
تو�سيــ ��ع نطــاق امل�ساعــدة الإن�سانيــ ��ة لت�شمــل م�شـاريــع
بنــاء القـــدرات.
ويف ح�ي�ن �أن تركيز امل�شاريع ذات الأث ��ر ال�سريع يتح ّول
تدريجي� � ًا يف �إجتاه بناء القدرات ،ف�إن اليونيفيل توا�صل
القي ��ام بامل�شاريع التي ت ّي�سر احل�ص ��ول على اخلدمات
الأ�سا�سي ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ترمي ��م �أو �إع ��ادة بن ��اء البنى
التحتي ��ة املوجودة عند احلاج ��ة ،كرتميم باحة مدر�سة
يف عيتا ال�شعب مث ًال.

تنفذ اليونيفيل
م�شاريع ت�ساعد
على قيام �أف�ضل
الروابط مع ال�سكان
املحليني« :نحدد
امل�شاكل مع ًا ،ومع ًا
نعمل على �إيجاد
احللول لها».
�إن م�شاري ��ع امل�ساع ��دة الإن�ساني ��ة الت ��ي ت�ضطل ��ع به ��ا
اليونيفي ��ل ت�أخ ��ذ طريقه ��ا �إىل التحقيق �إم ��ا من خالل
الإ�ستف ��ادة من امله ��ارات املتاحة �ضم ��ن وحداتها ،و�إما
من خالل متويل متطلبات التدريب واملعدات.
و�ضمن �سل�سلة امل�شاريع الأح ��دث التي ُنفّذت يف �شهري
حزيران ومتوز ،مت جتهيز خالط علف يف الوزاين ،وهي
بل ��دة يعتا�ش �أهله ��ا من الزراعة وتربي ��ة املوا�شي .وبعد
�إزاح ��ة ال�ستار عن لوح ��ة ت�شري اىل متوي ��ل «اليونيفيل»
للم�ش ��روع� ،ضغ ��ط رئي� ��س البلدية �أحم ��د املحمد وعدد
من امل�س�ؤولني وكبار ال�ضب ��اط يف اليونيفيل زر الت�شغيل
للخ�ل�اط و�سط ت�صفي ��ق الأهايل .ويف كلم ��ة للمنا�سبة،
ح ّي ��ا ال�سيد املحم ��د اليونيفيل طالب ًا املزي ��د من الدعم
له ��ذه املنطقة ،وتبع ذلك حفل �إ�ستقبال .وقد بلغت كلفة
امل�شروع  25.000دوالر.
وبع ��د �أي ��ام قليلـ ��ة ،وعلى بعـ ��د ب�ضعـة كيلومتـ ��رات �إىل
ال�شـ ��رق من الوزانـ ��ي� ،أزاح رئي� ��س بلديــ ��ة كفــرحمام
ال�سيد عل ��ي فار�س و�ضب ��اط من اليونيفي ��ل ال�ستار عن
لوح ��ة ت�شري اىل ت�شييد اليونيفيل طاب ��ق ثانٍ مل�ستو�صف
البلـ ��دة مـ�ؤلـف من ثـالث غـرف ومطبـ ��خ وحمام ،وقــد
بلغت كلف ��ة امل�شروع ح ��وايل  23.000دوالر .ويف كلمة
له خالل احلف ��ل� ،شكـر ال�سيـد فار� ��س اليــونيفيــل على
مبادرتـهـ ��ا وح ّيا الـ ��دور الــذي تلعبــ ��ه يف احلفاظ علـى
الأم ��ن والإ�ستقرار يف اجلنوب .وبع ��د كلمات ل�ضباط من
اليونيفي ��ل ،ج ��رى حفل �إ�ستقبال ظه ��رت فيـه كل م�شاعر
الود بني اجلنود الدوليني و�أهالــي البلــدة.
وعلى بع ��د ب�ضعة كيلوم�ت�رات �شمال غ ��رب كفرحمام،
وو�س ��ط ح�ضور �شعبي لأهايل بل ��دة برغز� ،إفتتح خمتار
البل ��دة ال�سيد �إ�سماعي ��ل حرفو�ش ورئي� ��س بلدية كوكبا
الدكتور �سليم �إبراهيم مع م�س�ؤويل ق�سم ال�ش�ؤون املدنية
يف اليونيفيل و�ضباط من الكتيبتني املاليزية والإ�سبانية

يف اليونيفيل م�ش ��روع مبنى جاهز ومتعدد الإ�ستعماالت
مب�ساحة تبلغ حوايل خم�س�ي�ن مرت ًا مربع ًا ،وبلغت كلفته
 17.000دوالر ،ه ��و عبارة عن قاع ��ة ومطبخ وحمام.
وبع ��د تبادل الكلمات بني الطرفني ،ق ��ام الدكتور �سليم
�إبراهي ��م و�ضابط م ��ن الكتيبة املاليزي ��ة بق�ص �شريط
الإفتتاح ،و�س ّلم ال�ضابـ ��ط الدولـي رئي�س البلدية مفتاح
املبن ��ى اجلدي ��د لينتقــ ��ل احل�ضــ ��ور بعده ��ا �إىل حف ��ل
كوكتيــل داخــل املبنى.
ويف بلـدة مي�س اجلبـ ��ل عنــد الطرف اجلنوبــي الغربـي
للقط ��اع ال�شرق ��ي� ،س ّل ��م رئي�س ق�س ��م ال�ش� ��ؤون املدنية
ريت�ش ��ارد مورت�شن�سك ��ي و�ضباط من الكتيب ��ة النيبالية
رئيـ� ��س م�ست�شفـ ��ى ميـ� ��س اجلبـ ��ل احلكـومـ ��ي املحامي
حممـ ��د قبـ�ل�ان �آلــة لتحليــ ��ل الهـرمــون بلغـ ��ت كلفتهـا
 22.000دوالر .وقـ ��د جـ ��رى ذلك يف �إحتف ��ال داخــل
امل�ست�شفـى �أُلقيـت فيـه كلم ��ات �أ�شادت بدور اليونيفيـــل
يف م�ساعـــ ��دة �سكــ ��ان املنطقـــ ��ة ويف احلفــ ��اظ عل ��ى
الإ�ستقــرار وال�سالم.
و�إنتقا ًال �إىل القط ��اع الغربي من منطقة عملياتها ،فقد
�أقام ��ت اليونيفيل يف بلدة عيتا ال�شع ��ب ،وبالتن�سيق مع
«جمعي ��ة رعاية الأطف ��ال ذوي الإحتياج ��ات اخلا�صة»،
دورة تدريبي ��ة عل ��ى اخلياط ��ة لثالث ��ة وثالث�ي�ن �سيدة
من بل ��دات عيت ��ا ال�شعب والق ��وزح ورمي� ��ش وبيت ليف
ورامي ��ة .وق ��د ُقدم ��ت له ��ن يف نهايته ��ا �آالت اخلياطة
ومول ��د كهربائي والأدوات الت ��ي يحتجنها لعملهن .وقد
بلغ ��ت كلفة امل�شروع حوايل  25.000دوالر ،وكانت من
نتيجت ��ه �أن �أ ّمن عم ًال لل�سي ��دات املتدربات يحققن من
خالله دخ ًال لإعالة عائالتهن.
جـ ��رى تخـريـ ��ج املتـدربات يف �إحتفـ ��ال �أقيم يف امل�شغـل
الذي جـ ��رت فيـه الـ ��دورة بح�ضـور ممثل�ي�ن عـن ق�سـم
ال�شــ� ��ؤون املدنيــة و�ضبـ ��اط مـن الكتيبتيـ ��ن الإيطاليــة

والغاني ��ة �إ�ضافة �إىل �ضباط م ��ن اجلي�ش اللبناين وقوى
الأمن الداخلي ور�ؤ�ساء بلدي ��ات وخماتيـر يف املنطقــة.
وقــد �ألقيـ ��ت يف الإحتفــال كلمـات عـــ ��دة �أ�شـادت بـدور
اليــونيفيــ ��ل يف هـ ��ذا امل�شــ ��روع الهـ ��ادف �إلـ ��ى تنميــة
قدرات ال�سكـ ��ان املحليـني من �أجــ ��ل حت�سني ظــروفهم
املعي�شيــ ��ة ،و�إختتــ ��م الإحتفــــ ��ال مبعــر� ��ض لأعمــ ��ال
املتــدربـات خــالل فتــرة تدريبهــن.
ويف بل ��دة ال�ضهرية جن ��وب غرب عيت ��ا ال�شعب� ،إحتفل
�أه ��ايل البل ��دة مع �ضب ��اط اليونيفي ��ل وم�س� ��ؤويل ق�سم
ال�ش� ��ؤون املدنية ب�ش ��ق طريق وفر�ش ��ه بالبح�ص وحدله
ميت ��د �إىل املدر�س ��ة الر�سمية وخزان املي ��اه املركزي يف
البلدة لت�سهيل و�ص ��ول الأ�ساتذة والطالب �إليها وت�أمني
�سالمته ��م .وق ��د بلغت كلف ��ة امل�شروع ح ��وايل 7.000
دوالر .و�إذ م ّول ��ت اليونيفي ��ل امل�شروع ،فق ��د نفّذه جنود
تابع ��ون للوح ��دة الهند�سي ��ة الربتغالية .وق ��د �إفتتحت
الطري ��ق بح�ض ��ور م�س�ؤول�ي�ن م ��ن اليونيفي ��ل وخمت ��ار
ال�ضهرية ال�سيد حممد �أبو �سمرا ومدير املدر�سة وح�شد
من الأهايل والطالب .وقد �أ�شاد ال�سيد �أبو �سمرا بعمل
اليونيفيل وبهذه امل�ساعدة لأهايل البلدة و�أبنائها.
و�إىل �شمال �شرق ال�ضهرية ،وحتديد ًا يف بلدة مروحني،
�إحتفل الأهايل وم�س�ؤولني من اليونيفيل بتد�شني خمترب
علم ��ي قدمته اليونيفيل �إىل املدر�سة الر�سمية يف البلدة
بكلف ��ة بلغ ��ت  22.000دوالر .ويف كلمة للمنا�سبة ،ح ّيا
مدي ��ر املدر�س ��ة الأ�ستاذ ح�س�ي�ن �شبل ��ي اليونيفيل على
م�ساعدته ��ا ،و�أ�ش ��اد بدور قواته ��ا العاملة عل ��ى �إر�ساء
الإ�ستق ��رار وال�س�ل�ام يف املنطق ��ة .وم ��ن جهتهم ،عبرّ
التالم ��ذة عن �سعادتهم بامل�شروع عرب تقدميهم ر�سوماً
خا�ص ��ة تدلل على �شكرهم لليونيفي ��ل وح�سن العالقات
التي جتمع الطرفني.
�سلطان �سليمان ـ ق�سم ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل
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تهدف م�شاريع اليونيفيل �إىل معاجلة بع�ض الإحتياجات الأكرث �إحلاحا لل�سكان،
وهي بذلك تدعم ال�سلطات املحلية ،ف�ض ًال عن �أنها ت�ساهم يف تعزيز ال�صالت
بني اليونيفيل واملجتمع املحلي.
هذه امل�شاريع التي قد تكون على �شكل دورة للأطفال ذوي الإحتياجات اخلا�صة،
�أو بناء مركز �إجتماعي� ،أو �إ�صالح جدار �أو تدريب على اخلياطة ،ترتك ب�صماتها
على حياة النا�س يف جنوب لبنان.
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ت�أثري اليونيفيل الإقت�صادي
�إن ب�صم ��ات اليونيفيل على �إقت�صاد لبنان هائلة ،ال �سيما
يف اجلن ��وب ،حي ��ث ميكن �أن ت�شع ��ر به ��ذا الت�أثري يف كل
م ��كان من جن ��وب لبن ��ان .وبالإ�ضافة �إىل حف ��ظ ال�سالم
والقي ��ام بالدوريات وتنفيذ م�شاري ��ع التنمية ،ف�إن جمرد
وجود  12.000جندي وحوايل  1.000موظف مدين يف
اجلنوب واخلدمات التي يحتاجون �إليها يكفي لدفع عجلة
الإقت�صاد املحلي.
وميكن للمرء �أن ي�شعر بهذا الت�أثري الإقت�صادي يف مطعم
يف بل ��دة مرجعي ��ون مث ًال� ،أو يف حمل للم ��واد الغذائية يف
مدينة �ص ��ور� ،أو يف القرى ال�صغ�ي�رة املتناثرة على تالل
جنوب لبنان.
م ��ن مقره ��ا يف الناق ��ورة بالق ��رب م ��ن اخل ��ط الأزرق
�إىل نه ��ر الليط ��اين �شم ��اال ،تق� � ّدر م�ساهم ��ة اليونيفيل
يف الإقت�ص ��اد املحل ��ي والوطن ��ي بع�ش ��رات املاليني من
الدوالرات �سنوي ًا.
تبل ��غ ميزاني ��ة اليونيفيل نح ��و  550ملي ��ون دوالر .من
ه ��ذا املبلغ ،حوايل  100مليون دوالر تعود بالنفع ب�شكل
مبا�شر عل ��ى الإقت�صاد اللبناين ،كما ق ��ال املدير العام
لليونيفي ��ل غريي� ��ش �سينه ��ا .وتنف ��ق اليونيفي ��ل حوايل
 20ملي ��ون دوالر �سنوي� � ًا ثمن� � ًا على املحروق ��ات فقط،
ناهيك ع ��ن �أن �شركات لبنانية تنف ��ذ العديد من عقود
اليونيفيل،كم ��ا ويح�ص ��ل مقاولون حملي ��ون على عقود
لتنفيذ م�شاريع �إجتماعية وتنموية.
وتعليق ًا على هذا املو�ضوع� ،أفادنا نائب املتحدث الر�سمي
ب�إ�س ��م اليونيفيل� ،أندريا تيننتي� ،أن ��ه « يف كل عام ،تنفذ
اليونيفي ��ل ما ب�ي�ن  20و 25م�شروع� � ًا يف اجلنوب بتمويل
م ��ن اجله ��ات املانحة ،وذلك لبن ��اء �أو �إع ��ادة بناء البنى
التحتي ��ة� ،أو لبن ��اء املدار� ��س و�إمدادات املي ��اه� ،أو لت�أمني
مولدات الكهرب ��اء� ،أو لت�أهيل الط ��رق ».و�أ�ضاف تيننتي:
«وللقي ��ام ب ��كل ه ��ذه امل�شاري ��ع ،نح�ص ��ل على امل ��ال من
املانح�ي�ن ،ونقدمه بدورنا للمقاول�ي�ن املحليني مقابل بناء
هذه البنى التحتية».
�إىل ذل ��ك ،ثم ��ة فوائ ��د �إقت�صادي ��ة �أخ ��رى ي�ستفيد منها
ال�سكان املحليون ،نذكر منها على �سبيل املثال ال احل�صر
التدري ��ب عل ��ى الزراع ��ة الع�ضوي ��ة ،واخلدم ��ات الطبية
وعالج الأ�سنان ،واخلدمات البيطرية .منذ عام ،2006
تلقى �أكرث من  130.000لبن ��اين خدمات طبية جمان ًا،
وبذلك و ّف ��رت عليهم اليونيفيل �أموا ًال ميكن �أن ي�ستفيدوا
منها يف �أمور �أخرى.
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م�ن املع�روف �أن قوة الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان (اليونيفيل) هي قوات حفظ �سلام ،ومهامها جد وا�ض�حة ،تتمثل يف
مراقبة وقف الأعمال العدائية و�ض�مان الإ�س�تقرار يف منطقة عملياتها وذلك بالتن�سيق مع اجلي�ش اللبناين .بيد �أن ت�أثري ًا
هام ًا لوجود اليونيفيل يف املنطقة ق ّلما ُيلحظ ،ونق�صد به الت�أثري الإقت�صادي.
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وبالإ�ضافـــ ��ة �إىل ذلك ،ف�إن وجــــ ��ود اليــونيفيــل ،جنب ًا
�إىل جن ��ب مـ ��ع اجلي� ��ش اللبنانــي يف رقعــ ��ة كبيــرة من
املنطقـ ��ة التي �شهــدت فتـرة طويلــ ��ة من النزاع� ،أوجــد
حالــ ��ة م ��ن الإ�ستق ��رار ال ��ذي مل ي�سبـق ل ��ه مثيــل منـذ
�سنوات عديــدة ،مما عــزز الثقــة وخلــق بيئـــة مالئمــة
للنمــو الإقت�صادي والتطور.
م ��ن ناحيت ��ه� ،إعت�ب�ر اخلب�ي�ر الإقت�ص ��ادي اللبن ��اين
غ ��ازي وزين� ،أن «العالق ��ة الإيجابي ��ة (ب�ي�ن اليونيفيل
والأطراف) والظروف الإيجابية هي العوامل التي تعزز
التقدم الإقت�صادي».
ويف ه ��ذا الإط ��ار ،ح ّول التج ��ار اللبناني ��ون حاجة جنود
حف ��ظ ال�س�ل�ام �إىل اخلدمات ،الت ��ي تب ��د�أ بالطعام وال
تنته ��ي بخدم ��ات غ�سل الثي ��اب� ،إىل فر� ��ص عمل جيدة
يف منطق ��ة طاملا �إعتم ��دت تقليدي ًا عل ��ى الزراعة و�صيد
الأ�سماك من �أجل لقمة العي�ش.

�أرب ��ع عائ�ل�ات ،ق ��ال �إن ��ه «يك�س ��ب عي�شه م ��ن وراء هذا

املح ��ل» .و�أ�ضاف�« :أبيع املواد الغذائية لليونيفيل منذ 25

عام� � ًا ،وهذا املحل هو امل�صدر الوحيد الذي �أجني عي�شي
من ��ه .ت ��ز ّوج �أوالدي و�ص ��ار عندهم �أطفال وه ��م يعملون
معي .والداي تقدما يف ال�سن الآن و�أنا �أعتني بهما».
�أما لينا ،وهي بائعة يف حمل املجوهرات اللبناين املعروف
املوج ��ود يف �ش ��ارع مينغ ��ي ،تتحدث عن ه ��ذا املحل وهو
الف ��رع الأول لل�شرك ��ة يف اجلنوب ،وتق ��ول« :نظر ًا لوجود
املقر العام لليونيفي ��ل يف املنطقة ،قررنا فتح فرع بقربه.
الأعم ��ال هنا جي ��دة .تعجبهم جموهراتن ��ا وت�صاميمها.
النا�س يزوروننا ...وي�شجعوننا».
من ناحية �أخرى ،ف�إن الطلب الوا�سع على ا�ستئجار املنازل
ملوظف ��ي اليونيفيل املدنيني يف �صور ،وهي املدينة الأقرب
للمقر العام لليونيفي ��ل� ،ساهم ب�شكل حاد يف ارتفاع بدل
الإيجارات لت�صبح قريبة �إىل حد ما مما يدفعه النا�س يف
�ضواحي العا�صمة اللبنانية بريوت.

خذ عل ��ى �سبيل املث ��ال �شارع مينغ ��ي ،وهو �إ�س ��م ال�شارع
الرئي�س ��ي املال�ص ��ق للمق ��ر الع ��ام لليونيفي ��ل يف بل ��دة
الناق ��ورة ،تلك البلدة التي تق ��ع يف �أق�صى جنوب لبنان.
يف ه ��ذا ال�ش ��ارع ،ميكن ��ك �أن جت ��د حمالت بي ��ع الهدايا
التذكارية ،وخمازن املواد الغذائية ،واملطاعم ال�صغرية،
وف ��رع مل�صرف جتاري ،وعيادة طبي ��ب �أ�سنان ،حتى �أنك
جتد فرع �صغري ل�شركة جموهرات لبنانية معروفة.

حمم ��د بدي ��ر ه ��و واح ��د م ��ن �أولئ ��ك الذي ��ن �أ�س�س ��وا
م�شروع� � ًا جتاري ًا ب�سب ��ب وجود اليونيفي ��ل يف اجلنوب.
وع ��ن ذلك يق ��ول بدير« :فتحنا فندقن ��ا بعد حرب عام
 2006مبا�ش ��رة ،حي ��ث كان هن ��اك حاج ��ة ملث ��ل هذا
الفن ��دق لإ�ستيعاب العدد الكبري م ��ن موظفي اليونيفيل
وال�صحفيني الذين جا�ؤوا بعد احلرب».

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

يوري كو�شكو ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

ق�صة �شارع «مينغي»

«مينغي» كلمة ترتد يف كل يوم على �أل�سنة العاملني يف اليونيفيل ،فهناك «رجال املينغي» ،و«حمالت املينغي» ،و«�أ�رشطة املينغي»،
و«�ساعات املينغي» ،و«مينغي للمواد الغذائية» ،و«حالق املينغي» ،والقائمة تطول.
و«مينغي» هو �إ�سم ال�شارع الرئي�سي املال�صق للمقر العام
لقوة الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان (اليونيفيل) يف بلدة
الناق ��ورة ،وهو �شارع جتد فيه كل �ش ��يء .ولكن ،من �أين
�أتى هذا الإ�سم؟
ب ��د�أت الق�صة يف ع ��ام  1960عندم ��ا كان امل�ستوطنون
البلجيكي ��ون يف ّرون م ��ن الكونغو ب�أعداد كب�ي�رة ،وكانوا
يحر�ص ��ون على حتوي ��ل �إ�ستثماراتهم م ��ن العملة املحلية
�إىل العملة ال�صعبة .وهذه ال�صرافة غري امل�شروعة كانت
تت ��م على زواي ��ا ال�ش ��وارع يف ليوبولدفي ��ل و�إليزابيثفيل.
�أم ��ا كلمة «مينغي» فتعني باللهج ��ة املحلية «الكرثة» على
خمتلف �صياغاتها.
وب ��ات ه ��ذا امل�شهد ب ��كل جتليات ��ه م�ألوف ًا جلن ��ود حفظ
ال�س�ل�ام العاملني �ضمن بعث ��ة الأمم املتحدة ()ONUC
التي كانت منت�شرة يف الكونغو خالل تلك الفرتة.
وم ��ا لبث ��ت �أن ظه ��رت الهداي ��ا التذكاري ��ة املنحوتة من
الع ��اج والأبنو�س يف تلك املنطقة ،ف�ص ��ار ي�شار �إىل تلك
الت ��ذكارات ب�إ�سم «املينغي ��ات»� ،أما التج ��ار الذين كانوا
يبيعونه ��ا ف ��كان م ��ن الطبيع ��ي �أن تُطلق عليه ��م ت�سمية
«رجال املينغي» ،وعندما ّ
تو�ض ��ب هذه الهدايا التذكارية
يف �صنادي ��ق ي�صب ��ح م ��ن الطبيع ��ي �أي�ض� � ًا �أن ت�سم ��ى
«ب�صناديق املينغي».

وبحل ��ول ع ��ام  ،1963مت �إع ��ادة ن�ش ��ر جن ��ود الوح ��دة
الإيرلندي ��ة العاملة يف الكونغ ��و يف قرب�ص كجزء من قوة
الأمم املتح ��دة حلفظ ال�س�ل�ام ( .)UNFICYPمل ي�أخذ
اجلنود معهم مهاراتهم يف جمال حفظ ال�سالم فح�سب،
و�إمنا �أخذوا معهم �أي�ض ًا �إ�سم «مينغي».
وما ه ��ي �إال فرتة وجيزة حتى ب ��د�أ اخلياطون القبار�صة
الأت ��راك يع ّلقون على �أبواب حمالتهم لآفتات كتب عليها
«خياط مينغي» ،و�سرعان ما �إعتمد القبار�صة اليونانيون
هذه الكلمة �أي�ض ًا .وهكذا� ،شاع �إ�ستعمال هذه الكلمة ملدة
� 10سنوات يف قرب�ص ،و�إ�ستمر ذلك �إىل �أن �أُر�سل جنود
حفظ �سالم �إيرلنديون �إىل �سيناء �ضمن قوات الطوارئ
الدولي ��ة ( .)UNEF IIو�سرع ��ان م ��ا ظه ��ر يف العري� ��ش
والنجال «رجال املينغي» املحليون.
ومع و�صول جن ��ود حفظ ال�سالم من �إيرلن ��دا للم�شاركة
يف �إط ��ار قوة الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان (اليونيفيل)
�إىل جن ��وب لبنان يف عام � ،1978أعاد اجليل الثاين من
اجلنود الإيرلنديني �إ�ستخدام الكلمة.
ويتب�ي�ن لنا مم ��ا �سبق �أن قوات حفظ ال�س�ل�ام كانت �أول
من �إ�ستخدم كلمة «مينغي» يف املحادثة اليومية ،مع العلم
�أن ه�ؤالء اجلنود رمبا ال يعلمون �أن �آباءهم كانوا �أول من
جلب هذه الكلمة من �أفريقيا.

وعل ��ى الف ��ور ،و�ص ��ل «رج ��ال املينغ ��ي» املتجول ��ون �إىل
الناقورة حيث املقر العام لليونيفيل ،فعر�ضوا ب�ضائعهم
على بواباته.
وملا �أ�ضحت اليونيفيل جزء ًا من امل�شهد العام يف املنطقة،
ب ��د�أت الأكواخ الدائمة تظهر وترف ��ع لآفتات كتب على
�أحدها مث ًال «حمل املينغي اللبناين الأ�صلي».
تو�سعـت الناقــورة ب�سرعــة بعــدمــا كانـت قـريــة
وهكذاّ ،
وادعــ ��ة حتت�ض ��ن فقــ ��ط مينــ ��ا ًء لل�صيــ ��د يف منطقــة
بعيــ ��دة يف لبنان ،وتكاثرت املحالت واح ��د ًا بعــد �آخــر
يف جــ ��وار املقــر العــ ��ام ،ون�شــ�أ نتيجـــ ��ة لــذلك �شــارع
كـامــ ��ل ،فكــ ��ان مــ ��ن الطبيعـ ��ي �أن يطلـق عليـ ��ه �إ�سـم
«�شــارع مينغــي».
وتط ��ور �إ�ستخ ��دام الكلمــة لت�صبــح نوعــ� � ًا من العالمة
التجارية ،ف�صار كل �شيء يباع يف ال�شـارع خارج �أ�سوار
املقر العـام لليونيفيل يف الناقـورة يكتـب عليـه «مينغي»،
حت ��ى �أن امل�أك ��والت اللبناني ��ة التقليدي ��ة ال�شهرية مثل
احلم� ��ص والفالفـ ��ل بات ��ت ت�سمــ ��ى يف هــ ��ذا ال�شــارع
«حم�ص املينغـي» و«فالفل املينغي».
هذه هي ق�صة املينغي ،ف�صدقوا �أو ال ت�صدقوا.
ح�سن �سقالوي ـ مكتب ال�ش�ؤون ال�سيا�سية واملدنية

�tentsصور
خيم
Tyre beach

جتذب النا�س �إىل ال�شاطئ

an attraction in peaceful south Lebanon

ملدينة �صور حكاية ع�شق مع البحر املحيط بها ،وللبحر يف املدينة ح�ضور كثيف ،فهو يدور حولها ويلفها
لك�أنها �أ�ضحت جزء ًا ال يتجز�أ منه ،ورمبا لهذا ال�سبب تعتمد املدينة امللقبة ب�سيدة البحار على البحر
ك�أ�سا�س لل�سياحة ال�صيفية.
وق ��د توارث �أبناء �صور حب البح ��ر جي ًال بعد جيل ،حيث
يلع ��ب ال�شاطىء دور ًا مهم ًا يف الت�أ�سي�س لنمط الرتفيه يف
حياة �أهل املدينة و�س ��كان املناطق املجاورة ،فهو بالن�سبة
له ��م مكان للهو والرتفي ��ه ،يلتقي فيه النا� ��س وي�ستمتعون
مبمار�سة الريا�ضة وال�سباح ��ة� ،إ�ضافة �إىل تناول الطعام
يف م ��كان مفتوح يتم الدخول �إلي ��ه جمان ًا .من هنا نعرف
�سبب وج ��ود  49خيم ��ة �سياحي ��ة على ال�شاط ��ئ الرملي
اجلنوبي ملدينة �صور مرخ�صة كمقاهي ومطاعم.
�ص ��ور بحد ذاته ��ا مدينة جذابة ،ومم ��ا زاد يف جاذبيتها
عن�ص ��ر ال�س�ل�ام والإ�ستق ��رار يف جنوب لبن ��ان منذ عام
 ،2006حي ��ث ت�شهد املنطقة �أطول فرتة من الهدوء منذ
عق ��ود ،ويع ��ود الف�ضل يف ذل ��ك �إىل قرار جمل� ��س الأمن
 1701و�إنت�ش ��ار ق ��وة الأمم املتح ��دة امل�ؤقت ��ة يف لبن ��ان
(اليونيفيل) واجلي�ش اللبناين يف املنطقة.

«اجلن ��وب» حتدث ��ت �إىل �صاحب خيمة نا�ص ��ر� ،إ�سماعيل
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تقع �ص ��ور يف منطقة عمليات اليونيفيل ،وهي مكان �سكن
عدد كبري من املوظفني املدنيني يف اليونيفيل من لبنانيني
و�أجانب مع عائالتهم� .إ�شارة �إىل �أن املدينة جتذب الآف
املغرتبني اللبنانيني الذين ي�ؤمونها لق�ضاء ف�صل ال�صيف
بني �أهلهم ويف ربوع وطنهم و�أر�ض �أجدادهم.
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�أحم ��د �إ�سماعيل ،الذي قال« :م ��ا �أن يبد�أ ف�صل ال�صيف
حت ��ى �أح ��زم �أغرا�ض ��ي و�أجلب مع ��ي نباتات ��ي ،و�آتي مع
عائلتي لتم�ضية ف�صل ال�صيف هنا على ال�شاطىء».
�إ�سماعي ��ل مي�ضي �صيفه عل ��ى ال�شاطئ يف خدمة النا�س
من ��ذ  16عام� � ًا� ،أخربن ��ا �أن عمل ��ه يعتم ��د عل ��ى �سكان
املنطق ��ة املقيمني� ،إ�ضافة �إىل املغرتبني .و�أ�ضاف« :مما
ال �ش ��ك في ��ه �أن عام ��ل الأم ��ن والإ�ستقرار ه ��و الأ�سا�س
لزيادة الإقبال».
تُن�ص ��ب املقاه ��ي واخلي ��م البحري ��ة يف ف�ص ��ل ال�صيف
عل ��ى ال�شاطىء بغية �إ�ستخدامه ��ا يف الأن�شطة الرتفيهية
وال�سباح ��ة والتن ��زه على �أحد �أب ��رز ال�شواطئ الرملية يف
لبن ��ان� ،إ�ضاف ��ة �إىل لعب الورق وطاول ��ة الزهر ،هذا �إىل
جانب تخ�صي�ص �أماكن ملمار�سة الألعاب الريا�ضية ككرة
القدم وكرة اليد وكرة امل�ضرب.
ونظر ًا لأهمية ال�شاطئ يف دورة تكاثر ال�سالحف البحرية،
فق ��د ُ�ص ِنف �شاطىء �صور اجلنوبي حممية طبيعية ،حيث
تق�صده ال�سالحف لت�ضع بي�ضها فيه.
بد�أت اخليم البحرية بالظهور على �شاطئ �صور اجلنوبي
منذ  25عام ًا كمبادرات فردية فح�صدت جناح ًا كبري ًا.
ونظ ��ر ًا لنموه ��ا ،قامت بلدي ��ة �صور من ��ذ  15عام ًا ب�سن

نظم وقوانني لتنظيم هذا القطاع ال�سياحي املهم.
و�س ّمي
غرب� � ًا يوجد ال�شاطئ ال�صخ ��ريِ ،كن َيتُه «اجلمل»ُ ،
كذل ��ك لوجود �صخرة يف املاء ت�شبه �سنام اجلمل .يف هذا
املكان جتد �أ�شهى و�ألذ الأ�سماك.
�أما البحار ال�سابق �إبراهيم ال�سمرا ،فقال رد ًا على �س�ؤال
عن م�ستوى الإقبال« :الإقبال مرتبط مبا�شرة بالإ�ستقرار
والأو�ضاع الأمنية».
�أن�ش�أ �إبراهيم مقهاه «الكابنت بوب» عام  1991يف مكان
يقال �أنه بقايا ميناء فرعونية.
وتاب ��ع �إبراهيم قائ�ل ً�ا« :حالي� � ًا ن�شهد �إقب ��ا ًال ال ب�أ�س به،
وزوارن ��ا م ��ن جمي ��ع �أنحاء لبن ��ان ،فنح ��ن ال نعتمد على
ال�س ��كان املحلي�ي�ن ...من ي�أت ��ي من املناط ��ق البعيدة هو
ال ��ذي يفيدن ��ا �أكرث ،لأنه ��م يتناول ��ون وجبات الغ ��ذاء �أو
الع�شاء عندنا» .وعن �أ�صن ��اف الطعام التي يقدمها قال:
«لدينا العديد م ��ن �أنواع ال�سمك الط ��ازج وامل�شاوي على
�أنواعه ��ا واملقب�ل�ات اللبناني ��ة» .و�أ�شار �إبراهي ��م �إىل �أن
زبائن ��ه «ينتم ��ون �إىل خمتلف اجلن�سي ��ات ،وبع�ضهم من
العاملني يف اليونيفيل».
زينة عزالدين ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

«نيـو اليـت»

ق�صـة جنـاح م�شغـل خياطـة ن�سائـي
يف عيتا ال�شعـب

يف بلدة عيتا ال�ش�عب ،ثمة م�ش�غل خياطة مم ّول من اليونيفيل بالتعاون مع «جمعية رعاية الأطفال ذوي الإحتياجات اخلا�ص�ة»،
منتجاته لي�س�ت بالـ «هوت كوتور» ،وت�ص�اميمه ال ت�ضاهي �آخر �ص�يحات الأزياء الباري�سية ،بيد �أنه يعني الكثري ملجموعة
من الن�س�اء من عدد من القرى اجلنوبية .وبلغ جناح امل�ش�غل �إىل حد �أن العديد من ه�ؤالء الن�س�اء بنت يتطلعن �إىل م�ش�اريع مماثلة،
ويطلنب من اليونيفيل امل�ساعدة يف زيادة خربتهن كي يت�سنى لهن الإنخراط يف �أعمالهن التجارية اخلا�صة.
ب ��د�أت فكرة امل�ش ��روع بع ��د �أن �إت�صل ��ت رئي�س ��ة «جمعية
رعاي ��ة الأطف ��ال ذوي الإحتياج ��ات اخلا�ص ��ة» يف عيت ��ا
ال�شع ��ب ،ال�سيدة دع ��د �إ�سماعيل ،بق�س ��م ال�ش�ؤون املدنية
يف اليونيفي ��ل والكتيبة الغانية العاملة يف �إطار اليونيفيل،
متقدمة بطلب للح�صول على امل�ساعدة يف توفري التدريب
املهني للن�ساء يف املنطقة.
وق�ضى �إق�ت�راح ال�سيدة ا�سماعي ��ل بتجهيز م�شغل خياطة
ومتوي ��ل تدري ��ب � 35إمر�أة وفت ��اة من قرى عيت ��ا ال�شعب
ورمي� ��ش والقوزح ورامية وبيت لي ��ف ودبل على اخلياطة.
م ��ن ناحيته ��ا� ،إ�ستجابت اليونيفيل للطل ��ب ،وو ّفرت مبلغ
 25.000دوالر لتموي ��ل امل�ش ��روع لتجهي ��ز مرك ��ز متلكه
اجلمعية مبعدات خياطة ومولد كهرباء والتدريب.
وفور جتهيز امل�شغل ،تل ّق ��ت اجلمعية العديد من الطلبات
للم�شارك ��ة يف التدريب� .إ�ستمرت ال ��دورة التدريبية مدة
ثالث ��ة �أ�شه ��ر بالتع ��اون م ��ع اجلمعي ��ة وم�ساهمتها حتت
�إ�ش ��راف ال�سيدة فاطمة ال�سيد ،وه ��ي مدربة خياطة من
عيتا ال�شعب.
وكان من نتائج الدورة �أن طالبت �إحدى وع�شرين �إمر�أة
ب�إج ��راء دورة متقدم ��ة لك ��ي يت�سنى لهن تع ّل ��م تقنيات
جديدة يف اخلياطة.
ولهذه الغاية� ،إقرتحت اجلمعية على اليونيفيل امل�ساعدة
يف متويل املواد اللاّ زمة لدورة متقدمة ،بينما تغطي هي
�أي اجلمعي ��ة -مكان التدريـب وتكلفتـه الإ�ضافيـة .يذكر�أن امل�شاركات هن من �سكـان قرى القوزح وراميـة وعيتا
ال�شعب.
وتنتمي ه� ��ؤالء الن�سوة لعائالت تعمل يف الزراعة ،وي�أملن
�أن تتيح له ��ن مهاراتهن اجلديدة املج ��ال لك�سب مدخول
�إ�ضايف ميكنهن من م�ساعدة �أ�سرهن.
�إن ه�ؤالء ال�سيدات مثال للم ��ر�أة اجلنوبية املفعمة بالأمل
والع ��زم ،امل ��ر�أة الت ��ي تعمل بج ��د ودون كل ��ل وتعي حجم
امل�س�ؤولي ��ة امللق ��اة على عاتقها .لقد �أثبت ��ت ه�ؤالء الن�سوة
ه ��ذه احلقيقة ،و�أ�صب ��ح الآن ب�إ�ستطاعته ��ن امل�ساهمة يف
م�صاريف �أ�سرهن.
جدير بالذكر �أن املر�أة يف اجلنوب عموم ًا ت�ساعد �أ�سرتها
يف الزراعة ورعاية املنزل وتربية الأطفال.
وعن ه ��ذا امل�ش ��روع قالت املدرب ��ة فاطمة ال�سي ��د« :بنا ًء
على خربتي كمدرب ��ة خياطة� ،أجل�س مع الفتيات والن�ساء

و�أ�ستمع �إليهن .وقد �أخربوين �أنهن يردن �أن يكن منتجات
لك ��ي ي�ساع ��دن �أزواجه ��ن يف امل�صاريف� .إنه ��ن واثقات
ب�أنف�سه ��ن ون�شيطات .م ��ن ناحيتي� ،أتاب ��ع تدريبهن بعد
�أن مل�س ��ت رغبتهن يف �إكت�ساب مهارات جديدة ت�ساعدهن
على ك�سب مدخول �إ�ضايف».
و�أ�ضاف ��ت ال�سيدة فاطمة ال�سي ��د �أن الن�ساء امل�شاركات
يحتج ��ن �إىل �آالت خياط ��ة متطورة متكنه ��ن من تنفيذ
ت�صامي ��م �أكرث تعقي ��د ًا ،وهن يعملن مع� � ًا كفريق يتطلع
لتع ّلم املزيد.
و�أ�ضاف ��ت بفخر« :و�صلنا الآن �إىل مرحل ��ة الإنتاج ،حيث
نتلقى عرو�ض ًا لت�أمني طلبيات».
و�أ�ش ��ارت املدربة �إىل �أنه ��ا �أطلقت �إ�سم «ني ��و اليت» على
امل�شغ ��ل ،وتابعت قائل ��ة« :عقدت الأمل عل ��ى هذا امل�شغل
لع�ش ��ر �سنوات ،وعندما حتقق امل�ش ��روع �سطع نور جديد،
وه ��ذا الن ��ور ي�ستم ��د طاقت ��ه م ��ن كل واحدة م ��ن ه�ؤالء
ال�سي ��دات والفتيات� .إن ��ه رمز لبداية جدي ��دة �سيتخللها
مزيد من امل�شاريع يف امل�ستقبل».
و�أ�شارت جورجيت �صعب ،وهي ربة منزل من القوزح� ،إىل
�أنها لطاملا رغبت يف تع ّلم مهارة جديدة من �أجل م�ساعدة
�أ�سرتها ،وتابعت« :مل يت�س ّنى يل متابعة التح�صيل العلمي
العايل .الآن ،بت �أ�شعر �أنني �أ�ستطيع ك�سب مدخول� .صحيح
�أن ��ه مدخول ب�سيط ،ولكنه مع ذل ��ك يجعلني �أ�شعر ب�أنني
�أف�ضل حا ًال لأين �أ�صبحت قادرة على م�ساعدة زوجي».

و�أ�ش ��ارت ال�سي ��دات والفتي ��ات امل�ش ��اركات �إىل �أن دع ��م
�أ�سرهن املعن ��وي كان له دور �أ�سا�س ��ي يف ت�شجيعهن على
امل�ضي قدم ًا.
�إحدى املتدربات من عيتا ال�شعب قالت« :لوال هذا الدعم
مل ��ا متكنا م ��ن القيام به ��ذا التدريب ،لأننا ن�ت�رك بيوتنا
لوقت طويل للتع ّلم� .إنه ��م ي�شجعوننا وي�ؤمنون بقدراتنا».
و�أ�ضافت �أن حلقات العمل التدريبية يف جماالت ت�صفيف
ال�شع ��ر واحلياكة وال�صنارة وكذل ��ك الف�سيف�ساء و�أ�شغال
الزجاج والر�سم �ضرورية.
م ��ن جهته ��ا ،رئي�سة اجلمعي ��ة ،ال�سيدة دع ��د ا�سماعيل،
قالت �أن طلب ��ات امل�شاركة يف ال ��دورة �إنهمرت عليها من
كل �ص ��وب وهي ال ت�ستطيع رف�ضها ،و�أعربت عن �أملها يف
�إيجاد جهات راعية لدورات التدريب على اخلياطة لتلبية
الطلب ،علم ًا �أنها وفرت املكان.
وتابع ��ت« :يع ��ود الف�ض ��ل يف جناح ه ��ذا امل�ش ��روع له�ؤالء
الن�س ��اء والفتي ��ات اللوات ��ي يتمتع ��ن بالع ��زم والإرادة»،
و�أ�ضاف ��ت �أن �أب ��واب ه ��ذا املرك ��ز �ستبق ��ى مفتوحة على
ال ��دوام �أم ��ام �أي �إمر�أة تري ��د �أن تقوم بال�ش ��يء نف�سه».
وختم ��ت ال�سي ��دة �إ�سماعي ��ل حديثها قائل ��ة�« :إنني �أ�شعر
بال�سعادة كلما ر�أيتهن �سعي ��دات .هناك كثريات غريهن
ينتظ ��رن دوره ��ن ،و�آم ��ل �أن يح�صل ��ن �أي�ض ًا عل ��ى نف�س
الفر�صة».
رىل بزيع ـ ق�سم ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل

رمي�ش:

رمي�ش ،بلدة وادعة تاريخها عريق

ت ��دل بع�ض الآثار التي وجدت يف البلدة على �أن جمموعات
ب�شرية قطنتها يف العهود الرومانية والبيزنطية وال�صليبية
و�أن عرب� � ًا رح�ل ً�ا ح ّلوا به ��ا بني ف�ت�رة و�أخرى� .أم ��ا �أوائل
�سكانه ��ا يف الع�ص ��ر احلدي ��ث فيعود وجوده ��م �إىل العقد
الأخري م ��ن القرن ال�سابع ع�شر ،وق ��د �سكنوا بني بركتيها
ال�شرقي ��ة والغربية ،بح�سب ما يق ��ول مد ّر�س مادة التاريخ
يف مدر�سة البلدة الأ�ستاذ جوزيف جرجور.
ويع ��ود �أ�ص ��ل كلم ��ة رمي�ش ،كم ��ا يق ��ول جرج ��ور� ،إىل كلمة
«رم�شاي» باللغة ال�سريانية ،وهي تعني «عند املغيب» .وال�سبب
يف هذه الت�سمية لبلدته يعود �إىل �أن املكان الذي �أقيمت عليه
البل ��دة كان يف �سف ��وح التل ��ة امل�شرفة عليه ��ا ،وحتديد ًا عند
البقعة التي تعك�س عل ��ى �أ�سفل التلة ظالل �أ�شجار ال�سنديان
والبط ��م يف قمتها عند مغيب ال�شم� ��س ،ولكن م�ساحة البلدة
تو�سعت فيما بعد وباتت ما هي عليه الآن.
تعت�ب�ر كني�سة قطمون من �أقدم املعامل الأثرية يف البلدة،
ولكن هذا املعلم التاريخي يحتاج �إىل ترميم وت�أهيل الآن
بع ��د ما حلق به من �أ�ض ��رار ب�سبب عوامل مرور الزمن ،
�إ�ضافة �إىل وقوعه يف منطقة حدودية بعيدة عن م�ساكن
القرية.
مرت رمي�ش يف حقبتني تاريخيتني �أ�سا�سيتني:
املرحل ��ة الأوىل ه ��ي تلك املمتدة منذ م ��ا قبل امليالد حتى
�أواخ ��ر عه ��د حكم املعنيني ع ��ام  ،1687تخللته ��ا العهود
الروماني ��ة والبيزنطي ��ة والفت ��ح الإ�سالم ��ي� ،إ�ضاف ��ة �إىل
ال�صليبي�ي�ن والعثماني�ي�ن .وقد خ�ضع ��ت البلدة خالل هذه
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رمي�ش بلدة جنوبية وادعة ،وهي �إحدى قرى ق�ضاء بنت جبيل يف حمافظة اجلنوب .تبلغ م�ساحتها الكاملة حوايل  20كيلومرت ًا مربع ًا،
تتعدى كيلومرتين مربعني فقط .يرتاوح �إرتفاعها عن �سطح البحر ما بني  570مرت ًا يف �أدنى مواقعها
غري �أن امل�ساحة امل�أهولة فيها ال ّ
عند نقطة املرج ،و 735مرت ًا يف �أعلى مواقعها عند كني�سة قطمون.
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العهود ل�سيطرة جميع هذه القوى.
املرحل ��ة الثانية وه ��ي املمتدة م ��ن عه ��د ال�شهابيني حيث
بقي ��ت رمي�ش يف �إطار بالد ب�شارة (جبل عامل) �إىل يومنا
احلا�ض ��ر .ولكن يف العام  1920عندم ��ا بد�أت ال�سلطات
الربيطاني ��ة والفرن�سي ��ة يف عملي ��ة تر�سيم احل ��دود ،و ّقع
�أه ��ايل رمي�ش عري�ضة ورفعوه ��ا �إىل دول الإنتداب طالبوا
فيه ��ا ب� ��أن تبق ��ى بلدته ��م �ضمن الكي ��ان اللبن ��اين املزمع
�إعالنه ،وهذا ما ح�صل.
ويف تاريخ رمي�ش حمطات م�أ�ساوية عديدة� ،أبرزها �إقدام
جي� ��ش وايل ع ��كا العثم ��اين �أحمد با�شا ع ��ام  1797على
هدم البلدة و�إحراقها ب�سبب ما �إعتربه م�ؤازرة الرمي�شيني
خل�صوم ��ه الأم ��راء ال�شهابي�ي�ن ومل�ساعدته ��م الفرن�سيني
�أثناء ح�صار عكا.
واملحط ��ة امل�أ�ساوي ��ة الثانية يف تاريخ البل ��دة كان الزلزال
الكب�ي�ر الذي �ضربه ��ا ع ��ام  1837و�أدى اىل وفاة ثالثني
م ��ن �أبنائه ��ا ق�ضوا حت ��ت الأنقا�ض� ،إ�ضاف ��ة �إىل التدمري
الكب�ي�ر الذي حل ��ق بالبل ��دة .وكان م ��ن املمك ��ن �أن يكون
ع ��دد ال�ضحايا �أكرب لو مل يك ��ون معظم الأهايل عند وقوع
الزلزال يف باحة الكني�سة يقيمون قدا�س ًا م�سائي ًا.
عانى الرمي�شيون الكثري من ويالت احلرب العاملية الأوىل
ب�سبب احلرب والأمرا�ض ،حي ��ث لقي ثمانني �شخ�ص ًا من
�أبنائه ��ا حتفهم نتيج ��ة لذلك .تبع ذل ��ك موجة كبرية من
الهج ��رة ،وق ��د كان ميناء حيف ��ا هو املنطل ��ق للمهاجرين
ب�صورة �أ�سا�سية نحو الأرجنتني.

ويف الع ��ام  1948مل يت ��وان �أه ��ايل رمي�ش ع ��ن تقدمي يد
الع ��ون للنازحني الفل�سطينيني الذين جل� ��أوا �إىل ال�شمال.
ويف الع ��ام � ،1970أ�صبحت املنطقة حتت نفوذ الف�صائل
الفل�سطينية امل�سلحة.
ويف الع ��ام  1975وم ��ع �إندالع احلرب الأهلي ��ة يف لبنان،
�شه ��دت رمي�ش ع ��ودة لأكرث م ��ن  120عائلة م ��ن �أبنائها
الذي ��ن كان ��وا يعملون يف �صف ��وف اجلي�ش اللبن ��اين وقوى
الأم ��ن الداخلي يف �أنحاء عدة م ��ن البالد .و وقعت رمي�ش
حتت االحتالل الإ�سرائيلي يف العام .1978
تعترب زراعة التبغ ووظائف القطاع العام ،وبالأخ�ص منها
حقلي الرتبية والتعليم� ،إ�ضافة �إىل العمل يف وظائف مدنية
يف اليونيفيل من امل�صادر الرئي�سية للدخل لأهايل رمي�ش.
والحق� � ًا ،ومع الإن�سحاب الإ�سرائيلي ع ��ام � ،2000أ�صبح
�أح ��د م�صادر الدخل الأ�سا�سية للبلدة �إن�ضمام العديد من
�أبنائها �إىل �صفوف اجلي�ش اللبناين وقوى الأمن الداخلي،
�إ�ضافة �إىل الذين وجدوا فر�ص عمل يف اليونيفيل.
يرتف ��ع عدد �سكان رمي�ش عادة يف ف�صل ال�صيف .يوجد
يف البلدة مدار�س ر�سمية خا�صة وفرع جلامعة� .أما �أبرز
�شخ�صي ��ات البلدة فهو اللواء فرن�س ��وا احلاج الذي كان
رئي�س ًا لغرف ��ة عمليات اجلي�ش اللبن ��اين عند �إغتياله يف
عام  2007يف تفج�ي�ر ب�سيارة مفخخة يف منطقة بعبدا
قرب بريوت.
�سلطان �سليمان ـ ق�سم ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل

كلمة رئي�س البلدية

رمي�ش بلدة جنوبية تقع على احلدود اللبنانية ـ الفل�س�طينية وال
تبعد �سوى ب�ضعة كيلومرتات عن اخلط الأزرق .عدد �سكان البلدة
يقدر ب�س�تة الآف ن�سمة على مدار ال�س�نة ،ويرتفع عدد املقيمني
فيها �ص�يف ًا �إىل ع�رشة الآف ن�س�مة ،واملورد الرئي�سي ملواطنيها هو
زراعة التبغ.
تع ��اين البل ��دة م ��ن �أزمــ ��ة مي ��اه ،وخ�صو�ص� � ًا يف ف�صـل
ال�صي ��ف� ،إذ ال يوج ��د فيه ��ا ينابيــع وال م�ص ��ادر �أخــرى
للميـ ��اه �ســ ��وى بئــ ��ر �إرتــوازي وحيـ ��د (�سعـــ ��ة � 3إن�ش)
يـــ ��وزّع امليـاه على املنــ ��ازل مبعــ ��دل � 3أو � 4ساعات كــل
�أ�سبــوعني �أو  20يومـ ًا ،مما ي�ضطـر الأهالـي �إىل �شـــراء
امليـ ��اه (بوا�سطــ ��ة ال�صهاريــج من خ ��ارج البلــدة) ل�سـد
حاجاتهـم اليوميــة.
بل ��دة رمي�ش عا�ش ��ت م�أ�ساة كب�ي�رة ملدة  33يوم� � ًا �أثناء
حرب متوز  2006متثل ��ت بفقدان ك ّلي للمواد الغذائية،
�إ�ضاف ��ة �إىل فق ��دان املي ��اه والكهرب ��اء وامل ��واد الطبي ��ة
والأدوي ��ة ،ورغ ��م ذل ��ك �إ�ست�ضافت البل ��دة �أكرث من 25
�أل ��ف ن�سمة نزح ��وا �إليها من اجل ��وار خ�صو�ص ًا من عيتا
ال�شعب ويارون وبنت جبيل وعيناتا ومارون الر�أ�س وعني
�إبل وغريها.
ولقد ت�ضررت معظم املنازل من ج ّراء الطريان احلربي
الكثي ��ف ال ��ذي مل يغ ��ب ع ��ن �أجوائه ��ا كذل ��ك الق�صف
ال�صاروخ ��ي واملدفع ��ي مم ��ا �أح ��دث ت�ص ّدع ��ات كبرية

وت�شققات يف �سقوف وج ��دران منازلها ،ولقد ظهر ذلك
جلي ًا �أثناء ف�صل ال�شتاء عرب الن�ش والرطوبة ،بالإ�ضافة
�إىل ح ��رق امل ��زارع والزيت ��ون والقم ��ح والدخ ��ان املورد
الوحيد ملعي�شة �أبناء البلدة.
بحلــول قــوات اليــونيفيــل يف العــام  2006وفقــ ًا للقــرار
 1701والذي ن�ص على ن�شر قــوات الأمم املتحـــدة جنب ًا
�إىل جنب م ��ع القـــ ��وات امل�سلحـــة اللبنانيـــ ��ة� ،ساعــدت
هــذه القــوات على ن�شــر ال�ســالم والطم�أنينــة يف نفــو�س
اجلنــوبي�ي�ن وحتقيــ ��ق الإ�ستقــ ��رار يف هــ ��ذه املنطقــ ��ة
اجلنـوبيـ ��ة كـي ينعـ ��م �أهلهـا بحيـاة طبيعيــ ��ة و�آمنــة بعد
طــــول معاناة.
ت�ش ��ارك �أفــ ��راد هـــذه القــــ ��وات ال�س� � ّراء وال�ضـــ ّراء مع
�أهالـــ ��ي جنـــوب لبنــ ��ان ،ومنهــم �أهـالـــ ��ي بلــدة رميـ�ش
الذيـــ ��ن يك ّنــون لهـم كـل تقديـــ ��ر و�إحتـــرام ،وب�صفتهـم
�ضيـــ ��وف فه ��م مدعـــ ��وون �أن يكـــون دورهـ ��م يف حفــظ
الأمـــن مو�ض ��ع �إحتــرام و�أن يتمتعـــ ��وا بالأمـان وحريــــة
احلـركــــة التي هـــم بحاجـة �إليها لأداء املهمــة املطلوبــة

�إليهم م ��ن الدولـــــة اللبنانيــــة واملجتمــ ��ع الدولـــي علــى
�أكمـــل وجــــه.
وم ��ن ه ��ذا املنطلق ،تدعو بل ��دة رمي�ش ق ��وات اليونيفيل
للتع ��اون م ��ع بلديته ��ا للم�ساهم ��ة يف تق ��دمي اخلدم ��ات
الإن�ساني ��ة والإجتماعي ��ة وامل�شاريع الإمنائي ��ة وت�شكرها
على ما قامت به من م�ساعدات يف هذا املجال.
املحامي يو�سف طانيو�س ن�رصي ـ رئي�س بلدية رمي�ش

تالميذ املدار�س اللبنانيون
يتعرفون على اليونيفيل عن كثب
تعرف عدد من تالميذ املدار�س اللبنانيني على قوة الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
(اليونيفيل) وعملها عن كثب خالل زيارة قاموا بها �إىل املقر العام لليونيفيل يف
الناقورة يف  1حزيران .2010
والزيارة التي ق ��ام بها نحو  22طالب ًا ،ترتاوح �أعمارهم
بني  12و 15عام ًا ويدر�سون يف مدر�سة الفنون الإجنيلية
للبنات والبنني يف �صيدا ،تندرج يف �سياق التفاعل املدين
ب�ي�ن اليونيفيل واملجتم ��ع املحلي .وقد �أت ��ت الزيارة بنا ًء
عل ��ى طلب م ��ن املدر�سة التي يناهز عمره ��ا  150عام ًا
والتي تعد �إحدى �أقدم املدار�س يف جنوب لبنان.
الطال ��ب �أحم ��د ح�سني 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 و�أهميته».
رافق الط�ل�اب ثالثة مدر�سني ،وق ��د �إ�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�ش� ��ؤون املدني ��ة
لليونيفيل ،ونائب الناط ��ق الر�سمي ال�سيد �أندريا تيننتي
ممث ًال مكتب اليونيفيل الإعالمي.
ويف غرف ��ة الإجتماع ��ات ،قدم ال�سيد تيننت ��ي ملحة موجزة
للط�ل�اب عن الأمم املتح ��دة ب�شكل عام ،كم ��ا قدم عر�ض ًا

تعريفي ًا عن اليونيفيل والدول امل�ساهمة بقوات فيها ،و�شرح
�أ�شكال امل�ساعدة التي تقدمه ��ا اليونيفيل للمجتمع املحلي.
كذلك رد ال�سيد تيننتي على �أ�سئلة الطالب حول اليونيفيل
والو�ضع يف اجلنوب وتنفيذ قرار جمل�س الأمن .1701
الطالبة هالة الوحيد قالت« :كنت �أعي�ش يف �سالم ،ولكن
بع ��د هذه الزيارة بت �أع ��رف كم من النا�س يعملون بجد
للحف ��اظ على ه ��ذا ال�س�ل�ام ،وكم من اجله ��د يبذلونه
مل�ساعدة النا�س يف املنطقة».
�إىل ذلك ،ق ّدم الرائد الإ�سباين جريمان فن�سنت ،ممث ًال
وح ��دة التعاون امل ��دين والع�سك ��ري يف اليونيفيل ،عر�ض ًا
تو�ضيحي� � ًا عن امل�شاريع التنموي ��ة التي تنفذها اليونيفيل
يف منطق ��ة عملياته ��ا .كم ��ا �أو�ض ��ح الط ��رق امل�ستخدمة
لتمويل هذه امل�شاريع ،وهي ت�شم ��ل �أي�ض ًا م�شاريع ثقافية
وحمالت توعية.
وتخل ��ل الزيارة عر�ض ثالث حلقات م ��ن �سل�سلة «تعرف
�إىل اليونيفيل» ،وه ��ي �سل�سلة من �إنتاج 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�صة
لتعري ��ف الطالب باملحيط الذي يعي�ش ��ون فيه ،وال �سيما
يف منطقة عانت م ��ن النزاعات ،وعن ذلك قالت« :هذه
الزي ��ارات مهمة ج ��د ًا بالن�سبة للطالب لك ��ي يعرفوا �أن
هن ��اك �أنا�س� � ًا مهتم ��ون بال�سالم ،وهن ��اك �إهتمام دويل
للحفاظ على ال�سالم يف املنطقة».
�أما معلمة املو�سيقى هرنييت قزحيا فعربت عن انبهارها
ببعث ��ة اليونيفيل وم�ست ��وى الإن�ضب ��اط يف مقرها العام،
و�أ�ضافت« :ما لفت �إنتباهنا �أي�ضا هو �أن اليونيفيل تت�ألف
من عدة دول متعددة الثقافات والأديان �إجتمعت جميعها
من �أجل مهمة واحدة� ،أال وهي احلفاظ على ال�سالم».
ويف خت ��ام الزيارة ،وزّع مكتب التعاون املدين والع�سكري
يف اليونيفي ��ل هداي ��ا تذكاري ��ة عل ��ى الطلب ��ة ،و�إلتقطت
�صورة تذكارية.
جان العلم ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

يوم ت�س ّوق للبنانيني يف موقع
للكتيبة الأندوني�سية يف اليونيفيل
ليوم واحد يف حزيران املا�ضي ،تخ ّلى موقع اليونيفيل  1-7عن �صبغته الع�سكرية
و�إرتدى ز ّي ًا جديد ًا� :سوق يف الهواء الطلق للبنانيني جا�ؤوا من قراهم لعر�ض ب�ضائعهم
وبيعها ،ومن خالل ذلك بناء عالقات جيدة مع قوات حفظ ال�سالم.

جتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه هي املرة الثانية التي تنظم فيها
الكتيبة الأندوني�سية يوم ًا للت�س ّوق� .أما الفكرة من وراء هذا
احلدث فتتمثل يف رغبة الق ��وات الأندوني�سية امل�شاركة يف
دورة الإقت�صاد املحلي وامل�ساهمة فيه ،هذا يف نف�س الوقت
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�أك�ث�ر من  20متج ��ر ًا يف املنطقة ااملحيط ��ة مبوقع الكتيبة
الأندوني�سي ��ة العاملة يف �إطار اليونيفي ��ل �إغتنموا الفر�صة
لبيع ب�ضائعهم والإعالن عنها داخل موقع الكتيبة يف قرية
عد�شيت الق�صري يف  13حزيران.
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الذي تعمل فيه على تعزيز التفاهم الثقايف.
ويف كلم ��ة ترحيبي ��ة للمنا�سب ��ة� ،ش� �دّد قائ ��د الكتيب ��ة
الأندوني�سي ��ة ،املق� �دّم �آن ��دي بريدانا كاهار ،عل ��ى �أهمية
امل�شارك ��ة الن�شطة م ��ن جانب كل جن ��دي يف اليونيفيل يف
الإ�ستقرار الإقت�صادي يف املنطقة.
�إ�ش ��ارة �إىل �أن ي ��وم الت�س� � ّوق هو فر�صة للتج ��ار يف منطقة
عملي ��ات الكتيب ��ة الأندوني�سي ��ة لبيع منتجاته ��م مثل زيت
الزيتون وال�شوكوالت ��ه والفواكه واخل�ضراوات وغريها من

املنتجات املحلية ،وبخا�صة الهدايا التذكارية من لبنان.
ط ��وين اليا� ��س ،وه ��و تاجر من بل ��دة �إبل ال�سق ��ي ،قال �إن
لل�سوق ت�أثري قوي ومبا�شر على بيع منتجات املتاجر املحلية
يف املنطقة املحيطة والإعالن عن هذه املنتجات.
ال ب ��د �أخري ًا من الإ�ش ��ارة �إىل �أن احلدث جرى على عزف
مو�سيق ��ى حية لفرقة «دلتا كوي بان ��د» الأندوني�سية بقيادة
الكابنت �أوجتو �سيام�سول.
الكتيبة الأندوني�سية يف اليونيفيل

�أطلقت اليونيفيل �سل�سلة تلفزيونية جديدة
تعــرف �إلــى اليـونيفيـــل
عنوانها ّ

وهي عبارة عن جمموعة �أفالم وثائقية مدة كل منها  10دقائق تقدم نظرة خا�صة عن �أن�شطة
اليونيفيل وقوات حفظ ال�سالم العاملة يف �إطارها بوجه خا�ص .ومن املتوقع �أن تت�ضمن ال�سل�سلة
ت�سع حلقات� ،سبع منها مت بثها عرب املحطات اللبنانية التالية :اجلديد و NBNوتلفزيون لبنان.
يف حال فاتتكم م�شاهدة �إحدى احللقات ،ميكنكم متابعتها على موقع اليونيفيل الإلكرتوين� ،أو من
خالل موقعي يوتيوب ( )YouTubeوفي�سبوك (.)Facebook

مقر اليونيفيل
يف الناقورة
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القوة البحرية -
�شريوكو
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عنا�صر نزع االلغام
يف اليونيفيل

اخلط الأزرق
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القوة البحرية -
هي�سن
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م�ساعدة املجتمع ت�سيري الدوريات
املحلي

�إن�ضموا �إلينا عرب الإنرتنت
يوتيوب (www.youtube.com/UNIFILVIDEOUNIT :(YouTube
تعرف �إىل اليونيفيل» وجميع �إنتاجاتنا التلفزيونية الأخرى عرب قناتنا على موقع يوتيوب ()YouTube
ميكنكم م�شاهدة �أحدث حلقات �سل�سلة « ّ
االلكرتوين ،مبا يف ذلك �سل�سلة «رحلة عرب اليونيفيل مع رفيق علي �أحمد»� .إ�شرتكوا بالقناة كي يتم �إعالمكم عند حتميل �إنتاجات جديدة.
�صفحة الفي�سبوك (UNIFIL-PIO :(Facebook
تعرف
�إن �صفحتنا على موقع في�سبوك  Facebookتهدف حتديد ًا �إىل الإعالن عن �إنتاجات اليونيفيل الإعالمية ،مع الإ�شارة �إىل �أن �أحدث حلقات �سل�سلة « ّ
�إىل اليونيفيل» متوفرة على هذه ال�صفحة بنوعية فيديو ذات جودة عالية� .إن�ضموا �إىل جمموعة �أ�صدقاء �صفحة  UNIFIL-PIOو�سيتم �إعالمكم على الفور
عند حتميل حلقة جديدة� .شاركونا �آراءكم من خالل ن�رش تعليقاتكم ،وال تن�سوا دعوة �أ�صدقائكم للإن�ضمام �إىل جمموعة �أ�صدقاء ال�صفحة.
موقع اليونيفيل الإلكرتوين اجلديد ـ unifil.unmissions.org
ندعوكم لزيارة موقع اليونيفيل الإلكرتوين اجلديد باللغتني العربية والإنكليزية .عرب هذا املوقع ميكنكم الإطالع على تاريخ اليونيفيل ،كما ميكنكم
احل�صول على �أحدث املعلومات ب�ش�أن مهمة اليونيفيل و�أن�شطتها احلالية ،بالإ�ضافة �إىل م�شاهدة ال�صور الفوتوغرافية والإنتاجات
التلفزيونية وجملة اجلنوب.

 ...ت�س�تخدم مروحيـ�ات
اليونيفيل قدراتها ملكافحة
احلـرائـق يف جنـوب لبنان

