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اإلفتتاحية

المردود 
اإلقتصادي 

للسـالم
�أحد ع�شر عامًا من  �إن �ملردود �لإقت�شادي �لذي حتقق على مدى 

�ل�شالم هنا يف جنوب لبنان هو �ملو�شوع �لرئي�شي �لذي مت �ختياره 

منا�شب  مو�شوع   �أن��ه  و�أعتقد  »�جلن����وب«.  جملة  من  �لعدد  لهذ� 

و�أتى كمتابعة للعدد �خلا�ص من �ملجلة �لذي �شدر مبنا�شبة �لذكرى 

�لعا�شرة لعتماد قر�ر جمل�ص �لمن �لدويل 1701.

�إن �لبنية �لتحتية �ملرتبطة بهذ� �ملردود �لقت�شادي هي  وميكن �لقول 

�أبرز دللة على �لفو�ئد �لتي ميكن �أن يجلبها �ل�شالم �إىل منطقة عمليات 

�ليونيفيل و�شكانها �لبالغ عددهم 450,000 ن�شمة. وهذ� ميّثل جانبًا 

ماديًا ملا ميكن �أن يعنيه وقف �إطالق �لنار �لد�ئم ل�شكان جنوب لبنان، 

�ل�شالم  حفظة  من  ف��رد  وخم�شائة  �لآف  للع�شرة  �إل��ه��ام  م�شدر  وه��و 

�لتابعني لالأمم �ملتحدة، بينما ن�شعى جاهدين لتنفيذ وليتنا بال�شرت�ك 

�للبنانية.  �مل�شلحة  �لقو�ت  يف  �ل�شرت�تيجيني  و�شركائنا  زمالئنا  مع 

وبطبيعة �حلال، فاإنه يو�شح �أي�شًا ما ميكن �أن تخ�شره �لأجيال �حلالية 

و�ملقبلة من �للبنانيني، يف حال كان هناك عودة �إىل �لأعمال �لعد�ئية.

من هنا، �شيتعّرف �لقّر�ء �لكر�م على �لدور �لذي يقوم به رجال �لأعمال 

�آر�ء  �إىل  �ل�شتماع  �ليونيفيل، ف�شاًل عن  �للبنانيني يف منطقة عمليات 

و�لدور  �جلنوب  يف  �لقت�شادية  �لتنمية  ب�شاأن  �للبنانية  �لتجارة  غرفة 

�لهام �لذي لعبته �ليونيفيل يف ت�شهيل هذ� �لتطّور. كذلك �شنتعرف مع 

�لنائب �لأول حلاكم م�شرف لبنان على مدى �لتغيري �لذي �شهده جنوب 

�ىل  �ل�شدد،  هذ�  يف  �ليونيفيل  ودور  �لقت�شادية  �لناحية  من  لبنان 

جانب �لتنمية �لقت�شادية و�ل�شتفادة من فر�ص �ل�شتثمار يف �ملنطقة.

ذلك  �أت��اح  وكيف  �ملنطقة  يف  �لألغام  حقول  �إز�ل��ة  عن  مقالة  وثمة 

للمز�رعني �لعودة �إىل �أر��شيهم، كما �شتتاح لنا فر�شة لفهم �ملنظور 

�لأعمال �ملحليني وكذلك طالب  �لقت�شادي من وجهة نظر رجال 

�جلامعة �للبنانية �لدولية يف مدينة �شور.

�لعزيز  ل�شديقنا  �أي�شًا  �لتحية  تقّدم  �شوف  �ملجلة  �أن  �ملهم  ومن 

طويلة  لفرتة  تر�أ�ص  �لذي  �حل�شيني،  �ملح�شن  عبد  �ل�شيد  �لر�حل 

�حتاد بلديات �شور، و�لذي �شاهم �ىل حّد كبري يف �زدهار �لحتاد 

بيننا  موجودً�  »�خل��ال«  كان  لو  �أمتنى  كم  �حلايل.  تطوره  وم�شتوى 

�ليوم لالطالع على مو�شوع هذ� �ل�شهر من �ملجلة.

وقائد  �ليونيفيل  لبعثة  كرئي�ص  ب��دوري  ��شطالعي  منذ  و�أخ���ري�، 

�لذين خدمو�  �ملتو��شل لقد�مى �ملحاربني  �لولء  �أذهلني  لها،  عام 

منتظم،  ب�شكل  �ليونيفيل  �إىل  ويعودون  �ل�شالم  حفظ  عمليات  يف 

وذلك من �أجل زيارة �لأ�شدقاء �لقد�مى وتبادل خرب�تهم مع �جليل 

�شخ�ص  �أي  من  �أكرث  �شاهدو�  ولعلهم  �ل�شالم.  حفظة  من  �حلايل 

�آخر �لتنمية �لقت�شادية �لر�ئعة �لتي �أحدثت حتّوًل يف جنوب لبنان 

منذ �أيام �حلرب و�لنز�عات �ملظلمة �ىل يومنا هذ�. �آمل �أن ي�شعدو� 

بتحيتنا لهم عند قر�ءتهم للطبعة �لرقمية من �ملجلة.

�أ�شكر �أع�شاء هيئة �لتحرير على عملهم يف هذه �لطبعة، و�أتطلع �إىل 

مو��شلة �لعمل معكم جميعًا يف �لأ�شهر �ملقبلة.

     إن عمليات األمم المتحدة 
كثـر  لحفظ السـالم هي أحـد أ
استثمـارات المجتمـع الدولي 
فعاليـة لدعـم السـالم واألمـن 
واالزدهـار. وفي حيـن أن حفـظ 
الســــالم يحمـــل ثمنـــا باهظـــا 
بشـكــل مأســـــاوي في األرواح 
المفقودة، فإنه يجلب عائدات 

هائلـة في األرواح المنقذة.

األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

رسالة من رئيس بعثة اليونيفيل 
وقائدها العام اللواء مايكل بيري
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أحداث متسلسلة

أنشطة اليونيفيل في مجال التعاون المدني- العسكري 

اليونيفيل تحتفل باليوم الدولي لحفظة السالم التابعين لألمم المتحدة

تبّرعات اليونيفيل للقوى األمنية اللبنانية

يف �شباط و�آذ�ر وحزير�ن من �لعام 2017, 

ترّبعت �ليونيفيل بعدد من �لآليات �ململوكة 

�إىل  �لأ���ش��ول  م��ن  وغ��ريه��ا  �ملتحدة  ل��الأمم 

�لقو�ت �مل�شلحة �للبنانية وخمابر�ت �جلي�ص 

�للبناين و�لأمن �لعام.

�ىل  بها  �لتربع  مّت  �لتي  و�مل��ع��د�ت  �لآل��ي��ات 

�لقو�ت �مل�شلحة �للبنانية وخمابر�ت �جلي�ص 

�آلية، و18   62 �شباط �شملت   8 �للبناين يف 

قطعة  و757  �لهند�شية،  �لأ�شول  من  قطعة 

�أ�شول تكنولوجيا �ملعلومات. وياأتي هذ�  من 

�لأم��ن  جمل�ص  ق���ر�ري  م��ع  متا�شيًا  �ل��دع��م 

 )2016( و2305   )2006(  1701 �ل��دويل 

�ل��ل��ذي��ن ح��ّث��ا ع��ل��ى ت��ق��دمي �ل��دع��م �ل���دويل 

للجي�ص �للبناين من �أجل تنمية قدر�ته. ويف 

 366 �أي�شًا  �ليونيفيل  �شّلمت  حزير�ن،   28

�أ�شول �لأمم �ملتحدة تبلغ قيمتها  قطعة من 

400,000 دولر تقريبًا �إىل �لقو�ت �مل�شلحة 

�للبنانية وخمابر�ت �جلي�ص �للبناين.

يف  �ليونيفيل  ت��رّبع��ت  منف�شلة،  وب�شورة 

�أ�شول  من  قطعة  و278  �آلية   11 ب�  �آذ�ر   3

�ل��ع��ام  �لأم����ن  �إىل  �مل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا 

يف 29 �أيار 2017، �حتفلت �ليونيفيل باليوم 

ل��الأمم  �لتابعني  �ل�����ش��الم  حلفظة  �ل���دويل 

بتعزيز  تعهدت  حيث  �لناقورة،  يف  �ملتحدة 

و�لقادة  �للبنانية  �ل�شلطات  مع  �شر�كتها 

�آمنة  بيئة  على  �حلفاظ  �أج��ل  من  �ملحليني 

وم�شتقرة يف �جلنوب لبنان.

�ل�شالم  حفظ  فان  تعلمون،  »كما  و�أ�شاف: 

��شتثمار يف �ل�شالم �لعاملي و�لأمن و�لإزدهار، 

وهو م�شروع �أ�شا�شي لالأمم �ملتحدة«.

و�ل�����ش��د�ق��ة  �لح�����رت�م  بعمق  �أ����ش���اد  ك��م��ا 

و�شكان  �ليونيفيل  بني  و�لقويني  �ملتبادلني 

جنوب لبنان وهو �أمر »جلّد مكافئ وحمفّز«.

يف  �ل�شاد�ص  هو  �لترّبع  هذ�  وكان  �للبناين. 

�شل�شلة من �لتربعات �لتي قدمتها �ليونيفيل 

�ىل �لأمن �لعام منذ عام 2011. 

�ل�شرت�تيجي  �حل���و�ر  عملية  ب��د�ي��ة  ومنذ 

مب��و�رد  �ليونيفيل  ترّبعت   ،2010 ع��ام  يف 

يف  مبا  �للبنانية،  �مل�شلحة  للقو�ت  خمتلفة 

ذلك �آليات ومباين جاهزة ومولد�ت كهرباء 

تبلغ  كمبيوتر  وم��ع��د�ت  بحرية  وح��اوي��ات 

قيمتها �أكرث من 2,8 مليون دولر.

�لعام  وقائدها  �ليونيفيل  بعثة  رئي�ص  وق��ال 

�ل���ل���و�ء م��اي��ك��ل ب���ريي �إن ه���ذه �ل��ت��رّبع��ات 

�شعي  كيفية  على  ومهم  و��شح  »دليل  هي 

�لقو�ت  من  كل  ق��درة  زي��ادة  �إىل  �ليونيفيل 

�جلي�ص  وخم���اب���ر�ت  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة  �مل�����ش��ل��ح��ة 

�للبناين يف جنوب لبنان«.

ه��ذه  ت�شهم  �أن  ب�����ش��دق  »�آمل  و�أ����ش���اف: 

�لعمليات  ع��دد  زي���ادة  ت�شهيل  يف  �مل��ع��د�ت 

�ليونيفيل(... و�حلفاظ على  �مل�شرتكة )مع 

من  بيئة  وت��وف��ري  �لعد�ئية  �لأع��م��ال  وق��ف 

�ملدنيني يف جنوب  لل�شكان  ت�شمح  �أن  �شاأنها 

لبنان �ل�شتمر�ر يف عي�ص حياة طبيعية«.

رئي�ص  وج��ه  للمنا�شبة،  �أل��ق��اه��ا  كلمة  ويف 

كل  �ىل  �لتحية  ري��ز�  �إم��ر�ن  بالنابة  �لبعثة 

ب�شجاعة  يخدمون  »�لذين  �ل�شالم  حفظة 

وبال غريّية �أو كلل« يف �ليونيفيل.

»�إن عملكم م�شدر فخر  ريز�:  �ل�شيد  وقال 

لالأمم �ملتحدة يف كل يوم من �أيام �ل�شنة«. 

�شمن  »�شنو��شل،  ري����ز�:  �ل�شيد  وق���ال 

�ل�شالم،  �إر�شاء  بغية  للجهود  بذلنا  �ط��ار 

�للبنانية  �لقو�ت �مل�شلحة  �لوثيق مع  �لعمل 

و�ل�شلطات �للبنانية، مع �لإعتماد على �أو��شر 

�ل�شد�قة �لتي تربطنا باأهايل جنوب لبنان«.

حتت  �أقيم  قد  �لعام  ه��ذ�  �حتفال  وك��ان 

جميع  يف  �ل�شالم  يف  »�لإ�شتثمار  عنو�ن 

�نحاء �لعامل«.

�لقائد  ن��ائ��ب  ��شتعر�ص  �حل��ف��ل،  وخ���الل 

�شينغ  �شانديب  �لعميد  لليونيفيل  �ل��ع��ام 

�ل�شيد  مع  وو�شع  �ل�شرف،  حر�ص  باجاج 

�لزهور  �أكاليل  زمط  عبا�ص  و�لعميد  ريز� 

على �لن�شب �لتذكاري تخليدً� لذكرى 325 

فقدو�  �ليونيفيل  من  �شالم  حفظ  جندي 

و�جبهم يف جنوب  ت��اأدي��ة  �أث��ن��اء  �أرو�ح��ه��م 

لبنان منذ تاأ�شي�ص �لبعثة يف عام 1978.

�ملدين- للتعاون  �ليونيفيل  م�شاريع  تعالج 

�لأك���رث  �لح��ت��ي��اج��ات  بع�ص  �ل��ع�����ش��ك��ري 

�إحل���اح���ا ل��ل�����ش��ك��ان �مل�����ش��ي��ف��ني وت��دع��م 

�لوقت  نف�ص  يف  ه��ذ�  �ملحلية،  �ل�شلطات 

�لعالقات  توطيد  يف  فيه  ت�شهم  �ل���ذي 

وهذه  �ملحلية.  و�ملجتمعات  �ليونيفيل  بني 

تعبيد  �شكل  على  ج��اءت  �شو�ء  �مل�شاريع، 

طريق �أو تقدمي م�شاعدة طبية �أو بيطرية 

ترتك  ق���در�ت،  وبناء  تعليمية  دور�ت  �أو 

ب�شمة على حياة �لنا�ص يف جنوب لبنان.

ومنذ 1 كانون �لثاين �إىل 31 �أيار 2017, 

5000 ن�شاط د�خل منطقة  مّت تنفيذ نحو 

ومن  لبنان.  جنوب  يف  �ليونيفيل  عمليات 

�ملائة  يف   39 �أن  جند  �لأن�شطة،  هذه  بني 

و�لطبية  �ل�شحية  بامل�شاعدة  يت�شل  منها 

وط��ب �لأ���ش��ن��ان و�ل��ط��ب �ل��ب��ي��ط��ري، و26 

يف  و�جل���ولت  بالرتباط  يت�شل  �ملائة  يف 

�لطرق  على  �ملرور  حركة  و�إد�رة  �لأ�شو�ق 

�لأن�شطة  من  �ملائة  يف  و20  �لثقة،  وبناء 

يتعلق بدور�ت لغوية خمتلفة.

تنفيذ  جرى   ،2017 حزير�ن   23 وحتى 

40 م�شروعًا مبيز�نية تبلغ نحو  �أكرث من 

 ,2016 ع��ام  وخ��الل  دولر.   520,000

ما  �لوحد�ت  وخمتلف  �ليونيفيل  �أنفقت 

 279 يف  دولر  مليون   3,56 جمموعه 

م�شروعًا يف منطقة عمليات �ليونيفيل.
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االقتصاد في الجنوب

 اإلفتتاحية
رسالة من رئيس بعثة اليونيفيل 
وقائدها العام اللواء مايكل بيري

أحداث متسلسلة

 الصفحة الوسطى:
الجوالت في األسواق تساعد اإلقتصاد المحلي

 هل تعلم؟
النيبال

تشجيع الفنون

العرقوب تزدهر في موسم المهرجانات

عودة المزارعين إلى حقولهم بعد تنظيفها من األلغام

لبنان في القلب

إرث »الخال« سوف يبقى

شهادة على االزدهار

رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يشيد بدور اليونيفيل

االستفادة من اإلمكانات االقتصادية في الجنوب

»الجـنــــــــوب«
تُنشــــر عبـر المكتب اإلعالمي لليـونيفيــل

 الناشر
إمران ريزا

 رئيس التحرير
أندريا تيننتي

 المحرر الرئيسي )لالنكليزية(
تيالك بوخاريل

 المحررة )للعربية(
جمانة صايغ

 إخراج وتصميم 
زينة عزالدين

 مساعد التحرير
أديب الموسى

 المصورون
 باسكال ماركوس

)LIU حمزة بزون )جامعة 
 زينة عزالدين

 المقدم سانجايا ديوجا

 سوزان بدرالدين
)LIU عدنان عطية )جامعة 

 غفار شرف الدين
 محمد حمزة

مهرجان الهبارية )فايسبوك(

 تحرير الصور
زينة عزالدين

 مساهمون
 ايمان اسماعيل
 تيالك بوخاريل 

 المقدم تيموثي أوبراين
 جمانة صايغ

 سوزان بدرالدين
 الرائد شاريجان باهادور ماال
)LIU عبير عجمي )جامعة 

 غفار شرف الدين
)LIU فاتن بزي )جامعة 

 محمد صالح
هبة منذر

لالتصال بـ »الجنوب«
+961 1 926 441
+961 1 926 442

بريد الكتروني:هاتف:

فاكس:

 pokharelt@un.org

+961 1 827 016

يمكــن إعــادة طبــع مقاالت »الجنوب«، باســتثناء تلك المحددة بعالمة 
حق المؤلف ©، من دون اذن وبشــرط ارســال نســختين عن المنشــور 

الذي يحتوي على  اعادة الطباعة، الى رئيس تحرير »الجنوب«.

www.raidy.com | Raidy طبــاعـــــة وفـــــرز:

تنازل
ال تشير العالمات أو طرق عرض المواد في هذه المجلة الى أّي تعبير عن رأي من آراء اليونيفيل، في ما يتعلّق بالوضع القانوني ألي بلد أو أرض أو مدينة وألي من سلطاتها، أو في ما يتعلق برسم حدودها. وال تمثّل بالضرورة 

اآلراء المعروضة،سياسات اليونيفيل أو مواقفها، كما ال يشّكل ذكر األسماء أو العمليات التجارية أّي تسويق لها.

)LIU
عدنان عطية )جامعة الـ 



      إنني أشجع 
االطراف على البحث 
بنشاط... عن تدابير 
ملموسة لبناء الثقة 
يمكن ان تساعد فى 
الحفاظ على الهدوء 

وتمهيد الطريق 
تدريجياً لوقف دائم 

إلطالق النار.

�لتز�م  لأوؤك��د  �ليوم  هنا  »�أنا  �حل��ري��ري:  �لرئي�ص  وق��ال 

�ل��دويل  �لأم���ن  جمل�ص  ب��ق��ر�ر  مكوناتها  بكل  حكومتي 

1701. و�أدعو �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة لدعم �جلهود 

�لر�مية �ىل �شمان وقف د�ئم لطالق �لنار يف �أ�شرع وقت 

ممكن. لقد تاأخر ذلك كثري�، وحكومتي ملتزمة بتحريك 

جدول �لأعمال هذ� قدما«.

�لدول  وجميع  باليونيفيل  �ل��وزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  و�أ�شاد 

�لأربعني �مل�شاهمة بقو�ت فى مهمة حفظ �ل�شالم �لتابعة 

للالأمم �ملتحدة »لقيامهم بدور رئي�شي فى �حلفاظ على 

�ل�شالم على حدودنا �جلنوبية«.

بذل م�شاعيه  �ملتحدة  �لعام لالأمم  �لأم��ني  كما طلب من 

�حلميدة لتحديد حدود لبنان �لدولية، وبخا�شة يف �ملناطق 

�لتي تكون فيها �حلدود متنازع عليها �أو غري موؤكدة.

قر�ر  تنفيذ  ح��ول   2017 مت��وز  يف  �ل�شادر  تقريره  ويف 

جمل�ص �لأمن �لدويل 1701، رّحب �لأمني �لعام �أنطونيو 

ب�شاأن  �حلريري  �ل��وزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  ببيان  غوتريي�ص 

تقريره  يف  وق��ال  �لنار،  لإط��الق  د�ئ��م  وق��ف  �إىل  �ل�شعي 

لإ�شتقر�ر  �شمان  �أف�شل  يظل  ذلك  �ن  �ىل  بالنظر  »�نه 

طويل �لأمد فاإنني �كرر ��شتعد�د �لأمم �ملتحدة ملو��شلة 

تقدمي �مل�شاعدة فى هذ� �ل�شدد«. و�أ�شاف: »�إنني �أ�شجع 

�لر�حل  جنل  �حل�شيني،  حممد  حتدث  �لكلمات  بهذه 

�شور  بلدية  رئي�ص  ك��ان  �ل��ذي  �حل�شيني  �ملح�شن  عبد 

ورئي�ص �حتاد بلدياتها حتى وفاته يف 25 �شباط 2017, 

ملخ�شًا ق�شة حياة و�لده �ل�شتثنائية.

كان  »�خلال«،  باإ�شم  �أي�شا  ُيعرف  كان  �لذي  �حل�شيني، 

لبنان.  جنوب  �شكان  من  للكثري  بالن�شبة  �لروحي  �خلال 

وبال�شافة �ىل كونه كان م�شدرً� لل�شعور بالأمن و�لرعاية 

لأهايل �ملنطقة، كان كذلك معروفًا بلطفه وحمبته.

وبالن�شبة لليونيفيل، �لتي تعمل يف جنوب لبنان منذ عام 

1978، كان �لر�حل �حل�شيني رمزً� ل مثيل له يف �لتعاون 

من �أجل �حلفاظ على �ل�شالم و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة.

و�أم�شى  ���ش��ور،  يف   1935 ع��ام  يف  �حل�شيني  ول��د 

حيث  عائلته،  مع  حياته  من  �لأوىل  عاما  �لع�شرين 

يف  و�ل��ده  م�شاعدة  يف  �ملر�هقة  �شنو�ت  معظم  ق�شى 

�للبنانيني  من  �لعديد  غ��ر�ر  وعلى  �ل��زر�ع��ة.  جم��ال 

 .1955 �جلنوبيني، هاجر �إىل غرب �أفريقيا يف عام 

وعا�ص يف �شور منذ عودته يف عام 1978، وهو نف�ص 

�لعام �لذي مّت فيه ن�شر �ليونيفيل.

تك��ن  مل  �لوط��ن  �إىل  �لع���ودة  رحل���ة  فاإن  ذلك،  ومع 

�شهل���ة، فقد عانى من عق��ود من �لنز�عات و�حل��رب 

وك��ان �حل�شيني  �لأم��ن.  و�ن��ع��د�م  و�لح��ت��الل  �لأهلية 

ويتغل��ب عليها.  �لدو�م،  �ل�شعاب على  �ملثابر يتحدى 

ثم  وم�ن   ،2001 عام  يف  �شور  لبلدية  رئي�شًا  �نتخب 

�نتخب رئي�شًا لحتاد بلديات �شور. خالل حرب عام 

2006، وفقا لنجل��ه حممد، قّدم �حل�شيني م�شاع�دة 

متو��شل��ة للمحتاجني عل��ى �لرغم من �شّدة �حلرب. 

وق�د مّت تكرمي���ه بع��د ذلك من قب��ل �لرئي�ص �للبناين 

لأعمال���ه »�لبط�ولي���ة«.

ولطاملا كان �لر�حل �شديقًا وثيقًا وخمل�شًا لليونيفيل، 

عليه  يطلقون  كانو�  �ليونيفيل  ق��ادة  بع�ص  �أن  حتى 

�ىل  بالن�شبة  كان  ذلك،  �إىل  و»�خلال«.  »بابا«  لقب 

ملمو�شة  تد�بري  عن  بن�شاط...  �لبحث  على  �لط���ر�ف 

�لهدوء  على  �حلفاظ  فى  ت�شاعد  �ن  ميكن  �لثقة  لبناء 

ومتهيد �لطريق تدريجيًا لوقف د�ئم لإطالق �لنار«.

�للو�ء  �لعام  وقائدها  �ليونيفيل  بعثة  رئي�ص  ناحيته،  من 

�حلريري  �ل��وزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  على  �أثنى  بريي  مايكل 

و�لوقف   1701 بالقر�ر  �لتز�مه  تاأكيد  �ع��ادة  لناحية 

�لد�ئم لإطالق �لنار.

وقال رئي�ص �لبعثة: »�ن �ليونيفيل موجودة هنا منذ �شنو�ت 

طويلة، ونحن نحتاج حقا �ىل �لو�شول �ىل نقطة نناق�ص 

فيها وقف �طالق نار د�ئم و�لتاأكد من �ن هذ� �مل�شطلح 

يدخل يف �ملعجم هنا وننتقل �ىل ت�شوية حقيقية«.

كما لفت �ىل �ن �لتعاون بني �ليونيفيل و�لقو�ت �مل�شلحة 

للحفاظ على �ل�شتقر�ر على طول  �للبنانية كان حا�شمًا 

�خلط �لزرق منذ �أكرث من ع�شر �شنو�ت.

يعقوب  �لدفاع  وزي��ر  فيها  ر�فقه  �لتي  �ل��زي��ارة،  وخ��الل 

جوزيف  �لعماد  �للبنانية  �مل�شلحة  �لقو�ت  وقائد  �شر�ف 

وم�شوؤولني  �للبناين  �جلي�ص  �شباط  كبار  من  وعدد  عون 

حكوميني، قام �لرئي�ص �حلريري �أي�شًا بجولة يف منطقة 

عمليات �لبعثة يف جنوب لبنان وعلى طول �خلط �لأزرق.

تيالك بوخاريل - مكتب اليونيفيل اإلعالمي

�ليونيفيل �شلة و�شل مع �لنا�ص يف منطقته، وبرحيله 

�شوف يرتك فر�غًا كبريً�.

بالن�شبة �إىل �لباقر �آدم، مدير مكتب �ل�شوؤون �ملدنية يف 

�ليونيفيل، فاإن »�خلال« كان مبثابة »�شفري �ليونيفيل«.

يتحدث �ل�شيد �آدم عن �لر�حل، فيقول: »لقد ��شتغل كل 

طاقاته وعالقاته لتعزيز �لثقة و�لطمئنان بني �ملجتمع 

�ملحلي وحفظة �ل�شالم �لتابعني لالأمم �ملتحدة، وتفوق 

و�ل�شالم  �لتنمية  يف  �ليونيفيل  بدور  �آمن  لأنه  ذلك  يف 

�مل�شتد�م يف جنوب لبنان«.

م��ن  ركي��زة  ك�ان  »�خل��ال«  �إن  �آدم  �ل�شي��د  ويق��ول 

ركائز �ملجتمع و�مل�شاهم �لأول يف بناء �ل�شالم خ��الل 

�لأوقات �ل�شعبة.

�إىل  �لق�شايا  نقل  يف  و�شل  �شلة  ك��ان  »لطاملا  ويتابع: 

�لتي كان  �لتوتر�ت  �أجل تهدئة  �ملجتمعات �ملحلية، من 

ُيطلق عليها ت�شمية »�لغيوم �لعابرة««.

معنى  يعرف  كان  فقد  �لغرت�ب«،  �أبناء  »�أحد  وكونه 

�لبتعاد عن �لوطن. وهكذ�، فاإن »�خلال« لطاملا �أبدى 

وكانت  لليونيفيل،  �لتابعني  �ل�شالم  حلفظة  �ح��رت�م��ًا 

�لزرق  �لقبعات  دعم  �ىل  تدعو  و�أ�شرته  لأبنائه  و�شيته 

و�لتفاهم معهم.

»ه���وؤلء �لن��ا�ص ت�رك���و� بي���وت�ه�م و�أوط���انهم خلدم���ة 

على  ي�شع��رون  جتعل��وهم  �أن  عليكم  ويج��ب  لبنان، 

�ل��دو�م وكاأنه��م يف �أوطانه��م«، ه��ذ� م��ا كان يق�ول��ه 

�ل�ر�ح���ل وفق��ًا لنجل��ه حمم�د.

�مل�شب���وق،  غي���ر  �إرث���ه  تك���ري�م  وبغي���ة  رحيل���ه،  وبع���د 

�قرتح��ت بل��دي���ة �شور ت�شمي��ة �ش����ارع يف �ش���ور باإ�ش��م 

»�ش�����ارع عبد �ملح�شن �حل�شيني )�خل��ال(«.

رحمك �هلل �أيها »�خل��ال«.

إيمان إسماعيل - مكتب الشؤون المدنية في اليونيفيل
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- ولد في عام 1935 في صور، لبنان.

- متزوج وله 7 أوالد و 11 حفيدا.

- رئيس بلدية صــور من عــام 2001 
إلى عام 2010.

- أســـس اتـــحـــاد بــلــديــات صـــور بين 
عامي 2002-2001.

- رئــيــس اتــحــاد بلديات صــور مــن عام 
2004 حتى وفاته في 25 نيسان 2017.

- أسس لجنة تطوير صور عام 1985.

- مؤسس اتحاد المزارعين في الجنوب.

الطبيعية«  صـــور  »محمية  أنــشــأ   -
بدعم من رئيس مجلس النواب نبيه 

بري في عام 1997.

عبد المحسن الحسيني:

»عشرون عاماً لعائلته، وعشرون عاماً 
لنفسه، و... أربعون عاماً في خدمة اآلخرين!«

رثــاء

يـارتـــــــه األولى الى المقــــّر العـــــــــام  في ز
لليـــونيفيـــــل في الناقـــــورة بتــاريخ 21 
نيســان 2017، أشـــاد رئيس مجلس 
الوزراء سعد الحريري بالتزام اليونيفيـل 
ودورها في العمل مع القــوات المسلحة 
اللبنانية للحفاظ على االستقرار على 

طـــول الخط األزرق.

ي أرانبورو
االمم المتحدة/خورخ

 األمين العام لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريس

رئيس مجلس 
الوزراء سعد 

الحريري يشيد 
بدور اليونيفيل

 إرث »الخال« 
سوف يبقى

س
سكال ماركو

االمم المتحدة/با
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الجنوب؟  إلى االستثمار في  الناس  الذي يدفع  ما 
على  الجنوبيين  لمساعدة  فعله  يمكن  الــذي  وما 

البقاء في أرضهم؟

كان  �لتاريخية،  �لناحية  من  الــديــن:  شــرف  السيد 
جنوب لبنان، باعتباره جزءً� ل يتجز�أ من �شاحل �شرق 

�لبحر �لأبي�ص �ملتو�شط، و�حد� من �أكرث �ملناطق �شعفا 

يف لبنان و�مل�شرق. ومع ذلك، فاإن هذ� �ل�شعف، �لذي 

ذروته  وو�شل  عامًا   22 د�م  �حتالل  خالل  من  جتّلى 

كان  يوما،   33 ��شتمرت  �لتي   2006 مت��وز  ح��رب  يف 

و�شيا�شية  �جتماعية  وديناميكية  بقدرة  مرتبطًا  د�ئمًا 

و�قت�شادية ناب�شة باحلياة. و�لد�فع �لفعلي ور�ء هذه 

�لقدرة على �ل�شمود، يف لبنان ب�شكل عام وعلى وجه 

�خت�شاره  ميكن  منه،  �جلنوبي  �جل��زء  يف  �لتحديد 

�لعقل  »ت�شاوؤم  غر�م�شي:  ]�أنطونيو[  ل�  �ملاأثور  بالقول 

�إىل  �لو�قع  يف  ي�شتند  �لتفاوؤل  وهذ�  �لإر�دة«.  وتفاوؤل 

�ملناطق  �أكرث  من  لبنان  جنوب  جتعل  ملمو�شة  عو�مل 

�لو�عدة لال�شتثمار �ملحّلي و�لأجنبي.

�أول، يعترب لبنان ب�شكل عام، وجنوب لبنان على وجه 

منطقة  يف  �لقليلة  �لآمنة  �ملناطق  �أح��د  �خل�شو�ص، 

عقد  من  �أكرث  منذ  �أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق 

ويف هذ� �ل�شدد، ي�شت�شيف جنوب لبنان حو�يل 11 يف 

�ملائة من جمموع �لفروع �مل�شرفية �لعاملة يف لبنان. 

�أ�شف �ىل ذلك �أن �لقرو�ص �ملعطاة يف �جلنوب متثل 

�لقطاع  من  �ملقدمة  �لقرو�ص  �إجمايل  من   4,5 نحو 

كبريً�  تقدمًا  �لتطور  هذ�  ويعك�ص  �للبناين.  �مل�شريف 

وفر�ص  �إمكانيات  على  يدّل  ولكنه  �لتمويل،  من حيث 

هائلة لزيادة �لإدماج �ملايل.

وعالوة على ذلك، فاإن جمرد وجود �أكرث من 10,500 

جندي حفظ �شالم لليونيفيل يف �جلنوب ي�شكل د�فعًا 

�قت�شاديًا من حيث زيادة �لطلب �لد�خلي- �لإقليمي 

وخلق فر�ص عمل تفيد �آلف �لأ�شر �جلنوبية.

مـــا هـــو وضــــع جـــنـــوب لــبــنــان مـــن حــيــث الــتــنــمــيــة 
االقتصادية الشاملة في لبنان؟

تنطوي  �لقت�شادية  �لتنمية  �إن  الدين:  شرف  السيد 
�أي  ح��ا���ش��م،  ب�شكل  �لهيكلي  و�ل��ت��ح��ّول  �لتنويع  على 

من  ديناميكية  ب�شورة  �مل��و�رد  توزيع  �إع��ادة  ��شتمر�ر 

�أكرب،  �إنتاجية  �إىل  �إنتاجية  �لأقل  و�لأن�شطة  �لقطاعات 

�أو يف تنويع �لقطاع �ملحّلي  �شو�ء يف �لتجارة �خلارجية 

لالإنتاج  �لهيكلي  للتحول  �لأ�شا�شية  �لدينامية  و�لعملية 

عرب �لقطاعات )باباجورجيو و�آخرون، 2015(.

من �لزمن و�شط �لنز�عات �لإقليمية �ملت�شارعة. ثانيا، 

�إن �ملنطقة �جلنوبية من لبنان هي منطقة ذ�ت كثافة 

متو�شطة بال�شكان )�أكرث من 17 يف �ملائة من �ل�شكان 

معدلت  �رتفاع  مع  �جلنوب(،  يف  يقيمون  �للبنانيني 

�ل�شباب وم�شاحات و��شعة من �لأر�ص تنتظر م�شاريع 

��شتثمارية مثمرة يف جميع �لقطاعات. وعليه، ي�شكل 

�ليد  فيه  وتتوفر  غنية  م�شتهدفة  �شوقًا  لبنان  جنوب 

�لعاملة. وثالثا، �لهيكل �جلغر�يف و�لجتماعي �ملتنوع 

�لقت�شادية  �ملخططات  ل�شتيعاب  يهيئه  للجنوب 

�لقطاعات  ت�شمل  �أن  ميكن  �لتي  و�لآف���اق  �ملتنوعة 

�لتكنولوجيا  وحتى  و�خلدمات  و�ل�شناعية  �لزر�عية 

�ملياه  م��و�رد  �إن  ر�ب��ع��ا،  �ملعرفة.  وقطاعات  �لفائقة 

مل�شاريع  ج��ذ�ب��ة  بقعة  جتعله  �جل��ن��وب  يف  �ل��غ��ن��ي��ة 

�جلنوبيون  ُيعرف  خام�شا،  �لبديلة.  و�لطاقة  �ملياه 

بالد  من  �ملالية  �لتحويالت  يف  �حليوية  مب�شاهمتهم 

�لغرت�ب، وبخا�شة من �لدول �لأفريقية.

�إىل  حتتاج  �ل�شتثمارية  �لفر�ص  هذه  فاإن  ذلك،  ومع 

تلميع  �أجل  من  �لهيكلي  و�لتحّول  �لإ�شالح  من  مزيد 

�لإ�شالح  تد�بري  وت�شمل  كفاءتها.  و�شمان  جاذبيتها 

بر�مج  �إن�شاء  �أخ���رى،  �أم��ور  بني  من  ه��ذه،  و�لتحّول 

�خل�شائ�ص  �إىل  و����ش��ت��ن��اد�  �ل�����ش��ي��اق،  ه���ذ�  ويف 

لبنان  جنوب  فاإن  �جلنوبي،  لالقت�شاد  �آنفا  �ملذكورة 

�أطلقها  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  من  ح�شته  بالتاأكيد  يجني 

�ملتحدة  و�لأمم  �لوطني  �ل�شعيد  لبنان على  م�شرف 

)برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي للتنمية �لقت�شادية 

و�لجتماعية يف جنوب لبنان(، وبر�مج �أخرى.

وت�����ش��م��ل ب��ع�����ص �ل�����ش��م��ات �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة ل��ل��م��ب��ادر�ت 

مايل  خمطط  توفري  لبنان  مل�شرف  �ل�شرت�تيجية 

من  �لبنوك  ه��ذه  متكن  �لتي  �لتجارية  للم�شارف 

�مل�شارف  وت�شجيع  �لنا�شئة،  �ل�شركات  يف  �ل�شتثمار 

وتنظيم  �ل��ف��ائ��دة،  منخف�ص  �ئ��ت��م��ان  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 

�لديون  هيكلة  و�إع��ادة  �ل�شغري،  �لتمويل  خمططات 

 ،)2006 مت��وز  ح��رب  �أع��ق��اب  يف  )خا�شة  �ملعدومة 

وتعزيز �أدو�ت حماية �مل�شتهلك، و�إطالق ��شرت�تيجية 

�لقت�شادي  �ل��رف��اه  تعزيز  ب��ه��دف  �مل���ايل  �لإدم����اج 

�مل�شتد�م  �لق��ت�����ش��ادي  �ل��ن��م��و  ع��ن  ف�شال  و�مل����ايل، 

و�ل�شتقر�ر �ملايل.

للقيام  موؤهل  لبنان  جنوب  فاإن  �آخ��رً�،  ولي�ص  و�أخ��ريً� 

باحلياة  �لناب�شني  مغرتبيه  خ��الل  من  تنموي  ب��دور 

لهذ�  �ملالية  �مل���و�رد  �إن  �أخ���رى.  و�أم��اك��ن  �أفريقيا  يف 

لبناء �لقدر�ت �ملهنية وبر�مج تدريبية لرو�د �لأعمال 

وتعزيز  �حل��ج��م،  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  و�مل�����ش��اري��ع 

�لقت�شادية  �لتنمية  على  و�لرتكيز  �ملهني،  �لتعليم 

�ملتنوعة، مبا يف ذلك �لقطاعات �لزر�عية و�ل�شناعية 

و�خلدمات على �أ�شا�ص �مليزة �لن�شبية، وتعزيز �لبنية 

من  و�ل�شتفادة  و�لكهرباء،  �ملياه  وخا�شة  �لتحتية، 

بيئية  �شيا�شات  تنفيذ  خالل  من  �ملائية  �مل��و�رد  وفرة 

���ش��ارم��ة وم�����ش��اري��ع م��ي��اه ف��ع��ال��ة، �ىل ج��ان��ب تطوير 

�خلا�شة  �لقت�شادية  و�ملناطق  �ل�شناعية،  �ملجمعات 

و�لتعاونيات �لزر�عية.

كيف تغيرت األمــور في جنوب لبنان في السنوات 
األخيرة في ظّل الهدوء السائد والدور الذي يلعبه 
اليونيفيل في هــذا الصدد؟ وهــل تعتقد أن  وجــود 

هذا التغيير مستدام؟

السيد شرف الدين: كما ذكرت �آنفًا، فاإن �ل�شتقر�ر 
و�لذي  �ملا�شي،  �لعقد  طو�ل  لبنان  جنوب  مّيز  �لذي 

�إيجابًا  �نعك�ص  �ليونيفيل ب�شكل ملحوظ،  �أ�شهمت فيه 

وجه  على  �جلنوبي  م�شهده  وعلى  ككل  لبنان  على 

�خل�شو�ص. ومع ذلك، فاإن هذ� �ل�شتقر�ر يحتاج �إىل 

ر�شملة �قت�شادية ومالية.

�لغرت�ب، �لتي كانت موجهة نحو �مل�شاريع �لقت�شادية 

حا�شمًا  دورً�  تلعب  �أن  ميكن  و�لفعالة،  �ل�شرت�تيجية 

�للبناين  �لقت�شاد  رب��ط  وبالتايل  للتنمية،  كعامل 

بامل�شاعي �لقت�شادية و�لأ�شو�ق �ملالية يف �خلارج.

جمانة صايغ - مكتب اليونيفيل اإلعالمي

كــــة  منذ عقد من الزمن أو نحــو ذلك، يتمتع جـنـوب لبنان بهــدوء غيــر مسـبـوق، وذلك بفضــل الشـرا
االستراتيجية بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية والتي تعززت بعد اعتماد قرار مجلس األمن 
الدولي 1701 في عام 2006. والهدوء الذي أعقب صدور القرار ساعد إلى حّد كبير في التنمية االقتصادية 
التي يشهدها جنوب لبنان. »الجنوب« أجرت مقابلة مع النائب األول لحاكم مصرف لبنان، السيد رائد 
شرف الدين، وسألته عن الطرق اآليلة الى تشجيع االستثمارات، وعن مدى التغيير الذي شهده جنوب 

لبنان ودور اليونيفيل في هذا الصدد.

االستفادة 
من اإلمكانات 

االقتصادية 
في الجنوب

مالحظة من اليونيفيل

تلتزم اليونيفيـل ضمان أن يتصـرف أفرادها 
وفقاً ألعلى معايير السلوك وحسن السيرة. 
في حال الحظتـم وجـود أي سـلـوك يتنافـى 
مـع هـــذه المعاييـــر العاليــــة، الرجـاء ابالغنـا 
يــــق االتصال بقسـم السلــوك  عنــه عـن طر
يــد اإللكتروني:  واالنضبـاط اإلقليمــي عبـر البر
                             أو عبر االتصال بأرقام 

الهاتـف التاليـة:
unifil-cdu@un.org

01-926 215/6/7/8/9

     فإن االستقرار 
الـذي ميّز جنـــوب 
لبنان طوال العقد 
المـــاضـي، والــذي 

أســهـمــت فيـــــه 
اليــونيفيــل بشكل 
ملحــوظ، انعكـس 
إيجــابــاً على لبنــان 
ككل وعلى مشهده 
الجنوبي على وجه 

الخصوص.

س
سكال ماركو

االمم المتحدة/با
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اإلقتصاد المحليالجوالت في األسواق تساعد 

في المدينة التاريخية القديمة من مدينة 
فيها سلسلة من  تتقاطع  التي  صــور 
الطرقات والممرات الضيقة، عادة ما 
والسبب  نعمة،  الصيف  بداية  تعتبر 
في ذلك هو أن هذا الفصل يجلب معه 
ــار االقــتــصــادي مــن خــالل زيــارة  االزدهــ

اآلف السياح للمدينة.

أيـــار  في  السبــت  أيــام  أحد  بعـــد ظهـــر 
المحـــالت  أصحــــاب  شــــاهـــــد   ،2017
والمقيمـــــون فـي المـدينــــــة الجنــوبيــــة 
مجمـوعـــــة غيــر معتــادة مــن النــاس - 
شملــت رئيس البلديــة وقائــد الجيش 
اللبنــاني في المنطقــة وقائـد اليونيفيــل 
مـــن  يــمــرون  معـا،  يسيـــرون  وهــم   -
ويتحدثــون  التجاريـــــة  المحالت  أمــام 
مع أصحاب هـــذه المحــالت ويشترون 

أغــراضــا منها.

الجولة فكان ذو  الهدف من هــذه  أمــا 
سكان  بين  الــعــالقــات  تعزيز  شقين: 
ــيـــل، وتــشــجــيــع  ــفـ ــيـ ــونـ ــيـ الـــمـــنـــطـــقـــة والـ
تعمل  وبينما  االقــتــصــاديــة.  األنــشــطــة 
اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية 
جنباً الى جنب من أجل السالم في جنوب 

لبنان، باتت صور بالتأكيد مدينة ال بّد 
من زيارتها بالنسبة للسياح.

رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام 
اللواء مايكل بيري جــال فـي المدينـة 
ــاد بـــلـــديـــات صــور  ــحـ بــرفــقــة رئـــيـــس اتـ
حــســن دبـــــوق وقـــائـــد قـــطـــاع جــنــوب 
الليطاني في القوات المسلحة اللبنانية 

العميــد خليـــل الجميـــل.

ــذه الـــجـــولـــة، قــال  وإذ تـــحـــدث عـــن هــ
اللواء بيري »انها مناسبة مهمة اليوم 
الهدف من  »ان  لليونيفيل«، مضيفاً 
التأكيد على  الرائعة كان  هذه الجولة 
ان سكان صور واليونيفيل متقاربون 
ــنــا نــمــثــل مجتمعا  بــشــكــل وثــيــق، وأن
وأسرة، ونحن هنا للحفاظ على السالم 
ولضمان أن يستمر أهل صور بالتمتع 

بـهــــذا الســــالم«

الــكــالم،  ووافـــق السيد دبـــوق على هــذا 
أنها كانت بمثابة »جولة عائلية«،  قائالً 
مضيفاً ان »اليونيفيل والجيش اللبناني 
يقومان بدور كبير لتوفير االستقرار الذى 

يعّد ضـرورياً جداً إلقتصاد المدينة«.

وكان رئيس بعثة اليونيفيل في وقت 
ســابــق مــن شــهــر نــيــســان 2017 قد 
إلى شخصيات محلية في  أيضا  انضم 
جبيل.  بنت  مدينة  ســوق  فـي  جولة 
وبعد هذه الجولة في السوق المحلي 
التي اشتــرى خاللهــا بعض األغـراض، 
قــال اللــــواء بيــري انهـا كـانـت »تجـربـــة 

مميـــزة جــداً«.

تجدر االشارة الى أن جنود حفظ السالم 
التابعين لليونيفيل - من كال القطاعين 
الشرقي والغربي وقوة اإلحتياط التابعة 
بــزيــارة هــذه  يــقــومــون  الــعــام –  للقائد 
األسواق في منطقة عمليات البعثة في 
جنوب لبنان بشكل يومي تقريباً، وفي 
المجمل ينفــذون حـــوالي 50 جــولـة في 

السوق كل أسبوع.

ــيـــس اتـــحـــاد بــلــديــات  مـــن نــاحــيــتــه، رئـ
إن  قــال  شعيتو  هللا  عطا  جبيل  بنت 
الجهود التي تبذلها السلطات المحلية 
ازدهــار  »إعــادة  في  تسهم  واليــونيفيــل 

األسواق المحلية«.

تيالك بوخاريل - مكتب اليونيفيل اإلعالمي

ن
االمم المتحدة/زينة عزالدي

ن
االمم المتحدة/زينة عزالدي

س
سكال ماركو

االمم المتحدة/با

ن
االمم المتحدة/زينة عزالدي

س
سكال ماركو

االمم المتحدة/با
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يـــن ممثالً  صعد نحو عشر
وممثلة الى خشبة مسرح 

الحمــــــرا فـي صـــــور. بــدأ 
الممثلون الشباب بالتحرّك 
على المســـــرح، وحيّا كــــل 
واحد منهم الجمهور بكلمة 
واحــدة: »مـرحبــا«. قاســــم 
اسـطنبــولـي، وهـــو مخـــرج 
مســرحي ومؤسس مسرح 
اسطنبولي، قـــال ان »مرحبا 
هي تحية السـالم، وفي هــذه 
المسرحيــة كــل واحــد من 

الشـباب يحكي قصتــه«.

العرقــوب تزدهر في 
مـوسم المهــرجـانـات

تشجيع الفنون

�لتي دعمتها  تّوجت هذه �مل�شرحية دورة بناء �لقدر�ت 

تريو�ص  جمعية  مع  بالتعاون   ،2014 عام  يف  �ليونيفيل 

من  �ل�شاب  �جليل  بتدريب  تعنى  جمعية  وهي  للفنون، 

ممثلني وم�شورين ور�شامني و�شناع �أفالم وهو�ة فنون 

قتالية. ومنذ تاأ�شي�شها، قامت �جلمعية برعاية وتدريب 

دعم  لبنان.  جنوب  يف  �ل�شابة  �مل��و�ه��ب  م��ن  �لعديد 

�ليونيفيل �لأ�شا�شي كان �أوًل عرب تاأمني معد�ت �ل�شوت 

تدريبية  دور�ت  تنظيم  خ��الل  من  وثانيًا  و�لإ���ش��اءة، 

مئة  ذل��ك  من  ��شتفاد  حيث  �لفنون،  جم��ال  يف  مكثفة 

�شاب و�شابة من ع�شر مد�ر�ص يف جميع �أنحاء �ملنطقة.

�لدورة،   �لبو�شي وهي طالبة م�شاركة يف  لبتول  بالن�شبة 

�ملكان  هي  للفنون  تريو�ص  جمعية  �ن  جبيل،  بنت  من 

�لوحيد �لذي ميكن لها �أن تتعلم فيه �لتمثيل و�مل�شاركة يف 

م�شروع فني يف �جلنوب. و�أ�شافت �ن �لتدريب �شاهم يف 

تقوية �شخ�شية زمالئها �لطالب وعزز ثقتهم باأنف�شهم.

من ناحيته، ماريو�ص كامبني، من مكتب �ل�شوؤون �ملدنية 

للطرفني«,  »مربح  �مل�شروع  ب��اأن  يوؤكد  �ليونيفيل،  يف 

�لتعليمية،  ق��در�ت��ه��ا  تبني  للفنون  ت��ريو���ص  فجمعية 

و�لطالب يعززون قدر�تهم �لفنية.

�لطبيعية  مبناظرها  تتميز  �لتي  �ملنطقة  ه��ذه  لكن 

�جلميلة ع��ان��ت م��ن ع��ق��ود م��ن �حل���روب و�لح��ت��الل، 

�أماكن  �إىل  �للجوء  �لعديد من �شكانها على  �أجرب  مما 

�أحلق �شررً�  �لذي  �لأمر  لبنان وخارجه،  �أخرى د�خل 

ولكن  �ل�شباب.  هجرة  ب�شبب  �ملنطقة  باقت�شاد  كبريً� 

2000، بد�أ  �لإ�شر�ئيلي يف عام  �ن�شحاب �جلي�ص  بعد 

 ,2006 ع��ام  وبعد  تدريجي.  ب�شكل  يتح�شن  �لو�شع 

بد�أت �ملنطقة ت�شهد حتّوًل ملحوظًا نحو �لزدهار.

�لعرقوب  قرى  يف  �ل�شيف  ف�شل  ياأتي  هذه،  �أيامنا  يف 

جتذب  �لتي  �ملهرجانات  مو�شم  معه  جالبًا  �ل��و�دع��ة 

�ملغرتبني �للبنانيني و�ل�شياح �لآخرين، مما يخلق حركة 

نا�شطة للمهرجانات و�لأن�شطة �لإجتماعية. 

يف �لهبارية �جلنوبية يهيمن �ملعبد �لروماين �لأثري على 

2000، ت�شت�شيف  و�شط �لبلدة. ويف كل �شيف منذ عام 

�لذي  �ل�شنوي  �لهبارية  مهرجان  للمعبد  �لكبرية  �لقاعة 

كان ي�شمى �شابقا »مهرجان �لزيتون«. و�إىل جانب �إحياء 

�لقاء  �ملهرجان  يت�شمن  �للبناين،  �لرت�ثي  �لزجل  �شعر 

وعرو�ص  فولكلورية  دبكة  ورق�شات  �شعرية،  ق�شائد 

�لتقليدية  �لأطعمة  تقدم  �أك�شاك  جانب  �ىل  م�شرحية، 

زمام  ��شطنبويل  قا�شم  �أخ��ذ  �ليونيفيل،  من  وبدعم 

بد�أ  لبنان.  لتجديد م�شارح مهجورة يف جنوب  �ملبادرة 

مع م�شرح �حلمر� يف �شور يف عام 2013، ومنذ ذلك 

�حلني قام بتجديد م�شرحني �آخرين يف �لنبطية و�شور. 

�شرفو�  �ملتحم�شني  ��شطنبويل  م�شرح  �شباب  �أن  حتى 

من  م�شرفية  قرو�شًا  و�أخ��ذو�  �ل�شخ�شية  مّدخر�تهم 

�أجل تنفيذ هذه �مل�شاريع.

جلية.  كانت  و�أ�شدقائه  ��شطنبويل  جلهود  �لنتيجة 

�شور  �ملوجود يف  �مل�شرح  ��شت�شاف  فمنذ ذلك �حلني، 

و�لدولية،  �لعربية  �ل�شينمائية  �ملهرجانات  من  ع��دد� 

ونظم عرو�شًا م�شرحية ناجحة، ف�شاًل عن �ملهرجانات 

هو  �لهدف  ف��اإن  �إ�شطنبويل،  لل�شيد  ووفقا  �ملو�شيقية. 

من  لبنان  جنوب  يف  و�لفنية  �لثقافية  �حلركة  �نعا�ص 

وتدريب  جهة  من  �لفنون  على  �ل�شوء  ت�شليط  خ��الل 

»�ن هذ� خلق  �ل�شباب �ملتحم�ص من جهة �أخرى. وقال 

جيل  بناء  يف  ت�شهم  �شوف  �شور  فى  كبرية  فنية  حركة 

ثقافة   - �جلنوب  فى  �لثقافة  تعزيز  على  يعمل  جديد 

�حلياة و�ل�شالم«.

غيفار شرف الدين - مكتب اليونيفيل اإلعالمي

وخبز �ل�شاج و�ملناقي�ص، ناهيك عن �أك�شاك �أخرى تعر�ص 

منتجات �لفخار و�لر�شم على �لزجاج و�حلرف �ليدوية.

هذ�  عن  حت��دث  بركات  �أحمد  �لهبارية  بلدية  رئي�ص 

�ملهرجان فقال: »�ت�شح �أن هذه فر�شة جيدة للموؤ�ش�شات 

�ل�شغرية و�لتعاونيات و�ملبادر�ت �لن�شائية و�ملجموعات 

�حلرفية لبيع منتجاتها«.

حيث  حمام،  كفر  يف  �لن�شاط  من  مماثلة  خلّية  وثمة 

��شم  عليها  يطلق  �لتي   - �لبلدة  مهرجانات  �أ�شبحت 

»مهرجان �ل�شنوبر« و»مهرجان �لتني« - حدثًا �شنويًا 

خا�ص  ب�شكل  منه  وت�شتفيد  �ملحلي  �لإقت�شاد  يعزز 

حمام،  كفر  بلدية  لرئي�ص  ووفقًا  �ل�شغرية.  �ملوؤ�ش�شات 

�لتما�شك  �أي�شًا  تعزز  �ملهرجانات  ف��اإن  �شويد،  هيثم 

يتقاطر  حيث  وجري�نهم،  �لبلدة  �شكان  بني  �لإجتماعي 

�شكان �لقرى �ملجاورة حل�شور مهرجانات �لبلدة.

 1500 �ملا�شي ح�شر  �لعام  »يف  �نه  �ل�شيد �شويد  وقال 

»�ن كل و�حد  و�أ�شاف:  �شخ�شًا مهرجان كفر حمام«. 

من �لبائعني �لذين و�شعو� �أك�شاكًا - من بني 30 ك�شكًا 

يف �ملهرجان - ��شتطاع �ن يجني حو�يل 500 �لف لرية 

لبنانية )334 دولر�( خالل يومني«.

ويف �شبعا، بد�أت �لبلدة بني عامي 2009 و2010 ��شت�شافة 

�لزو�ر.  �لآف  �لتي جتذب  �لأن�شطة  من  متنوعة  جمموعة 

با�شم ها�شم، يتم تنظيم  بلدية �شبعا  لنائب رئي�ص  ووفقًا 

و�لثقافية  و�لريا�شية  �لجتماعية  �لأن�شطة  من  �لعديد 

�شنويًا، مما ي�شتقطب �ل�شياح من باقي �ملناطق و�خلارج.

�لذين  لليونيفيل  �لتابعني  �ل�شالم  حفظة  ويح�شر  هذ� 

�ملهرجانات، كما يقدمون  لبنان هذه  يعملون يف جنوب 

�لكتيبة  قامت  �ملثال،  �شبيل  فعلى  للمنظمني.  �لدعم 

�لبلديات،  طلب  على  بناء  لليونيفيل،  �لتابعة  �لهندية 

�شوتي  ونظام  لالأطفال  وهد�يا  وكر��شي  خيام  بتوفري 

لهذه �ملهرجانات يف �شبعا و�لهبارية.

�لهندية،  �لكتيبة  يف  �لإع���الم  م�شوؤول  ناحيته،  م��ن 

�شيدهارت رو�ت، قال �إن حفظة �ل�شالم ي�شهمون �أي�شًا 

يف تنويع �ملهرجان عن طريق �لقيام بالعرو�ص �لثقافية 

�لهندية، وعرو�ص �لكالب �ملدربة، و�إقامة �أك�شاك تقدم 

على  ي�شاعد  �لأمر  هذ�  »�إن  و�أ�شاف:  �لهندي.  �لطعام 

وحفظة  �ملنطقة  �شكان  )ب��ني  �لثقايف  �لتفاعل  تعزيز 

�ل�شالم �لتابعني لليونيفيل(«.

هبة منذر - مكتب اليونيفيل اإلعالمي

تقع منطقة العرقوب على سفوح جبل الشيخ وترتفع ما بين 700 إلى 1200 متراً فوق مستوى 
سطح البحر، مما يجعل مناخها معتدالً. وتنتشر على تالل العرقوب وسهولها الجميلة غابات تزخر 

بأشجار الصنوبر والزيتون والتين والبلوط.
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تقع جمهورية النيبال بين جارين عمالقين، هما الصين والهند، وهي تشتهر في العالم بسلسلة جبال 
الهيمااليا المهيبة، وبجنودها )الغورخاس( المرموقين، وروعة طبيعتها األّخاذة وتنوعها الثقافي الغني. 
وباعتبارها مسقط رأس بوذا، تعّد النيبال مقصداً لماليين البوذيين من جميع أنحاء العالم. يتحدث 
سكان النيبال 123 لغة، علما أن عدد السكان يبلغ حوالي 29 مليون نسمة يعيشون على مساحة 

147،181 كيلومترا مربعا، وهذا ما يكسب النيبال الجوهر الحقيقي لهويتها المتنوعة.

هل تعلم؟ النيبال

التي  الزراعية  األراضـــي  يــارة  ز للمرء  يمكن  العادية،  الــحــاالت  في 
يملكها ساعة يشاء، ولكن هذا ليس هو الحال بالنسبة لكثير من 
المزارعين في بلدة بليدا في جنوب لبنان، ومرد ذلك يعود الى أمرين: 
أوالً، مخاطر األلغام غير المنفجرة المدفونة تحت سطح األرض. 
وثانياً، امكانية عبور المزارعين عن غير قصد لخط االنسحاب أو 
لبنان  بين  كيلومتراً  يبلغ طوله 120  وهو خط  األزرق«،  »الخط 

وإسرائيل ويمّر عبر الحقول التي يملكها بعض اللبنانيين.

عودة المزارعين 
إلى حقولهم بعد 

تنظيفها من األلغام

15  14

ب 2017
20   آ

اجلنوبالعدد 

يذكر �ن هذه �جلمهورية �ل�شغرية، �لتي تعرف �ي�شا با�شم 

جبال  من  مذهلة  مبجموعة  تفتخر  �لهيماليا،  �شانغريال 

�لهيماليا و�لتالل و�ل�شهول و�شبكة من �لأنهار �جلليدية، 

وهو ما يجعل منها وجهة ل بّد منها للعديد من �ل�شياح فى 

جميع �نحاء �لعامل. �إن ت�شّلق �جلبال، و�لرحالت �لطويلة 

�شريً� على �لأقد�م، و�لريا�شات �ملائية، و�لطري�ن �ملظلي، 

و�لدينية هي  �لثقافية  و�لرحالت  �لربية  وحمالت �حلياة 

بع�ص من �مل�شاريع �ل�شاحرة �لتي ميكن لل�شائح �لقيام بها 

و�مل�شاريع  �لزر�عة  فاإن  �إىل ذلك،  وبالإ�شافة  �لنيبال.  يف 

لإقت�شاد  �أخ��رى  م�شادر  هي  �ملالية  و�لتحويالت  �ملائية 

بو�شفها   - �لنيبال  فاإن  �ل�شيا�شية،  �لناحية  ومن  �لبالد. 

و�شعت   - عاما   250 لنحو  ملوك  حكمها  �شابقة  مملكة 

 ,2015 ع��ام  يف  كجمهورية  لها  د�شتور  �أول 

و�لزده��ار  �ل�شتقر�ر  �أم��ام  �لطريق  مهد  مما 

و�لتنمية �لقت�شادية.

لي�ص  �ملوؤ�ش�شات،  �أق���دم  �أح��د  ه��و  �لنيبايل  �جلي�ص 

يتمتع  �أنه  ذلك  �لعامل،  يف  �أي�شا  ولكن  �لنيبال  يف  فقط 

�لأجنلو-  �حلرب  �إن  عامًا.   250 �ىل  ميتد  حافل  بتاريخ 

نيبالية، و�حلرب �لعاملية �لأوىل، و�حلرب �لعاملية �لثانية، 

�لأحد�ث  بع�ص  هي  �لأفغانية  و�حلرب  وزير�شتان  وحرب 

�لنيباليون  �جلنود  فيها  �أظهر  �لتي  �لرئي�شية  �لتاريخية 

يرث  مل  وذل��ك  و�لب�شاطة،  �لإخ��ال���ص  جانب  �إىل  قيمهم 

�عجاب �لعامل ويذهله فح�شب، و�منا �ك�شب �جلي�ص �أي�شا 

هوية »�لغورخا�ص«. �ليوم، وبالإ�شافة �إىل �لدفاع �لوطني 

�لكو�رث،  و�إد�رة  �لربية  �حلياة  على  و�حلفاظ  و�لتنمية 

هي  �ملتحدة  ل��الأمم  �لتابعة  �ل�شالم  حفظ  عمليات  ف��اإن 

ومن خالل  �لنيبايل.  للجي�ص  �لرئي�شية  �ملهام  من  و�حدة 

ن�شر 4447 جنديًا على �لأر�ص فى 16 عملية خمتلفة من 

عمليات حفظ �ل�شالم �لتابعة لالمم �ملتحدة، تعّد �لنيبال 

�شاد�ص �أكرب �لدول �مل�شاهمة بقو�ت يف هذه �لعمليات.

بقو�ت  �مل�شاهمني  �أقدم  �أحد  �أي�شًا  هو  �لنيبايل  و�جلي�ص 

ن�شر خم�شة من حفظة  مّت   ،1958 �ليونيفيل. يف عام  يف 

�ملر�قبني  فريق  �طار  يف  �لأوىل  للمرة  �لنيباليني  �ل�شالم 

�لدوليني يف لبنان. وكان ذلك �أي�شًا بد�ية �نحر�ط �لنيبال 

�حل��ني،  ذل��ك  ومنذ  �ل��دول��ي��ني.  و�لأم���ن  �ل�شلم  جهود  يف 

ويف  �ل�شالم.  حفظ  يف  به  موثوقا  �شريكا  �لبالد  �أ�شبحت 

�ليونيفيل، مّت  تاأ�شي�ص  1978، وبعد وقت ق�شري من  عام 

ن�شر جنود حفظ �شالم نيباليني يف بلدة �حلنّية. وعلى مدى 

�ل�شالم.  على  للحفاظ  هناك  �لكتيبة  �نت�شرت  عامًا،   24

وتخفي�ص  �لبعثة  عمل  مر�جعة  وبعد   ،2002 ع��ام  ويف 

عديدها، �ن�شحب �جلي�ص �لنيبايل من �ليونيفيل. غري �أن 

م�شاهمة �لنيبال ��شتمرت على �شكل �شباط �أركان و�شمن 

فريق �ملر�قبني �لدوليني يف لبنان.

 ,2006 �إ�شر�ئيل يف عام   - �أعقاب حرب حزب �هلل  ويف 

��شتوؤنفت م�شاهمة �لنيبال، وهذه �ملرة مّت ن�شر �لكتيبة يف 

منطقة  يف  مبهام  بالقيام  تكليفها  مّت  حيث  �جلبل،  مي�ص 

�لبالغ  �لأزرق  �خلط  من  كيلومرت�   15 م�شاحة  على  متتد 

 900 نحو  حاليا  وي��خ��دم  ه��ذ�  ك��ي��ل��وم��رت�.   120 ط��ول��ه 

�طار كل  لبنان وذلك يف  �لنيبايل يف  عن�شر من �جلي�ص 

 25 بينهم  ومن  �لدوليني  �ملر�قبني  وفريق  �ليونيفيل  من 

�مر�أة - ي�شكلن 21 يف �ملائة من جمموع �لن�شاء �لنيباليات 

�لعامالت يف عمليات حفظ �ل�شالم �لتابعة لالأمم �ملتحدة 

يف جميع �أنحاء �لعامل. ولدى �ملنظمة �أي�شا �شيا�شة لزيادة 

م�شاركة �ملر�أة يف �ملقبل من �لأيام.

�إن  قال  ديوجا،  �شاجنايا  �ملقدم  �لنيبالية،  �لكتيبة  قائد 

�أجل  من  جهد  �أي  يدخرو�  لن  �لنيباليني  �ل�شالم  حفظة 

تنفيذ ولية �ليونيفيل. وتابع: »�ن �لكتيبة �لنيبالية �شتكون 

وموؤ�ش�شات  �للبناين  �ل�شعب  مل�شاعدة  �ملقدمة  فى  د�ئما 

جنوب  يف  و�ل�شتقر�ر  �ل�شالم  على  �حلفاظ  يف  �ل��دول��ة 

لبنان بينما تعمل بال كلل وفقا لتوجيهات قيادة �لبعثة من 

�أجل �شالم د�ئم«.

الرائد شاريجان باهادور ماال - الضابط المسؤول عن العمليات 
في الكتيبة النيبالية - اليونيفيل

سانجايا ديوجا
االمم المتحدة/المقدم 

منذ عام 2006، تعمل �ليونيفيل ود�ئرة �لأمم �ملتحدة 

لل�شلطات  دعمًا  كلل  بال  بالألغام  �ملتعلقة  لالإجر�ء�ت 

و�ملوؤ�ش�شات �للبنانية - وب�شكل �أ�شا�شي �لقو�ت �مل�شلحة 

بالألغام  �ملتعلقة  لالأعمال  �للبناين  و�ملركز  �للبنانية 

�ملنفجرة  ب��ال��ذخ��ائ��ر غ��ري  �مل��ل��وث��ة  �مل��ن��اط��ق  لإز�ل����ة   -

و�ملتفجر�ت من خمّلفات �حلرب. ومنذ ذلك �حلني، قام 

4.7 مليون  �ليونيفيل بتطهري  �لألغام يف  �إز�لة  عنا�شر 

�لعنقودية،  بالذخائر  �مللوثة  �لأر��شي  من  مربعًا  مرتً� 

�ىل  �لأر�شية،  بالألغام  ملوثة  مربعًا  مرتً�  و105,000 

�أتاح  وقد  متفجرة.  عبوة   36,000 نحو  تدمري  جانب 

ذلك للعديد من �ملز�رعني �لعودة �إىل حقولهم، مبا يف 

ذلك يف بليد�، وتعزيز �لأن�شطة �لقت�شادية.

من ناحيته، رئي�ص بلدية بليد� ح�شن عبد �لر�شول حجازي 

2006 كانت �لبلدة باأكملها  �إنه يف نهاية حرب عام  قال 

تعاين من �لقنابل �لعنقودية �ملنت�شرة يف �أرجائها. وتابع: 

ب�شبب  �آخ��ر  �إىل  منزل  م��ن  �لنتقال  ن�شتطيع  نكن  »مل 

�لألغام يف  نزع  »خرب�ء  �أن  و�أ�شاف  �لعنقودية«.  �لقنابل 

تدعى  حكومية  غري  ومنظمة  �للبنانية  �مل�شلحة  �لقو�ت 

�أجيال �ل�شالم قامو�  بتنظيف �لبلدة من �لألغام«. 

كما �شدد على �أهمية �إز�لة جميع حقول �لألغام »لأننا بلد 

زر�عي و80% من �لنا�ص يعتمدون على �لزر�عة و�لرثوة 

�حليو�نية و�ملا�شية«. و�أ�شاف �أنه »�إذ� مل ي�شتطع �ملز�رع 

�ل�شتفادة من �أر�شه، فاإن ظروفه ت�شبح �شعبة للغاية«.

عالقة  على  �حلفاظ  �أهمية  على  تاأكيده  معر�ص  ويف 

قال  لليونيفيل،  �لتابعني  �ل�شالم  حفظة  م��ع  وط��ي��دة 

له  »كان  �ملتحدة  �لأمم  بعثة  وجود  �إن  حجازي  �ل�شيد 

�أثر �إيجابي يف عدة مناطق«.

ح�شن حممد طر�ف، وهو �أحد �ملز�رعني يف �ملنطقة، قال 

يف  �للبنانية  �مل�شلحة  و�لقو�ت  لليونيفيل  يعود  �لف�شل  �ن 

تطهري �ملناطق من �لألغام �لأر�شية وت�شهيل �لو�شول �إىل 

مز�رع  وهو  كعور،  خليل  �أما  ميلكه.  �لذي  �لزيتون  ب�شتان 

�آخر، فقال �إنه ل يز�ل هناك عدد كبري من �لأر��شي �مللوثة 

بالقنابل �لعنقودية، م�شيفًا �أن »هناك �أر��شي قريبة من 

�أر�شنا ول ميكننا دخولها لأننا نخ�شى �لقنابل �لعنقودية«.

�لنيبالية  �لكتيبة  قائد  وه��و  دي��وج��ا،  �شاجنايا  �ملقدم 

�شمن  م��ن  �مل��ن��ط��ق��ة  ت��ق��ع  و�ل��ت��ي  لليونيفيل  �ل��ت��اب��ع��ة 

لليونيفيل  �لتابعني  �ل�شالم  حفظة  �ن  قال  م�شوؤولياتها، 

م��د�ر  على  و�مل��ز�رع��ني  �ملحلية  �ل�شلطات  م��ع  يعملون 

يف  �أ�شا�شي  ب�شكل  ن�شاعدهم  »نحن  و�أ�شاف:  �ل�شاعة. 

�حل�شاد من خالل �مل�شاعدة يف قطاف �لزيتون وغريها 

�نتهاك  ت�شهيل عملهم من دون  �لأم��ور، ونعمل على  من 

بنود قر�ر جمل�ص �لأمن �لدويل 1701«.

سوزان بدرالدين - مكتب اليونيفيل اإلعالمي

االمم المتحدة/محمد حمزة

سوزان بدرالدين
االمم المتحدة/



بعد حرب عام 2006 بين حزب هللا واسرائيل، أثمرت الجهود الحثيثة التي بذلتها األمم المتحدة الى 
اتفاق يقضي بوقف األعمال العدائية.

االقتصاد في الجنوب 
االقتصاد الجنـوبي هـو اقتصاد صامـد ومقاوم استطاع التصدي لكل التحديات على 
الرغم من الظروف المعقـدة والصعبـة التي مرت بها منطقـة الجنـوب نتيجة المعاناة 
اإلستثنائية التي عاشها وال يزال يعيشها الجنوب بسبب النزاعات المتكررة على ارضـه. 
كما أن المواطـن الجنـوبي بصالبتـه وتصميمـه وبقدراته المالية المتـواضعة استطاع 

الصمـود في ارضـه واعادة احياء القطاعات االنتاجيـة من زراعـة وتجارة وصناعـة.

شهادة على االزدهار

منذ �نتهاء حرب مّتوز وحتى يومنا هذ�، ي�شهد جنوب 

�ل�شنو�ت  يف  و����ش��ت��ق��ر�رً�  �أم��ن��ًا  �لأك���رث  �ل��ف��رتة  لبنان 

�جلنوب  منطقة  ي�شود  �ل��ذي  �لهدوء  وه��ذ�  �لأخ��رية. 

�لتابعني  �ل�شالم  حفظة  تو�جد  لول  ليتحّقق  كان  ما 

لليونيفيل، و�شهرهم على ح�شن تطبيق �لقر�ر 1701.

�شاد  �جلنوب  �ىل  �ليونيفيل  لو�شول  �لأول  �ليوم  منذ 

�جلنوبيني  نفو�ص  يف  و�ل�شكينة  �لطماأنينة  م��ن  ج��ّو 

�لذين رحّبو� بحفظة �ل�شالم �لتابعني لالأمم �ملتحدة. 

�إ�شرت�تيجية  بيئة  �إقامة  على  �شاعدت  �خلطوة  وهذه 

بني  �لوثيق  �لتعاون  عززها  لبنان  جنوب  يف  جديدة 

هذ�  ثمرة  �أما  �للبنانية.  �مل�شلحة  و�لقو�ت  �ليونيفيل 

�لتعاون فتمثلت باملرونة يف حّل �مل�شاكل �لتي قد تهدد 

�لأمن و�لهدوء يف �جلنوب.

�لز�ئر ملنطقة عمليات �ليونيفي�ل، �ش�رعان ما يلم�ص 

ب��ه  يحظى  ب��ات  �ل�ذي  و�لأم�ن  �ل�شتق�ر�ر  مف�اعي��ل 

�ش�ك�ان �جلن�وب �ل�ذي يعتب�ر �ملنطق�ة �لأكرث �أمنًا يف 

�ل�شرق �لأو�شط مق�ارن�ًة مع بل�د�ن �جلو�ر �لتي ت�شهد 

ح��روب�ًا �أهلي����ة.

ت���رك ه���ذ� �ل�����ش��الم �ل���ذي ينعم ب��ه �جل��ن��وب �آث���ار�  

و�لأمنية  �لقت�شادية  �ل�شعد  خمتلف  على  �إيجابية 

و�لجتماعية و�لن�شانية. فا�شتتبب �لأمن، مما �شاعد 

�لذين  �ملنطقة  ل�شكان  �لطبيعية  �حل��ي��اة  ع���ودة  يف 

يز�ولون �أعمالهم �ليومية باأمان و�شالم.

وقد حّفز هذ� �لرخاء �لأمني �للبنانيني �لآخرين من 

كما  �جلنوب،  �ىل  للقدوم  لبنان  يف  �ملناطق  خمتلف 

�شّجع �أي�شًا على عودة �ل�شياح من جديد بعد �نقطاع 

د�م لعقود طويلة.

من ناحية �أخرى، ��شتغل �أ�شحاب روؤو�ص �لأمو�ل هذه 

�ليونيفيل،  وجود  لهم  وّفرها  �لتي  �لذهببية  �لفر�شة 

�ل�شياحية  �لقطاعات  يف  �أمو�لهم  با�شتثمار  فقامو� 

لذلك  نتيجة  �جلنوب  ف�شهد  و�لتجارية،  و�لقت�شادية 

نه�شة �قت�شادية وعمر�نية كبرية، متثلت بافتتاح عدد 

كبري من �ملحال و�ملر�كز �لتجارية وغريها من �مل�شاريع 

�ل�شياحية، مما �أدى �ىل نه�شة جتارية غري م�شبوقة.

مهمة �ليونيفيل مل تقت�شر على �إحالل �ل�شالم و�حلفاظ 

عليه فح�شب، بل �أ�شافت �ليها نفحة �ن�شانية تركت �أثرً� 

خمّلفات  من  عانى  �لذي  �جلنوبي  �ملجتمع  يف  عظيمًا 

�لتي لحقت  �لعنقودية  و�لقنابل  كالألغام  حرب متوز، 

منازلهم،  وحد�ئق  �ل�شغرية  مالعبهم  �ىل  �أطفالهم 

عنهم،  �خلطر  هذ�  دفع  يف  �شّباقة  �ليونيفيل  فكانت 

و�شارعت �ىل ��شتقد�م عدد من �لفرق �لهند�شية �ملزودة 

و�لقنابل  �للغام  لك�شف  و�ملتطورة  �حلديثة  بالآليات 

�لعنقودية متهيدً� لتفكيكها و�تالفها. كما عملت �ليونيفيل 

على تنظيف �لطرقات و�ملالعب و�حلد�ئق، وتاأمني بيئة 

�آمنة لالأطفال. وهذه �خلطوة �لن�شانية �جلّبارة �أتاحت 

للمز�رعني �أي�شًا ��شت�شالح و��شتغالل �أر��شيهم.

�لذي  �ل�شتقر�ر  هذ�  على  دلل��ة  �لأك��رث  �لنقطة  �أم��ا 

فهي  �ليونيفيل،  عمليات  منطقة  يف  �ل�شكان  يعي�شه 

قيام �أ�شحاب �لأر��شي �ملحاذية للخط �لزرق، و�لتي 

ب�شكل  �قت�شاديا  با�شتغاللها  بالألغام،  كانت مزروعة 

حديثة  وفيالت  منازل  ببناء  �شرعو�  حيث  ملحوظ، 

فيها، وزر�عة بع�شها �لآخر بالأ�شجار و�خل�شار.

�لأم��ن��ي  �ل�شقني  ع��ل��ى  �ليونيفيل  مهمة  ت��ت��وق��ف  مل 

�أي�شًا،  �لإمنائي  �جلانب  �ىل  �متدت  بل  و�لن�شاين، 

فيها ميز�نيات  �مل�شاهمة  �لدول  فخ�ش�شت حكومات 

و�لقرى.  و�لبلد�ت  �ملدن  يف  خمتلفة  م�شاريع  لتنفيذ 

كما وّفرت �ليونيفيل فر�ص عمل ملئات �للبنانيني.

�ملوفدين  حركة  حتى  هنا،  �ليونيفيل  وجود  وب�شبب 

�لدوليني �ىل �جلنوب �تخذت منحًا ت�شاعديًا، فلم تعد 

و�لدبلوما�شيني يف  �لدول و�حلكومات  روؤو�شاء  زيار�ت 

�لدول �مل�شاهمة يف �ليونيفيل �ىل �جلنوب نادرة كما يف 

�ل�شابق. وهذ� �ن دّل على �شيء فهو �شالبة  ��شتقر�ر 

�لإو�شاع �لأمنية ومتانة �لعالقات بني �ليونيفيل و�شكان 

و�زد�دو�  قلوبهم  من  �خل��وف  نزعو�  �لذين  �جلنوب 

�لذي  ثقة مب�شتقبلهم  �أكرث  و�أ�شحو�  باأر�شهم،  مت�شكًا 

يعربونه مع �ليونيفيل جنبًا �ىل جنب.

فاتن بّزي وعبير عجمي - )المؤلفتان من طالب الصحافة 
اخــتــيــار هذه  تــم  الــدولــيــة، صـــور. وقــد  اللبنانية  الجامعة  فــي 
المقالة من بين ست مقاالت مقدمة من طالب الجامعة(.

)LIU
حمزة بزون )جامعة الـ 

منطقة �جلنوب كما هو معروف تعي�ص ب�شورة �أ�شا�شية 

على �لزر�عة و�لتجارة. �أما �ل�شناعة �ملتو�جدة، حديثة 

�لأمني  �ل�شتتباب  عدم  ظّل  يف  طريقها  ت�شّق  ونا�شئة، 

وغ��ي��اب �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت. �ن �ل��و���ش��ع �لق��ت�����ش��ادي ب��د�أ 

�ملنطقة ع�شرً� ذهبيًا  �قت�شاد  �شهد  �أن  بعد  بالرت�جع 

متّيزت  �لتي   1960 �ىل   1950 م��ن  �لأع����و�م  خ��الل 

�ل�شناعية  وخا�شة  كافة،  �لنتاجية  �ملجالت  بازدهار 

منها، حيث �نت�شرت م�شانع �شناعة �لأحذية و�لن�شيج 

و�ملفرو�شات و�لألبان و�لأجبان. ولكن نتيجة لعقود من 

�ل�شر�ع خالل �لثمانينيات و�لت�شعينيات، دمرت جميع 

�أ�شحابها  ج���رب 
ُ
و�أ �جل��ن��وب،  يف  و�مل�شانع  �ملوؤ�ش�شات 

�لتجاري  ن�شاطهم  �حياء  لإعادة  و�لهجرة  �لنزوح  على 

و�ل�شناعي يف مناطق لبنانية �أخرى  �أو يف خارج لبنان.

وي��رت��ك��ز �ق��ت�����ش��اد �جل��ن��وب �ل��ي��وم ع��ل��ى �إع����ادة �إح��ي��اء 

�ل��زر�ع��ي��ة  و�مل�����ش��اري��ع  �مل��ت��و�رث��ة  �لتقليدية  �ل�شناعات 

دوره���ا  �جل��ن��وب  منطقة  ت�شتعيد  ول��ك��ي  و�ل��ت��ج��اري��ة. 

�لذين  �ملغرتبني  م��ن  �ل�شتفادة  م��ن  ب��ّد  ل  �لقت�شادي 

ي�شكلون ن�شبة ترت�وح ما بني 30% �ىل 50% من جمموع 

�أ�شحاب  و�أكرثهم من  و�لبلد�ت �جلنوبية،  �لقرى  �شكان 

يف  و��شعة  م�شاريع  تاأ�شي�ص  يف  جنحو�  �ل��ذي��ن  �خل��ربة 

�خلارج وي�شتثمرون يف �لدول �لتي تدور فيها �لنز�عات.

�أم����ا �مل��ق��وّم��ات �ل��ط��ب��ي��ع��ّي��ة و�ل��ب�����ش��ري��ة و�لم��ك��ان��ات 

يف  تتو�فر  �لتي  �ل�شتثمارية  و�لفر�ص  �لقت�شادية 

منطقة �جلنوب فتبقى من دون قيمة �ذ� مل تتاأمن لها 

لأي  و�ل�شرورية  �ملالئمة  و�لأمنية  �ل�شيا�شية  �ملناخات 

منو و�إ�شتقر�ر �قت�شادي. من هنا نعرتف باأن �ليونيفيل 

قامت بدور مهم ل�شون �ل�شالم و�لأمن يف �جلنوب.

وغرفة  و�خلا�ص  �لعام  �لقطاع  �أمام  �لتحديات  وتبقى 

و�جل��ن��وب،  �شيد�  يف  و�ل��زر�ع��ة  و�ل�شناعة  �ل��ت��ج��ارة 

يف  كبرية  �لقت�شادية،  �لقطاعات  كافة  عن  كممثلة 

�لقت�شادية  و�لمكانات  �لب�شرية  �ملقومات  ��شتغالل 

�ملوؤ�ش�شات  تطوير  خ��الل  م��ن  �ل�شتثمارية  و�لفر�ص 

كافة  يف  �مل�شاريع  �قامة  ودع��م  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 

�لقطاعات �لنتاجية �ملتنوعة.

كافة،  �مل�شاريع  �أ���ش��ح��اب  مب�شاعدة  �ل��غ��رف��ة،  وت��ق��وم 

م�شروع  لأي  �لقت�شادية  �جل��دوى  در��شات  �ع��د�د  يف 

مي�ّشرة  قرو�ص  على  �حل�شول  كيفية  على  وباإر�شادهم 

�ىل  �لتدريب  �لغرفة  تقدم  كما  م�شاريعهم.  لتنفيذ 

�ملوؤ�ش�شات �ل�شغرية و�ملتو�شطة لتطوير وحت�شني عملية  

وفقًا  و�خلارجية  �ملحلية  �لأ�شو�ق  يف  و�لت�شويق  �لنتاج 

ملو��شفات �جلودة �لعاملية.

هذ�  تطوير  من  ب��ّد  ل  �ل��زر�ع��ي،  �لقطاع  �شعيد  فعلى 

�ل��ق��ط��اع وحت�����ش��ني ق����در�ت �مل���ز�رع���ني ع��ل��ى �ع��ت��م��اد 

�لزر�عات �لبديلة كدورة �إنتاج مع �لزر�عات �لتقليدية 

هذه  مردود  لأن  �مل�شت�شلحة،  �لأر��شي  يف  و�عتمادها 

ممكنة  �لنتاج  ت�شريف  و�مكانية  م�شاعف  �لأ�شناف 

و�لفائ�ص ميكن ��شتخد�مه يف ت�شنيع منتجات غذ�ئية 

عدة �أو م�شتح�شر�ت جتميل.

تنمية  �ع��ادة  فر�شة  ف��ان  �ل�شناعة  �شعيد   على  �أم��ا 

من  ممكنة  ت��ز�ل  ل  �جلنوب  يف  �ل�شناعي  �ل�شتثمار 

خالل �لعمل على �يجاد مدن �شناعية تر�عي �ل�شروط 

�لبيئية و�لنظمة �ملرعية �لجر�ء وتتوفر فيها جمموعة 

متكاملة من �لبنى �لتحتية، وخدمات �ل�شرف �ل�شحي 

للخدمات  ومنطقة  �لعامة  و�ل�شالمة  �لطفاء  و�أجهزة 

يوؤدي �ىل خلق �جلو  متدنية، مما  وباأ�شعار  �للوج�شتية 

�ل�شتثمار�ت  وج���ذب  �ملوؤ�ش�شات  ل�شتقر�ر  �مل��الئ��م 

و�لنهو�ص بال�شناعات على خمتلف �نو�عها.

ذلك  فان  و�ل�شناعي،  �لزر�عي  �لقطاعني  وبانتعا�ص 

يف  �ل�شتثمار�ت  حجم  زي��ادة  على  �يجابًا  �شينعك�ص 

�ملو�د  من  �ملتز�يدة  �حلاجات  لتوفري  �لتجاري  �لقطاع 

�لولية لعمليات �لنتاج على تنّوعها ولت�شريف �ملنتجات 

�لد�خلية  �ل�شتهالكية  �لأ����ش���و�ق  ح��اج��ات  ولتلبية 

و�خلارجية. كما �ن قطاع �ل�شياحة �شيتاأثر �أي�شًا نتيجة 

�حلاجة �ىل ��شت�شافة رجال �لأعمال و�لوفود �لتجارية 

لعقد �تفاقيات، مما يحّرك حجم �لدورة �لقت�شادية.

و�أخريّ�، ل بّد من �لتاأكيد على �أن �لمناء يف ظّل �ل�شالم 

و�ل�شتقر�ر �لأمني غايتنا، وناأمل �ن ي�شاعدنا �لتعاون مع 

كافة �جلهات �ملحلية و�لدولية �ملد�فعة و�لد�عمة، ومنها 

�لأمم �ملتحدة، للو�شول �ىل هذه �لغاية. كما �ن �لإ�شتثمار 

�لكفيل  وح��ده  و�ل�شيا�شي  �لأمني  �لإ�شتقر�ر  عائد  على 

خمتلف  على  بلبنان  للنهو�ص  �ملالئمة  �ملناخات  بخلق 

�ل�شعد و�مل�شتويات ويف مقدمها �مل�شتوى �لإقت�شادي.

 محمــد صـالح - 
)رئيـس غـرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيـدا والجنـوب(.

االمم المتحدة/محمد حمزة

ب 2017
20   آ

16  17العدد  اجلنوب



19  18 اجلنوب

ب 2017
20   آ

العدد 

اعتبارا من 1 كانون الثاني من العام 2017، سوف يتم اإلعالن عن الوظائف المخصصة 
 https://careers.un.org للمحليين في اليونيفيل عبر الرابط االلكتروني

عند التقدم بطلب لشغل وظيفة شاغرة، تأكد من تقديم طلبك قبل انتهاء المهلة 
المحددة والمذكورة في اعالن فرصة العمل.

 يجب أن تكون جميع الطلبات مدرجة في ملف التاريخ الشخصي 
)Personal History Profile - (PHP، ويمكنكم إنشاء ملفكم الخاص عبر الموقع 

.https://inspira.un.org ــ Inspira :االلكتروني

.Inspira كذلك تأكد من أن الوثائق الداعمة ذات الصلة مرفقة ربطًا عبر 

وعند التقدم بطلب لفرصة عمل، سوف يخضع الطلب لعملية فرز مسبق بشكل 
آلي، حيث يتم التحقق من خالل هذه العملية من المعلومات التي قمت بإدخالها 

في طلبك وفقا لمعايير األهلية المحددة لفرصة العمل.

العمل  لفرصة  المحددة  المعايير  الذين يستوفون  المرشحين  اختيار  يتم  سوف 
فقط، حيث سيتم االتصال بهم من قبل  قسم إدارة الموارد البشرية من أجل 

الخضوع لتقييم و/أو مقابلة على أساس الكفاءة.

ستعطى األفضلية للمرشحين المؤهلين من السيدات على قدم المساواة.

التوظيف  عملية  مراحل  من  مرحلة  أي  في  رســوم  أي  اليونيفيل  تتقاضى  ال 
)الطلب، المقابلة، دراسة الطلب والتدريب، أو أية رسوم أخرى(.

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكتروني:
http://unifil.unmissions.org/jobs

آلية توظيف المواطنين المحليين في اليونيفيل

في نيسان وأيار 2017، شهد المقّر العام لليونيفيل وجنوب لبنان زيارات عديدة من قبل عشرات المحاربين القدامى 
من هولندا والنروج والسويد ممن خدموا مع البعثة خالل سنواتها األولى. وقد أتاحت هذه الزيارات الفرصة للبعثة 
لتوجيه التحية لهم على مساهمتهم في السالم واالستقرار الذي يتمتع به جنوب لبنان اآلن، وكذلك أتاحت فرصة 

للمحاربين القدامى للتأمل في ما مضى من األيام واالطالع عن كثب على كيفية تطور المنطقة على مّر السنين.

يف كل �شيف، يتقاطر قد�مى �ملحاربني �لذين خدمو� حتت 

علم �لأمم �ملتحدة لزيارة هذه �ملناطق و�للتقاء بال�شكان. 

من  �ملحلي  �لقت�شاد  يف  �أي�شًا  منهم  �لعديد  �شاهم  وقد 

�شبيل  وعلى  �لجتماعية.  و�لأن�شطة  �ل��ت��ربع��ات  خ��الل 

موؤخر�  �لهولنديني  �ملحاربني  قد�مى  بع�ص  ت��رّبع  �ملثال، 

كما  �شور،  مل�شت�شفى حري�م يف  �لطبية  �ملعد�ت  من  بعدد 

كري�ص  قاله  ملا  وفقًا  ر�شكنانيه،  يف  للمياه  م�شروعًا  نفذو� 

لرهوفن، �لذي خدم مع �ليونيفيل ك�شائق �شيارة �إ�شعاف 

يف عام 1978 وير�أ�ص �لآن موؤ�ش�شة خريية ت�شمى »�عادة 

.)Reunion with Lebanon( جمع �ل�شمل مع لبنان

�لرنوجيني  �ملحاربني  قد�مى  �أح��د  وهو  غاليفو�ص،  فريد 

و1988   1987 عامي  بني  �ليونيفيل  مع  خدمو�  �لذين 

�شيو��شل  �إنه  �ىل  �أي�شا  �أ�شار  مدرعة،  جند  ناقلة  ك�شائق 

�لعودة �إىل لبنان لأن �ملحاربني �لقد�مى لديهم عالقة قوية 

بال�شكان و�ملنطقة.

قال:  �أيار،  يف  لليونيفيل  �لعام  �ملقّر  �ىل  زيارة  وخالل 

�أنهم خدمو� �شتة  »�إن جميع �ملحاربني �لقد�مى، رغم 

�أ�شهر )فقط(، يحتفظون بجزء من لبنان يف قلوبهم«. 

وعلى غر�ر �لعديد من جنود حفظ �ل�شالم �لآن، فاإنه 

كان يتم تبديل حفظة �ل�شالم �لرنوجيني كل �شتة �أ�شهر 

يف �ليونيفيل.

يف  �ليونيفيل  يف  خ��دم  �ل���ذي  ب��وت��ني،  هونفو  �ل��ه��ول��ن��دي 

من  �لرغم  على  �نه  قال  �ملا�شي،  �لقرن  من  �لثمانينيات 

خ�شارته كلتا يديه �أثناء خدمته يف �لبعثة فاإنه �أم�شى »وقتًا 

جيدً�« هنا. و�أ�شاف: »�لذكريات ل تز�ل جيدة جد� على 

�لرغم من �أنني فقدت كلتا يدي«.

�ملحاربني.  قد�مى  بع�ص  �أذه��ل  هنا  حدث  �ل��ذي  �لتطور 

ج���ري�ردو����ص ي��وه��ان�����ص، وه���و �أح����د ق��د�م��ى �مل��ح��ارب��ني 

و�حدة  �شنة  ملدة  �ليونيفيل  مع  خدمو�  �لذين  �لهولنديني 

من 1979 �إىل 1980، قال: »يوجد �لآن طريق �شريع من 

بريوت �إىل �شور، بينما يف تلك �لفرتة كان هناك �لطريق 

و�ملباين  �لبنايات  من  �لكثري  �لآن  يوجد  كما  �ل�شاحلي. 

�لكبرية، �ىل جانب بنية حتتية �أف�شل«. بالن�شبة ليوهان�ص، 

»بع�ص �لأن�شطة �لقت�شادية على مدى �ل�شنو�ت �لثالثني 

�ملا�شية تربز �لآن بو�شوح«.

جنوب  يف  �لتطور  �أي�شًا  �أذهله  ماتا�ص  �ندريه  �لهولندي 

�لوديان.  �شيء يف  يوجد  يكن  »مل  قال:  وعن ذلك  لبنان، 

�أما �لآن فناأتي �ىل هنا ونرى �لنجاح �لباهر«.

�أما منى �شو�ش�شتون، وهي من قد�مى �ملحاربني �ل�شويديني، 

فقالت �أنه من �جلميل �أن نرى �أن لبنان يزدهر، و�أردفت: 

»�أعتقد �أن �حلياة �أ�شبحت ر�ئعة هنا يف �لوقت �حلا�شر«.

وخ���الل ل��ق��اء م��ع ق��د�م��ى �مل��ح��ارب��ني، ق���ال رئ��ي�����ص بعثة 

جميعا  �نهم  بريي  مايكل  �للو�ء  �لعام  وقائدها  �ليونيفيل 

�جلنوب  ب��ه  يتمتع  �ل���ذي  �ل�����ش��الم  يف  ��شهامات  ق��دم��و� 

فقال  ريز�  �إمر�ن  �لبعثة  رئي�ص  نائب  �أما  �ليوم.  �للبناين 

من  جعل  زمالئهم  وت�شحيات  �ملحاربني  قد�مى  عمل  �إن 

جنوب لبنان مكانًا �أف�شل للعي�ص فيه.

م�شاهدتهم  �إن  هنا،  للنا�ص  »بالن�شبة  ريز�:  �ل�شيد  وتابع 

من  هامًا  جانبًا  ي�شكل  منتظم  ب�شكل  تعودون  و�أنتم  لكم 

و�لتز�مكم  �ليونيفيل  وجتربة  لبنان  جنوب  على  �حلفاظ 

فيها وباخلدمة �لتي قمتم بها و�بقاء كل ذلك حّيّا ودفعه 

تيالك بوخاريل - مكتب اليونيفيل اإلعالمييف �لإجتاه �ل�شحيح«.

    الذكريات ال 
تزال جيدة جدا 
على الرغم من 
أننــي فـقــدت 

كلتا يدي.
هونفو بوتين من هولندا

س
سكال ماركو

االمم المتحدة/با
س

سكال ماركو
االمم المتحدة/با

لبنان في 
القلـب



facebook.com/UNIFIL flickr.com/photos/unifil@UNIFIL_
youtube.com/UNIFILVIDEOUNITEnglish:
youtube.com/UNIFILARABICArabic:unifil.unmissions.org

unifil.unmissions.org أدخل الى موقع 
لمشاهدة وقراءة التقرير اإلعالمي األسبوعي 
حـول أحـد األنشطـة التي يزيد عددها علـى 

األربعمائة التي تقوم بها اليونيفيل كل يوم 
في جنوب لبنان.

من التدريبات المشتركـة للشرطـة الى الزيارات 
الطبيـــة. سـلسـلــة جديــدة تبث عبـــر محطــات 
التـلفــــزة واالنتـــرنـت وتسـّلط الضــــوء علــى 
 تعاون اليونيفيــل مع القـوى األمنيـة اللبنانيـة 
 ومنظمات المجتمع المدني لدعم المجتمعات
 المحلية والحفاظ على السالم. يعرض البرنامج
مرتين في الشهـر عبـر NBN، OTV ويوتيوب.

ُيبث باللغة العربية على مدى عشر دقائق 
بمعدل حلقة جديدة كل أسبوعين عبر أثير 
اإلذاعات التالية: الرسالة، صوت المدى، 
صوت لبنان، صوت الشعب وراديو دلتا.

youtube.com/UNIFILVIDEOUNITEnglish:
youtube.com/UNIFILARABICArabic: flickr.com/photos/unifilunifil.unmissions.org facebook.com/UNIFIL @UNIFIL_

https://unifil.unmissions.org/
https://www.facebook.com/UNIFIL/
https://twitter.com/UNIFIL_
https://www.youtube.com/user/UNIFILVIDEOUNIT
https://www.flickr.com/photos/UNIFIL
https://www.youtube.com/user/UNIFILARABIC
https://unifil.unmissions.org/
http://bit.ly/2xuEVD1
https://unifil.unmissions.org/audio



