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رسالة من رئيس بعثة اليونيفيل
وقائدها العام اللواء مايكل بيري

إن عمليات األمم المتحدة
لحفظ السـالم هي أحـد أ كثـر
استثمـارات المجتمـع الدولي
فعاليـة لدعـم السـالم واألمـن
واالزدهـار .وفي حيـن أن حفـظ
السـ ــالم يحم ــل ثمن ــا باهظ ــا
بشـكــل مأس ـ ــاوي في األرواح
المفقودة ،فإنه يجلب عائدات
هائلـة في األرواح المنقذة.
األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

المردود
اإلقتصادي
للسـالم

�إن املردود الإقت�صادي الذي حتقق على مدى �أحد ع�شر عام ًا من
ال�سالم هنا يف جنوب لبنان هو املو�ضوع الرئي�سي الذي مت اختياره
لهذا العدد من جملة «اجلنــــوب» .و�أعتقد �أن��ه مو�ضوع منا�سب
و�أتى كمتابعة للعدد اخلا�ص من املجلة الذي �صدر مبنا�سبة الذكرى
العا�شرة العتماد قرار جمل�س االمن الدويل .1701
وميكن القول �إن البنية التحتية املرتبطة بهذا املردود االقت�صادي هي
�أبرز داللة على الفوائد التي ميكن �أن يجلبها ال�سالم �إىل منطقة عمليات
اليونيفيل و�سكانها البالغ عددهم  450,000ن�سمة .وهذا مي ّثل جانب ًا
مادي ًا ملا ميكن �أن يعنيه وقف �إطالق النار الدائم ل�سكان جنوب لبنان،
وه��و م�صدر �إل�ه��ام للع�شرة الآف وخم�سائة ف��رد من حفظة ال�سالم
التابعني للأمم املتحدة ،بينما ن�سعى جاهدين لتنفيذ واليتنا باال�شرتاك
مع زمالئنا و�شركائنا اال�سرتاتيجيني يف القوات امل�سلحة اللبنانية.
وبطبيعة احلال ،ف�إنه يو�ضح �أي�ض ًا ما ميكن �أن تخ�سره الأجيال احلالية
واملقبلة من اللبنانيني ،يف حال كان هناك عودة �إىل الأعمال العدائية.
من هنا� ،سيتع ّرف الق ّراء الكرام على الدور الذي يقوم به رجال الأعمال
اللبنانيني يف منطقة عمليات اليونيفيل ،ف�ض ًال عن اال�ستماع �إىل �آراء
غرفة التجارة اللبنانية ب�ش�أن التنمية االقت�صادية يف اجلنوب والدور
الهام الذي لعبته اليونيفيل يف ت�سهيل هذا التط ّور .كذلك �سنتعرف مع
النائب الأول حلاكم م�صرف لبنان على مدى التغيري الذي �شهده جنوب
لبنان من الناحية االقت�صادية ودور اليونيفيل يف هذا ال�صدد ،اىل
جانب التنمية االقت�صادية واال�ستفادة من فر�ص اال�ستثمار يف املنطقة.
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اإلفتتاحية

وثمة مقالة عن �إزال��ة حقول الألغام يف املنطقة وكيف �أت��اح ذلك
للمزارعني العودة �إىل �أرا�ضيهم ،كما �ستتاح لنا فر�صة لفهم املنظور
االقت�صادي من وجهة نظر رجال الأعمال املحليني وكذلك طالب
اجلامعة اللبنانية الدولية يف مدينة �صور.
ومن املهم �أن املجلة �سوف تق ّدم التحية �أي�ض ًا ل�صديقنا العزيز
الراحل ال�سيد عبد املح�سن احل�سيني ،الذي تر�أ�س لفرتة طويلة
احتاد بلديات �صور ،والذي �ساهم اىل ح ّد كبري يف ازدهار االحتاد
وم�ستوى تطوره احلايل .كم �أمتنى لو كان «اخل��ال» موجود ًا بيننا
اليوم لالطالع على مو�ضوع هذا ال�شهر من املجلة.
و�أخ�ي�را ،منذ ا�ضطالعي ب��دوري كرئي�س لبعثة اليونيفيل وقائد
عام لها� ،أذهلني الوالء املتوا�صل لقدامى املحاربني الذين خدموا
يف عمليات حفظ ال�سالم ويعودون �إىل اليونيفيل ب�شكل منتظم،
وذلك من �أجل زيارة الأ�صدقاء القدامى وتبادل خرباتهم مع اجليل
احلايل من حفظة ال�سالم .ولعلهم �شاهدوا �أكرث من �أي �شخ�ص
�آخر التنمية االقت�صادية الرائعة التي �أحدثت حت ّو ًال يف جنوب لبنان
منذ �أيام احلرب والنزاعات املظلمة اىل يومنا هذا� .آمل �أن ي�سعدوا
بتحيتنا لهم عند قراءتهم للطبعة الرقمية من املجلة.
�أ�شكر �أع�ضاء هيئة التحرير على عملهم يف هذه الطبعة ،و�أتطلع �إىل
موا�صلة العمل معكم جميع ًا يف الأ�شهر املقبلة.
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إرث «الخال» سوف يبقى
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االستفادة من اإلمكانات االقتصادية في الجنوب
الصفحة الوسطى:
الجوالت في األسواق تساعد اإلقتصاد المحلي
تشجيع الفنون
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رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يشيد بدور اليونيفيل
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يف �شباط و�آذار وحزيران من العام ،2017
ت ّربعت اليونيفيل بعدد من الآليات اململوكة
ل�ل�أمم املتحدة وغ�يره��ا م��ن الأ� �ص��ول �إىل
القوات امل�سلحة اللبنانية وخمابرات اجلي�ش
اللبناين والأمن العام.
الآل�ي��ات وامل�ع��دات التي ّمت التربع بها اىل
القوات امل�سلحة اللبنانية وخمابرات اجلي�ش
اللبناين يف � 8شباط �شملت � 62آلية ،و18
قطعة من الأ�صول الهند�سية ،و 757قطعة
من �أ�صول تكنولوجيا املعلومات .وي�أتي هذا
ال��دع��م متا�شي ًا م��ع ق ��راري جمل�س الأم��ن
ال��دويل  )2006( 1701و)2016( 2305
ال�ل��ذي��ن ح � ّث��ا ع�ل��ى ت �ق��دمي ال��دع��م ال ��دويل
للجي�ش اللبناين من �أجل تنمية قدراته .ويف
 28حزيران� ،س ّلمت اليونيفيل �أي�ض ًا 366
قطعة من �أ�صول الأمم املتحدة تبلغ قيمتها
 400,000دوالر تقريب ًا �إىل القوات امل�سلحة
اللبنانية وخمابرات اجلي�ش اللبناين.
برع��ت اليونيفيل يف
وب�صورة منف�صلة ،ت� ّ
� 3آذار بـ � 11آلية و 278قطعة من �أ�صول
تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات �إىل الأم� ��ن ال�ع��ام
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العرقوب تزدهر في موسم المهرجانات
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هل تعلم؟
النيبال
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عودة المزارعين إلى حقولهم بعد تنظيفها من األلغام
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شهادة على االزدهار
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يمكــن إعــادة طبــع مقاالت «الجنوب» ،باســتثناء تلك المحددة بعالمة

حق المؤلف © ،من دون اذن وبشــرط ارســال نســختين عن المنشــور

وق ��ال ال�سيد ري� ��زا�« :سنوا�صل� ،ضمن
اط��ار بذلنا للجهود بغية �إر�ساء ال�سالم،
العمل الوثيق مع القوات امل�سلحة اللبنانية
وال�سلطات اللبنانية ،مع الإعتماد على �أوا�صر
ال�صداقة التي تربطنا ب�أهايل جنوب لبنان».
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الذي يحتوي على اعادة الطباعة ،الى رئيس تحرير «الجنوب».
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تنازل
ال تشير العالمات أو طرق عرض المواد في هذه المجلة الى أيّ 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 يش ّكل ذكر األسماء أو العمليات التجارية أيّ تسويق لها.

عدنان عطية (جامعة الـ )LIU

طبــاع ـ ــة وف ـ ــرز:

www.raidy.com | Raidy

لبنان في القلب

بني هذه الأن�شطة ،جند �أن  39يف املائة
منها يت�صل بامل�ساعدة ال�صحية والطبية
وط��ب الأ� �س �ن��ان وال �ط��ب ال�ب�ي�ط��ري ،و26
يف املائة يت�صل باالرتباط واجل ��والت يف
الأ�سواق و�إدارة حركة املرور على الطرق
وبناء الثقة ،و 20يف املائة من الأن�شطة
يتعلق بدورات لغوية خمتلفة.
وحتى  23حزيران  ،2017جرى تنفيذ
�أكرث من  40م�شروع ًا مبيزانية تبلغ نحو
 520,000دوالر .وخ�لال ع��ام ،2016
�أنفقت اليونيفيل وخمتلف الوحدات ما
جمموعه  3,56مليون دوالر يف 279
م�شروع ًا يف منطقة عمليات اليونيفيل.

اليونيفيل تحتفل باليوم الدولي لحفظة السالم التابعين لألمم المتحدة

+961 1 827 016

االقتصاد في الجنوب

تعالج م�شاريع اليونيفيل للتعاون املدين-
ال�ع���س�ك��ري بع�ض االح �ت �ي��اج��ات الأك�ث�ر
�إحل ��اح ��ا ل�ل���س�ك��ان امل���ض�ي�ف�ين وت��دع��م
ال�سلطات املحلية ،ه��ذا يف نف�س الوقت
ال ��ذي ت�سهم فيه يف توطيد العالقات
بني اليونيفيل واملجتمعات املحلية .وهذه
امل�شاريع� ،سواء ج��اءت على �شكل تعبيد
طريق �أو تقدمي م�ساعدة طبية �أو بيطرية
�أو دورات تعليمية وبناء ق ��درات ،ترتك
ب�صمة على حياة النا�س يف جنوب لبنان.
ومنذ  1كانون الثاين �إىل � 31أيار ،2017
ّمت تنفيذ نحو  5000ن�شاط داخل منطقة
عمليات اليونيفيل يف جنوب لبنان .ومن

وك��ان احتفال ه��ذا العام قد �أقيم حتت
عنوان «الإ�ستثمار يف ال�سالم يف جميع
انحاء العامل».
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«الجـنـ ـ ـ ــوب»

أحداث متسلسلة
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اللبناين .وكان هذا الت ّربع هو ال�ساد�س يف
�سل�سلة من التربعات التي قدمتها اليونيفيل
اىل الأمن العام منذ عام .2011
ومنذ ب��داي��ة عملية احل ��وار اال�سرتاتيجي
يف ع��ام  ،2010ت ّربعت اليونيفيل مب��وارد
خمتلفة للقوات امل�سلحة اللبنانية ،مبا يف
ذلك �آليات ومباين جاهزة ومولدات كهرباء
وح��اوي��ات بحرية وم �ع��دات كمبيوتر تبلغ
قيمتها �أكرث من  2,8مليون دوالر.
وق��ال رئي�س بعثة اليونيفيل وقائدها العام
برع��ات
ال �ل ��واء م��اي�ك��ل ب�ي�ري �إن ه ��ذه ال �ت� ّ
هي «دليل وا�ضح ومهم على كيفية �سعي
اليونيفيل �إىل زي��ادة ق��درة كل من القوات
امل���س�ل�ح��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وخم ��اب ��رات اجلي�ش
اللبناين يف جنوب لبنان».
و�أ�� �ض ��اف�« :آمل ب���ص��دق �أن ت�سهم ه��ذه
امل �ع��دات يف ت�سهيل زي ��ادة ع��دد العمليات
امل�شرتكة (مع اليونيفيل) ...واحلفاظ على
وق��ف الأع �م��ال العدائية وت��وف�ير بيئة من
�ش�أنها �أن ت�سمح لل�سكان املدنيني يف جنوب
لبنان اال�ستمرار يف عي�ش حياة طبيعية».
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اإلفتتاحية
رسالة من رئيس بعثة اليونيفيل
وقائدها العام اللواء مايكل بيري
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أنشطة اليونيفيل في مجال التعاون المدني -العسكري

يف � 29أيار  ،2017احتفلت اليونيفيل باليوم
ال ��دويل حلفظة ال���س�لام التابعني ل�ل�أمم
املتحدة يف الناقورة ،حيث تعهدت بتعزيز
�شراكتها مع ال�سلطات اللبنانية والقادة
املحليني من �أج��ل احلفاظ على بيئة �آمنة
وم�ستقرة يف اجلنوب لبنان.

ويف كلمة �أل�ق��اه��ا للمنا�سبة ،وج��ه رئي�س
البعثة باالنابة �إم��ران ري��زا التحية اىل كل
حفظة ال�سالم «الذين يخدمون ب�شجاعة
وبال غري ّية �أو كلل» يف اليونيفيل.
وقال ال�سيد ريزا�« :إن عملكم م�صدر فخر
للأمم املتحدة يف كل يوم من �أيام ال�سنة».

و�أ�ضاف« :كما تعلمون ،فان حفظ ال�سالم
ا�ستثمار يف ال�سالم العاملي والأمن والإزدهار،
وهو م�شروع �أ�سا�سي للأمم املتحدة».
ك�م��ا �أ� �ش ��اد بعمق االح �ت��رام وال���ص��داق��ة
املتبادلني والقويني بني اليونيفيل و�سكان
جنوب لبنان وهو �أمر «جل ّد مكافئ وحمف ّز».

وخ�ل�ال احل�ف��ل ،ا�ستعر�ض ن��ائ��ب القائد
ال�ع��ام لليونيفيل العميد �سانديب �سينغ
باجاج حر�س ال�شرف ،وو�ضع مع ال�سيد
ريزا والعميد عبا�س زمط �أكاليل الزهور
على الن�صب التذكاري تخليد ًا لذكرى 325
جندي حفظ �سالم من اليونيفيل فقدوا
�أرواح �ه��م �أث�ن��اء ت��أدي��ة واجبهم يف جنوب
لبنان منذ ت�أ�سي�س البعثة يف عام .1978

إرث «الخال»
سوف يبقى

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

في ز يـارت ـ ـ ــه األولى الى المق ـ ـ ّر الع ـ ـ ـ ــام
للي ــونيفي ـ ــل في الناق ـ ــورة بتــاريخ 21
نيســان  ،2017أش ــاد رئيس مجلس
الوزراء سعد الحريري بالتزام اليونيفيـل
ودورها في العمل مع القــوات المسلحة
اللبنانية للحفاظ على االستقرار على
ط ــول الخط األزرق.
وق��ال الرئي�س احل��ري��ري�« :أنا هنا اليوم لأ�ؤك��د التزام
حكومتي بكل مكوناتها ب�ق��رار جمل�س الأم ��ن ال��دويل
 .1701و�أدعو الأمني العام للأمم املتحدة لدعم اجلهود
الرامية اىل �ضمان وقف دائم الطالق النار يف �أ�سرع وقت
ممكن .لقد ت�أخر ذلك كثريا ،وحكومتي ملتزمة بتحريك
جدول الأعمال هذا قدما».
و�أ�شاد رئي�س جمل�س ال��وزراء باليونيفيل وجميع الدول
الأربعني امل�ساهمة بقوات فى مهمة حفظ ال�سالم التابعة
لللأمم املتحدة «لقيامهم بدور رئي�سي فى احلفاظ على
ال�سالم على حدودنا اجلنوبية».

العدد  20آب 2017

كما طلب من الأم�ين العام للأمم املتحدة بذل م�ساعيه
احلميدة لتحديد حدود لبنان الدولية ،وبخا�صة يف املناطق
التي تكون فيها احلدود متنازع عليها �أو غري م�ؤكدة.
ويف تقريره ال�صادر يف مت��وز  2017ح��ول تنفيذ قرار
رحب الأمني العام �أنطونيو
جمل�س الأمن الدويل ّ ،1701
غوتريي�س ببيان رئي�س جمل�س ال��وزراء احلريري ب�ش�أن
ال�سعي �إىل وق��ف دائ��م لإط�لاق النار ،وق��ال يف تقريره
«انه بالنظر اىل ان ذلك يظل �أف�ضل �ضمان لإ�ستقرار
طويل الأمد ف�إنني اكرر ا�ستعداد الأمم املتحدة ملوا�صلة
تقدمي امل�ساعدة فى هذا ال�صدد» .و�أ�ضاف�« :إنني �أ�شجع
اجلنوب 7 6

االط ��راف على البحث بن�شاط ...عن تدابري ملمو�سة
لبناء الثقة ميكن ان ت�ساعد فى احلفاظ على الهدوء
ومتهيد الطريق تدريجي ًا لوقف دائم لإطالق النار».
من ناحيته ،رئي�س بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء
مايكل بريي �أثنى على رئي�س جمل�س ال��وزراء احلريري
لناحية اع��ادة ت�أكيد التزامه بالقرار  1701والوقف
الدائم لإطالق النار.
وقال رئي�س البعثة« :ان اليونيفيل موجودة هنا منذ �سنوات
طويلة ،ونحن نحتاج حقا اىل الو�صول اىل نقطة نناق�ش
فيها وقف اطالق نار دائم والت�أكد من ان هذا امل�صطلح
يدخل يف املعجم هنا وننتقل اىل ت�سوية حقيقية».
كما لفت اىل ان التعاون بني اليونيفيل والقوات امل�سلحة
اللبنانية كان حا�سم ًا للحفاظ على اال�ستقرار على طول
اخلط االزرق منذ �أكرث من ع�شر �سنوات.
وخ�لال ال��زي��ارة ،التي رافقه فيها وزي��ر الدفاع يعقوب
�صراف وقائد القوات امل�سلحة اللبنانية العماد جوزيف
عون وعدد من كبار �ضباط اجلي�ش اللبناين وم�س�ؤولني
حكوميني ،قام الرئي�س احلريري �أي�ض ًا بجولة يف منطقة
عمليات البعثة يف جنوب لبنان وعلى طول اخلط الأزرق.
تيالك بوخاريل  -مكتب اليونيفيل اإلعالمي

إنني أشجع
االطراف على البحث
بنشاط ...عن تدابير
ملموسة لبناء الثقة
يمكن ان تساعد فى
الحفاظ على الهدوء
وتمهيد الطريق
تدريجيا ً لوقف دائم
إلطالق النار.
األمين العام لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريس

بهذه الكلمات حتدث حممد احل�سيني ،جنل الراحل
عبد املح�سن احل�سيني ال��ذي ك��ان رئي�س بلدية �صور
ورئي�س احتاد بلدياتها حتى وفاته يف � 25شباط ،2017
ملخ�ص ًا ق�صة حياة والده اال�ستثنائية.
احل�سيني ،الذي كان ُيعرف �أي�ضا ب�إ�سم «اخلال» ،كان
اخلال الروحي بالن�سبة للكثري من �سكان جنوب لبنان.
وباال�ضافة اىل كونه كان م�صدر ًا لل�شعور بالأمن والرعاية
لأهايل املنطقة ،كان كذلك معروف ًا بلطفه وحمبته.
وبالن�سبة لليونيفيل ،التي تعمل يف جنوب لبنان منذ عام
 ،1978كان الراحل احل�سيني رمز ًا ال مثيل له يف التعاون
من �أجل احلفاظ على ال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة.
ول��د احل�سيني يف ع��ام  1935يف � �ص��ور ،و�أم�ضى
الع�شرين عاما الأوىل من حياته مع عائلته ،حيث
ق�ضى معظم �سنوات املراهقة يف م�ساعدة وال��ده يف
جم��ال ال��زراع��ة .وعلى غ��رار العديد من اللبنانيني
اجلنوبيني ،هاجر �إىل غرب �أفريقيا يف عام .1955
وعا�ش يف �صور منذ عودته يف عام  ،1978وهو نف�س
العام الذي ّمت فيه ن�شر اليونيفيل.
ومع ذلك ،ف�إن رحلـــة العـــودة �إىل الوطــن مل تكــن
�سهلـــة ،فقد عانى من عقــود من النزاعات واحلــرب
الأهلية واالح�ت�لال وان�ع��دام الأم��ن .وك��ان احل�سيني
املثابر يتحدى ال�صعاب على الدوام ،ويتغلــب عليها.
انتخب رئي�س ًا لبلدية �صور يف عام  ،2001ومـن ثم
انتخب رئي�س ًا الحتاد بلديات �صور .خالل حرب عام
 ،2006وفقا لنجلــه حممد ،ق ّدم احل�سيني م�ساعـدة
متوا�صلــة للمحتاجني علــى الرغم من �ش ّدة احلرب.
وقـد ّمت تكرميـــه بعــد ذلك من قبــل الرئي�س اللبناين
لأعمالـــه «البطـوليـــة».
ولطاملا كان الراحل �صديق ًا وثيق ًا وخمل�ص ًا لليونيفيل،
حتى �أن بع�ض ق��ادة اليونيفيل كانوا يطلقون عليه
لقب «بابا» و«اخلال»� .إىل ذلك ،كان بالن�سبة اىل

االمم المتحدة/خورخي أرانبورو
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رئيس مجلس
الوزراء سعد
الحريري يشيد
بدور اليونيفيل

رثــاء

عبد المحسن الحسيني:

اليونيفيل �صلة و�صل مع النا�س يف منطقته ،وبرحيله
�سوف يرتك فراغ ًا كبري ًا.
بالن�سبة �إىل الباقر �آدم ،مدير مكتب ال�ش�ؤون املدنية يف
اليونيفيل ،ف�إن «اخلال» كان مبثابة «�سفري اليونيفيل».
يتحدث ال�سيد �آدم عن الراحل ،فيقول« :لقد ا�ستغل كل
طاقاته وعالقاته لتعزيز الثقة واالطمئنان بني املجتمع
املحلي وحفظة ال�سالم التابعني للأمم املتحدة ،وتفوق
يف ذلك لأنه �آمن بدور اليونيفيل يف التنمية وال�سالم
امل�ستدام يف جنوب لبنان».
ويقــول ال�سيــد �آدم �إن «اخلــال» كـان ركيــزة مــن
ركائز املجتمع وامل�ساهم الأول يف بناء ال�سالم خــالل
الأوقات ال�صعبة.
ويتابع« :لطاملا ك��ان �صلة و�صل يف نقل الق�ضايا �إىل
املجتمعات املحلية ،من �أجل تهدئة التوترات التي كان
ُيطلق عليها ت�سمية «الغيوم العابرة»».
وكونه «�أحد �أبناء االغرتاب» ،فقد كان يعرف معنى
االبتعاد عن الوطن .وهكذا ،ف�إن «اخلال» لطاملا �أبدى
اح�ترام� ًا حلفظة ال�سالم التابعني لليونيفيل ،وكانت
و�صيته لأبنائه و�أ�سرته تدعو اىل دعم القبعات الزرق
والتفاهم معهم.
«هـــ�ؤالء النــا�س تـركـــوا بيـــوتـهـم و�أوطـــانهم خلدمـــة
لبنان ،ويجــب عليكم �أن جتعلــوهم ي�شعــرون على
الــدوام وك�أنهــم يف �أوطانهــم» ،هــذا مــا كان يقـولــه
الـراحـــل وفقــ ًا لنجلــه حممـد.
وبعـــد رحيلـــه ،وبغيـــة تكـــريـم �إرثـــه غيـــر امل�سبـــوق،
اقرتحــت بلــديـــة �صور ت�سميــة �شــــارع يف �صـــور ب�إ�ســم
«�شـــــارع عبد املح�سن احل�سيني (اخلــال)».
رحمك اهلل �أيها «اخلــال».
إيمان إسماعيل  -مكتب الشؤون المدنية في اليونيفيل

 ولد في عام  1935في صور ،لبنان. متزوج وله  7أوالد و  11حفيدا. رئيس بلدية صــور من عــام 2001إلى عام .2010
 أس ــس ات ـح ــاد ب ـلــديــات ص ــور بينعامي .2002-2001
 رئـيــس اتـحــاد بلديات صــور مــن عام 2004حتى وفاته في  25نيسان .2017
 أسس لجنة تطوير صور عام .1985 مؤسس اتحاد المزارعين في الجنوب. أن ـشــأ «محمية ص ــور الطبيعية»بدعم من رئيس مجلس النواب نبيه
بري في عام .1997

مكتب السيد شرف الدين

منذ عقد من الزمن أو نحــو ذلك ،يتمتع جـنـوب لبنان بهــدوء غيــر مسـبـوق ،وذلك بفضــل الشـرا كـ ــة
االستراتيجية بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية والتي تعززت بعد اعتماد قرار مجلس األمن
الدولي  1701في عام  .2006والهدوء الذي أعقب صدور القرار ساعد إلى ح ّد 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.
ما الذي يدفع الناس إلى االستثمار في الجنوب؟

وما الــذي يمكن فعله لمساعدة الجنوبيين على
البقاء في أرضهم؟

العدد  20آب 2017

السيد شــرف الــديــن :من الناحية التاريخية ،كان
جنوب لبنان ،باعتباره جزء ًا ال يتجز�أ من �ساحل �شرق
البحر الأبي�ض املتو�سط ،واحدا من �أكرث املناطق �ضعفا
يف لبنان وامل�شرق .ومع ذلك ،ف�إن هذا ال�ضعف ،الذي
جت ّلى من خالل احتالل دام  22عام ًا وو�صل ذروته
يف ح��رب مت��وز  2006التي ا�ستمرت  33يوما ،كان
دائم ًا مرتبط ًا بقدرة وديناميكية اجتماعية و�سيا�سية
واقت�صادية ناب�ضة باحلياة .والدافع الفعلي وراء هذه
القدرة على ال�صمود ،يف لبنان ب�شكل عام وعلى وجه
التحديد يف اجل��زء اجلنوبي منه ،ميكن اخت�صاره
بالقول امل�أثور لـ [�أنطونيو] غرام�شي« :ت�شا�ؤم العقل
وتفا�ؤل الإرادة» .وهذا التفا�ؤل ي�ستند يف الواقع �إىل
عوامل ملمو�سة جتعل جنوب لبنان من �أكرث املناطق
الواعدة لال�ستثمار املح ّلي والأجنبي.
�أوال ،يعترب لبنان ب�شكل عام ،وجنوب لبنان على وجه
اخل�صو�ص� ،أح��د املناطق الآمنة القليلة يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا منذ �أكرث من عقد
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من الزمن و�سط النزاعات الإقليمية املت�سارعة .ثانيا،
�إن املنطقة اجلنوبية من لبنان هي منطقة ذات كثافة
متو�سطة بال�سكان (�أكرث من  17يف املائة من ال�سكان
اللبنانيني يقيمون يف اجلنوب) ،مع ارتفاع معدالت
ال�شباب وم�ساحات وا�سعة من الأر�ض تنتظر م�شاريع
ا�ستثمارية مثمرة يف جميع القطاعات .وعليه ،ي�شكل
جنوب لبنان �سوق ًا م�ستهدفة غنية وتتوفر فيه اليد
العاملة .وثالثا ،الهيكل اجلغرايف واالجتماعي املتنوع
للجنوب يهيئه ال�ستيعاب املخططات االقت�صادية
املتنوعة والآف ��اق التي ميكن �أن ت�شمل القطاعات
الزراعية وال�صناعية واخلدمات وحتى التكنولوجيا
الفائقة وقطاعات املعرفة .راب�ع��ا� ،إن م��وارد املياه
ال�غ�ن�ي��ة يف اجل �ن��وب جتعله بقعة ج��ذاب��ة مل�شاريع
املياه والطاقة البديلة .خام�ساُ ،يعرف اجلنوبيون
مب�ساهمتهم احليوية يف التحويالت املالية من بالد
االغرتاب ،وبخا�صة من الدول الأفريقية.
ومع ذلك ،ف�إن هذه الفر�ص اال�ستثمارية حتتاج �إىل
مزيد من الإ�صالح والتح ّول الهيكلي من �أجل تلميع
جاذبيتها و�ضمان كفاءتها .وت�شمل تدابري الإ�صالح
والتح ّول ه��ذه ،من بني �أم��ور �أخ ��رى� ،إن�شاء برامج

لبناء القدرات املهنية وبرامج تدريبية لرواد الأعمال
وامل���ش��اري��ع ال�صغرية واملتو�سطة احل�ج��م ،وتعزيز
التعليم املهني ،والرتكيز على التنمية االقت�صادية
املتنوعة ،مبا يف ذلك القطاعات الزراعية وال�صناعية
واخلدمات على �أ�سا�س امليزة الن�سبية ،وتعزيز البنية
التحتية ،وخا�صة املياه والكهرباء ،واال�ستفادة من
وفرة امل��وارد املائية من خالل تنفيذ �سيا�سات بيئية
��ص��ارم��ة وم���ش��اري��ع م�ي��اه ف�ع��ال��ة ،اىل ج��ان��ب تطوير
املجمعات ال�صناعية ،واملناطق االقت�صادية اخلا�صة
والتعاونيات الزراعية.
كيف تغيرت األمــور في جنوب لبنان في السنوات
األخيرة في ّ
ظل الهدوء السائد والدور الذي يلعبه
وجــود اليونيفيل في هــذا الصدد؟ وهــل تعتقد أن
هذا التغيير مستدام؟

السيد شرف الدين :كما ذكرت �آنف ًا ،ف�إن اال�ستقرار
الذي م ّيز جنوب لبنان طوال العقد املا�ضي ،والذي
�أ�سهمت فيه اليونيفيل ب�شكل ملحوظ ،انعك�س �إيجاب ًا
على لبنان ككل وعلى م�شهده اجلنوبي على وجه
اخل�صو�ص .ومع ذلك ،ف�إن هذا اال�ستقرار يحتاج �إىل
ر�سملة اقت�صادية ومالية.
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االستفادة
من اإلمكانات
االقتصادية
في الجنوب

فإن االستقرار
الـذي ميّز جن ــوب
لبنان طوال العقد
الم ــاضـي ،والــذي
أس ـهـمــت في ـ ــه
اليــونيفيــل بشكل
ملحــوظ ،انعكـس
إيجــابــا ً على لبنــان
ككل وعلى مشهده
الجنوبي على وجه
الخصوص.
ويف هذا ال�صدد ،ي�ست�ضيف جنوب لبنان حوايل  11يف
املائة من جمموع الفروع امل�صرفية العاملة يف لبنان.
�أ�ضف اىل ذلك �أن القرو�ض املعطاة يف اجلنوب متثل
نحو  4,5من �إجمايل القرو�ض املقدمة من القطاع
امل�صريف اللبناين .ويعك�س هذا التطور تقدم ًا كبري ًا
من حيث التمويل ،ولكنه ّ
يدل على �إمكانيات وفر�ص
هائلة لزيادة الإدماج املايل.
وعالوة على ذلك ،ف�إن جمرد وجود �أكرث من 10,500

جندي حفظ �سالم لليونيفيل يف اجلنوب ي�شكل دافع ًا
اقت�صادي ًا من حيث زيادة الطلب الداخلي -الإقليمي
وخلق فر�ص عمل تفيد �آالف الأ�سر اجلنوبية.
م ــا ه ــو وضـ ــع جــن ــوب ل ـب ـنــان م ــن ح ـيــث الـتـنـمـيــة
االقتصادية الشاملة في لبنان؟

السيد شرف الدين� :إن التنمية االقت�صادية تنطوي
على التنويع وال �ت �ح � ّول الهيكلي ب�شكل ح��ا��س��م� ،أي
ا�ستمرار �إع��ادة توزيع امل��وارد ب�صورة ديناميكية من
القطاعات والأن�شطة الأقل �إنتاجية �إىل �إنتاجية �أكرب،
�سواء يف التجارة اخلارجية �أو يف تنويع القطاع املح ّلي
والعملية الدينامية الأ�سا�سية للتحول الهيكلي للإنتاج
عرب القطاعات (باباجورجيو و�آخرون.)2015 ،

ويف ه ��ذا ال �� �س �ي��اق ،وا� �س �ت �ن��ادا �إىل اخل�صائ�ص
املذكورة �آنفا لالقت�صاد اجلنوبي ،ف�إن جنوب لبنان
يجني بالت�أكيد ح�صته من امل�ب��ادرات التي �أطلقها
م�صرف لبنان على ال�صعيد الوطني والأمم املتحدة
(برنامج الأمم املتحدة الإمنائي للتنمية االقت�صادية
واالجتماعية يف جنوب لبنان) ،وبرامج �أخرى.
وت���ش�م��ل ب�ع����ض ال �� �س �م��ات ال��رئ�ي���س�ي��ة ل �ل �م �ب��ادرات
اال�سرتاتيجية مل�صرف لبنان توفري خمطط مايل
للم�صارف التجارية التي متكن ه��ذه البنوك من
اال�ستثمار يف ال�شركات النا�شئة ،وت�شجيع امل�صارف
ع�ل��ى ت �ق��دمي ائ �ت �م��ان منخف�ض ال �ف��ائ��دة ،وتنظيم
خمططات التمويل ال�صغري ،و�إع��ادة هيكلة الديون
املعدومة (خا�صة يف �أع�ق��اب ح��رب مت��وز ،)2006
وتعزيز �أدوات حماية امل�ستهلك ،و�إطالق ا�سرتاتيجية
الإدم� ��اج امل ��ايل ب�ه��دف تعزيز ال��رف��اه االقت�صادي
وامل� ��ايل ،ف�ضال ع��ن ال�ن�م��و االق�ت���ص��ادي امل�ستدام
واال�ستقرار املايل.
و�أخ� ً
يرا ولي�س �آخ��ر ًا ،ف�إن جنوب لبنان م�ؤهل للقيام
ب��دور تنموي من خ�لال مغرتبيه الناب�ضني باحلياة
يف �أفريقيا و�أم��اك��ن �أخ ��رى� .إن امل ��وارد املالية لهذا

االغرتاب ،التي كانت موجهة نحو امل�شاريع االقت�صادية
اال�سرتاتيجية والفعالة ،ميكن �أن تلعب دور ًا حا�سم ًا
كعامل للتنمية ،وبالتايل رب��ط االقت�صاد اللبناين
بامل�ساعي االقت�صادية والأ�سواق املالية يف اخلارج.
جمانة صايغ  -مكتب اليونيفيل اإلعالمي

مالحظة من اليونيفيل
تلتزم اليونيفيـل ضمان أن يتصـرف أفرادها
وفقا ً ألعلى معايير السلوك وحسن السيرة.
في حال الحظتـم وجـود أي سـلـوك يتنافـى

مـع ه ــذه المعايي ــر العاليـ ــة ،الرجـاء ابالغنـا

عنــه عـن طر يـ ــق االتصال بقسـم السلــوك
واالنضبـاط اإلقليمــي عبـر البر يــد اإللكتروني:
 unifil-cdu@un.orgأو عبر االتصال بأرقام
الهاتـف التاليـة01-926 215/6/7/8/9 :

االمم المتحدة/باسكال ماركوس

االمم المتحدة/زينة عزالدين

في المدينة التاريخية القديمة من مدينة
صــور التي تتقاطع فيها سلسلة من
الطرقات والممرات الضيقة ،عادة ما
تعتبر بداية الصيف نعمة ،والسبب
في ذلك هو أن هذا الفصل يجلب معه
االزدهـ ــار االقـتـصــادي مــن خــال زيــارة
اآلف السياح للمدينة.

العدد  20آب 2017

االمم المتحدة/زينة عزالدين

بع ــد ظه ــر أحد أ يــام السبــت في أ ي ــار
 ،2017شـ ــاه ـ ــد أصحـ ــاب المح ــالت
والمقيم ـ ــون فـي المـدينـ ـ ــة الجنــوبيـ ــة
مجمـوع ـ ــة غيــر معتــادة مــن النــاس -
شملــت رئيس البلديــة وقائــد الجيش
اللبنــاني في المنطقــة وقائـد اليونيفيــل
 وهــم يسي ــرون معـا ،يـمــرون م ــنأمــام المحالت التجاري ـ ــة ويتحدثــون
مع أصحاب ه ــذه المحــالت ويشترون
أغــراضــا منها.
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أمــا الهدف من هــذه الجولة فكان ذو
شقين :تعزيز الـعــاقــات بين سكان
ال ـم ـن ـط ـق ــة والـ ـي ــونـ ـيـ ـفـ ـي ــل ،وت ـش ـج ـيــع
األنـشـطــة االق ـت ـصــاديــة .وبينما تعمل
اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية
جنبا ً الى جنب من أجل السالم في جنوب

لبنان ،باتت صور بالتأكيد مدينة ال ب ّد
من زيارتها بالنسبة للسياح.
رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام
اللواء مايكل بيري جــال فـي المدينـة
بــرف ـقــة رئ ـي ــس اتـ ـح ــاد ب ـل ــدي ــات صــور
ح ـســن دب ـ ــوق وق ــائ ــد قـ ـط ــاع ج ـنــوب
الليطاني في القوات المسلحة اللبنانية
العميــد خلي ــل الجمي ــل.
وإذ ت ـح ــدث ع ــن هـ ــذه الــج ــول ــة ،قــال
اللواء بيري «انها مناسبة مهمة اليوم
لليونيفيل» ،مضيفا ً «ان الهدف من
هذه الجولة الرائعة كان التأكيد على
ان سكان صور واليونيفيل متقاربون
بـشـكــل وث ـيــق ،وأن ـنــا نـمـثــل مجتمعا
وأسرة ،ونحن هنا للحفاظ على السالم
ولضمان أن يستمر أهل صور بالتمتع
بـهـ ــذا السـ ــالم»
وواف ــق السيد دب ــوق على هــذا الـكــام،
قائالً أنها كانت بمثابة «جولة عائلية»،
مضيفا ً ان «اليونيفيل والجيش اللبناني
يقومان بدور كبير لتوفير االستقرار الذى
يع ّد ضـروريا ً جدا ً إلقتصاد المدينة».

االمم المتحدة/زينة عزالدين

االمم المتحدة/باسكال ماركوس

الجوالت في األسواق تساعد اإلقتصاد المحلي

وكان رئيس بعثة اليونيفيل في وقت
ســابــق مــن شـهــر نـيـســان  2017قد
انضم أيضا إلى شخصيات محلية في
جولة فـي ســوق مدينة بنت جبيل.
وبعد هذه الجولة في السوق المحلي
التي اشتــرى خاللهــا بعض األغـراض،
قــال اللـ ــواء بيــري انهـا كـانـت «تجـر ب ــة
ممي ــزة جــداً».
تجدر االشارة الى أن جنود حفظ السالم
التابعين لليونيفيل  -من كال القطاعين
الشرقي والغربي وقوة اإلحتياط التابعة
للقائد ال ـعــام – يـقــومــون بــزيــارة هــذه
األسواق في منطقة عمليات البعثة في
جنوب لبنان بشكل يومي تقريباً ،وفي
المجمل ينفــذون ح ــوالي  50جــولـة في
السوق كل أسبوع.
م ــن نــاح ـي ـتــه ،رئـ ـي ــس اتـ ـح ــاد ب ـلــديــات
بنت جبيل عطا هللا شعيتو قــال إن
الجهود التي تبذلها السلطات المحلية
واليــونيفيــل تسهم في «إعــادة ازدهــار
األسواق المحلية».
تيالك بوخاريل  -مكتب اليونيفيل اإلعالمي

تشجيع الفنون

االمم المتحدة/باسكال ماركوس

مهرجان الهبارية (فايسبوك)

العدد  20آب 2017

صعد نحو عشر ي ــن ممثال ً
وممثلة الى خشبة مسرح
الحمـ ـ ــرا فـي ص ـ ــور .بــدأ
الممثلون الشباب بالتح ّرك
على المس ـ ــرح ،وحيّا كـ ــل
واحد منهم الجمهور بكلمة
واحــدة« :مـرحبــا» .قاسـ ــم
اسـطنبــولـي ،وه ــو مخ ــرج
مســرحي ومؤسس مسرح
اسطنبولي ،ق ــال ان «مرحبا
هي تحية السـالم ،وفي هــذه
المسرحيــة كــل واحــد من
الشـباب يحكي قصتــه».
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ت ّوجت هذه امل�سرحية دورة بناء القدرات التي دعمتها
اليونيفيل يف عام  ،2014بالتعاون مع جمعية تريو�س
للفنون ،وهي جمعية تعنى بتدريب اجليل ال�شاب من
ممثلني وم�صورين ور�سامني و�صناع �أفالم وهواة فنون
قتالية .ومنذ ت�أ�سي�سها ،قامت اجلمعية برعاية وتدريب
العديد م��ن امل��واه��ب ال�شابة يف جنوب لبنان .دعم
اليونيفيل الأ�سا�سي كان �أو ًال عرب ت�أمني معدات ال�صوت
والإ� �ض��اءة ،وثاني ًا من خ�لال تنظيم دورات تدريبية
مكثفة يف جم��ال الفنون ،حيث ا�ستفاد من ذل��ك مئة
�شاب و�شابة من ع�شر مدار�س يف جميع �أنحاء املنطقة.
بالن�سبة لبتول البو�صي وهي طالبة م�شاركة يف الدورة،
من بنت جبيل ،ان جمعية تريو�س للفنون هي املكان
الوحيد الذي ميكن لها �أن تتعلم فيه التمثيل وامل�شاركة يف
م�شروع فني يف اجلنوب .و�أ�ضافت ان التدريب �ساهم يف
تقوية �شخ�صية زمالئها الطالب وعزز ثقتهم ب�أنف�سهم.
من ناحيته ،ماريو�س كامبني ،من مكتب ال�ش�ؤون املدنية
يف اليونيفيل ،ي�ؤكد ب ��أن امل�شروع «مربح للطرفني»،
فجمعية ت�يرو���س للفنون تبني ق��درات�ه��ا التعليمية،
والطالب يعززون قدراتهم الفنية.

وبدعم من اليونيفيل� ،أخ��ذ قا�سم ا�سطنبويل زمام
املبادرة لتجديد م�سارح مهجورة يف جنوب لبنان .بد�أ
مع م�سرح احلمرا يف �صور يف عام  ،2013ومنذ ذلك
احلني قام بتجديد م�سرحني �آخرين يف النبطية و�صور.
حتى �أن �شباب م�سرح ا�سطنبويل املتحم�سني �صرفوا
مدّخراتهم ال�شخ�صية و�أخ��ذوا قرو�ض ًا م�صرفية من
�أجل تنفيذ هذه امل�شاريع.
النتيجة جلهود ا�سطنبويل و�أ�صدقائه كانت جلية.
فمنذ ذلك احلني ،ا�ست�ضاف امل�سرح املوجود يف �صور
ع��ددا من املهرجانات ال�سينمائية العربية والدولية،
ونظم عرو�ض ًا م�سرحية ناجحة ،ف�ض ًال عن املهرجانات
املو�سيقية .ووفقا لل�سيد �إ�سطنبويل ،ف��إن الهدف هو
انعا�ش احلركة الثقافية والفنية يف جنوب لبنان من
خ�لال ت�سليط ال�ضوء على الفنون من جهة وتدريب
ال�شباب املتحم�س من جهة �أخرى .وقال «ان هذا خلق
حركة فنية كبرية فى �صور �سوف ت�سهم يف بناء جيل
جديد يعمل على تعزيز الثقافة فى اجلنوب  -ثقافة
احلياة وال�سالم».
غيفار شرف الدين  -مكتب اليونيفيل اإلعالمي

تقع منطقة العرقوب على سفوح جبل الشيخ وترتفع ما بين  700إلى  1200مترا ً فوق مستوى
سطح البحر ،مما يجعل مناخها معتدالً .وتنتشر على تالل العرقوب وسهولها الجميلة غابات تزخر
بأشجار الصنوبر والزيتون والتين والبلوط.
لكن ه��ذه املنطقة التي تتميز مبناظرها الطبيعية
اجلميلة ع��ان��ت م��ن ع�ق��ود م��ن احل ��روب واالح �ت�لال،
مما �أجرب العديد من �سكانها على اللجوء �إىل �أماكن
�أخرى داخل لبنان وخارجه ،الأمر الذي �أحلق �ضرر ًا
كبري ًا باقت�صاد املنطقة ب�سبب هجرة ال�شباب .ولكن
بعد ان�سحاب اجلي�ش الإ�سرائيلي يف عام  ،2000بد�أ
الو�ضع يتح�سن ب�شكل تدريجي .وبعد ع��ام ،2006
بد�أت املنطقة ت�شهد حت ّو ًال ملحوظ ًا نحو االزدهار.
يف �أيامنا هذه ،ي�أتي ف�صل ال�صيف يف قرى العرقوب
ال��وادع��ة جالب ًا معه مو�سم املهرجانات التي جتذب
املغرتبني اللبنانيني وال�سياح الآخرين ،مما يخلق حركة
نا�شطة للمهرجانات والأن�شطة الإجتماعية.
يف الهبارية اجلنوبية يهيمن املعبد الروماين الأثري على
و�سط البلدة .ويف كل �صيف منذ عام  ،2000ت�ست�ضيف
القاعة الكبرية للمعبد مهرجان الهبارية ال�سنوي الذي
كان ي�سمى �سابقا «مهرجان الزيتون» .و�إىل جانب �إحياء
�شعر الزجل الرتاثي اللبناين ،يت�ضمن املهرجان القاء
ق�صائد �شعرية ،ورق�صات دبكة فولكلورية وعرو�ض
م�سرحية ،اىل جانب �أك�شاك تقدم الأطعمة التقليدية

وخبز ال�صاج واملناقي�ش ،ناهيك عن �أك�شاك �أخرى تعر�ض
منتجات الفخار والر�سم على الزجاج واحلرف اليدوية.
رئي�س بلدية الهبارية �أحمد بركات حت��دث عن هذا
املهرجان فقال« :ات�ضح �أن هذه فر�صة جيدة للم�ؤ�س�سات
ال�صغرية والتعاونيات واملبادرات الن�سائية واملجموعات
احلرفية لبيع منتجاتها».
وثمة خل ّية مماثلة من الن�شاط يف كفر حمام ،حيث
�أ�صبحت مهرجانات البلدة  -التي يطلق عليها ا�سم
«مهرجان ال�صنوبر» و«مهرجان التني»  -حدث ًا �سنوي ًا
يعزز الإقت�صاد املحلي وت�ستفيد منه ب�شكل خا�ص
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية .ووفق ًا لرئي�س بلدية كفر حمام،
هيثم �سويد ،ف ��إن املهرجانات تعزز �أي�ض ًا التما�سك
الإجتماعي بني �سكان البلدة وجريانهم ،حيث يتقاطر
�سكان القرى املجاورة حل�ضور مهرجانات البلدة.
وقال ال�سيد �سويد انه «يف العام املا�ضي ح�ضر 1500
�شخ�ص ًا مهرجان كفر حمام» .و�أ�ضاف« :ان كل واحد
من البائعني الذين و�ضعوا �أك�شاك ًا  -من بني  30ك�شك ًا
يف املهرجان  -ا�ستطاع ان يجني حوايل  500الف لرية
لبنانية ( 334دوالرا) خالل يومني».

مهرجان الهبارية (فايسبوك)

مهرجان الهبارية (فايسبوك)

العرقــوب تزدهر في
مـوسم المهــرجـانـات

ويف �شبعا ،بد�أت البلدة بني عامي  2009و 2010ا�ست�ضافة
جمموعة متنوعة من الأن�شطة التي جتذب الآف الزوار.
ووفق ًا لنائب رئي�س بلدية �شبعا با�سم ها�شم ،يتم تنظيم
العديد من الأن�شطة االجتماعية والريا�ضية والثقافية
�سنوي ًا ،مما ي�ستقطب ال�سياح من باقي املناطق واخلارج.
هذا ويح�ضر حفظة ال�سالم التابعني لليونيفيل الذين
يعملون يف جنوب لبنان هذه املهرجانات ،كما يقدمون
الدعم للمنظمني .فعلى �سبيل املثال ،قامت الكتيبة
الهندية التابعة لليونيفيل ،بناء على طلب البلديات،
بتوفري خيام وكرا�سي وهدايا للأطفال ونظام �صوتي
لهذه املهرجانات يف �شبعا والهبارية.
م��ن ناحيته ،م�س�ؤول الإع�ل�ام يف الكتيبة الهندية،
�سيدهارت روات ،قال �إن حفظة ال�سالم ي�سهمون �أي�ض ًا
يف تنويع املهرجان عن طريق القيام بالعرو�ض الثقافية
الهندية ،وعرو�ض الكالب املدربة ،و�إقامة �أك�شاك تقدم
الطعام الهندي .و�أ�ضاف�« :إن هذا الأمر ي�ساعد على
تعزيز التفاعل الثقايف (ب�ين �سكان املنطقة وحفظة
ال�سالم التابعني لليونيفيل)».
هبة منذر  -مكتب اليونيفيل اإلعالمي

االمم المتحدة/محمد حمزة

هل تعلم؟ النيبال
تقع جمهورية النيبال بين جارين عمالقين ،هما الصين والهند ،وهي تشتهر في العالم بسلسلة جبال
الهيمااليا المهيبة ،وبجنودها (الغورخاس) المرموقين ،وروعة طبيعتها ّ
األخاذة وتنوعها الثقافي الغني.
وباعتبارها مسقط رأس بوذا ،تع ّد النيبال مقصدا ً لماليين البوذيين من جميع أنحاء العالم .يتحدث
سكان النيبال  123لغة ،علما أن عدد السكان يبلغ حوالي  29مليون نسمة يعيشون على مساحة
 147،181كيلومترا مربعا ،وهذا ما يكسب النيبال الجوهر الحقيقي لهويتها المتنوعة.
 24عام ًا ،انت�شرت الكتيبة هناك للحفاظ على ال�سالم.
ويف ع��ام  ،2002وبعد مراجعة عمل البعثة وتخفي�ض
عديدها ،ان�سحب اجلي�ش النيبايل من اليونيفيل .غري �أن
م�ساهمة النيبال ا�ستمرت على �شكل �ضباط �أركان و�ضمن
فريق املراقبني الدوليني يف لبنان.
ويف �أعقاب حرب حزب اهلل � -إ�سرائيل يف عام ،2006
ا�ست�ؤنفت م�ساهمة النيبال ،وهذه املرة ّمت ن�شر الكتيبة يف
مي�س اجلبل ،حيث ّمت تكليفها بالقيام مبهام يف منطقة
متتد على م�ساحة  15كيلومرتا من اخلط الأزرق البالغ
ط��ول��ه  120ك�ي�ل��وم�ترا .ه��ذا وي �خ��دم حاليا نحو 900
عن�صر من اجلي�ش النيبايل يف لبنان وذلك يف اطار كل
من اليونيفيل وفريق املراقبني الدوليني ومن بينهم 25
امر�أة  -ي�شكلن  21يف املائة من جمموع الن�ساء النيباليات
العامالت يف عمليات حفظ ال�سالم التابعة للأمم املتحدة
يف جميع �أنحاء العامل .ولدى املنظمة �أي�ضا �سيا�سة لزيادة
م�شاركة املر�أة يف املقبل من الأيام.
قائد الكتيبة النيبالية ،املقدم �ساجنايا ديوجا ،قال �إن
حفظة ال�سالم النيباليني لن يدخروا �أي جهد من �أجل
تنفيذ والية اليونيفيل .وتابع« :ان الكتيبة النيبالية �ستكون
دائما فى املقدمة مل�ساعدة ال�شعب اللبناين وم�ؤ�س�سات
ال��دول��ة يف احلفاظ على ال�سالم واال�ستقرار يف جنوب
لبنان بينما تعمل بال كلل وفقا لتوجيهات قيادة البعثة من
�أجل �سالم دائم».

االمم المتحدة/سوزان بدرالدين

يذكر ان هذه اجلمهورية ال�صغرية ،التي تعرف اي�ضا با�سم
�شانغريال الهيمااليا ،تفتخر مبجموعة مذهلة من جبال
الهيمااليا والتالل وال�سهول و�شبكة من الأنهار اجلليدية،
وهو ما يجعل منها وجهة ال ب ّد منها للعديد من ال�سياح فى
جميع انحاء العامل� .إن ت�س ّلق اجلبال ،والرحالت الطويلة
�سري ًا على الأقدام ،والريا�ضات املائية ،والطريان املظلي،
وحمالت احلياة الربية والرحالت الثقافية والدينية هي
بع�ض من امل�شاريع ال�ساحرة التي ميكن لل�سائح القيام بها
يف النيبال .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الزراعة وامل�شاريع
املائية والتحويالت املالية هي م�صادر �أخ��رى لإقت�صاد
البالد .ومن الناحية ال�سيا�سية ،ف�إن النيبال  -بو�صفها
مملكة �سابقة حكمها ملوك لنحو  250عاما  -و�ضعت
�أول د�ستور لها كجمهورية يف ع��ام ،2015
مما مهد الطريق �أم��ام اال�ستقرار واالزده��ار
والتنمية االقت�صادية.
اجلي�ش النيبايل ه��و �أح��د �أق ��دم امل�ؤ�س�سات ،لي�س
فقط يف النيبال ولكن �أي�ضا يف العامل ،ذلك �أنه يتمتع
بتاريخ حافل ميتد اىل  250عام ًا� .إن احلرب الأجنلو-
نيبالية ،واحلرب العاملية الأوىل ،واحلرب العاملية الثانية،

وحرب وزير�ستان واحلرب الأفغانية هي بع�ض الأحداث
التاريخية الرئي�سية التي �أظهر فيها اجلنود النيباليون
قيمهم �إىل جانب الإخ�لا���ص والب�ساطة ،وذل��ك مل يرث
اعجاب العامل ويذهله فح�سب ،وامنا اك�سب اجلي�ش �أي�ضا
هوية «الغورخا�س» .اليوم ،وبالإ�ضافة �إىل الدفاع الوطني
والتنمية واحلفاظ على احلياة الربية و�إدارة الكوارث،
ف ��إن عمليات حفظ ال�سالم التابعة ل�ل�أمم املتحدة هي
واحدة من املهام الرئي�سية للجي�ش النيبايل .ومن خالل
ن�شر  4447جندي ًا على الأر�ض فى  16عملية خمتلفة من
عمليات حفظ ال�سالم التابعة لالمم املتحدة ،تع ّد النيبال
�ساد�س �أكرب الدول امل�ساهمة بقوات يف هذه العمليات.
واجلي�ش النيبايل هو �أي�ض ًا �أحد �أقدم امل�ساهمني بقوات
يف اليونيفيل .يف عام ّ ،1958مت ن�شر خم�سة من حفظة
ال�سالم النيباليني للمرة الأوىل يف اطار فريق املراقبني
الدوليني يف لبنان .وكان ذلك �أي�ض ًا بداية انحراط النيبال
يف جهود ال�سلم والأم ��ن ال��دول�ي�ين .ومنذ ذل��ك احل�ين،
�أ�صبحت البالد �شريكا موثوقا به يف حفظ ال�سالم .ويف
عام  ،1978وبعد وقت ق�صري من ت�أ�سي�س اليونيفيلّ ،مت
ن�شر جنود حفظ �سالم نيباليني يف بلدة احلن ّية .وعلى مدى

عودة المزارعين
إلى حقولهم بعد
تنظيفها من األلغام
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االمم المتحدة/المقدم سانجايا ديوجا

الرائد شاريجان باهادور ماال  -الضابط المسؤول عن العمليات
في الكتيبة النيبالية  -اليونيفيل
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منذ عام  ،2006تعمل اليونيفيل ودائرة الأمم املتحدة
للإجراءات املتعلقة بالألغام بال كلل دعم ًا لل�سلطات
وامل�ؤ�س�سات اللبنانية  -وب�شكل �أ�سا�سي القوات امل�سلحة
اللبنانية واملركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام
 لإزال� ��ة امل�ن��اط��ق امل�ل��وث��ة ب��ال��ذخ��ائ��ر غ�ير املنفجرةواملتفجرات من خم ّلفات احلرب .ومنذ ذلك احلني ،قام
عنا�صر �إزالة الألغام يف اليونيفيل بتطهري  4.7مليون
مرت ًا مربع ًا من الأرا�ضي امللوثة بالذخائر العنقودية،
و 105,000مرت ًا مربع ًا ملوثة بالألغام الأر�ضية ،اىل
جانب تدمري نحو  36,000عبوة متفجرة .وقد �أتاح
ذلك للعديد من املزارعني العودة �إىل حقولهم ،مبا يف
ذلك يف بليدا ،وتعزيز الأن�شطة االقت�صادية.
من ناحيته ،رئي�س بلدية بليدا ح�سن عبد الر�سول حجازي
قال �إنه يف نهاية حرب عام  2006كانت البلدة ب�أكملها
تعاين من القنابل العنقودية املنت�شرة يف �أرجائها .وتابع:

في الـحــاالت العادية ،يمكن للمرء ز يــارة األراض ــي الزراعية التي
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
«الخط األزرق» ،وهو خط يبلغ طوله  120كيلومترا ً بين لبنان
وإسرائيل ويم ّر عبر الحقول التي يملكها بعض اللبنانيين.
«مل نكن ن�ستطيع االنتقال م��ن منزل �إىل �آخ��ر ب�سبب
القنابل العنقودية» .و�أ�ضاف �أن «خرباء نزع الألغام يف
القوات امل�سلحة اللبنانية ومنظمة غري حكومية تدعى
�أجيال ال�سالم قاموا بتنظيف البلدة من الألغام».
كما �شدد على �أهمية �إزالة جميع حقول الألغام «لأننا بلد
زراعي و %80من النا�س يعتمدون على الزراعة والرثوة
احليوانية واملا�شية» .و�أ�ضاف �أنه «�إذا مل ي�ستطع املزارع
اال�ستفادة من �أر�ضه ،ف�إن ظروفه ت�صبح �صعبة للغاية».
ويف معر�ض ت�أكيده على �أهمية احلفاظ على عالقة
وط�ي��دة م��ع حفظة ال�سالم التابعني لليونيفيل ،قال
ال�سيد حجازي �إن وجود بعثة الأمم املتحدة «كان له
�أثر �إيجابي يف عدة مناطق».
ح�سن حممد طراف ،وهو �أحد املزارعني يف املنطقة ،قال
ان الف�ضل يعود لليونيفيل والقوات امل�سلحة اللبنانية يف

تطهري املناطق من الألغام الأر�ضية وت�سهيل الو�صول �إىل
ب�ستان الزيتون الذي ميلكه� .أما خليل كعور ،وهو مزارع
�آخر ،فقال �إنه ال يزال هناك عدد كبري من الأرا�ضي امللوثة
بالقنابل العنقودية ،م�ضيف ًا �أن «هناك �أرا�ضي قريبة من
�أر�ضنا وال ميكننا دخولها لأننا نخ�شى القنابل العنقودية».
املقدم �ساجنايا دي��وج��ا ،وه��و قائد الكتيبة النيبالية
ال �ت��اب �ع��ة لليونيفيل وال �ت��ي ت �ق��ع امل�ن�ط�ق��ة م��ن �ضمن
م�س�ؤولياتها ،قال ان حفظة ال�سالم التابعني لليونيفيل
يعملون م��ع ال�سلطات املحلية وامل��زارع�ين على م��دار
ال�ساعة .و�أ�ضاف« :نحن ن�ساعدهم ب�شكل �أ�سا�سي يف
احل�صاد من خالل امل�ساعدة يف قطاف الزيتون وغريها
من الأم��ور ،ونعمل على ت�سهيل عملهم من دون انتهاك
بنود قرار جمل�س الأمن الدويل .»1701
سوزان بدرالدين  -مكتب اليونيفيل اإلعالمي

حمزة بزون (جامعة الـ )LIU

االقتصاد في الجنوب

شهادة على االزدهار

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

منذ انتهاء حرب ّ
متوز وحتى يومنا هذا ،ي�شهد جنوب
ً
ً
لبنان ال�ف�ترة الأك�ث�ر �أم�ن�ا وا��س�ت�ق��رارا يف ال�سنوات
الأخ�يرة .وه��ذا الهدوء ال��ذي ي�سود منطقة اجلنوب
ما كان ليتحقّق لوال تواجد حفظة ال�سالم التابعني
لليونيفيل ،و�سهرهم على ح�سن تطبيق القرار .1701
منذ اليوم الأول لو�صول اليونيفيل اىل اجلنوب �ساد
ج � ّو م��ن الطم�أنينة وال�سكينة يف نفو�س اجلنوبيني
الذين رح ّبوا بحفظة ال�سالم التابعني للأمم املتحدة.
وهذه اخلطوة �ساعدت على �إقامة بيئة �إ�سرتاتيجية
جديدة يف جنوب لبنان عززها التعاون الوثيق بني
اليونيفيل والقوات امل�سلحة اللبنانية� .أما ثمرة هذا
التعاون فتمثلت باملرونة يف ح ّل امل�شاكل التي قد تهدد
الأمن والهدوء يف اجلنوب.
الزائر ملنطقة عمليات اليونيفيـل� ،سـرعان ما يلم�س
مفـاعيــل اال�ستقـرار والأمـن الـذي بــات يحظى بــه
�سـكـان اجلنـوب الـذي يعتبـر املنطقـة الأكرث �أمن ًا يف
ال�شرق الأو�سط مقـارنـ ًة مع بلـدان اجلوار التي ت�شهد
حــروبـ ًا �أهليــــة.

العدد  20آب 2017

ت ��رك ه ��ذا ال���س�لام ال ��ذي ينعم ب��ه اجل �ن��وب �آث ��ارا
�إيجابية على خمتلف ال�صعد االقت�صادية والأمنية
واالجتماعية واالن�سانية .فا�ستتبب الأمن ،مما �ساعد
يف ع ��ودة احل�ي��اة الطبيعية ل�سكان املنطقة الذين
يزاولون �أعمالهم اليومية ب�أمان و�سالم.
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وقد حفّز هذا الرخاء الأمني اللبنانيني الآخرين من
خمتلف املناطق يف لبنان للقدوم اىل اجلنوب ،كما
�شجع �أي�ض ًا على عودة ال�سياح من جديد بعد انقطاع
ّ
دام لعقود طويلة.
من ناحية �أخرى ،ا�ستغل �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال هذه
الفر�صة الذهببية التي و ّفرها لهم وجود اليونيفيل،
فقاموا با�ستثمار �أموالهم يف القطاعات ال�سياحية
واالقت�صادية والتجارية ،ف�شهد اجلنوب نتيجة لذلك
نه�ضة اقت�صادية وعمرانية كبرية ،متثلت بافتتاح عدد
كبري من املحال واملراكز التجارية وغريها من امل�شاريع
ال�سياحية ،مما �أدى اىل نه�ضة جتارية غري م�سبوقة.
مهمة اليونيفيل مل تقت�صر على �إحالل ال�سالم واحلفاظ
عليه فح�سب ،بل �أ�ضافت اليها نفحة ان�سانية تركت �أثر ًا
عظيم ًا يف املجتمع اجلنوبي الذي عانى من خم ّلفات
حرب متوز ،كالألغام والقنابل العنقودية التي الحقت
�أطفالهم اىل مالعبهم ال�صغرية وحدائق منازلهم،
فكانت اليونيفيل �س ّباقة يف دفع هذا اخلطر عنهم،
و�سارعت اىل ا�ستقدام عدد من الفرق الهند�سية املزودة
بالآليات احلديثة واملتطورة لك�شف االلغام والقنابل
العنقودية متهيد ًا لتفكيكها واتالفها .كما عملت اليونيفيل
على تنظيف الطرقات واملالعب واحلدائق ،وت�أمني بيئة
�آمنة للأطفال .وهذه اخلطوة االن�سانية اجل ّبارة �أتاحت
للمزارعني �أي�ض ًا ا�ست�صالح وا�ستغالل �أرا�ضيهم.

�أم��ا النقطة الأك�ثر دالل��ة على هذا اال�ستقرار الذي
يعي�شه ال�سكان يف منطقة عمليات اليونيفيل ،فهي
قيام �أ�صحاب الأرا�ضي املحاذية للخط االزرق ،والتي
كانت مزروعة بالألغام ،با�ستغاللها اقت�صاديا ب�شكل
ملحوظ ،حيث �شرعوا ببناء منازل وفيالت حديثة
فيها ،وزراعة بع�ضها الآخر بالأ�شجار واخل�ضار.
مل ت�ت��وق��ف مهمة اليونيفيل ع�ل��ى ال�شقني الأم�ن��ي
واالن�ساين ،بل امتدت اىل اجلانب الإمنائي �أي�ض ًا،
فخ�ص�صت حكومات الدول امل�ساهمة فيها ميزانيات
لتنفيذ م�شاريع خمتلفة يف املدن والبلدات والقرى.
كما و ّفرت اليونيفيل فر�ص عمل ملئات اللبنانيني.
وب�سبب وجود اليونيفيل هنا ،حتى حركة املوفدين
الدوليني اىل اجلنوب اتخذت منح ًا ت�صاعدي ًا ،فلم تعد
زيارات ر�ؤو�ساء الدول واحلكومات والدبلوما�سيني يف
الدول امل�ساهمة يف اليونيفيل اىل اجلنوب نادرة كما يف
ال�سابق .وهذا ان ّ
دل على �شيء فهو �صالبة ا�ستقرار
الإو�ضاع الأمنية ومتانة العالقات بني اليونيفيل و�سكان
اجلنوب الذين نزعوا اخل��وف من قلوبهم وازدادوا
مت�سك ًا ب�أر�ضهم ،و�أ�ضحوا �أكرث ثقة مب�ستقبلهم الذي
يعربونه مع اليونيفيل جنب ًا اىل جنب.
فاتن ب ّزي وعبير عجمي ( -المؤلفتان من طالب الصحافة
ـفـي الجامعة اللبنانية الــدولـيــة ،ص ــور .وقــد تــم اخـتـيــار هذه
المقالة من بين ست مقاالت مقدمة من طالب الجامعة).

منطقة اجلنوب كما هو معروف تعي�ش ب�صورة �أ�سا�سية
على الزراعة والتجارة� .أما ال�صناعة املتواجدة ،حديثة
ونا�شئة ،ت�شقّ طريقها يف ظ ّل عدم اال�ستتباب الأمني
وغ �ي��اب اال��س�ت�ث�م��ارات .ان ال��و��ض��ع االق�ت���ص��ادي ب��د�أ
بالرتاجع بعد �أن �شهد اقت�صاد املنطقة ع�صر ًا ذهبي ًا
خ�لال الأع� ��وام م��ن  1950اىل  1960التي مت ّيزت
بازدهار املجاالت االنتاجية كافة ،وخا�صة ال�صناعية
منها ،حيث انت�شرت م�صانع �صناعة الأحذية والن�سيج
واملفرو�شات والألبان والأجبان .ولكن نتيجة لعقود من
ال�صراع خالل الثمانينيات والت�سعينيات ،دمرت جميع
امل�ؤ�س�سات وامل�صانع يف اجل�ن��وب ،و�أُج�ب�ر �أ�صحابها
على النزوح والهجرة لإعادة احياء ن�شاطهم التجاري
وال�صناعي يف مناطق لبنانية �أخرى �أو يف خارج لبنان.
وي��رت�ك��ز اق�ت���ص��اد اجل �ن��وب ال �ي��وم ع�ل��ى �إع� ��ادة �إح �ي��اء
ال�صناعات التقليدية امل�ت��وارث��ة وامل���ش��اري��ع ال��زراع�ي��ة
وال �ت �ج��اري��ة .ول �ك��ي ت�ستعيد منطقة اجل �ن��وب دوره ��ا
االقت�صادي ال ب � ّد م��ن اال�ستفادة م��ن املغرتبني الذين
ي�شكلون ن�سبة ترتاوح ما بني  %30اىل  %50من جمموع
�سكان القرى والبلدات اجلنوبية ،و�أكرثهم من �أ�صحاب
اخل�برة ال��ذي��ن جنحوا يف ت�أ�سي�س م�شاريع وا�سعة يف
اخلارج وي�ستثمرون يف الدول التي تدور فيها النزاعات.
�أم� ��ا امل �ق��و ّم��ات ال�ط�ب�ي�ع� ّي��ة وال �ب �� �ش��ري��ة واالم �ك��ان��ات
االقت�صادية والفر�ص اال�ستثمارية التي تتوافر يف
منطقة اجلنوب فتبقى من دون قيمة اذا مل تت�أمن لها
املناخات ال�سيا�سية والأمنية املالئمة وال�ضرورية لأي
منو و�إ�ستقرار اقت�صادي .من هنا نعرتف ب�أن اليونيفيل
قامت بدور مهم ل�صون ال�سالم والأمن يف اجلنوب.
وتبقى التحديات �أمام القطاع العام واخلا�ص وغرفة
ال�ت�ج��ارة وال�صناعة وال��زراع��ة يف �صيدا واجل�ن��وب،
كممثلة عن كافة القطاعات االقت�صادية ،كبرية يف
ا�ستغالل املقومات الب�شرية واالمكانات االقت�صادية
والفر�ص اال�ستثمارية م��ن خ�لال تطوير امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة ودع��م اقامة امل�شاريع يف كافة
القطاعات االنتاجية املتنوعة.

االمم المتحدة/محمد حمزة

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.

وت�ق��وم ال�غ��رف��ة ،مب�ساعدة �أ��ص�ح��اب امل�شاريع كافة،
يف اع��داد درا�سات اجل��دوى االقت�صادية لأي م�شروع
مي�سرة
وب�إر�شادهم على كيفية احل�صول على قرو�ض ّ
لتنفيذ م�شاريعهم .كما تقدم الغرفة التدريب اىل
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة لتطوير وحت�سني عملية
االنتاج والت�سويق يف الأ�سواق املحلية واخلارجية وفق ًا
ملوا�صفات اجلودة العاملية.
فعلى �صعيد القطاع ال��زراع��ي ،ال ب� ّد من تطوير هذا
ال �ق �ط��اع وحت���س�ين ق� ��درات امل ��زارع�ي�ن ع�ل��ى اع�ت�م��اد
الزراعات البديلة كدورة �إنتاج مع الزراعات التقليدية
واعتمادها يف الأرا�ضي امل�ست�صلحة ،لأن مردود هذه
الأ�صناف م�ضاعف وامكانية ت�صريف االنتاج ممكنة
والفائ�ض ميكن ا�ستخدامه يف ت�صنيع منتجات غذائية
عدة �أو م�ستح�ضرات جتميل.
�أم��ا على �صعيد ال�صناعة ف��ان فر�صة اع��ادة تنمية
اال�ستثمار ال�صناعي يف اجلنوب ال ت��زال ممكنة من
خالل العمل على ايجاد مدن �صناعية تراعي ال�شروط
البيئية واالنظمة املرعية االجراء وتتوفر فيها جمموعة
متكاملة من البنى التحتية ،وخدمات ال�صرف ال�صحي
و�أجهزة االطفاء وال�سالمة العامة ومنطقة للخدمات

اللوج�ستية وب�أ�سعار متدنية ،مما ي�ؤدي اىل خلق اجلو
امل�لائ��م ال�ستقرار امل�ؤ�س�سات وج ��ذب اال�ستثمارات
والنهو�ض بال�صناعات على خمتلف انواعها.
وبانتعا�ش القطاعني الزراعي وال�صناعي ،فان ذلك
�سينعك�س ايجاب ًا على زي��ادة حجم اال�ستثمارات يف
القطاع التجاري لتوفري احلاجات املتزايدة من املواد
االولية لعمليات االنتاج على تن ّوعها ولت�صريف املنتجات
ولتلبية ح��اج��ات الأ�� �س ��واق اال�ستهالكية الداخلية
واخلارجية .كما ان قطاع ال�سياحة �سيت�أثر �أي�ض ًا نتيجة
احلاجة اىل ا�ست�ضافة رجال الأعمال والوفود التجارية
لعقد اتفاقيات ،مما يح ّرك حجم الدورة االقت�صادية.
و�أخري ّا ،ال ب ّد من الت�أكيد على �أن االمناء يف ظ ّل ال�سالم
واال�ستقرار الأمني غايتنا ،ون�أمل ان ي�ساعدنا التعاون مع
كافة اجلهات املحلية والدولية املدافعة والداعمة ،ومنها
الأمم املتحدة ،للو�صول اىل هذه الغاية .كما ان الإ�ستثمار
على عائد الإ�ستقرار الأمني وال�سيا�سي وح��ده الكفيل
بخلق املناخات املالئمة للنهو�ض بلبنان على خمتلف
ال�صعد وامل�ستويات ويف مقدمها امل�ستوى الإقت�صادي.
محمــد صـالح -
(رئيـس غـرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيـدا والجنـوب).

لبنان في

آلية توظيف المواطنين المحليين في اليونيفيل
االمم المتحدة/باسكال ماركوس

القلـب

في نيسان وأيار  ،2017شهد المق ّر 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 م ّر السنين.

فريد غاليفو�س ،وهو �أح��د قدامى املحاربني الرنوجيني
الذين خدموا مع اليونيفيل بني عامي
ك�سائق ناقلة جند مدرعة� ،أ�شار �أي�ضا اىل �إنه �سيوا�صل
العودة �إىل لبنان لأن املحاربني القدامى لديهم عالقة قوية
بال�سكان واملنطقة.

�أما منى �سو�ش�ستون ،وهي من قدامى املحاربني ال�سويديني،
فقالت �أنه من اجلميل �أن نرى �أن لبنان يزدهر ،و�أردفت:
«�أعتقد �أن احلياة �أ�صبحت رائعة هنا يف الوقت احلا�ضر».

وخالل زيارة اىل املق ّر العام لليونيفيل يف �أيار ،قال:
«�إن جميع املحاربني القدامى ،رغم �أنهم خدموا �ستة
�أ�شهر (فقط) ،يحتفظون بجزء من لبنان يف قلوبهم».
وعلى غرار العديد من جنود حفظ ال�سالم الآن ،ف�إنه
كان يتم تبديل حفظة ال�سالم الرنوجيني كل �ستة �أ�شهر
يف اليونيفيل.

وخ�ل�ال ل�ق��اء م��ع ق��دام��ى امل �ح��ارب�ين ،ق ��ال رئ�ي����س بعثة
اليونيفيل وقائدها العام اللواء مايكل بريي انهم جميعا
ق��دم��وا ا�سهامات يف ال���س�لام ال ��ذي يتمتع ب��ه اجلنوب
اللبناين اليوم� .أما نائب رئي�س البعثة �إمران ريزا فقال
�إن عمل قدامى املحاربني وت�ضحيات زمالئهم جعل من
جنوب لبنان مكان ًا �أف�ضل للعي�ش فيه.

ال�ه��ول�ن��دي هونفو ب��وت�ين ،ال ��ذي خ��دم يف اليونيفيل يف
الثمانينيات من القرن املا�ضي ،قال انه على الرغم من
خ�سارته كلتا يديه �أثناء خدمته يف البعثة ف�إنه �أم�ضى «وقت ًا
جيد ًا» هنا .و�أ�ضاف« :الذكريات ال تزال جيدة جدا على
الرغم من �أنني فقدت كلتا يدي».

وتابع ال�سيد ريزا« :بالن�سبة للنا�س هنا� ،إن م�شاهدتهم
لكم و�أنتم تعودون ب�شكل منتظم ي�شكل جانب ًا هام ًا من
احلفاظ على جنوب لبنان وجتربة اليونيفيل والتزامكم
فيها وباخلدمة التي قمتم بها وابقاء كل ذلك ح ّي ّا ودفعه
يف الإجتاه ال�صحيح».

العدد  20آب 2017

 1987و1988

اجلنوب 19 18

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 - (PHPويمكنكم إنشاء ملفكم الخاص عبر الموقع
االلكتروني Inspira :ــ .https://inspira.un.org
ً
ربطا عبر .Inspira
كذلك تأكد من أن الوثائق الداعمة ذات الصلة مرفقة
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يف كل �صيف ،يتقاطر قدامى املحاربني الذين خدموا حتت
علم الأمم املتحدة لزيارة هذه املناطق وااللتقاء بال�سكان.
وقد �ساهم العديد منهم �أي�ض ًا يف االقت�صاد املحلي من
خ�لال ال�ت�برع��ات والأن�شطة االجتماعية .وعلى �سبيل
برع بع�ض قدامى املحاربني الهولنديني م�ؤخرا
املثال ،ت� ّ
بعدد من املعدات الطبية مل�ست�شفى حريام يف �صور ،كما
نفذوا م�شروع ًا للمياه يف ر�شكنانيه ،وفق ًا ملا قاله كري�س
الرهوفن ،الذي خدم مع اليونيفيل ك�سائق �سيارة �إ�سعاف
يف عام  1978وير�أ�س الآن م�ؤ�س�سة خريية ت�سمى «اعادة
جمع ال�شمل مع لبنان (.)Reunion with Lebanon

التطور ال��ذي حدث هنا �أذه��ل بع�ض قدامى املحاربني.
ج�ي�راردو� ��س ي��وه��ان ����س ،وه ��و �أح� ��د ق��دام��ى امل�ح��ارب�ين
الهولنديني الذين خدموا مع اليونيفيل ملدة �سنة واحدة
من � 1979إىل  ،1980قال« :يوجد الآن طريق �سريع من
بريوت �إىل �صور ،بينما يف تلك الفرتة كان هناك الطريق
ال�ساحلي .كما يوجد الآن الكثري من البنايات واملباين
الكبرية ،اىل جانب بنية حتتية �أف�ضل» .بالن�سبة ليوهان�س،
«بع�ض الأن�شطة االقت�صادية على مدى ال�سنوات الثالثني
املا�ضية تربز الآن بو�ضوح».
الهولندي اندريه ماتا�ش �أذهله �أي�ض ًا التطور يف جنوب
لبنان ،وعن ذلك قال« :مل يكن يوجد �شيء يف الوديان.
�أما الآن فن�أتي اىل هنا ونرى النجاح الباهر».

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

الذكريات ال
تزال جيدة جدا
على الرغم من
أننــي فـقــدت
كلتا يدي.
هونفو بوتين من هولندا
تيالك بوخاريل  -مكتب اليونيفيل اإلعالمي

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.
سوف يتم اختيار المرشحين الذين يستوفون المعايير المحددة لفرصة العمل
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.
ال تتقاضى اليونيفيل أي رســوم في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف
(الطلب ،المقابلة ،دراسة الطلب والتدريب ،أو أية رسوم أخرى).
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكتروني:
http://unifil.unmissions.org/jobs

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

ُ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.

أدخل الى موقع unifil.unmissions.org

لمشاهدة وقراءة التقرير اإلعالمي األسبوعي
حـول أحـد األنشطـة التي يزيد عددها علـى
األربعمائة التي تقوم بها اليونيفيل كل يوم
في جنوب لبنان.

flickr.com/photos/unifil

English:
English:
youtube.com/UNIFILVIDEOUNIT
youtube.com/UNIFILVIDEOUNIT
Arabic:
Arabic:
youtube.com/UNIFILARABIC
youtube.com/UNIFILARABIC
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