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�أنا �أحّب 
الأنه �صاكن، فال دخان وال ر�صا�ص

�ل�سالم...

جيمي كارترنبيه بّري



اأُحّب ال�صـــالم

لأنـــه �صــــاكن… 

فال دخان ول ر�صا�ص ول اأحد ميوت.

لأن الذين يحّبــون القتـال علينا اأن 

نقول لهم اأن ل يتقاتلوا اأو يخو�صوا 

احلروب اأو يقتلوا، لكي نعي�ص حياة 

اأف�صـــل.

ريان اأّيوب
�صبعة اأعوام، من جنوب لبنان



لل�صالم معانٍ كثرية. فا�صتنادًا اإىل �صياق جتاربنا اخلا�صة، كل منا يفهم كلمة ال�صالم بطريقة خمتلفة. ميكن اأن 

يكون الأمر م�صاألة ذاتية يبحث عنه املرء لإر�صاء النف�ص اأو عاملية حني ي�صعى العامل باأ�رسه لتحقيق ال�صالم. 

حتت اأي معنى وباأي �صكل قد ن�صعى اإىل ال�صالم، وكلنا نفعل ذلك، فاإن ال�صالم يتحقق بحّل اخلالفات، الروحية 

منها اأو الدنيوية، التي تعرت�صنا كاأفراد اأو جماعات. نظرًا اإىل اأّن التوق لل�صالم يف جنوب لبنان  يعود اإىل عقود 

بل  تتزامن،  اأن  يجب  والتي  عادلة،  وواجبات  بحقوق  م�رسوط  ل�صالم  �صكانه  يتوق  العنيفة،  النزاعات  من 

وت�صبق، حتقيق ذلك ال�صالم )اأنظر املقالة على ال�صفحة 10(.

لأن ال�صالم �صاكن... 

االفتتاحية

م�شروع  �إىل  �ملدنّيـــة  �حلياة  ف�شالت  حتويل  يتم  كيف  �أنظر 

جتاري منتج مل�شلحة �ملجتمع.

مع  موعد  على  كان  كارتر  جيمي  �لأ�شبق  �لأمريكي  �لرئي�س 

ن�شر  �إن   .1978 �شنة  �لبعثة  تاأ�شي�س  بد�يــة  منذ  �ليــونيفيــل 

��شتعادة  على  �شاعد  قد  لبنان  جنوب  يف  �ل�شالم  حفظ  جنود 

�ملناخ �لإيجابي لتعزيــز حمادثات كــامــب د�يفيــد �لتاريخيــــة 

لقد  حينذ�ك.  رئا�شته  فرتة  خالل  جهودها  يقود  كان  �لتي 

كان وما يز�ل يعمل على حل �لنز�ع يف �ل�شرق �لأو�شط، ب�شكل 

�أ�شا�شي عرب ن�شاطات »مركز كارتر« . �إن زيارته لليونيفيل كانت 

�إيفاًء مالئمًا ملوعد طال �نتظاره. لقد �أجرينا مقابلة ح�شرّية 

مع �لرئي�س كارتر.

بع�س �ملقالت �خلا�شة بال�شنة �جلديدة تت�شمن مقالت كتبها 

�ليونيفيل  قو�ت  وقائد  بري  نبيه  �للبناين  �لنو�ب  رئي�س جمل�س 

�للو�ء كالوديو غرزيانو.

�بتد�ًء من هذ� �لعدد، �شنو�ّشع عامود كلمة رئي�س �لبلدية لتت�شمن 

معلومات عامة عن �لبلدية نف�شها، وهذه �ملّرة �شيكون ذلك من 

�إمكانية �لوقوع يف فخ ن�شر  ن�شيب بلدة �شبعا. بهذ� �لعمل، نعي 

�آر�ء مت�شاربة. دون �لدعاء  رو�يات ذ�ت مو�شع �ختالف وذ�ت 

كمعلومات  فقط  �لعامود  هذ�  نقّدم  �لتاريخي،  بحثنا  مبوثوقية 

ُجمعت من م�شادر عّدة، خطيًا �أو �شفهيًا. ناأمل �أن ي�شتمتع �لقر�ء 

بهذ� �مللخ�س ونرحب باأية مالحظة �أو ت�شحيح للوقائع. 

يتمنــــى فـريــــق جملــــة »�جلنــــــوب« للقـــــر�ء �شـنـــة جــديـــدة 

و�شعيــدة ومـزدهــــرة.

على هذه �خللفية، جاء ت�شّرع بريء وو��شح لإحــالل �ل�شالم من 

�أن  باأنه رغم �حتمال  �لقّوة  بالغة  �شبي جنوبــي كر�شالـة تذكري 

�ل�شالم  فاإن  �إليها،  ل  و�لتو�شّ �لتفاو�س  يتم  نتيجًة  �ل�شالم  يكون 

�إنه ت�شريح ب�شيط من  �أن ن�شعى لأجله.  �ل�شالم ي�شتحق  ملجّرد 

نقاوة عقل طفل، وهذ� �لتكرمي �جلليل للف�شائـل �ل�شاكنة لل�شالم 

هو �لذي �ألهم هذ� �لإ�شد�ر من جملة �جلنوب.

يحمل ق�شم �ل�شور تعابري فنّية عن �ل�شالم، كما تخّيله ر�شامون 

�شغار من جنوب لبنان. يف يوم �ل�شالم �لعاملي، دعونا تالمذة 

من مد�ر�س خمتلفة لري�شمو� روؤيتهم عن �ل�شالم على جدر�ن 

�أن هذه �لر�شومات �جلد�رية  مقر �ليونيفيل يف �لناقورة. رغم 

�ل�شالم  �شور  حفظ  ناأمل  فاإننا  �لأمطار  بفعل  تبهت  بد�أت  قد 

�لر�ئعة هذه يف �جلنوب. 

�ل�شالم يف  ٌتلهم جنود  �لتي  �ل�شامية هي  �لأهد�ف  �أن  يف حني 

�لذي  �لبيطري  �لطبيب  هذ�  يحّث  �لذي  �أن  �شتجد  مهماتهم، 

�لتي  �حليو�نات  ت�شرفات  هو  �ملا�شية،  حافظ  نف�شه  يلّقب 

من  مبا�شرة  رو�ية  ففي  ل�شان.  لعقة  �أو  ذيل  كهّزة  ي�شادفها 

�لكتيبة  تقدمها  �لتي  �لبيطرية  �مل�شاعد�ت  نف�شه حول  �مل�شدر 

يف  ما�شية  ر�أ�س   20,000 من  �أكرث  �إىل  �ليونيفيل  يف  �لهندية 

�لبيطري  �ليونيفيل  ن�شهد طبيب  لبنان،  ت�شعة من قرى جنوب 

�ملتحّم�س ي�شمو فوق �لرو�بط �لإن�شانية حلفظ �ل�شالم.

�حلّية  �لكائنات  من  �أبعد  هو  ما  �إىل  لي�شمو  �ل�شالم  يعود  ثم 

م�شروع  �إىل  �ليونيفيل  �إن�شمت  بنا.  يحيط  ما  كل  ليت�شمن 

�شلم  خربــة  بلديـــة  يف  �لنفايات  تدويــر  لإعادة  �أويل  جتريبي 

�حلكوميـــة  غري  �لإيطاليـــة   "COSV"لـ� منظمــة  مع  بالتعاون 

�للبنانية.  �لطبيعة  �لنفايات على  لتاأثري  �ليونيفيل  نرياج �صينغب�شبب وعي 

رئي�ص التحريـر



»اجلـنــــــــوب«
ُتن�شــــر مــــــّرة كـــــل �شــــهــــريــــــن 

عرب املكتب االعالمي لليونيفيل

تنازل

ل ت�شري �لعالمات �أو طرق عر�س �ملو�د يف هذه �ملجلة �ىل �أّي تعبري عن ر�أي من �آر�ء �ليونيفيل، يف ما يتعّلق بالو�شع �لقانوين لأي بلد �أو �أر�س �أو مدينة ولأي من �شلطاتها، �أو يف ما يتعلق بر�شم حدودها.

ول متّثل بال�شرورة �لآر�ء  �ملعرو�شة،�شيا�شات �ليونيفيل �أو مو�قفها، كما ل ي�شّكل ذكر �لأ�شماء �أو �لعمليات �لتجارية �أّي ت�شويق لها.
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راأي

خدمات  اليونيفيل  قوات  قدمت 

وريا�صيــة  و�صحيــة  تربويـة 

بلدة وقرية يف  واجتماعية لكل 

منطقة عملها.

 ناأمل اأن يكون عام 2009

عـام ال�صــالم

وكما   1701 �لقر�ر  تنفيذ  نحو  متقدمة  خطو�ت 

هو معروف وكما تلم�س قو�ت �لأمم �ملتحدة �لعاملة 

�إ�شر�ئيل  قيام  هو  )�ليونيفيل(  لبنان  جنوب  يف 

بانتهاك �ل�شيادة �للبنانية جوً� وبحرً� كل يوم ودون 

توقف وهذ� �لأمر ي�شتمر رغم �إتفاقية �لهدنة لعام 

�لتي  �لدولية  �لقر�ر�ت  ع�شر�ت  ورغم   1949
�آخرها �لقر�ر 1701 .

�حتالل  �إ�شر�ئيل  تو��شل  �لقر�ر  لهذ�  وخالفًا 

�جلزء �للبناين من قرية �لغجر كما مل تبادر �إىل 

�تخاذ �لإجر�ء�ت لت�شليم �مل�شوؤولية لالأمم �ملتحدة 

عن مز�رع �شبعا �للبنانية.

ونعر�س كل ما تقدم لنقول �إن ما يهدد عمل ودور 

مبوجب  لبنان  جنوب  يف  �ليونيفيل  قو�ت  ومهمة 

�لأمر  كان  كما  متامًا  �إ�شر�ئيل  هو   1701 �لقر�ر 

وباملقابل   426 و   425 �لقر�رين  �إىل  بالن�شبة 

جميع  تنفيذ  على  باحلر�س  �للبناين  �ملوقف  متيز 

�للتز�مات �للبنانية جتاه �لقر�ر�ت �لدولية.

قو�ت  ومهام  دور  �إىل  وبالنظر  ثانية  جهة  من 

على  وجودها  من  عامًا  ثالثني  خالل  �ليونيفيل 

عن  �حلديث  فيه  يجري  �لذي  �لوقت  هذ�  “يف 
وقف  �أجل  من  دويل  قر�ر  ��شت�شد�ر  �إمكانية 

�لقر�ر  ي�شبه  غزة  على  �لإ�شر�ئيلية  �حلرب 

�ل�شعبة  �لأيام  ذكريات  1701 حت�شرين  �لدويل 

�شيا�شية  )حربًا(  نخو�س  ونحن  ع�شناها  �لتي 

عن  قر�ر  ��شت�شد�ر  �إىل  للو�شول  ودبلوما�شية 

�إىل وقف �شامل لإطالق �لنار  جمل�س �لأمن يوؤدي 

نحو  عودة  و�إىل  لبنان  على  �لإ�شر�ئيلية  وللحرب 

و�أرز�قهم  ومنازلهم  مناطقهم  �إىل  مهجر  مليون 

و�شول  مع  �حلرب  هذه  �آثار  �إز�لة  عمليات  وبدء 

هذ�  م�شامني  لتنفيذ  جديدة  دولية  طو�رئ  قو�ت 

على  �للبناين  �جلي�س  مل�شاعدة  وخ�شو�شًا  �لقر�ر 

�لنت�شار حتى �حلدود �لدولية.

ع�شناها  �لتي  �لقلق  وحلظات  �ل�شغوط  �أتذكر 

و�لعربية  �لدولية  �لت�شالت  كانت  و�لتي 

كبرية  درجة  �إىل  خاللها  مت�شارعة  و�لإقليمية 

حول كل كلمة وجملة وفا�شلة ونقطة للو�شول �إىل 

�شياغة �لقر�ر 1701.

و�أقول �إن مقاومة �ل�شعب �للبناين مبو�جهة �جلي�س 

و�أحدث  �أقوى  ميلك  �لذي  �لنظامي  �لإ�شر�ئيلي 

�أ�شا�شًا  كان  �لأو�شط  �ل�شرق  يف  ع�شكرية  تر�شانة 

يف خلق �لتو�زن �لذي مكننا ونحن ندير �ملفاو�شات 

من �لتو�شل �إىل قر�ر عادل.

�لطو�رئ  وقو�ت  �ل�شيا�شية  �للحظة  هذه  ويف  �لآن 

�لدولية )�ليونيفيل( تنت�شر يف جنوب لبنان تنفيذً� 

للقر�ر 1701 فاإننا وبعد ثالثة عقود نرى بكل فخر 

�أن �جلي�س �للبناين يعرب يومًا بعد يوم عن ح�شوره 

ي�شعر  مبا  �جلنوبية  �حلدودية  �ملنطقة  يف  �لقوي 

�ملو�طنني �للبنانيني باأن �لدولة باتت حا�شرة على 

يحتاج  �لأمر  هذ�  كان  و�إن  و�لأمن  �لدفاع  م�شتوى 

�إىل تقوية عنا�شره بالعديد و�لعتاد.

�لأهم هو وعي �ل�شكان وطبيعتهم �لإيجابية و�ملرنة 

�أق�شى  يقدمون  حيث  �لنهر  جنوب  منطقة  يف 

�ليونيفيل  وقو�ت  �للبناين  �جلي�س  مع  �لتعاون 

1978 عندما  �آذ�ر عام  كما كان �لأمر عليه منذ 

مبوجب  �لأوىل  للمرة  �ليونيفيل  قو�ت  �نت�شرت 

�لقر�رين 425 و 426.

�ل�شري  متنع  تز�ل  ل  �لتي  �لأ�شا�س  �لق�شية  ولكن 

ال�صنة،  راأ�ص  عيد  مبنا�صبة 

توّجه رئي�ص جمل�ص النواب 

الر�صالة  بهذه  بري  نبيه 

اإىل اليونيفيل
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�ملتحدث نبيه بري )�إىل �لي�شار( مع �لرئي�س �لأمريكي �ل�شابق جيمي كارتر وقائد قو�ت �ليونيفيل �للو�ء كالوديو غر�زيانو، فـي �جتماع فـي مكتب رئي�س جمل�س �لنو�ب 

فـي بريوت، فـي 10 كانون �لأول 2008.

و�مليالد ور�أ�س �ل�شنة �مليالدية ور�أ�س �ل�شنة �لهجرية 

�ليــونيفيـــل  قـو�ت  �إلـى  �لتهانــي  باأجمـل  �أتقدم  �أن 

ب�شخ�س قائدها �لعام �جلنـر�ل كالديو غر�زيانو 

وجميع �لعاملني �شباطًا و�أفر�دً� وجنودً� وموظفني 

مدنيني دوليني وحمليني يف �شفوف �ليونيفيل.

�لإ�شــر�ئيليـــة  �خلـــروقـات  رغــم  �هلل  �أ�شــاأل  �ين 

عام   2009 عام  يكون  �أن  لبنان  �شد  �ملتو��شلة 

�ل�شالم �ل�شامل و�لعادل يف �ل�شرق �لأو�شط بحيث 

يف  كما  �ليونيفيل  يف  �ل�شالم  حفظ  جنود  يتمكن 

فريق مر�قبي �لهدنة كما )�لأندوف( يف �جلولن 

من �لعودة �إىل �أوطانهم و�أهلهم و�أن تنعم �ملنطقة 

بال�شتقر�ر و�لزدهار.”

نبيه بـري 

رئي�ص جمل�ص النواب اللبناين 

دورها  لها  ن�شكر  �أن  بد  ل  فاإنه  �للبنانية  �لأر��شي 

فـي  �ل�شكــان  علــى  �لبي�شــاء  و�أياديهــا  �لإن�شانــي 

�لإ�شر�ئيلــي  �لحتــالل  خالل  فهي  لبنان  جنوب 

)1978-2000( �شاهمت يف �لتخفيف من �لقيود 
و�ل�شتفز�زية  �لتع�شفية  و�ملمار�شات  و�لجر�ء�ت 

للجي�س �لإ�شر�ئيلي كما �أن قو�ت �ليونيفيل قدمت 

لكل  و�جتماعية  وريا�شية  و�شحية  تربوية  خدمات 

بلدة وقرية يف منطقة عملها.

ومنذ  قدمت  �ليــونيفيــل  قــو�ت  �أن  نذكر  هنا  �إمنا 

 1978/3/21 يف  لبنان  جنوب  يف  مهامها  بدء 

قدمت 280 �شهيدً� من خرية �شباطها ورتبائها 

حفظ  عملية  �شحية  �شقطو�  �لذين  وجنودها 

�ليونيفيل  قو�ت  �أن  كما  لبنان  �ل�شالم يف جنوب 

�لتي تنت�شر مبوجب �لقر�ر 1701 قدمت �شهد�ء 

قو�ت  يف  �لعاملة  �لإ�شبانية  �لوحدة  �أفر�د  من 

�ليونيفيل �لذين كانو� هدفًا لعملية �إرهابية �إ�شافة 

�إىل عدد من �لذين يعملون يف �إطار �لتنقيب عن 

�لألغام و�لقنابل �لعنقودية.

�لإن�شانــي  �لتو��شــل  باإهتمام  نتابــع  نحن  �لآن 

و�خلدمات �ملدنية �لتي تقوم بها قو�ت �ليونيفيل 

�لن�شيج  �أن  متاأكدون  ونحن  �نت�شارها  مناطق  يف 

�لإن�شاين �لذي متثله �ل�شد�قة بني �أهايل �جلنوب 

وقـــو�ت �ليــونيفيـــل من خـــالل �نتظــام �لعالقـــة 

عبــر مكاتــب �لتن�شيــق �لتابعــة للجي�س �للبنانــي 

و�ملختارين  بالبلديات  ممثلة  �ملحلية  و�ل�شلطات 

�لربملانيـة  و�لقياد�ت  �ملدنــي  �ملجتمع  وموؤ�ش�شات 

و�إن�شانيًا  �أخـــالقيًا  منــوذجًا  ميثــل  و�ل�شيا�شيـــة 

وح�شاريًا لعمليات حفظ �ل�شالم يف �لعامل.

�لأ�شحى  �أعياد  ومبنا�شبة  �شروري  دو�عي  ملن  �إنه 

راأي



مقابلة

ال�صابــق  الأمريكــي  الـرئيــ�ص  زار  الأول،  كانـــون   10 يف 

مــن  هـــارورد  تـوبي  فا�صتغــل  اليونيفيــل،  كـارتر  جيمـي 

انطباعاتـه  على  منه  للح�صول  الفر�صة  هــذه  اجلنــوب  جملــة 

منظـــور  من  وذلك  لبنان،  جنـوب  يف  ال�صــالم  اآفــاق  ب�صاأن 

جمل�ص  قــرار  اإطــار  يف  وخا�صـــة  وعــاملي،  اإقليمــي  تاريخـي، 

الأمــن 1701 ومهمــة اليـونيفيــل. 

التعـامـل  يف  لبنان  م�صكلـة  اإن 

غـري  العنقــوديـة  القنابـل  مـع 

اإىل  لالإ�صـــارة  ُيلهمني  املنفجرة 

ت�صكلها  التي  والأهمية  الأمـل 

القنــابـــل  اتفاقيـــة حـظـــر 

وّقعــت  التــي  العنقــوديــــة، 

من قبــل 120 دولـــة موؤخـرًا 

اأرى  اأن  اأرجـــو  اأو�صلـــو.  فـي 

املزيــد مــن الدول توّقـع هذه 

التفاقيــة، مبـا فيهـا بلـدي.

 اليونيفيل خلقت فر�صة 

لل�صـالم يف جنـوب لبنان
كـارتـر: 

هــي  ما  لبنان،  جنــوب  اإلـى  الق�صـرية  زيارتكم  بعد 

انطباعاتكم عن املنطقة؟

من  �ملزيد  لبنان  جلنوب  �شيكون  �ل�شالم،  �إحالل  مع 

رقم  �لأمن  جمل�س  قر�ر  باأن  �أعتقد  �لإمناء.  فر�س 

و�ل�شتقر�ر  �ل�شالم  لتحقيق  �شبيل  �أف�شل  يوّفر   1701
طاملا تنفذ جميع �لأطر�ف �لتز�ماتها.

و�أنا  لبنـــان  جنــوب  فـي  �لطبيعــة  بجمــال  فوجئـت  لقد 

جــذب  عامـــل  ي�شكــل  �أن  ميكــن  هـــذ�  �أن  من  و�ثـــق 

 .2006 �شنـــة  نـــز�ع  �آثار  �أي�شًا  لقد �شاهدت  لل�شـــو�ح. 

�لبنــى  وتغييـــــر  �لقــــرى  بنــاء  لإعـــادة  حاجـــة  فهناك 

�لتــي  �ملنفجـــــرة  غــيـــــر  �لذخــائــــر  و�إز�لـــة  �لتحتيـــة 

تــوؤدي �إىل �إ�شابـــة �ملــدنيــني وقتلهم. 

�لقـنــابـــل  مـع  �لتعـامــــل  فـي  لبنــان  م�شكلــــة  �إن 

�إلــى  لالإ�شــارة  ُيلهمنــي  �ملنفجـــرة  غري  �لعنقــوديــــة 

حظــــر  �تفـاقيــــة  ت�شكلهــا  �لتــي  و�لأهميـــــة  �لأمـل 

�لقنابـــل �لعنقــوديـــــة، �لتي وّقعت من قبـــل 120 دولــــة 

موؤخرً� فـي �أو�شلــو. �أرجــو �أن �أرى �ملزيـــد من �لدول توّقـع 

هــذه �لتفاقيــة، مبا فيها بلــدي.

جلنوب  الإ�رسائيلي  الجتياح  بعد  اليونيفيل  تاأ�ص�صت 

اأثر كان  1978. اأي  لبنان خالل فرتة رئا�صتكم �صنة 

لالجتياح الإ�رسائيلي على حمادثات كامب دايفيد؟

�لـرئيـ�س  مـع  �لعمــل  بــد�أت   1977 �شنــة  بد�يــة  فـي 

�ل�شالم  لتحقيق  و�لإ�شر�ئيليني  �ل�شاد�ت  �أنور  �مل�شري 

فـي  للخطر  �لعملية  هذه  ت  تعر�شَ لقد  �ملنطقـة.  فـي 

�لتحرير  منظمة  من  جمموعــة  قامــت  حني   1978 �آذ�ر 

 33 فقتلت  �إ�شر�ئيــل،  لبنان مبهاجمـــة  فـي  �لفل�شطينيــة 

مدنيًا وجنديــني. ثاأرت �إ�شر�ئيــل عرب �جتياحها جلنـــوب 

لبنان. ومات وعانـــى �لعديــد من �ملدنيــني.

مـار�شــت �شغطــًا علـى �إ�شر�ئيــــل و�أن�شئــت �ليــونيفيـــل. 

�ل�شــــاد�ت  فيــــه جمــــع  ��شتطعـــُت  منـــاخ  �إيجــــاد  وتـــّم 

معــــًا  بيـغـــن  منـــاحيـــم  �لإ�شـــر�ئيلــي  �لـــــوزر�ء  ورئي�س 

فـــي  د�يـــفيــد  كـــامب  فــي  �ل�شـــالم  حمـــادثـــات  �إلــــى 

�شـهــــر �أيـلـــــول.

لليــونيفيـــل  النتقـادات  بعـ�ص  هنـاك  كانـت 

القليــل  فعلـهــا  مقــابــل  جـدًا  ُمكلفـة  لكــونـها 

للـو�صــع  روؤيتـكم  الإطـــار وبعد  جــدًا. فـي هــذا 

علــى الأر�ص، كيـف تنظــرون اإلـى اليـونيفـيــل؟ 

لقــــــد �شاعــــــدت �ليـــونيفيــــــل، مـع �جليــ�س �للبنانـــــي، 

جنــــوب  فـي  لالأمــــن  جــديــد  م�شتوى  تاأ�شيــ�س  فـي 

مــع  تتــــر�فــــــق  باهـــظــــــة  كلفــــــة  هناك  لبنـــان. 

�لنز�عـــات  كلـــفـــــــة  �إمنا  معقـــدة،  عمليـــــة  هــكـــــذ� 

تتجـــاوز  �ملنطقـــــة  هــذه  �شهـــدتهــا  �لتــي  �لـــدوريــــــــة 

باأ�شــــو�ط كلـفــــــة حفـــــظ �ل�شـــــالم. 

�لفــر�س  من  نافــــذة  خلــق  قد  �ليونيفيـــل  وجـــود  �إن 

لتحقيـــق  و�لــدبلوما�شيـــة  �ل�شيا�شـيــة  �جلهـــود  لتعزيـــز 

للنــز�ع.  نــار د�ئــم وحـــل طويــــل �لأمـــد  �إطــالق  وقــف 

هــــذه  ل�شتغـــالل  �لأطـــر�ف  جميــــع  �أ�شجـــع  �أننـــي 

�لفر�شــــة و�لعمـــل لتحقيــــق �ل�شـــالم.

القـــرار  تنفيـــذ  مــن  تفاوؤلـكـــم  مــدى  هو  ما 

وقــف  اإىل  والتو�صــل  كـــامــل  ب�صكــل   1701
�صمــن  الأمــد  طويـــل  وحــل  دائـم  نار  اإطــالق 

البيئـــة ال�صيا�صيـــة احلاليـــة؟

�لأر�س.  علـــى  جــــدً�  مهم  بعمــل  تــقــــوم  �ليــونيفيـــل 

�لدولـــــي  �ملجتمـــع  من  قــــوي  بدعــم  �ملهمــــة  حتظــى 

ويجب �أن ي�شتمـــر هــذ�. �إمنـا �مل�شــوؤوليـــــة �لأ�شــا�شـيــــة 

تقــع علــى طرفـي �لنز�ع فـي تنفيــذ �لقـــر�ر 1701.

و�أمتنــى  بنجــاح  تنفيـــذه  ميـكـــن  �لقـــر�ر  بـاأن  �أعتقـــد 

�لدولـــي  �ملجتمــع  قبــــل  من  �لإلتــز�م  ��شتمــر�ريـــــة 

وكــــذلك من قبــل �لأطـــر�ف، لتحقيــــق �شـــالم طــويــل 

�لأمــد فـي جنـــوب لبنان.

جــديـــد  اأميـركــــي  رئيـــ�ص  ي�صتعــــد  بينما 

بتحقيــق  تفـاوؤلكـــم  مـــدى  مـا  مهمـاتــه،  لت�صلم 

فـي  ال�صـــالم  عمليــــة  فــي  ملمـــو�ص  تقـــّدم 

القــريــب  امل�صتقبــــل  خــالل  الأو�صـط  ال�صـــرق 

واملتــو�صــط الأمــد؟

�أوبــامــا  �إننــي بالتاأكيــــد متفائــــل. �لرئيـــــــ�س �ملنتخــب 

باكــرً� خــالل  �ل�شـــالم  �إلـى  بال�شعــي  �شيبــد�أ  �إنــه  قـــال 

وليتـــه. بعكــ�س ما كــان عليــه �حلـــال خــــالل �ل�شنـــو�ت 

هـــذه  مــــع  بالتعامـــل  �لبـــــدء  فــاإن  �ملا�شيـــــــة،  �لـ16 

باأعلــــــى  فيـــه  يتمتــــع  وقــــت  فـي  �ل�شعبـــة  �لعمليــــة 

يعتبـــــر خطــــوة  و�لتاأييــد �شعبــــي  �لتاأثيــــر  مـــن  قــــــدر 

يــدرك  �أوبامــا  �لرئي�س  �أن  �أعتقـــد  جــدً�.  حكيمـــــة 

عبـــر  �لأو�شــط  �ل�شـــرق  فـي  �ل�شـــالم  �إحـــالل  �أهميـــة 

�عتمــاد مقاربـــة �أف�شـــل.
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الدوليـــة  الطـــوارئ   قــوات  واجَهـت   ،1978 اآذار   19 فـي  الأمـن  جملـ�ص  اأ�ص�صها  اأن  منـذ 

لـي  اإ�صمحـــوا  والقا�صيــة.  ال�صعبــة  التحديــات  بع�ص  )اليونيفيـــل(  لبنـان  جنــوب  فـي 

العام وحمايـــة  بتاأمني ال�صتقرار  امل�صاهمة  الرئي�صــي يف  البعثـة  اأ�صتذكـــر حتديــدًا دور  اأن 

ال�صكــان املحليني خــالل الحتالل الإ�رسائيلي جلنــوب لبنــان، بني عامــي 1982 و2000.

�للو�ء كالوديو غر�زيانو ير�فق �لرئي�س مي�شال �شليمان عند زيارته مقر �ليونيفيل يف 27 كانون �لأول 2008. وكان برفقة �لرئي�س �شليمان وزير �لدفاع �ليا�س �ملر، وقائد �جلي�س �للبناين 

�جلرن�ل جان قهوجي ومدير �لأمن �لعام �للو�ء وفيق جزيني. 

تبذل  �للبناين،  �جلي�س  مع  �لوثيق  و�لتن�شيق  بالتعاون 

�ليونيفيل �أق�شى جهودها لتاأمني دو�م �لأمن و�ل�شتقر�ر 

يف �ملنطقة. ير�قب جنود �ليونيفيل وب�شكل فاعل �لتطور�ت 

يف منطقة عملياتها بو��شطة نقاط ثابتة وبت�شيري دوريات 

جنود  ينّفذ  منتظمة.  جوّية  دوريات  عرب  وكذلك  يومية 

بهدف  هاّمة  وتن�شيق  ��شتق�شاء  عمليات  �أي�شًا  �ليونيفيل 

�حليلولة دون ح�شول �أية خروقات للقر�ر 1701 و�لتاأكد 

�شون  يف  لأهميتها  وذلك  حولها،  �حلقائق  بع�س  من 

ذلك،  �إىل  بالإ�شافة  �لعد�ئية.  �لأعمال  وقف  �إتفاقية 

�لأمن  جمل�س  تبنى   ،2006 متوز-�آب  �أزمة  �أثر  على 

�ليونيفيل  �لذي عّزز ب�شكل كبري تفوي�س   ،1701 �لقر�ر 

�إىل  �إ�شتنادً�  �لأر�س.  على  �ملتغرّي  للو�شع  �ل�شتجابة  يف 

مبهماتها  قيامها  �إىل  وبالإ�شافة  �جلديد  �لتفوي�س 

�لأعمال  وقف  مر�قبة  مهمات  باليونيفيل  �أنيط  �لأ�شلية، 

�جلي�س  دعم  وكذلك  �لإ�شر�ئيلي  و�لإن�شحاب  �لعد�ئية 

�لكيان  ليكون  لبنان  جنوب  يف  �نت�شر  �لذي  �للبناين 

يف  و�لقانون  �لنظام  و�شلطة  �لأمن  عن  �مل�شوؤول  �ل�شرعي 

�إمكانية  تاأمني  �أي�شًا يف  �ليونيفيل  �شاعدت  وقد  �ملنطقة. 

�ملحتاجني  �ملدنيني  �إىل  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  و�شول 

و�لعودة �لطوعية �لآمنة للنازحني. 

ت�شم �ليونيفيل �ليوم حو�يل 12،500 جندي �أتو� من 30 

دولة �شاهمت يف �إر�شال �جلنود، يدعمهم 1،150 موظف 

موظفني  �لعدد  هذ�  وي�شم  وحملي.  دويل  بني   مدين، 

ع�شكريني يعملون �شمن قوة �ليونيفيل �لبحرية �ملفَوّ�شة، 

وهي �أول عن�شر بحرّي قد مّت تاأ�شي�شه دعمًا لبعثة حفظ 

�شالم تابعة لالأمم �ملتحدة.



تقرير خا�ص

“ُتعترب اليونيفيل اليوم اإحدى اأكرب 
امليـدان...  يف  ال�صالم  حفظ  عمليات 

مبيزانيتــها  اليــونيفيــل  وُتعتــرب 

 700 حـوايل  البالغــة  ال�صنويـة 

ملمـو�صــًا  دليــاًل  دولر،  مليــون 

الدولـي  املجتمــع  اهتمـام  علـى 

دائـم  نـار  اإطـالق  وقـف  بتحقيـق 

وبحـّل بعيـد الأمـد لأجـل ال�صـالم 

يف جنوب لبنان.”

�جلرن�ل جان قهوجي مع �للو�ء كالوديو غر�زيانو، يحييهما حر�س �ل�شرف �لتابع لليونيفيل، خالل زيارة قائد �جلي�س �إىل �لناقورة يف 12 �أيلول 2008، بعد فرتة ق�شرية من توليه قيادة �جلي�س �للبناين. 

�إنني موؤمن باأن يف م�شاعدتها �جلي�س �للبناين على �إعادة 

�ل�شتقر�ر �إىل جنوب لبنان، �أوجدت �ليونيفيل نافذة من 

بعيد  حل  حتقيق  بهدف  �شيا�شي  حو�ر  لإجر�ء  �لفر�س 

�لآن  �لأمر  �لأبد.  �إىل  تدوم  لن  �لفر�س  هذه  �إمنا  �لأمد، 

بيد جميع �لأطر�ف �ملعنية لكي ت�شتغل هذه �لفر�س هذه 

بهدف حتقيق �حلل �لبعيد �لأمد كما ير�ه �لقر�ر 1701.

�أن �شالًم د�ئمًا ميكن حتقيقه يف جنوب  �إنني موؤمن ب�شدة 

من  و�ثق  لكنني  �شهلة  تكون  ل  قد  �أمامنا  �لطريق  لبنان. 

�إلتز�م  ��شتمر�رية  ومع  لبنان  جنوب  �أهل  من  وبدعم  �أنه 

�لأطر�ف �ملعنية، فاإن �ليونيفيل وبت�شافر �جلهود مع �جلي�س 

�للبناين، �شتنجح يف جتاوز �لعقبات و�شوًل �إىل �شالم د�ئم 

يف هذه �لبقعة �جلميلة من حو�س �لبحر �ملتو�شط.

اللواء كالوديو غرازيانو

قائد قوات اليونيفيل

تن�شط �ليونيفيل يف عدد من �لأعمال �لإن�شانية ومنها عرب 

 ،)CIMIC( �ملدين-�لع�شكري  و�لتعاون  �لتن�شيق  وحد�ت 

دعمًا لل�شكان �ملحليني.

�أما بحرً� ، فقد َثبت �أن ن�شر �لقوة �لبحرية �ملفَوّ�شة على 

طول �ل�شو�طئ �للبنانية كان �أد�ًة قّيمة لتنفيذ بع�س بنود 

�للبنانية  1701 �لأ�شا�شية و�شاعد قو�ت �لبحرية  �لقر�ر 

�إىل د�خل �لبالد.  �ل�شرعي  �لنقل غري  يف �شبط عمليات 

مكّثفًا  تدريبًا  �لقّوة  هذه  وّفرت  فقد  هذ�،  �إىل  بالإ�شافة 

للبحرية �للبنانية بهدف تعزيز قدر�تها �لعملّية يف جمايل 

�أمن �حلدود �لبحرية ومنع �لتهريب.

ن�شاطاتنا  خالل  �أنه  �إىل  هنا  �لإ�شارة  �ل�شروري  من 

�ليونيفيل  حظيت  لبنان،  جنوب  يف  �ل�شالم  خدمة  يف 

بتعاون كامل من قو�ت �جلي�س �للبناين فكان ذلك عاماًل 

�أ�شا�شيًا يف تنفيذ تفوي�شنا ��شتنادً� �إىل �لقر�ر 1701. يف 

يف  �للبناين  �جلي�س  ن�شر  �أن  مالحظة  يجب  �ل�شياق  هذ� 

جميع �أنحاء �جلنوب، للمّرة �لأوىل بعد ثالثة عقود، كان 

 .2006 �آب  �لعد�ئية يف  �لعمليات  �إجناز منذ وقف  �أكرب 

�لأمن  م�شوؤولية  �للبناين  �جلي�س  توىل  �حلني،  ذلك  منذ 

�لأ�شا�شية يف جنوب لبنان، كما هو �حلال يف باقي �لأر��شي 

�للبنانية. تعمل �ليونيفيل جنبًا بجنب مع �جلي�س �للبناين، 

م�شاعدًة �إياه يف هذه �مل�شعى �ملهم و�ل�شديد �لتعقيد.

 

�جلي�س  مع  �ملا�شيتني  �ل�شنتني  خالل  �ليونيفيل  تتعاون 

نقاط  �إن�شاء  من  تبد�أ  م�شرتكة،  ن�شاطات  عرب  �للبناين 

ملكافحة  م�شرتكة  عمليات  �إجر�ء  �إىل  من�ّشقة  تفتي�س 

م�شتوى  عن  جدً�  ور��ٍس  �شعيد  �أنني  �ل�شو�ريخ.  �إطالق 

�لتعاون بني �ليونيفيل و�جلي�س �للبناين �لذي حتقق حتى 

�ليوم. لقد حققنا تقدمًا كبريً� فنتج عن ذلك عالقة بّناءة 

قائمة على �لتفّهم و�لثقة �ملتبادلني.

هو  �لعد�ئية  �لأعمال  بوقف  �لأطر�ف  جميع  �لتز�م  �إن 

�إلينا.  �ملفّو�شة  �ملهمات  �إجناز  لن�شتطيع  مبدئي  �شرط 

 1701 بالقر�ر  ملتزمة  �لأطر�ف  ز�لت   ما  �ليوم  حتى 

مّما ي�شمح لليونيفيل بالقيام مبهمتها على �أ�شا�س تفوي�س 

جمل�س �لأمن، وذلك مبو�فقة جميع �لفرقاء.

قّويًا،  وبلبنان  باليونيفيل  �لدويل  �ملجتمع  �لتز�م  يبقى 

فُتعترب �ليونيفيل �ليوم �إحدى �أكرب عمليات حفظ �ل�شالم 

يف �مليد�ن، وهي �لثانية بعد قو�ت )MONUC( �ملنت�شرة 

وتغطي  �لدميقر�طية  �لكونغو  �أر��شي جمهورية  يف جميع 

م�شاحة بحجم �أوروبا �لغربية. مبيز�نيتها �ل�شنوية �لبالغة 

700 مليون دولر، ُتعترب �ليونيفيل دلياًل ملمو�شًا  حو�يل 

على �هتمام �ملجتمع �لدويل بتحقيق وقف �إطالق نار د�ئم 

وبحّل بعيد �لأمد لأجل �ل�شالم يف جنوب لبنان.

هذ� �للتز�م قد �أثمر خالل �ل�شنتني �ملا�شيتني. بالتعاون 

مع �جلي�س �للبناين، حققت �ليونيفيل تقدمًا ملحوظًا نحو 

 1701 �لقر�ر  يف  �لأ�شا�شية  �لأوجه  من  �لعديد  تطبيق 

)2006(. �إمنا يبقى �أمامنا �ملزيد من �لأمور للقيام بها. 

مو�جهة  على  بت�شميمها  �شت�شتمر  �ليونيفيل  �أن  حني  يف 

حفظ  كقوة  دورنا  فاإن  تعرت�شها،  قد  �لتي  �لتحديات 

تلتزم  �أن  ميكن  �شالم  على  و�حلفاظ  �لدعم  هو  �ل�شالم 

�ملدى  على   1701 �لقر�ر  على  �ملو�فقة  �لأطر�ف  كل  به 

�لبعيد. 

�لرئي�س �ل�شابق لعمليات حفظ �ل�شالم يف �لأمم �ملتحدة، 

"نحن  قال:  غوييهينو  جان-ماري  �لعام  �لأمني  نائب 

جنود حفظ �ل�شالم نوّفر نافذة من �لفر�س. �إننا نثّبت 

�لو�شع على �لأر�س ثّم نوجد بيئة ميكن �أن تت�شّكل فيها 

ما  حلظة  يف  تنغلق  �لنافذة  هذه  لكن  �شيا�شية.  عملية 

�إذ� مل ُت�شتعمل لتمتني �لعملية �ل�شيا�شية و�أي�شًا لتح�شني 

�لظروف �حلياتية لل�شكان."







الرا�صمون ال�صغــار
)من اأ�صفل اليمني اإىل الي�صار( 

ح�صني م�صطفى

�صمر �رسور

ماريا �صعيا 

علي ك�ّصاب

الرا احلامد

ر�صا عطوي

طاها حدرج 

رمي �صوفان 

علي �صليمان

جنوى عليان 

نزها فران 

�صلما الن�رس
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العـاملـــي  ال�صــــالم  يــوم  بـمنا�صبــــة 

جتــّول  اأيلــول،   21 فـي  به  املحتفــى 

ق�صم  فــي  املـوظــف  �صليمــان  �صلطــان 

اليــونيفيــل  فـي  املدنيــة  ال�صـوؤون 

م�صـّجــاًل  لبنـان،  جنـــوب  اأنحــاء  فــي 

عــّدة  مـن  عفــويـــة  �صــالم  ر�صــائـل 

دفعه  ثم  واإعالمية.  �صيا�صية  �صخ�صيات 

من  ال�صابعــة  يف  �صبي  ي�صاأل  اأن  حد�صــه 

عمــره فكــان م�صـك اخلتــام…

على  قــائم  �شــالم  فيها  ي�شود  مرحلـة  �ىل  ن�شل  �أن  "نطمح 
�لدوليــة.  �لقــو�نـني  �حتــر�م  �طار  فـي  بالعي�س  �ل�شعوب  حـــق 

حقهــا  �أي  منطقتنا،  �شعـوب  حقـــوق  يحفظ  ل�شــالم  نطمح 

�ىل  نتطلـــع  فيها.  و�لبقــاء  عنها  و�لدفــاع  �أر�شها  حتريــر  فـي 

معايري  �لتز�م  قاعــدة  على  �لدوليــة  للمنظمــة  فاعــل  دور 

مــوحـــدة فـي �لتعاطــي مـع �لـــدول بغ�س �لنظـــر عن عـالقـاتــها 

و�أحجــامهـا وقــدر�تهـا."

هنــاك  �ن  �لر�س  علـــى  �لب�شــريــــة  كـــل  تتذكــر  �ن  "يجب 
�شـــيء ��شمــــه �شـــالم فـي هــذه �لدنيا، لقـــد عــانينا كثريً� من 

متعط�شـني  �إننا  نقـــول  لذ�  منطقتنا  فـي  �ل�شــالم  وجــــود  عـدم 

لل�شـــالم لأنــــه يعطينا �لطماأنينـــة و�لأمــان و�حليــاة �لف�شــــل 

لننتــج �أكثــــر."

باأمــــان  �ل�شـعــــوب  تعيـــ�س  �أن  هــــو  لنا  بالن�شبــة  "�ل�شـــالم 
دولــــة  ت�شيطـــــر  �أن  ل  �لعــالــم  �نحـــاء  كافــــــة  فـي  و��شتقـــر�ر 

علــى دولـــة �أخــرى، �إنه �عتــــر�ف �لن�شــــان باأخيــــه �لإن�شـــــان 

�ل�شــــالم  �لبعــــ�س.  ببع�شهـــا  و�ملجتمعــــات  �لـــدول  و�عتـــر�ف 

هـــــو تالقــــي �حل�شـــار�ت و�لثقـــافـــات و�حلــــو�ر فيمـــا بينهـــا 

مهمــا �ختلفــت �لـــروؤى."

باأمــل  �جلنـــــوب  فـي  �لعاملـــة  �لدوليـــة  �لقـــوة  �لــى  "نتطلــع 
هـــو  �ل�شــالم  لأن  لنا،  و�شــالم  �إ�شتقـــر�ر  عامـــل  تكــــون  �أن 

مطلــب �أ�شـــا�شــي ود�ئــم لنا نحـــن �أهــل �جلنــــوب لكوننــا �أكثـــر 

من �بتلــى باحلـــروب."

الكاتب يف �صحيفة "النهار" اإبراهيم بريم قال:

مــن  ولكــــن   ، لل�شــــــالم…  �شــــــوق  فـي  لبنــــان  فـي  "نحن 
�أو  �إن�شـــان  لأي  �ل�شخ�شـــي  �ل�شــــالم  عن  �لبحـــث  �لعبـــث 

فـي  �ل�شـــــالم  عــن  مبعـــزل  لبلـــده  �أو  ملــديــنتــــه  �و  لعـــائلتــــه 

�لعــالــم كـلـــه."

وقال ال�صحايف يف �صحيفة "ال�صفري" ح�صني ايوب:

ر�شــا�س  ول  دخـــان  �شــــاكن… فـــال  لأنـــه  �ل�شـــالم  "�أحــّب 
علينـــا  �لقتــــال  يحبـــون  �لذيــــن  لأن  ميـــوت…  �أحــــد  ول 

�أو  �حلــــروب  يخــو�شــــو�  �أو  يتقـــاتـلـــو�  ل  �أن  لهــم  نقــــول  �أن 

يقتلـــو�…  لكـــــي نعيـــ�س حيـــاة �أف�شـــل."

رّيان اأيوب ذو الأعوام ال�صبعة من عيناتا:

ولكـــن  مطــاطــًا  �ل�شـــالم  مفهـــوم  �أ�شبــح  لقـــد  "لالأ�شـــــــف 
حفــــظ  فـي  �ملتحــــــدة  لالأمـم  �أ�شـــا�شــي  دور  هنــاك  يبقـــى 

�ل�شــالم وتطــويـــره. يـجـــب �ن ين�شــط دور �ملنظمـــــة �لدوليـــــة 

فــي  �أو�شــع  �شالحيـات  تعـطـى  و�أن  �لعــاملــي  �ل�شـــالم  لتحقيـــق 

هـــذ� �ملجــــال."

طبيب ال�صنان و�صام حمادي اإبن بلدة مارون الرا�ص قال: 

لالعتـــــد�ء  �لـتـعــــر�س  دون  مــن  �أهـلـنـــا  يـعيـــ�س  �أن  "نريــــد 
�شـــاحب  كـــل  ياأخذ  و�أن  �أحد  على  يـعتــــدون  ل  لأنهـــم  عليهـــم 

حـــق حقـــه، فـــال �شـــالم مـــن دون حقـــوقـنــا."

مرمي الب�صام مديرة الأخبار والربامج ال�صيا�صية يف "تلفزيون اجلديد" قالت:

رئي�ص بلدية مدينة �صور عبد املح�صن احل�صيني قال:

نحب  �إننا  �ل�شالم.  يحب  وب�شعبه  وباأر�شه  بربه  موؤمن  كل  "�إن 
يحفظ  �لذي  و�مل�شرف  �لعادل  �ل�شالم  نريد  ولكننا  �ل�شالم، 

حقوقنا ومينع عنا �لعتد�ء�ت."

يـوم �ل�شـالم �لعــاملـي 

اأ�صـــوات ال�صـــالم

مـــن جنـــــوب لبنــــــان

يحــي العلي مديــر مدر�صة بلدة �صبعا قال:

رئي�ص بلدية مرجعيون فوؤاد حمرا قال:

النائب علي ح�صن خليل ابن بلدة اخليام اجلنوبية قال:

�أكثـر  مـدى  على  و�حلروب  �لويالت  من  �لكثري  عانى  بلدنا  "�إن 
من ثالثني عامًا لذلك فان �ل�شالم �أمر مهم لنا نحن �للبنانيني 

�إمكانية  نرى  ول  �خل�شو�س،  وجه  على  و�جلنـوبيني  عمومًا 

لتحقيق �ل�شالم من دون تنفيذ قر�ر�ت �ل�شرعية �لدولية."

رئي�ص بلدية طري دبا ح�صني �صعد قال:

اآراء



بيئة

اإلـى  التقديرات  ُت�صري  الب�رسيـة:  للن�صـاطات  املهمالت منتـج طبيعـي 

كيـلوغــرام  اإلـى  ن�صـف  مـن  معدلــه   ما  ُينتـج  اإن�صــان  كـل  اأن 

واحـد من النفــايات يــوميًا. اإمنا لي�ص كــل ما ُنلقي بــه فـي �صـالل 

ال�صـــروري تلفها. بع�ص من هــذه ميكــن  ُيعترب نفايــة من  املهمالت 

اإعادة تدويــرها وا�صتعمالــها يف عــدة �صبل مفيـدة. اإن اإدارة النفايات 

م�رسوع  كذلك  وهـي  مهّمـة،  مدنيـة  م�صوؤوليــة  فّعـال  ب�صكــل 

يف  للمجتمـع.  مزدوجـة  وبيئيــة  اقت�صاديـة  منافـع  ر  ـّ يوف اإنتاجـي 

�صلم،  خربة  بلدية  اإىل  جهودها  ب�صم  اليونيفيل  تقوم  م�صعى،  هكذا 

وذلك بالتعاون مع منظمة "COSV" الإيطالية غري احلكومية.

الرابحة  ال�صرتاتيجية  هذه  عرب 

يف جميع اأوجهها، ي�صاعد امل�رسوع 

يف  تبنني  يف  اليونيفيل  قاعدة 

على  ال�صيئــة  اآثارهـــا  تقلي�ص 

الرتبة اللبنانية، ويف الوقت نف�صه 

م�صدر  �صلم  خربة  لبلدية  توّفر 

امُلعاد  املواد  بيع  عرب  اإ�صايف  دخل 

تدويرها.

اليونيفيــل تدعم 

 املبـادرات غـري

امل�صــّرة بالبيئـــة

�آثارها  تقلي�س  يف  تبنني  يف  �ليونيفيل  قاعدة  �مل�شروع 

�ل�شيئة على �لرتبة �للبنانية، ويف �لوقت نف�شه توّفر لبلدية 

�ملُعاد  �ملو�د  بيع  عرب  �إ�شايف  دخل  م�شدر  �شلم  خربة 

�ل�شتمر�رية  ليحقق  �مل�شروع  ي�شاعد  هذ�  �إن  تدويرها. 

و�لدعم �لذ�تي.

مع تقّدم �مل�شروع، تقوم منظمة �لـ"COSV" بالتن�شيق مع 

�ليونيفيل بتقييم �حتمال ن�شر هذه �لتجربة لت�شمل قو�عد 

�ليونيفيل �لأخرى �ملنت�شرة يف جنوب لبنان.  

طوما�ص كونتوجيورغو�ص- ال�صوؤون املدنية يف اليونيفيل

"COSV"فيديريكو دي نادا- م�صوؤول م�رسوع لدى منظمة الـ

بجنودها  لليونيفيل،  �لتابعة  �لع�شكرية  و�ملو�قع  �ملر�كز 

�إىل  بالإ�شافة  جندي،   12,500 حو�يل  عددهم  �لبالغ 

ينتجون  لهم،  �لد�عمني  و�ملحليني  �لدوليني  موظفيها 

�ل�شتهالكية،  عاد�تهم  طبيعة  وب�شبب  �ملهمالت،  �أي�شًا 

و�لأملنيوم  �لبال�شتيك  من  �أ�شا�شًا  تتاألف  نفاياتهم  فاإن 

لإعادة  �ملو�د  هذه  معظم  تدوير  ميكن  و�لزجاج. 

دخل  م�شدر  تكون  �أن  �أي�شًا  ميكن  وعليه  ��شتخد�مها 

�إن�شمت  �لهدف  لهذ�  حتقيقًا  �لتدوير.  �إعادة  لوكالة 

�شلم  خربة  يف  �لنفايات  �إد�رة  م�شروع  �إىل  �ليونيفيل 

ليكون مبثابة مبادرة جتريبية �أولية.

تقوم منظمة �لـ"COSV" بدعم من�شاأة معاجلة �لنفايات 

يف بلدية خربة �شلم منذ �شنة 2007 عرب م�شروع ممّول 

�لبلدية  ُتدير   .  "ROSS" �لإيطايل  �لتعاون  برنامج  من 

�شنة  �إن�شاوؤه  مت  قد  كان  �لنفايات  ملعاجلة  �شغري  م�شنع 

وفرتها  وجتهيز�ت  �إد�رية  م�شاعدة  مع  وذلك   ،2000
م�شتد�مًا  �مل�شروع  يكون  �أن  ميكن   ."COSV"لـ� منظمة 

�ملنتجات  كافية من  �إنتاج مد�خيل  �لبلدية  ��شتطاعت  �إن 

�ملعاد تدويرها لتغطية �لتكاليف �جلارية ملن�شاة �ملعاجلة. 

�ل�شغرية  �لنفايات  ب�شبب كمية  �إمنا هذ� مل يكن ممكنًا 

ن�شبيًا.

معاجلة  دورة  لتح�شني  وكذلك  �مل�شكلة،  هذه  ملو�جهة 

مع   "COSV"لـ� منظمة  عملت  وتعزيزها،  �لنفايات 

بفرز   وذلك  �أويل،  جتريبي  ن�شاط  �إعد�د  يف  �لبلدية 

حملة  بو��شطة  �لفكرة  دعم  مّت  �مل�شدر.  من  �لنفايات 

فقامت  �لتد�بري،  من  جمموعة  �إىل  بالإ�شافة  توعية 

لفرز  منا�شبة  م�شتوعبات  بتقدمي   "COSV"لـ� منظمة 

م�شاركة  �عتربت  حتديدً�  �ملرحلة  هذه  عند  �لنفايات. 

نافعة  �مل�شدر"  عند  �لـ"فرز  ن�شاطات  يف  �ليونيفيل 

حتتوي  و�لتي  تنتجها،  �لتي  �لنفايات  طبيعة  �شوء  على 

�إعادة  على كميات كبرية من مو�د �ملهمالت �لتي ميكن 

تدويرها لتاأمني مد�خيل للم�شروع.

مكان  مبثابة  تبنني  بلدة  يف  �ليونيفيل  قاعدة  ُحّددت 

بينها  �مل�شافة  قرب  �إىل  ��شتنادً�  منه،  لالنطالق  مثايل 

وبني من�شاأة �لنفايات يف خربة �شلم وحجمها �لذي ي�شهل 

�إد�رته كم�شروع جتريبي �أويل. بد�أ هذ� �مل�شروع �لتجريبي 

خربة  بلدية  و�شعت  حني   2007 �لأول  كانون  يف  �لأويل 

�شلم، مب�شاعدة منظمة �لـ"COSV" ، م�شتوعبات حتمل 

ة خارج قاعات �لطعام يف قاعدة �ليونيفيل،  عالمات خا�شّ

�لقابلة  غري-�لع�شوية  �ملو�د  من  �لتخّل�س  ميكن  حيث 

للتدوير. بعد �أن ينتهي جنود �ليونيفيل من تناول وجباتهم 

�ملعدنية  و�لعلب  �لبال�شتيكية  �لعبو�ت  بفرز  يقومون 

�لغر�س.  لهذ�  �ملعّدة  �لعبو�ت �خلا�شة  و�لزجاجية د�خل 

يتم بعد ذلك جمع �ملو�د �ملفرزة ثم معاجلتها يف من�شاأة 

�شلم  خربة  بلدية  تقوم  �لنهاية  ويف  �لنفايات،  معاجلة 

ببيعها يف �ل�شوق.

عرب هذه �ل�شرت�تيجية �لر�بحة يف جميع �أوجهها، ي�شاعد 
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135 جنوب �رسق بريوت، ونظرًا لرتفاع �صبعا اكرث من  تقع بلدة �صبعا عند ال�صفوح ال�صخرية جلبل ال�صيخ )حرمون( على م�صافة 

1400 مرت عن م�صتوى �صطح البحر فان مناخها بارد ومثلج يف ال�صتاء ومعتدل وجاف يف ال�صيف مع رطوبة خفيفة ناجمة عن الينابيع 
املوجودة عند اطرافها وابرز هذه الينابيع نبعي عني اجلوز واملغارة. وت�صتهر �صبعا مبنتوجاتها من الفاكهة مثل الكرز والتفاح واخلوخ 

والجا�ص والتوت واجلوز، ويفاخر اهاليها. كما ت�صتهر بع�صلها اجلبلي وانتاجها من احلليب والجبان.

�صبعا... مهد احل�صارات وبعيدة يف الزمان واملكان

                     �شبعا:

�ىل �طر�ف �لبلدة ومد�خلها. ولكن ب�شدور قر�ر جمل�س 

�لبلدة  �طر�ف  عند  �نت�شرت   425 رقم  �لدويل  �لمن 

�لطو�ريء  قو�ت  �نت�شار  �طار  نروجية يف  وحدة ع�شكرية 

�لدولية �لعاملة يف لبنان )�ليونيفيل(.

�لتعارف  �لزهريي ق�شة  ��شامة  �لبلدة  �بناء  �حد  ويروي 

"�شبيحة  فيقول:  �لبلدة  و�هالية  �لرنوجية  �لوحدة  بني 

�لهايل على  ��شتفاق   1978 ني�شان عام  �شهر  �يام  �حد 

وجود جنود يلب�شون �خلوذ �لزرقاء يف �ليات بي�شاء عند 

�لنخوة  �ليونيفيل فدبت  �نهم من  �لبلدة وعرفو�  �طر�ف 

�لكل  يحملون  �لبلدة  وجهاء  بع�س  مع  وتوجه  باملختار 

لهوؤلء �ل�شيوف �لذين ��شتغربو� �شلوك �لهايل يف �لبد�ية 

و�تخذو� و�شعية �لقتال ولكن بعد �ن �شرح لهم �ملختار عرب 

مرتجم هدف �لزيارة فتحت عالقة �كرث من ممتازة على 

مدى ع�شرين عامًا مع �لكتيبة �لرنوجية �لتي غادرت �شبعا 

يف �لعام 1988 لتحل حملها كتيبة هندية".

وقعت �شبعا حتت �لحتالل �ل�شر�ئيلي عام 1982 عندما 

غز� �جلي�س �ل�شر�ئيلي لبنان وو�شل جنوده �ىل �لعا�شمة 

بريوت. ويروي �ل�شكان �لكثري من �لرو�يات حول �ملو�جهات 

�ل�شر�ئيلي  �جلي�س  وبني  بينهم  ح�شلت  �لتي  �لعديدة 

تر�جع  �ىل  �دى  ذلك  �ن  ويقولون  �لحتالل،  فرتة  خالل 

حركة �لبنيان يف �لبلدة وتوقف �حلركة �لقت�شادية عند 

بع�س �عمال �لزر�عة ورعي �ملا�شية.

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

يبلغ عدد �هايل �شبعا �مل�شجلني يف لو�ئح وز�رة �لد�خلية 

حو�يل 30 �لف ن�شمة، لكن بينهم �أكرث من 20 �ألف ن�شمة  

يعي�شون بعيدين عنها.

يندر �ن حت�شل �نتخابات برملانية ول يكون ل�شبعا ع�شو� 

يف �لربملان فهي ت�شكل مركز �لثقل �ل�شيا�شي و�لجتماعي 

و�لقت�شادي يف كل منطقة �لعرقوب. ومن �بناء �لبلدة يف 

�لربملان حاليًا �لدكتور قا�شم ها�شم.

�لبلدة  �بناء  بح�شب  �لر�مية  باللغة  تعني  �شبعا  كلمة 

"�ل�شبع بفي�س �ملياه وتدفقها" �ما باللغة �ل�شريانية فهي 
وجود  من  �آت  �شبعا  ��شم  يكون  وقد  �شبعة،  �لرقم  تعني 

�شبعة ينابيع يف �ر�س تلك �لبلدة ن�شبت مع مرور �لزمن 

ومل يبق منها �شوى ثالثة.

موثوق  م�شدر  �ي  غياب  فان  �شبعا  �شكان  ��شل  عن  �ما 

يطرح  �ملنطقة  �ىل  �ل�شكان  هوؤلء  جميء  ق�شة  يخرب 

�لكثري من �لق�ش�س و�ل�شاطري �ل�شعبية، منها ما ين�شبهم 

�ىل غزو�ت �لتتار و�ملغول ومنها ما ين�شبهم �ىل  قدومهم 

من م�شر و�شوريا و�لردن وفل�شطني هربا من �ل�شتعمار 

�ل�شليني  �ل�شكان  �ن  �خرون  ويقول  و�ل�شفربلك.  �لرتكي 

ل�شبعا كانو� قطاع طرق �تخذو� من هذه �ملنطقة �جلبلية 

�لوعرة موطنا لهم قرب ينابيع �ملياه.

وما يغذي كل تلك �ل�شاطري و�لرو�يات هو ذلك �لنت�شار 

�لو��شع لعدة مو�قع �ثرية وعلى وجه �خل�شو�س على طول 

فعلى  �ل�شيخ.  جبل  �شفوح  عند  �لو�قعة  و�لودية  �ل�شعاب 

مقربة من مزرعة ت�شمى "م�شهد �لطري" قرب �شبعا يوجد 

به  وحتيط  باتقان  مهند�شة  عالية  قناطر  ذو  �ثري  مقام 

كان عمرها من عمر  �ل�شنديان رمبا  ��شجار �شخمة من 

�ل�شكان  جميع  لدى  مقد�شا  يعترب  �ملكان  وهذ�  �لقناطر، 

من خمتلف �ملذ�هب لنهم يعتقدون �ن �لنبي �بر�هيم ولد 

يف �ملغارة �لتي يقوم فوقها هذ� �ملز�ر، ويف �جلهة �ل�شمالية 

ل�شبعا يوجد بقايا ق�شر معروف عند �لعامة بق�شر �شبيب 

لبع�س  معبد�  كان  �نه  ويعتقد  عنتـرة  ق�شر  �و  �لتبعي 

�ل�شم�س و�لقمر  �لذين كانو� يعبدون  �لوثنيني  �للهة عند 

وقد جدد هذ� �لق�شر �لمري جنم �ل�شهابي �و�خر �لقرن 

�لثاين ع�شر.

يف  �ملا�شي  �لقرن  من  �ل�شتينيات  �و�خر  مع  �شبعا  دخلت 

قلب �ل�شر�ع �لعربي �ل�شر�ئيلي ب�شبب موقعها �جلغر�يف، 

بد�أت  �لفل�شطينية  �لتحرير  منظمة  �ن  �لهايل  ويقول 

و�حد  عام  بعد  �لبلدة   هذه  �ىل  مقاتليها  طالئع  تر�شل 

وتكر�س   .1967 عام  �لعربية  �ل�شر�ئيلية  �حلرب  من 

وجود مقاتلي �ملنظمة يف �شبعا وباقي �لقرى �ملجاورة يف 

منطقة �لعرقوب عام 1969 مبوجب �تفاقية �لقاهرة بني 

�حلكومة �للبنانية وقيادة �ملنظمة، وقد �طلق على �ملنطقة 

بعد هذ� �لتفاق ��شم "فتح لند" �و �ر�س فتح ربطًا با�شم 

كربى �ملنظمات �لفل�شطينية يف ذلك �حلني.

غزت  عندما   1978 عام  من  �آذ�ر  �شهر  منت�شف  ويف 

�ل�شر�ئيلي  و�شلت طالئع �جلي�س  لبنان  ��شر�ئيل جنوب 



مقابلة

املتحدة  الأمم  قامت   1978 عام  اللبناين  للجنوب  ال�رسائيلي  الجتياح  اأثر  على 

لبنان  جنوب  اإىل  اأر�صلتها  اجلن�صية  متعددة  �صالم  حفظ  كقوة  اليونيفيل  بتاأ�صي�ص 

حفظ  اإىل  بالإ�صافة  واإ�رسائيل،  لبنان  بني  الو�صع  مراقبة  مهمة  اليونيفيل  واأعطت 

ال�صالم والمن يف هذه املنطقة.

بــــني  مـا  املثمــر  التعـــاون  اأن 

والـذي  و�صبعــا،  اليـونيفيـــل 

 1978 �صنة  بدايــة  تاأ�صــ�ص 

حممد  املختــار  فـرتة  خـالل 

منــذ  ا�صتمــر  قــد  الزهـريي، 

�صلبـــة  اأ�صـ�ص  على  احلني  ذلك 

�صنــة  منذ  م�صتمــرًا  زال  وما 

مهماتــي  ا�صتلمت  حني   2001
البلديـــة.

لليونيفيل فوائد كثرية بالن�صبة اإىل بلدية �صبعا

كلمة رئي�ص البلدية

لليونيفيل �أثناء قيامها مبهماتها حلفظ �ل�شالم و�لأمن يف 

�جلنوب وكذلك ما قدمته �ليونيفيل من خدمات �إن�شانية 

و�جتماعية وبخا�شة تلك �لتي ��شتفادت منها بلدة �شبعا.

بلديــة  بني  �لوثيــق  �لتعــاون  هذ�  ي�شتمــر  �أن  ناأمــل  �إننا 

من  �ليــونيفيــل  وبني  جهـــة،  من  �لهلي  و�ملجتمع  �شبعا 

جهة ثانية، خدمًة لل�شالم ولأمن لبنان و�شعبه.

ال�صيد عمر الزهريي

 رئي�ص بلدية �صبعا

�لتابعة  �لرنوجية  �لفرقة  �أعطيت  نف�شها،  �ل�شنة  خالل 

�شبعا  بلدة  بني  ما  �ملنطقة  مر�قبة  مهمة  لليونيفيل 

ومز�رعها �ملحتلة.

بالكتيبة  �لرنوجية  �لكتيبة  ��شتبدلت   ،1998 �لعام  يف 

�لهندية �لتابعة �أي�شًا لليونيفيل.

ف

لهذه  �ملحددة  �ل�شا�شية  �ملهمة  �أن  من  �لرغم  على 

فان  �ملنطقة،  يف  و�لمن  �ل�شالم  حفظ  كانت  �لقو�ت 

�شبعا  بلدة  �شكان  مع  تو��شلو�  قد  �ل�شالم  حفظ  جنود 

وتعاملو� معهم بانفتاح تام، خا�شة مع خمتارها يف ذلك 

رحب  �لذي  �لزهريي،  حممد  �ل�شيد   )1978( �حلني 

ت�شهيل  يف  �شادقة  رغبة  و�أبدى  �ليونيفيل  قو�ت  بقدوم 

مهمتها، فكان جتاوبها مثمرً� بالن�شبة �إىل �أهايل �شبعا 

يف �ملجالت �لن�شانية و�خلدماتية.

لقد عانت �شبعا من �حلرمان �ل�شديد يف قطاع �خلدمات 

ب�شبب �لحتالل  �لتحتية على مدى عقود طويلة  و�لبنى 

ما  عنها،  �للبنانية  �لدولة  �شلطة  وغياب  �ل�شر�ئيلي 

جعلها لي�س فقط تتخلف عن ركب �لتطور �لذي عا�شته 

باقي �ملناطق �للبنانية، بل �ي�شًا باتت حتتاج �ىل �أب�شط 

و�لبيئي  �ل�شحي  �لو�شع  تعزيز  جلهة  �ملعي�شية  �لمور 

و�لتنموي و�لجتماعي.

ناأمل من �لمم �ملتحدة �ملتمثلة بقو�ت �ليونيفيل يف بلدتنا 

�أن ت�شتمر يف تنفيذ بع�س �مل�شاريع �حليوية للبلدة، و�لتي 

ل تت�شع هذه �ملقالة لتعد�دها.

�لإن�شانية  �ليونيفيل جمموعة من �خلدمات  لقد قّدمت 

وتت�شمن  �شبعا،  �أهايل  �إىل  و�لإمنائية  و�لجتماعية 

�لأ�شنان؛  طب  وبيطرية؛  ب�شرية  طبية  خدمات  هذه 

باأمر��س مزمنة؛  �مل�شابني  �إىل  وبخا�شة  �لأدوية  توزيع 

�لنكليزية  و�للغة  �لكومبيوتر  على  تدريبية  دور�ت 

رحالت  �لأهايل؛  من  و�لر�غبني  �ملد�ر�س  لطالب 

للمد�ر�س  �ملد�ر�س؛ م�شاعد�ت متنوعة  ميد�نية لطالب 

�إن�شاء حديقة عامة لأطفال �شبعا.  �لر�شمية و�خلا�شة، 

�إن جميع هذه �مل�شاريع و�خلدمات قد نفذت بتمويل من 

منظمة �لمم �ملتحدة بناًء  على طلب �لكتائب �لرنوجية 

و�لهندية و�ل�شبانية �لعاملة �شمن �ليونيفيل.

�ليونيفيل  بني  ما  �ملثمر  �لتعاون  �أن  �إىل  �ل�شارة  جتدر 

فرتة  خالل   1978 �شنة  بد�يًة  تاأ�ش�س  و�لذي  و�شبعا، 

�حلني  ذلك  منذ  ��شتمر  قد  �لزهريي،  حممد  �ملختار 

على �أ�ش�س �شلبة وما ز�ل م�شتمرً� منذ �شنة 2001 حني 

��شتلمت مهماتي �لبلدية.

�ل�شكر  �آيات  با�شمى  �أتقّدم  �شبعا،  بلدية  عن  بالنيابة 

�لمن  وجمل�س  �ملتحدة  �لمم  منظمة  �إىل  و�لمتنان 

نثّمن  �إننا  منطقتنا.  �لعاملة يف  �لدولية  و�لقو�ت  �لدويل 

�لتابعني  �ل�شالم  جنود  قدمها  �لتي  �لت�شحيات  ونقّدر 
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و�لبغـــال  �ل�شيد  وكـــالب  �لأبقـــار  ميلكـــون  �أي�شًا  لكنهم 

حيـــو�نـات  معظم  �خلر�ف.  وبع�س  و�لقطط  و�لدو�جـــن 

�ملاعـــز من �ل�شنف �لبلـــدي �إمنا ُتربـى بع�س �لأ�شنـاف 

�لأخـــرى كال�شــامــــي و�لدم�شقـــي، ذ�ت �إنتاجيـــة �حلليـــب 

�لأبقــار  و�شــــوريا.  م�شر  �لأ�شلـــي  ومـــوطنها  �لعاليـــة، 

عمومًا من �شاللـــة "هـــول�شتاين فر�يز�ن" ذ�ت �إنتاجيــة 

�حلليب �لعاليـــة فـي حني �أن معظم �لكـــالب من �شنــف 

كالب �ل�شيد.

 

�ملنطقــة  فـي  يــوجــد  ل  �ملو��شــي  عــــدد  �رتفـــاع  رغم 

�حليو�نيـة.  للزر�عـــة  حتتيــة  بنيـــة  �أو  بيطـــري  طبيب 

قــــــو�ت  �شمــن  م�شاركتـهـــا  بد�يــــــة  ومنـــذ  لذلك 

قـّدمـــت   ،1998 �لثانـــي  ت�شريـــن  فـي  �ليـــونـيفيــــل 

من  كجـــزء  �لبيطريـــة  �خلدمات  �لهنديـــــة  �لكتيبـــــة 

�لنا�س  يعتمـــد  �لإن�شــانيـــــــة.  م�شـــاعد�تهـــا  برنامـــــج 

�لبيطـــري،  �لهنديــــة  �لكتيبــــة  طبيــب  علــى  ب�شـــــــّدة 

نطــــاق  خــــارج  �ملنـاطـــــق  �شــكـــان  مـــــن  و�لعـــديـــد 

م�شـــوؤولياتنا يطلبـــــون �مل�شاعـــدة. 

هذه  لتلبية  �لعمل  فاإن  للمن�شاآت  �ملحدود  �لعدد  رغم 

جتارب  يل  وّفر  قد  �ملحليني  لل�شكان  �ملا�ّشة  �حلاجة 

�شخ�شّية ومهنّية خ�شبة. يف �إحدى �لليايل، ح�شر مز�رع 

من قرية �لوز�ين �إىل عيادتنا �لبيطرية مع معز�ته �حلبلى 

�لتي كانت تعاين �ملخا�س منذ �ل�شباح. حاولنا م�شاعدتها 

يدويًا على �لولدة ملدة �شاعتني دون جدوى. تقّدم �لر�عي 

نحوي وهو يتاأمل لعذ�ب �ملعز�ة قائاًل: "حكيم… �أرجوك 

�أن حتقن معز�تي ب�شيء ما ي�شاعدها على �ملوت ب�شالم". 

فو�فق على  ُتنقذ معز�ته  قد  �إن عملية قي�شريية  له  قلُت 

لقد مت �إبالغي باأن �لطب �لبيطري يعترب عن�شرً� مهمًا 

من �مل�شاعد�ت �لتي تقدمها �لكتيبة �لهندية �إىل �ل�شكان 

�ملحليني �شمن منطقة عملياتها. مع تغطية ت�شع قرى تقع 

يف منطقة �شديدة �لوعورة ويف غياب �أي طبيب بيطري 

�أو من�شاأة ميكن �لعتماد عليهما، كنت �ل�شخ�س �ملنا�شب 

لهذه �ملهمة. �إمنا مل �أدرك حينها حجم تلك �ملهمة، ول 

�شوى  �لتعبري  و�شائل  من  ميلك  ل  حيو�ن  معاجلة  متعة 

هّزة ذيل �أو لعقة �متنان �أو �حتكاك.

كان �لوقت �شتاًء حني و�شلُت �إىل مركز �لبعثة وكان �لثلج 

�لقائد كانت  تعليمات  �إمنا  ينهمر بغز�رة على �ملنطقة. 

�مل�شاعد�ت  �أو  �لعمليات  لن�شاط  تقلي�س  "ل  و��شحة: 

مدربي  تذكرُت  �ل�شخ�شية".  �لأحو�ل  ب�شبب  �لإن�شانية 

على  ي�شّدد  كان  لطاملا  �لذي  �حلربية  �لأكادميية  يف 

�أهمّية "قّوة �لإر�دة لقهر �ل�شعوبات". 

جاء ند�ء �ل�شتغاثة من ر�ٍع يف قرية �شبعا. مع �نطالقي 

نحو منزله برفقة مرتجمي �أ�شامة، كان �لنا�س يوقفونني 

�أ�شامة �إن ل حاجة  يف �ل�شارع ويلقون علي �لتحية. قال 

للتعريف بي طبيبًا بيطريًا جديدً� لأن �لنا�س تعّرفو� على 

 ،"1212 "يونيفيل  ت�شجيلها  لوحة  خالل  من  �شيارتي 

�ملعروفة حمليًا با�شم �شيارة �لطبيب �لبيطري. قيل يل 

"بعيد قلياًل عن �ل�شارع �لعام يف  �إن منزل ر�عي �لغنم 

�أكرث من كيلومرت و�شط  �لثلج  �أن م�شينا  �لقرية" فكان 

�لكثيف. بعد 30 دقيقة و�شلنا �إىل منزل منعزل يحيط 

به ب�شاط من �لثلج �لأبي�س.

تعاين من  �ملاعز  ب�شعة من  لديه  �إن  �لر�عي خليل  قال 

�لأمامية. معاجلة  �لزكام وو�حدة من ك�شر يف قائمتها 

حالة  �أخرى.  م�شاألة  �لك�شر  �إمنا  روتينيًا  كان  �لزكام 

�لطق�س و�لأمل �لذي كانت �ملعز�ة تعاين منه مل ي�شمحا 

و�لعديد  �شاق  جهد  بعد  مكانه.  �إىل  �لعظم  باإعادة  يل 

من حماولت �لتاأثري �إيجابًا مع �حليو�ن، جنحُت �أخريً� 

باجل�س.  �لقائمة  وجتبري  مكانه  يف  �لعظم  بتثبيت 

جبهتها  وحّكت  تعرجع  وهي  نحوي  �ملعز�ة  تقّدمت 

بذر�عّي. عّلق خليل قائاًل: "�شّيدي، �إنها تقول لك �شكرً� 

و�أهاًل بك يف لبنان".

منطقـــة  �شمن  �ملـــو��شـــي  من   20،000 حو�لـــي  هناك 

�لأر�س  طبيعة  �أن  مبا  �لهنديـــة.  �لكتيبـــة  م�شوؤوليـــة 

�ملاعز،  حيو�نات  �لغــالب  فـي  يربون  �لنا�س  فاإن  جبليـــة 

مـن   20,000 حـــوايل  هناك 

م�صوؤولية  منطقة  �صمن  املوا�صي 

طبيعــة  اأن  مبا  الهندية.  الكتيبة 

النا�ص يربون  فاإن  الأر�ص جبليـة 

يف الغالب حيوانات املاعز، لكنهم 

وكــالب  الأبقـار  ميلكــون  اأي�صًا 

ال�صيد والبغال والدواجن والقطط 

وبعـ�ص اخلراف.

مــوا�صـي" "حافــظ 
بيــــن جنــــــود 

حفــظ ال�صـــــالم 

الكتيبة  اإىل  اإن�صممُت   ،2008 الثاين  كانون   15 يف  اأي  عام،  منذ 

طبيب  ب�صفة  لبنان  جنوب  يف  اليونيفيل  �صمن  العاملة  الهندية 

�صالم  حفظ  مهمة  �صمن  غريبًا  تعيينًا  البع�ص  يعتربه  قد  بيطري. 

لكنني كنُت اأدرك متامًا اأهمّية وحجم امل�صوؤولية التي تنتظرين.



ي�شتطع  مل  �شعيـف.  ونب�شهـا  بطــيء  وتنف�شـها  و�هنــة 

�خلــر�ف  معاجلـــة  مّتـت  �ل�شـّم.  نوع  حتديـــد  �لر�عي 

وبـــو��شـطـــــة  عليهــــا  �لبـاديـــــــة  �لعــــو�ر�س  بح�شــب 

�إىل  زيارتـــي  عند  �لتالــي  �ليــوم  فـي  �ملن�شـّـط.  �لفحم 

غامــرة  ب�شعــادة  �شعـــرُت  حـــالتها،  عن  لل�شـــوؤ�ل  حلتا 

حني عــرفــُت �أنـــه وبا�شتثناء و�حـــدة، فــاإن جميعهــا قــد 

تعــافــت تـمــامًا.

فـي ممار�شــة �لطب �لبيطــري ُيعتبـــر درهـم وقايــــة خري 

علــى  خا�س  ب�شـكـل  هــذ�  وينطبـق   ، عــالج  قنطـار  من 

�أ�شيبــت  فاإذ�  و�ملاعــــز.  كـاخلــر�ف  �لقطعان  حيـــو�نات 

تنتقــل  باأن  كبريً�  �لحتمــال  يـكــون  ما  مبــر�س  �إحــد�ها 

نعمــل  نز�ل  ول  عملنا  لقد  كّلــه.  �لقطيــع  �إلـى  �لعــدوى 

�أن  و�لآن جنــــد  �لوقايــــــة  م�شتـــوى  لتح�شـني  �لـرعـاة  مـع 

معـظــــم �حلـيــــــو�نـات فـي �ملنطقـــة خاليـــة من �لديد�ن.

لالهتمام.  ومثرية  متنوعة  جتارب  هناك  كانت  لقد 

لقتل  �أدوية  يطلبون  �أنا�س  �ملر�ت جاءين  �لعديد من  يف 

�أو حتى لقتل جمموعات �لذئاب �لتي تهاجم   ، �لأفاعي 

غالبًا  يكون  �لتي  �ملحلّية  �لعاد�ت  بع�س  معازها. هناك 

من �ل�شعب تغيريها. مثاًل على ذلك هو ميل �لنا�س �إىل 

"�أوك�شي تيرت��شيكلني"  ��شتخد�م م�شاد للحيوية ُيدعى 

�لبد�ية  يف   . �لأ�شفر"  "�لدو�ء  �إ�شم  عليه  وُيطلقون 

حيوية  م�شاد�ت  ل�شتخد�م  �ملعار�شة  بع�س  و�جهُت 

مع  �إمنا  لالأمر��س،  �أ�شمل  تغطية  وذ�ت  فعالية  �أكرث 

قبوًل  �أكرث  �لنا�س  �شار  �لنتائج  وم�شاهدة  �لوقت  مرور 

ملجموعة �أدويتي. جتربة �أخرى �شاّرة ومفيدة هي تعليم 

�شاعدين  للحيو�نات.  �حلقن  �إعطاء  ون�شائهم  �لرعاة 

�لأوبئة،  تف�شي  �أد�ء عملي، خا�شًة خالل  كثريً� يف  هذ� 

كطاعون �ملاعز �أو �حُلميقاء �ملُعدية.

�أكرث ما ُيثري �لإعجاب لدى �للبنانيني هو ح�شن �شيافٍة ل 

مثيل لها. يبدو �أن �لقهوة و�ل�شاي جاهز�ن دومًا للتقدمي 

�إحدى  ملعاجلة  ��شتدعائي  يتّم  حني  حتى  بيوتهم.  يف 

�حليو�نات، وقبل ��شطحابي �إليها، يقّدمون يل �أوًل �ل�شاي 

�أو �لقهوة. �أحيانًا يقّدمون �خلبز �للبناين �لطازج و�أحيانًا 

منقو�شة �أو لنب، فلن ي�شعَك �أن تغادر منزل دون �أن تاأكل �أو 

ت�شرب �شيئًا. وبالطبع، �إن يف �شبعا �أو حلتا �أو كفر �شوبا، 

�لكل يوؤكد �أن حليب ما�شيتهم هو �لأف�شل لأنها ترعى على 

ع�شب له خ�شائ�س طبية وغني باملعادن.

ما زلُت �أقوم بزيار�تي �لدورية على �لقرى، حيث غالبًا 

�أفح�س  �أن  مني  طالبني  باأدب  �لأطفال  ي�شتوقفني  ما 

حيو�ناتهم قبل ��شتكمال جولتي. ل ي�شعني حينها �شوى 

�أن �أحلق بهم �إىل منازلهم.
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ذلك. �أجرينا �لعملية مع بنج مو�شعي و�شّد ع�شبي فنجت 

�ملعز�ة يف حني كان �جلنني ميتًا.

مّرة خالل زيارتنا �لدورية �إىل �لقرى ملعاجلة �حليو�نات 

�ملري�شة، وردين �ت�شال عاجل للعودة �إىل �لقاعدة.

ح�شر كلب من بلدة �لقليعة يعاين �آلمًا مربحة، 
ُ
كان قد �أ

�أخربين  �لقلق.  �ل�شديد  �ل�شغري  مالكه  �إىل  بالإ�شافة 

فطارده.  �حلقل  يف  �ل�شوك  كّباب  ر�أى  �لكلب  �أن  �لأب 

�إ�شتطاع مالك �لكلب �إنتز�ع معظم �لأ�شو�ك �إمنا بقيت 

�شوكتني مغرو�شتني يف ج�شم �لكلب. كان علّي ��شتخد�م 

�جلر�حة  بو��شطة  �ل�شوكتني  و�نتز�ع  مو�شعّي  بنج 

�لتعقيمية. مبعاجلتي �لكلب، �شعرُت �أنني �أعالج �ل�شبي 

يف �لوقت عينه ، فقد �أخربين �لأب �أن �ل�شغري مل يتناول 

طعامه قط قبل �أن ُيطعم �لكلب.

وفـي مّرة �أخرى خــالل �إحــدى �لليالــي، �أح�شــر ر�ٍع من 

طـريق  عن  تنـاولت  قد  كانت  خـر�ف  �شبعة  حلتا  قريـة 

�خلــــر�ف  كـــانت  �جلــرذ�ن.  ب�شّم  مــُزج  علفًا  �خلطاأ 

�شوؤون اإن�شانية

ل حاجة للتعريف بي طبيبًا بيطريًا 

على  تعّرفوا  النا�ص  لأن  جديدًا 

�صيارتي من خالل لوحة ت�صجيـلها 

حمليـًا  املعروفة   ،"1212 "يونيفيل 
با�صم �صيارة الطبيب البيطري.

اأكـــرث ما ُيثـري الإعجـــاب لــدى 

اللبنانيني هو ح�صن �صيافة ل مثيل 

دون  منزل  تغادر  اأن  ي�صعك  فلن  لها. 

اأن تاأكل اأو ت�رسب �صيئًا.
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�شوؤون اإن�شانية

جتهيز مدر�صة ال�صهرية

�لتـي  �ل�شهيــرة  بلــدة  مـدر�شــة  تلقـّت 

ت�شم حــو�يل 100 تلميـــذ جمموعـــة مـن 

�حلــو��شـب وجهـاز تلفـاز وجــد�ر فــا�شـــل 

لالألعـــاب  د�خـليـّـــة  م�شــاحـــــة  لإن�شـــاء 

�ليــونيــفيـــــل  م�شـاريـــــع  مــن  كـــو�حــــد 

نف�شه،  �مل�شروع  �لأمــد. �شمن  �لق�شيـــرة 

�أي�شًا مكتب خمتار �لبلدة بحا�شوب  ُجّهز 

وطابعة و�آلة نا�شخة.

فـي ت�شـريــــن �لأول 2008، قامـــت 

�ليـــــونيـفيــــل مب�شــاعـــدة "جمعيــــة 

حمايـــــة �لأطفـــال ذوي �حلــاجـــات 

�خلا�شـــة" فـي عيتــا �ل�شـعـــب وذلك 

عبـــــر تـجهيـــــز ح�شـانـــــة نـهـاريــــة 

جـديــــدة د�خـــــل �لـمــدر�شــــــة �لتــي 

توّفر �أ�شاًل �لتعليم و�لعناية لالأطفال 

و�ليافعني ذوي �حلاجات �خلا�شة. 

�لعناية  بتوفري  �حل�شانة  هذه  �شتقوم 

و�لقرى  �ل�شعب  عيتا  لأطفال  �لنهارية 

�حلاجات  ذوي  فيهم  مبن  �ملجاورة، 

�لتمويل  بتاأمني  �ليونيفيل  قامت  �خلا�شة. 

وبع�س  و�لألعاب  �لتعليمية  �ملو�د  ل�شر�ء 

�لأجهزة �لإلكرتونية و�لأثاث للح�شانة.

�حلاجات  ذوي  �لأطفال  حماية  جمعية 

�خلا�شة هي جمعية ل تبغي �لربح وتتاألف 

خا�شة  حاجات  ذوي  �أولد  �أهايل  من 

معلمني  �إىل  بالإ�شافة  تعليمية،  و�شعوبات 

و�أطباء وعاملون �جتماعيون متخ�ش�شون 

يف هذ� �ملجال.

تاأ�شيــ�س  عمليـــة  �ليـــونيفيـــل  دعمـت 

بليـــــــد�،  فـي  �إجتمـاعــي  مــركـــــــز 

�إنرت�شو�س  ومنظمة  �لبلدية  مع  بالتعاون 

�شمل  �حلكوميـــة.  غري   INTERSOS
د�خـل  عاّمـــة  قاعــة  جتهيز  �لدعم  هذ� 

ب�شبكـــة  ربطهـا  وتوفيــر  �لبلديـــة  مبنى 

بالإ�شافـة  حا�شـوب،  و�أجهزة  �لإنرتنت 

�إىل تاأثيث قاعة �جتماعات لأهل �لبلدة.

لبناء  ن�شاطــات  �أي�شًا  �مل�شـــروع  ت�شّمن 

)بدعم  �إد�رية  جلنة  وتاأ�شي�س  �لقدر�ت 

�لجتماعـــي  �لإمناء  مركز  من  مبا�شـــر 

��شتمــر�ريـــة  ل�شمان  وذلك  و�لبلديــة( 

�مل�شــروع وبقائـــه.

ح�صانة نهارية يف عيتا ال�صعب

مركز اإجتماعي يف بليدا

يوم ال�صباب مع اليونيفيل

برنامج  �إ�شتمر  �لتو�يل  على  �لثانية  لل�شنة 

�ليونيفيل �لذي يدعى "يوم مع �ليونيفيل" 

  28 ففي  �ل�شبابية.  �لفئات  �إىل  و�ملوجه 

قيادة  مركز  �شهد   ،2008 �لثاين  ت�شرين 

�ليونيفيل يف �لناقورة زيارة ع�شرين تلميذً� 

و�خليام  و�شبعا  مرجعيون  ثانويات  من 

وكفر كال و�إبل �ل�شقي ودبني و�لقليعة. ومن 

على  �لتالمذة  �إّطلع  �لزيارة  هذه  خالل 

لبنان  جنوب  يف  �ل�شالم  حفظ  مهمة  دور 

من خالل �لعرو�س �خلا�شة حول �لأ�شكال 

�إىل  بالإ�شافة  �ليونيفيل  لوظائف  �ملختلفة 

ن�شاطات تطبيقية. 

�أم�شى �لتالمذة يومهم مع �ليونيفيل حيث 

تلقو� معلومات موجزة حول عمليات حفظ 

�ل�شالم يف �مليد�ن، بالإ�شافة �إىل �لن�شاطات 

�ملتنوعة كنزع �لألغام و�لتعّرف �إىل �أجهزة 

نف�شه،  �لوقت  و�مل�شموع. يف  �ملرئي  �لإنتاج 

د�خل  كاجللو�س  مثرية  جتارب  عا�شو� 

وم�شاهدة  م�شّفحة  جند  وناقلة  طّو�فة 

عر�س مكافحة حر�ئق.

موؤمتر  تنظيم  مّت  �ليوم،  هذ�  ختام  يف 

�لتالمذة  خالله  لعب  ز�ئف،  �شحايف 

على  �لأ�شئلة  فطرحو�  �شحافيني  دور 

حول  �ليونيفيل  يف  �لإعالم  ق�شم  رئي�س 

�أ�شئلة  �إىل  بالإ�شافة  و�أن�شطتها،  مهمتها 

��شتح�شروها مما �ختربوه �شخ�شيًا ذلك 

�ليوم عن �ليونيفيل من �لد�خل.






	Arabic- Issue 04-mid
	Arabic- Issue 04

