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نبيه ّبري

جيمي كارتر

جمـلــــــة

اليــونـيفيــل

أحب ال�سالم...
�أنا � ّ
لأنه �ساكن ،فال دخان وال ر�صا�ص

ُ
حب ال�ســـالم
�أ ّ
لأنـــه �ســــاكن…
فال دخان وال ر�صا�ص وال �أحد ميوت.
لأن الذين يح ّبــون القتـال علينا �أن
نقول لهم �أن ال يتقاتلوا �أو يخو�ضوا
احلروب �أو يقتلوا ،لكي نعي�ش حياة
�أف�ضـــل.
ريان �أ ّيوب

�سبعة �أعوام ،من جنوب لبنان

االفتتاحية

لأن ال�سالم �ساكن...

لل�سالم معان ٍ كثرية .فا�ستناد ًا �إىل �سياق جتاربنا اخلا�صة ،كل منا يفهم كلمة ال�سالم بطريقة خمتلفة .ميكن �أن
يكون الأمر م�س�ألة ذاتية يبحث عنه املرء لإر�ضاء النف�س �أو عاملية حني ي�سعى العامل ب�أ�رسه لتحقيق ال�سالم.
حتت �أي معنى وب�أي �شكل قد ن�سعى �إىل ال�سالم ،وكلنا نفعل ذلك ،ف�إن ال�سالم يتحقق بحلّ اخلالفات ،الروحية
منها �أو الدنيوية ،التي تعرت�ضنا ك�أفراد �أو جماعات .نظر ًا �إىل �أ ّن التوق لل�سالم يف جنوب لبنان يعود �إىل عقود
من النزاعات العنيفة ،يتوق �سكانه ل�سالم م�رشوط بحقوق وواجبات عادلة ،والتي يجب �أن تتزامن ،بل
وت�سبق ،حتقيق ذلك ال�سالم (�أنظر املقالة على ال�صفحة .)10
على هذه اخللفية ،جاء ت�ض ّرع بريء ووا�ضح لإحــالل ال�سالم من
�صبي جنوبــي كر�سالـة تذكري بالغة الق ّوة ب�أنه رغم احتمال �أن
والتو�صل �إليها ،ف�إن ال�سالم
يكون ال�سالم نتيج ًة يتم التفاو�ض
ّ
ملج ّرد ال�سالم ي�ستحق �أن ن�سعى لأجله� .إنه ت�صريح ب�سيط من
نقاوة عقل طفل ،وهذا التكرمي اجلليل للف�ضائـل ال�ساكنة لل�سالم
هو الذي �ألهم هذا الإ�صدار من جملة اجلنوب.
يحمل ق�سم ال�صور تعابري فن ّية عن ال�سالم ،كما تخ ّيله ر�سامون
�صغار من جنوب لبنان .يف يوم ال�سالم العاملي ،دعونا تالمذة
من مدار�س خمتلفة لري�سموا ر�ؤيتهم عن ال�سالم على جدران
مقر اليونيفيل يف الناقورة .رغم �أن هذه الر�سومات اجلدارية
قد بد�أت تبهت بفعل الأمطار ف�إننا ن�أمل حفظ �صور ال�سالم
الرائعة هذه يف اجلنوب.
يف حني �أن الأهداف ال�سامية هي التي تٌلهم جنود ال�سالم يف
مهماتهم� ،ستجد �أن الذي يحثّ هذا الطبيب البيطري الذي
يلقّب نف�سه حافظ املا�شية ،هو ت�صرفات احليوانات التي
ي�صادفها كهزّة ذيل �أو لعقة ل�سان .ففي رواية مبا�شرة من
امل�صدر نف�سه حول امل�ساعدات البيطرية التي تقدمها الكتيبة
الهندية يف اليونيفيل �إىل �أكرث من  20,000ر�أ�س ما�شية يف
ت�سعة من قرى جنوب لبنان ،ن�شهد طبيب اليونيفيل البيطري
املتح ّم�س ي�سمو فوق الروابط الإن�سانية حلفظ ال�سالم.
ثم يعود ال�سالم لي�سمو �إىل ما هو �أبعد من الكائنات احل ّية
ليت�ضمن كل ما يحيط بنا� .إن�ضمت اليونيفيل �إىل م�شروع
جتريبي �أويل لإعادة تدويــر النفايات يف بلدي ــة خربــة �سلم
بالتعاون مع منظمــة الـ" "COSVالإيطالي ــة غري احلكومي ــة
ب�سبب وعي اليونيفيل لت�أثري النفايات على الطبيعة اللبنانية.

�أنظر كيف يتم حتويل ف�ضالت احلياة املدن ّي ــة �إىل م�شروع
جتاري منتج مل�صلحة املجتمع.
الرئي�س الأمريكي الأ�سبق جيمي كارتر كان على موعد مع
اليــونيفيــل منذ بدايــة ت�أ�سي�س البعثة �سنة � .1978إن ن�شر
جنود حفظ ال�سالم يف جنوب لبنان قد �ساعد على ا�ستعادة
املناخ الإيجابي لتعزيــز حمادثات كــامــب دايفيــد التاريخيـ ــة
التي كان يقود جهودها خالل فرتة رئا�سته حينذاك .لقد
كان وما يزال يعمل على حل النزاع يف ال�شرق الأو�سط ،ب�شكل
�أ�سا�سي عرب ن�شاطات «مركز كارتر» � .إن زيارته لليونيفيل كانت
�إيفا ًء مالئم ًا ملوعد طال انتظاره .لقد �أجرينا مقابلة ح�صر ّية
مع الرئي�س كارتر.
بع�ض املقاالت اخلا�صة بال�سنة اجلديدة تت�ضمن مقاالت كتبها
رئي�س جمل�س النواب اللبناين نبيه بري وقائد قوات اليونيفيل
اللواء كالوديو غرزيانو.
�سنو�سع عامود كلمة رئي�س البلدية لتت�ضمن
ابتدا ًء من هذا العددّ ،
معلومات عامة عن البلدية نف�سها ،وهذه امل ّرة �سيكون ذلك من
ن�صيب بلدة �شبعا .بهذا العمل ،نعي �إمكانية الوقوع يف فخ ن�شر
روايات ذات مو�ضع اختالف وذات �آراء مت�ضاربة .دون االدعاء
مبوثوقية بحثنا التاريخي ،نقدّم هذا العامود فقط كمعلومات
ُجمعت من م�صادر عدّة ،خطي ًا �أو �شفهي ًا .ن�أمل �أن ي�ستمتع القراء
بهذا امللخ�ص ونرحب ب�أية مالحظة �أو ت�صحيح للوقائع.
يتمنـ ــى فـريـ ــق جملـ ــة «اجلنـ ـ ــوب» للق ـ ــراء �سـن ــة جــدي ــدة
و�سعيــدة ومـزدهـ ــرة.
نرياج �سينغ
رئي�س التحريـر

املحتويات

«اجلـنــــــــوب»
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عرب املكتب االعالمي لليونيفيل
النا�رش
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نرياج �سينغ
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دنيز �أبو زيد

هيئة التحرير
عمر عبود
�آندريا تيننتي
روك�سان بازرغان

م�ست�شار التحرير
ح�سن �سقالوي
امل�صورون
بنجامني هابادا
�إيفان�س ادون
�سوزان بدرالدين
حممد حمزة

لالت�صال بـ «اجلنوب»
هاتف+961 1 827 020 :
+961 1 827 068

بريد الكرتوينunifil-pio@un.org :

فاك�س:

مقابلة

كارتر :اليونيفيل خلقت فر�صة
لل�سالم يف جنوب لبنان

7

تقرير خا�ص

اللواء كالوديو غرازيانو:
فر�ص لتحقيق �سالم دائم

عام ال�سالم

يوم مع اليونيفيل

9|8

11 | 10

�آراء

يوم ال�سالم العاملي� :أ�صوات
ال�سالم من جنوب لبنان

12

بيئة

اليونيفيل تدعم املبادرات
غـري امل�ض ّرة بالبيئة

13

�شبعا

مهد احل�ضارات وتعي�ش
خارج الزمان واملكان

14

كلمة رئي�س البلدية

لليــونيفيــل فـوائد كثرية
بالن�سبة �إىل بلدية �شبعا

15

�ش�ؤون �إن�سانية

"حافظ مــوا�شي" بني
جن ــود حفظ ال�ســالم

+961 1 827 016

ميكن �إعادة طبع مقاالت «اجلنوب» ،با�ستثناء تلك
املحددة بعالمة حق امل�ؤلف © ،من دون اذن وب�شرط
ار�سال ن�سختني عن املن�شور الذي يحتوي على اعادة
الطباعة ،اىل رئي�س حترير «اجلنوب».

طبــاعـــــة وفـــــرز:

ر�أي

بري :ن�أمل �أن يكون عام 2009

6|5

ال�صورة تتكلم

الت�صميم
زينة عزالدين

الإخراج
رامني فران�سي�س �أ�سدي

الإفتتاحية

لأن ال�سالم �ساكن...

3

18 | 16

يوم ال�شباب مع اليونيفيل
جتهيز مدر�سة ال�ضهرية
ح�ضانة نهارية يف عيتا ال�شعب
مركز �إجتماعي يف بليدا

تنازل
ال ت�شري العالمات �أو طرق عر�ض املواد يف هذه املجلة اىل �أيّ تعبري عن ر�أي من �آراء اليونيفيل ،يف ما يتع ّلق بالو�ضع القانوين لأي بلد �أو �أر�ض �أو مدينة ولأي من �سلطاتها� ،أو يف ما يتعلق بر�سم حدودها.
وال مت ّثل بال�ضرورة الآراء املعرو�ضة�،سيا�سات اليونيفيل �أو مواقفها ،كما ال ي�ش ّكل ذكر الأ�سماء �أو العمليات التجارية �أيّ ت�سويق لها.

ر�أي

ن�أمل �أن يكون عام 2009

عـام ال�ســالم
قدمت قوات اليونيفيل خدمات
تربويـة و�صحيــة وريا�ضيــة
واجتماعية لكل بلدة وقرية يف
منطقة عملها.

مبنا�سبة عيد ر�أ�س ال�سنة،
توجه رئي�س جمل�س النواب
ّ
نبيه بري بهذه الر�سالة
�إىل اليونيفيل
“يف هذا الوقت الذي يجري فيه احلديث عن
�إمكانية ا�ست�صدار قرار دويل من �أجل وقف
احلرب الإ�سرائيلية على غزة ي�شبه القرار
الدويل  1701حت�ضرين ذكريات الأيام ال�صعبة
التي ع�شناها ونحن نخو�ض (حرب ًا) �سيا�سية
ودبلوما�سية للو�صول �إىل ا�ست�صدار قرار عن
جمل�س الأمن ي�ؤدي �إىل وقف �شامل لإطالق النار
وللحرب الإ�سرائيلية على لبنان و�إىل عودة نحو
مليون مهجر �إىل مناطقهم ومنازلهم و�أرزاقهم
وبدء عمليات �إزالة �آثار هذه احلرب مع و�صول
قوات طوارئ دولية جديدة لتنفيذ م�ضامني هذا
القرار وخ�صو�ص ًا مل�ساعدة اجلي�ش اللبناين على
االنت�شار حتى احلدود الدولية.

الآن ويف هذه اللحظة ال�سيا�سية وقوات الطوارئ
الدولية (اليونيفيل) تنت�شر يف جنوب لبنان تنفيذ ًا
للقرار  1701ف�إننا وبعد ثالثة عقود نرى بكل فخر
�أن اجلي�ش اللبناين يعرب يوم ًا بعد يوم عن ح�ضوره
القوي يف املنطقة احلدودية اجلنوبية مبا ي�شعر
املواطنني اللبنانيني ب�أن الدولة باتت حا�ضرة على
م�ستوى الدفاع والأمن و�إن كان هذا الأمر يحتاج
�إىل تقوية عنا�صره بالعديد والعتاد.

�أتذكر ال�ضغوط وحلظات القلق التي ع�شناها
والتي كانت االت�صاالت الدولية والعربية
والإقليمية مت�سارعة خاللها �إىل درجة كبرية
حول كل كلمة وجملة وفا�صلة ونقطة للو�صول �إىل
�صياغة القرار .1701

الأهم هو وعي ال�سكان وطبيعتهم الإيجابية واملرنة
يف منطقة جنوب النهر حيث يقدمون �أق�صى
التعاون مع اجلي�ش اللبناين وقوات اليونيفيل
كما كان الأمر عليه منذ �آذار عام  1978عندما
انت�شرت قوات اليونيفيل للمرة الأوىل مبوجب
القرارين  425و .426

و�أقول �إن مقاومة ال�شعب اللبناين مبواجهة اجلي�ش

ولكن الق�ضية الأ�سا�س التي ال تزال متنع ال�سري

الإ�سرائيلي النظامي الذي ميلك �أقوى و�أحدث
تر�سانة ع�سكرية يف ال�شرق الأو�سط كان �أ�سا�س ًا
يف خلق التوازن الذي مكننا ونحن ندير املفاو�ضات
من التو�صل �إىل قرار عادل.

خطوات متقدمة نحو تنفيذ القرار  1701وكما
هو معروف وكما تلم�س قوات الأمم املتحدة العاملة
يف جنوب لبنان (اليونيفيل) هو قيام �إ�سرائيل
بانتهاك ال�سيادة اللبنانية جو ًا وبحر ًا كل يوم ودون
توقف وهذا الأمر ي�ستمر رغم �إتفاقية الهدنة لعام
 1949ورغم ع�شرات القرارات الدولية التي
�آخرها القرار . 1701
وخالف ًا لهذا القرار توا�صل �إ�سرائيل احتالل
اجلزء اللبناين من قرية الغجر كما مل تبادر �إىل
اتخاذ الإجراءات لت�سليم امل�س�ؤولية للأمم املتحدة
عن مزارع �شبعا اللبنانية.
ونعر�ض كل ما تقدم لنقول �إن ما يهدد عمل ودور
ومهمة قوات اليونيفيل يف جنوب لبنان مبوجب
القرار  1701هو �إ�سرائيل متام ًا كما كان الأمر
بالن�سبة �إىل القرارين  425و  426وباملقابل
متيز املوقف اللبناين باحلر�ص على تنفيذ جميع
االلتزامات اللبنانية جتاه القرارات الدولية.
من جهة ثانية وبالنظر �إىل دور ومهام قوات
اليونيفيل خالل ثالثني عام ًا من وجودها على

ر�أي

املتحدث نبيه بري (�إىل الي�سار) مع الرئي�س الأمريكي ال�سابق جيمي كارتر وقائد قوات اليونيفيل اللواء كالوديو غرازيانو ،فـي اجتماع فـي مكتب رئي�س جمل�س النواب
فـي بريوت ،فـي  10كانون الأول .2008

الأرا�ضي اللبنانية ف�إنه ال بد �أن ن�شكر لها دورها
الإن�سانــي و�أياديهــا البي�ضــاء علــى ال�سكــان فـي
جنوب لبنان فهي خالل االحتــالل الإ�سرائيلــي
(� )2000-1978ساهمت يف التخفيف من القيود
واالجراءات واملمار�سات التع�سفية واال�ستفزازية
للجي�ش الإ�سرائيلي كما �أن قوات اليونيفيل قدمت
خدمات تربوية و�صحية وريا�ضية واجتماعية لكل
بلدة وقرية يف منطقة عملها.
�إمنا هنا نذكر �أن قــوات اليــونيفيــل قدمت ومنذ
بدء مهامها يف جنوب لبنان يف
قدمت � 280شهيد ًا من خرية �ضباطها ورتبائها
وجنودها الذين �سقطوا �ضحية عملية حفظ
ال�سالم يف جنوب لبنان كما �أن قوات اليونيفيل
التي تنت�شر مبوجب القرار  1701قدمت �شهداء
من �أفراد الوحدة الإ�سبانية العاملة يف قوات

العدد
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اليونيفيل الذين كانوا هدف ًا لعملية �إرهابية �إ�ضافة
�إىل عدد من الذين يعملون يف �إطار التنقيب عن
الألغام والقنابل العنقودية.
الآن نحن نتابــع ب�إهتمام التوا�صــل الإن�سانــي
واخلدمات املدنية التي تقوم بها قوات اليونيفيل
يف مناطق انت�شارها ونحن مت�أكدون �أن الن�سيج
الإن�ساين الذي متثله ال�صداقة بني �أهايل اجلنوب
وق ــوات اليــونيفي ــل من خ ــالل انتظــام العالق ــة
عبــر مكاتــب التن�سيــق التابعــة للجي�ش اللبنانــي
وال�سلطات املحلية ممثلة بالبلديات واملختارين
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدنــي والقيادات الربملانيـة
وال�سيا�سي ــة ميثــل منــوذج ًا �أخ ــالقي ًا و�إن�ساني ًا
وح�ضاري ًا لعمليات حفظ ال�سالم يف العامل.
�إنه ملن دواعي �سروري ومبنا�سبة �أعياد الأ�ضحى

وامليالد ور�أ�س ال�سنة امليالدية ور�أ�س ال�سنة الهجرية
�أن �أتقدم ب�أجمـل التهانــي �إلـى قـوات اليــونيفي ــل
ب�شخ�ص قائدها العام اجلنـرال كالديو غرازيانو
وجميع العاملني �ضباط ًا و�أفراد ًا وجنود ًا وموظفني
مدنيني دوليني وحمليني يف �صفوف اليونيفيل.
اين �أ�س ـ�أل اهلل رغــم اخل ــروقـات الإ�ســرائيلي ــة
املتوا�صلة �ضد لبنان �أن يكون عام  2009عام
ال�سالم ال�شامل والعادل يف ال�شرق الأو�سط بحيث
يتمكن جنود حفظ ال�سالم يف اليونيفيل كما يف
فريق مراقبي الهدنة كما (الأندوف) يف اجلوالن
من العودة �إىل �أوطانهم و�أهلهم و�أن تنعم املنطقة
باال�ستقرار واالزدهار”.
نبيه بـري
رئي�س جمل�س النواب اللبناين

مقابلة

كـارتـر:

اليونيفيل خلقت فر�صة
لل�سـالم يف جنـوب لبنان
يف  10كانـــون الأول ،زار الـرئيــ�س الأمريكــي ال�سابــق
جيمـي كـارتر اليونيفيــل ،فا�ستغــل تـوبي هـــارورد مــن
جملــة اجلنــوب هــذه الفر�صة للح�صول منه على انطباعاتـه
ب�ش�أن �آفــاق ال�ســالم يف جنـوب لبنان ،وذلك من منظـــور
تاريخـي� ،إقليمــي وعــاملي ،وخا�صـــة يف �إطــار قــرار جمل�س
الأمــن  1701ومهمــة اليـونيفيــل.

بعد زيارتكم الق�صـرية �إلـى جنــوب لبنان ،ما هــي
انطباعاتكم عن املنطقة؟
مع �إحالل ال�سالم� ،سيكون جلنوب لبنان املزيد من
فر�ص الإمناء� .أعتقد ب�أن قرار جمل�س الأمن رقم
 1701يوفّر �أف�ضل �سبيل لتحقيق ال�سالم واال�ستقرار
طاملا تنفذ جميع الأطراف التزاماتها.
لقد فوجئـت بجمــال الطبيعــة فـي جنــوب لبن ــان و�أنا
واث ــق من �أن ه ــذا ميكــن �أن ي�شكــل عام ــل جــذب
لل�س ــواح .لقد �شاهدت �أي�ض ًا �آثار ن ــزاع �سن ــة .2006
فهناك حاج ــة لإع ــادة بنــاء القـ ــرى وتغيي ـ ــر البنــى
التحتي ــة و�إزال ــة الذخــائـ ــر غ ـي ـ ــر املنفج ـ ــرة التــي
ت ـ�ؤدي �إىل �إ�صاب ــة املــدنيــني وقتلهم.
�إن م�شكلـ ــة لبنــان فـي التعـامـ ــل مـع القـنــاب ــل
العنقــوديـ ــة غري املنفج ــرة ُيلهمنــي للإ�شــارة �إلــى
الأمـل والأهمي ـ ــة التــي ت�شكلهــا اتفـاقيـ ــة حظـ ــر
القناب ــل العنقــودي ـ ــة ،التي و ّقعت من قب ــل  120دولـ ــة
م�ؤخر ًا فـي �أو�سلــو� .أرجــو �أن �أرى املزي ــد من الدول تو ّقـع
هــذه االتفاقيــة ،مبا فيها بلــدي.
ت�أ�س�ست اليونيفيل بعد االجتياح الإ�رسائيلي جلنوب
لبنان خالل فرتة رئا�ستكم �سنة � .1978أي �أثر كان
لالجتياح الإ�رسائيلي على حمادثات كامب دايفيد؟
فـي بدايــة �سنــة  1977بــد�أت العمــل مـع الـرئيـ�س
امل�صري �أنور ال�سادات والإ�سرائيليني لتحقيق ال�سالم
َ
تعر�ضت هذه العملية للخطر فـي
فـي املنطقـة .لقد
�آذار  1978حني قامــت جمموعــة من منظمة التحرير
الفل�سطينيــة فـي لبنان مبهاجم ــة �إ�سرائيــل ،فقتلت 33
مدني ًا وجنديــني .ث�أرت �إ�سرائيــل عرب اجتياحها جلن ــوب
لبنان .ومات وعان ــى العديــد من املدنيــني.
مـار�ســت �ضغط ـ ًا علـى �إ�سرائيـ ــل و�أن�شئــت اليــونيفي ــل.

وت ـ ّـم �إيجـ ــاد من ــاخ ا�ستطع ــتُ فيـ ــه جمـ ــع ال�سـ ــادات
ورئي�س ال ـ ــوزراء الإ�س ــرائيلــي من ــاحي ــم بيـغ ــن مع ـ ـ ًا
�إلـ ــى حم ــادث ــات ال�س ــالم فــي ك ــامب داي ــفيــد ف ــي
�شـهـ ــر �أيـل ـ ــول.
كانـت هنـاك بعـ�ض االنتقـادات لليــونيفيـــل
لكــونـها ُمكلفـة جـد ًا مقــابــل فعلـهــا القليــل
جــداً .فـي هــذا الإطـــار وبعد ر�ؤيتـكم للـو�ضــع
علــى الأر�ض ،كيـف تنظــرون �إلـى اليـونيفـيــل؟
لقـ ـ ــد �ساعـ ـ ــدت الي ــونيفيـ ـ ــل ،مـع اجليــ�ش اللبنان ـ ــي،
فـي ت�أ�سيــ�س م�ستوى جــديــد للأمـ ــن فـي جنـ ــوب
لبن ــان .هناك كلفـ ـ ــة باهـ ـظـ ـ ــة تتـ ــرافـ ـ ــق مــع
ه ـك ـ ــذا عملي ـ ــة معق ــدة� ،إمنا كلـ ـف ـ ـ ــة النزاع ــات
ال ــدوريـ ـ ـ ــة التــي �شه ــدتهــا هــذه املنطق ـ ــة تتج ــاوز
ب�أ�شـ ــواط كلـفـ ـ ــة حف ـ ــظ ال�س ـ ــالم.
�إن وج ــود اليونيفي ــل قد خلــق نافـ ــذة من الفــر�ص
لتعزي ــز اجله ــود ال�سيا�سـيــة والــدبلوما�سي ــة لتحقي ــق
وقــف �إطــالق نــار دائــم وح ــل طويـ ــل الأم ــد للنــزاع.
�أنن ــي �أ�شج ــع جميـ ــع الأط ــراف ال�ستغ ــالل هـ ــذه
الفر�صـ ــة والعم ــل لتحقيـ ــق ال�س ــالم.
ما هو مــدى تفا�ؤلـكـــم مــن تنفيـــذ القـــرار
 1701ب�شكــل كـــامــل والتو�صــل �إىل وقــف
�إطــالق نار دائـم وحــل طويـــل الأمــد �ضمــن
البيئـــة ال�سيا�سيـــة احلاليـــة؟
اليــونيفي ــل ت ـقـ ــوم بعمــل مهم جـ ــد ًا عل ــى الأر�ض.
حتظــى املهمـ ــة بدعــم قـ ــوي من املجتم ــع الدول ـ ــي
ويجب �أن ي�ستم ــر هــذا� .إمنـا امل�س ـ�ؤولي ـ ــة الأ�ســا�سـيـ ــة
تقــع علــى طرفـي النزاع فـي تنفيــذ الق ــرار .1701
�أعتق ــد بـ�أن الق ــرار ميـك ــن تنفي ــذه بنجــاح و�أمتنــى
ا�ستمــراري ـ ــة الإلتــزام من قبـ ــل املجتمــع الدول ــي

�إن م�شكلـة لبنان يف التعـامـل
مـع القنابـل العنقــوديـة غـري
املنفجرة ُيلهمني للإ�شـــارة �إىل
الأمـل والأهمية التي ت�شكلها
اتفاقيـــة حـظـــر القنــابـــل
العنقــوديــــة ،التــي و ّقعــت
من قبــل  120دولـــة م�ؤخـر ًا
فـي �أو�سلـــو� .أرجـــو �أن �أرى
املزيــد مــن الدول تو ّقـع هذه
االتفاقيــة ،مبـا فيهـا بلـدي.
وكـ ــذلك من قبــل الأط ــراف ،لتحقيـ ــق �س ــالم طــويــل
الأمــد فـي جن ــوب لبنان.
بينما ي�ستعــــد رئيـــ�س �أميـركــــي جــديـــد
لت�سلم مهمـاتــه ،مـا مـــدى تفـا�ؤلكـــم بتحقيــق
تقـــدم ملمـــو�س فــي عمليــــة ال�ســـالم فـي
ّ
ال�شـــرق الأو�سـط خــالل امل�ستقبــــل القــريــب
واملتــو�ســط الأمــد؟
�إننــي بالت�أكيـ ــد متفائـ ــل .الرئي ـ ـ ــ�س املنتخــب �أوبــامــا
ق ــال �إنــه �سيبــد�أ بال�سعــي �إلـى ال�س ــالم باكــر ًا خــالل
واليت ــه .بعكــ�س ما كــان عليــه احل ــال خـ ــالل ال�سن ــوات
الـ 16املا�ضي ـ ـ ــة ،ف ـ�إن الب ـ ــدء بالتعام ــل مـ ــع ه ــذه
العمليـ ــة ال�صعب ــة فـي وقـ ــت يتمتـ ــع في ــه ب�أعلـ ـ ــى
قـ ـ ــدر م ــن الت�أثيـ ــر والت�أييــد �شعبـ ــي يعتب ـ ــر خطـ ــوة
حكيم ـ ــة جــد ًا� .أعتق ــد �أن الرئي�س �أوبامــا يــدرك
�أهمي ــة �إح ــالل ال�س ــالم فـي ال�ش ــرق الأو�ســط عب ــر
اعتمــاد مقارب ــة �أف�ض ــل.

فــر�ص لتحقيـق �سـالم دائــم

اللواء كالوديو غرازيانو يرافق الرئي�س مي�شال �سليمان عند زيارته مقر اليونيفيل يف  27كانون الأول  .2008وكان برفقة الرئي�س �سليمان وزير الدفاع اليا�س املر ،وقائد اجلي�ش اللبناين
اجلرنال جان قهوجي ومدير الأمن العام اللواء وفيق جزيني.

على �أثر �أزمة متوز�-آب  ،2006تبنى جمل�س الأمن
القرار  ،1701الذي عزّز ب�شكل كبري تفوي�ض اليونيفيل
يف اال�ستجابة للو�ضع املتغيرّ على الأر�ض� .إ�ستناد ًا �إىل
التفوي�ض اجلديد وبالإ�ضافة �إىل قيامها مبهماتها
الأ�صلية� ،أنيط باليونيفيل مهمات مراقبة وقف الأعمال
العدائية والإن�سحاب الإ�سرائيلي وكذلك دعم اجلي�ش
اللبناين الذي انت�شر يف جنوب لبنان ليكون الكيان
ال�شرعي امل�س�ؤول عن الأمن و�سلطة النظام والقانون يف
املنطقة .وقد �ساعدت اليونيفيل �أي�ض ًا يف ت�أمني �إمكانية

العدد
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واجهـت قــوات الطـــوارئ الدوليـــة
منـذ �أن �أ�س�سها جملـ�س الأمـن فـي � 19آذار َ ،1978
فـي جنــوب لبنـان (اليونيفيـــل) بع�ض التحديــات ال�صعبــة والقا�سيــة� .إ�سمحـــوا لـي
�أن �أ�ستذكـــر حتديــد ًا دور البعثـة الرئي�ســي يف امل�ساهمة بت�أمني اال�ستقرار العام وحمايـــة
ال�سكــان املحليني خــالل االحتالل الإ�رسائيلي جلنــوب لبنــان ،بني عامــي  1982و.2000
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و�صول امل�ساعدات الإن�سانية �إىل املدنيني املحتاجني
والعودة الطوعية الآمنة للنازحني.
ت�ضم اليونيفيل اليوم حوايل  12,500جندي �أتوا من 30
دولة �ساهمت يف �إر�سال اجلنود ،يدعمهم  1,150موظف

مدين ،بني دويل وحملي .وي�ضم هذا العدد موظفني
ع�سكريني يعملون �ضمن قوة اليونيفيل البحرية املف َّو�ضة،
بحري قد ّمت ت�أ�سي�سه دعم ًا لبعثة حفظ
وهي �أول عن�صر ّ
�سالم تابعة للأمم املتحدة.

بالتعاون والتن�سيق الوثيق مع اجلي�ش اللبناين ،تبذل
اليونيفيل �أق�صى جهودها لت�أمني دوام الأمن واال�ستقرار
يف املنطقة .يراقب جنود اليونيفيل وب�شكل فاعل التطورات
يف منطقة عملياتها بوا�سطة نقاط ثابتة وبت�سيري دوريات
يومية وكذلك عرب دوريات جو ّية منتظمة .ينفّذ جنود
اليونيفيل �أي�ض ًا عمليات ا�ستق�صاء وتن�سيق ها ّمة بهدف
احليلولة دون ح�صول �أية خروقات للقرار  1701والت�أكد
من بع�ض احلقائق حولها ،وذلك لأهميتها يف �صون
�إتفاقية وقف الأعمال العدائية .بالإ�ضافة �إىل ذلك،

تقريرخا�ص

اجلرنال جان قهوجي مع اللواء كالوديو غرازيانو ،يحييهما حر�س ال�شرف التابع لليونيفيل ،خالل زيارة قائد اجلي�ش �إىل الناقورة يف � 12أيلول  ،2008بعد فرتة ق�صرية من توليه قيادة اجلي�ش اللبناين.

تن�شط اليونيفيل يف عدد من الأعمال الإن�سانية ومنها عرب
وحدات التن�سيق والتعاون املدين-الع�سكري (،)CIMIC
دعم ًا لل�سكان املحليني.
�أما بحر ًا  ،فقد َثبت �أن ن�شر القوة البحرية املف َّو�ضة على
طول ال�شواطئ اللبنانية كان �أدا ًة ق ّيمة لتنفيذ بع�ض بنود
القرار  1701الأ�سا�سية و�ساعد قوات البحرية اللبنانية
يف �ضبط عمليات النقل غري ال�شرعي �إىل داخل البالد.
بالإ�ضافة �إىل هذا ،فقد و ّفرت هذه الق ّوة تدريب ًا مك ّثف ًا
للبحرية اللبنانية بهدف تعزيز قدراتها العمل ّية يف جمايل
�أمن احلدود البحرية ومنع التهريب.

�إن التزام جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية هو
�شرط مبدئي لن�ستطيع �إجناز املهمات املف ّو�ضة �إلينا.
حتى اليوم ما زالت الأطراف ملتزمة بالقرار 1701
مما ي�سمح لليونيفيل بالقيام مبهمتها على �أ�سا�س تفوي�ض
ّ
جمل�س الأمن ،وذلك مبوافقة جميع الفرقاء.
يبقى التزام املجتمع الدويل باليونيفيل وبلبنان ق ّوي ًا،
فتُعترب اليونيفيل اليوم �إحدى �أكرب عمليات حفظ ال�سالم
يف امليدان ،وهي الثانية بعد قوات ( )MONUCاملنت�شرة
يف جميع �أرا�ضي جمهورية الكونغو الدميقراطية وتغطي
م�ساحة بحجم �أوروبا الغربية .مبيزانيتها ال�سنوية البالغة
حوايل  700مليون دوالر ،تُعترب اليونيفيل دلي ًال ملمو�س ًا
على اهتمام املجتمع الدويل بتحقيق وقف �إطالق نار دائم
وبح ّل بعيد الأمد لأجل ال�سالم يف جنوب لبنان.

من ال�ضروري الإ�شارة هنا �إىل �أنه خالل ن�شاطاتنا
يف خدمة ال�سالم يف جنوب لبنان ،حظيت اليونيفيل
بتعاون كامل من قوات اجلي�ش اللبناين فكان ذلك عام ًال
�أ�سا�سي ًا يف تنفيذ تفوي�ضنا ا�ستناد ًا �إىل القرار  .1701يف
هذا ال�سياق يجب مالحظة �أن ن�شر اجلي�ش اللبناين يف
جميع �أنحاء اجلنوب ،للم ّرة الأوىل بعد ثالثة عقود ،كان
�أكرب �إجناز منذ وقف العمليات العدائية يف �آب .2006
منذ ذلك احلني ،توىل اجلي�ش اللبناين م�س�ؤولية الأمن
الأ�سا�سية يف جنوب لبنان ،كما هو احلال يف باقي الأرا�ضي
اللبنانية .تعمل اليونيفيل جنب ًا بجنب مع اجلي�ش اللبناين،
م�ساعد ًة �إياه يف هذه امل�سعى املهم وال�شديد التعقيد.

هذا االلتزام قد �أثمر خالل ال�سنتني املا�ضيتني .بالتعاون
مع اجلي�ش اللبناين ،حققت اليونيفيل تقدم ًا ملحوظ ًا نحو
تطبيق العديد من الأوجه الأ�سا�سية يف القرار 1701
(� .)2006إمنا يبقى �أمامنا املزيد من الأمور للقيام بها.
يف حني �أن اليونيفيل �ست�ستمر بت�صميمها على مواجهة
التحديات التي قد تعرت�ضها ،ف�إن دورنا كقوة حفظ
ال�سالم هو الدعم واحلفاظ على �سالم ميكن �أن تلتزم
به كل الأطراف املوافقة على القرار  1701على املدى
البعيد.

تتعاون اليونيفيل خالل ال�سنتني املا�ضيتني مع اجلي�ش
اللبناين عرب ن�شاطات م�شرتكة ،تبد�أ من �إن�شاء نقاط
من�سقة �إىل �إجراء عمليات م�شرتكة ملكافحة
تفتي�ش ّ
ورا�ض جد ًا عن م�ستوى
�إطالق ال�صواريخ� .أنني �سعيد ٍ
التعاون بني اليونيفيل واجلي�ش اللبناين الذي حتقق حتى
اليوم .لقد حققنا تقدم ًا كبري ًا فنتج عن ذلك عالقة ب ّناءة
قائمة على التف ّهم والثقة املتبادلني.

الرئي�س ال�سابق لعمليات حفظ ال�سالم يف الأمم املتحدة،
نائب الأمني العام جان-ماري غوييهينو قال" :نحن
جنود حفظ ال�سالم نوفّر نافذة من الفر�ص� .إننا نث ّبت
ثم نوجد بيئة ميكن �أن تت�ش ّكل فيها
الو�ضع على الأر�ض ّ
عملية �سيا�سية .لكن هذه النافذة تنغلق يف حلظة ما
�إذا مل تُ�ستعمل لتمتني العملية ال�سيا�سية و�أي�ض ًا لتح�سني
الظروف احلياتية لل�سكان".

“تُعترب اليونيفيل اليوم �إحدى �أكرب
عمليات حفظ ال�سالم يف امليـدان...
وتُعتــرب اليــونيفيــل مبيزانيتــها
ال�سنويـة البالغــة حـوايل 700
مليــون دوالر ،دليــ ًال ملمـو�ســ ًا
علـى اهتمـام املجتمــع الدولـي
بتحقيـق وقـف �إطـالق نـار دائـم
ّ
وبحـل بعيـد الأمـد لأجـل ال�سـالم
يف جنوب لبنان”.
�إنني م�ؤمن ب�أن يف م�ساعدتها اجلي�ش اللبناين على �إعادة
اال�ستقرار �إىل جنوب لبنان� ،أوجدت اليونيفيل نافذة من
الفر�ص لإجراء حوار �سيا�سي بهدف حتقيق حل بعيد
الأمد� ،إمنا هذه الفر�ص لن تدوم �إىل الأبد .الأمر الآن
بيد جميع الأطراف املعنية لكي ت�ستغل هذه الفر�ص هذه
بهدف حتقيق احلل البعيد الأمد كما يراه القرار .1701
�سالم دائم ًا ميكن حتقيقه يف جنوب
�إنني م�ؤمن ب�شدة �أن ً
لبنان .الطريق �أمامنا قد ال تكون �سهلة لكنني واثق من
�أنه وبدعم من �أهل جنوب لبنان ومع ا�ستمرارية �إلتزام
الأطراف املعنية ،ف�إن اليونيفيل وبت�ضافر اجلهود مع اجلي�ش
اللبناين� ،ستنجح يف جتاوز العقبات و�صو ًال �إىل �سالم دائم
يف هذه البقعة اجلميلة من حو�ض البحر املتو�سط.
اللواء كالوديو غرازيانو
قائد قوات اليونيفيل

الرا�سمون ال�صغــار
(من �أ�سفل اليمني �إىل الي�سار)
ح�سني م�صطفى
�سمر �رسور
ماريا �شعيا
ك�ساب
علي ّ
الرا احلامد
ر�شا عطوي
طاها حدرج
رمي �صوفان
علي �سليمان
جنوى عليان
نزها فران
�سلما الن�رص

�آراء

يـوم ال�سـالم العــاملـي

�أ�صـــوات ال�ســـالم

مـــن جنـــــوب لبنــــــان

بـمنا�سبــــة يــوم ال�ســــالم العـاملـــي
املحتفــى به فـي � 21أيلــول ،جتــ ّول
�سلطــان �سليمــان املـوظــف فــي ق�سم
ال�شـ�ؤون املدنيــة فـي اليــونيفيــل
م�سـجــ ًال
فــي �أنحــاء جنـــوب لبنـان،
ّ
عــدة
ر�ســائـل �ســالم عفــويـــة مـن ّ
�شخ�صيات �سيا�سية و�إعالمية .ثم دفعه
حد�ســه �أن ي�س�أل �صبي يف ال�سابعــة من
عمــره فكــان م�سـك اخلتــام…
النائب علي ح�سن خليل ابن بلدة اخليام اجلنوبية قال:
"نطمح �أن ن�صل اىل مرحلـة ي�سود فيها �ســالم قــائم على
ح ــق ال�شعوب بالعي�ش فـي اطار احتــرام القــوانـني الدوليــة.
نطمح ل�ســالم يحفظ حق ــوق �شعـوب منطقتنا� ،أي حقهــا
فـي حتريــر �أر�ضها والدفــاع عنها والبقــاء فيها .نتطل ــع اىل
دور فاعــل للمنظمــة الدوليــة على قاعــدة التزام معايري
مــوح ــدة فـي التعاطــي مـع ال ــدول بغ�ض النظ ــر عن عـالقـاتــها
و�أحجــامهـا وقــدراتهـا".
رئي�س بلدية مرجعيون ف�ؤاد حمرا قال:
"يجب ان تتذكــر ك ــل الب�شــريـ ــة عل ــى االر�ض ان هنــاك
�ش ــيء ا�سمـ ــه �س ــالم فـي هــذه الدنيا ،لق ــد عــانينا كثري ًا من
عـدم وجـ ــود ال�ســالم فـي منطقتنا لذا نق ــول �إننا متعط�شـني
لل�س ــالم لأنـ ــه يعطينا الطم�أنين ــة والأمــان واحليــاة االف�ضـ ــل
لننتــج �أكثـ ــر".

العدد

04

�شباط

09 .

يحــي العلي مديــر مدر�سة بلدة �شبعا قال:
"ال�س ــالم بالن�سبــة لنا هـ ــو �أن تعي ــ�ش ال�شـعـ ــوب ب�أمـ ــان
وا�ستق ــرار فـي كافـ ـ ــة انح ــاء العــالــم ال �أن ت�سيط ـ ــر دولـ ــة
علــى دول ــة �أخــرى� ،إنه اعتـ ــراف االن�سـ ــان ب�أخيـ ــه الإن�س ـ ــان
واعت ــراف ال ــدول واملجتمعـ ــات ببع�ضه ــا البعـ ــ�ض .ال�سـ ــالم
ه ـ ــو تالقـ ــي احل�ض ــارات والثق ــاف ــات واحلـ ــوار فيم ــا بينه ــا
مهمــا اختلفــت ال ــر�ؤى".
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رئي�س بلدية مدينة �صور عبد املح�سن احل�سيني قال:
"�إن كل م�ؤمن بربه وب�أر�ضه وب�شعبه يحب ال�سالم� .إننا نحب
ال�سالم ،ولكننا نريد ال�سالم العادل وامل�شرف الذي يحفظ
حقوقنا ومينع عنا االعتداءات".
رئي�س بلدية طري دبا ح�سني �سعد قال:
"�إن بلدنا عانى الكثري من الويالت واحلروب على مـدى �أكثـر
من ثالثني عام ًا لذلك فان ال�سالم �أمر مهم لنا نحن اللبنانيني
عموم ًا واجلنـوبيني على وجه اخل�صو�ص ،وال نرى �إمكانية
لتحقيق ال�سالم من دون تنفيذ قرارات ال�شرعية الدولية".
طبيب اال�سنان و�سام حمادي �إبن بلدة مارون الرا�س قال:
"للأ�س ـ ـ ــف لق ــد �أ�صبــح مفه ــوم ال�س ــالم مطــاط ـ ًا ولك ــن
يبق ــى هنــاك دور �أ�س ــا�ســي للأمـم املتحـ ـ ــدة فـي حفـ ــظ
ال�ســالم وتطــوي ــره .يـج ــب ان ين�شــط دور املنظم ـ ــة الدولي ـ ــة
لتحقي ــق ال�س ــالم العــاملــي و�أن تعـطـى �صالحيـات �أو�ســع فــي
ه ــذا املجـ ــال".
الكاتب يف �صحيفة "النهار" �إبراهيم بريم قال:
"نتطلــع الــى الق ــوة الدولي ــة العامل ــة فـي اجلن ـ ــوب ب�أمــل
�أن تكـ ــون عام ــل �إ�ستق ــرار و�ســالم لنا ،لأن ال�ســالم ه ــو
مطلــب �أ�س ــا�ســي ودائــم لنا نح ــن �أهــل اجلنـ ــوب لكوننــا �أكث ــر
من ابتلــى باحل ــروب".
مرمي الب�سام مديرة الأخبار والربامج ال�سيا�سية يف "تلفزيون اجلديد" قالت:
"نريـ ــد �أن يـعي ــ�ش �أهـلـن ــا مــن دون الـتـعـ ــر�ض لالعت ـ ــداء
عليه ــم لأنه ــم ال يـعتـ ــدون على �أحد و�أن ي�أخذ ك ــل �ص ــاحب
ح ــق حق ــه ،ف ــال �س ــالم م ــن دون حق ــوقـنــا".
وقال ال�صحايف يف �صحيفة "ال�سفري" ح�سني ايوب:
"نحن فـي لبنـ ــان فـي �شـ ـ ــوق لل�سـ ـ ــالم…  ،ولكـ ــن مــن
العب ــث البح ــث عن ال�سـ ــالم ال�شخ�ص ــي لأي �إن�س ــان �أو
لع ــائلتـ ــه او ملــديــنتـ ــه �أو لبل ــده مبع ــزل عــن ال�س ـ ــالم فـي
العــالــم كـل ــه".
ر ّيان �أيوب ذو الأعوام ال�سبعة من عيناتا:
"�أحـ ّـب ال�س ــالم لأن ــه �سـ ــاكن… ف ــال دخ ــان وال ر�صــا�ص
وال �أحـ ــد مي ــوت… لأن الذيـ ــن يحب ــون القتـ ــال علين ــا
�أن نقـ ــول لهــم �أن ال يتق ــاتـل ــوا �أو يخــو�ضـ ــوا احلـ ــروب �أو
يقتل ــوا… لك ـ ــي نعي ــ�ش حي ــاة �أف�ض ــل".

بيئة

اليونيفيــل تدعم
املبـادرات غـري
امل�ضــرة بالبيئـــة
ّ

املهمالت منتـج طبيعـي للن�شـاطات الب�رشيـة :تُ�شري التقديرات �إلـى
�أن كـل �إن�ســان ُينتـج ما معدلــه مـن ن�صـف �إلـى كيـلوغــرام
واحـد من النفــايات يــومي ًا� .إمنا لي�س كــل ما نُلقي بــه فـي �سـالل
املهمالت ُيعترب نفايــة من ال�ضـــروري تلفها .بع�ض من هــذه ميكــن
�إعادة تدويــرها وا�ستعمالــها يف عــدة �سبل مفيـدة� .إن �إدارة النفايات
مهمـة ،وهـي كذلك م�رشوع
ب�شكــل ف ّعـال م�س�ؤوليــة مدنيـة ّ
يوفـر منافـع اقت�صاديـة وبيئيــة مزدوجـة للمجتمـع .يف
�إنتاجـي ّ
هكذا م�سعى ،تقوم اليونيفيل ب�ضم جهودها �إىل بلدية خربة �سلم،
وذلك بالتعاون مع منظمة " "COSVالإيطالية غري احلكومية.
املراكز واملواقع الع�سكرية التابعة لليونيفيل ،بجنودها
البالغ عددهم حوايل  12,500جندي ،بالإ�ضافة �إىل
موظفيها الدوليني واملحليني الداعمني لهم ،ينتجون
�أي�ض ًا املهمالت ،وب�سبب طبيعة عاداتهم اال�ستهالكية،
ف�إن نفاياتهم تت�ألف �أ�سا�س ًا من البال�ستيك والأملنيوم
والزجاج .ميكن تدوير معظم هذه املواد لإعادة
ا�ستخدامها وعليه ميكن �أي�ض ًا �أن تكون م�صدر دخل
لوكالة �إعادة التدوير .حتقيق ًا لهذا الهدف �إن�ضمت
اليونيفيل �إىل م�شروع �إدارة النفايات يف خربة �سلم
ليكون مبثابة مبادرة جتريبية �أولية.

تقوم منظمة الـ" "COSVبدعم من�ش�أة معاجلة النفايات
يف بلدية خربة �سلم منذ �سنة  2007عرب م�شروع مم ّول
من برنامج التعاون الإيطايل " . "ROSSتُدير البلدية
م�صنع �صغري ملعاجلة النفايات كان قد مت �إن�شا�ؤه �سنة
 ،2000وذلك مع م�ساعدة �إدارية وجتهيزات وفرتها
منظمة الـ" ."COSVميكن �أن يكون امل�شروع م�ستدام ًا
�إن ا�ستطاعت البلدية �إنتاج مداخيل كافية من املنتجات
املعاد تدويرها لتغطية التكاليف اجلارية ملن�شاة املعاجلة.
�إمنا هذا مل يكن ممكن ًا ب�سبب كمية النفايات ال�صغرية
ن�سبي ًا.
ملواجهة هذه امل�شكلة ،وكذلك لتح�سني دورة معاجلة
النفايات وتعزيزها ،عملت منظمة الـ" "COSVمع
البلدية يف �إعداد ن�شاط جتريبي �أويل ،وذلك بفرز

النفايات من امل�صدرّ .مت دعم الفكرة بوا�سطة حملة
توعية بالإ�ضافة �إىل جمموعة من التدابري ،فقامت
منظمة الـ" "COSVبتقدمي م�ستوعبات منا�سبة لفرز
النفايات .عند هذه املرحلة حتديد ًا اعتربت م�شاركة
اليونيفيل يف ن�شاطات الـ"فرز عند امل�صدر" نافعة
على �ضوء طبيعة النفايات التي تنتجها ،والتي حتتوي
على كميات كبرية من مواد املهمالت التي ميكن �إعادة
تدويرها لت�أمني مداخيل للم�شروع.

ُحدّدت قاعدة اليونيفيل يف بلدة تبنني مبثابة مكان
مثايل لالنطالق منه ،ا�ستناد ًا �إىل قرب امل�سافة بينها
وبني من�ش�أة النفايات يف خربة �سلم وحجمها الذي ي�سهل
�إدارته كم�شروع جتريبي �أويل .بد�أ هذا امل�شروع التجريبي
الأويل يف كانون الأول  2007حني و�ضعت بلدية خربة
�سلم ،مب�ساعدة منظمة الـ" ، "COSVم�ستوعبات حتمل
خا�صة خارج قاعات الطعام يف قاعدة اليونيفيل،
عالمات ّ
ّ
حيث ميكن التخل�ص من املواد غري-الع�ضوية القابلة
للتدوير .بعد �أن ينتهي جنود اليونيفيل من تناول وجباتهم
يقومون بفرز العبوات البال�ستيكية والعلب املعدنية
والزجاجية داخل العبوات اخلا�صة املعدّة لهذا الغر�ض.
يتم بعد ذلك جمع املواد املفرزة ثم معاجلتها يف من�ش�أة
معاجلة النفايات ،ويف النهاية تقوم بلدية خربة �سلم
ببيعها يف ال�سوق.
عرب هذه اال�سرتاتيجية الرابحة يف جميع �أوجهها ،ي�ساعد

عرب هذه اال�سرتاتيجية الرابحة
يف جميع �أوجهها ،ي�ساعد امل�رشوع
قاعدة اليونيفيل يف تبنني يف
تقلي�ص �آثارهـــا ال�سيئــة على
الرتبة اللبنانية ،ويف الوقت نف�سه
تو ّفر لبلدية خربة �سلم م�صدر
دخل �إ�ضايف عرب بيع املواد ا ُملعاد
تدويرها.
امل�شروع قاعدة اليونيفيل يف تبنني يف تقلي�ص �آثارها
ال�سيئة على الرتبة اللبنانية ،ويف الوقت نف�سه تو ّفر لبلدية
خربة �سلم م�صدر دخل �إ�ضايف عرب بيع املواد املُعاد
تدويرها� .إن هذا ي�ساعد امل�شروع ليحقق اال�ستمرارية
والدعم الذاتي.
مع تقدّم امل�شروع ،تقوم منظمة الـ" "COSVبالتن�سيق مع
اليونيفيل بتقييم احتمال ن�شر هذه التجربة لت�شمل قواعد
		
اليونيفيل الأخرى املنت�شرة يف جنوب لبنان.
طوما�س كونتوجيورغو�س -ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل

فيديريكو دي نادا -م�س�ؤول م�رشوع لدى منظمة الـ""COSV

�شبعا:

�شبعا ...مهد احل�ضارات وبعيدة يف الزمان واملكان
تقع بلدة �شبعا عند ال�سفوح ال�صخرية جلبل ال�شيخ (حرمون) على م�سافة  135جنوب �رشق بريوت ،ونظر ًا الرتفاع �شبعا اكرث من
 1400مرت عن م�ستوى �سطح البحر فان مناخها بارد ومثلج يف ال�شتاء ومعتدل وجاف يف ال�صيف مع رطوبة خفيفة ناجمة عن الينابيع
املوجودة عند اطرافها وابرز هذه الينابيع نبعي عني اجلوز واملغارة .وت�شتهر �شبعا مبنتوجاتها من الفاكهة مثل الكرز والتفاح واخلوخ
واالجا�ص والتوت واجلوز ،ويفاخر اهاليها .كما ت�شتهر بع�سلها اجلبلي وانتاجها من احلليب واالجبان.
يبلغ عدد اهايل �شبعا امل�سجلني يف لوائح وزارة الداخلية
حوايل  30الف ن�سمة ،لكن بينهم �أكرث من � 20ألف ن�سمة
يعي�شون بعيدين عنها.
يندر ان حت�صل انتخابات برملانية وال يكون ل�شبعا ع�ضوا
يف الربملان فهي ت�شكل مركز الثقل ال�سيا�سي واالجتماعي
واالقت�صادي يف كل منطقة العرقوب .ومن ابناء البلدة يف
الربملان حالي ًا الدكتور قا�سم ها�شم.

اما عن ا�صل �سكان �شبعا فان غياب اي م�صدر موثوق
يخرب ق�صة جميء ه�ؤالء ال�سكان اىل املنطقة يطرح
الكثري من الق�ص�ص واال�ساطري ال�شعبية ،منها ما ين�سبهم
اىل غزوات التتار واملغول ومنها ما ين�سبهم اىل قدومهم
من م�صر و�سوريا واالردن وفل�سطني هربا من اال�ستعمار
الرتكي وال�سفربلك .ويقول اخرون ان ال�سكان اال�صليني
ل�شبعا كانوا قطاع طرق اتخذوا من هذه املنطقة اجلبلية
الوعرة موطنا لهم قرب ينابيع املياه.

دخلت �شبعا مع اواخر ال�ستينيات من القرن املا�ضي يف
قلب ال�صراع العربي اال�سرائيلي ب�سبب موقعها اجلغرايف،
ويقول االهايل ان منظمة التحرير الفل�سطينية بد�أت
تر�سل طالئع مقاتليها اىل هذه البلدة بعد عام واحد
من احلرب اال�سرائيلية العربية عام  .1967وتكر�س
وجود مقاتلي املنظمة يف �شبعا وباقي القرى املجاورة يف
منطقة العرقوب عام  1969مبوجب اتفاقية القاهرة بني
احلكومة اللبنانية وقيادة املنظمة ،وقد اطلق على املنطقة
بعد هذا االتفاق ا�سم "فتح الند" او ار�ض فتح ربط ًا با�سم
كربى املنظمات الفل�سطينية يف ذلك احلني.

وما يغذي كل تلك اال�ساطري والروايات هو ذلك االنت�شار
الوا�سع لعدة مواقع اثرية وعلى وجه اخل�صو�ص على طول

ويف منت�صف �شهر �آذار من عام  1978عندما غزت
ا�سرائيل جنوب لبنان و�صلت طالئع اجلي�ش اال�سرائيلي
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كلمة �شبعا تعني باللغة االرامية بح�سب ابناء البلدة
"ال�شبع بفي�ض املياه وتدفقها" اما باللغة ال�سريانية فهي
تعني الرقم �سبعة ،وقد يكون ا�سم �شبعا �آت من وجود
�سبعة ينابيع يف ار�ض تلك البلدة ن�ضبت مع مرور الزمن
ومل يبق منها �سوى ثالثة.

ال�شعاب واالودية الواقعة عند �سفوح جبل ال�شيخ .فعلى
مقربة من مزرعة ت�سمى "م�شهد الطري" قرب �شبعا يوجد
مقام اثري ذو قناطر عالية مهند�سة باتقان وحتيط به
ا�شجار �ضخمة من ال�سنديان رمبا كان عمرها من عمر
القناطر ،وهذا املكان يعترب مقد�سا لدى جميع ال�سكان
من خمتلف املذاهب النهم يعتقدون ان النبي ابراهيم ولد
يف املغارة التي يقوم فوقها هذا املزار ،ويف اجلهة ال�شمالية
ل�شبعا يوجد بقايا ق�صر معروف عند العامة بق�صر �شبيب
التبعي او ق�صر عنتـرة ويعتقد انه كان معبدا لبع�ض
االلهة عند الوثنيني الذين كانوا يعبدون ال�شم�س والقمر
وقد جدد هذا الق�صر االمري جنم ال�شهابي اواخر القرن
الثاين ع�شر.
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اىل اطراف البلدة ومداخلها .ولكن ب�صدور قرار جمل�س
االمن الدويل رقم  425انت�شرت عند اطراف البلدة
وحدة ع�سكرية نروجية يف اطار انت�شار قوات الطواريء
الدولية العاملة يف لبنان (اليونيفيل).
ويروي احد ابناء البلدة ا�سامة الزهريي ق�صة التعارف
بني الوحدة الرنوجية واهالية البلدة فيقول�" :صبيحة
احد ايام �شهر ني�سان عام  1978ا�ستفاق االهايل على
وجود جنود يلب�سون اخلوذ الزرقاء يف اليات بي�ضاء عند
اطراف البلدة وعرفوا انهم من اليونيفيل فدبت النخوة
باملختار وتوجه مع بع�ض وجهاء البلدة يحملون االكل
له�ؤالء ال�ضيوف الذين ا�ستغربوا �سلوك االهايل يف البداية
واتخذوا و�ضعية القتال ولكن بعد ان �شرح لهم املختار عرب
مرتجم هدف الزيارة فتحت عالقة اكرث من ممتازة على
مدى ع�شرين عام ًا مع الكتيبة الرنوجية التي غادرت �شبعا
يف العام  1988لتحل حملها كتيبة هندية".
وقعت �شبعا حتت االحتالل اال�سرائيلي عام  1982عندما
غزا اجلي�ش اال�سرائيلي لبنان وو�صل جنوده اىل العا�صمة
بريوت .ويروي ال�سكان الكثري من الروايات حول املواجهات
العديدة التي ح�صلت بينهم وبني اجلي�ش اال�سرائيلي
خالل فرتة االحتالل ،ويقولون ان ذلك ادى اىل تراجع
حركة البنيان يف البلدة وتوقف احلركة االقت�صادية عند
بع�ض اعمال الزراعة ورعي املا�شية.
�سلطان �سليمان  -ق�سم ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل

مقابلة
البلدية
كلمة رئي�س

لليونيفيل فوائد كثرية بالن�سبة �إىل بلدية �شبعا
على �أثر االجتياح اال�رسائيلي للجنوب اللبناين عام  1978قامت الأمم املتحدة
بت�أ�سي�س اليونيفيل كقوة حفظ �سالم متعددة اجلن�سية �أر�سلتها �إىل جنوب لبنان
و�أعطت اليونيفيل مهمة مراقبة الو�ضع بني لبنان و�إ�رسائيل ،بالإ�ضافة �إىل حفظ
ال�سالم واالمن يف هذه املنطقة.
خالل ال�سنة نف�سها� ،أعطيت الفرقة الرنوجية التابعة
لليونيفيل مهمة مراقبة املنطقة ما بني بلدة �شبعا
ومزارعها املحتلة.
يف العام  ،1998ا�ستبدلت الكتيبة الرنوجية بالكتيبة
الهندية التابعة �أي�ض ًا لليونيفيل.
ف
على الرغم من �أن املهمة اال�سا�سية املحددة لهذه
القوات كانت حفظ ال�سالم واالمن يف املنطقة ،فان
جنود حفظ ال�سالم قد توا�صلوا مع �سكان بلدة �شبعا
وتعاملوا معهم بانفتاح تام ،خا�صة مع خمتارها يف ذلك
احلني ( )1978ال�سيد حممد الزهريي ،الذي رحب
بقدوم قوات اليونيفيل و�أبدى رغبة �صادقة يف ت�سهيل
مهمتها ،فكان جتاوبها مثمر ًا بالن�سبة �إىل �أهايل �شبعا
يف املجاالت االن�سانية واخلدماتية.
لقد عانت �شبعا من احلرمان ال�شديد يف قطاع اخلدمات
والبنى التحتية على مدى عقود طويلة ب�سبب االحتالل
اال�سرائيلي وغياب �سلطة الدولة اللبنانية عنها ،ما
جعلها لي�س فقط تتخلف عن ركب التطور الذي عا�شته
باقي املناطق اللبنانية ،بل اي�ض ًا باتت حتتاج اىل �أب�سط
االمور املعي�شية جلهة تعزيز الو�ضع ال�صحي والبيئي
والتنموي واالجتماعي.
ن�أمل من االمم املتحدة املتمثلة بقوات اليونيفيل يف بلدتنا

�أن ت�ستمر يف تنفيذ بع�ض امل�شاريع احليوية للبلدة ،والتي
ال تت�سع هذه املقالة لتعدادها.
لقد ق ّدمت اليونيفيل جمموعة من اخلدمات الإن�سانية
واالجتماعية والإمنائية �إىل �أهايل �شبعا ،وتت�ضمن
هذه خدمات طبية ب�شرية وبيطرية؛ طب الأ�سنان؛
توزيع الأدوية وبخا�صة �إىل امل�صابني ب�أمرا�ض مزمنة؛
دورات تدريبية على الكومبيوتر واللغة االنكليزية
لطالب املدار�س والراغبني من الأهايل؛ رحالت
ميدانية لطالب املدار�س؛ م�ساعدات متنوعة للمدار�س
الر�سمية واخلا�صة� ،إن�شاء حديقة عامة لأطفال �شبعا.
�إن جميع هذه امل�شاريع واخلدمات قد نفذت بتمويل من
منظمة االمم املتحدة بنا ًء على طلب الكتائب الرنوجية
والهندية واال�سبانية العاملة �ضمن اليونيفيل.
جتدر اال�شارة �إىل �أن التعاون املثمر ما بني اليونيفيل
و�شبعا ،والذي ت�أ�س�س بداي ًة �سنة  1978خالل فرتة
املختار حممد الزهريي ،قد ا�ستمر منذ ذلك احلني
على �أ�س�س �صلبة وما زال م�ستمر ًا منذ �سنة  2001حني
ا�ستلمت مهماتي البلدية.
بالنيابة عن بلدية �شبعا� ،أتقدّم با�سمى �آيات ال�شكر
واالمتنان �إىل منظمة االمم املتحدة وجمل�س االمن
الدويل والقوات الدولية العاملة يف منطقتنا� .إننا نث ّمن
ونقدّر الت�ضحيات التي قدمها جنود ال�سالم التابعني

�أن التعـــاون املثمــر مـا بــــني
اليـونيفيـــل و�شبعــا ،والـذي
ت�أ�ســ�س بدايــة �سنة 1978
خـالل فـرتة املختــار حممد
الزهـريي ،قــد ا�ستمــر منــذ
ذلك احلني على �أ�سـ�س �صلبـــة
وما زال م�ستمــر ًا منذ �سنــة
 2001حني ا�ستلمت مهماتــي
البلديـــة.
لليونيفيل �أثناء قيامها مبهماتها حلفظ ال�سالم والأمن يف
اجلنوب وكذلك ما قدمته اليونيفيل من خدمات �إن�سانية
واجتماعية وبخا�صة تلك التي ا�ستفادت منها بلدة �شبعا.
�إننا ن�أمــل �أن ي�ستمــر هذا التعــاون الوثيــق بني بلديــة
�شبعا واملجتمع االهلي من جه ــة ،وبني اليــونيفيــل من
جهة ثانية ،خدم ًة لل�سالم ولأمن لبنان و�شعبه.
ال�سيد عمر الزهريي
رئي�س بلدية �شبعا

"حافــظ مــوا�شـي"

بيــــن جنــــــود
حفــظ ال�ســـــالم
إن�ضممت �إىل الكتيبة
منذ عام� ،أي يف  15كانون الثاين � ،2008
ُ
الهندية العاملة �ضمن اليونيفيل يف جنوب لبنان ب�صفة طبيب
بيطري .قد يعتربه البع�ض تعيين ًا غريب ًا �ضمن مهمة حفظ �سالم
كنت �أدرك متام ًا �أهم ّية وحجم امل�س�ؤولية التي تنتظرين.
لكنني ُ
لقد مت �إبالغي ب�أن الطب البيطري يعترب عن�صر ًا مهم ًا
من امل�ساعدات التي تقدمها الكتيبة الهندية �إىل ال�سكان
املحليني �ضمن منطقة عملياتها .مع تغطية ت�سع قرى تقع
يف منطقة �شديدة الوعورة ويف غياب �أي طبيب بيطري
�أو من�ش�أة ميكن االعتماد عليهما ،كنت ال�شخ�ص املنا�سب
لهذه املهمة� .إمنا مل �أدرك حينها حجم تلك املهمة ،وال
متعة معاجلة حيوان ال ميلك من و�سائل التعبري �سوى
هزّة ذيل �أو لعقة امتنان �أو احتكاك.
كان الوقت �شتا ًء حني و�صلتُ �إىل مركز البعثة وكان الثلج
ينهمر بغزارة على املنطقة� .إمنا تعليمات القائد كانت
وا�ضحة" :ال تقلي�ص لن�شاط العمليات �أو امل�ساعدات
الإن�سانية ب�سبب الأحوال ال�شخ�صية" .تذكرتُ مدربي
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هناك حـــوايل  20,000مـن
املوا�شي �ضمن منطقة م�س�ؤولية
الكتيبة الهندية .مبا �أن طبيعــة
الأر�ض جبليـة ف�إن النا�س يربون
يف الغالب حيوانات املاعز ،لكنهم
�أي�ض ًا ميلكــون الأبقـار وكــالب
ال�صيد والبغال والدواجن والقطط
وبعـ�ض اخلراف.
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يف الأكادميية احلربية الذي لطاملا كان ي�ش ّدد على
�أهم ّية "ق ّوة الإرادة لقهر ال�صعوبات".
راع يف قرية �شبعا .مع انطالقي
جاء نداء اال�ستغاثة من ٍ
نحو منزله برفقة مرتجمي �أ�سامة ،كان النا�س يوقفونني
يف ال�شارع ويلقون علي التحية .قال �أ�سامة �إن ال حاجة
للتعريف بي طبيب ًا بيطري ًا جديد ًا لأن النا�س تع ّرفوا على
�سيارتي من خالل لوحة ت�سجيلها "يونيفيل ،"1212
املعروفة حملي ًا با�سم �سيارة الطبيب البيطري .قيل يل
�إن منزل راعي الغنم "بعيد قلي ًال عن ال�شارع العام يف
القرية" فكان �أن م�شينا �أكرث من كيلومرت و�سط الثلج
الكثيف .بعد  30دقيقة و�صلنا �إىل منزل منعزل يحيط
به ب�ساط من الثلج الأبي�ض.
قال الراعي خليل �إن لديه ب�ضعة من املاعز تعاين من
الزكام وواحدة من ك�سر يف قائمتها الأمامية .معاجلة
الزكام كان روتيني ًا �إمنا الك�سر م�س�ألة �أخرى .حالة
الطق�س والأمل الذي كانت املعزاة تعاين منه مل ي�سمحا
يل ب�إعادة العظم �إىل مكانه .بعد جهد �شاق والعديد
من حماوالت الت�أثري �إيجاب ًا مع احليوان ،جنحتُ �أخري ًا
بتثبيت العظم يف مكانه وجتبري القائمة باجل�ص.
تق ّدمت املعزاة نحوي وهي تعرجع وح ّكت جبهتها
بذراعي .ع ّلق خليل قائ ًال�" :س ّيدي� ،إنها تقول لك �شكر ًا
ّ
و�أه ًال بك يف لبنان".
هناك حوال ــي  20,000من امل ــوا�ش ــي �ضمن منطق ــة
م�س�ؤولي ــة الكتيب ــة الهندي ــة .مبا �أن طبيعة الأر�ض
جبلي ــة ف�إن النا�س يربون فـي الغــالب حيوانات املاعز،

لكنهم �أي�ض ًا ميلك ــون الأبق ــار وك ــالب ال�صيد والبغ ــال
والدواج ــن والقطط وبع�ض اخلراف .معظم حي ــوانـات
املاع ــز من ال�صنف البل ــدي �إمنا تُربـى بع�ض الأ�صنـاف
الأخ ــرى كال�شــامـ ــي والدم�شق ــي ،ذات �إنتاجي ــة احللي ــب
العالي ــة ،وم ــوطنها الأ�صل ــي م�صر و�سـ ــوريا .الأبقــار
عموم ًا من �سالل ــة "ه ــول�ستاين فرايزان" ذات �إنتاجيــة
احلليب العالي ــة فـي حني �أن معظم الك ــالب من �صنــف
كالب ال�صيد.
رغم ارتف ــاع عـ ــدد املوا�شــي ال يــوجــد فـي املنطقــة
طبيب بيط ــري �أو بني ــة حتتيــة للزراع ــة احليوانيـة.
لذلك ومن ــذ بدايـ ـ ــة م�شاركتـه ــا �ضمــن قـ ـ ــوات
الي ــونـيفيـ ــل فـي ت�شري ــن الثان ــي  ،1998قـ ّدم ــت
الكتيب ـ ــة الهندي ـ ــة اخلدمات البيطري ــة كج ــزء من
برنام ـ ــج م�س ــاعداته ــا الإن�ســاني ـ ـ ــة .يعتم ــد النا�س
ب�شـ ـ ـ ـ ّدة علــى طبيــب الكتيبـ ــة الهنديـ ــة البيط ــري،
والع ــدي ــد م ـ ــن �س ـك ــان املنـاط ـ ــق خـ ــارج نطـ ــاق
م�سـ ـ�ؤولياتنا يطلب ـ ــون امل�ساع ــدة.
رغم العدد املحدود للمن�ش�آت ف�إن العمل لتلبية هذه
املا�سة لل�سكان املحليني قد و ّفر يل جتارب
احلاجة ّ
�شخ�ص ّية ومهن ّية خ�صبة .يف �إحدى الليايل ،ح�ضر مزارع
من قرية الوزاين �إىل عيادتنا البيطرية مع معزاته احلبلى
التي كانت تعاين املخا�ض منذ ال�صباح .حاولنا م�ساعدتها
يدوي ًا على الوالدة ملدة �ساعتني دون جدوى .تقدّم الراعي
نحوي وهو يت�أمل لعذاب املعزاة قائ ًال" :حكيم… �أرجوك
�أن حتقن معزاتي ب�شيء ما ي�ساعدها على املوت ب�سالم".
قلتُ له �إن عملية قي�صريية قد تُنقذ معزاته فوافق على
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ذلك� .أجرينا العملية مع بنج مو�ضعي و�س ّد ع�صبي فنجت
املعزاة يف حني كان اجلنني ميت ًا.
م ّرة خالل زيارتنا الدورية �إىل القرى ملعاجلة احليوانات
املري�ضة ،وردين ات�صال عاجل للعودة �إىل القاعدة.
كان قد �أُح�ضر كلب من بلدة القليعة يعاين �آالم ًا مربحة،
بالإ�ضافة �إىل مالكه ال�صغري ال�شديد القلق� .أخربين
الأب �أن الكلب ر�أى ك ّباب ال�شوك يف احلقل فطارده.
�إ�ستطاع مالك الكلب �إنتزاع معظم الأ�شواك �إمنا بقيت
علي ا�ستخدام
�شوكتني مغرو�ستني يف ج�سم الكلب .كان ّ
مو�ضعي وانتزاع ال�شوكتني بوا�سطة اجلراحة
بنج
ّ
التعقيمية .مبعاجلتي الكلب� ،شعرتُ �أنني �أعالج ال�صبي
يف الوقت عينه  ،فقد �أخربين الأب �أن ال�صغري مل يتناول
طعامه قط قبل �أن ُيطعم الكلب.
راع من
وفـي م ّرة �أخرى خــالل �إحــدى الليالــي� ،أح�ضــر ٍ
قريـة حلتا �سبعة خـراف كانت قد تنـاولت عن طـريق
ب�سم اجلــرذان .ك ــانت اخلـ ــراف
اخلط�أ علف ًا م ـُزج ّ

ال حاجة للتعريف بي طبيب ًا بيطري ًا
تعرفوا على
جديد ًا لأن النا�س ّ
�سيارتي من خالل لوحة ت�سجيـلها
"يونيفيل  ،"1212املعروفة حمليـ ًا
با�سم �سيارة الطبيب البيطري.

�أكـــرث ما ُيثـري الإعجـــاب لــدى
اللبنانيني هو ح�سن �ضيافة ال مثيل
لها .فلن ي�سعك �أن تغادر منزل دون
�أن ت�أكل �أو ت�رشب �شيئ ًا.
واهنــة وتنف�سـها بطــيء ونب�ضهـا �ضعيـف .مل ي�ستطع
الراعي حتدي ــد نوع ال�س ّـمّ .
متـت معاجل ــة اخلــراف
بح�ســب العـ ــوار�ض البـادي ـ ـ ــة عليهـ ــا وب ــوا�سـط ـ ــة
الفحم املن�شـّـط .فـي اليــوم التالــي عند زيارت ــي �إىل
حلتا لل�سـ ـ�ؤال عن ح ــالتها� ،شع ــرتُ ب�سعــادة غامــرة
حني عــرفــتُ �أن ــه وبا�ستثناء واح ــدة ،ف ـ�إن جميعهــا قــد
تعــافــت تـمــام ًا.
فـي ممار�ســة الطب البيطــري ُيعتب ــر درهـم وقايـ ــة خري
من قنطـار عــالج  ،وينطبـق هــذا ب�شـكـل خا�ص علــى
حي ــوانات القطعان كـاخلــراف واملاعـ ــز .ف�إذا �أ�صيبــت
�إحــداها مبــر�ض ما يـكــون االحتمــال كبري ًا ب�أن تنتقــل
العــدوى �إلـى القطيــع ك ّلــه .لقد عملنا وال نزال نعمــل
مـع الـرعـاة لتح�سـني م�ست ــوى الوقايـ ـ ــة والآن جنـ ــد �أن
معـظـ ــم احلـيـ ـ ــوانـات فـي املنطق ــة خالي ــة من الديدان.
لقد كانت هناك جتارب متنوعة ومثرية لالهتمام.
يف العديد من املرات جاءين �أنا�س يطلبون �أدوية لقتل
الأفاعي � ،أو حتى لقتل جمموعات الذئاب التي تهاجم
معازها .هناك بع�ض العادات املحل ّية التي يكون غالب ًا

من ال�صعب تغيريها .مثا ًال على ذلك هو ميل النا�س �إىل
ا�ستخدام م�ضاد للحيوية ُيدعى "�أوك�سي تيرتا�سيكلني"
و ُيطلقون عليه �إ�سم "الدواء الأ�صفر"  .يف البداية
واجهتُ بع�ض املعار�ضة ال�ستخدام م�ضادات حيوية
�أكرث فعالية وذات تغطية �أ�شمل للأمرا�ض� ،إمنا مع
مرور الوقت وم�شاهدة النتائج �صار النا�س �أكرث قبو ًال
ملجموعة �أدويتي .جتربة �أخرى �سا ّرة ومفيدة هي تعليم
الرعاة ون�سائهم �إعطاء احلقن للحيوانات� .ساعدين
هذا كثري ًا يف �أداء عملي ،خا�ص ًة خالل تف�شي الأوبئة،
كطاعون املاعز �أو ا ُ
حلميقاء املُعدية.
�أكرث ما ُيثري الإعجاب لدى اللبنانيني هو ح�سن �ضياف ٍة ال
مثيل لها .يبدو �أن القهوة وال�شاي جاهزان دوم ًا للتقدمي
يتم ا�ستدعائي ملعاجلة �إحدى
يف بيوتهم .حتى حني ّ
احليوانات ،وقبل ا�صطحابي �إليها ،يقدّمون يل �أو ًال ال�شاي
�أو القهوة� .أحيان ًا يقدّمون اخلبز اللبناين الطازج و�أحيان ًا
منقو�شة �أو لنب ،فلن َ
ي�سعك �أن تغادر منزل دون �أن ت�أكل �أو
ت�شرب �شيئ ًا .وبالطبع� ،إن يف �شبعا �أو حلتا �أو كفر �شوبا،
الكل ي�ؤكد �أن حليب ما�شيتهم هو الأف�ضل لأنها ترعى على
ع�شب له خ�صائ�ص طبية وغني باملعادن.
ما زلتُ �أقوم بزياراتي الدورية على القرى ،حيث غالب ًا
ما ي�ستوقفني الأطفال ب�أدب طالبني مني �أن �أفح�ص
حيواناتهم قبل ا�ستكمال جولتي .ال ي�سعني حينها �سوى
�أن �أحلق بهم �إىل منازلهم.
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�ش�ؤون �إن�سانية
يوم ال�شباب مع اليونيفيل

لل�سنة الثانية على التوايل �إ�ستمر برنامج
اليونيفيل الذي يدعى "يوم مع اليونيفيل"
واملوجه �إىل الفئات ال�شبابية .ففي 28
ت�شرين الثاين � ،2008شهد مركز قيادة
اليونيفيل يف الناقورة زيارة ع�شرين تلميذ ًا
من ثانويات مرجعيون و�شبعا واخليام
وكفر كال و�إبل ال�سقي ودبني والقليعة .ومن

خالل هذه الزيارة � ّإطلع التالمذة على
دور مهمة حفظ ال�سالم يف جنوب لبنان
من خالل العرو�ض اخلا�صة حول الأ�شكال
املختلفة لوظائف اليونيفيل بالإ�ضافة �إىل
ن�شاطات تطبيقية.
�أم�ضى التالمذة يومهم مع اليونيفيل حيث

جتهيز مدر�سة ال�ضهرية
تلقـّت مـدر�ســة بلــدة ال�ضهيــرة التـي
ت�ضم حــوايل  100تلمي ــذ جمموع ــة مـن
احلــوا�سـب وجهـاز تلفـاز وجــدار فــا�ص ــل
لإن�ش ــاء م�ســاح ـ ــة داخـليـ ّ ــة للألع ــاب

تلقوا معلومات موجزة حول عمليات حفظ
ال�سالم يف امليدان ،بالإ�ضافة �إىل الن�شاطات
املتنوعة كنزع الألغام والتع ّرف �إىل �أجهزة
الإنتاج املرئي وامل�سموع .يف الوقت نف�سه،
عا�شوا جتارب مثرية كاجللو�س داخل
ط ّوافة وناقلة جند م�صفّحة وم�شاهدة
عر�ض مكافحة حرائق.

يف ختام هذا اليومّ ،مت تنظيم م�ؤمتر
�صحايف زائف ،لعب خالله التالمذة
دور �صحافيني فطرحوا الأ�سئلة على
رئي�س ق�سم الإعالم يف اليونيفيل حول
مهمتها و�أن�شطتها ،بالإ�ضافة �إىل �أ�سئلة
ا�ستح�ضروها مما اختربوه �شخ�صي ًا ذلك
اليوم عن اليونيفيل من الداخل.

مركز �إجتماعي يف بليدا
ك ــواحـ ــد مــن م�شـاري ـ ــع اليــونيــفي ـ ــل
الق�صي ــرة الأمــد� .ضمن امل�شروع نف�سه،
ُج ّهز �أي�ض ًا مكتب خمتار البلدة بحا�سوب
وطابعة و�آلة نا�سخة.

ح�ضانة نهارية يف عيتا ال�شعب

�ستقوم هذه احل�ضانة بتوفري العناية
النهارية لأطفال عيتا ال�شعب والقرى

العدد

04

�شباط
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فـي ت�شـريـ ــن الأول  ،2008قام ــت
الي ـ ــونيـفيـ ــل مب�ســاع ــدة "جمعيـ ــة
حماي ـ ــة الأطف ــال ذوي احلــاج ــات
اخلا�ص ــة" فـي عيتــا ال�شـع ــب وذلك
عب ـ ــر تـجهي ـ ــز ح�ضـان ـ ــة نـهـاريـ ــة
جـديـ ــدة داخ ـ ــل الـمــدر�سـ ـ ــة التــي
توفّر �أ�ص ًال التعليم والعناية للأطفال
واليافعني ذوي احلاجات اخلا�صة.
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املجاورة ،مبن فيهم ذوي احلاجات
اخلا�صة .قامت اليونيفيل بت�أمني التمويل
ل�شراء املواد التعليمية والألعاب وبع�ض
الأجهزة الإلكرتونية والأثاث للح�ضانة.
جمعية حماية الأطفال ذوي احلاجات
اخلا�صة هي جمعية ال تبغي الربح وتت�ألف
من �أهايل �أوالد ذوي حاجات خا�صة
و�صعوبات تعليمية ،بالإ�ضافة �إىل معلمني
و�أطباء وعاملون اجتماعيون متخ�ص�صون
يف هذا املجال.

دعمـت الي ــونيفي ــل عملي ــة ت�أ�سيــ�س
مــرك ـ ـ ــز �إجتمـاعــي فـي بلي ـ ـ ــدا،
بالتعاون مع البلدية ومنظمة �إنرت�سو�س
 INTERSOSغري احلكومي ــة� .شمل
هذا الدعم جتهيز قاعــة عا ّم ــة داخـل
مبنى البلدي ــة وتوفيــر ربطهـا ب�شبك ــة
الإنرتنت و�أجهزة حا�سـوب ،بالإ�ضافـة

�إىل ت�أثيث قاعة اجتماعات لأهل البلدة.
ت�ض ّمن امل�ش ــروع �أي�ض ًا ن�شاطــات لبناء
القدرات وت�أ�سي�س جلنة �إدارية (بدعم
مبا�ش ــر من مركز الإمناء االجتماع ــي
والبلديــة) وذلك ل�ضمان ا�ستمــراري ــة
امل�شــروع وبقائ ــه.

