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مناسبة

الشباب يحصدون موسم األلغام والقنابل
في الخامس من تشرين الثاني ُيحيي لبنان «اليوم العاملي
ّ
للتحرك ضد القنابل العنقودية» .هذه القنابل املنتشرة في
عدد كبير من األراضي اللبنانية ،تزال ّ
بهمة شبان لبنانيني
يدركون مخاطر عملهم ،لكنهم يواظبون عليه .منهم من
يصاب ،ومنهم من يستشهد

ال يزال الكثير من الحقول ّ
ملوثًا بالقنابل العنقودية (أرشيف)

آمال خليل
ل� ��م ت � �ص� ��دق امل� ��واع � �ي� ��د ال ��زم� �ن� �ي ��ة ال �ت��ي
ضربتها الهيئات املعنية إلنهاء عمليات
ن ��زع األل �غ��ام وال �ق �ن��اب��ل ال�ع�ن�ق��ودي��ة من
ّ
مخلفات العدو اإلسرائيلي .حتى املوعد
ّ
األخ�ي��ر ال��ذي ك��ان ق��د ح��دد نهاية العام
الجاري لالنتهاء من األعمال ،يبدو أنه
لن يصدق أيضًا؛ إذ إن الهيئات الدولية
وبعض ال��وح��دات العاملة ضمن ق��وات
اليونيفيل وف��وج الهندسة في الجيش
ال�ل�ب�ن��ان��ي ال �ت��ي ت�ع�م��ل ج�م�ي�ع�ه��ا تحت
إم��رة امل�ك�ت��ب ال��وط�ن��ي ل�ن��زع األل �غ��ام في
الجيش ،ال ت��زال تتولى تنظيف الكثير
من الحقول املنتشرة في مختلف أنحاء
ال �ج �ن��وب ،وال س� ُي�م��ا امل �ل� ّ�وث��ة بالقنابل
العنقودية التي ق� ّ�درت إث��ر إلقائها في
ع� � ��دوان ت �م ��وز ب �م��ا ي ��زي ��د ع �ل��ى خ�م�س��ة
م�ل�اي�ي�ن ق �ن �ب �ل��ة .ال � �ع� ��دوان اإلس��رائ �ي �ل��ي
ال�ع�ن�ق��ودي م��ا زال ي �ض��رب الجنوبيني
يوميًا؛ فالقنابل تتخفى تحت ال�ت��راب
وال �ش �ج��ر وامل � ��زروع � ��ات ،وف� ��ي األح � ��راج
واألودي ��ة ،وأح� ُي��ان��ًا ف��ي محيط األح�ي��اء
السكنية ال�ت��ي أع �ل��ن تنظيفها س��اب�ق��ًا.
ّ
لتتلوث بعدما جرفت مياه
لكنها عادت
األم �ط��ار وال �س �ي��ول ال�ق�ن��اب��ل م��ن الحقل
امللغوم إلى الحقل النظيف.
أرض ال� �ج� �ن ��وب ال� �ت ��ي ت �ت �ق �ي��أ ال �ق �ن��اب��ل
واألل� �غ ��ام ح �ت��ى ت�ت�ط�ه��ر ن�ه��ائ�ي��ًا م�ن�ه��ا،
ت �ح �ت��اج إل ��ى م �س��اع��دة أب �ن��ائ �ه��ا ال��ذي��ن
ّ
ت� �ط � ّ�وع ��وا أو ام �ت �ه �ن��وا ن � ��زع م �خ��ل �ف��ات
ال � � � �ع � � ��دوان ،إم � � ��ا ع � ��ن خ � �ب� ��رة ت ��راك �م �ي ��ة
اك � �ت � �س � �ب� ��وه� ��ا خ� �ل� ��ال ال � �ع � �م� ��ل امل� � �ق � ��اوم
وامل ��دن ��ي إب � ��ان االح� �ت�ل�ال اإلس��رائ �ي �ل��ي،
أو ت � ّ
�درب ��وا ع �ل��ى ت�ق�ن�ي��ات�ه��ا ع �ل��ى أي��دي
الهيئات وال��وح��دات املحلية والدولية،
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة وال��دن�م��ارك�ي��ة وال�ن��روج�ي��ة
وال �ص �ي �ن �ي��ة واإلي �ط��ال �ي��ة وال�ب�ل�ج�ي�ك�ي��ة

إل � � ��خ ،...ال �ت��ي ت� �ش ��ارك ف ��ي ن� ��زع األل �غ��ام
ج � �ن� ��وب� ��ًا .ب� � �ن � � ً
�اء ع � �ل � �ي ��ه ،إن اس � �ت � �م ��رار
عمليات التنظيف سيفتح ال�ب��اب أم��ام
اح �ت �م��ال س �ق��وط ض �ح��اي��ا ف ��ي ص�ف��وف
امل �ش��ارك�ين ف�ي�ه��ا ،ك�م��ا ك��ان��ت ال �ح��ال مع
أك� �ث ��ر م ��ن خ �م �س�ين ش �ه �ي �دًا وأك� �ث ��ر م��ن
م�ئ��ة ج��ري��ح ل�ب�ن��ان��ي وأج �ن �ب��ي .ملناسبة
«ال �ي��وم ال �ع��امل��ي ل�ل�ت�ح� ّ�رك ض��د ال�ق�ن��اب��ل
العنقودية» ،توجه «األخبار» تحية إلى
ال�ش�ه��داء منهم وم�ش��اري��ع ال�ش�ه��داء في
ريعان الشباب.
ل� ��م ي � �ح ��زن ع� �ل ��ي إب� ��راه � �ي� ��م ع� �ل ��ى ف �ل��ذة
ك �ب��ده م�ح�م��د ( 28ع��ام��ًا) أك �ث��ر م��ن قلقه
ع �ل��ى زم�ل�ائ ��ه ف ��ي امل �ن �ظ �م��ة ال�ن��روي�ج�ي��ة
ال�ت��ي ت�ش��ارك ف��ي ن��زع األل�غ��ام والقنابل
العنقودية في الجنوب .محمد فجرته

منذ استشهاد محمد،
ال يزوره والده في قبره،
بل في الحقل حيث سقط

ق�ن�ب�ل��ة ع �ن �ق��ودي��ة ف��ي أح ��د ح �ق��ول ب�ل��دة
ط�ل��وس��ة ق�ب��ال��ة وادي ال�ح�ج�ي��ر ،ق�ب��ل أن
ي�ف�ج��ره��ا ف��ي ال �ت��اس��ع ع�ش��ر م��ن الشهر
الفائت ،وصعدت به إلى السماء بعدما
ك ��ان ق��د ص�ع��د إل � ّ�ى ب�ي��ت ال��زوج �ي��ة قبل
أرب� �ع�ي�ن ي ��وم ��ًا .زف إل� ��ى امل �ص �ي��ر ال ��ذي
توقعه لنفسه ،ليس منذ امتهانه نزع
األلغام بعيد عدوان تموز ،بل منذ فتح
عينيه ع�ل��ى ال�ح�ي��اة ليجد نفسه تحت

االحتالل في بلدته دير سريان (قضاء
مرجعيون) .محمد «خلص راح» يقول
ّ
وال � ��ده ،ل �ك��ن «ال�ك�ث�ي��ري��ن م�ث��ل م�ح�م��د ال
ي ��زال ��ون ي �ن �ت �ظ��رون امل �ص �ي��ر ذات � ��ه وم��ا
ً
ب� ّ�دل��وا ت�ب��دي�لا» .منذ استشهاد محمد،
ال ي ��زوره وال ��ده ف��ي ق �ب��ره ،ب��ل ف��ي حقل
ط �ل��وس��ة ح �ي��ث س �ق ��ط ،وح �ي ��ث ال ي ��زال
رف��اق��ه يستكملون تنظيفه م��ن األل�غ��ام.
ي �ج �ل��س ب �ي �ن �ه��م ي ��وم� �ي ��ًا ،وي �ب �ك��ي ع�ل��ى
ش�ب��اب�ه��م ك��أن��ه ي��ودع�ه��م ي��وم�ي��ًا .يأسف
ألن «ح �ق �ه��م م� �ه ��دور ب�ي�ن ال� �ن ��اس وف��ي
وس��ائ��ل اإلع�ل��ام» .وأك �ث��ر م��ا ي��زع�ج��ه أن
ال �ب �ع��ض ال ي �ع� ّ�ده��م م �ق��اوم�ي�ن ،ب��ل «ه��م
موظفون ال أكثر ،يقبضون آخر الشهر
م �ع��اش��ًا ج �ي �دًا ول �ي �س��وا م �ت �ط��وع�ين أو
مجبرين على مخاطرة كهذه».
محمد آخر من سقط على مذبح تطهير
ال�ج�ن��وب ،لكنه ل��ن ي�ك��ون األخ �ي��ر ،فيما
ك��ان ق��د سبقه ك�ث�ي��رون .تحية ف��ي ه��ذا
ال�ي��وم إل��ى أرواح ال�ش�ه��داء ،منهم قاسم
ح �ج �ي��ج وع� �ل ��ي م �ل��اح وح� �س�ي�ن ص �ب��را
وي��وس��ف خ�ل�ي��ل وع �ل��ي م�ل�ح��م وم�ح�م��د
رزق م �ه��دي ح ��رز وع �ل��ي ت��رك �ي��ة وع�ل��ي
أبو عيد وشهداء الجيش :الرائد سمير
م��رع��ب ،الرقيب أول سركيس الدريبي،
العريف مياس العلي ،والجنود :إلياس
ش�ه��دا ،حسني س��وي��دان وح�س�ين أي��وب.
والتحية إلى آالم علي مراد الذي بترت
ساقه ،وحسني كيكي وأحمد مصطفى
وب �ل��ال ع � ��ودة وح �س�ي�ن م �ح �م��ود وع�ل��ي
ش��رق��اوي وم�ص�ط�ف��ى ق��ري��ان��ي وح�س�ين
م��ازح وأح�م��د علي ضيا ورب�ي��ع محمد
ال�س�ي��د وال�ن�ق�ي��ب م�ح�م��د ع�ي��د وال��رق�ي��ب
أول خالد العك ...إلخ .إشارة إلى أن عددًا
من الجنود واملوظفني األجانب سقطوا
أي�ض��ًا خ�ل�ال ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ن�ظ�ي��ف ،منهم
البريطاني كريك بلبي والبلجيكي فان
بيتر.

متابعة

ّ
السياسة حاضرة في التعويضات على مزارعي الضنية
ّ
وأخيرًا تسلم مزارعو
الضنية تعويضاتهم عن
موسم التفاح الذي ّ
تضرر
عام  .2011لكن على الرغم
من االرتياح الذي ّ
عبر عنه
املزارعون ،لم ّ
يمر األمر
من دون اعتراضات نتيجة
تباينات سياسية واضحة
عبد الكافي الصمد
ب �ع��د م� ��رور أك �ث��ر م��ن س �ن��ة ع �ل��ى ت �ع� ّ�رض
موسم التفاح في الضنية ملوجة َب َر ْد (26
ّ
استرد
أيلول  )2011قضت على معظمه،
امل��زارع��ون امل�ت�ض� ّ�ررون بعض خسائرهم
إذ ق �ب �ض��وا ال �س �ب��ت ال �ف��ائ��ت ت�ع��وي�ض��ات
م��ال �ي��ة ك��ان��ت ال �ح �ك��وم��ة ق ��د أق� ّ�رت �ه��ا لهم
م �ن��ذ م � � ّ�دة .األم�ي��ن ال �ع ��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال�ع�ل�ي��ا
ل�لإغ��اث��ة ،العميد إب��راه�ي��م بشير ،أش��رف
مباشرة على عملية توزيع التعويضات،
ب � �م � �س� ��اع� ��دة ف � ��ري � ��ق ع � �م� ��ل م� � ��ن ال �ه �ي �ئ ��ة
وب��ال�ت�ع��اون م��ع ات �ح��اد ب�ل��دي��ات الضنية
ّ
املتضررة
ورؤس��اء بلديات البلدات ال �ـ11
(عاصون ،سير ،بقاعصفرين ،بقرصونا،
ن�م��ري��ن ،ال�ق�ط�ين ،ق��رص�ي�ت��ا ،ب�ي��ت الفقس،
السفيرة ،عني التينة وكفربنني).
ّ
التعويضات ت��وزع��ت على قسمني :األول
ّ
املتضررين
نقدي جرى تسليمه للمزارعني
ّ
الذين تقل قيمة ما حصلوا عليه عن 500
أل��ف ل �ي��رة؛ وال�ث��ان��ي ه��و ش�ي�ك��ات ص��ادرة
عن مصرف لبنان للمزارعني الذين تفوق
تعويضاتهم هذا املبلغ.

ب �ش �ي��ر أوض� � ��ح ل� � �ـ«األخ� � �ب � ��ار» أن «ق �ي �م��ة
ّ
ال�ت�ع��وي�ض��ات ال�ت��ي ُوزع� ��ت بلغت مليارًا
و 600مليون ليرة تقريبًا حصلت عليها
 3600ع��ائ �ل��ة م� �ت� �ض ��ررة ف ��ي ال �ض �ن �ي��ة»،
موضحًا أن الضنية «ه��ي الوحيدة التي
استفادت حتى اآلن من هذه التعويضات».
وفيما ّ
نوه ببعض رؤساء البلديات الذين
ت��اب �ع��وا امل ��وض ��وع م�ن��ذ ب��داي �ت��ه ،اش�ت�ك��ى
م ��ن «ف ��وض ��ى س � ��ادت ع �م �ل �ي��ات ال �ت��وزي��ع
ف��ي بعض البلدات التي تعود إل��ى حالة
العوز الشديدة لدى عائالتها املتضررة،
وكونهم أول مرة على ما يبدو يقبضون
تعويضات من ه��ذا ال�ن��وع» .غير أن هذه
التعويضات لن تكون األخيرة للمنطقة،
إذ ك �ش��ف ب�ش�ي��ر ع ��ن ت �ع��وي �ض��ات «ج ��رى
تخصيصها ل�ب�ل��دة ب�ق��رص��ون��ا ملعالجة

لم تكن
حالة
الرضى عن
التعويضات
شاملة بني
املزارعني
(األخبار)

ّ
وتصدع أكثر من 100بيت
زحل األراضي
ّ
سيتم دفعها قريبًا ،بعدما كشفت
فيها
ل � �ج ��ان م �ت �خ �ص �ص��ة م� ��ن ه �ي �ئ��ة اإلغ ��اث ��ة
وم �ج �ل��س اإلن� �م ��اء واإلع � �م� ��ار ع �ل��ى واق ��ع
األضرار في البلدة».
ل �ف �ت��ة ه �ي �ئ��ة اإلغ� ��اث� ��ة وال �ح �ك ��وم ��ة ت �ج��اه
امل��زارع�ين املتضررين ف��ي الضنية ،كانت
محل ترحيب أغ�ل��ب املعنيني ف��ي منطقة
ت �ع� ّ�د ف �ق �ي��رة وم �ه� ّ�م �ش��ة ،ن �ظ �رًا مل ��ا يمثله
ال �ق �ط��اع ال� ��زراع� ��ي م ��ن أه �م �ي��ة ب��ال�ن�س�ب��ة
ألهالي الضنية في تأمني معيشتهم .إذ
يعتاش ح��وال��ى  %42م��ن سكان الضنية
م��ن ه ��ذا ال �ق �ط��اع ب�ش�ك��ل م �ب��اش��ر أو غير
مباشر ،وفق إحصاءات صادرة عن وزارة
الزراعة عام .2010
رئ �ي��س االت� �ح ��اد م�ح�م��د س �ع��دي��ة رأى أن

ّ
التعويضات «تأتي في عز الحاجة إليها»،
الفتًا إلى أنها «املرة األولى التي يتم فيها
التعويض على املزارعني في الضنية .فهم
ت�ع� ّ�رض��وا ل�ك��وارث وأض ��رار ف��ي السنوات
السابقة ،لكنهم لم يتلقوا من الحكومات
ّ
السابقة س��وى ال��وع��ود» .وق��د أك��د رئيس
بلدية سير أحمد علم أنها «امل��رة األول��ى
التي يشعر فيها أهالي الضنية بأن هناك
ً
من يهتم فعال ألمرهم».
ّ
مشهد خروج بعض املزارعني املتضررين
ّ
بعد تسلمهم شيكاتهم وال�ف��رح��ة بادية
ّ
ع �ل��ى وج��وه �ه��م ك� ��ان الف� �ت ��ًا ،إل� ��ى ح� ��د أن
بعضهم اغرورقت عيناه بالدموع بعدما
قبض تعويضًا عن بعض خسائره التي
تكبدها ،بينما ك��ان أغلبية امل��زارع�ين من
ّ
كبار السن يبصمون على ال�ج��داول بعد

ّ
تسلمهم تعويضاتهم ،كونهم ال يتقنون
ال �ق��راءة وال�ك�ت��اب��ة .لكن ح��ال��ة ال��رض��ى عن
التعويضات لم تكن شاملة بني املزارعني
ّ
املتضررين ،إذ عمد بعضهم بغضب إلى
ّ
ّ
رد املبلغ املخصص له وهو يقول «ردوه
على جوعكم» ،فيما مزق آخر شيك عائد
ل ��ه ورم � ��اه أرض� ��ًا ب �ع��دم��ا وج ��د أن امل�ب�ل��غ
امل �خ� ّ�ص��ص ل��ه ال ي�ت�ن��اس��ب م��ع الخسائر
ال�ت��ي لحقت ب��ه ،م � ّ
�رددًا ع�ب��ارات انتقادية
بحق ميقاتي وهيئة اإلغاثة والبلديات.
هذه الحاالت االعتراضية أث��ارت استياء
بشير ورؤساء البلديات وأغلب املزارعني
امل �ت �ض � ّ�رري ��ن ،ال ��ذي ��ن رأوا ف ��ي ت �ص��رف��ات
امل � �ع � �ت� ��رض�ي��ن «اس� � �ت� � �ع � ��راض � ��ًا ألس � �ب� ��اب
س�ي��اس�ي��ة ،ف��أغ�ل�ب�ه��م م��ن م �ن��اص��ري ت�ي��ار
امل �س �ت �ق �ب��ل» .وه� ��ذا م ��ا دف ��ع أح ��د رؤس ��اء
ال �ب �ل ��دي ��ات إل � ��ى ال� �ق ��ول ع �ل��ى م �س �م��ع م��ن
ال�ح�ض��ور« :إذا ك��ان ت��وزي��ع التعويضات
ب� �ه ��ذا ال �ش �ك��ل ل ��م ي �ع �ج �ب �ه��م ،ف �ه��ل ي�م�ك��ن
أن ي �ق��ول��وا ل�ن��ا أي ��ن ذه �ب��ت ال�ت�ع��وي�ض��ات
وامل �س��اع��دات امل�خ�ص�ص��ة للمنطقة ال�ت��ي
كانت بماليني الدوالرات أيام حكوماتهم
السابقة ،والتي لم يصل للضنية أي شيء
منها!».
وع �ن��دم��ا اس�ت��وض�ح��ت «األخ� �ب ��ار» بشير
عن التعويضات السابقة ،أكد أنه «يوجد
ف��ي الهيئة م�ل�ف��ات ت�ق��ول إن��ه ُص ��رف ع��ام
 2003ف��ي ب�ل��دة بقرصونا وح��ده��ا قرابة
 5م�لاي�ين دوالر» .بشير ال��ذي أوض��ح أن
ميقاتي طلب منه «عدم فتح ملفات هيئة
ّ
اإلغ ��اث ��ة ف ��ي ه ��ذه ال � �ظ� ��روف» ،ع��ل��ق على
الهبات الكبيرة التي وصلت إل��ى الهيئة
بعد العدوان اإلسرائيلي عام « :2006لو
ك ��ان م�ع�ن��ا ال �ي��وم  %10م��ن ت �ل��ك ال�ه�ب��ات
وامل � �س ��اع ��دات ،مل ��ا ت��رك �ن��ا م�ن�ط�ق��ة ف�ق�ي��رة
ومهملة في لبنان!».

