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هاتف+961 1 926 441 :

تعزيز العالقات مع المسؤولين اللبنانيين

8

مدير اليونيفيل المنتهية واليته يواصل نشاطه بثبات

أي تعبري عن رأي من آراء اليونيفيل ،يف ما ّ
يتعلق بالوضع القانوين ألي بلد أو أرض أو مدينة وألي من سلطاهتا ،أو يف ما يتعلق برسم حدودها.
ال تشري العالمات أو طرق عرض المواد يف هذه المجلة اىل ّ
ّ
وال ّ
أي تسويق لها.
متثل بالرضورة اآلراء المعروضة،سيااست اليونيفيل أو مواقفها ،كما ال
يشكل ذكر األسماء أو العمليات التجارية ّ

18

الحنين ،بينما
يسدل ميلوش
ستروغر الستار

ّ
المبكر في نهاية كانون أول الماضيّ ،
تمنى السيد
بينما كان يتهيأ للذهاب إلى التقاعد
ميلوش ستروغر ،نائب رئيس بعثة اليونيفيل ومدير الشؤون السياسية والمدنية ،كل الخير
لسكان الجنوب ،تلك المنطقة التي إعتبرها بمثابة بيته على مدى السنوات العشر الماضية.
تلك اجلل�سة ال�صغرية رمبا كانت �أحد املحفزات التي دفعته
لإتخاذ هذا القرار و�إ�سدال ال�ستار على م�سريته الدبلوما�سية.
دور اليونيفيل

لقد حتققت �إجنازات كبرية يف ظل والية اليونيفيل.
يقول ال�سيد �سرتوغر« :من وجهة نظري� ،إن �إنت�شار اجلي�ش
اللبناين بني نهر الليطاين واخلط الأزرق للمرة الأوىل يف
ثالثة عقود تقريب ًا� ،إ�ضافة �إىل جناحه يف ّ
تول م�س�ؤولياته
وواجباته الوطنية ،كانا �إثنني من الإجنازات الرئي�سية».

العدد  15نيسان 2014

السيد ميلوش ستروغر مع موظفي قسم الشوؤن السياسية والمدنية في اليونيفيل خالل حفل وداعه

«�أ ّك��ن كل الإح�ترام لل�سكان على �شجاعتهم وقدرتهم
على التك ّيف اللذان يقومان على �إرادة قوية ورغبة يف
عي�ش حياة �سعيدة وطبيعية على �أر�ضهم».
الدبلوما�سي ال�صربي البالغ من العمر  58عام ًا �أم�ضى
ال�سنوات الع�شر الأخ�يرة يف جنوب لبنان يف العمل مع
اليونيفيل ،وذلك من جمموع ال�سنوات الواحد والع�شرين
من حياته املهنية التي �أم�ضاها مع الأمم املتحدة.
«لقد كانت جتربة غنية جد ًا على كل ال�صعد ،ال �سيما منها
املهنية وال�شخ�صية ،حيث تع ّرفت على �شخ�صيات مهمة
وو�سعت معرفتي بال�شرق الأو�سط ولبنان ،و�أن�ش�أت بع�ض
ّ
العالقات املهمة التي �سوف ت�ستمر على مدى احلياة».
اجلنوب 5 4

يقول �سرتوغر �أن قرار رحيله عن مكان لطاملا �إعتربه بيته
الثاين وتركه لعمل �أحبه كثري ًا ،مل يكن بالقرار ال�سهل.
«ال ب��د م��ن ال��ق��ول �أن ه��ذا ال��ن��وع م��ن العمل مفيد
للغاية على ال�صعيد املهني ،ولكنه يتطلب الكثري من
الت�ضحيات على م�ستوى حياة الإن�سان ال�شخ�صية .و�أنا
�أتطلع الآن �إىل ق�ضاء املزيد من الوقت مع عائلتي».
عندما بلغت �إبنة ال�سيد �سرتوغر ال�صغرى ثمانية ع�شر
عام ًا من العمر ،جل�س معها و�إحت�سبا مع ًا عدد ال�سنوات
التي �أم�ضياها مع ًا .وبالنتيجة ،تبني لهما �أنه �أم�ضى ت�سع
�سنوات من �أ�صل �سنوات عمرها الثمانية ع�شر بعيد ًا عن
املنزل .ويعترب �أن «تلك ال�سنوات الت�سع ال ميكن تعوي�ضها».

بالإ�ضافة �إىل ذلك ،كما يقول ،هناك قائمة طويلة من
النجاحات التي �أحرزتها اليونيفيل والأط���راف على
مدى ال�سنوات ال�سبع املا�ضية ،رغم �أنه كان هناك �أي�ض ًا
بع�ض الإخفاقات.
«ي�ؤ�سفني �أنني �س�أغادر مهمتي فيما ال ي��زال هناك
�إنتهاكات جوية �إ�سرائيلية ب�شكل يومي تقريب ًا ،وال
يزال اجلزء ال�شمايل من قرية الغجر حمت ًال ،وال تزال
حتدث عمليات �إط�لاق �صواريخ ب�إجتاه �إ�سرائيل من
املناطق الواقعة حتت م�س�ؤوليتنا ،ناهيك عن ثالث
حوادث تبادل لإطالق النار وقعت بني اجلي�ش اللبناين
واجلي�ش الإ�سرائيلي كان �أخطرها يف العدي�سة عام
 ،2010والتي �أدت �إىل وقوع قتلى على اجلانبني».
كما مت ّنى لو �أنه مت القيام باملزيد مل�ساعدة الأطراف يف
تر�سيم اخلط البحري الأمني.
يقول�« :أترك ورائي ق�ضايا �صعبة جد ًا وال ب ّد من ح ّلها
من �أجل تر�سيخ وقف الأعمال العدائية».

السيد ستروغر خالل إجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان

إجتماع مع رئيس الحكومة األسبق نجيب ميقاتي

ّ
ويلخ�ص �سرتوغر الوظائف الرئي�سية لليونيفيل يف الردع
والوقاية و�إدارة النزاعات وح ّلها .بالإ�ضافة �إىل الر�صد
والتبليغ عن الأحداث على الأر�ض ،معترب ًا �أن الإرتباط
والتن�سيق �أي�ض ًا وظائف مهمة ت�ضطلع بها البعثة.
وي�ضيف�« :إن دور اليونيفيل ال ي��ق��دّر بثمن لناحية
احلفاظ على وقف الأعمال العدائية والهدوء العام هنا.
وبطبيعة احلال� ،إن �أحد �أهم العنا�صر يكمن يف الإرادة
ال�سيا�سية لدى الأطراف للحفاظ على ال�سالم».
عمله في األمم المتحدة

بد�أ ال�سيد �سرتوغر عمله الدبلوما�سي مع الأمم املتحدة
يف �شهر ني�سان من العام  1993عندما �شغل من�صب
املن�سق الإقليمي لبعثة االمم املتحدة يف جنوب �أفريقيا.
ّ
وخ�لال م�سريته الطويلة��� ،ش��ارك ب�شكل �أ�سا�سي يف
عمليات حفظ ال�سالم.
�إن�ضم �إىل اليونيفيل وعمل م�ست�شار ًا �سيا�سي ًا يف حزيران
 .2003غري �أن عالقاته مع لبنان تعود �إىل عام 1998
عندما كان يعمل م�ست�شار ًا �سيا�سي ًا لهيئة الأمم املتحدة
ملراقبة الهدنة ( )UNTSOيف مق ّر القيادة يف القد�س،
وذلك مبوجب والية �إقليمية ت�شمل لبنان.
بيد �أن الأحداث التي قال انه �سوف يتذكرها �إىل الأبد
وقعت �أثناء حرب لبنان يف عام .2006
«كانت حرب ًا م�أ�ساوية! ُق�صفت خالل تلك احلرب مواقع
تابعة للأمم املتحدة و ُقتل �أربعة مراقبني ع�سكريني غري
م�سلحني .كما قتل زميل م��دين وزوج��ت��ه يف ال��غ��ارات

السيد ستروغر خالل إجتماع مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

إجتماع مع قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي

اجلوية على �صور .ويف �شمع ،قتل  22ف��رد ًا من عائلة
واحدة يف غارة جوية».
«وقع �أول هجوم �إرهابي �ضد اليونيفيل يف حزيران ،2007
حيث ُقتل عدد من اجلنود ال�شباب ال�شجعان .يف احلقيقة،
ال �أ�ستطيع ان �أميز بني حادثة و�أخ��رى ،ولكن يتملكني
إح�سا�س �شخ�صي جد ًا جتاه جميع هذه احلوادث».
�
ُ
وي�ضيف« :لقد تع ّلمت الكثري عن لبنان وبنيت عالقات
مع �أنا�س هنا ،حيث �أغنى هذا الأمر جتربتي و�ساعدين
على �أن �أنظر �إىل الو�ضع من زوايا خمتلفة».
لقد واجه �سرتوغر خالل م�سريته عدد ًا من التحديات ،مبا
يف ذلك الإختطاف حتت تهديد ال�سالح ،وعي�ش احلروب
والإنتفا�ضات ،وفقدان الأ�صدقاء والزمالء املق ّربني،
وبالطبع ،الإبتعاد عن الزوجة والأبناء لفرتات طويلة.
حول المستقبل

وبينما ي��ودّع الأمم املتحدة بعد �أكرث من  30عام ًا من
العي�ش والعمل يف اخلارج ،يبقى لديه حنني �إىل جنوب
لبنان و�سكانه وجماله.

«�أك�ثر ما �أحببت ،الناقورة (حيث مق ّر اليونيفيل).
�أعتقد �أن لديها بع�ض اجلاذبية اخلا�صة .دائم ًا �أ�شعر
�أنني بحالة جيدة عندما �أكون متواجد ًا فيها ،وال نن�سى
�أن فيها �أف�ضل �أنواع ال�سمك يف كل لبنان».
وي�ضيف�« :أن��ا �أغ��ادر ول��دي �شعور �إيجابي ج��د ًا حول
عملي وحياتي هنا .وب�سبب ذلك ،لدي �شعور بالإرتياح
حيال ه��ذه اخل��ط��وة ...لي�س ل��دي خطط حم��ددة .لن

سيرا
مع القائد العام لليونيفيل اللواء باولو
ّ

لقد ّ
تعلمت الكثير عن لبنان
وبنيت عالقات مع أناس هنا،
حيث أثرى هذا األمر تجربتي
وساعدني على أن أنظر إلى
الوضع من زوايا مختلفة
�أتقاعد فكري ًا و�سوف �أفعل �شيئ ًا ما .ولكنني �سوف
�أ�ستقر يف بلغراد مع عائلتي».
غري �أنه لن ين�سى التذكار اخلا�ص الذي بقي يف �سيارته
خالل معظم �إقامته يف لبنان ،ويتمثل يف ر�صا�صتني
�أ�صابتا �سيارته قبل ب�ضع �سنوات ...وعن ذلك يقول:
«�أبقيتهما مبثابة تذكري بحادث وق��ع يف ي��وم م�شم�س
وجميل يف لبنان ...وكذلك للتذكري ب�أن هناك �أي�ض ًا
اجلانب الآخر للحياة هنا ،والتي ال تزال غري م�ستقرة
وال ميكن التنب�ؤ بها».
وبع�ض
ويختم حديثه بالقول« :نحن ن�شهد خلط �أوراق ٍ
من �إعادة التوازن يف ال�سلطة والقوى يف املنطقة ،مما
يخلق بيئة متق ّلبة وي�صعب التك ّهن بتطوراتها .ولكن من
خالل جتربتي الطويلة مع حاالت النزاع� ،أنا مقتنع ب�أن
هذا الوقت املتق ّلب يخلق �أي�ض ًا فر�ص ًا».
�أنطونيت ميداي ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

التفاؤل الملهم

لضابط لبناني كبير
اللواء عبد الرحمن شحيتلي هو ضابط
عسكري كبير ولــه تــاريــخ حــافــل مع
القوات المسلحة اللبنانية .شغل خالل
حياته المهنية عدة مواقع من بينها
قائد لــواء ،ونائب مدير المخابرات،
ونائب رئيس هيئة األركان للعمليات،
ومدير اإلدارة في وزارة الدفاع وعضو
فــي المجلس العسكري .كما كان
ممثل الحكومة اللبنانية لدى اليونيفيل
ورئيس وفد القوات المسلحة اللبنانية
إلى اإلجتماعات الثالثية التي يشارك
فيها لبنان وإسرائيل واليونيفيل.

العدد  15نيسان 2014

يتذكر اللواء �شحيتلي بع�ض الأوقات احلرجة جد ًا خالل
عمله مع اليونيفيل� ،إال �أن حادثة واحدة وقعت يف عام
 2010ال تزال حمفور ًة يف ذاكرته .كان ذلك �إ�شتباك ًا
مميت ًا وق��ع على اخل��ط الأزرق ،حيث فتح جنود من
القوات امل�سلحة اللبنانية النار على جنود �إ�سرائيليني،
مما �أ�سفر عن مقتل �ضابط كبري ،كما قتل جنديان
لبنانيان و�صحايف خالل معركة بالأ�سلحة النارية.
ي��ق��ول« :ك��ن��ا ع��ل��ى و���ش��ك ال��دخ��ول يف ح���رب يف تلك
اللحظة ،وقال لنا الإ�سرائيليون �أنهم قادمون لق�صف
مق ّر قيادتنا ،وعلى الرغم من كل التحذيرات ،رف�ض
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي الإنتقال من مكتبه �إىل
مكان �أكرث �أمنا».
بعد م�شاورات مك ّثفة �أجراها القائد العام لليونيفيل
ونائب رئي�س البعثة ال�سابق ،ال�سيد ميلو�ش �سرتوغر،
عقد �إجتماع ثالثي �إ�ستثنائي يف ر�أ�س الناقورة ح�ضره
كبار ممثلي اجلي�ش اللبناين واجلي�ش الإ�سرائيلي
وتر�أ�سه القائد العام لليونيفيل .كان �إجتماع ًا �ساخن ًا،
اجلنوب 7 6

�إال �أن املناق�شات ومتابعة امل�شاورات الثنائية �ساعدت
على جلم التوتر.
�شدد اللواء �شحيتلي على �أهمية الإجتماعات الثالثية
ك�آلية �ضرورية لبناء الثقة بني الأطراف ،ال �سيما و�أنها
تهدف �إىل تعزيز الإرتباط والتن�سيق وكذلك معاجلة
الق�ضايا العملياتية الرئي�سية من �أمنية وع�سكرية.
يقول�« :إنه مكان ن�أتي �إليه ولدينا �أ�سئلة فنح�صل على
�إجابات ،ال بل ان اللبنانيني والإ�سرائيليني يح�صلون فيه
على �إجابات .امل�شاركة يف الإجتماع الثالثي ال تعني �أننا
نثق بالإ�سرائيليني �أو �أن الإ�سرائيليني يثقون بنا ،ولكنهم
يح�صلون على �إجابات لأ�سئلتهم ،ونحن كذلك جند
�أجوبة على �أ�سئلتنا».
وعن دور اليونيفيل يف املنتدى الثالثي ،يقول «:يف بع�ض
الأحيان ،ال نكون م�سرورين من اليونيفيل ،ويف �أحيان
�أخرى ،ال يكون الإ�سرائيليون م�سرورون من اليونيفيل...
ولكن يف النهاية ،تعمل اليونيفيل وفق ًا للقواعد املتفق
عليها ،وهي من�صفة».

تت�ضمن �آلية الإرتباط والتن�سيق �سطر ًا هام ًا ،كما يقول،
ين�ص على �أن �أي تغيري يف القوة �أو احلركة بالقرب
من اخلط الأزرق من كال اجلانبني يجب �أن يتم �إبالغ
اليونيفيل عنه ،وهي بدورها تبلغ اجلانب الآخر من �أجل
جت ّنب �أي �سوء فهم.
ومن خالل عقد مثل هذه الإجتماعات ،ي�ضيف ،مت ّكنت
الأطراف من �إبعاد البلد عن حافة النزاع عدة مرات.
«�إتفقنا على ج��دار كفركال .كان يح�صل م�شاكل بني
جنودنا واجلنود الإ�سرائيليني ب�شكل يومي ،وكذلك بني
مواطنينا واجلنود الإ�سرائيليني ،ومنذ �أن ُ�ش ّيد اجلدار،
توقفت امل�شاكل .ويف نف�س الإطار ،ف�إن طريق كفركال،
وهي و�صلة هامة جد ًا يف القطاع ال�شرقي وكانت غري
�آمنة� ،أ�صبحت الآن طريق ًا مدني ًا».
هناك �أي�ض ًا حقل زيتون كان ميكن �أن يكون �سبب ًا للنزاع،
حيث كان ي�ضطر املزارعون اللبنانيون �إىل عبور اخلط
الأزرق �أثناء مو�سم القطاف .يقول« :يف �أح��د الأي��ام
هاجمت كالب من اجلانب الإ�سرائيلي مواطنني �إثنني

التو�صل �إىل ح ّل للم�س�ألة و�صار
م�سنني .لكننا �إ�ستطعنا ّ
ب�إمكان مواطنينا قطف زيتونهم والإهتمام بحقولهم».
كما �أنــه ينظــر الــى تعليــم اخلــط الأزرق ب�إعتبــاره
�أمــر ًا حا�سـمـ ًا.
يقول« :هذه هي املرة الأوىل خالل �ستني عام ًا التي يكون
فيها للبنان ‹حدود› جنوبية مرئية .ي�ستطيع مواطنونا
التوجه ب�سالم �إىل ‹احلدود› ،كما ميكنهم الآن
الآن ّ
زراعة �أر�ضهم والإ�ستفادة منها».
وي�ضيف« :لو مل تكن اليونيفيل موجودة ،ملا حتقق تعليم
اخلط الأزرق .اللبنانيون ال ي�ستطيعون القيام بذلك
والإ�سرائيليون ال ي�ستطيعون ،وذلك لأننا ال نتحدث �إىل
بع�ضنا البع�ض.»...
وح�سب و�صفه ،ف�إن اليونيفيل بجنودها الإثني ع�شر �ألف ًا
لطاملا كانت نزيهة.
مسيرته

�إختار اللواء �شحيتلي يف �سن مب ّكرة جد ًا ،كما يقول� ،أن
ين�ضم �إىل �صفوف اجلي�ش ،ومل تثبط معار�ضة معلميه
�إختياره للمهنة.
وي�ستعيد الذكريات فيقول« :مل يكن �أ�ساتذتي يريدون
�أن �أن�ضم �إىل اجلي�ش .كانوا يقولون يل‹ :اجلي�ش ال
ينا�سبك ،ويجب �أن توا�صل درا�ستك .لديك عالمات
جيدة يف الريا�ضيات والعلوم ،فحاول متابعة مهنة
�أخرى› .لكنني مع ذلك �إخرتت الإن�ضمام �إىل اجلي�ش».

يف عام  ،1973بد�أ حياته املهنية الطويلة مع القوات
امل�سلحة اللبنانية ،ولعب دور ًا يف كل احل��روب التي
وقعت يف لبنان .وعن ذلك يقول« :ر�أيت كل احلروب
اللبنانية ،وعاي�شتها كلها».
�إنت�شرت كتيبته يف مناطق خمتلفة من لبنان ،مبا
يف ذلك �صربا و�شاتيال ،ويف �صور ،والكرنتينا ،ويف
ال�شمال والبقاع...
يف عـام �ُ 2000أر�ســــل �إلــى جـنــــوب لبنــان مـع قــوة
خا�صـة �إنت�شرت بعــد الإن�سحاب الإ�سرائيلـي .وما
لبــث �أن �أن �أ�صبــح نائبـ ًا لقائد اجلي�ش عندما كــان
العمــاد مي�شال �سـليمــان قائــد ًا للجيـ�ش (قبــل �أن
ي�صبــح رئي�ســ ًا للجمهوريــة).
ويتابع« :قال يل العماد �سليمان�‹ :إذا جنحت يف هذه
املهمة� ،سوف �أر ّقيك �إىل رتبة جرنال› .وعندما عدت
من املهمة بعد �ستة �أ�شهر ،ق��ال يل« :لقد جنحت.
�سوف �أجعلك جرنا ًال و�سوف ت�صبح قائد ًا للواء».
عمل ب�شكل وثيق مع اليونيفيل ،بينما ك��ان اجلي�ش
الإ�سرائيلي ين�سحب .مل يكن للجي�ش اللبناين قوات يف
اجلنوب ،وكان وجود اليونيفيل حا�سم ًا ،حيث طم�أنت
اجلنوبيني حول �آفاق ال�سالم.
ً
قدما
المضي

ال���ل���واء �شحيتلـي م��ت��ف��ائ��ل ب�����أن م���ب���ادرة احل����وار
الإ�ستــراتيجـي �ستتمكــن يف نهايــة املطـاف مـن

في بعض األحيان ،ال نكون
مــســروريــن مــن اليونيفيل،
وفــي أحيان أخــرى ،ال يكون
اإلسرائيليون مسرورون من
اليونيفيل ...ولكن في النهاية،
ً
وفقا للقواعد
تعمل اليونيفيل
المتفق عليها ،وهي منصفة.
نقـــل امل�سـ�ؤولـيــة الأمنـيــة �إلــى القــوات امل�سـلـحــــة
اللبنـانيـــــة ب�شـكـــل �أكبـــر.
يقول« :من املهم ج��د ًا بالن�سبة للجي�ش اللبناين �أن
يكون ق��وي�� ًا� .إن وج��ود جي�ش ق��وي هو حاجة جلميع
الأطراف يف لبنان .لدينا املوارد الب�شرية والعديد من
جنود و�ضباط .وما نحتاج �إليه هو امليزانية والتجهيز».
ويتابع« :ب��د ًال من �إعطائنا ال�سمك ،فليبادر املجتمع
ال��دويل ويع ّلمنا ال�صيد .لقد مت تدريب �ضباطنا يف
بريطانيا و�إيطاليا وفرن�سا والواليات املتحدة ،حتى �أن
لدينا جنود ًا تخ ّرجوا من اجلامعات».
�أندريا تيننتي و �أنطونيت ميداي ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

القائد العام لليونيفيل يلتقي رئيس الحكومة اللبناني تمام سالم

زار رئي�س بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء باولو
سريا مع من�سق الأمم املتحدة اخلا�ص للبنان ديريك
� ّ
بالمبلي ونائب املن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة واملن�سق
املقيم لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي رو�س ماوننت
يف �شهر �شباط  2014رئي�س احلكومة اجلديد متام
�سالم يف مكتبه يف بريوت.
سريا�« :سررت جد ًا بهذا
وبعد الإجتماع قال اللواء � ّ
الإجتماع الأول مع رئي�س احلكومة متام �سالم ،كما

�سعدت يف الفر�صة التي �أتيحت يل للقائه بعد �أيام
قليلة من تو ّليه مهام من�صبه ،حيث �أطلعته على مهام
اليونيفيل والتطورات ذات ال�صلة يف جنوب لبنان».

اخلا�ص للقوات امل�سلحة اللبنانية التي تظهرب�إ�ستمرار
ت�صميم ًا مثالي ًا ومهنية يف العمل م��ع ق��وات حفظ
ال�سالم يف ظل ظروف �صعبة».

�أ���ض��اف�« :أبلغـت رئيـ�س احلكومـة �أن الو�ضع على
طـول اخلط الأزرق ويف منطقة عمليات اليونيفيل ال
يزال م�ستقر ًا ن�سبي ًا ،و�أن الأطراف جددت �إلتزامها
بقرار جمل�س الأم��ن ال��دويل  1701وباحلفاظ على
ع�ب�رت ع��ن تقديري
وق��ف الأع��م��ال ال��ع��دائ��ي��ة .كما ّ

و�أردف اللــواء �سيــ ّرا�« :أعــرب رئيــ�س احلكــومـــة
عــن دعمـــه الكبيــر لليــونيفيــــل وع ّبــر عــن تقــديــره
لأهميــــة العمــل ال��ذي ن�صطلــع بــه مـع القــوات
امل�ســلحـــة اللبنانيـــة مــن �أجــل احلفـاظ علــى بيئـــة
�آمنـة و�ســاملــة يف اجلنــوب».

تعزيز العالقات

مع المسؤولين اللبنانيين
خالل النصف األول من
عــام  ،2013إستضافـت
اليــونيفيــل ثالثــة وزراء
مـقـــرهـا
لبنـانييـــن فـي
ّ
العام في الناقورة.
يف �شهر حزيران من العام � ،2013إ�ستقبل القائد
سريا وزي��ر الإع�لام يف
العام لليونيفيل اللواء باولو � ّ
حكومة ت�صريف الأعمال ال�سيد وليد الداعوق وذلك
يف م��وق��ع الأمم امل��ت��ح��دة  28-4ال��واق��ع يف منطقة
الغجر .وبرفقة كبار امل�س�ؤولني يف ال����وزارة� ،إطلع
سريا على الو�ضع يف منطقة
ال�سيد الداعوق من اللواء � ّ
عمليات اليونيفيل ،حيث ���ش�� ّدد القائد ال��ع��ام على
الإلتزام القوي بوالية اليونيفيل مبوجب قرار جمل�س
الأمن الدويل  1701وعلى �أهمية العالقات الوثيقة
مع ال�سكان املحليني.
را�« :إن هذه
ويف كلمة للمنا�سبة ،ق��ال ال��ل��واء ���س�ي ّ
ال��زي��ارة الثانية للوزير ال��داع��وق تظهر م��رة �أخ��رى
�إلتزام ال�سلطات اللبنانية العميق بوالية البعثة والعمل
الذي تقوم به اليونيفيل ،بالتن�سيق الوثيق مع القوات
امل�سلحة اللبنانية».

العدد  15نيسان 2014

زيارة ال�سيد الداعوق ،التي �شملت القطاع ال�شرقي
لليونيفيل والكتيبة الهندية ،كانت واح��دة من ثالث
منا�سبات يف عام � 2013إ�ست�ضافت فيها اليونيفيل
وزراء لبنانيني يف مق ّرها العام يف الناقورة.
زيارة �أخرى يف �أوائل �شهر �آذار قام بها وزير ال�ش�ؤون
الإجتماعية يف حكومة ت�صريف الأعمال ال�سيد وائل
من�سق احلكومة ل��دى ال��ق��وات
�أب���و ف��اع��ور ،يرافقه ّ
امل�سلحة اللبنانية اللواء عبد الرحمن �شحيتلي ،حيث
�إلتقى نائب رئي�س البعثة ومدير ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
واملدنية ال�سيد ميلو�ش �سرتوغر .كما �إطلع ال�سيد
�أب��و فاعور على تنفيذ والي��ة اليونيفيل مع الرتكيز
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ب�شكل خا�ص على التعاون القائم مع القوات امل�سلحة
اللبنانية و ال�سلطات اللبنانية.
الغر�ض الأ�سا�سي من زي��ارة ال�سيد �أب��و فاعور كان
توقيع مذكرة تفاهم ت�ؤكد ت�صميم وزارة ال�ش�ؤون
الإجتماعية واليونيفيل على ت�شكيل �شراكة م�ستدامة
وتعزيز التنمية الإجتماعية يف منطقة عمليات البعثة.
وقال ال�سيد �سرتوغر�« :إننا من خالل توقيع مذكرة
التفاهم ه��ذه نك ّثف �شراكتنا م��ع ال��ق��وات امل�سلحة
اللبنانية وال�سلطات اللبنانية ،كما نعزّز قدراتنا
توجه جهودنا امل�شرتكة نحو
املتبادلة .وينبغي �أن ّ
تقدمي امل�ساعدة لل�سكان املحليني ،وذلك متا�شي ًا مع
قرار جمل�س الأمن الدويل .»1701
وترحيب ًا منه بهذه اخلطوة ،قال ال�سيد �أب��و فاعور:
«�إن توقيع هذه الوثيقة �سوف يعزّز �شراكة اللبنانيني
الرائعة م��ع اليونيفيل ،وذل��ك للعمل مع ًا م��ن �أج��ل
م�صلحة ال�سكان من خالل م�شاركة مراكز التنمية
الإجتماعية بغية تنفيذ م�شاريع م�شرتكة تهدف �إىل
حت�سني حياة النا�س يف جنوب لبنان».
وزير البيئة يف حكومة ت�صريف االعمال ال�سيد ناظم
اخل��وري ،يرافقه كبار م�س�ؤويل ال��وزارة ،كان الوزير
الثالث الذي �إ�ست�ضافه املق ّر العام لليونيفيل وذلك يف
�شهر حزيران .وقد جال الوزير على املرافق وامل�شاريع
البيئية التي نفذتها اليونيفيل بهدف بناء عالقات مع
البعثة و�إ�ستك�شاف �سبل زيادة التعاون معها� .إلتقى
ال�سيد اخلوري كبار العاملني يف جمال البيئة و�إطلع

منهم على خمتلف املبادرات وال�سبل املمكنة للتعاون،
بالإ�ضافة �إىل �شرح قدمه القائد العام.
وخ�لال زيارته قال وزي��ر البيئة�« :أود �أن �أع��رب عن
�إمتنان احلكومة اللبنانية لليونيفيل ،و�أر�سل ر�سالة
دعم وا�ضحة لوالية البعثة� .إننا نق ّدر عالي ًا جهودكم
والعمل الذي تقومون به مع املجتمع املحلي».
هذه الزيارات الرفيعة امل�ستوى والتفاعل بني ال�سلطات
اللبنانية والبعثة ت�س ّلط ال�ضوء مرة �أخرى على التعاون
الوثيق القائم بني اجلانبني ،حيث تت�شاطر اليونيفيل
وامل�س�ؤولني اللبنانيني ال��ر�أي القائل ب�أنه عند تنفيذ
الأن�شطة ميكن الت�آزر لتخطي ال�صعاب.
ويف حني �أن اليونيفيل �إكت�سبت ثقة ال�سلطات اللبنانية التي
عبت عن �إلتزامها بواليتها ،ومع ت�أكيد الوزراء اللبنانيني
ّ
على دعم اليونيفيل يف تلبية �إحتياجات املجتمع ،جند �أن
عمل �أي من اجلانبني يحقق م�صلحة جنوب لبنان.

مواصلة المسار

مداورة القوات العسكرية ّ
تنشط اليونيفيل

مداورة القوات العسكرية هو إجراء عملياتي منتظم يتم إعتماده في
بعثات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة ،بما في ذلك اليونيفيل.
سريا يعترب �أن
القائد العام لليونيفيل ال��ل��واء باولو � َ
«املهم هو �أن ال تت�أثر القدرة العملياتية للبعثة مبثل
هذه التغيريات ،بحيث حتافظ دائم ًا على وجودها على
الأر�ض وتبقى دائم ًا كافية لأداء املهام املك ّلفة بها».
الكتيبة التركية غادرت ،ولكن ليس تركيا

�إن�سحاب �سرية الهند�سة الرتكية يف �أوائ���ل �أيلول
املا�ضي كان مثا ًال على ذلك .مع مغادرة �آخر جندي
ل��ل��ق��اع��دة ال�ترك��ي��ة ق���رب ق��ري��ة «الكني�سة» متجه ًا
�إىل مطار ب�يروت ،طويت �صفحة �أخ��رى من تاريخ
اليونيفيل .كانت تلك �صفحة ال تن�سى ،ح�سب قول
مرتجمهم ال�سابق ال�سيد ح�سن �صالح ،الذي ي�ضيف:
«�أعتقد �أن كثري ًا من اللبنانيني �سيتذكرون دائم ًا
وب�إمتنان جنود حفظ ال�سالم الأتراك».
ويتابع�« :إننا ،كموظفي �أمم متحدة ،مهي�أون ملثل هذه
التغيريات .ونحن دائم ًا على �أهبة الإ�ستعداد للإنتقال من
كتيبة �إىل �أخرى ب�سبب التغيري املتكرر للقوات الع�سكرية».
جاء قرار تركيا �سحب مهند�سيها الع�سكريني بعد قرار
مماثل م��ن الربتغال التي �سبق لها �أن �سحبت �سرية
الهند�سة يف حزيران من العام .2011
غ�ير �أن ت��رك��ي��ا ال ت���زال حتتفظ ب��وج��وده��ا يف ق��وة
اليونيفيل البحرية ،حيث ت�ساهم بزورق دورية �سريع
ونحو  58بحار ًا.
صيغة للقدرة العملياتية

على مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية� ،شهدت البعثة
تخفي�ض ًا �أي�����ض�� ًا يف ع��دي��د ال���وح���دات الإ���س��ب��ان��ي��ة
والفرن�سيـة والإيطاليـة.

سريا �أن هذه
ويو�ضح القائد العام لليونيفيل اللواء باولو � َ
الدول كانت �أكرب البلدان امل�ساهمة بقوات ع�سكرية على
مدى ال�سنوات ال�ست املا�ضية ،حيث �أخذت على عاتقها
عبئ ًا كبري ًا ،ولذا كان من املنطقي �أن تق ّل�ص عديدها.
وي�ضيف« :ما ال ينتبه �إليه النا�س هو �أنه كان هناك زيادة
يف عدد القوات الع�سكرية من دول �أوروبية �أخرى .لدينا
كتيبة م��ن �إي��رل��ن��دا �أع���ادت �إنت�شارها يف ع��ام .2011
وبعد ذلك �إن�ضم اجلي�ش الفنلندي .ولدينا �أي�ض ًا قوات
ع�سكرية من جمهورية �صربيا و�صلت حديث ًا».
أنظروا من أتى

يف الوقــت الــذي كانــت تغلـــق فيــه �سـريــة الهنـد�ســـة
التـــركـيـــــة �أب��ـ��واب قاعــدتـــها ،كانـت الكـتـيـبـــــة
الإيرلنديــــة  -الفنلنديــة امل�شرتكــة تبــد�أ عمليــة
تو�سيـــع قاعدتــها بالقـرب من قريــة الطيـري.
ويف غ�ضون �أ�سابيع ،كانت �صفوف من الأبنية اجلاهزة
التي مت جتديدها حديث ًا جاهزة لإ�ستيعاب � 175ضابط ًا
وجندي ًا �إ�ضافي ًا من فنلندا و�صلوا يف ت�شرين الثاين.
وع���ن ذل���ك ي��ق��ول ال�����ض��اب��ط امل�����س���ؤول ع��ن الكتيبة
الإيرلندية  -الفنلندية امل�شرتكة املق ّدم �أ�سكو فالتا:
«يف املا�ضي ،كان لدينا كتيبة خا�صة بنا ،ولكن عمليات
حفظ ال�سالم �أ�صبحت �أكرث تكلفة .ولذلك �صار من
ال�صعب على دول �صغرية مثل فنلندا و�إيرلندا القيام
بهذا العمل وحدها .الكتيبة امل�شرتكة هي و�سيلة عملية
لدمج �أنواع خمتلفة من اخلربات».
تثن فنلندا
كما �أن ال�صعوبات الإقت�صادية يف �أوروبا مل ِ
عن زيادة م�ساهمتها يف اليونيفيل.

القوة ليست في األرقام

�صربيـا كانــت �إح��دى �آخ��ر الــدول التي �إن�ضمـــت
حـــديثــ ًا �إىل اليــونيفيــل.
�إنت�شرت املجموعـــة الأوىل من جنود حفظ ال�سالم
ال�صرب  -وعدد �أفرادها حوايل � 50ضابط ًا وجندي ًا-
ق��رب مرجعيون يف �شهر �أي���ار .ويف ت�شرين الثاين،
�إرتفع العدد �إىل � 140ضابط ًا وجندي ًا.
قائد الكتيبة ،املق ّدم زوران نيكوليت�ش ،يقول�« :إنها
جتربة جديدة من نوعها� .آخر مرة �شارك فيها اجلي�ش
ال�صربي يف عملية حفظ �سالم كانت منذ ما يقرب
من ن�صف قرن ،وذلك يف �سيناء يف عام  ،1967ثم
�شاركت �صربيا ب�صفتها جزء ًا من يوغو�سالفيا».
من ناحيته ،ي�شري الناطق الر�سمي ب�إ�سم اليونيفيل
�أندريا تيننتي �إىل �أن «جميع الدول امل�ساهمة بقوات
ع�سكرية ال ت���زال ملتزمة ال��ت��زام�� ًا را���س��خ�� ًا مبهمة
اليونيفيل» .وي�ضيف« :مل نتلقَ من ه��ذه ال��دول �أي
�إ�شارة ب�ش�أن �إحتمال �إن�سحابها».
يف ت�شـــريـــن الأول� ،أعــادت اللـــوك�سمبــورغ ن�شـــــر
قـــواتـهــا يف �إطــار اليـــونيفيـــل .واليـــوم ،هنــاك 37
دولـــة م�ســـاهمــــة بقــوات ع�سكرية مبا جممـــوعـــه
 12،000جنــدي تقريب ًا.
ويخلـ�ص تيننتــي �إىل القــول« :مل يحدث من قبـل يف
تاريخ البعثـــة �أن كـان لدينا مثـــل هذا الـعــدد من
الـدول امل�شاركـــة».
يوري كو�شكو ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي
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التهريج العالجي،

الضحكة التي تؤدي إلى الشفاء
إمتألت مدرسة عيتا الشعب لألطفال ذوي
االحتياجات الخاصة في جنوب لبنان بالضحك
المهرج
واإلثـــارة والــفــرح الحقيقي على يد
ّ
فالتر .ساعة ونصف من اإلبتسامات التي
المهرج على وجوه الطالب بأنفه األحمر
زرعها
ّ
ً
ملونة على الوجه كانت
يتوسط
الذي
رسوما ّ
ّ
كفيلة بإثارة مشاعر الحب والتقدير لدى طالب
المدرسة الذين ناهز عددهم المائة تلميذ.
امل���ؤه��ل فالرت م��ات��زو ّك��ي ،وه��و م��راق��ب ج��وي يف اجلي�ش
الإي��ط��ايل م��ن ع��دي��د ال��ق��وة اجل��وي��ة الإي��ط��ال��ي��ة التابعة
لليونيفيل �سابق ًا ،هو �أي�ض ًا متخ�ص�ص يف التهريج العالجي
ويتابع الإحتياجات النف�سية والإجتماعية للأطفال.
يقول فالرت« :يعتقد معظم النا�س �أنّ هذا جمرد �شكل
من �أ�شكال الرتفيه ،ولكننا ل�سنا مه ّرجي �سريك...
�أف�ضل طريقة لإظ��ه��ار التعاطف ،وخ�صو�ص ًا جتاه
الأطفال ،تكمن يف �أن يعطي املرء من ذاته .و�أنا �أحاول
�أن �أعطي من ذاتي� ،ضمن �إمكانياتي».
الفكاهة وال�ضحك ميثالن الأدوات التي ي�ستخدمها
املعاجلون بالتهريج ،حيث ي�ساعد ذلك على مكافحة
الإجهاد واحل ّد من الأمل عن طريق �إفراز الأندورفني،
وهو امل�س ّكن الطبيعي يف اجل�سم.
وي�شرح فالرت هذا النوع من العالج ،فيقول« :يف معظم
احل��االت ،تكمن امل�شكلة مع الطب احلديث يف �أنه ير ّكز
على التخفيف من ت�أثري املر�ض بد ًال من معاجلة �أ�سبابه».

العدد  15نيسان 2014

ي�ستند م�شروع اليونيفيل للتهريج العالجي على عالجات
«بات�ش �آدامز» البديلة التي ت�ستخدم التهريج العالجي
كعالج تكميلي ي�أتي يف �إطار متابعة تقييم الطبيب.
م��ن خ�لال تركيزه على ذوي الإحتياجات اخلا�صة
الناجتة عن املر�ض ال�شديد ،يهدف التهريج العالجي
�إىل حتويل �شعور املعاناة لدى الأفراد �إىل م�شاعر �أكرث
�إيجابية ،وذل��ك جت�سيد ًا لنظرية بات�ش �آدام��ز التي
تقول ان «ال�صحة تقوم على ال�سعادة».
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ب��د�أ �إهتمام فالرت بالتهريج العالجي يف �إيطاليا قبل
ث�لاث �سنوات عندما ح��اول جمع الأم����وال للأطفال
امل�صابني بال�سرطان .وبعد ف�شله يف جمع الأم��وال
الكافية ،قرر �إتباع �سبل بديلة ،فكان التهريج العالجي.
املن�سقة الرتبوية يف
من ناحيتها ،تقول حنان مز ّنرّ ،
املدر�سة« :الحظنا من خالل تفاعل الأطفال وت�صفيقهم
�أ ّنهم كانوا �سعداء جد ًا وكانوا يحاولون تقليد فالرت».
�أما زينب� ،إحدى طالبات ال�صف اخلام�س لذوي �صعوبات
التع ّلم ،فقد �إمتدحت فالرت وقالت« :هذا رائع� ،أ�شكر اهلل
على ك ّل �شيء� ...أف َر َحنا امله ّرج ،وك ّنا م�سرورين جد ًا».
ولكن ،مل��اذا الأن��ف الأح��م��ر؟ يقول فالرت يف مقابلة
مع «اجل��ن��وب» ان الأن��ف الأحمر واملاكياج ج��زء من
ال�شخ�صية التي يتق ّم�صها املعالج بالتهريج ليجذب
�إنتباه املري�ض� .أما كمية املاكياج امل�ستخدم فتعتمد
على نوع الأداء ،وينبغي �أن تكون الألوان والت�صاميم
غري منفرة ومتقنة.
ويف ال��وق��ت ال��ذي يعتمد فيه مه ّرجو ال�سريك على
املظهر واحلركات امل�ضحكة ،ف�إن املعاجلني بالتهريج،
كما يقول فالرت ،يتوا�صلون مع ال�شخ�ص من القلب �إىل
القلب ويحاولون الغو�ص يف �أعماقه .ويو�ضح �أنه خالل
الأداء ،على املعالج بالتهريج �أن يت�أكد من �أن املر�ضى
ي�شعرون ب�أنهم الأك�ثر �أهمية و�أن املعالج موجود يف
املكان فقط من �أجلهم« ،ذلك �أنك بحاجة �إىل بناء
الثقة وم�ساعدة ال�شخ�ص على �إ�ستعادة ثقته بنف�سه»،

م�ضيف ًا ان «�إبت�سامة املهرج ميكن �أن تكون ال�شيء
الأكرث �أهمية بالن�سبة لل�شخ�ص من ذوي الإحتياجات
اخلا�صة».
ّ
نظمت اليونيفيل تدريب ًا على التهريج العالجي خا�ص
باجلمعيات املحلية (مركز م�صان ل��ذوي الإحتياجات
اخل��ا���ص��ة يف ����ص���ور ،وج��م��ع��ي��ة رع���اي���ة الأط���ف���ال ذوي
الإح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة يف عيتا ال�����ش��ع��ب ،وال�صليب
الأحمر اللبناين -ق�سم ال�شباب ،وجمعية عمل تنموي
بال حدود (نبع) غري احلكومية التي تعمل مع الأطفال
ذوي الإحتياجات اخلا�صة وامل�سنني وال�شباب املع ّر�ضني
للخطر .وي�شمل امل�شروع التدريب والتمويل ل�شراء املالب�س
تو�سع الآن �إىل بلديات العبا�سية
وم�ستلزمات امله ّرج  .وقد ّ
ورمي�ش ،حيث �أج��ري تدريب خا�ص خلم�سة متطوعني
لبنانيني .وكانت وح��دة التن�سيق امل��دين والع�سكري قد
�أطلقت امل�شروع ب��الإ���ش�تراك مع ق�سم ال�ش�ؤون املدنية
وبالتعاون الوثيق مع عدة بلديات يف جنوب لبنان.
ويعنى امل�شروع بالأطفال املعوقني من خمتلف الأعمار
وال��ذي��ن يعانون من التخ ّلف العقلي ومتالزمة داون
والتوحد و�صعوبات التع ّلم والإعاقات اجل�سدية.
ّ
ويختم فالرت حديثه بالقول�« :أحب هذا العمل و�أ�ستمتع
بالقيام به ،ولذلك �سوف �أ�ستمر به لبقية حياتي ،ف�أن
تكون معاجل ًا بالتهريج ال يعني �أن تلب�س ز ّي ًا معين ًا �أو �أن
تقوم بت�صرفات غبية ،بل يعني �أنك تقدم العطف للنا�س».
هبة منذر ورانيا حرب ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

يد العون من إسبانيا

كفركال (قرية العروس) ،هي قرية شيعية قريبة من الخط األزرق يقابلها على الجانب اآلخر مستوطنة
ً
غالبا ما تركزت األنظار على تطورات حساسة مثل تشييد الجدار الفاصل من قبل
المطلة ،وفي هذه القرية
ً
نوعا آخر من المشاكل
الجيش اإلسرائيلي في عام  2012أو المظاهرات على بوابة فاطمة .إال أن هناك
التي تعاني منها المنطقة منذ فترة طويلة ويسعى المزارعون للحصول على المساعدة بغية ّ
حلها.
تقع القرية يف �سهل مرجعيون -اخليام الذي ميتد �إىل
اجلليل .وعلى م�سافة منها ،ميكن للناظر ر�ؤي��ة �سل�سلة
جبال لبنان ال�شرقية تعلوها قمة جبل ال�شيخ.

النباتي ،مما ي�ؤدي �إىل ح�صول في�ضانات ،ناهيك عن
�أن املزارعني ال ي�ستطيعون تنظيف ال�سياج والع ّبارة
نظر ًا ملوقعهما على اخلط الأزرق.

وطبيعة الت�ضاري�س املنحدرة وال�سفوح التي تتمتع بها
املنطقة لطاملا �أدت �إىل في�ضان ال�سهول بالقرب من
املطلة خ�لال مو�سم الأم��ط��ار ،مم��ا ي�سبب م�صاعب
للمزارعني املحليني.
كفركال ك��ان��ت دائ��م�� ًا ق��ري��ة زراع��ي��ة ت�شتهر بع�سلها
وزيتونها ،ولكنها مل تكن دائم ًا «�أر�ض اللنب والع�سل».
ونقتب�س هنا من هريودوت الذي قال ان الفقر يف جبل
عامل كان دائم ًا �ضيف ًا.

من ناحيتـــه ،نائــب رئيــ�س البلديـــة ،ال�سيــد خ�ضــر
�ســرحــان� ،أعــرب عــن تعاطفـــه مـع معاناة مزارعـــي
اجلنـوب ،ذلك �أن عملهــم الــذي ي�ستلــزم الـحـــرث
والـزرع قبــل حلــول ف�صــل ال�شتــاء ميكــن �أن يذهــب
هبــا ًء بعـد الفي�ضـانـات.
يف كثري من الأحيان ،يلج�أ املزارعون �إىل الإ�ستدانة
ل�شراء البذور واملعدات ،لكن جهودهم تذهب �أدراج
الرياح بعد �أن يغرق املح�صول يف املياه .وتتكرر امل�شكلة
ذاتها �سنوي ًا بح�سب كمية املطر املنهمر ،ومع ذلك ال
يجد العديد من النا�س خ��ي��ار ًا �آخ��ر �سوى املخاطرة
بالزرع للبقاء على قيد احلياة.

كسب لقمة العيش

رئي�س بلدية كفركال ،ال�سيد ح�سن �شيت� ،أو�ضح �أن
الأمطار الغزيرة ميكن �أن تت�سبب بفي�ضانات هائلة يف
ال�سهل .ولهذه الغاية ،مت بناء ع ّبارة وقناة ت�صريف يف
حماولة لل�سيطرة على تدفق املياه.
ومع ذلك ،ف�إن ال�سياج الذي يغطي الع ّبارة غالب ًا ما
يتعر�ض للإن�سداد ب�سبب ال���ردم امل�تراك��م والغطاء

يد العون من إسبانيا

�أبلغ رئي�س البلدية اليونيفيل �أن احلل الوحيد للم�شكلة
يكمن يف تو�سيع الع ّبارة �أو ت�شييد واحدة جديدة ،وهذا
الأمر يتطلب تعاون ًا من اجلانب الآخر.

وم��ن �أج��ل م�ساعدة مزارعي كفركال ،ق��ررت قيادة
اليونيفيل يف القطاع ال�شرقي ال�����ش��روع يف �أع��م��ال
هند�سية لتنظيف ال�سياج وال��ع�� ّب��ارة� ،إ���ض��اف��ة �إىل
جتفيف القناة وتو�سيعها بن�سبة  12مرت ًا.
وبعد موافقة البلدية ،عمل مهند�سون �إ�سبان يومي ًا
ملدة �شهر� ،إب��ت��داء ًا من � 16أيلول لغاية  18ت�شرين
الأول ،لإ�ستكمال امل�شروع.
ريادا ،وهو كبري املهند�سني الذي
النقيب غوميز كالث ّ
غادر مع كتيبته يف  20ت�شرين الثاين ،حتدث بكــل
�إع��ت��زاز ع��ن �أهميــة امل�شروع واحل��اج��ة �إىل القيام
باملزيــد يف امل�ستقبل.
العمل الذي قــام بـــه مهند�ســـون �إ�سبـان كان حمــل
تقديــر من البلديـــة التي �أملت �أن ي�ستمر ،فقد �أتى
كبادرة ح�سن نية تهدف �إىل بناء الثقـــة مع ال�سكان
الذين عانوا طوي ًال ،ف�ض ًال عن �أن ذلك �س ّلط ال�ضوء
على �إهتمام اليــونيفيـــل لي�س بالأمن فح�سب ،ولكن
�أي�ض ًا براحـــة ال�سكــان.
�إدوارد الطويل ـ ق�سم ال�ش�ؤون املدنية

معصرة

علما الشعب

تربـط بيـن لبنـان وإيطـاليـا
صــداقــة قديمة تــعــود في
جذورها إلى إرث ّ
كل منهما
الــمــتـــــوســطـــــي الــمــشــتــرك
وآالف السنيـن من التجـارة
المتبادلـة إلـى جانــب التفاعـل
الثقافـي واإلنســانـي.
�إ���ض��اف��ة �إىل الت�شابه اجل��غ��رايف وال��ث��ق��ايف واملناخي
والغذائي بني البلدين ،ت�شكل عملية �إ�ستخراج الزيت
العايل اجلودة من الزيتون جزء ًا مهم ًا من تقاليدهما.
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ومن الأمثلة عن �إلتزام �إيطاليا بدفع النمو الريفي يف
جنوب لبنان وحت�سني �سبل العي�ش يف هذه املنطقة التي
عا�شت فرتة طويلة من النزاعات ،مع�صرة الزيتون
يف قرية علما ال�شعب ،هذه القرية اجلنوبية الغنية
ب�أ�شجار الزيتون.
�برع بها ك�� ّل من
مع�صرة الزيتون ال�صناعية التي ت ّ
البعثة البابوية يف لبنان والكتيبة الإيطالية العاملة يف
اليونيفيل يف عام � 2008س ّهلت �أمور الأهايل الذين
كانوا يعتمدون �سابق ًا �أ�ساليب بدائية لإ�ستخراج زيت
الزيتون وي�ضطرون للتوجه �إىل �أماكن بعيدة من �أجل
ع�صر زيتونهم.
من ناحيته ،نائب رئي�س بلدية علما ال�شعب كميل غفري،
ربع ،قال
وبعد �أن �أعرب عن �سعادته الكبرية بهذا الت ّ
ان هذه املبادرة التي قامت بها الكتيبة الإيطالية منذ
خم�س �سنوات «�ساهمت ب�شكل كبري يف التنمية الزراعية
يف املنطقة» ،م�ضيف ًا «ان علما ال�شعب لي�ست البلدة
الوحيدة التي ت�ستفيد منها ،بل �أي�ض ًا القرى املجاورة».
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وخ�لال �إ�ستقباله وف��د ًا �إيطالي ًا يف املع�صرة يف عام
� ،2013أع���رب ن��ائ��ب رئي�س البلدية ع��ن تقديره
للم�ساعدة ،م���ؤك��د ًا ع��ل��ى ف��ائ��دة املع�صرة وم��دى
تي�سريها لأمور النا�س .كما �أعرب �أع�ضاء �آخرون يف
البلدية عن �آراء م�شابهة حول م�شروع املع�صرة.
يقــــول �إبــن بلــــدة علمــا ال�شـعــــب ال�سـيــــد و�ســــام
خـــوري« :يف املا�ضـــي ،ك ّنــا ننتقـــل �إلــى حــا�صبيـا
�أو مرجعيــــون لع�صــر زيتــوننا� .أمــا اليـــوم ،فبـات
ب�إمكاننــا القيــام بـذلك هنـا يف مع�صـــرة ذات �إدارة
جيـــدة ،ف�ضــ ًال عــن �أنهـا قريبــــة ونظيفـــة وتنتــج
زيــت زيتــــون ذات نوعيــــة جيـــدة».
ب����دوره� ،شكر وي��ل��ي��ام ح���داد الكتيبة الإي��ط��ال��ي��ة يف
اليونيفيل على هذه الهبة ،وق��ال «�إنها رمز للعالقة
الب ّناءة القائمة بيننا وبني اليونيفيل منذ العام 1978
والتي نحر�ص على احلفاظ عليها».
�إ�ضافة �إىل كونها رمز ًا لل�سالم والإمناء ،ف�إن مع�صرة
جت�سد عالقة الثقة والإح�ترام املتبادل
علما ال�شعب ّ
القائمة بني اليونيفيل و�سكان جنوب لبنان.
داين غفري ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

لبناني يهوى الغناء
باللغة النيبالية

ً
عاما ،يـؤدي
الحنيـة الجنـوبيـة البالغ من العمـر 48
علي عسكر ،إبن بـلـدة
ّ
ً
مستخدما
على آلة «المنجيرة» أغاني «الميجانا» الفولكلورية اللبنانية
فيها قصائد غنائية باللغة النيبالية.

عندما �سئل عن هذا املزيج غري العادي
ب�ين الأحل����ان اللبنانية وال��ن��ي��ب��ال��ي��ة يف
�أغانيه� ،أ�شار علي �إىل �أن ذلك يعود �إىل
عام  ،1989وذلك عندما توا�صل للمرة
م��ع الكتيبة النيبالية العاملة يف �إط��ار
اليونيفيل يف جنوب لبنان.
ويتحدث علي عن ذلك ب�إعتزاز ،فيقول:
«هناك ذكريات حمفورة يف ذهني .ع�شت
مع جنود حفظ ال�سالم النيباليني �أوقات ًا
تخللها خ��ط��ر وخ����وف ،و�أوق�����ات �أخ���رى
من املرح وال�سرور .كنا نختبئ يف نف�س
امل�لاج��ئ يف �أوق���ات اخلطر خ�لال فرتة
الإح��ت�لال الإ���س��رائ��ي��ل��ي جل��ن��وب لبنان،
وقمنا كذلك بجوالت �سياحية وتع ّرفنا
على املواقع ال�سياحية يف لبنان .غ ّنيت
�أغانيهم التقليدية ،ورق�صنا مع ًا الدبكة».

ربع بالدم لأن لدي
«لقد جئت �إىل هنا للت ّ
ن ّية �صادقة مل�ساعدة ال�شعب اللبناين.
من ي��دري ،رمبا �إ�ستطاعت كمية 450
ملليلرت من دمي �أن تنقذ حياة �شخ�ص
م���ا» ،ي��ق��ول العريف ب��اال غرو�شني بعد
ربع بدمه .وكان قد �سبقه ع�شرات
�أن ت ّ
اجلنود املاليزيني وفعلوا ال�شيء نف�سه.
ب��د�أ ك��ل �شيء يف �شهر �أي��ل��ول م��ن العام
 2012عندما �أ�صيب طالب جامعي من

وي�ستذكر علي العديد من الزيارات املتبادلة �أ�شعر �أنني يف بيتي ،وهذا �أحد الأ�سباب على دخول عامل التجارة من خالل تفاعلنا
التي جرت� .ضباط نيباليون مع عائالتهم التي جتعلني �أقدّر �صداقتي معهم».
مع ًا ،و�أنا �أديــر الآن عملــي اخلـا�ص».
زاروا عائلة علي بعد �إن��ت��ه��اء خدمتهم،
يتم�سك اللبنانيون وال��ن��ي��ب��ال��ي��ون بقيم يقول علي �أن��ه ب��د�أ بالتفاعــل مع جنود
وكانوا �سعداء لإ�ست�ضافتهم عند �شخ�ص
مت�شابهة ،ذل��ك �أن ك�لا ال�شعبني يعت ّز ح��ف��ظ ال�����س�لام ال��ن��ي��ب��ال��ي�ين م���ن خ�لال
يتحدث اللغة النيبالية بطالقة ،ذلك �أنه
بالعائلة ،كما �أن النيبايل ال مي�� ّد يده الدلعونا واملنجرية .وي�ضيف�« :شجعوين
تع ّلم اللغة من خالل توا�صله معهم.
مل�صافحة امل��ر�أة .وي�ضيف علي�« :إن هذه على �أن �أ�صبح �أكرث ثقـة بنف�سـي و�أن �أبني
وي�ضيف« :ذهبت �إىل النيبال يف عامي ال��ع��ادات م�شابهة لتقاليدنا الإ�سالمية عالقات جديدة مع النا�س ،حيث �أخذوين
 2007و ،2009و���س���أع��ود م��رة �أخ��رى هنا .عندما يقدمون �شيئ ًا �أو يفعلون �شيئ ًا� ،إىل ال��ن��ي��ب��ال ،يف ال�����ش��ـ��ـ��رق الأق�����ص��ى،
يف ت�شرين ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام  . 2013ف�إنهم يقومون بذلك ب��ح��رارة و�سخاء .و�شجعوين على تع ّلم لغة جديدة».
�سانتو�ش بانتا ،املمثل النيبايل الكوميدي �أ���ض��ف �إىل ذل��ك �أن لديهم ‹الدلعونا›،
ال�شهري ،زار لبنان و�إت�صل بي �شخ�صي ًا .وعندما يغني �شعب ما الدلعونا فذلك يدل ق�صـة علي هي �أف�ضل مثال علــى كيفيــة
تغي حيـاة �شخ�ص من خالل التفاعــل
ّ
حب الوطن
�أ�صدقائي �أ�صبحوا ي�سمونني ‹�سانتو�ش على مدى حبه لأر�ضه ،كما �أن ّ
م��ع �شخ�ص �آخ����ر م��ن ث��ق��اف��ة �أخ����رى،
متج ّذر يف �أعماق قلوبهم».
بانتا› الآن لأنهم يقولون اين �أ�شبهه».
ف�ض ًال عن �أنها مثال عن كيفيـة حت ّول
وح��ول «ال�س ّر» ال��ذي يكمن وراء عالقته التوا�صل مع النيباليني ّ
غي ب�شكل جذري ال�صداقــة �إىل جتربة حياة.
ال��وث��ي��ق��ة ب��ال��ث��ق��اف��ة النيبالية وال�شعب حياة علي .يقول ب�إعتزاز« :كنــت عامــل
النيبايل ،يقول علي« :عندما �أكون معهم بناء ،والآن �أ�صبحـــت تاجر ًا� .ســـاعدونـــي هبة منذر ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

الدم من أجل الحياة

ب���د�أوا ال��ت�برع ب��ال��دم ب�شكل �أ�سبوعي يف
م�ست�شفى مرجعيون احلكومي.
ووفق ًا للدكتور داين الروماين ،وهو امل�س�ؤول
عن املخترب يف م�ست�شفى مرجعيون ،هناك
يتوجه أربعة جنود حفظ سالم ماليزيين من حاجة كبرية للدم من جميع الفئات .يقول:
تقريبا إلى مستشفى «لدينا مر�ضى م�صابون ب�أمرا�ض القلب،
ً
اليونيفيل كل أسبوع
و�أم���را����ض ال��ك��ل��ى ،ول��دي��ن��ا وح���دة عناية
للتبرع بالدم.
مرجعيون الحكومي
ّ
مركزة .ونحن ن�شعر بالإرتياح عندما ي�أتي
كوكبا عمره  21عام ًا بجروح بالغة يف العمل والإت�صاالت مع خمتلف وحدات �شخ�ص من اليونيفيل للت ّربع بالدم».
حادث �سري و�إحتاج �إىل نقل عاجل للدم اليونيفيل ،باءت املحاولة بالف�شل ،ومل �أم��ا رئي�س الفريــق الطبي يف الكتيبــة
ربع.
املاليــزيـــة ،املقـ ّدم بــن ماجــد ،فيخلـ�ص
من فئة  ، -Oوهي فئة نادرة �إىل ح ّد ما .يعرث على �أي مت ّ
وق��د علم رئي�س بلدية كوكبا باحلادث وحل�سن احلظ ،وجدت فئة الدم يف مكان �إلــى القــول« :جميــع الب�شـر لـديهـم نفـ�س
بينما كان يجتمع مع فريق من الكتيبة �آخر ،غري �أن ما ح�صل كان مبثابة در�س الدم .ميكــن �أن تكون هناك �إختالفات
املاليزية يف اليونيفيل لتن�سيق الأن�شطة .بليغ جل��ن��ود حفظ ال�����س�لام املاليزيني ،تتعلق بالدين ،والثقافــة ،ولون الب�شرة،
�أخرب الفريق املاليزي عن احلادثة وطلب فقد �أدرك���وا �أن��ه ينبغي �أن يكون هناك لكنهم جميع ًا بحاجـــة �إلــى الــدم للبقـاء
امل�ساعدة .وعلى الفور بد�أ البحث عن فئة بع�ض الإمدادات الثابتة من الدم يف هذه علــى قيــد احلياة».
الدم النادرة .وبعد �ساعات م�ضنية من املنطقة البعيدة .وعلى ه��ذا الأ�سا�س ،رانيا حرب ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي
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» ت�شتهر الربازيل ب�أنها بلد كرة القدم ،وال�سامبا ،والكرنفاالت،
والقهوة ال��ف��اخ��رة ،والأم����ازون ،ومت��ث��ال امل�سيح ال��ف��ادي (كري�ستو
ريدنتور) ال�شهري عاملي ًا وعجائب �أخرى كثرية .كما �أنها موطن لأكرب
جتمع من اللبنانيني خارج منطقة ال�شرق الأو�سط .ووفق ًا للتقديرات،
هناك �أكرث من �سبعة ماليني برازيلي من �أ�صل لبناين .ويف احلقيقة ،يبلغ
عدد اللبنانيني املقيمني يف الربازيل �ضعفي عددهم تقريب ًا يف لبنان.
» الربازيل هي �إحدى الدول امل�ساهمة بقوات يف قوة اليونيفيل البحرية.
تتمثل مهمة القوة البحرية يف دعم القوات البحرية اللبنانية ملراقبة
املياه الإقليمية اللبنانية ،وت�أمني ال�سواحل اللبنانية ومنع الدخول غري
امل�ص ّرح به للأ�سلحة �أو املواد ذات ال�صلة عن طريق البحر �إىل لبنان.
» تو ّلت ال�برازي��ل قيادة ق��وة اليونيفيل البحرية يف ع��ام ،2010
وت�شارك حالي ًا بـ  258جندي حفظ �سالم .ل��دى القوة البحرية
�أ�سطول م�ؤلف من ثماين �سفن من بنغالدي�ش والربازيل و�أملانيا
واليونان و�إندوني�سيا و�إيطاليا وتركيا.
» يف ت�شرين الثاين من العام � ،2011إن�ضمت الفرقاطة الربازيلية
«يونياو» �إىل قوة اليونيفيل البحرية ك�سفينة قيادة ،ويف � 17أيار
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�إ�س ُتبدلت بالفرقاطة «ليربال» .ويف � 19شباط من العام
 ،2013مت ت�سليم قيادة القوة البحرية �إىل الأم�يرال
الربازيلي جوزيه دي �أندرادي بانديرا لياندرو.
» نائب رئي�س الرب
ازيل ،ال�سيد مي�شال ميغيل اليا�س تامر لوليا ،يتحدرمن عائلة لبنانية
من بلدة بتعبورة يف
ق�ضاء الكورة ب�شمال لبنان ،وهو ثاين نائب رئي�س من �أ�صل لبناين بعد
ال�سيد خوزيه ماريا الكمني.
» �إحدى املهام الر
ئي�سية للقوات البحرية الربازيلية تتمثل يف توفري التدريب التقني ل�سالح
البحرية اللبناين من �
أجل رفع م�ستوى قدرتها بغية مراقبة ال�سواحل وال�سيطرة عليها ب�شكل
ف ّعال وم�ستقل ،وذلك
ملنع الدخول غري امل�ص ّرح به للأ�سلحة واملواد ذات ال�صلة عن طريق البحر.
» قوة اليونيفيل البحرية
هي الأوىل على الإطالق التي ت�شارك يف مهمة حفظ �سالم تابعة للأمم
املتحدة� .إن ن�شر قوة الي
ونيفيل البحرية يف �أعقاب نزاع حزيران -متوز  2006كان خطوة هامة
دفعت �إ�سرائيل �إىل رفع ح�صارها البحري عن لبنان.

» هاتفت قوة اليونيفيل
البحرية منذ �إنت�شارها �أكرث من � 56,153سفينة .ومت تفتي�ش �أكرث من
� 4574سفينة من قِبل البحرية اللبنانية.
هبة منذر ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

ح�صل برنامج «خبز وملح» التلفزيوين ونحن ن�سعى جاهدين لتبادل املمار�سات
الذي تنتجه اليونيفيل على املرتبة الأوىل اجليدة و�إ�ستك�شاف طرق مبتكرة للوفاء
�ضمن «جوائز الأمم املتحدة  »21لعام مب�س�ؤولياتنا على نحو �أكرث فعالية».
 2013يف جمال التوا�صل.
ومبنا�سبة عامه ال�سابع ع�شر ،تلقى حفل
يف كلمة �إفتتاحية �ألقاها يف حفل توزيع «جوائز الأمم املتحدة  »21عدد ًا قيا�سي ًا
اجل��وائ��ز يف ن��ي��وي��ورك ،ق��ال الأم�ي�ن العام ن��اه��ز مئة تر�شيح م��ن خمتلف وك��االت
ل�ل�أمم املتحدة ب��ان كي م��ون« :كما يوحي الأمم املتحدة والبعثات حيث مت �إختيار
�إ�سم اجلوائز� ،إن هدفنا يتمثل يف تكرمي مر�شحني يف كل فئة من الفئات اخلم�سة
املوظفني واملبادرات التي ت�ساعد على تعزيز التالية :الكفاءة� ،إدارة املعرفة ،التخ�ضري،
الأمم املتحدة يف القرن احلادي والع�شرين ،العمل التط ّوعي للموظفني والتوا�صل.
عاصي الحالني يحتفل بعيد إستقالل لبنان مع اليونيفيل

���ش��ارك الفنان اللبناين ال�ل�آم��ع عا�صي
احل�لاين اليونيفيل يف الإح��ت��ف��االت التي
ن ّ��ظ��م��ت��ه��ا مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ذك���رى ال�سبعني
لإ�ستقالل لبنان يف املق ّر العام يف الناقورة.
وق��د �إلتقى ال�سيد احل�ل�اين ،وه��و �أي�ض ًا
�سفري الأمم املتحدة للنوايا احل�سنة ،مع
رئي�س بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء
سريا ،ثم �إن�ضم �إىل احلفل الذي
باولو � ّ
ّ
نظمه �إحتاد املوظفني املحليني.
ويف كلمة �ألقاها يف احلفل قال احلالين:
«�إن��ن��ي �أث��ن��ي على ج��ن��ود حفظ ال�سالم
مل�����ش��ارك��ت��ه��م يف احل��ف��اظ ع��ل��ى ال�����س�لام
والإ�ستقرار يف لبنان» .و�أ�ضاف�« :إن لبنان
ل��ن ين�سى ت�ضحياتكم وم�ساهمتكم يف
احلفاظ على ال�سالم يف اجلنوب ،حيث
�أنكم دائم ًا مو�ضع ترحيب».

وبعد �أن �أدى احل�لاين بع�ض الأغنيات
الوطنية� ،أثنى على جنود حفظ ال�سالم
الذين فقدوا حياتهم خالل خدمة ق�ضية
ال�����س�لام ،م�شيد ًا ب��ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م بني
اليونيفيل والقوات امل�سلحة اللبنانية.
سريا
من ناحيته ،ه ّن�أ القائـد العام اللـواء � ّ
لبنان مبنا�سبــة عيــد الإ�سـتقالل ،مــ�ؤكد ًا
�إلتــزام اليـونيفيــل احلفاظ على ال�ســالم
والإ���س��ت��ق��رار يف اجل��ن��وب ،وم�����ش��دد ًا على
�أنها «�سوف ت�ستمر بالعمل ب�شكل وثيق مع
ال��ق��وات امل�سلحة اللبنانية للحفاظ على
ال�سالم يف جنوب لبنان».
كما �أ ّدت املوظفــة يف اليونيفيــل ال�سيــدة
مــونيتـا يــو�ســف خــالل احلفــل �أغنيــة
مــن كلمـاتها و�أحلـانهـا �أعدتهــا مبنا�سبـة
عيــد الإ�ستقــالل.

وق��د ح�صل برنامج «خ��ب��ز وم��ل��ح» ال��ذي
تنتجه اليونيفيل على املرتبة الأوىل يف
فئة التوا�صل « -الذي يحكي للنا�س ق�صة
عملنا ب�أف�ضل الو�سائل الهادفة واجل ّذابة
يف جميع �أنحاء العامل».
خبز وملح هو عبارة عن �سل�سلة تلفزيونية
من �إنتاج وحدة الفيديو يف مكتب اليونيفيل
الإع�لام��ي .يقوم مفهوم الربنامج على
اجل��م��ع ب�ين ث��م��ان��ي��ة ط�ل�اب �إع��ل�ام من
اجلامعة اللبنانية و�ستة ع�شر كتيبة عاملة

يف �إطار اليونيفيل ،وحتت �إ�شراف وحدة
الفيديو يخ�ص�ص لكل طالب يوم مي�ضيه
مع �إحدى الوحدات ،فينطلق ليتع ّرف على
م�س�ؤولياتها و�أن�شطتها وثقافتها.
ب��د�أ عر�ض «خبز وملح» على الهواء يف
�شهر �أيلول من العام  2012على العديد
من حمطات التلفزة اللبنانية ،كما �أنه
ُي��ع��ر���ض ع�بر �صفحتي اليونيفيل على
الفي�سبوك ويوتيوب �إ�ضافة �إىل موقع
اليونيفيل الإلكرتوين.

مدير اليونيفيل المنتهية واليته يواصل نشاطه بثبات
القصة المفضلة لمدير الموارد في اليونيفيل المنتهية واليته ،غيريش سينها ،هي تلك التي سمعها من
الحائز على جائزة نوبل للسالم ،البروفيسور الراحل وانغاري ماثاي ،خالل إجتماع عقد في لندن قبل بضع
سنوات ،وكانت قصة جميلة عن طائر ّ
صمم على إنقاذ بيته من حرائق الغابات المدمرة.
طنان صغير
ّ

مقر اليونيفيل
السيد غيريش سينها خالل إطالق «أوموجا» في ّ

الأمثولة التي �أعجبت امل�س�ؤول يف الأمم املتحدة والتي
رواها الربوفي�سور ماثاي تقول «ان طائر ًا ط ّنان ًا وجهت
�إليه �إنتقادات من الطيور واحليوانات الأخرى لكونه ال
ي�ستطيع �أن يفعل �شيئ ًا ب�سبب �صغر حجمه ،فما كان من
هذا الطائر يف مواجهة هذا الإنتقاد �إال �أن فعل �أق�صى
ما ي�ستطيع فعله».
ي�سرد ال�سيد �سينها الق�صة التي يعتربها ذات مغزى،
يتوجب على كل
وي�ضيف« :بالن�سبة �إيل ،هذا هو ما ّ
واحد منا �أن يفعله� ،أي �أن ي�أخذ زمام املبادرة كلما كان
يف و�سعه ذلك».
وبينما كان ي�ستعد لبدء مرحلة جديدة من حياة التقاعد
من العمل يف الأمم املتحدة يف نهاية ت�شرين الثاين ،حتدث
ال�سيد �سينها �إىل «اجلنوب» عن حياته املهنية يف جمال
حفظ ال�سالم.
البداية األولى

متتد حياة ال�سيد �سينها املهنية على مدى  41عام ًا ،فبعد
�أن تقاعد من اخلدمة يف اجلي�ش الهندي الذي �إن�ضم
�إليه يف عام  ،1972عمل بتم ّيز يف جماالت خمتلفة.
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كانت املهمة الأوىل التي �إ�ضطلع بها يف اخل���ارج يف
م��وزام��ب��ي��ق ،ويف �أن��غ��وال يف وق��ت الح��ق ب�صفة رئي�س
للأركان .وبعد �إنتهاء خدمته عاد �إىل الهند.
مل يكن يعلم �أن تلك �ستكون �آخر مهمة له مع اجلي�ش
الهندي ،حيث ع��اد م��رة �أخ��رى �إىل موزمبيق ،ولكن
هذه املرة مع الأمم املتحدة ،حيث ُعر�ض عليه من�صب
«موظف �إداري رفيع امل�ستوى».
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كانت قد متت ترقيته �إىل رتبة عقيد م�س�ؤول عن فوج كامل،
ولكنه �إختار �أن يعمل يف موزامبيق ،ويف �أنغوال الحق ًا حيث
�شغل من�صب «م�س�ؤول اخلدمات املتكاملة» ،وهي املهمة
التي يعتربها الأكرث �صعوبة بالن�سبة له يف الأمم املتحدة.
حول مسيرته مع األمم المتحدة

وي�ستذكر تلك الفرتة ،فيقول« :عندما �إن�ضممت لأول
مرة �إىل الأمم املتحدة ،كنا نقوم بكل �شيء يدوي ًا ،ذلك
�أنه مل يكن لدينا �أدوات العمل املتوفرة حالي ًا».
ويتابــع« :كانـــت املهمـــة يف �أنغــوال �صعبـــة ،حيــث كـــان
هنــاك القليـــل من البنيـــة التحتيـــة .فعلنا ق�صـــارى
جهدنـا ،ولكـن للأ�ســف ،كانــت العمليــة غيــر ناجحــة
�سيا�سي ًا وال�سالم مل ي�ستمر».
كما عمل يف �سرياليون والعراق وموزامبيق والبلقان ولبنان
وجورجيا وليبرييا ،ويف مق ّر الأمم املتحدة يف نيويورك.
عملي هو شغفي

يقول« :ال ميكن للمرء �أن يحقق ذاته من خالل الراتب
وامل�ستحقات ،بل يحقق ذاته من خالل العمل الذي يقوم
به .عملي هو �شغفي ،و�أنا �أعزو م�سريتي الناجحة �إىل
�شغفي يف �إجناز املهام املوكلة �إيل».
كانت �أول مهمة له مع اليونيفيل عند تو ّليه من�صب «م�س�ؤول
اخلدمات املتكاملة» يف عام  .2000يف تلك الفرتة ،كانت
اليونيفيل يف طور ر�صد �إن�سحاب �إ�سرائيل من جنوب لبنان
والتحقق منه .عمل �سينها يف حينه ملدة عام ون�صف.
يقول« :لقد كانت البعثة �صغرية وهادئة يف ذلك احلني،
تو�سعت ب�سرعة من �أربعة الآف �إىل �ستة
وما لبثت �أن ّ

الآف عن�صر ،وبعد الت�أ ّكد من الإن�سحاب الإ�سرائيلي
ق ّل�صنا العدد �إىل �ألفي عن�صر».
ثم ما لبث �أن عاد �إىل اليونيفيل يف عام � 2008شاغ ًال
من�صب مدير املوارد ،وهو يعت ّز بالعمل يف هذا الق�سم.
«يف هذا الق�سم ال تتدخل يف التفاو�ض على الإتفاقات
ال�سيا�سية ب�شكل مبا�شر وال تعمل مع الأطراف ،ولكنك
تو ّفر الأر�ضية لذلك ،حيث مت ّكن الأط��راف من حتقيق
الوالية ب�شكل ف ّعال».
يعترب ال�سيد �سينها �أن ثمة تطوير ح�صل يف البنية التحتية،
التو�سع �إىل «جم ّمع التلة اخل�ضراء» اجلديد،
وال �سيما ّ
وينظر �إىل ذلك ب�إعتباره �أحد �أكرب �إجنازاته يف اليونيفيل.
وعن ذلك يقول بفخر« :عندما �إن�ضممت �إىل اليونيفيل
كان ما ن�سبته  80يف املائة من البنية التحتية متداعي ًا .ما
نراه يف التلة اخل�ضراء اليوم كان يف وقت م�ضى غابة .كان
م�شروع ًا كبري ًا .ي�ستغرق مثل هذا الأمر وقت ًا ،ولكن مبجرد
�أن تنتهي منه تتذكر العمل امل�ضني الذي قمت به ب�إعتزاز».
ال تخف من اإلنتقال

ينظر �سينها �إىل اليـونيفيـل ب�إعتبارها بعثــة فريــدة
من نوعها .وعن ذلك يقـول�« :إنها �صغرية ،مرتّا�صة،
تتمتع ببنيـة حتتيـة متطورة و�إ�ستعانـت على م ّر ال�سنني
ب�أف�ضل النا�س كفاءةً».
�أما ن�صيحته �إىل ال�شباب الذين يبد�أون حياتهم املهنية
مع الأمم املتحدة ،فهي على ال�شكل التايل:
«ال تخف من الإنتقال� .إ�ستفد من الفر�ص اجلديدة.
�إذا مل ت�ستفد من الفر�ص ف�إنك بذلك تخاطر بعدم
تطوير حياتك املهنية».
ويتابـــع« :يف حــال مل يكــن لديــك �إلتــزامات عــائليــة،
ال تقوقــع نف�ســك».
وعن التوازن بني العمل واحلياة ،يقول« :لقد عملت
ل�ساعات طويلة ومل �أُويل �إه��ت��م��ام�� ًا ك��ب�ير ًا حلياتي
ال�شخ�صية ،مع ما ي�سببه ذلك من �إرهاق� .صحيح �أنني
�أخ��ذت �إج��ازات ولعبت الغولف ،ولكن كان ينبغي �أن
�أُويل مزيد ًا من الإهتمام حلياتي ال�شخ�صية».
وبينما ّ
يح�ضر نف�سه للتقاعد ،مل تظهر على ال�سيد �سينها
�أي عالمات تراجع يف الن�شاط ،ذلك �أنه وافق م�ؤخر ًا
على عقد ق�صري الأج��ل يف دارف��ور� ،إ�ضافة �إىل مهمة
ل�سنة واحدة مع الأمم املتحدة يف «عنتيبي» ب�أوغندا.
�أنطونيت ميداي ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

تشجير جنوب لبنان

شارك جنود حفظ سالم من اليونيفيل مؤخر ًا في حملة
إعادة تحريج في محمية إبل السقي الطبيعية بجنوب لبنان.
أطلقت هــذه المبادرة في العام  2010جمعية «جــذور
لبنان» ،بالتعاون مع وحدات اليونيفيل الفرنسية واإليطالية
واإلسبانية ،من أجل تشجير مناطق جنوب نهر الليطاني،
تم غرس نحو  22,000شجرة في ست بلدات جنوبية.
حيث ّ

إن زراعة  2000شجرة صنوبر في إبل السقي هي بمثابة
غرس بذور لحلم مستقبلي ببناء محمية طبيعية.
ً
جنديا من الجيش اللبناني وقوات
هذا وقد عمل نحو 120
حفظ السالم في جنوب لبنان ً
يدا بيد لزرع الشتالت.

سلسلة اليونيفيل التلفزيونية/اإللكترونية التي تعرض على
محطات التلفزة اللبنانية التالية :الجديد ،أن.بي.أن ،أو.تي.في

ُيبـث باللغـة العربيـة على مـدى عشـر دقائق بمعدل حلقة
جديـدة كـل أسبـوعيـن عبـر أثيـر اإلذاعـات التاليـة :الرسالـة،
صـوت المدى ،صـوت لبنان ،صـوت الشعب وراديو دلتا
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