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 اللواء عبد الرحمن شحيتلي 
التفاؤل الملهم لضابط لبناني كبير

تعزيز العالقات مع المسؤولين اللبنانيين

الحنين، بينما يسدل ميلوش ستروغر الستار

 مواصلة المسار
مداورة القوات العسكرية تنّشط اليونيفيل

 التهريج العالجي
الضحكة التي تؤدي إلى الشفاء

 هل تعلم؟
عالقات البرازيل المميزة مع لبنان

يد العون من إسبانيا

لبناني يهوى الغناء باللغة النيبالية

معصرة علما الشعب

الدم من أجل الحياة

 غيريش سينها
مدير اليونيفيل المنتهية واليته يواصل نشاطه بثبات



وقدرتهم  �شجاعتهم  على  لل�شكان  الإحتترام  كل  »اأّكتتن 

ورغبة يف  قوية  اإرادة  يقومان على  اللذان  التكّيف  على 

عي�ش حياة �شعيدة وطبيعية على اأر�شهم«.

اأم�شى  58 عامًا  العمر  البالغ من  ال�شربي  الدبلوما�شي 

مع  العمل  يف  لبنان  جنوب  يف  الأختترة  الع�شر  ال�شنوات 

اليونيفيل، وذلك من جمموع ال�شنوات الواحد والع�شرين 

من حياته املهنية التي اأم�شاها مع الأمم املتحدة.

»لقد كانت جتربة غنية جدًا على كل ال�شعد، ل �شيما منها 

املهنية وال�شخ�شية، حيث تعّرفت على �شخ�شيات مهمة 

وو�ّشعت معرفتي بال�شرق الأو�شط ولبنان، واأن�شاأت بع�ش 

العالقات املهمة التي �شوف ت�شتمر على مدى احلياة«.

يقول �شروغر اأن قرار رحيله عن مكان لطاملا اإعتربه بيته 

الثاين وتركه لعمل اأحبه كثرًا، مل يكن بالقرار ال�شهل.

مفيد  العمل  متتن  التتنتتوع  هتتذا  اأن  التتقتتول  متتن  بتتد  »ل 

الكثر من  يتطلب  ولكنه  املهني،  ال�شعيد  للغاية على 

الت�شحيات على م�شتوى حياة الإن�شان ال�شخ�شية. واأنا 

اأتطلع الآن اإىل ق�شاء املزيد من الوقت مع عائلتي«.

عندما بلغت اإبنة ال�شيد �شروغر ال�شغرى ثمانية ع�شر 

عامًا من العمر، جل�ش معها واإحت�شبا معًا عدد ال�شنوات 

التي اأم�شياها معًا. وبالنتيجة، تبني لهما اأنه اأم�شى ت�شع 

�شنوات من اأ�شل �شنوات عمرها الثمانية ع�شر بعيدًا عن 

املنزل. ويعترب اأن »تلك ال�شنوات الت�شع ل ميكن تعوي�شها«.

تلك اجلل�شة ال�شغرة رمبا كانت اأحد املحفزات التي دفعته 

لإتخاذ هذا القرار واإ�شدال ال�شتار على م�شرته الدبلوما�شية.

دور اليونيفيل
لقد حتققت اإجنازات كبرة يف ظل ولية اليونيفيل.

يقول ال�شيد �شروغر: »من وجهة نظري، اإن اإنت�شار اجلي�ش 

اللبناين بني نهر الليطاين واخلط الأزرق للمرة الأوىل يف 

ثالثة عقود تقريبًا، اإ�شافة اإىل جناحه يف توّل م�شوؤولياته 

وواجباته الوطنية، كانا اإثنني من الإجنازات الرئي�شية«.

بالإ�شافة اإىل ذلك، كما يقول، هناك قائمة طويلة من 

على  والأطتتتراف  اليونيفيل  اأحرزتها  التي  النجاحات 

مدى ال�شنوات ال�شبع املا�شية، رغم اأنه كان هناك اأي�شًا 

بع�ش الإخفاقات.

هناك  يتتزال  ل  فيما  مهمتي  �شاأغادر  اأنني  »يوؤ�شفني 

ول  تقريبًا،  يومي  ب�شكل  اإ�شرائيلية   جوية  اإنتهاكات 

يزال اجلزء ال�شمال من قرية الغجر حمتاًل، ول تزال 

من  اإ�شرائيل  باإجتاه  �شواريخ  اإطتتالق  عمليات  حتدث 

ثالث  عن  ناهيك  م�شوؤوليتنا،  حتت  الواقعة  املناطق 

حوادث تبادل لإطالق النار وقعت بني اجلي�ش اللبناين 

عام  العدي�شة  يف  اأخطرها  كان  الإ�شرائيلي  واجلي�ش 

2010، والتي اأدت اإىل وقوع قتلى على اجلانبني«.

كما متّنى لو اأنه مت القيام باملزيد مل�شاعدة الأطراف يف 

تر�شيم اخلط البحري الأمني.

بّد من حّلها  ول  ق�شايا �شعبة جدًا  ورائي  »اأترك  يقول: 

من اأجل تر�شيخ وقف الأعمال العدائية«.
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السيد  تمّنى  الماضي،  أول  كانون  نهاية  المبّكر في  التقاعد  إلى  للذهاب  يتهيأ  كان  بينما 
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.

 الحنين، بينما
يسدل ميلوش 
ستروغر الستار

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



�شوف  ولكنني  ما.  �شيئًا  اأفعل  و�شوف  فكريًا  اأتقاعد 

اأ�شتقر يف بلغراد مع عائلتي«.

غر اأنه لن ين�شى التذكار اخلا�ش الذي بقي يف �شيارته 

ر�شا�شتني  يف  ويتمثل  لبنان،  يف  اإقامته  معظم  خالل 

يقول:  ذلك  وعن  �شنوات...  ب�شع  قبل  �شيارته  اأ�شابتا 

م�شم�ش  يتتوم  يف  وقتتع  بحادث  تذكر  مبثابة  »اأبقيتهما 

اأي�شًا  هناك  باأن  للتذكر  وكذلك  لبنان...  يف  وجميل 

اجلانب الآخر للحياة هنا، والتي ل تزال غر م�شتقرة 

ول ميكن التنبوؤ بها«.

اأوراق وبع�ٍش  ويختم حديثه بالقول: »نحن ن�شهد خلط 

من اإعادة التوازن يف ال�شلطة والقوى يف املنطقة، مما 

يخلق بيئة متقّلبة وي�شعب التكّهن بتطوراتها. ولكن من 

خالل جتربتي الطويلة مع حالت النزاع، اأنا مقتنع باأن 

هذا الوقت املتقّلب يخلق اأي�شًا فر�شًا«.

اأنطونيت ميداي ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

ويلّخ�ش �شروغر الوظائف الرئي�شية لليونيفيل يف الردع 

والوقاية واإدارة النزاعات وحّلها. بالإ�شافة اإىل الر�شد 

والتبليغ عن الأحداث على الأر�ش، معتربًا اأن الإرتباط 

والتن�شيق اأي�شًا وظائف مهمة ت�شطلع بها البعثة.

لناحية  بثمن  يتتقتتّدر  ل  اليونيفيل  دور  »اإن  وي�شيف: 

احلفاظ على وقف الأعمال العدائية والهدوء العام هنا. 

وبطبيعة احلال، اإن اأحد اأهم العنا�شر يكمن يف الإرادة 

ال�شيا�شية لدى الأطراف للحفاظ على ال�شالم«.

عمله في األمم المتحدة 
بداأ ال�شيد �شروغر عمله الدبلوما�شي مع الأمم املتحدة 

�شغل من�شب  1993 عندما  العام  ني�شان من  �شهر  يف 

املن�ّشق الإقليمي لبعثة المم املتحدة يف جنوب اأفريقيا. 

يف  اأ�شا�شي  ب�شكل  �تتشتتارك  الطويلة،  م�شرته  وختتالل 

عمليات حفظ ال�شالم.

اإن�شم اإىل اليونيفيل وعمل م�شت�شارًا �شيا�شيًا يف حزيران 

2003. غر اأن عالقاته مع لبنان تعود اإىل عام 1998 

عندما كان يعمل م�شت�شارًا �شيا�شيًا لهيئة الأمم املتحدة 

ملراقبة الهدنة )UNTSO( يف مقّر القيادة يف القد�ش، 

وذلك مبوجب ولية اإقليمية ت�شمل لبنان.

بيد اأن الأحداث التي قال انه �شوف يتذكرها اإىل الأبد 

وقعت اأثناء حرب لبنان يف عام 2006.

»كانت حربًا ماأ�شاوية! ُق�شفت خالل تلك احلرب مواقع 

تابعة لالأمم املتحدة وُقتل اأربعة مراقبني ع�شكريني غر 

التتغتتارات  يف  وزوجتتتتته  متتدين  زميل  قتل  كما  م�شلحني. 

عائلة  من  فتتردًا   22 قتل  �شمع،  ويف  �شور.  على  اجلوية 

واحدة يف غارة جوية«.

»وقع اأول هجوم اإرهابي �شد اليونيفيل يف حزيران 2007، 

حيث ُقتل عدد من اجلنود ال�شباب ال�شجعان. يف احلقيقة، 

يتملكني  ولكن  واأختترى،  حادثة  بني  اأميز  ان  اأ�شتطيع  ل 

اإح�شا�ُش �شخ�شي جدًا جتاه جميع هذه احلوادث«.

وبنيت عالقات  لبنان  الكثر عن  تعّلمت  »لقد  وي�شيف: 

مع اأنا�ش هنا، حيث اأغنى هذا الأمر جتربتي و�شاعدين 

على اأن اأنظر اإىل الو�شع من زوايا خمتلفة«.

لقد واجه �شروغر خالل م�شرته عددًا من التحديات، مبا 

يف ذلك الإختطاف حتت تهديد ال�شالح، وعي�ش احلروب 

املقّربني،  والزمالء  الأ�شدقاء  وفقدان  والإنتفا�شات، 

وبالطبع، الإبتعاد عن الزوجة والأبناء لفرات طويلة.

حول المستقبل
من  عامًا   30 من  اأكرث  بعد  املتحدة  الأمم  يتتوّدع  وبينما 

اإىل جنوب  العي�ش والعمل يف اخلارج، يبقى لديه حنني 

لبنان و�شكانه وجماله.

اليونيفيل(.  مقّر  )حيث  الناقورة  اأحببت،  ما  »اأكتترث 

اأ�شعر  دائمًا  اخلا�شة.  اجلاذبية  بع�ش  لديها  اأن  اأعتقد 

اأنني بحالة جيدة عندما اأكون متواجدًا فيها، ول نن�شى 

اأن فيها اأف�شل اأنواع ال�شمك يف كل لبنان«.

حول  جتتدًا  اإيجابي  �شعور  ولتتدي  اأغتتادر  »اأنتتا  وي�شيف: 

عملي وحياتي هنا. وب�شبب ذلك، لدي �شعور بالإرتياح 

لتتدي خطط حمتتددة. لن  حيال هتتذه اخلتتطتتوة... لي�ش 

لقد تعّلمت الكثير عن لبنان 
وبنيت عالقات مع أناس هنا، 
حيث أثرى هذا األمر تجربتي 
وساعدني على أن أنظر إلى 

الوضع من زوايا مختلفة

السيد ستروغر خالل إجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان

مع القائد العام لليونيفيل اللواء باولو سيّراإجتماع مع قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجيإجتماع مع رئيس الحكومة األسبق نجيب ميقاتي

السيد ستروغر خالل إجتماع مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
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يتذكر اللواء �شحيتلي بع�ش الأوقات احلرجة جدًا خالل 

عمله مع اليونيفيل، اإل اأن حادثة واحدة وقعت يف عام 

اإ�شتباكًا  2010 ل تزال حمفورًة يف ذاكرته. كان ذلك 

من  جنود  فتح  حيث  الأزرق،  اخلتتط  على  وقتتع  مميتًا 

اإ�شرائيليني،  النار على جنود  اللبنانية  القوات امل�شلحة 

جنديان  قتل  كما  كبر،  �شابط  مقتل  عن  اأ�شفر  مما 

لبنانيان و�شحايف خالل معركة بالأ�شلحة النارية.

يتتقتتول: »كتتنتتا عتتلتتى و�تتشتتك التتدختتول يف حتتترب يف تلك 

لق�شف  قادمون  اأنهم  الإ�شرائيليون  لنا  وقال  اللحظة، 

رف�ش  التحذيرات،  كل  من  الرغم  وعلى  قيادتنا،  مقّر 

قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي الإنتقال من مكتبه اإىل 

مكان اأكرث اأمنا«.

لليونيفيل  العام  القائد  اأجراها  مكّثفة  م�شاورات  بعد 

�شروغر،  ميلو�ش  ال�شيد  ال�شابق،  البعثة  رئي�ش  ونائب 

اإ�شتثنائي يف راأ�ش الناقورة ح�شره  اإجتماع ثالثي  عقد 

الإ�شرائيلي  واجلي�ش  اللبناين  اجلي�ش  ممثلي  كبار 

�شاخنًا،  اإجتماعًا  كان  لليونيفيل.  العام  القائد  وتراأ�شه 

�شاعدت  الثنائية  امل�شاورات  ومتابعة  املناق�شات  اأن  اإل 

على جلم التوتر.

الثالثية  الإجتماعات  اأهمية  على  �شحيتلي  اللواء  �شدد 

كاآلية �شرورية لبناء الثقة بني الأطراف، ل �شيما واأنها 

معاجلة  وكذلك  والتن�شيق  الإرتباط  تعزيز  اإىل  تهدف 

الق�شايا العملياتية الرئي�شية من اأمنية وع�شكرية.

اأ�شئلة فنح�شل على  اإليه ولدينا  يقول: »اإنه مكان ناأتي 

اإجابات، ل بل ان اللبنانيني والإ�شرائيليني يح�شلون فيه 

على اإجابات. امل�شاركة يف الإجتماع الثالثي ل تعني اأننا 

نثق بالإ�شرائيليني اأو اأن الإ�شرائيليني يثقون بنا، ولكنهم 

جند  كذلك  ونحن  لأ�شئلتهم،  اإجابات  على  يح�شلون 

اأجوبة على اأ�شئلتنا«.

وعن دور اليونيفيل يف املنتدى الثالثي، يقول :»يف بع�ش 

اأحيان  اليونيفيل، ويف  م�شرورين من  نكون  ل  الأحيان، 

اأخرى، ل يكون الإ�شرائيليون م�شرورون من اليونيفيل... 

املتفق  للقواعد  وفقًا  اليونيفيل  تعمل  النهاية،  يف  ولكن 

عليها، وهي من�شفة«.

تت�شمن اآلية الإرتباط والتن�شيق �شطرًا هامًا، كما يقول، 

بالقرب  احلركة  اأو  القوة  يف  تغير  اأي  اأن  على  ين�ش 

من اخلط الأزرق من كال اجلانبني يجب اأن يتم اإبالغ 

اليونيفيل عنه، وهي بدورها تبلغ اجلانب الآخر من اأجل 

جتّنب اأي �شوء فهم.

ومن خالل عقد مثل هذه الإجتماعات، ي�شيف، متّكنت 

الأطراف من اإبعاد البلد عن حافة النزاع عدة مرات. 

بني  م�شاكل  يح�شل  كان  كفركال.  جتتدار  على  »اإتفقنا 

جنودنا واجلنود الإ�شرائيليني ب�شكل يومي، وكذلك بني 

مواطنينا واجلنود الإ�شرائيليني، ومنذ اأن �ُشّيد اجلدار، 

توقفت امل�شاكل. ويف نف�ش الإطار، فاإن طريق كفركال، 

وكانت غر  ال�شرقي  القطاع  و�شلة هامة جدًا يف  وهي 

اآمنة، اأ�شبحت الآن طريقًا مدنيًا«.

هناك اأي�شًا حقل زيتون كان ميكن اأن يكون �شببًا للنزاع، 

حيث كان ي�شطر املزارعون اللبنانيون اإىل عبور اخلط 

الأيتتام  اأحتتد  »يف  يقول:  القطاف.  مو�شم  اأثناء  الأزرق 

اإثنني  هاجمت كالب من اجلانب الإ�شرائيلي مواطنني 

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

فيها لبنان وإسرائيل واليونيفيل.



باولو  اللواء  العام  وقائدها  اليونيفيل  بعثة  رئي�ش  زار 

�شّرا مع من�شق الأمم املتحدة اخلا�ش للبنان ديريك 

بالمبلي ونائب املن�شق اخلا�ش لالأمم املتحدة واملن�شق 

ماوننت  رو�ش  الإمنائي  املتحدة  الأمم  لربنامج  املقيم 

2014 رئي�ش احلكومة اجلديد متام  يف �شهر �شباط 

�شالم يف مكتبه يف بروت.

بهذا  جدًا  »�شررت  �شّرا:  اللواء  قال  الإجتماع  وبعد 

كما  �شالم،  متام  احلكومة  رئي�ش  مع  الأول  الإجتماع 

اأيام  بعد  للقائه  ل  اأتيحت  التي  الفر�شة  يف  �شعدت 

قليلة من توّليه مهام من�شبه، حيث اأطلعته على مهام 

اليونيفيل والتطورات ذات ال�شلة يف جنوب لبنان«.

على  الو�شع  اأن  احلكومتة  رئيت�ش  »اأبلغتت  اأ�تتشتتاف: 

ل  اليونيفيل  عمليات  منطقة  ويف  الأزرق  اخلط  طتول 

اإلتزامها  جددت  الأطراف  واأن  ن�شبيًا،  م�شتقرًا  يزال 

على  وباحلفاظ   1701 التتدول  الأمتتن  جمل�ش  بقرار 

التتعتتدائتتيتتة. كما عتتترّبت عتتن تقديري  الأعتتمتتال  وقتتف 

اخلا�ش للقوات امل�شلحة اللبنانية التي تظهرباإ�شتمرار 

حفظ  قتتوات  متتع  العمل  يف  ومهنية  مثاليًا  ت�شميمًا 

ال�شالم يف ظل ظروف �شعبة«.

احلكتتومتتتة  رئيتت�ش  »اأعتترب  �شيتتّرا:  اللتتواء  واأردف 

عتتن دعمتتته الكبيتتر لليتتونيفيتتتتل وعّبتتر عتتن تقتتديتتره 

القتتوات  متع  بتته  ن�شطلتتع  التتذي  العمتتل  لأهميتتتتة 

بيئتتتة  علتتى  احلفتاظ  اأجتتل  متتن  اللبنانيتتتة  امل�شتتلحتتتة 

اآمنتة و�شتتاملتتة يف اجلنتتوب«.

ل اإىل حّل للم�شاألة و�شار  م�شنني. لكننا اإ�شتطعنا التو�شّ

باإمكان مواطنينا قطف زيتونهم والإهتمام بحقولهم«.

باإعتبتتاره  الأزرق  اخلتتط  تعليتتم  التتى  ينظتتر  اأنتته  كما 

اأمتترًا حا�شتمتًا.

يقول: »هذه هي املرة الأوىل خالل �شتني عامًا التي يكون 

جنوبية مرئية. ي�شتطيع مواطنونا  ›حدود‹  فيها للبنان 

الآن  ميكنهم  كما  ›احلدود‹،  اإىل  ب�شالم  التوّجه  الآن 

زراعة اأر�شهم والإ�شتفادة منها«.

وي�شيف: »لو مل تكن اليونيفيل موجودة، ملا حتقق تعليم 

بذلك  القيام  ي�شتطيعون  ل  اللبنانيون  الأزرق.  اخلط 

والإ�شرائيليون ل ي�شتطيعون، وذلك لأننا ل نتحدث اإىل 

بع�شنا البع�ش...«.

وح�شب و�شفه، فاإن اليونيفيل بجنودها الإثني ع�شر األفًا 

لطاملا كانت نزيهة.

مسيرته
اإختار اللواء �شحيتلي يف �شن مبّكرة جدًا، كما يقول، اأن 

ين�شم اإىل �شفوف اجلي�ش، ومل تثبط معار�شة معلميه 

اإختياره للمهنة.

يريدون  اأ�شاتذتي  يكن  »مل  فيقول:  الذكريات  وي�شتعيد 

ل  ›اجلي�ش  ل:  يقولون  كانوا  اجلي�ش.  اإىل  اأن�شم  اأن 

عالمات  لديك  درا�شتك.  توا�شل  اأن  ويجب  ينا�شبك، 

مهنة  متابعة  فحاول  والعلوم،  الريا�شيات  يف  جيدة 

اأخرى‹. لكنني مع ذلك اإخرت الإن�شمام اإىل اجلي�ش«.

1973، بداأ حياته املهنية الطويلة مع القوات  يف عام 

التي  احلتتروب  كل  يف  دورًا  ولعب  اللبنانية،  امل�شلحة 

لبنان. وعن ذلك يقول: »راأيت كل احلروب  وقعت يف 

اللبنانية، وعاي�شتها كلها«.

مبا  لبنان،  من  خمتلفة  مناطق  يف  كتيبته  اإنت�شرت 

ويف  والكرنتينا،  �شور،  ويف  و�شاتيال،  �شربا  ذلك  يف 

ال�شمال والبقاع...

ر�شتتتتل اإلتتى جتنتتتتوب لبنتتان متع قتتوة 
ُ
اأ يف عتام 2000 

وما  الإ�شرائيلتي.  الإن�شحاب  بعتتد  اإنت�شرت  خا�شتة 

كتتان  عندما  اجلي�ش  لقائد  نائبتًا  اأ�شبتتح  اأن  اأن  لبتتث 

اأن  )قبتتل  للجيت�ش  قائتتدًا  �شتليمتتان  مي�شال  العمتتاد 

ي�شبتتح رئي�شتتًا للجمهوريتتة(.

ويتابع: »قال ل العماد �شليمان: ›اإذا جنحت يف هذه 

املهمة، �شوف اأرّقيك اإىل رتبة جرنال‹. وعندما عدت 

جنحت.  »لقد  ل:  قتتال  اأ�شهر،  �شتة  بعد  املهمة  من 

�شوف اأجعلك جرناًل و�شوف ت�شبح قائدًا للواء«.

اجلي�ش  كتتان  بينما  اليونيفيل،  مع  وثيق  ب�شكل  عمل 

الإ�شرائيلي ين�شحب. مل يكن للجي�ش اللبناين قوات يف 

اجلنوب، وكان وجود اليونيفيل حا�شمًا، حيث طماأنت 

اجلنوبيني حول اآفاق ال�شالم.

المضي قدمًا
احلتتتتوار  متتتبتتتادرة  بتتتتاأن  متتتتتفتتائتتل  �شحيتلتي  التتتلتتتواء 

متن  املطتاف  نهايتتة  يف  �شتتمكتتن  الإ�شتتتراتيجتي 

امل�شتلتحتتتتة  القتتوات  اإلتتى  الأمنتيتتة  امل�شتوؤولتيتتة  نقتتتل 

اللبنتانيتتتتتة ب�شتكتتتل اأكبتتتر.

اأن  اللبناين  للجي�ش  بالن�شبة  جتتدًا  املهم  »من  يقول: 

جلميع  حاجة  هو  قتتوي  جي�ش  وجتتود  اإن  قتتويتتًا.  يكون 

الأطراف يف لبنان. لدينا املوارد الب�شرية والعديد من 

جنود و�شباط. وما نحتاج اإليه هو امليزانية والتجهيز«. 

املجتمع  فليبادر  ال�شمك،  اإعطائنا  من  »بتتدًل  ويتابع: 

يف  �شباطنا  تدريب  مت  لقد  ال�شيد.  ويعّلمنا  التتدول 

اأن  واإيطاليا وفرن�شا والوليات املتحدة، حتى  بريطانيا 

لدينا جنودًا تخّرجوا من اجلامعات«.

اأندريا تيننتي و اأنطونيت ميداي ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

القائد العام لليونيفيل يلتقي رئيس الحكومة اللبناني تمام سالم

في بعض األحيان، ال نكون 
اليونيفيل،  مــن  مــســروريــن 
يكون  ال  أخــرى،  أحيان  وفــي 
من  مسرورون  اإلسرائيليون 
اليونيفيل... ولكن في النهاية، 
تعمل اليونيفيل وفقًا للقواعد 
المتفق عليها، وهي منصفة.



خالل النصف األول من 
عــام 2013، إستضافـت 
اليــونيفيــل ثالثــة وزراء 
لبنـانييـــن فـي مـقـــّرهـا 

العام في الناقورة.

القائد  اإ�شتقبل   ،2013 العام  من  حزيران  �شهر  يف 

يف  الإعتتالم  وزيتتر  �شّرا  باولو  اللواء  لليونيفيل  العام 

حكومة ت�شريف الأعمال ال�شيد وليد الداعوق وذلك 

منطقة  يف  التتواقتتع   28-4 املتتتتتحتتدة  الأمم  متتوقتتع  يف 

اإطلع  التتتتوزارة،  يف  امل�شوؤولني  كبار  وبرفقة  الغجر. 

ال�شيد الداعوق من اللواء �شّرا على الو�شع يف منطقة 

على  التتعتتام  القائد  �تتشتتّدد  حيث  اليونيفيل،  عمليات 

اليونيفيل مبوجب قرار جمل�ش  بولية  القوي  الإلتزام 

الوثيقة  العالقات  اأهمية  وعلى   1701 الدول  الأمن 

مع ال�شكان املحليني.

هذه  »اإن  �تتشتتّرا:  التتلتتواء  قتتال  للمنا�شبة،  كلمة  ويف 

اأختترى  متترة  تظهر  التتداعتتوق  للوزير  الثانية   التتزيتتارة 

اإلتزام ال�شلطات اللبنانية العميق بولية البعثة والعمل 

الذي تقوم به اليونيفيل، بالتن�شيق الوثيق مع القوات 

امل�شلحة اللبنانية«. 

ال�شرقي  القطاع  �شملت  التي  الداعوق،  ال�شيد  زيارة 

ثالث  من  واحتتدة  كانت  الهندية،  والكتيبة  لليونيفيل 

اليونيفيل  فيها  اإ�شت�شافت   2013 عام  يف  منا�شبات 

وزراء لبنانيني يف مقّرها العام يف الناقورة. 

زيارة اأخرى يف اأوائل �شهر اآذار قام بها وزير ال�شوؤون 

وائل  ال�شيد  الأعمال  ت�شريف  الإجتماعية يف حكومة 

التتقتتوات  لتتدى  احلكومة  من�ّشق  يرافقه  فتتاعتتور،  اأبتتتو 

امل�شلحة اللبنانية اللواء عبد الرحمن �شحيتلي، حيث 

ال�شيا�شية  ال�شوؤون  ومدير  البعثة  رئي�ش  نائب  اإلتقى 

ال�شيد  اإطلع  كما  �شروغر.  ميلو�ش  ال�شيد  واملدنية 

الركيز  مع  اليونيفيل  وليتتة  تنفيذ  على  فاعور  اأبتتو 

ب�شكل خا�ش على التعاون القائم مع القوات امل�شلحة 

اللبنانية و ال�شلطات اللبنانية.

كان  فاعور  اأبتتو  ال�شيد  زيتتارة  من  الأ�شا�شي  الغر�ش 

ال�شوؤون  وزارة  ت�شميم  توؤكد  تفاهم  مذكرة  توقيع 

م�شتدامة  �شراكة  ت�شكيل  على  واليونيفيل  الإجتماعية 

وتعزيز التنمية الإجتماعية يف منطقة عمليات البعثة.

مذكرة  توقيع  خالل  من  »اإننا  �شروغر:  ال�شيد  وقال 

امل�شلحة  التتقتتوات  متتع  �شراكتنا  نكّثف  هتتذه  التفاهم 

قدراتنا  نعّزز  كما  اللبنانية،  وال�شلطات  اللبنانية 

نحو  امل�شركة  جهودنا  توّجه  اأن  وينبغي  املتبادلة. 

مع  متا�شيًا  وذلك  املحليني،  لل�شكان  امل�شاعدة  تقدمي 

قرار جمل�ش الأمن الدول 1701«. 

فاعور:  اأبتتو  ال�شيد  قال  اخلطوة،  بهذه  منه  وترحيبًا 

اللبنانيني  الوثيقة �شوف يعّزز �شراكة  »اإن توقيع هذه 

اأجتتل  متتن  معًا  للعمل  وذلتتك  اليونيفيل،  متتع  الرائعة 

التنمية  مراكز  م�شاركة  خالل  من  ال�شكان  م�شلحة 

اإىل  تهدف  م�شركة  م�شاريع  تنفيذ  بغية  الإجتماعية 

حت�شني حياة النا�ش يف جنوب لبنان«.

وزير البيئة يف حكومة ت�شريف العمال ال�شيد ناظم 

الوزير  كان  التتوزارة،  م�شوؤول  كبار  يرافقه  اخلتتوري، 

الثالث الذي اإ�شت�شافه املقّر العام لليونيفيل وذلك يف 

�شهر حزيران. وقد جال الوزير على املرافق وامل�شاريع 

البيئية التي نفذتها اليونيفيل بهدف بناء عالقات مع 

اإلتقى  معها.  التعاون  زيادة  �شبل  واإ�شتك�شاف  البعثة 

واإطلع  البيئة  جمال  يف  العاملني  كبار  اخلوري  ال�شيد 

منهم على خمتلف املبادرات وال�شبل املمكنة للتعاون، 

بالإ�شافة اإىل �شرح قدمه القائد العام.

عن  اأعتترب  اأن  »اأود  البيئة:  وزيتتر  قال  زيارته  وختتالل 

ر�شالة  واأر�شل  لليونيفيل،  اللبنانية  احلكومة  اإمتنان 

عاليًا جهودكم  نقّدر  اإننا  البعثة.  لولية  وا�شحة  دعم 

والعمل الذي تقومون به مع املجتمع املحلي«.

هذه الزيارات الرفيعة امل�شتوى والتفاعل بني ال�شلطات 

اللبنانية والبعثة ت�شّلط ال�شوء مرة اأخرى على التعاون 

اليونيفيل  تت�شاطر  القائم بني اجلانبني، حيث  الوثيق 

تنفيذ  عند  باأنه  القائل  التتراأي  اللبنانيني  وامل�شوؤولني 

الأن�شطة ميكن التاآزر لتخطي ال�شعاب.

ويف حني اأن اليونيفيل اإكت�شبت ثقة ال�شلطات اللبنانية التي 

عرّبت عن اإلتزامها بوليتها، ومع تاأكيد الوزراء اللبنانيني 

على دعم اليونيفيل يف تلبية اإحتياجات املجتمع، جند اأن 

عمل اأي من اجلانبني يحقق م�شلحة جنوب لبنان.
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 مواصلة المسار
مداورة القوات العسكرية تنّشط اليونيفيل

اأن  يعترب  �شَرا  باولو  التتلتتواء  لليونيفيل  العام  القائد 

مبثل  للبعثة  العملياتية  القدرة  تتاأثر  ل  اأن  هو  »املهم 

هذه التغيرات، بحيث حتافظ دائمًا على وجودها على 

الأر�ش وتبقى دائمًا كافية لأداء املهام املكّلفة بها«.

الكتيبة التركية غادرت، ولكن ليس تركيا
اأيلول  اأوائتتتل  يف  الركية  الهند�شة  �شرية  اإن�شحاب 

اآخر جندي  املا�شي كان مثاًل على ذلك. مع مغادرة 

متجهًا  »الكني�شة«  قتتريتتة  قتتترب  التتركتتيتتة  لتتلتتقتتاعتتدة 

تاريخ  من  اأختترى  �شفحة  طويت  بتتروت،  مطار  اإىل 

قول  ح�شب  تن�شى،  ل  �شفحة  تلك  كانت  اليونيفيل. 

مرجمهم ال�شابق ال�شيد ح�شن �شالح، الذي ي�شيف: 

دائمًا  �شيتذكرون  اللبنانيني  من  كثرًا  اأن  »اأعتقد 

وباإمتنان جنود حفظ ال�شالم الأتراك«.

هذه  ملثل  مهياأون  متحدة،  اأمم  كموظفي  »اإننا،  ويتابع: 

التغيرات. ونحن دائمًا على اأهبة الإ�شتعداد لالإنتقال من 

كتيبة اإىل اأخرى ب�شبب التغير املتكرر للقوات الع�شكرية«.

قرار  بعد  الع�شكريني  مهند�شيها  �شحب  تركيا  قرار  جاء 

�شرية  �شحبت  اأن  لها  �شبق  التي  الربتغال  متتن  مماثل 

الهند�شة يف حزيران من العام 2011.

قتتوة  يف  بتتوجتتودهتتا  حتتفظ  تتتتزال  ل  تتتركتتيتتا  اأن  غتتر 

اليونيفيل البحرية، حيث ت�شاهم بزورق دورية �شريع 

ونحو 58 بحارًا.

صيغة للقدرة العملياتية
البعثة  �شهدت  املا�شية،  القليلة  ال�شنوات  مدى  على 

الإ�تتشتتبتتانتتيتتة  التتتوحتتتدات  عتتديتتد  يف  اأيتت�تتشتتًا  تخفي�شًا 

والفرن�شيتة والإيطاليتة.

ويو�شح القائد العام لليونيفيل اللواء باولو �شَرا اأن هذه 

الدول كانت اأكرب البلدان امل�شاهمة بقوات ع�شكرية على 

اأخذت على عاتقها  املا�شية، حيث  ال�شت  ال�شنوات  مدى 

عبئًا كبرًا، ولذا كان من املنطقي اأن تقّل�ش عديدها.

وي�شيف: »ما ل ينتبه اإليه النا�ش هو اأنه كان هناك زيادة 

يف عدد القوات الع�شكرية من دول اأوروبية اأخرى. لدينا 

 .2011 عتتام  يف  اإنت�شارها  اأعتتتادت  اإيتترلتتنتتدا  متتن  كتيبة 

قوات  اأي�شًا  ولدينا  الفنلندي.  اجلي�ش  اإن�شم  ذلك  وبعد 

ع�شكرية من جمهورية �شربيا و�شلت حديثًا«.

أنظروا من أتى
يف الوقتتت التتذي كانتتت تغلتتتق فيتته �شتريتتة الهنتد�شتتتة 

الكتتتيتبتتتتتة  كانتت  قاعتتدتتتتها،  اأبتتتتتواب  التتتتركتيتتتتتة 

عمليتتة  تبتتداأ  امل�شركتتة  الفنلنديتتة   - الإيرلنديتتتتة 

تو�شيتتتع قاعدتتتها بالقترب من قريتتة الطيتري.

اجلاهزة  الأبنية  من  �شفوف  كانت  اأ�شابيع،  غ�شون  ويف 

التي مت جتديدها حديثًا جاهزة لإ�شتيعاب 175 �شابطًا 

وجنديًا اإ�شافيًا من فنلندا و�شلوا يف ت�شرين الثاين.

املتت�تتشتتوؤول عتتن الكتيبة  التت�تتشتتابتتط  يتتقتتول  وعتتتن ذلتتتك 

فالتا:  اأ�شكو  املقّدم  امل�شركة  الفنلندية   - الإيرلندية 

»يف املا�شي، كان لدينا كتيبة خا�شة بنا، ولكن عمليات 

ولذلك �شار من  تكلفة.  اأكرث  اأ�شبحت  ال�شالم  حفظ 

ال�شعب على دول �شغرة مثل فنلندا واإيرلندا القيام 

بهذا العمل وحدها. الكتيبة امل�شركة هي و�شيلة عملية 

لدمج اأنواع خمتلفة من اخلربات«.

فنلندا  تثِن  اأوروبا مل  الإقت�شادية يف  ال�شعوبات  اأن  كما 

عن زيادة م�شاهمتها يف اليونيفيل.

القوة ليست في األرقام

اإن�شمتتتت  التي  التتدول  اآختتر  اإحتتدى  كانتتت  �شربيتا 

حتتتديثتتًا اإىل اليتتونيفيتتل.

ال�شالم  حفظ  جنود  من  الأوىل  املجموعتتتة  اإنت�شرت 

ال�شرب - وعدد اأفرادها حوال 50 �شابطًا وجنديًا- 

الثاين،  ت�شرين  ويف  اأيتتتار.  �شهر  يف  مرجعيون  قتترب 

اإرتفع العدد اإىل 140 �شابطًا وجنديًا.

»اإنها  يقول:  نيكوليت�ش،  زوران  املقّدم  الكتيبة،  قائد 

جتربة جديدة من نوعها. اآخر مرة �شارك فيها اجلي�ش 

يقرب  ما  منذ  كانت  �شالم  عملية حفظ  ال�شربي يف 

من ن�شف قرن، وذلك يف �شيناء يف عام 1967، ثم 

�شاركت �شربيا ب�شفتها جزءًا من يوغو�شالفيا«.

اليونيفيل  باإ�شم  الر�شمي  الناطق  ي�شر  ناحيته،  من 

بقوات  امل�شاهمة  الدول  »جميع  اأن  اإىل  تيننتي  اأندريا 

مبهمة  را�تتشتتختتًا  التتتتتزامتتًا  ملتزمة  تتتتزال  ل  ع�شكرية 

اأي  التتدول  هتتذه  من  نتلَق  »مل  وي�شيف:  اليونيفيل«. 

اإ�شارة ب�شاأن اإحتمال اإن�شحابها«.

ن�شتتتتتر  اللتتتوك�شمبتتورغ  اأعتتادت  الأول،  ت�شتتتريتتتن  يف 

 37 هنتتاك  واليتتتوم،  اليتتتونيفيتتتل.  اإطتتار  قتتتواتتهتتا يف 

جممتتتوعتتته  مبا  ع�شكرية  بقتتوات  م�شتتتاهمتتتتة  دولتتتة 

12،000 جنتتدي تقريبًا.

اإىل القتتول: »مل يحدث من قبتل يف  ويخلت�ش تيننتتتي 

من  التعتتدد  هذا  مثتتتل  لدينا  كتان  اأن  البعثتتتة  تاريخ 

التدول امل�شاركتتتة«.

يوري كو�سكو ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

مداورة القوات العسكرية هو إجراء عملياتي منتظم يتم إعتماده في 
بعثات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة، بما في ذلك اليونيفيل.
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ال�شيء  تكون  اأن  ميكن  املهرج  »اإبت�شامة  ان  م�شيفًا 

الأكرث اأهمية بالن�شبة لل�شخ�ش من ذوي الإحتياجات 

اخلا�شة«.

خا�ش  العالجي  التهريج  على  تدريبًا  اليونيفيل  نّظمت 

الإحتياجات  لتتذوي  م�شان  )مركز  املحلية  باجلمعيات 

اخلتتا�تتشتتة يف �تتتشتتتور، وجتتمتتعتتيتتة رعتتتايتتتة الأطتتتفتتتال ذوي 

وال�شليب  التت�تتشتتعتتب،  عيتا  يف  اخلتتا�تتشتتة  الإحتتتتتيتتاجتتات 

تنموي  عمل  وجمعية  ال�شباب،  ق�شم  اللبناين-  الأحمر 

الأطفال  مع  تعمل  التي  احلكومية  غر  )نبع(  حدود  بال 

املعّر�شني  وال�شباب  وامل�شنني  اخلا�شة  الإحتياجات  ذوي 

للخطر. وي�شمل امل�شروع التدريب والتمويل ل�شراء املالب�ش 

وم�شتلزمات املهّرج . وقد تو�ّشع الآن اإىل بلديات العبا�شية 

متطوعني  خلم�شة  خا�ش  تدريب  اأجتتري  حيث  ورمي�ش، 

قد  والع�شكري  املتتدين  التن�شيق  وحتتدة  وكانت  لبنانيني. 

املدنية  ال�شوؤون  ق�شم  مع  بتتالإ�تتشتتراك  امل�شروع  اأطلقت 

وبالتعاون الوثيق مع عدة بلديات يف جنوب لبنان.

الأعمار  خمتلف  من  املعوقني  بالأطفال  امل�شروع  ويعنى 

داون  ومتالزمة  العقلي  التخّلف  من  يعانون  والتتذيتتن 

والتوّحد و�شعوبات التعّلم والإعاقات اجل�شدية.

واأ�شتمتع  العمل  هذا  »اأحب  بالقول:  حديثه  فالر  ويختم 

فاأن  حياتي،  لبقية  به  اأ�شتمر  �شوف  ولذلك  به،  بالقيام 

اأن  اأو  تكون معاجلًا بالتهريج ل يعني اأن تلب�ش زّيًا معينًا 

تقوم بت�شرفات غبية، بل يعني اأنك تقدم العطف للنا�ش«.

هبة منذر ورانيا حرب ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

قبل  اإيطاليا  يف  العالجي  بالتهريج  فالر  اإهتمام  بتتداأ 

لالأطفال  الأمتتتتوال  جمع  حتتاول  عندما  �شنوات  ثتتالث 

الأمتتوال  جمع  يف  ف�شله  وبعد  بال�شرطان.  امل�شابني 

الكافية، قرر اإتباع �شبل بديلة، فكان التهريج العالجي.

يف  الربوية  املن�ّشقة  مزّنر،  حنان  تقول  ناحيتها،  من 

املدر�شة: »لحظنا من خالل تفاعل الأطفال وت�شفيقهم 

اأّنهم كانوا �شعداء جدًا وكانوا يحاولون تقليد فالر«.

اأما زينب، اإحدى طالبات ال�شف اخلام�ش لذوي �شعوبات 

التعّلم، فقد اإمتدحت فالر وقالت: »هذا رائع، اأ�شكر اهلل 

على كّل �شيء... اأفَرَحنا املهّرج، وكّنا م�شرورين جدًا«.

مقابلة  يف  فالر  يقول  الأحتتمتتر؟  الأنتتف  ملتتاذا  ولكن، 

من  جتتزء  واملاكياج  الأحمر  الأنتتف  ان  »اجلتتنتتوب«  مع 

ليجذب  بالتهريج   املعالج  يتقّم�شها  التي  ال�شخ�شية 

فتعتمد  امل�شتخدم  املاكياج  كمية  اأما  املري�ش.  اإنتباه 

والت�شاميم  الألوان  تكون  اأن  وينبغي  الأداء،  نوع  على 

غر منفرة ومتقنة.

على  ال�شرك  مهّرجو  فيه  يعتمد  التتذي  التتوقتتت  ويف 

املظهر واحلركات امل�شحكة، فاإن املعاجلني بالتهريج، 

كما يقول فالر، يتوا�شلون مع ال�شخ�ش من القلب اإىل 

القلب ويحاولون الغو�ش يف اأعماقه. ويو�شح اأنه خالل 

الأداء، على املعالج بالتهريج اأن يتاأكد من اأن املر�شى 

يف  موجود  املعالج  واأن  اأهمية  الأكتترث  باأنهم  ي�شعرون 

بناء  اإىل  بحاجة  اأنك  »ذلك  اأجلهم،  من  فقط  املكان 

الثقة وم�شاعدة ال�شخ�ش على اإ�شتعادة ثقته بنف�شه«، 

املتتوؤهتتل فالر متتاتتتزوّكتتي، وهتتو متتراقتتب جتتوي يف اجلي�ش 

الإيتتطتتال متتن عتتديتتد التتقتتوة اجلتتويتتة الإيتتطتتالتتيتتة التابعة 

لليونيفيل �شابقًا، هو اأي�شًا متخ�ش�ش يف التهريج العالجي 

ويتابع الإحتياجات النف�شية والإجتماعية لالأطفال.

يقول فالر: »يعتقد معظم النا�ش اأّن هذا جمرد �شكل 

�شرك...  مهّرجي  ل�شنا  ولكننا  الرفيه،  اأ�شكال  من 

جتاه  وخ�شو�شًا  التعاطف،  لإظتتهتتار  طريقة  اأف�شل 

الأطفال، تكمن يف اأن يعطي املرء من ذاته. واأنا اأحاول 

اأن اأعطي من ذاتي، �شمن اإمكانياتي«.

ي�شتخدمها  التي  الأدوات  ميثالن  وال�شحك  الفكاهة 

مكافحة  على  ذلك  ي�شاعد  حيث  بالتهريج،  املعاجلون 

الأندورفني،  اإفراز  الأمل عن طريق  واحلّد من  الإجهاد 

وهو امل�شّكن الطبيعي يف اجل�شم.

معظم  »يف  فيقول:  العالج،  من  النوع  هذا  فالر  وي�شرح 

يرّكز  اأنه  الطب احلديث يف  امل�شكلة مع  تكمن  احلتتالت، 

على التخفيف من تاأثر املر�ش بدًل من معاجلة اأ�شبابه«.

ي�شتند م�شروع اليونيفيل للتهريج العالجي على عالجات 

العالجي  التهريج  ت�شتخدم  التي  البديلة  اآدامز«  »بات�ش 

كعالج تكميلي ياأتي يف اإطار متابعة تقييم الطبيب.

اخلا�شة  الإحتياجات  ذوي  على  تركيزه  ختتالل  متتن 

الناجتة عن املر�ش ال�شديد، يهدف التهريج العالجي 

اإىل حتويل �شعور املعاناة لدى الأفراد اإىل م�شاعر اأكرث 

التي  اآدامتتز  بات�ش  لنظرية  جت�شيدًا  وذلتتك  اإيجابية، 

تقول ان »ال�شحة تقوم على ال�شعادة«.

ذوي  لألطفال  الشعب  عيتا  مدرسة  إمتألت 
االحتياجات الخاصة في جنوب لبنان بالضحك 
المهّرج  يد  على  الحقيقي  والــفــرح  ــارة  واإلثـ
التي  اإلبتسامات  من  ونصف  ساعة  فالتر. 
زرعها المهّرج على وجوه الطالب بأنفه األحمر 
الذي يتوّسط رسومًا ملّونة على الوجه كانت 
كفيلة بإثارة مشاعر الحب والتقدير لدى طالب 

المدرسة الذين ناهز عددهم المائة تلميذ.

الضحكة التي تؤدي إلى الشفاء
التهريج العالجي،
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قيادة  قتتررت  كفركال،  مزارعي  م�شاعدة  اأجتتل  ومتتن 

اأعتتمتتال  يف  التت�تتشتتروع  ال�شرقي  القطاع  يف  اليونيفيل 

اإىل  اإ�تتشتتافتتة  والتتعتتّبتتارة،  ال�شياج  لتنظيف  هند�شية 

جتفيف القناة وتو�شيعها بن�شبة 12 مرًا.

يوميًا  اإ�شبان  مهند�شون  عمل  البلدية،  موافقة  وبعد 

ت�شرين   18 لغاية  اأيلول   16 من  اإبتتتتتداءًا  �شهر،  ملدة 

الأول، لإ�شتكمال امل�شروع.

الذي  املهند�شني  كالثّرادا، وهو كبر  النقيب غوميز 

بكتتل  حتدث  الثاين،  ت�شرين   20 يف  كتيبته  مع  غادر 

القيام  اإىل  واحلتتاجتتة  امل�شروع  اأهميتتة  عتتن  اإعتتتتتزاز 

باملزيتتد يف امل�شتقبل.

حمتتل  كان  اإ�شبتان  مهند�شتتتون  بتتته  قتتام  الذي  العمل 

اأتى  فقد  ي�شتمر،  اأن  اأملت  التي  البلديتتتة  من  تقديتتر 

ال�شكان  مع  الثقتتتة  بناء  اإىل  تهدف  نية  كبادرة ح�شن 

الذين عانوا طوياًل، ف�شاًل عن اأن ذلك �شّلط ال�شوء 

ولكن  فح�شب،  بالأمن  لي�ش  اليتتونيفيتتتل  اإهتمام  على 

اأي�شًا براحتتتة ال�شكتتان.

اإدوارد الطويل ـ ق�سم ال�سوؤون املدنية

النباتي، مما يوؤدي اإىل ح�شول في�شانات، ناهيك عن 

والعّبارة  ال�شياج  تنظيف  ي�شتطيعون  ل  املزارعني  اأن 

نظرًا ملوقعهما على اخلط الأزرق.

خ�شتتر  ال�شيتتد  البلديتتتة،  رئيتت�ش  نائتتب  ناحيتتتته،  من 

�شتترحتتان، اأعتترب عتتن تعاطفتتته متع معاناة مزارعتتتي  

التحتتترث  ي�شتلتتزم  التتذي  عملهتتم  اأن  ذلك  اجلنتوب، 

اأن يذهتتب  والتزرع قبتتل حلتتول ف�شتتل ال�شتتتاء ميكتتن 

هبتتاًء بعتد الفي�شتانتات.

الإ�شتدانة  اإىل  املزارعون  يلجاأ  الأحيان،  من  كثر  يف 

اأدراج  تذهب  جهودهم  لكن  واملعدات،  البذور  ل�شراء 

الرياح بعد اأن يغرق املح�شول يف املياه. وتتكرر امل�شكلة 

ل  ذلك  ومع  املنهمر،  املطر  كمية  بح�شب  �شنويًا  ذاتها 

املخاطرة  �شوى  اآختتر  ختتيتتارًا  النا�ش  من  العديد  يجد 

بالزرع للبقاء على قيد احلياة.

يد العون من إسبانيا
للم�شكلة  اأن احلل الوحيد  اليونيفيل  البلدية  اأبلغ رئي�ش 

يكمن يف تو�شيع العّبارة اأو ت�شييد واحدة جديدة، وهذا 

الأمر يتطلب تعاونًا من اجلانب الآخر.

اإىل  ميتد  الذي  اخليام  مرجعيون-  �شهل  يف  القرية  تقع 

�شل�شلة  روؤيتتة  للناظر  ميكن  منها،  م�شافة  وعلى  اجلليل. 

جبال لبنان ال�شرقية تعلوها قمة جبل ال�شيخ.

بها  تتمتع  التي  وال�شفوح  املنحدرة  الت�شاري�ش  وطبيعة 

من  بالقرب  ال�شهول  في�شان  اإىل  اأدت  لطاملا  املنطقة 

م�شاعب  ي�شبب  ممتتا  الأمتتطتتار،  مو�شم  ختتالل  املطلة 

للمزارعني املحليني.

بع�شلها  ت�شتهر  زراعتتيتتة  قتتريتتة  دائتتمتتًا  كتتانتتت  كفركال 

والع�شل«.  اللنب  »اأر�ش  ولكنها مل تكن دائمًا  وزيتونها، 

ونقتب�ش هنا من هرودوت الذي قال ان الفقر يف جبل 

عامل كان دائمًا �شيفًا.

كسب لقمة العيش
اأن  اأو�شح  �شيت،  ح�شن  ال�شيد  كفركال،  بلدية  رئي�ش 

الأمطار الغزيرة ميكن اأن تت�شبب بفي�شانات هائلة يف 

ال�شهل. ولهذه الغاية، مت بناء عّبارة وقناة ت�شريف يف 

حماولة لل�شيطرة على تدفق املياه.

ما  غالبًا  العّبارة  يغطي  الذي  ال�شياج  فاإن  ذلك،  ومع 

والغطاء  املتتراكتتم  التتتردم  ب�شبب  لالإن�شداد  يتعر�ش 

اآلخر مستوطنة  الجانب  على  يقابلها  األزرق  الخط  من  قريبة  قرية شيعية  هي  العروس(،  )قرية  كفركال 
المطلة، وفي هذه القرية غالبًا ما تركزت األنظار على تطورات حساسة مثل تشييد الجدار الفاصل من قبل 
الجيش اإلسرائيلي في عام 2012 أو المظاهرات على بوابة فاطمة. إال أن هناك نوعًا آخر من المشاكل 

التي تعاني منها المنطقة منذ فترة طويلة ويسعى المزارعون للحصول على المساعدة بغية حّلها.

يد العون من إسبانيا



 معصرة 
    علما الشعب

عام  يف  املع�شرة  يف  اإيطاليًا  وفتتدًا  اإ�شتقباله  وختتالل 

تقديره  عتتن  البلدية  رئي�ش  نتتائتتب  اأعتتترب   ،2013

ومتتدى  املع�شرة  فتتائتتدة  عتتلتتى   متتوؤكتتدًا  للم�شاعدة، 

تي�شرها لأمور النا�ش. كما اأعرب اأع�شاء اآخرون يف 

البلدية عن اآراء م�شابهة حول م�شروع املع�شرة.

و�شتتتتام  ال�شتيتتتتد  ال�شتعتتتتب  علمتتا  بلتتتتدة  اإبتتن  يقتتتتول 

حتتا�شبيتا  اإلتتى  ننتقتتتل  كّنتتا  املا�شتتتي،  »يف  ختتتوري: 

فبتات  اليتتتوم،  اأمتتا  زيتتتوننا.  لع�شتتر  مرجعيتتتتون  اأو 

باإمكاننتتا القيتتام بتذلك هنتا يف مع�شتتترة ذات اإدارة 

وتنتتتج  ونظيفتتتة  قريبتتتتة  اأنهتا  عتتن  ف�شتتاًل  جيتتتدة، 

زيتتت زيتتتتتون ذات نوعيتتتتة جيتتتدة«.

يف  الإيتتطتتالتتيتتة  الكتيبة  حتتتداد  ويتتلتتيتتام  �شكر  بتتتتدوره، 

للعالقة  رمز  »اإنها  وقتتال  الهبة،  هذه  على  اليونيفيل 

البّناءة القائمة بيننا وبني اليونيفيل منذ العام 1978 

والتي نحر�ش على احلفاظ عليها«.

اإ�شافة اإىل كونها رمزًا لل�شالم والإمناء، فاإن مع�شرة 

املتبادل  والإحتترام  الثقة  عالقة  جت�ّشد  ال�شعب  علما 

القائمة بني اليونيفيل و�شكان جنوب لبنان.

داين غفري ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

واملناخي  والتتثتتقتتايف  اجلتتغتترايف  الت�شابه  اإىل  اإ�تتشتتافتتة 

الزيت  اإ�شتخراج  البلدين، ت�شكل عملية  والغذائي بني 

العال اجلودة من الزيتون جزءًا مهمًا من تقاليدهما. 

ومن الأمثلة عن اإلتزام اإيطاليا بدفع النمو الريفي يف 

جنوب لبنان وحت�شني �شبل العي�ش يف هذه املنطقة التي 

الزيتون  مع�شرة  النزاعات،  من  طويلة  فرة  عا�شت 

الغنية  اجلنوبية  القرية  هذه  ال�شعب،  علما  قرية  يف 

باأ�شجار الزيتون.

من  كتتّل  بها  تتترّبع  التي  ال�شناعية  الزيتون  مع�شرة 

البعثة البابوية يف لبنان والكتيبة الإيطالية العاملة يف 

الذين  الأهال  اأمور  �شّهلت   2008 عام  يف  اليونيفيل 

اأ�شاليب بدائية لإ�شتخراج زيت  كانوا يعتمدون �شابقًا 

الزيتون وي�شطرون للتوجه اإىل اأماكن بعيدة من اأجل 

ع�شر زيتونهم.

من ناحيته، نائب رئي�ش بلدية علما ال�شعب كميل غفري، 

قال  الترّبع،  بهذا  الكبرة  �شعادته  عن  اأعرب  اأن  وبعد 

منذ  الإيطالية  الكتيبة  بها  قامت  التي  املبادرة  هذه  ان 

خم�ش �شنوات »�شاهمت ب�شكل كبر يف التنمية الزراعية 

البلدة  لي�شت  ال�شعب  علما  »ان  م�شيفًا  املنطقة«،  يف 

الوحيدة التي ت�شتفيد منها، بل اأي�شًا القرى املجاورة«.

وإيطـاليـا  لبنـان  بيـن  تربـط 
في  تــعــود  قديمة  صــداقــة 
إلى إرث كّل منهما  جذورها 
الــمــتـــــوســطـــــي الــمــشــتــرك 
التجـارة  السنيـن من  وآالف 
المتبادلـة إلـى جانــب التفاعـل 

الثقافـي واإلنســانـي.

اجلنوب

سان 2014
15   ني

14  15العدد 



 لبناني يهوى الغناء 
باللغة النيبالية

وي�شتذكر علي العديد من الزيارات املتبادلة 

نيباليون مع عائالتهم  التي جرت. �شباط 

خدمتهم،  اإنتتتتتهتتاء  بعد  علي  عائلة  زاروا 

�شخ�ش  عند  لإ�شت�شافتهم  �شعداء  وكانوا 

اأنه  ذلك  بطالقة،  النيبالية  اللغة  يتحدث 

تعّلم اللغة من خالل توا�شله معهم. 

عامي  يف  النيبال  اإىل  »ذهبت  وي�شيف: 

اأختترى  متترة  و�تتشتتاأعتتود  و2009،   2007

 .  2013 التتعتتام  متتن  التتثتتاين  ت�شرين  يف 

�شانتو�ش بانتا، املمثل النيبال الكوميدي 

ال�شهر، زار لبنان واإت�شل بي �شخ�شيًا. 

›�شانتو�ش  ي�شمونني  اأ�شبحوا  اأ�شدقائي 

بانتا‹ الآن لأنهم يقولون اين اأ�شبهه«.

عالقته  وراء  يكمن  التتذي  »ال�شّر«  وحتتول 

وال�شعب  النيبالية  بتتالتتثتتقتتافتتة  التتوثتتيتتقتتة 

اأكون معهم  يقول علي: »عندما  النيبال، 

على دخول عامل التجارة من خالل تفاعلنا 

معًا، واأنا اأديتتر الآن عملتتي اخلتا�ش«.

جنود  مع  بالتفاعتتل  بتتداأ  اأنتته  علي  يقول 

حتتفتتظ التت�تتشتتالم التتنتتيتتبتتالتتيتتني متتتن ختتالل 

»�شجعوين  وي�شيف:  واملنجرة.  الدلعونا 

على اأن اأ�شبح اأكرث ثقتة بنف�شتي واأن اأبني 

عالقات جديدة مع النا�ش، حيث اأخذوين 

الأقتت�تتشتتى،  التت�تتشتتتتتتتترق  يف  التتنتتيتتبتتال،  اإىل 

و�شجعوين على تعّلم لغة جديدة«.

ق�شتة علي هي اأف�شل مثال علتتى كيفيتتة 

التفاعتتل  خالل  من  �شخ�ش  حيتاة  تغّر 

اأختتتترى،  ثتتقتتافتتة  متتن  اآختتتتر  �شخ�ش  متتع 

حتّول  كيفيتة  عن  مثال  اأنها  عن  ف�شاًل 

ال�شداقتتة اإىل جتربة حياة.

هبة منذر ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

العادي  املزيج غر  �شئل عن هذا  عندما 

يف  والتتنتتيتتبتتالتتيتتة  اللبنانية  الأحلتتتتان  بتتني 

اأن ذلك يعود اإىل  اإىل  اأ�شار علي  اأغانيه، 

للمرة  توا�شل  وذلك عندما   ،1989 عام 

اإطتتار  يف  العاملة  النيبالية  الكتيبة  متتع 

اليونيفيل يف جنوب لبنان.

باإعتزاز، فيقول:  ويتحدث علي عن ذلك 

»هناك ذكريات حمفورة يف ذهني. ع�شت 

اأوقاتًا  النيباليني  ال�شالم  مع جنود حفظ 

اأختتترى  واأوقتتتتتات  وختتتتوف،  ختتطتتر  تخللها 

نف�ش  يف  نختبئ  كنا  وال�شرور.  املرح  من 

اأوقتتتات اخلطر ختتالل فرة  املتتالجتتئ يف 

لبنان،  الإ�تتشتترائتتيتتلتتي جلتتنتتوب  الإحتتتتتالل 

وتعّرفنا  �شياحية  بجولت  كذلك  وقمنا 

غّنيت  لبنان.  يف  ال�شياحية  املواقع  على 

اأغانيهم التقليدية، ورق�شنا معًا الدبكة«.

الأ�شباب  اأحد  وهذا  بيتي،  يف  اأنني  اأ�شعر 

التي جتعلني اأقّدر �شداقتي معهم«.

بقيم  والتتنتتيتتبتتالتتيتتون  اللبنانيون  يتم�شك 

يعتّز  ال�شعبني  كتتال  اأن  ذلتتك  مت�شابهة، 

يده  ميتتّد  ل  النيبال  اأن  كما  بالعائلة، 

هذه  »اإن  علي:  وي�شيف  املتتراأة.  مل�شافحة 

الإ�شالمية  لتقاليدنا  م�شابهة  التتعتتادات 

هنا. عندما يقدمون �شيئًا اأو يفعلون �شيئًا، 

و�شخاء.  بتتحتترارة  بذلك  يقومون  فاإنهم 

›الدلعونا‹،  لديهم  اأن  ذلتتك  اإىل  اأ�تتشتتف 

وعندما يغني �شعب ما الدلعونا فذلك يدل 

على مدى حبه لأر�شه، كما اأن حّب الوطن 

متجّذر يف اأعماق قلوبهم«.

التوا�شل مع النيباليني غّر ب�شكل جذري 

عامتتل  »كنتتت  باإعتزاز:  يقول  علي.  حياة 

بناء، والآن اأ�شبحتتتت تاجرًا. �شتتتاعدونتتتي 

علي عسكر، إبن بـلـدة الحنّيـة الجنـوبيـة البالغ من العمـر 48 عامًا، يـؤدي 
اللبنانية مستخدمًا  الفولكلورية  »الميجانا«  أغاني  »المنجيرة«  آلة  على 

فيها قصائد غنائية باللغة النيبالية.

الدم من أجل الحياة
من  ماليزيين  سالم  حفظ  جنود  أربعة  يتوجه 
مستشفى  إلى  تقريبًا  أسبوع  كل  اليونيفيل 

مرجعيون الحكومي للتبّرع بالدم.
يف  بالغة  بجروح  عامًا   21 عمره  كوكبا 

للدم  عاجل  نقل  اإىل  واإحتاج  �شر  حادث 

من فئة O- ، وهي فئة نادرة اإىل حّد ما.

باحلادث  كوكبا  بلدية  رئي�ش  علم  وقتتد 

الكتيبة  من  فريق  مع  يجتمع  كان  بينما 

الأن�شطة.  لتن�شيق  اليونيفيل  املاليزية يف 

اأخرب الفريق املاليزي عن احلادثة وطلب 

امل�شاعدة. وعلى الفور بداأ البحث عن فئة 

�شاعات م�شنية من  وبعد  النادرة.  الدم 

يف  اأ�شبوعي  ب�شكل  بتتالتتدم  التتتتتربع  بتتتداأوا 

م�شت�شفى مرجعيون احلكومي.

ووفقًا للدكتور داين الروماين، وهو امل�شوؤول 

عن املخترب يف م�شت�شفى مرجعيون، هناك 

حاجة كبرة للدم من جميع الفئات. يقول: 

القلب،  باأمرا�ش  »لدينا مر�شى م�شابون 

واأمتتترا�تتتش التتكتتلتتى، ولتتديتتنتتا وحتتتدة عناية 

مركزة. ونحن ن�شعر بالإرتياح عندما ياأتي 

�شخ�ش من اليونيفيل للترّبع بالدم«.

الكتيبتتة  يف  الطبي  الفريتتق  رئي�ش  اأمتتا 

املاليتتزيتتتة، املقتّدم بتتن ماجتتد، فيخلت�ش 

اإلتتى القتتول: »جميتتع الب�شتر لتديهتم نفت�ش 

اإختالفات  هناك  تكون  اأن  ميكتتن  الدم. 

الب�شرة،  ولون  والثقافتتة،  بالدين،  تتعلق 

لكنهم جميعًا بحاجتتتة اإلتتى التتدم للبقتاء 

علتتى قيتتد احلياة«. 

رانيا حرب ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

»لقد جئت اإىل هنا للترّبع بالدم لأن لدي 

اللبناين.  ال�شعب  مل�شاعدة  �شادقة  نّية 

 450 كمية  اإ�شتطاعت  رمبا  يتتدري،  من 

�شخ�ش  حياة  تنقذ  اأن  دمي  من  ملليلر 

بعد  غرو�شني  بتتال  العريف  يتتقتتول  متتتا«، 

ع�شرات  �شبقه  قد  وكان  بدمه.  ترّبع  اأن 

اجلنود املاليزيني وفعلوا ال�شيء نف�شه.

العام  متتن  اأيتتلتتول  �شهر  يف  �شيء  كتتل  بتتداأ 

من  جامعي  طالب  اأ�شيب  عندما   2012

وحدات  خمتلف  مع  والإت�شالت  العمل 

ومل  بالف�شل،  املحاولة  باءت  اليونيفيل، 

يعرث على اأي مترّبع.

وحل�شن احلظ، وجدت فئة الدم يف مكان 

اأن ما ح�شل كان مبثابة در�ش  اآخر، غر 

املاليزيني،  التت�تتشتتالم  حفظ  جلتتنتتود  بليغ 

هناك  يكون  اأن  ينبغي  اأنتته  اأدركتتتوا  فقد 

بع�ش الإمدادات الثابتة من الدم يف هذه 

الأ�شا�ش،  هتتذا  وعلى  البعيدة.  املنطقة 



والكرنفالت،  وال�شامبا،  القدم،  كرة  بلد  باأنها  الربازيل  ت�شتهر   »
)كري�شتو  التتفتتادي  امل�شيح  ومتتتثتتال  والأمتتتتازون،  التتفتتاختترة،  والقهوة 

لأكرب  اأنها موطن  اأخرى كثرة. كما  ال�شهر عامليًا وعجائب  ريدنتور( 

للتقديرات،  ووفقًا  الأو�شط.  ال�شرق  منطقة  خارج  اللبنانيني  من  جتمع 

هناك اأكرث من �شبعة ماليني برازيلي من اأ�شل لبناين. ويف احلقيقة، يبلغ 

عدد اللبنانيني املقيمني يف الربازيل �شعفي عددهم تقريبًا يف لبنان.

« الربازيل هي اإحدى الدول امل�شاهمة بقوات يف قوة اليونيفيل البحرية. 
ملراقبة  اللبنانية  البحرية  القوات  البحرية يف دعم  القوة  تتمثل مهمة 

املياه الإقليمية اللبنانية، وتاأمني ال�شواحل اللبنانية ومنع الدخول غر 

امل�شّرح به لالأ�شلحة اأو املواد ذات ال�شلة عن طريق البحر اإىل لبنان.

 ،2010 عتتام  يف  البحرية  اليونيفيل  قتتوة  قيادة  التتربازيتتل  توّلت   »
البحرية  القوة  لتتدى  �شالم.  حفظ  جندي   258 بت  حاليًا  وت�شارك 

واأملانيا  والربازيل  بنغالدي�ش  من  �شفن  ثماين  من  موؤلف  اأ�شطول 

واليونان واإندوني�شيا واإيطاليا وتركيا.

« يف ت�شرين الثاين من العام 2011، اإن�شمت الفرقاطة الربازيلية 
اأيار   17 ويف  قيادة،  ك�شفينة  البحرية  اليونيفيل  قوة  اإىل  »يونياو« 
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اإ�شُتبدلت بالفرقاطة »ليربال«. ويف 19 �شباط من العام 

الأمتترال  اإىل  البحرية  القوة  قيادة  ت�شليم  مت   ،2013

الربازيلي جوزيه دي اأندرادي بانديرا لياندرو.

« نائب رئي�ش الربازيل، ال�شيد مي�شال ميغيل اليا�ش تامر لوليا، يتحدرمن عائلة لبنانية 

من بلدة بتعبورة يف ق�شاء الكورة ب�شمال لبنان، وهو ثاين نائب رئي�ش من اأ�شل لبناين بعد 

ال�شيد خوزيه ماريا الكمني.

ل�شالح  التقني  التدريب  توفر  يف  تتمثل  الربازيلية  البحرية  للقوات  الرئي�شية  املهام  اإحدى   »

ب�شكل  عليها  وال�شيطرة  ال�شواحل  مراقبة  بغية  قدرتها  م�شتوى  رفع  اأجل  من  اللبناين  البحرية 

فّعال وم�شتقل، وذلك ملنع الدخول غر امل�شّرح به لالأ�شلحة واملواد ذات ال�شلة عن طريق البحر.

« قوة اليونيفيل البحرية هي الأوىل على الإطالق التي ت�شارك يف مهمة حفظ �شالم تابعة لالأمم 

املتحدة. اإن ن�شر قوة اليونيفيل البحرية يف اأعقاب نزاع حزيران- متوز 2006 كان خطوة هامة 

دفعت اإ�شرائيل اإىل رفع ح�شارها البحري عن لبنان.

56،153 �شفينة. ومت تفتي�ش اأكرث من  اإنت�شارها اأكرث من  هاتفت قوة اليونيفيل البحرية منذ   »
4574 �شفينة من ِقبل البحرية اللبنانية. 

هبة منذر ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي



عاصي الحالني يحتفل بعيد إستقالل لبنان مع اليونيفيل

املمار�شات  لتبادل  جاهدين  ن�شعى  ونحن 

للوفاء  مبتكرة  طرق  واإ�شتك�شاف  اجليدة 

مب�شوؤولياتنا على نحو اأكرث فعالية«.

حفل  تلقى  ع�شر،  ال�شابع  عامه  ومبنا�شبة 

قيا�شيًا  عددًا   »21 املتحدة  الأمم  »جوائز 

وكتتالت  خمتلف  متتن  تر�شيح  مئة  نتتاهتتز 

اإختيار  مت  حيث  والبعثات  املتحدة  الأمم 

الفئات اخلم�شة  فئة من  كل  مر�شحني يف 

التالية: الكفاءة، اإدارة املعرفة، التخ�شر، 

العمل التطّوعي للموظفني والتوا�شل.

وحدة  اإ�شراف  وحتت  اليونيفيل،  اإطار  يف 

يوم مي�شيه  لكل طالب  يخ�ش�ش  الفيديو 

مع اإحدى الوحدات، فينطلق ليتعّرف على 

م�شوؤولياتها واأن�شطتها وثقافتها.

يف  الهواء  على  وملح«  »خبز  عر�ش  بتتداأ 

�شهر اأيلول من العام 2012 على العديد 

اأنه  كما  اللبنانية،  التلفزة  حمطات  من 

على  اليونيفيل  �شفحتي  عتترب  ُيتتعتتر�تتش 

موقع  اإىل  اإ�شافة  ويوتيوب  الفي�شبوك 

اليونيفيل الإلكروين.

التلفزيوين  وملح«  »خبز  برنامج  ح�شل 

الذي تنتجه اليونيفيل على املرتبة الأوىل 

لعام   »21 املتحدة  الأمم  »جوائز  �شمن 

2013 يف جمال التوا�شل.

توزيع  حفل  يف  األقاها  اإفتتاحية  كلمة  يف 

اجلتتوائتتز يف نتتيتتويتتورك، قتتال الأمتتتني العام 

يوحي  »كما  متتون:  كي  بتتان  املتحدة  لتتالأمم 

تكرمي  يف  يتمثل  هدفنا  اإن  اجلوائز،  اإ�شم 

املوظفني واملبادرات التي ت�شاعد على تعزيز 

الأمم املتحدة يف القرن احلادي والع�شرين، 

التتذي  ومتتلتتح«  »ختتبتتز  برنامج  ح�شل  وقتتد 

يف  الأوىل  املرتبة  على  اليونيفيل  تنتجه 

فئة التوا�شل - »الذي يحكي للنا�ش ق�شة 

واجلّذابة  الهادفة  الو�شائل  باأف�شل  عملنا 

يف جميع اأنحاء العامل«.

خبز وملح هو عبارة عن �شل�شلة تلفزيونية 

من اإنتاج وحدة الفيديو يف مكتب اليونيفيل 

على  الربنامج  مفهوم  يقوم  الإعتتالمتتي. 

اجلتتمتتع بتتني ثتتمتتانتتيتتة طتتتالب اإعتتتتالم من 

اجلامعة اللبنانية و�شتة ع�شر كتيبة عاملة 

الأغنيات  بع�ش  احلتتالين  اأدى  اأن  وبعد 

ال�شالم  حفظ  جنود  على  اأثنى  الوطنية، 

ق�شية  فقدوا حياتهم خالل خدمة  الذين 

بني  التتقتتائتتم  بتتالتتتتتعتتاون  م�شيدًا  التت�تتشتتالم، 

اليونيفيل والقوات امل�شلحة اللبنانية.

من ناحيته، هّناأ القائتد العام اللتواء �شّرا 

متتوؤكدًا  الإ�شتتقالل،  عيتتد  لبنان مبنا�شبتتة 

ال�شتتالم  على  احلفاظ  اليتونيفيتتل  اإلتتتزام 

والإ�تتشتتتتتقتترار يف اجلتتنتتوب، ومتت�تتشتتددًا على 

اأنها »�شوف ت�شتمر بالعمل ب�شكل وثيق مع 

على  للحفاظ  اللبنانية  امل�شلحة  التتقتتوات 

ال�شالم يف جنوب لبنان«.

كما اأّدت املوظفتتة يف اليونيفيتتل ال�شيتتدة 

اأغنيتتة  احلفتتل  ختتالل  يتتو�شتتف  متتونيتتا 

متتن كلمتاتها واأحلتانهتا اأعدتهتتا مبنا�شبتة 

عيتتد الإ�شتقتتالل.

عا�شي  التتالآمتتع  اللبناين  الفنان  �تتشتتارك 

التي  الإحتتتتتفتتالت  يف  اليونيفيل  احلتتالين 

ال�شبعني  التتتذكتتترى  مبتتنتتا�تتشتتبتتة  نتتّظتتمتتتتتهتتا 

لإ�شتقالل لبنان يف املقّر العام يف الناقورة.

اأي�شًا  وهتتو  احلتتتالين،  ال�شيد  اإلتقى  وقتتد 

مع  احل�شنة،  للنوايا  املتحدة  الأمم  �شفر 

رئي�ش بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء 

الذي  احلفل  اإىل  اإن�شم  ثم  �شّرا،  باولو 

نّظمه اإحتاد املوظفني املحليني.

ويف كلمة األقاها يف احلفل قال احلالين: 

ال�شالم  حفظ  جتتنتتود  على  اأثتتنتتي  »اإنتتنتتي 

ملتت�تتشتتاركتتتتتهتتم يف احلتتفتتاظ عتتلتتى التت�تتشتتالم 

والإ�شتقرار يف لبنان«. واأ�شاف: »اإن لبنان 

يف  وم�شاهمتكم  ت�شحياتكم  ين�شى  لتتن 

حيث  اجلنوب،  يف  ال�شالم  على  احلفاظ 

اأنكم دائمًا مو�شع ترحيب«.



كانت قد متت ترقيته اإىل رتبة عقيد م�شوؤول عن فوج كامل، 

ولكنه اإختار اأن يعمل يف موزامبيق، ويف اأنغول لحقًا حيث 

املهمة  وهي  املتكاملة«،  اخلدمات  »م�شوؤول  من�شب  �شغل 

التي يعتربها الأكرث �شعوبة بالن�شبة له يف الأمم املتحدة.

حول مسيرته مع األمم المتحدة
لأول  اإن�شممت  »عندما  فيقول:  الفرة،  تلك  وي�شتذكر 

مرة اإىل الأمم املتحدة، كنا نقوم بكل �شيء يدويًا، ذلك 

اأنه مل يكن لدينا اأدوات العمل املتوفرة حاليًا«. 

ويتابتتع: »كانتتتت املهمتتتة يف اأنغتتول �شعبتتتة، حيتتث كتتتان 

ق�شتتتارى  فعلنا  التحتيتتتة.  البنيتتتة  من  القليتتتل  هنتتاك 

جهدنتا، ولكتن لالأ�شتتف، كانتتت العمليتتة غيتتر ناجحتتة 

�شيا�شيًا وال�شالم مل ي�شتمر«. 

كما عمل يف �شراليون والعراق وموزامبيق والبلقان ولبنان 

وجورجيا وليبريا، ويف مقّر الأمم املتحدة يف نيويورك.

عملي هو شغفي
يقول: »ل ميكن للمرء اأن يحقق ذاته من خالل الراتب 

وامل�شتحقات، بل يحقق ذاته من خالل العمل الذي يقوم 

اإىل  الناجحة  م�شرتي  اأعزو  واأنا  �شغفي،  هو  عملي  به. 

�شغفي يف اإجناز املهام املوكلة اإل«.

كانت اأول مهمة له مع اليونيفيل عند توّليه من�شب »م�شوؤول 

اخلدمات املتكاملة« يف عام 2000. يف تلك الفرة، كانت 

اليونيفيل يف طور ر�شد اإن�شحاب اإ�شرائيل من جنوب لبنان 

والتحقق منه. عمل �شينها يف حينه ملدة عام ون�شف.

يقول: »لقد كانت البعثة �شغرة وهادئة يف ذلك احلني، 

�شتة  اإىل  الآف  اأربعة  من  ب�شرعة  تو�ّشعت  اأن  لبثت  وما 

الإ�شرائيلي  الإن�شحاب  من  التاأّكد  وبعد  عن�شر،  الآف 

قّل�شنا العدد اإىل األفي عن�شر«.

ثم ما لبث اأن عاد اإىل اليونيفيل يف عام 2008 �شاغاًل 

من�شب مدير املوارد، وهو يعتّز بالعمل يف هذا الق�شم.

الإتفاقات  على  التفاو�ش  يف  تتدخل  ل  الق�شم  هذا  »يف 

ولكنك  الأطراف،  مع  تعمل  ول  مبا�شر  ب�شكل  ال�شيا�شية 

الأطتتراف من حتقيق  الأر�شية لذلك، حيث متّكن  توّفر 

الولية ب�شكل فّعال«.

يعترب ال�شيد �شينها اأن ثمة تطوير ح�شل يف البنية التحتية، 

اجلديد،  اخل�شراء«  التلة  »جمّمع  اإىل  التو�ّشع  �شيما  ول 

وينظر اإىل ذلك باإعتباره اأحد اأكرب اإجنازاته يف اليونيفيل.

اليونيفيل  اإىل  اإن�شممت  »عندما  بفخر:  يقول  ذلك  وعن 

كان ما ن�شبته 80 يف املائة من البنية التحتية متداعيًا. ما 

نراه يف التلة اخل�شراء اليوم كان يف وقت م�شى غابة. كان 

م�شروعًا كبرًا. ي�شتغرق مثل هذا الأمر وقتًا، ولكن مبجرد 

اأن تنتهي منه تتذكر العمل امل�شني الذي قمت به باإعتزاز«.

ال تخف من اإلنتقال
فريتتدة  بعثتتة  باإعتبارها  اليتونيفيتل  اإىل  �شينها  ينظر 

»اإنها �شغرة، مّرا�شة،  يقتول:  نوعها. وعن ذلك  من 

تتمتع ببنيتة حتتيتة متطورة واإ�شتعانتت على مّر ال�شنني 

باأف�شل النا�ش كفاءًة«.

اأما ن�شيحته اإىل ال�شباب الذين يبداأون حياتهم املهنية 

مع الأمم املتحدة، فهي على ال�شكل التال:

اجلديدة.  الفر�ش  من  اإ�شتفد  الإنتقال.  من  تخف  »ل 

بعدم  تخاطر  بذلك  فاإنك  الفر�ش  من  ت�شتفد  مل  اإذا 

تطوير حياتك املهنية«.

ويتابتتتع: »يف حتتال مل يكتتن لديتتك اإلتتتزامات عتتائليتتة، 

ل تقوقتتع نف�شتتك«.

عملت  »لقد  يقول:  واحلياة،  العمل  بني  التوازن  وعن 

حلياتي  كتتبتترًا  اإهتتتتتمتتامتتًا  ول 
ُ
اأ ومل  طويلة  ل�شاعات 

ال�شخ�شية، مع ما ي�شببه ذلك من اإرهاق. �شحيح اأنني 

اأن  ينبغي  كان  ولكن  الغولف،  ولعبت  اإجتتازات  اأختتذت 

ول مزيدًا من الإهتمام حلياتي ال�شخ�شية«.
ُ
اأ

ر نف�شه للتقاعد، مل تظهر على ال�شيد �شينها  وبينما يح�شّ

موؤخرًا  وافق  اأنه  ذلك  الن�شاط،  يف  تراجع  عالمات  اأي 

مهمة  اإىل  اإ�شافة  دارفتتور،  يف  الأجتتل  ق�شر  عقد  على 

ل�شنة واحدة مع الأمم املتحدة يف »عنتيبي« باأوغندا.

اأنطونيت ميداي ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

والتي  املتحدة  الأمم  يف  امل�شوؤول  اأعجبت  التي  الأمثولة 

رواها الربوفي�شور ماثاي تقول »ان طائرًا طّنانًا وجهت 

ل  لكونه  الأخرى  واحليوانات  الطيور  من  اإنتقادات  اإليه 

ي�شتطيع اأن يفعل �شيئًا ب�شبب �شغر حجمه، فما كان من 

هذا الطائر يف مواجهة هذا الإنتقاد اإل اأن فعل اأق�شى 

ما ي�شتطيع فعله«. 

ي�شرد ال�شيد �شينها الق�شة التي يعتربها ذات مغزى، 

كل  على  يتوّجب  ما  هو  هذا  اإل،  »بالن�شبة  وي�شيف: 

واحد منا اأن يفعله، اأي اأن ياأخذ زمام املبادرة كلما كان 

يف و�شعه ذلك«.  

وبينما كان ي�شتعد لبدء مرحلة جديدة من حياة التقاعد 

من العمل يف الأمم املتحدة يف نهاية ت�شرين الثاين، حتدث 

جمال  يف  املهنية  حياته  عن  »اجلنوب«  اإىل  �شينها  ال�شيد 

حفظ ال�شالم.

البداية األولى
متتد حياة ال�شيد �شينها املهنية على مدى 41 عامًا، فبعد 

اإن�شم  الذي  الهندي  اجلي�ش  يف  اخلدمة  من  تقاعد  اأن 

اإليه يف عام 1972، عمل بتمّيز يف جمالت خمتلفة.

يف  اخلتتتارج  يف  بها  اإ�شطلع  التي  الأوىل  املهمة  كانت 

رئي�ش  ب�شفة  لحتتق  وقتتت  يف  اأنتتغتتول  ويف  متتوزامتتبتتيتتق، 

لالأركان. وبعد اإنتهاء خدمته عاد اإىل الهند.

مل يكن يعلم اأن تلك �شتكون اآخر مهمة له مع اجلي�ش 

ولكن  موزمبيق،  اإىل  اأختترى  متترة  عتتاد  حيث  الهندي، 

هذه املرة مع الأمم املتحدة، حيث ُعر�ش عليه من�شب 

»موظف اإداري رفيع امل�شتوى«.

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 طّنان صغير صّمم على إنقاذ بيته من حرائق الغابات المدمرة.

مدير اليونيفيل المنتهية واليته يواصل نشاطه بثبات

السيد غيريش سينها خالل إطالق »أوموجا« في مقّر اليونيفيل

اجلنوب
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تشجير جنوب لبنان
اليونيفيل مؤخرًا في حملة  شارك جنود حفظ سالم من 
إعادة تحريج في محمية إبل السقي الطبيعية بجنوب لبنان.

»جــذور  جمعية   2010 العام  في  المبادرة  هــذه  أطلقت 
لبنان«، بالتعاون مع وحدات اليونيفيل الفرنسية واإليطالية 
واإلسبانية، من أجل تشجير مناطق جنوب نهر الليطاني، 
حيث تّم غرس نحو 22,000 شجرة في ست بلدات جنوبية.

إن زراعة 2000 شجرة صنوبر في إبل السقي هي بمثابة 
غرس بذور لحلم مستقبلي ببناء محمية طبيعية.

هذا وقد عمل نحو 120 جنديًا من الجيش اللبناني وقوات 
حفظ السالم في جنوب لبنان يدًا بيد لزرع الشتالت.
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ُيبـث باللغـة العربيـة على مـدى عشـر دقائق بمعدل حلقة 
جديـدة كـل أسبـوعيـن عبـر أثيـر اإلذاعـات التاليـة: الرسالـة، 
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