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لتوزيع ال�شحف واملطبوعات

تكرمياً للواء الركن ال�سهيد فرن�سوا 

وزارة  يف  مت  لروحه،  واإجالالً  احلاج 

من  اإكليل  و�سع  الوطني  الدفاع 

العماد  اجلي�س  قائد  با�سم  الزهر 

مي�سال �سليمان على لوحة ال�سهداء 

يف الريزة. وقد مّثل العماد قائد 

اجلي�س، العميد الركن جورج 

االأرك��ان  رئي�س  نائب  م�سعد 

للتجهيز.

اأخبار ون�شاطات

مهمات خلف احلدود

ن�شاطات قائد اجلي�ش

التقى قائد اجلي�س العماد مي�سال 

الكربى  ال��وح��دات  ق��ادة  �سليمان 

يف  و�سعهم  حيث  و�سباطها، 

�سورة االأو�ساع التي متر بها البالد 

اأح��داث  من  ج��رى  ما  ومالب�سات 

اأعطى  كما  االأخ��رية،  الفرتة  خالل 

توجيهاته العمالنية الالزمة 

التي  املهمات  خمتلف  اإزاء 

ينفذها اجلي�س.

يف هذا التحقيق جتوب »اجلي�س« جنوب الليطاين وتلتقي قائد اليونيفيل وعدداً 

البلدان امل�شاركة، تواكب مهامهم،  ال�شباط، اىل ع�شكريني من خمتلف  من كبار 

ت�ساألهم عن جتربتهم وعالقتهم باجلي�س اللبناين وتعاطيهم مع املواطنني.

ال�شنة الرابعة والع�شرون - �شباط 2008 - العدد رقم 272

طبع من هذا العدد 59.000 ن�سخة

ل��ب��ن��ان��ي��ة ل�����رية   2000 ال�������س���ع���ر:   •
ل��ب��ن��ان: يف  ال�������س���ن���وي  اال������س�����رتاك   •
لبن������اني�����ة لي�رة   100.000 • للأف��������راد: 
لبناني�����ة لي�����رة   200.000 • للموؤ�س�سات: 
امريكي دوالر   200 العربية:  والدول  • قرب�ص 
امريكي دوالر   250 وافريقيا:  اوروب���ا   •
امريكي دوالر   300 واوقيانيا:  ام��ريك��ا   •
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العماد مي�سال �سليمان  اأجاب  ال�سباب«،  يف حديث اىل »نهار 

عن كثري من االأ�سئلة املطروحة على ال�ساحة يف لبنان، متناوالً 

واإذ  �ستى.  وهواج�سها  و�سعوباتها  باأزماتها  الراهنة  املرحلة 

التوافق من  اأخرى على �سرورة  التاأكيد مرة  اجلي�ص  قائد  اأعاد 

زالت  ما  املوقوتة  »القنبلة  اأن  معترباً  الوطن،  م�سلحة  اأجل 

الذي يقوم بدوره بتكليف  اأن اجلي�ص  اىل  تتكتك«، ومطمئناً 

من املواطنني �سيفعل ما يلزم حلفظ اال�ستقرار.

العماد �شليمان يف 

حديث اىل »النهار«:

اأنا م�شطر

اىل تاأدية دور �شيا�شي 

لأغطي حتركات اجلي�ش





ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني 

اليا�س املّر، رئي�س اأركان القوات 

امل�سّلحة القطرية اللواء الركن حمد 

بن علي العطية على راأ�س وفد �سم 

كبار ال�ضباط يف اجلي�ش القطري، 

يرافقهم القائم باأعمال �سفارة قطر 

اأحمد الكواري.

... ووفداً ع�سكرياً

قطرياً

ا�ستقبل الوزير املر، اأمني عام 

جامعة الدول العربية ال�سيد عمرو 

مو�سى، ومت التداول يف الأو�ساع 

العامة التي متر بها البالد.

... واأمني عام جامعة 

الدول العربية

ا�ستقبل الوزير املر، املمثل 

ال�سخ�سي لالأمني العام لالأمم 

املتحدة يف لبنان ال�سيد غري 

بيدر�سون. وبحث معه التطورات 

الراهنة يف البالد خ�سو�ساً الو�سع 

يف اجلنوب.

... واملمثل ال�سخ�سي 

للأمني العام

للأمم املتحدة

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني 

اليا�س املّر، �سفري الوليات املتحدة 

الأمريكية ال�سيد جيفري فيلتمان 

يف زيارة وداعية.

وزير الدفاع الوطني 

ي�ستقبل

ال�سفري الأمريكي 

�شباط

ا�شتقباالت الوزير
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ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد مي�سال �سليمان، يف مكتبه يف الريزة، �سفرية 

الرنوج ال�سيدة اأود ليز نورهيم، وتناول البحث الأو�ساع العامة يف البالد.

قائد اجلي�ش ي�ستقبل ال�سفرية الرنوجية

�شباط

ا�شتقباالت القائد
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ا�ستقبل العماد مي�سال �سليمان، يف مكتبه يف الريزة، �سفري الوليات 

املتحدة الأمريكية ال�سيد جيفري فيلتمان، يف زيارة وداعية.

... وال�سفري الأمريكي مودعاً
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ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، �سفري اليمن 

الدكتور حممد القباطي وتناول 

البحث الأو�ساع العامة يف البالد.

... وال�سفري

اليمني

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، �سفري �سوي�سرا 

ال�سيد فرن�سوا بارا�س وتداول يف 

امل�ستجدات والأو�ساع العامة يف 

البالد.

... وال�سفري

ال�سوي�سري

... والقائم باأعمال 

ال�سفارة اليونانية

ا�ستقبل العماد �سليمان، يف مكتبه 

يف الريزة، �سفري م�سر ال�سيد احمد 

فوؤاد البديوي، وتباحثا يف الو�ساع 

العامة يف البالد.

... وال�سفري

امل�سري

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، القائم باأعمال 

ال�سفارة اليونانية ال�سيد بانو�س 

كالوجريوبولو�س، وتناول البحث 

الأو�ساع الراهنة.
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ا�ستقبل العماد �سليمان، يف مكتبه 

يف الريزة، نائب وزير اخلارجية 

الرو�سي ال�سيد األك�سندر �سلطانوف 

يرافقه ال�سفري الرو�سي ال�سيد 

�سريغي بوكني، وتناول البحث 

الأو�ساع العامة.

... ونائب وزير اخلارجية 

الرو�سي

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، الأمني العام جلامعة 

الدول العربية ال�سيد عمرو مو�سى، 

وبحث معه الأو�ساع العامة.

... والمني العام جلامعة 

الدول العربية

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد 

�سليمان، يف مكتبه يف الريزة، 

وزيرة خارجية النم�سا اأور�سول 

بال�سنيك، وتناول البحث الأو�ساع 

العامة يف البالد.

... ووزيرة خارجية 

النم�سا

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، القائم باأعمال ال�سفارة 

الفرن�سية ال�سيد اندريه باران، 

وجرى البحث يف ال�سوؤون العامة.

... والقائم باأعمال 

ال�سفارة الفرن�سية
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ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، رئي�س اأركان القوات 

امل�سلحة القطرية اللواء الركن حمد 

بن علي العطية. وتناول البحث 

�سبل تفعيل التعاون والتن�سيق 

بني اجلي�سني ال�سقيقني اللبناين 

والقطري، و�سوؤوناً تتعلق مبهمة 

الوحدة القطرية العاملة يف اإطار 

قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف 

لبنان.

... ورئي�ش اأركان القوات 

امل�سلحة القطرية

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، رئي�س هيئة اأركان 

اجليو�س الفرن�سية اجلرنال جان 

لوي�س جورجلني. وتناول البحث 

�سبل تفعيل التعاون والتن�سيق 

بني اجلي�سني اللبناين والفرن�سي، 

و�سوؤوناً تتعلق مبهمة الوحدة 

الفرن�سية العاملة �سمن قوات 

الطوارئ املعززة.

... ورئي�ش هيئة اأركان 

اجليو�ش الفرن�سية

... ورئي�ش اأركان الدفاع 

الإيطايل ووفداً مرافقاً

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد 

�سليمان، يف مكتبه يف الريزة، 

قائد اجلي�س التنزاين اجلرنال 

دافي�س اأدولف مواجنياجن، وتناول 

البحث �سبل تفعيل التعاون 

والتن�سيق بني اجلي�سني اللبناين 

والفرن�سي، و�سوؤوناً تتعلق مبهمة 

الوحدة الفرن�سية العاملة يف 

لبنان يف اإطار قوات الأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان. 

.. وقائد اجلي�ش

التنزاين

مي�سيل دونغيتو وامللحق الع�سكري 

العقيد روزاريو مو�سيلال، حيث يقوم 

بزيارة وداعية للوحدة الإيطالية 

العاملة يف اليونيفيل، ملنا�سبة 

انتهاء مهامه كرئي�س لأركان الدفاع  

وتوّليه من�سب رئي�س اللجنة 

الع�سكرية يف حلف �سمال الأطل�سي، 

حيث متنى له العماد �سليمان 

التوفيق يف من�سبه اجلديد.
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اإ�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، رئي�س اأركان 

الدفاع الإيطايل المريال جيمباولو 

دي باولو، يرافقه قائد العمليات 

امل�سرتكة يف القيادة الإيطالية 

الفريق مورو دل فيت�سيو ورئي�س 

الدعم الطبي الع�سكري الفريق



ا�ستقبل العماد مي�سال �سليمان، يف 

مكتبه يف الريزة، قائد قوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة اجلرنال كالوديو 

غراتزيانو، وتناول البحث الو�سع 

الأمني يف اجلنوب، وم�سائل تتعلق 

مبهام قوات اليونيفيل.

... وقائد قوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة

يف لبنان

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، املفكر العربي 

الدكتور عزمي ب�سارة، وبحث معه 

ق�ضايا تهّم ال�ضعبني اللبناين 

والفل�سطيني والو�سع العام يف 

البالد.

... واملفّكر العربي 

عزمي ب�سارة

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، الأمني العام للمجل�س 

الأعلى ال�سوري - اللبناين الأ�ستاذ 

ن�سري خوري، وتناول البحث 

الأو�ساع العامة يف البالد والعالقات 

اللبنانية ال�سورية.

... والأمني العام 

للمجل�ش الأعلى

ال�سوري اللبناين

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، مدير ال�سرق الأو�سط 

والبحر املتو�سط يف وزارة اخلارجية 

الإيطالية ال�سفري �سيزار رغاليني، 

يرافقه ال�سفري اليطايل غربيال 

كيكيا. ومت التداول يف الو�سع العام 

يف البالد.

ً ... ووفدا

اإيطالياً
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ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، 

يف مكتبه يف الريزة، وفداً من 

رابطة خريجي الإعالم برئا�سة 

الإعالمي عامر م�سمو�سي، حيث 

اأكدوا وقوفهم اىل جانب املوؤ�س�سة 

الع�ضكرية ال�ضامنة لل�ضلم الأهلي، 

وثقتهم بقيادتها احلكيمة.

... ووفداً من رابطة 

خريجي العلم

ا�ستقبل العماد �سليمان، وفداً من 

روؤ�ساء بلديات وخماتري وفعاليات 

منطقة جبيل يتقدمهم القائمقام 

ال�سيد حبيب كريوز، وقدموا التعازي 

باللواء الركن ال�سهيد فرن�سوا احلاج 

ومرافقه، واأكدوا دعمهم املوؤ�س�سة 

الع�ضكرية ال�ضامنة لوحدة لبنان 

واأمنه وا�ستقراره.

... ووفداً من روؤ�ساء 

بلديات وخماتري 

وفعاليات منطقة جبيل

... ووفداً من اإعلميي 

منطقتي جبيل 

وك�سروان

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، وفداً من نقابة 

حمرري ال�سحافة برئا�سة النقيب 

ملحم كرم، وقد اأكدوا دعمهم الكامل 

للموؤ�س�سة الع�سكرية.

... ووفداً من نقابة 

حمرري ال�سحافة

ا�ستقبل العماد �سليمان، يف مكتبه 

يف الريزة، وفداً من اإعالميي 

منطقتي جبيل وك�سروان واأعربوا 

عن ت�ضامنهم مع املوؤ�ض�ضة 

الع�سكرية وعلى راأ�سها العماد قائد 

اجلي�س.
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�شباط

ن�شاطات القائد
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يف اإطار لقاءاته ال�سنوية مع رابطة امللحقني الع�سكريني العرب 

والجانب، ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد مي�سال �سليمان، وفد الرابطة 

بن  حممد  املهند�س  اللواء  ال�سعودي  الع�سكري  امللحق  برئا�سة 

وقوات  الهدنة  مراقبة  جانب ممثلي منظمة  اىل  احلجاج،  ابراهيم 

الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان وم�ساعديهم.

وجهود  اليونيفيل،  قوات  بت�ضحيات  �ضليمان  العماد  نّوه  ان  وبعد 

امللحقني الع�سكريني التي اأثمرت مزيداً من التوا�سل، والتعاون بني 

كلمة  األقى  وال�سديقة،  ال�سقيقة  اجليو�س  و�سائر  اللبناين  اجلي�سني 

البالد  يف  العامة  بالأو�ضاع  تتعلق  ق�ضايا  فيها  تناول  باملنا�ضبة 

اىل  اأ�سار  حيث  ومهامها،  الع�سكرية  باملوؤ�س�سة  �سلة  ذات  وم�سائل 

الأهمية على  البالغة  التطورات  الكثري من  العام املن�سرم �سهد  اأن 

ال�سيا�سية  التجاذبات  احتدام  ظل  يف  واملحلية،  الدولية  ال�ساحتني 

والفراغ احلا�سل يف �سدة رئا�سة اجلمهورية، ول يزال لبنان يعاين 

الذي طاول موؤخراً  الإرهابي  التطورات، منها العتداء  تداعيات هذه 

دورية تابعة لقوات اليونيفيل يف منطقة الرميلة واأدى اإىل �ضقوط 

بالأم�س  ا�ستهدف  الذي  الإرهابي  النفجار  وكذلك  اجلرحى،  عدد من 

الكرنتينا ونتج  الأمريكية يف حملة  لل�سفارة  تابعة  �سيارة  القريب 

يزيد من عبء  الذي  الأمر  واجلرحى،  ال�ضهداء  �ضقوط عدد من  عنه 

امل�سوؤوليات امللقاة على عاتق اجلي�س، لكن هذا اجلي�س �سي�ستمر 

والتحديات، م�ستنداً  الوطنية ومواجهة كل املخاطر  اأداء مهامه  يف 

دوره  على  وال��دويل  املحلي  الإج��م��اع  واإىل  وحدته  اإىل  ذل��ك  يف 

الد�ستورية  والتف�سريات  ال�سيا�سية  التجاذبات  عن  بعيداً  الوطني، 

حول ال�ستحقاقات الراهنة. 

اأكد اأن اجلي�س قد ا�ستطاع من  ويف ما يتعلق مبواجهة الإرهاب، 

والأخوة  الوطن  النجاح ل�سالح  القرار املنا�سب، حتقيق  اتخاذه  خالل 

اأن لبنان بلد احلريات والقيم،  الفل�سطينيني والعامل باأ�سره، مثبتاً 

اجلي�س يف  اأداء  �سّكل  وقد  لالإرهابيني،  باأي موطئ قدم  ي�سمح  لن 

هذه املواجهة برهاناً �ساطعاً على التزامه قانون النزاعات امل�سلحة، 

واملواثيق التي ترعى حقوق الإن�سان.

اجلي�س  اأن  اعترب  الع�سكرية،  واحلاجات  الإمكانات  اىل  وبالن�سبة 

والذخائر،  والأ�سلحة  العتاد  من  املزيد  تتناول  جتهيزات  اإىل  بحاجة 

والآليات  الإلكرتونية  والأجهزة  واملراكب  ال�سواريخ  منها  �سّيما  ل 

تدخالت  اأو  م�ضبقة  �ضروط  دون  من  وذل��ك  الت�ضالت،  و�ضبكات 

�سيا�سية، اأو تاأثريات على اأدائه من الداخل اأو اخلارج، كي يت�سنى له 

تنفيذ مهماته بال�سكل الذي تتطلبه امل�سلحة الوطنية العليا، ووفقاً 

لعقيدته الع�سكرية الرا�سخة.

وكل  واليونيفيل،  اجلي�س  �سهداء  اأرواح  اإىل  التحية  موجهاً  وختم 

�سهيد �سقط دفاعاً عن لبنان، موؤكداً باأن الوفاء لهوؤلء، هو يف عدم 

لبنان  بني  فا�ضالً  حداً  بالدماء  ر�ضمت  التي  بت�ضحياتهم  التفريط 

وبني  وال�ضياع،  والتفكك  الت�ضرذم  ولبنان  امل�ضتقل  ال�ضيد  الواحد 

لبنان الر�ضالة والنموذج احل�ضاري الفريد يف العامل، ولبنان ال�ضاحة 

امل�ستباحة لالآخرين. 

التقى وفداً من رابطة 

امللحقني الع�سكريني 

العرب والجانب

قائد اجلي�ش العماد مي�سال �سليمان

والذخائر والأ�سلحة  العتاد  املزيد من  اجلي�ش بحاجة اىل جتهيزات تتناول 
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يف لقاءات مع قادة الوحدات الكربى و�سباطها

التقى قائد اجلي�س العماد مي�سال �سليمان يف قاعة العماد جنيم 

الكربى  الوحدات  قادة  متتالية  اأيام  ثالثة  مدى  وعلى  الريزة،  يف 

البالد  بها  متر  التي  الأو�ساع  �سورة  يف  و�سعهم  حيث  و�سباطها، 

اأعطى  كما  الأخ��رية،  الفرتة  خالل  اأح��داث  من  جرى  ما  ومالب�سات 

ينفذها  التي  املهمات  خمتلف  اإزاء  الالزمة  العمالنية  توجيهاته 

اجلي�س.

العماد �ضليمان اأكد اأن وحدة اجلي�ش هي ال�ضمانة احلقيقية للحفاظ 

على وحدة الوطن واأمنه وا�ستقراره، وهذه الوحدة باتت اليوم اأكرث 

الع�سكريني  وتعب  ال�سهداء  بدماء  تعمدت  اأن  بعد  و�سالبة  عمقاً 

وعرقهم يف اأكرث التجارب �سعوبة وق�ساوة.

واأ�س�اف:

الإرادة  اأملت�ه  للمواطن  وح�ق  وطني  تكل�يف  هو  اجلي�س  دور  اإن 

الوطن�ية اجلامع�ة املعّب�رة ع�ن رغبات ال�سع�ب واآماله وطموح�اته، 

ومن نتاج هذه الإرادة، العالق�ة الوثيق�ة بي�ن املوؤ�س��سة الع�سكري�ة 

وال�سع�ب، التي �سك�لت املظل�ة الرئي�سة لنجاح اجلي�س يف تنفي�ذ 

ال�سعبية  التظ�اهرات  اأم��ن  حف�ظ  من  ب��دءاً  الوطني�ة  مهماته 

ال�سهيد رفيق  الرئي�س  اغتي�ال  اإثر  البالد  التي �سه��دتها  ال�ساخب�ة 

من  ال�سورية  القوات  ان�سحاب  عن  الناجم  الفراغ  وملء  احلريري، 

ال�س�ع�ب  مع  امل�ست�رك�ة  بامل�قاوم�ة  م�روراً   ،2005 الع�ام  لبنان 

للع�دوان الإ�سرائيلي يف متوز 2006، والنت��سار على امت�داد احل�دود 

اجلنوبية، اإىل منع ح�سول الفتنة خالل اأحداث 23 و2007/1/25، 

و�سولً اإىل الت�سدي لالعتداءات الإرهابية على اجلي�س واملواطنني.

وتابع:

اإجنازات خالل كل هذه املراحل كان بف�ضل هذه  اإن ما حتقق من 

ورا�سخة،  ثابتة  الأح��وال  مطلق  يف  تبقى  اأن  يجب  التي  العالقة 

كونها  الطارئة،  والأح��داث  ال�سيا�سية  التعقيدات  كل  عن  ومبناأى 

ال�سبيل الوحيد لإنقاذ الوطن من اأزماته.

واأعرب العماد �ضليمان عن ثقته الكاملة بالق�ضاء الع�ضكري، واأ�ضار 

اإىل اأن ما يقوم به اجلي�س من حتقيقات تت�سم باجلدية وال�سفافية 

يف اأحداث ال�ضاحية الأخرية، يثبت ب�ضورة قاطعة التزام املوؤ�ض�ضة 

�سيا�سي،  تدخل  اأي  عن  بعيداً  واملحا�سبة  امل�ساءلة  مبداأ  الع�سكرية 

و�سجاعة،  ج��راأة  بكل  م�سوؤولياتهم  لتحمل  الع�سكريني  وا�ستعداد 

حمدودة  تبقى  كونها  عليها،  داأبوا  طاملا  التي  الت�ضحية  وتقدمي 

اأمام م�سلحة الوطن واملواطن.

ح�سل  الذي  اجلزئي  التبديل  حول  اأثري  ملا  ا�ستغرابه  اأبدى   كما 

بني عدد من الوحدات الع�سكرية، لفتاً اإىل اأنه تدبري داخلي �سمن 

املوؤ�س�سة الع�سكرية، ولي�س له اأي خلفية �سيا�سية على الإطالق.

وختم داعياً ال�ضباط اإىل مزيد من اليقظة واجلهوزية، موؤكداً باأن 

اأحمر، واحلياد ل يعني تخّليهم عن دورهم يف متابعة  الفتنة خط 

تنفيذ املهمات املنوطة بهم بكل عزم واندفاع.

العماد �سليمان

العلقة بني اجلي�ش واملواطنني

ثابتة ورا�سخة و�ستبقى مبناأى عن ال�سيا�سة والحداث الطارئة
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�شباط

ن�شاطات رئي�س االأركان

2
0
0

8
برئا�سة  اجلي�س  زار وفد من قيادة 

�سوقي  الركن  اللواء  الأرك��ان  رئي�س 

�ضباط  من  ع��دد  يرافقه  امل�ضري، 

عبد  ال�سيخ  الإمام  �سماحة  القيادة، 

املجل�س  رئي�س  نائب  قبالن  الأم��ري 

بح�ضور  الأعلى،  ال�ضيعي  الإ�ضالمي 

املفتي اجلعفري املمتاز ال�سيخ اأحمد قبالن، معزياً بال�سهداء الذين �سقطوا خالل 

اأحداث الأحد الفائت، ومتمنياً للجرحى ال�سفاء العاجل.  وقد اأكد رئي�س الأركان 

و�سفافيته،  التحقيق  جدية  على  �سليمان  مي�سال  العماد  اجلي�س  قائد  با�سم 

واتخاذ  امل�سوؤوليات  وحتديد  احلقيقة  لتبيان  ممكن،  وقت  باأ�سرع  واإجن��ازه 

املنا�سبة،  الإج����راءات 

اجلي�س  حر�س  وكذلك 

�ضبيل  يف  ت�ضحية  اأي  لتقدمي  وا�ضتعداده  و�ضالمتهم،  املواطنني  اأمن  على 

ذلك.

باملقابل اأعرب �سماحة الإمام قبالن عن اأمله ال�سديد ملا ح�سل، واأكد اأن الهدف 

املقاومة  و�سعب  الوطني  اجلي�س  بني  ال�سقاق  اإيقاع  هو  الأحداث  هذه  من 

ال�سامد، واأّن ما يريده اجلميع هو ك�سف حقيقة ما جرى وحتديد هوية مطلقي 

تخفيف  تكفل  التي  وحدها  هي  التحقيق  ونتائج  خلفهم،  يقف  ومن  النار 

الحتقان يف ال�سارع. كما جدد �سماحته الدعم للموؤ�س�سة الع�سكرية التي عّودت 

اللبنانيني با�ستمرار على تبيان احلقائق.

رئي�س الأركان ووفد من ال�ضباط يقدمون 

التعازي يف املجل�ش ال�سلمي ال�سيعي الأعلى
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رئي�ش الأركان ي�ستقبل نظريه القطري

الأرك��ان  رئي�س  ا�ستقبل 

�سوقي  ال���رك���ن  ال����ل����واء 

مكتبه  يف  امل�������س���ري، 

اأرك��ان  رئي�س  ال���ريزة،  يف 

اجلي�س القطري اللواء الركن 

وتناول  ال��ع��ط��ي��ة،  حم��م��د 

التعاون  مو�سوع  البحث 

ب���ني اجل��ي�����س��ني وان��ت��ه��اء 

يف  الثالثية  الوحدة  عمل 

اليونيفيل.

... وم�ساعدة املمثل ال�سخ�سي للأمني العام

للأمم املتحدة

الأرك��ان  رئي�س  ا�ستقبل 

يف  امل�سري  الركن  ال��ل��واء 

مكتبه يف الريزة، م�ساعدة 

لالأمني  ال�سخ�سي  املمثل 

يف  املتحدة  ل��الأمم  ال��ع��ام 

لبنان ال�سيدة مرتا رويد�س، 

الأم���ور  بع�ش  يف  وبحثا 

املتعلقة مبخيم نهر البارد.

الأركان،  رئي�س  ا�ستقبل 

ال����ريزة،  يف  مكتبه  يف 

الأون�����روا  منظمة  م��دي��ر 

ال�سيد ريت�سارد كوك ترافقه 

ال�سيدة ماري �سبلي. وجرى 

ال��ت��داول يف ���س��وؤون اإع��ادة 

الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني 

اىل خميم نهر البارد.

الأركان،  رئي�س  ا�ستقبل 

ال����ريزة،  يف  مكتبه  يف 

القيادة  من  اأمريكياً  وف��داً 

يف  البحث  وجرى  الو�سطى 

�سوؤون التعاون بني اجلي�سني 

يف جمال التدريب.

... ووفداً من القيادة الو�سطى الأمريكية ... ومدير منظمة الأونروا ووفداً مرافقاً

... ووفداً من اآل اأبو احل�سن

الذي اأعلن تاأييده الكامل ودعمه مواقف 

اجلي�س اللبناين والوقوف اىل جانبه.

يف  امل�سري،  ال��رك��ن  ال��ل��واء  ا�ستقبل 

مكتبه يف الريزة، وفداً من اآل اأبو احل�سن، 





اىل  ح���دي���ث  يف 

)ال�سادر  ال�سباب«  »ن��ه��ار 

اأجاب  املن�ضرم(،  �ضباط   14 يف 

كثري  عن  �سليمان  مي�سال  العماد 

ال�ساحة  على  املطروحة  الأ�سئلة  من 

الراهنة  املرحلة  متناولً  لبنان،  يف 

باأزماتها و�سعوباتها وهواج�سها �ستى. 

واإذ اأعاد قائد اجلي�ش التاأكيد مرة اأخرى 

على �سرورة التوافق من اأجل م�سلحة 

الوطن، معترباً اأن »القنبلة املوقوتة ما زالت تتكتك«، ومطمئناً اىل 

اأن اجلي�ش الذي يقوم بدوره بتكليف من املواطنني �سيفعل ما 

يلزم حلفظ ال�ستقرار.

نايلة  الزميلة  فيه  �ساركت  الذي  احلوار  ن�ش  هنا 

تويني مع جمموعة من »نهار ال�سباب«. 

يف حديث اىل

»نهار ال�سباب«

العماد �سليمان:

اأنا م�ضطر

اىل تاأدية دور �سيا�سي 

لأغطي حتركات اجلي�ش

القنبلة حتتاج

اىل تعطيل كامل

قنبلة  يدي  »بني  �سابق  وقت  يف  • قلت 
تعطيل  اىل  القنبلة  حتتاج  األ  موقوتة«، 

قبل ان تنفجر بالكامل؟

- القنبلة موجودة ومل تنفجر اإل جزئياً اليوم. وهي 

حتتاج اىل تعطيل كامل ولي�س اىل م�سكنات، ول 

حتّلها اإلّ ال�سيا�سة. من مهمة الدولة و�سع �سيا�سات 

معينة بني العائالت والع�سائر لكي تتمكن من اإدارة 

�سوؤونها.

ان  وفيه  الأخ��ري  موقفكم  من  نبداأ   •
رئي�ش  انتخاب  ي�ستعجلن  وقائده  »اجلي�ش 

الدعم  ملنحه  م�ستعدان  وهما  توافقي، 

ال�ستقرار  وتثبيت  انتخابه  لتاأمني  الكامل 

مما  ال�سيا�سي)...(  العمل  عجلة  واإع���ادة 

بالدور  القيام  من  الع�سكرية  ال�سلطة  يعفي 

ال�سيا�سي«. ماذا تعنون بذلك؟

- جاء املوقف اإثر بع�ش الن�ضائح التي دعت قائد 

اجلي�ش اىل رف�ش الرئا�ضة والتزام مكتبه من دون 

ان يتحدث اىل اأحد، ومفاد هذا املوقف اأّنه ل ميكن 

لقائد اجلي�س األّ يحّدث اأحداً لأنه مل يعد يف لبنان 

من �سيا�سة منذ ثالث �سنوات. وحتديداً عندما توجه 

قائد اجلي�س للتعزية بالرئي�س رفيق احلريري مع 

�شباط

حديث القائد

2
0
0

8
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نحن مكلفون حفظ الأمن و�سنفعل ما علينا فعله 



القيادة، كانت  من  وف��د 

هناك  وكان  اآخر،  مكان  يف  برمتها  الدولة 

انف�سال بني الدولة والأجهزة. واأنا �سعرت اأّن معي 

يوؤّدي  األ  كنه  ميمُ فكيف  لبنان  كّل  ميّثل  ا  جي�سً

مهمات. وذهابي اىل هناك هو غطاء �سيا�سي، 

بها،  اأقوم  التي  التحركات  كل  ذلك  على  وق�س 

انا م�ضطر اليها اىل حني اإعادة تركيب الدولة. 

ونحن ل يهمنا، لياأت اّي كان اىل راأ�س الدولة 

يحتمل  ل  لبنان  لأن  التوافق  نطلب  لكننا 

املزيد من التجاذب ال�سيا�سي.

الوحيد... التوافقي  املر�سح  • لكنك 
لبنان  رئي�س يف  يكون هناك  ان  املهم   -

انتاج �سلطات د�ستورية �سحيحة من  لنعيد 

املق�سد  هو  ه��ذا  ن��واب.  وجمل�س  حكومة 

ل  انا  اأتكّلم  وعندما  ذلك.  من  اأبعد  ولي�س 

بريد  بوا�سطة  للجي�س  بل  للنا�س،  اأتكّلم 

الفيتامني،  مثل  كالمي  ليكون  اجلي�س 

على  متهافت  قائدهم  ان  يظنوا  ل  كي 

ال�سيا�سة.

ان  تلفزيوين  اإعلن  يف  ورد   •
اآذار   14 »مر�سح  �سليمان  العماد 

على  حم�سوب  انت  هل  التوافقي«، 

فريق 14 اآذار؟

مر�سح  ان��ن��ي  قيل  اأدرى.  اأن��ت��م   -

ال�سّري،  �سوريا  مر�سح  ثم  املعار�سة 

انتهاء  بعد  حتى  الكالم  هذا  وا�ستمر 

اأعلن  ثم  حلود.  اميل  الرئي�س  ولية 

ول  اآذار«   14 »ق��وى  من  تر�سيحي 

على  حقيقياً  خالفاً  هناك  ان  اأعتقد 

الفريقني.  ب��ني  امل��و���س��وع  ه���ذا 

النتقادات  بع�ش  على  رددت  ان��ا 

اىل  دعتني  والتي  ايّل،  املوجهة 

ع�سكرياً،  لأك��ون  ال�سيا�سية  ت��رك 

اأن  اىل  م�ضطّر  اأنني  متنا�ضني 

اأوؤّدي دوراً �سيا�سياً لأغطي حتّركات 

قلته: ل ميكن  ما  وهذا  اجلي�س، 

�سلطة  دون  من  جي�ساً  نقود  ان 

مع  نف�سي  فوجدت  �سيا�سية، 

تغطية  اىل  م�ضطراً  قيادتي 

وخطواته  اجل��ي�����س  حت��رك��ات 

هذه  يف  والتاريخية  الكبرية 

اأ�سعب  واج��ت��زن��ا  ال��ظ��روف، 

ذلك  كل  يحتاج  األ  لبنان.  تاريخ  يف  حمطات 

وذاك،  اىل غطاء �ضيا�ضي وخطوط حامية مع هذا 

واإل  ذلك؟  وغري  واأجنبي  و�سوري  وم��واٍل،  معار�س 

فمن يغطينا؟

لبنان يجب اأن يكون

على �سورة اجلي�ش

و8   14 بني  اليوم  حاد  النق�سام  • ولكن 
اآذار، فما هي ر�سالتك؟

- هي ر�سالة اجلي�س اللبناين، الذي يجب ان يكون 

لبنان على �سورته ويت�سرف مثله. ول ميكن للبنان 

فخورون  نحن  قيمته.  فقد  واإل  هكذا  اإل  يكون  ان 

بجي�سنا، ي�ساألني م�سوؤولو الدول كيف حافظنا على 

من  وبالرغم  الظروف  هذه  يف  ووحدته  اجلي�س 

الأحداث وال�سيا�سات املختلفة، واملحطات التاريخية 

التي ع�سناها من عودة اجلي�س اىل اجلنوب بعد 35 

�سنة   30 بعد  ال�سوري  اجلي�س  حمل  واحللول  �سنة 

اأمل  والأم��ن.  البارد  حرب  اىل  الكربى  والتظاهرات 

يرّدد كثريون انه بعد رحيل الرئي�س حلود �سيختلف 

نحن  يح�سل.  مل  هذا  بينهم؟  ما  يف  اللبنانيون 

نقدم يف اجلي�س منوذجاً كبرياً، واذا كان هناك من 

�سخ�س انا او غريي قادراً على نقل هذا النموذج اىل 

املجتمع والوطن فهذا امر جيد، وهو مطلوب، واإل 

فال قيمة للبنان.

بني  اإ�سكالت  ح�سلت  اذا  انه  مرة  • قلت 
الذي  ال��ف��راغ  ظل  يف  ومعار�سني  موالني 

على  �سيبقى  اجلي�ش  ف��اإن  البلد  تعي�سه 

احلياد...

الإيجابي  اقل ذلك. حتدثت عن احلياد  اأبداً مل   -

عك�س ما كان �سائداً العام 1975 عندما عاد اجلي�س 

اىل الثكنات. انا ع�ست مرحلة ال�75 وتعلمت منها 

وقلت انه ل ميكن للجي�س ان يلزم الثكنات. هناك 

احلياد الإيجابي ويعني اننا لن نكون مع فريق �سد 

اآخر ول مع احلكومة �سد املعار�سة، واجلي�س طبعاً 

مع  �سنكون  لكننا  احلكومة،  مع  يقف  اأن  يجب 

قلته  ما  وهذا  ال�سيئة.  الأو�ساع  ظل  يف  املواطن 

لديفيد ول�س منذ ت�سعة ا�سهر واأثار تعّجبه. ودورنا 

النا�س. مهمتنا هي  الأمن بتكليف من  هو حفظ 

ان  احد  يقولّن  ول  وطني،  وتكليف  للمواطن  حق 

علينا اإعالن حالة الطوارئ، �سنفعل ما علينا فعله.

ان  اعتربت  تقريباً،  ا�سهر  خم�سة  • منذ 
للجي�ش  ا�ستنزاف  هو  ح��وادث  من  يح�سل  ما 

واإنهاك له. األي�ش الو�سع اليوم اأ�سواأ؟

القنبلة  هي  وهذه  للجي�س،  انهاك  هي  نعم   -

اجلي�س  ا�ستهالك  عنها.  حتدثت  التي  املوقوتة 

انهاك  اىل  ي��وؤدي  والتكرار  والكرثة  امل��دة  بطول 

اىل  ويحتاجون  ويتعبون  انا�س  فهوؤلء  العنا�سر. 

التدريب واىل الراحة واعادة التنظيم وان يتعلموا 

موجودون  املقابل  لكنهم يف  والن�ضباط،  القانون 

يف ال�سارع منذ ثالث �سنوات. من قبل كان هناك 

الر�س  على  اجلي�س  من  املئة  يف   60 اىل   50

ممكناً  يعد  مل  وه��ذا  احتياط،  الأخ��رون  والعنا�ضر 

اآخر،  اىل  مكان  من  ع�سكرياً  ننقل  بحيث  اليوم، 

لأن  يتعبون  واجلنود  امل��رزاب.  لتحت  الدلفة  ومن 

املهمات التي كلفنا به متعّددة وكثرية.

يف  الهدوء  اىل  ال�سيا�سيني  تدع  • اأمل 
هذه احلالة و�سرحت لهم الو�سع؟

- بلى، ومل�ست منهم جتاوباً ولكن الأر�س تتفلت 

اأحياناً وهناك انق�سام �سيا�سي حاد ينعك�س  منهم 

على النا�س.

الدول  جلامعة  العام  الأمني  لك  قال  • ماذا 
العربية يف زيارته الأخرية؟

- كان يحاول تقريب وجهات النظر وتوفري اتفاق 

على تركيبة احلكومة وا�ستمزج راأيي. فقلت له ان 

الفريقان، لنني  اتفق  اذا  ل مانع لدي يف �سيء 

ل�ست �ساعياً اىل ح�سة، بل اىل م�ساحلة الفريقني، 

ولتكون هناك  امل��ج��ال.  ه��ذا  ول��دي ط��روح��ات يف 

متّكنه  اأدوات  الرئي�س  اإعطاء  اما  يجب  م�ساحلة، 

ويتفقوا  هم  ليت�ساحلوا  وال  �سيا�سته،  تنفيذ  من 

على نقاط، ول فرق لدي لأن الأهم هو ان ن�ضل اىل 

انتخاب ومن بعد ذلك تبداأ العملية الدميوقراطية.

فريقه  ح�ضر  العتيد  الرئي�س  ان  • قيل 
الوزاري وعّدته...

اأكرب بكثري من اي  اأبداً، لأن هم اجلي�س عندي   -

اأع��رف عدد  اذا مل  اأع��دُّ الفريق  اآخ��ر. ثم كيف  هم 

الوزارة.  ول حجم  احلقائب  ول  الطوائف  ول  ال��وزراء 

يعني حت�ضري ال�ضماء »جتليطة«.

الوىل؟ حكومتك  رئي�ش  هو  • من 
- هناك ا�ست�سارات نيابية ود�ستور ل نتخطاه، ول 

يحق يل ت�سمية الرئي�س خارج هذا الإطار.

اأعمل بال�سيا�سة

لكي اأغطي اجلي�ش

رئي�ساً  ا�سمك  على  اتفقا  النزاع  • فريقا 
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الأزم��ة  اأّن  فعلً  ت�سدق  فهل  للجمهورية. 

ووزي��ر  بالزائد  وزي��ر  على  خ��لف  جم��رد  هي 

بالناق�ش، اأم اأن الفريقني يناوران؟

- يف راأيي هناك جو كبري من انعدام الثقة بني 

اىل  �سنوات  ثالث  منذ  همي  كل  وكان  الطرفني. 

اليوم ترميم هذه الثقة اىل حد ما لكي اأحافظ على 

وانا لي�س لدي وظيفة  وحدة اجلي�س. اجلو رهيب. 

اأغطي  لكي  فقط  بال�سيا�سة  اأعمل  بل  �سيا�سية، 

اجلي�س، وجهدي من�سرف للجي�س.

العهد  ان  يقول  من  هناك  جرنال،  • لكن 
�ستاأتي  حكومة  واأي  ع��ه��دك،  ه��و  املقبل 

حكومة  اأنها  خ�سو�ساً  عليك  حم�سوبة  �ستكون 

العهد الوىل...

- لي�س عهدي بل هو عهد النا�س، وعندما يكون 

الرئي�س توافقياً ي�سبح العهد ملكاً للجميع ولي�س 

مميزاً، لي�س عهد اليمني او الي�سار. واذا كانوا فعالً 

بالتوافق  القبول  عليهم  التوافق  اىل  ي�سعون 

والتخطيط للم�ساحلة. وقد قلت لهم: اإما ان تكون 

للرئي�س الو�سائل يف العدد الوزاري لإر�ساء امل�ساحلة 

او يتفق الأطراف بع�ضهم مع بع�ش.

ح�سول  م��ع  ان��ك  ذل��ك  يعني  ه��ل   •
املعار�سة على ثلث عدد الوزراء؟

اتفقوا هم بني بع�ضهم على  اذا  راأي لدي.  - ل 

املو�سوع فال م�سكلة عندي.

عن  املعار�سة  لدى  تراجعاً  مل�سَت  • هل 
دعم تر�سيحك؟

- كال.

�سليمان  ال�سابق  الوزير  كلم  عن  • ماذا 
فرجنية الأخري؟

- �سرب احلبيب زبيب.

امُلّرة  الدواء  حبة  فيك  يرى  البع�س   •
للموالة واملعار�سة يف م�ساألة علج الأزمة؟

- الدواء مر دائماً. والإناء ين�ضح مبا فيه. انا لدي 

اأ�سلوبي يف العمل ال�سيا�سي والع�سكري والوطني. 

فاإذا جاء مراً نكون ف�سلنا واذا حلواً عال.

ال�سيا�سيني  الأطراف  من  العديد  زرَت   •
�سمانات  اأعطيت  فهل  تر�سحك.  اإع��لن  قبيل 

ق��ان��ون  خ�����ش  م��ا  يف  ال��ف��ري��ق��ني  م��ن  لأي 

النتخاب مثلً ليقبل بك؟

- مَل يطلبون مني وهم يعلنون على ال�سا�سات 

على  النتخاب  يريدون  انهم  الع��الم  و�سائل  ويف 

بني  اأ�ضا�ضياً  خالفاً  اأرى  ل  ان��ا  الق�ضاء؟  اأ�ضا�ش 

عندما  وللتو�سيح،  الكبرية.  الأمور  على  الطرفني 

وارد  اأكن يف  مل  ال�ضيا�ضيني  الطراف  بع�ش  زرت 

من  مفقوداً  المل  كان  العك�س  على  بل  الرت�سح 

وعندما  الأم��ر.  هذا  اأمُبلغت  وقد  الد�ستور،  تعديل 

اأي  الأمن  م�ساألتني:  اأخ�سى  كنت  الزيارات  اأجريت 

بالن�سف  والنتخاب  والتظاهرات،  المني  اخللل 

كنت  ول  ال�سيا�سة  اأعمل يف  اأكن  واح��داً. مل  زائ��داً 

يف وارد الرت�سح. وعاد الكالم عن تعديل الد�ستور 

بعد يومني على انتهاء عهد الرئي�س حلود، وكنت 

العالم  و�سائل  تناولتها  التي  جولتي  انتهيت من 

خالفاً لرغبتي. وهناك كثريون مل اأزرهم بعد، وكان 

العديد منهم زارين يف زيارات عديدة معلنة وغري 

معلنة يف القيادة وخارجها. وانا ل اأزور اأحداً عادة، 

الو�سع  انفالت  اخ�سى  كنت  الفرتة  تلك  ولكن يف 

وكان الكل يف �سورة انه اإذا رحل الرئي�س �سيتفلت 

يف  فقلت  ال�سارع.  يف  ع�سكر  لدي  واأنا  ال�سارع. 

نف�سي �ساألعب ورقتي مع كل الطراف.

تقبل  هل  الزم��ة  ا�ستمرار  حال  يف   •
بانتخابك بالن�سف زائداً واحداً؟

- »ما حدا ما�سي بالن�سف زائداً واحداً«.

امل�سوؤولني  على  جولتك  خلل  لكن   •
حّذرت من النتخاب بالن�سف زائداً واحداً؟

انا قلت ان اجلي�س يف تلك الفرتة ل يحتمل   -

النتخاب بالن�سف زائداً واحداً.

الوطن م�ستهدف

اأّثرت  وكيف  م�ستهدفاً؟  كان  اجلي�ش  • هل 
حوادث مار خمايل على اجلي�ش؟

- ل اأعتقد ان اجلي�س م�ستهدف. ولكنني اأعرف 

اجلي�س  واأن��زل  ال�سارع  اىل  النا�س  نزل  كلما  انه 

قبالتهم ل بد ان يح�سل �سيء ما يف يوم ما، اإما 

عن طريق اخلطاأ من اجلي�س او من رعونته او من 

وامل�سكلة  ثالث.  طرف  اأي  او  املتظاهرين  رعونة 

قبل  اليه  اأنّبه  وكنت  احل��ادث  ح�سل  بكلمة.  تبداأ 

ايام ونبهت اليه كثرياً من قبل. اعتقد ان الوطن 

م�ستهدف ولي�س اجلي�س. الأخري م�ستهدف بوحدته، 

متوز  يف  �سربته  عندما  ا�سرائيل  ا�ستهدفته  وقد 

2006. فهل ت�سّدق ا�سرائيل فعالً ان اجلي�س اأعطى 

ل  انه  ال تعرف  ال�سواريخ؟  اإحداثّيات  اهلل«  »حزب 

ميكن اعطاء معلومات برادار ال اذا كانت الرادارات 

مرتبطة ببع�ضها؟ لقد �ضربت اجلي�ش لكي تق�ضمه 

اذ كان هناك من يريد  العام 1975  لتعيد م�سهد 

دخول احلرب ومن يرف�ش 

يف  لبنان  ق��وة  ان  عن  ك��الم  و�ساع  ذل��ك، 

�سعفه مقابل كالم اآخر عن ان قوة لبنان يف قوته. 

انق�سم اللبنانيون بني موؤيد للفل�سطيني امل�سلم 

واآخر للكتائبي امل�سيحي. وها هي ا�سرائيل تكرر 

حالياً المثولة نف�ضها. ف�ضربت اجلي�ش يف ظل 

النق�سام اللبناين بعد اغتيال الرئي�س احلريري 

يف  اخلالف  يبداأ  لكي  ال�سوري  اجلي�س  وخ��روج 

�ضفوف اجلي�ش على مو�ضوع املقاومة وينفرط 

اأو  فا�سلة  دولة  الدولة  وت�سبح  اجلي�س،  عقد 

دولة متال�سية. وهذا ما قاله غ�سان تويني يف 

متوز 2006، ويف العرف الدويل ي�سبح لبنان 

حتت و�ساية املجتمع الدويل ويف التطبيق 

الدولة  اأول مت�ضّرر بعد  اأّما  النا�ش.  يختلف 

حجة  عندها  تخ�سر  التي  املقاومة  فهي 

الدفاع عن الق�ضية.

اإر�ساء  دولة  جلي�ش  ميكن  كيف   •
يتهم  م�سلح  تنظيم  م��ع  علقة 

ويعتربه  ال��دول��ة  على  خ��ارج  باأنه 

البع�س دولة داخل الدولة؟

الوزاري،  البيان  يف  حمّددة  العالقة   -

طاولت  يف  يناق�س  ال�سالح  ومو�سوع 

احلوار ومع ا�ستكمال التحرير.

ال�سلح  مع  �ستتعامل  كيف   •
للجمهورية،  رئي�ساً  ا�سبحت  اذا 

�سلح  غري  �سلح  هناك  �سيكون  هل 

اجلي�ش؟

- اأتعامل معه كما تقت�ضي م�ضلحة 

الوطن، وهذا �ساأن �سيا�سي يقّرر يف 

التي  احل��وارات  ال��وزاري ويف  البيان 

هناك  وكانت  العمل.  لهذا  د  متهِّ

طاولة حوار قطعت �سوطاً كبرياً يف 

هذا املجال.

ف�سل. احلوار  • لكن 
ومن  �سيعود.  ولكنه  ف�سل   -

وهو  احل���وار  يعود  ان  ال�����ض��روري 

ميهد للم�ساحلة.

خمايل  مار  حوادث  • يف 
موؤامرة  عن  البع�س  حتدث 

امل�سكلة  يف  اجلي�ش  لإدخال 

والبع�س  �ضيا�ضية،  لأه��داف 

و�سع  اجلي�ش  ان  راأى  الآخ��ر 
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فريق  م��واج��ه��ة  يف 

�سيا�سي اأي املعار�سة؟

- اىل اليوم مل ت�سر التحقيقات اىل �سّحة هذا 

الكالم، علماً انها ا�سبحت يف مرحلة متقّدمة، بل 

اأ�سارت اىل حادث اأمني.

يف  امل�سوؤول  مقتل  مو�سوع  يف   •
جمهول.  على  ادعاء  هناك  كان  »اأمل«  حركة 

من ميكن ان يكون هذا املجهول؟

ومل  اخلطاأ.  طريق  من  قتل  يكون  رمب��ا   -

يظهر اىل الآن ان هناك طرفاً ثالثاً او طابوراً 

خام�ساً.

م�سلحني؟ املدنيون  كان  • هل 
بعد.  التحقيق  يف  ذلك  يظهر  مل  كال،   -

على  م�سلحون  هناك  يكن  مل  الأق��ل  على 

مراأى من الع�سكر والتحقيقات �ستك�سف اذا 

كان هناك �سالح بعيداً عن انظارهم.

امل�ساءلة

»مرجلة« يف هذا الوقت

حتقيقاً  ن��رى  الوىل  للمرة   •
نتائجه  وين�سر  علناً  اجلي�ش  يجريه 

خطوة  ه���ذه  ف��ه��ل  ال��ع��ل��ن.  يف 

ل�ستيعاب �سارع املعار�سة؟

- هل تذكرون اأحداث 7 اآب؟ مل يكن 

حتى  ج��رح��ى.  ول  قتلى  م��ن  ه��ن��اك 

تقريراً  ينل  مل  اأ�سود  زي��اد  املحامي 

ط��ب��ي��اً. وب��ال��رغ��م م��ن ذل��ك اجريت 

ذلك  وكان  عقوبات  وفر�ست  حتقيقاً 

مو�سوع انتقاد يل من قبل ال�سلطة 

انه  قلت  لكنني  الفرتة.  تلك  يف 

م�ساءلة،  ه��ن��اك  ت��ك��ون  ان  يجب 

ال�سلطة  داخ��ل  حتقيقاً  فاأجريت 

واأخذت تدابري يف حق امل�سوؤولني 

عن الرتكابات، على الرغم من ان 

هناك اأطرافاً عديدة متورطة يف 

الع�سكريون  واأوق��ف  املو�سوع. 

امل�ساءلة  اأوؤيد  انا  اأخطاأوا.  الذين 

وهذه »مرجلة« يف هذا الوقت، 

ويف تلك الفرتة مل يكن القرار 

قراراً  اأّتخذ  ل  انا  وحدي.  عندي 

عمل  فريق  ل��دي  ب��ل  وح���دي 

اجلو  هذا  ويف  القرار.  ي�سنع 

الطرف  يتهم  طرف  كل  حيث  �سيا�سياً  امل�سحون 

احلق.  اىل  اللجوء  هو  الف�ضل  الطريق  فاإن  الآخر، 

فليعرف من اخطاأ. ال�سدق ينجي، وينقذ الوطن.

معنويات  على  ذلك  يوؤثر  ان  تخ�سى  • األ 
اجلي�ش؟

ونقول  ن���داوي.  لكننا  ي��وؤّث��ر،  رمب��ا  التوقيف   -

باخلطاأ  يقّر  لأن��ه  جديد  فخر  م�سدر  انه  للجي�س 

ل ال�ضيا�ضيون بدورهم  ويتحّمل امل�ضوؤولية. وليتف�ضّ

ويقّروا باأخطائهم. نحن م�ستعدون ان نحا�سب، لأن 

من ي�ضحي بدمه يقبل الإقرار باخلطاأ يف تطبيق 

التعليمات.

جّر  ح��اول  من  هناك  ان  تعترب  هل   •
خطاأ  هناك  ان  او  املوؤ�س�سة  داخل  من  اجلي�ش 

يف التقدير؟

- لي�س خطاأ يف التقدير، احلادثة ح�سلت من دون 

تخطيط، كما ان التظاهرة ح�سلت فجاأة، وهي كانت 

يف الواقع حتتاج اىل ترخي�س، لكي يت�سنى للقوى 

والر�ضالة واملوقف  ال�ضكل  التح�ضري يف  الع�ضكرية 

والقرار. وعندما حت�سل التظاهرة فجاأة فاإنها تخلق 

اأموراً غري متوقعة. كال لي�س هناك من موؤامرة، ول 

اأحد يحاول »تزحيط« اجلي�س لغاية الآن. واذا ظهر 

يف  اأتدّخل  ل  واأن��ا  الق�ضاء  يحّدده  فهذا  العك�ش، 

�سوؤونه. والتحقيقات مل تنته بعد.

موقع  من  الألوية  نقل  م�ساألة  عن  • ماذا 
اىل اآخر؟

يف  كان  اخلام�س  فاللواء  روتيني.  تدبري  هذا   -

البارد منذ وقت طويل، وكان يجب نقله مل�سلحة 

بعدما  اأم��وره  ترتيب  واإع��ادة  ولتنظيمه  اجلميع 

�سقط يف �سفوفه عدد كبري من ال�سهداء واجلرحى، 

الفل�سطيني.  املخيم  يف  اجل��و  اإراح��ة  ومل�سلحة 

ا�ستغرق الأمر وقتاً، ومل تنته الحداث. فنقلناه اىل 

بقعة قريبة من مركزه ال�سا�سي يف �سربا. اطالق 

النار على املتظاهرين لي�س غاية، هو خطاأ و�ساذ. 

ممنوع علينا اطالق النار على العزل. احلادث يقع 

والع�سكري اإن�سان يخاف ويتعب.

بني  ال�سلح  انت�سار  م�ساألة  يف  راأيك  • ما 
النا�ش واطلق النار ابتهاجاً؟ من امل�سوؤول؟

- هذه م�سوؤولية وزارة الداخلية ا�سا�ساً ولكننا كلنا 

كان  اذا  احد يعرف  ول  لبنان �سالح  م�سوؤولون. يف 

ل  امل�سلكة.  وحده  لي�س  الرتخي�س  ل.  ام  مرخ�ساً 

نن�سى ان هناك خميمات فل�سطينية م�سلحة منذ 

اتفاق القاهرة وال�سالح منت�سر فيها بكرثة. طبعاً 

هناك مقاومة لكن املقاومة ت�ضبط �ضالحها بعك�ش 

ما يح�سل يف خميمات الالجئني. واملو�سوع يحتاج 

اىل معاجلة كاملة واىل توعية وطنية كي ل يطلق 

املواطن النار يف املنا�سبات.

ل حرب

احلرب؟ عودة  من  تخ�سى  • هل 
- كال، اطمئن ال�سباب اىل ان ل حرب، ولكن هذا 

ل يعني اننا لن ن�سهد حوادث اأمنية. ولكن ميكننا 

جتّنب احلوادث التي ل طعم لها.

اغتيال  يف  التحقيق  و�سل  اين  اىل   •
العميد فرن�سوا احلاج؟

ن�سل  ومل  �سور  ولدينا  م�ستمرة.  التحقيقات   -

بعد اىل نتائج.

اهلل«  ل�»حزب  التابعة  »النتقاد«  • جملة 
اغتيال  ان  فرن�سي  امني  خبري  اىل  ن�سبت 

داخلياً  خرقاً  يكون  ان  ميكن  عيد  و�سام  الرائد 

يف  خرق  من  هل  الأم��ن.  قوى  موؤ�س�سة  من 

اجلي�ش ادى اىل اغتيال العميد احلاج؟

- ل اعتقد ان هناك خرقاً يف موؤ�س�سة قوى المن 

هم،  اخت�سا�سهم  من  ال�سوؤال  على  والرد  الداخلي، 

ويجب ان يوجه اليهم. ولكن اأوؤكد ان ل خرق لدينا 

على الطالق يف اجلي�س.

ال�سابق  الوزير  ك��لم  على  ردك  ما   •
الذين  من  ان  حتدث  ال��ذي  فرجنية  �سليمان 

لتويل  مر�سح  احل��اج  العميد  ان  يعرفون 

اليا�ش  والوزير  انت  هم  اجلي�ش  قيادة  من�سب 

»القوات  يف  التنفيذية  الهيئة  ورئي�ش  املر 

اللبنانية« �سمري جعجع؟

النا�س  اأقل اي كالم عن املو�سوع، لكن  اأنا مل   -

قائداً  �سي�سبح  احل��اج  العميد  ان  ي�سعرون  كانوا 

للجي�س. وبعد اغتياله �سار الكل يعرف، وفوجئت 

يف ما بعد ان عائلة العميد احلاج كانت تعرف انه 

اأبلغته بذلك.  اأكن قد  للجي�س ومل  �سي�سبح قائداً 

وانا مل اقل �سيئاً لأنني مل اأعتقد اأ�سالً انني �ساأ�سري 

عن  حتكى  ل  الم��ور  هذه  ثم  للجمهورية.  رئي�ساً 

ومل  للمن�سب  �سميته  اذا  لأنك  م�سبقاً،  ال�سخا�س 

يكن لك اليد الطوىل يف ذلك �سياأتي من ي�سمي 

غريه.

هناك  �سار  احلاج  اغتيال  بعد  انه  • قيل 
بك  ك  التم�سَ زاد  ولذلك  املوؤ�س�سة  يف  فراغ 

يف موقعك كقائد للجي�ش؟
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- اأنا اعرف اللواء احلاج �سابطاً كفوءاً وناجحاً ويعمل 

باأمر كامل من قيادته، وقد ترك فراغاً كبرياً، ولكن 

بوفاة  تتعّطل  اأن  املوؤ�س�سات  طبيعة  من  لي�س 

على  املحافظة  يف  يكون  وجناحها  فيها،  �سخ�س 

جناحات اأفرادها اأي�ضاً. وهذا ما يح�ضل.

�سبب  البارد  حرب  يف  دوره  ان  هل   •
يف اغتياله؟

- رمبا.

العب�سي؟ �ساكر  �سار  • اأين 
- ل اأعرف، هرب.

  

من دون ح�سانة �سيا�سية 

�سيخرتق الرهاب الدولة

يف  موجود  »القاعدة«  تنظيم  هل   •
لبنان؟

ول  موجود  والره��اب  موجودة  »القاعدة«  نعم   -

يظنن احد ان الرهاب انتهى. فالرهاب ل ينتهي 

يف مكان واحد بل يتال�ضى بعد ان ي�ضاب بال�ضعف. 

والدول التي حت�سن نف�سها �سيا�سياً وامنياً تخفف 

�سيا�سياً  احل�سانة  ه��ذه  دون  وم��ن  ا���س��راره.  من 

حم�سنني  غري  ونحن  ال��دول��ة.  الره��اب  �سيخرتق 

من  يكتمل  ل  وه��ذا  �سنوات.  ثالث  منذ  �سيا�سياً 

ان يجرتح  الأمن ل ميكنه  اهلي. فرجل  �سلم  دون 

العجائب. يجب يف ال�سا�س ان تكون هناك �سلطة 

واحدة تدير المور.

اجلي�ش؟ دعم  عن  • ماذا 
- دعم اجلي�س اأمر كبري وتو�سع له برامج. منذ 

اأكرث من 15 �سنة ل ن�سلح اجلي�س وفجاأة نقرِّر الأمر، 

علينا ان نبداأ من البابوج للطربو�س، يعني تدريب 

والتدّرب  ال�سالح  وا�ستقدام  الع�سكري  وتطويع 

عليه، وكلها اأمور حتتاج وقتاً، والأهّم من كّل ذلك 

اأّنه »ل يحّك جلدك كما ظفرك«، فمهما اأعطينا من 

وحاجة  للجي�س فهذا ي�سّد جزءاً  واأ�سلحة  م�ساعدات 

لت�ضليح  خطة  ن�ضع  اأن  نحن  علينا  ولكن  معينة، 

جي�س على �سكل هبات ونعمل لها، قد متتّد على 

5 �سنوات اأو 10 اأو حتى اأكرث، ولكن اأن ن�ستمّر يف 

ع ونر�ضلها اىل الدول  »ال�ضحادة« فن�ضع لئحة تب�ضّ

ون�ستعطي، فهذا لن ينجح.

�سيا�سّية؟ امل�سوؤولية  • هل 
لوائح  ورفعنا  مرات  عدة  بذلك  طالبنا  - طبعاً. 

لي�سّوقوها  اأخذوها  ولكن  وامل�ستلزمات  باملطالب 

عند الدول مبعنى ماذا �ستعطوننا، هذا جيد ولكن 

لي�س كافياً.

موازنة  من  دائمة  �سكوى  هناك  • كانت 
الرغبة  عدم  اإّنه  اأم  مايّل  ال�سبب  هل  اجلي�ش، 

يف ت�سليح اجلي�ش؟

حالياً  خطاأ،  مفهوم  ه��ذا  ولكن  معاً  الثنان   -

عملية اإعادة اإعمار خميم نهر البارد تكّلف اأكرث من 

»قّوة  مقولة  حتكم  كانت  �سابقاً  اجلي�س.  ت�سليح 

املقولة  هذه  �ضقوط  مع  وبعدها  ب�ضعفه«  لبنان 

ومع وجود اجلي�س ال�سوري، كانوا يقولون اإّن اجلي�س 

ذهب  اليوم  اللبناين،  اجلي�س  �ساعد  يمُ ال�سوري 

اجلي�س ال�سوري فمن ي�ساعد اجلي�س اللبناين. كانوا 

الطائرات  هناك  الطائرات  عن  لن�ستغن  يقولون 

ال�سورية، ون�ستغني عن ال�سواريخ هناك �سواريخ 

اجلي�س ال�سوري. ح�سناً ولكن ماذا نفعل الآن؟

العقيدة القتالية

والعلقة مع �سوريا

يف  لبنان  »ق��وة  مقولة  اإن  تقول   •
ُت�ستعاد  اأن  ميكن  ه��ل  �سقطت،  �سعفه« 

جمّدداً مع و�سولك اىل الرئا�سة؟

- معقول؟؟! هل اأكون خوري ول اأوؤمن بالقدا�س. 

ال�سعار  ه��ذا  يرفعون  ك��ان��وا  م��ن  العك�س،  على 

اأ�سقطوه.

القوى  بع�س  طالب  الخرية  املرحلة  • يف 
للجي�ش،  القتالية  العقيدة  بتغيري  ال�سيا�سية 

ا،  عدوًّ وا�سرائيل  �سقيقاً  بلداً  �سوريا  ترى  التي 

اللبنانية  ال�سيا�سّية  ال�سلطة  ان  حني  يف 

جتاهر بعدائها ل�سوريا، فما هو موقفكم؟

القوى  من  الكالم  ه��ذا  يقول  من  هناك  هل   -

ال�سيا�سّية؟

تغيري  عن  حتدثت  اللبنانية«  • »القوات 
هيئتها  رئي�ش  قال  فيما  القتالية،  العقيدة 

من  والعدو  اأمامكم  من  »البحر  التنفيذية 

والنائب  جنبالط  وليد  النائب  كذلك  ورائكم« 

�سعد احلريري؟

لي�ش  جامعة،  وطنية  لإرادة  تخ�ضع  العقيدة   -

يف اإمكان اأي كان اأن يغرّيها، هذا اأمر يخ�ضع لإرادة 

هذا  يف  اإرادت��ه  ميلي  من  وهو  اللبناين  ال�سعب 

الأمر.

الرئا�سة  �سدة  اىل  و�سولكم  حال  يف   •
كيف �ستكون العلقة مع �سوريا؟

طبيعتها،  اىل  العالقة  تعاد  ان  يجب  جيدة.   -

اكرث من جيدة.  وان تكون 

احد يقول غري  ول  تكون ممتازة.  ان  يجب 

ذلك. للبنان دور وحرام الّ ي�ستعمله. ودوره ناجت 

ونعمة  نقمة،  احياناً  ت�سّكل  التي  تركيبته،  من 

ي�ضهد  مّنا  اأف�ضل  من  اإدارتها.  عرفنا  حال  يف 

تزورين  عندما  واحل�ضارات؟  الثقافات  لتعاي�ش 

على  اأمامهم،  بنف�سي  اأفخر  الأجنبية  البعثات 

يتعّجبون  وهم  �سعيف،  جي�س  اننا  من  الرغم 

وي�ساألون اأ�سئلة ن�سعر اأّنها بدائية عن التعامل 

يف اجلي�س.

اللبنانيون  باخلوف.  ي�سعر  • اجلميع 
وت��رك  بالهجرة  ال��ه��رب  ع��ن  يبحثون 

حال  يف  م�سروعكم  ه��و  م��ا  ال��ب��ل��د، 

و�سلتم للرئا�سة؟

- امل�ساريع كثرية، هناك حكومة تقرتحها 

وتدر�سها. ل �سّك للرئي�س خطه وتوجيهاته 

وح�ضوره. ما ا�ضتطيع ان اأعد به هو اأن اأنقل 

الناجحة يف موؤ�س�سة اجلي�س اىل  التجربة 

الوطن، واعتقد اّنها �ستكون انطالقة جيدة 

لتحقيق الكثري.

اجلي�ش لي�ش بعيداً عن 

الدميوقراطية

جتربة  تكرار  من  تخ�سى  • األ 
ف�سل الع�سكرّيني يف احلكم؟

الآخرين،  اأق��ّوم جتربة  ان  اأري��د  ل   -

مكّونات  ول��ك��ن  ف�سلوا،  اأم  اأجن��ح��وا 

اجل��ي�����س، ومم��ار���س��ة ال��ق��ي��ادة يف 

اجليو�س املعا�سرة، ل تبتعد ابداً عن 

الدميوقراطية، بل العك�س فاجليو�س 

قائدها  ينجح  والتي  ت�سبهنا  التي 

النا�س  ان���واع  خمتلف  ادارة  يف 

هو  ال�سيا�سية،  ميولهم  وخمتلف 

الدميوقراطية.  اىل  بكثري  اأق��رب 

وما ح�سل معنا منذ ثالث �سنوات 

يف  الدميوقراطية  هو  الآن  حتى 

عدالة  اىل  حتتاج  لأنها  عينها، 

واإر�ساء  تفكري  وحرية  وم�ساواة 

اجلي�س.  يف  ال�سباب  طموحات 

اذا مل يكونوا مقتنعني  فهوؤلء 

وطموحات  طموحاتهم  ب���اأن 

ومذهبهم  وبيئتهم  عائالتهم 
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ال�سيا�سية  وخلفيتهم 

بع�ضهم  يبقون  ل  اجلي�ش  يف  متوافرة 

منذ حلظة  يقل  اأمل  الفرتة.  هذه  كّل  بع�ش  مع 

ا�ست�سهاد الرئي�س احلريري ان اجلي�س �سينق�سم، 

يقولوا  اأمل  ال�سوري  اجلي�س  ان�سحب  عندما  ثم 

العدوان  خ��الل  وك��ذل��ك  �سينق�سم  اجلي�س  ان 

اأمُر�سل  عندما  او   ،2006 متوز  يف  ال�سرائيلي 

خميم  معارك  خ��الل  او  اجل��ن��وب،  اىل  اجلي�س 

نهر البارد، او يف 23 و25 كانون الثاين العام 

اجلي�س  ان  يقولون  ا�سبوعني  كل  املا�سي؟ 

قيادته  ب��اأّن  اجلي�س  برهن  وق��د  �سينق�سم 

الع�سكريني،  قيادة  من خالل ممار�ستها يف 

الأق��رب  ان��ه  الإن�سانية،  امل��ب��ادئ  خ��الل  من 

ال�سحيح  فالع�سكري  الدميوقراطية.  اىل 

اىل  الذاهب  لّن  الدميوقراطية،  اىل  اأقرب 

يتجاوب  الذي  هو  وطنه  �سبيل  املوت يف 

العامل  يف  املعروفة  الإن�سانية  القيم  مع 

وحقوق الإن�سان واحلريات ورفع الظلم.

معك  الفكر  هذا  �ستحمل  • هل 
اىل رئا�سة اجلمهورية؟

- اأنا اأمار�س هذا. وطبعاً يف حال جنح 

اأحد يف اأمر ما ل يتخّلى عنه.

يف  تكون  باأن  �سرت�سى  • هل 
مدير  جمرد  للرئا�سة  و�سولك  حال 

للأزمة؟

جهدي  حالياً،  الرئا�سة  اأرى  ل  انا   -

من�سب بالكامل على قيادة املوؤ�س�سة 

الع�سكرية. هذا اجلي�س الذي حافظنا 

املا�سية  الثالث  ال�سنوات  يف  عليه 

جتربة  ه��ن��اك  مي��ك��ن.  م��ا  باأف�ضل 

اكت�سبناها، انا والقيادة التي اأعمل 

معها، و�سرنا نعرف ما الذي يفيد 

يعرف  وعندما  ي�ضر،  ال��ذي  وم��ا 

ال�سخ�س اخلطاأ يقوم بال�سح.

املحكمة  من  موقفك  • ما 
الدولية، هل توؤيدها؟

لأحد  �سلطة  ل  لأن��ه  طبعاً،   -

على اأرواح النا�س.

حال  يف  �ستعملون  • هل 
على  الرئا�سة  اىل  و�سلتم 

وال�ضباط  اجلنود  ا�ضرتداد 

اختطفوا  الذين  اللبنانيني 

يف 13 ت�سرين العام 1990؟

- كل املوا�سيع املطروحة لي�ست �سراً على اأحد، 

والأفكار  وامل�ساريع  املوا�سيع  من  الكثري  هناك 

املوجودة على الطاولة. من ينجح يف اإجناز 30 يف 

املئة منها »كرّت خريه«. كل هذه املوا�سيع �ستطرح 

وهي يف حاجة اىل متابعة و�سدق واإخال�س ولكن اي 

ق�ضية �ضتنجز فهذا بحث اآخر.

امللف؟ هذا  عن  معلومات  عندك  • هل 
- يف احلقيقة ل.

ال�سوري  الرئي�ش  من  �سمعته  الذي  • ما 
يف ات�سالك الأخري معه؟

- كالم جيد ودعم.

للرئا�سة؟ تر�سيحك  دعم  • هل 
- نعم. انا مل اأتكلم معه يف ال�سيا�سة، ولكن هو 

بني  دائمة  ات�سالت  هناك  واأكرث.  دعم  عن  حتدث 

قيادة  وبني  وبيني  واللبناين  ال�سوري  اجلي�سني 

اجلي�س ال�سوري.

ل وقت للخوف

نف�سك؟ على  تخاف  • هل 
يخاف  لأخ��اف.  الوقت  عندي  لي�ش  )ي�ضحك(   -

املرء عندما يرتاح كثرياً وي�سبح يريد »�سم الهوا« 

اىل  امل�ساء  يف  اأذهب  عملي  يف  اأنا  اأكرث.  يخاف 

بيتي وهو على مقربة من وزارة الدفاع، ول اأفكر 

الأذى موجود  ان  يف هذا اخلطر. لكن هذا ل مينع 

وحمتمل، بق�سد التخريب ولي�س بق�سد �سخ�سي. اأنا 

رئي�س موؤ�س�سة وقد تكون هناك �سعوبة يف الوقت 

احلايل التفاق على غريه، مّما يعني ان قتله قد 

وقد  احلاج  فرن�سوا  اللواء  قتلوا  بلبلة.  اىل  يوؤدي 

يقتلوين فيما لو ا�ستطاعوا. ولكن �سراحة ل اأعي�س 

هاج�س اخلوف لكرثة ان�سغالتي وقلة خروجي.

من  الآخرين  ال�ضباط  حتّركات  تاأثرت  • هل 
بعد اغتيال اللواء احلاج؟

انزووا  ال�ضباط  اإن  للقول  البع�ش  �ضعى  اب��داً.   -

يف بيوتهم بعد اغتيال اللواء احلاج. وهذا كالم غري 

�سحيح اطالقاً. بدلً من اأن نحمي اجلي�س، نتناقل 

معنويات  ت�ضعف  التي  ال�ضحيحة  غري  الأخ��ب��ار 

الع�سكريني. على الإطالق مل يتغري �سيء.

احلال،  هذه  على  الو�سع  �سي�ستمر  • هل 
بتنا ن�سعر وكاأننا يف العراق؟

- يبدو انه كانت هناك رغبة عند البع�ش لي�ضبح 

يتحّول  مل  ولكن  من��اذج  هناك  كالعراق.  لبنان 

لبنان عراقاً وان �ساء اهلل ننجح يف ترميم و�سعنا. 

البداية تبداأ بالتوافق، وهذا ل يعني اإلغاء املوالة 

واملعار�سة وامنا باإنتاج �سلطات د�ستورية معرتف 

بها، اي ان يكون املرء معار�ساً ولكن يعرتف بالآخر 

اأو اأن يكون موالياً ويعرتف بالآخر، ول يجوز منطق 

التخوين.

احلالة؟ هذه  اىل  تنظرون  • كيف 
ال�سباب.  معنويات  على  وتوؤثر  ج��داً  مزرية   -

اأي  من  ي�سمعونه  الذي  الكالم  يجردوا  ان  عليهم 

الأ�سا�س  ويفّكروا يف  لأي طرف،  م�سلحة �سخ�سية 

نبني خطاأ على خطاأ.  اننا  امل�سكلة  واملنطلقات. 

الع�سكريني  باإبعاد  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  ننجح يف 

اأجمُع ال�ضباط واأُعّمم حما�ضر خطية  عن هذا اجلو. 

ت�سل اىل كل ع�سكري لنبتعد من هذا اجلو. ليتنا 

كنا ن�ستطيع اأن نوّجه ال�سباب، هذا الأمر يحتاج اىل 

تربية وعمل يف الوزارات والإعالم.

�سباب.  هم  الع�سكريون  بالنتيجة  • ولكن 
بطوائفه  ويتاأّثر  بيئته  ابن  هو  ال�ساب  وهذا 

يف  �سعوبة  هناك  مدى  اأّي  اىل  ومناطقه، 

ا�ستيعابه باملوؤ�س�سة الع�سكرية؟

ويخ�ضع  اجلي�ش  اىل  ال�ضاب  يدخل  عندما   -

باأفكارنا،  ويقتنع  �سهالً  يجده  الوطنية،  للتن�سئة 

وعندما يبداأ باخلروج اىل بيته ويعود يبدو متاأثراً 

يقول  وه��ذا  ي�سرخ  واآخ��ر  يبكي  ه��ذا  بالعاطفة. 

عمالء  ه��وؤلء  يقول  واآخ��ر  ا�سرائيل،  مع  تعاملوا 

فيتاأثر.  لأمريكا  عمالء  هوؤلء  يقول  واآخر  ل�سوريا، 

دائمة  برنامج توعية  ولدينا  التوعية  نحن نعتمد 

لن�سحب الع�سكري من الأفكار واملفاهيم اخلاطئة. 

اإننا جنحنا. قد ل يكون النجاح بن�سبة 100  واأقول 

على  املح�سلة  واإمّن��ا  ي�سّكك،  من  فهناك  باملئة، 

الأقّل مننعه ان يقوم باأداء نتيجة ما ي�سمع ويبقى 

يف اأدائه وطنياً.

ما  او  العلم  خدمة  اإلغاء  مع  كنت  • هل 
كان ي�سّمى تداولً التجنيد الجباري؟

ارت�ضاها  للوطن  طوعي  جتنيد  اأ�ضّميها  كنت   -

ال�سباب من خالل نوابهم الذين قرروا خدمة العلم، 

انا  النواب.  خالل  من  اإلّ  قانون  هناك  لي�س  لأن��ه 

انهم  الآن  اعتقد  الوطنية.  وللتوعية  للحاجة  معه 

اذا �سئلوا لقالوا ايجابيات كبرية نتجت من خدمة 

 15 )حواىل  منهم  البع�ش  خدمات  جّددنا  العلم. 

الفاً(. يجب ان نعيد خدمة العلم بطريقة معينة 

قد تكون اختيارية يف مقابل راتب او ب�سكل تن�سئة 
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لالآخرين.

اجلي�ش واحلالة الوطنية

وقبول  املواطنني  عند  احرتام  هناك   •
اخرى  اأمنية  موؤ�س�سات  عك�ش  على  للجي�ش 

لي�ش عليها اإجماع من اللبنانيني، ملاذا؟

لي�س  وهذا  وطنية  حالة  دائماً  اجليو�س  متّثل   -

اخرتاعي. الرئي�س جورج بو�س قال بعد 11 ايلول 

2001 »اجلي�س هو �سمانة احلرية«. اجلرنال ديغول 

كان يقول اي�ضاً اإنه يف دولة كرثت فيها الع�ضبيات 

ال��روح  ال  خ��ال���س  م��ن  ه��ن��اك  لي�س  وال��ت��ط��رف، 

الع�سكرية. يف اجلي�س هناك روح ع�سكرية ل اأعلم 

كم هي موجودة يف الجهزة الأخرى، التي ينح�سر 

عملها يف �سابطة عدلية و�سرطة. اجلي�س اأمر اآخر 

وهو تن�سئة خمتلفة عن قوى الأمن كي ل نظلمها.

حكم  اأف�ضل  ان  اأحياناً  لك  يخطر  هل   •
للبنان هو احلكم الع�سكري؟

تظنوا  ول  ابداً،  الع�سكري  باحلكم  اأقتنع  ل  اأنا   -

اأقرب  الع�سكري.  اأهون من احلكم  ان احلكم املدين 

عرف  يف  وهذا  املدنّيون،  هم  احلرب  اىل  النا�س 

هيمنة  عن  يتحدثون  الذين  اأي�ضاً  الأمريكيني 

الع�سكرية  ال�سلطة  على  ال�سيا�سية  ال�سلطة 

يعلمون  الأمريكيون  مدار�سهم.  يف  ويدّر�سونها 

ال�سلطة  على  ال�سيا�سية  ال�سلطة  هيمنة  نظرية 

وانا  اإليه،  �سعيت  وما  اأري��ده  ما  وه��ذا  الع�سكرية 

يقول  اأي�ضاً  يف حاجة اىل تغطية �ضيا�ضية. ولكن 

املدنيون  هم  احلرب  ي�سعلون  من  ان  المريكيون 

الع�سكري يدرك معنى احلرب  لأن  الع�سكر،  ولي�س 

والقتلى واملاآ�سي والويالت وانتم ترون يف لبنان 

وفهمكم كفاية. نحن نهدئ ونطفىء وهم ي�سعلون.

بني  ربط  هناك  املتقدمة  الدول  • يف 
من  ه��ذه  هل  واجلامعات،  اجلي�ش  موؤ�س�سة 

الأفكار الواردة عندكم؟

- �سحيح، مئة يف املئة. هناك اأمران اأ�سا�سّيان 

عالقات  نقيم  نحن  واجلي�س.  اجلامعة  الوطن:  يف 

ان تتفعل  مع اجلامعات يف كل املجالت، ويجب 

اكرث،  اجلي�س  ويتوحد  جيداً  اجلامعة  تتوّحد  عندما 

وا�سعة،  خطة  يتطلب  الأمر  اكرث.  مثمرة  لت�سبح 

ال��وزارات برامج تن�سئة على  ان يكون يف  ويجب 

وزارة  يف  �سواء  اجلي�س  يف  املوجودة  تلك  غ��رار 

الرتبية او اخلارجية واإمنا باأ�سلوب خا�س.

ودولية،  اقليمية  �سراعات  وليدة  • اأزمتنا 
العربي  »النهار  يف  تويني  ج��ربان  وكتب 

احلل  هو  الإيجابي  احلياد  اإن  يقول  وال��دويل« 

هل  للجي�ش،  و�سمان  حميطه  يف  للبنان 

توافق على ذلك؟

- هذه فكرة من الأفكار اجليدة املطروحة، ولكن 

كل اأمر ل يحوز وفاق اللبنانيني يجب ان ن�ستبعده، 

اجماع  عليه  كان  اذا  الوطنية  ل��الإرادة  يطرح  الأمر 

مميز  بلد  وه��و  �سعب،  بلد  يف  نحن  مي�سي. 

وفخورون مبكوناته ونريد ان نحافظ عليها ول نريد 

اأن نبقى ملتزمني  اإبعاد اي من مكّوناته. وعلينا 

حميطنا العربي وق�ضاياه اأكرث من غريه.

الق�ضاء  على  التفاق  من  الرغم  على   •
اختلف  هناك  النتخابية  الدوائر  لتق�سيم 

بني  الق�ضاء  اىل  بالن�ضبة  التفا�ضيل  على 

الأطراف، ما هو موقفكم؟

النتخابية  الدوائر  ت�سغري  على  اتفاق  هناك   -

وهذا مطلب اأ�سا�سي وافق عليه اجلميع. التفا�سيل 

قالوا  وكّلهم  ة،  املخت�سّ املوؤ�س�سات  يف  تدر�س 

بالق�ضاء. 

معنويات اجلي�ش

تاأتي من املواطن

تخوف  هناك  خمايل،  مار  حوادث  • بعد 
جم��دداً  يلعب  اأن  اجلي�ش  ي�ستطيع  األ  من 

دوره بحرية؟

يطلق  اأن  دون  من  المن  ي�ضبط  اجلي�ش  كال   -

املواطن  م��ن  ت��اأت��ي  اجلي�س  معنويات  ال��ن��ار. 

والتكليف املعطى له من النا�س. الدور الذي يلعبه 

هو تكليف وطني ولي�س لأي جهة. ناأمل اأن ننجح 

يف امل�ستقبل يف �سبط الو�سع من دون اإطالق نار 

وتكون العربة للجي�س وللنا�س.

على  مبا�سرة  الر�سا�ش  ا�ستعملتم  • ملاذا 
كالتفريق  اأخرى  اأ�ساليب  بوجود  املواطنني، 

امل�ضيل  الغاز  او  املطاط  الر�ضا�س  اأو  باملياه 

للدموع؟

- مل يكن هناك حت�ضري للمو�ضوع، عادة ي�ضتدعى 

لالأمر،  لكنا جتّهزنا  قبالً  عرفنا  لو  املدين.  الدفاع 

النا�س  اإبعاد  بق�سد  وامنا  متعمداً،  يكن  القتل مل 

وتفريقهم عن اأماكن اعتربت خطرة.

اجلي�ش  بني  تن�سيق  هناك  مدى  اأي  • اىل 
وقوى الأمن؟

يف  قليل  منذ  عندنا  كانوا  كبري،  تن�سيق   -

يزوروننا  ا�سة  احل�سّ الأو���س��اع  يف  دائماً  اجتماع، 

ونوّزع نحن املهمات.

اإميل  للرئي�ش  الأخري  البيان  • يف 
حتّدث  بعبدا،  ق�سر  مغادرته  ل��دى  حل��ود 

مل  ط���وارئ،  حالة  ت�ستدعي  ظ��روف  عن 

هل  �سعوبة.  اأكرث  احلالية  والظروف  حت�سل 

حالة  تعلن  اأن  جي�ش  كقائد  املمكن  من 

الطوارئ؟

قمنا  لو  به.  �سنقوم  البلد  يحتاجه  ما  كل   -

يعني ممنوع  �ضباط  الطوارئ يف 14  باإعالن 

مبنع  قمنا  الثاين  كانون   25 يف  التجمع. 

التجوال، وهو اأمر غري قانوين، ولكن قمنا به 

لأن امل�ضلحة تقت�ضي ذلك.

ملتب�ساً  كان  حلود  الرئي�ش  بيان   •
اىل  ي��دُع  ولكن مل  حت��دث عن ظ��روف 

حالة طوارئ.

لأنه  ملتب�ساً  ولي�س  ذكياً  بياناً  ك��ان   -

�سمن القانون والد�ستور، الرئي�س حلود قال 

قبل يوم خالل زيارتنا له باأنه لن يخالف 

الد�ستور.

الوطن ل يبنى

باإرادة خارجية

اىل  الو�سول  عدم  حال  يف   •
عن  البع�س  يتحدث  رئي�س،  انتخاب 

ما  والتدويل،  الأمن  ملجل�ش  تدّخل 

هو موقفكم من املو�سوع؟

ان  ويجب  يح�سل  لن  اهلل  �ساء  ان   -

ها يف بيان  نعمل لعدم ح�سوله، وقلتمُ

اأخري، ل يبنى الوطن باإرادة خارجية، 

طوائف  يعني  م�سرتك  عي�س  هذا 

مع  تعي�س  ان  يف  راغبة  متعّددة 

بع�ضها. اأ�ضالً  الدول العادية تت�ضّرر 

من التدويل فكيف نحن؟

ومل  الفراغ،  طال  لو  • فيما 
قبل  رئي�ش  انتخاب  يف  ننجح 

املقبلة  النيابية  النتخابات 

اجلي�ش  مدى  اأّي  اىل   )2009(

ي�ستطيع ان يتحّمل؟

اأن  ل يحتمل، يجب  الو�سع   -

نحّلها ل تزال القنبلة املوقوتة 

»تتكتك«.

خ��ب��ري  ه����و  م����ن   •
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املتفجرات؟

- ل اأعرف ولكني م�ستعّد لدعمه.

مي�سال  بالعماد  علقتك  هي  كيف   •
عون؟

- جيدة جداً.

خلل  ال��زي��ارات  من  ت�ستثنه  اأمل   •
جولتك على ال�سيا�سّيني؟

قدر  اأح��د  اأي  اأزر  مل  العك�س.  على  اب��داً   -

زياراتي للعماد عون، حتى رئي�س اجلمهورية 

مل اأزره قدر زيارتي للعماد عون.

الرئا�سة؟ اىل  للو�سول  يدعمك  • هل 
- يقول ذلك.

جعجع؟ • �سمري 
 - جيدة ولكن لي�س هناك عالقة م�ستمرة.

فرجنية؟ • �سليمان 
- كتري منيحة.

؟ ن�سراهلل  • ح�سن 
- كثري منيحة وقد تكون الأف�ضل.

بري؟ • نبيه 
- جيدة وهو رئي�س جمل�س نواب.

احلريري؟ • �سعد 
- جيدة جداً.

�سفري؟ • البطريرك 
اذا  اأّنني  اأي�ضاً. ولكن هذا ل يعني   -

رئي�ساً  بي  ياأتون  معهم  جيداً  كنت 

للجمهورية. قد يكون هذا الأمر نقطة 

�سعف.

ن�سحو  اأن  املمكن  من  • هل 

يف 26 ويكون هناك رئي�ش للجمهورية؟

 - حتى الآن اأقول ل. اجلو ل يزال �سلبياً.

�سيتغرّي؟ الذي  • ما 
املتعلق  الثاين  البند  على  اتفقوا  حال  يف   -

باحلكومة. ولكن حتى الآن ل يبدو ان هناك اتفاقاً.

الظّل  حكومة  بيان  على  اّطلعت  هل   •
للبيان  منه  �ستاأخذون  وه��ل  ال�سبابّية؟ 

احلكومي؟

- نعم.

على ال�سباب اأن يتفلتوا

من ال�ضطفافات املذهبية ال�ضيقة

لبنان؟ ل�سباب  ر�سالتك  هي  • ما 
- يجب ان ي�ساهموا يف احلياة اللبنانية ال�سيا�سية 

والقت�سادية والإدارية.

يجب ان يخرجوا من ال�سطفافات. ونحن با�ستثناء 

لي�ش  وهو  ال�ضباب«  »نهار  نراه يف  الذي  الن�ضاط 

�سعبياً حتى اليوم، ل نرى ن�ساطات �سبابّية م�ستقّلة 

عن ال�سطفافات. الو�سع الطائفي يف لبنان ي�سّكل 

يف  اللبناين  ال�سباب  نرى  ال�سباب.  اأم��ام  عائقاً 

اخلارج اأ�سحاب دور يف القت�ساد ويف كل املجالت، 

فيما نحن يف الداخل غري قادرين على حل اأمورنا، 

اأين  اأزماتنا.  يحّلوا  اخلارج حتى  من  اأنا�ضاً  وُنح�ضر 

�سبابنا الذين هم رواد يف اخلارج، واأعرف الكثريين 

يف  هم  حيث  ق��رار  اأ�سحاب  وهم  بي،  ويّت�سلون 

كيف  يعرفوا  مل  اإنهم  اأق��ول  اأن  اأري��د  ل  اخل��ارج. 

ياأخذون دورهم يف لبنان. قد يكونون يف حاجة اىل 

من ي�سجعهم واىل خطة.

ففي غياب ال�سباب نفتقد اجلراأة والتجّدد. القائد 

ال�ضغار  بال�ضباط  نف�ضه  يحّوط  يكرب  عندما  اجلّيد 

والتمّرد  واجلراأة  الثورة  فيهم  يجد  لأنه  ال�سن،  يف 

واحلرية.

ك�سباب؟ تعدنا  • مباذا 
�ضرط  ال�ضيا�ضية  احلياة  دور يف  لكم  يكون  اأن   -

ان تتفلتوا من ال�سطفافات ال�سيا�سية واملذهبية 

ال�ضيقة.

للإعلمّيني؟ تقول  • ماذا 
اإعالمي  منرب  لديه  من  وك��ل  خطري،  الإع��الم   -

اأكرث من غريه، لأن كلمة قد تقتل واأخرى  م�سوؤول 

على  القادر  الكلمة.  كانت  البدء  يف  يي،  حتمُ قد 

قلتمُ  فاذا  غريه،  من  اأكرث  م�سوؤول  كلمته  اإ�سماع 

كلمة مف�سدة �ساأف�سد كثرياً من النا�س اأو العك�س. 

وهنا تربز م�سوؤولية رجل الدين الكبري او ال�سيا�سي 

الذي ميلك منرباً.

فقط  ولي�س  م�سوؤولية  وهي  كلمة  اأ�سحاب  اأنتم 

�سيا�سة وارتهان واإر�ساء خلط املوؤ�س�سة او ال�سيا�سي، 

الكلمة ال�سجاعة يجب اأن تكون دائماً كلمة حق.

على ال�سيا�سيني األّ يخّوفوا ال�سعب...

فالوطن �سراكة

لل�سيا�سيني؟ ر�سالتك  هي  • ما 
- األ يخوفوا ال�سعب وليتفقوا على الوطن ويبنوا 

وطناً  نبني  اأن  يجب  �سقف  بال  وطن  هذا  وطناً. 

ونتفق. والوطن �سراكة، هناك م�سوؤولية كبرية. مل 

ينتخب ال�سعب م�سوؤوليه حتى يتباعدوا ويختلفوا. 

»ل«  يقولوا  ان  يجب  بعد.  ي��ث��وروا  مل  ال�سباب 

للزعيم  نربر  األ  علينا  حق.  معكم  لي�س  للزعماء. 

ال�سبع  »ياأكلها  خلفية  على  كانت  مهما  اأفعاله 

ول ياأكلها ال�ضبع« وهذه الأحاديث. عندما يخطئ 

جبه. الزعيم يجب اأن يمُ

املدين؟ باملجتمع  توؤمن  • هل 
لو  اجلي�س  حول  ال�سعب  التّف  مل��اذا  براأيكم   -

جيدة،  من  اأكرث  به  وعالقتنا  معه  اأّننا  يلم�س  مل 

طيبة  عالقة  ميلك  العامل  يف  جي�س  اأي  واأحت��ّدى 

واأمريكا  اأوروبا  لبنان. يف  كما يف  املواطنني  مع 

الأمة«، نحن منار�س  يدّر�سون ما ي�سمى »اجلي�س 

النظرية يف �سكل ممتاز ولو اننا ل نعلمها. املجتمع 

املدين هو الأ�سا�س، ويغطي تق�سري الدولة عندما 

يح�سل. ربحنا يف البارد لوجود النا�س اىل جانبنا. 

واأي�ضاً التفاف النا�ش اأدخلنا اىل اجلنوب. 



جنوب الليطاين
اأر�س الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم

علقتنا باجلي�ش اللبناين 

ممتازة ومثمرة واأمنياتنا

اأن يعم ال�سلم وطنكم اجلميل

اأحببنا

بحركم

واجلبل

والنا�ش الطيبني

ع�سكريو اليونيفيل يتحدثون

كانون الثاين

UNالواجب خلف احلدود



حدود  خلف  اإمن��ا  واجبهم  ي���وؤدون 

الذين  اليونيفيل  ع�سكريو  بلدانهم. 

و�سلوا اىل جنوب لبنان على منت القرار 

1701، فاق عددهم ال�13 األفاً. يف الناقورة 

الرئي�ش ومنه يتوزعون جنوب  مركزهم 

والغربي.  ال�سرقي  بقطاعيه  الليطاين 

اأّما يف البحر فثمة قوة بحرية هي الأوىل 

من نوعها يف تاريخ الأمم املتحدة. قوات 

اليونيفيل  اأو  املعّززة  الدولية  الطوارئ 

غري  هي   1701 القرار  مبوجب  تعمل  التي 

القرار  ظل  يف  اليونيفيل  عليه  كانت  ما 

اليونيفيل متار�ش مهامها  اأن  425، خ�سو�ساً 

حالياًَ يف وجود اجلي�ش اللبناين خلفاً للواقع 

املعّززة،  واليونيفيل  املا�سية.  العقود  يف 

قوة حفظ �سلم، تراقب، تفيد، وتوؤازر اجلي�ش 

اللبناين يف تنفيذ مهمته اإذ اأن الإمرة هي 

للجي�ش اللبناين يف حال وقوع اأي حادث.

لكن  الأمنية،  بالناحية  يتعلق  ما  يف  هذا 

يتمثل  اإن�ضانياً  دوراً  اأي�ضاً  متار�س  القوات  هذه 

ت�ساهم  التي  واخلدمات  التنمية  م�ساريع  يف 

الحتلل   من  عقود  اآثار  اجلنوبيني  تخطي  يف 

الدور  هذا  خلل  ومن  الدولة.  وغياب  واحلرمان 

نف�ضه، حتاول اليونيفيل اأي�ضاً اإر�ضاء عالقة اإيجابية 

مع اجلنوبيني وتعزيز عامل الثقة بينها وبينهم، 

فمن دون هذه الثقة ل ميكن للمهمة اأن تنجح.

جنوب  »اجل��ي�����ش«  جت��وب  التحقيق  ه��ذا  يف 

اليونيفيل اجلرنال كلوديو  الليطاين وتلتقي قائد 

ع�ضكريني  اىل  ال�ضباط،  كبار  من  وعدداً  غراتزيانو 

من خمتلف الرتب ومن خمتلف البلدان امل�ساركة، 

تواكب مهامهم، ت�ساألهم عن جتربتهم وم�ساعرهم 



وعلقتهم باجلي�ش اللبناين وتعاطيهم 

مع املواطنني.

ع�سكريون من م�سرق الأر�ش ومغربها 

عن  بعيداً  اأر�سنا  يف  واجبهم  ي��وؤدون 

بيوتهم وعائلتهم.

بع�ضهم يجد �ضعوبة يف التكيف مع 

مناخ يعترب قا�سياً ن�سبة ملناخ بلدانهم، 

وبع�ضهم مينعه حاجز اللغة من التوا�ضل 

مع كثريين.

بحرنا  و�ضحره  بريوت  اأده�ضته  بع�ضهم 

واجلبل...

اآخ������رون ت��زع��ج��ه��م زح��م��ة ال�����س��ري 

البلد  هذا  اأحبوا  واآخ��رون  والبريوقراطية، 

اجلميل و�سعبه الودود ول يخفون اأملهم من 

حجم معاناته.

واأي�ضاً بع�ضهم ا�ضت�ضهد على اأر�ضنا...

�ساركنا  ما  بطريقة  منهم  كل  النهاية  يف 

يف  امل�سقات  ووط��اأة  احلياة  فرح  وي�ساركنا 

وطننا املثقل جراحاً وهموماً، واملتطلع اىل غٍد 

ي�ستحقه.

تقدير ملا  امللف حتية  هذا  هوؤلء جميعاً  اىل 

يبذلونه من جهود من اأجل وطننا واأهلنا.

كل  تقريباً  �سملت  التي  جولتنا  اأن  اىل  اإ�سارة 

القوى امل�ساركة يف اليونيفيل، بداأت ُبعيد تعّر�ش 

اإرهابي  اعتداء  اىل  الإ�سبانية  للقوة  تابعة  دورية 

اأدى اىل ا�ست�سهاد �ستة عنا�سر يف 24 حزيران 2007، 

وانتهت يف اليوم الذي اأعقب اإنفجار الرميلة الذي 

اأدى بدوره اىل اإ�سابة ع�سكريني اإيرلنديني يف كانون 

الثاين 2008.



ماذا بعد القرار 1701؟

املعززة  الدولية  ال��ط��وارئ  ق��وات  على  جولتنا 

انطلقت من مقر هذه القوات يف الناقورة حيث 

وكان  غراتزيانو  كالوديو  اجلرنال  قائدها  ا�ستقبلنا 

لنا معه احلوار الآتي:

 1701 القرار  قبل  ما  اليونيفيل  بني   •
ال�سكل  �سعيدي  على  تغرّي  الذي  ما  وبعده، 

والداء؟

- عند تاأليف قوات اليونيفيل بعد القرار 1701، 

يونيفيل  ت�سمية  لط��الق  مباحثات  ع��دة  ج��رت 

عن  العدول  مت  اأن��ه  اإل  اجلديدة،  القوات  على   2

املو�سوع اإحرتاماً لليونيفيل 1. وبراأيي اأن تغيري 

تختلف  اليوم  املهمة  لأن  �سرورياً  كان  الت�سمية 

ح�سر   425 فالقرار  ال�سابق.  يف  عنها  مت��ام��اً 

مهمتها  جعل  اإذ  وقيدها،  اليونيفيل  �سالحيات 

تقت�سر على املراقبة ور�سد التحركات. ويف نهاية 

اإىل  تفتقر  نف�سها  القوات  هذه  وجدت  املطاف 

اإ�سافة  املهمة.  لتنفيذ  الكافية  واملعدات  العديد 

عدة  �سابقاً  اليونيفيل  اعرت�ست مهمة  ذلك،  اإىل 

عوائق، فمنذ العام 1978 وحتى العام 2006، مل 

بقعة  يف  العمل  الدولية  القوات  با�ستطاعة  يكن 

حمررة لوقت طويل، لأن الأر�س كانت حمتلة من 

قبل ا�سرائيل لفرتة طويلة، وكان هناك م�ساكل مع 

الفل�سطينيني. وحتى العام 2000 عندما ان�سحبت 

اللبناين  اجلي�س  ينت�سر  مل  ال�سرائيلية  القوات 

مل  اليونيفيل  ق��وات  ف��اإن  وبالتايل  اجلنوب،  يف 

مع  واإمن��ا  �سرعية  قوى  مع  حينها  تتعامل  تكن 

املقاومة.

لعتداءات  �سابقاً  اليونيفيل  تعر�ست   •
الآن  اإليها  �ستلجاأ  فهل  القوة،  ت�ستعمل  ومل 

يف حال ح�سلت خروق للقرار 1701؟

- يجب التمييز بني عمليات اخلرق والعمليات 

تكون  اأن  ميكن  فالأخرية  العدائية، 

بال�ضرورة  فلي�ش  اخل��رق  اأم��ا  خرقاً، 

ذلك،  على  وامل��ث��ال  ع��دائ��ي��اً.  عمالً 

ال�سلحة  بنقل  يقوم  اأحدهم  كان  اإذا 

فهذا  مدنيني  يهاجم  اأو  اجلنوب  يف 

الوقت  وخرقاً يف  عدائياً  يعترب عمالً 

القوة  ا�ستعمال  ميكن  وهنا  نف�سه، 

قام  اإذا  اأم��ا  امل�سكلة.  هذه  ملعاجلة 

الأزرق  اخل��ط  بخرق  الطرفني  اأح��د 

هذا  ت�سوية  اإىل  التو�سل  فيمكننا 

مننع  اأن  بال�ضرورة  ولي�ش  اخل��رق، 

مرات،  عدة  ح�سل  ما  وه��ذا  حدوثه. 

حيث تو�سلنا يف كل مرة اإىل ت�سوية 

قبل  م��ن  ح�سلت  ال��ت��ي  اخل��روق��ات 

اإىل  ولي�س  املتنازعني  الطرفني 

اإىل  �سيقودنا  كان  ذلك  لأن  تفاديها 

القيام بهجوم لوقف اإطالق النار وهذا 

اأن  اإىل  اإ�سافة  ال�سائب.  بالمر  لي�س 

ت�سويته  تتم  اخلرق  من  النوع  هذا 

عرب القنوات ال�سيا�سية. فقوات اليونيفيل لي�ست 

اجلي�ش  دور  اأي�ضاً  هناك  واإمنا  امل�ضاكل،  لكل  احلل 

اخلروقات  تفادي  يف  الطراف  وخمتلف  اللبناين 

واإيقافها. على اأي حال، اإذا ح�سل نوع من اخلروقات 

نتعامل  ف�سوف  وبقدراتنا   1701 بالقرار  مي�س 

معه يف حينه.

اأدوار اإن�سانية واإمنائية

اإن�ساين  بدور  اليونيفيل  قوات  تقوم   •
يف  الأ�سا�سي  دوره���ا  جانب  اإىل  واإمن��ائ��ي 

حول  ملحة  تزويدنا  ميكن  فهل  الأمن،  حفظ 

خمتلف هذه املهام؟

- يف القرار 1701 اأ�سندت اإىل قوات اليونيفيل 

حتقيق:

رميا �سليم �سومط

ماري احل�سري

اأعرب عن احرتامه

الكامل للجي�ش اللبناين

غراتزيانو: يجب التمييز بني 

عمليات اخلرق والعمليات 

العدائية

ناأمل بالو�سول 

اإىل وقف دائم 

لطلق النار

بني لبنان 

وا�سرائيل

قائد قوات الطوارئ

اجلرنال كلوديو غراتزيانو
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مهمة متكاملة حيث بات عملها ي�سمل خمتلف 

املجالت من حفظ الأمن اإىل دعم اجلهود الع�سكرية  

اأو�ساع  بهدف حت�سني  وذلك  العمار،  اإعادة  ودعم 

اجلنوب اللبناين وامل�ساعدة يف خلق و�سع يحول 

هذه  من  مطلوب  اأنه  والأه��م  احل��رب.  وقوع  دون 

دائم وحماية  اللبناين ب�سكل  القوات دعم اجلي�س 

املدنيني اإذا كان و�سع احلكومة اللبنانية واجلي�س 

اللبناين ل ي�سمح بذلك.

احلكومية  غري  املنظمات  دعم  اأي�ضاً  واجبنا  من 

اأكرث من ن�ضاط يف  واملنظمات الن�ضانية، ولدينا 

ال�سوؤون  ق�سم  يديره  م�سروع  فهناك  الإطار.  هذا 

املدنية يف قيادة اليونيفيل مهمته تاأمني الدعم 

الفوري للمواطنني عرب تخ�سي�س مبلغ من املال 

األف دولر للم�ساركة يف عملية  وقدره حواىل 25 

اإعادة الإعمار.

املدين- التن�سيق  ق�سم  هناك  اأخرى،  جهة  من 

وحدات  من  وحدة  كل  داخل  موجود  وهو  الع�سكري 

مع  التن�سيق  خ��الل��ه  م��ن  وي��ت��م  اليونيفيل، 

وروؤ�ساء  خماتري  من  املناطق  يف  امل�سوؤولني 

بلديات وغريهم من الفعاليات ملعرفة اإحتياجات 

كل منطقة، ومن ثم تزود كل دولة الوحدة اخلا�سة 

الإن�سانية  امل�ساريع  لدعم  املال  من  مبلغاً  بها 

ال�سوؤون  ق�سمي  اأن  اإىل  ال�سارة  وجتدر  والإمنائية. 

املدنية والتن�سيق املدين - الع�سكري يت�سابهان 

له  ت�سرف  الأخري  اأن  فارق  املهام، مع  من حيث 

ثالثة  اأو  مليوين  اإىل  اأحياناً  ت�سل  اأ�سخم  مبالغ 

ماليني يورو.

التنمية  اإط��ار  يف  يندرج  اآخ��ر  م�سروع  هناك 

املتحدة  الأمم  »م�سروع  اإدارة  حتت  البناء  واإعادة 

الإمنائي«، وهو نوع من الت�سهيل مل�ساريع اإعادة 

خمتلفة  دول  من  اأم���وال  نقل  خ��الل  من  الع��م��ار 

مل�ضاعدة اجلنوب. وهنا ت�ضطلع قوات اليونيفيل 

بهدف  اللبناين  اجلي�س  مع  وذلك  املن�سق  بدور 

وا�سحة  خطط  وو�سع  امل�ساعدات  توزيع  تنظيم 

للم�ساريع، بغية اإحقاق العدل وعدم التمييز لي�س 

بني املواطنني فح�ضب واإمنا اأي�ضاً بني املنظمات 

والقطاعات وخمتلف الطراف.

واأ�ساف قائالً:

اخلدمات  فلك  يف  ت��دور  التي  م�ساريعنا  من 

والقنابل  الألغام  عن  الك�سف  م�سروع  الن�سانية، 

فيه  ونعمل  احل���رب.  خلفتها  التي  العنقودية 

يف  الألغام  لنزع  التن�سيق  مركز  مع  بالتعاون 

يف  اللبناين  اجلي�س  يف  الهند�سة  وفوج  اجلنوب 

وهو  الن�ساين،  الألغام  بتفكيك  يعرف  ما  اإط��ار 

يختلف عن العمليات العادية للك�سف عن الألغام 

ذلك اأننا نتعاطى مع الأرا�سي الزراعية للمواطنني، 

وبالتايل يجب اأن نكون يقظني جداً ومتاأكدين من 

اأ�سبحت خالية  العمل فيها  التي ننهي  اأن الر�س 

من الألغام حفاظاً على �سالمة املواطنني.

يف  ملحوظاً  تقدماً  نحقق  اأننا  بال�سارة  ويجدر 

امل�سروع املذكور ونحن متاأكدون اأن م�سكلة الألغام 

�ستحل العام املقبل.

يذكر اأي�ضاً يف اإطار ال�ضق الإن�ضاين والإجتماعي 

جنوبية،  عائلة  األفي  توظيف  اليونيفيل  لعمل 

اإ�سافة اإىل اإ�ستفادة حواىل ع�سرين األف عائلة من 

اليونيفيل بطريقة غري مبا�سرة.

تن�سيق متكامل مع اجلي�ش

ق��وات  ب��ني  التن�سيق  يتم  كيف   •
اليونيفيل واجلي�ش اللبناين؟

الناجحة  املهمات  اأب��رز  من   -

هي   1701 القرار  حققها  التي 

انت�سار اجلي�س يف اجلنوب للمرة 

وبالطبع  عاماً.   35 بعد  الأوىل 

الع�سكري  ال��وج��ود  ت��زاي��د  ف��اإن 

وقوات  جي�س  من  املنطقة  يف 

التام  التن�سيق  يفرت�س  دولية 

الطرفني، وهذا ما يفر�سه  بني 

اي�ضاً القرار 1701 الذي يوؤكد اأن 

التن�سيق والتعاون بني الطرفني 

اإلزاميان ولي�سا اختياريني، ومن 

دونهما فاإن حتقيق مهمة حفظ ال�سالم م�ستحيل 

التعاون  هذا  لتحقيق  جاهدين  نعمل  فنحن  لذا 

وميكن القول اإننا را�سون متاماً عن النتائج.

يف اإطار عملية التن�سيق األتقي ب�سكل منتظم 

مطر،  بول�ش  الركن  العميد  الرتباط  جهاز  رئي�ش 

العماد  اجلي�س  قائد  اآخر  اإىل  من حني  األتقي  كما 

و�سع  اأج���ل  م��ن  نعمل  حيث  �سليمان  مي�سال 

من  املحددة  املهام  تن�سيق  كيفية  حول  قواعد 

التوا�سل دائم من خالل  قبل الطرفني. كذلك فاإن 

ال�ضباط اللبنانيني املوجودين يف غرفة عمليات 

وال�سرقي، ومن  الغربي  القطاعني  اليونيفيل يف 

الوحدات.  يف  املوجودين  الرتباط  �ضباط  خالل 

ويجدر بال�سارة اأننا ما نزال نح�سن طرق التوا�سل 

�ساخن  خط  اإن�ساء  مت  حيث  اللبناين،  اجلي�س  مع 

ال�ضباط.  خمتلف  مع  مبا�ضر  ب�ضكل  للتوا�ضل 

امل�سرتك  التدريب  زي��ادة  على  حالياً  نعمل  كما 

يف  اأي�ضاً  ونفكر  وتعاوننا،  ن�ضاطاتنا  وتكثيف 

اإن�ضاء نقاط مراقبة م�ضرتكة اإ�ضافة اإىل الدوريات 

مكثف  ب�سكل  نتعاون  كذلك  املعلومات.  وتبادل 

اأنقل  اأن  اأود  وهنا  الإرهابية.  الأعمال  دون  للحوؤول 

الذين  للع�سكريني  نكّنه  ال��ذي  الكامل  الح��رتام 

الكثري من  وقدموا  البارد  نهر  الإرهاب يف  واجهوا 

الت�ضحيات.

اجتماعات  اآخر  اإىل  وقت  من  حت�سل   •
برعاية  واإ�ضرائيليني  لبنانيني  �ضباط  بني 

اليونيفيل، فما الهدف منها حتديداً؟

لبنانيني  �ضباط  ب��ني  دوري���ة  ل��ق��اءات  ثمة   -

منها  الهدف  اليونيفيل،  برعاية  واإ�سرائيليني 

 .1701 للقرار  وفقاً  الأمنية  الج���راءات  تطبيق 

املجتمعون  يتعاطى  ل  الجتماعات  ه��ذه  خ��الل 

الأمنية  الق�ضايا  يتناولون  وامنا  ال�ضيا�ضية  المور 

واأبرزها اخلط الزرق وذلك يف اإطار ال�سعي لتجنب 

خط  هو  الزرق  اخلط  اأن  يعلم  فالكل  اخلروقات. 

يف  فالتعاون  لذلك  فعلية،  حدوداً  ولي�س  مر�سوم 

احلوؤول  يف  ي�ساعد  الثالثة  الأطراف  بني  الرت�سيم 

دون ح�سول خروقات.

ويجدر  الثقة.  بناء  عملية  يف  بداأنا  اأننا  والأهم 

بال�سارة اأن هذه اللقاءات هي اخلط الديبلوما�سي 

ما  اأف�ضل  من  وهي  واإ�ضرائيل  لبنان  بني  الوحيد 

قّدمه القرار 1701، وناأمل اأن يح�ضر لوقف اإطالق 

الأر�س  من  بقعة  هناك  اأن  نعلم  فنحن  دائم،  نار 

مو�سوع  نناق�س  ونحن  لالحتالل  خا�سعة  تزال  ما 

الن�سحاب.

اجلرنال غراتزيانو يتحدث 

اإىل الزميلة رميا
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العتداءات على اليونيفيل ت�سعرنا باحلزن 

لكنها ل توؤثر على عملنا والتزامنا

اإ�سبان  جنود  �ستة  قتل  مدة  منذ   •
احلادثة  هذه  تاأثري  فما  تفجري،  ح��ادث  يف 

اليونيفيل؟  لعنا�سر  املعنوي  الو�سع  على 

من  بها  قمتم  التي  الأمنية  الإج��راءات  وما 

جراء هذا احلادث؟

اإرهابياً  - ما تعّر�س له اجلنود الإ�سبان كان عمالً 

عد بوا�سطة  جرى خالله تفجري �سيارة مفخخة عن بمُ

يقومون  الإره��اب��ي��ني  اأن  وب��راأي��ي  حتكم.  جهاز 

واجلي�س  اليونيفيل  ق��وات  �سد  عدائية  باأعمال 

اللبناين لأنهما املوؤ�س�ستان اللتان توؤمنان ال�سلم 

وال�ستقرار. فهناك من هو �سد ال�سالم و�سد لبنان 

ولذلك نالحظ ازدياد العتداءات.

اأنها  اأما بالن�سبة اإىل موقفنا مما ح�سل، فاأوؤكد 

كانت حلظة حزينة لكنها مل توؤثر على �سري عملنا. 

فقد التزمنا القرار 1701 ومل يحدث اأي تغيري يف 

التزامنا املهمة املوكلة اإلينا. ولكننا بالطبع قمنا 

الذي  التهديد  ب�ضبب  الأمنية  التدابري  مب�ضاعفة 

يطالنا.

للخطر،  معّر�سون  اأننا  نعلم  نحن  حال،  اأي  على 

وقد  املخاطر،  لحتمال  والقوة  ال�سجاعة  ولدينا 

قوات  من  جنود  �ستة  من  اأكرث  الواقع  يف  خ�سرنا 

لقوا  بلجيكيني  جنود  ثالثة  فهناك  اليونيفيل. 

اجلنود  اأح��د  قتل  كما  �سيارة،  ح��ادث  يف  حتفهم 

جمموع  يجعل  ما  قذيفة،  ج��راء  من  الفرن�سيني 

القتلى ع�سرة جنود. بالطبع هذا اأمر حمزن، ولكنه 

األف جندي  اأر�سلنا خم�سة ع�سر  فاإذا  غري مفاجئ، 

م�ضلحني  اأ�ضخا�ضاً  وت�ضم  حرباً  ت�ضهد  اأر���ش  اإىل 

موؤ�سفة  حوادث  ح�سول  نتوقع  اأن  الطبيعي  فمن 

الأعمال  بوجود  �سيما  ل  جنودنا،  واجهها  كالتي 

الأدنى  احلد  اإىل  تخفي�ضها  ميكن  التي  الإرهابية 

ولكن من ال�سعب اأن تلغى متاماً.

يف  و�سعت  التي  املتفجرة  عن  • وماذا 
القا�سمية؟

- تلك كانت عبوة نا�سفة بدائية ال�سنع وبالتايل 

اعتقلت  وقد  �سابقتها.  من  وخطراً  تعقيداً  اأقل 

ول  العملية  يف  م�ستبهني  اللبنانية  ال�سلطات 

بعد  نعلم  ل  حال  اأي  على  اآخ��ر.  عن  تبحث  ت��زال 

اأننا  املهم  ولكن  مرتابطني  العتداءان  كان  اإذا  ما 

ب�سرية،  لأي خ�سائر  نتعر�س  الثانية مل  املرة  يف 

اليونيفيل وقد  فالعبوة و�سعت خارج بقعة عمل 

يكون ال�سبب اأن اإجراءات الأمن اأ�سبحت اأكرث ت�سدداً 

ما حال دون اإمكان عبور ج�سر القا�سمية اإىل الداخل، 

ولكنها يف جميع الأحوال كانت حماولة ملنعنا من 

تطبيق القرار 1701.

مع  التحقيق  اأظهرها  دلئل  من  هل   •
امل�ستبه بهم؟

ع��دة  ه��ن��اك  ال���واق���ع  - يف 

الق�ضية  ه��ذه  يف  حتقيقات 

اجلي�س  م���ن  ك���ل  ب��ه��ا  ي��ق��وم 

الإ�سبانية  وال��وح��دة  اللبناين 

لكن  اليونيفيل.  ق��وات  وقيادة 

التقدم بطيء لأنه يتعلق بعمل 

اإرهابي واأي�ضاً لأن اأحداً مل يعلن 

م�سوؤوليته عن العتداء.

اأن���ه  ���س��ح��ي��ح  ه���ل   •
قوات  عدد  تخفي�س  �ضيتم 

اليونيفيل؟

- لن يكون هناك تخفي�ش واإمنا بع�ش التغيريات 

ت�سرين  منذ  م�سبقاً  عليها  املتفق  والتبديالت 

اأر�ضل  ال��دول  فبع�ش  املا�ضي.  العام  يف  الثاين 

قواته ملدة عام واحد و�سيتم تبديلها بقوات اأخرى، 

وهذا كل ما يف المر.

توا�سل م�ستمر مع املواطنني

اليونيفيل  قوات  علقة  ت�سف  كيف   •
باملدنيني، ول �سيما يف اجلنوب؟

- اأعتقد اأن العالقة بني الطرفني جيدة جداً ونحن 

النحو.  هذا  على  لإبقائها  و�سعنا  يف  مبا  نقوم 

فمهمة حتقيق ال�سالم ل ميكن اأن تنجح اإل بوقوف 

املدنيني اىل جانبنا ودعمهم جلهودنا.

األف  ع�سرين  وج���ود  اأن  بالطبع  ن���درك  نحن 

بالن�سبة  ال�سهل  بالأمر  لي�س  اجلنوب  يف  جندي 

ع�سكرية  �سيارات  دائماً  فهناك  املواطنني،  اإىل 

الذي  الأم��ر  ونهاراً،  ليالً  الطرقات  على  ودوري��ات 

اإىل  حني  من  ويزعجهم  اأحياناً  املدنيني  يطمئن 

اآخر. ولكني اأعتقد اأنه من الأف�ضل القبول ببع�ش 

الإزعاج مقابل تفادي العودة اإىل احلرب يف املدى 

املواطنني  اإىل  اإي�ساله  نحاول  ما  وه��ذا  البعيد، 

التن�سيق  وجهاز  املدنيني،  �سوؤون  جهاز  خالل  من 

مع  ي��ت��وا���س��الن  ال��ل��ذي��ن  الع�سكري،   - امل���دين 

املواطنني با�ستمرار، وي�سرحان لهم حقيقة دورنا 

ور�ضالتنا. واأعتقد اي�ضاً اأن ما نقوم به من خدمات 

اإي�سال  يف  ي�ساعد  اجلنوب  يف  واإمنائية  اإن�سانية 

الر�سالة اإىل الأهايل، كما نعتمد يف هذا املو�سوع 

على دعم اجلي�س اللبناين يف زيادة الثقة بيننا 

وبني املواطنني.

حتقيقات  الخ��رية  املدة  يف  ظهرت   •
�سا�سات  على  اليونيفيل  ق��وات  يف  م�سورة 

التلفزة، فما الهدف منها؟

هو  وكما  الإع��الم.  و�سائل  بتعدد  لبنان  يتميز   -

الو�سائل  هذه  ف��اإن  العامل،  دول  جميع  يف  احل��ال 

يف  �سحيحة  تكون  التي  الأخبار  تن�سر  الإعالمية 

اأخرى.  اأحيان  يف  �ضحيحة  وغري  الأح��ي��ان،  بع�ش 

ومبا اأن اجلميع هنا يتابع باهتمام كل ما يحدث، 

النتقادات  بع�ش  اأحياناًَ  املدنيني  اإىل  ي�ضل  فقد 

اأن  ال�سلبية بحقنا، نحن نتفهم هذا الأمر، وعلينا 

اأننا قد نقوم احياناً  نتعامل معه. كما ندرك اأي�ضاً 

بالطبع غري مق�سود، وجل همنا  ولكنه  بخطاأ ما، 

هنا  من  م�ساحلهم.  وت��اأم��ني  املواطنني  خدمة 

ن�ساأت فكرة اإ�ستخدام و�سائل الإعالم لإي�سال ال�سورة 

املتلفزة  التقارير  فكانت  للمواطنني،  احلقيقية 

اأحمد.  علي  رفيق  اللبناين  الفنان  يقّدمها  التي 

العربية  باللغة  جملة  لإ�ضدار  التح�ضري  يتم  كما 

يف  �ضفر  العدد  )�ضدر  »اجلنوب«  ت�ضمية  حتمل 

اإىل املواطنني  الأول 2007(، �سنتوجه بها  كانون 

عرب اجلمعيات واملدار�س ل�سرح حقيقة ما نقوم به 

و�سبب وجودنا يف لبنان، ومدى جناحنا يف حتقيق 

وقد  ال�سالم.  حفظ  �سعيد  على  �سيما  ل  مهمتنا 

يكون من املبكر الآن التحدث عن ال�سالم واإمنا عن 

غياب احلرب، وهذا بحّد ذاته هدف رائع. 

ت�سوير: را�سيل تابت
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مواقع النت�سار

ومميزات القطاع

من  ال��غ��رب��ي  ال��ق��ط��اع  ميتد 

اىل  و���س��ولً  �ساحالً  القا�سمية 

ال�سعب،  بعلما  مروراً  الناقورة 

الرا�س.  وم���ارون  جبيل،  بنت 

القوات  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  وي�ضم 

الغانية،  الفرن�سية،  الإيطالية، 

)كتيبة  وال��ق��ط��ري��ة  ال��ك��وري��ة 

لوج�ستية(.

الأمنية  املهام  اىل  بال�سافة 

للقرار  وف��ق��اً  ال��ي��ه��ا  امل��وك��ل��ة 

1701، تنفذ هذه القوات مهاماً 

اإن�سانية واجتماعية وتنموية...

على  ال�ضوء  من  املزيد  لإلقاء 

ومواقع  القطاع  هذا  مميزات 

اليه،  املوكلة  واملهام  انت�ساره 

قائد  »اجلي�س«  جملة  التقت 

القوات  وقائد  الغربي  القطاع 

باولو  الركن  العميد  الإيطالية 

القيادة  م��رك��ز  يف  روج��ي��ريو 

اأعرب  ال��ذي  تبنني،  بلدة  يف 

لبنان،  يف  ل��وج��وده  فرحه  عن 

طبيعته  يف  ج����داً  ال��ق��ري��ب 

وتوليه  اإي��ط��ال��ي��ا،  ب��ل��ده  اىل 

الذي  احل�سا�س  املن�سب  ه��ذا 

جتاه  كبرية  م�سوؤوليات  يرتب 

والدولة  اللبنانيني،  املواطنني 

اللبنانية، واملجتمع الدويل وجمل�س الأمن.

قال  قيادته  يتوىل  الذي  الغربي  القطاع  عن 

العميد الركن باولو روجيريو: ميتد القطاع الغربي 

اىل  ويق�سم  كلم   30 وبعمق  كلم   40 طول  على 

خم�سة مراكز عمليات اأو قطاعات. ت�سعى القوات 

الإيطالية اىل توطيد اأوا�سر ال�سداقة مع املواطنني 

واإي�ضاح طبيعة الدور الذي تقوم به يونيفيل - 2 

يف لبنان. كما اإننا ن�سارك يف عملية نزع الألغام 

يف  املنفجرة  غري  والقنابل  العنقودية  والقنابل 

املنطقة التي حتتاج اىل تنظيف، وذلك بالتعاون 

مع »M.A.C« واجلي�س اللبناين.

قال  اللبناين  باجلي�س  اليونيفيل  عالقة  وعن 

اجلي�س  مع  العالقة  اإن  روجيريو:  الركن  العميد 

والتن�سيق  التفاهم  وي�سودها  جداً  جيدة  اللبناين 

وتبادل املعلومات، اإنها عالقة مميزة يف التعاون. 

فبال�سافة اىل التعاون الع�سكري يف جمال ا�ستتباب 

الأمن من خالل الدوريات امل�ضرتكة لتفقد النقاط 

والتمارين،  التدريبات  وكذلك  والأمنية  الع�سكرية 

واجتماعية.  هناك امل�ساركة يف ن�ساطات ثقافية 

وهنا ل بد من الإ�سارة اىل اأن عمل اجلي�س اللبناين 

ممتاز وهو ينّفذ املهام ال�سعبة والدقيقة املوكلة 

واأن  كما  امل�ستوى.  رفيعة  ع�سكرية  بحرفية  اليه، 

بكفاءة  واأفراد يتمتعون  كافة من �ضباط  عنا�ضره 

والتجهيزات  الإمكانات  من  بالرغم  عالية،  مهنية 

اأن  الب�سيطة واملحدودة لديه. واجلدير بالذكر هنا 

قدمية  والإيطايل  اللبناين  اجلي�سني  بني  العالقة 

الع�سكرية،  التدريبات  جمال  يف  خ�سو�ساً  العهد 

ال�ضباط  من  كرث  زم��الء  ك��ان يل  اأن��ه  جيداً  واأذك��ر 

الأك��ادمي��ي��ة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني يف 

وجتري  روم���ا.  يف  الع�سكرية 

قيادتي  بني  املحادثات  حالياً 

واجلي�س  الإي���ط���ايل  اجل��ي�����س 

تقدمي  كيفية  ح��ول  اللبناين، 

ولقد  اللبناين.  للجي�س  الدعم 

مّت الإتفاق حول تقدمي م�ضاعدة 

بقيمة  )غ����از(  ال��ب��رتول  م��ن 

يف  ت�سّلمها  مّت  ي��ورو  مليون 

املا�سي.  الثاين  ت�سرين  �سهر 

كما جتري املحادثات اليوم حول 

املعدات  بع�ش  تقدمي  اإمكان 

الع�سكرية.  

جاهزون مل�ساندة اجلي�ش

امل�ستقبلية  امل�ساريع  عن 

قوات  »تتبدل  قال:  لليونيفيل 

جنوب  يف  العاملة  اليونيفيل 

ل  واإنني  اأ�سهر.  �ستة  كل  لبنان 

اأرى يف القريب املنظور )�ضنة 

على الأقل( اأية بوادر ت�سري اىل 

انتهاء دور اليونيفيل يف جنوب 

لبنان، ولكن كلما كانت الظروف 

موؤاتية  وال�سيا�سية  الأمنية 

كلما كانت مدة بقاء اليونيفيل 

اأق�سر. وما نرغب به، هو اأن يعم 

ال�سالم يف هذا البلد اجلميل واأن 

وراحة  بالطماأنينة  اأبناوؤه  ينعم 

البال«.

جاهزة  »اليونيفيل  اأن  روجيريو  العميد  واأك��د 

مل�ساندة اجلي�س اللبناين يف رّد اأي اعتداء يتعر�س 

له اخلط الأزرق اأو اأية عملية ت�سلل اأو احتالل من 

قبل ا�سرائيل، وبالو�سائل املنا�سبة. نحن نعلم اأن 

املهمة التي نقوم بها دقيقة، ولهذا ال�سبب جئنا 

ولكننا  خائفون  اإننا  نقول  لن  واأ�سلحتنا.  بجيو�سنا 

املخاطر  حيث  حلظة،  كل  يف  ومتيقظون  حذرون 

بالطماأنينة  ن�سعر  عام  ب�سكل  ولكننا  موجودة، 

والراحة، ول عقبات اأمام تاأدية واجبنا«.

اأما يف ما خ�س �سعوره حيال لبنان، فقد اأكد اأنه 

الذي  اجلميل  البلد  هذا  على  التعّرف  يف  يرغب 

يتحدثون عنه، يف القريب العاجل، واأكرث ما اأحب 

على  وعزمه  اللبناين  ال�سعب  ثقافة  الآن،  لغاية 

جاهزون للم�ساندة 

يف رّد اأي اعتداء

قائد القطاع الغربي:

قائد القطاع الغربي العميد الركن باولو روجيريو

قدر احلرفية العالية للجي�ش اللبناين
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ال�سمود وتخطي ال�سعاب وحب احلياة. فلقد عانى 

ومل  عاماً  الثالثني  زهاء  منذ  طويالً  ال�سعب  هذا 

وهو  والهادئة،  الكرمية  احلياة  ي�ستحق  اإنه  يزل، 

قادر على تخطي ال�سعاب اإذا اأراد ذلك. كما اأكد اأنه 

اأحب طبيعة لبنان اجلميلة واملناظر اخلالبة، التي 

ت�سبه اىل حد كبري طبيعة بلده اإيطاليا وخ�سو�ساً 

اللبنانية  احللويات  اأحب  وكذلك  املن�سوري،  بلدة 

والنبيذ اللبناين.

اع��ت��زازه وف��خ��ره مب�ساركة  ع��ن  اأخ���رياً  واأع���رب 

البلد  لهذا  وال�سالم  الأم��ن  توفري  يف  اليونيفيل 

اجلميل لبنان.

قائد الفوج الأول:

مزيد من الروابط مع ال�سعب اللبناين

يف بقعة قاحلة من اأر�س بلدة معركة، تتمركز 

القوات الإيطالية بعديد يتجاوز الألفي ع�سكري.

الكولونيل  الأول  الفوج  قائد  �سباحاً،  و�سلناها 

دعانا  بالرتحاب  ا�ستقبلنا  الذي  �سكوبينيو  مانيلو 

ملرافقته اىل بلدة دير قانون حيث تفتتح القوات 

اللغة  يف  دورة  البلدية  مبنى  يف  الإيطالية 

الإيطالية لأهايل البلدة والقرى املجاورة.

عن  من��وذج  اأم��ام  مبا�ضرة  ي�ضعنا  اأن  اأراد  لقد 

واملت�سلة  اليونيفيل  توؤديها  التي  املهام  اإحدى 

باخلدمات المنائية، فلبينا الدعوة ب�سرور...

رئي�س بلدية دير قانون املهند�س ح�سني ق�سري 

كان حا�سراً يف حفل الفتتاح واىل جانبه ح�سد من 

�سديدين  وحما�سة  رغبة  اأب��دوا  الذين  املواطنني 

لتعلم اللغة الإيطالية.

الكولونيل  �ساألنا  ال��دورة؟  هذه  من  الهدف  ما 

بني  احلواجز  تلغي  اللغة  ق��ال:  ال��ذي  �سكوبينيو 

فكرياً  ت��ق��ارب��اً  وتخلق  املختلفة،  ال��ث��ق��اف��ات 

الدورة  من  النتهاء  بعد  اأنه  واأو�سح  واإجتماعياً. 

بجامعات  بات�سالت  الإيطالية  القوات  �ستقوم 

لطالب  درا�سية  منح  على  للح�سول  اإيطاليا  يف 

ول  اخل���ارج  يف  بالتخ�س�س  يرغبون  لبنانيني 

ميلكون الإمكانات املادية لتحقيق هذه الغاية.

واأ�سار اىل اأن هذا امل�سروع يندرج �سمن ال�سق 

اليونيفيل.  مهمة  من  والإجتماعي  الإن�ساين 

اأنه يف الإطار نف�سه، قام فوج املظليني  واأ�ساف 

مبا�سرة  بات�سالت  الإيطالية  الدولية  القوات  يف 

مغادرته  قبل  الإيطالية  اجلمعيات  من  عدد  مع 

جمعت  اإي��ط��ال��ي��ا(،  يف  يتمركز  )حيث  �ضيينا 

بنتيجته كمية من الأموال التي وظفت يف خدمة 

وقال:  خا�س،  ب�سكل  واجلنوب  اللبناين،  املجتمع 

اجلنوب  يف  امل�ستو�سفات  من  ع��دداً  رممنا  لقد 

الأهمية الكربى التي  وقمنا بتجهيزها. واأكد على 

توليها القوات الدولية الإيطالية للطبابة، م�سرياً 

التابعني  الإيطاليني  الأط��ب��اء  من  ع��دداً  اأن  اىل 

يف  جمانية  طبية  خدمات  يقدمون  لليونيفيل 

امل�ستو�سفات اجلنوبية خلدمة املواطنني. 

الإيطالية  القوات  اأ�ساف:  نف�سه  ال�سياق  ويف 

الإجتماعية  املنظمات  مع  م�ستمر  ات�سال  يف 

لأهايل  طبية  خدمات  تقدمي  بهدف  وطنها  يف 

اجلنوب، لقد تولينا نقل اأحد املواطنني اللبنانيني 

جراء  من  للعالج  اإيطاليا  اىل  البيا�س  بلدة  من 

حادث اأدى اىل برت �ساقيه.

وللجنديات دورهن...

واهتمام خا�ش بالأطفال

اىل  حديثه  يف  �سكوبينيو  الكولونيل  ولفت 

القوات  ب��ني  م��ا  جتمع  ال��ت��ي  الطيبة  ال��ع��الق��ة 

على  موؤكداً  اجلنوبيني،  واملواطنني  الإيطالية 

اإياه   وا�سفاً  الطرفني  بني  امل�ستمر  التوا�سل 

باملنفتح واملمتاز.

الإن�اث  اجلن�ود  دور  اىل  الإط�ار  هذا  وتطرق يف 

ق�سماً  اأن  مو�سحاً  الإيطالية،  الدولية  القوات  يف 

الأفكار  تبادل  هدفه  جتمع  بتاأ�سي�س  قام  منهن 

املراأة يف  دور  حول  اللبنانيات  الن�ساء  مع  والآراء 

املجتمع.

واأو�سح اأن هذه املجموعة جتوب القرى اجلنوبية 

لإقامة ات�سالت ولقاءات دائمة مع ن�ساء جنوبيات، 

بني  قّيمة  خ��ربة  تبادل  عن  الآن  حتى  اأث��م��رت 

الطرفني حول دور املراأة على الأ�سعدة الإجتماعية 

معرفة  اكت�ساب  اىل  اإ�سافة  وال�سحية،  والثقافية 

الطبخ  وف��ن  والتقاليد  ال��ع��ادات  ح��ول  متبادلة 

واملائدة يف كل من البلدين.

واأ�سار الكولونيل الإيطايل يف حديثه اىل الأهمية 

التي توليها قوات بالده لالأطفال يف لبنان مو�سحاً 

اأنها اأقامت عدداً من احلفالت لالأطفال يف اجلنوب 

يف  �ساهمت  كما  والهدايا،  الكتب  خاللها  وزعت 

عملية التوعية للحد من خطر الألغام املزروعة يف 

اجلنوب، فقدمت يف هذا الإطار م�سرحية لالأطفال 

واأخطارها  العنقودية  القنابل  تتناول  »طورا«  يف 

و�سبل الوقاية منها.

تعاون تام مع اجلي�ش اللبناين

من جهة اأخرى تناول الكولونيل �سكوبينيو املهام 

الأمنية للقوات الإيطالية يف جنوب لبنان، م�سرياً 

داخل   1701 القرار  بتنفيذ  تتلخ�س  اأنها  اىل 

القطاع الغربي. واأو�سح اأنه من �سمن هذه املهام 

بعمليات  والقيام  وموؤللة  راجلة  دوري��ات  تنفيذ 

مراقبة ل �سيما يف اأثناء الليل ملنع دخول ال�سالح. 

واأ�سار يف هذ الإطار اىل التعاون التام والكامل مع 

اجلي�س اللبناين، مو�سحاً اأن هناك عمليات تدريب 

م�ضرتكة مع بع�ش األوية اجلي�ش اللبناين تهدف 

اىل خلق توا�سل دائم وجتان�س تام بني الطرفني.

للجنود  املعنوي  الو�سع  عن  باحلديث  وختم 

اأهلهم  ع��ن  م��ن��اأى  يف  امل��وج��ودي��ن  الإيطاليني 

وعائالتهم، فاأو�سح اأن ما مل�سه هوؤلء من تعاطف 

وود من ال�سعب اللبناين جعلهم ي�سعرون وكاأنهم 

بني اأهلهم، وحّد بالتايل من وطاأة ال�سوق واحلنني 

اىل الوطن.

قائد الكتيبة الأوىل: ال�سداقة بيننا

وال�سعب اللبناين تبدد ال�سعور بالغربة

يف بلدة معركة حيث تتمركز القوات الإيطالية 

اإلتقت جملة »اجلي�س« قائد الكتيبة الأوىل العقيد 

ميكايل �سيتاديال، الذي اأعرب عن �سروره يف تاأدية 

الدولية  الطوارئ  اليه �سمن قوات  املهام املوكلة 

الأوىل كانت من  الكتيبة  اأن  اىل  يف لبنان، لفتاً 

 1  - اليونيفيل  يف  �ساركت  التي  الكتائب  بني 
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هنا  الأ�سا�سية  مهامنا  وقال:   .1982 العام  منذ 

ت�سب يف خانة تطبيق قرار جمل�س الأمن 1701، 

املتعلق مب�ساعدة القوات الع�سكرية اللبنانية يف 

املنطقة  هذه  يف  �سلطتها  وب�سط  الأمن  توفري 

املمتدة من جنوب الليطاين وحتى اخلط الأزرق. 

مع  م�ستمرين  وتوا�سل  بتن�سيق  نعمل  اإننا 

بدوريات  نقوم  اإننا  حيث  اللبناين،  اجلي�س  قادة 

بال�سافة  هذا  اجلي�س،  مع  وم�سرتكة  م�ستقلة 

اىل الدوريات الراجلة التي تتم على �سفاف نهر 

الليطاين يف معظم الأحيان، اإ�سافة اىل التمارين 

والتدريبات امل�سرتكة.

اجلنوبي  باملواطن  تربطهم  التي  العالقة  وعن 

الإيطايل  اجلي�س  تربط  �سيتاديال:  العقيد  اأو�سح 

عالقة �ضداقة بال�ضعب اللبناين الطيب وامل�ضياف، 

اأهلنا.  اىل  واحلنني  بالغربة  ال�سعور  عن  تعّو�سنا 

ن�سارك  التي  والثقافية  الجتماعية  فالن�ساطات 

دورات  منها  ومتنوعة،  عديدة  الأه��ايل  مع  بها 

الن�سائية  الن�ساطات  اىل  اإ�سافة  الإيطالية  باللغة 

يف مركز الكتيبة مع ال�سيدات الع�سكريات اأو يف 

املنازل... 

يف  والطماأنينة  بالأمان  ي�سعرون  اأنهم  واأك��د 

منهم  املطلوبة  الدقيقة  املهام  ويوؤدون  لبنان، 

على اأكمل وجه ومن دون �سعوبات.

كنت حزيناً... ومع الوقت اكت�سفنا وطناً جميلً

مع النقيب الإيطايل األي�ساندرو فيغاريلي وهو 

اآمر دورية يف قطاع معركة - دير قانون ننتقل 

اىل �سهادة اأخرى... يتحدث عن جتربته يف قوات 

اليونيفيل بعيداً عن عائلته، فيقول: حني غادرت 

عامها  يف  وطفلة  زوج��ة  ورائ��ي  خملفاً  موطني 

ة  كالآخرين واأعاين مثلهم غ�سّ الثاين كنت حزيناً 

اأن  الفراق. واأ�ساف: حني و�سلنا اىل لبنان، وبعد 

اىل  تعرفنا  قليلة،  لأ�سهر  فيه  العي�س  اختربنا 

اأ�سماء الأ�سخا�س يف حميط اإقامتنا و�سرنا نتوقف 

وطناً  الوقت  فاكت�سفنا مع  عليهم،  التحية  لإلقاء 

جميالً و�سعباً طيباً جاهزاً ملنحنا �سداقته ولطفه، 

الأمر الذي �ساعدنا يف تخطي الإح�سا�س بالغربة، 

اأهل  �سمن  لوجودنا  بالإ�ستقرار  �سعور  ليحل حمله 

لنا يقدمون لنا حمبتهم ودعمهم الكامل.

بالعادات  اإعجابه  عن  الإيطايل  النقيب  وحتدث 

الأثرية يف  والأماكن  اللبناين  واملطبخ  اللبنانية 

اجلنوب، ول �سيما يف مدينة �سور حيث اأتيحت له 

روؤية الآثار الرومانية يف اأثناء تنفيذ مهمة له يف 

املنطقة. واأكد اأن اأكرث ما يحب يف لبنان هو بحره 

الرائع واأنا�سه الطيبني.

ت�سوير: را�سيل تابت
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»نحن هنا مل�ساعدتكم 

بالعقل والقلب«

الكورية  القوات  تنت�سر 

منذ  ل��ب��ن��ان  ج��ن��وب  يف 

متوز  م��ن  ع�سر  التا�سع 

جنوب  م��ن  ب���دءاً   ،2007

البحر  جل  حتى  الليطاين 

طريدبا  اإىل  ومنها  جنوباً، 

بالعبا�سية  م���روراً  �سرقاً 

حتى جمرى نهر الليطاين.

و�سلنا اإىل قيادة املوقع 

اأر�سدتنا  اأن  بعد  ال��ك��وري 

اإليه فرقة موؤللة من قوات 

الإيطالية،  الأم���ن  حفظ 

الذين  اجلنود  فا�ستقبلنا 

بابت�سامة  احلرا�سة  يتولون 

اإىل  اأحدهم  ورافقنا  ودية، 

كان  حيث  امل��وق��ع  داخ���ل 

يف ا�ستقبالنا املالزم الأول 

اأظهر  ال��ذي  يل  ه��و  جانغ 

وا�سحني،  وحفاوة  ترحيباً 

قاعة  اإىل  للدخول  ودعانا 

ك��ب��رية جم��ه��زة ب��اأح��دث 

ال��و���س��ائ��ل ال��ت��ق��ن��ي��ة من 

ذات  وتلفزيونات  مكيفات 

واأجهزة  عمالقة،  �سا�سات 

كمبيوتر متطورة. 

فيلم  بعر�س  اللقاء  ب��داأ 

وثائقي م�ضّور حول كيفية اإن�ضمام القوة الكورية 

 1701 ال��ق��رار  من  ب��دءاً  اليونيفيل،  ق��وات  اإىل 

فالإنطالق من كوريا حتت �ضعار »قوموا بالأف�ضل 

من اأجل لبنان« ثم الو�سول اإىل بريوت.

التدريب  �ساهدنا  متحدون«  »نحن  �سعار  وحتت 

املكثف الذي خ�ضع له اجلنود الكوريون من القفز 

باملظالت اإىل الرمايات، فالتدريب بحراً وبراً، اإىل 

املركز التعليمي، اإىل املطبخ والرباعة يف حت�ضري 

املاأكولت!

كعائلة  بالأف�ضل  للقيام  م�ضتعدون  »ن��ح��ن 

لنزع  م�ساهد  ن��رى  العنوان  ه��ذا  حتت  واح���دة«، 

الألغام ودوريات ون�ساطات اإمنائية خمتلفة.

عبارة  ال�سا�سة  على  ظهرت  العر�س  ختام  يف 

نحن  اأخواتي،  »اأخوتي،  اللبنانيني:  اإىل  موجهة 

واأخرياً م�ساهد  والقلب«.  بالعقل  هنا مل�ساعدتكم 

»ال�سالم  عبارة  مع  لبنانية  بقاع  من  خمتلفة 

للبنان، لكي ن�سّرف موطننا«.

اختربنا احلرب

حوار  كان  �ساهدناه،  ال��ذي  املوؤثر  العر�س  بعد 

الكوريني  اأن  اأو�سح خالله  الرائد جانغ هو يل  مع 

يدركون  فهم  لذا  بالدهم،  يف  احلرب  اختربوا  قد 

تداعياتها وي�سعرون بواجب امل�ساعدة جتاه الدول 

قا�سى  الذي  لبنان  �سيما  ول  احلروب  تعاين  التي 

اأبناوؤه لفرتة زمنية طويلة.

اأنها  اأ�سار  الكورية  الدولية  القوات  مهمة  وعن 

القرارات  تطبيق  الأول  �سقني:  اإىل  تنق�سم 

الدولية على �سعيد حفظ الأمن من خالل الدوريات 

وع��م��ل��ي��ات امل���راق���ب���ة، 

وال��������ث��������اين ت����ق����دمي 

الإن�سانية  امل�����س��اع��دات 

الإمنائي للمجتمع  والدعم 

ب�سكل  واجلنوب  اللبناين 

خ��ا���س. واأو���س��ح اأن��ه فور 

با�سرت  متركزها،  انتهاء 

الأعمال  الكورية  القوات 

بينها  وم��ن  الإن�����س��ان��ي��ة، 

الطبية  امل�������س���اع���دات 

حيث  اجل��ن��وب��ي��ة،  للقرى 

يتوىل طاقم طبي موؤلف 

م���ن ط��ب��ي��ب ومم��ر���س��ة 

الأف�ضل من اأجل لبنان 

لكي ن�سّرف موطننا

الكتيبة الكورية

حتقيق

رميا �سليم �سومط

ليال �سقر

الرائد جانغ هو يل
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دورية للكتيبة الكورية

اإ�سعاف  �سيارة  ترافقهم  ممر�سني  جنود  واأربعة 

بالطوارئ  اخلا�سة  الطبية  املعدات  بكامل  جمهزة 

قطاعهم  �سمن  الواقعة  اجلنوبية  املناطق  زيارة 

حواىل  فح�س  يتم  حيث  فيها،  املر�سى  ومعاينة 

الأربعني مري�ضاً يومياً، اإ�ضافة اإىل مّدهم بالأدوية 

الكورية  القوات  ا�ستقدمتها  والتي  للعالج  الالزمة 

من موطنها بهدف خدمة املجتمع اللبناين. واأكد 

اإ�سعاف  �سيارتي  خ�س�ست  املذكورة  القوات  اأن 

الطارئة  احلالت  لنقل  الطبية  جتهيزاتها  بكامل 

اإىل امل�ست�سفيات.

خدمات... واحلزام ال�سود

قوات  اأن  الكوري  الرائد  اأو�سح  اأخ��رى  جهة  من 

خدمات  ت�سمل  بتقدميات  لبنان  خ�س�ست  بالده 

اإن�ساء مدار�س لتعليم  اإمنائية متنوعة من بينها 

القتالية  الفنون  لتعليم  واأخ���رى  الكومبيوتر 

كالتايكواندو، م�سرياً اإىل اأن جميع القوات الدولية 

اخلا�سة  القوات  عديد  من  هم  لبنان  يف  الكورية 

ويحملون احلزام الأ�سود يف اللعبة املذكورة.

باجلي�س  الكورية  الدولية  القوات  عالقة  وعن 

بني  التن�سيق  اأن  يل  هو  جانغ  اأك��د  اللبناين، 

الطرفني يتم ب�سكل ممتاز مو�سحاً اأن قوات بالده 

طريق  عن  لبنان  يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  تدعم 

مّدها مبعدات تقنية غري ع�سكرية. 

�سعب ي�ستحق كل الدعم والتقدير

اأن  اأو�سح  فقد  املدنيني  مع  عالقتهم  عن  اأما 

ب�سكل  اأثر  ومتوا�سع، مما  ودود  اللبناين  ال�سعب 

القوات  اأن  واأ�ساف  الكوريني.  اجلنود  يف  وا�سح 

الكورية قامت بكثري من التح�ضريات قبل املجيء 

لبنان  ح�ضارة  على  الطالع  بينها  من  لبنان  اإىل 

وثقافته ودرا�سة قوانينه، موؤكداً اأن هذا الأمر �سّهل 

عملية التعاطي مع املواطنني.

كما اأكد اأن القوات الكورية و�سعت اخلطط الالزمة 

لدعم لبنان جي�ساً وجمتمعاً، وقد با�سرت بتنفيذها 

بحما�ضة كبرية اآمالً اأن تتمكن من القيام بالأف�ضل 

الذي ي�ستحق �سعبه  ال�سغري  الوطن  اأجل هذا  من 

كل الدعم والتقدير.

يوم عمل

حيث  اآخر  موقع  اإىل  وانتقلنا  مودعني  �سكرنا 

التقينا املالزم الأول جانغ هو يل الذي و�سل اإىل 

لبنان منذ التا�سع ع�سر من متوز 2007. �ساألناه 

عن �سعوره يف ظل وجوده يف اأر�س غريبة بعيداً 

اأنه ل  الجابة  اإىل  اأهله وعائلته وبيته، فبادر  عن 

يح�ّس باأنه يف غربة، بل على العك�س، فهو �سعيٌد   

وي�سعر وكاأنه يف كنف عائلته، كما وي�سعر بالفخر 

اإىل ا�ستمتاعه  لتاأدية عمله. وي�سري املالزم الول 

بال�سفر وبالتعرف اإىل ثقافة جديدة.
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الهاتف  عرب  عائلته  مع  الأول  املالزم  يتوا�سل 

املبا�سر  لالإت�سال  الكورية  الدولة  به  مّدتهم  الذي 

بذلك  ويقوم  مبا�سرة.  منازلهم  يف  بعائالتهم 

اأحواله.  عن  طماأنتهم  بغية  وذلك  يومياً  مرتني 

خدمات  من  يقدمه  وما  النرتنت  وي�ستخدم  كما 

للهدف نف�سه.

يف  له  تقليدي  عمٍل  ي��وم  و�سف  منه  طلبنا 

يف  �سباحاً  ال�ساد�سة  عند  ن�ستيقظ  فقال:  لبنان 

اأيام الأ�سبوع العادية، وعند ال�سابعة اأيام ال�سبت 

ونعود  الكيلومرتين  حواىل  بعدها  نرك�ش  والأحد. 

)الذي  فطورنا  لنتناول  ونغت�ضل  مراكزنا  اإىل 

اجلدي  عملنا  ونبداأ  باأنف�سنا(،  مكّوناته  ننتقي 

عند الثامنة فنقوم بدوريات خالل النهار وغريها 

عند  عملنا  ينتهي  اإلينا.  توكل  التي  املهام  من 

اإىل  حينها  فنن�سرف  الظهر،  بعد  من  اخلام�سة 

ال�ستمتاع باأوقات فراغنا. وقد وّفرت لنا القيادة 

لأجل هذا الغر�س عدة و�سائل ترفيهية: م�ساهدة 

بالأهل...  والإت�سال  النرتنت  والأفالم،  التلفزيون 

ثم نختم نهارنا بالغت�سال واخللود للنوم ليبداأ يف 

اليوم التايل نهار جديد...

بعمل  تقوم  اأنك  ت�سعر  حّد  اأي  اإىل   •
اأ�سا�سي وفّعال؟

وبعيداً  لبنان،  يف  ال�سخ�سية  لتجربتي  وفقاً   -

عن مهمة حفظ الأمن والتي نكّر�س جمهوداً كبرياً 

وهو  اإليه،  التطّرق  اأريد  اآخر  مو�سوع  ثمة  لها،  

املنطقة.  يف  الأ�سا�سية  احلياتية  بالأمور  يتعلق 

توفري  اإم��ك��ان  عن  الأط��ف��ال  بع�ش  �ضاألني  فقد 

�سحيح  الكهربائية.  والطاقة  املياه  مثل  خدمات 

اأننا نحاول احلّد من املخاطر وامل�ساكل ولكن هناك 

اأمور اأخرى يجب معاجلتها.

ما  وهذا  جداً،  ودودون  اللبنانيون  قائالً:  واأ�ساف 

نلحظه بو�سوح خالل تاأدية مهامنا، اأحياناً نلجاأ اإىل 

قطع الطرقات باآليات اليونيفيل الع�سكرية نظراً 

اىل طبيعة الطرقات الوعرة والرتابية غري املعّبدة 

يف ق�سم كبري منها، ومع ذلك يتفّهمون الأمر ول 

ينزعجون.

اإنه يحب  قائالً  فرد  لبنان  اأحبه يف  عما  �ساألناه 

واأبدى  البحر،  رقة  زمُ وخ�سو�ساً  اللبنانية  الطبيعة 

اإعجابه بقرب ال�ساطئ من منطقة متركز املخّيم 

)اجلبلية بطبيعتها(، وهو »اأمر غريب ففي كوريا 

�ساعات  اأرب��ع  اأو  الثالث  بني  ت��راوح  مدة  يلزمك 

للو�سول اإىل ال�ساطئ«.

ذلك؟ • و�سوى 
الطعمة  لتذّوق  بعد  الفر�سة  يل  تت�سّن  مل   -

لذيذة  ووجدتها  الفاكهة  تذوقت  لكني  اللبنانية، 

جداً، املوز والكرز وغريها اأكرث ما اأحببته يف لبنان.

وكيف  والتقاليد  الثقافة  يف  الختالف  وح��ول 

هنا،  »نحن  قال:  معه،  يتكّيف 

وفهمه،  الآخ���ر  تقّبل  وعلينا 

وعلينا من هذا املنطلق حماولة 

الثقايف،  الفارق  هذا  ا�ستيعاب 

وال��ط��اع��ة،  ب���الح���رتام  علينا 

مع  والتفاعل  التعامل  وحماولة 

الواقع«. 

اإذا  ما  معرفة  بعدها  حاولنا 

بزيارة  ال��ف��ر���س��ة  ل��ه  �سنحت 

اللبنانية  وامل�����دن  امل���ع���امل 

ل عدم  القيادة تف�ضّ اأن  فاأخربنا 

جتوال الع�سكريني يف املناطق 

اأن  اأوقات حمددة، ومبا  اإل يف  البعيدة عن املركز 

التعليمات تق�ضي ب�ضرورة حمل ال�ضالح، »نف�ضل 

املركز، فنحن �سعب م�سامل بطبيعتنا  البقاء يف 

ول نحّبذ التجوال بني النا�س باأ�سلحتنا«.

وقد لحظ املالزم الأول الكوري وبالرغم من فرتة 

الذي  والتقدم  الفرق  لبنان  يف  الق�سرية  وجوده 

طراأ على املنطقة منذ وجود قوة حفظ الأمن.

ويختم حديثه قائالً: نحاول بكل الأ�ساليب املتاحة 

الكوري واللبناين  القرابة بني املجتمعني  تطوير 

للو�ضول اإىل الأف�ضل.

�سرف وفخر

بدوره يوؤكد اجلندي الأول دنغ �سنغ يل اأن اإحقاق 

ال�سالم يف لبنان ي�ستحق عناء الغربة واأنه يعترب 

دعم بالده للبنان �سرفاً له واأنه ي�سعر بالفخر لكونه 

هنا يف املنطقة. وي�ضيف: التوا�ضل عرب الهاتف 

عناء  عنا  يخّفف  كوريا  يف  الأه��ل  مع  والنرتنت 

الغربة، م�سرياً اإىل اأن القيادة �ستوّفر لع�سكرييها 

تقريب  بغية  التقنيات  من  مزيداً  قريب  عّما 

امل�سافات وت�سهيل التوا�سل.

الريا�سة،  يل  �سنغ  دنغ  الأول  اجلندي  ميار�س 

ما  واأك��رث  اأخ��رى...  اأحياناً  ويدر�س  حيناً  ويطالع 

اللبنانيني وب�سا�سة وجوههم  انتباهه لطف  لفت 

والطعام اللبناين خ�سو�ساً »الفالفل«، ومن الفواكه 

الكرز اإذ اإنه باهظ الثمن يف كوريا...

وحول اإح�سا�سه ب�ساأن الثقافة املغايرة والتقاليد 

اإىل  و�سولنا  »قبل  يقول:  املختلفة،  وال��ع��ادات 

لبنان، زودنا فكرة وا�سحة حول الأو�ساع الإجتماعية 

�سّهل  ما  وه��ذا  لبنان،  يف  والتقاليد  وال��ع��ادات 

الأمور«.

كما  حمدودة  اللبنانيني  مع  املبا�سرة  العالقات 

يقول اجلندي الأول، فهي غري موجودة اإل من خالل 

املخيم   ان�ساأه  الذي  الطبية  اخلدمات  م�ستو�سف 

اأن  لالأمر  بد  ل  لكن  طبياً،  اللبنانيني  مل�ساعدة 

�ضوى  لبنان  يف  وجودنا  على  مي�ش  فلم  يتطّور، 

فرتة وجيزة.

دورية

يف ختام زيارتنا للمع�سكر الكوري، دعينا ملرافقة 

اجلنود يف دورية لهم يف املنطقة، فانطلقنا وراء 

طرقات  �سالكني  ع�سكري  وجيب  »ف��اب«  اآليتي 

فرعية بني �سجر الليمون والزيتون وحقول الذرة.

كان  رح��ال،  ب��رج  اإىل  فالعبا�سية  طريدبا  من 

ويلوحون  ال�سالم  حفظ  بقوات  يرحبون  مواطنون 

لهم بالأيدي. اأما الطفال فلم يكتفوا بالتلويح بل 

كانوا يرفقونه بالهتافات.

حيث  رحال  برج  مراقبة يف  نقطة  توقفنا يف 

لتنفيذ مهمتهم، فيما  التالل  اجلنود على  تفّرق 

بعيدة مدى جديتهم  نراقب عن م�سافة غري  كنا 

والتزامهم يف تاأدية واجبهم.

اآلياتهم  اإىل  اجلنود  عاد  املراقبة  بعد فرتة من 

واأن  بنجاح،  نّفذت  املهمة  اأن  روؤ�ساءهم  ليفيدوا 

املنطقة نظيفة وخالية من ال�سبهات.

ت�سوير: را�سيل تابت

اجلندي الأول

دنغ �سنغ يل
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�سوارع قطر يف طرقات الطريي!

 يف الطريي غرب نهر الليطاين تتمركز »قوات 

الواجب القطرية«، انطلقنا من بريوت يف الثامنة 

ظهراً.  ع�سر  احلادية  قبل  ن�سل  مل  لكننا  �سباحاً، 

ال�سم�س  اأ�سعة  وط��اأة  حتت  ونحن  �ساعات  ثالث 

حتى  القطري  املخيم  و�سلنا  اإن  ما  لكن  احلارقة. 

اأنف�سنا  عن  عّرفنا  وم�ساعبها.  الطريق  ن�سينا 

و�سوب،  حدب  كل  من  الرتحيب  عبارات  فانهالت 

وكان وقعها يف نفو�سنا اأطيب من املياه الباردة 

التي قّدمت لنا واأعادت الينا الن�ضاط واحليوية.

بالوكالة  القوة  قائد  ومكتب  املخيم  بني مدخل 

املقدم الركن الطيار حممد اأحمد ال�سبيعي طريق 

ق�سري ن�سبياً يلفتك فيه اإطالق اأ�سماء �سوارع يف 

تنظيمها  مّت  التي  الطرقات  من  عدد  على  قطر 

داخل املوقع.

واجب ال�ضيافة اأولً

بو�سوح!  العربي  الكرم  يتجلى  املكتب  داخ��ل 

اأن يقّدم  اإل  اأبى  ال�سبيعي  الركن الطيار  فاملقدم 

العربية، ثم  التمر القطري واحللويات  لنا بنف�سه 

طلب الع�ضري والقهوة وخمتلف اأنواع »ال�ضيافات« 

قبل مبا�سرة حوارنا ال�سحفي.

فاأجاب  بوطننا،  راأي���ه  ع��ن  بال�سوؤال  ب��ادرن��اه 

واأنا�سه  خالبة،  طبيعة  ذو  جميل،  بلد  »لبنان 

بلدة  كل  اأن  مو�سحاً  للغاية«،  طيبون 

تالقي  القطرية  ال��ق��وات  تدخلها 

الطوائف  جميع  من  الرتحيب  فيها 

حني  اأن��ه  واأ�سار  والأع��م��ار.  والفئات 

�سيء  ل�سراء  الع�سكريون  يحتاج 

يرف�ش  امليداين،  عملهم  خالل  ما 

يتقا�سوا  اأن  اللبنانيون  البائعون 

»نحن  واأ���س��اف:  امل�سرتيات.  ثمن 

اأهلنا  ب��ني  اأن��ن��ا  بالفعل  ن�سعر 

بيننا  متبادل  ال�سعور  اأن  واأعتقد 

اأن  وب��ني امل��واط��ن��ني«. واأ���س��ار اىل 

با�ستمرار  ت�سعى  القطرية  القوة 

الأه��ايل  مع  العالقات  توطيد  اىل 

بهدف خدمتهم ب�ضكل اأف�ضل. ويتم 

املتبادلة  الزيارات  طريق  عن  ذلك 

املخاتري  م��ع  م�ستمرة  ب�����س��ورة 

اإ�سافة اىل تلبية  البلديات،  وروؤ�ساء 

يف  وامل�ساركة  الر�سمية،  الدعوات 

خمتلف املنا�سبات.

م�ساندة اجلي�ش وخدمات للأهايل

الطيار  الركن  املقدم  حت��دث  اأخ��رى  جهة  من 

ال�ضبيعي عن الدور الذي ت�ضطلع به قوة الواجب 

ت�سارك  اأنها  فاأو�سح  اليونيفيل،  �سمن  القطرية 

على  احلفاظ  فيه  مبا   ،1701 القرار  تطبيق  يف 

40

حتقيق:

رميا �سليم �سومط

ماري احل�سري

قوات الواجب 

القطرية 

... وما اإن 

و�سلنا

اىل هناك

حتى 

تبددت 

م�ساعب 

الطريق
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احلدود  مراقبة  عرب  اجلنوب  يف  والإ�ستقرار  الأمن 

اأي  اإ�سافة اىل تذليل  اللبناين،  وم�ساعدة اجلي�س 

الإن�سانية  امل�ساعدات  و�سول  تعرت�س  قد  �سعوبة 

للمجتمع املدين.

الإمنائية  الأعمال  اىل  القطري  القائد  وتطرق 

ومن  ب���الده،  ق��وة  بها  تقوم  التي  والإن�سانية 

بع�ش  يف  البلدية  املجال�ش  ترميم  اإعادة  بينها 

مبختلف  جمّهزة  عيادات  واإن�ساء  اجلنوبية،  القرى 

يف  املناطق  من  عدد  يف  الطبية  امل�ستلزمات 

اجلنوب، اإ�سافة اىل توفري كمية كبرية من الأدوية 

املجانية للمر�سى.

كما اأ�سار اىل اأن فريقاً طبياً تابعاً للقوة القطرية 

يتوىل زيارة مناطق جنوبية لالإطالع على حاجات 

من  تاأمينها  يتم  التي  الأدوي��ة  من  املواطنني 

اإي�سالها اىل اجلهة  ال�سيدليات املحلية، ومن ثم 

التي حتتاجها باإ�سراف رئي�س البلدية.

ال�سبيعي  الركن  املقدم  ذكر  نف�سه،  الإطار  يف 

يف  املر�سى  ت�ستقبل  القطرية  الواجب  قوة  اأن 

بعالج  تتكّفل  كما  املخيم،  داخل  اخلا�سة  عيادتها 

بع�ش املر�ضى يف م�ضت�ضفيات اجلنوب وبريوت، 

م�سابي  الالزمة مل�ساعدة  الأجهزة  توفري  وتتوىل 

قدر  �سليم  ب�سكل  حياتهم  موا�سلة  على  احلرب 

امل�ستطاع. واأ�ساف اأنها قدمت عدداً من �سيارات 

الإ�ضعاف املجّهزة لبع�ش القرى 

املر�سى  نقل  بهدف  اجلنوبية 

امل�ست�سفيات،  اىل  وامل�سابني 

اإن�سانية  اأعمال  �ساركت يف  كما 

لذوي  ال�سعب  عيتا  مركز  يف 

الإحتياجات اخلا�سة.

مهمتنا تكّللت بالنجاح

الواجب  ق���وات  ل���دور  تقييم  يف 

القائد  اأو�سح  لبنان  يف  القطرية 

للمرة  ت�سارك  ب��الده  اأن  القطري 

ال�سالم،  حفظ  عملية  يف  الأوىل 

موؤكداً اأن هذه املهمة قد تكّللت 

بالنجاح ب�سبب دعم امل�سوؤولني 

املكثف  والتدريب  القطريني، 

الذي خ�ضع له عنا�ضر القوة يف 

وطنهم.

عملية  ه��ن��اك  اأن  واأ����س���اف 

تثقيف م�ستمرة للع�سكريني من خالل املحا�سرات 

بالقوة  اخلا�س  الع�سكري  التدريب  اىل  اإ�سافة 

بحكم  الفرن�سية  القوات  مع  امل�سرتكة  والتمارين 

وجودها يف موقع جماور.

اجلي�ش  امل�ضتمر مع  التن�ضيق  اىل  اأي�ضاً  واأ�ضار 

اللبناين وب�سكل خا�س اللواء احلادي ع�سر، موؤكداً اأن 

العالقة بني الطرفني ممتازة وهناك دائماً زيارات 

التكرميية  الإح��ت��ف��الت  يف  وم�ساركة  متبادلة 

والدعوات الر�سمية.

ظل  يف  للع�سكريني  املعنوي  الو�سع  وع��ن 

وجودهم خارج موطنهم وبعيداً عن عائالتهم، اأكد 

تربط  التي  الطيبة  العالقة  اأن  ال�سبيعي  املقدم 

اللبناين  وال�سعب  القطرية  القوة  عنا�سر  ما بني 

اىل  اأ�سار  كما  بالغربة.  �سعور  اأي  باإزالة  كفيلة 

املخيم  داخل  ريا�سية  قرية  اأن�ساأت  قد  القوة  اأن 

بهدف الرتفيه عن الع�سكريني يف اأوقات فراغهم، 

املدنية  النوادي  القرية ت�ستقبل  اأن هذه  مو�سحاً 

يف مباريات ريا�سية بني الطرفني.

وختم قائد القوة القطرية حديثه قائالً: قد يكون 

حجم قوة الواجب �ضغرياً )203 ع�سكريني(، اإل اأن 

بني  اجلهود  وت�ضافر  �ضحيح  ب�ضكل  املهمة  اإدارة 

اجلميع لإدارة الوظائف على اأكمل وجه يوؤدي اىل 

جناح واإجنازات كبرية.

الأر�ش والنا�ش

يف  العطية  جا�ضم  النقيب  وج��ود  على  م�ضى 

لبنان ب�ضعة اأ�ضهر مل ي�ضعر خاللها باأي غربة من 

حيث العادات والتقاليد. كلنا عرب يقول، وال�سعب 

اللبناين  الطعام  اأما  وطيب.  م�ضياف  اللبناين 

فلذيذ جداً خ�ضو�ضاً املقبالت اللبنانية، وي�ضيف: 

لقد اأحببت طبيعة الأر�س والنا�س.

ال��دوام،  بدء  حلظة  يقول:  العمل  وت��رية  وح��ول 

على  املهام  توزيع  يتم  �سباحاً،  ال�سابعة  اأي يف 

وم�ساعدة  املناطق،  اكت�ساف  من  القوة  اأف��راد 

النا�س والقيام بدوريات. ننطلق يف مهامنا ويف 

اأما  تنفيذها.  حول  التقارير  تقّدم  الدوام،  نهاية 

يف اأوقات الفراغ فنمار�س الريا�سة وجنّهز اأنف�سنا 

لليوم التايل.

ت�سوير: را�سيل تابت 
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النقيب جا�سم العطية

اأعلنت قطر �سحب كتيبتها العاملة قي يونيفيل يف 7 �ضباط 2008

فيما كان العدد قيد التح�ضري للطبع



دعم اجلي�ش وم�ساندة الهايل

انتقلت  حارة  ا�ستوائية  منطقة  من   

لبنان  ج��ن��وب  اإىل  الغانية  الكتيبة 

ملبية  القوزح،  منطقة  اإىل  وبالتحديد 

على  متغلبة  ال�سالم،  حفظ  واجب  نداء 

الكبري  الفارق  عن  الناجمة  ال�سعوبات 

بني مناخي البلدين.

قائد الكتيبة املقدم فرن�سي�س اوفوري 

)Francis Ofori( يحّدد قطاع م�سوؤوليته 

الناقورة،  منطقة  يف  يعمل  لواء  �سمن 

ومهمة الكتيبة الغانية تقع يف القطاع 

الغربي.

هو القائد رقم 57 بني الدفعات التي 

قدمت اإىل لبنان منذ ال�سبعينيات من 

الكتيبة  كانت  حينها  املا�سي؛  القرن 

 425 للقرارين  وفقاً  مهامها  متار�س 

و426، الآن يحّدد مهامها القرار 1701. 

اأما عدد اجلنود الغانيني فهو 868 جندياً.

مهمتنا  اإن  اأوف��وري:  املقدم  وي�سرح 

دعم  الزرق،  اخل��ط  مراقبة  الأ�سا�سية 

اجلي�س وال�سلطات اللبنانية �سمن قطاع 

اأي  ومنع  الليطاين  جنوب  م�سوؤوليتنا 

ن�ضاط عدائي يف قطاع عمل الكتيبة.

والن�ساطات  املهام  عن  ماذا   •
الخرى؟

-  نقّدم خدمات طبية عامة اإذ نر�سل 

املدار�س.  يجوب  طبياً  فريقاًَ  يومياً 

ومنلك �سمن مركزنا م�ستو�سفاً ن�ستقبل 

فيه املدنيني للمعاينات الطبية، اإ�سافة 

اإىل م�ضتو�ضف اآخر يف منطقة ال�ضهرية 

- املطمورة.

يف  دورات  دوري����اً  ننظم  ذل��ك  اإىل 

عملت  ال�سابقة  الكتيبة  املعلوماتية. 

على ذلك يف منطقة كفردونني اأما الآن 

فنحن نعمل يف بيت ليف، حيث نقوم 

باإن�ساء مركز معلوماتية يف البلدية.

كما نعطي خالل ال�سيف درو�ساً باللغة 

املختار  م��ع  بالتن�سيق  الإن��ك��ل��ي��زي��ة 

ورئي�س البلدية، اإذ يزيد عدد ال�سكان يف 

املنطقة يف هذا الف�سل.

ويخربنا قائد الكتيبة الغانية اأي�ضاً اأنهم يقّدمون 

ذوي  ل��الأولد  هي  ال�سعب  عيتا  يف  ملدر�سة  دعماً 

�ضحية(  ورعاية  واأدوي��ة  )ماء  اخلا�ضة  الحتياجات 

وذلك ب�سكل دوري ومنتظم. كما يقيمون احتفالت 

يف عدة منا�سبات هدفها تعزيز ال�سعور 

بالأمان خ�سو�ساً لدى الأولد.

بالتعاون  م�سروع  عن  املقدم  واأف�سح 

مع اأهايل بيت ليف لتجهيز م�ست�سفى، 

امل�����س��اع��دة �سمن  ي��ق��ّدم��ون  ب��ح��ي��ث 

الإمكانات املتوافرة.

الغانية  الكتيبة  بني  التن�سيق  يتم 

واجلي�س اللبناين يف ما يخ�ّس الدوريات 

برنامج  �سمن  والراجلة  الآلية  امل�سرتكة 

م�سرتكة  بتمارين  قمنا  »لقد  مدرو�س. 

الدوريات  ب��دء  قبل  م�سبق  وتن�سيق 

وذلك مب�ضاعدة �ضباط الرتباط«.

ع�سكرية،  غري  بدوريات  يقومون  كما 

املحليني  ال�سكان  من  التقّرب  بهدف 

وت�سهيل الت�سال معهم.

خربة

اخلربة  على  اأوف����ري  امل��ق��دم  وي��رّك��ز 

الوحدات  باقي  عن  كتيبته  متيز  التي 

على  معتادون  »نحن  اليونيفيل.  يف 

والكونغو  رواندا  البالد مثل  املهام خارج 

منذ  وذلك  وغريها،  ولبنان  و�سرياليون 

العام 1960. كل اخلربة التي اكت�سبناها 

يف هذه التجارب نطبقها يف لبنان وهذا 

ما ميّيز كتيبتنا. اأما البتعاد عن الوطن 

والعائلة فاأمر تعّودنا عليه«.

الكتيبة  ا�ستهدف  ال���ذي  الإن��ف��ج��ار 

ح�سل  الرميلة  منطقة  يف  اليرلندية 

للكتيبة  زيارتنا  م��ن  واح��د  ي��وم  قبل 

ما  حيال  �سعورهم  عن  ن�ساأل  الغانية. 

فيقول  باخلطر،  اإح�سا�سهم  ومدى  ح�سل 

ال�سالم  حفظ  »مهمة  اأوف���ري:  املقدم 

يحدث  وقد  واحل��وادث،  باملخاطر  حتفل 

بالإجراءات  جمهزون  نحن  كان.  لأي  ذلك 

األ  ناأمل  ولكننا  اأنف�سنا،  حلماية  الالزمة 

يتكرر الأمر«.

الن�ضاء اأي�ضاً يلبني نداء الواجب

للن�ساء دور هام يف الكتيبة الغانية، اذ 

ي�ساركن يف م�سوؤوليات ومهام خمتلفة. 

 Captain( ان  اأ�سّ اإني�ستينا  النقيب  التقينا  وقد 

وال�سحافة  التوجيه  م�سوؤولة   )Enestina Assan

حتقيق

ندين البلعة

كارل حداد

املقدم فرن�سي�ش اوفري

من القرار 425 اإىل 1701
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الكتيبة 

الغانية 

كانت وما 

زالت جاهزة 

للموؤازرة 

جنوباً



مهامها،  عن  حدثتنا  التي  الكتيبة  يف   )PIO(

هي  الأ�سا�سية  التوجيه  فريق  »مهمة  قالت: 

تاأمني ال�سلة مع و�سائل الإعالم اللبنانية ودعوتها 

�سمن  املناطق  يف  الكتيبة  ن�ساطات  لتغطية 

نطاق م�سوؤوليتها«.

تاأدية  من  مينعها  مل  ذلك  ولكن  متزوجة  هي 

مهمة  اأن  الكتيبة،  قائد  كما  تعترب  فهي  واجبها، 

اإىل  تدفعنا  مقّد�سة  مهمة  »ه��ي  ال�سالم  حفظ 

فذلك  اأم��راأة  وكونها  ال�سعوبات...«،  كل  تخطي 

تفهماً  واأكرث  والأطفال  الن�ساء  اإىل  اأقرب  يجعلها 

لق�ضاياهم واحتياجاتهم.

اأما ال�سعوبات والتحديات التي تواجهها الكتيبة 

فتوجزها  لبنان  جنوب  يف  عملها  خ��الل  الغانية 

الذي يختلف  الطق�س  الهم هو  »التحدي  بالقول: 

عن طق�سنا الإ�ستوائي ولكننا جمّهزون ب�سكل جيد 

للمواجهة. هذا بال�سافة اإىل اختالف التقاليد واللغة 

مبرتجمني  ون�ستعني  الختالف  هذا  نحرتم  ولكننا 

لبنانيني ي�سّهلون علينا التوا�سل مع ال�سكان«.

بينهم  الغانيني  لوجود  املحليني  ال�سكان  تقّبل 

وا�ضح  اأمر  يقدمونه  ن�ضاط  وبكل  بهم  وترحيبهم 

كما ت�سري النقيب التي تخربنا اأن للكتيبة الغانية 

احلفالت  وحتيي  تعزف   )Band( مو�سيقية  فرقة 

قطاع  �سمن  اجلنوبية  املناطق  خمتلف  يف 

م�سوؤوليتها.

من  كل  يحّملنا  الغانية  الكتيبة  ن��وّدع  اأن  قبل 

عن  تعرّب  اأمنية  فيها  التوجيه  وم�سوؤولة  قائدها 

�سعور اجلميع: نتمنى اأن يعود ال�سالم اإىل لبنان، 

عندها نكون قد جنحنا يف مهمتنا، و�سنزور لبنان 

ك�سائحني.

ت�سوير: الرقيب رميون واكيم

ان النقيب اني�ستينا ا�سّ

مقر القوات الغانية
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القبعات الزرق يف بحرنا اأي�ضاً...

امل�ست�سار الع�سكري يف ال�سفارة الملانية ولفغان يونكن

م�ساركة بحرية

الطوارئ  ق��وات  يف  الأملانية  ال��دول��ة  ت�سارك 

البحرية.  قواتها  خالل  من  )اليونيفيل(  الدولية 

الإقليمية،  الأ�سا�سية مراقبة حدود املياه  مهامها 

وت�ساركها يف هذه املهمة هولندا، تركيا واليونان.

يتاألف طاقم القوات البحرية من خم�سة طرادات 

األغام و5 فرقاطات )طول 150  �سريعة وكا�سحتي 

مرتاً( على متنها هليكوبرت، و14 �سفينة بحرية 

هذه  تنت�سر  بحري.  عن�سر   1500 طاقمها  قوام 

القوات خارج املياه الإقليمية الدولية وعلى طول 

احلدود اللبنانية من ال�سمال اىل اجلنوب. مهامها 

مراقبة ال�سفن ومعرفة جهة اإبحارها، واإبالغ غرفة 

العمليات يف املركز الرئي�س لقيادة اليونيفيل يف 

العمليات يف  غرفة  بدورها  تبّلغ  التي  الناقورة، 

القوات البحرية اللبنانية، اىل ن�ساطات تدريبية.

الأمل��ان  ال�ضباط  م��ن  ع���دداً  التقت  »اجلي�ش« 

بالدهم،  وحدة  قيادية يف  يت�سلمون مراكز  الذين 

البحرية  وعنا�ضر  �ضباط  بكفاءة  نّوهوا  وجميعهم 

اللبنانية وحرفيتهم.

املقدم يونكن:

»كفاءة عالية وقدرة على ال�سيطرة«

امل�ست�سار الع�سكري يف ال�سفارة الأملانية املقدم 

عن  »اجلي�س«  جملة  اىل  حت��دث  يونكن  ولفغان 

نوعية العالقة التي تربط القوات البحرية الأملانية 

جد  »العالقة  فقال:  اللبنانية،  البحرية  والقوات 

متارين  بداأنا  ال�سنة  نحو  منذ  ومثمرة.  مميزة 

جيد.  ب�سكل  ت�سري  وهي  �سفينتني،  على  الغو�س 

اإن ال�ضباط والعنا�ضر يف القوات البحرية اللبنانية 

يتمتعون بكفاءة عالية، ويتطورون ب�سكل �سريع 

لقد  الأ���س��رار.  على  ال�سيطرة  على  ق��ادرون  وهم 

اأن�ساأت البحرية اللبنانية ال�سبكة الرادارية احلديثة 

اأملاين بلغت  ملراقبة ال�ساطئ اللبناين، بتمويل 

قيمته مليون ومئتي األف يورو. كما قّدمت اأملانيا 

البحرية،  بالدوريات  خا�سني  ع�سكريني،  مركبني 

يبلغ طول الأول 35 مرتاً والثاين 19 مرتاً«.

املقدم رونكوف�سكي:

قدرة املتابعة على الرغم من توا�سع العتاد

املقدم  الأمل��اين  التدريب  فريق  عن  امل�سوؤول 

تقريباً،  ال�سنة  »منذ  ق��ال:  رونكوف�سكي  فرانك 

اللبناين  البحري  الطاقم  تدريب  ب��دورات  نقوم 

ال�سفن،  منت  على  الأ�سرار  على  ال�سيطرة  على 

تدفق  منع  احلرائق،  اإخماد  بالأ�سرار،  واملق�سود 

اجلرحى  مع  التعامل  ال�سفن،  داخ��ل  اىل  املياه 

مع  التعاطي  ال�سفن،  م��نت  على  وامل�سابني 

الأعطال داخل املحركات يف احلالت الطارئة واإنقاذ 

الغرقى... الخ.

ال�ضغط  ممار�ضة  اأي�ضاً  التدريبات  �ضملت  كما 

على العنا�سر لزيادة قوة احتمالهم يف حالة احلرب 

ولرفع م�ستوى الكفاءة يف التدريبات«.

يف  والع�ضكريون  ال�ضباط  »يتمتع  واأ���ض��اف: 

القوات البحرية اللبنانية بكفاءة عالية واإرادة قوية 

ظهرت من خالل التدريبات، وذلك على الرغم من 

التمارين  يف  م�ستمرون  ونحن  عتادهم.  توا�سع 

وبني  الأملانية  البحرية  القوات  بني  تتم  التي 

يف  عمالنياً  للم�ساعدة  اللبنانية  البحرية  القوات 

اإطالق �سبكة الرادارات«.

املقدم كروجر:

القوات البحرية اللبنانية والأملانية 

مت�ساويتان يف الكفاءة واحلرفية

العاملة  الأملانية  القوات  الإعالمي يف  امل�سوؤول 

»اإن  ب��دوره:  قال  كروجر  املقدم  اليونيفيل  مع 

اللبنانية  البحرية  القوات  التمارين م�ستمرة بني 

فهي  فّعال.  وب�سكل  الأملانية  البحرية  والقوات 

التن�سيق  اأن  كما  اأ�سبوعني.  كل  مرتني  جت��ري 

الناقورة،  يف  العمليات  غرفة  مع  وم�ستمر  دائم 

البحرية  عمليات  غرفة  مع  بدورها  ق  تن�سّ التي 
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املقدم يونكن: 

تربطنا باجلي�ش 

اللبناين علقة 

مميزة ومثمرة



ال�ضباط  اأن  ذل��ك،  ك��ل  يف  واملمّيز  اللبنانية. 

عالية  بكفاءة  يتمتعون  اللبنانيني  والع�سكريني 

رفيعة  بحرفية  ويعملون  بالتعّلم  وي��رغ��ب��ون 

على  وق��ادرون  اللغات  يتقنون  واأنهم  امل�ستوى، 

التاأقلم ب�سرعة قيا�سية مع املجتمعات وال�سعوب 

القوتني  اإن  القول  ميكننا  وبالتايل  املختلفة. 

مت�ساويتان يف الكفاءة واحلرفية، وهذا ما مل�سته 

خالل عملي مع قوات الطوارئ الدولية، م�سرياً اىل 

اأن مهمته ت�ستغرق اأربعة اأ�سهر، اىل حني انتهاء 

مدة ت�سّلم الدولة الأملانية قيادة القوات البحرية 

)�ضباط 2008(«.

واأ�ضاف: »ل تواجهنا اأية �ضعوبات تذكر، )ل �ضيما 

اأ�ضا�ضية  نقاط  على  ركز  لعملنا  جدولً  و�ضعنا  اأننا 

هي: »التعرف على الأماكن والتعّود عليها، مرحلة 

التاأ�سي�س والتن�سيق مع اجلي�س اللبناين وتطوير 

عمله. العمل مع اليونيفيل جديد ومميز، ويختزن 

خربة غنية مل اأعهدها �سابقاً يف حياتي العملية، 

ل �سيما اأنها يف بلد جميل ومميز كلبنان. مناخه 

جديد بالن�سبة اإيّل، مل اأعتد عليه بعد، اإنه كف�سل 

واأرغب  كثرياً،  �سعبه  اأحببت  اأنني  كما  ال�سيف. 

الظروف  توافرت  اإذا  الأثرية  الأماكن  زي��ارة  يف 

اللبنانية،  املاأكولت  اأحببت  ولقد  لذلك.  الأمنية 

كاحلم�س بالطحينة وال�سمك واخلبز والعرق البلدي 

والنبيذ...«. 

قائد كا�سحة األغام بحرية:

بريوت مذهلة!

العاملة  الأملانية  البحرية  على  جولتنا  خ��الل 

�سابط  فولهري،  البحري  الأول  امل��الزم  التقينا 

نوع  من  مركب  قيادة  عن  وامل�سوؤول  املراقبة 

كا�سحة األغام.

الأملانية  البحريتني  بني  العالقة  خ�س  ما  يف 

اأن  فولهري  البحري  الأول  املالزم  يجد  واللبنانية، 

اجلنود اللبنانيني متعاونون جداً وودودون ويعملون 

امل�سرتكة  التمارين  اىل  م�سرياً  كبري.  بجهٍد 

املتنوعة، ومنها متارين تقنية التوا�سل خ�سو�ساً 

تفتي�س  ومتارين  ال��رادار،  ا�ستعمال  �سعيد  على 

واخلارجة  اللبناين  املرفاأ  اىل  الداخلة  ال�سفن 

منه.

ع�سرات  نّفذ  مل�سوؤوليته  اخلا�سع  املركب 

عدة  يف  و�سارك  لل�سفن،  التفتي�س  عمليات 

متارين.

اإعجابه  اأبدى  فولهري  البحري  الأول  املالزم 

خ�سو�ساً  ومناطقه،  و�سعبه  لبنان  بطبيعة 

مدينة بريوت التي و�سفها باملذهلة و�سّبهها 

بالعا�سمة الإيطالية روما.

ت�سوير: را�سيل تابت

�سابط املراقبة امللزم الول البحري فولهريامل�سوؤول العلمي املقدم كروجر

يف غرفة العمليات
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�سعب ي�ستحق ال�سلم

تلتقي  الناقورة  ار���س  على 

اليونان  م��ن  واأمم:  ���س��ع��وب 

وق���رب����س، وم����ن غ��وات��ي��م��ال 

وايرلندا...  واإ�سبانيا  وتانزانيا 

خمتلف  من  وع�ضكريون  �ضباط 

مهامهم  ميار�سون  العامل  اأنحاء 

وفقاً للقرار 1701.

يف املركز الرئي�س لقوات الطوارئ يف الناقورة 

من  الواجب  حملهم  ممن  عدداً  »اجلي�س«  التقت 

بالدهم اإىل لبنان ليقوموا مبهام ع�سكرية واأخرى 

�ضباط  اإليهم  حتدثت  الذين  بني  ومن  اإن�ضانية. 

يتولون وظائف قيادية.

النقيب  الناقورة  مركز  يف  العالمي  امل�سوؤول 

اأهمية  اأكد  اجلن�ضية(  )اإ�ضباين  منويل  توما�ش 

الدولية  الط�وارئ  ق�وات  بها  تق�وم  التي  املهمة 

الأمنية  القوات  م�ساعدة  جمال  يف  اجلنوب  يف 

اللبنانية يف تعزيز الأمن وتطبيق القرار 1701 

اليونيفيل واجلي�س  التعاون بني قوات  وقال: »اإن 

اللبناين وثيق وجيد، كما اأن لبنان جميل جداً يف 

بكرامة  العي�س  ي�ستحق  ال��ذي  و�سعبه  طبيعته 

و�سالم.

جمالت  ويف  ن�ساطات  بعدة  اليونيفيل  تقوم 

واجتماعية...  اإمنائية  طبية،  تربوية،  خمتلفة، 

الن�ساطات  اأهم  حول  �سوراً  نعر�س  بالذات  واليوم 

التي قامت وتقوم بها اليونيفيل يف لبنان )يف 

اأن هذه  مركز با�سل الأ�سد يف مدينة �سور( علماً 

الرئي�س  املركز  يف  الوىل  للمرة  عر�ست  ال�سور 

يف  تعر�س  و�سوف  نيويورك،  يف  املتحدة  لالأمم 

عدة اأماكن جنوبية«.

واأن  لبنان،  يف  ال�سالم  يعم  اأن  »اآم��ل  واأ�ساف: 

ينعم اأهله بالطماأنينة وراحة البال«.

بلدكم ي�سبه بلدي

)م�ضوؤول  بالنو�ش  اأنا�ضتا�ضيو�ش  النقيب 

يوناين  الناقورة،  مركز  يف  اجلوية  القوات  يف 

مهمته  »اأن  اأو�سح  اجلن�سية( 

الطوارئ  ق��وات  مع  الأ�سا�سية 

يف  الأم��ن  توفري  هي  الدولية 

تطبيق  خالل  من  لبنان  جنوب 

قرار جمل�س الأمن 1701 والذي 

يف  نهائياً  ي�ستتب  اأن  ناأمل 

القريب العاجل«.

وقال: »اإنها املرة الأوىل التي 

ي�سارك فيها مبهمة ع�سكرية مع الأمم املتحدة، 

لقد  لبنان.  اأزور فيها  التي  الوىل  املرة  اأنها  كما 

اأحببت هذا البلد اجلميل الذي ي�سبه يف طبيعته 

لغاية  يت�سّن يل  بالدي. مل  بعيد طبيعة  اإىل حد 

اليوم زيارة املواقع ال�سياحية، التي يقولون عنها 

الأمم  مع  الع�سكرية  جتربتي  اجلمال.  رائعة  اأنها 

اللبناين  ال�سعب  اأن  كما  وجيدة،  جميلة  املتحدة 

حمب وجميل وي�ستحق احلياة والعي�س بكرامة«.

مهمة مميزة

يف  )م�ض�وؤول  دوك�ا�ش  اأجنل�و  البحري  الرائ�د 

غرف�ة عمليات البحرية، يوناين اجلن�سية( حتدث 

عن جتربته فقال:

قوات  فيها مع  اأ�سارك  التي  الوىل  املرة  »اإنها 

التجربة  ه��ذه  يف  اليونيفيل  الدولية  ال��ط��وارئ 

الفريدة من نوعها، ويف بلد رائع كلبنان. بداأت 

وهي  للتجديد(  )قابلة  اأ�ضهر  �ضتة  منذ  مهمتي 

تتمحور يف مراقبة البحر من خالل غرفة العمليات 

دول  من  الزمالء  ومب�ساركة  الناقورة  مركز  يف 

ماليزيا، اليونان، تركيا، اأملانيا وهولندا.

العتداء  خ�سو�ساً  عديدة،  �سعوبات  نواجه  اإننا 

الإرهابي الذي تعر�ست له قوات الكتيبة ال�سبانية، 

بالدور  منا  اإمياناً  ال�سعوبات  هذه  نتخطى  ولكننا 

الأمن  حفظ  يف  اليونيفيل  قوات  به  تقوم  الذي 

احلياة  ي�ستحق  اللبناين  ال�سعب  لأن  لبنان،  يف 

والعي�س ب�سالم وطماأنينة.

ول بد لنا من ال�سارة اإىل اأن التع�اون مع البحري�ة 

والع�ضكريني  ال�ضب�اط  اأن  كما  ممت�از،  اللبناني�ة 

يتمتعون بكفاءة عالية«.

اأحببت  كما  ج��داً  لبنان  اأحببت  »لقد  واأ���س��اف: 

اأرغب يف  واإنني  �سعبه الطيب وطبيعته اخلالبة، 

على  يتوقف  هذا  ولكن  ال�سياحية،  الأماكن  زيارة 

الو�سع الأمني الذي اآمل اأن يكون جيداً«.

... اليوم اأف�ضل بكثري

»اإنها  قال:  )مقدونيا(  مرتنك  �ضيمون  الرائد 

مقر قوات الطوارئ

النقيب توما�ش منويل

النقيب انا�ستا�سيو�ش بلنو�ش
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العمل مع  بالدي  فيها  ت�سارك  التي  الوىل  املرة 

قوات الطوارئ الدولية )اليونيفيل(، واإن مهامي 

الأمن  على  احلفاظ  خانة  �سمن  تندرج  الأ�سا�سية 

 ،1701 ال��ق��رار  وتطبيق  اجل��ن��وب  منطقة  يف 

غرفة  يف  ونهاراً  ليالًَ  يجري  العمل  فاإن  وبالتايل 

العمليات - الق�سم الربي يف مركز الناقورة.

يف  �سحية  �سعوبات  واجهت  »لقد  واأ���س��اف: 

املرحلة الوىل من خدمتي اأي منذ ال�ساد�س ع�سر 

ولكن  املناخ  تغيري  عن  ناجتة  املا�سي،  اأيار  من 

اأنا�ش  بوجود  خ�ضو�ضاً  بكثري،  اأف�ضل  الو�ضع  اليوم 

الراحة  النف�ش  يف  يبعثون  وم�ضيافني،  حمبني 

البلد  هذا  يف  ال�سالم  يعم  اأن  اآمل  والطماأنينة. 

اجلميل، واأن ينعم اأهله براحة البال«.

ونفى الرائد مرتنك وجود اأية �سعوبات تذكر يف 

اليونيفيل  يتم بني  الذي  بالتعاون  عمله، منوهاً 

تبادل  جم��ال  يف  خ�سو�ساً  اللبناين،  واجلي�س 

املعلومات.

خدمة ممددة

)بولندا(  مات�ضي  غور�ضكي  املهند�ش  الرائد 

قال اأنه يتوىل م�سوؤولية مركز ال�سيانة يف املركز 

الناقورة،  يف  الدولية  الطوارئ  لقوات  الرئي�س 

قطع  وق�ضم  الت�ضليحات  ق�ضم  املركز  هذا  وي�ضم 

الآليات  اإ�سالح  يتم  حيث  الدهان...  وق�سم  الغيار 

اأعمال  وجت��ري  الدولية  الطوارئ  بقوات  اخلا�سة 

واحلرية يف  القدرة  كتيبة  لكل  اأنه  علماً  ال�سيانة 

ت�سليح اآلياتها«. 

قال:  عمله  يف  يواجهها  التي  ال�سعوبات  وعن 

ومل  والن�سف،  ال�سهر  منذ  باليونيفيل  »التحقت 

اخلربة  اأهمية  اكت�سفت  بل  �سعوبات،  اأية  اأواج��ه 

مع  عملي  يف  اأكت�سبها  اأن  ميكن  التي  وغناها 

عديدة  دول  مع  اخلربات  تبادل  حيث  اليونيفيل 

مثل  جميل ومميز  بلد  وخ�سو�ساً يف  العامل،  من 

�سنة  خدمتي  ف��رتة  م��ددت  فقد  ولذلك  لبنان، 

واحدة. وامللفت يف لبنان طبيعته اخلالبة وقرب 

البحر من اجلبل، هذا بالإ�سافة اىل �سعبه الطيب 

وامل�ضياف، وح�ضارته العريقة«.

امل�سوؤولة عن الوجبات الغذائية

اأحبت اجلبل والبحر والتبولة...

عن  )م�ضوؤولة  جي�ضتينا  موراف�ضكا  الأول  املالزم 

الوجبات الغذائية يف الكتيبة اللوج�ستية يف مركز 

اأو�ضحت  اجلن�ضية(  بولندية  اأي�ضاً  وهي  الناقورة 

بها  تقوم  التي  الرئي�سة  املهام  طبيعة  بدورها 

الوىل  امل��رة  »اإنها  فقالت:  الناقورة  مركز  يف 

التي اأ�سارك فيها مع قوات الطوارئ الدولية. لقد 

م�ستمرة  وهي  ال�سهر،  نحو  منذ  مهمتي  ب��داأت 

وتعلمت  جداً  وغنية  مميزة  التجربة  �سنة.  ملدة 

منها الكثري. مهامي الأ�سا�سية هي متابعة نوعية 

الوجبات الغذائية وطريقة تقدميها«.

الرائع  البلد  بهذا  جداً  معجبة  »اإنني  واأ�سافت: 

الرائد البحري اجنلو دوكا�ش

الرائد �سيمون مرتنك

املقدم جريار كوين

امللزم اأموراف�سكا جي�ستيتا

الرائد املهند�ش غور�سكي مات�سي
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اجلمال والفريد من نوعه يف العامل، حيث يتالقى 

البحر واجلبل. لقد اأحببت لبنان كثرياً كما اأحببت 

ا�ستطاعوا  كرث  اأ�سدقاء  لدي  وبات  الطيبني،  اأهله 

واإننا  لهم،  الكبري  وال�ضوق  الأه��ل  عن  التعوي�ش 

نرتافق معاً خالل ال�سهرات الرتفيهية. كما اأحببت 

نوعية الطعام اللبناين، خ�سو�ساً التبولة واحلم�س 

بالطحينة والبقالوة والنمورة...«.

خربة قدمية

�سابط  كوين  ج��ريار  اليرلندي  املقدم  يعم�ل 

اللبناين  واجلي�ضني  اليونيفيل  ب��ني  ارت��ب��اط 

البلدي�ن  ب��ني  خ��الف  اأي  لتجّنب  وال�سرائيلي 

وتف�ادي ن�سوب حرب جديدة بينهم�ا، وهو ي�سي�د 

بالعالق�ة اجليدة مع اجلي��س اللبناين اإذ اإنها تعّزز 

وت�سّهل هذه املهمة و�سواه�ا من مهام اليونيفيل 

غري  العنقودية  بالقنابل  يتعلق  ما  يف  خ�سو�ساً 

املنفجرة.

بالده  فيها  يغادر  التي  اخلام�سة  امل��رة  اإنها 

�سابقاً  �سارك  اإذ  م�سابهة،  مهام  يف  للم�ساركة 

لبنان، ومرة يف  ال�سالم يف  بقوات حفظ  مرتني 

فريق مراقبة لالأمم املتحدة. كما �سبق لإيرلندا اأن 

�ساركت يف مهمة لقوات حفظ ال�سالم يف ال�سحراء 

هي  لبنان  يف  خربته  لكن  افريقيا،  يف  الغربية 

الأطول فاملقّدم كوين اأم�ضى 27 عاماً يف لبنان، 

مع  عديدة  �سداقات  تكوين  فر�سة  له  اأت��اح  ما 

اأ�ساد باحرتام  املواطنني يف تبنني وجوارها، وقد 

على  وحمافظتهم  الن�سانية  للقيم  اللبنانيني 

الفريدة  لبنان  بطبيعة  اإعجابه  مبدياً  العائلة، 

قد  كان  التي  بعلبك،  خ�سو�ساً  الأثرية  ومبواقعه 

زارها مع عائلته �سابقاًَ، ومدينة بريوت املزدحمة 

بالنا�س...

قد اأعود �سائحاً...

يف  الدولية  ال��ط��وارئ  ق��وات  ق��ي��ادة  مّقر  يف 

الناقورة، التقينا الرائد البحري الهولندي اأنطوين 

بوليت، نائب رئي�ش جهاز الرتباط يف اليونيفيل، 

القوات  البحرية وباقي  والو�سيط بني قوات بالده 

على  م�ضى  اليونيفيل.  �ضمن  العاملة  البحرية 

التبديل  وبفعل  واح��ٌد،  �سهٌر  لبنان  يف  اإقامته 

الذي تقوم به بالده، �سيغادر بعد �ستة  الع�سكري 

اأ�سهر.

حفظ  قوات  يف  �سابقاً  �سارك  اأن  لبلده  و�سبق 

ال�سالم التابعة لالأمم املتحدة يف كونغو - افريقيا، 

ويرى الرائد البحري بوليت اأن مهمته هي نف�سها 

يف لبنان كما يف الكونغو، بحيث اأن املدنيني هم 

�سحايا التقاتل والرهاب.

ولكنه يعترب اأن »الو�سع يف لبنان اأكرث تعقيداً، 

قد  عنف  اأي  من  النا�س  حماية  املهم  من  لذلك 

يتعر�سون له«.

لبنان،  يف  ال�سالم  حفظ  يف  ملهمتهم  تنفيذاً 

مهام  يف  ت�سارك  حربية  �سفينة  هولندا  اأر�سلت 

مراقبة ال�ساطئ.

اأما يف ما يتعلق بالعالقة مع اجلي�س اللبناين، 

من  هو  الأم��ن  اأن  بوليت  البحري  الرائد  فيعي 

بالتعاون  يحاول،  لذلك  الوطن،  يف  ال�سا�سيات 

اجلي�س  م�ساعدة  والكتائب،  الوحدات  باقي  مع 

الأمن  حفظ  مهام  يف  امل�ستطاع  قدر  اللبناين 

والدفاع عن اأرا�سيه.

اإعجابه  بوليت  البحري  ال��رائ��د  اأب���دى  اأخ����رياًَ، 

بطبيعة لبنان ومناخه، م�ضيفاً »لبنان من اأجمل 

اإعادة  اإىل  حاجته  بالرغم من  الو�سط  ال�سرق  بالد 

العمار«، مبدياً رغبته يف زيارته جمدداً لل�سياحة.

الوحدة التانزانية: مهمتنا حتٍدٍ جديد 

والطق�ش هنا بارد جداً...

قوات  �سمن  العاملة  التانزانية  الوحدة  و�سلت 

اليونيفيل اإىل لبنان يف �ضباط 2007. اإنها املرة 

الأوىل التي ي�سارك فيها هذا البلد يف قوات حفظ 

التي  القوة  وقوام  املتحدة.  لالأمم  التابعة  ال�سالم 

متثله يف لبنان ثالثة �ضباط.

التانزانية،  الوحدة  مهام  اإىل  التعّرف  اإطار  يف 

ماكونغورو،  جوليو�س  بيو�س  املقدم  التقينا 

الخرى  وال���دول  تانزانيا  بني  العالقات  ق  من�سّ

ريهاما  الول  وامل��الزم  اليونيفيل،  يف  امل�ساركة 

الكتيبة  يف  الداري��ة  املوظفة  واجن��ارا  رام��اداين 

بالبالغة  هذه  و�سفا جتربتهما  اللذين  التانزانية، 

الهمية واعترباها حتدياً جديداً بالن�سبة اإليهما.

يف  ال�ضعوبات  بع�ش  ماكونغورو  املقدم  يواجه 

مقارنة بطق�س بالده،  بارد جداً  لبنان، فالطق�س 

املقدم بيو�ش ماكونغورو

امللزم الأول رميهاما واجنارا الرائد انطوين بوليت
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بالعالقة مع املواطنني،  لكنه يف املقابل ي�سيد 

املقدم  ورّد  ج���داً«.  وم�ضيافون  »ودودون  فهم 

�سبب اإقت�سار التمثيل يف وحدة بالده على ثالثة 

اأ�سخا�س، اإىل اإتفاق بني تانزانيا والقوات الدولية.

املقدم  يعتربها  اللبناين،  باجلي�س  العالقة 

اجلنود  تعاون  على  مثنياً  جداً،  جيدة  ماكونغورو 

اللبنانيني معهم.

اإعجابها  واجن��ارا  اأول  امل��الزم  اأب��دت  جهتها  من 

بطبيعة لبنان و�سعبه »الذي يكن لهم كل احرتام«، 

ا�ستكت  اأنها  اإل  اللبناين،  الطعام  اأحّبت  انها  كما 

اي�ضاً من برودة الطق�ش.

القيام  يف  رغبتهما  ال�ضابطان  اأب��دى  اأخ���رياً 

قانا  زرنا  اأن  لنا  �سبق  »لقد  لبنان،  يف  ب�سياحة 

و�ضور وبع�ش قرى اجلنوب ونخطط لزيارة مدينة 

بريوت...«.

اخلطر جزء من حياتنا

و�سل النقيب القرب�سي كري�ستو كري�ستو�س اإىل 

ني�سان  يف  اليونيفيل  يف  دولته  لتمثيل  لبنان 

2007، وهو امل�سوؤول عن العالقات بني املواطنني 

اللبنانيني واليونيفيل. مهمته ل تتطلب عالقات 

بعراقة  ي�سيد  لكنه  اللبناين  اجلي�س  مبا�سرة مع 

هذا اجلي�س.

ال�سا�سية كيونيفيل هي حماية  يقول: مهمتنا 

احلوادث  اأما  اللبناين،  ال�سعب  وخدمة  املواطنني 

واخلطر فجزء من عملنا... وي�سف جتربته باملهمة 

و�سعب  جديد  بلد  اإىل  التعرف  جلهة  و»املربحة« 

اعتربه عريقاً بالتعاي�س على الرغم من الختالف 

يف الديان والنتماءات ال�سيا�سية، وملتزماً القيم 

العائلية وحّب احلياة.

من  امتعا�سه  يبدي  كري�ستو�س  النقيب  لكن 

بح�سبه،  كان  اأينما  ال�سائد  البريوقراطي  النظام 

ومن الزدحام يف مدينة بريوت.

�سعوبات التاأقلم

مع التعددية الدولية

كادوك  ايرون  الغواتيمايل  ال�ضابط  و�ضل  عندما 

يف  له  مهمة  اأول  تلك  كانت  لبنان  اإىل  ووحدته 

اإطار اليونيفيل.

مهمته ال�سا�سية التعاون والتوا�سل مع اجلي�س 

  - اللبنانية  احلدود  على  الأمن  لتاأمني  اللبناين 

با�ستثناء  فعلية  عوائق  يواجه  ومل  ال�سرائيلية. 

التعددية  م��ع  التاأقلم  يف  ال�ضعوبات  بع�ش 

الدولية يف اليونيفيل. اإل اأنهم كوحدة غواتيمالية 

اليونيفيل  حتددها  التي  القواعد  اتباع  ملتزمون 

�سكان  وحماية  اخلا�سة  �سالمتهم  على  للحفاظ 

اجلنوب من اأية اعتداءات حمتملة.

لبنان  يف  جت��رب��ت��ه  ك����ادوك  ال�����ض��اب��ط  ي�ضف 

وعادات  ثقافات  اإىل  لتعرفه  جهة  من  باملهمة، 

وجمتمعات م�سغرة تختلف عن بيئته، ومن جهة 

لكت�سابه خربات ع�سكرية جديدة.

اأخرياً اأ�ساد ب�سكان اجلنوب وال�سداقات التي ن�ساأت 

باملناطق  اإعجابه  يبدي  كذلك  وبينهم،  بينه 

اجلنوبية خ�سو�ساً �سيدا و�سور.

فهم اللغة العربية

م�سكلته الوحيدة

�ساكون  مار�سيلو  الغواتيمايل  املوؤهل  يتوىل 

 CIMIC Civilian ال���  يف  املحا�سبة  مهام 

يف  هذه  م�ساركته   .Military Corporation
املتحدة،  لالأمم  التابعة  ال�سالم  حفظ  قوات  اإطار 

هي الثانية، الوىل كانت يف هاييتي.

ولكن  باملواطنني،  الهتمام  وظيفته  تقت�ضي 

اأي  مبا�سرة،  غري  بطريقة  يتّم  بهم  الت�سال 

بوا�سطة املختار اأو رئي�س البلدية اللذين يبلغان 

املركز عن حاجات ال�سكان.

ممتازة  اللبناين  اجلي�س  مع  »العالقة  يقول: 

وخالية من امل�ساكل والعراقيل...«، ولكن امل�سكلة 

العربية،  اللغة  فهم  هي  يواجهها  التي  الوحيدة 

علماً اأنه حاول تعلمها، لكن دوام عمله مل ي�سمح 

له باملتابعة. وختاماً يبدي املوؤهل �ساكون اإعجابه 

بطبيعة لبنان و�سعبه ومناطقه، خ�سو�ساً مدينة 

وا�سفاً  بامتياز،  اأثرياً  مكاناً  يعتربها  التي  �سور 

لبنان باأنه »بوابة العبور اإىل الدول العربية كافة«.

ت�سوير:

املعاون ا�سكندر البيطار

ال�ضابط ايرون كادوك

املوؤهل مار�سيلو �ساكون النقيب كري�ستو كري�ستو�ش
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مهام متنوعة

وتبديل دائم

ال�سرقي  القطاع  قيادة  الإ�سبانية  القوة  تتوىل 

وي�ضم  اليونيفيل  لقوات  موقعاً   25 ي�سمل  الذي 

القوات الهندية والنيبالية والأندوني�سية واملاليزية 

املذكور  القطاع  يحتل  والبولندية.  وال�سينية 

اخلط  من  كلم   58 اىل  اإ�سافة  كلم2  م�ساحة 359 

الأزرق.

و�سلت القوة الإ�سبانية اىل الأرا�سي اللبنانية يف 

اأوائل اأيلول 2006 عرب كتيبة من قواتها البحرية 

الفيلق  بلواء من  ال�سهرين  بعد حواىل  اإ�ستبدلت 

 2007 اآذار   15 يف  اأي�ضاً  هو  لي�ضتبدل  الإ�ضباين، 

بلواء من املظليني. ويف 13 متوز املا�سي ت�سّلم 

املجوقل  الإ�سباين  اللواء  ال�سرقي  القطاع  قيادة 

برئا�سة اجلرنال جوزيه ماريا بريتو مارتينيز.

الإ�سبانية  القوات  مهام  املذكور  اللواء  يوا�سل 

وعمليات  وليلية  نهارية  دوري��ات  من  ال�سابقة 

امل�ساعدات  اىل  اإ�سافة  الأزرق،  للخط  مراقبة 

الإجتماعية والإن�سانية داخل القطاع ال�سرقي.

نعمل لتوفري بيئة اآمنة

اجلرنال  القطاع  قائد  حتدث  املو�سوع  هذ  حول 

القوات  ن�ساطات  جميع  اأن  اىل  م�سرياً  مارتينيز، 

وبناًء   ،1701 القرار  بتطبيق  مرتبطة  الإ�سبانية 

لتوفري  اللبناين  اجلي�س  بالده  قوات  تدعم  عليه 

بيئة اآمنة ومنع دخول ال�سالح. اأما التن�سيق بني 

الطرفني فيتم عرب �ضابط اإرتباط ومن خالل العميد 

الركن بول�س مطر والعميد الركن �سارل ال�سيخاين 

الذي يتحدث اللغة الإ�سبانية.

جلهوزية  تقديره  عن  الإ�سباين  القائد  يعرّب 

الأمن موؤكداً  اللبناين وما يقوم به حلفظ  اجلي�س 

على العالقة املمتازة بني الطرفني والتي تتطور 

با�ضتمرار نحو الأف�ضل.

اأما يف ما خ�س ال�سق الإمنائي من مهمة القوات 

قوته  اأن  مارتينيز  اجلرنال  اأو�سح  فقد  الإ�سبانية، 

تدعم اإعادة اإعمار جنوب لبنان من خالل م�ساهمة 

مهند�سيها يف عملية البناء والإعمار، عرب م�ساريع 

اأن  اىل  اأ�سار  كما  اليونيفيل.  تتولها  التي  البناء 

اللواء الإ�سباين ي�سعى اىل حت�سني النمط املعي�سي 

للمواطنني �سمن قطاع م�سوؤوليته، ويقوم لهذه 

الغاية الفريق امل�سوؤول عن العالقات الع�سكرية - 

مبقابالت مع املخاتري وروؤ�ساء   )Cimic( املدنية 

البلديات ملعرفة احتياجات املواطنني. كما يقوم 

للغاية  التعليمية  واملعاهد  امل��دار���س  ب��زي��ارة 

اىل  بحاجة  املدار�س  اإحدى  اأن  تبنّي  فاإذا  نف�سها، 

نظام كمبيوتر مثالً يتم تزويدها اإياه، اأو اإذا كانت 

هناك حاجة اىل تعليم اللغة الإ�سبانية تلّبى، علماً 

اأن اأكرث من 400 �سخ�س قد تابعوا دورات يف اللغة 

الإ�سبانية على يد القوات الإ�سبانية.

للمواطنني  تلبية  الأكرث  احلاجات  اأن  اىل  واأ�سار 

للقوات  اأن  مو�سحاً  الطبية،  بامل�ساعدات  تتعلق 

املنت�سرة  القوات  خلدمة  طبياً  مركزاً  الإ�سبانية 

اآلف  الأربعة  �سمن قطاعها حيث يوجد ما يفوق 

اخلدمات  اي�ضاً  اأن املركز املذكور يوؤمن  اإل  جندي، 

جمال  يف  �سيما  ل  اجلنوبيني  للمواطنني  الطبية 

طب الأ�سنان.

واأ�ساف اأنه من �سمن الدور الإمنائي والإجتماعي 

 300 ح��واىل  بتوظيف  الإ�سبانية  القوة  قامت 

مواطن جنوبي لأعمال خمتلفة داخل املراكز التابعة 

لها، ف�ساهمت بذلك باإعالة حواىل ثالثمئة عائلة 

جنوبية. 

الإختالط مع املواطنني

له اأطر حمدودة

الإ�سبانية  القوة  عنا�سر  بني  ما  العالقة  عن 

واملواطنني اجلنوبيني اأو�سح اجلرنال مارتينيز اأن 

اجلنود الإ�سبان ل يحق لهم زيارة املناطق اجلنوبية 

الإذن  لديهم  واإمن��ا  الرتفيه  اأو  ال�سياحة  بهدف 

بالدورية فح�ضب. من هنا فاإن الإختالط اليومي مع 

املواطنني يبقى حم�سوراً �سمن اللقاءات الق�سرية 

ل�سراء  اجلنود  يتوقف  حيث  التجارية  املحالت  يف 

�سلعة ما.

لكنه اأو�سح يف الوقت نف�سه اأن القوات الإ�سبانية 

فيها  ي�سارك  متفرقة  اإجتماعية  بن�ساطات  تقوم 

الرتفيهية  احلفالت  منها  وذك��ر  اجلنوب،  اأه��ايل 

يدعى  والتي  الإ�سباين  املع�سكر  يف  تقام  التي 

مارتينيز:

اأنا �سعيد

يف لبنان

قائد القطاع ال�سرقي

اجلرنال جوزيه ماريا بريتو مارتينيز

يف لقائه مع جملة اجلي�ش

قائد القطاع ال�سرقي

بداأ يتكلم العربية

حتقيق:

رميا �سليم �سومط - ماري احل�سري
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التن�سيق مع املختار  الأهايل والأطفال بعد  اليها 

ورئي�س البلدية. واأ�سار اىل اأن هذه احلفالت تقام 

وفق الطريقة الإ�سبانية ويتخللها الرق�س والغناء 

والطعام الإ�سباين. 

بالعربي الف�سيح:

»اأنا �سعيد يف لبنان«

ويف �سوؤال عما اإذا كان اجلنود الإ�سبان قد تعّرفوا 

اللبنانية، وعن مدى تاأقلمهم �سمن  اىل العادات 

بابت�سامة  الإ�سباين  القائد  اأج��اب  خمتلفة،  بيئة 

عري�ضة وباللغة العربية »اأنا �ضعيد يف لبنان«، 

واأ�ساف، لبنان بلد متو�سطي ويت�سابه مع اإ�سبانيا 

يف الكثري من عاداته ل �سيما جلهة حب التوا�سل 

واأكد  واح��رتام.  بوٍد  معهم  والتعاطي  الآخرين  مع 

اي�ضاً اأن هناك ت�ضابهاً كبرياً يف نوعية الطعام مبا 

يف ذلك ال�سلطات املتنوعة وزيت الزيتون والنبيذ 

خا�سة  نكهة  اللبناين  للطعام  اأن  واأ�ساف  الأحمر. 

موؤكداً باللغة العربية اأنه يحب احلم�س و»التفولة« 

)اأي التبولة(!

العربية  باحل�ضارة  تاأثره  مدى  عن  حتدث  كما 

م�سرياً اىل اأنه بداأ تعلم اللغة العربية، الأمر الذي 

يجده ممتعاً للغاية.

مدينة �سغرية

عن معنويات الع�سكريني يف ظل وجودهم بعيداً 

عن عائالتهم، اأو�سح اجلرنال مارتينيز اأن القاعدة 

األفاً ومئتي جندي حتوي كل  الإ�ضبانية التي ت�ضم 

ما يحتاجه اجلنود للعي�س حياة طبيعية ومريحة 

وعدم ال�سعور بالغربة، م�سرياً اىل اأن القاعدة هي 

مبنزلة مدينة �ضغرية ت�ضم نواٍد ريا�ضية وقاعات 

النرتنت والتلفزيون وال�سينما ي�ستطيع من خاللها 

اجلنود ملء اأوقات فراغهم بالت�سلية والرتفيه وعدم 

اليومي  الإت�سال  اإمكان  والأه��م  بامللل.  ال�سعور 

بعائالتهم عرب الهاتف والإنرتنت، ويف حال وجود 

ال�سفر  له  يوؤمن  اجلنود  اأحد  لدى  عائلية  م�سكلة 

الفوري اىل اإ�سبانيا حلل م�سكلته. 

اأهمية  اأن قيادة القوات الإ�سبانية تويل  واأ�ساف 

كبرية لراحة الع�سكريني وت�سعى لرفع معنوياتهم 

الطب  خدمة  الغاية  لهذه  اأوجدت  وقد  با�ستمرار، 

م�ساعدة  يتوىل  متخ�س�س  طبيب  عرب  النف�سي 

اجلنود يف التخل�ش من ال�ضغوط النف�ضية يف حال 

وجودها.

م�ستمرون

على الرغم من اخل�سارة

حول الآثار ال�سلبية التي خّلفها ا�ست�سهاد اجلنود 

التي  الإرهابية  العملية  اإثر  اجلنوب  يف  الإ�سبان 

اجلميع  اإن  قال:  املا�سي،  ال�سيف  ا�ستهدفتهم 

متاأثر خل�سارة اجلنود، ولكن املهام ما زالت ت�سري 

احليطة  تدابري  اتخاذ  مع  املحدد  للجدول  وفقاً 

الالزمة.

اللبناين  واجلي�س  الدولية  القوات  اأن  واأ�ساف 

الأمن  للحفاظ على  و�سعهما  بكل ما يف  يقومان 

ولتاأمني ال�ستقرار وال�سالم يف جنوب لبنان.

ت�سوير:

را�سيل تابت

ميلأون اوقات الفراغ بالريا�سة



القوات الإ�سبانية:

»مرحبا واأهلً و�سهلً«

الطوارئ  ق��وات  على  جولتنا  وا�سلنا 

الدولية العاملة يف اجلنوب.

القوات  مقر  ت�سمل  زيارتنا  كانت  امل��رة  هذه 

حيث  اجلنوبية،  ال�سقي  اإبل  بلدة  يف  الإ�سبانية 

تنت�سر قواعد لكل من القوات الهندية واملاليزية 

والإندوني�سية والنيبالية.

لدى و�سولنا اىل املقر، ا�ستقبلنا عدد من اجلنود 

باللغة  بنا  رّح��ب  اأحدهم  الإ�سبان، 

وبعد  و���س��ه��الً«،  اأه���اًل  »مرحبا،  ق��ائ��الً:  العربية، 

الكتيبة  مقر  يف  قاعة  اىل  توّجهنا  التفتي�س، 

الإ�سبانية حيث اجتمع ممثلون عن الدول الأربع، 

ر ملخ�ضاً عن كتيبته بهدف  وكان كل منهم قد ح�ضّ

تعريفنا اىل مهامها ون�ساطاتها.

الكتيبة املاليزية:

مهام حرا�سة وم�ساندة

حاري�س  حممد  الرائد  مع  كانت  الوىل  وقفتنا 

وحدة  اأن  بداية  اأخربنا  الذي  املاليزية  القوات  من 

من  جندياً  و317  �سابطاً   43 من  تتاألف  ب��الده 

خمتلف الرتب، معظمهم من القوات اخلا�سة 

اىل  و�ضلوا  امل�ضاة(،   - اجلوية   - )البحرية 

 2 يف  الأول  فريقني:  �سمن  لبنان  جنوب 

من   22 يف  والثاين   2007 الثاين  كانون 

ال�سهر نف�سه.

فيها  ي�سارك  التي  الأوىل  امل��رة  اإنها 

املاليزيون مبهمة يف لبنان لكنهم �سبق 

البو�سنة،  ويف  الكونغو  يف  �ساركوا  اأن 

وكو�سوفو وال�سومال.

على �سا�سة احلا�سوب املو�سوع اأمامنا، 

�سور  لنا  يعر�س  حاري�س  الرائد  كان 

الن�ساطات واملهام التي قام بها جنود 

واحدة  كل  بالتف�سيل  �سارحاً  كتيبته، 

املاليزية  ال��ق��وات  فمهمة  منها. 

ترتكز على تاأمني احلرا�سة للمخيم، 

ويتّم ذلك عرب برج املراقبة اخلا�س 

انت�سار  قطاع  لهم  لي�س  بهم. 

ي�ساندون  فهم  وحدهم،  يتولونه 

ال���ق���وات الأخ�����رى ع��ل��ى اإمت���ام 

قاعدة  ي�سغلون  وهم  مهامها، 

بالقاعدة  �سبيهة  كوكبا  يف 

حالياً،  مثالً  ال�سقي.  اإب��ل  يف 

الهندية يف  القوات  ي�ساعدون 

املراقبة  ون��ق��اط  ال��دوري��ات 

�سمن منطقة برغز.

للقادة  ���س��ور  ع��ر���س  م��ع 

املاليزيني  الع�سكريني 

الع�سكريني  ال��ق��ادة  م��ع 
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حتقيق: رميا �سليم �سومط

ي�ونيفي�ل الهن�د وم�ال�ي����زيا واأندوني�سيا والنيبال

الرائد

حممد

حاري�ش

من

الكتيبة

املاليزية

النقيب

براكا�ش هابا 

من الكتيبة 

النيبالية

ممتع�ة اخلدم�ة يف لبن���ان... وروؤية البحر والثلج



اللبنانيني، حتّدث الرائد حاري�س عن العالقات مع 

اجلي�س اللبناين، اإذ اإنها تتم عرب الكتيبة الهندية، 

وتقوم على زيارات متبادلة بني الطرفني.

يف ما خ�س الن�ساطات التي ميار�سها اجلنود يف 

الريا�سة  ميار�سون  حاري�س:  قال  الفراغ،  اأوق��ات 

داخل املركز، يت�سلون بعائالتهم عرب النرتنت 

مرة يف الأ�سبوع، وجماناً عرب الهاتف ملدة 3 

دقائق مرة كل اأ�سبوعني...

ويف اخل��ت��ام ع��رّب ال��رائ��د ح��اري�����س عن 

الف�سحى  باللغة  م�ستعيناً  �سخ�سي  �سعور 

اأحب  »اأن��ا  فقال  ب��الده،  يف  تعلمها  التي 

اللبنانيني«.

الكتيبة النيبالية: من دواعي 

�سرورنا روؤية البحر يف لبنان!

القوات  من  هابا  براكا�س  النقيب 

ببالده  اأولً  يعرفنا  اأن  اأحب  النيبالية، 

يف  يقع  �سغري  بلد  »النيبال  ق��ال: 

وال�سني«،  الهند  بني  اآ�سيا،  ق��ارة 

ابت�ضامة  وجهه  علت  وقد  م�ضيفاً، 

بحر  لدينا  لي�س  اأنه  »ومبا  لطيفة، 

�سرورنا  دواع��ي  فمن  النيبال،  يف 

روؤية البحر يف لبنان«.

حدد  امل��و���س��وع،  اىل  ب��ال��ع��ودة 

امل�سوؤولة  القطاع  هابا  النقيب 

النيبالية،  ال��ك��ت��ي��ب��ة  ع��ن��ه 

ومي�س  حول  مناطق:  وي�سمل 

اجل���ب���ل وب��ل��ي��دا وع���ي���رتون، 

كانت  اأن  �سبق  اأن��ه  م�سرحاً 

ل��ه��م م���ه���ام مم��اث��ل��ة يف 

والعراق،  وهاييتي  الكونغو، 

و�سرياليون،  ويوغو�سالفيا، 

وبروندي، وتيمور ال�سرقية، 

ال�سالم  حفظ  قوات  يف  و�سي�ساركون 

يف ال�سودان.

 850 لبنان  يف  النيبالية  الكتيبة  ع��دد  يبلغ 

القطاع  يف  تنت�سر  فرق  �سمن  موزعني  جندياً 

تعزيز  يف  اللبناين  اجلي�س  وت�ساند  ال�سرقي. 

انت�ساره على طول اخلط الأزرق. ومن ن�ساطاتهم 

دورات  تنظيم  امل���دين:  الطابع  ذات 

لتعليم الكومبيوتر للمدنيني اللبنانيني، 

اإقامة حدود الطريق يف حول ملنع حوادث 

ال�سري، احتفالت يف منا�سبات خمتلفة ومباريات 

اىل  اجلبل.  ومي�س  حول  يف  القتالية  الفنون  يف 

ذلك تقدم الوحدة اخلدمات الطبية للمدنيني وفق 

حاجاتهم.

ويف كلمة اأخرية يقول النقيب هابا: العمل �سمن 

قوات حفظ ال�سالم يف لبنان �سرف لنا، وهذه جتربة 
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ماري احل�سري

ي�ونيفي�ل الهن�د وم�ال�ي����زيا واأندوني�سيا والنيبال

الرائد 

�سوميت

�سارما من 

الكتيبة 

الهندية

امل�سوؤول 

الإعلمي 

الأندوني�سي 

الرائد كو�سوها

ممتع�ة اخلدم�ة يف لبن���ان... وروؤية البحر والثلج
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فريدة من نوعها، مل ي�سبق اأن �ساركنا يف واحدة 

مثلها، نحن ننتمي اىل ح�ضارة �ضرقية وثمة نوع 

من التقارب بيننا وبني اللبنانيني.

الكتيبة الهندية:

يوغا وخدمات طبية ثابتة وجّوالة

»الرائد  با�سمه،  علينا معّرفاً  ف�سّلم  دوره،  وحان 

�سوميت �سارما من الكتيبة الهندية«. جل�س اأمام 

احلا�سوب، كما فعل قادة الكتائب الأخرى من قبله، 

والن�ساطات  املهام  لأبرز  م�سوراً  عر�ساً  لنا  ليقدم 

التي ا�سطلعت بها كتيبته.

عن  نبذة  لنا  قّدم  البداية،  يف 

الكتيبة 

اىل  و�سلت  ال��ت��ي  الهندية 

 850 ت�ضم  وهي   ،2006 الأول  كانون  يف  لبنان 

)�ضبعا  ال�ضرقي،  القطاع  يف  ينت�ضرون  جندياً 

�سمناً(، بهدف حفظ ال�سالم يف املنطقة.

الدولية يف  القوات  اأن �ساركت يف  �سبق للهند 

عدة بلدان منها: اأثيوبيا، كونغو، اإ�ستونيا، اإريرتيا، 

اليونيفيل  يف  حالياً  العاملة  والكتيبة  ال�سودان. 

قناة  يف  العمليات  من  عدد  يف  �سابقاً  �ساركت 

الكتيبة  ه��ذه  وت��ق��وم  وفل�سطني...  ال�سوي�س 

يف  وخ�سو�ساً  لبنان،  يف  الن�ساطات  من  بالعديد 

دورات  تنظم  فهي  فيها.  تنت�سر  التي  املنطقة 

وخميمات  الإنكليزية،  واللغة  الكومبيوتر  لتعليم 

يوغا تبعاً للطريقة الهندية، وحمالت توعية من 

طبية  خميمات  يومياً  تن�سئ  كما  الألغام.  خطر 

وممر�ضة  طبيب  من  موؤلفاً  طبياً  طاقماً  ت�ضم 

و3  اأ���س��ن��ان  وطبيب  طبيني  م�ساعدين  و�ستة 

معاونني. هوؤلء يقدمون خدمات طبية للمواطنني 

يف مناطق جنوبية وفقاً لربنامج حمدد.

م�ست�سفى  الهندية  الكتيبة  اأقامت  ذلك  اىل 

اأطباء متخ�س�سني يف  �سمن املنطقة، فيه  ثابتاً 

خدماته  يقدم  امل�ست�سفى  امل��ج��الت.  خمتلف 

يف  العاملني  اليونيفيل  ولعك�سريي  للمواطنني 

الكتائب الأخرى.

اللبناين،  اجلي�س  مع  العالقات  خ�س  ما  يف 

ي�سرتكون  اإنها ممتازة، فهم  �سارما،  الرائد  يقول 

التن�سيق بينهم  ونهاراً، ويتم  الدوريات، ليالً  يف 

حترك  اأي  لحظوا  واإذا  ع��اٍل.  تقني  م�ستوى  على 

غري طبيعي، يبلغون اجلي�س اللبناين فوراً ليقوم 

جتري  ريا�سية  مباريات  ثمة  ذلك  اىل  يلزم.  مبا 

من وقت اىل اآخر وهي بدورها ت�ساهم يف تعزيز 

العالقة بني الطرفني.

وبحور...  م�سافات  والهند  لبنان  بني   •
اىل  واحلنني  بالغربة  ال�سعور  عن  فماذا 

الوطن والأهل؟ 

- التكنولوجيا تقّرب امل�سافات وتخفف من وطاأة 

ال�ضعور بالبعد، يقول الرائد �ضارما، وي�ضيف: هل 

اللغة العربية واللغة  اأن ثمة تقارباً بني  تعلمون 

اأكرث من 300 كلمة مت�سابهة  اإذا هناك  الهندية؟ 

مثالً: �سكراً هي بالهندية �سكرياً... 

ودود  اللبناين  »ال�سعب  يقول:  نوّدعه  اأن  وقبل 

وم�������ض���ي���اف 

وجت���رب���ت���ي يف 

من  اأنا�س  اىل  تعرفت  لقد  ممتع،  اأم��ر  بلدكم 

عديدة  ولغات  ح�ضارات  واىل  ال��ق��ارات  خمتلف 

»وهذا اأمر اأحبه جداً...«.

الكتيبة الأندوني�سية:

اختربنا الربد ومتعة التزلج...

هذا  الإندوني�سية  ال�سالم  حفظ  ق��وات  اإحتفلت 

وللذكرى �سرورة
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عاماً  خم�ضني  مل�ضي  الذهبي  باليوبيل  العام 

على م�ساركة بالدها يف عمليات حفظ ال�سالم يف 

العامل.

امل�ساركة الأوىل كانت يف م�سر يف العام 1957 

الكونغو،  البو�سنة،  اإفريقيا،  يف  حمطات  تالها 

اليونيفيل  التحقت بقوات  واأخرياً يف لبنان حيث 

يف ت�سرين الثاين من العام 2006.

يحتل الأطفال اأولوية خا�سة يف لئحة اإهتمامات 

امل�س�وؤول  لنا  اأك��د  كما  وذل��ك  الإندوني�سية  القوة 

الإعالمي الإندوني�سي الرائد كو�سوما، الذي اأ�سار اىل 

عنا�س���ر  اأن 

القوة ي�سعون اىل 

خدمة الأطفال يف لبنان عرب و�سائل خمتلفة من 

القرى  التي جتوب   »Smart Car« �سيارة  بينها 

التثقيفية على  والألعاب  الكتب  اجلنوبية لتوزيع 

الأولد.

الإجتماعية  امل�����س��اع��دات  ت��ن��درج  واأ����س���اف: 

الإندوني�سية.  القوة  مهام  �سلب  يف  والإن�سانية 

واأ�سار يف هذا الإطار اىل الربنامج الطبي املعتمد 

موؤلف  فريق  مبقت�ضاه  يتوىل  وال��ذي  لديهم، 

زيارة  املمر�سني  من  وعدد  وم�ساعد  طبيب  من 

مناطق جنوبية واإجراء املعاينات الطبية للمر�سى 

املدنيني.

دور  عن  كو�سوما  الرائد  حتدث  اأخ��رى  جهة  من 

القوة الإندوني�سية يف عملية حفظ ال�سالم فاأو�سح 

نهارية  ودوري���ات  مراقبة  بعمليات  تقوم  اأنها 

وليلية �سمن قطاع م�سوؤوليتها، كما ت�سارك ب�سكل 

اىل  لفتاً  الألغام،  عن  الك�سف  عمليات  يف  فعال 

لتطبيق  اللبناين  اجلي�س  مع  الدائم  التن�سيق 

القرار 1701.

يف �سوؤال عن الإختالف يف العادات بني اإندوني�سيا 

البارز  الإختالف  اأن  كو�سوما  الرائد  اأج��اب  ولبنان 

اأو  ال�سلوك  ولي�س يف  واملناخ  الطعام  يكمن يف 

طريقة التعاطي مع الآخرين. واأ�سار اىل اأن ال�سعب 

اللبناين ودود وم�ضياف ومن ال�ضهل التعامل معه 

خ�ضو�ضاً واأن بع�ش اجلنود الإندوني�ضيني يتكلمون 

عدة  لبنان  يف  �سهدنا  واأ�ساف:  العربية.  اللغة 

ال�ستاء  ف�سل  يف  و�سولنا  �سادف  فقد  جت��ارب 

واختربنا الربد لأول مرة، لكننا تاأقلمنا مع الو�سع، 

ل  لأننا  التزلج  منتجع  خا�س  ب�سكل  اأحببنا  وقد 

منلك مثله يف اإندوني�سيا وهو جتربة رائعة.

وتابع: يف الواقع جميع ما اختربناه يف لبنان 

عن  كلياً  يختلف  الذي  الطعام  من  للغاية  رائع 

الطعام الإندوني�سي ذي املذاق احلار، اىل املناطق 

اىل  �سيدا  من  بزيارتها  قمنا  التي  ال�سياحية 

جعيتا  ومغارة  وفاريا  القدمية  فجبيل  طرابل�س 

الرائعة اجلمال!

يف اخلتام حتدث الرائد كو�سوما عن الت�سهيالت 

لعنا�سرها،  الإندوني�سية  القوة  تقدمها  التي 

عائالتهم  مع  الدائم  الإت�سال  اإمكان  اىل  فاأ�سار 

ي�ضمح  ال�ضرورة  عند  اأن��ه  مو�ضحاً  الإنرتنت  عرب 

اىل  بال�سفر  للع�سكريني 

لبنان.  اىل  وال��ع��ودة  اإندوني�سيا 

كما لفت اىل الن�ساطات الريا�سية التي ميار�سها 

القاعدة  داخ��ل  فراغهم  اأوق��ات  يف  القوة  عنا�سر 

يف  ال��رف��اق  م��ع  جتمعهم  م��ب��اري��ات  �سمن  اأو 

من  ترفع  الن�ساطات  هذه  اأن  معترباً  اليونيفيل، 

بناء  يف  وت�ساعد  للع�سكريني  املعنوية  ال��روح 

عالقات ودية بني عنا�سر القوات الدولية.  

ت�سوير: را�سيل تابت

جاهزة للتحليق
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تقدمي امل�ساعدات ونزع الألغام

الكتيبة  من  عنا�سر  ا�ستقبلنا  بال�»مرحبا« 

كانت  العربية  باللغة  معرفتهم  لكن  ال�سينية، 

»حل��د ه��ون وب�����س«. ل��ذل��ك ك��ان ���س��روري��اً وجود 

جولتنا  واكبت  التي  جعيتاين  �سابني  املرتجمة 

...)Li( برفقة النقيب يل

 رئي�س اأركان الكتيبة ال�سينية املقدم يانغ غو 

بالتف�سيل  لنا  �سرح   )Yang Guo Ping( بينغ 

واملهام  لبنان  جنوب  يف  كتيبتهم  وجود  اأهداف 

الأ�سا�سية التي تتولها، فقال:

مهمتني  يف   2006 اآذار  يف  لبنان  اىل  »جئنا 

الإن�ضانية  امل�ضاعدات  تقدمي  وهما  اأ�ضا�ضيتني 

���ددت منطقة  ون��زع الأل��غ��ام لإع���ادة الإع��م��ار. حمُ

 )Area of Operation AO( م�سوؤوليتنا 

بالبقعة املوجودة جنوب نهر الليطاين. خالل حرب 

متوز 2006 اأ�سندت الينا مهام اإ�سافية فكنا نفتح 

الطرقات اأمام املدنيني. وقد قمنا ب�سحب اجلثث 

اإي�سال املاء والغذاء  من بني الركام بالإ�سافة اىل 

للمدنيني«.

وتابع املقدم يانغ �سارحاً مهام الكتيبة ال�سينية 

يف جنوب لبنان حالياً، فحّددها على ال�سكل الآتي:

 Demining( األ��غ��ام  ن���زع  ف��ري��ق  »ل��دي��ن��ا 

لقوات  التابع  الوحيد  الفريق  وهو   )Company
الألغام  حقول  دخ��ول  ل��ه  امل�سموح  اليونيفيل 

نزع  يف  تعمل  اليونيفيل  من  اأخرى  لفرق  خالفاً 

الألغام والقنابل  الألغام. يقوم هذا الفريق بنزع 

الأزرق  اخلط  على طول  املنفجرة  العنقودية غري 

احلنية  يف  الكتيبة  م�سوؤولية  مناطق  ومت�سيط 

وزبقني و�سواهما.

فريق  يقوم  الألغام  من  الأر���س  تنظيف  بعد 

هذا  احلدود،  بر�سم  اآخر  هند�سي 

فة  �سا لإ با

اأعمال  يف  ي�ضاعدون  الذين  العنا�ضر  بع�ش  اىل 

يف  اليونيفيل  لقوات  الأ�سا�سي  املركز  يف  البناء 

الناقورة«.

تلعبه  ال��ذي  الإن�ساين  الإجتماعي  ال��دور  وح��ول 

»اإن  ق��ال:  لبنان  جنوب  يف  ال�سينية  الكتيبة 

اللبنانيني يقت�سر  املحليني  ال�سكان  ات�سالنا مع 

دخول  اإمكان  اىل  بالإ�سافة  الطبية  الناحية  على 

الألغام. كما ندعو فعاليات  الأرا�سي اخلا�سة لنزع 

للت�ساور  بلديات  وروؤ���س��اء  خماتري  من  املنطقة 

م�ساعدتهم«.  وكيفية  املنطقة  اأهل  حاجات  حول 

اإذاً خالفاً لباقي الوحدات العاملة يف اجلنوب، فاإن 

�سعيد  على  بن�ساطات  تقوم  ل  ال�سينية  الكتيبة 

غريها...  اأو  ريا�سية  اأم  كانت  ثقافية  املدنيني، 

كنقل  الب�ضيطة  الأعمال  بع�ش  يف  ت�ضارك  واإمنا 

البح�س وم�ساعدة ال�سكان يف اإعادة الإعمار.

اللغة عائق ا�ستطعنا تخطيه

يواجهها  التي  ال�سعوبات  عن  ال�سوؤال  كان  وهنا 

اجلنود ال�سينيون خالل تنفيذ مهامهم يف جنوب 

لبنان، ف�سارع املقدم يانغ بالإجابة: »لقد كانت 

اللغة هي العائق الأول للتوا�سل مع ال�سكان ولكن 

ا�ستطعنا تخطيها.  لبنانيني  وجود مرتجمني  مع 

والتقاليد ومنط  العادات  اأن  اىل  بالإ�سافة 

لبنان  يف  املعي�سة 

حتقيق:

ندين البلعة

ماري احل�سري

و�سلت اىل لبنان منذ اآذار 2006

رئي�ش اركان الكتيبة ال�سينية 

املقدم يانغ غو بينغ

الكتيبة 

ال�سينية: 

مهام 

اإن�سانية 

وخدمات

ووّد متبادل

مع ال�سكان
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التنوع  مع  خ�سو�ساً  التاأقلم  يف  �سعوبة  ت�سكل 

الطائفي الذي مل نعتده ويفر�س جهوداً للتعاي�س 

مع هذا الواقع«.

ون�ضعر  م�ضيافون  اللبنانيني  »لكن  وي�ضيف: 

بقربهم الإن�ضاين مّنا وتقبلهم ملهامنا وح�ضورنا 

يف ما بينهم. فنحن نبذل ق�سارى جهدنا لتحقيق 

ثم  يحتاجونها«.  التي  اخلدمات  وتاأمني  حاجاتهم 

يتابع: »اإن ما مييز مهمتنا يف لبنان عن باقي 

وغريها  الكونغو  مثل  الأخ��رى  ال��دول  يف  املهام 

م�سامل  وطن  لبنان  اأن  الإفريقية،  املناطق  من 

الداخلية  ال�سراعات  تتاأجج  البالد  تلك  يف  بينما 

القوية. بالإ�سافة اىل اأن البيئة يف لبنان خمتلفة 

ومنا�سبة على عك�س املناطق الأخرى«.

ل ن�ضاط ع�ضكري

اللبناين  اجلي�س  مع  التعاون  �سعيد  على  اأما 

اأو  ع�سكرية  ن�ساطات  ل  اأن  يانغ  املقدم  فيو�سح 

موكلة  غري  ال�سينية  فالكتيبة  م�سرتكة  تدريبات 

ولكن  البحتة.  الع�سكرية  الأعمال  اأو  بالدوريات 

الإت�ضال يتم مع �ضباط الإرتباط للح�ضول على كل 

الأمني.  الو�سع  عن  وخ�سو�ساً  الالزمة  املعلومات 

»هم لطيفون جداً وم�ستعدون دائماً مل�ساعدتنا كل 

مرة نت�سل بهم«. 

ومتنى املقدم يانغ اأخرياً اأن تدوم ال�سداقة بني 

ال�سني ولبنان واأن ينعم اللبنانيون بال�سالم وحياة 

اأف�ضل.

الفريق الطبي

مينغ  يونغ  �سونغ  الرائد  امل�ست�سفى  رئي�س 

ل دور الفريق الطبي  )Song Yong Ming( ف�سّ
يف الكتيبة ال�سينية قائالً: »يتوىل فريقنا الطبي 

دعم  وثانياً  بعنا�سرها  والإعتناء  الكتيبة  دعم  اأولً 

كما  مهامهم.  يف  ومرافقتهم  الألغام  نزع  فرق 

واآخر  احلنية  منطقة  يف  واحد  م�ستو�سفني  ندير 

لتقدمي  الطبي  فريقنا  ي��داوم  حيث  زبقني  يف 

عادة  نواجه  ل  للمدنيني.  الطبية  امل�ساعدات 

اأمرا�ساً خطرية بل كلها اإ�سابات طفيفة من حروق 

واآلم ب�سيطة«.

لدى  رواجاً  تلقى  ال�سينية  الأدوية  اأن  وامللفت 

من  كبرياً  اإقبالً  �سونغ  الرائد  فيالحظ  اللبنانيني 

بالكتيبة  يت�سلون  �ساروا  الذين  املدنيني  قبل 

»يتميز  وي�ضيف:  الطبية.  امل�ضاعدات  لطلب 

التقليدية  ال�سينية  ب��الأدوي��ة  الطبي  فريقنا 

با�ستمرار  املحليون  ال�سكان  التي يطلبها  الفعالة 

يتمتع  املقابل  ويف  بالدنا.  من  نحن  ونح�ضرها 

ي��رتددون  فال  عالية  واأخ��الق  بلياقة  اللبنانيون 

لنا  وامل�ضروبات  الأطعمة  وتقدمي  مب�ضاعدتنا 

حيثما ومُجدنا«. 

 Kuang Hua( يونغ  هوا  كوانغ  الأول  الرقيب 

الكتيبة  يف  الدعم  فريق  اىل  ينتمي   )Yong
قائالً: »فريقنا  الفريق  دور هذا  ال�سينية، ي�سرح 

اىل  بالإ�سافة  واملعدات،  الآليات  �سيانة  مهمته 

بالنقليات«.  والإهتمام  مائي  دعم  نظام  تطوير 

وعلى الرغم من البقاء عادة داخل املركز، ل يخفى 

الرقيب  يو�سح  كما  الفريق،  هذا  عنا�سر  على 

الأول، لطف اللبنانيني وتعاونهم: »هم يتعلمون 

بع�ضاً من تعابرينا ال�ضينية ويحبون م�ضاعدتنا«.  

مهمة مقد�سة

ال�سينية  الكتيبة  وعنا�سر  اجلنود  ي�ستطيع  ل 

من  الرغم  على  لعائالتهم  ا�ستياقهم  يخفوا  اأن 

التي ي�ستخدمونها من  الإت�سال املتوافرة  و�سائل 

هاتف وانرتنت ور�سائل مكتوبة. فهم يتبدلون كل 

ثمانية اأ�سهر ما يعترب مدة طويلة ن�سبياً. يلهون 

اأنف�سهم بالن�ساطات الريا�سية والقراءة وم�ساهدة 

ل  اأنهم  مقتنعون  بالنهاية  ولكنهم  التلفزيون... 

يعملون لبالدهم فح�ضب بل اإي�ضاً لإعادة الإ�ضتقرار 

للبنانيني. »نحن هنا يف مهمة حفظ �سالم واأمن 

للتاأقلم، وننظر اىل هذه  لذا فنحن مهيوؤون اأ�سالً 

املهمة كمهمة مقد�سة وفعالة«... متمنني ختاماً 

اأنهم  اللبناين معتربين  لل�ضعب  اأف�ضل  م�ضتقبالً 

ياأتون اىل لبنان ك�سواح ولي�س كجنود.

وختاماً، اإ�سارة اىل ما يلي:

 2007 اأيلول   4 منذ  الطبي  الفريق  • �ساعد 
وحتى اليوم حواىل 1400 �سخ�س مدين.

لبنان  اىل  ال�سينية  الكتيبة  قدوم  منذ   •
مت نزع:

- حواىل 100 لغم.

غري  وقذائف  عنقودية  قنبلة   600 ح��واىل   -

منفجرة.

ت�سوير: را�سيل تابت

الرائد �سونغ يتو�سط النقيب يل 

والرقيب الأول كوانغ



م�سرفون مراقبون 

وتدخل �سريع

وحرا�سة  كبرية  حديدية  بوابة  امل��دخ��ل،  عند 

هوية  من  والتاأكد  التفتي�س  يتم  حيث  م�سّددة 

الزائرين. هنا يف تبنني اجلنوبية، تتمركز الوحدة 

يف  العاملة  الدولية  للقوات  التابعة  الفرن�سية 

اجلنوب.

تطبيقاً  اجلنوب  اىل  الفرن�ضية  الكتيبة  ح�ضرت 

العقيد  ي�سرح  الإط��ار  ه��ذا  ويف   ،1701 للقرار 

 Colonel Emmanuel( غ��ول��ني  امي��ان��وي��ل 

يحدد  اأن  بعد  مهامها  الكتيبة  قائد   )Gaulin
قطاع انت�سارها.

يقول:

»تنت�سر كتيبتنا يف القطاع املمتد على احلدود 

وتبنني  جبيل  بنت   - كفاح  دير  الإ�سرائيلية من 

على عمق 25 كلم وعر�س 12 كلم.

هي  الأ�سا�سية  مهمتنا 

م��راق��ب��ة 

امل��ن��ط��ق��ة م���ن خ��الل 

دوريات يف النهار ويف الليل ملنع وجود اأي 

م�سلحني غري اجلي�س اللبناين والقوات الدولية يف 

القطاع. بالإ�سافة اىل م�ساريع اأخرى يف املنطقة 

يف  التعليم  وم�ستوى  التحتية  البنى  كتح�سني 

املدار�س ومتابعة اإمتام الأعمال التي مل تنجز بعد 

على الأ�سعدة كافة بتمويل من احلكومة الفرن�سية 

عرب ال�سفارة الفرن�سية يف لبنان لدعم الإمكانات 

اللبنانية. كذلك يهتم جنودنا بتفكيك الألغام...«.

به  يقوم  ال��ذي  اليومي  العمل  عن  ملحة  ويف 

يف  الفرن�سية  الكتيبة  عنا�سر 

الكتيبة  قائد  يذكر  اجل��ن��وب، 

مراقبة  هو  الأه��م  اأن  تف�سيلياً 

دوري��ات  ت�سرّي  لذلك  احل���دود، 

املحاور  وعلى  املنطقة  داخ��ل 

املجاورة  املناطق  يف  الأخ��رى 

 4 كل  دوري��ة  مبعدل  للمراقبة 

اأي ما يعادل 30 دورية  �ساعات 

يومياً.

ي��ن��ّف��ذ ه���ذه امل��ه��ام ح��واىل 

بني  ي��ت��وزع��ون  عن�سر   1300

وعنا�سر  مراقبني  م�سرفني، 

تدخل �سريع يف حال املخالفات 

 Quick Reaction Force(
مئتي  اىل  بالإ�سافة   )QRF
عن�سر مهمتهم مدنية اأكرث مما 

هي ع�سكرية.

ال�سريع،  التدخل  عنا�سر  اأي   QRF�ال متلك 

اأ�سلحة ثقيلة من مدافع و�سواريخ واأنظمة �سبط 

 Cobra System�ومراقبة متطورة اأو ما يعرف ب

حتت  اأنهم  العنا�سر  ه��وؤلء  ميزات   .Detection
اإمرة القائد الأعلى لقوات الطوارئ الدولية املعززة 

اجلرنال غراتزيانو الذي يحدد كيفية ا�ستخدام هذه 

الو�سائل.

املهام ل تنّفذ مبعزل عن اجلي�ش اللبناين

اجلي�س  عنا�سر  بني  م�سرتكة  تدريبات  تنظم 

على  ترتكز  الفرن�سية  الكتيبة  وعنا�سر  اللبناين 

اإقامة الدوريات واملراقبة والرماية. 

ي�سرتك  ك��م��ا 
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العقيد اميانويل غولني

حتقيق:

ندين البلعة

ليال �سقر

الكتيبة 

الفرن�سية 

ترحب بكم 

اإمنا بعد 

التفتي�ش 

الدقيق

هنا تبنني... 



الدوريات  يف  يومياً  اللبنانيني  العنا�ضر  بع�ش 

الفرن�سية  الكتيبة  تنفذها  التي  والراجلة  الآلية 

تعقد  كذلك  املتطورة.  اآلياتها  من  م�ستفيدة 

النتائج  اأف�ضل  لتحقيق  دوري  ب�ضكل  اجتماعات 

وتبادل الآراء حول �سري العمليات وتنفيذ املهام.

اأما بالن�سبة اىل التوا�سل مع املجتمع اللبناين 

الأ�ضخا�ش  بع�ش  »وج��ود  اأن  غولني  اأو�ضح  فقد 

الذين يتقنون اللغة العربية ي�سّهل هذا التوا�سل 

حاجات  على  الفرن�سية  الكتيبة  يعّرف  وبالتايل 

الآراء«.  تبادل  اإمكان  ويتيح  اللبناين  املجتمع 

وي�ضيف: »يتم هذا التوا�ضل عرب القائممقاميات 

وال�سيوخ...  والآب��اء  املدار�س  وم��دراء  واملخاتري 

اأف�ضل«. ويبدو  وذلك بغية تفعيل اجلهود لنتائج 

تقوم  التي  املهام  يتفّهمون  املنطقة  اأهايل  اأن 

اأهمية، لإميانهم  الفرن�سية ويولونها  الكتيبة  بها 

عرب  لهم،  اأف�ضل  حياة  تاأمني  حول  تتمحور  باأنها 

تلبية متطلبات اأ�سا�سية«.

ويختم غولني بالقول: »عنا�سر الكتيبة هم يف 

ل  لذلك  طارئة،  مهمة  اأي  لإمتام  دائمة  جهوزية 

لتاأمني  يتوا�سل  التدريب  اأن  اإذ  ت�سنج  ول  خوف 

معايري احلماية والت�سدي لأي جديد«.

الإعلم والتوا�سل

 Capitaine( ڤارييه  فريديريك  النقيب  يهتم 

بالناحية  يتعلق  ما  بكل   )Frédéric Vareilles

والتوا�سلية  الإعالمية 

وت�ساعده  الكتيبة  لدى 

امل������الزم  ذل������ك  يف 

ل��ي��ت��ي�����س��ي��ا ك��وغ��ي��ا 

 Lieutnant Létitia(
 .)Poulet Coggia
ع����ن ه�����ذه امل��ه��م��ة 

اأنهم  النقيب  يو�سح 

عملها  وطريقة  الكتيبة  مهام  تف�سري  يتولون 

التف�سيلية،  الناحية  ومن  كافة.  الإع��الم  لو�سائل 

زميلته،  ت�سرح  كما  التوا�سل  من  نوعان  هناك 

التوا�سل  ب�سوؤون  املعنيون  الكتيبة  »فعنا�سر 

ال�ضحافيني  بت�ضرف  اأنف�ضهم  ي�ضعون  والإع��الم 

لتعريفهم على طبيعة عمل الوحدة الفرن�سية كي 

ين�سرفوا بدورهم لإي�سالها اىل الراأي العام. ومن 

اأخرى، تتم دعوة ال�سحافة لتغطية الأحداث  ناحية 

تنظمها  التي  الريا�سية  واجل��ولت  والن�ساطات 

الكتيبة يف قطاع م�سوؤوليتها«. ويتابع: »نعمل 
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النقيب فريدريك فارييه

كوبرا فرن�سية

امللزم ليتي�سيا كوغيا



التوا�سل  اأ�س�س  كفريق على توطيد 

لدى اجلنود«.

املهمات املدنية - الع�سكرية

عنى  يف الكتيبة الفرن�سية فريق يمُ

الع�سكرية   - املدنية  باملهمات 

 )Actions Civilo - Militaires(
الأخ��رى  الكتائب  يف  يعرف  ما  اأو 

 »CIMIC Civilian and�بال

 .Military Corporation«
وي�سرح املعاون الأول فيليب غوفيل 

اأحد   )Adjudant Chef Philippe Guevel(
امل�سوؤولني يف هذا الفريق اأن ال�CIMIC »تعمل 

املدنية  ال�سلطة  فعاليات  مع  املبا�سر  بالتعاون 

اإطار  لتو�سيع  حماولة  يف  م�سوؤوليتها  قطاع  يف 

يهتمون  الذين  الأ�سخا�س  اىل  للو�سول  العالقات 

املختلفة  الإجتماعية  واملنظمات  باملوؤ�س�سات 

اأو الريا�سة... كما يقدم  كالتي تهتم باملراأة مثالً 

لأه��ايل  �ساملة  طبية  م�ساعدات  الفريق  ه��ذا 

 )Aides املنطقة �سمن م�ساريع �سغرية ت�سمى

)Médicales à la Population - AMP بحيث 
خمتلفة  مواقع  �سبعة  يف  طبي  فريق  يتوزع 

الطبية.  اخلدمات  اىل  تفتقد  التي  املناطق  يف 

ولقد ا�ستفاد حتى الآن اأكرث من اأربعة اآلف مواطن 

لبناين من الفحو�سات وال�ست�سارات 

الطبية.

م�ساريع خمتلفة

حققت  لبنان،  جنوب  يف  وج��وده��ا  ف��رتة  خ��الل 

الأ�سعدة  على  خمتلفة  عمل  م�ساريع  الكتيبة 

كافة. نذكر منها مثالً: امل�سروع الذي اأ�سهمت يف 

الالزمة  العدة  لتاأمني  الفرن�سية  احلكومة  متويله 

كذلك  الرا�س.  م��ارون  منطقة  يف  النحل  لرتبية 

جهز الفريق غرفة معلوماتية يف مدر�سة ر�سمية 

اأجهزة  بع�سرة  مّدها  قلويه عرب  برج  يف منطقة 

كومبيوتر مع م�ستلزماتها...

متابعة وفخر 

يتبدل عنا�سر الكتيبة ب�سكل دوري فيتم ت�سليم 

خطط عمل امل�ساريع امل�ستقبلية للفريق اجلديد 

ملتابعتها.

ال�سخ�سية  الناحية  اىل  بالإنتقال 

لعنا�سر الكتيبة، يتفق اجلميع على 

اللبناين  املجتمع  مع  التاأقلم  اأن 

ل��ي�����س ���س��ع��ب��اً مل��ا ي��ج��دون��ه لدى 

وود وتقدير.  اللبنانيني من �سيافة 

بال�سافة اىل اإتقان ال�سعب اللبناين 

ال�سابة،  الفئات  وبخا�سة  باأغلبيته 

عملية  ي�سّهل  ما  الفرن�سية،  اللغة 

اأو  بالعزلة  ال�سعور  وعدم  التوا�سل، 

وعائالتهم...  موطنهم  عن  الغربة 

تقنية  ت��ق��دم��ه  م��ا  اىل  اإ���س��اف��ة 

للم�سافات  تقريب  من  الإن��رتن��ت 

و�سهولة الإت�سال.

اىل  بقدومهم  جميعاً  الكتيبة  عنا�سر  يفتخر 

لبنان حلفظ الأمن فيه، اآملني اإنهاء هذه املهمة 

وا�ستقرار  الأم��ن  ل�ستتباب  موؤ�سراً  ذلك  فيكون 

الو�سع يف لبنان وخ�سو�ساً يف جنوبه.

اأن هذه املهمة هي مهمة  الإ�سارة اىل  وتبقى 

تتطلب التعاون خ�سو�ساً مع اجلي�س اللبناين من 

اأجل اإحالل ال�سالم واحلفاظ عليه.

ت�سوير: املعاون هاين قازان
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املعاون الأول فيليب غوفيل

دورية فرن�سية
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تقنيات حديثة

 - ال��ف��ن��ل��ن��دي  املع�سكر  ي��ع��ت��رب 

اليونيفيل  اأكرث مراكز  اليرلندي من 

وذلك  التقنية،  الناحية  من  تقدماً 

فنلندية  هند�ضة  كتيبة  ي�ضم  لأنه 

وكتيبة  ع�سكريني،   208 عديدها 

الأعمال  يف  متخ�س�سة  اإيرلندية 

امليكانيكية وت�ضم 166 ع�سكرياً.

من الأمور امللفتة يف هذا املع�سكر 

اخلا�سة يف  الإم��دادات  مترير جميع 

يلفت  كما  الأر����س.  حتت  ق�ساطل 

اأي�ضاً وجود مئة جهاز كمبيوتر و�ضبعة 

حمامات �سونا.

تتوىل القوات الفنلندية - الإيرلندية عدة مهام 

اأوزمو  الكولونيل  الفنلندية  الكتيبة  قائد  خّل�سها 

تويفانني على ال�سكل الآتي:

املهمة  وه��ي  وال�سيانة،  البناء  مهمة   •
القطاع  يف  هند�سة  اأع��م��ال  وت�سمل  الرئي�سة 

من  اي�ضاً.  الغربي  القطاع  يف  واأحياناً  ال�ضرقي، 

ال�سعيد  ه��ذا  على  نفذت  التي  الأع��م��ال  �سمن 

�سق طريق ملركز للجي�س اللبناين يف كفر�سوبا، 

اإن�ساء خميم للكتيبة املاليزية يف كوكبا، نقل قطع 

من الباطون اىل مركبا وبناء من�ساآت فيها، اإ�سافة 

اىل اأعمال بناء متفرقة ل�سالح وحدات اليونيفيل.

خرباء  وي��ت��وله��ا  الأل��غ��ام،  ن��زع  مهمة   •

والقنابل  الأل���غ���ام  ت��ف��ج��ري  يف  متخ�س�سون 

العنقودية والأج�سام والقذائف غري املنفجرة.

�ساهمت  حيث  واملواكبة،  النقل  مهمة   •
قوات  نقل  يف  الإيرلندية   - الفنلندية  القوات 

من  وجتهيزاتهم  معداتهم  م��ع  اليونيفيل 

بريوت واليها، ومن القطاع ال�سرقي واليه.

دعم املواطنني �سروري لنجاح مهمتنا

قائد هذه القوات الكولونيل تويفانني ا�سار اىل 

على  اللبناين  اجلي�س  مع  املتوا�سل  التن�سيق 

�سعيد املهام الأمنية املتعلقة بحفظ ال�سالم يف 

اجلنوب. كما حتدث عن العالقة اجليدة التي تربط 

اأن مهمة  مو�سحاً  املحليني،  بال�سكان  بالده  قوات 

قوات اليونيفيل ل ميكن اأن تنجح ما مل تلق دعم 

املواطنني وتاأييدهم.

الإيرلندية   - الفنلندية  ال��وح��دة  قائد  نائب 

يف  حا�سراً  كان  الذي  مكارثي  مي�سال  الكولونيل 

دعم  اأكد  تويفانني،  الكولونيل  مع  احلديث  اأثناء 

اأن  اىل  م�سرياً  اليونيفيل  لقوات  اجلنوب  اأبناء 

واأ�ضاف:  ج��داً.  ودود  و�ضعبه  م�ضياف  بلد  لبنان 

الطريق  على  نلتقيهم  الذين  الأ�سخا�س  جميع 

طيبون للغاية، واإن مل نقرتب نحن للتحدث معهم، 

لنا  حمبتهم  على  دليل  وه��ذا  ذل��ك،  هم  يفعلون 

وتقديرهم لدورنا.  

ت�سوير: را�سيل تابت

حتقيق:

رميا �سليم �سومط

ماري احل�سري

اأهلً بكم

يف عامل التكنولوجيا

املع�سكر 

الفنلندي 

-اليرلندي:

قائد الوحدة

الفنلندية اليرلندية

الكولونيل تويفانني

نائب قائد الوحدة

الكولونيل مكارتي



خدمات متنوعة

 340 تبنني  اىل  واللوك�سمبورغ  بلجيكا  من 

حيث  الواجب،  منت  على  بلدنا  اىل  و�سلوا  جندياً 

التي ت�ضم  ال�ضرقي كتيبتهم  القطاع  تنت�ضر يف 

340 ع�سكرياً.

خّل�سها  رئي�سة  مهام  اأربع  الكتيبة  هذه  توؤدي 

قائد الكتيبة الكولونيل جورج ريندرز على ال�سكل 

الآتي:

بناوؤون حمرتفون  ينفذها  التي  البناء  • مهمة 
حيث  الكتيبة،  يف  الهند�سية  للفرق  تابعون 

املوؤقتة  املتحدة  الأمم  لقوات  الدعم  يقدمون 

وي�ساعدون  الع�سكرية،  من�ساآتها  لبناء  لبنان  يف 

يف اإن�ساء الطرقات اأو ترميمها. كما تقوم الفرق 

املحلية  ال�سلطات  م��ع  بالتن�سيق  امل��ذك��ورة 

اللبنانية بهدف تقدمي خدمات لل�ضكان من خالل 

امل�ساهمة يف  التحتية، وبذلك تتم  البنى  اإ�سالح 

عودة احلياة الطبيعية اىل جنوب الليطاين.

فريق  بها  يقوم  التي  الألغام  نزع  • مهمة 
اىل  خ�سي�ساً  بلجيكا  من  اإر�ساله  مّت  متخ�س�س 

الأكرث  امل�ساكل  اإح��دى  حل  يف  للم�ساهمة  لبنان 

اأن  البلجيكي  القائد  واأك��د  املنطقة.  يف  اإحل��اح��اً 

اكت�سبت خربة يعرتف بها دولياً يف جمال  دولته 

خدمة  يف  اخلربة  هذه  و�سعت  وقد  الألغام،  نزع 

غري  لالأج�سام  ال�سلبي  الأث��ر  من  للحد  اللبنانيني 

املنفجرة على املجتمع اللبناين.

من  الإ�ضت�ضفائية  اخلدمات  تقدمي  • مهمة 
طبياً  طاقماً  ي�ضم  م��ي��داين  م�ضت�ضفى  خ��الل 

الالزمة  الطبية  ب��امل��ع��دات  جمهز  وه��و  ك��ف��وءاً، 

اللبنانيني  واملواطنني  اليونيفيل  حاجات  لتلبية 

على حد �سواء.

للكتيبة  الذاتية  احلماية  تاأمني  مهمة   •
قوة  خ��الل  م��ن  الأر����س  على  العاملني  وللجنود 

حماية متخ�س�سة.

واللوك�سمبورغ  بلجيكا  كتيبة  قائد  واأكد 

ومهامها  واجباتها  متابعة  ملتزمة  كتيبته  اأن 

بل  الإرهابية،  بالعتداءات  تتاأثر  ولن  لبنان،  جتاه 

�ست�ستمر يف حفظ ال�سالم والأمن يف اجلنوب.

 

يف مركز الكتيبة

حيث  تنظيمه،  لفتنا  املركز  اىل  دخولنا  لدى 

فروع.  اىل  بدورها  اأق�سام مق�سمة  اىل عدة  وزع 

التقينا  )امل�ضت�ضفى(  للمركز  الطبي  الق�ضم  يف 

املمر�ش املعاون كرمي بن هودا، الذي رافقنا يف 

جولتنا يف اأرجاء امل�ست�سفى.

بداية توقفنا يف ق�سم ال�ستعالمات الذي يق�سده 

)جنود  معاجلة،  اأو  معاينة  اىل  بحاجة  هم  من 

املوجودون  اللبنانيون  اجلنود  البلجيكية،  الكتيبة 

يف املنطقة، بال�سافة اىل املدنيني( حيث يتم 

جتهيز ملف طبي خا�ش لكل مري�ش.

الدكتور  قابلنا   ،)Rôle 1( الأول  الق�سم  يف 

دور  لنا  �سرح  الذي   )Dr. Schokoort( �سوكورت 

عنى باملعاينات الب�سيطة وال�سغرية  الق�سم، الذي يمُ

كارتفاع  اخلطرة.  غري  الأمرا�س  اأن��واع  وخمتلف 

احلرارة والنزلة الرئوية )Bronchite(. اأما عندما 

حتتاج احلالة اإجراء فحو�سات ل ي�ستطيعون القيام 

اللبنانيني.  الأطباء  اىل  املر�سى  فري�سلون  بها، 

يتوىل امل�سوؤولية يف هذا الق�سم طبيبان يتناوبان 

على العمل.

تابعنا جولتنا برفقة املعاون بن هودا، يف الق�سم 

الثاين يف امل�ست�سفى )Rôle 2( الذي ي�ضم ثالثة 

ع�سر جزءاً، يخت�س كل منها مبعاجلة حالة مر�سية 

والأو�ساع  ال�سعبة  باحلالت  عنى  يمُ وهو  معينة. 

احلرجة للمري�ش. اىل ذلك ثمة ق�ضم اآخر خم�ض�ش 
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حتقيق: رميا �سليم �سومط - ماري احل�سري

بناوؤون ونقابون واأطباء

من بلجيكا اىل تبنني

على منت الواجب

الكولونيل جورج ريندرز

اإر�ساء عالقة اإيجابية عنوانها الثقة املتبادلة 

مع املواطنني يف اجلنوب هو من الأهداف 

الأ�سا�سية التي ت�سعى اليونيفيل اىل 

حتقيقها. ويف هذا الإطار اأ�سدرت

اليونيفيل جملة »اجلنوب« )�ضدر

العدد �سفر يف كانون الأول 2007(

التي تطمح اىل تعزيز التوا�سل

بني قوات الطوارئ الدولية

واملواطنني اجلنوبيني ب�سكل خا�س.

وللإعلم... دور يف التفاعل
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للحالت التي حتتاج اىل املراقبة امل�ستمرة.

الإ�سعاعي  الت�سوير  غ��رف��ة  اىل  انتقلنا  ث��م 

ال�سرح  امل��ع��اون  يتوىل  حيث   )Rayon - X(
الك�سور  الغرفة يتم ت�سوير حالت  قائالً: يف هذه 

ونوع  احلالة  خطورة  مدى  ملعرفة  الرئة  واأمرا�س 

الت�سوير  يف  وي�ستعمل  تتطلبها.  التي  املعاجلة 

نظام حديث، متطور و�سريع، يعتمد على الأ�سعة 

التي  الكومبيوتر  ب�سا�سة  مبا�سرة  مت�سل  وهو   X
تظهر ال�سورة على الفور.

ب��اأدوات  اأي�ضاً  فمجهزة  العمليات  غرفة  اأم��ا 

ويف  الأط��ب��اء.  عمل  ت�سّهل  وحديثة  متطورة 

امل�ضت�ضفى اأي�ضاً ق�ضم لتجبري الك�ضور واآخر ملعاجلة 

احلروق.

بلغنا مكاناً وا�سعاً وفارغاً، �ساألنا عن هذا الق�سم 

اأنه ي�ستعمل فقط يف حال كان احلادث  فقيل لنا 

كبرياً وعدد امل�سابني مرتفعاً، حيث تتاح ب�سهولة 

معاجلة اأكرب عدد ممكن منهم.

تو�سيه  باتريك  التقينا  امل�ست�سفى  خمترب  يف 

هنا  قائالً:  رافقنا  الذي   )Patrique Touchet(
تتم جميع اأنواع الفحو�س، منها ما هو بيولوجي 

كفح�س الدم؛ ومنها ما هو كيميائي كفح�س الغاز 

يف الدم، بال�سافة اىل فح�س احلمل وغريها. جّهز 

املخترب باآلت ومعدات حديثة ومتطورة، م�ستوردة 

من بلجيكا. وي�ضم اأي�ضاً بّرادين ل�ضتقبال اجلثث، 

الدم ب�سرعة  لنقل  الالزمة  بال�سافة اىل املعدات 

يف حالت الطوارئ.

وبلغنا  ه��ودا،  بن  املعاون  مع  جولتنا  وا�سلنا 

الق�سم العا�سر الذي هو عبارة عن غرفة حتوي عدداً 

من الأ�ضّرة )حواىل خم�ضة ع�ضر �ضريراً( ت�ضتعمل 

يف  البقاء  حالتهم  ت�ستوجب  الذين  للمر�سى 

امل�ست�سفى. ثم انتقلنا اىل غرفة العناية الفائقة، 

ملراقبة  والالزمة  ال�ضرورية  املعدات  حتوي  وهي 

وت�ضتعمل  �ضريرين  ت�ضم  وهي  املر�ضى،  حالة 

فقط للحالت الطارئة جداً، خ�سو�ساً يف حال خ�سارة 

الكثري من الدم.

وقبل اأن ننهي جولتنا عّرجنا على ق�سم التعقيم، 

الإبر  با�ستعمال  املناوبان  املمر�سان  يقوم  حيث 

ومن  متناهية.  بدقة  مهمتهم  لتاأدية  واملالقط 

خمتلف  حت��وي  التي  ال�سيدلية  يف  توقفنا  ثم 

اأنواع الأدوية املغلفة واملحفوظة بطريقة ت�ضمن 

لتوزيعها  بلجيكا  من  ت�ستورد  اأنها  علماً  جودتها، 

على اأق�سام امل�ست�سفى وفقاً للحاجة.

فر�سة جيدة

قبل اأن نودع املركز التقينا اجلندي الأول كارول 

العاملة يف ق�سم   )Carole Libioulle( ليبيول 

اأن  اعتربت  التي  امل�ست�سفى،  يف  ال�ستعالمات 

اآخر  بلد  لزيارة  جيدة  »فر�سة  لبنان  يف  وجودها 

والتعرف اىل اأنا�س جدد« وو�سفت ال�سعب اللبناين 

اللبناين  باأنه »م�ضياف وخفيف الظل«، والطعام 

باأنه »�سهي، خ�سو�ساً املناقي�س باجلبنة«. وقالت 

مل  ولكنها  لبنان،  يف  املناخ  طبيعة  اأحبت  اإنها 

حتب التلوث على الطرقات.

فهي  ال��ي��وم��ي،  بعملها  يتعلق  م��ا  يف  اأم���ا 

حيث  امل�ست�سفى  اىل  وتتجه  �سباحاً،  ت�ستفيق 

�ساعات  ثماين  من  مناوبة  تاأمني  عليها  يتوجب 

الفراغ؟  اأوق��ات  عن  وم��اذا  خمتلفة.  وب��دوام��ات 

جتيب: اأ�ساهد التلفزيون، اأمار�س الريا�سة واأت�سل 

بعائلتي...

ت�سوير: را�سيل تابت

املعاون كرمي بن هوداالدكتور �سوكورت

للخدمات الطبية

اجلندي الأول كارول ليبيول
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التابعة  املوؤقتة  ال�سلم  حفظ  قوة  الدويل  الأمن  جمل�ش  اأن�ساأ 

للأمم املتحدة العام 1978 للتحقق من الن�سحاب ال�سرائيلي من 

احلكومة  ومتكني  الدوليني،  والأمن  ال�ستقرار  وا�ستعادة  لبنان 

اللبنانية من اإعادة ب�سط �سيطرتها على املنطقة التي تخليها 

القوات ال�سرائيلية املن�سحبة.

وبعد احلرب ال�سرائيلية ال�ساد�سة يف 12 متوز 2006، قّرر جمل�ش 

�ستقوم  يونيفيل  قوة  فاإن  املهام  هذه  اإىل  بال�سافة  اأنه  الأمن 

مبراقبة وقف الأعمال العدائية ومراقبة اإنت�سار القوات امل�سلحة 

امل�ساعدات  و�سول  و�سمان  ودعمها،  لبنان  جنوب  يف  اللبنانية 

للنازحني  الآمنة  العودة  على  وال�سراف  املدنيني  اىل  الن�سانية 

اإىل ديارهم.

وجود  على  مّرت  عاماً  ثلثون  الآن،  وحتى  التاريخني،  وبني 

يعرف  ومل  لبنان،  جنوب  يف  املوؤقتة  الدولية  القوات  هذه 

الإرهاب  مع  ق�سته  تنته  ومل  والأمن،  ال�ستقرار  وجنوبه،  لبنان، 

ال�سرائيلي، فما هي ق�سة لبنان مع هذه القوات؟

القوات الدولية املوؤقتة العاملة يف لبنان

)FINUL - UNIFIL(
جنيم اأنطوان  العقيد  اإع��داد: 

1840: خالل العام  العام  الإنكليزي  • الإنزال 
1833 احتّلت القوات امل�سرية بقيادة ابراهيم با�سا 

اآ�سيا  اأوا�سط  الرتكية حتى  القوات  �سوريا وطاردت 

ال�سغرى. ووقعت املنطقة بكاملها حتت ال�سيطرة 

امل�سرية، وكانت فرن�سا ع�سرذاك حليفة امل�سريني 

على عك�س النكليز مقاومي هذه ال�سيطرة. وكان 

المري ب�سري الثاين هو الآخر حليف ابراهيم با�سا، 

تروق  اخلارجية،  كما  الداخلية،  �سيا�سته  تكن  ومل 

لكل فئات ال�سعب اللبناين، ما اأّدى اإىل اإنتفا�سة 

العام 1840 ال�سعبية �سد حكمه والوجود امل�سري 

يف لبنان بوحي من النكليز. ويف اأيار 1840 عقد 

يف لندن اجتماع �سري �سّم ممثلني عن النكليز 

وّقعت  حيث  والربو�سيني،  والرو�س  والنم�سويني 

ت من بني بنودها  يف 15 متوز اتفاقية �سرية ن�سّ

يف ما يتعلق بلبنان التفاق على اإ�ستبدال المري 

ب�سري الثاين بحاكم اآخر جديد. ونتيجة لذلك ظهر 

 1840 اآب   14 بتاريخ  اللبنانية  ال�سواطئ  على 

ا�سطول حربي م�سرتك انكليزي - تركي - من�سوي 

البحر �ستوبفورد وباندريرا. وح�سل  بقيادة امريي 

توزيع  ومّت  جونيه  يف  اإنكليزي  اإن��زال  بالفعل 

على  ب��ن��دق��ي��ة  األ����ف   30

املتمردين. طلب الأمري ب�سري عرب القن�سل 

الفرن�سي م�ساندة فرن�سا له، وملا مل يتلّق جواباً 

مت  هناك  ومن  �سيدا  قرب  لالنكليز  نف�سه  �سّلم 

اإ�سطنبول  اإىل  انتقل  ومنها  مالطا  اإىل  ترحيله 

حيث تويف بعد ع�سر �سنوات.

ال�سلم: حلفظ  الأوىل  • العملية 
اأمنه  للبنان  عد  يمُ مل  القائمقاميتني  نظام  اإن 

واإ�ستقراره. ومنت�سف العام 1860 تفاقم الو�سع 

امل�سالح  واأ�سيبت  تطاق  تعد  مل  درج��ة  اإىل 

الفرن�سية باأ�سرار فادحة. وكان يحكم فرن�سا اآنذاك 

الثانية  المرباطورية  امرباطور  الثالث  نابوليون 

ت�سكيل  عليها  يقوم  التي  الأ�س�س  اأه��م 

القوة الدولية التابعة لالأمم املتحدة:

1- مبداأ عدم اإ�سرتاك قوات الدول الدائمة يف جمل�س المن، وهي الدول 

اخلم�ش الكربى التي تتمتع بحق النق�ش، ولعّل ال�ضبب يف ذلك هو الرغبة 

يف تاليف اخلالفات التي قد تن�ساأ بني الدول الكربى حول حجم وجودها يف 

قوات الطوارئ الدولية.

تنتمي  دول  قوات  اإ�سرتاك  عدم  مبداأ   -2

اإىل اأحالف ع�سكرية.

الأمني  تقرير  ذلك  على  ن�ّس  وقد  املتوازن  اجلغرايف  التمثيل  مبداأ   -3

ت�سرين  حرب  نهاية  اأي   1973/10/26 يف  ال�سادر  املتحدة  لالأمم  العام 

)اكتوبر( ولكن، يف لبنان مل حترتم هذه املبادئ البتة.

اأ�س�ش ت�سكيل القوات الدولية

ق�سة ال�ساطئ اللبناين

مع القوات الدولية



يف  موّحدة  عربية  مملكة  قيام  يوؤيد  كان  ال��ذي 

فقدته  ما  ك�سب  اإع��ادة  يف  منه  ورغبة  ال�سرق. 

تاأكيد  اأج��ل  ومن   ،1840 العام  نفوذ  من  فرن�سا 

لكي  فرن�سية  ع�سكرية  قوة  ار�سال  اقرتح  دورها 

لبنان  يف  امل�ضتعرة  الهلية  للحرب  ح��داً  ت�ضع 

و�سوريا.

بني  اإتفاق  م�سروع  الفرن�سية  احلكومة  و�سعت 

مراعية  القوات  باإر�سال  يتعّلق  الكربى  ال��دول 

النكليز.  عنها  عرّب  قد  كان  التي  التمنيات  فيه 

عن  ممثلون  ح�ضره  موؤمتر  باري�ش  يف  وانعقد 

برو�ضيا،  رو�ضيا،  النم�ضا،  )فرن�ضا،  اخلم�ش  الدول 

انكلرتا( حيث مّت توقيع التفاق يف 3 اآب 1860، 

التدخل  هذا  من  الغاية  اأن  املوقعون  يعلن  وفيه 

يف  ال��ع��ايل  ال��ب��اب  م�ساعدة  ه��ي 

العمل على اإعادة الهدوء اإىل �سوريا 

البندان  ون�ّس  تنظيمها.  واإع���ادة 

على  الت��ف��اق  م��ن  وال��ث��اين  الول 

اأن  ميكن  الأوروبية  القوات  عدد  اأن 

ي�سل اإىل 12 األف جندي، وقد اأبدت 

فرن�سا ا�ستعدادها لتاأمني ن�سف عدد 

القوات.

ويف 6 اآب 1860، وقبل الت�سديق 

ّدق بتاريخ 5 اأيلول  على التفاق )�ضُ

الفرن�سية  ال��ق��وات  كانت   )1860

الفرن�سي  طولون  مرفاأ  من  تبحر 

على البحر املتو�سط باجتاه بريوت.

اإن���زال  مّت   ،1860 اآب   16 ويف 

القوات الفرن�سية يف بريوت وكانت موؤلفة من 7 

اآلف رجل و�سالح مدفعية بقيادة اجلرنال دوبوفور 

ابراهيم  جي�س  لأركان  رئي�ساً  كان  الذي  بول  دوت 

با�سا.

ال�سا�سية  املبادئ  اأن  باملالحظة  اجلدير  ومن 

لهذه العملية كانت:

1- �سرورة احل�سول على موافقة الدولة املعنية 

اأي تركيا.

عمل  لتنظيم  الكربى  ال��دول  بني  التفاق   -2

مهمة  يف  العايل  الباب  مع  بالتن�سيق  القوات 

التهدئة والتنظيم.

3- حتديد فرتة انتداب القوات ب�ستة اأ�سهر.

هذه  تتطابق  اأن  امل�سادفة  قبيل  من  وه��ل 

لعمليات  احلالية  ال�سا�سية  املبادئ  مع  املبادئ 

الأمم  منظمة  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال�سالم  حفظ 

املتحدة:

- موافقة الدولة املعنية. 

- قرار �سادر عن جمل�س الأمن الدويل مبوافقة 

واملخت�ضرة  الغام�ضة  وبالن�ضو�ش  اخلم�ش  الدول 

نف�سها.

ملدة  املبداأ  حيث  من  حمدودة  انتداب  فرتة   -

�ستة اأ�سهر.

و�سول  على  ال�سهر  ال�ستة  فرتة  اإنتهاء  وعند 

الفرن�سية بداأت املفاو�سات لتجديد فرتة  القوات 

�سمح  جادة  مفاو�سات  بعد  ولكن  القوات.  انتداب 

 1861 حزيران   5 اإىل  اإن�سحابها  بتاأجيل  للقوات 

حيث ان�سحبت بتاريخ 8 حزيران 1861.

:1958 العام  المريكية  القوات  • اإنزال 
يف ايار 1958 انطلقت �سرارة الأحداث يف لبنان 

على اأثر مقتل ال�سحايف التقدمي ن�سيب املتني 

التاأم   1958 حزيران   11 ويف   .1958 اأي��ار  يف 

جمل�س المن الدويل وقّرر بناًء على طلب احلكومة 

الدوليني  املراقبني  من  فريق  اإر�سال  اللبنانية 

GONUL، وكانت مهمته »التاأكد من عدم ح�سول 
ت�سّلل غري م�سروع لالأ�سخا�س ولالأ�سلحة واملعدات 

الأخرى عرب احلدود اللبنانية«. ويف 14 متوز 1958 

قادته  واأعلن  العراق  يف  ع�سكري  انقالب  وق��ع 

موازين  قلب  ما  النا�سرية،  لل�سيا�سة  تاأييدهم 

امل�سري  الرئي�س  مل�سلحة  املنطقة  يف  القوى 

اللبنانية.  ولالإنتفا�سة  النا�سر  عبد  جمال  الراحل 

�سمعون  كميل  الرئي�س  نف�سه  اليوم  يف  فاأبرق 

امل�ساعدة  حكومية  مبوافقة  طالباً  وا�سنطن  اإىل 

اإىل جمل�س  الرجوع  دون  من  ال�سريعة  الع�سكرية 

النواب. و�سباح اليوم التايل يف 15 متوز مّت اإنزال 

بعد  الأوزاعي على  المريكية يف  البحرية  القوات 

كيلومرتات من جنوب بريوت. وكانت غاية النزال 

وبعد  البالد.  على  ال�سيطرة  من  النتفا�سة  منع 

للجمهورية  رئي�ساً  �سهاب  فوؤاد  الرئي�س  اإنتخاب 

يف 31 متوز 1958 غادر فريق املراقبني التابع 

 1958 الأول  ت�سرين   25 بتاريخ  املتحدة  لالأمم 

بعد اأن تاأكد من عودة الهدوء ومن ان�سحاب القوات 

المريكية من الرا�سي اللبنانية.

لبنان وقوات الطوارئ الدولية

القرن  م��ن  ال�سبعينيات  مطلع 

طول  على  التوتر  تفاقم  املن�سرم، 

مع  اجل��ن��وب��ي��ة  اللبنانية  احل����دود 

بعد  وخ�سو�ساً  املحتلة،  فل�سطني 

فل�سطينيني  عنا�سر  متركز  اإع��ادة 

الأردن،  م��ن  ق��ادم��ني  م�سلحني 

الفدائية  ال��ع��م��ل��ي��ات  وت��ك��ّث��ف��ت 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ���س��د ا���س��رائ��ي��ل 

والعتداءات ال�سرائيلية على القواعد 

الفل�سطينية يف لبنان.

ويف 11 اآذار 1978 �سّنت جمموعة 

عن  اأ�سفر  اأبيب  تل  من  بالقرب  هجوماً  فدائية 

واأعلنت  ا�سرائيلياً.  جريحاً  و76  قتيالً   37 �ضقوط 

منظمة التحرير الفل�سطينية م�سوؤوليتها عن هذا 

 15  -14 ليل  وحتديداً  قالئل  اأيام  وبعد  الهجوم، 

اجتياح  ال�سرائيلي عملية  اجلي�س  بداأ  اآذار 1978 

وقت  منذ  لها  هّياأ  قد  كان  لبنان  جلنوب  وا�سعة 

كانت  والتي  املنا�سبة  الفر�سة  باإنتظار  طويل 

العملية الفدائية جمّرد حجة لها، وو�سلت القوات 

ال�سرائيلية اإىل عمق يقارب 40 كلم من خطوط 

الليطاين،  نهر  جنوب  فاحتلت  الدولية  الهدنة 

وكان  و�سواحيها.  �سور  مدينة  جيب  على  واأبقت 

املبادرة  ا�سرائيل  تاأخذ  اأن  احلقيقة  يف  املق�سود 

اإىل  املتحدة  لالأمم  تابعة  قوات  اإر�سال  لت�سهيل 
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تعاقب على هذا املن�سب حتى اليوم اأربعة موظفني مدنيني، 

انطفاأ ذكر الثنني الأولني لأن احدهما خدم �سهرين فقط والآخر 

خدم �ستة اأ�سهر. اأما الرجل الثالث الذي ملع ا�سمه فهو تيمور 

غوك�ضيل )تركيا( الذي ا�ضتمر حتى ت�ضّلم اليوغو�ضاليف ميلو�ش 

�سرتوغر بتاريخ 2003/6/3 مهام الناطق الر�سمي، وما يزال.

واجلدير بالذكر ان اليونيفيل احلالية ا�ستبدلت، مع القرار 1701، 

ت�سمية الناطق الر�سمي مبدير ال�سوؤون ال�سيا�سية واملدنية.

الناطق الر�سمي با�سم القوات الدولية 

املوؤقتة العاملة يف لبنان



منع  اأج��ل  من  اأن��ه  تقدر  وكانت  لبنان،  جنوب 

املقاتلني الفل�سطينيني من الت�سلل اإىل اجلنوب 

الزرقاء على طول  القبعات  اأن ينت�سر رجال  يجب 

نهر الليطاين، وذلك يق�ضي اأولً باأن يقوم جنودهم 

كابليوك  اأمنون  كتب  ما  ال�ساحة على حد  باحتالل 

يف لوموند دبلوماتيك يف ني�سان 1978.

وبتاريخ 17 اآذار 1978 تقّدمت كل من حكومتي 

لبنان وا�سرائيل بطلب دعوة جمل�س الأمن الدويل 

اإىل النعقاد، فانعقد يف اليوم ذاته وجاءت ال�سارة 

اإىل جنوب  اإر�سال قوات دولية  اإحتمال  اإىل  الأوىل 

ال�سفري غ�سان تويني مندوب  لبنان يف ت�سريح 

لبنان اأمام جمل�س الأمن.

ويف 19 اآذار 1978 تبنى جمل�س الأمن القرارين 

425 )1978(، و426 )1978(. يف 

اجلل�سة  يف  اأق��ر  ال��ذي  الأول  القرار 

ين�سئ  اأن  املجل�س  ق��ّرر  ال�سباحية 

القوات  املبا�سرة  فوراً حتت �سلطته 

اأن  على  للبنان  املوؤقتة  الدولية 

الدول  اأ�سخا�س تقدمهم  تتاألف من 

املتحدة،  الأمم  منظمة  الع�ضاء يف 

و�ضع  مهمة  العام  بالأمني  واأن��اط 

املذكور.  القرار  تقرير حول تطبيق 

يف  الأخ��ري  ه��ذا  يتاأخر  مل  وبالفعل 

تقدمي تقريره اإىل اأع�ضاء املجل�ش، 

القوات  انتداب  وهو يحّدد فيه فرتة 

اأجل  من  �سيتخذها  التي  والتدابري 

و�سع القرار 425 مو�سع التنفيذ.

مهمة القوات الدولية املوؤقتة يف لبنان 

وتنظيمها

اإن لهذه القوات مهمتني وا�سحتني ح�سب ن�س 

الفقرة الثالثة من القرار 425:

- الأوىل وهي تاأكيد اإن�سحاب القوات ال�سرائيلية 

لبنان  و�سيادة  اللبنانية  الأر�س  وحدة  تكون  لكي 

وا�ستقالله حمرتمة بدقة.

اللبنانية  احلكومة  م�ساعدة  وه��ي  الثانية   -

لتاأمني عودة �سلطتها الفعلية اإىل اجلنوب.

 )1978( و426   425 ال��ق��راري��ن  تبني  بعد 

باتخاذ  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  بداأ  مبا�سرة 

التدابري ال�ضرورية لت�ضكيل القوات وجعلها عاملة 

يف اأقرب فر�سة ممكنة.

الأمم  منظمة  قيادة  حتت  القوات  هذه  و�سعت 

املتحدة التي اأوكلت ذلك اإىل الأمني العام ب�سفته 

الرئي�س التنفيذي للعملية. وميار�س القيادة على 

ما  الذي  العام  الأمني  يعّينه  للقوات  قائد  الأر�س 

تاأخر يف ت�سمية اجلرنال اإميانويل اأر�سكني رئي�س 

الأو�سط  ال�سرق  يف  الدولية  املراقبة  قوات  اأركان 

قائداً لقوات الأمم املتحدة يف لبنان. ويحق لقائد 

القوات اأن يعطي الأوامر املن�سجمة مع القرارات 

الأمم  منظمة  يف  املخت�سة  الهيئة  عن  ال�سادرة 

بقوات  يتعلق  ما  يف  الأم��ن(  )جمل�ش  املتحدة 

حفظ ال�سالم. وتكون الأوامر التي ي�سدرها ملزمة 

املبا�سر  امل�سوؤول  اإنه  كافة.  القوات  هذه  لعنا�سر 

ممثل  بدور  ا�سطالعه  اإىل  بالإ�سافة  القوات  عن 

اللبنانية.  ال�ساحة  على  املتحدة  الأمم  منظمة 

العام  لالأمني  تابع  ال��ق��وات  قائد  اأن  مبا  ولكن 

مبا�سرة يحق لهذا الأخري اأن يلغي اأو يعدل الأوامر 

ال�سادرة عنه.

للقوات يف  املتقدمة  العامة  القيادة  ومتركزت 

الناقورة يف جنوب لبنان وما تزال.

وعلى الرغم من اأن عدد القوات الأ�سلي مل يكن 

قد اكتمل بعد فقد تبّنى جمل�س الأمن يف 3 اأيار 

القرار 427  العام  الأمني  بناء على طلب   ،1978

يف  املوؤقتة  الدولية  القوات  بتدعيم  القا�سي 

لبنان.

ت�سكيل القوات الدولية وتعدادها

للقوات  التابعة  الفرق  اختيار  يتم  اأن  يجب 

الأمن  جمل�س  مع  بالت�ساور  املوؤقتة  الدولية 

والفرقاء مع الأخذ بعني العتبار املبداأ املتعارف 

اجلغرايف  ال��ت��وزي��ع  باإعتماد  والقا�سي  عليه 

املن�سف.

�سعوبات  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  يالِق  ومل 

اإختيار  اأجل  من  الفرقاء  مع  م�ساوراته  كثرية يف 

فح�سب،  دولً  امل�ساورات  هذه  ت�سمل  ومل  الفرق. 

وكان عديد من اأبدى رغبته بامل�ساركة قليالً ن�سبياً، 

الأمر  بقوات  املعروفة  القوى  كذلك  �سمل  واإمن��ا 

الواقع ح�سب التعبري امل�ستعمل من قبل منظمة 

الأمم املتحدة، وهوؤلء الفرقاء هم لبنان وا�سرائيل 

ومنظمة التحرير الفل�سطينية.

و427   426 للقرارين  تطبيقاً 

ال��واردة  للمبادئ  ووف��ق��اً   )1978(

الدولية  القوات  تعداد  يبلغ  فيهما، 

ومن  اآلف رجل تقريباً  يف لبنان 6 

والوحدات  العمليات  وح��دات  بينها 

اللوج�ستية.

وع�سية   1978 ني�سان   8 ب��ني 

الدولية  للقوات  ال��ث��اين  التجديد 

املوؤقتة لفرتة جديدة مدتها خم�سة 

ال�سادر   444 للقرار  وف��ق��اً  اأ�سهر 

 1979 ال��ث��اين  ك��ان��ون   19 بتاريخ 

كان عديد القوات 5852 رجالً قدموا 

اإيران،  فرن�سا،  فيجي،  من:  كل  من 

ايرلندا، نيبال، نيجرييا، الرنوج، ال�سنغال.

العاملي  العام  ال��راأي  اأم��ام  ا�سرائيل  ان�سحبت 

الدولية  الأرا�سي يف اجلنوب للقوات  من جزء من 

الأرا���س��ي  �سّلمت  بينما  لبنان،  يف  امل��وؤق��ت��ة 

املالم�سة حدودها اإىل ما كان يعرف بجي�س لبنان 

وحتى   1978 العام  منذ  اأوجدت  وبذلك  اجلنوبي، 

بيت  وجنوب  الليطاين  �سمال  بني   1982 العام 

ياحون منطقة عازلة للقوات الدولية واأن�ساأت كياناً 

ي�سمى »لبنان احلر«.

كانت يونيفيل قوة حفظ �سالم ومراقبة وللف�سل 

ومبوجب  ال�سالح.  يعوزها  كان  ولكن  القوات،  بني 

دفاعي  �سالحها   426 بالقرار  ر  املف�سّ  425 القرار 

خمّولة  فهي  ل��ع��دوان  تعّر�سها  ح��ال  يف  ولكن 
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اأول قتيل للقوات الدولية املوؤقتة العاملة يف لبنان هو من 

الكتيبة ال�سويدية وا�سمه كارل او�سكار جوهان�سون الذي قتل يف 

1978/3/26 بانفجار لغم كانت قد و�سعته القوات الإ�سرائيلية 

قرب ج�سر اخلرديل، واأ�سيب يف احلادث رفيقه ماك�س لندبرغ 

هو  يدهم  على  �سقط  قتيل  واأول  حيفا.  م�ست�سفى  اإىل  ونقل 

وكان   1983/3/30 بتاريخ  يارون  يف  قالو�س  خليل  الدكتور 

اأحد  النار  اأطلق عليه  يعمل طبيباً يف م�ست�سفى تبنني، وقد 

عنا�سر الكتيبة الفيجية على حاجز بالقرب من عني بعال.

اأول قتيل للقوات الدولية



للخطر  �سالمتها  يعّر�سون  الذين  �سد  اإ�ستعماله 

مل  لكنها  مبهماتها،  قيامها  يهدد  من  كل  و�سد 

ت�ستعمل هذا احلق ول مرة.

تقلي�ش املهام

طرح   1982 العام  ال�سرائيلي  الجتياح  قبل 

تويني  غ�سان  املتحدة  الأمم  لدى  لبنان  مندوب 

الأم��ن.  جمل�س  يف   501 الرقم  القرار  م�سروع 

وكان لبنان يهدف من خالله اىل �سد الثغرة بني 

دولية  بقوات  ميما�ش  دير   - بالط 

لأن  عن�سر،  الأل��ف  ح��واىل  اإ�سافية 

منفذاً  ت�سكل  كانت  الثغرة  ه��ذه 

للقوات ال�سرائيلية للقيام بعمليات 

اإقفال  ع�سكرية �سد اجلنوب. ويجعل 

ا�سرائيل  دولية  بقوات  املنفذ  هذا 

واإل  خمططاتها،  تنفيذ  عن  عاجزة 

القوات.  بهذه  املبا�سر  فالحتكاك 

النظر  واأرجاأ  الأمن  جمل�س  ا�ستمهل 

اأن  اإىل  �سهرين  مل��دة  بامل�سروع 

ال�سرائيلي  الج��ت��ي��اح  قبل  اأق���ّره 

تنفيذ  وقبل  بقليل.   1982 العام 

القرار بداأ الغزو ال�سرائيلي عرب هذه 

حتت  واقعة  مناطق  وعرب  الثغرة، 

اإىل  الناقورة  من  الطوارئ  �سيطرة 

�سبعا.

�سبه  التحر�سات  كانت  الغزو  وقبل 

الطوارئ  بني  وال�سدامات  يومية 

وجي�س لبنان اجلنوبي حتدث ب�سكل 

يومي وت�سفر عن مقتل العديد من 

اجلنود، حيث و�سل عدد القتلى حتى 

من  جندياً   71 اإىل   1981 ني�سان 

تقّل�ست  وهكذا  اجلن�سيات.  خمتلف 

مهمة الطوارئ لتتلخ�س يف الآتي:

دون  م��ن  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع   -

اأي طرف يف  مع  املواجهة  ت�سعيد 

حال ال�سدام معه.

والطبية  ال�ضحية  اخل��دم��ات  بع�ش  ت��اأم��ني   -

والجتماعية لل�سكان يف اجلنوب.

- نزع الألغام، فقد فجرت ما يفوق عن 3500 

لغم خمتلفة الأ�سكال والأحجام.

- التدخل يف حال ح�سول منازعات بني اأطراف 

م�سّلحة وحماولة تالفيها.

لدى  النف�سي  الط��م��ئ��ن��ان  م��ن  ج��ّو  ت��وف��ري   -

اجلنوبيني يف اإطار مناطق اإنت�سارها.

القوات الدولية املوؤقتة

والجتياح ال�سرائيلي العام 1982

اغتيال  مبحاولة  ومتذرعة   ،1982 حزيران  يف 

لبنان  اإ�سرائيل  اإج��ت��اح��ت  ل��ن��دن،  يف  �سفريها 

هذا  واأدى  وحتا�سرها.  ب��ريوت  عا�سمته  لتبلغ 

اإن�ساء  ظ�روف  يف  جذري  تغيري  اإحداث  اىل  الغزو 

حزيران   8 حلول  فمع  املوؤقتة،  الدولية  القوات 

ال�سيطرة  حتت  عملياتها  منطقة  اأ�سحت   1982

ال�ضرائيلية بحيث باتت م�ضطرة اإىل العمل خلف 

تنفي�ذ  ميكنه�ا  يعد  ومل  ال�ضرائيلية،  اخلط�وط 

املهم��ة التي اأ�سن�دها اليها جمل�س الأمن الدويل. 

الرقم  القرار  املجل�س  تبنى  حزيران   18 ويف 

املوؤقتة  الدولية  القوات  تكليف  فيه  موؤكداً   511

القوات  لإن�سحاب  دعوته  وج��ّدد  انتدابها  وح��ّدد 

وبذلك  كامل.  �سكل  يف  لبنان  من  ال�سرائيلية 

اإنت�سارها  على  املتحدة  الأمم  ق��وات  حافظت 

اإخ��الء  مّت  حيث  التعديالت  بع�ش  م��ع  الأ�ضلي 

مواقع  وت��ع��زي��ز  امل��واق��ع  بع�ش 

الهدنة  جلنة  مراقبو  واحتفظ  اأخرى، 

العامة مبواقعهم اخلم�سة على طول 

يف  فرق  ثالث  واأبقوا  الهدنة،  خط 

قوات  عمليات  منطقة  خارج  مراكز 

�ضمال  يف  املطلة  )�ضور،  يونيفيل 

ال�سقيف  وقلعة  املحتلة،  فل�سطني 

وا�ستمرت  الليطاين(،  نهر  �سمال 

يف  حثيثة  الدولية  ال��ق��وات  جهود 

امل�ضاعدات  وتقدمي  الو�ضع  �ضبط 

والت�سال بالأطراف املتحاربني.

ا�ستمرت  ال���ف���رتة  ه����ذه  خ����الل 

الواقع  الأم��ر  قوى  مع  امل�سادمات 

عمل  ليبقى  املحتل  ال�سريط  يف 

مهمات  يف  حم�سوراً  الدولية  القوة 

واطمئنان  اأم���ان  وع��ام��ل  متنوعة 

ت�سلل  منع  منها  املنطقة،  يف 

ا�سرائيل  اإىل  امل�سلحني  العنا�سر 

اإىل مناطق  اأي م�سّلح  دخول  ومنع 

اإىل  الدورية  التقارير  ورفع  عملها 

مع  الت�سالت  واإجراء  املتحدة  الأمم 

اإىل  بال�سافة  املعنيني،  الأط��راف 

تقدمي م�ضاعدات اإن�ضانية للمدنيني 

غذائية  مواد  �سكل  على  اللبنانيني 

هند�سية  اأ�سغال  اأو  �سحية  عناية  اأو 

وم�ضاعدة  مت�ضررة،  اأبنية  اإ�ضالح  اأو 

واأر�سهم  حقولهم  اإىل  ب��ال��و���س��ول  ال��ف��الح��ني 

وم�ساعدات يف برنامج الأمم املتحدة ويوني�سف.

الأمن  جمل�س  ا�ستمر  امل��اأزق  من  الرغم  وعلى 

طلب  على  بناًء  يونيفيل  ان��ت��داب  ف��رتة  مي��دد 

احلكومة اللبنانية وتو�سية من الأمني العام.
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 -  1978 اآذار   19 )غانا(  اإر�ضكني  اميانويل  اجلرنال   •
.1981

حزيران   -  1981 )ايرلندا(  كالهان  وليم  اجل��رنال   •
1986 )�ضهد اجتياح 1982(.

 30  -  1986 متوز  )فنلندا(  هاغلند  غو�ضتاف  • اجلرنال 
حزيران 1988.

 22  -  1988 )ال�ضويد(  والغرن  اريك  لر�ش  • اجلرنال 
�ضباط 1993.

 22  -1993 )ال��رنوج(  هوفداي  فور  تروند  اجل��رنال   •
�ضباط 1995. و�سهد الجتياح الإ�سرائيلي يف متوز 1993.

 1997  -  1995 )بولونيا(  فوزنياك  �ضتان�ضالف  • اجلرنال 
عناقيد  ع��دوان  وح�سية:  الإ�سرائيلية  الع��ت��داءات  اأك��رث  و�سهد 

الغ�ضب ني�ضان 1996 وجمازره.

الول  ت�ضرين  )فيجي(  كونوروتي  جيوجي  اجل��رنال   •
.2000 - 1997

 -  2000 )الهند(  تيواري  موهان  لييت  ل  اجلرنال   •
.2004

.2007  -  2004 �ضباط  بلليغريني  اآلن  • اجلرنال 
اليوم. وحتى   2007 غرات�سيانو  كالوديو  • اجلرنال 

القادة الذين تعاقبوا على قيادة القوات 

الدولية املوؤقتة يف لبنان
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القوات الدولية املوؤقتة قبل الن�سحاب 

الإ�سرائيلي العام 2000

يف  املجتمعني  اللبنانيني  النواب  تبني  بعد 

وثيقة   1989 الثاين  ت�سرين   22 يف  الطائف 

قوات  انت�سار  على  ن�ست  التي  الوطني  الوفاق 

املركزية  �سلطتها  ب�سط  لإعادة  اللبنانية  الدولة 

يف  اجلي�س  انت�سر  اللبنانية،  الأرا�سي  كل  على 

وجزين  و�سور  �سيدا  مب��دن  املحيطة  املناطق 

وقامت القوات الدولية املوؤقتة مب�ساعدة احلكومة 

يف ب�سط �سلطتها الفعلية يف املنطقة.

عملية  اإجن��از  اإىل   1992 ني�سان  يف  وعمدت 

ت�سّلم وت�سليم للق�سم الغربي من القطاع الغربي 

من قطاع عمل الكتيبة الغانية )32 كلم2 وت�ضم 

احلكومة  اأر�سلت   1993 �ضباط  ويف  ق��رى(.   7

منطقة  اإىل  جندي   300 ت�ضم  وح��دة  اللبنانية 

والنظام.  الأم��ن  ل�ضبط  الطوارئ  قوات  عمليات 

نقطتي  اللبناين  اجلي�س  رّك��ز   1994 وال��ع��ام 

القوات  انت�سار  منطقة  يف  دائمتني  تفتي�س 

الدرك  رجال  الأخرية  هذه  �ساعدت  كذلك  الدولية، 

 1996 الثاين  كانون  ويف  اجلمركية.  وال�ضابطة 

عقد لبنان والأمم املتحدة اتفاقاً يف �ساأن الو�سع 

القانوين للقوات الدولية املوؤقتة.

وقع  ماأ�سوي  ح��دث  ثمة   1996 ني�سان  ويف 

»عناقيد  خالل  الدولية  القوات  انت�سار  بقعة  يف 

الغ�ضب«، اإذ تّوجت ا�ضرائيل عدوانها مبجزرة قانا 

حيث احتمى الأهلون يف مقر القوة الفيدجية لكن 

 106 فق�ضى  ق�ضفها  من  ا�ضرائيل  هذا مل مينع 

من  جنود  اأربعة  ��رح  وجمُ اللبنانيني،  من  �سهداء 

يف  ج�سيمة  اأ�سرار  اإىل  بال�سافة  الدولية  القوات 

العتاد.

الن�سحاب ال�سرائيلي العام 2000

بدءاً من 16 اأيار 2000، بداأت القوات ال�سرائيلية 

باإخالء مواقعها حتت �ستار  وجي�س لبنان اجلنوبي 

من تبادل الرمايات. ويف 25 اأيار اأبلغت احلكومة 

اأنها  املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  ال�سرائيلية 

للقرارين 425 و426  انت�سار قواتها طبقاً  اأعادت 

.)1978(

بني 24 اأيار و7 حزيران زار مبعوث الأمني العام 

ا�سرائيل  من  كالً  لر�سن  رود  تريي  املتحدة  لالأمم 

على  املرتتبة  النتيجة  لتقييم  و�سوريا  ولبنان 

الرتتيبات  فيه  عر�س  الذي  العام  الأمني  تقرير 

القرارين.  هذين  بتطبيق  املتعلقة  والو�سائل 

املتحدة،  الأمم  يف  اخلرائط  ر�سم  فريق  وح��ّدد 

على  خطاً  املوؤقتة،  الدولية  القوات  ومب�ساعدة 

الر�س ي�سمح بتاأكيد الن�سحاب ال�سرائيلي. وعلى 

الرغم من اأن هذا اخلط مل ي�سكل احلدود الر�سمية 

حدود  املتحدة،  ل��الأمم  وفقاً  مطابقاً،  كان  واإمن��ا 

وغريه  اخلرائط  اأف�ضل  ح�ضب  بها  املعرتف  لبنان 

خريطة  الدولية  القوات  ورفعت  لديها،  املتوافرة 

احلدود اللبنانية ويظهر عليها خط الن�سحاب اإىل 

اللتني حتّفظتا  اللبنانية وال�سرائيلية  احلكومتني 

عنها.

عمليات  بقعة  يف  العام  الو�سع  الهدوء  �ساد 

دوريات  نّظمت  التي  املوؤقتة  الدولية  القوات 

الن�سحاب،  خط  طول  على  وجوية  برية  يومية 

وك�سف على النتهاكات املحتملة من جانبي هذا 

الطرفني  من  املعنية  اجلهات  تبلغ  وكانت  اخلط 

عن كل خرق اأو حادث.

تقريره  يف  املتحدة  لالأمم  العام  الأم��ني  تكّلم 

يف 22 اأيار 2000 على الو�سائل الإ�سافية الالزمة 

لقيام القوات الدولية املوؤقتة مبهامها على اأكمل 

بعد   )1978( و426   425 للقرارين  طبعاً  وجه 

تعزيز  �سرورة  على  و�سّدد  ال�سرائيلي.  الن�سحاب 

باملهام  القيام  من  تتكمن  لكي  ال��ق��وات  ه��ذه 

الو�سع  �سوء  على  �سيما  ل  عاتقها  على  امللقاة 

حتى  ال���ق���وى  ع���دي���د   •
.12901 :2008/2/15

املدنيني:  املوظفني  • عدد 
اجانب: 304، حمليون: 206.

العام  منذ  ال�سهداء  • عدد 
.292 :1978

ارقام

القوة  اإىل  املمنوح  التفوي�ش  اإىل  اإ�ضافة 

مبوجب القرارين الدوليني 425 و426 والذي ح�ضر ن�ضاط قوة يونيفيل يف 

الأمن فاإن  اإىل جمل�س  واإر�سال تقارير عنه  لبنان  الو�سع يف جنوب  مراقبة 

مهمة القوة املعّززة مبقت�ضى القرار 1701 للعام 2006 ت�سمل:

العدائية. الأعمال  وقف  • مراقبة 
مع  بالتزامن  الأزرق  اخلط  على  اللبناين  اجلي�س  انت�سار  • مراقبة 

ان�سحاب اإ�سرائيل من لبنان.

والإ�سرائيلية. اللبنانية  احلكومتني  مع  املذكورة  الن�ساطات  • تن�سيق 
على  والإ�سراف  املدنيني  اإىل  الإن�سانية  امل�ساعدات  و�سول  • �سمان 

العودة الآمنة للنازحني اإىل ديارهم.

اأي  من  الليطاين  ونهر  الأزرق  اخلط  بني  املنطقة  خلو  من  • التاأكد 
املنت�سرة  يونيفيل  وقوة  اللبنانية  احلكومة  �سالح  عدا  ما  م�سّلحة  مظاهر 

يف املنطقة.

حدودها  تاأمني  يف  طلبها  على  وبناًء  اللبنانية  احلكومة  • م�ساعدة 
ومعابرها ملنع دخول اأي �سالح بدون موافقتها.

مع  اأ�سا�سي  ب�سكل  دفاعية  �ستكون  املعّززة  يونيفيل  قوة  • مهمة 
من  �سيكون  حتى  احلاجة،  دعت  حال  يف  املنا�سبة  القوة  ا�ستخدام  اإمكان 

وحلماية  النف�س  عن  دفاعاً  النار  فتح  امل��ع��ّززة  يونيفيل  ق��وة  جنود  حق 

ح�سب  اهلل  حزب  اأ�سلحة  عن  البحث  يكلفوا  لن  لكنهم  لبنان،  يف  املدنيني 

القواعد املوؤقتة ملهمتهم.

يجب  التي  القوة  اإىل  اللجوء  ميكن  النف�س  عن  الدفاع  اإىل  • بال�سافة 
ونهر  الأزرق  اخلط  بني  العازلة  املنطقة  ا�ستخدام  ملنع  متكافئة  تكون  اأن 

الليطاين لأن�ضطة عدائية. وي�ضمح اأي�ضاً با�ضتخدام القوة للت�ضدي ملحاولت 

عرقلة مهمة يونيفيل اأو حلماية املدنيني من اأي خطر و�سيك.

مهام جديدة لليونيفيل



الأرا�سي  اإىل  ونظراً  لبنان،  جنوب  يف  الأمني 

الن�سحاب  بعد  عليها  النت�سار  املطلوب  ال�سافية 

باحلد   ال��ق��وات  ه��ذه  ع��ّززت  وهكذا  ال�سرائيلي. 

حتى  لبنان  جنوب  يف  انت�سارها،  فاأعادت  الدنى 

�سلمتها  خلفية  بقعة  عن  وتخّلت  الأزرق،  اخلط 

اإىل ال�سلطة اللبنانية توفرياً للعديد الالزم خلطة 

الألغام  نزع  عملية  كانت  وملا  اجلديد.  النت�سار 

م�ساكل  تطرح  املنفجرة  غري  القذائف  واإزال���ة 

�سخمة، ول �سيما يف �سياق عملية اإعادة النت�سار، 

لنزع  الن�ضاين  بالن�ضاط  الدولية  القوات  �ضاركت 

املتعلقة  املعلومات  ادارة  نظام  وو�سعت  الألغام 

بالعمل امل�ضاد لالألغام.

يف 30 كانون الثاين 2001 اأ�سدر جمل�س الأمن 

فرتة  مبوجبه  حّدد  الذي   )2001(  1337 القرار 

اإعادة  وق��ّرر  اأ�سهر  �ستة  الدولية  القوات  انتداب 

 4500( ال�ضابق  العمالين  امل�ضتوى  اإىل  عديدها 

رجل من الخت�سا�سات كافة( حتى 31 متوز 2001. 

وتراجع هذا العدد اإىل 3600 رجل خريف 2001.

اإنفجار اأزمة جديدة

بداأت الأزمة يف متوز 2006 عندما خطف حزب 

اهلل يف اإحدى عملياته �سد العدو ال�سرائيلي �سمن 

اإطار املقاومة لتحرير مزارع �سبعا املحتلة وحترير 

ال�سرائيلية،  ال�سجون  يف  اللبنانيني  الأ���س��رى 

هذه  من  كعادتها،  ومتخذة  ا�سرائيليني.  جنديني 

 12 يف  ال�سرائيلية  القوات  �سنت  عذراً،  العملية 

متوز 2006 �سد لبنان باإن�سانه واأر�سه ومقد�ساته 

و�سقط  يوماً   33 ا�ستمرت  مفتوحة  همجية  حرباً 

وعرف  لبناين،  م��دين  �سهيد   1200 بنتيجتها 

لبنان من اأق�ساه اإىل اأق�ساه دماراً غري م�سبوق يف 

مرافقه احليوية وبناه التحتية، كما �سقط للجي�س 

اللبناين 47 �سهيداً بال�سافة اإىل دمار كبري حلق 

ببع�ش مراكزه.

القرار  الأمن  جمل�س  تبنى   2006 اآب   11 ويف 

يف  العدائية  الأعمال  وانتهت   ،)2006(  1701

14 اآب 2006. وكانت احلكومة اللبنانية قد قّررت 

يف 7 اآب ن�سر 15000 جندي يف اجلنوب اللبناين 

حتى اخلط الأزرق.

القوات  المن رفع عدد  قّرر جمل�س  وبناًء عليه 

)يونيفيل(  لبنان  يف  العاملة  املوؤقتة  الدولية 

املمّدد لها حتى 31 اآب 2007 حتى احلد الأق�سى 

الأعمال  وق��ف  مراقبة  وكلفت  جندي.  األ��ف   15

يف  ودعمه  اللبناين  اجلي�س  ومواكبة  العدائية 

الذي  للمدنيني  العودة  وت�سهيل  انت�ساره  عملية 

نزحوا عن قراهم.

تاريخياً، ف�سلت القوات الدولية املوؤقتة العاملة 

ال�سرائيلي  العربي  ال�سراع  لبنان منذ ظهور  يف 

ما  اح���رتام  ف��ر���س  يف  العاملية  ال�ساحة  على 

ي�سّمى »ال�سرعية الدولية« على الطرف املعتدي 

ال�سرائيلية  اخلروقات  من  الرغم  على  ا�سرائيل، 

اللبناين  للجنوب  الأول  اجتياحها  منذ  امل�ستمرة 

الأمم  ملراكز  امل�ستمر  وال�ستهداف   1978 العام 

قانا  جم��زرة  يف  ح��دث  كما  وبعثاتها،  املتحدة 

قوات  ا�ستهداف  اأو جرى من  العام 1986،  الأوىل 

املراقبني الدوليني يف اجلنوب اللبناين يف متوز 

2006 الذي اأ�سفر عن مقتل 4 منهم من جن�سيات 

خمتلفة.

لبنان  يف  عملها  يونيفيل  قوات  على  ويوؤخذ 

مببداأ احلياد يف ال�سراع اللبناين - ال�سرائيلي، ومل 

ال�سرائيلي  العدوان  �سّد  واحدة  ولو ملرة  ت�ستطع 

الت�سلل  منع  اأو  اللبنانيني  امل��دن��ي��ني  على 

اجلي�س  فوا�سل  اللبنانية،  الدولية  احل��دود  عرب 

لبنان  وحدود  الدويل  القانون  اإنتهاكه  ال�سرائيلي 

والقانونية  الدولية  بال�سرعية  املكفولة  و�سيادته 

الكربى  والعتداءات  اجتياح 1982،  كما حدث يف 

كما   ،2006 العام  وحرب  و1996   1993 العامني 

لقت تقاريرها الدورية جتاهالً ملحوظاً اأو مرفو�ساً 

من قبل املنظمة الدولية.
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عن  ال�سادر   1701 الرقم  القرار  يدعو 

 11 يف  بالإجماع  الدويل  الأمن  جمل�س 

للعمليات  كامل  وق��ف  اإىل   2006 اآب 

لكل  الفوري  بالوقف  اهلل  حزب  القرار  ويطالب  لبنان.  يف  القتالية 

هجماته، واإ�سرائيل للوقف الفوري لكل عملياتها الع�سكرية الهجومية 

و�سحب كل قواتها من جنوب لبنان.

اجلنوب  يف  امل�سّلحة  قواتها  لن�سر  اللبنانية  احلكومة  يدعو  كما 

 - املتحدة  ل��الأمم  التابعة  الدولية  ال��ط��وارئ  ق��وات  مع  بالتعاون 

وراء  ما  اإىل  الإ�سرائيلي  الن�سحاب  مع  بالتزامن  وذلك   - اليونيفيل 

اخلط الأزرق. ويدعو اإ�سرائيل ولبنان اإىل دعم وقف دائم لإطالق النار 

وحّل بعيد املدى.

وت�ضمن القرار عدة بنود ومطالب اأخرى اأهمها:

- اإيجاد منطقة بني اخلط الأزرق ونهر 

م�سلحني  اأي  من  خالية  تكون  الليطاين 

تلك  ع��دا  ما  واأ�سلحة  حربية  وم��ع��دات 

التابعة للقوات امل�سلحة اللبنانية وقوات يونيفيل.

اآب   31 حتى  لبنان  الدولية يف  الطوارئ  قوة  عمل  مدة  - متديد 

.2007

- اأع�رب املجل�س عن عزمه امل�ساركة ب�س�كل فعال، وق�رر اأن ي�سم�ح 

بزي�ادة عدد قوات يونيفي�ل اإىل حد اأق�سى قدره 15 الف جن�دي، واأن 

اإ�سافة اإىل تنفيد وليتها عدة مه�ام م�ن بينها ر�سد  تتوىل الق�وة 

وق�ف الأعمال القت�الي�ة وتق�دمي م�ضاع�دة ل�ضم�ان و�ضول امل�ضاعدة 

الإن�ساني�ة اإىل ال�سك�ان املدنيي�ن والعودة الطوعية والآمنة للنازحني.

القرار 1701
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ا�سرائيل تفتقد الروؤيا ال�سرتاتيجية

وردت يف  التي  اخلم�ضون  الف�ضل  نقاط  لي�ضت   

التي  وحدها  هي  الثاين،  فينوغراد  جلنة  تقرير 

اإيهود  العدو  حكومة  رئي�س  كاهل  تثقل  كانت 

هناك  كانت  بل  لل�ضقوط،  عليه  وت�ضغط  اأوملرت 

جمالت  يف  اي�ضاً  تنتظره  اأخ��رى  خمزية  ملفات 

حتى  بعد  تبث  وهي مل  والإداري،  املايل  الف�ساد 

الآن.

لقد جاء يف تقرير فينوغراد الثاين، على �سبيل 

املثال، ل على �سبيل احل�سر، يف ال�سفحة 545 اأن 

توا�سل املراوحة يف املكان بعجز ومن دون ح�سم 

�سّكل  قد  املا�سي  العام  من  حرب متوز  اأثناء  يف 

تليها:  التي  ال�سفحة  ويف  خطرياً.  اأ�سا�سياً  ف�سالً 

وا�سعة،  برية  خلطوة  الإ�ستعداد  عن  المتناع  اإن 

العجز عن اتخاذ  ذريعاً على �سعيد  قد �سّكل ف�سالً 

القرار. كما �سّكل غياب النقا�س املنظم ف�سالً وا�سحاً 

اي�ضاً. ثم جاء اأن التق�ضري والق�ضور يف امل�ضتويني 

اأوجدا  والتنفيذ قد  الأداء  وال�سيا�سي يف  الع�سكري 

على  عنه  العليا  امل�سوؤولية  تقع  مزدوجاً  ف�سالً 

كاهل امل�ستوى ال�سيا�سي بالذات. كما اأ�سار التقرير 

اىل اأن اإ�سرائيل بقيادة اأوملرت افتقرت اىل الروؤية 

ال�سرتاتيجية ال�سيا�سية - الأمنية ال�ساملة، واأنها 

خرجت اىل حرب ابتدائية »حرب خيار« بادرت اليها 

اأن  اأي تفّح�س معّمق، ومن دون  بالذات من دون 

اىل  اأدى  الذي  الأم��ر  كفاية،  لها  م�ستعدة  تكون 

ك�سف حقائق مقلقة عن العيوب والخفاقات على 

 575 ال�سفحة  ويف  والتنفيذ.  التفكري  م�ستويي 

وعامة  حا�سمة  كانت  والعيوب  »الخفاقات  اأن  جاء 

و�ساملة، وخطرية وذات مغزى كبري للم�ستقبل«. 

والهفوات  ال�سقطات  تتواىل  ال�سياق  هذا  ويف 

اإ�سرائيلي،  �سحايف  من  اأكرث  اأن  حد  اىل  والعيوب 

التقرير  قراأتمُ يف  بالقول: »كلما  عّلق على ذلك 

بكل  جتلى  اإذ  اأك��رث«،  الياأ�س  بي  ا�ستد  كلما  اأكرث 

ل  وغطر�سة  كربى  عنجهية  ذات  دولة  اأن  و�سوح 

متناهية قد ف�سلت على مدى اأكرث من �سهر من 

التخبط والقتال املرتدد، يف اأن تقرر كيفية اإدارة 

هذه احلرب املخزية مع جمموعة قليلة العدد من 

ال�سجعان و�سمن رقعة جغرافية �سيقة  املقاتلني 

احلال  وه��ذه  امل�ساحة.  حيث  من  ج��داً  وحم��دودة 

اأي  جتر  مل  الدولة  »اإن  بالقول:  التقرير  و�سفها 

اأهدافها  وحول  للحرب  اخلروج  حول  مرتب  نقا�س 

اأ�س�س �سيا�ستها بلمح  دولة تغرّي  اإدارتها.  وطرق 

اأفعالها  الب�سر، من دون اتزان وبغري فهم ملغزى 

ب�سكل  ت�ستخدم  دولة مل  الأفعال...  هذه  وعواقب 

ذكي قوتها«.

كتاب حمزن عن حرب حمزنة ودولة بائ�سة

الكّتاب  من  العديد  اعترب  تقدم،  ما  �سوء  على 

الأول  ب�سقيه  فينوغراد  تقرير  الإ�سرائيليني 

حمزنة  حرب  عن  حمزن  »كتاب  اأنه  على  والثاين 

كم  ك�سفت  بائ�سة  حرب  اىل  خرجت  بائ�سة  ودولة 

عن  حم��زن  كتاب  بائ�س...  ال��وج��ودي  و�سعها  اأن 

جي�س فا�سل وحكم فا�سل وحكومة فا�سلة... كتاب 

العا�سفة يف  داخل  الآن اىل  اأمة تطري  حمزن عن 

اأن حجرة القيادة فارغة ويف قمرة الطيار ل  حني 

يوجد اأحد«. وعلى الرغم من هذه النظرة احلزينة 

راأى  من  فثمة  ال�سرائيلي  الواقع  اىل  والكئيبة 

فيها فر�سة لبذل اجلهد من جديد من اأجل »تغيري 

اأومل��رت  احلكومة  فرئي�س  كيف؟  ولكن  ال��ذات« 

عن  الكاملة  امل�سوؤولية  لفظياً  بالرغم من حتمله 

متم�ضكاً  بدا  اأنه  اإل  اآنفاً،  املذكورة  الف�ضل  نقاط 

وم�ستقبله  حا�سره  عن  دفاعاً  ال�سلطة  بكر�سي 

اإعداد:

اح�ضان مرت�ضى

باحث يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية

املظلة التي حمت اأوملرت 

من �ساعقة فينوغراد



اجلي�ش - العدد رقم 272

77

ال�سيا�سي اللذين تطابقا مع حا�سر دولة اإ�سرائيل 

عليه  هبت  التي  والعا�سفة  بالذات.  وم�ستقبلها 

بزعامة  بيتنا  اإ�سرائيل  ح��زب  بان�سحاب  بداية 

ثم  اإئتالفه،  من  ليربمان  امل��ع��روف  العن�سري 

بتو�سيحات  ال�سرقي  الديني  �سا�س  مطالبة حزب 

حزب  يف  وال��رتدد  التذمر  من  وحالة  و�سروطات 

الذي يتزعمه  العمل بل وحتى داخل حزب كادميا 

ب�ضرورة  الأخري  هذا  اقتناع  اىل  توؤد  مل  اأومل��رت، 

التنحي وال�ضتقالة. ثم جاءته ال�ضغوطات املحرجة 

قد  باأنهم  اأح�ضوا  الذين  الحتياط  جنود  جانب  من 

غرر بهم، بال�سافة اىل التحركات التي قامت بها 

العائالت الثكلى التي خ�سرت اأبناءها خ�سو�ساً يف 

الأيام الأخرية للحرب، ومع ذلك بقي اأوملرت. فما 

اخل�سران  من  حمته  التي  املظلة  عنا�سر  اإذن  هي 

املبني ومن ال�ضقوط املدوي يف مهاوي التاريخ، 

ومن حالة من »اجلنون ال�سيا�سي« تعرتي ال�ساحة 

الإ�سرائيلية ال�سيا�سية احلزبية برمتها؟!

اأوملرت حمى نف�سه بعدة اعتبارات

بعدة  نف�سه  حماية  اىل  اأومل����رت  ب���ادر  لقد 

الإئتالف  بحل  بالقبول  هدد  اأنه  منها  اعتبارات 

والذهاب اىل انتخابات مبكرة، ومنها اأنه بادر اىل 

قطاع  يف  والن�ساين  الع�سكري  املوقف  ت�سعيد 

غزة كي يوحي لالإ�سرائيليني عموماً واأحزاب اليمني 

خ�سو�ساً باأنه ما يزال ميلك القدر الكايف من القوة 

بها  والثقة  عليها  العتماد  التي ميكن  وال�سرا�سة 

فاأوملرت  النار«.  نطلق  اإننا  »ا�سمتوا  �سعار  حتت 

غزة  الت�سعيد يف قطاع  حبل  حبلني،  على  لعب 

ل�سرف الأنظار عن عيوبه و�سقطاته، وحبل الإعالن 

ال�سيا�سية  الت�سوية  يف  التكتيكية  الرغبة  عن 

الدائمة مع الفل�سطينيني، وبذلك يكون قد اأم�سك 

والي�سار  اليمني  قوى  واأر�سى  الو�سط  من  الع�سا 

اإيهود باراك  على ال�سواء، الأمر الذي جعل كالً من 

)وزير احلرب( وت�ضيبي ليفني )وزيرة اخلارجية( 

يكفان عن مطاردته واإقالق راحته، وذلك من خالل 

ح�سابات حزبية و�سخ�سية وا�سحة املعامل. واأوملرت 

من جهته يتو�سل اىل اجلميع بالتلويح باملخاطر 

التي تهدد اإ�سرائيل من كل حدب و�سوب من حرب 

العملية  متطلبات  اىل  الإيراين  اخلطر  اىل  غزة، 

العيوب  اإ�سالح  وعملية  وم�ستلزماتها،  ال�سلمية 

الكثرية التي ك�سفها تقرير فينوغراد يف اجلي�س 

واملوؤ�س�ستني ال�سيا�سية والأمنية.

اأوملرت، يفتقد  بالذات، وهو حزب  كادميا  حزب 

حالياً اىل القيادة الكاريزمية البديلة، كما ويفتقد 

الأ�سباب املنطقية والواقعية التي تدفعه اىل اأن 

من  الوحيد  الرابح  لأن  بنف�ضه  نف�ضه  عقد  يفرط 

اليمني  اأح��زاب  هي  اإنتحارية  خطوة  هكذا  مثل 

وخ�سو�ساً حزب الليكود بقيادة بنيامني نتنياهو. 

الإ�سرائيلي  للداخل  الدرامي  امل�سهد  هذا  اأمام 

القا�سي  اأن  جند  الإ�سرائيلية  ال�سلطة  ول��واق��ع 

البيت  اىل  يعود  اأن  يريد  كمن  ت�سّرف  فينوغراد 

ب�سالم، على حد قول اأحد ال�سحافيني الإ�سرائيليني، 

اأنفا�سه  ي�ستعيد  ب��اأن  لأومل���رت  �سمح  قد  فهو 

ال�سيا�سيني  خل�سومه  �سمح  وكذلك  جديد،  من 

وال�سعبيني باأن يلوحوا له بتقريره.

اجلي�ش هو الطرف الوحيد الذي خرج 

مهم�ساً

تقرير  من  مهم�ساً  خرج  الذي  الوحيد  الطرف 

العليا  وقيادته  الإ�سرائيلي  اجلي�س  هو  فينوغراد 

الأكرب  الق�سم  اأن مّت حتميله  بعد  والدنيا، خ�سو�ساً 

من امل�سوؤولية عن الف�سل. ويف هذا ال�سياق توجد 

فينوغراد  اإنتقادات  توؤدي  اأن  من  كبرية  خماوف 

اىل اإحداث عطب دائم يف هذا اجلي�س، من حيث 

يختارون  �سوف  وقيادييه  �سباطه  من  العديد  اأن 

العمل  عدم  من  الأ�سهل  الطريق  امل�ستقبل  يف 

امل�ستقبل  يتحولوا يف  اأن  خ�سية  املبادرة،  وعدم 

الدافعية  على  �سلباً  يوؤثر  ما  حمرقة،  كب�س  اىل 

القتالية وعلى حتفيز �ضباط نوعيني على اختيار 

املدنية.  الطريق  من  ب��دلً  الع�سكرية  الطريق 

ومن اأجل ذلك خاطبت رئي�سة حزب مريت�س زهافا 

غلوؤون رئي�س احلكومة بالقول: »لقد انت�سرت يف 

حربك من اأجل البقاء ولكن دولة اإ�سرائيل خ�سرت. 

لقد قامرت بحياة اجلنود من اأجل اأن حتقق ن�سراً 

اإعالمياً. �سيدي رئي�س احلكومة، دماء الأبناء ت�سرخ 

عليك من حتت الرتاب. ينبغي ربطك على عمود 

العار ال�سعبي«.

اعترب العديد من الكّتاب الإ�سرائيليني تقرير فينوغراد ب�سقيه الأول والثاين على اأنه

»كتاب حمزن عن حرب حمزنة ودولة بائ�سة خرجت اىل حرب بائ�سة ك�سفت كم اأن و�سعها الوجودي بائ�ش«

الطرف الوحيد الذي خرج مهم�ساً من تقرير فينوغراد هو اجلي�ش الإ�سرائيلي وقيادته العليا والدنيا

خ�سو�ساً بعد اأن مّت حتميله الق�سم الأكرب من امل�سوؤولية عن الف�سل

وفقاً لتقرير فينوغراد جتلى بكل و�سوح اأن دولة ذات عنجهية كربى وغطر�سة ل متناهية قد ف�سلت على 

مدى اأكرث من �سهر من التخبط والقتال املرتدد يف اأن تقرر كيفية اإدارة هذه احلرب املخزية مع جمموعة 

قليلة العدد من املقاتلني ال�سجعان و�سمن رقعة جغرافية �سيقة وحمدودة جداً من حيث امل�ساحة



بدعوة من جمل�س العمل اللبناين يف دبي والإمارات ال�سمالية اأحيت اجلالية 

اللبنانية يف دولة الإمارات العربية املتحدة الذكرى الأربعني ل�ست�سهاد اللواء 

الركن فرن�ضوا احلاج يف كني�ضة القدي�ضة مرمي يف دبي، بح�ضور ممثل قائد 

ال�سيدة  العقيد فار�س اخلوري، وقن�سل عام لبنان يف دبي  اللبناين  اجلي�س 

دونا بركات الرتك، ورئي�س جمل�س العمل اللبناين املحامي جوزف نهرا.

كلمة قائد اجلي�ش 

خاللها  نّوه  كلمة  اجلي�س  قائد  األقى ممثل  للمنا�سبة، 

بالت�ضامن ال�ضادق الذي عرّب عنه جميع اأفراد اجلالية 

املتحدة،  العربية  الم��ارات  دول��ة  يف  اللبنانية 

�ضاكراً لهم تقديرهم العميق لت�ضحيات �ضهيدنا 

التي  البطولية  مب��اآث��ره  واع��ت��زازه��م  الكبري 

�سّطرها باجلهد والتعب والدماء.

الأوطان  اأن  كلمته  يف  اخلوري  العقيد  واأكد 

ت�ضان بالبذل والت�ضحيات وحتيا بدماء ال�ضهداء 

القوي  وحا�سرها  الغني  اإرثها  ي�سنعون  الذين 

وغدها الواعد امل�سرق، م�سرياً اىل قدر »�سهيدنا 

البطل فرن�ضوا« وهو قدر الرجال الرجال، الذين حباهم اهلل باملوهبة والف�ضيلة 

وح�س امل�سوؤولية، فعا�س كبرياً يف حياته وقدوة ملحيطه، وا�ست�سهد كبرياً يف 

�سجاعته وبطولته وتفانيه يف اأداء الواجب حتى ال�سهادة.

اأن  على  بالتاأكيد  اللبنانية  اجلالية  اأبناء  اىل  اخلوري  فار�س  العقيد  وتوّجه 

واأنتم  واعتزاز  بكل فخر  اليكم  كامل ثقتكم يتطلع  الذي منحتموه  »جي�سكم 

وتتما�سكون  واإبداعاً،  وعلماً  ثقافة  الغرتاب  بالد  يف  الوطن  ر�سالة  تن�سرون 

يف ما بينكم كالبنيان املر�ضو�ش للدفاع عن ق�ضاياه العادلة 

الإميان  تر�سيخ  اىل  ودعاهم  واحد«،  وعقل  واحد  بقلب 

ال�سبيل  لأنها  الوطنية  بالوحدة  والتم�سك  بوطنهم 

مزدهر  ح��ر  اآم���ن  وط��ن  على  للحفاظ  ال��وح��ي��د 

وحمت�ضن كل اأبنائه املقيمني واملغرتبني. 

كلمة رئي�ش جمل�ش العمل اللبناين

دبي  يف  اللبناين  العمل  جمل�س  رئي�س 

اليا�س  جوزف  املحامي  ال�سمالية  والإم��ارات 

عناق  اأروع  اأن  خاللها  اأك��د  كلمة  األقى  نهرا 

لالإن�سانية يف تاريخها هو عناق ال�سهيد لالأر�س 
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�شباط

اإعداد:

نينا عقل خليل

اأخبار ون�شاطات

2
0
0

8

اإكليل على لوحة ال�سهداء

يف الريزة تكرمياً لذكرى

اللواء الركن احلاج

تكرمياً للواء الركن ال�سهيد فرن�سوا احلاج 

واإجاللً لروحه، مت يف وزارة الدفاع الوطني 

وخالل مرا�سم رفع العلم، و�سع اإكليل من الزهر 

با�سم قائد اجلي�س العماد مي�سال �سليمان على 

لوحة ال�سهداء يف الريزة. وقد مّثل العماد قائد 

اجلي�س، العميد الركن جورج م�سعد نائب رئي�س 

الأركان للتجهيز.

اجلالية اللبنانية يف المارات العربية املتحدة حتيي ذكرى اللواء الركن ال�سهيد فرن�سوا احلاج
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الذي يكتب التاريخ بحرب دمه اأجماداً اأزلية �سرمدية للوطن تتناقلها الأجيال.

وتوّجه اىل اأبناء اجلالية اللبنانية مطالباً اإياهم بزيادة اللحمة بني اللبنانيني 

كرامتهم  بدو�س  ماآربهم  يحققوا  اأن  الوطن  باأمن  للعابثني  ن�سمح  ل  حتى 

واإلغاء فرادته وكيانه. واأ�ساف، اأن دماء ال�سهداء تطالبنا مبوا�سلة العمل وعدم 

والأخوة  وال�سراحة  املحبة  من  بروح  خالفاتنا  وبح�سم  اجلهود،  وتوحيد  الياأ�س 

الوطنية احلقيقية للحفاظ على بلدنا احلبيب ووفاًء لدماء �سهدائنا الأبرار.

وتقدم املحامي نهرا بالتعازي من موؤ�س�سة اجلي�س ومن عائلة ال�سهيد اللواء 

الركن فرن�سوا احلاج، ومن اأهايل بلدته رمي�س، موؤكداً اأنه »لزام�اً علين�ا القيام 

املوؤ�س�سة  جت��اه  مقد�س  ب��واج�����ب 

وتقويتها  لدعمها  الع�سكرية 

احل�سينة  القلعة  كونها 

ل���دمي���وم���ة ال���وط���ن 

من  وح��ّذر  وحريته«، 

ذلك  التزام  عدم  اأن 

ذهاب  اىل  �سيوؤدي 

دماء �سهدائنا هدراً، 

واىل خ�سارة اأنف�سنا 

الوطن  مع  فن�سبح 

خارج التاريخ. 

افتتاح قاعة الرائد ال�سهيد فادي عبداهلل

يف  اأقيم  عمار  بو  يو�سف  بالعقيد  ممثالً  اجلي�س  قائد  برعاية 

مدر�سة �سحيم الفنية - ال�سمي�س حفل افتتاح قاعة »الرائد ال�سهيد 

فادي ابراهيم حممد فهد عبداهلل«، الذي ا�ست�سهد يف معارك خميم 

نهر البارد.

واجتماعية  �ضيا�ضية  و�ضخ�ضيات  احلجار  النائب حممد  احلفل  ح�ضر 

وتربوية ومدير املدر�سة واأ�ساتذتها وطالبها وح�سد من الأهايل.

العقيد بو عمار كلمة تناول  األقى  اللبناين،  الوطني  الن�سيد  بعد 

فيها معاين ال�سهادة كقيمة �سامية ل يبلغ ذراها اإل الرجال الرجال 

الذين بّروا بالق�سم و�سدقوا الوعد.

وثّمن املبادرة الكرمية »اىل اإطالق ا�ضم ال�ضابط ال�ضهيد على هذه 

لل�سهيد كما  وفاء وتقدير  اأنها »عربون  العامرة...«، معترباً  القاعة 

لعائلته الأبية...«.

وتوجه با�سم العماد قائد اجلي�س بال�سكر اىل مدر�سة �سحيم الفنية 

اإدارة واأ�ساتذة وطالباً... وكل من اأ�سهم يف اإن�ساء القاعة واإطالق اإ�سم 

ال�سهيد عليها...«.



قام وفد من الكونغر�س الأمريكي يرافقه 

لبنان،  يف  الأمريكية  ال�سفارة  من  وف��د 

ا�ستقباله  يف  وكان  بالألغام،  املتعلقة  لالأعمال  اللبناين  املركز  اىل  بزيارة 

للمركز  التقني  وامل�ضت�ضار  و�ضباط  فهمي  حممد  العقيد  املركز  رئي�ش 

اللبناين ال�سيد اآلن بو�سطن.

اإيجاز حول هيكلية املركز ون�ساطاته  الجتماع اىل  الوفد خالل  ا�ستمع  وقد 

العنقودية،  والقنابل  الألغام  لنزع  الإن�سانية  العمليات  والإجنازات يف جمال 

قّدمه املالزم الأول عماد عبد الباقي.

وقد اأعلن رئي�س الوفد عن ال�سعي لإ�سافة مبلغ على امليزانية املخ�س�سة 

اإمكان  عن  �ساأل  كما  لبنان،  يف  العنقودية  والقنابل  الألغام  نزع  لربنامج 

العدوان  خالل  ا�ستعملت  التي  العنقودية  القنابل  من  مناذج  على  احل�سول 

الإ�سرائيلي العام 2006، بغية عر�ضها اأمام اأع�ضاء الكونغر�ش الأمريكي، كونها 

ت�ضّكل دافعاً لتقدمي املزيد من امل�ضاعدات للبنان.

احلكومة  ت�سعى  اأن  متمنياً  الزائر  الوفد  فهمي  العقيد  �سكر  اخلتام،  ويف 

الأمريكية لل�ضغط على اإ�ضرائيل بغية ت�ضليم لبنان خرائط القنابل العنقودية 

واإحداثياتها واأنواعها وعددها.
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وفد من الكونغر�ش الأمريكي يزور املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام

تدريبات م�سرتكة بني اجلي�ش واليونيفيل

والإيطالية  والفرن�سية  اللبنانية  البحرية  من  وحدات  نّفذت 

حتى  �س��ور  من  املمت�د  ال�ساطئ  قبال�ة  م�سرتك�اً  مترين�اً 

اإبرار الع�سكريني واإن�زال العت�اد، بوا�سط�ة  الناق�ورة، يف جم�ال 

اليطالية  وال�سفين�ة   »Siroco« الفرن�سي�ة  ال�سفين�ة  من  كل 

املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  قائد  بح�ضور   ،»San Giorgio«
يف لبنان اللواء كالوديو غراتزيانو وقائد قطاع جنوبي الليطاين 

اللبنانية  البحرية  القوات  وقائد  مطر  بول�س  الركن  العميد 

العميد الركن البحري بطر�ش اأبي ن�ضر وعدد من �ضباط اجلي�ش 

واليونيفيل. وياأتي التمرين يف �سياق تفعيل التعاون الع�سكري 

البحري بني اجلي�س وقوات اليونيفيل بال�سافة اىل التحّقق من 

جهوزية الوحدات امل�ساركة وح�سن التن�سيق يف ما بينها.
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 Les( بيكا�سو«  »اأفي�ساج  �سركة  نّظمت 

ال�سنوي  حفلها   )Affichages Pikasso
اخلام�س ع�سر لت�سليم جائزة بيكا�سو الذهبية 

يف جممع البيال.

الإعالن  �ضركات  من  كبري  عدد  احلفل  ح�ضر 

واملعلنني اللبنانيني والعاملني يف القطاع، 

و�ساركت 17 �سركة ب�91 اإعالناً.

 »Impact BBDO« �سركة  ف��ازت  وق��د 

اإعالنها  عرب   2007 للعام  الذهبية  باجلائزة 

من  والفريد   »C & F Love Yourself«
نوعه هذا العام، ومنحت اللجنة جائزة مميزة 

خا�سة بحمالت اجلي�س اللبناين فاز فيها اإعالن 

 Leo« بالقلب يا وطن« والذي نّفذته �سركتا«

.»Saatchi & Saatchi«و »Burnett
ممثالً  خّمول  اأ�سعد  العميد  اجلائزة  ت�سّلم 

قائد اجلي�س العماد مي�سال �سليمان الذي �سكر 

لّلفتة اخلا�سة لدعم املوؤ�س�سة الع�سكرية عرب 

تقنية الإعالن.

فيها  �سارك  غداء  ماأدبة  اجلوائز  ت�سلُّم  تبع 

احلا�سرون.

ليال �سقر

بيكا�سو حتتفل بالإبداع الإعلين وجائزة ل�»بالقلب يا وطن«

اللبنانية جمعية عمومية يف  امل�سلحة  القوى  قدماء  رابطة  عقدت 

من  325 منت�سباً  حواىل  الفيا�ضية، ح�ضره  املركزي يف  الرتباء  نادي 

خمتلف الرتب وجميع الأ�سالك الع�سكرية.

ا�ستهل اللقاء بالن�سيد الوطني اللبناين والوقوف دقيقة �سمت حداداً 

على اأرواح �سهداء املوؤ�س�سات الع�سكرية. بعدها افتتح الجتماع بكلمة 

ترحيبية وجهها العميد الركن املتقاعد يو�سف روكز. ثم األقى رئي�س 

فيها مبواقف  اأ�ساد  كلمة  طنو�س  اإبراهيم  املتقاعد  العماد  الرابطة 

اجلي�س الأبّي الذي قّدم على مذبح ال�سهادة 169 �سهيداً مكّللني 

بالغار، وكان اآخرهم اللواء الركن ال�سهيد فرن�سوا احلاج. كما �سكر روؤ�ساء 

املوؤ�س�سات الأم على كل ما يقّدمونه من م�ساعدات جتاه من �سبقهم 

على طريق الوفاء.

ن�سر  اأنطوان  املتقاعد  العميد  املالية  اللجنة  اأمني  عر�س  كذلك، 

الو�سع املايل للرابطة وقطع احل�ساب للعام 2007 وم�سروع املوازنة 

للعام 2008 فنال املوافقة و�سّدق بالإجماع.

الرتباء  بع�ش  خالله  األقى  اأنخاب  تبادل  حفل  اأقيم  اخلتام،  ويف 

ق�سائد �سعرية باملنا�سبة.

اإجتماع اجلمعية العمومية لرابطة قدماء القوى امل�سلحة اللبنانية

جي�ش

العلم والثقافة

حممد  خليل  ال��ن��ق��ي��ب  ن���ال 

منيف ال�سعودي اإجازة تعليمية 

من  العيادي  النف�س  علم  يف 

الإن�سانية  والعلوم  الآداب  كلية 

يف اجلامعة اللبنانية.

اإجازة يف

علم النف�ش العيادي 

للنقيب خليل حممد 

منيف ال�سعودي







هل توجد علقة

بني ات�ساع رقعة العوملة

وتنامي ظاهرة الإرهاب

تنامي  عن  اليوم  احلديث  يكرث 

على  وانعكا�ساتها  الإره����اب  ظ��اه��رة 

امل�ستويني املحلي والعاملي. وعلى الرغم 

الآراء حول حتديد م�سببات هذه  من تباين 

فاإن  لها،  املنا�سبة  احللول  واإيجاد  الظاهرة 

الإجماع العام على اإدانتها، قد حّرك اجلهات 

واأن  اأكرث من �سعيد، خ�سو�ساً  املعنية على 

تطاول  اأ�سبحت  العقائدي  العنف  تداعيات 

املجتمعات كافة، بغ�س النظر عن الإنتماء الديني والعرقي.

لقد ن�ساأ مفهوم عاملي يربط الإرهاب امل�ستجد واملتنامي بظاهرة 

اأو  بديهيات  على  اأ�سا�ساً  يرتكز  مفهوم  وهو  له.  املرافقة  العوملة 

تت�سبب  مل  العوامل  هذه  اأن  علماً  وا�سحة،  طبيعية  عوامل 

�ضابقاً بهذا الفي�س اجلارف من العمليات 

الإرهابية. ومن هنا كان ل بد من ال�ستنتاج 

اأن تنامي الإرهاب بال�سورة التي ن�سهدها 

اأ�سلً  ن�ساأت  غريبة  ظاهرة  يعترب  اليوم، 

نتيجة تداخل معطيات العوملة مع ردات 

فعل العوامل الطبيعية امل�سار اليها، ومن 

البيئية  التفاعلت  تاأثري  حتت  حتولت،  ثّم 

املحلية ال�ضيقة، اىل عنف غرائزي، يف اإطار 

ما اأ�سبح يعرف اليوم بالإرهاب العقائدي. 

وما  بالعنف،  العوملة  ربط  يتم  كيف  لكن، 

احلالية  الإرهاب  تفجري ظاهرة  دورها يف  هو 

التي تترباأ منها الدول والأديان كافة؟

الإغرتاب عن

الثقافة

والعادات

يفّجر

الع�سبيات

ال�ضيقة

تداخل العوملة والعنف!

النف�سية  ال���درا����س���ات  اإن 

تناولت  ال��ت��ي  والإج��ت��م��اع��ي��ة 

العوملة  تداخل  تداعيات  موؤخراً 

اىل  بو�سوح  اأ���س��ارت  والعنف، 

اأفرزته  ال��ذي  العوملة  امتداد  اأن 

ال�سناعية،  الغربية  املجتمعات 

باقتالع  ال��وق��ت  م��ع  ت�سبب  ق��د 

تدريجي للمفاهيم التقليدية التي 

وا�ضتبدالها  ال�ضعوب،  بع�ش  متيز 

األقت  م�����س��ت��وردة،  ب���اأخ���رى 

اأ�سبح  م��ا  ع��ل��ى  بظاللها 

ب�»القرية  ال��ي��وم  ي��ع��رف 

وهنا  ال�سغرية«،  العاملية 

املفارقة الكربى.

العاملية«  »القرية  فهذه 

اأ�سهمت  ال��ت��ي  ب��ال��ذات 

ال����دول  ح����دود  ف��ت��ح  يف 

اأبنائها  وعقول  وم��وارده��ا 

البع�ش  ع��ل�����ى  بع�ضهم 

ح�سب  ق�سراً،  ت�سببت  الآخ��ر، 

النف�سيني،  الإخت�سا�سيني  تعبري 

ال��ك��ث��ري من  اإرت���دادي���ة يف  ب��ان��ت��ك��ا���س��ة 

يف�سره  كما  وال�سبب  العاملية.  املجتمعات 

فعل  ردة  كونه  يتعدى  ل  الإخت�سا�سيون، 

القاطع  بالرف�ش  متّثلت  واعية،  ل  فطرية 

وحما�ضرتها  العاملية،  احل�����ض��ارة  لطغيان 

ثّم  ومن  داره��ا،  عقر  يف  املحلية  للح�ضارات 

بالأر�س  تتحكم  فاعلة  كقوة  هيمنتها  ب�سط 

واملوارد، وت�ستثمر العقول، وتعمل على طم�س 

الهوية والنتماء. وح�سب ما يوؤكده الإخت�سا�سيون 

فاإن  النف�سيون، 
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بداية  متثلت  ه��ذه  الفعل  ردة 

ت�سّلحت  بعدها  والهوية،  الإنتماء  على  باخلوف 

ومن  الأ�سول،  اىل  والعودة  وبالتطرف  بالنعزال 

ثّم بالعنف والإرهاب املرتهن لالأفكار والنتماءات 

ال�ضيقة من اأجل رد هجمة احل�ضارات الدخيلة.

هل يخدم العنف الحتفاظ بالهوية؟

ظاهرة  هو  الإره��اب  اأن  بالعتبار  اأخذنا  ما  اإذا 

يف  اخلوف  لإث��ارة  بالعنف  الت�سلح  على  ترتكز 

الأر�س والعقيدة،  اأ�سحاب  نفو�س املعتدين على 

اأهدافها  عن  حتولت  قد  الظاهرة  هذه  اأن  نرى 

الأ�سا�سية والتي هي يف الأ�سل »تخويف اأو اإرهاب 

الأبرياء  دماء  باإراقة  تت�سبب  واأ�سبحت  الدخالء«، 

اأ�سبحت،  كما  يحدث.  ما  يف  لهم  ذنب  ل  ممن 

وبدون معرفة الدائرين يف فلكها، تخدم امل�سالح 

املق�سودة  للجهات  والإقت�سادية  ال�سيا�سية 

اأن  بالإ�سارة  يجدر  وهنا  الإرهابية.  بالعمليات 

الإخت�ضا�ضيني مل يح�ضروا ظاهرة الإرهاب بح�ضارة 

العاملية،  الأح��داث  ت��وايل  لأن  معينة  ثقافة  اأو 

ي يف العامل قد  اأن العنف املتف�سّ اأظهر بو�سوح 

جتاوز احلدود كافة، وطاول اأكرث من طائفة وعرق 

الهيمنة  مواجهة  مقدمها  يف  خمتلفة،  لأ�سباب 

اخلارجية.

املجال،  هذا  يف  الدرا�سات  نتائج  ف��اإن  كذلك 

لظاهرة  امل��راف��ق  العنف  اأن  بو�سوح  اأظ��ه��رت 

الإرهاب العاملي، مل يتمكن حتى الآن من اإ�سابة 

يخدم  مل  الإره��اب  منو  اأن  يعني  وه��ذا  اأهدافه. 

يعتربون  من  اأجلها  من  يتجّند  التي  الق�ضية 

قد  فهو  العك�س،  على  بل  اأ�سحاب حق،  اأنف�سهم 

النتماءات  تهدد  باتت  متنقلة  بحروب  ت�سبب 

من  مكان  غري  يف  والطائفية  والعرقية  القومية 

العامل.

الإرهاب وغ�سل الأدمغة

الأف��راد  اأن  على  النف�سيون  الباحثون  ي�سدد 

عمق  يدركون  ل  الإرهاب  �سبكات  اىل  املنتمني 

ول  اأبعادها  ول  عاتقهم  على  امللقاة  املهمة 

اآلياً  �ستغل  تمُ فئات  فهم  ال�سلبية.  تداعياتها 

الفطرية  وامل�ساعر  الغرائز  حتريك  طريق  عن 

املج�ضدة بالولء للع�ضبيات ال�ضيقة، وُتدفع اىل 

تنفيذ خمططات مدرو�سة تخدم وا�سعيها. وهذا 

هم  بالإرهاب  املعنيني  الأفراد  معظم  اأن  يعني 

الفتية  لأدمغتهم  منّظم  اإيقاعي  غ�سل  �سحايا 

والتي يتم توجيهها وفق اإ�سرتاتيجيات مدرو�سة، 

اأهداف  باجتاه  برجمتها  بعد  اإطالقها  ثم  ومن 

معينة. والالفت اأن القيمني على برجمة ال�ضحايا 

وخ�سو�ساً  اأهدافهم،  حتقيق  يف  عموماً  ينجحون 

اأو  اخل�سبة  الأر���س  �سحاياهم  يف  يجدون  عندما 

ال�ضتعداد الفطري لرف�ش الثقافات الدخيلة، يف 

تاأثريات  عن  الناجمة  الجتماعية  التعقيدات  ظل 

العوملة.

امل�سكلة معقدة

لكن احلل غري م�ستحيل

يف هذا ال�سياق، ل بد من الإ�سارة اىل اأن احلديث 

بالغمو�س  عموماً  يّت�سم  والعنف  العوملة  عن 

العوملة  ظاهرة  اأن  علماً  والت�سعب،  والتعقيد 

العاملية  الراأ�سمالية  متدد  نتيجة  اأ�سالً  ن�ساأت 

عرب التطور العلمي والتقني و�سهولة املوا�سالت 

القاعدة  رت  تي�سّ بهذا  املعا�سرة.  والت�سالت 

ال�سبكات  غزو  �سّهلت  التي  واملالية  القت�سادية 

املجتمعات  فتكونت  العاملية،  لالأ�سواق  الغربية 

املجتمع  فئات  بني  الهّوة  وات�سعت  ال�سناعية، 

الواحد. ول نن�سى دور و�سائل الإعالم والإعالن يف 

ن�سر التقاليد والعادات الغربية 

اأحدث  ما  وه��و  هيمنتها.  وفر�س 

ميلكون  ل  من  �سفوف  يف  �سدمة 

العميقة  والثقافة  الكايف  ال�ستعداد 

نف�سه،  الوقت  ويف  التغيري،  لتقّبل 

ال�سمود يف وجه املتغريات. وهو واقع 

اىل  اخل��وف  واأ�سرنا،  �سبق  كما  اأدخ��ل، 

نفو�س احلري�سني على عدم الإنتقال من 

واأ�سعرهم  جديدة،  تقاليد  اىل  تقاليدهم 

ب�سدمة الإغرتاب الثقايف، وفقدان الهوية 

الوقت  مع  حّولهم  ال�سعور  وهذا  املحلية. 

املتطّرفة،  العقائد  لتقّبل  خ�سبة  اأر�س  اىل 

والتي تدعو اىل الت�سلح بالعنف لرد هيمنة 

القوى الدخيلة.

حتّل،  ل  م�ستع�سية،  عاملية  م�سكلة  اإنها 

بالتخطيط  بل  بعنف مقابل،  الباحثني  بح�سب 

ودينية  واإجتماعية  تربوية  لأ�س�س  ال��واع��ي 

احرتام  اىل  الأفرقاء  جميع  تدعو  اأ�س�س  �سحيحة. 

القيم الن�سانية وتقّبل الآخر، مع الحتفاظ بحق 

وهنا  وال�سيادة.  والنتماء  الهوية  على  الإبقاء 

بحيث  الأكرب،  بالدور  الوطنية  التن�ضئة  ت�ضطلع 

وبهذا  كافة.  العتبارات  للوطن  ال��ولء  يت�سدر 

عن  وال��دف��اع  الوطن  �سبيل  يف  اجلهاد  ي�سبح 

التخويف  اأما  امل�سروع.  الوحيد  احلق  هو  الأر�س 

الأبرياء،  دماء  ح�ساب  على  الإرهابية  بالو�سائل 

والأع���راف  القوانني  وتدينه  ترف�ضه  م��ا  فهو 

والأديان كافة.    
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يف �شجل اخللود

خ�ضر  الرقيب  اجلي�ش  قيادة  نعت 

عبد النبي �سومان.

 -  1966/9/10 م��وال��ي��د  م��ن   -

حمافظة   - بعلبك  ق�ضاء   - �ضرعني 

البقاع.

بتاريخ  اجل��ي�����س  يف  ت��ط��وع   -

.1989/9/1

- من عداد مقر عام منطقة البقاع.

- حائز: 

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

اجلنوب. فجر  • و�سام 
الوطنية. الوحدة  • و�سام 

الع�سكري. التقدير  • و�سام 
من  اللبناين  ال�ستحقاق  • و�سام 

الدرجة الرابعة الربونزي.

اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •
ثالث مرات.

 22 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
مرة.

البقاع. منطقة  قائد  • تهنئة 
- متاأهل وله ولدان.

الرقيب خ�ضر عبد النبي �ضومان
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اللبنانية  اجلامعة  رئي�س  اأع��رب 

جوزف  الدكتور   )LAU( الأمريكية 

خالل  من  اجلامعة،  طموح  عن  جربا 

العربي«،  ال���رتاث  »م��رك��ز  اإن�����س��اء 

الفن�ون  لعب�اق�رة  خا�س�ة  مت�اح�ف  لإق��ام�ة 

للطالب  دورية  حمّجات  تكون  والعلوم،  اجلميل�ة 

هذه  تعمم  اأن  يف  اآم���اًل  املهتمني،  وال�سياح 

الكبار  باأعالمه  لبنان  تراث  الظاهرة حتى ي�ضيء 

من  اإرث  على  و�سهوداً  �سهادات  لأبنائنا  فنرتك 

لبنان اخلالد.

جاء ذلك يف الكلمة التي األقاها جربا يف افتتاح 

اللبنانية  اجلامعة  يف  العربي«  ال��رتاث  »مركز 

من  احلايل،  الأكادميي  للعام  اأن�سطته  الأمريكية 

خالل اإقامة »معر�س الأخطل ال�سغري« الذي ا�ستمر 

�سهراً كامالً مفتوحاً اأمام الزوار والطالب والتالمذة 

واملهتمني برتاث ال�ساعر اللبناين الكبري، ع�سية 

»ال��ربق«  جريدته  �سدور  على  ع��ام  مئة  م��رور 

الأربعني  ال��ذك��رى  وع�سية   ،)2008  -  1908(

لغيابه )1968 - 2008(.

»مرك��ز  مدي�ر  اليه  دع�ا  ال��ذي  املع��ر�س 

اأقيم  زغي��ب،  هرني  ال�ساعر  اللبناين«  الت��راث 

غولبنكي��ان  مبنى  يف  زاي��د  ال�سيخ  قاعة  يف 

ح�ضره  ب��ريوت،   - قريطم  يف  اجلامعة  حرم  يف 

ممثالً  ديب  ج��ورج  الدكت��ور  الرئا�سي  امل�ست�سار 

اإميل حلود، مدير عام  العماد  رئي�س اجلمهوري��ة 

الدكتور  ال��ن��واب  جمل�س  يف  واللجان  اجلل�سات 

نبيه  الأ�ستاذ  املجل�س  رئي�س  غّنام ممثالً  ريا�س 

عمر  الدكتور  الثقافة  ل��وزارة  العام  املدير  بري، 

الأ�ستاذ  ال��وزراء  جمل��س  رئي�س  ممث��الً  حلبل�ب 

وليد هيدمو�س ممثالً  وامل�ست�سار  ال�سنيورة  فوؤاد 

والعميد  �سركي�س،  جو  املهند�س  ال�سياحة  وزير 

ذكرى الأخطل ال�سغري

معر�ش واأم�سية 

يف اجلامعة اللبنانية 

الأمريكية
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مي�سال  العماد  اجلي�س  قائد  ممثالً  خمول  اأ�سعد 

والأدب  والثقافة  العلم  رجال  وح�سد من  �سليمان، 

وال�سعر.

ال�ساعر  افتتح  ا�ستهاللً،  الوطني  الن�سيد  بعد 

اجلامعة  رئي�س  مقدماً  الحتفال  زغيب  هرني 

ا�ستذكر مقاطع من  الذي  الربوف�سور جوزف جربا 

�سارت  التي  تلك  خ�سو�ساً  ال�سغري  الأخطل  �سعر 

اأغنيات تن�سد، وقال:

»كم كنا ن�سغي اىل �سوت ال�سيدة فريوز تن�سد 

يعتذر«،  اأتاك  »قد  رحباين:  الأخوين  روائع  من 

حزناً  ل  وي�ضحك  و»يبكي  احلاجبني«،  عاقد  و»يا 

ول فرحاً«.

كنا ن�سغي اىل تلك الق�سائد الرائعات، ول نزال، 

اأكرث.  نحبه  اليوم  ن��زال  ول  �ساعرها،  نحب  وكنا 

وتراثنا  و�سعرنا  اأدبنا  ن�سيج  يف  �سالع  اأنه  ذلك 

العرب، حني  لكاأن �سعراء  العاملي، حتى  اللبناين 

�ستة  قبل  ال�سعر،  باإمارة  بايعوه 

واأربعني عاماً، يف مهرجان الأون�سكو 

حزيران   4 الأح���د  )ن��ه��ار  ال�ضهري 

كنا  لأننا  بجديد  ياأتونا  مل   )1961

نرى فيه، قبلهم، اأمري ال�سعراء«...

مع  جربا  الدكتور  جال  ذل��ك،  بعد 

الذي  املعر�ش  اأجنحة  على  احل�ضور، 

ور�ضائله  ال�ضاعر  خمطوطات  ي�ضم 

ومكتبته  وكتاباته  اليه  ور�سائل 

واأغرا�سه  اليه  مهداة  وكتباً  اخلا�سة 

ال�ضخ�ضية )ثيابه، نظاراته، �ضريره، 

من  فوتوغرافية  �سوراً  مقتنياته، 

وجمموعة  ال��خ...(  وماأمته،  حياته 

الأول  عددها  منذ  »ال��ربق«  جريدة 

)الثالثاء اأول اأيلول 1908(.

غنائية،  �سعرية  اأم�سية  ذلك  تال 

ق�ضائد  م��ن  خم��ت��ارات  ت�ضمنت 

جه��اد  الفنانان  األ��ق��اه��ا  الأخ��ط��ل 

واأغ��اٍن  يون��س،  واإل��ڤ��ريا  الأط�ر�س 

)»قد  م��دّور  جمان�ة  اأدته��ا  الأخطل  �ضع�ر  من 

»بريوت«،  احلاجبني«،  عاقد  »يا  يعتذر«،  اأت��اك 

يا  »وكف��اين  رحب�اين،  الأخوي��ن  تلحي��ن  من 

وجهاد  خليفة(،  ج��وزي��ف  تلحني  م��ن  قلب« 

واجلمال«،  »ال�ضبا  وال�ضباب«،  )»الهوى  ال�ضمايل 

»جفنه عّلم الغزل«، »يا ورد مني ي�سرتيك«، من 

تلحني حممد عبد الوهاب، و»اأ�سنيتني بالهجر«، 

اأنَت واأمي«، من تلحني فريد  »اإ�سقنيها... باأبي 

قدمية  ق�سائد  الأم�سية  وتخللت  الأط��ر���س(، 

ب�سوت الأخطل ال�سغري.

ت�سوير:

را�سيل تابت
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ن��ّظ��م��ت احل���رك���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة - 

»اأبعد  مو�سوعة  حول  لقاًء  انطليا�س 

من الفل�سفة« لل�ساعر والأديب روبري 

الدكاترة  من  عدد  فيه  �سارك  غامن، 

يف الأدب والفل�ضفة، وح�ضره عدد من 

الأدباء ورجال الفكر والثقافة والق�ضاء.

اللبناين،  الوطني  الن�سيد  بداية 

ثم الوقوف دقيقة �سمت حداداً على 

اأرواح �سهداء اجلي�س اللبناين الذين 

نهر  خميم  معارك  يف  ا�ست�سهدوا 

البارد يف ال�سمال.

الزميلة  األقتها  الفتتاح  كلم�ة 

اأدارت  التي  ياغي،  اأب��ي  دارك  جان 

اللقاء، واعتربت اأن روبري غامن جمع 

واملناهج  املذاهب  كل  فل�سفته  يف 

واملعا�سرة  ال��ق��دمي��ة  الفل�سفية 

كانت  »اإذا  قالت:  ومم��ا  واحلديثة، 

بال  اأقلقت  التي  الرئي�سة  امل�سكلة 

»م�سكلة  ه��ي  ال��ق��دم��اء  الفال�سفة 

الوجود«، فاإن م�سكلة الفكر احلديث، 

هي »م�سكلة املعرفة والوجود معاً«.

يف  الفال�سفة  كان  »واإذا  واأ�سافت: 

القدمي قد انطلقوا من نقطة معينة 

موجود،  ما  �سيئاً  هنالك  اأن  وه��ي 

وعربه توغلوا زماناً ومكاناً، وا�سعني 

اأنظمة فل�سفية خا�سة بهم، منذ ما 

مي�ضال  بعد  ما  حتى  �ضقراط  قبل 

فوكو، فاإن روبري غامن قد انطلق مما 

ما  العدم«:  وقبل  الوجود  »قبل  هو 

ال�سوؤال،  هو  هذا  هو؟ 

الذي ما زال يبحث عن جواب له حتى 

تقودنا  اأي��ن  ف��اإىل  اللحظة...  ه��ذه 

القلقة  املعرفية،  غامن  روبري  رحلة 

بامتياز...  امليتافيزيقية  بامتياز، 

التي �سيو�سع  اجلواب يف املو�سوعة 

الزمان لها، املكان الأرحب«.

انطليا�س  الثقافية -  احلركة  كلمة 

اأنطوان  الدكتور  العام  اأمينها  األقاها 

روبري  يخنق  ق��ال: »مل  ال��ذي  �سيف 

غامن الطفل الربيء الذي فيه، الفائق 

من  هزئ  ومتّرده.  بع�سبيته  الرباءة 

الأ�سئلة  طفل  ظل  اجلاهزة،  الأجوبة 

تبحث عن  ا�ستفهام  الكبرية، عالمة 

اأ�سباهها مل تزعزع اإميانه باملعرفة، 

واأداتها العقل والتخّيل والت�سور، على 

منها...  الكربى  خيباته  من  الرغم 

ولأن ظل ال�ساعر املبدع فيه ي�سوغ 

اأكرث قلقاً ع�سية  لأ�سئلة  لغة جديدة 

على  اأبقى  اأن��ه  اإل  الإج��اب��ات،  على 

الفل�سفة  م�سطلحات  م��ن  الكثري 

تعامل  التي  ومفاهيمها  القدمية 

بها من غري تدقيق ول ثبات واحياناً 

على خالف احتمالت دللتها«...

�سلوى  الدكتورة  حتدثت  ثم 

فقالت:  الأم�����ني  اخل��ل��ي��ل 

غا�سب  مو�سوعته  يف  غامن  »روب��ري 

على هذا العامل الب�سري املتحول اىل 

الأمكنة  كل  م�سرحها  حيوانية،  غابة 

املمتدة على م�ساحة الكرة الأر�سية، 

فالفقر عنده ل هوية له، كما الكذب، 

القلق،  كما  الأمل،  كما  ال�سدق،  كما 

كما التجدد، كما اخلوف، كما الرف�ش، 

كما املعرفة، كما احلق. ويقول روبري 

غامن: لقد حتول العامل احل�ضاري اىل 

الب�سر،  حل��وم  اأكلة  ي�سكنها  غابات 

والقومية  والعقيدة  الدين  با�سم 

هو  يقول:  ثم  والقانون!!  والنظام 

والأ�سياء  املقد�سات  �سحق  ع��امل 

الدميقراطية  با�سم  النبيلة 

طبعاً!!. هنا نلم�س ما جنا اليه روبري 

غامن يف مو�سوعته الفل�سفية »اأبعد 

الراف�ش  الفكر  وهو  الفل�ضفة«،  من 

ا�سطهاد  من  املتاأمل  امل��ر،  للواقع 

املوؤمن  الن�����س��ان،  لأخ��ي��ه  الإن�����س��ان 

اليها  ترقى  التي  الإلهية  بالعدالة 

اخللق  الأر�س، حترتم وجودية  عدالة 

من خالل منظره الإن�ساين الب�سري«.

بعدها حتّدث الدكتور اليا�س احلاج 

اللعبة  »اأه��ي  امل��وؤل��ف:  �ساأل  ال��ذي 

وانتابت  الراأ�س  ركبت  ال�ست�سراقية 

اخليال؟! اأم هي نريفانا ال�ست�سراق، 

املعرفية،  ف�ضوليتك  ا�ضتهوت 

مع�سكر  يف  ماهراً،  رامياً  فتجندت، 

ع�ست  لقد  وق���ال:  اأدري����ات؟«  ال��ال 

املحاولت  ل�ضراوة  وي��ا  كتبت،  ما 

ال��ت��ي ح���اول���ت. لن 

»اأبعد من الفل�سفة« لروبري غامن

اأكرث من مفكر واأكرب من �ساعر
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اأعطَي  َم��ن  اإل  فهمك  على  يقوى 

اىل  وخل�س  معاناتك.  يعاين  اأن 

�سفحة  كتبت  اأنك  »ح�سبك  القول: 

م�سرقة يف 

ال��وج��ودي��ة  الفل�سفة  م��و���س��وع��ة 

النوعية  الدمغة  تركت  الن�سانية. 

الذي  لعدوي  العبور  بديل  املجلّية، 

ارت�ضاه �ضواك، فاأنت تاريخ املحطة 

التي لن يتجاوزها تاريخ الفكر«. 

�سادق  دمي�سيفا  اإيلينا  الدكتورة 

)م�����ض��ت�����ض��رق��ة رو���ض��ي��ة( ق��ال��ت: 

اأ�سل  نحو  ت��ط��ورت  لديه  »الفكرة 

واملخلوق.  اخلالق  وجوهره.  الكون 

ولفتت  التفكري...  واأ�س�س  العقل 

عنده  الفل�سفية  ال�سمة  اأن  اىل 

الكلية.  وبالأ�سول  باملبادئ  تتميز 

فال�سوؤال عنده عن الكل، عن املبداأ، 

و�سرحت  الأ�سا�س«.  عن  الأ�سل،  عن 

الذاتي«  »الإ�سناد  منطق  يواجه  اأنه 

ويغو�س  ال��وج��ود  مفهوم  فيتناول 

وم�ستقاتها  »الكلية  حيثيات  يف 

ويتماهى مع ال�سوؤال«.

اأن  فراأى  لبكي  جورج  الدكتور  اأما 

ع�سارة  ينقل  اأن  »ي�ستطيع  غامن 

ال�سهل  بطريقة  الأ���س��ي��ل  ف��ك��ره 

الغامن  اأن  اىل  ولفت  املمتنع«. 

الفل�سفية  امل���ذاه���ب  ك��ل  ط��ب��ع 

املعرفة،  حول  و»دارت  بفل�سفته، 

الزمان، الوجود، العدم، وما كان قبل 

اأن  اىل  لفت  ال��ع��دم«... 

يف  قا�سياً  كان  املوؤلف 

حكمه على الفل�سفة عرب 

واأط��ل��ق عليه  ال��ت��اري��خ. 

املعرفة«  »رج����ل  ل��ق��ب 

هيكالً  للمعرفة  اأق��ام  لأن��ه 

خال�س  خ�سبة  منها  وجعل 

اإن�سان«.  وك��ل  لالإن�سانية 

الزمان  على  ب�سمته  و�سع 

واأكد  الربق  ب�سرعة  مير  الذي 

اأن الكاتب تو�سل اىل: »اهلل هو 

الالمتناهي واملطلق«. وراأى اأن 

العام  اخلري  هي  املعرفة  غاية 

فثار على الظلم.

ريا�ش  ر  ُم�ضَ الأ�ضتاذ  كلمة  اأما 

عنه  بالنيابة  فاألقتها  ن�سور، 

الإعالمية ليال ن�سر ومما جاء فيها: 

عن  الن�سانية  بروحك  عربت  »لقد 

لهذا  نفو�سنا  فانت�ست  الإن�سان  روح 

الإبداع اجلديد ولهذه الولدة اجلديدة 

لقد  وال��ع��ق��ل.  وال���ذه���ن  للنف�س 

ك�سم�س  وهاجاً  م�سرقاً  فكراً  اأهديتنا 

ل  اإن�سانياً  قلباً  واأهديتنا  متقدة 

�سفاف له، واأهديتنا لآلئ من قلمك 

لقد  جن��وم؟!  قمر  �سياء  منها  اأي��ن 

جعلتنا نطوف معك يف عامل اجلواهر 

ويف دنيا احلقائق العظيمة فاأبدعت 

اأي اإبداع واأعطيت ما مل يعطه قبلك 

�ساعر اأو مفكر، فهنيئاً لك مبا اأبدعت 

وهنيئاً لنا مبا ا�ضتطعنا اأن ن�ضت�ضيء 

وبحاره  الباهرة  بالآلئه  ون�ستمتع  به 

الف�سيحة«.

ال�ساعر  كلمة  كانت  اخلتام،  ويف 

�سكر  وقد  غامن،  روبري  والفيل�سوف 

يف  ج��اء  م��ا  على  املنتدين  فيها 

الفل�سفية  مو�سوعته  حول  كلماتهم 

»اأبعد من الفل�سفة«.

الفنان  علينا  اأط��ّل  اأر�سه،  على  والبقاء  الوطن  بهذا  منه  اإمياناً 

لوحات جديدة عر�ست يف  الت�سكيلي هرات�س عينتبليان مبجموعة 

قاعة جامعة هيكيزيان.

عمر  الدكتور  الثقافة  وزارة  عام  مدير  بح�ضور  املعر�ش  اإفتتح 

حلبلب وعدد كبري من ذّواقي الر�سم والفن.

عن  عرّبت  التي  الزاهية  والأل��وان  اخلطوط  بدقة  اللوحات  متيزت 

الطبيعة  جمال  و�سفت  كما  الإن�سان،  عند  والأحالم  النف�سية  احلالت 

ببيوتها واأزهارها وما لّذ وطاب من ثمارها.

ولقد اأثبتت لوحات الر�سام هرات�س اأن حب احلياة والبقاء 

حتدي  ميكننا  والعمل  وبالثبات  امل��وت،  اإرادة  من  اأق��وى 

املخاطر والياأ�س.

�سدر عن دار نوبلي�س للن�سر ل�ساحبها نبيل عبد احلق كتاب »نهر 

البارد 2007- حرب املئة و�ستة اأيام« يف 410 �سفحات بتجليد فني 

وطباعة فاخرة بقلم العميد الدكتور �سامي ريحانا.

اجلي�س  على  الإعتداء  منذ  احلرب  هذه  اأجزاء  تركيب  الكتاب  يعيد 

اللبناين اإىل تطويق املخيم من قبل وحدات اجلي�س وح�سر تنظيم 

اليومية  الع�سكرية  العمليات  وم�سل�سل  بداخله،  الإ�سالم«  »فتح 

وتفا�سيلها و�سولً اإىل اإنت�سار اجلي�س اللبناين.

امليداين  الو�سع  عن  وافية  درا�سة  الكتاب  من  الأول  الق�سم  ويف 

للمخيم  ملونة  وخريطة  احل��رب  ب��دء  ع�سية  ال��ب��ارد  نهر  ملخيم 

ومعلومات مف�سلة جداً عن حركة »فتح الإ�سالم« وو�سعها العمالين 

واأ�سلحتها  لبنان  داخل  اعتداءاتها  و�سل�سلة  قتالها،  وو�سائل  وطرق 

املتطورة وو�سائل التفجري التي ا�ستعملتها.

اللبناين،  للجي�س  املبا�سرة  العمالنية  للتدابري  تف�سيل  وفيه 

العمليات،  قادوا  الذين  اجلي�س  امليدانيني يف  القادة  �سهادات  مع 

الإ�سالم  لفتح  للت�سدي  اجلي�س  نّفذها  التي  امل�ستحدثة  والتكتيكات 

مع التحويرات يف الأ�سلحة وناقالت اجلند وطائرات الهليكوبرت.

وفيه بيانات قيادة اجلي�س حول العمليات ولئحة �سهداء اخللود من 

اجلي�س اللبناين مع �سورهم ونبذات عنهم.

�سدور كتاب

»نهر البارد 2007 حرب املئة و�ستة اأيام«

عن دار نوبلي�ش

معر�ش للر�سام عينتبليان 

يف جامعة هيكيزيان
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها 

للفائزين  وتخ�س�ش  لقرائها  »اجلي�ش« 

اربعماية  قيمتها  مالية  جوائز  فيها 

بوا�سطة  ت��وزع  لبنانية،  لرية  الف 

القرعة على اربعة فائزين.

ة
ق
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�ض

مل
ا

ط 
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��
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• اأفقياً:
1- القوات الدولية العاملة يف اجلنوب، منظمة 

دولية.

2- منظمة تابعة لالأمم املتحدة، للتمني، اأنقله 

من مو�سع اىل اآخر.

الإ�سم الثاين لأديب  3- يكافحها رجال الإطفاء، 

لبناين راحل، منتفخاً، من اأ�سماء احلية. 

اأمريكي  خمرج  ولفيفهم،  النا�س  جماعة   -4

تويف �سنة 1967، مرفاأ نروجي.

اأ�سل البناء،  اأنواع الرق�س،  5- مت�سابهان، من 

مدينة ليبية.

اإكت�سف  فرن�سي  لفيزيائي  الثاين  الإ�سم   -6

بكرثة، منطقة  املاء  �سّب  الال�سلكي،  التلغراف 

لبنانية، دواء.

من  عرو�س،  راح��ل،  لبناين  �سحافة  نقيب   -7

اأبطال »�ساهنامه« الفردو�سي.

8- ِمثل وِقرن، ياأتي بعد.

9- كثرياً.

الوليات  يف  مدينة  لبنانية،  مدينة   -10

املتحدة عا�سمة ولية، �سمري منف�سل.

11- ال�سدق، اإ�سم مو�سول.

12- فيزيائي اأملاين اإكت�سف الأ�سعة املجهولة، 

�سديد.

ثالث  اىل  تق�سم  بريطانية  مقاطعة   -13

مقاطعات، �سل�سلة جبال يف غرب اأمريكا، 

نحات فرن�سي.

اأوب��را  خ��ّوف��ت،  ال�سيف،  جال  ج��زم،  ح��رف   -14

�سهرية للمو�سيقي الإيطايل فريدي.

الإ�سم  التام،  احلياء  اآنياً،  ويف�سل،  يقطع   -15

الثاين لرئي�س وزراء هندي �سابق.

م، لموا، جمع و�سّم. 16- نّحات اإيطايل، عدلكمُ

17- اأمور فظيعة، ممثلة لبنانية راحلة، ماركة 

�سيارات.

18- �سّباك بالأجنبية، رّدد، زاد ومنا املال، الإ�سم 

الثاين لالعبة تن�س اأمريكية.

19- تركناه واأبقيناه، حّدث، �سقيق والدها.

20- جزيرة يونانية، م�سل�سل بولي�سي اأمريكي، 

ماركة �سيارات. 

اأمري  الأرجنتني،  يف  مدينة  مقام،  تقيم   -21

بريطاين.

• املعاون الأول رامي �سميط 
مديرية التعليم.

• املعاون داين الفغايل
لواء الدعم.

• املعاون عماد كتور
قاعدة رياق اجلوية.

• هدى فيليب بعينو
�سربا - جونية.
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• عمودياً:
1- مدينة �سينية، من ملوك فرن�سا.

2- الرئي�س ال�27 للوليات املتحدة، منطقة 

يف �سمال اإيطاليا.

نهر يف  وع��داوة،  فرقة  اأفريقية،  عملة   -3

اأملانيا، مرفاأ يف اإيرلندا ال�سمالية.

رق. 4- يخاتل، مدينة يف اأثيوبيا، طمُ

نيجريية،  مدينة  م�ستقيمة،  اأغ�سان   -5

�ضرب بال�ضوط، مدينة اإيرانية.

فيها  ان��ت�����س��ر  م��ع��رك��ة  م��ت�����س��اب��ه��ان،   -6

طيبة  ن��ب��ات��ات  روم���ل،  على  مونتغمري 

الرائحة، مبادئ واأ�سول.

. 7- ِمقويل، ريح غربية، هدمهمُ

8- يعجبه ويحبه، ال�ساخن، �سمري منف�سل.

ال�سهور،  اأحد  اىل،  بكالمي  واأ�سري  اأذهب   -9

�ساعر لبناين تويف �سنة 2004.

اليابان،  يف  مرفاأ  واأف��اخ��ره،  اأ���س��اوره   -10

نا. يخ�سّ

املف�سل  لبناين،  لر�سام  الثاين  الر�سم   -11

بني الكف وال�ساعد، �سارع يف الأ�سرفية.

الدم، طلع وكرث  12- نوتة مو�سيقية، هاج 
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داخل  وا�سح  بخط  احلل  ويكتب  املجلة،  من  مقتطعة  غري  م�سابقة  كل  • ت�ستبعد 
املربعات وتر�سل ال�سفحة بكاملها مع احلل. وتعلن النتائج يف العدد املقبل.

 - التوجيه  مديرية   - الريزة   - اجلي�ش  قيادة  التايل:  العنوان  اىل  احللول  • تر�سل 
جملة »اجلي�ش« - »م�سابقة الكلمات املتقاطعة«.
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من  لأك��رث  الأخ��رية  الأي��ام  يف  البلد  تعر�ست 

اأخطارها  وتنّوعت  �سّدتها  تفاوتت  اأر�سية،  هزة 

من  هزات  اىل  واأ�سيفت  احتمالتها،  وت�ساعدت 

ال�ضيا�ضي  التحري�س  اىل  نفو�ضها  و�ضّلمت  روؤو�ضها  ركبت  التي  العقول  بع�س  اأ�ضابت  اآخر،  نوع 

اأحياء  بني  تتنقل  وراحت  الإعلم،  و�سائل  لدى  الذاتية  امل�سوؤولية  وانعدام  الأمني  وال�ستفزاز 

ال�سواد  ر  تب�سّ ولول  احلكماء،  حكمة  لول  اجلريح  الوطن  لهذا  الأذى  جتّدد  تكاد  وهي  العا�سمة، 

الأعظم من املواطنني الغيارى على �سلمتهم، وعلى ال�سلم الأهلي واأمان البلد ودميومة الوطن، 

ولول احلر�ش الطبيعي من قبل اجلي�ش والقوى الأمنية على منع الفتنة كائنة ما كانت امل�ساعب 

والت�ضحيات. دوريات اجلي�س يف حركة دائمة، واجلنود يف �ضهر وجهوزية لتطبيق املبداأ الذي 

توؤكد عليه القيادة با�ستمرار: كما اإن الدفاع عن الوطن ومواجهة الأطماع الإ�سرائيلية خط اأحمر 

ل  لو ح�سلت،  الفتنة  بتجاوزه.  ن�سمح  ول  الآخر،  اأحمر هو  الأمن خط  فاإن  الرتاجع عنه،  ل ميكن 

�سمح اهلل، �ست�سيب اجلميع. لن يكون اأحد يف ماأمن من خطر الفتنة، ولن يكون مكان حممياً 

اأهلنا يقول اجلي�ش. هذه هي بيوتنا وتلك هي �سرفاتها ودروبها،  من نارها ودمارها. هوؤلء هم 

التي يجب  الأطفال ور�سومهم، والدروب  الزهر و�سور  اأن تطل منها �ستول  التي يجب  ال�سرفات 

بلدنا،  الراأي ممنوعاً يف  عن  التعبري  لي�ش  وامل�سنع.  واحلقل  املدر�سة  اىل  اأجيالنا  ت�سلكها  اأن 

فاحلرية هي ال�سمة الأ�سا�سية ملجتمعنا، اإمنا التهديد وال�ستفزاز واخلروج على قواعد املواطنية 

وال�ضتخفاف مبقت�ضيات التنوع، والتمرد على مبادئ امل�ضاركة واحلوار واجلوار... هي املمنوعات 

وهي املحرمات. لي�ش ال�سارع ملكاً لفريق من دون فريق، ففي الوطن اأكرث من فريق، ولو كان 

العامل  ومثالً يف  لتاأ�سي�سه وقيامه وا�ستمراره عنواناً  الأوىل  ال�سمة  هناك فريق واحد لختفت 

باأ�سره.

هل من داع، ترى، ل�ستعادة م�سهد بو�سطة عني الرمانة، يف كل مرة، واأحداث �سوارع �سيدا، 

والتحري�س  ال�ضغب  مغبة  من  حتذيرهم  فيها  يتم  النا�س  على  عظة  اإلقاء  اأجل  من  اليها،  وما 

اأ�سلحة النار والدمار مرات ومرات؟ وهل  وال�ستفزاز، بال�ستائم مرة وبالتحديات مرة وا�ستعمال 

من �ضرورة للعودة بالذاكرة اىل م�ضاهد ال�ضحايا الذين كانوا يتوزعون يف املا�ضي البغي�س على 

الطرقات، وتتوّزع اأخبارهم على ال�ضفحات ال�ضود يف اجلرائد، بع�ضهم باأ�ضماء وبع�ضهم من دون 

اأ�سماء: �سوهدت جثة، مّت العثور على رجل مقتول، يتم التعرف على �سحية م�سّوهة، هناك امراأة 

مفقودة، وهناك طفل خمطوف...؟ اأما اآن لأبناء هذا الوطن، ممن مي�سكون بالقرار اأو مييلون اليه 

اأو يقفون على م�سافة قريبة منه م�سفقني ومهللني، اأما اآن لهم اأن يتيقنوا من اأن الهيكل لو 

اإل من ت�ستبقيه الكارثة للندب  تهدم ل�سقطت حجارته فوق روؤو�ش اجلميع، وملا بقي منهم 

والعويل والوقوف على الطلل الزائل؟

والنار  باحلديد  الوطن،  اأبناء  على  الإ�سرائيلي  العدو  قبل  من  املتكررة  العتداءات  األي�ست يف 

اأمور اخللف، وعدم التغني  وال�سيارات املفخخة، حوافز من حجم ما، للتقارب والتفاهم وح�سر 

بها، واإبراز اخليوط املمكنة للم�ضاحلة والوفاق؟ 

العميد الركن �سالح حاج �سليمان

مدير التوجيه

لي�ست هزة اأر�سية فقط
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