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التقى قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان ق��ادة ال��وح��دات الكربى
و�ضباطها ،حيث و�ضعهم يف
�صورة الأو�ضاع التي متر بها البالد
ومالب�سات ما ج��رى من �أح��داث
خالل الفرتة الأخ�يرة ،كما �أعطى
توجيهاته العمالنية الالزمة
�إزاء خمتلف املهمات التي
ينفذها اجلي�ش.

ن�شاطات قائد اجلي�ش
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العماد �سليمان يف
حديث اىل «النهار»:
�أنا م�ضطر
اىل ت�أدية دور �سيا�سي
لأغطي حتركات اجلي�ش
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يف حديث اىل «نهار ال�شباب»� ،أجاب العماد مي�شال �سليمان
عن كثري من الأ�سئلة املطروحة على ال�ساحة يف لبنان ،متناوالً
املرحلة الراهنة ب�أزماتها و�صعوباتها وهواج�سها �شتى .و�إذ
�أعاد قائد اجلي�ش الت�أكيد مرة �أخرى على �ضرورة التوافق من
�أجل م�صلحة الوطن ،معترباً �أن «القنبلة املوقوتة ما زالت
تتكتك» ،ومطمئناً اىل �أن اجلي�ش الذي يقوم بدوره بتكليف
من املواطنني �سيفعل ما يلزم حلفظ اال�ستقرار.
طبع من هذا العدد  59.000ن�سخة

يف هذا التحقيق جتوب «اجلي�ش» جنوب الليطاين وتلتقي قائد اليونيفيل وعدداً
من كبار ال�ضباط ،اىل ع�سكريني من خمتلف البلدان امل�شاركة ،تواكب مهامهم،
ت�س�ألهم عن جتربتهم وعالقتهم باجلي�ش اللبناين وتعاطيهم مع املواطنني.
تكرمياً للواء الركن ال�شهيد فرن�سوا
احلاج و�إجالالً لروحه ،مت يف وزارة
الدفاع الوطني و�ضع �إكليل من
الزهر با�سم قائد اجلي�ش العماد
مي�شال �سليمان على لوحة ال�شهداء
يف الريزة .وقد م ّثل العماد قائد
اجلي�ش ،العميد الركن جورج
م�سعد نائب رئي�س الأرك��ان
للتجهيز.
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توزيع:
«النا�شرون» �ش.م.م.
لتوزيع ال�صحف واملطبوعات

• ال�������س���ع���ر 2000 :ل��ي��رة ل��ب��ن��ان��ي��ة
• اال������ش��ت��راك ال�������س���ن���وي يف ل��ب��ن��ان:
• للأفــــــــراد 100.000 :ليـرة لبنــــــانيـــــة
• للم�ؤ�س�سات 200.000 :ليـــــرة لبنانيـــــة
• قرب�ص والدول العربية 200 :دوالر امريكي
• اوروب���ا وافريقيا 250 :دوالر امريكي
• ام�يرك��ا واوقيانيا 300 :دوالر امريكي

وزير الدفاع الوطني
ي�ستقبل
ال�سفري الأمريكي
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ا�ستقباالت الوزير

 ...واملمثل ال�شخ�صي
للأمني العام
للأمم املتحدة

 ...ووفداً ع�سكرياً
قطرياً

 ...و�أمني عام جامعة
الدول العربية

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني
اليا�س امل ّر� ،سفري الواليات املتحدة
الأمريكية ال�سيد جيفري فيلتمان
يف زيارة وداعية.

ا�ستقبل الوزير املر ،املمثل
ال�شخ�صي للأمني العام للأمم
املتحدة يف لبنان ال�سيد غري
بيدر�سون .وبحث معه التطورات
الراهنة يف البالد خ�صو�صاً الو�ضع
يف اجلنوب.

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني
اليا�س امل ّر ،رئي�س �أركان القوات
امل�س ّلحة القطرية اللواء الركن حمد
بن علي العطية على ر�أ�س وفد �ضم
كبار ال�ضباط يف اجلي�ش القطري،
يرافقهم القائم ب�أعمال �سفارة قطر
�أحمد الكواري.

ا�ستقبل الوزير املر� ،أمني عام
جامعة الدول العربية ال�سيد عمرو
مو�سى ،ومت التداول يف الأو�ضاع
العامة التي متر بها البالد.
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ا�ستقباالت القائد
قائد اجلي�ش ي�ستقبل ال�سفرية الرنوجية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفرية
الرنوج ال�سيدة �أود ليز نورهيم ،وتناول البحث الأو�ضاع العامة يف البالد.

 ...وال�سفري الأمريكي مودعاً

ا�ستقبل العماد مي�شال �سليمان ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري الواليات
املتحدة الأمريكية ال�سيد جيفري فيلتمان ،يف زيارة وداعية.
اجلي�ش  -العدد رقم 272
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 ...وال�سفري
امل�صري

 ...والقائم ب�أعمال
ال�سفارة اليونانية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،القائم ب�أعمال
ال�سفارة اليونانية ال�سيد بانو�س
كالوجريوبولو�س ،وتناول البحث
الأو�ضاع الراهنة.

 ...وال�سفري
اليمني

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة� ،سفري اليمن
الدكتور حممد القباطي وتناول
البحث الأو�ضاع العامة يف البالد.

 ...وال�سفري
ال�سوي�سري
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ا�ستقبل العماد �سليمان ،يف مكتبه
يف الريزة� ،سفري م�صر ال�سيد احمد
ف�ؤاد البديوي ،وتباحثا يف االو�ضاع
العامة يف البالد.
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ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة� ،سفري �سوي�سرا
ال�سيد فرن�سوا بارا�س وتداوال يف
امل�ستجدات والأو�ضاع العامة يف
البالد.

 ...والقائم ب�أعمال
ال�سفارة الفرن�سية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،القائم ب�أعمال ال�سفارة
الفرن�سية ال�سيد اندريه باران،
وجرى البحث يف ال�ش�ؤون العامة.

 ...ووزيرة خارجية
النم�سا

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد
�سليمان ،يف مكتبه يف الريزة،
وزيرة خارجية النم�سا �أور�سوال
بال�سنيك ،وتناول البحث الأو�ضاع
العامة يف البالد.

 ...ونائب وزير اخلارجية
الرو�سي

ا�ستقبل العماد �سليمان ،يف مكتبه
يف الريزة ،نائب وزير اخلارجية
الرو�سي ال�سيد �ألك�سندر �سلطانوف
يرافقه ال�سفري الرو�سي ال�سيد
�سريغي بوكني ،وتناول البحث
الأو�ضاع العامة.

 ...واالمني العام جلامعة
الدول العربية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،الأمني العام جلامعة
الدول العربية ال�سيد عمرو مو�سى،
وبحث معه الأو�ضاع العامة.
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 ..وقائد اجلي�ش
التنزاين

 ...ورئي�س �أركان الدفاع
الإيطايل ووفداً مرافقاً
�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،رئي�س �أركان
الدفاع الإيطايل االمريال جيمباولو
دي باولو ،يرافقه قائد العمليات
امل�شرتكة يف القيادة الإيطالية
الفريق مورو دل فيت�شيو ورئي�س
الدعم الطبي الع�سكري الفريق

 ...ورئي�س �أركان القوات
امل�سلحة القطرية

 ...ورئي�س هيئة �أركان
اجليو�ش الفرن�سية
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ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد
�سليمان ،يف مكتبه يف الريزة،
قائد اجلي�ش التنزاين اجلرنال
دافي�س �أدولف مواجنياجن ،وتناول
البحث �سبل تفعيل التعاون
والتن�سيق بني اجلي�شني اللبناين
والفرن�سي ،و�ش�ؤوناً تتعلق مبهمة
الوحدة الفرن�سية العاملة يف
لبنان يف �إطار قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان.
مي�شيل دونغيتو وامللحق الع�سكري
العقيد روزاريو مو�شيلال ،حيث يقوم
بزيارة وداعية للوحدة الإيطالية
العاملة يف اليونيفيل ،ملنا�سبة
انتهاء مهامه كرئي�س لأركان الدفاع
وتو ّليه من�صب رئي�س اللجنة
الع�سكرية يف حلف �شمال الأطل�سي،
حيث متنى له العماد �سليمان
التوفيق يف من�صبه اجلديد.
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،رئي�س �أركان القوات
امل�سلحة القطرية اللواء الركن حمد
بن علي العطية .وتناول البحث
�سبل تفعيل التعاون والتن�سيق
بني اجلي�شني ال�شقيقني اللبناين
والقطري ،و�ش�ؤوناً تتعلق مبهمة
الوحدة القطرية العاملة يف �إطار
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف
لبنان.
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،رئي�س هيئة �أركان
اجليو�ش الفرن�سية اجلرنال جان
لوي�س جورجلني .وتناول البحث
�سبل تفعيل التعاون والتن�سيق
بني اجلي�شني اللبناين والفرن�سي،
و�ش�ؤوناً تتعلق مبهمة الوحدة
الفرن�سية العاملة �ضمن قوات
الطوارئ املعززة.

 ...ووفداً
�إيطالياً

 ...والأمني العام
للمجل�س الأعلى
ال�سوري اللبناين

 ...وقائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان

 ...واملف ّكر العربي
عزمي ب�شارة

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،مدير ال�شرق الأو�سط
والبحر املتو�سط يف وزارة اخلارجية
الإيطالية ال�سفري �سيزار رغاليني،
يرافقه ال�سفري االيطايل غربيال
كيكيا .ومت التداول يف الو�ضع العام
يف البالد.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،الأمني العام للمجل�س
الأعلى ال�سوري  -اللبناين الأ�ستاذ
ن�صري خوري ،وتناول البحث
الأو�ضاع العامة يف البالد والعالقات
اللبنانية ال�سورية.

ا�ستقبل العماد مي�شال �سليمان ،يف
مكتبه يف الريزة ،قائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة اجلرنال كالوديو
غراتزيانو ،وتناول البحث الو�ضع
الأمني يف اجلنوب ،وم�سائل تتعلق
مبهام قوات اليونيفيل.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،املفكر العربي
الدكتور عزمي ب�شارة ،وبحث معه
ق�ضايا ته ّم ال�شعبني اللبناين
والفل�سطيني والو�ضع العام يف
البالد.
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 ...ووفداً من نقابة
حمرري ال�صحافة

 ...ووفداً من �إعالميي
منطقتي جبيل
وك�سروان

 ...ووفداً من رابطة
خريجي االعالم

 ...ووفداً من ر�ؤ�ساء
بلديات وخماتري
وفعاليات منطقة جبيل
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ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،وفداً من نقابة
حمرري ال�صحافة برئا�سة النقيب
ملحم كرم ،وقد �أكدوا دعمهم الكامل
للم�ؤ�س�سة الع�سكرية.

ا�ستقبل العماد �سليمان ،يف مكتبه
يف الريزة ،وفداً من �إعالميي
منطقتي جبيل وك�سروان و�أعربوا
عن ت�ضامنهم مع امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية وعلى ر�أ�سها العماد قائد
اجلي�ش.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش،
يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من
رابطة خريجي الإعالم برئا�سة
الإعالمي عامر م�شمو�شي ،حيث
�أكدوا وقوفهم اىل جانب امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ال�ضامنة لل�سلم الأهلي،
وثقتهم بقيادتها احلكيمة.

ا�ستقبل العماد �سليمان ،وفداً من
ر�ؤ�ساء بلديات وخماتري وفعاليات
منطقة جبيل يتقدمهم القائمقام
ال�سيد حبيب كريوز ،وقدموا التعازي
باللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج
ومرافقه ،و�أكدوا دعمهم امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ال�ضامنة لوحدة لبنان
و�أمنه وا�ستقراره.
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ن�شاطات القائد
التقى وفداً من رابطة
امللحقني الع�سكريني
العرب واالجانب

قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان

اجلي�ش بحاجة اىل جتهيزات تتناول املزيد من العتاد والأ�سلحة والذخائر
يف �إطار لقاءاته ال�سنوية مع رابطة امللحقني الع�سكريني العرب
واالجانب ،ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ،وفد الرابطة
برئا�سة امللحق الع�سكري ال�سعودي اللواء املهند�س حممد بن
ابراهيم احلجاج ،اىل جانب ممثلي منظمة مراقبة الهدنة وقوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان وم�ساعديهم.
وبعد ان ن ّوه العماد �سليمان بت�ضحيات قوات اليونيفيل ،وجهود
امللحقني الع�سكريني التي �أثمرت مزيداً من التوا�صل ،والتعاون بني
اجلي�شني اللبناين و�سائر اجليو�ش ال�شقيقة وال�صديقة� ،ألقى كلمة
باملنا�سبة تناول فيها ق�ضايا تتعلق بالأو�ضاع العامة يف البالد
وم�سائل ذات �صلة بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ومهامها ،حيث �أ�شار اىل
�أن العام املن�صرم �شهد الكثري من التطورات البالغة الأهمية على
ال�ساحتني الدولية واملحلية ،يف ظل احتدام التجاذبات ال�سيا�سية
والفراغ احلا�صل يف �سدة رئا�سة اجلمهورية ،وال يزال لبنان يعاين
تداعيات هذه التطورات ،منها االعتداء الإرهابي الذي طاول م�ؤخراً
دورية تابعة لقوات اليونيفيل يف منطقة الرميلة و�أدى �إىل �سقوط
عدد من اجلرحى ،وكذلك االنفجار الإرهابي الذي ا�ستهدف بالأم�س
القريب �سيارة تابعة لل�سفارة الأمريكية يف حملة الكرنتينا ونتج
عنه �سقوط عدد من ال�شهداء واجلرحى ،الأمر الذي يزيد من عبء
امل�س�ؤوليات امللقاة على عاتق اجلي�ش ،لكن هذا اجلي�ش �سي�ستمر
يف �أداء مهامه الوطنية ومواجهة كل املخاطر والتحديات ،م�ستنداً
يف ذل��ك �إىل وحدته و�إىل الإج��م��اع املحلي وال��دويل على دوره
14

اجلي�ش  -العدد رقم 272

الوطني ،بعيداً عن التجاذبات ال�سيا�سية والتف�سريات الد�ستورية
حول اال�ستحقاقات الراهنة.
ويف ما يتعلق مبواجهة الإرهاب� ،أكد �أن اجلي�ش قد ا�ستطاع من
خالل اتخاذه القرار املنا�سب ،حتقيق النجاح ل�صالح الوطن والأخوة
الفل�سطينيني والعامل ب�أ�سره ،مثبتاً �أن لبنان بلد احلريات والقيم،
لن ي�سمح ب�أي موطئ قدم للإرهابيني ،وقد �ش ّكل �أداء اجلي�ش يف
هذه املواجهة برهاناً �ساطعاً على التزامه قانون النزاعات امل�سلحة،
واملواثيق التي ترعى حقوق الإن�سان.
وبالن�سبة اىل الإمكانات واحلاجات الع�سكرية ،اعترب �أن اجلي�ش
بحاجة �إىل جتهيزات تتناول املزيد من العتاد والأ�سلحة والذخائر،
ال �س ّيما منها ال�صواريخ واملراكب والأجهزة الإلكرتونية والآليات
و�شبكات االت�صاالت ،وذل��ك من دون �شروط م�سبقة �أو تدخالت
�سيا�سية� ،أو ت�أثريات على �أدائه من الداخل �أو اخلارج ،كي يت�سنى له
تنفيذ مهماته بال�شكل الذي تتطلبه امل�صلحة الوطنية العليا ،ووفقاً
لعقيدته الع�سكرية الرا�سخة.
وختم موجهاً التحية �إىل �أرواح �شهداء اجلي�ش واليونيفيل ،وكل
�شهيد �سقط دفاعاً عن لبنان ،م�ؤكداً ب�أن الوفاء له�ؤالء ،هو يف عدم
التفريط بت�ضحياتهم التي ر�سمت بالدماء حداً فا�صالً بني لبنان
الواحد ال�سيد امل�ستقل ولبنان الت�شرذم والتفكك وال�ضياع ،وبني
لبنان الر�سالة والنموذج احل�ضاري الفريد يف العامل ،ولبنان ال�ساحة
امل�ستباحة للآخرين.

يف لقاءات مع قادة الوحدات الكربى و�ضباطها

العماد �سليمان

العالقة بني اجلي�ش واملواطنني
ثابتة ورا�سخة و�ستبقى مبن�أى عن ال�سيا�سة واالحداث الطارئة
التقى قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان يف قاعة العماد جنيم
يف الريزة ،وعلى مدى ثالثة �أيام متتالية قادة الوحدات الكربى
و�ضباطها ،حيث و�ضعهم يف �صورة الأو�ضاع التي متر بها البالد
ومالب�سات ما جرى من �أح��داث خالل الفرتة الأخ�يرة ،كما �أعطى
توجيهاته العمالنية الالزمة �إزاء خمتلف املهمات التي ينفذها
اجلي�ش.
العماد �سليمان �أكد �أن وحدة اجلي�ش هي ال�ضمانة احلقيقية للحفاظ
على وحدة الوطن و�أمنه وا�ستقراره ،وهذه الوحدة باتت اليوم �أكرث
عمقاً و�صالبة بعد �أن تعمدت بدماء ال�شهداء وتعب الع�سكريني
وعرقهم يف �أكرث التجارب �صعوبة وق�ساوة.
و�أ�ضـاف:
�إن دور اجلي�ش هو تكلـيف وطني وحـق للمواطن �أملتـه الإرادة
الوطنـية اجلامعـة املع ّبـرة عـن رغبات ال�شعـب و�آماله وطموحـاته،
ومن نتاج هذه الإرادة ،العالقـة الوثيقـة بيـن امل�ؤ�سـ�سة الع�سكريـة
وال�شعـب ،التي �شكـلت املظلـة الرئي�سة لنجاح اجلي�ش يف تنفيـذ
مهماته الوطنيـة ب��دءاً من حفـظ �أم��ن التظـاهرات ال�شعبية
ال�صاخبـة التي �شهــدتها البالد �إثر اغتيـال الرئي�س ال�شهيد رفيق
احلريري ،وملء الفراغ الناجم عن ان�سحاب القوات ال�سورية من
لبنان العـام  ،2005مـروراً باملـقاومـة امل�شتـركـة مع ال�شـعـب
للعـدوان الإ�سرائيلي يف متوز  ،2006واالنتـ�شار على امتـداد احلـدود

اجلنوبية� ،إىل منع ح�صول الفتنة خالل �أحداث  23و،2007/1/25
و�صوالً �إىل الت�صدي لالعتداءات الإرهابية على اجلي�ش واملواطنني.
وتابع:
�إن ما حتقق من �إجنازات خالل كل هذه املراحل كان بف�ضل هذه
العالقة التي يجب �أن تبقى يف مطلق الأح��وال ثابتة ورا�سخة،
ومبن�أى عن كل التعقيدات ال�سيا�سية والأح��داث الطارئة ،كونها
ال�سبيل الوحيد لإنقاذ الوطن من �أزماته.
و�أعرب العماد �سليمان عن ثقته الكاملة بالق�ضاء الع�سكري ،و�أ�شار
�إىل �أن ما يقوم به اجلي�ش من حتقيقات تت�سم باجلدية وال�شفافية
يف �أحداث ال�ضاحية الأخرية ،يثبت ب�صورة قاطعة التزام امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية مبد�أ امل�ساءلة واملحا�سبة بعيداً عن �أي تدخل �سيا�سي،
وا�ستعداد الع�سكريني لتحمل م�س�ؤولياتهم بكل ج��ر�أة و�شجاعة،
وتقدمي الت�ضحية التي طاملا د�أبوا عليها ،كونها تبقى حمدودة
�أمام م�صلحة الوطن واملواطن.
كما �أبدى ا�ستغرابه ملا �أثري حول التبديل اجلزئي الذي ح�صل
بني عدد من الوحدات الع�سكرية ،الفتاً �إىل �أنه تدبري داخلي �ضمن
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ولي�س له �أي خلفية �سيا�سية على الإطالق.
وختم داعياً ال�ضباط �إىل مزيد من اليقظة واجلهوزية ،م�ؤكداً ب�أن
الفتنة خط �أحمر ،واحلياد ال يعني تخ ّليهم عن دورهم يف متابعة
تنفيذ املهمات املنوطة بهم بكل عزم واندفاع.
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رئي�س الأركان ووفد من ال�ضباط يقدمون
التعازي يف املجل�س اال�سالمي ال�شيعي الأعلى

�شباط

2
0
0

زار وفد من قيادة اجلي�ش برئا�سة
رئي�س الأرك��ان اللواء الركن �شوقي
امل�صري ،يرافقه ع��دد من �ضباط
القيادة� ،سماحة الإمام ال�شيخ عبد
ن�شاطات رئي�س الأركان الأم�ير قبالن نائب رئي�س املجل�س
الإ�سالمي ال�شيعي الأعلى ،بح�ضور
املفتي اجلعفري املمتاز ال�شيخ �أحمد قبالن ،معزياً بال�شهداء الذين �سقطوا خالل
�أحداث الأحد الفائت ،ومتمنياً للجرحى ال�شفاء العاجل .وقد �أكد رئي�س الأركان
با�سم قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان على جدية التحقيق و�شفافيته،
و�إجن��ازه ب�أ�سرع وقت ممكن ،لتبيان احلقيقة وحتديد امل�س�ؤوليات واتخاذ

8

الإج����راءات املنا�سبة،
وكذلك حر�ص اجلي�ش
على �أمن املواطنني و�سالمتهم ،وا�ستعداده لتقدمي �أي ت�ضحية يف �سبيل
ذلك.
باملقابل �أعرب �سماحة الإمام قبالن عن �أمله ال�شديد ملا ح�صل ،و�أكد �أن الهدف
من هذه الأحداث هو �إيقاع ال�شقاق بني اجلي�ش الوطني و�شعب املقاومة
ال�صامد ،و�أ ّن ما يريده اجلميع هو ك�شف حقيقة ما جرى وحتديد هوية مطلقي
النار ومن يقف خلفهم ،ونتائج التحقيق هي وحدها التي تكفل تخفيف
االحتقان يف ال�شارع .كما جدد �سماحته الدعم للم�ؤ�س�سة الع�سكرية التي ع ّودت
اللبنانيني با�ستمرار على تبيان احلقائق.

رئي�س الأركان ي�ستقبل نظريه القطري  ...وم�ساعدة املمثل ال�شخ�صي للأمني العام
ا�ستقبل رئي�س الأرك��ان للأمم املتحدة
ال����ل����واء ال���رك���ن �شوقي
امل�������ص���ري ،يف مكتبه
يف ال�ي�رزة ،رئي�س �أرك��ان
اجلي�ش القطري اللواء الركن
حم��م��د ال��ع��ط��ي��ة ،وتناول
البحث مو�ضوع التعاون
ب�ي�ن اجل��ي�����ش�ين وان��ت��ه��اء
عمل الوحدة الثالثية يف
اليونيفيل.

ا�ستقبل رئي�س الأرك��ان
ال��ل��واء الركن امل�صري يف
مكتبه يف الريزة ،م�ساعدة
املمثل ال�شخ�صي للأمني
ال��ع��ام ل�ل�أمم املتحدة يف
لبنان ال�سيدة مرتا رويد�س،
وبحثا يف بع�ض الأم���ور
املتعلقة مبخيم نهر البارد.

 ...ومدير منظمة الأونروا ووفداً مرافقاً  ...ووفداً من القيادة الو�سطى الأمريكية
ا�ستقبل رئي�س الأركان،
يف مكتبه يف ال��ي�رزة،
م��دي��ر منظمة الأون�����روا
ال�سيد ريت�شارد كوك ترافقه
ال�سيدة ماري �شبلي .وجرى
ال��ت��داول يف ���ش��ؤون �إع��ادة
ال�لاج��ئ�ين الفل�سطينيني
اىل خميم نهر البارد.

ا�ستقبل رئي�س الأركان،
يف مكتبه يف ال��ي�رزة،
وف��داً �أمريكياً من القيادة
الو�سطى وجرى البحث يف
�ش�ؤون التعاون بني اجلي�شني
يف جمال التدريب.

 ...ووفداً من �آل �أبو احل�سن
ا�ستقبل ال��ل��واء ال��رك��ن امل�صري ،يف
مكتبه يف الريزة ،وفداً من �آل �أبو احل�سن،

الذي �أعلن ت�أييده الكامل ودعمه مواقف
اجلي�ش اللبناين والوقوف اىل جانبه.
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يف ح���دي���ث اىل
�شباط
«ن��ه��ار ال�شباب» (ال�صادر
2
يف � 14شباط املن�صرم)� ،أجاب
0
العماد مي�شال �سليمان عن كثري
0
من الأ�سئلة املطروحة على ال�ساحة
يف لبنان ،متناوالً املرحلة الراهنة
ب�أزماتها و�صعوباتها وهواج�سها �شتى.
حديث القائد و�إذ �أعاد قائد اجلي�ش الت�أكيد مرة �أخرى
على �ضرورة التوافق من �أجل م�صلحة
الوطن ،معترباً �أن «القنبلة املوقوتة ما زالت تتكتك» ،ومطمئناً اىل
�أن اجلي�ش الذي يقوم بدوره بتكليف من املواطنني �سيفعل ما
يلزم حلفظ اال�ستقرار.
هنا ن�ص احلوار الذي �شاركت فيه الزميلة نايلة
تويني مع جمموعة من «نهار ال�شباب».

8

القنبلة حتتاج
اىل تعطيل كامل
• قلت يف وقت �سابق «بني يدي قنبلة
موقوتة»� ،أال حتتاج القنبلة اىل تعطيل
قبل ان تنفجر بالكامل؟
ً
 القنبلة موجودة ومل تنفجر �إال جزئيا اليوم .وهيحتتاج اىل تعطيل كامل ولي�س اىل م�سكنات ،وال
حت ّلها �إالّ ال�سيا�سة .من مهمة الدولة و�ضع �سيا�سات
معينة بني العائالت والع�شائر لكي تتمكن من �إدارة
�ش�ؤونها.
• نبد�أ من موقفكم الأخ�ير وفيه ان
«اجلي�ش وقائده ي�ستعجالن انتخاب رئي�س
توافقي ،وهما م�ستعدان ملنحه الدعم
الكامل لت�أمني انتخابه وتثبيت اال�ستقرار
و�إع���ادة عجلة العمل ال�سيا�سي( )...مما
يعفي ال�سلطة الع�سكرية من القيام بالدور
ال�سيا�سي» .ماذا تعنون بذلك؟

يف حديث اىل
«نهار ال�شباب»

العماد �سليمان:

�أنا م�ضطر
اىل ت�أدية دور �سيا�سي
لأغطي حتركات اجلي�ش

 جاء املوقف �إثر بع�ض الن�صائح التي دعت قائداجلي�ش اىل رف�ض الرئا�سة والتزام مكتبه من دون
ان يتحدث اىل �أحد ،ومفاد هذا املوقف أ� ّنه ال ميكن
لقائد اجلي�ش �أالّ يح ّدث �أحداً لأنه مل يعد يف لبنان
من �سيا�سة منذ ثالث �سنوات .وحتديداً عندما توجه
قائد اجلي�ش للتعزية بالرئي�س رفيق احلريري مع

نحن مكلفون حفظ الأمن و�سنفعل ما علينا فعله
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وف��د من القيادة ،كانت
الدولة برمتها يف مكان �آخر ،وكان هناك
انف�صال بني الدولة والأجهزة .و�أنا �شعرت أ� ّن معي
ً
جي�شا مي ّثل ّكل لبنان فكيف مُيكنه �أال ي�ؤ ّدي
مهمات .وذهابي اىل هناك هو غطاء �سيا�سي،
وق�س على ذلك كل التحركات التي �أقوم بها،
انا م�ضطر اليها اىل حني �إعادة تركيب الدولة.
ونحن ال يهمنا ،لي�أت ايّ كان اىل ر�أ�س الدولة
لكننا نطلب التوافق لأن لبنان ال يحتمل
املزيد من التجاذب ال�سيا�سي.
• لكنك املر�شح التوافقي الوحيد...
 املهم ان يكون هناك رئي�س يف لبنانلنعيد انتاج �سلطات د�ستورية �صحيحة من
حكومة وجمل�س ن��واب .ه��ذا هو املق�صد
ولي�س �أبعد من ذلك .وعندما �أتك ّلم انا ال
�أتك ّلم للنا�س ،بل للجي�ش بوا�سطة بريد
اجلي�ش ليكون كالمي مثل الفيتامني،
كي ال يظنوا ان قائدهم متهافت على
ال�سيا�سة.
• ورد يف �إعالن تلفزيوين ان
العماد �سليمان «مر�شح � 14آذار
التوافقي» ،هل انت حم�سوب على
فريق � 14آذار؟
 �أن��ت��م �أدرى .قيل ان��ن��ي مر�شحاملعار�ضة ثم مر�شح �سوريا ال�س ّري،
وا�ستمر هذا الكالم حتى بعد انتهاء
والية الرئي�س اميل حلود .ثم �أعلن
تر�شيحي من «ق��وى � 14آذار» وال
�أعتقد ان هناك خالفاً حقيقياً على
ه���ذا امل��و���ض��وع ب�ين الفريقني.
ان��ا رددت على بع�ض االنتقادات
املوجهة ا ّ
يل ،والتي دعتني اىل
ت��رك ال�سيا�سية لأك��ون ع�سكرياً،
متنا�سني �أنني م�ضط ّر اىل �أن
�أ�ؤ ّدي دوراً �سيا�سياً لأغطي حت ّركات
اجلي�ش ،وهذا ما قلته :ال ميكن
ان نقود جي�شاً من دون �سلطة
�سيا�سية ،فوجدت نف�سي مع
قيادتي م�ضطراً اىل تغطية
حت��رك��ات اجل��ي�����ش وخطواته
الكبرية والتاريخية يف هذه
ال��ظ��روف ،واج��ت��زن��ا �أ�صعب
20
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حمطات يف تاريخ لبنان� .أال يحتاج كل ذلك
اىل غطاء �سيا�سي وخطوط حامية مع هذا وذاك،
�وال ،و�سوري و�أجنبي وغري ذلك؟ و�إال
معار�ض وم� ٍ
فمن يغطينا؟
لبنان يجب �أن يكون
على �صورة اجلي�ش
• ولكن االنق�سام حاد اليوم بني  14و8
�آذار ،فما هي ر�سالتك؟
 هي ر�سالة اجلي�ش اللبناين ،الذي يجب ان يكونلبنان على �صورته ويت�صرف مثله .وال ميكن للبنان
ان يكون �إال هكذا و�إال فقد قيمته .نحن فخورون
بجي�شنا ،ي�س�ألني م�س�ؤولو الدول كيف حافظنا على
اجلي�ش ووحدته يف هذه الظروف وبالرغم من
الأحداث وال�سيا�سات املختلفة ،واملحطات التاريخية
التي ع�شناها من عودة اجلي�ش اىل اجلنوب بعد 35
�سنة واحللول حمل اجلي�ش ال�سوري بعد � 30سنة
والتظاهرات الكربى اىل حرب البارد والأم��ن� .أمل
ير ّدد كثريون انه بعد رحيل الرئي�س حلود �سيختلف
اللبنانيون يف ما بينهم؟ هذا مل يح�صل .نحن
نقدم يف اجلي�ش منوذجاً كبرياً ،واذا كان هناك من
�شخ�ص انا او غريي قادراً على نقل هذا النموذج اىل
املجتمع والوطن فهذا امر جيد ،وهو مطلوب ،و�إال
فال قيمة للبنان.
• قلت مرة انه اذا ح�صلت إ��شكاالت بني
موالني ومعار�ضني يف ظل ال��ف��راغ الذي
تعي�شه البالد ف���إن اجلي�ش �سيبقى على
احلياد...
 �أبداً مل اقل ذلك .حتدثت عن احلياد الإيجابيعك�س ما كان �سائداً العام  1975عندما عاد اجلي�ش
اىل الثكنات .انا ع�شت مرحلة الـ 75وتعلمت منها
وقلت انه ال ميكن للجي�ش ان يلزم الثكنات .هناك
احلياد الإيجابي ويعني اننا لن نكون مع فريق �ضد
�آخر وال مع احلكومة �ضد املعار�ضة ،واجلي�ش طبعاً
يجب �أن يقف مع احلكومة ،لكننا �سنكون مع
املواطن يف ظل الأو�ضاع ال�سيئة .وهذا ما قلته
لديفيد ول�ش منذ ت�سعة ا�شهر و�أثار تع ّجبه .ودورنا
هو حفظ الأمن بتكليف من النا�س .مهمتنا هي
حق للمواطن وتكليف وطني ،وال ّ
يقولن احد ان
علينا �إعالن حالة الطوارئ� ،سنفعل ما علينا فعله.
• منذ خم�سة ا�شهر تقريباً ،اعتربت ان
ما يح�صل من ح��وادث هو ا�ستنزاف للجي�ش

و�إنهاك له� .ألي�س الو�ضع اليوم �أ�سو�أ؟
 نعم هي انهاك للجي�ش ،وهذه هي القنبلةاملوقوتة التي حتدثت عنها .ا�ستهالك اجلي�ش
بطول امل��دة والكرثة والتكرار ي ��ؤدي اىل انهاك
العنا�صر .فه�ؤالء انا�س ويتعبون ويحتاجون اىل
التدريب واىل الراحة واعادة التنظيم وان يتعلموا
القانون واالن�ضباط ،لكنهم يف املقابل موجودون
يف ال�شارع منذ ثالث �سنوات .من قبل كان هناك
 50اىل  60يف املئة من اجلي�ش على االر�ض
والعنا�صر الأخ��رون احتياط ،وه��ذا مل يعد ممكناً
اليوم ،بحيث ننقل ع�سكرياً من مكان اىل �آخر،
ومن الدلفة لتحت امل��رزاب .واجلنود يتعبون لأن
املهمات التي كلفنا به متع ّددة وكثرية.
• �أمل تدع ال�سيا�سيني اىل الهدوء يف
هذه احلالة و�شرحت لهم الو�ضع؟
 بلى ،ومل�ست منهم جتاوباً ولكن الأر�ض تتفلتمنهم �أحياناً وهناك انق�سام �سيا�سي حاد ينعك�س
على النا�س.
• ماذا قال لك الأمني العام جلامعة الدول
العربية يف زيارته الأخرية؟
 كان يحاول تقريب وجهات النظر وتوفري اتفاقعلى تركيبة احلكومة وا�ستمزج ر�أيي .فقلت له ان
ال مانع لدي يف �شيء اذا اتفق الفريقان ،النني
ل�ست �ساعياً اىل ح�صة ،بل اىل م�صاحلة الفريقني،
ول��دي ط��روح��ات يف ه��ذا امل��ج��ال .ولتكون هناك
م�صاحلة ،يجب اما �إعطاء الرئي�س �أدوات مت ّكنه
من تنفيذ �سيا�سته ،واال ليت�صاحلوا هم ويتفقوا
على نقاط ،وال فرق لدي لأن الأهم هو ان ن�صل اىل
انتخاب ومن بعد ذلك تبد أ� العملية الدميوقراطية.
• قيل ان الرئي�س العتيد ح�ضر فريقه
الوزاري وعدّ ته...
 �أبداً ،لأن هم اجلي�ش عندي �أكرب بكثري من ايهم �آخ��ر .ثم كيف �أع� ُّد الفريق اذا مل �أع��رف عدد
ال��وزراء وال الطوائف وال احلقائب وال حجم الوزارة.
يعني حت�ضري اال�سماء «جتليطة».
• من هو رئي�س حكومتك االوىل؟
 هناك ا�ست�شارات نيابية ود�ستور ال نتخطاه ،واليحق يل ت�سمية الرئي�س خارج هذا الإطار.
�أعمل بال�سيا�سة
لكي �أغطي اجلي�ش
• فريقا النزاع اتفقا على ا�سمك رئي�ساً

للجمهورية .فهل ت�صدق فعالً �أنّ الأزم��ة
هي جم��رد خ�لاف على وزي��ر بالزائد ووزي��ر
بالناق�ص� ،أم �أن الفريقني يناوران؟
 يف ر�أيي هناك جو كبري من انعدام الثقة بنيالطرفني .وكان كل همي منذ ثالث �سنوات اىل
اليوم ترميم هذه الثقة اىل حد ما لكي �أحافظ على
وحدة اجلي�ش .اجلو رهيب .وانا لي�س لدي وظيفة
�سيا�سية ،بل �أعمل بال�سيا�سة فقط لكي �أغطي
اجلي�ش ،وجهدي من�صرف للجي�ش.
• لكن جرنال ،هناك من يقول ان العهد
املقبل ه��و ع��ه��دك ،و�أي حكومة �ست�أتي
�ستكون حم�سوبة عليك خ�صو�صاً �أنها حكومة
العهد االوىل...
 لي�س عهدي بل هو عهد النا�س ،وعندما يكونالرئي�س توافقياً ي�صبح العهد ملكاً للجميع ولي�س
مميزاً ،لي�س عهد اليمني او الي�سار .واذا كانوا فعالً
ي�سعون اىل التوافق عليهم القبول بالتوافق
والتخطيط للم�صاحلة .وقد قلت لهم� :إما ان تكون
للرئي�س الو�سائل يف العدد الوزاري لإر�ساء امل�صاحلة
او يتفق الأطراف بع�ضهم مع بع�ض.
• ه��ل يعني ذل��ك ان��ك م��ع ح�صول
املعار�ضة على ثلث عدد الوزراء؟
 ال ر�أي لدي .اذا اتفقوا هم بني بع�ضهم علىاملو�ضوع فال م�شكلة عندي.
• هل مل�ستَ تراجعاً لدى املعار�ضة عن
دعم تر�شيحك؟
 كال.• ماذا عن كالم الوزير ال�سابق �سليمان
فرجنية الأخري؟
 �ضرب احلبيب زبيب.ُ
• البع�ض يرى فيك حبة الدواء امل ّرة
للمواالة واملعار�ضة يف م�س�ألة عالج الأزمة؟
 الدواء مر دائماً .والإناء ين�ضح مبا فيه .انا لدي�أ�سلوبي يف العمل ال�سيا�سي والع�سكري والوطني.
ف�إذا جاء مراً نكون ف�شلنا واذا حلواً عال.
• زرتَ العديد من الأطراف ال�سيا�سيني
قبيل �إع�لان تر�شحك .فهل �أعطيت �ضمانات
لأي م��ن ال��ف��ري��ق�ين يف م��ا خ�����ص ق��ان��ون
االنتخاب مثالً ليقبل بك؟
 َمل يطلبون مني وهم يعلنون على ال�شا�شاتويف و�سائل االع�لام انهم يريدون االنتخاب على
�أ�سا�س الق�ضاء؟ ان��ا ال �أرى خالفاً �أ�سا�سياً بني

الطرفني على الأمور الكبرية .وللتو�ضيح ،عندما
زرت بع�ض االطراف ال�سيا�سيني مل �أكن يف وارد
الرت�شح بل على العك�س كان االمل مفقوداً من
تعديل الد�ستور ،وقد �أُبلغت هذا الأم��ر .وعندما
�أجريت الزيارات كنت �أخ�شى م�س�ألتني :الأمن �أي
اخللل االمني والتظاهرات ،واالنتخاب بالن�صف
زائ��داً واح��داً .مل �أكن �أعمل يف ال�سيا�سة وال كنت
يف وارد الرت�شح .وعاد الكالم عن تعديل الد�ستور
بعد يومني على انتهاء عهد الرئي�س حلود ،وكنت
انتهيت من جولتي التي تناولتها و�سائل االعالم
خالفاً لرغبتي .وهناك كثريون مل �أزرهم بعد ،وكان
العديد منهم زارين يف زيارات عديدة معلنة وغري
معلنة يف القيادة وخارجها .وانا ال �أزور �أحداً عادة،
ولكن يف تلك الفرتة كنت اخ�شى انفالت الو�ضع
وكان الكل يف �صورة انه �إذا رحل الرئي�س �سيتفلت
ال�شارع .و�أنا لدي ع�سكر يف ال�شارع .فقلت يف
نف�سي �س�ألعب ورقتي مع كل االطراف.
• يف حال ا�ستمرار االزم��ة هل تقبل
بانتخابك بالن�صف زائداً واحداً؟
 «ما حدا ما�شي بالن�صف زائداً واحداً».• لكن خالل جولتك على امل�س�ؤولني
ّ
حذرت من االنتخاب بالن�صف زائداً واحداً؟
 انا قلت ان اجلي�ش يف تلك الفرتة ال يحتملاالنتخاب بالن�صف زائداً واحداً.
الوطن م�ستهدف
ّ
ً
• هل اجلي�ش كان م�ستهدفا؟ وكيف أ�ثرت
حوادث مار خمايل على اجلي�ش؟
 ال �أعتقد ان اجلي�ش م�ستهدف .ولكنني �أعرفانه كلما نزل النا�س اىل ال�شارع و�أن��زل اجلي�ش
قبالتهم ال بد ان يح�صل �شيء ما يف يوم ما� ،إما
عن طريق اخلط أ� من اجلي�ش او من رعونته او من
رعونة املتظاهرين او �أي طرف ثالث .وامل�شكلة
تبد�أ بكلمة .ح�صل احل��ادث وكنت �أن ّبه اليه قبل
ايام ونبهت اليه كثرياً من قبل .اعتقد ان الوطن
م�ستهدف ولي�س اجلي�ش .الأخري م�ستهدف بوحدته،
وقد ا�ستهدفته ا�سرائيل عندما �ضربته يف متوز
 .2006فهل ت�ص ّدق ا�سرائيل فعالً ان اجلي�ش �أعطى
«حزب اهلل» �إحداث ّيات ال�صواريخ؟ اال تعرف انه ال
ميكن اعطاء معلومات برادار اال اذا كانت الرادارات
مرتبطة ببع�ضها؟ لقد �ضربت اجلي�ش لكي تق�سمه
لتعيد م�شهد العام  1975اذ كان هناك من يريد

دخول احلرب ومن يرف�ض
ذل��ك ،و�شاع ك�لام عن ان ق��وة لبنان يف
�ضعفه مقابل كالم �آخر عن ان قوة لبنان يف قوته.
انق�سم اللبنانيون بني م�ؤيد للفل�سطيني امل�سلم
و�آخر للكتائبي امل�سيحي .وها هي ا�سرائيل تكرر
حالياً االمثولة نف�سها .ف�ضربت اجلي�ش يف ظل
االنق�سام اللبناين بعد اغتيال الرئي�س احلريري
وخ��روج اجلي�ش ال�سوري لكي يبد أ� اخلالف يف
�صفوف اجلي�ش على مو�ضوع املقاومة وينفرط
عقد اجلي�ش ،وت�صبح الدولة دولة فا�شلة �أو
دولة متال�شية .وهذا ما قاله غ�سان تويني يف
متوز  ،2006ويف العرف الدويل ي�صبح لبنان
حتت و�صاية املجتمع الدويل ويف التطبيق
يختلف النا�س� .أ ّما �أول مت�ض ّرر بعد الدولة
فهي املقاومة التي تخ�سر عندها حجة
الدفاع عن الق�ضية.
• كيف ميكن جلي�ش دولة �إر�ساء
عالقة م��ع تنظيم م�سلح يتهم
ب�أنه خ��ارج على ال��دول��ة ويعتربه
البع�ض دولة داخل الدولة؟
 العالقة حم ّددة يف البيان الوزاري،ومو�ضوع ال�سالح يناق�ش يف طاوالت
احلوار ومع ا�ستكمال التحرير.
• كيف �ستتعامل مع ال�سالح
اذا ا�صبحت رئي�ساً للجمهورية،
هل �سيكون هناك �سالح غري �سالح
اجلي�ش؟
 �أتعامل معه كما تقت�ضي م�صلحةالوطن ،وهذا �ش�أن �سيا�سي يق ّرر يف
البيان ال��وزاري ويف احل��وارات التي
متهِّد لهذا العمل .وكانت هناك
طاولة حوار قطعت �شوطاً كبرياً يف
هذا املجال.
• لكن احلوار ف�شل.
 ف�شل ولكنه �سيعود .ومنال�����ض��روري ان يعود احل���وار وهو
ميهد للم�صاحلة.
• يف حوادث مار خمايل
حتدث البع�ض عن م�ؤامرة
لإدخال اجلي�ش يف امل�شكلة
لأه��داف �سيا�سية ،والبع�ض
الآخ��ر ر�أى ان اجلي�ش و�ضع
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يف م��واج��ه��ة فريق
�سيا�سي �أي املعار�ضة؟
 اىل اليوم مل ت�شر التحقيقات اىل �ص ّحة هذاالكالم ،علماً انها ا�صبحت يف مرحلة متق ّدمة ،بل
�أ�شارت اىل حادث �أمني.
• يف مو�ضوع مقتل امل�س�ؤول يف
حركة «�أمل» كان هناك ادعاء على جمهول.
من ميكن ان يكون هذا املجهول؟
 رمب��ا يكون قتل من طريق اخلط�أ .ومليظهر اىل الآن ان هناك طرفاً ثالثاً او طابوراً
خام�ساً.
• هل كان املدنيون م�سلحني؟
 كال ،مل يظهر ذلك يف التحقيق بعد.على الأق��ل مل يكن هناك م�سلحون على
مر�أى من الع�سكر والتحقيقات �ستك�شف اذا
كان هناك �سالح بعيداً عن انظارهم.
امل�ساءلة
«مرجلة» يف هذا الوقت
• للمرة االوىل ن��رى حتقيقاً
يجريه اجلي�ش علناً وين�شر نتائجه
يف ال��ع��ل��ن .ف��ه��ل ه���ذه خطوة
ال�ستيعاب �شارع املعار�ضة؟
 هل تذكرون �أحداث � 7آب؟ مل يكنه��ن��اك م��ن قتلى وال ج��رح��ى .حتى
املحامي زي��اد �أ�سود مل ينل تقريراً
ط��ب��ي�اً .وب��ال��رغ��م م��ن ذل��ك اجريت
حتقيقاً وفر�ضت عقوبات وكان ذلك
مو�ضوع انتقاد يل من قبل ال�سلطة
يف تلك الفرتة .لكنني قلت انه
يجب ان ت��ك��ون ه��ن��اك م�ساءلة،
ف�أجريت حتقيقاً داخ��ل ال�سلطة
و�أخذت تدابري يف حق امل�س�ؤولني
عن االرتكابات ،على الرغم من ان
هناك �أطرافاً عديدة متورطة يف
املو�ضوع .و�أوق��ف الع�سكريون
الذين �أخط�أوا .انا �أ�ؤيد امل�ساءلة
وهذه «مرجلة» يف هذا الوقت،
ويف تلك الفرتة مل يكن القرار
عندي وحدي .انا ال �أ ّتخذ قراراً
وح���دي ب��ل ل��دي فريق عمل
ي�صنع القرار .ويف هذا اجلو
22
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امل�شحون �سيا�سياً حيث كل طرف يتهم الطرف هناك مقاومة لكن املقاومة ت�ضبط �سالحها بعك�س
الآخر ،ف�إن الطريق االف�ضل هو اللجوء اىل احلق .ما يح�صل يف خميمات الالجئني .واملو�ضوع يحتاج
فليعرف من اخط�أ .ال�صدق ينجي ،وينقذ الوطن .اىل معاجلة كاملة واىل توعية وطنية كي ال يطلق
• �أال تخ�شى ان ي�ؤثر ذلك على معنويات املواطن النار يف املنا�سبات.
اجلي�ش؟
ّ
ال حرب
 التوقيف رمب��ا ي��ؤث��ر ،لكننا ن���داوي .ونقولللجي�ش انه م�صدر فخر جديد لأن��ه يق ّر باخلط�أ • هل تخ�شى من عودة احلرب؟
ّ
وليتف�ضل ال�سيا�سيون بدورهم  -كال ،اطمئن ال�شباب اىل ان ال حرب ،ولكن هذا
ويتح ّمل امل�س�ؤولية.
ويق ّروا ب�أخطائهم .نحن م�ستعدون ان نحا�سب ،لأن ال يعني اننا لن ن�شهد حوادث �أمنية .ولكن ميكننا
من ي�ضحي بدمه يقبل الإقرار باخلط أ� يف تطبيق جت ّنب احلوادث التي ال طعم لها.
• اىل اين و�صل التحقيق يف اغتيال
التعليمات.
• هل تعترب ان هناك من ح��اول ج ّر العميد فرن�سوا احلاج؟
اجلي�ش من داخل امل�ؤ�س�سة او ان هناك خط�أ  -التحقيقات م�ستمرة .ولدينا �صور ومل ن�صل
بعد اىل نتائج.
يف التقدير؟
 لي�س خط أ� يف التقدير ،احلادثة ح�صلت من دون • جملة «االنتقاد» التابعة لـ«حزب اهلل»تخطيط ،كما ان التظاهرة ح�صلت فج�أة ،وهي كانت ن�سبت اىل خبري امني فرن�سي ان اغتيال
يف الواقع حتتاج اىل ترخي�ص ،لكي يت�سنى للقوى الرائد و�سام عيد ميكن ان يكون خرقاً داخلياً
الع�سكرية التح�ضري يف ال�شكل والر�سالة واملوقف من م ؤ��س�سة قوى الأم��ن .هل من خرق يف
والقرار .وعندما حت�صل التظاهرة فج�أة ف�إنها تخلق اجلي�ش ادى اىل اغتيال العميد احلاج؟
�أموراً غري متوقعة .كال لي�س هناك من م�ؤامرة ،وال  -ال اعتقد ان هناك خرقاً يف م�ؤ�س�سة قوى االمن
�أحد يحاول «تزحيط» اجلي�ش لغاية الآن .واذا ظهر الداخلي ،والرد على ال�س�ؤال من اخت�صا�صهم هم،
العك�س ،فهذا يح ّدده الق�ضاء و�أن��ا ال �أتد ّخل يف ويجب ان يوجه اليهم .ولكن �أ�ؤكد ان ال خرق لدينا
على االطالق يف اجلي�ش.
�ش�ؤونه .والتحقيقات مل تنته بعد.
• ماذا عن م�س�ألة نقل الألوية من موقع • ما ردك على ك�لام الوزير ال�سابق
اىل �آخر؟
�سليمان فرجنية ال��ذي حتدث ان من الذين
 هذا تدبري روتيني .فاللواء اخلام�س كان يف يعرفون ان العميد احل��اج مر�شح لتويلالبارد منذ وقت طويل ،وكان يجب نقله مل�صلحة من�صب قيادة اجلي�ش هم انت والوزير اليا�س
اجلميع ولتنظيمه و�إع��ادة ترتيب �أم��وره بعدما املر ورئي�س الهيئة التنفيذية يف «القوات
�سقط يف �صفوفه عدد كبري من ال�شهداء واجلرحى ،اللبنانية» �سمري جعجع؟
ومل�صلحة �إراح��ة اجل��و يف املخيم الفل�سطيني� - .أنا مل �أقل اي كالم عن املو�ضوع ،لكن النا�س
ا�ستغرق الأمر وقتاً ،ومل تنته االحداث .فنقلناه اىل كانوا ي�شعرون ان العميد احل��اج �سي�صبح قائداً
بقعة قريبة من مركزه اال�سا�سي يف �صربا .اطالق للجي�ش .وبعد اغتياله �صار الكل يعرف ،وفوجئت
النار على املتظاهرين لي�س غاية ،هو خط أ� و�شاذ .يف ما بعد ان عائلة العميد احلاج كانت تعرف انه
ممنوع علينا اطالق النار على العزل .احلادث يقع �سي�صبح قائداً للجي�ش ومل �أكن قد �أبلغته بذلك.
وانا مل اقل �شيئاً لأنني مل �أعتقد �أ�صالً انني �س�أ�صري
والع�سكري �إن�سان يخاف ويتعب.
ً
• ما ر�أيك يف م�س�ألة انت�شار ال�سالح بني رئي�سا للجمهورية .ثم هذه االم��ور ال حتكى عن
اال�شخا�ص م�سبقاً ،لأنك اذا �سميته للمن�صب ومل
النا�س واطالق النار ابتهاجاً؟ من امل�س�ؤول؟
 هذه م�س�ؤولية وزارة الداخلية ا�سا�ساً ولكننا كلنا يكن لك اليد الطوىل يف ذلك �سي�أتي من ي�سميم�س�ؤولون .يف لبنان �سالح وال احد يعرف اذا كان غريه.
مرخ�صاً ام ال .الرتخي�ص لي�س وحده امل�شلكة .ال • قيل انه بعد اغتيال احلاج �صار هناك
نن�سى ان هناك خميمات فل�سطينية م�سلحة منذ فراغ يف امل ؤ��س�سة ولذلك زاد التم َ�سك بك
اتفاق القاهرة وال�سالح منت�شر فيها بكرثة .طبعاً يف موقعك كقائد للجي�ش؟

 �أنا اعرف اللواء احلاج �ضابطاً كفوءاً وناجحاً ويعملب�أمر كامل من قيادته ،وقد ترك فراغاً كبرياً ،ولكن
لي�س من طبيعة امل�ؤ�س�سات �أن ّ
تتعطل بوفاة
�شخ�ص فيها ،وجناحها يكون يف املحافظة على
جناحات �أفرادها �أي�ضاً .وهذا ما يح�صل.
• هل ان دوره يف حرب البارد �سبب
يف اغتياله؟
 رمبا.• �أين �صار �شاكر العب�سي؟
 ال �أعرف ،هرب.من دون ح�صانة �سيا�سية
�سيخرتق االرهاب الدولة
• هل تنظيم «القاعدة» موجود يف
لبنان؟
 نعم «القاعدة» موجودة واالره��اب موجود واليظنن احد ان االرهاب انتهى .فاالرهاب ال ينتهي
يف مكان واحد بل يتال�شى بعد ان ي�صاب بال�ضعف.
والدول التي حت�صن نف�سها �سيا�سياً وامنياً تخفف
من ا���ض��راره .وم��ن دون ه��ذه احل�صانة �سيا�سياً
�سيخرتق االره��اب ال��دول��ة .ونحن غري حم�صنني
�سيا�سياً منذ ثالث �سنوات .وه��ذا ال يكتمل من
دون �سلم اهلي .فرجل الأمن ال ميكنه ان يجرتح
العجائب .يجب يف اال�سا�س ان تكون هناك �سلطة
واحدة تدير االمور.
• ماذا عن دعم اجلي�ش؟
 دعم اجلي�ش �أمر كبري وتو�ضع له برامج .منذ�أكرث من � 15سنة ال ن�سلح اجلي�ش وفج�أة نق ِّرر الأمر،
علينا ان نبد أ� من البابوج للطربو�ش ،يعني تدريب
وتطويع الع�سكري وا�ستقدام ال�سالح والتد ّرب
عليه ،وكلها �أمور حتتاج وقتاً ،والأه ّم من ّكل ذلك
�أ ّنه «ال ّ
يحك جلدك كما ظفرك» ،فمهما �أعطينا من
م�ساعدات و�أ�سلحة للجي�ش فهذا ي�س ّد جزءاً وحاجة
معينة ،ولكن علينا نحن �أن ن�ضع خطة لت�سليح
جي�ش على �شكل هبات ونعمل لها ،قد متت ّد على
� 5سنوات �أو � 10أو حتى �أكرث ،ولكن �أن ن�ستم ّر يف
«ال�شحادة» فن�ضع الئحة ّ
تب�ضع ونر�سلها اىل الدول
ون�ستعطي ،فهذا لن ينجح.
• هل امل�س�ؤولية �سيا�س ّية؟
 طبعاً .طالبنا بذلك عدة مرات ورفعنا لوائحباملطالب وامل�ستلزمات ولكن �أخذوها لي�س ّوقوها
عند الدول مبعنى ماذا �ستعطوننا ،هذا جيد ولكن

لي�س كافياً.
• كانت هناك �شكوى دائمة من موازنة
اجلي�ش ،هل ال�سبب ما ّ
يل �أم �إنّه عدم الرغبة
يف ت�سليح اجلي�ش؟
 االثنان معاً ولكن ه��ذا مفهوم خط�أ ،حالياًعملية �إعادة �إعمار خميم نهر البارد تك ّلف �أكرث من
ت�سليح اجلي�ش� .سابقاً كانت حتكم مقولة «ق ّوة
لبنان ب�ضعفه» وبعدها مع �سقوط هذه املقولة
ومع وجود اجلي�ش ال�سوري ،كانوا يقولون إ� ّن اجلي�ش
ال�سوري ُي�ساعد اجلي�ش اللبناين ،اليوم ذهب
اجلي�ش ال�سوري فمن ي�ساعد اجلي�ش اللبناين .كانوا
يقولون لن�ستغن عن الطائرات هناك الطائرات
ال�سورية ،ون�ستغني عن ال�صواريخ هناك �صواريخ
اجلي�ش ال�سوري .ح�سناً ولكن ماذا نفعل الآن؟
العقيدة القتالية
والعالقة مع �سوريا
• تقول �إن مقولة «ق��وة لبنان يف
�ضعفه» �سقطت ،ه��ل ميكن �أن ُت�ستعاد
جمدّ داً مع و�صولك اىل الرئا�سة؟
 معقول؟؟! هل �أكون خوري وال �أ�ؤمن بالقدا�س.على العك�س ،م��ن ك��ان��وا يرفعون ه��ذا ال�شعار
�أ�سقطوه.
• يف املرحلة االخرية طالب بع�ض القوى
ال�سيا�سية بتغيري العقيدة القتالية للجي�ش،
التي ترى �سوريا بلداً �شقيقاً وا�سرائيل عد ًّوا،
يف حني ان ال�سلطة ال�سيا�س ّية اللبنانية
جتاهر بعدائها ل�سوريا ،فما هو موقفكم؟
 هل هناك من يقول ه��ذا الكالم من القوىال�سيا�س ّية؟
• «القوات اللبنانية» حتدثت عن تغيري
العقيدة القتالية ،فيما قال رئي�س هيئتها
التنفيذية «البحر من �أمامكم والعدو من
ورائكم» كذلك النائب وليد جنبالط والنائب
�سعد احلريري؟
 العقيدة تخ�ضع لإرادة وطنية جامعة ،لي�سيف �إمكان �أي كان �أن يغيرّ ها ،هذا �أمر يخ�ضع لإرادة
ال�شعب اللبناين وهو من ميلي �إرادت��ه يف هذا
الأمر.
• يف حال و�صولكم اىل �سدة الرئا�سة
كيف �ستكون العالقة مع �سوريا؟
 -جيدة .يجب ان تعاد العالقة اىل طبيعتها،

وان تكون اكرث من جيدة.
يجب ان تكون ممتازة .وال احد يقول غري
ذلك .للبنان دور وحرام االّ ي�ستعمله .ودوره ناجت
من تركيبته ،التي ت�ش ّكل احياناً نقمة ،ونعمة
يف حال عرفنا �إدارتها .من �أف�ضل م ّنا ي�شهد
لتعاي�ش الثقافات واحل�ضارات؟ عندما تزورين
البعثات الأجنبية �أفخر بنف�سي �أمامهم ،على
الرغم من اننا جي�ش �ضعيف ،وهم يتع ّجبون
وي�س�ألون �أ�سئلة ن�شعر �أ ّنها بدائية عن التعامل
يف اجلي�ش.
• اجلميع ي�شعر باخلوف .اللبنانيون
يبحثون ع��ن ال��ه��رب بالهجرة وت��رك
ال��ب��ل��د ،م��ا ه��و م�شروعكم يف حال
و�صلتم للرئا�سة؟
 امل�شاريع كثرية ،هناك حكومة تقرتحهاوتدر�سها .ال ّ
�شك للرئي�س خطه وتوجيهاته
وح�ضوره .ما ا�ستطيع ان �أعد به هو �أن �أنقل
التجربة الناجحة يف م�ؤ�س�سة اجلي�ش اىل
الوطن ،واعتقد ا ّنها �ستكون انطالقة جيدة
لتحقيق الكثري.
اجلي�ش لي�س بعيداً عن
الدميوقراطية
• �أال تخ�شى من تكرار جتربة
ف�شل الع�سكر ّيني يف احلكم؟
 ال �أري��د ان �أق � ّوم جتربة الآخرين،�أجن��ح��وا �أم ف�شلوا ،ول��ك��ن مك ّونات
اجل��ي�����ش ،ومم��ار���س��ة ال��ق��ي��ادة يف
اجليو�ش املعا�صرة ،ال تبتعد ابداً عن
الدميوقراطية ،بل العك�س فاجليو�ش
التي ت�شبهنا والتي ينجح قائدها
يف ادارة خمتلف ان���واع النا�س
وخمتلف ميولهم ال�سيا�سية ،هو
�أق��رب بكثري اىل الدميوقراطية.
وما ح�صل معنا منذ ثالث �سنوات
حتى الآن هو الدميوقراطية يف
عينها ،لأنها حتتاج اىل عدالة
وم�ساواة وحرية تفكري و�إر�ضاء
طموحات ال�شباب يف اجلي�ش.
فه�ؤالء اذا مل يكونوا مقتنعني
ب����أن طموحاتهم وطموحات
عائالتهم وبيئتهم ومذهبهم
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وخلفيتهم ال�سيا�سية
متوافرة يف اجلي�ش ال يبقون بع�ضهم
مع بع�ض ّكل هذه الفرتة� .أمل يقل منذ حلظة
ا�ست�شهاد الرئي�س احلريري ان اجلي�ش �سينق�سم،
ثم عندما ان�سحب اجلي�ش ال�سوري �أمل يقولوا
ان اجلي�ش �سينق�سم وك��ذل��ك خ�لال العدوان
اال�سرائيلي يف متوز  ،2006او عندما �أُر�سل
اجلي�ش اىل اجل��ن��وب ،او خ�لال معارك خميم
نهر البارد ،او يف  23و 25كانون الثاين العام
املا�ضي؟ كل ا�سبوعني يقولون ان اجلي�ش
�سينق�سم وق��د برهن اجلي�ش ب � أ� ّن قيادته
من خالل ممار�ستها يف قيادة الع�سكريني،
من خ�لال امل��ب��ادئ الإن�سانية ،ان��ه الأق��رب
اىل الدميوقراطية .فالع�سكري ال�صحيح
�أقرب اىل الدميوقراطية ،ال ّن الذاهب اىل
املوت يف �سبيل وطنه هو الذي يتجاوب
مع القيم الإن�سانية املعروفة يف العامل
وحقوق الإن�سان واحلريات ورفع الظلم.
• هل �ستحمل هذا الفكر معك
اىل رئا�سة اجلمهورية؟
ً
 �أنا �أمار�س هذا .وطبعا يف حال جنح�أحد يف �أمر ما ال يتخ ّلى عنه.
• هل �سرت�ضى ب�أن تكون يف
حال و�صولك للرئا�سة جمرد مدير
للأزمة؟
ً
 انا ال �أرى الرئا�سة حاليا ،جهديمن�صب بالكامل على قيادة امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية .هذا اجلي�ش الذي حافظنا
عليه يف ال�سنوات الثالث املا�ضية
ب�أف�ضل م��ا مي��ك��ن .ه��ن��اك جتربة
اكت�سبناها ،انا والقيادة التي �أعمل
معها ،و�صرنا نعرف ما الذي يفيد
وم��ا ال��ذي ي�ضر ،وعندما يعرف
ال�شخ�ص اخلط أ� يقوم بال�صح.
• ما موقفك من املحكمة
الدولية ،هل ت�ؤيدها؟
 طبعاً ،لأن��ه ال �سلطة لأحدعلى �أرواح النا�س.
• هل �ستعملون يف حال
و�صلتم اىل الرئا�سة على
ا�سرتداد اجلنود وال�ضباط
اللبنانيني الذين اختطفوا
24
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يف  13ت�شرين العام 1990؟
ً
 كل املوا�ضيع املطروحة لي�ست �سرا على �أحد،هناك الكثري من املوا�ضيع وامل�شاريع والأفكار
املوجودة على الطاولة .من ينجح يف �إجناز  30يف
املئة منها «كترّ خريه» .كل هذه املوا�ضيع �ستطرح
وهي يف حاجة اىل متابعة و�صدق و�إخال�ص ولكن اي
ق�ضية �ستنجز فهذا بحث �آخر.
• هل عندك معلومات عن هذا امللف؟
 يف احلقيقة ال.• ما الذي �سمعته من الرئي�س ال�سوري
يف ات�صالك الأخري معه؟
 كالم جيد ودعم.• هل دعم تر�شيحك للرئا�سة؟
 نعم .انا مل �أتكلم معه يف ال�سيا�سة ،ولكن هوحتدث عن دعم و�أكرث .هناك ات�صاالت دائمة بني
اجلي�شني ال�سوري واللبناين وبيني وبني قيادة
اجلي�ش ال�سوري.
ال وقت للخوف
• هل تخاف على نف�سك؟
 (ي�ضحك) لي�س عندي الوقت لأخ��اف .يخافاملرء عندما يرتاح كثرياً وي�صبح يريد «�شم الهوا»
يخاف �أكرث� .أنا يف عملي �أذهب يف امل�ساء اىل
بيتي وهو على مقربة من وزارة الدفاع ،وال �أفكر
يف هذا اخلطر .لكن هذا ال مينع ان الأذى موجود
وحمتمل ،بق�صد التخريب ولي�س بق�صد �شخ�صي� .أنا
رئي�س م�ؤ�س�سة وقد تكون هناك �صعوبة يف الوقت
مما يعني ان قتله قد
احلايل االتفاق على غريهّ ،
ي�ؤدي اىل بلبلة .قتلوا اللواء فرن�سوا احلاج وقد
يقتلوين فيما لو ا�ستطاعوا .ولكن �صراحة ال �أعي�ش
هاج�س اخلوف لكرثة ان�شغاالتي وقلة خروجي.
• هل ت�أثرت حت ّركات ال�ضباط الآخرين من
بعد اغتيال اللواء احلاج؟
 اب��داً� .سعى البع�ض للقول �إن ال�ضباط انزووايف بيوتهم بعد اغتيال اللواء احلاج .وهذا كالم غري
�صحيح اطالقاً .بدالً من �أن نحمي اجلي�ش ،نتناقل
الأخ��ب��ار غري ال�صحيحة التي ت�ضعف معنويات
الع�سكريني .على الإطالق مل يتغري �شيء.
• هل �سي�ستمر الو�ضع على هذه احلال،
بتنا ن�شعر وك�أننا يف العراق؟
 يبدو انه كانت هناك رغبة عند البع�ض لي�صبحلبنان كالعراق .هناك من��اذج ولكن مل يتح ّول

لبنان عراقاً وان �شاء اهلل ننجح يف ترميم و�ضعنا.
البداية تبد أ� بالتوافق ،وهذا ال يعني �إلغاء املواالة
واملعار�ضة وامنا ب�إنتاج �سلطات د�ستورية معرتف
بها ،اي ان يكون املرء معار�ضاً ولكن يعرتف بالآخر
�أو �أن يكون موالياً ويعرتف بالآخر ،وال يجوز منطق
التخوين.
• كيف تنظرون اىل هذه احلالة؟
 مزرية ج��داً وت�ؤثر على معنويات ال�شباب.عليهم ان يجردوا الكالم الذي ي�سمعونه من �أي
م�صلحة �شخ�صية لأي طرف ،ويف ّكروا يف الأ�سا�س
واملنطلقات .امل�شكلة اننا نبني خط�أ على خط�أ.
ننجح يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ب�إبعاد الع�سكريني
أجمع ال�ضباط و�أُع ّمم حما�ضر خطية
عن هذا اجلوُ � .
ت�صل اىل كل ع�سكري لنبتعد من هذا اجلو .ليتنا
كنا ن�ستطيع �أن نو ّجه ال�شباب ،هذا الأمر يحتاج اىل
تربية وعمل يف الوزارات والإعالم.
• ولكن بالنتيجة الع�سكريون هم �شباب.
وهذا ال�شاب هو ابن بيئته ويت�أ ّثر بطوائفه
ومناطقه ،اىل �أيّ مدى هناك �صعوبة يف
ا�ستيعابه بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية؟
 عندما يدخل ال�شاب اىل اجلي�ش ويخ�ضعللتن�شئة الوطنية ،يجده �سهالً ويقتنع ب�أفكارنا،
وعندما يبد أ� باخلروج اىل بيته ويعود يبدو مت�أثراً
بالعاطفة .ه��ذا يبكي و�آخ��ر ي�صرخ وه��ذا يقول
تعاملوا مع ا�سرائيل ،و�آخ��ر يقول ه ��ؤالء عمالء
ل�سوريا ،و�آخر يقول ه�ؤالء عمالء لأمريكا فيت�أثر.
نحن نعتمد التوعية ولدينا برنامج توعية دائمة
لن�سحب الع�سكري من الأفكار واملفاهيم اخلاطئة.
و�أقول �إننا جنحنا .قد ال يكون النجاح بن�سبة 100
باملئة ،فهناك من ي�ش ّكك ،و�إنمّ ��ا املح�صلة على
ال ّ
أقل مننعه ان يقوم ب�أداء نتيجة ما ي�سمع ويبقى
يف �أدائه وطنياً.
• هل كنت مع �إلغاء خدمة العلم او ما
كان ي� ّسمى تداوالً التجنيد االجباري؟
 كنت �أ�س ّميها جتنيد طوعي للوطن ارت�ضاهاال�شباب من خالل نوابهم الذين قرروا خدمة العلم،
لأن��ه لي�س هناك قانون �إالّ من خالل النواب .انا
معه للحاجة وللتوعية الوطنية .اعتقد الآن انهم
اذا �سئلوا لقالوا ايجابيات كبرية نتجت من خدمة
العلم .ج ّددنا خدمات البع�ض منهم (حواىل 15
الفاً) .يجب ان نعيد خدمة العلم بطريقة معينة
قد تكون اختيارية يف مقابل راتب او ب�شكل تن�شئة

للآخرين.

اجلي�ش واحلالة الوطنية
• هناك احرتام عند املواطنني وقبول
للجي�ش على عك�س م�ؤ�س�سات �أمنية اخرى
لي�س عليها �إجماع من اللبنانيني ،ملاذا؟
 مت ّثل اجليو�ش دائماً حالة وطنية وهذا لي�ساخرتاعي .الرئي�س جورج بو�ش قال بعد  11ايلول
« 2001اجلي�ش هو �ضمانة احلرية» .اجلرنال ديغول
كان يقول اي�ضاً �إنه يف دولة كرثت فيها الع�صبيات
وال��ت��ط��رف ،لي�س ه��ن��اك م��ن خ�لا���ص اال ال��روح
الع�سكرية .يف اجلي�ش هناك روح ع�سكرية ال �أعلم
كم هي موجودة يف االجهزة الأخرى ،التي ينح�صر
عملها يف �ضابطة عدلية و�شرطة .اجلي�ش �أمر �آخر
وهو تن�شئة خمتلفة عن قوى الأمن كي ال نظلمها.
• هل يخطر لك �أحياناً ان �أف�ضل حكم
للبنان هو احلكم الع�سكري؟
ً
 �أنا ال �أقتنع باحلكم الع�سكري ابدا ،وال تظنواان احلكم املدين �أهون من احلكم الع�سكري� .أقرب
النا�س اىل احلرب هم املدن ّيون ،وهذا يف عرف
الأمريكيني �أي�ضاً الذين يتحدثون عن هيمنة
ال�سلطة ال�سيا�سية على ال�سلطة الع�سكرية
ويد ّر�سونها يف مدار�سهم .الأمريكيون يعلمون
نظرية هيمنة ال�سلطة ال�سيا�سية على ال�سلطة
الع�سكرية وه��ذا ما �أري��ده وما �سعيت �إليه ،وانا
يف حاجة اىل تغطية �سيا�سية .ولكن �أي�ضاً يقول
االمريكيون ان من ي�شعلون احلرب هم املدنيون
ولي�س الع�سكر ،لأن الع�سكري يدرك معنى احلرب
والقتلى وامل�آ�سي والويالت وانتم ترون يف لبنان
وفهمكم كفاية .نحن نهدئ ونطفىء وهم ي�شعلون.
• يف الدول املتقدمة هناك ربط بني
م ؤ��س�سة اجلي�ش واجلامعات ،هل ه��ذه من
الأفكار الواردة عندكم؟
 �صحيح ،مئة يف املئة .هناك �أمران �أ�سا�س ّيانيف الوطن :اجلامعة واجلي�ش .نحن نقيم عالقات
مع اجلامعات يف كل املجاالت ،ويجب ان تتفعل
عندما تتو ّحد اجلامعة جيداً ويتوحد اجلي�ش اكرث،
لت�صبح مثمرة اكرث .الأمر يتطلب خطة وا�سعة،
ويجب ان يكون يف ال��وزارات برامج تن�شئة على
غ��رار تلك املوجودة يف اجلي�ش �سواء يف وزارة
الرتبية او اخلارجية و�إمنا ب�أ�سلوب خا�ص.
• �أزمتنا وليدة �صراعات اقليمية ودولية،
وكتب ج�بران تويني يف «النهار العربي

وال��دويل» يقول �إن احلياد الإيجابي هو احلل
للبنان يف حميطه و�ضمان للجي�ش ،هل
توافق على ذلك؟
 هذه فكرة من الأفكار اجليدة املطروحة ،ولكنكل �أمر ال يحوز وفاق اللبنانيني يجب ان ن�ستبعده،
الأمر يطرح ل�ل�إرادة الوطنية اذا كان عليه اجماع
مي�شي .نحن يف بلد �صعب ،وه��و بلد مميز
وفخورون مبكوناته ونريد ان نحافظ عليها وال نريد
�إبعاد اي من مك ّوناته .وعلينا �أن نبقى ملتزمني
حميطنا العربي وق�ضاياه �أكرث من غريه.
• على الرغم من االتفاق على الق�ضاء
لتق�سيم الدوائر االنتخابية هناك اختالف
على التفا�صيل بالن�سبة اىل الق�ضاء بني
الأطراف ،ما هو موقفكم؟
 هناك اتفاق على ت�صغري الدوائر االنتخابيةوهذا مطلب �أ�سا�سي وافق عليه اجلميع .التفا�صيل
املخت�صة ،وك ّلهم قالوا
تدر�س يف امل�ؤ�س�سات
ّ
بالق�ضاء.
معنويات اجلي�ش
ت�أتي من املواطن
• بعد حوادث مار خمايل ،هناك تخوف
من �أال ي�ستطيع اجلي�ش �أن يلعب جم��دداً
دوره بحرية؟
 كال اجلي�ش ي�ضبط االمن من دون �أن يطلقال��ن��ار .معنويات اجلي�ش ت ��أت��ي م��ن املواطن
والتكليف املعطى له من النا�س .الدور الذي يلعبه
هو تكليف وطني ولي�س لأي جهة .ن�أمل �أن ننجح
يف امل�ستقبل يف �ضبط الو�ضع من دون �إطالق نار
وتكون العربة للجي�ش وللنا�س.
• ملاذا ا�ستعملتم الر�صا�ص مبا�شرة على
املواطنني ،بوجود �أ�ساليب �أخرى كالتفريق
باملياه �أو الر�صا�ص املطاط او الغاز امل�سيل
للدموع؟
 مل يكن هناك حت�ضري للمو�ضوع ،عادة ي�ستدعىالدفاع املدين .لو عرفنا قبالً لكنا جت ّهزنا للأمر،
القتل مل يكن متعمداً ،وامنا بق�صد �إبعاد النا�س
وتفريقهم عن �أماكن اعتربت خطرة.
• اىل �أي مدى هناك تن�سيق بني اجلي�ش
وقوى الأمن؟
 تن�سيق كبري ،كانوا عندنا منذ قليل يفاحل�سا�سة يزوروننا
اجتماع ،دائماً يف الأو���ض��اع ّ

ونو ّزع نحن املهمات.
• يف البيان الأخري للرئي�س �إميل
حل��ود ل��دى مغادرته ق�صر بعبدا ،حتدّ ث
عن ظ��روف ت�ستدعي حالة ط���وارئ ،مل
حت�صل والظروف احلالية �أكرث �صعوبة .هل
من املمكن كقائد جي�ش �أن تعلن حالة
الطوارئ؟
 كل ما يحتاجه البلد �سنقوم به .لو قمناب�إعالن الطوارئ يف � 14شباط يعني ممنوع
التجمع .يف  25كانون الثاين قمنا مبنع
التجوال ،وهو �أمر غري قانوين ،ولكن قمنا به
لأن امل�صلحة تقت�ضي ذلك.
• بيان الرئي�س حلود كان ملتب�ساً
�دع اىل
حت��دث عن ظ��روف ولكن مل ي� ُ
حالة طوارئ.
ً
ً
ً
 ك��ان بيانا ذكيا ولي�س ملتب�سا لأنه�ضمن القانون والد�ستور ،الرئي�س حلود قال
قبل يوم خالل زيارتنا له ب�أنه لن يخالف
الد�ستور.
الوطن ال يبنى
ب�إرادة خارجية
• يف حال عدم الو�صول اىل
انتخاب رئي�س ،يتحدث البع�ض عن
تد ّخل ملجل�س الأمن والتدويل ،ما
هو موقفكم من املو�ضوع؟
 ان �شاء اهلل لن يح�صل ويجب اننعمل لعدم ح�صوله ،وقل ُتها يف بيان
�أخري ،ال يبنى الوطن ب�إرادة خارجية،
هذا عي�ش م�شرتك يعني طوائف
متع ّددة راغبة يف ان تعي�ش مع
بع�ضها� .أ�صالً الدول العادية تت�ض ّرر
من التدويل فكيف نحن؟
• فيما لو طال الفراغ ،ومل
ننجح يف انتخاب رئي�س قبل
االنتخابات النيابية املقبلة
( )2009اىل �أيّ مدى اجلي�ش
يتحمل؟
ي�ستطيع ان ّ
 الو�ضع ال يحتمل ،يجب �أننح ّلها ال تزال القنبلة املوقوتة
«تتكتك».
• م����ن ه����و خ��ب�ير
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املتفجرات؟
 ال �أعرف ولكني م�ستع ّد لدعمه.• كيف هي عالقتك بالعماد مي�شال
عون؟
 جيدة جداً.• �أمل ت�ستثنه من ال��زي��ارات خالل
جولتك على ال�سيا�س ّيني؟
 اب��داً على العك�س .مل �أزر �أي �أح��د قدرزياراتي للعماد عون ،حتى رئي�س اجلمهورية
مل �أزره قدر زيارتي للعماد عون.
• هل يدعمك للو�صول اىل الرئا�سة؟
 يقول ذلك.• �سمري جعجع؟
 جيدة ولكن لي�س هناك عالقة م�ستمرة.• �سليمان فرجنية؟
 كتري منيحة.• ح�سن ن�صراهلل ؟
 كثري منيحة وقد تكون الأف�ضل.• نبيه بري؟
 جيدة وهو رئي�س جمل�س نواب.• �سعد احلريري؟
 جيدة جداً.• البطريرك �صفري؟
ّ
 �أي�ضاً .ولكن هذا ال يعني أ�نني اذاكنت جيداً معهم ي�أتون بي رئي�ساً
للجمهورية .قد يكون هذا الأمر نقطة
�ضعف.
• هل من املمكن �أن ن�صحو
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يف  26ويكون هناك رئي�س للجمهورية؟
 حتى الآن �أقول ال .اجلو ال يزال �سلبياً.• ما الذي �سيتغيرّ ؟
 يف حال اتفقوا على البند الثاين املتعلقباحلكومة .ولكن حتى الآن ال يبدو ان هناك اتفاقاً.
• هل ّاطلعت على بيان حكومة ّ
الظل
ال�شباب ّية؟ وه��ل �ست�أخذون منه للبيان
احلكومي؟
 نعم.على ال�شباب �أن يتفلتوا
من اال�صطفافات املذهبية ال�ضيقة
• ما هي ر�سالتك ل�شباب لبنان؟
 يجب ان ي�ساهموا يف احلياة اللبنانية ال�سيا�سيةواالقت�صادية والإدارية.
يجب ان يخرجوا من اال�صطفافات .ونحن با�ستثناء
الن�شاط الذي نراه يف «نهار ال�شباب» وهو لي�س
�شعبياً حتى اليوم ،ال نرى ن�شاطات �شباب ّية م�ستق ّلة
عن اال�صطفافات .الو�ضع الطائفي يف لبنان ي�ش ّكل
عائقاً �أم��ام ال�شباب .نرى ال�شباب اللبناين يف
اخلارج �أ�صحاب دور يف االقت�صاد ويف كل املجاالت،
فيما نحن يف الداخل غري قادرين على حل �أمورنا،
و ُنح�ضر �أنا�ساً من اخلارج حتى يح ّلوا �أزماتنا� .أين
�شبابنا الذين هم رواد يف اخلارج ،و�أعرف الكثريين
وي ّت�صلون بي ،وهم �أ�صحاب ق��رار حيث هم يف
اخل��ارج .ال �أري��د �أن �أق��ول �إنهم مل يعرفوا كيف
ي�أخذون دورهم يف لبنان .قد يكونون يف حاجة اىل
من ي�شجعهم واىل خطة.

ففي غياب ال�شباب نفتقد اجلر�أة والتج ّدد .القائد
اجل ّيد عندما يكرب يح ّوط نف�سه بال�ضباط ال�صغار
يف ال�سن ،لأنه يجد فيهم الثورة واجلر�أة والتم ّرد
واحلرية.
• مباذا تعدنا ك�شباب؟
 �أن يكون لكم دور يف احلياة ال�سيا�سية �شرطان تتفلتوا من اال�صطفافات ال�سيا�سية واملذهبية
ال�ضيقة.
• ماذا تقول للإعالم ّيني؟
 الإع�لام خطري ،وك��ل من لديه منرب �إعالميم�س�ؤول �أكرث من غريه ،لأن كلمة قد تقتل و�أخرى
قد تحُ يي ،يف البدء كانت الكلمة .القادر على
�إ�سماع كلمته م�س�ؤول �أكرث من غريه ،فاذا ُ
قلت
كلمة مف�سدة �س�أف�سد كثرياً من النا�س �أو العك�س.
وهنا تربز م�س�ؤولية رجل الدين الكبري او ال�سيا�سي
الذي ميلك منرباً.
�أنتم �أ�صحاب كلمة وهي م�س�ؤولية ولي�س فقط
�سيا�سة وارتهان و�إر�ضاء خلط امل�ؤ�س�سة او ال�سيا�سي،
الكلمة ال�شجاعة يجب �أن تكون دائماً كلمة حق.
على ال�سيا�سيني �أالّ يخ ّوفوا ال�شعب...
فالوطن �شراكة
• ما هي ر�سالتك لل�سيا�سيني؟
 �أال يخوفوا ال�شعب وليتفقوا على الوطن ويبنواوطناً .هذا وطن بال �سقف يجب �أن نبني وطناً
ونتفق .والوطن �شراكة ،هناك م�س�ؤولية كبرية .مل
ينتخب ال�شعب م�س�ؤوليه حتى يتباعدوا ويختلفوا.
ال�شباب مل ي��ث��وروا بعد .يجب ان يقولوا «ال»
للزعماء .لي�س معكم حق .علينا �أال نربر للزعيم
�أفعاله مهما كانت على خلفية «ي�أكلها ال�سبع
وال ي�أكلها ال�ضبع» وهذه الأحاديث .عندما يخطئ
الزعيم يجب �أن ُيجبه.
• هل ت�ؤمن باملجتمع املدين؟
 بر�أيكم مل��اذا ّالتف ال�شعب حول اجلي�ش لو
مل يلم�س أ� ّننا معه وعالقتنا به �أكرث من جيدة،
و�أحت � ّدى �أي جي�ش يف العامل ميلك عالقة طيبة
مع املواطنني كما يف لبنان .يف �أوروبا و�أمريكا
يد ّر�سون ما ي�سمى «اجلي�ش الأمة» ،نحن منار�س
النظرية يف �شكل ممتاز ولو اننا ال نعلمها .املجتمع
املدين هو الأ�سا�س ،ويغطي تق�صري الدولة عندما
يح�صل .ربحنا يف البارد لوجود النا�س اىل جانبنا.
و�أي�ضاً التفاف النا�س �أدخلنا اىل اجلنوب.

كانون الثاين

جنوب الليطاين
�أر�ض الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم

الواجب خلف احلدود

ع�سكريو اليونيفيل يتحدثون

�أحببنا
بحركم
واجلبل
والنا�س الطيبني
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عالقتنا باجلي�ش اللبناين
ممتازة ومثمرة و�أمنياتنا
�أن يعم ال�سالم وطنكم اجلميل

ي����ؤدون واجبهم �إمن��ا خلف حدود
بلدانهم .ع�سكريو اليونيفيل الذين
و�صلوا اىل جنوب لبنان على منت القرار
 ،1701فاق عددهم الـ� 13ألفاً .يف الناقورة
مركزهم الرئي�س ومنه يتوزعون جنوب
الليطاين بقطاعيه ال�شرقي والغربي.
� ّأما يف البحر فثمة قوة بحرية هي الأوىل
من نوعها يف تاريخ الأمم املتحدة .قوات
الطوارئ الدولية املع ّززة �أو اليونيفيل
التي تعمل مبوجب القرار  1701هي غري
ما كانت عليه اليونيفيل يف ظل القرار
 ،425خ�صو�صاً �أن اليونيفيل متار�س مهامها
حالياًَ يف وجود اجلي�ش اللبناين خالفاً للواقع
يف العقود املا�ضية .واليونيفيل املع ّززة،
قوة حفظ �سالم ،تراقب ،تفيد ،وت�ؤازر اجلي�ش
اللبناين يف تنفيذ مهمته �إذ �أن الإمرة هي
للجي�ش اللبناين يف حال وقوع �أي حادث.
هذا يف ما يتعلق بالناحية الأمنية ،لكن
هذه القوات متار�س �أي�ضاً دوراً �إن�سانياً يتمثل
يف م�شاريع التنمية واخلدمات التي ت�ساهم
يف تخطي اجلنوبيني �آثار عقود من االحتالل
واحلرمان وغياب الدولة .ومن خالل هذا الدور
نف�سه ،حتاول اليونيفيل �أي�ضاً �إر�ساء عالقة �إيجابية
مع اجلنوبيني وتعزيز عامل الثقة بينها وبينهم،
فمن دون هذه الثقة ال ميكن للمهمة �أن تنجح.
يف ه��ذا التحقيق جت��وب «اجل��ي�����ش» جنوب
الليطاين وتلتقي قائد اليونيفيل اجلرنال كالوديو
غراتزيانو وعدداً من كبار ال�ضباط ،اىل ع�سكريني
من خمتلف الرتب ومن خمتلف البلدان امل�شاركة،
تواكب مهامهم ،ت�س�ألهم عن جتربتهم وم�شاعرهم

وعالقتهمباجلي�شاللبناينوتعاطيهم
مع املواطنني.
ع�سكريون من م�شرق الأر�ض ومغربها
ي ��ؤدون واجبهم يف �أر�ضنا بعيداً عن
بيوتهم وعائالتهم.
بع�ضهم يجد �صعوبة يف التكيف مع
مناخ يعترب قا�سياً ن�سبة ملناخ بلدانهم،
وبع�ضهم مينعه حاجز اللغة من التوا�صل
مع كثريين.
بع�ضهم �أده�شته بريوت و�سحره بحرنا
واجلبل...
�آخ������رون ت��زع��ج��ه��م زح��م��ة ال����س�ير
والبريوقراطية ،و�آخ��رون �أحبوا هذا البلد
اجلميل و�شعبه الودود وال يخفون �أملهم من
حجم معاناته.
و�أي�ضاً بع�ضهم ا�ست�شهد على �أر�ضنا...
يف النهاية كل منهم بطريقة ما �شاركنا
وي�شاركنا فرح احلياة ووط���أة امل�شقات يف
وطننا املثقل جراحاً وهموماً ،واملتطلع اىل ٍغد
ي�ستحقه.
ً
اىل ه�ؤالء جميعا هذا امللف حتية تقدير ملا
يبذلونه من جهود من �أجل وطننا و�أهلنا.
ً
إ��شارة اىل �أن جولتنا التي �شملت تقريبا كل
القوى امل�شاركة يف اليونيفيل ،بد�أت ُبعيد تع ّر�ض
دورية تابعة للقوة الإ�سبانية اىل اعتداء �إرهابي
�أدى اىل ا�ست�شهاد �ستة عنا�صر يف  24حزيران ،2007
وانتهت يف اليوم الذي �أعقب �إنفجار الرميلة الذي
�أدى بدوره اىل إ��صابة ع�سكريني �إيرلنديني يف كانون
الثاين .2008

�أعرب عن احرتامه
الكامل للجي�ش اللبناين

غراتزيانو :يجب التمييز بني
عمليات اخلرق والعمليات
العدائية
ن�أمل بالو�صول
�إىل وقف دائم
الطالق النار
بني لبنان
وا�سرائيل
حتقيق:
رميا �سليم �ضومط
ماري احل�صري
ماذا بعد القرار 1701؟
جولتنا على ق��وات ال��ط��وارئ الدولية املعززة
انطلقت من مقر هذه القوات يف الناقورة حيث
ا�ستقبلنا قائدها اجلرنال كالوديو غراتزيانو وكان
لنا معه احلوار الآتي:
• بني اليونيفيل ما قبل القرار 1701
وبعده ،ما الذي تغيرّ على �صعيدي ال�شكل
واالداء؟
 عند ت�أليف قوات اليونيفيل بعد القرار ،1701ج��رت ع��دة مباحثات الط�لاق ت�سمية يونيفيل
 2على القوات اجلديدة� ،إال �أن��ه مت العدول عن
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قائد قوات الطوارئ
اجلرنال كالوديو غراتزيانو

قبل ا�سرائيل لفرتة طويلة ،وكان هناك م�شاكل مع
الفل�سطينيني .وحتى العام  2000عندما ان�سحبت
القوات اال�سرائيلية مل ينت�شر اجلي�ش اللبناين
يف اجلنوب ،وبالتايل ف��إن ق��وات اليونيفيل مل
تكن تتعامل حينها مع قوى �شرعية و�إمن��ا مع
املقاومة.
ً
• تعر�ضت اليونيفيل �سابقا العتداءات
ومل ت�ستعمل القوة ،فهل �ستلج أ� �إليها الآن
يف حال ح�صلت خروق للقرار 1701؟
 يجب التمييز بني عمليات اخلرق والعملياتالعدائية ،فالأخرية ميكن �أن تكون
خرقاً� ،أم��ا اخل��رق فلي�س بال�ضرورة
عمالً ع��دائ��ي�اً .وامل��ث��ال على ذلك،
�إذا كان �أحدهم يقوم بنقل اال�سلحة
يف اجلنوب �أو يهاجم مدنيني فهذا
يعترب عمالً عدائياً وخرقاً يف الوقت
نف�سه ،وهنا ميكن ا�ستعمال القوة
ملعاجلة هذه امل�شكلة� .أم��ا �إذا قام
�أح��د الطرفني بخرق اخل��ط الأزرق
فيمكننا التو�صل �إىل ت�سوية هذا
اخل��رق ،ولي�س بال�ضرورة �أن مننع
حدوثه .وه��ذا ما ح�صل عدة مرات،
حيث تو�صلنا يف كل مرة �إىل ت�سوية
اخل��روق��ات ال��ت��ي ح�صلت م��ن قبل
الطرفني املتنازعني ولي�س �إىل
تفاديها لأن ذلك كان �سيقودنا �إىل
القيام بهجوم لوقف �إطالق النار وهذا
لي�س باالمر ال�صائب� .إ�ضافة �إىل �أن
هذا النوع من اخلرق تتم ت�سويته
عرب القنوات ال�سيا�سية .فقوات اليونيفيل لي�ست
احلل لكل امل�شاكل ،و�إمنا هناك �أي�ضاً دور اجلي�ش
اللبناين وخمتلف االطراف يف تفادي اخلروقات
و�إيقافها .على �أي حال� ،إذا ح�صل نوع من اخلروقات
مي�س بالقرار  1701وبقدراتنا ف�سوف نتعامل
معه يف حينه.

املو�ضوع �إحرتاماً لليونيفيل  .1وبر�أيي �أن تغيري
الت�سمية كان �ضرورياً لأن املهمة اليوم تختلف
مت��ام�اً عنها يف ال�سابق .فالقرار  425ح�صر
�صالحيات اليونيفيل وقيدها� ،إذ جعل مهمتها
تقت�صر على املراقبة ور�صد التحركات .ويف نهاية
�أدوار �إن�سانية و�إمنائية
املطاف وجدت هذه القوات نف�سها تفتقر �إىل
العديد واملعدات الكافية لتنفيذ املهمة� .إ�ضافة • تقوم قوات اليونيفيل بدور �إن�ساين
�إىل ذلك ،اعرت�ضت مهمة اليونيفيل �سابقاً عدة و�إمن��ائ��ي �إىل جانب دوره���ا الأ�سا�سي يف
عوائق ،فمنذ العام  1978وحتى العام  ،2006مل حفظ الأمن ،فهل ميكن تزويدنا ملحة حول
يكن با�ستطاعة القوات الدولية العمل يف بقعة خمتلف هذه املهام؟
حمررة لوقت طويل ،لأن الأر�ض كانت حمتلة من  -يف القرار � 1701أ�سندت �إىل قوات اليونيفيل

مهمة متكاملة حيث بات عملها ي�شمل خمتلف
املجاالت من حفظ الأمن �إىل دعم اجلهود الع�سكرية
ودعم �إعادة االعمار ،وذلك بهدف حت�سني �أو�ضاع
اجلنوب اللبناين وامل�ساعدة يف خلق و�ضع يحول
دون وقوع احل��رب .والأه��م �أنه مطلوب من هذه
القوات دعم اجلي�ش اللبناين ب�شكل دائم وحماية
املدنيني �إذا كان و�ضع احلكومة اللبنانية واجلي�ش
اللبناين ال ي�سمح بذلك.
من واجبنا �أي�ضاً دعم املنظمات غري احلكومية
واملنظمات االن�سانية ،ولدينا �أكرث من ن�شاط يف
هذا الإطار .فهناك م�شروع يديره ق�سم ال�ش�ؤون
املدنية يف قيادة اليونيفيل مهمته ت�أمني الدعم
الفوري للمواطنني عرب تخ�صي�ص مبلغ من املال
وقدره حواىل � 25ألف دوالر للم�شاركة يف عملية
�إعادة الإعمار.
من جهة �أخرى ،هناك ق�سم التن�سيق املدين-
الع�سكري وهو موجود داخل كل وحدة من وحدات
اليونيفيل ،وي��ت��م م��ن خ�لال��ه التن�سيق مع
امل�س�ؤولني يف املناطق من خماتري ور�ؤ�ساء
بلديات وغريهم من الفعاليات ملعرفة �إحتياجات
كل منطقة ،ومن ثم تزود كل دولة الوحدة اخلا�صة
بها مبلغاً من املال لدعم امل�شاريع الإن�سانية
والإمنائية .وجتدر اال�شارة �إىل �أن ق�سمي ال�ش�ؤون
املدنية والتن�سيق املدين  -الع�سكري يت�شابهان
من حيث املهام ،مع فارق �أن الأخري ت�صرف له
مبالغ �أ�ضخم ت�صل �أحياناً �إىل مليوين �أو ثالثة
ماليني يورو.
هناك م�شروع �آخ��ر يندرج يف �إط��ار التنمية
و�إعادة البناء حتت �إدارة «م�شروع الأمم املتحدة
الإمنائي» ،وهو نوع من الت�سهيل مل�شاريع �إعادة
االع��م��ار من خ�لال نقل �أم���وال من دول خمتلفة
مل�ساعدة اجلنوب .وهنا ت�ضطلع قوات اليونيفيل
بدور املن�سق وذلك مع اجلي�ش اللبناين بهدف
تنظيم توزيع امل�ساعدات وو�ضع خطط وا�ضحة
للم�شاريع ،بغية �إحقاق العدل وعدم التمييز لي�س
بني املواطنني فح�سب و�إمنا �أي�ضاً بني املنظمات
والقطاعات وخمتلف االطراف.
و�أ�ضاف قائالً:
من م�شاريعنا التي ت��دور يف فلك اخلدمات
االن�سانية ،م�شروع الك�شف عن الألغام والقنابل
العنقودية التي خلفتها احل���رب .ونعمل فيه
بالتعاون مع مركز التن�سيق لنزع الألغام يف

اجلنوب وفوج الهند�سة يف اجلي�ش اللبناين يف
�إط��ار ما يعرف بتفكيك الألغام االن�ساين ،وهو
يختلف عن العمليات العادية للك�شف عن الألغام
ذلك �أننا نتعاطى مع الأرا�ضي الزراعية للمواطنني،
وبالتايل يجب �أن نكون يقظني جداً ومت�أكدين من
�أن االر�ض التي ننهي العمل فيها �أ�صبحت خالية
من الألغام حفاظاً على �سالمة املواطنني.
ويجدر باال�شارة �أننا نحقق تقدماً ملحوظاً يف
امل�شروع املذكور ونحن مت�أكدون �أن م�شكلة الألغام
�ستحل العام املقبل.
يذكر �أي�ضاً يف �إطار ال�شق الإن�ساين والإجتماعي
لعمل اليونيفيل توظيف �ألفي عائلة جنوبية،
�إ�ضافة �إىل �إ�ستفادة حواىل ع�شرين �ألف عائلة من
اليونيفيل بطريقة غري مبا�شرة.
تن�سيق متكامل مع اجلي�ش
• كيف يتم التن�سيق ب�ين ق��وات
اليونيفيل واجلي�ش اللبناين؟
 من �أب��رز املهمات الناجحةالتي حققها القرار  1701هي
انت�شار اجلي�ش يف اجلنوب للمرة
الأوىل بعد  35عاماً .وبالطبع
ف���إن ت��زاي��د ال��وج��ود الع�سكري
يف املنطقة من جي�ش وقوات
دولية يفرت�ض التن�سيق التام
بني الطرفني ،وهذا ما يفر�ضه
اي�ضاً القرار  1701الذي ي�ؤكد �أن
التن�سيق والتعاون بني الطرفني
�إلزاميان ولي�سا اختياريني ،ومن
دونهما ف�إن حتقيق مهمة حفظ ال�سالم م�ستحيل
لذا فنحن نعمل جاهدين لتحقيق هذا التعاون
وميكن القول �إننا را�ضون متاماً عن النتائج.
يف �إطار عملية التن�سيق �ألتقي ب�شكل منتظم
رئي�س جهاز االرتباط العميد الركن بول�س مطر،
كما �ألتقي من حني �إىل �آخر قائد اجلي�ش العماد
مي�شال �سليمان حيث نعمل م��ن �أج���ل و�ضع
قواعد حول كيفية تن�سيق املهام املحددة من
قبل الطرفني .كذلك ف�إن التوا�صل دائم من خالل
ال�ضباط اللبنانيني املوجودين يف غرفة عمليات
اليونيفيل يف القطاعني الغربي وال�شرقي ،ومن
خالل �ضباط االرتباط املوجودين يف الوحدات.
ويجدر باال�شارة �أننا ما نزال نح�سن طرق التوا�صل

مع اجلي�ش اللبناين ،حيث مت �إن�شاء خط �ساخن
للتوا�صل ب�شكل مبا�شر مع خمتلف ال�ضباط.
كما نعمل حالياً على زي��ادة التدريب امل�شرتك
وتكثيف ن�شاطاتنا وتعاوننا ،ونفكر �أي�ضاً يف
�إن�شاء نقاط مراقبة م�شرتكة �إ�ضافة �إىل الدوريات
وتبادل املعلومات .كذلك نتعاون ب�شكل مكثف
للح�ؤول دون الأعمال الإرهابية .وهنا �أود �أن �أنقل
االح�ترام الكامل ال��ذي نك ّنه للع�سكريني الذين
واجهوا الإرهاب يف نهر البارد وقدموا الكثري من
الت�ضحيات.
• حت�صل من وقت �إىل �آخر اجتماعات
بني �ضباط لبنانيني و�إ�سرائيليني برعاية
اليونيفيل ،فما الهدف منها حتديداً؟
 ثمة ل��ق��اءات دوري���ة ب�ين �ضباط لبنانينيو�إ�سرائيليني برعاية اليونيفيل ،الهدف منها
تطبيق االج���راءات الأمنية وفقاً للقرار .1701
خ�لال ه��ذه االجتماعات ال يتعاطى املجتمعون
اجلرنال غراتزيانو يتحدث
�إىل الزميلة رميا

االمور ال�سيا�سية وامنا يتناولون الق�ضايا الأمنية
و�أبرزها اخلط االزرق وذلك يف �إطار ال�سعي لتجنب
اخلروقات .فالكل يعلم �أن اخلط االزرق هو خط
مر�سوم ولي�س حدوداً فعلية ،لذلك فالتعاون يف
الرت�سيم بني الأطراف الثالثة ي�ساعد يف احل�ؤول
دون ح�صول خروقات.
والأهم �أننا بد�أنا يف عملية بناء الثقة .ويجدر
باال�شارة �أن هذه اللقاءات هي اخلط الديبلوما�سي
الوحيد بني لبنان و�إ�سرائيل وهي من �أف�ضل ما
ق ّدمه القرار  ،1701ون�أمل �أن يح�ضر لوقف �إطالق
نار دائم ،فنحن نعلم �أن هناك بقعة من الأر�ض
ما تزال خا�ضعة لالحتالل ونحن نناق�ش مو�ضوع
االن�سحاب.
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االعتداءات على اليونيفيل ت�شعرنا باحلزن كالتي واجهها جنودنا ،ال �سيما بوجود الأعمال
الإرهابية التي ميكن تخفي�ضها �إىل احلد الأدنى
لكنها ال ت�ؤثر على عملنا والتزامنا
• منذ مدة قتل �ستة جنود �إ�سبان ولكن من ال�صعب �أن تلغى متاماً.
يف ح��ادث تفجري ،فما ت�أثري هذه احلادثة • وماذا عن املتفجرة التي و�ضعت يف
على الو�ضع املعنوي لعنا�صر اليونيفيل؟ القا�سمية؟
وما الإج��راءات الأمنية التي قمتم بها من  -تلك كانت عبوة نا�سفة بدائية ال�صنع وبالتايل
�أقل تعقيداً وخطراً من �سابقتها .وقد اعتقلت
جراء هذا احلادث؟
ً
ً
 ما تع ّر�ض له اجلنود الإ�سبان كان عمال �إرهابيا ال�سلطات اللبنانية م�شتبهني يف العملية والجرى خالله تفجري �سيارة مفخخة عن ُبعد بوا�سطة ت��زال تبحث عن �آخ��ر .على �أي حال ال نعلم بعد
جهاز حتكم .وب��ر�أي��ي �أن الإره��اب��ي�ين يقومون ما �إذا كان االعتداءان مرتابطني ولكن املهم �أننا
ب�أعمال عدائية �ضد ق��وات اليونيفيل واجلي�ش يف املرة الثانية مل نتعر�ض لأي خ�سائر ب�شرية،
اللبناين لأنهما امل�ؤ�س�ستان اللتان ت�ؤمنان ال�سلم فالعبوة و�ضعت خارج بقعة عمل اليونيفيل وقد
واال�ستقرار .فهناك من هو �ضد ال�سالم و�ضد لبنان يكون ال�سبب �أن �إجراءات الأمن �أ�صبحت �أكرث ت�شدداً
ما حال دون �إمكان عبور ج�سر القا�سمية �إىل الداخل،
ولذلك نالحظ ازدياد االعتداءات.
�أما بالن�سبة �إىل موقفنا مما ح�صل ،ف�أ�ؤكد �أنها ولكنها يف جميع الأحوال كانت حماولة ملنعنا من
كانت حلظة حزينة لكنها مل ت�ؤثر على �سري عملنا .تطبيق القرار .1701
فقد التزمنا القرار  1701ومل يحدث �أي تغيري يف • هل من دالئل �أظهرها التحقيق مع
امل�شتبه بهم؟
 يف ال���واق���ع ه��ن��اك ع��دة ...ومع وفد املجلة
حتقيقات يف ه��ذه الق�ضية
ي��ق��وم ب��ه��ا ك���ل م���ن اجلي�ش
اللبناين وال��وح��دة الإ�سبانية
وقيادة ق��وات اليونيفيل .لكن
التقدم بطيء لأنه يتعلق بعمل
�إرهابي و�أي�ضاً لأن �أحداً مل يعلن
م�س�ؤوليته عن االعتداء.
• ه���ل ��ص��ح��ي��ح �أن���ه
�سيتم تخفي�ض عدد قوات
اليونيفيل؟
التزامنا املهمة املوكلة �إلينا .ولكننا بالطبع قمنا  -لن يكون هناك تخفي�ض و�إمنا بع�ض التغيريات
مب�ضاعفة التدابري الأمنية ب�سبب التهديد الذي والتبديالت املتفق عليها م�سبقاً منذ ت�شرين
الثاين يف العام املا�ضي .فبع�ض ال��دول �أر�سل
يطالنا.
على �أي حال ،نحن نعلم �أننا مع ّر�ضون للخطر ،قواته ملدة عام واحد و�سيتم تبديلها بقوات �أخرى،
ولدينا ال�شجاعة والقوة الحتمال املخاطر ،وقد وهذا كل ما يف االمر.
خ�سرنا يف الواقع �أكرث من �ستة جنود من قوات
توا�صل م�ستمر مع املواطنني
اليونيفيل .فهناك ثالثة جنود بلجيكيني القوا
حتفهم يف ح��ادث �سيارة ،كما قتل �أح��د اجلنود • كيف ت�صف عالقة قوات اليونيفيل
الفرن�سيني من ج��راء قذيفة ،ما يجعل جمموع باملدنيني ،وال �سيما يف اجلنوب؟
ً
القتلى ع�شرة جنود .بالطبع هذا �أمر حمزن ،ولكنه � -أعتقد �أن العالقة بني الطرفني جيدة جدا ونحن
غري مفاجئ ،ف�إذا �أر�سلنا خم�سة ع�شر �ألف جندي نقوم مبا يف و�سعنا لإبقائها على هذا النحو.
�إىل �أر���ض ت�شهد حرباً وت�ضم �أ�شخا�صاً م�سلحني فمهمة حتقيق ال�سالم ال ميكن �أن تنجح �إال بوقوف
فمن الطبيعي �أن نتوقع ح�صول حوادث م�ؤ�سفة املدنيني اىل جانبنا ودعمهم جلهودنا.
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نحن ن���درك بالطبع �أن وج���ود ع�شرين �ألف
جندي يف اجلنوب لي�س بالأمر ال�سهل بالن�سبة
�إىل املواطنني ،فهناك دائماً �سيارات ع�سكرية
ودوري��ات على الطرقات ليالً ونهاراً ،الأم��ر الذي
يطمئن املدنيني �أحياناً ويزعجهم من حني �إىل
�آخر .ولكني �أعتقد �أنه من الأف�ضل القبول ببع�ض
الإزعاج مقابل تفادي العودة �إىل احلرب يف املدى
البعيد ،وه��ذا ما نحاول �إي�صاله �إىل املواطنني
من خالل جهاز �ش�ؤون املدنيني ،وجهاز التن�سيق
امل���دين  -الع�سكري ،ال��ل��ذي��ن ي��ت��وا���ص�لان مع
املواطنني با�ستمرار ،وي�شرحان لهم حقيقة دورنا
ور�سالتنا .و�أعتقد اي�ضاً �أن ما نقوم به من خدمات
�إن�سانية و�إمنائية يف اجلنوب ي�ساعد يف �إي�صال
الر�سالة �إىل الأهايل ،كما نعتمد يف هذا املو�ضوع
على دعم اجلي�ش اللبناين يف زيادة الثقة بيننا
وبني املواطنني.
• ظهرت يف املدة االخ�يرة حتقيقات
م�صورة يف ق��وات اليونيفيل على �شا�شات
التلفزة ،فما الهدف منها؟
 يتميز لبنان بتعدد و�سائل الإع�لام .وكما هواحل��ال يف جميع دول العامل ،ف��إن هذه الو�سائل
الإعالمية تن�شر الأخبار التي تكون �صحيحة يف
بع�ض الأح��ي��ان ،وغري �صحيحة يف �أحيان �أخرى.
ومبا �أن اجلميع هنا يتابع باهتمام كل ما يحدث،
فقد ي�صل �إىل املدنيني �أحياناًَ بع�ض االنتقادات
ال�سلبية بحقنا ،نحن نتفهم هذا الأمر ،وعلينا �أن
نتعامل معه .كما ندرك �أي�ضاً �أننا قد نقوم احياناً
بخط أ� ما ،ولكنه بالطبع غري مق�صود ،وجل همنا
خدمة املواطنني وت��أم�ين م�صاحلهم .من هنا
ن�ش�أت فكرة �إ�ستخدام و�سائل الإعالم لإي�صال ال�صورة
احلقيقية للمواطنني ،فكانت التقارير املتلفزة
التي يق ّدمها الفنان اللبناين رفيق علي �أحمد.
كما يتم التح�ضري لإ�صدار جملة باللغة العربية
حتمل ت�سمية «اجلنوب» (�صدر العدد �صفر يف
كانون الأول � ،)2007سنتوجه بها �إىل املواطنني
عرب اجلمعيات واملدار�س ل�شرح حقيقة ما نقوم به
و�سبب وجودنا يف لبنان ،ومدى جناحنا يف حتقيق
مهمتنا ال �سيما على �صعيد حفظ ال�سالم .وقد
يكون من املبكر الآن التحدث عن ال�سالم و�إمنا عن
غياب احلرب ،وهذا بح ّد ذاته هدف رائع.
ت�صوير :را�شيل تابت

قدر احلرفية العالية للجي�ش اللبناين

مواقع االنت�شار
ومميزات القطاع
ميتد ال��ق��ط��اع ال��غ��رب��ي من
القا�سمية �ساحالً و���ص��والً اىل
الناقورة مروراً بعلما ال�شعب،
بنت جبيل ،وم���ارون الرا�س.
وي�ضم ه��ذا ال��ق��ط��اع القوات
الإيطالية ،الفرن�سية ،الغانية،
ال��ك��وري��ة وال��ق��ط��ري��ة (كتيبة
لوج�ستية).
باال�ضافة اىل املهام الأمنية
امل��وك��ل��ة ال��ي��ه��ا وف��ق �اً للقرار
 ،1701تنفذ هذه القوات مهاماً
�إن�سانية واجتماعية وتنموية...
لإلقاء املزيد من ال�ضوء على
مميزات هذا القطاع ومواقع
انت�شاره واملهام املوكلة اليه،
التقت جملة «اجلي�ش» قائد
القطاع الغربي وقائد القوات
الإيطالية العميد الركن باولو
روج��ي�يرو يف م��رك��ز القيادة
يف بلدة تبنني ،ال��ذي �أعرب
عن فرحه ل��وج��وده يف لبنان،
ال��ق��ري��ب ج����داً يف طبيعته
اىل ب��ل��ده �إي��ط��ال��ي��ا ،وتوليه
ه��ذا املن�صب احل�سا�س الذي
يرتب م�س�ؤوليات كبرية جتاه
املواطنني اللبنانيني ،والدولة
اللبنانية ،واملجتمع الدويل وجمل�س الأمن.
عن القطاع الغربي الذي يتوىل قيادته قال
العميد الركن باولو روجيريو :ميتد القطاع الغربي
على طول  40كلم وبعمق  30كلم ويق�سم اىل
خم�سة مراكز عمليات �أو قطاعات .ت�سعى القوات
الإيطالية اىل توطيد �أوا�صر ال�صداقة مع املواطنني
و�إي�ضاح طبيعة الدور الذي تقوم به يونيفيل 2 -
يف لبنان .كما �إننا ن�شارك يف عملية نزع الألغام
والقنابل العنقودية والقنابل غري املنفجرة يف
املنطقة التي حتتاج اىل تنظيف ،وذلك بالتعاون
مع « »M.A.Cواجلي�ش اللبناين.
وعن عالقة اليونيفيل باجلي�ش اللبناين قال
العميد الركن روجيريو� :إن العالقة مع اجلي�ش
اللبناين جيدة جداً وي�سودها التفاهم والتن�سيق

قائد القطاع الغربي:

جاهزون للم�ساندة
يف ر ّد �أي اعتداء
حتقيق
رميا �سليم �ضومط  -تريز من�صور
ليال �صقر  -ماري احل�صري

قائد القطاع الغربي العميد الركن باولو روجيريو

وتبادل املعلومات� ،إنها عالقة مميزة يف التعاون.
فباال�ضافة اىل التعاون الع�سكري يف جمال ا�ستتباب
الأمن من خالل الدوريات امل�شرتكة لتفقد النقاط
الع�سكرية والأمنية وكذلك التدريبات والتمارين،
هناك امل�شاركة يف ن�شاطات ثقافية واجتماعية.
وهنا ال بد من الإ�شارة اىل �أن عمل اجلي�ش اللبناين
ممتاز وهو ين ّفذ املهام ال�صعبة والدقيقة املوكلة
اليه ،بحرفية ع�سكرية رفيعة امل�ستوى .كما و�أن
عنا�صره كافة من �ضباط و�أفراد يتمتعون بكفاءة
مهنية عالية ،بالرغم من الإمكانات والتجهيزات
الب�سيطة واملحدودة لديه .واجلدير بالذكر هنا �أن
العالقة بني اجلي�شني اللبناين والإيطايل قدمية
العهد خ�صو�صاً يف جمال التدريبات الع�سكرية،
و�أذك��ر جيداً �أن��ه ك��ان يل زم�لاء كرث من ال�ضباط

ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين يف الأك��ادمي��ي��ة
الع�سكرية يف روم���ا .وجتري
حالياً املحادثات بني قيادتي
اجل��ي�����ش الإي���ط���ايل واجلي�ش
اللبناين ،ح��ول كيفية تقدمي
الدعم للجي�ش اللبناين .ولقد
ّمت الإتفاق حول تقدمي م�ساعدة
م��ن ال��ب�ترول (غ����از) بقيمة
مليون ي��ورو ّمت ت�س ّلمها يف
�شهر ت�شرين الثاين املا�ضي.
كما جتري املحادثات اليوم حول
�إمكان تقدمي بع�ض املعدات
الع�سكرية.
جاهزون مل�ساندة اجلي�ش
عن امل�شاريع امل�ستقبلية
لليونيفيل قال« :تتبدل قوات
اليونيفيل العاملة يف جنوب
لبنان كل �ستة �أ�شهر .و�إنني ال
�أرى يف القريب املنظور (�سنة
على الأقل) �أية بوادر ت�شري اىل
انتهاء دور اليونيفيل يف جنوب
لبنان ،ولكن كلما كانت الظروف
الأمنية وال�سيا�سية م�ؤاتية
كلما كانت مدة بقاء اليونيفيل
�أق�صر .وما نرغب به ،هو �أن يعم
ال�سالم يف هذا البلد اجلميل و�أن
ينعم �أبنا�ؤه بالطم�أنينة وراحة

البال».
و�أك��د العميد روجيريو �أن «اليونيفيل جاهزة
مل�ساندة اجلي�ش اللبناين يف ر ّد �أي اعتداء يتعر�ض
له اخلط الأزرق �أو �أية عملية ت�سلل �أو احتالل من
قبل ا�سرائيل ،وبالو�سائل املنا�سبة .نحن نعلم �أن
املهمة التي نقوم بها دقيقة ،ولهذا ال�سبب جئنا
بجيو�شنا و�أ�سلحتنا .لن نقول �إننا خائفون ولكننا
حذرون ومتيقظون يف كل حلظة ،حيث املخاطر
موجودة ،ولكننا ب�شكل عام ن�شعر بالطم�أنينة
والراحة ،وال عقبات �أمام ت�أدية واجبنا».
�أما يف ما خ�ص �شعوره حيال لبنان ،فقد �أكد �أنه
يرغب يف التع ّرف على هذا البلد اجلميل الذي
يتحدثون عنه ،يف القريب العاجل ،و�أكرث ما �أحب
لغاية الآن ،ثقافة ال�شعب اللبناين وعزمه على
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قائد الفوج الأول:
مزيد من الروابط مع ال�شعب اللبناين
يف بقعة قاحلة من �أر�ض بلدة معركة ،تتمركز
القوات الإيطالية بعديد يتجاوز الألفي ع�سكري.
و�صلناها �صباحاً ،قائد الفوج الأول الكولونيل
مانيلو �سكوبينيو الذي ا�ستقبلنا بالرتحاب دعانا
ملرافقته اىل بلدة دير قانون حيث تفتتح القوات
الإيطالية يف مبنى البلدية دورة يف اللغة
الإيطالية لأهايل البلدة والقرى املجاورة.
لقد �أراد �أن ي�ضعنا مبا�شرة �أم��ام من��وذج عن
�إحدى املهام التي ت�ؤديها اليونيفيل واملت�صلة
باخلدمات االمنائية ،فلبينا الدعوة ب�سرور...
رئي�س بلدية دير قانون املهند�س ح�سني ق�صري
كان حا�ضراً يف حفل االفتتاح واىل جانبه ح�شد من
املواطنني الذين �أب��دوا رغبة وحما�سة �شديدين
لتعلم اللغة الإيطالية.
ما الهدف من هذه ال��دورة؟ �س�ألنا الكولونيل
�سكوبينيو ال��ذي ق��ال :اللغة تلغي احلواجز بني
ال��ث��ق��اف��ات املختلفة ،وتخلق ت��ق��ارب�اً فكرياً
و�إجتماعياً .و�أو�ضح �أنه بعد االنتهاء من الدورة
�ستقوم القوات الإيطالية بات�صاالت بجامعات
يف �إيطاليا للح�صول على منح درا�سية لطالب
لبنانيني يرغبون بالتخ�ص�ص يف اخل���ارج وال
ميلكون الإمكانات املادية لتحقيق هذه الغاية.
و�أ�شار اىل �أن هذا امل�شروع يندرج �ضمن ال�شق
الإن�ساين والإجتماعي من مهمة اليونيفيل.
و�أ�ضاف �أنه يف الإطار نف�سه ،قام فوج املظليني
يف القوات الدولية الإيطالية بات�صاالت مبا�شرة
مع عدد من اجلمعيات الإيطالية قبل مغادرته
�سيينا (حيث يتمركز يف �إي��ط��ال��ي��ا) ،جمعت
34
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وللجنديات دورهن...
واهتمام خا�ص بالأطفال
ولفت الكولونيل �سكوبينيو يف حديثه اىل
ال��ع�لاق��ة الطيبة ال��ت��ي جتمع م��ا ب�ين القوات
الإيطالية واملواطنني اجلنوبيني ،م�ؤكداً على
التوا�صل امل�ستمر بني الطرفني وا�صفاً �إياه
باملنفتح واملمتاز.
وتطرق يف هذا الإطـار اىل دور اجلنـود الإنـاث
يف القوات الدولية الإيطالية ،مو�ضحاً �أن ق�سماً
منهن قام بت�أ�سي�س جتمع هدفه تبادل الأفكار
والآراء مع الن�ساء اللبنانيات حول دور املر�أة يف
املجتمع.
و�أو�ضح �أن هذه املجموعة جتوب القرى اجلنوبية
لإقامة ات�صاالت ولقاءات دائمة مع ن�ساء جنوبيات،
�أث��م��رت حتى الآن عن تبادل خ�برة ق ّيمة بني
الطرفني حول دور املر�أة على الأ�صعدة الإجتماعية
والثقافية وال�صحية� ،إ�ضافة اىل اكت�ساب معرفة
متبادلة ح��ول ال��ع��ادات والتقاليد وف��ن الطبخ
واملائدة يف كل من البلدين.
و�أ�شار الكولونيل الإيطايل يف حديثه اىل الأهمية
التي توليها قوات بالده للأطفال يف لبنان مو�ضحاً
�أنها �أقامت عدداً من احلفالت للأطفال يف اجلنوب
وزعت خاللها الكتب والهدايا ،كما �ساهمت يف
عملية التوعية للحد من خطر الألغام املزروعة يف
اجلنوب ،فقدمت يف هذا الإطار م�سرحية للأطفال
يف «طورا» تتناول القنابل العنقودية و�أخطارها
و�سبل الوقاية منها.

العقيد مانيلو �سكوبينيو

ال�صمود وتخطي ال�صعاب وحب احلياة .فلقد عانى
هذا ال�شعب طويالً منذ زهاء الثالثني عاماً ومل
يزل� ،إنه ي�ستحق احلياة الكرمية والهادئة ،وهو
قادر على تخطي ال�صعاب �إذا �أراد ذلك .كما �أكد �أنه
�أحب طبيعة لبنان اجلميلة واملناظر اخلالبة ،التي
ت�شبه اىل حد كبري طبيعة بلده �إيطاليا وخ�صو�صاً
بلدة املن�صوري ،وكذلك �أحب احللويات اللبنانية
والنبيذ اللبناين.
و�أع���رب �أخ�ي�راً ع��ن اع��ت��زازه وف��خ��ره مب�شاركة
اليونيفيل يف توفري الأم��ن وال�سالم لهذا البلد
اجلميل لبنان.

بنتيجته كمية من الأموال التي وظفت يف خدمة
املجتمع اللبناين ،واجلنوب ب�شكل خا�ص ،وقال:
لقد رممنا ع��دداً من امل�ستو�صفات يف اجلنوب
وقمنا بتجهيزها .و�أكد على الأهمية الكربى التي
توليها القوات الدولية الإيطالية للطبابة ،م�شرياً
اىل �أن ع��دداً من الأط��ب��اء الإيطاليني التابعني
لليونيفيل يقدمون خدمات طبية جمانية يف
امل�ستو�صفات اجلنوبية خلدمة املواطنني.
ويف ال�سياق نف�سه �أ�ضاف :القوات الإيطالية
يف ات�صال م�ستمر مع املنظمات الإجتماعية
يف وطنها بهدف تقدمي خدمات طبية لأهايل
اجلنوب ،لقد تولينا نقل �أحد املواطنني اللبنانيني
من بلدة البيا�ض اىل �إيطاليا للعالج من جراء
حادث �أدى اىل برت �ساقيه.

تعاون تام مع اجلي�ش اللبناين
من جهة �أخرى تناول الكولونيل �سكوبينيو املهام
الأمنية للقوات الإيطالية يف جنوب لبنان ،م�شرياً
اىل �أنها تتلخ�ص بتنفيذ القرار  1701داخل
القطاع الغربي .و�أو�ضح �أنه من �ضمن هذه املهام
تنفيذ دوري��ات راجلة وم�ؤللة والقيام بعمليات
مراقبة ال �سيما يف �أثناء الليل ملنع دخول ال�سالح.
و�أ�شار يف هذ الإطار اىل التعاون التام والكامل مع
اجلي�ش اللبناين ،مو�ضحاً �أن هناك عمليات تدريب
م�شرتكة مع بع�ض �ألوية اجلي�ش اللبناين تهدف
اىل خلق توا�صل دائم وجتان�س تام بني الطرفني.
وختم باحلديث عن الو�ضع املعنوي للجنود
الإيطاليني امل��وج��ودي��ن يف م��ن��أى ع��ن �أهلهم
وعائالتهم ،ف�أو�ضح �أن ما مل�سه ه�ؤالء من تعاطف
وود من ال�شعب اللبناين جعلهم ي�شعرون وك�أنهم
بني �أهلهم ،وح ّد بالتايل من وط�أة ال�شوق واحلنني
اىل الوطن.
قائد الكتيبة الأوىل :ال�صداقة بيننا
وال�شعب اللبناين تبدد ال�شعور بالغربة
يف بلدة معركة حيث تتمركز القوات الإيطالية
�إلتقت جملة «اجلي�ش» قائد الكتيبة الأوىل العقيد
ميكايل �شيتاديال ،الذي �أعرب عن �سروره يف ت�أدية
املهام املوكلة اليه �ضمن قوات الطوارئ الدولية
يف لبنان ،الفتاً اىل �أن الكتيبة الأوىل كانت من
بني الكتائب التي �شاركت يف اليونيفيل 1 -

العقيد ميكايل �شيتاديال

اىل الدوريات الراجلة التي تتم على �ضفاف نهر
الليطاين يف معظم الأحيان� ،إ�ضافة اىل التمارين
والتدريبات امل�شرتكة.
وعن العالقة التي تربطهم باملواطن اجلنوبي
�أو�ضح العقيد �شيتاديال :تربط اجلي�ش الإيطايل
عالقة �صداقة بال�شعب اللبناين الطيب وامل�ضياف،
تع ّو�ضنا عن ال�شعور بالغربة واحلنني اىل �أهلنا.
فالن�شاطات االجتماعية والثقافية التي ن�شارك
بها مع الأه��ايل عديدة ومتنوعة ،منها دورات
باللغة الإيطالية �إ�ضافة اىل الن�شاطات الن�سائية
يف مركز الكتيبة مع ال�سيدات الع�سكريات �أو يف
املنازل...

اليونيفيل بعيداً عن عائلته ،فيقول :حني غادرت
موطني خملفاً ورائ��ي زوج��ة وطفلة يف عامها
غ�صة
الثاين كنت حزيناً كالآخرين و�أعاين مثلهم ّ
الفراق .و�أ�ضاف :حني و�صلنا اىل لبنان ،وبعد �أن
اختربنا العي�ش فيه لأ�شهر قليلة ،تعرفنا اىل
�أ�سماء الأ�شخا�ص يف حميط �إقامتنا و�صرنا نتوقف
لإلقاء التحية عليهم ،فاكت�شفنا مع الوقت وطناً
جميالً و�شعباً طيباً جاهزاً ملنحنا �صداقته ولطفه،
الأمر الذي �ساعدنا يف تخطي الإح�سا�س بالغربة،
ليحل حمله �شعور بالإ�ستقرار لوجودنا �ضمن �أهل
لنا يقدمون لنا حمبتهم ودعمهم الكامل.
وحتدث النقيب الإيطايل عن �إعجابه بالعادات
جاهزون للمهمات

منذ العام  .1982وقال :مهامنا الأ�سا�سية هنا
ت�صب يف خانة تطبيق قرار جمل�س الأمن ،1701
املتعلق مب�ساعدة القوات الع�سكرية اللبنانية يف
توفري الأمن وب�سط �سلطتها يف هذه املنطقة
املمتدة من جنوب الليطاين وحتى اخلط الأزرق.
�إننا نعمل بتن�سيق وتوا�صل م�ستمرين مع
قادة اجلي�ش اللبناين ،حيث �إننا نقوم بدوريات
م�ستقلة وم�شرتكة مع اجلي�ش ،هذا باال�ضافة

و�أك��د �أنهم ي�شعرون بالأمان والطم�أنينة يف اللبنانية واملطبخ اللبناين والأماكن الأثرية يف
لبنان ،وي�ؤدون املهام الدقيقة املطلوبة منهم اجلنوب ،وال �سيما يف مدينة �صور حيث �أتيحت له
ر�ؤية الآثار الرومانية يف �أثناء تنفيذ مهمة له يف
على �أكمل وجه ومن دون �صعوبات.
املنطقة .و�أكد �أن �أكرث ما يحب يف لبنان هو بحره
كنت حزيناً ...ومع الوقت اكت�شفنا وطناً جميالً الرائع و�أنا�سه الطيبني.
مع النقيب الإيطايل �ألي�ساندرو فيغاريلي وهو
ت�صوير :را�شيل تابت
�آمر دورية يف قطاع معركة  -دير قانون ننتقل
اىل �شهادة �أخرى ...يتحدث عن جتربته يف قوات
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«نحن هنا مل�ساعدتكم
بالعقل والقلب»
تنت�شر القوات الكورية
يف ج��ن��وب ل��ب��ن��ان منذ
التا�سع ع�شر م��ن متوز
 ،2007ب���دءاً م��ن جنوب
الليطاين حتى جل البحر
جنوباً ،ومنها �إىل طريدبا
�شرقاً م���روراً بالعبا�سية
حتى جمرى نهر الليطاين.
و�صلنا �إىل قيادة املوقع
ال��ك��وري بعد �أن �أر�شدتنا
�إليه فرقة م�ؤللة من قوات
حفظ الأم���ن الإيطالية،
فا�ستقبلنا اجلنود الذين
يتولون احلرا�سة بابت�سامة
ودية ،ورافقنا �أحدهم �إىل
داخ���ل امل��وق��ع حيث كان
يف ا�ستقبالنا املالزم الأول
جانغ ه��و يل ال��ذي �أظهر
ترحيباً وحفاوة وا�ضحني،
ودعانا للدخول �إىل قاعة
ك��ب�يرة جم��ه��زة ب ��أح��دث
ال��و���س��ائ��ل ال��ت��ق��ن��ي��ة من
مكيفات وتلفزيونات ذات
�شا�شات عمالقة ،و�أجهزة
كمبيوتر متطورة.
ب��د�أ اللقاء بعر�ض فيلم
وثائقي م�ص ّور حول كيفية �إن�ضمام القوة الكورية
�إىل ق��وات اليونيفيل ،ب��دءاً من ال��ق��رار 1701
فالإنطالق من كوريا حتت �شعار «قوموا بالأف�ضل
من �أجل لبنان» ثم الو�صول �إىل بريوت.
وحتت �شعار «نحن متحدون» �شاهدنا التدريب
املكثف الذي خ�ضع له اجلنود الكوريون من القفز
باملظالت �إىل الرمايات ،فالتدريب بحراً وبراً� ،إىل
املركز التعليمي� ،إىل املطبخ والرباعة يف حت�ضري
امل�أكوالت!
«ن��ح��ن م�ستعدون للقيام بالأف�ضل كعائلة
واح���دة» ،حتت ه��ذا العنوان ن��رى م�شاهد لنزع
الألغام ودوريات ون�شاطات �إمنائية خمتلفة.
يف ختام العر�ض ظهرت على ال�شا�شة عبارة
موجهة �إىل اللبنانيني�« :أخوتي� ،أخواتي ،نحن

الكتيبة الكورية

الأف�ضل من �أجل لبنان
لكي ن�ش ّرف موطننا
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حتقيق
رميا �سليم �ضومط
ليال �صقر

الرائد جانغ هو يل

هنا مل�ساعدتكم بالعقل والقلب» .و�أخرياً م�شاهد
خمتلفة من بقاع لبنانية مع عبارة «ال�سالم
للبنان ،لكي ن�ش ّرف موطننا».
اختربنا احلرب
بعد العر�ض امل�ؤثر ال��ذي �شاهدناه ،كان حوار
مع الرائد جانغ هو يل �أو�ضح خالله �أن الكوريني
قد اختربوا احلرب يف بالدهم ،لذا فهم يدركون
تداعياتها وي�شعرون بواجب امل�ساعدة جتاه الدول
التي تعاين احلروب وال �سيما لبنان الذي قا�سى
�أبنا�ؤه لفرتة زمنية طويلة.
وعن مهمة القوات الدولية الكورية �أ�شار �أنها
تنق�سم �إىل �شقني :الأول تطبيق القرارات
الدولية على �صعيد حفظ الأمن من خالل الدوريات

وع��م��ل��ي��ات امل���راق���ب���ة،
وال��������ث��������اين ت����ق����دمي
امل�����س��اع��دات الإن�سانية
والدعم الإمنائي للمجتمع
اللبناين واجلنوب ب�شكل
خ��ا���ص .و�أو���ض��ح �أن��ه فور
انتهاء متركزها ،با�شرت
القوات الكورية الأعمال
الإن�����س��ان��ي��ة ،وم��ن بينها
امل�������س���اع���دات الطبية
للقرى اجل��ن��وب��ي��ة ،حيث
يتوىل طاقم طبي م�ؤلف
م���ن ط��ب��ي��ب ومم��ر���ض��ة

ويحملون احلزام الأ�سود يف اللعبة املذكورة.
وعن عالقة القوات الدولية الكورية باجلي�ش
اللبناين� ،أك��د جانغ هو يل �أن التن�سيق بني
الطرفني يتم ب�شكل ممتاز مو�ضحاً �أن قوات بالده
تدعم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف لبنان عن طريق
م ّدها مبعدات تقنية غري ع�سكرية.

و�أربعة جنود ممر�ضني ترافقهم �سيارة �إ�سعاف
جمهزة بكامل املعدات الطبية اخلا�صة بالطوارئ
زيارة املناطق اجلنوبية الواقعة �ضمن قطاعهم
ومعاينة املر�ضى فيها ،حيث يتم فح�ص حواىل
الأربعني مري�ضاً يومياً� ،إ�ضافة �إىل م ّدهم بالأدوية
الالزمة للعالج والتي ا�ستقدمتها القوات الكورية
من موطنها بهدف خدمة املجتمع اللبناين .و�أكد
�شعب ي�ستحق كل الدعم والتقدير
�أن القوات املذكورة خ�ص�صت �سيارتي �إ�سعاف
بكامل جتهيزاتها الطبية لنقل احلاالت الطارئة �أما عن عالقتهم مع املدنيني فقد �أو�ضح �أن
ال�شعب اللبناين ودود ومتوا�ضع ،مما �أثر ب�شكل
�إىل امل�ست�شفيات.
وا�ضح يف اجلنود الكوريني .و�أ�ضاف �أن القوات
الكورية قامت بكثري من التح�ضريات قبل املجيء
خدمات ...واحلزام اال�سود
من جهة �أخ��رى �أو�ضح الرائد الكوري �أن قوات �إىل لبنان من بينها االطالع على ح�ضارة لبنان
بالده خ�ص�صت لبنان بتقدميات ت�شمل خدمات
�إمنائية متنوعة من بينها �إن�شاء مدار�س لتعليم
الكومبيوتر و�أخ���رى لتعليم الفنون القتالية
كالتايكواندو ،م�شرياً �إىل �أن جميع القوات الدولية
الكورية يف لبنان هم من عديد القوات اخلا�صة

وثقافته ودرا�سة قوانينه ،م�ؤكداً �أن هذا الأمر �س ّهل
عملية التعاطي مع املواطنني.
كما �أكد �أن القوات الكورية و�ضعت اخلطط الالزمة
لدعم لبنان جي�شاً وجمتمعاً ،وقد با�شرت بتنفيذها
بحما�سة كبرية �آمالً �أن تتمكن من القيام بالأف�ضل
من �أجل هذا الوطن ال�صغري الذي ي�ستحق �شعبه
كل الدعم والتقدير.
يوم عمل
�شكرنا مودعني وانتقلنا �إىل موقع �آخر حيث
التقينا املالزم الأول جانغ هو يل الذي و�صل �إىل
لبنان منذ التا�سع ع�شر من متوز � .2007س�ألناه
عن �شعوره يف ظل وجوده يف �أر�ض غريبة بعيداً
عن �أهله وعائلته وبيته ،فبادر �إىل االجابة �أنه ال
يح�س ب�أنه يف غربة ،بل على العك�س ،فهو �سعي ٌد
ّ
وي�شعر وك�أنه يف كنف عائلته ،كما وي�شعر بالفخر
لت�أدية عمله .وي�شري املالزم االول �إىل ا�ستمتاعه
بال�سفر وبالتعرف �إىل ثقافة جديدة.

دورية للكتيبة الكورية
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يتوا�صل املالزم الأول مع عائلته عرب الهاتف
الذي م ّدتهم به الدولة الكورية للإت�صال املبا�شر
بعائالتهم يف منازلهم مبا�شرة .ويقوم بذلك
مرتني يومياً وذلك بغية طم�أنتهم عن �أحواله.
كما وي�ستخدم االنرتنت وما يقدمه من خدمات
للهدف نف�سه.
عمل تقليدي له يف
طلبنا منه و�صف ي��وم ٍ
ً
لبنان فقال :ن�ستيقظ عند ال�ساد�سة �صباحا يف
�أيام الأ�سبوع العادية ،وعند ال�سابعة �أيام ال�سبت
والأحد .نرك�ض بعدها حواىل الكيلومرتين ونعود
�إىل مراكزنا ونغت�سل لنتناول فطورنا (الذي
ننتقي مك ّوناته ب�أنف�سنا) ،ونبد�أ عملنا اجلدي
عند الثامنة فنقوم بدوريات خالل النهار وغريها
من املهام التي توكل �إلينا .ينتهي عملنا عند
اخلام�سة من بعد الظهر ،فنن�صرف حينها �إىل
اال�ستمتاع ب�أوقات فراغنا .وقد و ّفرت لنا القيادة
لأجل هذا الغر�ض عدة و�سائل ترفيهية :م�شاهدة

التلفزيون والأفالم ،االنرتنت والإت�صال بالأهل...
ثم نختم نهارنا باالغت�سال واخللود للنوم ليبد�أ يف
اليوم التايل نهار جديد...
• �إىل �أي حدّ ت�شعر �أنك تقوم بعمل
وفعال؟
أ��سا�سي ّ
 وفقاً لتجربتي ال�شخ�صية يف لبنان ،وبعيداًعن مهمة حفظ الأمن والتي نك ّر�س جمهوداً كبرياً
لها ،ثمة مو�ضوع �آخر �أريد التط ّرق �إليه ،وهو
يتعلق بالأمور احلياتية الأ�سا�سية يف املنطقة.
فقد �س�ألني بع�ض الأط��ف��ال عن �إم��ك��ان توفري
خدمات مثل املياه والطاقة الكهربائية� .صحيح
�أننا نحاول احل ّد من املخاطر وامل�شاكل ولكن هناك
�أمور �أخرى يجب معاجلتها.
38
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و�أ�ضاف قائالً :اللبنانيون ودودون جداً ،وهذا ما
نلحظه بو�ضوح خالل ت�أدية مهامنا� ،أحياناً نلج�أ �إىل
قطع الطرقات ب�آليات اليونيفيل الع�سكرية نظراً
اىل طبيعة الطرقات الوعرة والرتابية غري املع ّبدة
يف ق�سم كبري منها ،ومع ذلك يتف ّهمون الأمر وال
ينزعجون.
ً
�س�ألناه عما �أحبه يف لبنان فرد قائال �إنه يحب
الطبيعة اللبنانية وخ�صو�صاً ُزرقة البحر ،و�أبدى
�إعجابه بقرب ال�شاطئ من منطقة متركز املخ ّيم
(اجلبلية بطبيعتها) ،وهو «�أمر غريب ففي كوريا
يلزمك مدة ت��راوح بني الثالث �أو �أرب��ع �ساعات
للو�صول �إىل ال�شاطئ».
• و�سوى ذلك؟
 مل ّتت�سن يل الفر�صة بعد لتذ ّوق االطعمة
اللبنانية ،لكني تذوقت الفاكهة ووجدتها لذيذة
جداً ،املوز والكرز وغريها �أكرث ما �أحببته يف لبنان.
وح��ول االختالف يف الثقافة والتقاليد وكيف
يتك ّيف معه ،قال« :نحن هنا،
وعلينا تق ّبل الآخ���ر وفهمه،
اجلندي الأول
وعلينا من هذا املنطلق حماولة
دنغ �سنغ يل
ا�ستيعاب هذا الفارق الثقايف،
علينا ب���االح�ت�رام وال��ط��اع��ة،
وحماولة التعامل والتفاعل مع
الواقع».
حاولنا بعدها معرفة ما �إذا
�سنحت ل��ه ال��ف��ر���ص��ة بزيارة
امل���ع���امل وامل�����دن اللبنانية
ف�أخربنا �أن القيادة ّ
تف�ضل عدم
جتوال الع�سكريني يف املناطق
البعيدة عن املركز �إال يف �أوقات حمددة ،ومبا �أن
التعليمات تق�ضي ب�ضرورة حمل ال�سالح« ،نف�ضل
البقاء يف املركز ،فنحن �شعب م�سامل بطبيعتنا
وال نح ّبذ التجوال بني النا�س ب�أ�سلحتنا».
وقد الحظ املالزم الأول الكوري وبالرغم من فرتة
وجوده الق�صرية يف لبنان الفرق والتقدم الذي
طر�أ على املنطقة منذ وجود قوة حفظ الأمن.
ويختم حديثه قائالً :نحاول بكل الأ�ساليب املتاحة
تطوير القرابة بني املجتمعني الكوري واللبناين
للو�صول �إىل الأف�ضل.
�شرف وفخر
بدوره ي�ؤكد اجلندي الأول دنغ �سنغ يل �أن �إحقاق

ال�سالم يف لبنان ي�ستحق عناء الغربة و�أنه يعترب
دعم بالده للبنان �شرفاً له و�أنه ي�شعر بالفخر لكونه
هنا يف املنطقة .وي�ضيف :التوا�صل عرب الهاتف
واالنرتنت مع الأه��ل يف كوريا يخ ّفف عنا عناء
الغربة ،م�شرياً �إىل �أن القيادة �ستو ّفر لع�سكرييها
ع ّما قريب مزيداً من التقنيات بغية تقريب
امل�سافات وت�سهيل التوا�صل.
ميار�س اجلندي الأول دنغ �سنغ يل الريا�ضة،
ويطالع حيناً ويدر�س �أحياناً �أخ��رى ...و�أك�ثر ما
لفت انتباهه لطف اللبنانيني وب�شا�شة وجوههم
والطعام اللبناين خ�صو�صاً «الفالفل» ،ومن الفواكه
الكرز �إذ �إنه باهظ الثمن يف كوريا...
وحول �إح�سا�سه ب�ش�أن الثقافة املغايرة والتقاليد
وال��ع��ادات املختلفة ،يقول« :قبل و�صولنا �إىل
لبنان ،زودنا فكرة وا�ضحة حول الأو�ضاع الإجتماعية
وال��ع��ادات والتقاليد يف لبنان ،وه��ذا ما �س ّهل
الأمور».
العالقات املبا�شرة مع اللبنانيني حمدودة كما
يقول اجلندي الأول ،فهي غري موجودة �إال من خالل
م�ستو�صف اخلدمات الطبية الذي ان�ش�أه املخيم
مل�ساعدة اللبنانيني طبياً ،لكن ال بد للأمر �أن
يتط ّور ،فلم مي�ض على وجودنا يف لبنان �سوى
فرتة وجيزة.
دورية
يف ختام زيارتنا للمع�سكر الكوري ،دعينا ملرافقة
اجلنود يف دورية لهم يف املنطقة ،فانطلقنا وراء
�آليتي «ف��اب» وجيب ع�سكري �سالكني طرقات
فرعية بني �شجر الليمون والزيتون وحقول الذرة.
من طريدبا فالعبا�سية �إىل ب��رج رح��ال ،كان
مواطنون يرحبون بقوات حفظ ال�سالم ويلوحون
لهم بالأيدي� .أما االطفال فلم يكتفوا بالتلويح بل
كانوا يرفقونه بالهتافات.
توقفنا يف نقطة مراقبة يف برج رحال حيث
تف ّرق اجلنود على التالل لتنفيذ مهمتهم ،فيما
كنا نراقب عن م�سافة غري بعيدة مدى جديتهم
والتزامهم يف ت�أدية واجبهم.
بعد فرتة من املراقبة عاد اجلنود �إىل �آلياتهم
ليفيدوا ر�ؤ�ساءهم �أن املهمة ن ّفذت بنجاح ،و�أن
املنطقة نظيفة وخالية من ال�شبهات.
ت�صوير :را�شيل تابت

قوات الواجب
القطرية

 ...وما �إن
و�صلنا
اىل هناك
حتى
تبددت
م�صاعب
الطريق
حتقيق:
رميا �سليم �ضومط
ماري احل�صري
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�شوارع قطر يف طرقات الطريي!
يف الطريي غرب نهر الليطاين تتمركز «قوات
الواجب القطرية» ،انطلقنا من بريوت يف الثامنة
�صباحاً ،لكننا مل ن�صل قبل احلادية ع�شر ظهراً.
ثالث �ساعات ونحن حتت وط ��أة �أ�شعة ال�شم�س
احلارقة .لكن ما �إن و�صلنا املخيم القطري حتى
ن�سينا الطريق وم�صاعبها .ع ّرفنا عن �أنف�سنا
فانهالت عبارات الرتحيب من كل حدب و�صوب،

املقدم الركن الطيار حممد احمد ال�سبيعي

واجب ال�ضيافة �أوالً
داخ��ل املكتب يتجلى الكرم العربي بو�ضوح!
فاملقدم الركن الطيار ال�سبيعي �أبى �إال �أن يق ّدم
لنا بنف�سه التمر القطري واحللويات العربية ،ثم
طلب الع�صري والقهوة وخمتلف �أنواع «ال�ضيافات»
قبل مبا�شرة حوارنا ال�صحفي.
ب��ادرن��اه بال�س�ؤال ع��ن ر�أي���ه بوطننا ،ف�أجاب
«لبنان بلد جميل ،ذو طبيعة خالبة ،و�أنا�سه
طيبون للغاية» ،مو�ضحاً �أن كل بلدة
تدخلها ال��ق��وات القطرية تالقي
فيها الرتحيب من جميع الطوائف
والفئات والأع��م��ار .و�أ�شار �أن��ه حني
يحتاج الع�سكريون ل�شراء �شيء
ما خالل عملهم امليداين ،يرف�ض
البائعون اللبنانيون �أن يتقا�ضوا
ثمن امل�شرتيات .و�أ���ض��اف« :نحن
ن�شعر بالفعل �أن��ن��ا ب�ين �أهلنا
و�أعتقد �أن ال�شعور متبادل بيننا
وب�ين امل��واط��ن�ين» .و�أ���ش��ار اىل �أن
القوة القطرية ت�سعى با�ستمرار
اىل توطيد العالقات مع الأه��ايل
بهدف خدمتهم ب�شكل �أف�ضل .ويتم
ذلك عن طريق الزيارات املتبادلة
ب�����ص��ورة م�ستمرة م��ع املخاتري
ور�ؤ�ساء البلديات� ،إ�ضافة اىل تلبية
الدعوات الر�سمية ،وامل�شاركة يف
خمتلف املنا�سبات.

وكان وقعها يف نفو�سنا �أطيب من املياه الباردة
التي ق ّدمت لنا و�أعادت الينا الن�شاط واحليوية.
م�ساندة اجلي�ش وخدمات للأهايل
بني مدخل املخيم ومكتب قائد القوة بالوكالة
املقدم الركن الطيار حممد �أحمد ال�سبيعي طريق من جهة �أخ��رى حت��دث املقدم الركن الطيار
ق�صري ن�سبياً يلفتك فيه �إطالق �أ�سماء �شوارع يف ال�سبيعي عن الدور الذي ت�ضطلع به قوة الواجب
قطر على عدد من الطرقات التي ّمت تنظيمها القطرية �ضمن اليونيفيل ،ف�أو�ضح �أنها ت�شارك
يف تطبيق القرار  ،1701مبا فيه احلفاظ على
داخل املوقع.

الأمن والإ�ستقرار يف اجلنوب عرب مراقبة احلدود
وم�ساعدة اجلي�ش اللبناين� ،إ�ضافة اىل تذليل �أي
�صعوبة قد تعرت�ض و�صول امل�ساعدات الإن�سانية
للمجتمع املدين.
وتطرق القائد القطري اىل الأعمال الإمنائية
والإن�سانية التي تقوم بها ق��وة ب�ل�اده ،ومن
بينها �إعادة ترميم املجال�س البلدية يف بع�ض
القرى اجلنوبية ،و�إن�شاء عيادات جم ّهزة مبختلف

النقيب جا�سم العطية

امل�ستلزمات الطبية يف عدد من املناطق يف
اجلنوب� ،إ�ضافة اىل توفري كمية كبرية من الأدوية
املجانية للمر�ضى.
ً
ً
ً
كما �أ�شار اىل �أن فريقا طبيا تابعا للقوة القطرية
يتوىل زيارة مناطق جنوبية للإطالع على حاجات
املواطنني من الأدوي��ة التي يتم ت�أمينها من
ال�صيدليات املحلية ،ومن ثم �إي�صالها اىل اجلهة

التي حتتاجها ب�إ�شراف رئي�س البلدية.
يف الإطار نف�سه ،ذكر املقدم الركن ال�سبيعي
�أن قوة الواجب القطرية ت�ستقبل املر�ضى يف
عيادتها اخلا�صة داخل املخيم ،كما تتك ّفل بعالج
بع�ض املر�ضى يف م�ست�شفيات اجلنوب وبريوت،
وتتوىل توفري الأجهزة الالزمة مل�ساعدة م�صابي
احلرب على موا�صلة حياتهم ب�شكل �سليم قدر
امل�ستطاع .و�أ�ضاف �أنها قدمت عدداً من �سيارات
الإ�سعاف املج ّهزة لبع�ض القرى
اجلنوبية بهدف نقل املر�ضى
وامل�صابني اىل امل�ست�شفيات،
كما �شاركت يف �أعمال �إن�سانية
يف مركز عيتا ال�شعب لذوي
الإحتياجات اخلا�صة.
مهمتنا تك ّللت بالنجاح
يف تقييم ل���دور ق���وات الواجب
القطرية يف لبنان �أو�ضح القائد
القطري �أن ب�لاده ت�شارك للمرة
الأوىل يف عملية حفظ ال�سالم،
م�ؤكداً �أن هذه املهمة قد تك ّللت
بالنجاح ب�سبب دعم امل�س�ؤولني
القطريني ،والتدريب املكثف
الذي خ�ضع له عنا�صر القوة يف
وطنهم.
و�أ����ض���اف �أن ه��ن��اك عملية
تثقيف م�ستمرة للع�سكريني من خالل املحا�ضرات
�إ�ضافة اىل التدريب الع�سكري اخلا�ص بالقوة
والتمارين امل�شرتكة مع القوات الفرن�سية بحكم
وجودها يف موقع جماور.
و�أ�شار �أي�ضاً اىل التن�سيق امل�ستمر مع اجلي�ش
اللبناين وب�شكل خا�ص اللواء احلادي ع�شر ،م�ؤكداً �أن
العالقة بني الطرفني ممتازة وهناك دائماً زيارات

متبادلة وم�شاركة يف الإح��ت��ف��االت التكرميية
والدعوات الر�سمية.
وع��ن الو�ضع املعنوي للع�سكريني يف ظل
وجودهم خارج موطنهم وبعيداً عن عائالتهم� ،أكد
املقدم ال�سبيعي �أن العالقة الطيبة التي تربط
ما بني عنا�صر القوة القطرية وال�شعب اللبناين
كفيلة ب�إزالة �أي �شعور بالغربة .كما �أ�شار اىل
�أن القوة قد �أن�ش�أت قرية ريا�ضية داخل املخيم
بهدف الرتفيه عن الع�سكريني يف �أوقات فراغهم،
مو�ضحاً �أن هذه القرية ت�ستقبل النوادي املدنية
يف مباريات ريا�ضية بني الطرفني.
ً
وختم قائد القوة القطرية حديثه قائال :قد يكون
حجم قوة الواجب �صغرياً ( 203ع�سكريني)� ،إال �أن
�إدارة املهمة ب�شكل �صحيح وت�ضافر اجلهود بني
اجلميع لإدارة الوظائف على �أكمل وجه ي�ؤدي اىل
جناح و�إجنازات كبرية.
الأر�ض والنا�س
م�ضى على وج��ود النقيب جا�سم العطية يف
لبنان ب�ضعة �أ�شهر مل ي�شعر خاللها ب�أي غربة من
حيث العادات والتقاليد .كلنا عرب يقول ،وال�شعب
اللبناين م�ضياف وطيب� .أما الطعام اللبناين
فلذيذ جداً خ�صو�صاً املقبالت اللبنانية ،وي�ضيف:
لقد �أحببت طبيعة الأر�ض والنا�س.
وح��ول وت�يرة العمل يقول :حلظة بدء ال��دوام،
�أي يف ال�سابعة �صباحاً ،يتم توزيع املهام على
�أف��راد القوة من اكت�شاف املناطق ،وم�ساعدة
النا�س والقيام بدوريات .ننطلق يف مهامنا ويف
نهاية الدوام ،تق ّدم التقارير حول تنفيذها� .أما
يف �أوقات الفراغ فنمار�س الريا�ضة وجن ّهز �أنف�سنا
لليوم التايل.
ت�صوير :را�شيل تابت

�أعلنت قطر �سحب كتيبتها العاملة قي يونيفيل يف � 7شباط 2008
فيما كان العدد قيد التح�ضري للطبع
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من القرار � 425إىل 1701

دعم اجلي�ش وم�ساندة االهايل
من منطقة ا�ستوائية حارة انتقلت
الكتيبة الغانية �إىل ج��ن��وب لبنان
وبالتحديد �إىل منطقة القوزح ،ملبية
نداء واجب حفظ ال�سالم ،متغلبة على
ال�صعوبات الناجمة عن الفارق الكبري
بني مناخي البلدين.
قائد الكتيبة املقدم فرن�سي�س اوفوري
( )Francis Oforiيح ّدد قطاع م�س�ؤوليته
�ضمن لواء يعمل يف منطقة الناقورة،
ومهمة الكتيبة الغانية تقع يف القطاع
الغربي.
هو القائد رقم  57بني الدفعات التي
قدمت �إىل لبنان منذ ال�سبعينيات من
القرن املا�ضي؛ حينها كانت الكتيبة
متار�س مهامها وفقاً للقرارين 425
خربة
و ،426الآن يح ّدد مهامها القرار .1701
ّ
وي��رك��ز امل��ق��دم �أوف����ري على اخلربة
�أما عدد اجلنود الغانيني فهو  868جندياً.
التي متيز كتيبته عن باقي الوحدات
وي�شرح املقدم �أوف��وري� :إن مهمتنا
الأ�سا�سية مراقبة اخل��ط االزرق ،دعم
يف اليونيفيل« .نحن معتادون على
حتقيق
اجلي�ش وال�سلطات اللبنانية �ضمن قطاع
املهام خارج البالد مثل رواندا والكونغو
م�س�ؤوليتنا جنوب الليطاين ومنع �أي
ندين البلعة
و�سرياليون ولبنان وغريها ،وذلك منذ
كارال حداد
ن�شاط عدائي يف قطاع عمل الكتيبة.
العام  .1960كل اخلربة التي اكت�سبناها
• ماذا عن املهام والن�شاطات
يف هذه التجارب نطبقها يف لبنان وهذا
ما مي ّيز كتيبتنا� .أما االبتعاد عن الوطن
االخرى؟
والعائلة ف�أمر تع ّودنا عليه».
 نق ّدم خدمات طبية عامة �إذ نر�سلالإن��ف��ج��ار ال���ذي ا�ستهدف الكتيبة
يومياً فريقاًَ طبياً يجوب املدار�س.
االيرلندية يف منطقة الرميلة ح�صل
ومنلك �ضمن مركزنا م�ستو�صفاً ن�ستقبل
قبل ي��وم واح��د م��ن زيارتنا للكتيبة
فيه املدنيني للمعاينات الطبية� ،إ�ضافة
الغانية .ن�س�أل عن �شعورهم حيال ما
�إىل م�ستو�صف �آخر يف منطقة ال�ضهرية
ح�صل ومدى �إح�سا�سهم باخلطر ،فيقول
 املطمورة.ً
املقدم �أوف���ري« :مهمة حفظ ال�سالم
�إىل ذل��ك ننظم دوري����ا دورات يف
حتفل باملخاطر واحل��وادث ،وقد يحدث
املعلوماتية .الكتيبة ال�سابقة عملت
على ذلك يف منطقة كفردونني �أما الآن
ذلك لأي كان .نحن جمهزون بالإجراءات
الالزمة حلماية �أنف�سنا ،ولكننا ن�أمل �أال
فنحن نعمل يف بيت ليف ،حيث نقوم
يتكرر الأمر».
ب�إن�شاء مركز معلوماتية يف البلدية.
كما نعطي خالل ال�صيف درو�ساً باللغة
الن�ساء �أي�ضاً يلبني نداء الواجب
الإن��ك��ل��ي��زي��ة بالتن�سيق م��ع املختار
اوفري
سي�س
�
فرن
املقدم
للن�ساء دور هام يف الكتيبة الغانية ،اذ
ورئي�س البلدية� ،إذ يزيد عدد ال�سكان يف
ي�شاركن يف م�س�ؤوليات ومهام خمتلفة.
املنطقة يف هذا الف�صل.
ً
وقد التقينا النقيب �إني�ستينا � ّأ�سان (Captain
ويخربنا قائد الكتيبة الغانية �أي�ضا �أنهم يق ّدمون االحتياجات اخلا�صة (ماء و�أدوي��ة ورعاية �صحية)
دعماً ملدر�سة يف عيتا ال�شعب هي ل�ل�أوالد ذوي وذلك ب�شكل دوري ومنتظم .كما يقيمون احتفاالت  )Enestina Assanم�س�ؤولة التوجيه وال�صحافة

الكتيبة
الغانية
كانت وما
زالت جاهزة
للم�ؤازرة
جنوباً
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يف عدة منا�سبات هدفها تعزيز ال�شعور
بالأمان خ�صو�صاً لدى الأوالد.
و�أف�صح املقدم عن م�شروع بالتعاون
مع �أهايل بيت ليف لتجهيز م�ست�شفى،
ب��ح��ي��ث ي��ق � ّدم��ون امل�����س��اع��دة �ضمن
الإمكانات املتوافرة.
يتم التن�سيق بني الكتيبة الغانية
يخ�ص الدوريات
واجلي�ش اللبناين يف ما ّ
امل�شرتكة الآلية والراجلة �ضمن برنامج
مدرو�س« .لقد قمنا بتمارين م�شرتكة
وتن�سيق م�سبق قبل ب��دء الدوريات
وذلك مب�ساعدة �ضباط االرتباط».
كما يقومون بدوريات غري ع�سكرية،
بهدف التق ّرب من ال�سكان املحليني
وت�سهيل االت�صال معهم.

النقيب اني�ستينا ا ّ�سان

( )PIOيف الكتيبة التي حدثتنا عن مهامها،
قالت« :مهمة فريق التوجيه الأ�سا�سية هي
ت�أمني ال�صلة مع و�سائل الإعالم اللبنانية ودعوتها
لتغطية ن�شاطات الكتيبة يف املناطق �ضمن
نطاق م�س�ؤوليتها».
هي متزوجة ولكن ذلك مل مينعها من ت�أدية
واجبها ،فهي تعترب كما قائد الكتيبة� ،أن مهمة
حفظ ال�سالم «ه��ي مهمة مق ّد�سة تدفعنا �إىل

تخطي كل ال�صعوبات ،»...وكونها �أم��ر�أة فذلك
يجعلها �أقرب �إىل الن�ساء والأطفال و�أكرث تفهماً
لق�ضاياهم واحتياجاتهم.
�أما ال�صعوبات والتحديات التي تواجهها الكتيبة

الغانية خ�لال عملها يف جنوب لبنان فتوجزها
بالقول« :التحدي االهم هو الطق�س الذي يختلف
عن طق�سنا الإ�ستوائي ولكننا جم ّهزون ب�شكل جيد
للمواجهة .هذا باال�ضافة �إىل اختالف التقاليد واللغة
ولكننا نحرتم هذا االختالف ون�ستعني مبرتجمني
لبنانيني ي�س ّهلون علينا التوا�صل مع ال�سكان».
تق ّبل ال�سكان املحليني لوجود الغانيني بينهم
وترحيبهم بهم وبكل ن�شاط يقدمونه �أمر وا�ضح
كما ت�شري النقيب التي تخربنا �أن للكتيبة الغانية
فرقة مو�سيقية ( )Bandتعزف وحتيي احلفالت
يف خمتلف املناطق اجلنوبية �ضمن قطاع
م�س�ؤوليتها.
قبل �أن ن��و ّدع الكتيبة الغانية يح ّملنا كل من
قائدها وم�س�ؤولة التوجيه فيها �أمنية تعبرّ عن
�شعور اجلميع :نتمنى �أن يعود ال�سالم �إىل لبنان،
عندها نكون قد جنحنا يف مهمتنا ،و�سنزور لبنان
ك�سائحني.
ت�صوير :الرقيب رميون واكيم
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القبعات الزرق يف بحرنا �أي�ضاً...

املقدم يونكن:
تربطنا باجلي�ش
اللبناين عالقة
مميزة ومثمرة

امل�ست�شار الع�سكري يف ال�سفارة االملانية ولفغان يونكن

حتقيق :تريز من�صور  -ماري احل�صري  -كارال حداد
م�شاركة بحرية
ت�شارك ال��دول��ة الأملانية يف ق��وات الطوارئ
الدولية (اليونيفيل) من خالل قواتها البحرية.
مهامها الأ�سا�سية مراقبة حدود املياه الإقليمية،
وت�شاركها يف هذه املهمة هولندا ،تركيا واليونان.
يت�ألف طاقم القوات البحرية من خم�سة طرادات
�سريعة وكا�سحتي �ألغام و 5فرقاطات (طول 150
مرتاً) على متنها هليكوبرت ،و� 14سفينة بحرية
قوام طاقمها  1500عن�صر بحري .تنت�شر هذه
القوات خارج املياه الإقليمية الدولية وعلى طول
احلدود اللبنانية من ال�شمال اىل اجلنوب .مهامها
مراقبة ال�سفن ومعرفة جهة �إبحارها ،و�إبالغ غرفة
العمليات يف املركز الرئي�س لقيادة اليونيفيل يف
الناقورة ،التي تب ّلغ بدورها غرفة العمليات يف
املقدم رونكوف�سكي:
القوات البحرية اللبنانية ،اىل ن�شاطات تدريبية.
«اجلي�ش» التقت ع���دداً م��ن ال�ضباط الأمل��ان قدرة املتابعة على الرغم من توا�ضع العتاد
الذين يت�سلمون مراكز قيادية يف وحدة بالدهم ،امل�س�ؤول عن فريق التدريب الأمل��اين املقدم
وجميعهم ن ّوهوا بكفاءة �ضباط وعنا�صر البحرية فرانك رونكوف�سكي ق��ال« :منذ ال�سنة تقريباً،
اللبنانية وحرفيتهم.
نقوم ب��دورات تدريب الطاقم البحري اللبناين
على ال�سيطرة على الأ�ضرار على منت ال�سفن،
املقدم يونكن:
واملق�صود بالأ�ضرار� ،إخماد احلرائق ،منع تدفق
املياه اىل داخ��ل ال�سفن ،التعامل مع اجلرحى
«كفاءة عالية وقدرة على ال�سيطرة»
امل�ست�شار الع�سكري يف ال�سفارة الأملانية املقدم وامل�صابني على م�تن ال�سفن ،التعاطي مع
ولفغان يونكن حت��دث اىل جملة «اجلي�ش» عن
نوعية العالقة التي تربط القوات البحرية الأملانية
والقوات البحرية اللبنانية ،فقال« :العالقة جد
مميزة ومثمرة .منذ نحو ال�سنة بد�أنا متارين
الغو�ص على �سفينتني ،وهي ت�سري ب�شكل جيد.
�إن ال�ضباط والعنا�صر يف القوات البحرية اللبنانية
يتمتعون بكفاءة عالية ،ويتطورون ب�شكل �سريع
وهم ق��ادرون على ال�سيطرة على الأ���ض��رار .لقد
�أن�ش�أت البحرية اللبنانية ال�شبكة الرادارية احلديثة
ملراقبة ال�شاطئ اللبناين ،بتمويل �أملاين بلغت
قيمته مليون ومئتي �ألف يورو .كما ق ّدمت �أملانيا
مركبني ع�سكريني ،خا�صني بالدوريات البحرية،
يبلغ طول الأول  35مرتاً والثاين  19مرتاً».
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الأعطال داخل املحركات يف احلاالت الطارئة و�إنقاذ
الغرقى ...الخ.
ً
كما �شملت التدريبات �أي�ضا ممار�سة ال�ضغط
على العنا�صر لزيادة قوة احتمالهم يف حالة احلرب
ولرفع م�ستوى الكفاءة يف التدريبات».
و�أ���ض��اف« :يتمتع ال�ضباط والع�سكريون يف
القوات البحرية اللبنانية بكفاءة عالية و�إرادة قوية
ظهرت من خالل التدريبات ،وذلك على الرغم من
توا�ضع عتادهم .ونحن م�ستمرون يف التمارين
التي تتم بني القوات البحرية الأملانية وبني
القوات البحرية اللبنانية للم�ساعدة عمالنياً يف
�إطالق �شبكة الرادارات».
املقدم كروجر:
القوات البحرية اللبنانية والأملانية
مت�ساويتان يف الكفاءة واحلرفية
امل�س�ؤول الإعالمي يف القوات الأملانية العاملة
مع اليونيفيل املقدم كروجر قال ب��دوره�« :إن
التمارين م�ستمرة بني القوات البحرية اللبنانية
والقوات البحرية الأملانية وب�شكل ف ّعال .فهي
جت��ري مرتني كل �أ�سبوعني .كما �أن التن�سيق
دائم وم�ستمر مع غرفة العمليات يف الناقورة،
تن�سق بدورها مع غرفة عمليات البحرية
التي ّ

امل�س�ؤول االعالمي املقدم كروجر

اللبنانية .واملم ّيز يف ك��ل ذل��ك� ،أن ال�ضباط
والع�سكريني اللبنانيني يتمتعون بكفاءة عالية
وي��رغ��ب��ون بالتع ّلم ويعملون بحرفية رفيعة
امل�ستوى ،و�أنهم يتقنون اللغات وق��ادرون على
الت�أقلم ب�سرعة قيا�سية مع املجتمعات وال�شعوب
املختلفة .وبالتايل ميكننا القول �إن القوتني
مت�ساويتان يف الكفاءة واحلرفية ،وهذا ما مل�سته
خالل عملي مع قوات الطوارئ الدولية ،م�شرياً اىل
�أن مهمته ت�ستغرق �أربعة �أ�شهر ،اىل حني انتهاء
مدة ت�س ّلم الدولة الأملانية قيادة القوات البحرية
(�شباط .»)2008
و�أ�ضاف« :ال تواجهنا �أية �صعوبات تذكر( ،ال �سيما

�ضابط املراقبة املالزم االول البحري فولهري

�أننا و�ضعنا جدوالً لعملنا ركز على نقاط �أ�سا�سية
هي« :التعرف على الأماكن والتع ّود عليها ،مرحلة
الت�أ�سي�س والتن�سيق مع اجلي�ش اللبناين وتطوير
عمله .العمل مع اليونيفيل جديد ومميز ،ويختزن
خربة غنية مل �أعهدها �سابقاً يف حياتي العملية،
ال �سيما �أنها يف بلد جميل ومميز كلبنان .مناخه
جديد بالن�سبة �إ ّ
يل ،مل �أعتد عليه بعد� ،إنه كف�صل
ال�صيف .كما �أنني �أحببت �شعبه كثرياً ،و�أرغب
يف زي��ارة الأماكن الأثرية �إذا توافرت الظروف
الأمنية لذلك .ولقد �أحببت امل�أكوالت اللبنانية،
كاحلم�ص بالطحينة وال�سمك واخلبز والعرق البلدي
والنبيذ.»...

يف غرفة العمليات

قائد كا�سحة �ألغام بحرية:
بريوت مذهلة!
خ�لال جولتنا على البحرية الأملانية العاملة
التقينا امل�لازم الأول البحري فولهري� ،ضابط
املراقبة وامل�س�ؤول عن قيادة مركب من نوع
كا�سحة �ألغام.
يف ما خ�ص العالقة بني البحريتني الأملانية
واللبنانية ،يجد املالزم الأول البحري فولهري �أن
اجلنود اللبنانيني متعاونون جداً وودودون ويعملون
بجهد كبري .م�شرياً اىل التمارين امل�شرتكة
ٍ
املتنوعة ،ومنها متارين تقنية التوا�صل خ�صو�صاً
على �صعيد ا�ستعمال ال��رادار ،ومتارين تفتي�ش
ال�سفن الداخلة اىل املرف أ� اللبناين واخلارجة
منه.
ّ
املركب اخلا�ضع مل�س�ؤوليته نفذ ع�شرات
عمليات التفتي�ش لل�سفن ،و�شارك يف عدة
متارين.
املالزم الأول البحري فولهري �أبدى �إعجابه
بطبيعة لبنان و�شعبه ومناطقه ،خ�صو�صاً
مدينة بريوت التي و�صفها باملذهلة و�ش ّبهها
بالعا�صمة الإيطالية روما.
ت�صوير :را�شيل تابت
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مقر قوات الطوارئ

�شعوب و�أمم يف الناقورة
اجلن�سية) �أو�ضح «�أن مهمته
�شعب ي�ستحق ال�سالم
الأ�سا�سية مع ق��وات الطوارئ
على ار���ض الناقورة تلتقي
حتقيق
���ش��ع��وب و�أمم :م��ن اليونان
الدولية هي توفري الأم��ن يف
تريز من�صور
وق�ب�ر����ص ،وم����ن غ��وات��ي��م��اال
جنوب لبنان من خالل تطبيق
كارال حداد
وتانزانيا و�إ�سبانيا وايرلندا...
قرار جمل�س الأمن  1701والذي
ً
ن�أمل �أن ي�ستتب نهائيا يف
ماري احل�صري
�ضباط وع�سكريون من خمتلف
القريب العاجل».
�أنحاء العامل ميار�سون مهامهم
وقال�« :إنها املرة الأوىل التي
وفقاً للقرار .1701
يف املركز الرئي�س لقوات الطوارئ يف الناقورة ي�شارك فيها مبهمة ع�سكرية مع الأمم املتحدة،
التقت «اجلي�ش» عدداً ممن حملهم الواجب من كما �أنها املرة االوىل التي �أزور فيها لبنان .لقد
بالدهم �إىل لبنان ليقوموا مبهام ع�سكرية و�أخرى �أحببت هذا البلد اجلميل الذي ي�شبه يف طبيعته
�إن�سانية .ومن بني الذين حتدثت �إليهم �ضباط �إىل حد بعيد طبيعة بالدي .مل ّ
يت�سن يل لغاية
اليوم زيارة املواقع ال�سياحية ،التي يقولون عنها
يتولون وظائف قيادية.
امل�س�ؤول االعالمي يف مركز الناقورة النقيب �أنها رائعة اجلمال .جتربتي الع�سكرية مع الأمم
توما�س منويل (�إ�سباين اجلن�سية) �أكد �أهمية املتحدة جميلة وجيدة ،كما �أن ال�شعب اللبناين
املهمة التي تقـوم بها قـوات الطـوارئ الدولية حمب وجميل وي�ستحق احلياة والعي�ش بكرامة».
يف اجلنوب يف جمال م�ساعدة القوات الأمنية
مهمة مميزة
اللبنانية يف تعزيز الأمن وتطبيق القرار 1701
وقال�« :إن التعاون بني قوات اليونيفيل واجلي�ش الرائـد البحري �أجنلـو دوكـا�س (م�سـ�ؤول يف
اللبناين وثيق وجيد ،كما �أن لبنان جميل جداً يف غرفـة عمليات البحرية ،يوناين اجلن�سية) حتدث
طبيعته و�شعبه ال��ذي ي�ستحق العي�ش بكرامة عن جتربته فقال:
«�إنها املرة االوىل التي �أ�شارك فيها مع قوات
و�سالم.
تقوم اليونيفيل بعدة ن�شاطات ويف جماالت ال��ط��وارئ الدولية اليونيفيل يف ه��ذه التجربة
خمتلفة ،تربوية ،طبية� ،إمنائية واجتماعية ...الفريدة من نوعها ،ويف بلد رائع كلبنان .بد�أت
واليوم بالذات نعر�ض �صوراً حول �أهم الن�شاطات مهمتي منذ �ستة �أ�شهر (قابلة للتجديد) وهي
التي قامت وتقوم بها اليونيفيل يف لبنان (يف تتمحور يف مراقبة البحر من خالل غرفة العمليات
مركز با�سل الأ�سد يف مدينة �صور) علماً �أن هذه يف مركز الناقورة ومب�شاركة الزمالء من دول
ال�صور عر�ضت للمرة االوىل يف املركز الرئي�س ماليزيا ،اليونان ،تركيا� ،أملانيا وهولندا.
ً
للأمم املتحدة يف نيويورك ،و�سوف تعر�ض يف �إننا نواجه �صعوبات عديدة ،خ�صو�صا االعتداء
عدة �أماكن جنوبية».
و�أ�ضاف�« :آم��ل �أن يعم ال�سالم يف لبنان ،و�أن
ينعم �أهله بالطم�أنينة وراحة البال».
بلدكم ي�شبه بلدي
النقيب �أنا�ستا�سيو�س بالنو�س (م�س�ؤول
يف القوات اجلوية يف مركز الناقورة ،يوناين
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النقيب توما�س منويل

النقيب انا�ستا�سيو�س بالنو�س

الإرهابي الذي تعر�ضت له قوات الكتيبة اال�سبانية،
ولكننا نتخطى هذه ال�صعوبات �إمياناً منا بالدور
الذي تقوم به قوات اليونيفيل يف حفظ الأمن
يف لبنان ،لأن ال�شعب اللبناين ي�ستحق احلياة
والعي�ش ب�سالم وطم�أنينة.
وال بد لنا من اال�شارة �إىل �أن التعـاون مع البحريـة
اللبنانيـة ممتـاز ،كما �أن ال�ضبـاط والع�سكريني
يتمتعون بكفاءة عالية».
ً
و�أ���ض��اف« :لقد �أحببت لبنان ج��دا كما �أحببت
�شعبه الطيب وطبيعته اخلالبة ،و�إنني �أرغب يف
زيارة الأماكن ال�سياحية ،ولكن هذا يتوقف على
الو�ضع الأمني الذي �آمل �أن يكون جيداً».
 ...اليوم �أف�ضل بكثري
الرائد �سيمون مرتنك (مقدونيا) قال�« :إنها

الرائد البحري اجنلو دوكا�س

الرائد �سيمون مرتنك

املرة االوىل التي ت�شارك فيها بالدي العمل مع
قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) ،و�إن مهامي
الأ�سا�سية تندرج �ضمن خانة احلفاظ على الأمن
يف منطقة اجل��ن��وب وتطبيق ال��ق��رار ،1701
وبالتايل ف�إن العمل يجري ليالًَ ونهاراً يف غرفة
العمليات  -الق�سم الربي يف مركز الناقورة.
و�أ���ض��اف« :لقد واجهت �صعوبات �صحية يف
املرحلة االوىل من خدمتي �أي منذ ال�ساد�س ع�شر
من �أيار املا�ضي ،ناجتة عن تغيري املناخ ولكن
اليوم الو�ضع �أف�ضل بكثري ،خ�صو�صاً بوجود �أنا�س
حمبني وم�ضيافني ،يبعثون يف النف�س الراحة
والطم�أنينة� .آمل �أن يعم ال�سالم يف هذا البلد
اجلميل ،و�أن ينعم �أهله براحة البال».
ونفى الرائد مرتنك وجود �أية �صعوبات تذكر يف
عمله ،منوهاً بالتعاون الذي يتم بني اليونيفيل

الرائد املهند�س غور�سكي مات�شي

املقدم جريار كوين

الغيار وق�سم الدهان ...حيث يتم �إ�صالح الآليات
اخلا�صة بقوات الطوارئ الدولية وجت��ري �أعمال
ال�صيانة علماً �أنه لكل كتيبة القدرة واحلرية يف
ت�صليح �آلياتها».
وعن ال�صعوبات التي يواجهها يف عمله قال:
«التحقت باليونيفيل منذ ال�شهر والن�صف ،ومل
�أواج��ه �أية �صعوبات ،بل اكت�شفت �أهمية اخلربة
وغناها التي ميكن �أن �أكت�سبها يف عملي مع
اليونيفيل حيث تبادل اخلربات مع دول عديدة
من العامل ،وخ�صو�صاً يف بلد جميل ومميز مثل
لبنان ،ولذلك فقد م��ددت ف�ترة خدمتي �سنة
املالزم �أموراف�سكا جي�ستيتا
واحدة .وامللفت يف لبنان طبيعته اخلالبة وقرب
البحر من اجلبل ،هذا بالإ�ضافة اىل �شعبه الطيب
واجلي�ش اللبناين ،خ�صو�صاً يف جم��ال تبادل وامل�ضياف ،وح�ضارته العريقة».
املعلومات.
امل�س�ؤولة عن الوجبات الغذائية
خدمة ممددة
�أحبت اجلبل والبحر والتبولة...
الرائد املهند�س غور�سكي مات�شي (بولندا) املالزم الأول موراف�سكا جي�ستينا (م�س�ؤولة عن
قال �أنه يتوىل م�س�ؤولية مركز ال�صيانة يف املركز الوجبات الغذائية يف الكتيبة اللوج�ستية يف مركز
الرئي�س لقوات الطوارئ الدولية يف الناقورة ،الناقورة وهي �أي�ضاً بولندية اجلن�سية) �أو�ضحت
وي�ضم هذا املركز ق�سم الت�صليحات وق�سم قطع بدورها طبيعة املهام الرئي�سة التي تقوم بها
يف مركز الناقورة فقالت�« :إنها امل��رة االوىل
التي �أ�شارك فيها مع قوات الطوارئ الدولية .لقد
ب��د�أت مهمتي منذ نحو ال�شهر ،وهي م�ستمرة
ملدة �سنة .التجربة مميزة وغنية جداً وتعلمت
منها الكثري .مهامي الأ�سا�سية هي متابعة نوعية
الوجبات الغذائية وطريقة تقدميها».
و�أ�ضافت�« :إنني معجبة جداً بهذا البلد الرائع
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اجلمال والفريد من نوعه يف العامل ،حيث يتالقى
البحر واجلبل .لقد �أحببت لبنان كثرياً كما �أحببت
�أهله الطيبني ،وبات لدي �أ�صدقاء كرث ا�ستطاعوا
التعوي�ض عن الأه��ل وال�شوق الكبري لهم ،و�إننا
نرتافق معاً خالل ال�سهرات الرتفيهية .كما �أحببت
نوعية الطعام اللبناين ،خ�صو�صاً التبولة واحلم�ص
بالطحينة والبقالوة والنمورة.»...
خربة قدمية
يعمـل املقدم االيرلندي ج�يرار كوين �ضابط
ارت��ب��اط ب�ين اليونيفيل واجلي�شني اللبناين
واال�سرائيلي لتج ّنب �أي خ�لاف ب�ين البلديـن

املقدم بيو�س ماكونغورو

�أر�سلت هولندا �سفينة حربية ت�شارك يف مهام
مراقبة ال�شاطئ.
�أما يف ما يتعلق بالعالقة مع اجلي�ش اللبناين،
فيعي الرائد البحري بوليت �أن الأم��ن هو من
اال�سا�سيات يف الوطن ،لذلك يحاول ،بالتعاون
مع باقي الوحدات والكتائب ،م�ساعدة اجلي�ش
اللبناين قدر امل�ستطاع يف مهام حفظ الأمن
والدفاع عن �أرا�ضيه.
�أخ��ي�راًَ� ،أب���دى ال��رائ��د البحري بوليت �إعجابه
بطبيعة لبنان ومناخه ،م�ضيفاً «لبنان من �أجمل
بالد ال�شرق االو�سط بالرغم من حاجته �إىل �إعادة
االعمار» ،مبدياً رغبته يف زيارته جمدداً لل�سياحة.

ومبواقعه الأثرية خ�صو�صاً بعلبك ،التي كان قد
زارها مع عائلته �سابقاًَ ،ومدينة بريوت املزدحمة
بالنا�س...

الرائد انطوين بوليت

وتفـادي ن�شوب حرب جديدة بينهمـا ،وهو ي�شيـد
بالعالقـة اجليدة مع اجليـ�ش اللبناين �إذ �إنها تع ّزز
وت�س ّهل هذه املهمة و�سواهـا من مهام اليونيفيل
خ�صو�صاً يف ما يتعلق بالقنابل العنقودية غري
املنفجرة.
�إنها امل��رة اخلام�سة التي يغادر فيها بالده
للم�شاركة يف مهام م�شابهة� ،إذ �شارك �سابقاً
مرتني بقوات حفظ ال�سالم يف لبنان ،ومرة يف
فريق مراقبة للأمم املتحدة .كما �سبق لإيرلندا �أن
�شاركت يف مهمة لقوات حفظ ال�سالم يف ال�صحراء
الغربية يف افريقيا ،لكن خربته يف لبنان هي
الأطول فاملق ّدم كوين �أم�ضى  27عاماً يف لبنان،
ما �أت��اح له فر�صة تكوين �صداقات عديدة مع
املواطنني يف تبنني وجوارها ،وقد �أ�شاد باحرتام
اللبنانيني للقيم االن�سانية وحمافظتهم على
العائلة ،مبدياً �إعجابه بطبيعة لبنان الفريدة
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قد �أعود �سائحاً...
يف م ّقر ق��ي��ادة ق��وات ال��ط��وارئ الدولية يف
الناقورة ،التقينا الرائد البحري الهولندي �أنطوين
بوليت ،نائب رئي�س جهاز االرتباط يف اليونيفيل،
والو�سيط بني قوات بالده البحرية وباقي القوات
البحرية العاملة �ضمن اليونيفيل .م�ضى على
�إقامته يف لبنان �شه ٌر واح � ٌد ،وبفعل التبديل
الع�سكري الذي تقوم به بالده� ،سيغادر بعد �ستة
�أ�شهر.
ً
و�سبق لبلده �أن �شارك �سابقا يف قوات حفظ
ال�سالم التابعة للأمم املتحدة يف كونغو  -افريقيا،
ويرى الرائد البحري بوليت �أن مهمته هي نف�سها
يف لبنان كما يف الكونغو ،بحيث �أن املدنيني هم
�ضحايا التقاتل واالرهاب.
ولكنه يعترب �أن «الو�ضع يف لبنان �أكرث تعقيداً،
لذلك من املهم حماية النا�س من �أي عنف قد
يتعر�ضون له».
تنفيذاً ملهمتهم يف حفظ ال�سالم يف لبنان،

املالزم الأول رميهاما واجنارا

حتد جديد
الوحدة التانزانية :مهمتنا ٍ
والطق�س هنا بارد جداً...
و�صلت الوحدة التانزانية العاملة �ضمن قوات
اليونيفيل �إىل لبنان يف �شباط � .2007إنها املرة
الأوىل التي ي�شارك فيها هذا البلد يف قوات حفظ
ال�سالم التابعة للأمم املتحدة .وقوام القوة التي
متثله يف لبنان ثالثة �ضباط.
يف �إطار التع ّرف �إىل مهام الوحدة التانزانية،
التقينا املقدم بيو�س جوليو�س ماكونغورو،
من�سق العالقات بني تانزانيا وال���دول االخرى
ّ
امل�شاركة يف اليونيفيل ،وامل�لازم االول ريهاما
رام��اداين واجن��ارا املوظفة االداري��ة يف الكتيبة
التانزانية ،اللذين و�صفا جتربتهما هذه بالبالغة
االهمية واعترباها حتدياً جديداً بالن�سبة �إليهما.
يواجه املقدم ماكونغورو بع�ض ال�صعوبات يف
لبنان ،فالطق�س بارد جداً مقارنة بطق�س بالده،

لكنه يف املقابل ي�شيد بالعالقة مع املواطنني،
فهم «ودودون وم�ضيافون ج���داً» .ور ّد املقدم
�سبب �إقت�صار التمثيل يف وحدة بالده على ثالثة
�أ�شخا�ص� ،إىل �إتفاق بني تانزانيا والقوات الدولية.
العالقة باجلي�ش اللبناين ،يعتربها املقدم
ماكونغورو جيدة جداً ،مثنياً على تعاون اجلنود
اللبنانيني معهم.
من جهتها �أب��دت امل�لازم �أول واجن��ارا �إعجابها
بطبيعة لبنان و�شعبه «الذي يكن لهم كل احرتام»،
كما انها �أح ّبت الطعام اللبناين� ،إال �أنها ا�شتكت
اي�ضاً من برودة الطق�س.
�أخ�ي�راً �أب��دى ال�ضابطان رغبتهما يف القيام

الكت�سابه خربات ع�سكرية جديدة.
�أخرياً �أ�شاد ب�سكان اجلنوب وال�صداقات التي ن�ش�أت
بينه وبينهم ،كذلك يبدي �إعجابه باملناطق
اجلنوبية خ�صو�صاً �صيدا و�صور.

ال�ضابط ايرون كادوك

فهم اللغة العربية
م�شكلته الوحيدة
يتوىل امل�ؤهل الغواتيمايل مار�سيلو �شاكون
مهام املحا�سبة يف ال��ـ CIMIC Civilian
 .Military Corporationم�شاركته هذه يف
�إطار قوات حفظ ال�سالم التابعة للأمم املتحدة،
هي الثانية ،االوىل كانت يف هاييتي.

يف االديان واالنتماءات ال�سيا�سية ،وملتزماً القيم
وحب احلياة.
العائلية ّ
لكن النقيب كري�ستو�س يبدي امتعا�ضه من
النظام البريوقراطي ال�سائد �أينما كان بح�سبه،
ومن االزدحام يف مدينة بريوت.

النقيب كري�ستو كري�ستو�س

ب�سياحة يف لبنان« ،لقد �سبق لنا �أن زرنا قانا
و�صور وبع�ض قرى اجلنوب ونخطط لزيارة مدينة
بريوت.»...
اخلطر جزء من حياتنا
و�صل النقيب القرب�صي كري�ستو كري�ستو�س �إىل
لبنان لتمثيل دولته يف اليونيفيل يف ني�سان
 ،2007وهو امل�س�ؤول عن العالقات بني املواطنني
اللبنانيني واليونيفيل .مهمته ال تتطلب عالقات
مبا�شرة مع اجلي�ش اللبناين لكنه ي�شيد بعراقة
هذا اجلي�ش.
يقول :مهمتنا اال�سا�سية كيونيفيل هي حماية
املواطنني وخدمة ال�شعب اللبناين� ،أما احلوادث
واخلطر فجزء من عملنا ...وي�صف جتربته باملهمة
و«املربحة» جلهة التعرف �إىل بلد جديد و�شعب
اعتربه عريقاً بالتعاي�ش على الرغم من االختالف

�صعوبات الت�أقلم
مع التعددية الدولية
عندما و�صل ال�ضابط الغواتيمايل ايرون كادوك
ووحدته �إىل لبنان كانت تلك �أول مهمة له يف
�إطار اليونيفيل.
مهمته اال�سا�سية التعاون والتوا�صل مع اجلي�ش
اللبناين لت�أمني الأمن على احلدود اللبنانية -
اال�سرائيلية .ومل يواجه عوائق فعلية با�ستثناء
بع�ض ال�صعوبات يف الت�أقلم م��ع التعددية
الدولية يف اليونيفيل� .إال �أنهم كوحدة غواتيمالية
ملتزمون اتباع القواعد التي حتددها اليونيفيل
للحفاظ على �سالمتهم اخلا�صة وحماية �سكان
اجلنوب من �أية اعتداءات حمتملة.
ي�صف ال�����ض��اب��ط ك����ادوك جت��رب��ت��ه يف لبنان
باملهمة ،من جهة لتعرفه �إىل ثقافات وعادات
وجمتمعات م�صغرة تختلف عن بيئته ،ومن جهة

امل�ؤهل مار�سيلو �شاكون

تقت�ضي وظيفته االهتمام باملواطنني ،ولكن
االت�صال بهم يت ّم بطريقة غري مبا�شرة� ،أي
بوا�سطة املختار �أو رئي�س البلدية اللذين يبلغان
املركز عن حاجات ال�سكان.
يقول« :العالقة مع اجلي�ش اللبناين ممتازة
وخالية من امل�شاكل والعراقيل ،»...ولكن امل�شكلة
الوحيدة التي يواجهها هي فهم اللغة العربية،
علماً �أنه حاول تعلمها ،لكن دوام عمله مل ي�سمح
له باملتابعة .وختاماً يبدي امل�ؤهل �شاكون �إعجابه
بطبيعة لبنان و�شعبه ومناطقه ،خ�صو�صاً مدينة
�صور التي يعتربها مكاناً �أثرياً بامتياز ،وا�صفاً
لبنان ب�أنه «بوابة العبور �إىل الدول العربية كافة».
ت�صوير:
املعاون ا�سكندر البيطار
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مهام متنوعة
وتبديل دائم
تتوىل القوة الإ�سبانية قيادة القطاع ال�شرقي
الذي ي�شمل  25موقعاً لقوات اليونيفيل وي�ضم
القوات الهندية والنيبالية والأندوني�سية واملاليزية
وال�صينية والبولندية .يحتل القطاع املذكور
م�ساحة  359كلم� 2إ�ضافة اىل  58كلم من اخلط
الأزرق.
و�صلت القوة الإ�سبانية اىل الأرا�ضي اللبنانية يف
�أوائل �أيلول  2006عرب كتيبة من قواتها البحرية
�إ�ستبدلت بعد حواىل ال�شهرين بلواء من الفيلق
الإ�سباين ،لي�ستبدل هو �أي�ضاً يف � 15آذار 2007
بلواء من املظليني .ويف  13متوز املا�ضي ت�س ّلم
قيادة القطاع ال�شرقي اللواء الإ�سباين املجوقل
برئا�سة اجلرنال جوزيه ماريا بريتو مارتينيز.
يوا�صل اللواء املذكور مهام القوات الإ�سبانية
ال�سابقة من دوري��ات نهارية وليلية وعمليات
مراقبة للخط الأزرق� ،إ�ضافة اىل امل�ساعدات
الإجتماعية والإن�سانية داخل القطاع ال�شرقي.
نعمل لتوفري بيئة �آمنة
حول هذ املو�ضوع حتدث قائد القطاع اجلرنال
مارتينيز ،م�شرياً اىل �أن جميع ن�شاطات القوات
الإ�سبانية مرتبطة بتطبيق القرار  ،1701وبنا ًء
عليه تدعم قوات بالده اجلي�ش اللبناين لتوفري
بيئة �آمنة ومنع دخول ال�سالح� .أما التن�سيق بني
الطرفني فيتم عرب �ضابط �إرتباط ومن خالل العميد
الركن بول�س مطر والعميد الركن �شارل ال�شيخاين
الذي يتحدث اللغة الإ�سبانية.
يعبرّ القائد الإ�سباين عن تقديره جلهوزية
اجلي�ش اللبناين وما يقوم به حلفظ الأمن م�ؤكداً
على العالقة املمتازة بني الطرفني والتي تتطور
با�ستمرار نحو الأف�ضل.
�أما يف ما خ�ص ال�شق الإمنائي من مهمة القوات
الإ�سبانية ،فقد �أو�ضح اجلرنال مارتينيز �أن قوته
تدعم �إعادة �إعمار جنوب لبنان من خالل م�ساهمة
مهند�سيها يف عملية البناء والإعمار ،عرب م�شاريع
البناء التي تتوالها اليونيفيل .كما �أ�شار اىل �أن
اللواء الإ�سباين ي�سعى اىل حت�سني النمط املعي�شي
للمواطنني �ضمن قطاع م�س�ؤوليته ،ويقوم لهذه
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قائد القطاع ال�شرقي
بد�أ يتكلم العربية

مارتينيز:
�أنا �سعيد
يف لبنان

الإ�سبانية مركزاً طبياً خلدمة القوات املنت�شرة
�ضمن قطاعها حيث يوجد ما يفوق الأربعة �آالف
جندي� ،إال �أن املركز املذكور ي�ؤمن اي�ضاً اخلدمات
الطبية للمواطنني اجلنوبيني ال �سيما يف جمال
طب الأ�سنان.
و�أ�ضاف �أنه من �ضمن الدور الإمنائي والإجتماعي
قامت القوة الإ�سبانية بتوظيف ح��واىل 300
مواطن جنوبي لأعمال خمتلفة داخل املراكز التابعة
لها ،ف�ساهمت بذلك ب�إعالة حواىل ثالثمئة عائلة
جنوبية.
قائد القطاع ال�شرقي
اجلرنال جوزيه ماريا بريتو مارتينيز
يف لقائه مع جملة اجلي�ش

حتقيق:
رميا �سليم �ضومط  -ماري احل�صري
الغاية الفريق امل�س�ؤول عن العالقات الع�سكرية -
املدنية ( )Cimicمبقابالت مع املخاتري ور�ؤ�ساء
البلديات ملعرفة احتياجات املواطنني .كما يقوم
ب��زي��ارة امل��دار���س واملعاهد التعليمية للغاية
نف�سها ،ف�إذا تبينّ �أن �إحدى املدار�س بحاجة اىل
نظام كمبيوتر مثالً يتم تزويدها �إياه� ،أو �إذا كانت
هناك حاجة اىل تعليم اللغة الإ�سبانية تل ّبى ،علماً
�أن �أكرث من � 400شخ�ص قد تابعوا دورات يف اللغة
الإ�سبانية على يد القوات الإ�سبانية.
و�أ�شار اىل �أن احلاجات الأكرث تلبية للمواطنني
تتعلق بامل�ساعدات الطبية ،مو�ضحاً �أن للقوات

الإختالط مع املواطنني
له �أطر حمدودة
عن العالقة ما بني عنا�صر القوة الإ�سبانية
واملواطنني اجلنوبيني �أو�ضح اجلرنال مارتينيز �أن
اجلنود الإ�سبان ال يحق لهم زيارة املناطق اجلنوبية
بهدف ال�سياحة �أو الرتفيه و�إمن��ا لديهم الإذن
بالدورية فح�سب .من هنا ف�إن الإختالط اليومي مع
املواطنني يبقى حم�صوراً �ضمن اللقاءات الق�صرية
يف املحالت التجارية حيث يتوقف اجلنود ل�شراء
�سلعة ما.
لكنه �أو�ضح يف الوقت نف�سه �أن القوات الإ�سبانية
تقوم بن�شاطات �إجتماعية متفرقة ي�شارك فيها
�أه��ايل اجلنوب ،وذك��ر منها احلفالت الرتفيهية
التي تقام يف املع�سكر الإ�سباين والتي يدعى

اليها الأهايل والأطفال بعد التن�سيق مع املختار م�ؤكداً باللغة العربية �أنه يحب احلم�ص و«التفولة» كبرية لراحة الع�سكريني وت�سعى لرفع معنوياتهم
با�ستمرار ،وقد �أوجدت لهذه الغاية خدمة الطب
ورئي�س البلدية .و�أ�شار اىل �أن هذه احلفالت تقام (�أي التبولة)!
وفق الطريقة الإ�سبانية ويتخللها الرق�ص والغناء كما حتدث عن مدى ت�أثره باحل�ضارة العربية النف�سي عرب طبيب متخ�ص�ص يتوىل م�ساعدة
م�شرياً اىل �أنه بد�أ تعلم اللغة العربية ،الأمر الذي اجلنود يف التخل�ص من ال�ضغوط النف�سية يف حال
والطعام الإ�سباين.
ً
وجودها.
يجده ممتعا للغاية.
بالعربي الف�صيح:
م�ستمرون
مدينة �صغرية
«�أنا �سعيد يف لبنان»
ً
على الرغم من اخل�سارة
ويف �س�ؤال عما �إذا كان اجلنود الإ�سبان قد تع ّرفوا عن معنويات الع�سكريني يف ظل وجودهم بعيدا
ّ
اىل العادات اللبنانية ،وعن مدى ت�أقلمهم �ضمن عن عائالتهم� ،أو�ضح اجلرنال مارتينيز �أن القاعدة حول الآثار ال�سلبية التي خلفها ا�ست�شهاد اجلنود
بيئة خمتلفة� ،أج��اب القائد الإ�سباين بابت�سامة الإ�سبانية التي ت�ضم �ألفاً ومئتي جندي حتوي كل الإ�سبان يف اجلنوب �إثر العملية الإرهابية التي
ميلأون اوقات الفراغ بالريا�ضة

عري�ضة وباللغة العربية «�أنا �سعيد يف لبنان»،
و�أ�ضاف ،لبنان بلد متو�سطي ويت�شابه مع �إ�سبانيا
يف الكثري من عاداته ال �سيما جلهة حب التوا�صل
بود واح�ترام .و�أكد
مع الآخرين والتعاطي معهم ٍ
اي�ضاً �أن هناك ت�شابهاً كبرياً يف نوعية الطعام مبا
يف ذلك ال�سلطات املتنوعة وزيت الزيتون والنبيذ
الأحمر .و�أ�ضاف �أن للطعام اللبناين نكهة خا�صة

ما يحتاجه اجلنود للعي�ش حياة طبيعية ومريحة
وعدم ال�شعور بالغربة ،م�شرياً اىل �أن القاعدة هي
نواد ريا�ضية وقاعات
مبنزلة مدينة �صغرية ت�ضم ٍ
االنرتنت والتلفزيون وال�سينما ي�ستطيع من خاللها
اجلنود ملء �أوقات فراغهم بالت�سلية والرتفيه وعدم
ال�شعور بامللل .والأه��م �إمكان الإت�صال اليومي
بعائالتهم عرب الهاتف والإنرتنت ،ويف حال وجود
م�شكلة عائلية لدى �أحد اجلنود ي�ؤمن له ال�سفر
الفوري اىل �إ�سبانيا حلل م�شكلته.
و�أ�ضاف �أن قيادة القوات الإ�سبانية تويل �أهمية

ا�ستهدفتهم ال�صيف املا�ضي ،قال� :إن اجلميع
مت�أثر خل�سارة اجلنود ،ولكن املهام ما زالت ت�سري
وفقاً للجدول املحدد مع اتخاذ تدابري احليطة
الالزمة.
و�أ�ضاف �أن القوات الدولية واجلي�ش اللبناين
يقومان بكل ما يف و�سعهما للحفاظ على الأمن
ولت�أمني اال�ستقرار وال�سالم يف جنوب لبنان.
ت�صوير:
را�شيل تابت
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يـونيفيـل الهنـد ومـالـيــــ

القوات الإ�سبانية:
«مرحبا و�أهالً و�سهال»ً
وا�صلنا جولتنا على ق��وات الطوارئ
الدولية العاملة يف اجلنوب.
هذه امل��رة كانت زيارتنا ت�شمل مقر القوات
الإ�سبانية يف بلدة �إبل ال�سقي اجلنوبية ،حيث
تنت�شر قواعد لكل من القوات الهندية واملاليزية
والإندوني�سية والنيبالية.
لدى و�صولنا اىل املقر ،ا�ستقبلنا عدد من اجلنود

الرائد
حممد
حاري�س
من
الكتيبة
املاليزية

النقيب
براكا�ش هابا
من الكتيبة
النيبالية
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ممتعـة اخلدمـة يف لبنـــ
حتقيق :رميا �سليم �ضومط
الإ�سبان� ،أحدهم ر ّح��ب بنا باللغة
ً
الكتيبة املاليزية:
العربية ،ق��ائ�لاً« :مرحبا� ،أه�ل� ًا و���س��ه�لا» ،وبعد
التفتي�ش ،تو ّجهنا اىل قاعة يف مقر الكتيبة
مهام حرا�سة وم�ساندة
الإ�سبانية حيث اجتمع ممثلون عن الدول الأربع ،وقفتنا االوىل كانت مع الرائد حممد حاري�س
وكان كل منهم قد ّ
ح�ضر ملخ�صاً عن كتيبته بهدف من القوات املاليزية الذي �أخربنا بداية �أن وحدة
ب�لاده تت�ألف من � 43ضابطاً و 317جندياً من
تعريفنا اىل مهامها ون�شاطاتها.
خمتلف الرتب ،معظمهم من القوات اخلا�صة
(البحرية  -اجلوية  -امل�شاة) ،و�صلوا اىل
جنوب لبنان �ضمن فريقني :الأول يف 2
كانون الثاين  2007والثاين يف  22من
ال�شهر نف�سه.
�إنها امل��رة الأوىل التي ي�شارك فيها
املاليزيون مبهمة يف لبنان لكنهم �سبق
�أن �شاركوا يف الكونغو ويف البو�سنة،
وكو�سوفو وال�صومال.
على �شا�شة احلا�سوب املو�ضوع �أمامنا،
كان الرائد حاري�س يعر�ض لنا �صور
الن�شاطات واملهام التي قام بها جنود
كتيبته� ،شارحاً بالتف�صيل كل واحدة
منها .فمهمة ال��ق��وات املاليزية
ترتكز على ت�أمني احلرا�سة للمخيم،
ويت ّم ذلك عرب برج املراقبة اخلا�ص
بهم .لي�س لهم قطاع انت�شار
يتولونه وحدهم ،فهم ي�ساندون
ال���ق���وات الأخ�����رى ع��ل��ى �إمت���ام
مهامها ،وهم ي�شغلون قاعدة
يف كوكبا �شبيهة بالقاعدة
يف �إب��ل ال�سقي .مثالً حالياً،
ي�ساعدون القوات الهندية يف
ال��دوري��ات ون��ق��اط املراقبة
�ضمن منطقة برغز.
م��ع ع��ر���ض ���ص��ور للقادة
الع�سكريني املاليزيني
م��ع ال��ق��ادة الع�سكريني

ــــزيا و�أندوني�سيا والنيبال

ـــان ...ور�ؤية البحر والثلج
ماري احل�صري
اللبنانيني ،حت ّدث الرائد حاري�س عن العالقات مع
اجلي�ش اللبناين� ،إذ �إنها تتم عرب الكتيبة الهندية،
وتقوم على زيارات متبادلة بني الطرفني.
يف ما خ�ص الن�شاطات التي ميار�سها اجلنود يف
�أوق��ات الفراغ ،قال حاري�س :ميار�سون الريا�ضة
داخل املركز ،يت�صلون بعائالتهم عرب االنرتنت
مرة يف الأ�سبوع ،وجماناً عرب الهاتف ملدة 3
دقائق مرة كل �أ�سبوعني...
ويف اخل��ت��ام ع�ّب�رّ ال��رائ��د ح��اري�����س عن
�شعور �شخ�صي م�ستعيناً باللغة الف�صحى
التي تعلمها يف ب�لاده ،فقال «�أن��ا �أحب
اللبنانيني».
الكتيبة النيبالية :من دواعي
�سرورنا ر�ؤية البحر يف لبنان!
النقيب براكا�ش هابا من القوات
النيبالية� ،أحب �أن يعرفنا �أوالً ببالده
ق��ال« :النيبال بلد �صغري يقع يف
ق��ارة �آ�سيا ،بني الهند وال�صني»،
م�ضيفاً ،وقد علت وجهه ابت�سامة
لطيفة« ،ومبا �أنه لي�س لدينا بحر
يف النيبال ،فمن دواع��ي �سرورنا
ر�ؤية البحر يف لبنان».
ب��ال��ع��ودة اىل امل��و���ض��وع ،حدد
النقيب هابا القطاع امل�س�ؤولة
ع��ن��ه ال��ك��ت��ي��ب��ة النيبالية،
وي�شمل مناطق :حوال ومي�س
اجل���ب���ل وب��ل��ي��دا وع���ي�ت�رون،
م�صرحاً �أن��ه �سبق �أن كانت
ل��ه��م م���ه���ام مم��اث��ل��ة يف
الكونغو ،وهاييتي والعراق،
ويوغو�سالفيا ،و�سرياليون،
وبروندي ،وتيمور ال�شرقية،

و�سي�شاركون يف قوات حفظ ال�سالم

يف ال�سودان.
يبلغ ع��دد الكتيبة النيبالية يف لبنان 850
جندياً موزعني �ضمن فرق تنت�شر يف القطاع
ال�شرقي .وت�ساند اجلي�ش اللبناين يف تعزيز
انت�شاره على طول اخلط الأزرق .ومن ن�شاطاتهم

ذات الطابع امل���دين :تنظيم دورات
لتعليم الكومبيوتر للمدنيني اللبنانيني،
�إقامة حدود الطريق يف حوال ملنع حوادث
ال�سري ،احتفاالت يف منا�سبات خمتلفة ومباريات
يف الفنون القتالية يف حوال ومي�س اجلبل .اىل
ذلك تقدم الوحدة اخلدمات الطبية للمدنيني وفق
حاجاتهم.
ويف كلمة �أخرية يقول النقيب هابا :العمل �ضمن
قوات حفظ ال�سالم يف لبنان �شرف لنا ،وهذه جتربة

الرائد
�سوميت
�شارما من
الكتيبة
الهندية

امل�س�ؤول
الإعالمي
الأندوني�سي
الرائد كو�سوها

اجلي�ش  -العدد رقم 272

55

فريدة من نوعها ،مل ي�سبق �أن �شاركنا يف واحدة
مثلها ،نحن ننتمي اىل ح�ضارة �شرقية وثمة نوع
من التقارب بيننا وبني اللبنانيني.
الكتيبة الهندية:
يوغا وخدمات طبية ثابتة وج ّوالة
وحان دوره ،ف�س ّلم علينا مع ّرفاً با�سمه« ،الرائد
�سوميت �شارما من الكتيبة الهندية» .جل�س �أمام
احلا�سوب ،كما فعل قادة الكتائب الأخرى من قبله،
ليقدم لنا عر�ضاً م�صوراً لأبرز املهام والن�شاطات
التي ا�ضطلعت بها كتيبته.
يف البداية ،ق ّدم لنا نبذة عن
الكتيبة

ال�سوي�س وفل�سطني ...وت��ق��وم ه��ذه الكتيبة
بالعديد من الن�شاطات يف لبنان ،وخ�صو�صاً يف
املنطقة التي تنت�شر فيها .فهي تنظم دورات
لتعليم الكومبيوتر واللغة الإنكليزية ،وخميمات
يوغا تبعاً للطريقة الهندية ،وحمالت توعية من
خطر الألغام .كما تن�شئ يومياً خميمات طبية
ت�ضم طاقماً طبياً م�ؤلفاً من طبيب وممر�ضة
و�ستة م�ساعدين طبيني وطبيب �أ���س��ن��ان و3
معاونني .ه�ؤالء يقدمون خدمات طبية للمواطنني
يف مناطق جنوبية وفقاً لربنامج حمدد.
اىل ذلك �أقامت الكتيبة الهندية م�ست�شفى
ثابتاً �ضمن املنطقة ،فيه �أطباء متخ�ص�صني يف
خمتلف امل��ج��االت .امل�ست�شفى يقدم خدماته

مبا يلزم .اىل ذلك ثمة مباريات ريا�ضية جتري
من وقت اىل �آخر وهي بدورها ت�ساهم يف تعزيز
العالقة بني الطرفني.
• بني لبنان والهند م�سافات وبحور...
فماذا عن ال�شعور بالغربة واحلنني اىل
الوطن والأهل؟
 التكنولوجيا تق ّرب امل�سافات وتخفف من وط�أةال�شعور بالبعد ،يقول الرائد �شارما ،وي�ضيف :هل
تعلمون �أن ثمة تقارباً بني اللغة العربية واللغة
الهندية؟ �إذا هناك �أكرث من  300كلمة مت�شابهة
مثالً� :شكراً هي بالهندية �شكرياً...
وقبل �أن نو ّدعه يقول« :ال�شعب اللبناين ودود
وم�������ض���ي���اف

وللذكرى �ضرورة

الهندية ال��ت��ي و�صلت اىل
لبنان يف كانون الأول  ،2006وهي ت�ضم 850
جندياً ينت�شرون يف القطاع ال�شرقي�( ،شبعا
�ضمناً) ،بهدف حفظ ال�سالم يف املنطقة.
�سبق للهند �أن �شاركت يف القوات الدولية يف
عدة بلدان منها� :أثيوبيا ،كونغو� ،إ�ستونيا� ،إريرتيا،
ال�سودان .والكتيبة العاملة حالياً يف اليونيفيل
�شاركت �سابقاً يف عدد من العمليات يف قناة
56

اجلي�ش  -العدد رقم 272

وجت���رب���ت���ي يف
للمواطنني ولعك�سريي اليونيفيل العاملني يف بلدكم �أم��ر ممتع ،لقد تعرفت اىل �أنا�س من
خمتلف ال��ق��ارات واىل ح�ضارات ولغات عديدة
الكتائب الأخرى.
ً
يف ما خ�ص العالقات مع اجلي�ش اللبناين« ،وهذا �أمر �أحبه جدا.»...
يقول الرائد �شارما� ،إنها ممتازة ،فهم ي�شرتكون
الكتيبة الأندوني�سية:
يف الدوريات ،ليالً ونهاراً ،ويتم التن�سيق بينهم
على م�ستوى تقني ع� ٍ�ال .و�إذا الحظوا �أي حترك
اختربنا الربد ومتعة التزلج...
غري طبيعي ،يبلغون اجلي�ش اللبناين فوراً ليقوم �إحتفلت ق��وات حفظ ال�سالم الإندوني�سية هذا

العام باليوبيل الذهبي مل�ضي خم�سني عاماً
على م�شاركة بالدها يف عمليات حفظ ال�سالم يف
العامل.
امل�شاركة الأوىل كانت يف م�صر يف العام 1957
تالها حمطات يف �إفريقيا ،البو�سنة ،الكونغو،
و�أخرياً يف لبنان حيث التحقت بقوات اليونيفيل
يف ت�شرين الثاين من العام .2006
يحتل الأطفال �أولوية خا�صة يف الئحة �إهتمامات
القوة الإندوني�سية وذل��ك كما �أك��د لنا امل�سـ�ؤول
الإعالمي الإندوني�سي الرائد كو�سوما ،الذي �أ�شار اىل
�أن عنا�صـــر

مناطق جنوبية و�إجراء املعاينات الطبية للمر�ضى
املدنيني.
من جهة �أخ��رى حتدث الرائد كو�سوما عن دور
القوة الإندوني�سية يف عملية حفظ ال�سالم ف�أو�ضح
�أنها تقوم بعمليات مراقبة ودوري���ات نهارية
وليلية �ضمن قطاع م�س�ؤوليتها ،كما ت�شارك ب�شكل
فعال يف عمليات الك�شف عن الألغام ،الفتاً اىل
التن�سيق الدائم مع اجلي�ش اللبناين لتطبيق
القرار .1701
يف �س�ؤال عن الإختالف يف العادات بني �إندوني�سيا

وتابع :يف الواقع جميع ما اختربناه يف لبنان
رائع للغاية من الطعام الذي يختلف كلياً عن
الطعام الإندوني�سي ذي املذاق احلار ،اىل املناطق
ال�سياحية التي قمنا بزيارتها من �صيدا اىل
طرابل�س فجبيل القدمية وفاريا ومغارة جعيتا
الرائعة اجلمال!
يف اخلتام حتدث الرائد كو�سوما عن الت�سهيالت
التي تقدمها القوة الإندوني�سية لعنا�صرها،
ف�أ�شار اىل �إمكان الإت�صال الدائم مع عائالتهم
عرب الإنرتنت مو�ضحاً �أن��ه عند ال�ضرورة ي�سمح
للع�سكريني بال�سفر اىل

جاهزة للتحليق

القوة ي�سعون اىل
خدمة الأطفال يف لبنان عرب و�سائل خمتلفة من
بينها �سيارة « »Smart Carالتي جتوب القرى
اجلنوبية لتوزيع الكتب والألعاب التثقيفية على
الأوالد.
و�أ����ض���اف :ت��ن��درج امل�����س��اع��دات الإجتماعية
والإن�سانية يف �صلب مهام القوة الإندوني�سية.
و�أ�شار يف هذا الإطار اىل الربنامج الطبي املعتمد
لديهم ،وال��ذي يتوىل مبقت�ضاه فريق م�ؤلف
من طبيب وم�ساعد وعدد من املمر�ضني زيارة

ولبنان �أج��اب الرائد كو�سوما �أن الإختالف البارز
يكمن يف الطعام واملناخ ولي�س يف ال�سلوك �أو
طريقة التعاطي مع الآخرين .و�أ�شار اىل �أن ال�شعب
اللبناين ودود وم�ضياف ومن ال�سهل التعامل معه
خ�صو�صاً و�أن بع�ض اجلنود الإندوني�سيني يتكلمون
اللغة العربية .و�أ�ضاف� :شهدنا يف لبنان عدة
جت��ارب فقد �صادف و�صولنا يف ف�صل ال�شتاء
واختربنا الربد لأول مرة ،لكننا ت�أقلمنا مع الو�ضع،
وقد �أحببنا ب�شكل خا�ص منتجع التزلج لأننا ال
منلك مثله يف �إندوني�سيا وهو جتربة رائعة.

�إندوني�سيا وال��ع��ودة اىل لبنان.
كما لفت اىل الن�شاطات الريا�ضية التي ميار�سها
عنا�صر القوة يف �أوق��ات فراغهم داخ��ل القاعدة
�أو �ضمن م��ب��اري��ات جتمعهم م��ع ال��رف��اق يف
اليونيفيل ،معترباً �أن هذه الن�شاطات ترفع من
ال��روح املعنوية للع�سكريني وت�ساعد يف بناء
عالقات ودية بني عنا�صر القوات الدولية.
ت�صوير :را�شيل تابت
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رئي�س اركان الكتيبة ال�صينية
املقدم يانغ غو بينغ

و�صلت اىل لبنان منذ �آذار 2006

الكتيبة
ال�صينية:
مهام
�إن�سانية
وخدمات
وو ّد متبادل
مع ال�سكان

حتقيق:
ندين البلعة
ماري احل�صري
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تقدمي امل�ساعدات ونزع الألغام
بالـ«مرحبا» ا�ستقبلنا عنا�صر من الكتيبة
ال�صينية ،لكن معرفتهم باللغة العربية كانت
«حل��د ه��ون وب�����س» .ل��ذل��ك ك��ان ���ض��روري�اً وجود
املرتجمة �سابني جعيتاين التي واكبت جولتنا
برفقة النقيب يل (...)Li
رئي�س �أركان الكتيبة ال�صينية املقدم يانغ غو
بينغ (� )Yang Guo Pingشرح لنا بالتف�صيل
�أهداف وجود كتيبتهم يف جنوب لبنان واملهام
الأ�سا�سية التي تتوالها ،فقال:
«جئنا اىل لبنان يف �آذار  2006يف مهمتني
�أ�سا�سيتني وهما تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية
ون��زع الأل��غ��ام لإع���ادة الإع��م��ارُ .ح���ددت منطقة
م�س�ؤوليتنا ()Area of Operation AO
بالبقعة املوجودة جنوب نهر الليطاين .خالل حرب
متوز � 2006أ�سندت الينا مهام �إ�ضافية فكنا نفتح
الطرقات �أمام املدنيني .وقد قمنا ب�سحب اجلثث
من بني الركام بالإ�ضافة اىل �إي�صال املاء والغذاء
للمدنيني».
ً
وتابع املقدم يانغ �شارحا مهام الكتيبة ال�صينية
يف جنوب لبنان حالياً ،فح ّددها على ال�شكل الآتي:
«ل��دي��ن��ا ف��ري��ق ن���زع �أل��غ��ام (Demining
 )Companyوهو الفريق الوحيد التابع لقوات
اليونيفيل امل�سموح ل��ه دخ��ول حقول الألغام
خالفاً لفرق �أخرى من اليونيفيل تعمل يف نزع
الألغام .يقوم هذا الفريق بنزع الألغام والقنابل
العنقودية غري املنفجرة على طول اخلط الأزرق
ومت�شيط مناطق م�س�ؤولية الكتيبة يف احلنية
وزبقني و�سواهما.
بعد تنظيف الأر���ض من الألغام يقوم فريق
هند�سي �آخر بر�سم احلدود ،هذا
با لإ�ضافة

اىل بع�ض العنا�صر الذين ي�ساعدون يف �أعمال
البناء يف املركز الأ�سا�سي لقوات اليونيفيل يف
الناقورة».
وح��ول ال��دور الإجتماعي الإن�ساين ال��ذي تلعبه
الكتيبة ال�صينية يف جنوب لبنان ق��ال�« :إن
ات�صالنا مع ال�سكان املحليني اللبنانيني يقت�صر
على الناحية الطبية بالإ�ضافة اىل �إمكان دخول
الأرا�ضي اخلا�صة لنزع الألغام .كما ندعو فعاليات
املنطقة من خماتري ور�ؤ���س��اء بلديات للت�شاور
حول حاجات �أهل املنطقة وكيفية م�ساعدتهم».
�إذاً خالفاً لباقي الوحدات العاملة يف اجلنوب ،ف�إن
الكتيبة ال�صينية ال تقوم بن�شاطات على �صعيد
املدنيني ،ثقافية كانت �أم ريا�ضية �أو غريها...
و�إمنا ت�شارك يف بع�ض الأعمال الب�سيطة كنقل
البح�ص وم�ساعدة ال�سكان يف �إعادة الإعمار.
اللغة عائق ا�ستطعنا تخطيه
وهنا كان ال�س�ؤال عن ال�صعوبات التي يواجهها
اجلنود ال�صينيون خالل تنفيذ مهامهم يف جنوب
لبنان ،ف�سارع املقدم يانغ بالإجابة« :لقد كانت
اللغة هي العائق الأول للتوا�صل مع ال�سكان ولكن
مع وجود مرتجمني لبنانيني ا�ستطعنا تخطيها.
بالإ�ضافة اىل �أن العادات والتقاليد ومنط
املعي�شة يف لبنان

الرائد �سونغ يتو�سط النقيب يل
والرقيب الأول كوانغ

الرقيب الأول كوانغ هوا يونغ
 )Yongينتمي اىل فريق الدعم يف الكتيبة
ال�صينية ،ي�شرح دور هذا الفريق قائالً« :فريقنا
مهمته �صيانة الآليات واملعدات ،بالإ�ضافة اىل
تطوير نظام دعم مائي والإهتمام بالنقليات».
وعلى الرغم من البقاء عادة داخل املركز ،ال يخفى
على عنا�صر هذا الفريق ،كما يو�ضح الرقيب
الأول ،لطف اللبنانيني وتعاونهم« :هم يتعلمون
بع�ضاً من تعابرينا ال�صينية ويحبون م�ساعدتنا».

(Kuang Hua

ت�شكل �صعوبة يف الت�أقلم خ�صو�صاً مع التنوع ال�صني ولبنان و�أن ينعم اللبنانيون بال�سالم وحياة
الطائفي الذي مل نعتده ويفر�ض جهوداً للتعاي�ش �أف�ضل.
مع هذا الواقع».
الفريق الطبي
وي�ضيف« :لكن اللبنانيني م�ضيافون ون�شعر
بقربهم الإن�ساين م ّنا وتقبلهم ملهامنا وح�ضورنا رئي�س امل�ست�شفى الرائد �سونغ يونغ مينغ
ف�صل دور الفريق الطبي
يف ما بينهم .فنحن نبذل ق�صارى جهدنا لتحقيق (ّ )Song Yong Ming
حاجاتهم وت�أمني اخلدمات التي يحتاجونها» .ثم يف الكتيبة ال�صينية قائالً« :يتوىل فريقنا الطبي
يتابع�« :إن ما مييز مهمتنا يف لبنان عن باقي �أوالً دعم الكتيبة والإعتناء بعنا�صرها وثانياً دعم
املهام يف ال��دول الأخ��رى مثل الكونغو وغريها فرق نزع الألغام ومرافقتهم يف مهامهم .كما
من املناطق الإفريقية� ،أن لبنان وطن م�سامل ندير م�ستو�صفني واحد يف منطقة احلنية و�آخر
بينما يف تلك البالد تت�أجج ال�صراعات الداخلية يف زبقني حيث ي��داوم فريقنا الطبي لتقدمي
القوية .بالإ�ضافة اىل �أن البيئة يف لبنان خمتلفة امل�ساعدات الطبية للمدنيني .ال نواجه عادة
�أمرا�ضاً خطرية بل كلها �إ�صابات طفيفة من حروق
ومنا�سبة على عك�س املناطق الأخرى».
و�آالم ب�سيطة».
ً
وامللفت �أن الأدوية ال�صينية تلقى رواجا لدى
ال ن�شاط ع�سكري
ً
ً
�أما على �صعيد التعاون مع اجلي�ش اللبناين اللبنانيني فيالحظ الرائد �سونغ �إقباال كبريا من
فيو�ضح املقدم يانغ �أن ال ن�شاطات ع�سكرية �أو قبل املدنيني الذين �صاروا يت�صلون بالكتيبة
تدريبات م�شرتكة فالكتيبة ال�صينية غري موكلة لطلب امل�ساعدات الطبية .وي�ضيف« :يتميز
بالدوريات �أو الأعمال الع�سكرية البحتة .ولكن فريقنا الطبي ب��الأدوي��ة ال�صينية التقليدية
الإت�صال يتم مع �ضباط الإرتباط للح�صول على كل الفعالة التي يطلبها ال�سكان املحليون با�ستمرار
املعلومات الالزمة وخ�صو�صاً عن الو�ضع الأمني .ونح�ضرها نحن من بالدنا .ويف املقابل يتمتع
«هم لطيفون جداً وم�ستعدون دائماً مل�ساعدتنا كل اللبنانيون بلياقة و�أخ�لاق عالية فال ي�ترددون
مب�ساعدتنا وتقدمي الأطعمة وامل�شروبات لنا
مرة نت�صل بهم».
ً
ومتنى املقدم يانغ �أخريا �أن تدوم ال�صداقة بني حيثما ُوجدنا».

مهمة مقد�سة
ال ي�ستطيع اجلنود وعنا�صر الكتيبة ال�صينية
�أن يخفوا ا�شتياقهم لعائالتهم على الرغم من
و�سائل الإت�صال املتوافرة التي ي�ستخدمونها من
هاتف وانرتنت ور�سائل مكتوبة .فهم يتبدلون كل
ثمانية �أ�شهر ما يعترب مدة طويلة ن�سبياً .يلهون
�أنف�سهم بالن�شاطات الريا�ضية والقراءة وم�شاهدة
التلفزيون ...ولكنهم بالنهاية مقتنعون �أنهم ال
يعملون لبالدهم فح�سب بل �إي�ضاً لإعادة الإ�ستقرار
للبنانيني« .نحن هنا يف مهمة حفظ �سالم و�أمن
لذا فنحن مهي�ؤون �أ�صالً للت�أقلم ،وننظر اىل هذه
املهمة كمهمة مقد�سة وفعالة» ...متمنني ختاماً
م�ستقبالً �أف�ضل لل�شعب اللبناين معتربين �أنهم
ي�أتون اىل لبنان ك�سواح ولي�س كجنود.
وختاماً� ،إ�شارة اىل ما يلي:
• �ساعد الفريق الطبي منذ � 4أيلول 2007
وحتى اليوم حواىل � 1400شخ�ص مدين.
• منذ قدوم الكتيبة ال�صينية اىل لبنان
مت نزع:
 حواىل  100لغم. ح��واىل  600قنبلة عنقودية وقذائف غريمنفجرة.
ت�صوير :را�شيل تابت
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م�شرفون مراقبون
وتدخل �سريع
عند امل��دخ��ل ،بوابة حديدية كبرية وحرا�سة
م�ش ّددة حيث يتم التفتي�ش والت�أكد من هوية
الزائرين .هنا يف تبنني اجلنوبية ،تتمركز الوحدة
الفرن�سية التابعة للقوات الدولية العاملة يف
اجلنوب.

هنا تبنني...

الكتيبة
الفرن�سية
ترحب بكم
�إمنا بعد
التفتي�ش
الدقيق
حتقيق:
ندين البلعة
ليال �صقر
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م��راق��ب��ة
امل��ن��ط��ق��ة م���ن خ�لال
دوريات يف النهار ويف الليل ملنع وجود �أي
م�سلحني غري اجلي�ش اللبناين والقوات الدولية يف
القطاع .بالإ�ضافة اىل م�شاريع �أخرى يف املنطقة
كتح�سني البنى التحتية وم�ستوى التعليم يف
املدار�س ومتابعة �إمتام الأعمال التي مل تنجز بعد
على الأ�صعدة كافة بتمويل من احلكومة الفرن�سية
عرب ال�سفارة الفرن�سية يف لبنان لدعم الإمكانات
اللبنانية .كذلك يهتم جنودنا بتفكيك الألغام.»...
ويف ملحة عن العمل اليومي ال��ذي يقوم به
عنا�صر الكتيبة الفرن�سية يف
اجل��ن��وب ،يذكر قائد الكتيبة
تف�صيلياً �أن الأه��م هو مراقبة
احل���دود ،لذلك ت�سيرّ دوري��ات
داخ��ل املنطقة وعلى املحاور
الأخ��رى يف املناطق املجاورة
للمراقبة مبعدل دوري��ة كل 4
�ساعات �أي ما يعادل  30دورية
يومياً.
ي��ن� ّف��ذ ه���ذه امل��ه��ام ح��واىل
 1300عن�صر ي��ت��وزع��ون بني
م�شرفني ،مراقبني وعنا�صر
تدخل �سريع يف حال املخالفات
(Quick Reaction Force

العقيد اميانويل غولني

ح�ضرت الكتيبة الفرن�سية اىل اجلنوب تطبيقاً
للقرار  ،1701ويف ه��ذا الإط��ار ي�شرح العقيد
امي��ان��وي��ل غ��ول�ين (Colonel Emmanuel
 )Gaulinقائد الكتيبة مهامها بعد �أن يحدد
قطاع انت�شارها.
يقول:
«تنت�شر كتيبتنا يف القطاع املمتد على احلدود
الإ�سرائيلية من دير كفاح  -بنت جبيل وتبنني
على عمق  25كلم وعر�ض  12كلم.
مهمتنا الأ�سا�سية هي

 )QRFبالإ�ضافة اىل مئتي
عن�صر مهمتهم مدنية �أكرث مما
هي ع�سكرية.
متلك الـ� QRFأي عنا�صر التدخل ال�سريع،
�أ�سلحة ثقيلة من مدافع و�صواريخ و�أنظمة �ضبط
ومراقبة متطورة �أو ما يعرف بـCobra System
 .Detectionميزات ه��ؤالء العنا�صر �أنهم حتت
�إمرة القائد الأعلى لقوات الطوارئ الدولية املعززة
اجلرنال غراتزيانو الذي يحدد كيفية ا�ستخدام هذه
الو�سائل.
املهام ال تن ّفذ مبعزل عن اجلي�ش اللبناين
تنظم تدريبات م�شرتكة بني عنا�صر اجلي�ش
اللبناين وعنا�صر الكتيبة الفرن�سية ترتكز على
�إقامة الدوريات واملراقبة والرماية.
ك��م��ا ي�شرتك

بع�ض العنا�صر اللبنانيني يومياً يف الدوريات
الآلية والراجلة التي تنفذها الكتيبة الفرن�سية
م�ستفيدة من �آلياتها املتطورة .كذلك تعقد
اجتماعات ب�شكل دوري لتحقيق �أف�ضل النتائج
وتبادل الآراء حول �سري العمليات وتنفيذ املهام.
�أما بالن�سبة اىل التوا�صل مع املجتمع اللبناين
فقد �أو�ضح غولني �أن «وج��ود بع�ض الأ�شخا�ص
الذين يتقنون اللغة العربية ي�س ّهل هذا التوا�صل
وبالتايل يع ّرف الكتيبة الفرن�سية على حاجات
املجتمع اللبناين ويتيح �إمكان تبادل الآراء».
وي�ضيف« :يتم هذا التوا�صل عرب القائممقاميات
واملخاتري وم��دراء املدار�س والآب��اء وال�شيوخ...
النقيب فريدريك فارييه

كوبرا فرن�سية

املالزم ليتي�سيا كوغيا

الإعالمية والتوا�صلية
لدى الكتيبة وت�ساعده
يف ذل������ك امل���ل��ازم
ل��ي��ت��ي�����س��ي��ا ك��وغ��ي��ا

وذلك بغية تفعيل اجلهود لنتائج �أف�ضل» .ويبدو
�أن �أهايل املنطقة يتف ّهمون املهام التي تقوم
بها الكتيبة الفرن�سية ويولونها �أهمية ،لإميانهم
ب�أنها تتمحور حول ت�أمني حياة �أف�ضل لهم ،عرب
(Lieutnant Létitia
تلبية متطلبات �أ�سا�سية».
ويختم غولني بالقول« :عنا�صر الكتيبة هم يف .)Poulet Coggia
جهوزية دائمة لإمتام �أي مهمة طارئة ،لذلك ال ع����ن ه�����ذه امل��ه��م��ة
خوف وال ت�شنج �إذ �أن التدريب يتوا�صل لت�أمني يو�ضح النقيب �أنهم
يتولون تف�سري مهام الكتيبة وطريقة عملها
معايري احلماية والت�صدي لأي جديد».
لو�سائل الإع�لام كافة .ومن الناحية التف�صيلية،
هناك نوعان من التوا�صل كما ت�شرح زميلته،
الإعالم والتوا�صل
يهتم النقيب فريديريك ڤارييه (« Capitaineفعنا�صر الكتيبة املعنيون ب�ش�ؤون التوا�صل
 )Frédéric Vareillesبكل ما يتعلق بالناحية والإع�لام ي�ضعون �أنف�سهم بت�صرف ال�صحافيني

لتعريفهم على طبيعة عمل الوحدة الفرن�سية كي
ين�صرفوا بدورهم لإي�صالها اىل الر�أي العام .ومن
ناحية �أخرى ،تتم دعوة ال�صحافة لتغطية الأحداث
والن�شاطات واجل��والت الريا�ضية التي تنظمها
الكتيبة يف قطاع م�س�ؤوليتها» .ويتابع« :نعمل
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كفريق على توطيد �أ�س�س التوا�صل
لدى اجلنود».

املعاون الأول فيليب غوفيل

املهمات املدنية  -الع�سكرية
يف الكتيبة الفرن�سية فريق ُيعنى
باملهمات املدنية  -الع�سكرية
()Actions Civilo - Militaires

�أو ما يعرف يف الكتائب الأخ��رى
بالـ«CIMIC Civilian and
.Military
»Corporation
وي�شرح املعاون الأول فيليب غوفيل

م�شاريع خمتلفة
خ�لال ف�ترة وج��وده��ا يف جنوب لبنان ،حققت
الكتيبة م�شاريع عمل خمتلفة على الأ�صعدة
كافة .نذكر منها مثالً :امل�شروع الذي �أ�سهمت يف
متويله احلكومة الفرن�سية لت�أمني العدة الالزمة
لرتبية النحل يف منطقة م��ارون الرا�س .كذلك
جهز الفريق غرفة معلوماتية يف مدر�سة ر�سمية
يف منطقة برج قلويه عرب م ّدها بع�شرة �أجهزة
كومبيوتر مع م�ستلزماتها...

(� )Adjudant Chef Philippe Guevelأحد
امل�س�ؤولني يف هذا الفريق �أن الـ« CIMICتعمل
بالتعاون املبا�شر مع فعاليات ال�سلطة املدنية
يف قطاع م�س�ؤوليتها يف حماولة لتو�سيع �إطار
العالقات للو�صول اىل الأ�شخا�ص الذين يهتمون
بامل�ؤ�س�سات واملنظمات الإجتماعية املختلفة
كالتي تهتم باملر�أة مثالً �أو الريا�ضة ...كما يقدم
ه��ذا الفريق م�ساعدات طبية �شاملة لأه��ايل
املنطقة �ضمن م�شاريع �صغرية ت�سمى (Aides
) Médicales à la Population - AMPبحيث
متابعة وفخر
يتوزع فريق طبي يف �سبعة مواقع خمتلفة
يف املناطق التي تفتقد اىل اخلدمات الطبية .يتبدل عنا�صر الكتيبة ب�شكل دوري فيتم ت�سليم
ولقد ا�ستفاد حتى الآن �أكرث من �أربعة �آالف مواطن خطط عمل امل�شاريع امل�ستقبلية للفريق اجلديد
لبناين من الفحو�صات واال�ست�شارات ملتابعتها.
بالإنتقال اىل الناحية ال�شخ�صية
الطبية.

لعنا�صر الكتيبة ،يتفق اجلميع على
�أن الت�أقلم مع املجتمع اللبناين
ل��ي�����س ���ص��ع��ب�اً مل��ا ي��ج��دون��ه لدى
اللبنانيني من �ضيافة وود وتقدير.
باال�ضافة اىل �إتقان ال�شعب اللبناين
ب�أغلبيته وبخا�صة الفئات ال�شابة،
اللغة الفرن�سية ،ما ي�س ّهل عملية
التوا�صل ،وعدم ال�شعور بالعزلة �أو
الغربة عن موطنهم وعائالتهم...
�إ���ض��اف��ة اىل م��ا ت��ق��دم��ه تقنية
الإن�ترن��ت من تقريب للم�سافات
و�سهولة الإت�صال.
ً
يفتخر عنا�صر الكتيبة جميعا بقدومهم اىل
لبنان حلفظ الأمن فيه� ،آملني �إنهاء هذه املهمة
فيكون ذلك م�ؤ�شراً ال�ستتباب الأم��ن وا�ستقرار
الو�ضع يف لبنان وخ�صو�صاً يف جنوبه.
وتبقى الإ�شارة اىل �أن هذه املهمة هي مهمة
تتطلب التعاون خ�صو�صاً مع اجلي�ش اللبناين من
�أجل �إحالل ال�سالم واحلفاظ عليه.
ت�صوير :املعاون هاين قازان
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املع�سكر
الفنلندي
-االيرلندي:

قائد الوحدة
الفنلندية االيرلندية
الكولونيل تويفانني

�أهالً بكم
يف عامل التكنولوجيا
حتقيق:
رميا �سليم �ضومط
ماري احل�صري
تقنيات حديثة
ي��ع��ت�بر املع�سكر ال��ف��ن��ل��ن��دي -
االيرلندي من �أكرث مراكز اليونيفيل
تقدماً من الناحية التقنية ،وذلك
لأنه ي�ضم كتيبة هند�سة فنلندية
عديدها  208ع�سكريني ،وكتيبة
�إيرلندية متخ�ص�صة يف الأعمال
امليكانيكية وت�ضم  166ع�سكرياً.
من الأمور امللفتة يف هذا املع�سكر
مترير جميع الإم��دادات اخلا�صة يف
ق�ساطل حتت الأر����ض .كما يلفت
�أي�ضاً وجود مئة جهاز كمبيوتر و�سبعة
حمامات �سونا.
تتوىل القوات الفنلندية  -الإيرلندية عدة مهام
ّخل�صها قائد الكتيبة الفنلندية الكولونيل �أوزمو
تويفانني على ال�شكل الآتي:
• مهمة البناء وال�صيانة ،وه��ي املهمة
الرئي�سة وت�شمل �أع��م��ال هند�سة يف القطاع
ال�شرقي ،و�أحياناً يف القطاع الغربي اي�ضاً .من
�ضمن الأع��م��ال التي نفذت على ه��ذا ال�صعيد
�شق طريق ملركز للجي�ش اللبناين يف كفر�شوبا،
�إن�شاء خميم للكتيبة املاليزية يف كوكبا ،نقل قطع
من الباطون اىل مركبا وبناء من�ش�آت فيها� ،إ�ضافة
اىل �أعمال بناء متفرقة ل�صالح وحدات اليونيفيل.
• مهمة ن��زع الأل��غ��ام ،وي��ت��واله��ا خرباء

نائب قائد الوحدة
الكولونيل مكارتي

متخ�ص�صون يف ت��ف��ج�ير الأل���غ���ام والقنابل
العنقودية والأج�سام والقذائف غري املنفجرة.
• مهمة النقل واملواكبة ،حيث �ساهمت
القوات الفنلندية  -الإيرلندية يف نقل قوات
اليونيفيل م��ع معداتهم وجتهيزاتهم من
بريوت واليها ،ومن القطاع ال�شرقي واليه.
دعم املواطنني �ضروري لنجاح مهمتنا
قائد هذه القوات الكولونيل تويفانني ا�شار اىل
التن�سيق املتوا�صل مع اجلي�ش اللبناين على
�صعيد املهام الأمنية املتعلقة بحفظ ال�سالم يف
اجلنوب .كما حتدث عن العالقة اجليدة التي تربط
قوات بالده بال�سكان املحليني ،مو�ضحاً �أن مهمة

قوات اليونيفيل ال ميكن �أن تنجح ما مل تلق دعم
املواطنني وت�أييدهم.
نائب قائد ال��وح��دة الفنلندية  -الإيرلندية
الكولونيل مي�شال مكارثي الذي كان حا�ضراً يف
�أثناء احلديث مع الكولونيل تويفانني� ،أكد دعم
�أبناء اجلنوب لقوات اليونيفيل م�شرياً اىل �أن
لبنان بلد م�ضياف و�شعبه ودود ج��داً .و�أ�ضاف:
جميع الأ�شخا�ص الذين نلتقيهم على الطريق
طيبون للغاية ،و�إن مل نقرتب نحن للتحدث معهم،
يفعلون هم ذل��ك ،وه��ذا دليل على حمبتهم لنا
وتقديرهم لدورنا.
ت�صوير :را�شيل تابت
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بنا�ؤون ونقابون و�أطباء
من بلجيكا اىل تبنني
على منت الواجب

الكولونيل جورج ريندرز

حتقيق :رميا �سليم �ضومط  -ماري احل�صري
خدمات متنوعة
من بلجيكا واللوك�سمبورغ اىل تبنني 340
جندياً و�صلوا اىل بلدنا على منت الواجب ،حيث
تنت�شر يف القطاع ال�شرقي كتيبتهم التي ت�ضم
 340ع�سكرياً.
ت�ؤدي هذه الكتيبة �أربع مهام رئي�سة ّخل�صها
قائد الكتيبة الكولونيل جورج ريندرز على ال�شكل
الآتي:
• مهمة البناء التي ينفذها بنا�ؤون حمرتفون
تابعون للفرق الهند�سية يف الكتيبة ،حيث
يقدمون الدعم لقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان لبناء من�ش�آتها الع�سكرية ،وي�ساعدون
يف �إن�شاء الطرقات �أو ترميمها .كما تقوم الفرق
امل��ذك��ورة بالتن�سيق م��ع ال�سلطات املحلية
اللبنانية بهدف تقدمي خدمات لل�سكان من خالل
�إ�صالح البنى التحتية ،وبذلك تتم امل�ساهمة يف
عودة احلياة الطبيعية اىل جنوب الليطاين.

وللإعالم ...دور يف التفاعل
�إر�ساء عالقة �إيجابية عنوانها الثقة املتبادلة
مع املواطنني يف اجلنوب هو من الأهداف
الأ�سا�سية التي ت�سعى اليونيفيل اىل
حتقيقها .ويف هذا الإطار �أ�صدرت
اليونيفيل جملة «اجلنوب» (�صدر
العدد �صفر يف كانون الأول )2007
التي تطمح اىل تعزيز التوا�صل
بني قوات الطوارئ الدولية
واملواطنني اجلنوبيني ب�شكل خا�ص.
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• مهمة نزع الألغام التي يقوم بها فريق
متخ�ص�ص ّمت �إر�ساله من بلجيكا خ�صي�صاً اىل
لبنان للم�ساهمة يف حل �إح��دى امل�شاكل الأكرث
�إحل��اح�اً يف املنطقة .و�أك��د القائد البلجيكي �أن
دولته اكت�سبت خربة يعرتف بها دولياً يف جمال
نزع الألغام ،وقد و�ضعت هذه اخلربة يف خدمة
اللبنانيني للحد من الأث��ر ال�سلبي للأج�سام غري
املنفجرة على املجتمع اللبناين.
• مهمة تقدمي اخلدمات الإ�ست�شفائية من
خ�لال م�ست�شفى م��ي��داين ي�ضم طاقماً طبياً
ك��ف��وءاً ،وه��و جمهز ب��امل��ع��دات الطبية الالزمة
لتلبية حاجات اليونيفيل واملواطنني اللبنانيني
على حد �سواء.
• مهمة ت�أمني احلماية الذاتية للكتيبة
وللجنود العاملني على الأر����ض م��ن خ�لال قوة
حماية متخ�ص�صة.
و�أكد قائد كتيبة بلجيكا واللوك�سمبورغ

�أن كتيبته ملتزمة متابعة واجباتها ومهامها
جتاه لبنان ،ولن تت�أثر باالعتداءات الإرهابية ،بل
�ست�ستمر يف حفظ ال�سالم والأمن يف اجلنوب.
يف مركز الكتيبة
لدى دخولنا اىل املركز لفتنا تنظيمه ،حيث
وزع اىل عدة �أق�سام مق�سمة بدورها اىل فروع.
يف الق�سم الطبي للمركز (امل�ست�شفى) التقينا
املمر�ض املعاون كرمي بن هودا ،الذي رافقنا يف
جولتنا يف �أرجاء امل�ست�شفى.
بداية توقفنا يف ق�سم اال�ستعالمات الذي يق�صده
من هم بحاجة اىل معاينة �أو معاجلة( ،جنود
الكتيبة البلجيكية ،اجلنود اللبنانيون املوجودون
يف املنطقة ،باال�ضافة اىل املدنيني) حيث يتم
جتهيز ملف طبي خا�ص لكل مري�ض.
يف الق�سم الأول ( ،)Rôle 1قابلنا الدكتور
�شوكورت ( )Dr. Schokoortالذي �شرح لنا دور
الق�سم ،الذي ُيعنى باملعاينات الب�سيطة وال�صغرية
وخمتلف �أن��واع الأمرا�ض غري اخلطرة .كارتفاع
احلرارة والنزلة الرئوية (� .)Bronchiteأما عندما
حتتاج احلالة �إجراء فحو�صات ال ي�ستطيعون القيام
بها ،فري�سلون املر�ضى اىل الأطباء اللبنانيني.
يتوىل امل�س�ؤولية يف هذا الق�سم طبيبان يتناوبان
على العمل.
تابعنا جولتنا برفقة املعاون بن هودا ،يف الق�سم
الثاين يف امل�ست�شفى ( )Rôle 2الذي ي�ضم ثالثة
ع�شر جزءاً ،يخت�ص كل منها مبعاجلة حالة مر�ضية
معينة .وهو ُيعنى باحلاالت ال�صعبة والأو�ضاع
احلرجة للمري�ض .اىل ذلك ثمة ق�سم �آخر خم�ص�ص

الدكتور �شوكورت
و�أمرا�ض الرئة ملعرفة مدى خطورة احلالة ونوع
املعاجلة التي تتطلبها .وي�ستعمل يف الت�صوير
نظام حديث ،متطور و�سريع ،يعتمد على الأ�شعة
 Xوهو مت�صل مبا�شرة ب�شا�شة الكومبيوتر التي
تظهر ال�صورة على الفور.
ً
�أم��ا غرفة العمليات فمجهزة �أي�ضا ب���أدوات
متطورة وحديثة ت�س ّهل عمل الأط��ب��اء .ويف
امل�ست�شفى �أي�ضاً ق�سم لتجبري الك�سور و�آخر ملعاجلة
احلروق.
ً
ً
ً
بلغنا مكانا وا�سعا وفارغا� ،س�ألنا عن هذا الق�سم
فقيل لنا �أنه ي�ستعمل فقط يف حال كان احلادث
كبرياً وعدد امل�صابني مرتفعاً ،حيث تتاح ب�سهولة
معاجلة �أكرب عدد ممكن منهم.
يف خمترب امل�ست�شفى التقينا باتريك تو�شيه
للحاالت التي حتتاج اىل املراقبة امل�ستمرة.
ً
ث��م انتقلنا اىل غ��رف��ة الت�صوير الإ�شعاعي ( )Patrique Touchetالذي رافقنا قائال :هنا
( )Rayon - Xحيث يتوىل امل��ع��اون ال�شرح تتم جميع �أنواع الفحو�ص ،منها ما هو بيولوجي
قائالً :يف هذه الغرفة يتم ت�صوير حاالت الك�سور كفح�ص الدم؛ ومنها ما هو كيميائي كفح�ص الغاز
يف الدم ،باال�ضافة اىل فح�ص احلمل وغريها .ج ّهز
املخترب ب�آالت ومعدات حديثة ومتطورة ،م�ستوردة
من بلجيكا .وي�ضم �أي�ضاً ب ّرادين ال�ستقبال اجلثث،
باال�ضافة اىل املعدات الالزمة لنقل الدم ب�سرعة
يف حاالت الطوارئ.
وا�صلنا جولتنا مع املعاون بن ه��ودا ،وبلغنا
الق�سم العا�شر الذي هو عبارة عن غرفة حتوي عدداً
من الأ�س ّرة (حواىل خم�سة ع�شر �سريراً) ت�ستعمل
للمر�ضى الذين ت�ستوجب حالتهم البقاء يف
امل�ست�شفى .ثم انتقلنا اىل غرفة العناية الفائقة،
وهي حتوي املعدات ال�ضرورية والالزمة ملراقبة
اجلندي الأول كارول ليبيول

للخدمات الطبية

املعاون كرمي بن هودا

حالة املر�ضى ،وهي ت�ضم �سريرين وت�ستعمل
فقط للحاالت الطارئة جداً ،خ�صو�صاً يف حال خ�سارة
الكثري من الدم.
وقبل �أن ننهي جولتنا ع ّرجنا على ق�سم التعقيم،
حيث يقوم املمر�ضان املناوبان با�ستعمال الإبر
واملالقط لت�أدية مهمتهم بدقة متناهية .ومن
ثم توقفنا يف ال�صيدلية التي حت��وي خمتلف
�أنواع الأدوية املغلفة واملحفوظة بطريقة ت�ضمن
جودتها ،علماً �أنها ت�ستورد من بلجيكا لتوزيعها
على �أق�سام امل�ست�شفى وفقاً للحاجة.
فر�صة جيدة
قبل �أن نودع املركز التقينا اجلندي الأول كارول
ليبيول ( )Carole Libioulleالعاملة يف ق�سم
اال�ستعالمات يف امل�ست�شفى ،التي اعتربت �أن
وجودها يف لبنان «فر�صة جيدة لزيارة بلد �آخر
والتعرف اىل �أنا�س جدد» وو�صفت ال�شعب اللبناين
ب�أنه «م�ضياف وخفيف الظل» ،والطعام اللبناين
ب�أنه «�شهي ،خ�صو�صاً املناقي�ش باجلبنة» .وقالت
�إنها �أحبت طبيعة املناخ يف لبنان ،ولكنها مل
حتب التلوث على الطرقات.
�أم���ا يف م��ا يتعلق بعملها ال��ي��وم��ي ،فهي
ت�ستفيق �صباحاً ،وتتجه اىل امل�ست�شفى حيث
يتوجب عليها ت�أمني مناوبة من ثماين �ساعات
وب��دوام��ات خمتلفة .وم��اذا عن �أوق��ات الفراغ؟
جتيب� :أ�شاهد التلفزيون� ،أمار�س الريا�ضة و�أت�صل
بعائلتي...
ت�صوير :را�شيل تابت
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�أن�ش�أ جمل�س الأمن الدويل قوة حفظ ال�سالم امل�ؤقتة التابعة
للأمم املتحدة العام  1978للتحقق من االن�سحاب اال�سرائيلي من
لبنان وا�ستعادة اال�ستقرار والأمن الدوليني ،ومتكني احلكومة
اللبنانية من �إعادة ب�سط �سيطرتها على املنطقة التي تخليها
القوات اال�سرائيلية املن�سحبة.
وبعد احلرب اال�سرائيلية ال�ساد�سة يف  12متوز  ،2006ق ّرر جمل�س
الأمن �أنه باال�ضافة �إىل هذه املهام ف�إن قوة يونيفيل �ستقوم
مبراقبة وقف الأعمال العدائية ومراقبة �إنت�شار القوات امل�سلحة

اللبنانية يف جنوب لبنان ودعمها ،و�ضمان و�صول امل�ساعدات
االن�سانية اىل املدنيني واال�شراف على العودة الآمنة للنازحني
�إىل ديارهم.
ً
وبني التاريخني ،وحتى الآن ،ثالثون عاما م ّرت على وجود
هذه القوات الدولية امل�ؤقتة يف جنوب لبنان ،ومل يعرف
لبنان ،وجنوبه ،اال�ستقرار والأمن ،ومل تنته ق�صته مع الإرهاب
اال�سرائيلي ،فما هي ق�صة لبنان مع هذه القوات؟

القوات الدولية امل�ؤقتة العاملة يف لبنان
()FINUL - UNIFIL
�إع��داد :العقيد �أنطوان جنيم
ق�صة ال�شاطئ اللبناين
مع القوات الدولية
• الإنزال الإنكليزي العام  :1840خالل العام
 1833احت ّلت القوات امل�صرية بقيادة ابراهيم با�شا
�سوريا وطاردت القوات الرتكية حتى �أوا�سط �آ�سيا
ال�صغرى .ووقعت املنطقة بكاملها حتت ال�سيطرة
امل�صرية ،وكانت فرن�سا ع�صرذاك حليفة امل�صريني
على عك�س االنكليز مقاومي هذه ال�سيطرة .وكان
االمري ب�شري الثاين هو الآخر حليف ابراهيم با�شا،
ومل تكن �سيا�سته الداخلية ،كما اخلارجية ،تروق
لكل فئات ال�شعب اللبناين ،ما أ� ّدى �إىل �إنتفا�ضة
العام  1840ال�شعبية �ضد حكمه والوجود امل�صري

يف لبنان بوحي من االنكليز .ويف �أيار  1840عقد
يف لندن اجتماع �سري �ض ّم ممثلني عن االنكليز
والنم�سويني والرو�س والربو�سيني ،حيث و ّقعت
ن�صت من بني بنودها
يف  15متوز اتفاقية �سرية ّ
يف ما يتعلق بلبنان االتفاق على �إ�ستبدال االمري
ب�شري الثاين بحاكم �آخر جديد .ونتيجة لذلك ظهر
على ال�شواطئ اللبنانية بتاريخ � 14آب 1840
ا�سطول حربي م�شرتك انكليزي  -تركي  -من�سوي
بقيادة امريي البحر �ستوبفورد وباندريرا .وح�صل
بالفعل �إن��زال �إنكليزي يف جونيه و ّمت توزيع

�أ�س�س ت�شكيل القوات الدولية

�أه��م الأ�س�س التي يقوم عليها ت�شكيل
القوة الدولية التابعة للأمم املتحدة:
 -1مبد�أ عدم �إ�شرتاك قوات الدول الدائمة يف جمل�س االمن ،وهي الدول
اخلم�س الكربى التي تتمتع بحق النق�ضّ ،
ولعل ال�سبب يف ذلك هو الرغبة
يف تاليف اخلالفات التي قد تن�ش�أ بني الدول الكربى حول حجم وجودها يف
قوات الطوارئ الدولية.

� 30أل����ف ب��ن��دق��ي��ة على
املتمردين .طلب الأمري ب�شري عرب القن�صل
يتلق جواباً
الفرن�سي م�ساندة فرن�سا له ،وملا مل ّ
�س ّلم نف�سه لالنكليز قرب �صيدا ومن هناك مت
ترحيله �إىل مالطا ومنها انتقل �إىل �إ�سطنبول
حيث تويف بعد ع�شر �سنوات.
• العملية الأوىل حلفظ ال�سالم:
�إن نظام القائمقاميتني مل ُيعد للبنان �أمنه
و�إ�ستقراره .ومنت�صف العام  1860تفاقم الو�ضع
�إىل درج��ة مل تعد تطاق و�أ�صيبت امل�صالح
الفرن�سية ب�أ�ضرار فادحة .وكان يحكم فرن�سا �آنذاك
نابوليون الثالث امرباطور االمرباطورية الثانية
 -2مبد أ� عدم �إ�شرتاك قوات دول تنتمي

�إىل �أحالف ع�سكرية.
ن�ص على ذلك تقرير الأمني
 -3مبد�أ التمثيل اجلغرايف املتوازن وقد ّ
العام للأمم املتحدة ال�صادر يف � 1973/10/26أي نهاية حرب ت�شرين
(اكتوبر) ولكن ،يف لبنان مل حترتم هذه املبادئ البتة.
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القوى يف املنطقة مل�صلحة الرئي�س امل�صري
الراحل جمال عبد النا�صر وللإنتفا�ضة اللبنانية.
ف�أبرق يف اليوم نف�سه الرئي�س كميل �شمعون
�إىل وا�شنطن طالباً مبوافقة حكومية امل�ساعدة
الع�سكرية ال�سريعة من دون الرجوع �إىل جمل�س
النواب .و�صباح اليوم التايل يف  15متوز ّمت �إنزال
القوات البحرية االمريكية يف الأوزاعي على بعد
كيلومرتات من جنوب بريوت .وكانت غاية االنزال
منع االنتفا�ضة من ال�سيطرة على البالد .وبعد
�إنتخاب الرئي�س ف�ؤاد �شهاب رئي�ساً للجمهورية
يف  31متوز  1958غادر فريق املراقبني التابع
للأمم املتحدة بتاريخ  25ت�شرين الأول 1958
بعد �أن ت�أكد من عودة الهدوء ومن ان�سحاب القوات
االمريكية من االرا�ضي اللبنانية.

ال��ذي كان ي�ؤيد قيام مملكة عربية مو ّحدة يف
ال�شرق .ورغبة منه يف �إع��ادة ك�سب ما فقدته املبادئ مع املبادئ اال�سا�سية احلالية لعمليات
فرن�سا من نفوذ العام  ،1840ومن �أج��ل ت�أكيد حفظ ال�سالم ال��ت��ي ت��ق��وم بها منظمة الأمم
دورها اقرتح ار�سال قوة ع�سكرية فرن�سية لكي املتحدة:
ت�ضع ح��داً للحرب االهلية امل�ستعرة يف لبنان  -موافقة الدولة املعنية.
 قرار �صادر عن جمل�س الأمن الدويل مبوافقةو�سوريا.
و�ضعت احلكومة الفرن�سية م�شروع �إتفاق بني الدول اخلم�س وبالن�صو�ص الغام�ضة واملخت�صرة
ال��دول الكربى يتع ّلق ب�إر�سال القوات مراعية نف�سها.
فيه التمنيات التي كان قد عبرّ عنها االنكليز - .فرتة انتداب حمدودة من حيث املبد أ� ملدة
وانعقد يف باري�س م�ؤمتر ح�ضره ممثلون عن �ستة �أ�شهر.
الدول اخلم�س (فرن�سا ،النم�سا ،رو�سيا ،برو�سيا ،وعند �إنتهاء فرتة ال�ستة اال�شهر على و�صول
انكلرتا) حيث ّمت توقيع االتفاق يف � 3آب  ،1860القوات الفرن�سية بد�أت املفاو�ضات لتجديد فرتة
وفيه يعلن املوقعون �أن الغاية من هذا التدخل انتداب القوات .ولكن بعد مفاو�ضات جادة �سمح
ه��ي م�ساعدة ال��ب��اب ال��ع��ايل يف
العمل على �إعادة الهدوء �إىل �سوريا
لبنان وقوات الطوارئ الدولية
ون�ص البندان
و�إع���ادة تنظيمهاّ .
الناطق الر�سمي با�سم القوات الدولية
االول وال��ث��اين م��ن االت��ف��اق على
مطلع ال�سبعينيات م��ن القرن
امل�ؤقتة العاملة يف لبنان
املن�صرم ،تفاقم التوتر على طول
�أن عدد القوات الأوروبية ميكن �أن
تعاقب على هذا املن�صب حتى اليوم �أربعة موظفني مدنيني،
احل����دود اللبنانية اجل��ن��وب��ي��ة مع
ي�صل �إىل � 12ألف جندي ،وقد �أبدت
انطف�أ ذكر االثنني الأولني لأن احدهما خدم �شهرين فقط والآخر
فل�سطني املحتلة ،وخ�صو�صاً بعد
فرن�سا ا�ستعدادها لت�أمني ن�صف عدد
خدم �ستة �أ�شهر� .أما الرجل الثالث الذي ملع ا�سمه فهو تيمور
�إع��ادة متركز عنا�صر فل�سطينيني
القوات.
غوك�سيل (تركيا) الذي ا�ستمر حتى ت�س ّلم اليوغو�ساليف ميلو�ش
م�سلحني ق��ادم�ين م��ن الأردن،
ويف � 6آب  ،1860وقبل الت�صديق
�شرتوغر بتاريخ  2003/6/3مهام الناطق الر�سمي ،وما يزال.
وت��ك � ّث��ف��ت ال��ع��م��ل��ي��ات الفدائية
(�ص ّدق بتاريخ � 5أيلول
على االتفاق ُ
واجلدير بالذكر ان اليونيفيل احلالية ا�ستبدلت ،مع القرار ،1701
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ���ض��د ا���س��رائ��ي��ل
 )1860كانت ال��ق��وات الفرن�سية
ت�سمية الناطق الر�سمي مبدير ال�ش�ؤون ال�سيا�سية واملدنية.
واالعتداءات اال�سرائيلية على القواعد
تبحر من مرف أ� طولون الفرن�سي
الفل�سطينية يف لبنان.
على البحر املتو�سط باجتاه بريوت.
ويف � 11آذار � 1978ش ّنت جمموعة
ويف � 16آب ّ ،1860مت �إن���زال
القوات الفرن�سية يف بريوت وكانت م�ؤلفة من  7للقوات بت�أجيل �إن�سحابها �إىل  5حزيران  1861فدائية هجوماً بالقرب من تل �أبيب �أ�سفر عن
�سقوط  37قتيالً و 76جريحاً ا�سرائيلياً .و�أعلنت
�آالف رجل و�سالح مدفعية بقيادة اجلرنال دوبوفور حيث ان�سحبت بتاريخ  8حزيران .1861
منظمة التحرير الفل�سطينية م�س�ؤوليتها عن هذا
دوت بول الذي كان رئي�ساً لأركان جي�ش ابراهيم • �إنزال القوات االمريكية العام :1958
يف ايار  1958انطلقت �شرارة الأحداث يف لبنان الهجوم ،وبعد �أيام قالئل وحتديداً ليل 15 -14
با�شا.
ومن اجلدير باملالحظة �أن املبادئ اال�سا�سية على �أثر مقتل ال�صحايف التقدمي ن�سيب املتني �آذار  1978بد أ� اجلي�ش اال�سرائيلي عملية اجتياح
يف �أي��ار  .1958ويف  11حزيران  1958الت�أم وا�سعة جلنوب لبنان كان قد ه ّي أ� لها منذ وقت
لهذه العملية كانت:
� -1ضرورة احل�صول على موافقة الدولة املعنية جمل�س االمن الدويل وق ّرر بنا ًء على طلب احلكومة طويل ب�إنتظار الفر�صة املنا�سبة والتي كانت
اللبنانية �إر�سال فريق من املراقبني الدوليني العملية الفدائية جم ّرد حجة لها ،وو�صلت القوات
�أي تركيا.
 -2االتفاق بني ال��دول الكربى لتنظيم عمل  ،GONULوكانت مهمته «الت�أكد من عدم ح�صول اال�سرائيلية �إىل عمق يقارب  40كلم من خطوط
القوات بالتن�سيق مع الباب العايل يف مهمة ت�س ّلل غري م�شروع للأ�شخا�ص وللأ�سلحة واملعدات الهدنة الدولية فاحتلت جنوب نهر الليطاين،
الأخرى عرب احلدود اللبنانية» .ويف  14متوز  1958و�أبقت على جيب مدينة �صور و�ضواحيها .وكان
التهدئة والتنظيم.
وق��ع انقالب ع�سكري يف العراق و�أعلن قادته املق�صود يف احلقيقة �أن ت�أخذ ا�سرائيل املبادرة
 -3حتديد فرتة انتداب القوات ب�ستة �أ�شهر.
وه��ل من قبيل امل�صادفة �أن تتطابق هذه ت�أييدهم لل�سيا�سة النا�صرية ،ما قلب موازين لت�سهيل �إر�سال قوات تابعة للأمم املتحدة �إىل
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ت�شكيل القوات الدولية وتعدادها
جنوب لبنان ،وكانت تقدر �أن��ه من �أج��ل منع
يجب �أن يتم اختيار الفرق التابعة للقوات
املقاتلني الفل�سطينيني من الت�سلل �إىل اجلنوب يف �أقرب فر�صة ممكنة.
يجب �أن ينت�شر رجال القبعات الزرقاء على طول و�ضعت هذه القوات حتت قيادة منظمة الأمم الدولية امل�ؤقتة بالت�شاور مع جمل�س الأمن
نهر الليطاين ،وذلك يق�ضي �أوالً ب�أن يقوم جنودهم املتحدة التي �أوكلت ذلك �إىل الأمني العام ب�صفته والفرقاء مع الأخذ بعني االعتبار املبد�أ املتعارف
باحتالل ال�ساحة على حد ما كتب �أمنون كابليوك الرئي�س التنفيذي للعملية .وميار�س القيادة على عليه والقا�ضي ب�إعتماد ال��ت��وزي��ع اجلغرايف
الأر�ض قائد للقوات يع ّينه الأمني العام الذي ما املن�صف.
يف لوموند دبلوماتيك يف ني�سان .1978
يالق الأمني العام للأمم املتحدة �صعوبات
وبتاريخ � 17آذار  1978تق ّدمت كل من حكومتي ت�أخر يف ت�سمية اجلرنال �إميانويل �أر�سكني رئي�س ومل ِ
لبنان وا�سرائيل بطلب دعوة جمل�س الأمن الدويل �أركان قوات املراقبة الدولية يف ال�شرق الأو�سط كثرية يف م�شاوراته مع الفرقاء من �أجل �إختيار
�إىل االنعقاد ،فانعقد يف اليوم ذاته وجاءت اال�شارة قائداً لقوات الأمم املتحدة يف لبنان .ويحق لقائد الفرق .ومل ت�شمل هذه امل�شاورات دوالً فح�سب،
الأوىل �إىل �إحتمال �إر�سال قوات دولية �إىل جنوب القوات �أن يعطي الأوامر املن�سجمة مع القرارات وكان عديد من �أبدى رغبته بامل�شاركة قليالً ن�سبياً،
لبنان يف ت�صريح ال�سفري غ�سان تويني مندوب ال�صادرة عن الهيئة املخت�صة يف منظمة الأمم و�إمن��ا �شمل كذلك القوى املعروفة بقوات الأمر
املتحدة (جمل�س الأم��ن) يف ما يتعلق بقوات الواقع ح�سب التعبري امل�ستعمل من قبل منظمة
لبنان �أمام جمل�س الأمن.
ويف � 19آذار  1978تبنى جمل�س الأمن القرارين حفظ ال�سالم .وتكون الأوامر التي ي�صدرها ملزمة الأمم املتحدة ،وه�ؤالء الفرقاء هم لبنان وا�سرائيل
ومنظمة التحرير الفل�سطينية.
 ،)1978( 425و .)1978( 426يف
ً
اجلل�سة
القرار الأول ال��ذي �أق��ر يف
تطبيقا للقرارين  426و427
ال�صباحية ق� ّرر املجل�س �أن ين�شئ
( )1978ووف��ق�اً للمبادئ ال��واردة
�أول قتيل للقوات الدولية
فوراً حتت �سلطته املبا�شرة القوات
فيهما ،يبلغ تعداد القوات الدولية
�أول قتيل للقوات الدولية امل�ؤقتة العاملة يف لبنان هو من
يف لبنان � 6آالف رجل تقريباً ومن
الدولية امل�ؤقتة للبنان على �أن
الكتيبة ال�سويدية وا�سمه كارل او�سكار جوهان�سون الذي قتل يف
تت�ألف من �أ�شخا�ص تقدمهم الدول
بينها وح��دات العمليات والوحدات
 1978/3/26بانفجار لغم كانت قد و�ضعته القوات الإ�سرائيلية
االع�ضاء يف منظمة الأمم املتحدة،
اللوج�ستية.
قرب ج�سر اخلرديل ،و�أ�صيب يف احلادث رفيقه ماك�س لندبرغ
ب�ين  8ني�سان  1978وع�شية
و�أن��اط بالأمني العام مهمة و�ضع
ونقل �إىل م�ست�شفى حيفا .و�أول قتيل �سقط على يدهم هو
التجديد ال��ث��اين للقوات الدولية
تقرير حول تطبيق القرار املذكور.
الدكتور خليل قالو�ش يف يارون بتاريخ  1983/3/30وكان
امل�ؤقتة لفرتة جديدة مدتها خم�سة
وبالفعل مل يت�أخر ه��ذا الأخ�ير يف
يعمل طبيباً يف م�ست�شفى تبنني ،وقد �أطلق عليه النار �أحد
�أ�شهر وف��ق�اً للقرار  444ال�صادر
تقدمي تقريره �إىل �أع�ضاء املجل�س،
عنا�صر الكتيبة الفيجية على حاجز بالقرب من عني بعال.
بتاريخ  19ك��ان��ون ال��ث��اين 1979
وهو يح ّدد فيه فرتة انتداب القوات
والتدابري التي �سيتخذها من �أجل
كان عديد القوات  5852رجالً قدموا
من كل من :فيجي ،فرن�سا� ،إيران،
و�ضع القرار  425مو�ضع التنفيذ.
لعنا�صر هذه القوات كافة� .إنه امل�س�ؤول املبا�شر ايرلندا ،نيبال ،نيجرييا ،الرنوج ،ال�سنغال.
عن القوات بالإ�ضافة �إىل ا�ضطالعه بدور ممثل ان�سحبت ا�سرائيل �أم��ام ال��ر�أي العام العاملي
مهمة القوات الدولية امل�ؤقتة يف لبنان
منظمة الأمم املتحدة على ال�ساحة اللبنانية .من جزء من الأرا�ضي يف اجلنوب للقوات الدولية
وتنظيمها
�إن لهذه القوات مهمتني وا�ضحتني ح�سب ن�ص ولكن مبا �أن قائد ال��ق��وات تابع للأمني العام امل��ؤق��ت��ة يف لبنان ،بينما �س ّلمت الأرا���ض��ي
مبا�شرة يحق لهذا الأخري �أن يلغي �أو يعدل الأوامر املالم�سة حدودها �إىل ما كان يعرف بجي�ش لبنان
الفقرة الثالثة من القرار :425
اجلنوبي ،وبذلك �أوجدت منذ العام  1978وحتى
 الأوىل وهي ت�أكيد �إن�سحاب القوات اال�سرائيلية ال�صادرة عنه.لكي تكون وحدة الأر�ض اللبنانية و�سيادة لبنان ومتركزت القيادة العامة املتقدمة للقوات يف العام  1982بني �شمال الليطاين وجنوب بيت
ياحون منطقة عازلة للقوات الدولية و�أن�ش�أت كياناً
وا�ستقالله حمرتمة بدقة.
الناقورة يف جنوب لبنان وما تزال.
 الثانية وه��ي م�ساعدة احلكومة اللبنانية وعلى الرغم من �أن عدد القوات الأ�صلي مل يكن ي�سمى «لبنان احلر».قد اكتمل بعد فقد تب ّنى جمل�س الأمن يف � 3أيار كانت يونيفيل قوة حفظ �سالم ومراقبة وللف�صل
لت�أمني عودة �سلطتها الفعلية �إىل اجلنوب.
بعد تبني ال��ق��راري��ن  425و ،1978 )1978( 426بناء على طلب الأمني العام القرار  427بني القوات ،ولكن كان يعوزها ال�سالح .ومبوجب
املف�سر بالقرار � 426سالحها دفاعي
مبا�شرة بد�أ الأمني العام للأمم املتحدة باتخاذ القا�ضي بتدعيم القوات الدولية امل�ؤقتة يف القرار ّ 425
ولكن يف ح��ال تع ّر�ضها ل��ع��دوان فهي خم ّولة
التدابري ال�ضرورية لت�شكيل القوات وجعلها عاملة لبنان.
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اال�سرائيلية بحيث باتت م�ضطرة �إىل العمل خلف
�إ�ستعماله �ضد الذين يع ّر�ضون �سالمتها للخطر
و�ضد كل من يهدد قيامها مبهماتها ،لكنها مل  -التدخل يف حال ح�صول منازعات بني �أطراف اخلطـوط اال�سرائيلية ،ومل يعد ميكنهـا تنفيـذ
املهمــة التي �أ�سنـدها اليها جمل�س الأمن الدويل.
م�س ّلحة وحماولة تالفيها.
ت�ستعمل هذا احلق وال مرة.
 ت��وف�ير ج � ّو م��ن االط��م��ئ��ن��ان النف�سي لدى ويف  18حزيران تبنى املجل�س القرار الرقم 511م�ؤكداً فيه تكليف القوات الدولية امل�ؤقتة
اجلنوبيني يف �إطار مناطق �إنت�شارها.
تقلي�ص املهام
قبل االجتياح اال�سرائيلي العام  1982طرح
وح � ّدد انتدابها وج� ّدد دعوته لإن�سحاب القوات
اال�سرائيلية من لبنان يف �شكل كامل .وبذلك
القوات الدولية امل�ؤقتة
مندوب لبنان لدى الأمم املتحدة غ�سان تويني
حافظت ق��وات الأمم املتحدة على �إنت�شارها
واالجتياح اال�سرائيلي العام 1982
م�شروع القرار الرقم  501يف جمل�س الأم��ن.
وكان لبنان يهدف من خالله اىل �سد الثغرة بني يف حزيران  ،1982ومتذرعة مبحاولة اغتيال الأ�صلي م��ع بع�ض التعديالت حيث ّمت �إخ�لاء
بع�ض امل��واق��ع وت��ع��زي��ز مواقع
بالط  -دير ميما�س بقوات دولية
�أخرى ،واحتفظ مراقبو جلنة الهدنة
�إ�ضافية ح��واىل الأل��ف عن�صر ،لأن
ه��ذه الثغرة كانت ت�شكل منفذاً
العامة مبواقعهم اخلم�سة على طول
القادة الذين تعاقبوا على قيادة القوات
خط الهدنة ،و�أبقوا ثالث فرق يف
للقوات اال�سرائيلية للقيام بعمليات
الدولية امل�ؤقتة يف لبنان
مراكز خارج منطقة عمليات قوات
ع�سكرية �ضد اجلنوب .ويجعل �إقفال
يونيفيل (�صور ،املطلة يف �شمال
• اجلرنال اميانويل �إر�سكني (غانا) � 19آذار - 1978
هذا املنفذ بقوات دولية ا�سرائيل
فل�سطني املحتلة ،وقلعة ال�شقيف
عاجزة عن تنفيذ خمططاتها ،و�إال
.1981
�شمال نهر الليطاين) ،وا�ستمرت
فاالحتكاك املبا�شر بهذه القوات.
• اجل�نرال وليم كاالهان (ايرلندا)  - 1981حزيران
جهود ال��ق��وات الدولية حثيثة يف
ا�ستمهل جمل�س الأمن و�أرج�أ النظر
�( 1986شهد اجتياح .)1982
�ضبط الو�ضع وتقدمي امل�ساعدات
بامل�شروع مل��دة �شهرين �إىل �أن
• اجلرنال غو�ستاف هاغلند (فنلندا) متوز 30 - 1986
واالت�صال بالأطراف املتحاربني.
�أق��� ّره قبل االج��ت��ي��اح اال�سرائيلي
حزيران .1988
خ��ل�ال ه����ذه ال���ف�ت�رة ا�ستمرت
العام  1982بقليل .وقبل تنفيذ
• اجلرنال الر�س اريك والغرن (ال�سويد) 22 - 1988
امل�صادمات مع قوى الأم��ر الواقع
القرار بد�أ الغزو اال�سرائيلي عرب هذه
�شباط .1993
• اجل�نرال تروند فور هوفداي (ال�نروج) 22 -1993
يف ال�شريط املحتل ليبقى عمل
الثغرة ،وعرب مناطق واقعة حتت
القوة الدولية حم�صوراً يف مهمات
�سيطرة الطوارئ من الناقورة �إىل
�شباط  .1995و�شهد االجتياح الإ�سرائيلي يف متوز .1993
• اجلرنال �ستان�سالف فوزنياك (بولونيا) 1997 - 1995
متنوعة وع��ام��ل �أم���ان واطمئنان
�شبعا.
و�شهد �أك�ثر االع��ت��داءات الإ�سرائيلية وح�شية :ع��دوان عناقيد
يف املنطقة ،منها منع ت�سلل
وقبل الغزو كانت التحر�شات �شبه
الغ�ضب ني�سان  1996وجمازره.
العنا�صر امل�سلحني �إىل ا�سرائيل
يومية وال�صدامات بني الطوارئ
• اجل�نرال جيوجي كونوروتي (فيجي) ت�شرين االول
ومنع دخول �أي م�س ّلح �إىل مناطق
وجي�ش لبنان اجلنوبي حتدث ب�شكل
عملها ورفع التقارير الدورية �إىل
يومي وت�سفر عن مقتل العديد من
.2000 - 1997
الأمم املتحدة و�إجراء االت�صاالت مع
اجلنود ،حيث و�صل عدد القتلى حتى
• اجلرنال ال لييت موهان تيواري (الهند) - 2000
الأط��راف املعنيني ،باال�ضافة �إىل
ني�سان � 1981إىل  71جندياً من
.2004
تقدمي م�ساعدات �إن�سانية للمدنيني
خمتلف اجلن�سيات .وهكذا تق ّل�صت
• اجلرنال �آالن بلليغريني �شباط .2007 - 2004
اللبنانيني على �شكل مواد غذائية
مهمة الطوارئ لتتلخ�ص يف الآتي:
• اجلرنال كالوديو غرات�سيانو  2007وحتى اليوم.
�أو عناية �صحية �أو �أ�شغال هند�سية
 ال��دف��اع ع��ن النف�س م��ن دون�أو �إ�صالح �أبنية مت�ضررة ،وم�ساعدة
ت�صعيد املواجهة مع �أي طرف يف
�سفريها يف ل��ن��دن� ،إج��ت��اح��ت �إ�سرائيل لبنان ال��ف�لاح�ين ب��ال��و���ص��ول �إىل حقولهم و�أر�ضهم
حال ال�صدام معه.
 ت��أم�ين بع�ض اخل��دم��ات ال�صحية والطبية لتبلغ عا�صمته ب�يروت وحتا�صرها .و�أدى هذا وم�ساعدات يف برنامج الأمم املتحدة ويوني�سف.الغزو اىل �إحداث تغيري جذري يف ظـروف �إن�شاء وعلى الرغم من امل��أزق ا�ستمر جمل�س الأمن
واالجتماعية لل�سكان يف اجلنوب.
 نزع الألغام ،فقد فجرت ما يفوق عن  3500القوات الدولية امل�ؤقتة ،فمع حلول  8حزيران مي��دد ف�ترة ان��ت��داب يونيفيل بنا ًء على طلب� 1982أ�ضحت منطقة عملياتها حتت ال�سيطرة احلكومة اللبنانية وتو�صية من الأمني العام.
لغم خمتلفة الأ�شكال والأحجام.
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القوات الدولية امل�ؤقتة قبل االن�سحاب
الإ�سرائيلي العام 2000
بعد تبني النواب اللبنانيني املجتمعني يف
الطائف يف  22ت�شرين الثاين  1989وثيقة
الوفاق الوطني التي ن�صت على انت�شار قوات
الدولة اللبنانية لإعادة ب�سط �سلطتها املركزية
على كل الأرا�ضي اللبنانية ،انت�شر اجلي�ش يف
املناطق املحيطة مب��دن �صيدا و�صور وجزين
وقامت القوات الدولية امل�ؤقتة مب�ساعدة احلكومة
يف ب�سط �سلطتها الفعلية يف املنطقة.
وعمدت يف ني�سان � 1992إىل �إجن��از عملية
ت�س ّلم وت�سليم للق�سم الغربي من القطاع الغربي
من قطاع عمل الكتيبة الغانية ( 32كلم 2وت�ضم
 7ق��رى) .ويف �شباط � 1993أر�سلت احلكومة
اللبنانية وح��دة ت�ضم  300جندي �إىل منطقة
عمليات قوات الطوارئ ل�ضبط الأم��ن والنظام.
وال��ع��ام  1994ر ّك��ز اجلي�ش اللبناين نقطتي
تفتي�ش دائمتني يف منطقة انت�شار القوات
الدولية ،كذلك �ساعدت هذه الأخرية رجال الدرك
وال�ضابطة اجلمركية .ويف كانون الثاين 1996
عقد لبنان والأمم املتحدة اتفاقاً يف �ش�أن الو�ضع
القانوين للقوات الدولية امل�ؤقتة.
ويف ني�سان  1996ثمة ح��دث م�أ�سوي وقع
يف بقعة انت�شار القوات الدولية خالل «عناقيد
الغ�ضب»� ،إذ ت ّوجت ا�سرائيل عدوانها مبجزرة قانا
حيث احتمى الأهلون يف مقر القوة الفيدجية لكن

هذا مل مينع ا�سرائيل من ق�صفها فق�ضى 106
�شهداء من اللبنانيني ،و ُج��رح �أربعة جنود من
القوات الدولية باال�ضافة �إىل �أ�ضرار ج�سيمة يف
العتاد.
االن�سحاب اال�سرائيلي العام 2000
بدءاً من � 16أيار  ،2000بد�أت القوات اال�سرائيلية
وجي�ش لبنان اجلنوبي ب�إخالء مواقعها حتت �ستار
من تبادل الرمايات .ويف � 25أيار �أبلغت احلكومة
اال�سرائيلية الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة �أنها
�أعادت انت�شار قواتها طبقاً للقرارين  425و426
(.)1978
بني � 24أيار و 7حزيران زار مبعوث الأمني العام
للأمم املتحدة تريي رود الر�سن كالً من ا�سرائيل

ارقام

• ع���دي���د ال���ق���وى حتى
.12901 :2008/2/15
• عدد املوظفني املدنيني:
اجانب ،304 :حمليون.206 :
• عدد ال�شهداء منذ العام
.292 :1978

مهام جديدة لليونيفيل

�إ�ضافة �إىل التفوي�ض املمنوح �إىل القوة
مبوجب القرارين الدوليني  425و 426والذي ح�صر ن�شاط قوة يونيفيل يف
مراقبة الو�ضع يف جنوب لبنان و�إر�سال تقارير عنه �إىل جمل�س الأمن ف�إن
مهمة القوة املع ّززة مبقت�ضى القرار  1701للعام  2006ت�شمل:
• مراقبة وقف الأعمال العدائية.
• مراقبة انت�شار اجلي�ش اللبناين على اخلط الأزرق بالتزامن مع
ان�سحاب �إ�سرائيل من لبنان.
• تن�سيق الن�شاطات املذكورة مع احلكومتني اللبنانية والإ�سرائيلية.
• �ضمان و�صول امل�ساعدات الإن�سانية �إىل املدنيني والإ�شراف على
العودة الآمنة للنازحني �إىل ديارهم.
• الت�أكد من خلو املنطقة بني اخلط الأزرق ونهر الليطاين من �أي
مظاهر م�س ّلحة ما عدا �سالح احلكومة اللبنانية وقوة يونيفيل املنت�شرة

ولبنان و�سوريا لتقييم النتيجة املرتتبة على
تقرير الأمني العام الذي عر�ض فيه الرتتيبات
والو�سائل املتعلقة بتطبيق هذين القرارين.
وح� ّدد فريق ر�سم اخلرائط يف الأمم املتحدة،
ومب�ساعدة القوات الدولية امل�ؤقتة ،خطاً على
االر�ض ي�سمح بت�أكيد االن�سحاب اال�سرائيلي .وعلى
الرغم من �أن هذا اخلط مل ي�شكل احلدود الر�سمية
و�إمن��ا كان مطابقاً ،وفقاً ل�ل�أمم املتحدة ،حدود
لبنان املعرتف بها ح�سب �أف�ضل اخلرائط وغريه
املتوافرة لديها ،ورفعت القوات الدولية خريطة
احلدود اللبنانية ويظهر عليها خط االن�سحاب �إىل
احلكومتني اللبنانية واال�سرائيلية اللتني حت ّفظتا
عنها.
�ساد الهدوء الو�ضع العام يف بقعة عمليات
القوات الدولية امل�ؤقتة التي ّ
نظمت دوريات
يومية برية وجوية على طول خط االن�سحاب،
وك�شف على االنتهاكات املحتملة من جانبي هذا
اخلط وكانت تبلغ اجلهات املعنية من الطرفني
عن كل خرق �أو حادث.
تك ّلم الأم�ين العام للأمم املتحدة يف تقريره
يف � 22أيار  2000على الو�سائل الإ�ضافية الالزمة
لقيام القوات الدولية امل�ؤقتة مبهامها على �أكمل
وجه طبعاً للقرارين  425و )1978( 426بعد
االن�سحاب اال�سرائيلي .و�ش ّدد على �ضرورة تعزيز
ه��ذه ال��ق��وات لكي تتكمن من القيام باملهام
امللقاة على عاتقها ال �سيما على �ضوء الو�ضع

يف املنطقة.
• م�ساعدة احلكومة اللبنانية وبنا ًء على طلبها يف ت�أمني حدودها
ومعابرها ملنع دخول �أي �سالح بدون موافقتها.
• مهمة قوة يونيفيل املع ّززة �ستكون دفاعية ب�شكل �أ�سا�سي مع
�إمكان ا�ستخدام القوة املنا�سبة يف حال دعت احلاجة ،حتى �سيكون من
حق جنود ق��وة يونيفيل امل��ع� ّززة فتح النار دفاعاً عن النف�س وحلماية
املدنيني يف لبنان ،لكنهم لن يكلفوا البحث عن �أ�سلحة حزب اهلل ح�سب
القواعد امل�ؤقتة ملهمتهم.
• باال�ضافة �إىل الدفاع عن النف�س ميكن اللجوء �إىل القوة التي يجب
�أن تكون متكافئة ملنع ا�ستخدام املنطقة العازلة بني اخلط الأزرق ونهر
الليطاين لأن�شطة عدائية .وي�سمح �أي�ضاً با�ستخدام القوة للت�صدي ملحاوالت
عرقلة مهمة يونيفيل �أو حلماية املدنيني من �أي خطر و�شيك.
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الأمني يف جنوب لبنان ،ونظراً �إىل الأرا�ضي
اال�ضافية املطلوب االنت�شار عليها بعد االن�سحاب
اال�سرائيلي .وهكذا ع � ّززت ه��ذه ال��ق��وات باحلد
االدنى ف�أعادت انت�شارها ،يف جنوب لبنان حتى
اخلط الأزرق ،وتخ ّلت عن بقعة خلفية �سلمتها
�إىل ال�سلطة اللبنانية توفرياً للعديد الالزم خلطة
االنت�شار اجلديد .وملا كانت عملية نزع الألغام
و�إزال���ة القذائف غري املنفجرة تطرح م�شاكل
�ضخمة ،وال �سيما يف �سياق عملية �إعادة االنت�شار،
�شاركت القوات الدولية بالن�شاط االن�ساين لنزع
الألغام وو�ضعت نظام ادارة املعلومات املتعلقة
بالعمل امل�ضاد للألغام.
يف  30كانون الثاين � 2001أ�صدر جمل�س الأمن
القرار  )2001( 1337الذي ح ّدد مبوجبه فرتة
انتداب القوات الدولية �ستة �أ�شهر وق� ّرر �إعادة
عديدها �إىل امل�ستوى العمالين ال�سابق (4500
رجل من االخت�صا�صات كافة) حتى  31متوز .2001
وتراجع هذا العدد �إىل  3600رجل خريف .2001

الأ���س��رى اللبنانيني يف ال�سجون اال�سرائيلية،
جنديني ا�سرائيليني .ومتخذة كعادتها ،من هذه
العملية عذراً� ،شنت القوات اال�سرائيلية يف 12
متوز � 2006ضد لبنان ب�إن�سانه و�أر�ضه ومقد�ساته
حرباً همجية مفتوحة ا�ستمرت  33يوماً و�سقط
بنتيجتها � 1200شهيد م��دين لبناين ،وعرف
لبنان من �أق�صاه �إىل �أق�صاه دماراً غري م�سبوق يف
مرافقه احليوية وبناه التحتية ،كما �سقط للجي�ش
اللبناين � 47شهيداً باال�ضافة �إىل دمار كبري حلق
ببع�ض مراكزه.
ويف � 11آب  2006تبنى جمل�س الأمن القرار
 ،)2006( 1701وانتهت الأعمال العدائية يف
� 14آب  .2006وكانت احلكومة اللبنانية قد ق ّررت
يف � 7آب ن�شر  15000جندي يف اجلنوب اللبناين
حتى اخلط الأزرق.
وبنا ًء عليه ق ّرر جمل�س االمن رفع عدد القوات
الدولية امل�ؤقتة العاملة يف لبنان (يونيفيل)
املم ّدد لها حتى � 31آب  2007حتى احلد الأق�صى
� 15أل��ف جندي .وكلفت مراقبة وق��ف الأعمال
�إنفجار �أزمة جديدة
بد�أت الأزمة يف متوز  2006عندما خطف حزب العدائية ومواكبة اجلي�ش اللبناين ودعمه يف
اهلل يف �إحدى عملياته �ضد العدو اال�سرائيلي �ضمن عملية انت�شاره وت�سهيل العودة للمدنيني الذي
�إطار املقاومة لتحرير مزارع �شبعا املحتلة وحترير نزحوا عن قراهم.

تاريخياً ،ف�شلت القوات الدولية امل�ؤقتة العاملة
يف لبنان منذ ظهور ال�صراع العربي اال�سرائيلي
على ال�ساحة العاملية يف ف��ر���ض اح�ت�رام ما
ي�س ّمى «ال�شرعية الدولية» على الطرف املعتدي
ا�سرائيل ،على الرغم من اخلروقات اال�سرائيلية
امل�ستمرة منذ اجتياحها الأول للجنوب اللبناين
العام  1978واال�ستهداف امل�ستمر ملراكز الأمم
املتحدة وبعثاتها ،كما ح��دث يف جم��زرة قانا
الأوىل العام � ،1986أو جرى من ا�ستهداف قوات
املراقبني الدوليني يف اجلنوب اللبناين يف متوز
 2006الذي �أ�سفر عن مقتل  4منهم من جن�سيات
خمتلفة.
وي�ؤخذ على قوات يونيفيل عملها يف لبنان
مببد أ� احلياد يف ال�صراع اللبناين  -اال�سرائيلي ،ومل
ت�ستطع ولو ملرة واحدة �ص ّد العدوان اال�سرائيلي
على امل��دن��ي�ين اللبنانيني �أو منع الت�سلل
عرب احل��دود الدولية اللبنانية ،فوا�صل اجلي�ش
اال�سرائيلي �إنتهاكه القانون الدويل وحدود لبنان
و�سيادته املكفولة بال�شرعية الدولية والقانونية
كما حدث يف اجتياح  ،1982واالعتداءات الكربى
العامني  1993و 1996وحرب العام  ،2006كما
القت تقاريرها الدورية جتاهالً ملحوظاً �أو مرفو�ضاً
من قبل املنظمة الدولية.

 �إيجاد منطقة بني اخلط الأزرق ونهريدعو القرار الرقم  1701ال�صادر عن
1701
القرار
الليطاين تكون خالية من �أي م�سلحني
جمل�س الأمن الدويل بالإجماع يف 11
وم��ع��دات حربية و�أ�سلحة ما ع��دا تلك
�آب � 2006إىل وق��ف كامل للعمليات
القتالية يف لبنان .ويطالب القرار حزب اهلل بالوقف الفوري لكل التابعة للقوات امل�سلحة اللبنانية وقوات يونيفيل.
هجماته ،و�إ�سرائيل للوقف الفوري لكل عملياتها الع�سكرية الهجومية  -متديد مدة عمل قوة الطوارئ الدولية يف لبنان حتى � 31آب
و�سحب كل قواتها من جنوب لبنان.
.2007
كما يدعو احلكومة اللبنانية لن�شر قواتها امل�س ّلحة يف اجلنوب � -أعـرب املجل�س عن عزمه امل�شاركة ب�شـكل فعال ،وقـرر �أن ي�سمـح
بالتعاون مع ق��وات ال��ط��وارئ الدولية التابعة ل�ل�أمم املتحدة  -بزيـادة عدد قوات يونيفيـل �إىل حد �أق�صى قدره  15الف جنـدي ،و�أن
اليونيفيل  -وذلك بالتزامن مع االن�سحاب الإ�سرائيلي �إىل ما وراء تتوىل القـوة �إ�ضافة �إىل تنفيد واليتها عدة مهـام مـن بينها ر�صد
اخلط الأزرق .ويدعو �إ�سرائيل ولبنان �إىل دعم وقف دائم لإطالق النار وقـف الأعمال القتـاليـة وتقـدمي م�ساعـدة ل�ضمـان و�صول امل�ساعدة
ّ
الإن�سانيـة �إىل ال�سكـان املدنييـن والعودة الطوعية والآمنة للنازحني.
وحل بعيد املدى.
وت�ضمن القرار عدة بنود ومطالب �أخرى �أهمها:
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املظلة التي حمت �أوملرت
من �صاعقة فينوغراد

�إعداد:
اح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون الإ�سرائيلية
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ا�سرائيل تفتقد الر�ؤيا اال�سرتاتيجية
لي�ست نقاط الف�شل اخلم�سون التي وردت يف
تقرير جلنة فينوغراد الثاين ،هي وحدها التي
كانت تثقل كاهل رئي�س حكومة العدو �إيهود
�أوملرت وت�ضغط عليه لل�سقوط ،بل كانت هناك
ملفات خمزية �أخ��رى تنتظره اي�ضاً يف جماالت
الف�ساد املايل والإداري ،وهي مل تبث بعد حتى
الآن.
لقد جاء يف تقرير فينوغراد الثاين ،على �سبيل
املثال ،ال على �سبيل احل�صر ،يف ال�صفحة � 545أن
توا�صل املراوحة يف املكان بعجز ومن دون ح�سم
يف �أثناء حرب متوز من العام املا�ضي قد �ش ّكل
ف�شالً �أ�سا�سياً خطرياً .ويف ال�صفحة التي تليها:
�إن االمتناع عن الإ�ستعداد خلطوة برية وا�سعة،
قد �ش ّكل ف�شالً ذريعاً على �صعيد العجز عن اتخاذ
القرار .كما �ش ّكل غياب النقا�ش املنظم ف�شالً وا�ضحاً
اي�ضاً .ثم جاء �أن التق�صري والق�صور يف امل�ستويني
الع�سكري وال�سيا�سي يف الأداء والتنفيذ قد �أوجدا
ف�شالً مزدوجاً تقع امل�س�ؤولية العليا عنه على
كاهل امل�ستوى ال�سيا�سي بالذات .كما �أ�شار التقرير
اىل �أن �إ�سرائيل بقيادة �أوملرت افتقرت اىل الر�ؤية
اال�سرتاتيجية ال�سيا�سية  -الأمنية ال�شاملة ،و�أنها
خرجت اىل حرب ابتدائية «حرب خيار» بادرت اليها
بالذات من دون �أي تف ّح�ص مع ّمق ،ومن دون �أن
تكون م�ستعدة لها كفاية ،الأم��ر الذي �أدى اىل
ك�شف حقائق مقلقة عن العيوب واالخفاقات على
م�ستويي التفكري والتنفيذ .ويف ال�صفحة 575
جاء �أن «االخفاقات والعيوب كانت حا�سمة وعامة
و�شاملة ،وخطرية وذات مغزى كبري للم�ستقبل».
ويف هذا ال�سياق تتواىل ال�سقطات والهفوات
والعيوب اىل حد �أن �أكرث من �صحايف �إ�سرائيلي،

ع ّلق على ذلك بالقول« :كلما قر�أتُ يف التقرير
�أكرث كلما ا�شتد بي الي�أ�س �أك�ثر»� ،إذ جتلى بكل
و�ضوح �أن دولة ذات عنجهية كربى وغطر�سة ال
متناهية قد ف�شلت على مدى �أكرث من �شهر من
التخبط والقتال املرتدد ،يف �أن تقرر كيفية �إدارة
هذه احلرب املخزية مع جمموعة قليلة العدد من
املقاتلني ال�شجعان و�ضمن رقعة جغرافية �ضيقة
وحم��دودة ج��داً من حيث امل�ساحة .وه��ذه احلال
و�صفها التقرير بالقول�« :إن الدولة مل جتر �أي
نقا�ش مرتب حول اخلروج للحرب وحول �أهدافها
وطرق �إدارتها .دولة تغيرّ �أ�س�س �سيا�ستها بلمح
الب�صر ،من دون اتزان وبغري فهم ملغزى �أفعالها
وعواقب هذه الأفعال ...دولة مل ت�ستخدم ب�شكل
ذكي قوتها».
كتاب حمزن عن حرب حمزنة ودولة بائ�سة
على �ضوء ما تقدم ,اعترب العديد من الك ّتاب
الإ�سرائيليني تقرير فينوغراد ب�شقيه الأول
والثاين على �أنه «كتاب حمزن عن حرب حمزنة
ودولة بائ�سة خرجت اىل حرب بائ�سة ك�شفت كم
�أن و�ضعها ال��وج��ودي بائ�س ...كتاب حم��زن عن
جي�ش فا�شل وحكم فا�شل وحكومة فا�شلة ...كتاب
حمزن عن �أمة تطري الآن اىل داخل العا�صفة يف
حني �أن حجرة القيادة فارغة ويف قمرة الطيار ال
يوجد �أحد» .وعلى الرغم من هذه النظرة احلزينة
والكئيبة اىل الواقع اال�سرائيلي فثمة من ر�أى
فيها فر�صة لبذل اجلهد من جديد من �أجل «تغيري
ال��ذات» ولكن كيف؟ فرئي�س احلكومة �أومل��رت
بالرغم من حتمله لفظياً امل�س�ؤولية الكاملة عن
نقاط الف�شل املذكورة �آنفاً� ،إال �أنه بدا متم�سكاً
بكر�سي ال�سلطة دفاعاً عن حا�ضره وم�ستقبله

اعترب العديد من الكتّاب الإ�سرائيليني تقرير فينوغراد ب�شقيه الأول والثاين على �أنه
«كتاب حمزن عن حرب حمزنة ودولة بائ�سة خرجت اىل حرب بائ�سة ك�شفت كم �أن و�ضعها الوجودي بائ�س»
الطرف الوحيد الذي خرج مهم�شاً من تقرير فينوغراد هو اجلي�ش الإ�سرائيلي وقيادته العليا والدنيا
خ�صو�صاً بعد �أن ّمت حتميله الق�سم الأكرب من امل�س�ؤولية عن الف�شل
ال�سيا�سي اللذين تطابقا مع حا�ضر دولة �إ�سرائيل
وم�ستقبلها بالذات .والعا�صفة التي هبت عليه
بداية بان�سحاب ح��زب �إ�سرائيل بيتنا بزعامة
العن�صري امل��ع��روف ليربمان من �إئتالفه ،ثم
مطالبة حزب �شا�س الديني ال�شرقي بتو�ضيحات
و�شروطات وحالة من التذمر وال�تردد يف حزب
العمل بل وحتى داخل حزب كادميا الذي يتزعمه
�أومل��رت ،مل ت�ؤد اىل اقتناع هذا الأخري ب�ضرورة
التنحي واال�ستقالة .ثم جاءته ال�ضغوطات املحرجة
من جانب جنود االحتياط الذين �أح�سوا ب�أنهم قد
غرر بهم ،باال�ضافة اىل التحركات التي قامت بها
العائالت الثكلى التي خ�سرت �أبناءها خ�صو�صاً يف
الأيام الأخرية للحرب ،ومع ذلك بقي �أوملرت .فما
هي �إذن عنا�صر املظلة التي حمته من اخل�سران
املبني ومن ال�سقوط املدوي يف مهاوي التاريخ،
ومن حالة من «اجلنون ال�سيا�سي» تعرتي ال�ساحة
الإ�سرائيلية ال�سيا�سية احلزبية برمتها؟!
�أوملرت حمى نف�سه بعدة اعتبارات
لقد ب���ادر �أومل����رت اىل حماية نف�سه بعدة
اعتبارات منها �أنه هدد بالقبول بحل الإئتالف
والذهاب اىل انتخابات مبكرة ،ومنها �أنه بادر اىل
ت�صعيد املوقف الع�سكري واالن�ساين يف قطاع
غزة كي يوحي للإ�سرائيليني عموماً و�أحزاب اليمني
خ�صو�صاً ب�أنه ما يزال ميلك القدر الكايف من القوة
وال�شرا�سة التي ميكن االعتماد عليها والثقة بها

حتت �شعار «ا�صمتوا �إننا نطلق النار» .ف�أوملرت
لعب على حبلني ،حبل الت�صعيد يف قطاع غزة
ل�صرف الأنظار عن عيوبه و�سقطاته ،وحبل الإعالن
عن الرغبة التكتيكية يف الت�سوية ال�سيا�سية
الدائمة مع الفل�سطينيني ،وبذلك يكون قد �أم�سك
الع�صا من الو�سط و�أر�ضى قوى اليمني والي�سار
على ال�سواء ،الأمر الذي جعل كالً من �إيهود باراك
(وزير احلرب) وت�سيبي ليفني (وزيرة اخلارجية)
يكفان عن مطاردته و�إقالق راحته ،وذلك من خالل
ح�سابات حزبية و�شخ�صية وا�ضحة املعامل .و�أوملرت
من جهته يتو�سل اىل اجلميع بالتلويح باملخاطر
التي تهدد �إ�سرائيل من كل حدب و�صوب من حرب
غزة ،اىل اخلطر الإيراين اىل متطلبات العملية
ال�سلمية وم�ستلزماتها ،وعملية �إ�صالح العيوب
الكثرية التي ك�شفها تقرير فينوغراد يف اجلي�ش
وامل�ؤ�س�ستني ال�سيا�سية والأمنية.
حزب كادميا بالذات ،وهو حزب �أوملرت ،يفتقد
حالياً اىل القيادة الكاريزمية البديلة ،كما ويفتقد
الأ�سباب املنطقية والواقعية التي تدفعه اىل �أن
يفرط عقد نف�سه بنف�سه لأن الرابح الوحيد من
مثل هكذا خطوة �إنتحارية هي �أح��زاب اليمني
وخ�صو�صاً حزب الليكود بقيادة بنيامني نتنياهو.
�أمام هذا امل�شهد الدرامي للداخل الإ�سرائيلي
ول��واق��ع ال�سلطة الإ�سرائيلية جند �أن القا�ضي
فينوغراد ت�ص ّرف كمن يريد �أن يعود اىل البيت

ب�سالم ،على حد قول �أحد ال�صحافيني الإ�سرائيليني،
فهو قد �سمح لأومل���رت ب ��أن ي�ستعيد �أنفا�سه
من جديد ،وكذلك �سمح خل�صومه ال�سيا�سيني
وال�شعبيني ب�أن يلوحوا له بتقريره.
اجلي�ش هو الطرف الوحيد الذي خرج
مهم�شاً
الطرف الوحيد الذي خرج مهم�شاً من تقرير
فينوغراد هو اجلي�ش الإ�سرائيلي وقيادته العليا
والدنيا ،خ�صو�صاً بعد �أن ّمت حتميله الق�سم الأكرب
من امل�س�ؤولية عن الف�شل .ويف هذا ال�سياق توجد
خماوف كبرية من �أن ت�ؤدي �إنتقادات فينوغراد
اىل �إحداث عطب دائم يف هذا اجلي�ش ،من حيث
�أن العديد من �ضباطه وقيادييه �سوف يختارون
يف امل�ستقبل الطريق الأ�سهل من عدم العمل
وعدم املبادرة ،خ�شية �أن يتحولوا يف امل�ستقبل
اىل كب�ش حمرقة ،ما ي�ؤثر �سلباً على الدافعية
القتالية وعلى حتفيز �ضباط نوعيني على اختيار
الطريق الع�سكرية ب��دالً من الطريق املدنية.
ومن �أجل ذلك خاطبت رئي�سة حزب مريت�س زهافا
غل�ؤون رئي�س احلكومة بالقول« :لقد انت�صرت يف
حربك من �أجل البقاء ولكن دولة �إ�سرائيل خ�سرت.
لقد قامرت بحياة اجلنود من �أجل �أن حتقق ن�صراً
�إعالمياً� .سيدي رئي�س احلكومة ،دماء الأبناء ت�صرخ
عليك من حتت الرتاب .ينبغي ربطك على عمود
العار ال�شعبي».

وفقاً لتقرير فينوغراد جتلى بكل و�ضوح �أن دولة ذات عنجهية كربى وغطر�سة ال متناهية قد ف�شلت على
مدى �أكرث من �شهر من التخبط والقتال املرتدد يف �أن تقرر كيفية �إدارة هذه احلرب املخزية مع جمموعة
قليلة العدد من املقاتلني ال�شجعان و�ضمن رقعة جغرافية �ضيقة وحمدودة جداً من حيث امل�ساحة
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�إكليل على لوحة ال�شهداء
يف الريزة تكرمياً لذكرى
اللواء الركن احلاج

�شباط

2
0
0

8

�أخبار ون�شاطات
�إعداد:
نينا عقل خليل

تكرمياً للواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج
و�إجالالً لروحه ،مت يف وزارة الدفاع الوطني
وخالل مرا�سم رفع العلم ،و�ضع �إكليل من الزهر
با�سم قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان على
لوحة ال�شهداء يف الريزة .وقد م ّثل العماد قائد
اجلي�ش ،العميد الركن جورج م�سعد نائب رئي�س
الأركان للتجهيز.

اجلالية اللبنانية يف االمارات العربية املتحدة حتيي ذكرى اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج
بدعوة من جمل�س العمل اللبناين يف دبي والإمارات ال�شمالية �أحيت اجلالية
اللبنانية يف دولة الإمارات العربية املتحدة الذكرى الأربعني ال�ست�شهاد اللواء
الركن فرن�سوا احلاج يف كني�سة القدي�سة مرمي يف دبي ،بح�ضور ممثل قائد
اجلي�ش اللبناين العقيد فار�س اخلوري ،وقن�صل عام لبنان يف دبي ال�سيدة
دونا بركات الرتك ،ورئي�س جمل�س العمل اللبناين املحامي جوزف نهرا.
كلمة قائد اجلي�ش
للمنا�سبة� ،ألقى ممثل قائد اجلي�ش كلمة ن ّوه خاللها
بالت�ضامن ال�صادق الذي عبرّ عنه جميع �أفراد اجلالية
اللبنانية يف دول��ة االم��ارات العربية املتحدة،
�شاكراً لهم تقديرهم العميق لت�ضحيات �شهيدنا
الكبري واع��ت��زازه��م مب��آث��ره البطولية التي
ّ
�سطرها باجلهد والتعب والدماء.
و�أكد العقيد اخلوري يف كلمته �أن الأوطان
ت�صان بالبذل والت�ضحيات وحتيا بدماء ال�شهداء
الذين ي�صنعون �إرثها الغني وحا�ضرها القوي
وغدها الواعد امل�شرق ،م�شرياً اىل قدر «�شهيدنا
78
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البطل فرن�سوا» وهو قدر الرجال الرجال ،الذين حباهم اهلل باملوهبة والف�ضيلة
وح�س امل�س�ؤولية ،فعا�ش كبرياً يف حياته وقدوة ملحيطه ،وا�ست�شهد كبرياً يف
�شجاعته وبطوالته وتفانيه يف �أداء الواجب حتى ال�شهادة.
وتو ّجه العقيد فار�س اخلوري اىل �أبناء اجلالية اللبنانية بالت�أكيد على �أن
«جي�شكم الذي منحتموه كامل ثقتكم يتطلع اليكم بكل فخر واعتزاز و�أنتم
تن�شرون ر�سالة الوطن يف بالد االغرتاب ثقافة وعلماً و�إبداعاً ،وتتما�سكون
يف ما بينكم كالبنيان املر�صو�ص للدفاع عن ق�ضاياه العادلة
بقلب واحد وعقل واحد» ،ودعاهم اىل تر�سيخ الإميان
بوطنهم والتم�سك بالوحدة الوطنية لأنها ال�سبيل
ال��وح��ي��د للحفاظ على وط��ن �آم���ن ح��ر مزدهر
وحمت�ضن كل �أبنائه املقيمني واملغرتبني.
كلمة رئي�س جمل�س العمل اللبناين
رئي�س جمل�س العمل اللبناين يف دبي
والإم��ارات ال�شمالية املحامي جوزف اليا�س
نهرا �ألقى كلمة �أك��د خاللها �أن �أروع عناق
للإن�سانية يف تاريخها هو عناق ال�شهيد للأر�ض

افتتاح قاعة الرائد ال�شهيد فادي عبداهلل
برعاية قائد اجلي�ش ممثالً بالعقيد يو�سف بو عمار �أقيم يف
مدر�سة �شحيم الفنية  -ال�شمي�س حفل افتتاح قاعة «الرائد ال�شهيد
فادي ابراهيم حممد فهد عبداهلل» ،الذي ا�ست�شهد يف معارك خميم
نهر البارد.
ح�ضر احلفل النائب حممد احلجار و�شخ�صيات �سيا�سية واجتماعية
وتربوية ومدير املدر�سة و�أ�ساتذتها وطالبها وح�شد من الأهايل.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين� ،ألقى العقيد بو عمار كلمة تناول
فيها معاين ال�شهادة كقيمة �سامية ال يبلغ ذراها �إال الرجال الرجال
الذين ب ّروا بالق�سم و�صدقوا الوعد.
وث ّمن املبادرة الكرمية «اىل �إطالق ا�سم ال�ضابط ال�شهيد على هذه
القاعة العامرة ،»...معترباً �أنها «عربون وفاء وتقدير لل�شهيد كما
لعائلته الأبية.»...
وتوجه با�سم العماد قائد اجلي�ش بال�شكر اىل مدر�سة �شحيم الفنية
�إدارة و�أ�ساتذة وطالباً ...وكل من �أ�سهم يف �إن�شاء القاعة و�إطالق �إ�سم
ال�شهيد عليها.»...

الذي يكتب التاريخ بحرب دمه �أجماداً �أزلية �سرمدية للوطن تتناقلها الأجيال.
وتو ّجه اىل �أبناء اجلالية اللبنانية مطالباً �إياهم بزيادة اللحمة بني اللبنانيني
حتى ال ن�سمح للعابثني ب�أمن الوطن �أن يحققوا م�آربهم بدو�س كرامتهم
و�إلغاء فرادته وكيانه .و�أ�ضاف� ،أن دماء ال�شهداء تطالبنا مبوا�صلة العمل وعدم
الي�أ�س وتوحيد اجلهود ،وبح�سم خالفاتنا بروح من املحبة وال�صراحة والأخوة
الوطنية احلقيقية للحفاظ على بلدنا احلبيب ووفا ًء لدماء �شهدائنا الأبرار.
وتقدم املحامي نهرا بالتعازي من م�ؤ�س�سة اجلي�ش ومن عائلة ال�شهيد اللواء
الركن فرن�سوا احلاج ،ومن �أهايل بلدته رمي�ش ،م�ؤكداً �أنه «لزامـاً علينـا القيام
ب��واج��ـ��ب مقد�س جت��اه امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية لدعمها وتقويتها
كونها القلعة احل�صينة
ل���دمي���وم���ة ال���وط���ن
وحريته» ،وح� ّذر من
�أن عدم التزام ذلك
�سي�ؤدي اىل ذهاب
دماء �شهدائنا هدراً،
واىل خ�سارة �أنف�سنا
فن�صبح مع الوطن
خارج التاريخ.
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قام وفد من الكونغر�س الأمريكي يرافقه
وفد من الكونغر�س الأمريكي يزور املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام
وف��د من ال�سفارة الأمريكية يف لبنان،
بزيارة اىل املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام ،وكان يف ا�ستقباله
رئي�س املركز العقيد حممد فهمي و�ضباط وامل�ست�شار التقني للمركز
اللبناين ال�سيد �آالن بو�سطن.
وقد ا�ستمع الوفد خالل االجتماع اىل �إيجاز حول هيكلية املركز ون�شاطاته
والإجنازات يف جمال العمليات الإن�سانية لنزع الألغام والقنابل العنقودية،
ق ّدمه املالزم الأول عماد عبد الباقي.
وقد �أعلن رئي�س الوفد عن ال�سعي لإ�ضافة مبلغ على امليزانية املخ�ص�صة
لربنامج نزع الألغام والقنابل العنقودية يف لبنان ،كما �س�أل عن �إمكان
احل�صول على مناذج من القنابل العنقودية التي ا�ستعملت خالل العدوان
الإ�سرائيلي العام  ،2006بغية عر�ضها �أمام �أع�ضاء الكونغر�س الأمريكي ،كونها
ت�ش ّكل دافعاً لتقدمي املزيد من امل�ساعدات للبنان.
ويف اخلتام� ،شكر العقيد فهمي الوفد الزائر متمنياً �أن ت�سعى احلكومة
الأمريكية لل�ضغط على �إ�سرائيل بغية ت�سليم لبنان خرائط القنابل العنقودية
و�إحداثياتها و�أنواعها وعددها.

تدريبات م�شرتكة بني اجلي�ش واليونيفيل
ن ّفذت وحدات من البحرية اللبنانية والفرن�سية والإيطالية
مترينـاً م�شرتكـاً قبالـة ال�شاطئ املمتـد من �صــور حتى
الناقـورة ،يف جمـال �إبرار الع�سكريني و�إنـزال العتـاد ،بوا�سطـة
كل من ال�سفينـة الفرن�سيـة « »Sirocoوال�سفينـة االيطالية
« ،»San Giorgioبح�ضور قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان اللواء كالوديو غراتزيانو وقائد قطاع جنوبي الليطاين
العميد الركن بول�س مطر وقائد القوات البحرية اللبنانية
العميد الركن البحري بطر�س �أبي ن�صر وعدد من �ضباط اجلي�ش
واليونيفيل .وي�أتي التمرين يف �سياق تفعيل التعاون الع�سكري
البحري بني اجلي�ش وقوات اليونيفيل باال�ضافة اىل التح ّقق من
جهوزية الوحدات امل�شاركة وح�سن التن�سيق يف ما بينها.
80
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�إجتماع اجلمعية العمومية لرابطة قدماء القوى امل�سلحة اللبنانية
عقدت رابطة قدماء القوى امل�سلحة اللبنانية جمعية عمومية يف
نادي الرتباء املركزي يف الفيا�ضية ،ح�ضره حواىل  325منت�سباً من
خمتلف الرتب وجميع الأ�سالك الع�سكرية.
ا�ستهل اللقاء بالن�شيد الوطني اللبناين والوقوف دقيقة �صمت حداداً
على �أرواح �شهداء امل�ؤ�س�سات الع�سكرية .بعدها افتتح االجتماع بكلمة
ترحيبية وجهها العميد الركن املتقاعد يو�سف روكز .ثم �ألقى رئي�س
الرابطة العماد املتقاعد �إبراهيم طنو�س كلمة �أ�شاد فيها مبواقف
أبي الذي ق ّدم على مذبح ال�شهادة � 169شهيداً مك ّللني
اجلي�ش ال ّ

بالغار ،وكان �آخرهم اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج .كما �شكر ر�ؤ�ساء
امل�ؤ�س�سات الأم على كل ما يق ّدمونه من م�ساعدات جتاه من �سبقهم
على طريق الوفاء.
كذلك ،عر�ض �أمني اللجنة املالية العميد املتقاعد �أنطوان ن�صر
الو�ضع املايل للرابطة وقطع احل�ساب للعام  2007وم�شروع املوازنة
للعام  2008فنال املوافقة و�ص ّدق بالإجماع.
ويف اخلتام� ،أقيم حفل تبادل �أنخاب �ألقى خالله بع�ض الرتباء
ق�صائد �شعرية باملنا�سبة.

بيكا�سو حتتفل بالإبداع الإعالين وجائزة لـ«بالقلب يا وطن»

ّ
نظمت �شركة «�أفي�شاج بيكا�سو»
 )Affichages Pikassoحفلها ال�سنوي
اخلام�س ع�شر لت�سليم جائزة بيكا�سو الذهبية
يف جممع البيال.
ح�ضر احلفل عدد كبري من �شركات الإعالن
واملعلنني اللبنانيني والعاملني يف القطاع،
و�شاركت � 17شركة بـ� 91إعالناً.
وق��د ف��ازت �شركة «»Impact BBDO
باجلائزة الذهبية للعام  2007عرب �إعالنها
« »C & F Love Yourselfوالفريد من
نوعه هذا العام ،ومنحت اللجنة جائزة مميزة
(Les

خا�صة بحمالت اجلي�ش اللبناين فاز فيها �إعالن
«بالقلب يا وطن» والذي ن ّفذته �شركتا «Leo
 »Burnettو«.»Saatchi & Saatchi
خمول ممثالً
ت�س ّلم اجلائزة العميد �أ�سعد ّ
قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان الذي �شكر
ل ّلفتة اخلا�صة لدعم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية عرب
تقنية الإعالن.
تبع ت�س ُّلم اجلوائز م�أدبة غداء �شارك فيها
احلا�ضرون.
ليال �صقر

جي�ش
العلم والثقافة

�إجازة يف
علم النف�س العيادي
للنقيب خليل حممد
منيف ال�سعودي
ن���ال ال��ن��ق��ي��ب خليل حممد
منيف ال�سعودي �إجازة تعليمية
يف علم النف�س العيادي من
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
يف اجلامعة اللبنانية.

اجلي�ش  -العدد رقم 272

81

�شباط

2
0
0

يكرث احلديث اليوم عن تنامي
ظ��اه��رة الإره����اب وانعكا�ساتها على
امل�ستويني املحلي والعاملي .وعلى الرغم
من تباين الآراء حول حتديد م�سببات هذه
رحلة يف االن�سان الظاهرة و�إيجاد احللول املنا�سبة لها ،ف�إن
�إعداد:
الإجماع العام على �إدانتها ،قد ح ّرك اجلهات
غري�س فرح
املعنية على �أكرث من �صعيد ،خ�صو�صاً و�أن
تداعيات العنف العقائدي �أ�صبحت تطاول
املجتمعات كافة ،بغ�ض النظر عن الإنتماء الديني والعرقي.
لقد ن�ش�أ مفهوم عاملي يربط الإرهاب امل�ستجد واملتنامي بظاهرة
العوملة املرافقة له .وهو مفهوم يرتكز �أ�سا�ساً على بديهيات �أو
عوامل طبيعية وا�ضحة ،علماً �أن هذه العوامل مل تت�سبب
�سابقاً بهذا الفي�ض اجلارف من العمليات
الإرهابية .ومن هنا كان ال بد من اال�ستنتاج
�أن تنامي الإرهاب بال�صورة التي ن�شهدها
اليوم ،يعترب ظاهرة غريبة ن�ش�أت �أ�صالً
نتيجة تداخل معطيات العوملة مع ردات
فعل العوامل الطبيعية امل�شار اليها ،ومن
ثم حتولت ،حتت ت�أثري التفاعالت البيئية
ّ
املحلية ال�ضيقة ،اىل عنف غرائزي ،يف �إطار
ما �أ�صبح يعرف اليوم بالإرهاب العقائدي.
لكن ،كيف يتم ربط العوملة بالعنف ،وما
هو دورها يف تفجري ظاهرة الإرهاب احلالية
التي تترب�أ منها الدول والأديان كافة؟

8

الإغرتاب عن
الثقافة
والعادات
يفجر
ّ
الع�صبيات
ال�ضيقة

هل توجد عالقة
بني ات�ساع رقعة العوملة
وتنامي ظاهرة الإرهاب
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تداخل العوملة والعنف!
�إن ال���درا����س���ات النف�سية
والإج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي تناولت
م�ؤخراً تداعيات تداخل العوملة
والعنف� ،أ���ش��ارت بو�ضوح اىل
�أن امتداد العوملة ال��ذي �أفرزته
املجتمعات الغربية ال�صناعية،
ق��د ت�سبب م��ع ال��وق��ت باقتالع
تدريجي للمفاهيم التقليدية التي
متيز بع�ض ال�شعوب ،وا�ستبدالها
ب����أخ���رى م�����س��ت��وردة� ،ألقت
بظاللها ع��ل��ى م��ا �أ�صبح
ي��ع��رف ال��ي��وم بـ«القرية
العاملية ال�صغرية» ،وهنا
املفارقة الكربى.
فهذه «القرية العاملية»
ب��ال��ذات ال��ت��ي �أ�سهمت
يف ف��ت��ح ح����دود ال����دول
وم��وارده��ا وعقول �أبنائها
بع�ضهم ع��ل��ـ��ى البع�ض
الآخ��ر ،ت�سببت ق�سراً ،ح�سب
تعبري الإخت�صا�صيني النف�سيني،
ب��ان��ت��ك��ا���س��ة �إرت���دادي���ة يف ال��ك��ث�ير من
املجتمعات العاملية .وال�سبب كما يف�سره
الإخت�صا�صيون ،ال يتعدى كونه ردة فعل
فطرية ال واعية ،مت ّثلت بالرف�ض القاطع
لطغيان احل�����ض��ارة العاملية ،وحما�صرتها
للح�ضارات املحلية يف عقر داره��ا ،ومن ث ّم
ب�سط هيمنتها كقوة فاعلة تتحكم بالأر�ض
واملوارد ،وت�ستثمر العقول ،وتعمل على طم�س
الهوية واالنتماء .وح�سب ما ي�ؤكده الإخت�صا�صيون
النف�سيون ،ف�إن

ردة الفعل ه��ذه متثلت بداية
الإرهاب وغ�سل الأدمغة
باخلوف على الإنتماء والهوية ،بعدها ت�س ّلحت
باالنعزال وبالتطرف والعودة اىل الأ�صول ،ومن ي�شدد الباحثون النف�سيون على �أن الأف��راد
ث ّم بالعنف والإرهاب املرتهن للأفكار واالنتماءات املنتمني اىل �شبكات الإرهاب ال يدركون عمق
املهمة امللقاة على عاتقهم وال �أبعادها وال
ال�ضيقة من �أجل رد هجمة احل�ضارات الدخيلة.
تداعياتها ال�سلبية .فهم فئات ُت�ستغل �آلياً
عن طريق حتريك الغرائز وامل�شاعر الفطرية
هل يخدم العنف االحتفاظ بالهوية؟
�إذا ما �أخذنا باالعتبار �أن الإره��اب هو ظاهرة املج�سدة بالوالء للع�صبيات ال�ضيقة ،و ُتدفع اىل
ترتكز على الت�سلح بالعنف لإث��ارة اخلوف يف تنفيذ خمططات مدرو�سة تخدم وا�ضعيها .وهذا
نفو�س املعتدين على �أ�صحاب الأر�ض والعقيدة ،يعني �أن معظم الأفراد املعنيني بالإرهاب هم
نرى �أن هذه الظاهرة قد حتولت عن �أهدافها �ضحايا غ�سل �إيقاعي ّ
منظم لأدمغتهم الفتية
الأ�سا�سية والتي هي يف الأ�صل «تخويف �أو �إرهاب والتي يتم توجيهها وفق �إ�سرتاتيجيات مدرو�سة،
الدخالء» ،و�أ�صبحت تت�سبب ب�إراقة دماء الأبرياء ومن ثم �إطالقها بعد برجمتها باجتاه �أهداف
ممن ال ذنب لهم يف ما يحدث .كما �أ�صبحت ،معينة .والالفت �أن القيمني على برجمة ال�ضحايا
وبدون معرفة الدائرين يف فلكها ،تخدم امل�صالح ينجحون عموماً يف حتقيق �أهدافهم ،وخ�صو�صاً
ال�سيا�سية والإقت�صادية للجهات املق�صودة عندما يجدون يف �ضحاياهم الأر���ض اخل�صبة �أو
بالعمليات الإرهابية .وهنا يجدر بالإ�شارة �أن اال�ستعداد الفطري لرف�ض الثقافات الدخيلة ،يف
الإخت�صا�صيني مل يح�صروا ظاهرة الإرهاب بح�ضارة ظل التعقيدات االجتماعية الناجمة عن ت�أثريات
�أو ثقافة معينة لأن ت��وايل الأح��داث العاملية ،العوملة.
ّ
املتف�شي يف العامل قد
�أظهر بو�ضوح �أن العنف
امل�شكلة معقدة
جتاوز احلدود كافة ،وطاول �أكرث من طائفة وعرق
لكن احلل غري م�ستحيل
لأ�سباب خمتلفة ،يف مقدمها مواجهة الهيمنة
يف هذا ال�سياق ،ال بد من الإ�شارة اىل �أن احلديث
اخلارجية.
كذلك ف��إن نتائج الدرا�سات يف هذا املجال ،عن العوملة والعنف ي ّت�سم عموماً بالغمو�ض
�أظ��ه��رت بو�ضوح �أن العنف امل��راف��ق لظاهرة والتعقيد والت�شعب ،علماً �أن ظاهرة العوملة
الإرهاب العاملي ،مل يتمكن حتى الآن من �إ�صابة ن�ش�أت �أ�صالً نتيجة متدد الر�أ�سمالية العاملية
�أهدافه .وه��ذا يعني �أن منو الإره��اب مل يخدم عرب التطور العلمي والتقني و�سهولة املوا�صالت
تي�سرت القاعدة
الق�ضية التي يتج ّند من �أجلها من يعتربون واالت�صاالت املعا�صرة .بهذا ّ
�أنف�سهم �أ�صحاب حق ،بل على العك�س ،فهو قد االقت�صادية واملالية التي �س ّهلت غزو ال�شبكات
ت�سبب بحروب متنقلة باتت تهدد االنتماءات الغربية للأ�سواق العاملية ،فتكونت املجتمعات
القومية والعرقية والطائفية يف غري مكان من ال�صناعية ،وات�سعت اله ّوة بني فئات املجتمع
العامل .الواحد .وال نن�سى دور و�سائل الإعالم والإعالن يف
ن�شر التقاليد والعادات الغربية

وفر�ض هيمنتها .وه��و ما �أحدث
�صدمة يف �صفوف من ال ميلكون
اال�ستعداد الكايف والثقافة العميقة
لتق ّبل التغيري ،ويف الوقت نف�سه،
ال�صمود يف وجه املتغريات .وهو واقع
�أدخ��ل ،كما �سبق و�أ�شرنا ،اخل��وف اىل
نفو�س احلري�صني على عدم الإنتقال من
تقاليدهم اىل تقاليد جديدة ،و�أ�شعرهم
ب�صدمة الإغرتاب الثقايف ،وفقدان الهوية
املحلية .وهذا ال�شعور ح ّولهم مع الوقت
اىل �أر�ض خ�صبة لتق ّبل العقائد املتط ّرفة،
والتي تدعو اىل الت�سلح بالعنف لرد هيمنة
القوى الدخيلة.
�إنها م�شكلة عاملية م�ستع�صية ،ال ّ
حتل،
بح�سب الباحثني بعنف مقابل ،بل بالتخطيط
ال��واع��ي لأ�س�س تربوية و�إجتماعية ودينية
�صحيحة� .أ�س�س تدعو جميع الأفرقاء اىل احرتام
القيم االن�سانية وتق ّبل الآخر ،مع االحتفاظ بحق
الإبقاء على الهوية واالنتماء وال�سيادة .وهنا
ت�ضطلع التن�شئة الوطنية بالدور الأكرب ،بحيث
يت�صدر ال��والء للوطن االعتبارات كافة .وبهذا
ي�صبح اجلهاد يف �سبيل الوطن وال��دف��اع عن
الأر�ض هو احلق الوحيد امل�شروع� .أما التخويف
بالو�سائل الإرهابية على ح�ساب دماء الأبرياء،
فهو م��ا ترف�ضه وتدينه القوانني والأع���راف
والأديان كافة.
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نعت قيادة اجلي�ش الرقيب خ�ضر
عبد النبي �شومان.
 م��ن م��وال��ي��د - 1966/9/10�سرعني  -ق�ضاء بعلبك  -حمافظة
البقاع.
 ت��ط��وع يف اجل��ي�����ش بتاريخ.1989/9/1
 من عداد مقر عام منطقة البقاع. -حائز:

الرقيب خ�ضر عبد النبي �شومان

•
•
•
•

و�سام
و�سام
و�سام
و�سام

احلرب.
اجلرحى.
فجر اجلنوب.
الوحدة الوطنية.

• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة الربونزي.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
ثالث مرات.
اجلي�ش
قائد
العماد
• تهنئة
22
مرة.
• تهنئة قائد منطقة البقاع.
 -مت�أهل وله ولدان.
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�شباط

�أخبار ثقافية
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

ذكرى الأخطل ال�صغري
معر�ض و�أم�سية
يف اجلامعة اللبنانية
الأمريكية
�أع��رب رئي�س اجلامعة اللبنانية
الأمريكية ( )LAUالدكتور جوزف
جربا عن طموح اجلامعة ،من خالل
�إن�����ش��اء «م��رك��ز ال�ت�راث العربي»،
لإقــامـة متـاحـف خا�صـة لعبـاقـرة الفنـون
اجلميلـة والعلوم ،تكون حم ّجات دورية للطالب
وال�سياح املهتمني� ،آم�ل� ًا يف �أن تعمم هذه
الظاهرة حتى ي�ضيء تراث لبنان ب�أعالمه الكبار
فنرتك لأبنائنا �شهادات و�شهوداً على �إرث من
لبنان اخلالد.
جاء ذلك يف الكلمة التي �ألقاها جربا يف افتتاح
«مركز ال�تراث العربي» يف اجلامعة اللبنانية
الأمريكية �أن�شطته للعام الأكادميي احلايل ،من
خالل �إقامة «معر�ض الأخطل ال�صغري» الذي ا�ستمر
�شهراً كامالً مفتوحاً �أمام الزوار والطالب والتالمذة
واملهتمني برتاث ال�شاعر اللبناين الكبري ،ع�شية
88
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م��رور مئة ع��ام على �صدور جريدته «ال�برق»
( ،)2008 - 1908وع�شية ال��ذك��رى الأربعني
لغيابه (.)2008 - 1968
املعــر�ض الــذي دعـا اليه مديـر «مركــز
التــراث اللبناين» ال�شاعر هرني زغيــب� ،أقيم
يف قاعة ال�شيخ زاي��د يف مبنى غولبنكيــان
يف حرم اجلامعة يف قريطم  -ب�يروت ،ح�ضره
امل�ست�شار الرئا�سي الدكتــور جــورج ديب ممثالً
رئي�س اجلمهوريــة العماد �إميل حلود ،مدير عام
اجلل�سات واللجان يف جمل�س ال��ن��واب الدكتور حلبلـب ممثــالً رئي�س جملـ�س ال��وزراء الأ�ستاذ
ريا�ض غ ّنام ممثالً رئي�س املجل�س الأ�ستاذ نبيه ف�ؤاد ال�سنيورة وامل�ست�شار وليد هيدمو�س ممثالً
بري ،املدير العام ل��وزارة الثقافة الدكتور عمر وزير ال�سياحة املهند�س جو �سركي�س ،والعميد

بعد الن�شيد الوطني ا�ستهالالً ،افتتح ال�شاعر
هرني زغيب االحتفال مقدماً رئي�س اجلامعة
الربوف�سور جوزف جربا الذي ا�ستذكر مقاطع من
�شعر الأخطل ال�صغري خ�صو�صاً تلك التي �صارت
�أغنيات تن�شد ،وقال:
«كم كنا ن�صغي اىل �صوت ال�سيدة فريوز تن�شد
من روائع الأخوين رحباين« :قد �أتاك يعتذر»،
و«يا عاقد احلاجبني» ،و«يبكي وي�ضحك ال حزناً
وال فرحاً».
كنا ن�صغي اىل تلك الق�صائد الرائعات ،وال نزال،
�أ�سعد خمول ممثالً قائد اجلي�ش العماد مي�شال وكنا نحب �شاعرها ،وال ن��زال اليوم نحبه �أكرث.
�سليمان ،وح�شد من رجال العلم والثقافة والأدب ذلك �أنه �ضالع يف ن�سيج �أدبنا و�شعرنا وتراثنا
اللبناين العاملي ،حتى لك�أن �شعراء العرب ،حني
وال�شعر.

بايعوه ب�إمارة ال�شعر ،قبل �ستة
و�أربعني عاماً ،يف مهرجان الأون�سكو
ال�شهري (ن��ه��ار الأح���د  4حزيران
 )1961مل ي�أتونا بجديد لأننا كنا
نرى فيه ،قبلهم� ،أمري ال�شعراء»...
بعد ذل��ك ،جال الدكتور جربا مع
احل�ضور ،على �أجنحة املعر�ض الذي
ي�ضم خمطوطات ال�شاعر ور�سائله
ور�سائل اليه وكتاباته ومكتبته
اخلا�صة وكتباً مهداة اليه و�أغرا�ضه
ال�شخ�صية (ثيابه ،نظاراته� ،سريره،
مقتنياته� ،صوراً فوتوغرافية من
حياته وم�أمته ،ال��خ )...وجمموعة
جريدة «ال�برق» منذ عددها الأول
(الثالثاء �أول �أيلول .)1908
تال ذلك �أم�سية �شعرية غنائية،
ت�ضمنت خم��ت��ارات م��ن ق�صائد
الأخ��ط��ل �أل��ق��اه��ا الفنانان جهــاد
الأطـر�ش و�إل��ڤ�يرا يونـ�س ،و�أغ� ٍ�ان
من �شعـر الأخطل �أدتهــا جمانـة م��د ّور («قد
�أت��اك يعتذر»« ،يا عاقد احلاجبني»« ،بريوت»،
من تلحيــن الأخويــن رحبـاين« ،وكفــاين يا
قلب» مــن تلحني ج��وزي��ف خليفة) ،وجهاد
ال�شمايل («الهوى وال�شباب»« ،ال�صبا واجلمال»،
«جفنه ع ّلم الغزل»« ،يا ورد مني ي�شرتيك» ،من
تلحني حممد عبد الوهاب ،و«�أ�ضنيتني بالهجر»،
«�إ�سقنيها ...ب�أبي � َ
أنت و�أمي» ،من تلحني فريد
الأط��ر���ش) ،وتخللت الأم�سية ق�صائد قدمية
ب�صوت الأخطل ال�صغري.
ت�صوير:
را�شيل تابت
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ن� ّ�ظ��م��ت احل���رك���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة -
انطليا�س لقا ًء حول مو�سوعة «�أبعد
من الفل�سفة» لل�شاعر والأديب روبري
غامن� ،شارك فيه عدد من الدكاترة
يف الأدب والفل�سفة ،وح�ضره عدد من
الأدباء ورجال الفكر والثقافة والق�ضاء.
بداية الن�شيد الوطني اللبناين،
ثم الوقوف دقيقة �صمت حداداً على
�أرواح �شهداء اجلي�ش اللبناين الذين
ا�ست�شهدوا يف معارك خميم نهر
البارد يف ال�شمال.
كلمـة االفتتاح �ألقتها الزميلة
جان دارك �أب��ي ياغي ،التي �أدارت
اللقاء ،واعتربت �أن روبري غامن جمع
يف فل�سفته كل املذاهب واملناهج
الفل�سفية ال��ق��دمي��ة واملعا�صرة
واحلديثة ،ومم��ا قالت�« :إذا كانت
امل�شكلة الرئي�سة التي �أقلقت بال
الفال�سفة ال��ق��دم��اء ه��ي «م�شكلة
الوجود» ،ف�إن م�شكلة الفكر احلديث،
هي «م�شكلة املعرفة والوجود معاً».
و�أ�ضافت« :و�إذا كان الفال�سفة يف
القدمي قد انطلقوا من نقطة معينة
وه��ي �أن هنالك �شيئاً ما موجود،
وعربه توغلوا زماناً ومكاناً ،وا�ضعني
�أنظمة فل�سفية خا�صة بهم ،منذ ما
قبل �سقراط حتى ما بعد مي�شال
فوكو ،ف�إن روبري غامن قد انطلق مما
هو «قبل الوجود وقبل العدم» :ما
هو؟ هذا هو ال�س�ؤال،
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«�أبعد من الفل�سفة» لروبري غامن
�أكرث من مفكر و�أكرب من �شاعر
الذي ما زال يبحث عن جواب له حتى
ه��ذه اللحظة ...ف ��إىل �أي��ن تقودنا
رحلة روبري غامن املعرفية ،القلقة
بامتياز ،امليتافيزيقية بامتياز...
اجلواب يف املو�سوعة التي �سيو�سع
الزمان لها ،املكان الأرحب».
كلمة احلركة الثقافية  -انطليا�س
�ألقاها �أمينها العام الدكتور �أنطوان
�سيف ال��ذي ق��ال« :مل يخنق روبري
غامن الطفل الربيء الذي فيه ،الفائق
الرباءة بع�صبيته ومت ّرده .هزئ من
الأجوبة اجلاهزة ،ظل طفل الأ�سئلة
الكبرية ،عالمة ا�ستفهام تبحث عن
�أ�شباهها مل تزعزع �إميانه باملعرفة،
و�أداتها العقل والتخ ّيل والت�صور ،على
الرغم من خيباته الكربى منها...
ولأن ظل ال�شاعر املبدع فيه ي�صوغ
لغة جديدة لأ�سئلة �أكرث قلقاً ع�صية
على الإج��اب��ات� ،إال �أن��ه �أبقى على
الكثري م��ن م�صطلحات الفل�سفة
القدمية ومفاهيمها التي تعامل
بها من غري تدقيق وال ثبات واحياناً
على خالف احتماالت دالالتها»...
ثم حتدثت الدكتورة �سلوى
اخل��ل��ي��ل الأم��ي��ن فقالت:

«روب�ير غامن يف مو�سوعته غا�ضب
على هذا العامل الب�شري املتحول اىل
غابة حيوانية ،م�سرحها كل الأمكنة
املمتدة على م�ساحة الكرة الأر�ضية،

فالفقر عنده ال هوية له ،كما الكذب،
كما ال�صدق ،كما الأمل ،كما القلق،
كما التجدد ،كما اخلوف ،كما الرف�ض،
كما املعرفة ،كما احلق .ويقول روبري
غامن :لقد حتول العامل احل�ضاري اىل
غابات ي�سكنها �أكلة حل��وم الب�شر،
با�سم الدين والعقيدة والقومية
والنظام والقانون!! ثم يقول :هو
ع��امل �سحق املقد�سات والأ�شياء
النبيلة با�سم الدميقراطية

طبعاً!! .هنا نلم�س ما جنا اليه روبري
غامن يف مو�سوعته الفل�سفية «�أبعد
من الفل�سفة» ،وهو الفكر الراف�ض
للواقع امل��ر ،املت�أمل من ا�ضطهاد
الإن�����س��ان لأخ��ي��ه االن�����س��ان ،امل�ؤمن
بالعدالة الإلهية التي ترقى اليها
عدالة الأر�ض ،حترتم وجودية اخللق
من خالل منظره الإن�ساين الب�شري».
بعدها حت ّدث الدكتور اليا�س احلاج

ال��ذي �س�أل امل��ؤل��ف�« :أه��ي اللعبة
اال�ست�شراقية ركبت الر�أ�س وانتابت
اخليال؟! �أم هي نريفانا اال�ست�شراق،
ا�ستهوت ف�ضوليتك املعرفية،
فتجندت ،رامياً ماهراً ،يف مع�سكر
ال�لا �أدري����ات؟» وق���ال :لقد ع�شت
ما كتبت ،وي��ا ل�ضراوة املحاوالت
ال��ت��ي ح���اول���ت .لن

أعطي
يقوى على فهمك �إال َم��ن � َ
�أن يعاين معاناتك .وخل�ص اىل
القول« :ح�سبك �أنك كتبت �صفحة
م�شرقة يف

م��و���س��وع��ة الفل�سفة ال��وج��ودي��ة
االن�سانية .تركت الدمغة النوعية
املجل ّية ،بديل العبور لعدوي الذي
ارت�ضاه �سواك ،ف�أنت تاريخ املحطة
التي لن يتجاوزها تاريخ الفكر».
الدكتورة �إيلينا دمي�شيفا �صادق
(م�����س��ت�����ش��رق��ة رو���س��ي��ة) ق��ال��ت:
«الفكرة لديه ت��ط��ورت نحو �أ�صل
الكون وجوهره .اخلالق واملخلوق.
العقل و�أ�س�س التفكري ...ولفتت
اىل �أن ال�سمة الفل�سفية عنده
تتميز باملبادئ وبالأ�صول الكلية.
فال�س�ؤال عنده عن الكل ،عن املبد�أ،
عن الأ�صل ،عن الأ�سا�س» .و�شرحت
�أنه يواجه منطق «الإ�سناد الذاتي»
فيتناول مفهوم ال��وج��ود ويغو�ص
يف حيثيات «الكلية وم�شتقاتها
ويتماهى مع ال�س�ؤال».
�أما الدكتور جورج لبكي فر�أى �أن
غامن «ي�ستطيع �أن ينقل ع�صارة
ف��ك��ره الأ���ص��ي��ل بطريقة ال�سهل

املمتنع» .ولفت اىل �أن الغامن
ط��ب��ع ك��ل امل���ذاه���ب الفل�سفية
بفل�سفته ،و«دارت حول املعرفة،
الزمان ،الوجود ،العدم ،وما كان قبل
ال��ع��دم» ...لفت اىل �أن
امل�ؤلف كان قا�سياً يف
حكمه على الفل�سفة عرب
ال��ت��اري��خ .و�أط��ل��ق عليه
ل��ق��ب «رج����ل املعرفة»
لأن��ه �أق��ام للمعرفة هيكالً
وجعل منها خ�شبة خال�ص
للإن�سانية وك��ل �إن�سان».
و�ضع ب�صمته على الزمان
الذي مير ب�سرعة الربق و�أكد
�أن الكاتب تو�صل اىل« :اهلل هو
الالمتناهي واملطلق» .ور�أى �أن
غاية املعرفة هي اخلري العام
فثار على الظلم.
�أما كلمة الأ�ستاذ ُم َ�ضر ريا�ض
ن�صور ،ف�ألقتها بالنيابة عنه
الإعالمية ليال ن�صر ومما جاء فيها:
«لقد عربت بروحك االن�سانية عن
روح الإن�سان فانت�شت نفو�سنا لهذا
الإبداع اجلديد ولهذه الوالدة اجلديدة
للنف�س وال���ذه���ن وال��ع��ق��ل .لقد
�أهديتنا فكراً م�شرقاً وهاجاً ك�شم�س
متقدة و�أهديتنا قلباً �إن�سانياً ال
�ضفاف له ،و�أهديتنا لآلئ من قلمك
�أي��ن منها �ضياء قمر جن��وم؟! لقد
جعلتنا نطوف معك يف عامل اجلواهر
ويف دنيا احلقائق العظيمة ف�أبدعت
�أي �إبداع و�أعطيت ما مل يعطه قبلك
�شاعر �أو مفكر ،فهنيئاً لك مبا �أبدعت
وهنيئاً لنا مبا ا�ستطعنا �أن ن�ست�ضيء
به ون�ستمتع بلآلئه الباهرة وبحاره
الف�سيحة».
ويف اخلتام ،كانت كلمة ال�شاعر
والفيل�سوف روبري غامن ،وقد �شكر
فيها املنتدين على م��ا ج��اء يف
كلماتهم حول مو�سوعته الفل�سفية
«�أبعد من الفل�سفة».

�صدور كتاب
«نهر البارد  2007حرب املئة و�ستة �أيام»
عن دار نوبلي�س

�صدر عن دار نوبلي�س للن�شر ل�صاحبها نبيل عبد احلق كتاب «نهر
البارد  -2007حرب املئة و�ستة �أيام» يف � 410صفحات بتجليد فني
وطباعة فاخرة بقلم العميد الدكتور �سامي ريحانا.
يعيد الكتاب تركيب �أجزاء هذه احلرب منذ الإعتداء على اجلي�ش
اللبناين �إىل تطويق املخيم من قبل وحدات اجلي�ش وح�صر تنظيم
«فتح الإ�سالم» بداخله ،وم�سل�سل العمليات الع�سكرية اليومية
وتفا�صيلها و�صوالً �إىل �إنت�صار اجلي�ش اللبناين.
ويف الق�سم الأول من الكتاب درا�سة وافية عن الو�ضع امليداين
ملخيم نهر ال��ب��ارد ع�شية ب��دء احل��رب وخريطة ملونة للمخيم
ومعلومات مف�صلة جداً عن حركة «فتح الإ�سالم» وو�ضعها العمالين
وطرق وو�سائل قتالها ،و�سل�سلة اعتداءاتها داخل لبنان و�أ�سلحتها
املتطورة وو�سائل التفجري التي ا�ستعملتها.
وفيه تف�صيل للتدابري العمالنية املبا�شرة للجي�ش اللبناين،
مع �شهادات القادة امليدانيني يف اجلي�ش الذين قادوا العمليات،
والتكتيكات امل�ستحدثة التي ن ّفذها اجلي�ش للت�صدي لفتح الإ�سالم
مع التحويرات يف الأ�سلحة وناقالت اجلند وطائرات الهليكوبرت.
وفيه بيانات قيادة اجلي�ش حول العمليات والئحة �شهداء اخللود من
اجلي�ش اللبناين مع �صورهم ونبذات عنهم.

معر�ض للر�سام عينتبليان
يف جامعة هيكيزيان
�إمياناً منه بهذا الوطن والبقاء على �أر�ضه� ،أط� ّ�ل علينا الفنان
الت�شكيلي هرات�ش عينتبليان مبجموعة لوحات جديدة عر�ضت يف
قاعة جامعة هيكيزيان.
�إفتتح املعر�ض بح�ضور مدير عام وزارة الثقافة الدكتور عمر
حلبلب وعدد كبري من ذ ّواقي الر�سم والفن.
متيزت اللوحات بدقة اخلطوط والأل��وان الزاهية التي عبرّ ت عن
احلاالت النف�سية والأحالم عند الإن�سان ،كما و�صفت جمال الطبيعة
ببيوتها و�أزهارها وما ل ّذ وطاب من ثمارها.
ولقد �أثبتت لوحات الر�سام هرات�ش �أن حب احلياة والبقاء
�أق��وى من �إرادة امل��وت ،وبالثبات والعمل ميكننا حتدي
املخاطر والي�أ�س.
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• �أفقياً:

 -1القوات الدولية العاملة يف اجلنوب ،منظمة
دولية.
 -2منظمة تابعة للأمم املتحدة ،للتمني� ،أنقله
من مو�ضع اىل �آخر.
 -3يكافحها رجال الإطفاء ،الإ�سم الثاين لأديب
لبناين راحل ،منتفخاً ،من �أ�سماء احلية.
 -4جماعة النا�س ولفيفهم ،خمرج �أمريكي
تويف �سنة  ،1967مرف أ� نروجي.
 -5مت�شابهان ،من �أنواع الرق�ص� ،أ�صل البناء،
مدينة ليبية.
 -6الإ�سم الثاين لفيزيائي فرن�سي �إكت�شف

حل العدد ال�سابق

�شــروط امل�سابقة

م�سابقة ال
ك
ل
ما
ت
ا
ملتقاطع
«اجلي�ش
فيها ج » لقرائها وتخ�ص� ة تقدمها
ص
الف ل وائز مالية قيمتها للفائزين
ري
القرعة ة لبنانية ،ت�وزع اربعماية
على اربعة فائزين .بوا�سطة

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من املجلة ،ويكتب احلل بخط وا�ضح داخل
املربعات وتر�سل ال�صفحة بكاملها مع احلل .وتعلن النتائج يف العدد املقبل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة اجلي�ش  -الريزة  -مديرية التوجيه -
جملة «اجلي�ش» « -م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف ثكن اجلي�ش يف جميع
املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول � 15آذار .2008

�صب املاء بكرثة ،منطقة
التلغراف الال�سلكيّ ،
لبنانية ،دواء.
 -7نقيب �صحافة لبناين راح��ل ،عرو�س ،من
�أبطال «�شاهنامه» الفردو�سي.
ِ -8مثل ِوقرن ،ي�أتي بعد.
 -9كثرياً.
 -10مدينة لبنانية ،مدينة يف الواليات
املتحدة عا�صمة والية� ،ضمري منف�صل.
 -11ال�شدق� ،إ�سم مو�صول.
 -12فيزيائي �أملاين �إكت�شف الأ�شعة املجهولة،
�شديد.
 -13مقاطعة بريطانية تق�سم اىل ثالث
مقاطعات� ،سل�سلة جبال يف غرب �أمريكا،
نحات فرن�سي.

• عمودياً:

الفائزون

• املعاون الأول رامي �شميط
مديرية التعليم.
• املعاون داين الفغايل
لواء الدعم.
• املعاون عماد كتور
قاعدة رياق اجلوية.
• هدى فيليب بعينو
�صربا  -جونية.

 -1مدينة �صينية ،من ملوك فرن�سا.
 -2الرئي�س الـ 27للواليات املتحدة ،منطقة
يف �شمال �إيطاليا.
 -3عملة �أفريقية ،فرقة وع��داوة ،نهر يف
�أملانيا ،مرف�أ يف �إيرلندا ال�شمالية.
 -4يخاتل ،مدينة يف �أثيوبياُ ،طرق.
� -5أغ�صان م�ستقيمة ،مدينة نيجريية،
�ضرب بال�سوط ،مدينة �إيرانية.
 -6م��ت�����ش��اب��ه��ان ،م��ع��رك��ة ان��ت�����ص��ر فيها
مونتغمري على روم���ل ،ن��ب��ات��ات طيبة
الرائحة ،مبادئ و�أ�صول.
ِ -7مقويل ،ريح غربية ،هدم ُه.
 -8يعجبه ويحبه ،ال�ساخن� ،ضمري منف�صل.
� -9أذهب و�أ�شري بكالمي اىل� ،أحد ال�شهور،
�شاعر لبناين تويف �سنة .2004
� -10أ���ش��اوره و�أف��اخ��ره ،مرف أ� يف اليابان،
يخ�صنا.
ّ
 -11الر�سم الثاين لر�سام لبناين ،املف�صل

 -14ح��رف ج��زم ،جال ال�سيف ،خ� ّوف��ت� ،أوب��را
�شهرية للمو�سيقي الإيطايل فريدي.
 -15يقطع ويف�صل� ،آنياً ،احلياء التام ،الإ�سم
الثاين لرئي�س وزراء هندي �سابق.
 -16ن ّحات �إيطايل ،عدل ُكم ،الموا ،جمع و�ض ّم.
� -17أمور فظيعة ،ممثلة لبنانية راحلة ،ماركة
�سيارات.
� -18ش ّباك بالأجنبية ،ر ّدد ،زاد ومنا املال ،الإ�سم
الثاين لالعبة تن�س �أمريكية.
 -19تركناه و�أبقيناه ،ح ّدث� ،شقيق والدها.
 -20جزيرة يونانية ،م�سل�سل بولي�سي �أمريكي،
ماركة �سيارات.
 -21تقيم مقام ،مدينة يف الأرجنتني� ،أمري
بريطاين.
بني الكف وال�ساعد� ،شارع يف الأ�شرفية.
 -12نوتة مو�سيقية ،هاج الدم ،طلع وكرث
حمل ال�شجر ،قلب ،خ�صب.
 -13متتابع ،ف ّرقت على ،جبان.
 -14و ّبختها� ،أخربمت بالأمر� ،صفر بفيه.
 -15مدينة �إيرانية ،الإ�سم الثاين لفيل�سوف
�إ�سكتلندي تويف �سنة � ،1796أحلقوها بـ.
 -16م��ط��رب وملحن م�صري ب���د أ� حياته
ال�سينمائية يف فيلم «حب من ال�سماء»،
مرف�أ �إيطايل ،ماركة �سيارات.
� -17إ�سترتت عن ،من �أوثان اجلاهلية ،والدي،
عملة �آ�سيوية.
ّ -18
ف��ك ،ترانيمهم وتطربيهم ،زمان
طويل ،الإ�سم الثاين لأديب �إنكليزي تويف
�سنة .1900
� -19أحمق� ،صاحلوا ،البحر ،من �أهم �أنهر
�سوي�سرا.
 -20دولة �آ�سيوية ،والية �أمريكية.
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لي�ست هزة �أر�ضية فقط

تعر�ضت البالد يف الأي��ام الأخ�يرة لأك�ثر من
هزة �أر�ضية ،تفاوتت �شدّ تها وتن ّوعت �أخطارها
وت�صاعدت احتماالتها ،و�أ�ضيفت اىل هزات من
نوع �آخر� ،أ�صابت بع�ض العقول التي ركبت ر�ؤو�سها و�س ّلمت نفو�سها اىل التحري�ض ال�سيا�سي
واال�ستفزاز الأمني وانعدام امل�س�ؤولية الذاتية لدى و�سائل الإعالم ،وراحت تتنقل بني �أحياء
العا�صمة ،وهي تكاد جتدّ د الأذى لهذا الوطن اجلريح لوال حكمة احلكماء ،ولوال تب ّ�صر ال�سواد
الأعظم من املواطنني الغيارى على �سالمتهم ،وعلى ال�سلم الأهلي و�أمان البالد ودميومة الوطن،
ولوال احلر�ص الطبيعي من قبل اجلي�ش والقوى الأمنية على منع الفتنة كائنة ما كانت امل�صاعب
والت�ضحيات .دوريات اجلي�ش يف حركة دائمة ،واجلنود يف �سهر وجهوزية لتطبيق املبد أ� الذي
ت�ؤكد عليه القيادة با�ستمرار :كما �إن الدفاع عن الوطن ومواجهة الأطماع الإ�سرائيلية خط �أحمر
ال ميكن الرتاجع عنه ،ف�إن الأمن خط �أحمر هو الآخر ،وال ن�سمح بتجاوزه .الفتنة لو ح�صلت ،ال
�سمح اهلل� ،ست�صيب اجلميع .لن يكون �أحد يف م�أمن من خطر الفتنة ،ولن يكون مكان حممياً
من نارها ودمارها .ه�ؤالء هم �أهلنا يقول اجلي�ش .هذه هي بيوتنا وتلك هي �شرفاتها ودروبها،
ال�شرفات التي يجب �أن تطل منها �شتول الزهر و�صور الأطفال ور�سومهم ،والدروب التي يجب
�أن ت�سلكها �أجيالنا اىل املدر�سة واحلقل وامل�صنع .لي�س التعبري عن الر�أي ممنوعاً يف بالدنا،
فاحلرية هي ال�سمة الأ�سا�سية ملجتمعنا� ،إمنا التهديد واال�ستفزاز واخلروج على قواعد املواطنية
واال�ستخفاف مبقت�ضيات التنوع ،والتمرد على مبادئ امل�شاركة واحلوار واجلوار ...هي املمنوعات
وهي املحرمات .لي�س ال�شارع ملكاً لفريق من دون فريق ،ففي الوطن �أكرث من فريق ،ولو كان
هناك فريق واحد الختفت ال�سمة الأوىل لت أ��سي�سه وقيامه وا�ستمراره عنواناً ومثاالً يف العامل
ب�أ�سره.
هل من داع ،ترى ،ال�ستعادة م�شهد بو�سطة عني الرمانة ،يف كل مرة ،و�أحداث �شوارع �صيدا،
وما اليها ،من �أجل �إلقاء عظة على النا�س يتم فيها حتذيرهم من مغبة ال�شغب والتحري�ض
واال�ستفزاز ،بال�شتائم مرة وبالتحديات مرة وا�ستعمال أ��سلحة النار والدمار مرات ومرات؟ وهل
من �ضرورة للعودة بالذاكرة اىل م�شاهد ال�ضحايا الذين كانوا يتوزعون يف املا�ضي البغي�ض على
الطرقات ،وتتو ّزع �أخبارهم على ال�صفحات ال�سود يف اجلرائد ،بع�ضهم ب�أ�سماء وبع�ضهم من دون
�أ�سماء� :شوهدت جثةّ ،مت العثور على رجل مقتول ،يتم التعرف على �ضحية م�ش ّوهة ،هناك امر�أة
مفقودة ،وهناك طفل خمطوف...؟ �أما �آن لأبناء هذا الوطن ،ممن مي�سكون بالقرار �أو مييلون اليه
�أو يقفون على م�سافة قريبة منه م�صفقني ومهللني� ،أما �آن لهم �أن يتيقنوا من �أن الهيكل لو
تهدم ل�سقطت حجارته فوق ر�ؤو�س اجلميع ،وملا بقي منهم �إال من ت�ستبقيه الكارثة للندب
والعويل والوقوف على الطلل الزائل؟
�ألي�ست يف االعتداءات املتكررة من قبل العدو الإ�سرائيلي على �أبناء الوطن ،باحلديد والنار
وال�سيارات املفخخة ،حوافز من حجم ما ،للتقارب والتفاهم وح�صر �أمور اخلالف ،وعدم التغني
بها ،و�إبراز اخليوط املمكنة للم�صاحلة والوفاق؟

العميد الركن �صالح حاج �سليمان
مدير التوجيه
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