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وزيرة الدفاع: مؤتمر دعم الجيش  
مبادرة دولية إلبعاد أي مخاطر تطاوله 

اىل واجهة  املايض،  17 حزيران  املتحدة، يف  ايطاليا واالمم  بالتعاون مع  اليه فرنسا  الذي دعت  الجيش  قفز مؤمتر دعم 
العسكرية  القوى  بدعم  قرار  وجود  عن  الدويل  املجتمع  خلفهم  ومن  اليه  الداعون  خاللها  من  عّب  التي  االهتاممات 

واالمنية لضامن االمن واالستقرار يف لبنان، ومواجهة االزمة التي عصفت بالدولة ومؤسساتها، السيام االجهزة االمنية

نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع زينة عكر.

من مؤمتر دعم الجيش يف باريس عب الفيديو.

مؤتمر باريس شكل 
نافذة امل للجيش الذي 

يعّول على دعم الدول

املساعدات ستمر عبر 
القنوات الصحيحة بشفافية 

لتكون متاحة للجميع

من  هل  لدعمه؟  اللبنانية  املؤسسات  بني 
رسائل سياسية ابعد مام شهدناه؟

التقصري  اىل  يوما  تعمد  مل  فرنسا  ان   □
الناحيتني  من  السيام  لبنان  مساعدة  يف 
الرئيس  حضور  واالجتامعية.  االقتصادية 
انفجار  عقب  ماكرون  اميانويل  الفرنيس 
مرفأ بريوت اكرث من مرة اىل لبنان واطالق 
ان  عىل  دليل  خري  هو  الفرنسية،  املبادرة 
وفق  الصديق  لبنان  مع  تتعاطى  فرنسا 
البلدين.  بني  املميزة  التاريخية  العالقات 
اما عن اختيار الجيش اللبناين والدعوة اىل 
مؤمتر يف شأنه، فيؤكد انها السباقة يف ابعاد 
العسكرية  املؤسسة  تطاول  قد  مخاطر  اي 
وشعبه  لبنان  لحامية  الضامنة  تعترب  التي 
بناها  التي  للثقة  نتيجة  وذلك  واستقراره، 
اوال  فرنسا  مع  سنوات  مدى  عىل  الجيش 

الدفاع  ووزيرة  الحكومة  رئيس  نائبة  رأت 
لدعم  باريس  مؤمتر  انعقاد  يف  عكر  زينة 
الجيش تأكيدا عىل ان لبنان ال يزال محور 
مثنت  بعدما  الدويل.  املجتمع  اهتامم 
املشاركة،  الدول  جميع  مواقف  عاليا 
يف  االرساع  يف  هو  االنجع  الحل  ان  قالت 
ان  اىل  ولفتت  جديدة.  حكومة  تشكيل 
بل  فحسب،  الجيش  يطاول  لن  الدعم 
القوى  بقية  عىل  املساعدات  ستنسحب 
االمنية، بالتنسيق املبارش مع قيادة الجيش 

وبالتعاون مع االمم املتحدة. 
وزيرة  مع  العام"  "االمن  اجرته  حوار  هنا 

الدفاع يتناول تقومياً لنتائج املؤمتر.

مع  الدويل  التعاطف  قرأت  كيف   ■
التفاوت  تفرسين  وكيف  وجيشه؟  لبنان 
جيوش  وقادة  دفاع  وزراء  بني  التمثيل  يف 

وممثلني من مواقع مختلفة؟
الذي  اللبناين  الجيش  دعم  مؤمتر  يؤكد   □
وثيق  وبتعاون  فرنسا  من  بدعوة  عقد 
مرة  املتحدة،  االمم  من  ودعم  ايطاليا  من 
اهتامم  محور  يزال  ال  لبنان  ان  جديدة 
االستعداد  كل  ابدى  الذي  الدويل  املجتمع 
تشكل  التي  العسكرية  املؤسسة  لدعم 
اننا  البالد.  يف  واالستقرار  االمن  ركيزة 
املشاركة  الدول  جميع  وقوف  عاليا  نثّمن 
التي  الصعبة  الظروف  هذه  يف  جانبنا  اىل 
بشكل  الجيش  جانب  واىل  لبنان،  فيها  مير 
خاص وتسليط الضوء عىل معاناته من اجل 
عىل  تؤثر  مل  التي  االزمة  هذه  من  انقاذه 
معنوياته العالية عىل الرغم من قساوتها.   

بالتعاون  الفرنيس  الراعي  اختار  ملاذا   ■
من  الجيش  املتحدة  واالمم  االيطاليني  مع 

ودول اوروبا ثانيا، التي تشارك منذ سنوات 
الجنوب  يف  املعززة  الدولية  القوات  يف 
"اليونيفيل"، والتي تطبق القرارات الدولية 
الجنوبية.  الحدود  عند  لبنان  امن  وتحفظ 
القوى  ايضا مبساعدة  اهتاممهم  ابدوا  وقد 

االمنية االخرى. 

ختامي  بيان  اي  املؤمتر  عن  يصدر  مل   ■
الفرنسية،  الدفاع  سوى ما صدر عن وزارة 
ستكون  بانها  فرنسية  مصادر  اىل  ونسب 
ولبنان.  الدول  بني  ثنائية  وبطريقة  عينية 

فام الذي يعنيه ذلك؟
بيان  اي  صدور  عدم  من  الرغم  عىل   □
نافذة  شكل  انه  اال  باريس،  مؤمتر  عن 
الدول  دعم  عىل  يعّول  الذي  للجيش  امل 
املشاركة، وستتم متابعة كل الجوانب التي 
تم الرتكيز عليها خالل املؤمتر من امللحقني 
قد  الجيش  قائد  ان  السيام  العسكريني 
الدول  هذه  اىل  الجيش  احتياجات  ارسل 
يف وقت سابق. هذا املؤمتر يعترب تحضرييا 
معظم  وضع  تم  حيث  املقبلة،  للمرحلة 
معرفة  اجل  من  درسها  سيتم  التي  النقاط 
كان  ان  تلبيتها،  وكيفية  االحتياجات  حجم 
قائد  العامد  كلمة  او  كلمتي  خالل  من 

الجيش جوزف عون. 

عرضا  الجيش  قائد  ومعكم  قدمتم   ■
العسكرية  املؤسسة  لواقع  مفصال 
املوكلة  الكبرية  املهام  رشح  يف  وتوسعتام 
اي  اىل  االمنية،  املؤسسات  ونظرياتها  اليه 

حد لقيتم تجاوبا دوليا؟
□ التجاوب الدويل موجود دامئا، وما عقد 
املؤمتر اال دليل ذلك، علام ان هذه الدول 
التي  الدول  تجاه  بتعهداتها  عادة  تفي 
الدعم واملساعدة. نحن نقدر هذا  تطلب 
تداعيات  من  الرغم  عىل  الدويل  االهتامم 

وباء كورونا الذي اثر عىل كل الدول. 

اممية   - لبنانية  قيل عن تشكيل هيئة   ■
يف  االزدواجية  لتحايش  التنسيق  تتوىل 

املساعدات؟
كافة  الصعد  وعىل  مستمر  التنسيق   □
كانت  وكام  املشاركة،  الدول  جميع  مع 
بريوت،  مرفأ  انفجار  بعد  ناجحة  تجربتنا 
حيث تسلم الجيش زمام االمور وقام بدور 
املسؤولية  قدر  عىل  وكان  ناجح  محوري 
منصة  انشاء  سيتم  االزمة،  هذه  خالل 
خاصة ميكن من خاللها معرفة كل ما وصل 
الدول  كل  ومن  مساعدات  من  لبنان  اىل 
املساعدات  كل  ان  نؤكد  شفاف.  وبشكل 
ستمر عرب القنوات الصحيحة، كام ستكون 

اىل  التسليم  عند  متاحة  النهائية  التقارير 
التعاون  يتم  ان  نأمله  ما  النهايئ.  املستلم 
مساعدة  اجل  من  الصعبة  الفرتة  هذه  يف 
الجيش، وال اعتقد ان مثة ازدواجية ستقع 
احتياجات  تقييم  سيتوىل  بلد  كل  الن 
الجيش والتنسيق قائم بني جميع االطراف.

خطوط  ثالثة  املؤمتر  امام  اقرتحت   ■
الغذائية  املواد  توفري  اولها  الجيش  لدعم 
نظام  دعم  ثانيها  العينية،  واملساعدات 
وثالثها  املعدات،  وصيانة  الصحية  الرعاية 
درجة  اي  اىل  الغيار.  قطع  الجيش  تزويد 

تجاوبت الدول املانحة؟
الدويل  املجتمع  من  الحاصل  التضامن   □
الدول  فهذه  الحاجة،  عند  دامئا  يتجىل 
احتياجات  وستدرس  فعليا  الرغبة  لديها 
لها  قدمت  مفصلة  قامئة  وفق  الجيش 
خضع  التي  الراهنة  االولويات  بحسب 
مكتب  مع  مطولة  لنقاشات  مضمونها 
للبنان  الخاص  املتحدة  االمم  منسق 
عىل  نحن  الدول.  هذه  عواصم  ومعظم 
الصديقة  والدول  املتحدة  االمم  بأن  ثقة 
لبنان  ان  السيام  مناسبا،  تراه  مبا  ستقوم 
باهتامم  يحظى  خاص  بشكل  والجيش 

دويل من شأنه تلبية املطلوب.

مقابلة
جورج شاهني
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بقية  ستشمل  مساعدات  من  هل   ■
مختلفة  من حاجات  االمنية، وهل  القوى 

عن حاجات الجيش؟
□ ان القوى االمنية من امن داخيل وامن 
الجيش  معاناة  تعاين  دولة  وامن  عام 
امر  االمنية  االجهزة  هذه  ودعم  نفسها، 
ظل  يف  جمة  اعباء  تتحمل  النها  رضوري 
الراهنة.  واالقتصادية  االجتامعية  االزمة 
بتقديم  ايضا  املطالبة  واجباتنا  من 
لضامن  وتحصينها  لها  والدعم  املساعدات 
اتجاهات  اىل  البالد  يف  االمور  انزالق  عدم 
الحكومة  فان  لذلك،  خطرة.  تكون  قد 
املجتمع  اذا متكن  اللبنانية ستكون ممتنة 
الدويل من تقديم الدعم اىل هذه االجهزة 

يف اقرب وقت ممكن.

باالشادة  املؤمتر  امام  كلمتك  انهيت   ■
يف  تجسيدها  تم  التي  الوطنية  بالوحدة 
املجتمع  التزام  جانب  اىل  الجيش،  دعم 
بقية  عن  فامذا  مساعدته،  الدويل 
يف  فعال  هي  وهل  الحكومية  املؤسسات 

خطر شديد؟
تحت  جميعها  الدولة  مؤسسات  ترزح   □
وتعاين  واالقتصادية  املالية  الضغوط  وطأة 
اجل  من  موازناتها  يف  حاد  نقص  من 
استمرارية العمل. من هنا جاء اعالن الرئيس 
اىل  التوجه  عن  ماكرون  اميانويل  الفرنيس 
انشاء آلية متويل طارئة للخدمات االساسية 
يف لبنان. ال ميكن القيام بالدولة ومؤسساتها 
وقت  ارسع  يف  حكومة  تشكيل  دون  من 
واجراء  املرتاكمة،  االزمات  ملعالجة  ممكن 

للخروج  املطلوبة  الهيكلية  االصالحات 
لبنان،  منها  يعاين  التي  الحادة  االزمة  من 
وحامية شبكة االمان االجتامعية والغذائية 

والصحية.   

الدول  اىل  ■ هل من كلمة اخرية اضافية 
املانحة؟ واملؤسسات 

الدول  السيام  الدويل،  املجتمع  ان   □
دعمها  خالل  من  فصلت  املانحة، 
اللبناين  الواقع  بني  للجيش  ومساعداتها 
االزمة  ظل  يف  النه  واالمني،  السيايس 
الراهنة واملشكالت التي يعاين منها لبنان، 
اعتربت انه ال بد من املحافظة عىل القوى 
تنظيم  عىل  القادرة  واالمنية  العسكرية 

االمور ومنع الفوىض وحامية االستقرار. 

بدعوة من فرنسا ودعم من ايطاليا ومكتب املمثل الخاص لالمني 
لدعم  دويل  افرتايض  مؤمتر  عقد  لبنان،  يف  املتحدة  لالمم  العام 
   Florence Parly الفرنسية  الدفاع  وزيرة  فيه  شاركت  الجيش، 
رئيس  ونائبة    Lorenzo  Guerrini االيطايل  الدفاع  ووزير 
حكومة ترصيف االعامل وزيرة الدفاع الوطني ووزيرة الخارجية 
واملغرتبني بالوكالة زينة عكر واملنسقة الخاصة لالمني العام لالمم 
املتحدة يف لبنان Joanna   Wronecka  وقائد الجيش العامد 
جوزف عون وممثل عن االتحاد االورويب، ووزراء دفاع كل من: 
املتحدة  العربية  واالمارات  االسبانية  واململكة  املتحدة  اململكة 
املتحدة  والواليات  والدامنارك  البحرين  عن  وممثلون  وقطر، 
وكندا  وفنلندا  وروسيا  وتركيا  واملانيا  والسويد  والصني  االمريكية 
ومرص وهولندا، اضافة اىل قادة جيوش كل من االردن والكويت، 

وقائد قوات االمم املتحدة املوقتة يف لبنان.
وشعبا،  جيشا  للبنان  املتواصل  بالدها  دعم   Parly اكدت  بداية، 
االمن  وركيزة  الفقري  العمود  هو  اللبناين  الجيش  ان  معتبة 
يبقى  يك  متاسكه  عىل  املحافظة  رضورة  عىل  وشددت  واالستقرار. 
قادرا عىل اكامل مهامته، داعية اىل توحيد الجهود لتلبية االحتياجات 
هذه  الجتياز  وذلك  واللوجستي،  االنساين  كالدعم  للجيش  امللحة 

املرحلة الدقيقة التي مير بها لبنان.
تالها Guerrini الذي اعتب ان لبنان مير بازمة غري مسبوقة، مشريا 
اىل رضورة االستجابة اىل احتياجات الجيش من خالل توفري متطلبات 

الدعم االساسية له.
اما Wronecka فقد اعتبت ان االزمة االقتصادية والسياسية تؤثر 

العسكرية، مشرية  املؤسسة  فيها  مبا  الصعد  لبنان عىل جميع  عىل 
اىل اهمية متاسك الجيش وتفعيل عمله يف حفظ االمن واالستقرار 
يف لبنان وتطبيق قرار مجلس االمن 1701. وحثت الدول املشاركة 
عىل تلبية احتياجات الجيش الطارئة والرضورية، مؤكدة ان مكتب 
نتائج  سيتابع  لبنان  يف  املتحدة  لالمم  العام  لالمني  الخاص  املمثل 

املؤمتر عب لقاءات دورية تبدأ يف ايلول املقبل. 
الفرنيس  الرئيس  فيها  شكر  كلمة  عون  جوزف  العامد  القى  ثم 
اميانويل ماكرون عىل تنظيم هذا املؤمتر، كام شكر املشاركني قبل 
التي  والتحديات  الجيش  اىل  املوكلة  العديدة  املهام  يستعرض  ان 
مرفأ  انفجار  بعد  دوره  اىل  اضافة  الصعد،  مختلف  عىل  يواجهها 
بريوت، فقال: "يحظى الجيش بدعم وثقة محلية ودولية، لذا تزداد 
وقادرا  يبقى متامسكا  اىل دعمه ومساندته يك  اكرث  اليوم  الحاجة 

عىل القيام مبهامه".
ونّوه باداء العسكريني الذين يواجهون هذه الظروف الصعبة بعزمية 
وارصار وانضباط واميان بقدسية املهمة، واضاف: "يواجه لبنان اليوم 
ازمة اقتصادية غري مسبوقة. ففي ظل انعدام فرص الحلول يف الوقت 

القريب، بات اكرث من نصف الشعب اللبناين تحت خط الفقر".
وحذر قائد الجيش من ان البلد باكمله سيكون مكشوفا امنيا وعرضة 
ملخاطر عديدة، ابرزها االرهاب الذي سيجد يف لبنان مرسحا العامله 

ونقطة انطالق اىل الخارج.
وشدد العامد عون عىل رضورة دعم العسكري كفرد الجتياز هذه 
املرحلة الدقيقة، اضافة اىل دعم املؤسسة ككل يك تبقى قادرة عىل 

القيام مبهامها.

اجماع دولي على دعم 
القوى العسكرية واالمنية

Freshman 
Program

The Freshman Program at ULS is a 
major-less one year program offering, 
taken in two regular semesters and 
requiring the completion of 30 credits.

ULS offers the Freshman Program in two 
tracks: a scientific track and a humanities 
track. Students take, depending on the 
track, selections in social sciences, 
mathematics, natural sciences, and 
electives, which they have to successfully 
complete before they are permitted to 
progress to the sophomore year.
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