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تقرير

«البنتاغون» يضاعف قواته
في الصومال ...ويتوسع
في الساحل األفريقي
توسيع جديد وطفيف على عديد القوات األميركية
العاملة في أفريقيا ،وتحديدًا في الصومال ،حيث
تشتكي عادة قيادة «أفريكوم» من نقص في الموازنة
الممنوحة لها من البنتاغون ،وذلك في وقت تتزايد فيه
تهديدات المجموعات المسلحة
واشنطن ــ محمد دلبح
كـ ـش ــف مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون ع ـس ـك ــري ــون
أمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــون أن وزارة ال ـ ــدف ـ ــاع
(ال ـب ـن ـت ــاغ ــون) زادت عـ ــدد قــوات ـهــا
العسكرية فــي الـصــومــال إلــى أكثر
مـ ــن ال ـض ـع ــف ه ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ،لـيـصــل
امل ـج ـمــوع إل ــى  500ف ــرد ،معظمهم
مــن ق ــوات الـعـمـلـيــات الـخــاصــة التي
تعمل لتقديم امل ـشــورة إل ــى الـقــوات
ُ
املحلية في املناطق التي تـ َـعـ ّـد مالذًا
للجماعات املسلحة.
وتـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــن زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة عـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـق ـ ــوات
األمـيــركـيــة فــي الـصــومــال مــع زيــادة
ال ـ ـتـ ــدخـ ــل األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ال ـع ـس ـك ــري
ف ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـصـ ـح ــراء وال ـس ــاح ــل
األف ــري ـق ــي ال ـت ــي ي ـق ــول امل ـس ــؤول ــون
إنها تفتقر أيضًا إلــى الــدعــم .كذلك
أكد املتحدث باسم القيادة األميركية
ألفريقيا (أفريكوم) ،روبني ماك ،أن
ال ــوج ــود األم ـيــركــي ازداد مــن نحو
 200جندي إلــى أكثر من  500هذا
ال ـع ــام ،وأض ـيــف م ـقــران عسكريان
جديدان.
والـ ـ ـق ـ ــوات األم ـي ــرك ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة فــي
ال ـصــومــال هــي األك ـبــر مـنــذ معركة
ع ـ ـ ــام  1993ال ـ ـتـ ــي عـ ــرفـ ــت ب ــاس ــم
«سقوط مروحيات بالك هوك» التي
أدت إلــى مقتل  18جنديًا أميركيًا
وس ـح ـل ـهــم ف ــي ش ـ ـ ــوارع ال ـعــاص ـمــة
مقديشو .وأيضًا هي مثال آخر على
كيفية توسع عمليات البنتاغون في
أفريقيا مع منح القادة امليدانيني في
تلك البالد سلطة أكبر.
ُيذكر أن هذا القرار يأتي بعد مقتل
أرب ـع ــة ج ـن ــود أم ـيــرك ـيــن ف ــي كمني
نصب فــي النيجر الشهر املــاضــي،
وكذلك في الوقت الــذي تتراجع فيه
بـعـثــة ح ـفــظ ال ـس ــام ال ـت ــي يـقــودهــا
االتـحــاد األفريقي عــن دوره ــا ،وهو
مــا يضع املــزيــد مــن الـضـغــوط على
قـ ـ ــوات األمـ ـ ــن ال ـص ــوم ــال ـي ــة ال ــول ـي ــدة
ملواجهة «حركة الشباب» ،املتحالفة
مع تنظيم «القاعدة» ،إذ لها دور شبه
حكومي في أجزاء كبيرة من البالد.
وقـ ــال م ـس ــؤول ــون إن ه ــذا الـتـحــول
فــي التعاطي األميركي مــع الساحة
األفــريـقـيــة يــرجــع إل ــى تغيير كبير
ف ــي االس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ــن االع ـت ـمــاد
األســاســي على الـضــربــات املوجهة
ضد الجماعات املسلحة ،إلى تقديم
املشورة والدعم للقوات الصومالية.
وقــال العميد املتقاعد دون بولدوك،
ال ــذي قــاد ق ــوات العمليات الخاصة
األميركية في أفريقيا حتى حزيران
املاضي« :كــان علينا أن نضع فرقًا
ص ـغ ـيــرة ع ـلــى األرض لـلـمـشــاركــة
م ــع الـحـكــومــة الـصــومــالـيــة بطريقة
إقـلـيـمـيــة» .وأض ــاف فــي مـقــابـلــة مع
صـحـيـفــة «بــول ـي ـت ـي ـكــو» األم ـيــرك ـيــة:
«لقد غيرنا استراتيجيتنا ونهجنا
العملياتي؛ هذا هو السبب في زيادة
عدد القوات».
ووفق املعلومات ،سيشمل التوسيع
الـعـمـلـيــاتــي األم ـي ــرك ــي ن ـشــر أف ــراد

م ــن «ال ـق ـب ـعــات ال ـخ ـض ــراء» وقـ ــوات
البحرية الخاصة فــي مــواقــع بعيدة
الستهداف «حركة الشباب» ،إضافة
إلـ ــى م ـج ـمــوعــة م ــن امل ـس ـل ـحــن فــي
بونتالند ،شمالي الـصــومــال ،حيث
أع ـل ــن م ـس ـل ـحــون ّ والءه ـ ـ ــم لـتـنـظـيــم
«داع ــش» .وهنا عقب بــولــدوك« :لقد
ك ــان ــت ب ــون ـت ــان ــد ه ــي املـ ـث ــال ال ــذي
استخدمناه ،وقد قلنا إنه يمكننا أن
نفعل ذلك في املجاالت األخرى».
وفــي خطوة لــم يبلغ عنها مــن قبل،
ُ
نـشــرت وحــدة مقر الـقــوات البحرية
ال ـخــاصــة ف ــي مـقــديـشــو م ــن أملــانـيــا
لتنسيق فرق املستشارين املنتشرة
في أنحاء البلد.
وس ــابـ ـق ــا ،كـ ــان ث ـم ــة وجـ ـ ــود لـبـعـثــة
عـ ـسـ ـك ــري ــة أم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة تـ ـعـ ـم ــل فــي
منطقة الـســاحــل فــي غــرب أفريقيا
الوسطى وشمالها ،مقتصرة على
أدوار اسـتـشــاريــة فــي أنـحــاء الـقــارة
ال ـس ـمــراء ،لكنها كــانــت تفتقر إلــى
مستوى الــدعــم الــذي تتلقاه القوات

يوجد  6آالف جندي
أميركي في أفريقيا
موزعين على  53دولة

في أفغانستان والعراق وسوريا.
ووف ــق إفـ ــادة رئ ـيــس هـيـئــة األرك ــان
املشتركة للقوات األميركية ،الجنرال
ج ـ ــوزي ـ ــف دانـ ـ ـ ـف ـ ـ ــورد ،ف ـ ــي ال ـش ـهــر
املاضي ،فــإن «هناك  6آالف جندي
أمـيــركــي فــي أفريقيا مــوزعــن على
 53دولة» ،فيما تتركز غالبيتهم في
الـنـيـجــر ومـعـسـكــر «لـيـمــونـيـيــه» في
جيبوتي.
ك ـ ــذل ـ ــك ،ق ـ ــال ـ ــت امل ـ ـت ـ ـحـ ــدثـ ــة ب ــاس ــم
«أف ــريـ ـك ــوم» ،س ـمــان ـثــا ريـ ـه ــو ،إنـنــا
«نـ ـح ــاف ــظ ع ـل ــى  15م ــوق ـع ــا ثــاب ـتــا
(م ــوقـ ـع ــان ل ـل ـم ـه ـمــات ال ـع ـم ـل ـيــات ـيــة
و 13مــوق ـعــا أم ـن ـيــا ت ـعــاون ـيــا)» في
مــدن الـقــارة .وعــزا الجنرال توماس
وال ــدوس ــر ،وه ــو قــائــد «اف ــري ـك ــوم»،
اف ـت ـقــارهــم إل ــى ال ــدع ــم بـسـبــب عــدم
تخصيص ميزانية لهم ،كما سبق
ـان أمــام الكونغرس
أن أشــار فــي بـيـ ٍ
إلى أن «الشركاء األفارقة يفتقرون
إل ــى ال ـق ــدرة واإلم ـكــان ـيــة للمساعدة
فــي املـهـمــات الـخــاصــة بــإنـقــاذ أفــراد
البعثات األميركية».
ومن املنظمات التي تعمل واشنطن
على محاربتها ،كما تقول« ،داعش»
في الصحراء الكبرى ،املتهمة بأنها
وراء كمني النيجر ،فيما تتوزع في
غــرب أفريقيا مجموعات مختلفة،
مــن بينها «بــوكــو ح ــرام» و«نـصــرة
اإلسـ ــام واملـسـلـمــن» ،و«ال ـش ـبــاب»،
و«ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدة ف ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ــاد املـ ـ ـغ ـ ــرب
اإلسالمي».
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يا أيتها النفس املطمئنة
ارجـ ـع ــي إلـ ــى ربـ ــك راضـ ـي ــة مــرضـيــة
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
الله وقدره
ننعى إليكم فقيدنا الغالي املرحوم
علي شكري حماصني
والدته املرحومة إنعام عويني
زوجته هدى حسن فرغل الجاك
أشقاؤه :الحاج سمير ،الحاج أسامة
واملرحومون محمود ،عدنان وطالل
ش ـق ـي ـق ــات ــه :ح ـس ــن زوج ـ ـ ــة امل ــرح ــوم
ال ــوزي ــر مـحـمــد غ ــزي ــري واملــرحــومــة
ه ــدى زوج ــة امل ــرح ــوم مـحـيــي الــديــن
شهاب وهناء زوجة القاضي وعضو
املجلس الدستوري عفيف مقدم
أش ـقــاء زوج ـتــه أحـمــد زوج ـتــه مزين
الخليل
محمود زوجـتــه جمانة عبيد ،هبة
زوجة املهندس نبيل محمد غزيري
وهادية
ُص ـ ِّـل ــي ع ـلــى جـثـمــانــه ال ـطــاهــر أمــس
االثـ ـن ــن  2017/11/20ف ــي مسجد
ال ـخ ــاش ـق ـج ــي .ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فــي
ال ـثــانــي وال ـث ــال ــث ل ـلــرجــال وال ـن ـســاء
يــومــي ال ـثــاثــاء واألربـ ـع ــاء  21و22
ال ـ ـجـ ــاري ،ف ــي ق ــاع ــة ش ـه ــاب غـ ــاردن
الــورديــة ،بناية شـهــاب ،مــن الساعة
ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة ص ـب ــاح ــا ح ـت ــى ال ـس ــاع ــة
ـاء ،وي ـ ــوم الـخـمـيــس
ال ـس ــادس ــة مـ ـس ـ ً
 23م ـن ــه ف ــي الـ ـبـ ـق ــاع ،ت ـع ـن ــاي ــل ،دار
ح ـم ــاص ـن ــي ،قـ ــرب م ـع ـمــل دالل ،مــن
الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة ص ـب ــاح ــا حـتــى
مساء.
السادسة
ً
الـ ــراضـ ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وق ـ ــدره آل:
حماصني ،العويني ،الجاك ،غزيري،
شهاب ،مقدم وأنسباؤهم.

إنتقلت الى رحمته تعالى املرحومة
فيكتوريا طنوس خليل
أرملة املرحوم دياب سليم بستاني
أوالدها  :الدكتور جان زوجته وفاء
خيرالله وأوالدهما وعائالتهم
املقدم ّ
الطيار املتقاعد أنطوان زوجته
ّ
ليلى زخور وأوالدهما وعائالتهم
ج ـ ـ ـ ـ ــورج زوجـ ـ ـت ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ــاري م ـس ـع ــود
وولدهما
بناتها  :تريز زوجة الخوري وديع
مبارك وأوالدهما وعائالتهم
ريتا وأوالدها وعائالتهم
ماري كلير وولدها
ي ـح ـت ـفــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـسـهــا
ال ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء  21ت ـشــريــن الـثــانــي
 2017ال ـســاعــة الــراب ـعــة بـعــد الظهر
ف ــي ك ـن ـي ـســة س ـي ــدة ال ـ ـخـ ــاص ،عــن
الريحانه.
إبتداء من
الدفن
قبل
التعازي
تقبل
ً
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر،
وغـ ـدًا األرب ـع ــاء  22مـنــه فــي صــالــون
ك ـن ـي ـس ــة سـ ـ ـي ـ ــدة ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص _ عــن
الريحانه إعتبارًا من الساعة الثانية
مساء.
بعد الظهر حتى السابعة
ً

وإنا إليه راجعون
ّإنا لله ّ
انـ ـتـ ـقـ ـل ــت إل ـ ـ ــى رح ـ ـمـ ــة ال ـ ـلـ ــه ت ـع ــال ــى
فقيدتنا الغالية
وفاء فريد مطر
والدها املرحوم القاضي فريد مطر
والدتها املرحومة يسرى صفا
أش ـقــاؤهــا امل ـحــامــي مـحـمــد ،زوجـتــه
ميادة كنج وعائلتهما
املـ ـح ــام ــي رابـ ـ ـ ـ ــح ،زوجـ ـ ـت ـ ــه ش ـيــريــن
جوخدار وعائلتهما
املـ ـهـ ـن ــدس رب ـ ـيـ ــع ،زوج ـ ـتـ ــه ك ــاث ــري ــن
سكواير وعائلتهما
ش ـق ـي ـق ـت ـهــا رفـ ـ ـ ــاه ،زوج ـ ــة امل ـه ـن ــدس
رياض مرتضى وعائلتهما
ُصـ ـ ـ ّـلـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى جـ ـثـ ـم ــانـ ـه ــا الـ ـط ــاه ــر
وووري ـ ـ ـ ــت ال ـ ـثـ ــرى ي ـ ــوم االث ـ ـنـ ــن 20
ت ـشــريــن ال ـثــانــي ع ـنــد ص ــاة الـظـهــر
ف ــي م ـق ـب ــرة روض ـ ــة ال ـش ـه ـيــديــن فــي
الطيونة.
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي يـ ــومـ ــي الـ ـث ــاث ــاء
واألربـ ـ ـع ـ ــاء فـ ــي  21و  22م ـن ــه مــن
الـســاعــة الثالثة بعد الظهر ولغاية
ـاء ،وذل ــك في
ال ـســاعــة الـســابـعــة م ـس ـ ً
فـ ـن ــدق ال ـب ــري ـس ـت ــول – شـ ـ ــارع م ــدام
كوري – فردان.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

أوالد ال ـ ـ ـف ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــدة :جـ ـ ـ ـ ــان وك ـ ــات ـ ــي
بوغوصيان
أوالد ج ــان بــوغــوصـيــان :روبـيــرتــو،
رالف ورونالد
م ـي ــري ب ــوغ ــوص ـي ــان زوج ـ ــة ال ــوزي ــر
السابق غسان سالمة وأوالدها:
هال ليا ،ملى
ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان بـ ــوغـ ــوص ـ ـيـ ــان زوج ـ ــة
نصري شامي وأوالدها:
أنطوني ،أندريه
ألـبـيــر بــوغــوصـيــان زوج ـتــه مشغان
ازماياش وأوالده:
داليا ،نقوال
أوالد شقيقتها املــرحــومــة أوكتافي
أرملة جوزف طمبرجي وعائالتهم
أوالد ش ـق ـي ـق ـه ــا املـ ـ ــرحـ ـ ــوم ج ـ ــوزف
أسيون وعائالتهم
أوالد شقيقتها املرحومة أورطانس
أرملة رازق عقاد وعائالتهم
وعموم عائالت بوغوصيان ،أسيون،
سالمه ،شامي ،ازمــايــاش ،عبجيان،
مــرشــا ،ص ــواي ــا ،فــرج ـيــان ،شـمـنــدي،
كـ ـل ــوكـ ـسـ ـم ــان ،دي م ـ ــونـ ـ ـف ـ ــران ،دي
سادلير ،خير ،فلغاس وأنسباؤهم
ف ــي ال ــوط ــن وامل ـه ـجــر ي ـن ـعــون إلـيـكــم
بمزيد من الحزن واألســى فقيدتهم
املرحومة
جانيت أسيون
أرملة املرحوم روبير بوغوصيان
امل ـن ـت ـق ـلــة إل ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
الواقع فيه  18تشرين الثاني
السبت
ً
 2017متممة واجباتها الدينية.
ي ـح ـت ـفــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـسـهــا
الساعة الثالثة مــن بعد ظهر اليوم
الـثــاثــاء  21ال ـجــاري فــي كــاتــدرائـيــة
م ــار غــري ـغــوريــوس امل ـن ــور وال ـيــاس
ال ـن ـبــي ل ــأرم ــن ال ـك ــاث ــول ـي ــك ،ســاحــة
ال ـ ـ ــدب ـ ـ ــاس ،ث ـ ــم ت ـ ـ ـ ـ ــوارى ال ـ ـث ـ ــرى فــي
م ــداف ــن األرمـ ـ ــن ال ـكــاثــول ـيــك ،تـقــاطــع
الشيفروليه.
لكم من بعدها طول البقاء
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون
ً
ابتداء من الساعة الحادية
الكنيسة
ع ـشــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر ،ويـ ــوم األرب ـع ــاء
 22ف ـ ــي ص ـ ــال ـ ــون كـ ــاتـ ــدرائ ـ ـيـ ــة م ــار
غريغوريوس املنور والـيــاس النبي
لــأرمــن الـكــاثــولـيــك ،ســاحــة الــدبــاس
ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة عـشــرة
ظهرًا ولغاية الساعة السابعة مساءً.
الـ ــرجـ ــاء إبـ ـ ـ ــدال األك ــالـ ـي ــل بــال ـت ـبــرع
للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا
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نقابة الصحافة اللبنانية		
بيان
من نقابة الصحافة اللبنانية
إىل ماليك املطبوعات الصحافية
صدر عن نقابة الصحافة اللبنانية البيان التايل:
ملا كانت الجمعية العمومية لنقابة الصحافة اللبنانية مدعوة لالجتامع
يف شهر كانون األول يف دورتها االنتخابية وفقاً ألحكام قانون املطبوعات
والنظام الداخيل للنقابة.
وباالستناد إىل املادة  79من قانون املطبوعات التي تنص عىل أن يكون
ممثل املطبوعة يف الجمعيات العمومية مسجالً يف الجدول النقايب
للصحافة ويكون متثيله للمطبوعة إما بصفة صحايف مالك أو بصفة مدير
مسؤول أو صحايف رئيس تحرير أو مدير تجاري.
وباالستناد إىل املادة  22من قانون صندوق ضامن أصحاب الصحف
الصحافيني التي تنص عىل وجوب تسديد االشرتاكات السنوية
للمطبوعات وعىل حرمان كل مطبوعة متخلفة عن ذلك من مامرسة
حقوقها النقابية كافة.
لذلك ،تدعو نقابة الصحافة الزمالء الكرام أصحاب املطبوعات السياسية
وغري السياسية إىل:
 .1اإلرساع يف تسديد اشرتاكات مطبوعاتهم.
 .2إبالغ النقابة مبوجب كتاب موقَّع من مالك املطبوعة الصحافية قبل
نهاية ترشين الثاين باسم وصفة الصحايف الذي سيمثل مطبوعته يف
اجتامعات الجمعية العمومية ضمن مهلة ال تتعدى نهاية شهر ترشين
الثاين .2017
مع اإلشارة إىل أن كل مطبوعة ال ترسل الكتاب املطلوب سيكون ممثلها
يف الجول النقايب هو املدير املسؤول املسجل اسمه يف وزارة اإلعالم ونقابة
الصحافة ،علامً بأن قانون املطبوعات ،وال سيام املادة  35منه يفرض
وجود مدير مسؤول لكل مطبوعة.
نقيب الصحافة اللبنانية
عوين الكعيك

