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الكفاءة القتالية

2017
طبع من هذا العدد 72.000 :ن�سخة
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مو�ضوع الغالف

ت�س ّلم قائد اجلي�ش يف احتفال �أقيم يف قاعدة حامات اجلوية،
مقدمتني من ال�سلطات
طائرتي «�سوبر توكانو ّ »A-29
الأمريكية ،وذلك يف ح�ضور ال�سفرية الأمريكية يف لبنان،
وقائد القوات اجلوية يف القيادة الو�سطى الأمريكية ،وقائد
القوات اجلوية اللبنانية وعدد من ال�ضباط والإعالميني.

41

تخريج

تر�أ�س قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون احتفال تخريج
دورة �ضباط اخت�صا�صيني يف الكلية احلربية ،ح�ضره
رئي�س الأركان اللواء الركن حامت ملاّ ك و�أع�ضاء املجل�س
الع�سكري ،رئي�س اجلامعة اللبنانية الربوف�سور ف�ؤاد �أيوب،
املدربني وذوي املتخرجني.
�إىل جانب ال�ضباط والأ�ساتذة ّ
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نحن والقانون

من �أبرز �أهداف قانون الق�ضاء الع�سكري �إنزال عقوبة
�سريعة وعادلة مبرتكبي اجلرائم الواقعة �ضمن اخت�صا�صه،
ذلك ّ
ان قيمة القانون وفاعليته تكمنان يف �سرعة �إجراءاته
كما يف عدالة �أحكامه .فما هي قوانني الق�ضاء الع�سكري
اللبناين وما هي �صالحياته ،وكيف تعمل حماكمه؟

• اال����������ش����ت����راك ال�����������س�����ن�����وي يف ل����ب����ن����ان:
• ل�ل�أف��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��راد 100.000 :ل��ي��رة ل��ب��ن��ان��ي��ة
• ل���ل���م����ؤ����س�������س���ات 200.000 :ل���ي��رة ل��ب��ن��ان��ي��ة
• ق�بر���ص وال������دول ال��ع��رب��ي��ة 200 :دوالر ام�يرك��ي
• اوروب���������ا واف����ري����ق����ي����ا 250 :دوالر ام�ي�رك���ي
• ام��ي�رك����ا واوق���ي���ان���ي���ا 300 :دوالر ام�ي�رك���ي
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زيارات
ر�سمية

ال�صراف يزور
الوزير ّ
�إ�سبانيا وي�شارك يف االحتفال بعيدها الوطني

ال�صراف يرافقه وفد
زار وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض
ّ
ع�سكري رفيع �إ�سبانيا ،حيث �أج��رى حمادثات مع كبار
امل�س�ؤولني ،وعلى ر�أ�سهم امللك الإ�سباين فيليب ال�ساد�س الذي
حمله ر�سالة �إىل رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون.
ّ
ال�سيدة Maria
ال�صراف نظريته الإ�سبانية
والتقى الوزير
ّ
ّ
أك��دت ا�ستعداد بالدها
 Dolores De Coaspedalالتي � ّ
لتقدمي م�ساعدات للجي�ش اللبناين.
مقر قيادة الأرك��ان العامة الإ�سبانية،
ال�صراف
وزار الوزير
ّ
ّ

حيث ا�ستعر�ض مع رئي�س �أركان الدفاع الإ�سباين اجلرنال
 Fernando Alejandreالتعاون القائم ب�ين الكتيبة
الإ�سبانية العاملة يف �إطار قوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة واجلي�ش
اللبناين ،واجلهود التي ت�ؤديها هذه الكتيبة للحفاظ على

 ...ويزور رو�سيا ويلتقي كبار امل�س�ؤولني
ال�صراف يرافقه وفد
قام وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض
ّ
ر�سمية �إىل مو�سكو �أجرى خاللها
ع�سكري رفيع ،بزيارة
ّ
حمادثات مع كبار امل�س�ؤولني الرو�س ،كما ح�ضر حفل افتتاح
معر�ض ال�صناعات الع�سكرية (املنتدى الع�سكري )2017
�إىل جانــب �ستني وزير دفاع ورئي�س �أركان من دول عربية
وغربيةّ ،
اطلعــوا على �أحــدث ال�صناعــات الع�سكريــة
الرو�سيــة.
ّ
ال�سيد
ال�صراف حمادثاته بلقاء نظريه الرو�سي
ا�ستهل الوزير
ّ
ّ
تطورات الأو�ضاع يف املنطقة،
�سريغي �شويغو ،ومتّ البحث يف
ّ
الثنائية بني البلدين.
بالإ�ضافة �إىل تعزيز العالقات
ّ
وقد �أ�شاد الوزير الرو�سي ب��الإجن��ازات التي ّ
حققها اجلي�ش

 ...وكوريا اجلنوبية

ر�سميـة �إىل كوريا اجلنوبية،
قـام وزيـر الدفـاع الوطنـي بزيـارة
ّ
ال�سيـد �سونـغ يونـغ مـو.
حيـث التقـى نظيـره
ّ
ركزت املحادثات على التعاون الع�سكري بني البلدين و�سبل
ّ
تعزيزه وتطويره.
ال�صراف والوفد املرافق يف افتتاح
على �صعيد �آخر� ،شارك الوزير
ّ
معر�ض «�إيدك�س »٢٠١٧لل�صناعات الع�سكرية يف �سيول ،حيث
جال يف �أرجاء املعر�ض ّ
واطلع على �أبرز ال�صناعات الع�سكرية
مف�صله حولها.
و�أحدثها ،وا�ستمع �إىل �شروحات
ّ
ّ
املحطة الثانية كانت يف معر�ض كوريا اجلنوبية ،حيث جال
ال�صراف والوفد املرافق على بع�ض �شركات ال�صناعات
الوزير
ّ
ّ
الع�سكرية واطلع على �أهم �إنتاجاتها ،كما التقى وزير �إدارة
ال�سيد جون جاي غوك،
برنامج اال�ستحواذ الدفاعي DAPA
ّ
وعر�ض معه �إمكانات التعاون.
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�ضد الإرهاب ،م�شد ًدا على وجوب العمل
اللبناين يف معركته ّ
حتركات التنظيمات الإرهابية من دولة �إىل �أخرى،
لإيقاف ّ
وتعزيز التعاون من �أجل مكافحته.

اال�ستقرار يف جنوب لبنان.
ُ
ال�صراف يف االحتفال الذي �أقيم يف و�سط
�إىل ذلك� ،شارك الوزير
ّ
العا�صمة مدريد ،يف منا�سبة العيد الوطني الإ�سباين ،يف ح�ضور
ت�ضمن االحتفال
ملك ا�سبانيا وكبار امل�س�ؤولني يف الدولة .وقد
ّ

املهمات التي ي�ؤديها
ال�صراف
من ناحيته� ،شرح الوزير
ّ
ّ
تطرق
اجلي�ش اللبناين على �صعيد مكافحة الإرهاب ،كما ّ
ق�ضية النازحني ال�سوريني وانعكا�ساتها على لبنان.
�إىل
ّ

�إلتفاتة خا�صة بلبنان� ،إذ متّ رفع العلم اللبناين عربون وفاء
و�شكر للجي�ش اللبناين الذي رفع علم �إ�سبانيا خالل معركة
«فجر اجلرود» ،ت�ضامنً ا مع �ضحايا االعتداءات الإرهابية التي
�ضربت بر�شلونة يف ذلك احلني.
مو�سعة مع نائب
كذلك� ،أجرى الوزير
ال�صراف حمادثات ّ
ّ
ال�سيد خمائيل بوغدانوف ،متّ خاللها
وزير اخلارجية الرو�سي
ّ
البحث يف العالقات الثنائية ويف التعاون الع�سكري بني
البلدين.
وال��ت��ق��ى يف ال�سياق ذات���ه ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام للم�ؤ�س�سة
احلكومية للت�صدير احلربي ،وعر�ض معه احتياجات اجلي�ش
الربي
الع�سكرية ،ال ّ
�سيما يف جمال تعزيز منظومة الدفاع ّ
بهدف حماية احلدود.
وعلى هام�ش م�شاركته يف منتدى ال�صناعات الع�سكرية،
ال�سيد Vigen
التقى ال��وزي��ر ال�����ص� ّ�راف ن��ظ�يره الأرم��ي��ن��ي
ّ
 ،Sargsyanوبحث معه يف الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة،
ويف اتفاقية التعاون يف املجال الع�سكري بني البلدين ،والتي
�أ�صبحت يف مراحلها الأخرية.

 ...وتركيا

كذلك ،زار وزير الدفاع الوطني تركيا ،حيث التقى نظريه
ال�سيد نوريتني كانيكلي ،وا�ستعر�ض معه الأو�ضاع
الرتكي
ّ
العامة يف املنطقة والعالقات الثنائية بني البلدين.
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زيارات
ر�سمية
قائد اجلي�ش يف الواليات
املتحدة الأمريكية
ا�ستقبال مم ّيز وتكرمي
وم�شروع �إن�شاءجامعة
للدفاع الوطني يف لبنان
قام قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون بزيارة
ر�سم ّية �إىل الواليات املتحدة الأمريكية ،مل ّب ًيا
دعوة رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة يف اجلي�ش
الأمريكي اجلرنال .Joseph Dunford
ا�ستمرت
اجتمع العماد عون خالل الزيارة التي
ّ
عدة �أيام بعدد من امل�س�ؤولني ،وبحث معهم
ّ
يف �سبل تعزيز عالقات التعاون بني جي�شي
البلدين.

تهنئة من قائد املنطقة املركزية
الو�سطى بانت�صار «فجر اجلرود»

يف م�ستهل الزيارة ،ويف ح�ضور عدد من
امل�س�ؤولني الع�سكريني واملدنيني ،التقى
العماد ع��ون قائد املنطقة املركزية
الو�سطى اجلرنال  Joseph Votelالذي
ب��ادره بالتهنئة على االنت�صار الكبري
الذي ّ
حققه اجلي�ش اللبناين يف معركة
م�شيدا ب�شجاعة ع�سكرييه وبالكفاءة العالية
«فجر اجلرود»،
ً
التي �أظهروها خالل املعركة.
تطرق البحث �إىل �سبل تطوير التعاون بني اجلانبني،
وفيما
ّ
ُعرِ�ض برنامج امل�ساعدات الع�سكرية الأمريكية للجي�ش
أكد اجلرنال  Votelموا�صلة تقدمي املزيد من هذه
اللبناين ،و� ّ
ونوه فوتيل بقرار قيادة اجلي�ش
امل�ساعدات يف املرحلة املقبلةّ .
تعزيز انت�شار القوى الع�سكرية يف قطاع جنوب الليطاين.
من جهته� ،شكر العماد ع��ون للجرنال  Votelدعوته
املميز للوفد الع�سكري اللبناين� ،إىل جانب مواقفه
وا�ستقباله
ّ
الداعمة للجي�ش واهتمامه الدائم ب�أو�ضاعه املختلفة.
وختم اللقاء بع�شا ٍء ّ
ُ
تخلله تبادل الهدايا والدروع التذكارية،
قدم العماد عون للجرنال  Votelدرع «فجر اجلرود»
حيث ّ
عربون امتنان وتقدير.
6
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جامعة الدفاع الوطني يف وا�شنطن:
العماد عون مثال

ّ
نظمت جامعة ال��دف��اع الوطني (National Defense
اً
تكرمييا للعماد
احتفال
 )University – NDUيف وا�شنطن،
ً
عون ،الذي كان قد تابع فيها دورة درا�سية حول مكافحة
الإرهاب يف العام .2009
�شارك يف االحتفال رئي�س اجلامعة اجلرنال Roger Fritz
ّ
كلية  ،CISAالتي
والدكتور  Charles Coshmanعميد
لاّ
تابع فيها العماد قائد اجلي�ش درا�سته� ،إىل جانب الط ب
حاليا يف اجلامعة ،وينتمون �إىل �أكرث
الذين يتابعون الدرا�سة
ً
من خم�سني جن�سية ،بينهم عدد من ال�ضباط اللبنانيني.
كما ح�ضر االحتفال � ً
أي�ضا ،امللحق الع�سكري اللبناين يف
وا�شنطن العميد غ�سان �شاهني وم�ساعده العميد �إدمون حم�صي

وال��وف��د الع�سكري
املرافق للقائد.
وقد �أقيم ا�ستقبال
مميز للعماد عون،
ّ
ّ
ا���س��ت��ه��ل ب��ل��ق��اء
ع��ق��ده م��ع رئي�س
اجلامعة والأ�ساتذة
املحا�ضرين ،و�أعقبه
االحتفال الر�سمي
ال����ذي ت�ل�ا خ�لال��ه
الدكتور Jacques
 ،Godwinال�سرية
ال��ذات��ي��ة للعماد
عون ،منذ التحاقه
باجلي�ش اللبناين
وح����ت����ى ت���و ّل���ي���ه
قيادته.
و�أل���ق���ى اجل�ن�رال
 Fritzك��ل��م��ة
رحب فيها بالعماد
ّ
��دا
ع������ون م�������ش���ي� ً
اً
مثال لطالب
ي�شكل
ربا �أ ّن��ه
بخدماته
ّ
املميزة لبلده ،ومعت ً
ّ
ؤك ًدا � ّأن
اجلامعة الذين تبو�أوا مراكز قياد ّية يف بلدانهم ،م� ّ
إ�ضافيا ،وهو الإ�سهام يف حتقيق ال�سالم والأمن
للجامعة دو ًرا �
ً
لاّ
العامليني من خالل ا�ستقبالها ط ًبا مدنيني وع�سكريني من
دول عديدة.
بدوره� ،ألقى الدكتور  Coshmanكلمة �أثنى فيها على
م�شيدا بقدرته الفائقة على
ال�صفات ال�شخ�صية للعماد عون،
ً

ربا �أ ّنه مثال للقادة الذين
فهم الأزمات العاملية وحتليلها ،معت ً
ّ
�أن�شئت من �أجلهم قاعة ال�شرف يف الكلية.

م�شروع لل�سنوات املقبلة

ورد العماد عون بكلمة �شكر فيها رئا�سة اجلامعة على
ّ
ريا �إىل � ّأن درا�سته يف جامعة الدفاع الوطني كان
مبادرتها ،م�ش ً
لها �أثر كبري يف تو�سيع ثقافته الع�سكرية اال�سرتاتيجية،
خ�صو�صا يف جمال مكافحة الإرهاب.
ً
توجه بال�شكر �إىل ال�سلطات الأمريكية على دعمها
كما ّ
امل�ستمر للجي�ش اللبناين ،وعلى امل�ساعدات الع�سكرية
ّ
قدمتها �إليه خالل ال�سنوات الفائتة ،ما �أ�سهم
النوعية التي ّ
ّ
اً
�ضد الإرهاب ،و�صول �إىل عملية
ب�شكل فاعل يف دعم حربه ّ
«فجر اجلرود» التي انتهت بهزمية تنظيم «داع�ش» الإرهابي
على احلدود ال�شرقية ،وطرده من الأرا�ضي اللبنانية.
ّ
ميثل �أولوية
كذلك ،حت� ّ�دث العماد ع��ون عن م�شروع
بالن�سبة �إليه ،و�سيعمل على حتقيقه خالل ال�سنوات املقبلة،
ويق�ضي بت�أ�سي�س جامعة للدفاع الوطني يف لبنان� ،آملاً من
اجلامعة الأمريكية امل�ساهمة فيه ،ملا له من �أهمية يف تطوير
اخلربات الع�سكرية للجي�ش.
ويف اخلتام� ،أزيحت ال�ستارة عن �صورة للعماد عون ،يف قاعة
ّ
وت�سلموا مراكز
تخرجوا من اجلامعة
ال�شرف
ّ
املخ�ص�صة للذين ّ
قيادية يف بلدانهم.

الراعي
 ...ولقاء مع البطريرك ّ

ّ
تخلل الزيارة ،لقاء لقائد اجلي�ش العماد عون مع البطريرك
الراعي يف وا�شنطن ،حيث جرى التداول يف
مار ب�شارة بطر�س ّ
اجلهود املبذولة من �أجل دعم لبنان واجلي�ش ،ومتّ االتفاق على
متابعة ق�ضية النازحني ال�سوريني �إىل لبنان.
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زيارات
ر�سمية
قائد اجلي�ش
يزور اململكة الأردنية الها�شمية
ويلتقي العاهل الأردين
زار قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون يرافقه
وف��د م��ن كب��ار �ضب��اط القي��ادة ،اململكة
الأردني��ة الها�شمي��ة ،حي��ث كان ل��ه لقاء
مع املل��ك عبداللـ��ه بن احل�س�ين يف الق�صر
امللك��ي يف عم��ان ،جرى خالل��ه البحث يف
�أو�ضاع لبنان واملنطقة.
وهنّ ���أ املل��ك عبد اللـ��ه العماد ع��ون على
الإجناز الكبري الذي ّ
حققه اجلي�ش اللبناين
�ضد الإرهاب يف عملية «فجر اجلرود» ،معر ًبا
ّ
عن دعمه املطلق له على خمتلف ال�صعد.
م��ن جهت��ه� ،شك��ر العم��اد ع��ون امللك
عبداللـ��ه عل��ى ثقت��ه الكب�يرة باجلي���ش
اللبن��اين ،و�سعي��ه ال��د�ؤوب لتعزي��ز قدرات��ه
الع�سكري��ة ،للدف��اع عن لبن��ان واحلفاظ
على �أمنه وا�ستقراره.
ّ
ا�سته��ل زيارته للأردن
وكان العم��اد عون
بلق��اء رئي���س هيئ��ة الأركان امل�شرتك��ة
ّ
امل�سلح��ة الأردني��ة الفري��ق الأول
للق��وات
الركن حممود عبد احلليم فريحات ،وعدد
ّ
امل�سلحة الأردنية ،وبحث
من �أركان القوات
معه��م يف عالق��ات التع��اون ب�ين جي�ش��ي
البلدي��ن ،و�سبل تفعيلها يف املراحل املقبلة،
خ�صو�صا يف جماالت التدريب امل�شرتك وتبادل
ً
اخلربات والتقنيات الع�سكرية.
وقد �شكر العماد عون الفريق الأول الركن
قدمته��ا
فريح��ات عل��ى امل�ساع��دات الت��ي ّ
ّ
امل�سلح��ة الأردنية للجي���ش اللبناين
الق��وات
ووجه �إلي��ه دعوة
خ�لال ال�سن��وات الفائت��ةّ ،
ر�سمية لزيارة لبنان.
ّ
ن��وه الفري��ق الأول الرك��ن
م��ن جهت��هّ ،
فريحات ب��دور اجلي�ش اللبناين يف مكافحة
ؤك ًدا موا�صلة
الإره��اب
خ�صو�ص��ا يف عملية «فجر اجل��رود» ،م� ّ
ً
التعاون الأخوي لتعزيز قدرات اجلي�شني على مواجهة التحديات
الأمنية امل�شرتكة.
كذل��ك ،زار العم��اد ع��ون مرك��ز املل��ك عبداللـ��ه الث��اين
8
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للت�صمي��م والتطوي��ر ،حيث ّ
اطلع على �س�ير العمل يف م�شاغل
الآلي��ات الثقيلة ،ثم زار مركز امللك عبداللـه الثاين للتدريب
عل��ى العمليات اخلا�صةّ ،
واطلع على �س�ير التدريب يف املركز
والدورات واملناهج املعتمدة.

ا�ستقباالت
الوزير

وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل �سفراء

ال�صراف �سفرية
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض
ّ
ال�سيدة ،Elizabeth Richard
الواليات املتّ حدة الأمريكية
ّ
وبحث معها يف الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة ،بالإ�ضافة �إىل
العالقات الثنائية وبرامج امل�ساعدات الع�سكرية الأمريكية
للجي�ش اللبناين.
ال�سيد  Brumo Foucherالذي زاره
وا�ستقبل �سفري فرن�سا
ّ
مهنّ ئً ا باالنت�صار الذي ّ
حققه اجلي�ش اللبناين على الإرهاب،
ريا �إىل � ّأن انعكا�ساته الإيجابية ال تقت�صر على لبنان �إذ
م�ش ً
�أ ّنها ت�شمل املنطقة.
ال�سيد Alexander Zasypkin
كما ا�ستقبل ال�سفري الرو�سي
ّ
وامللحق الع�سكري العقيد  .Ratmir Gabbasovوقد هن�أ
ال�صراف باالنت�صار الذي ّ
حققه اجلي�ش
ال�سفري الرو�سي بدوره الوزير ّ
اللبناين يف معركة «فجر اجلرود».
ال�سيدة
ال�صراف ال�سفرية ال�سوي�سرية
كذلك ،ا�ستقبل الوزير
ّ
ّ
ال�سيدة Christina
 ،Monika Schmutzوال�سفرية القرب�صية
ّ
ال�سيدة  ،Lene Natasha lindو�سفري
 ،Raftiو�سفرية الرنوج
ّ
ال�سيد
ال�سيد �ألك�سندر بونوماريف ،وال�سفري الرتكي ّ
بيلاّ رو�سيا ّ
ال�سيد Yong
 ،Cagatay Erciyesو�سفري كوريا اجلنوبية
ّ
ال�سيد علي عبا�س بندر العامري.
 ،Mati Liوال�سفري العراقي
ّ
وقد ُبحثت خالل اللقاءات الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة
عدة جماالت.
و�سبل التعاون يف ّ

�سفري فرن�سا

ال�سفري الرو�سي

ال�سفرية ال�سوي�سرية

ووفدا �أمريك ًيا
ً ...

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني نائب قائد القيادة الو�سطى
الأمريكية اجلرنال  Charles Brownعلى ر�أ�س وفد مرافق.
وقد ّنوه اجلرنال  Brownمبا ّ
حققه اجلي�ش اللبناين يف حربه
ؤك ًدا حر�ص الواليات املتّ حدة على ا�ستقرار
�ضد الإرهاب ،م� ّ
ّ
ال�صراف اجلرنال  Brownعلى
لبنان .بدوره� ،شكر الوزير
ّ
اهتمام بالده الدائم بدعم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
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�سفرية الواليات املتّحدة الأمريكية

ال�سفرية القرب�صية

�سفرية الرنوج

�سفري اّ
بيلرو�سيا

ال�سفري الرتكي

�سفري كوريا اجلنوبية

ال�سفري العراقي

 ...وامللحق الع�سكري الرو�سي

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني امللحق الع�سكري الرو�سي العقيد
.Ratmir Munirovich gabbasov
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ا�ستقباالت
الوزير

 ...و�شخ�صيات ر�سم ّية

ال�سيد �أفيدي�س
ا�ستقبل ال��وزي��ر ال�����ص� ّ�راف وزي��ر ال�سياحة
ّ
والنواب ال�سادة :حممد احلجار� ،أحمد فتفت،
كيدانيان،
ّ
عبا�س ها�شم ونبيل نقوال ،وعر�ض معهم الأو�ضاع العامة يف
البالد.
كما التقى ع�ضو املجل�س الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك
ال�سيد دافيد عي�سى وبحث معه �ش�ؤو ًنا عامة.
ّ

وزير ال�سياحة �أفيدي�س كيدانيان مع وفد

النائب حممد احلجار

النائب �أحمد فتفت

النائبان عبا�س ها�شم ونبيل نقوال

ال�س ّيد دافيد عي�سى

ال�صراف وقائد اجلي�ش
الوزير ّ
يبحثان يف ال�ش�ؤون الأمن ّية والع�سكرية
التقى وزي��ر ال��دف��اع الوطني يعقوب ريا�ض
ال�صراف يف مكتبه يف الوزارة قائد اجلي�ش العماد
ّ
ج��وزاف ع��ون ،وبحث معه يف �ش�ؤون امل�ؤ�س�سة
أمنية يف
الع�سكرية واحتياجاتها ،والأو�ضاع ال ّ
البالد.
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جوالت
الوزير
ال�صراف
الوزير ّ
ّ
يتفقد احلدود اجلنوبية

ّ
ال�صراف احلدود
تفقد وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض
ّ
ّ
اجلنوبية يف جولة ا�ستهلها بزيارة قيادة قطاع جنوب
الليطاين ،حيث التقى العميد الركن روبري العلم قائد
القطاع وقادة الألوية املنت�شرة �ضمنه .وقد ا�ستمع الوزير
ال�صراف �إىل �إيجاز ح��ول الأو���ض��اع الأمنية يف اجلنوب،
ّ
والتعاون القائم بني اجلي�ش اللبناين وقوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان.
مقر قيادة ق��وات الأمم
ال�صراف
بعد ذل��ك ،زار الوزير
ّ
ّ
املتحدة امل�ؤقتة يف الناقورة ،حيث ُعقد اجتماع مع قائدها
14
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اجلرنال مايكل بريي يف ح�ضور رئي�س �أركانها العميد
تركزت املناق�شات
كري�ستيان تيبولت وعدد من ال�ضباطّ .
املهمات التي ينفّ ذها اجلي�ش بالتعاون مع القوات
حول
ّ
الدولية على طول اخلط الأزرق ،واالنتهاكات الإ�سرائيلية
املتكررة لل�سيادة اللبنانية.
ّ
مقر
بعدها انتقل الوزير
ال�صراف يرافقه اجلرنال بريي �إىل ّ
ّ
قيادة الكتيبة الفرن�سية يف دير كيفا ،حيث ا�ستقبله
قائدها العقيد الركن  Nicolas Durantوعر�ض له �إيجازًا
مهماتها.
حول
ّ

 ...ويزور مركز التدريب
الع�سكري الإيطايل يف �صور
ال�صراف مركز التدريب الع�سكري
زار الوزير
ّ
الإي��ط��ايل يف منطقة ال�سماعية � -صور ،حيث
ال�سيد
ك��ان يف ا�ستقباله ال�سفري الإي��ط��ايل
ّ
 Massimo Marottiوفريق التدريب يف املركز.
وعقد اجتماع ا�ستهله ال�سفري الإيطايل بكلمة
ُ
ركز فيها على عمق التعاون بني لبنان
ترحيبية ّ
و�إيطاليا والعالقات التاريخية التي تربط البلدين.
بعد ذل��ك ،ق� ّ�دم رئي�س مركز التدريب العقيد
تف�صيليا عن
�شرحا
Stephano Germano
ً
ً
واملهمات التي يقوم
�أه��داف �إن�شاء هذا املركز
ّ
ت�صب يف خانة تفعيل التعاون بني
بها ،والتي
ّ
لبنان و�إيطاليا .و�أو�ضح � ّأن املركز يقيم ب�إ�شراف
م��د ّرب�ين �إيطاليني متخ�ص�صني دورات تدريبية،
يتابعها ع�سكريون من خمتلف الرتب ،وت�شمل
عدة جماالت ،منها :مكافحة ال�شغب ،الإ�سعاف
ّ
امل��ي��داين يف �أث��ن��اء القتال ،العمليات النف�سية،
وحماية القوى وغريها.
املهمات
ال�صراف على
من جهته� ،أثنى الوزير
ّ
ّ
التي ي�ؤديها املركز� ،آم�ًلااً يف تعزيز التعاون بني
اجلي�شني اللبناين والإيطايل.
ّ
ال�صراف �أح��د مواقع التدريب
تفقد الوزير
وقد
ّ
ّ
واط��ل��ع م��ن امل��ت��د ّرب�ين على انطباعاتهم حول
ثم انتقل �إىل بلدة �شمع اجلنوبية حيث
ال��دورةّ .
املقر الرئي�سي للكتيبة الإيطالية ،واجتمع
زار
ّ
بقائد القطاع الغربي لقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان اجلرنال  Francesco Ollaالذي �شرح له
مهمات الكتيبة.
ّ
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ا�ستقباالت
القائد

قائد اجلي�ش ي�ستقبل �سفراء

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف ع��ون ،يف مكتبه يف
ال�سيدة ،Christina Lassen
الريزة� ،سفرية االحتاد الأوروب��ي
ّ
وبحث معها يف عالقات التعاون الع�سكري بني اجليو�ش
الأوروبية واجلي�ش اللبناين.
ال�سيد Brumo
وا�ستقبل العماد ع��ون ال�سفري الفرن�سي
ّ
 Foucherيرافقه امللحق الع�سكري العقيد Christian

ال�سيد  Hugo Shorterيرافقه
 ،Herrouوال�سفري الربيطاين
ّ
امللحق الع�سكري املقدم  ،Chris Gunningوال�سفري الإيطايل
ال�سيد  Massimo Marottiيرافقه امللحق الع�سكري ال�سابق
ّ
ال�سيد
العميد  ،Pierre Luigi Monteduroوال�سفري الأملاين
ّ
ال�سيدة Monika
 ،Martin Huthوال�سفرية ال�سوي�سرية
ّ
 Schmutz KirgÖzيرافقها امللحق الع�سكري العقيد Urs
 .Sulserوتناول البحث خالل اللقاءات الأو�ضاع العامة يف
لبنان واملنطقة ،بالإ�ضافة �إىل العالقات الثنائية والتعاون
الع�سكري.
ال�سيد Alexander
كما ا�ستقبل قائد اجلي�ش ال�سفري الرو�سي ّ
 Zasypkinيرافقه امللحق الع�سكري العقيد Ratmir
ال�سيد نزيه النجاري
 Gabbasovمع وف��د ،وال�سفري امل�صري
ّ
يرافقه امللحق الع�سكري العقيد وائل حممود زكريا ،وال�سفري
ال�سيد .Cagatay Erciyes
الرتكي
ّ
والتقى العماد عون � ً
أي�ضا ،ال�سفري الأ�سرتايل ل�ش�ؤون مكافحة
ال�سيدة
ال�سيد  ،Paul Foleyو�سفرية لبنان يف الأردن
الإرهاب
ّ
ّ
تراي�سي �شمعون.

ال�سفري الفرن�سي

ال�سفري الربيطاين

ال�سفري الإيطايل

ال�سفري الأملاين

�سفرية االحتاد الأوروبي
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ال�سفرية ال�سوي�سرية

ال�سفري الرو�سي

ال�سفري امل�صري

ال�سفري الرتكي

ال�سفري الأ�سرتايل

�سفرية لبنان يف الأردن

 ...والرئي�س الأ�سبق
�أمني اجلم ّيل

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش رئي�س اجلمهورية الأ�سبق ال�شيخ
الراهنة يف البالد.
اجلميل ،وبحث معه يف
�أمني
ّ
التطورات ّ
ّ
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ا�ستقباالت
القائد

 ...ونائ ًبا يف الكونغر�س الأمريكي

ا���س��ت��ق��ب��ل ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ع�����ض��و يف
ال�سيد دارين حلود ،يف ح�ضور �سفرية
الكونغر�س الأمريكي من �أ�صل لبناين ّ
ال�سيدة  .Elizabeth Richardوتناول البحث
الواليات املتّ حدة الأمريكية ّ
الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة وعالقات التعاون بني جي�شي البلدين.
ت��دري��ب ال��وح��دات اخلا�صة اللبنانية
 ...ووفو ًدا �أمريكية
القوات وجتهيزها .وقد هن�أ اجل�نرال Rogers
ا�ستقبل العماد ع��ون ،قائد
ّ
اخلا�صة يف القيادة الو�سطى الأمريكية العماد عون على االنت�صار الذي ّ
حققه
اجلرنال  Darsie Rogersعلى ر�أ�س وفد اجل��ي�����ش ���ض� ّ�د الإره�����اب ع��ل��ى احل���دود
ؤك ًدا حر�ص �سلطات بالده
مرافق ،يف ح�ضور ال�سفرية  ،Richardال�شرقية ،م� ّ
وج��رى البحث يف ال��ع�لاق��ات الثنائية على موا�صلة برنامج الدعم الع�سكري
خ�صو�صا يف جمال للجي�ش اللبناين لتعزيز قدرته على
بني جي�شي البلدين،
ً
حماية لبنان.
م��ن جهته �شكر العماد
عون ال�سلطات الأمريكية
النوعية
على م�ساعداتها
ّ
للجي�ش ال��ل��ب��ن��اين ،وال��ت��ي
�أ����س���ه���م���ت ب��ف��ع��ال��ي��ة يف
تطوير �إمكاناته القتالية
واللوج�ستية يف حربه على
الإرهاب.
كما ا�ستقبل قائد اجلي�ش،
قائد الق ّوات اخلا�صة يف القيادة الو�سطى الأمريكية

 ...ونائب قائد القيادة الو�سطى الأمريكية

ووفدا رو�س ًيا
ً ...

ا�ستقبل العماد عون ،نائب مدير الهيئة الفدرالية احلكومية
ال�سيد Aleksey Frolkin
الرو�سية للتعاون الع�سكري والتقني
ّ
ال�سيد Alexander
على ر�أ�س وفد مرافق ،يف ح�ضور ال�سفري الرو�سي ّ
 Zasypkinوامللحق الع�سكري العقيد ،Ratmir Gabbasov
وجرى التداول يف جماالت التعاون بني جي�شي البلدين.
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نائب قائد القيادة الو�سطى الأمريكية
اجلرنال  ،Charles Brownعلى ر�أ�س
وفد مرافق ،يف ح�ضور ال�سفرية الأمريكية
ال�سيدة  ،Elizabeth Richardوامللحق
ّ
الدفاعي العقيد ،Daniel Mouton
وتنــاول البحــث العالقــات الثنائيــة
بني جـي�شــي الـبلديــن ،وحـاجــات
الـجيــ�ش اللـبنانــي املـختلفــة يف �إطــار
بـرنامــج امل�ساعــدات الأمريكـيـة
املقــررة لــه.
ك��ذل��ك ،ا�ستقبل م��دي��ر ال�����ش ��ؤون
اال�سرتاتيجية ،التخطيط وال�سيا�سة يف
القيادة الو�سطى الأمريكية Major
 General George Smithعلى ر�أ�س
ٍ
وف��د م��راف��ق ،وبحث معه يف الأو���ض��اع
العامة وبرنامج امل�ساعدات الأمريكية
املقررة للجي�ش اللبناين.
ّ

 ...ومدير ال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية والتخطيط وال�سيا�سة

 ...واملم ّثل ال�شخ�صي للأمني العام للأمم املتّحدة

 ...والأمني التنفيذي للإ�سكوا

ّ
املمثل ال�شخ�صي ال�سابق للأمني العام
ا�ستقبل قائد اجلي�ش،
ال�سيدة  Sigrid Kaagالتي �أ�شادت بالإجناز الذي
للأمم املتّ حدة
ّ
ّ
�ضد الإرهاب يف عملية «فجر اجلرود».
حققه اجلي�ش ّ

التقى العماد جوزاف عون وكيل الأمني العام للأمم املتحدة
والأمني التنفيذي للإ�سكوا الدكتور حممد علي احلكيم
على ر�أ�س وفد مرافق ،وجرى البحث يف م�سائل ذات اهتمام
م�شرتك.

 ...وملحقني ع�سكريني

ا�ستقبل العماد ع��ون امللحق الع�سكري الأمل���اين املقدم
قدم خلفه املقدم Richard
 Dietrich Jenschيف زيارة
وداعيةّ ،
ّ
 .Von Stettenوا�ستقبل امللحق الع�سكري الإيطايل العقيد
ق��دم خلفه العقيد
 Pierre Luigi Monteduroال��ذي
ّ
 .Massimiliano Sforzaكما بحث مع امللحق الع�سكري
البلغاري العقيد  ،Zdravko Yachevيف العالقات الثنائية بني
جي�شي البلدين.
امللحق الع�سكري الأملاين

امللحق الع�سكري الإيطايل

امللحق الع�سكري البلغاري
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ا�ستقباالت
القائد
 ...و�أمني عام املجل�س الأعلى اللبناين  -ال�سوري

ا�ستقبل العماد عون �أمني عام املجل�س الأعلى اللبناين-
ال�سوري الأ�ستاذ ن�صري خ��وري ،وبحث معه يف الأو�ضاع على
احلدود اللبنانية  -ال�سورية.

ونوا ًبا
ّ ...

بهية احلريري،
النواب:
ّ
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد عون ّ
ن�ضال طعمة ،زياد القادري ،ا�سطفان الدويهي ،و�إميل رحمة
على ر�أ�س وفد مرافق.
الراهنة يف البالد ،كما �أثنى الز ّوار
تناول البحث
التطورات ّ
ّ
على الإجن��از التاريخي الذي ّ
حققه اجلي�ش يف عملية «فجر
�ضد الإرهابيني ،وع� رّّبووا عن تقديرهم لت�ضحيات
اجل��رود» ّ
�شهدائه وبطوالت جنوده.
النائب به ّية احلريري

النائب ن�ضال طعمة

النائب زياد القادري

النائب ا�سطفان الدويهي

النائب �إميل رحمة
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 ...ووزراء

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
ال�صحة العامة غ�سان حا�صباين يرافقه وزير الإع�لام ملحم
ريا�شي ووزير ال�ش�ؤون االجتماعية بيار �أبي عا�صي .وقد �أعرب
ال��وزراء الثالثة عن دعمهم الكامل للجي�ش ،وتقديرهم
للإجنازات الكبرية التي ّ
حققها يف عملية «فجر اجلرود»،
قدموا التعزية بالع�سكريني ال�شهداء.
كما ّ
كذلك ،التقى قائد اجلي�ش وزيري املهجرين النائب طالل
�أر�سالن ،والأ�شغال العامة والنقل يو�سف فنيانو�س.

وزير ال�صحة العامة غ�سان حا�صباين يرافقه وزير الإعالم
ملحم ريا�شي ووزير ال�ش�ؤون االجتماعية بيار �أبي عا�صي

وزير املهجرين النائب طالل �أر�سالن

وزير الأ�شغال العامة والنقل يو�سف فنيانو�س

 ...والقا�ضي �صقر �صقر

 ...ومدير عام الأمن العام

املفو�ض ال�سابق للحكومة لدى
ا�ستقبل قائد اجلي�ش،
ّ
املحكمة الع�سكرية القا�ضي �صقر �صقر ،وبحث معه �ش�ؤوناً
ق�ضائية.
ّ

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،مدير عام الأمن العام اللواء
عبا�س ابراهيم ،وتناول البحث الأو�ضاع الأمنية يف البالد و�ش�ؤو ًنا
ّ
تتعلق بالتعاون بني امل�ؤ�س�ستني.
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ا�ستقباالت
القائد

 ...ووفو ًدا

ال�س ّيد حممد احلوت

العماد جان قهوجي

ا�����س����ت����ق����ب����ل
ال���ع���م���اد ع����ون،
رئ��ي�����س جمل�س
���ش��رك��ة
�إدارة
ط��ي��ران ال�����ش��رق
ال�سيد
الأو����س���ط
ّ
حم��م��د احل����وت،
وق���ائ���د اجل��ي�����ش
ال�����س��اب��ق ال��ع��م��اد
ج����ان ق��ه��وج��ي،
والفنّ انتني ماجدة
ال����روم����ي وجن���وى
ك�����رم ،وت���ن���اول
ال��ب��ح��ث ���ش���ؤو ًن��ا
خمتلفة.

الفنّانة ماجدة الرومي

الفنّانة جنوى كرم

قائد اجلي�ش يرت�أ�س اجتماع اللجنة املعن ّية
بامل�ساعدات الأمريكية والربيطانية

تر�أ�س قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون يف الريزة ،اجتماع جلنة الإ�شراف
العليا على برنامج امل�ساعدات الأمريكية والربيطانية حلماية احلدود
الربية اللبنانية ،وذلك يف ح�ضور �سفريي الواليات املتّ حدة الأمريكية
ّ
وال�سيد � ،Hugo Shorterإىل
ال�سيدة Elizabeth Richard
وبريطانيا
ّ
ّ
جانب �أع�ضاء فريق العمل امل�شرتك املعني بهذا الربنامج.
ا�ستعر�ض املجتمعون امل�ساعدات التي ُق ّدمت خالل املراحل ال�سابقة،
اً
ّ
املكلفة
ف�ضل عن اخلطوات املرتقبة لتلبية احتياجات وحدات اجلي�ش
�ضبط احلدود ال�شرقية وال�شمالية.
توجه العماد عون بال�شكر �إىل ال�سلطات الأمريكية والربيطانية
وقد ّ
اً
مثمنً ا حر�صهما على ا�ستمراره ،و�صول �إىل
ودعمها النوعي للجي�ش،
ّ
ّ
ت�أمني اجلهوزية الكاملة للوحدات املكلفة حماية احلدود ومراقبتها
و�ضبطها.
من جهتهماّ ،نوه ال�سفريان  Shorterو Richardبالكفاءة القتالية
�ضد
اال�ستثنائية التي �أظهرها اجلي�ش اللبناين يف عملية «فجر اجلرود» ّ
أكدا موا�صلة �سلطات بلديهما تعزيز قدراته وم�ساندة جهوده
الإرهاب ،و� ّ
للدفاع عن لبنان واحلفاظ على ا�ستقراره و�سالمة �أرا�ضيه.
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جوالت
القائد

واكب اختبارات
املر�شحني للتط ّوع يف الك ّلية احلربية

ّ
بالتدخل
قائد اجلي�ش :الكفاءة هي املعيار الوحيد ولن ن�سمح ل ّأي جهة
ّ
الكلية ،ويف الرتفيع خالل ال�سنوات
ربا � ّأن التالمذة ال�ضباط
الدرا�سية ،معت ً
ّ
ّ
الكلية احلربية هم م�ستقبل اجلي�ش ،وعلى عاتقهم �ستقع م�س�ؤولية احلفاظ
تفقد قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف عون
يف الفيا�ضية ،حيث جال يف �أق�سامها املختلفة ّ
الوطني.
واطلع على على مكانته ودوره
ّ
وقال قائد اجلي�شّ � :إن انتماء الع�سكري �إىل اجلي�ش يقت�ضي
ثم اجتمع بقائدها و�ضباطها وباملد ّربني
ن�شاطاتها
التدريبيةّ ،
ّ
والتم�سك مببادئ
منه اجلهوزية الفكرية واملعنوية واجل�سدية،
والأ�ساتذة اجلامعيني املنتدبني للتعليم يف ال�سنوات الثالث.
ّ
ّ
مقدمها املناقبية واالن�ضباط ،واال�ستعداد
الكلية ال�سابق ومد ّربيها هذه امل�ؤ�س�سة ،ويف
وقد ّنوه العماد عون بجهود قائد
ّ
و�أ�ساتذتها اجلامعيني لتطوير مناهج التعليم والتدريب .كما للت�ضحية ،ونبذ الطائفية واملذهبية واالبتعاد عن ال�سيا�سة،
خارج عن هذه
ؤك ًدا �أن ال مكان يف �صفوف امل�ؤ�س�سة ل ّأي
�شدد على مواكبة
التطور العلمي والتكنولوجي ،وعلى �ضرورة م� ّ
ٍ
ّ
ّ
اعتماد معايري الكفاءة وحدها يف امتحانات الدخول �إىل املبادئ.

 ...وامل�ست�شفى الع�سكري املركزي

كذلكّ ،
تفقد العماد قائد اجلي�ش امل�ست�شفى الع�سكري
ّ
الطبية
املركزي يف بدارو ،حيث اطلع على �سري االختبارات
ّ
للتطوع ب�صفة تلميذ �ضابط يف
التي خ�ضع لها املر�شحون
ّ
ّ
الكلية احلربية ،واجتمع برئي�س الطبابة و�أع�ضاء اللجنة
الطبية امل�شرفة على �سري هذه
الفاح�صة والأطباء والكوادر
ّ
االختبارات وز ّودهم التوجيهات الالزمة.
أك���د العماد ع��ون � ّأن وج��وده يف ه��ذا املكان هو ر�سالة
و� ّ
ّ
املتمثلة بنتائج االمتحانات واختيار
للجميع ،ب� ّأن الكفاءة
العدد املطلوب من املتبارين ،وفق ت�صنيفهم ،هي املعيار
ّ
الكلية احلربية .وقال :لن ي�سمح اجلي�ش
الوحيد للدخول �إىل
ل ّأي جهة كانت با�ستخدام الو�ساطة �أو التدخل يف �سري هذه
االمتحانات من قريب �أو بعيد ،وهذا هو � ً
أي�ضا موقف جميع
مقدمهم رئي�س اجلمهورية
ال�سلطات الر�سمية يف البالد ويف
ّ
النواب الأ�ستاذ نبيه بري،
العماد مي�شال عون ،ورئي�س جمل�س ّ
ورئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ �سعد احلريري .ولفت العماد عون
منوذجا اللتزام اجلي�ش اجلدارة
�ست�شكل
�إىل �أن هذه املباراة
ّ
ً
والنزاهة وتكاف�ؤ الفر�ص لدى ال�شباب اللبناين.
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جوالت
القائد
يزورمقر قيادة
قائد اجلي�ش
ّ
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف الناقورة
ّ
ويتفقد قيادة لواء امل�شاة اخلام�س ووحداته املنت�شرة
مقر قيادة قوات الأمم
زار قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ّ
املتحدة امل�ؤقتة يف الناقورة ،حيث كان يف ا�ستقباله اجلرنال
مايكل ب�يري وع��دد من ال�ضباط .وق��د بحث اجلانبان يف
الأو�ضاع على احلدود اجلنوبية ،و�سبل تعزيز التعاون والتن�سيق
القوات ،بهدف تر�سيخ اال�ستقرار يف املناطق
بني اجلي�ش وهذه ّ
احلدودية وتطبيق القرار  1701مبختلف مندرجاته.
بعد ذل��كّ ،
تفقد قائد اجلي�ش قيادة ل��واء امل�شاة اخلام�س
ووحداته املنت�شرة يف منطقة الناقورة وحميطها ،حيث جال يف
مراكزها ّ
واطلع على �إجراءاتها الدفاعية يف مواجهة العد ّو
الإ�سرائيلي.
ويف لقائه مع ال�ضباط والع�سكريني ّنوه العماد عون بجهودهم
داعيا �إياهم �إىل
وت�ضحياتهم للدفاع عن احلدود اجلنوبية،
ً
للت�صدي ل ّأي اعتداء �إ�سرائيلي
مزيد من اجلهوزية واال�ستعداد
ّ
�ضد لبنان ،لن
ؤك ًدا �أن تهديدات العد ّو
حمتمل ،م� ّ
امل�ستمرة ّ
ّ
املقد�س يف الدفاع
ترهب اجلي�ش ولن تثنيه عن �أداء واجبه
ّ
ّ
بكل الإمكانات والو�سائل املتاحة ،ومهما
عن �أر�ضه و�شعبه
بلغت الت�ضحيات.
ولفت قائد اجلي�ش �إىل � ّأن االنت�صار الذي ّ
حققه اجلي�ش يف
�ضد الإره��اب على احل��دود ال�شرقية،
عملية «فجر اجل��رود» ّ
ودحره عن هذه املنطقة ب�صورة نهائية ،انعك�س �إيجا ًبا على
عزز قدرة اجلي�ش على حماية
ا�ستقرار الأمن يف الداخل ،كما ّ
كامل حدود لبنان ،ومواجهة الأخطار والتحديات من � ّأي
جهة �أتت.
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 ...وفوج التدخل ال�ساد�س يف منطقة البقاع الأو�سط
ّ
وتفقد قائد اجلي�ش فوج التدخل ال�ساد�س املنت�شر يف منطقة
ّ
البقاع الأو�سط ،حيث جال يف مراكزه واطلع على الإجراءات
ثم اجتمع بال�ضباط
املتّ خذة ل�ضبط احلدود واحلفاظ على الأمنّ ،
والع�سكريني وز ّودهم التوجيهات الالزمة.
أك��د قائد اجلي�ش � ّأن �سالمة الوطن هي من �سالمة
وقد � ّ
حدوده التي باتت كاملة يف عهدة اجلي�ش ،بعد عملية «فجر
اجل��رود» ودح��ر الإره��اب عن احل��دود ال�شرقية .وه��ذا الإجن��از
الوطني الكبري ي�ستدعي من الوحدات الع�سكرية املنت�شرة
على كامل احلدود تكثيف عمليات الر�صد واملراقبة والتدابري

 ...ويح�ضر متري ًنا تكت ًيا يف منطقة اجلناح
يف ح�ضور قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون وعدد من كبار
ال�ضباط وال�شخ�صيات الر�سمية واالجتماعية وامللحقني
تكتيا يف منطقة
الع�سكريني ،نفّ ذ فوج التدخل الرابع مترينً ا
ً
فر�ضية مهاجمة مبنى على ال�شاطئ
اجلناح  -ال�سمرالند ،حول
ّ
تتح�صن فيه جمموعة من الإرهابيني ،وذلك مب�شاركة فوج
ّ

ّ
والت�صدي
الت�سلل والتهريب باالجتاهني،
امليدانية لقمع �أعمال
ّ
ل ّأي انتهاك حلرمة الأرا�ضي اللبنانية.
عموما
و�أ�شار العماد عون �إىل � ّأن اال�ستقرار الأمني يف لبنان
ً
حم�صنً ا �أكرث من � ّأي ٍ
وقت م�ضى ،و� ّأي حماولة للإخالل
بات
ّ
به �ستواجه ب�صورة فورية وحا�سمة .و�أ�ضاف ب� ّأن قدرات اجلي�ش
م�ستمر بفعل ور�شة التدريب النا�شطة فيه على جميع
يف تزايد
ّ
ال�صعد ،وموا�صلة ال��دول ال�صديقة تقدمي الدعم الع�سكري
ريا عن ثقتها ب��دوره يف مكافحة الإره��اب
النوعي له ،تعب ً
والدفاع عن لبنان.
ٍ
داعيا الع�سكريني �إىل مزيد من اليقظة واجلهوزية،
وختم
ً
ملواكبة خمتلف ا�ستحقاقات املرحلة املقبلة.
والقوات اجلوية والبحرية وفوج اطفاء بريوت.
مغاوير البحر
ّ
وي�أتي التمرين الذي ا�ستخدمت خالله الطوافات وال��زوارق
احلربية والأ�سلحة املتو�سطة واخلفيفة واملتفجرات ،من �ضمن
النوعية التي جتريها الوحدات اخلا�صة يف اجلي�ش
التدريبات
ّ
لرفع م�ستوى جهوزيتها القتالية.
وقد ّنوه العماد عون ب�أداء الوحدات املنفّ ذة وح�سن التن�سيق يف
ما بينها.
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العوايف
يا وطن

�إلهام ن�صر تابت

يف الأر�ض التي انتظرت ُع ْم ًرا...

ب��ه��ي��ا
ك����م ك�����ان
ًّ
وجودهم يف الأر���ض التي
انتظرتهم ُع ْم ًرا ...كم
بهيا وقوفهم على
كان ًّ
امل��داخ��ل ،ويف الطرقات،
ع��ل��ى ال�������س���ط���وح ،ويف
ال�شرفات ،والقلوب.
 29ت�����ش��ري��ن الأول يف
ال��ع��ي�����ش� ّ�ي��ة ،ك���ان ي��وم
�إع�ل�ان ال��ف��رح يف بلد ٍة
جت�سده
�رح��ا
انتظرت ف� ً
ّ
بزة بلون الأر�ض و�شجرها،
ّ
َ
وعد الأمان
ورجال ِبل ْون الوطن يحملون َ
ودفن �أوجاع املا�ضي.
ب�ين ي��وم اجل��رح يف ال��ع��ام  1976وي��وم
عاماُ .ع ْمرَ .من
الفرح يف العام ً 41 ،2017
اً
أطفال كبرِ وا ،من كانوا �شبا ًبا
كانوا �
���ص��اروا يف املقلب الأخ�ي�ر م��ن الأي���ام،
ومن كانوا كبا ًرا حزموا ذكرياتهم
وتعبهم ،ورحلوا.
يف املدينة ويف مدن الأر�ض ،ولد �أطفال
ٍ
حكايات عن
كثريون ،ك�بروا مع
ّ
�أر�ض ان�سلخ عنها �أهلهم ،وظلت «يف
ّ
ي�صلي
�صبح
البال �أغنية» ،ويف العيون
ٌ
أحباء.
على �أقدام �صنوبر يف ترابه
ُ
تراب � ّ
حكايات ٍ
نا�س كان التعب والر�ضى
خبز �أيامهم ولياليهم .بالفرح ي�أكلون
«ي�شكون» �أوراق تبغ
املرة وهم
ّ
اللقمة ّ
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ي�سابقون الليل لقطافها ،وبالفرح �إ ّياه
مو�سم �أ ّيامه ال تنتهي.
يجاهدون طوال
ٍ
ّ
ّ
ك��ل
ح����ل اجل���ن���ون وت���ك���� ّ���س���رت
احلكايات� .أكل ال�شوك حقول الزرع
وح َبق ال�شرفات .انطف�أت القناديل ،وما
َ
عادت للبيوت رائحة خبز ال�صاج وقهوة
هنية.
تنْ َده �إىل جل�سة ّ
كل بيتٍ
ّ
�أذكر من طفولتي هناك
ٍ
ّ
لكن
�صوت ورائحة.
كل
وحاكورة،
ّ
ب��الأم�����س ،ونحن هناك يف ا�ستقبال
�صوت
قائد اجلي�ش ،كان يف ذاكرتي
ٌ
واح���د وب�ضع ك��ل��م��ات« :م��ا تخافوا
بابا ،بكرا بيجي اجلي�ش» .يف مو�سم
اخل��وف واجلنون ال��ذي �أخ��ذ الوطن ،مل
ي���� ِ
أت اجلي�ش� .أت��ت «جيو�ش احل��رب
الكريهة» .وذهبنا ،ع�شرات ارتَ��دوا

ت���راب �أر���ض��ه��م وذه��ب��وا
�إىل ّربهم ،و�آالف حملوا
ٌ
كل
وم�����ض��وا...
ق� َ�د َره��م َ
ِ
اختار وجهته �أو َر�ض َي مبا
ّ
وف��ره له القدر .امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية التي كان
االن��ت��م��اء �إل��ي��ه��ا ُح� ُ�ل��م
الكثريين ،احت�ضنت
ال��ع�����ش��رات م���ن �أب��ن��اء
بلدتنا��� .ض��ب��اط ،رتباء
و�أفراد خدموا يف �صفوفها
جنو ًدا خمل�صني لوطنهم.
قائدا
العي�شية يزور بلدته
وها هو ابن
ً
ّ
حامل �أمانة الوطن ،حاملاً
اً
للجي�ش،
مفاتيح الفرح والأمل.
م��ن م��ي��دان االنت�صار وم��ن �شجاعة
املوقف� ،أتى �إىل البلدة الوا ِدعةّ .
�سلم
على ال��ك��ب��ار ،ت��ع� ّ�رف �إىل ال�صغار،
�أ���ش��رق��ت ابت�سامته يف ك��ل قلب،
وانطلقت «الآويها» من حناجر � ّأمهات
بعيدا من � ّأي
مل يخلعن الأ�سود بعد.
ً
ّ
تكلف� ،شارك �أه��ل بلدته ال�صالة
واخلبز وامللح ،و�أم�ضى بينهم �ساعات،
قبل �أن يعود �إىل الريزة.
ْ
فرحا وفخ ًرا
�ساعات �سيبقى �صداها
ٌ
ً
و� َأم اًل ،يف بلدة ا�شتاقت للحياة ،وها هي
بفرح وتقول:
تُزغرِد
ٍ
«العوايف يا وطن».

ن�شاطات
القيادة
تكرم الو�سائل الإعالمية
قيادة اجلي�ش ّ
الأبرار ،و�إىل جرحاها امليامني ،وجنودها الأبطال
للمكرمني� :أثبتّم بحق �أ ّنكم جنود الإعالم الوطني
العماد عون
ّ
ّ
أك���ف ،حتى
الذين و�ضعوا دم��اءه��م على ال
كرمت مديرية انت�صروا وانت�صر معهم لبنان.
برعاية قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون،
ّ
ّ
�ضد العدو
املحلية والعربية والأجنبية التي
التوجيه و�سائل الإع�لام
وال نن�سى وقفتكم مع اجلي�ش على احلدود اجلنوبية ّ
ُ
ٍ
تعر�ضنا له �أو افرتاء ّ
�شاركت يف التغطية الإعالمية لعملية «فجر اجلرود»� .أقيم الإ�سرائيلي عند ّ
بحقنا من قبل
كل اعتداء ّ
االحتفال يف النادي الع�سكري – املنارة ،وح�ضره وزير الدفاع هذا العدو ،فكنتم ال�صوت الأعلى يف املواجهة الإعالمية.
ّ
متثلون� ،سلطة
و�أ�ضاف� :إذا كانت ال�سلطة الرابعة التي
ال�صراف ووزير الإع�لام الأ�ستاذ ملحم
الوطني يعقوب ريا�ض
ّ
احلرة وال�صورة املعبرّ ة يف
ريا�شي ،وقائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،ورئي�س الأركان معنوية تفاعلية� ،سالحها الكلمة
ّ
اللواء الركن حامت اّ
ملك ،وكبار �ضباط القيادة ،بالإ�ضافة �إطار املوقف امل�س�ؤول ،فهي يف الوقت عينه تكت�سب من عنا�صر
القوة ما يكفي لإحداث التغيري الإيجابي الهائل يف املجتمع.
�إىل الإعالميني.
ّ
متيزها عن �سائر ال�سلطات بالثبات والدميومة،
وقد �شكر العماد عون يف كلمته جميع و�سائل الإعالم ف�إىل جانب ّ
واملندوبني واملرا�سلني الذين واكبوا العملية بروح املواطنية باتت اليوم �أرفع مكانة و�أكرث ح�ضو ًرا ،بفعل ثورة االت�صاالت
واجل��ر�أة وامل�س�ؤولية ،والت�ضامن مع اجلي�ش يف معركته �ضد واملوا�صالت والتكنولوجيا ،التي جعلت من العامل قرية
اً
أ�سا�سيا
عامل �
كونية �صغرية ،و�صار الإعالم بجميع و�سائله،
الإرهاب.
ً
جميعا يف لقاء الوفاء املتبادل من عوامل ك�شف احلقائق وتوجيه ال��ر�أي العام وتكوين
أرحب بكم
ً
وقال :ي�سعدين �أن � ّ
أتوجه قناعته وميوله ،و�إبراز �إبداعاته ومواهبه ،ونقل �صورة املجتمعات
بني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية واجل�سم الإعالمي اللبناين ،و�أن � ّ
أ�سا�سيا من
مقو ًما �
بال�شكر �إليكم ف� ً
�ردا ف��ر ًدا ،م�س�ؤولني عن و�سائل الإع�لام �إىل خمتلف �أ�صقاع الأر�ض ،وبالتايل �أ�صبح ِّ
ً
مقومات حماية الوطن وحت�صني مناعته يف مواجهة التحديات.
املرئية وامل�سموعة وال�صحف واملجالت وال��وك��االت واملواقع
ِّ
اّ
الإلكرتونية ،ومندوبني ومرا�سلني على الأر�ض .لقد واكبتم من هنا ،نرى يف التعاون اخللق بني اجلي�ش واجل�سم الإعالمي
منوذجا يحتذى حذوه يف
أدق تفا�صيلها وجمرياتها� ،سواء اللبناين خالل عملية «فجر اجلرود»،
تغطية عملية «فجر اجلرود» ب� ّ
ً
ّ
يف امل�ؤمترات التي ّ
ّ
كل حمطة وطنية م�ستقبلية.
نظمتها مديرية التوجيه يف مبنى القيادة� ،أو
اً
يف اجلوالت التي ّ
قائل :ر�سالتكم ن�شر ثقافة احلرية
وختم قائد اجلي�ش
نظمتها على جبهات القتال �أو على املنابر
الإعالمية مل�ؤ�س�ساتكم .ويف هذه احلاالت ّ
كلها �أبديتم من واالنت�صار حلقوق املواطن ،ور�سالتنا الدفاع عن الوطن ،وحماية
تتحول �إىل فو�ضى فتنقلب
بحق ،جنود هذه احلرية يف �إطار القانون ،كي ال
اجلر�أة وال�شجاعة واملوقف امل�س�ؤول ،ما �أثبت �أنكم
ّ
ّ
ّ
الإعالم الوطني املخل�ص ،املعبرّ عن �ضمري �شعبه يف اللحظات على نف�سها .ويف هاتني الر�سالتني يتجلى الهدف الأ�سمى وهو
الوطنية ال�صعبة ،والذي ال يخ�شى الوقوف عند حدود اخلطر خدمة لبنان ،فال م�صلحة تعلو على م�صلحته لأ ّنها م�صلحة
ّ
يتخلف عن بذل �أي ت�ضحية ،غري ًة على م�صلحة جي�شه اجلميع من دون ا�ستثناء.
�أو
ٍ
معا،
والتزاما بقد�سية ر�سالته .فكانت وقفتكم الرائعة
ووطنه،
ً
قد نخ�سر ك�أفراد وم�ؤ�س�سات ويربح الوطن� ،أو قد نربح ً
ً
حتية من القلب �إىل �شهداء معركة «فجر اجل��رود» لكن يف مطلق الأحوال ال يجب �أن نربح على ح�ساب الوطن.
ه��ذه،
ّ
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ا�ستقباالت
رئي�س الأركان

وفود ر�سم ّية و�شخ�صيات لدى رئي�س الأركان

ا�ستقبل رئي�س الأرك��ان اللواء الركن حامت م�ّلكاّ ك ،يف
مكتبه يف ال�ي�رزة� ،سفري اّ
ال�سيد Alexander
بيلرو�سيا ّ
 Ponomarevعلى ر�أ�س وفد مرافق ،وتناول البحث �سبل تعزيز
العالقات الثنائية بني جي�شي البلدين.
وا�ستقبل � ً
أي�ضا نائب مدير الهيئة الفدرالية احلكومية
ال�سيد Alexy Forlkin
الرو�سية للتعاون الع�سكري والتقني
ّ
مع وفد مرافق ،يف زيارة ُبحثت خاللها �سبل تفعيل التعاون
اجلي�ش والهيئة املذكورة.
بني
ّ

كما ا�ستعر�ض ال��ل��واء ال��رك��ن م�ّلااّ ك جم��االت التعاون
الع�سكري بني اجلي�شني اللبناين والأم�يرك��ي ،مع امللحق
الع�سكري الأمريكي العقيد .Daniel Mouton
والتقى رئي�س الأرك��ان نائب رئي�س الأرك��ان للتجهيز يف
اجلي�ش املاليزي اللواء حممد ر�ضيف بن حاج �إدري�س مع وفد
مرافق .وبحث اجلانبان جماالت التعاون بني جي�شي البلدين.
كذلك ،عر�ض اللواء الركن اّ
ملك الأو�ضاع العامة و�آخر

�سفري بيلاّ رو�سيا

نائب مدير الهيئة الفدرالية
احلكومية الرو�سية للتعاون الع�سكري والتقني

امللحق الع�سكري الأمريكي

نائب رئي�س الأركان للتجهيز يف اجلي�ش املاليزي

النائبان �أنطوان �سعد و�أمني وهبي

ال�سفري هيثم بو �سعيد
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امل�ستجدات ،مع النائبني �أنطوان �سعد و�أمني وهبي.
ومن ز ّواره � ً
أي�ضا ،ال�سفري هيثم بو �سعيد ،نائب رئي�س احلزب
التقدمي اال�شرتاكي الأ�ستاذ دريد ياغي ،وفد من رابطة قدامى
ّ
ّ
�ضم اللواءين املتقاعدين عثمان عثمان
القوات امل�سلحة
ّ
و�شوقي امل�صري ،مديرة مركز �شمالن لدار الأيتام الإ�سالمية
ال�سيدة هادية جابر ،ال�صحايف حممد �سالم ،بالإ�ضافة �إىل
ّ
ال�شيخني ح�سان حالوي و�سمري ال�ضاهر ،ورجل الأعمال ال�سيد
عبد اللـه الب�ستاين.

التقدمي اال�شرتاكي الأ�ستاذ دريد ياغي
نائب رئي�س احلزب ّ

وفد من رابطة قدامى القوات امل�س ّلحة

ال�س ّيدة هادية جابر

ال�صحايف حممد �سالم

ال�شيخ ح�سان حالوي

ال�شيخ �سمري ال�ضاهر

ال�سيد عبد اللـه الب�ستاين
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جوالت
رئي�س الأركان

رئي�س الأركان اللواء الركن
حامت اّ
ملك ّ
يتفقد الك ّلية احلربية

ّ
تفقد رئي�س الأرك��ان اللواء الركن
ّل�اّ
ّ
ح���امت م� ك ال��ك��ل��ي��ة احل��رب��ي��ة يف
الفيا�ضية ،حيث ج��ال يف �أق�سامها
ّ
واط��ل��ع على ن�شاطاتها التدريبية
والتعليمية ،ث��م اج��ت��م��ع بقائدها
ال�سابق العميد فادي غر ّيب يف ح�ضور
�ضباطها بالإ�ضافة �إىل دورة ال�ضباط
االخت�صا�صيني .وا�ستمع اللواء الركن
اّ
قدمه العميد غر ّيب
ملك �إىل �إيجاز ّ
حول تطوير مناهج التعليم وحتديث
ّ
الكلية.
التقنيات التدريبية يف
وقد ّنوه رئي�س الأركان بجهود قيادة
ّ
الكلية و�ضباطها ومد ّربيها ،لالرتقاء
ب�أدائها �إىل م�صاف مثيالتها يف اجليو�ش
ؤك ًدا حر�ص
تقد ًما يف العامل ،م� ّ
الأكرث ّ

القيادة على اعتماد معايري
الكفاءة والأهلية وحدها،
عملية التطويع �أو يف
�سواء يف
ّ
اجتياز ال�سنوات الدرا�سية.
و�أ�شار اللواء الركن اّ
ملك
�إل��ـ��ى �أه��م� ّ�ي��ة دور ال�ضبــاط
االخت�صا�صييـن يف اجليـ�ش،
جلهة تعزيز ق��درة الوحدات
ال��ل��وج�����س��ت��ي��ـ��ـ��ة والإداري������ة
وال��ط��ب��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ان��دة
ّ
الوحدات القتالية يف امليدان،
وهذا ما ّ
جتلى بو�ضوح يف عملية «فجر
اجلرود».
وختم رئي�س الأرك���ان م��ؤك� ً�دا ب�أن
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية اليوم باتت �أكرث

 ...ولواء امل�شاة
الثالث وفوج
احلدود ال ّربية
الثالث

ّ
تفقد
ك��ذل��ك،
ال���ل���واء ال��رك��ن
ّ
مالك لواء امل�شاة
الثالث يف منطقة
الربية الثالث املنت�شر على احلدود اللبنانية –
البقاع الغربي وفوج احلدود ّ
املتقدمة يف
ال�سورية بني منطقتي امل�صنع ورا�شيا ،حيث جال يف املراكز
ّ
بكا والياب�سة ،ويف بلدة دير الع�شاير والقلعة الرومانية واملدر�سة الر�سمية
ّ
ّ
فيها ،واطلع على الإجراءات املتّ خذة للدفاع عن احلدود وحماية �أمن
املواطنني ،ثم اجتمع بال�ضباط والع�سكريني وز ّودهم التوجيهات الالزمة.
منو ًها
وقد �أثنى رئي�س الأركان على اجلهود التي يبذلها الع�سكريونّ ،
ّ
الت�سلل والتهريب بالإجتاهني ،وطم�أنة �أهايل
بت�ضحياتهم ملنع �أعمال
البلدات والقرى احلدودية ،الفتً ا �إىل � ّأن �أمن الداخل يبد�أ من الدفاع عن
احلدود� ،سواء ّ
والت�صدي لأي خرق
تعلق الأمر باحلدود ال�شمالية وال�شرقية
ّ
�إرهابي �أو �أمني� ،أو احلدود اجلنوبية ومواجهة العدو الإ�سرائيلي.
وقال رئي�س الأركانّ � :إن ما بعد عملية «فجر اجلرود» لي�س كما قبلها،
فاحلدود ّ
كلها �أ�صبحت يف عهدة اجلي�ش ،م�شد ًدا على عدم التهاون مع
العابثني بالأمن واخلارجني على القانون يف جميع املناطق اللبنانية و�إىل
�أي جهة انتموا.
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ٍ
وقت م�ضى ،بف�ضل كفاءة
قوة من � ّأي
ّ
جنودها و�إميانهم بقد�سية ر�سالتهم،
وا�ستعدادهم الالحمدود للت�ضحية يف
يتهدد الوطن.
مواجهة � ّأي خطر
ّ

مو�ضوع
الغالف

معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ

اجلي�ش يت�س ّلم طائرتي «�سوبر توكانو»
قائد اجلي�ش:
� ّأي م�ساعدة
تقدم لنا
ع�سكرية ّ
تخدم الأهداف
الوطنية واال�ستقرار
الإقليمي والدويل

ال�سفرية الأمريكية:
نحن فخورون
بكوننا �شركاء

� ّأكد قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون � ّأن
اجلي�ش اللبناين �أثبت يف جميع املعارك التي
خا�ضها �ضد الإره��اب ،وعلى الرغم من
�إمكاناته الع�سكرية املتوا�ضعة� ،أ ّنه على درجة
عالية ال بل مميزة بني جيو�ش العامل يف �إرادة
القتال واحلرفية والكفاءة القتالية ،الفتًا �إىل � ّأن
تقدم له ،هي يف مكانها
� ّأي م�ساعدة ع�سكرية ّ
ت�صب يف خدمة الأه��داف
ال�صحيح ،لأنها
ّ
الوطنية ،واال�ستقرار الإقليمي وال��دويل،
و�شراكة لبنان �ضمن منظومة التحالف العاملي
ملواجهة الإرهاب.

الوقائع واحل�ضور

ّ
ت�سلم قائد اجلي�ش خالل احتفال �أقيم
يف قاعدة حامات اجلوية ،طائرتي «�سوبر
مقدمتني من ال�سلطات
توكانو ّ »A-29
الأمريكية يف �إطار برنامج امل�ساعدات
الأم�يرك��ي��ة ،وذل��ك يف ح�ضور �سفرية

الواليات املتحدة الأمريكية يف لبنان
 Elizabeth Richardعلى ر�أ�س وفد من
ال�سفارة ،وقائد القوات اجلوية يف القيادة
الو�سطى الأمريكية الفريق Jeffrey
 ،L. Harrigianوقائد القوات اجلوية
اللبنانية العميد الركن الطيار زياد

هيكل وعدد من ال�ضباط والإعالميني.
ل��دى و���ص��ول العماد ع��ون �إىل قاعدة
حامات اجلويةّ � ،أدت له ّ
ثلة من احلر�س
التحية الع�سكرية ،وافتتح االحتفال
بالن�شيدين اللبناين والأم�يرك��ي ،ثم
ّ
�سلم قائد اجلي�ش وال�سفرية ريت�شارد
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مو�ضوع
الغالف
ال�شهادات �إىل �ستة �ضباط ،تابعوا يف
الواليات املتحدة الأمريكية دورة تدريبية
(مدتها � 8أ�شهر) على قيادة طائرات
ّ
الـ«�سوبر توكانو  »A-29و�صيانتها.
و�أل��ق��ى العميد الركن زي��اد هيكل
مقد ًما ملحة
كلمة ترحيب باحل�ضور
ّ
م��وج��زة ع��ن ت��اري��خ ال���ق���وات اجل��وي��ة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة� ،أع��ق��ب��ه��ا ع��ر���ض م�����ص� ّ�ور
ع��ن ال��ط��ائ��رت�ين ،و���ش��رح مف�صل عن
موا�صفاتهما القتالية واال�ستطالعية.

العماد جوزاف عون

لفت ق��ائ��د اجلي�ش ال��ع��م��اد ج��وزاف
ّ
م�ستهل كلمته� ،إىل � ّأن هذه
عون يف
ّ
ّ
متثل حمطة جديدة يف م�سرية
الهبة
ال��ع�لاق��ات التاريخية ب�ين اجلي�شني
ّ
حمطة حتمل يف
اللبناين والأمريكي،
طياتها الكثري من الدالالت واملعاين،
ّ
�أ ّول���ه���ا :ع��زم ال�سلطات الأم�يرك��ي��ة
ال�صديقة على موا�صلة تقدمي الدعم
وحتديدا هذه
النوعي للجي�ش اللبناين،
ً
الدفعة من طائرات الـ«�سوبر توكانو»
ذات املوا�صفات القتالية واال�ستطالعية
العالية ،والتي من �ش�أنها �إحداث نقلة
نوعية يف م�سار تعزيز ق��درات القوات
اجلوية اللبنانية .وثانيها :ثقة هذه
ال�سلطات ب��ال��دور الوطني ال��ذي ي� ّؤديه
اجلي�ش يف حماية لبنان من الأخطار،
وخ�صو�صا خطر الإره���اب ،والإجن��ازات
ً
الباهرة التي ّ
حققها على هذا ال�صعيد يف
العديد من املعارك واملواجهات ،و�صولاً
�إىل عملية «فجر اجل��رود» يف �شهر �آب
املن�صرم .وثالثها :حر�ص الواليات املتحدة
خ�ضم الأزم��ات
على ا�ستقرار لبنان يف
ّ
ّ
فكل
والأحداث التي ت�شهدها املنطقة.
ال�شكر والتقدير لل�سلطات الأمريكية
ولقيادة اجلي�ش الأم�يرك��ي على هذه
القيمة.
امل�ساعدة الع�سكرية ّ
و�أ�ضاف العماد عون :لقد �أثبت جي�شنا
�ضد
يف جميع امل��ع��ارك التي خا�ضها ّ
36
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الإره��اب ،وعلى الرغم من �إمكاناته
الع�سكرية املتوا�ضعة� ،أ ّنه جي�ش على
مميزة بني جيو�ش
درج��ة عالية ال بل
ّ
العامل يف �إرادة القتال واحلرفية والكفاءة
القتالية ،ونحن نطمح �إىل ا�ستكمال
جتهيزه بال�سالح والعتاد الكافيني،
ليكون قاد ًرا يف � ّأي ظرف من الظروف،
على الدفاع عن حدود لبنان و�ضمان
�أمنه وا�ستقراره .وللتذكري ف� ّإن اجلي�ش
يوم من الأيام يف
اللبناين مل يكن يف � ّأي ٍ
موقع الهجوم �أو االعتداء على �أحد ،بل
يف موقع الدفاع عن وحدة لبنان و�سيادته
وا�ستقالله و�سالمة �أرا�ضيه .من هنا ،نرى
تقدم �إىل
ب �� ّأن � ّأي م�ساعدة ع�سكرية ّ
اجلي�ش ،هي يف مكانها ال�صحيح ،لأ ّنها
ت�صب يف خدمة هذه الأهداف الوطنية،
ّ
كما تخدم اال�ستقرار الإقليمي والدويل،
و�شراكة لبنان �ضمن منظومة التحالف
العاملي ملواجهة الإرهاب.
وحيا قائد اجلي�ش �سلطات الواليات
ّ
قدمته
املتحدة الأم�يرك��ي��ة على م��ا ّ
للجي�ش ال��ل��ب��ن��اين م��ن م�����س��اع��دات
ٍ
ب�شكل
ع�سكرية نوعية� ،أ�سهمت
وا�ضح يف متكينه خالل عملية «فجر
اجل���رود» م��ن االنت�صار على الإره���اب
ودحره �إىل خارج الأرا�ضي اللبنانية ،حيث
� ّأدى �سالح اجلو بالتكامل مع �سالح
أ�سا�سيا وحيو ًيا
املدفعية يف اجلي�ش ،دو ًرا �
ً
يف ّ
�شل قدرات الإرهابيني وحتركاتهم،
وبالتايل ح�سم املعركة ب�أ�سرع وقت و�أقل
خ�سائر ب�شرية.
أكد � ّأن ذلك وعلى �أهميته ،ال يعفينا
و� ّ
على الإطالق من موا�صلة احلرب على
الإرهاب ب�شبكاته وخالياه التخريبية،
ّ
تطل بر�أ�سها بني احلني والآخر،
التي قد
ٍ
نتح�سب له مبزيد من الر�صد
وهذا ما
ّ
واملراقبة والعمليات اال�ستباقية� ،إىل
جانب التعاون اال�ستخباراتي مع اجليو�ش
ال�صديقة.
وعب قائد اجلي�ش عن خال�ص امتنانه
رّ
وتقديره للم�س�ؤولني الع�سكريني واملدنيني
الذين التقاهم خالل زيارته �إىل الواليات
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مو�ضوع
الغالف
مقدمهم قائد املنطقة
املتحدة ،ويف
ّ
امل��رك��زي��ة ال��و���س��ط��ى اجل��ن�رال ج��وزف
فوتيل ،ورئي�س جامعة الدفاع الوطني
الأمريكية اجلرنال فريتز روجيه ،على
��دوه من ترحيب واهتمام الفت
ما �أب� َ
بالزيارة ،وا�ستعدادهم لتلبية احتياجات
اجلي�ش وتطوير برنامج امل�ساعدات
املقدمة له ،يف جماالت التجهيز والت�سليح
ّ
النوعي والتدريب على اختالف مراحله
وم�ستوياته.
�رح� ً�ب��ا
وخ��ت��م ال��ق��ائ��د م� ّ
حتية املياه
ب��ال��ف��ري��ق Harrigian
جتري يف العديد من مطارات الدول احتفاالت تُعرف
ومكر ًرا �شكره لل�سلطات
ّ
بـ«حتية املياه» ،بحيث تطلق خراطيم الإطفاء املياه
الأم�ي�رك���ي���ة ،وخ�����ص��و�ً��ص��ا
قو�سا يحيط بطائرة ُيحتفى
ال�سفرية  Richardوفريق
ً
عاليا لرت�سم بوا�سطتها ً
بها.
ع���م���ل ال�������س���ف���ارة ،ف��ه��ي
وهذه الطائرة قد تكون من طراز حديث� ،أو �أخرى
ومنذ تو ّليها م�س�ؤولياتها
تعود �إىل �شركة تقوم ب�أوىل رحالتها �إىل مطار ما� ،أو
الدبلوما�سية يف لبنان ،تتابع
ب�آخر هذه الرحالت.
ب�شكل م�ستمر �أو���ض��اع
تعترب «حتية املياه» بادرة تكرمي واحرتام وامتنان.
اجلي�ش اللبناين ومهماته
وهي قد ت�شمل كبار الطيارين واملراقبني اجلويني،
واحتياجاته املختلفة ،ومل
ٍ
و� ً
أي�ضا ال�سفن والقطارات ومركبات خمتلفة.
بجهد �أو مبادرة من
تبخل
حظيت الـ«�سوبر توكانو» بهذا التكرمي ،فكان
�أجل �إر�ساء �أف�ضل عالقات
�أول و�صولها قو�س ماء ارتفع فوقها يف م�شهد جميل.
التعاون والثقة بني جي�شينا
ال�صديقني.

ال�سفرية الأمريكية

ب��د�أت ال�سفرية الأمريكية كالمها
م�شري ًة �إىل الطق�س املاطر الذي هو بر�أيها
ً
الفتة �إىل �أ ّنه من دواعي
جالب للحظ،
�سرورها �أن تكون موجودة لتكري�س
تطور اجلي�ش اللبناين
حلظة مهمة يف
ّ
ك�أحد �أكرث اجليو�ش قدرة يف املنطقة.
وقالتّ � :إن امتالك طائرات الـ«�سوبر
توكانو  ،»A-29وهي طراز جديد من
يتميز بتقنية متطورة� ،سوف
الطائرات
ّ
اً
ي�شكل حتول يف القدرات اجلوية للجي�ش
ّ
اللبناين ،والتي لطاملا كانت �أ�سا�سية يف
الدفاع عن البلد.
و�أ�ضافت� :أن��ا �سعيدة � ً
أي�ضا بتكرمي
38
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طياري اجلي�ش اللبناين الذين ع��ادوا
من الواليات املتحدة الأمريكية حيث
تابعوا تدريبهم ،وهم من بني الأكرث
ك��ف��اءة يف امل��ن��ط��ق��ة .ون��ح��ن ن��درك
يتم
مدى
متيز ال�ضباط واجلنود الذين ّ
ّ
اختيارهم للم�شاركة يف برامج التدريب
والتعليم لديناّ � .إن الطالب اللبنانيني
�م��ا يف امل��رات��ب العليا يف
يتخرجون دائ� ً
ّ
دوراتهم ،ويح�صلون على درجات �شرف
يف درا�ساتهم العليا .وقد �أثبت الطيارون
وامل�����س��اع��دون ال��ع��ائ��دون ال��ذي��ن تابعوا
التدريب على طائرات الـ«�سوبر توكانو
 ،»A-29امل�ستوى العايل ل��دى اجلي�ش
اللبناين ،وجي�شنا يفخر باخلدمة معهم.

� ّإن املجموعة الثانية من
الطيارين وامل�ساعدين هي
يف طريقها �إىل «قاعدة مودي
اجل��وي��ة» للبدء بالتدريب
يف الأ�سابيع املقبلة ،ونحن
ّ
نتطلع �إىل امل�شاركة يف
جناحاتها � ً
أي�ضا.
وقالت ال�سيدة ريت�شارد � ّإن
طائرتي الـ«�سوبر توكانو
 »A-29هما الدفعة الأوىل
م���ن ���س��ت ط����ائ����رات من
ّ
�ست�سلم خالل
الطراز نف�سه
الأ�شهر القليلة املقبلة .و� ّإن
تتميز
التقنية احلديثة التي
ّ
بها طائرة الـ«�سوبر توكانو
� »A-29سوف ّ
توفر للجي�ش
موجهة
اللبناين �أ�سلحة
ّ
املتقدم.
بدقة وق���درة على الت�صويب
ّ
يعزز قناعتنا ب�أن اجلي�ش
ويف ذلك ما ّ
اللبناين هو قوة قتال �إقليمية رائدة قادرة
متاما على الدفاع عن ح��دود لبنان.
ً
وبامتالكه طائرة الـ«�سوبر توكانو
�سيتمكن اجلي�ش اللبناين
»A-29
ّ
و�صاعدا من تنفيذ مناورات
من الآن
ً
للأ�سلحة امل�شرتكة يف جميع الظروف،
نها ًرا وليلاً  ،يف املناطق امل�أهولة واملناطق
وب�س ُبل تخفّ �ض �إىل ٍ
حد
غري امل�أهولةُ ،
كبري خماطر الأ�ضرار اجلانبية واخلطر
يتعر�ض ل��ه الأ�شخا�ص م��ن غري
ال��ذي
ّ
املقاتلني.
ولفتت �إىل � ّأن عملية «فجر اجلرود»

�أثبتت �أ ّنه ميكن لل�شعب اللبناين �أن
يثق بقدرة اجلي�ش اللبناين على حتقيق
�أه��داف ا�سرتاتيجية وطنية .وامتالك
متقدمة من طراز
ط��ائ��رات هجومية
ّ
الـ«�سوبر توكانو  ،»A-29يرفع قدراته
تقد ًما.
القتالية �إىل م�ستوى �أكرث ّ
و�أردف���ت ال�سفرية الأمريكية قائلة:
ّ
جديدا بالروابط
ريا
ً
ميثل اليوم تذك ً
القوية بني الواليات املتحدة ولبنانّ � .إن
�شراكتنا الع�سكرية قائمة على �أ�سا�س
امل�صالح الوطنية امل�شرتكة ،وهي تقوم
على ثالث ركائز :النهو�ض بالقدرات
من خ�لال التدريب واالن��خ��راط ،توفري
املعدات الع�سكرية ذات التقنية العالية
ّ
لبناء القدرات الع�سكرية لدى اجلي�ش
اللبناين ،وبناء م�ؤ�س�سة دفاعية لتطوير
قدرات لوج�ستية وم�ستدامة.
على م��دى ال�سنوات الع�شر املا�ضية،
ا�ستثمرت احلكومة الأمريكية �أكرث
من  1,5مليار دوالر يف جمايل التدريب
واملعدات ،وقد د ّربنا �أكرث من � 32ألف
جندي لبناين� .سنوا�صل هذه ال�شراكة
وال��دع��م حل��ك��وم��ة ل��ب��ن��ان وللجي�ش
اللبناين .يف الواقع ،لقد �أعلنّ ا م�ؤخ ًرا
عن  120مليون دوالر �إ�ضافية للتمويل

الع�سكري الأجنبي ما يو�صل ا�ستثمارنا
يف اجلي�ش اللبناين �إىل �أك�ثر من 160
مليون دوالر يف هذا العام.
و�أ���ش��ارت ال�سيدة ريت�شارد �إىل نقطة
اعتربتها بالغة الأهمية بالن�سبة �إىل
جميع اجليو�ش ،ومفادها � ّأن عملية
التخطيط واحل�����ص��ول على ال��ق��درات
واحلفاظ عليها هي م�سعى ا�سرتاتيجي
ذو �أهمية كبرية.
توجهت بالتحية �إىل جميع �ضباط
و�إذ ّ
اجلي�ش و�ضباط �سالح اجلو ال�سابقني،
أك����دت �أ ّن��ه��م ي��درك��ون � ّأن ال��ق��درة
� ّ
احلقيقية ال تُبنى بفرتة ق�صرية �أو عرب
هبات وم�شرتيات �آنية .القدرة احلقيقية
تُبنى م��ع ال��وق��ت ع�بر حتليل عميق
للمخاطر وتخطيط دق��ي��ق للجي�ش
اللبناين امل�ستقبلي.
وختمت ال�سفرية ريت�شارد بالقول :ال
مما ترونه اليوم ،حتى النجاحات
�شيء ّ

ال��ك��ب�يرة يف «ف��ج��ر اجل�����رود» ك��ان
ممكنً ا ل��وال تفاين ال�ضباط والرتباء
وب�صريتهم .وال��والي��ات املتحدة حتافظ
على التزامها لبنان �آم��نً ��ا وم�ستق ًرا
ودميقراطيا ومزده ًرا ،والزيادة الهائلة
ً
يف القدرة القتالية للجي�ش اللبناين التي
ّ
متثلها هذه الطائرة� ،ست�ساعد يف �ضمان
ا�ستمرار اجلي�ش ق��وة توحيد وطنية،
ومدافعا
التطرف والإرهاب،
وح�صنً ا �ضد
ً
ّ
وحيدا عن لبنان .نحن فخورون
�شرعيا
ً
ً
جدا كوننا �شركاءكم.
ً

عر�ض جوي

قدمه
اختتم االحتفال بعر�ض جوي ّ
طياران من القوات اجلوية اللبنانية
بالطائرتني الـ«�سوبر توكانو» يف �سماء
مطار حامات على الرغم من الطق�س
عب
املاطر ،ما �أثار �إعجاب احل�ضور الذي رّ
عنه الت�صفيق احلار.

موا�صفات الـ«�سوبر توكانو»
تعترب طائرة الـ«�سوبر توكانو »A-29
�ه��زة
م��ن ال��ط��ائ��رات
امل��ت��ط��ورة وامل��ج� ّ
ّ
بتكنولوجيات حديثة ،وه��ي تتمتّ ع
حمرك مروحة
مبيزات عديدة� ،أبرزها:
ّ
توربينية ،حيث ت�صل قوة ال�ضغط �إىل � 5أرط��ال لكل بو�صة
جمهزة مبقاعد قابلة
مربعة ،وحجرة للطيار وم�ساعده
ّ
ّ
لالنف�صال عن الطائرة يف حاالت الطوارئ.
يبلغ طول الطائرة حواىل 11مرتًا ،و�سرعتها الق�صوى حواىل 592
كلم/ال�ساعة ،وميكنها التحليق ملدة  90دقيقة متوا�صلة،
من دون احلاجة �إىل تز ّود بالوقود ،حيث ت�صل �إىل ارتفاع 35
�ألف قدم .وهي حتتاج �إىل مد ّرج يراوح طوله بني  600و�ألف مرتٍ.
متنوعة،
ميكن تزويد الـ� Super Tucanoأ�سلحة وذخائر
ّ

أهمها ر�شا�ش  M3Mالقادر على �إطالق  1100طلقة يف الدقيقة
� ّ
مبدى ي�صل �إىل  1850مرتًا ،وقاذفة ال�صواريخ M9 MK2 – LM
املجهزة ب�سبعة �صواريخ من عيار 70
7SF-M9 MK2/70
ّ
موجهة بالاليزر من نوع – GBU
ملم ،بالإ�ضافة �إىل قنابل ّ
يتم
 12و GBU – 58وقنابل  ،APKWSوقنابل غري ّ
موجهة ّ
التحكم بها عرب نظام الر�ؤية بالكمبيوتر وميكن �إطالقها
ّ
ضلاً
دفعة واحدة �أو بالتوايل ،ف� عن موزع امل�شاعل احلرارية التي
التعر�ض لهجوم �صاروخي.
ت�ستعمل كو�سيلة دفاعية يف حال
ّ
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تخريج
�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

قائد اجلي�ش يف احتفال تخريج �ضباط اخت�صا�صيني:
�أهلية ّ
كل واحدٍ منكم جواز عبور له لالن�ضواء حتت راية اجلي�ش
تر�أ�س قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون
احتفال تخريج دورة �ضباط اخت�صا�صيني
يف الكلية احلربية ،ح�ضره رئي�س الأركان
اللواء الركن حامت اّ
ملك و�أع�ضاء املجل�س
الع�سكري ،رئي�س اجلامعة اللبنانية الربوف�سور
ف�ؤاد �أيوب� ،إىل جانب ال�ضباط والأ�ساتذة
املدربني وذوي املتخرجني.
ّ

رفع العلم و َق�سم اليمني

ّ
ا�ستهل احلفل مبرا�سم رفع
العلم َ
وق�سم اليمني من قبل
املتخرجني الذين بلغ
ال�ضباط
ّ
ع��دده��م  56ت��و ّزع��وا ب�ين �إن��اث
( )23وذك���ور ( .)33ت�لا ذلك
عر�ض فيلم وثائقي عن الدورة

املتخرجة ،ثم ّ
�سلم العماد قائد
للمتخرجني،
اجلي�ش ال�شهادات
ّ
وجرى تبادل الدروع التذكارية
باملنا�سبة ب�ين ق��ائ��د اجلي�ش
وطليع ال��دورة ،ومن ثم تقدمي
درع ال���دورة �إىل قائد الكلية
احلربية.
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تخريج
كلمة قائد اجلي�ش

�ألقى العماد ع��ون كلمة
�وج��ه فيها بالتهنئة �إىل
ت� ّ
املتخرجني ،الفتً ا �إىل �أهمية
ّ
ت��ك��ام��ل االخ��ت�����ص��ا���ص��ات
الع�سكرية يف ت�أمني جهوزية
اجلي�ش ،داع� ً�ي��ا �إي��اه��م اىل
العمل مب��ا متليه عليهم
ر���س��ال��ة اجل��ن��دي��ة وال�ضمري
املهني ،و�إىل االبتعاد عن كل
�أ�شكال ال�سيا�سة والطائفية،
ومما قاله:
«تتخرجون اليوم يف وقت
ال ت��زال فيه �أ�صداء االنت�صار
ال��ك��ب�ير ال���ذي حققه اجل��ي�����ش على
ترتدد
الإره��اب يف عملية فجر اجل��رودّ ،
على امتداد م�ساحة الوطن ويف الأو�ساط
الإقليمية والدولية.
ّ
و�إذا كانت احل��دود اللبنانية كلها
ق��د �أ�صبحت �أك�ث�ر �أم��ا ًن��ا وا���س��ت��ق��را ًرا
بفعل �إم�ساك اجلي�ش بها ،وجهوزيته
الكاملة للدفاع عنها يف مواجهة
ٍ
خرق �إرهابي قد
العد ّو اال�سرائيلي ،و� ِّأي
يحاول النفاذ من خاللها ،ف�إنه من غري
امل�سموح لأحد يف الداخل العبث ب�أمن
املواطنني وا�ستقرارهم �أو التعدي على
�أمالكهم و�أرزاقهم حتت � ِّأي مطلب �أو
�شعار كان ،فاملحافظة على �إجناز «فجر
اجلرود» ،تتطلب املحافظة على م�سرية
ال�سلم الأهلي واالنتظام العام يف البالد،
واجلي�ش ل��ن ي��ف� ِّ�رط قيد �أمن��ل��ة بدماء
�شهدائه وج��رح��اه ،وت�ضحيات رجاله،
و�سي�ضرب بيد من حديد َّ
كل من يحاول
�إث��ارة الفو�ضى وال�شغب وتعري�ض �سالمة
الوطن واملواطن للخطر».
كل واحدٍ
ّ
و�أ�ضاف« :لقد �صنعت �أهلية
منكم ج��واز عبور له لالن�ضواء حتت
راية اجلي�ش ،واليوم وبعد �أن �أنهيتم دورة
تن�شئة ع�سكرية �أ�سا�سية بنجاح ،هنا
يف الكلية احلربية ،وهي م�صنع الرجال
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أ�شداء وقادة الغد ،ا�ستحق لكم جواز
ال ّ
يخولكم االنطالق �إىل ميدان
عبور �آخرّ ،
ّ
احل��ي��اة الع�سكرية ،حيث توظفون
جهودكم ومعارفكم وطاقاتكم،
يف خدمة الهدف الأ�سمى للجي�ش� ،أال
و�شعبا
وه��و ال��دف��اع عن لبنان� ،أر� ً��ض��ا ً
وم�ؤ�س�سات ،وال�سهر على �صون وحدته
و�سيادته وا�ستقالله».
وتابع�« :إعلموا � ّأن االخت�صا�صات يف
اجلي�ش وعلى ت�شعبها ،من القتال،
�إىل الطب والهند�سة والإدارة واملو�سيقى
وغريها ،هي مبنزلة الأع�ضاء من اجل�سم
الع�سكري ،ف����إذا اخ��ت� ّ�ل ع�ضو منه،
ّ
اختلت معه �سائر الأع�ضاء ،فجميعها
�ك��ل ح��اج��ة
ت�����ش� ّ
ّ
للم�ؤ�س�سة ،وكلما
ازدادت �أدواره�����ا
فاعلية وتكاملاً ،
ّ
كلما ازدادت قدرة
اجلي�ش على تنفيذ
مهماته بكفاءة
ّ
خ�صو�صا
ع��ال��ي��ة،
ً
يف عاملنا الراهن،
ال��ذي ي�شهد تطو ًرا
ه��ائ�ًل�اً يف العلوم
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا

والو�سائل والتقنيات الع�سكرية ،ما
يفر�ض على اجليو�ش املعا�صرة مواكبة
هذا التطور ،خطوة خطوة ،لتكون على
ا�ستعداد دائم ملواجهة خمتلف التطورات
واالحتماالت».

خم ّيمات تدريب خارج الك ّلية

ن�شري �إىل �أن ال����دورة ال��ت��ي تابعها
املتخرجون على م��دى خم�سة �أ�شهر،
ّ
ت�ضمنت ولأول م��رة يف تاريخ اجلي�ش،
ّ
ّ
خميمات تدريب خارج الكلية احلربية
متركزت يف الفوج املجوقل وفوج مغاوير
البحر وف���وج امل��غ��اوي��ر .ك��ذل��ك ّ
تلقى
املتخرجون التن�شئة الع�سكرية (درو�س
ّ

�أ�سلحة ،توجيه و�إع��داد معنوي ،قتال،
�أنظمة وقوانني ،تكتية ،رمايات وريا�ضة
�صباحية) ،وتابعوا حما�ضرات يف خمتلف
املوا�ضيع (تاريخ اجلي�ش� ،أنواع الأ�سلحة،
الأ�سلحة الكيماوية) ،بالإ�ضافة �إىل
زي��ارات تعارف �إىل القطع والوحدات يف
اجلي�ش (القوات البحرية واجلوية ،مدر�سة
القوات اخلا�صة ،ومدر�سة التزلج).

طليع الدورة

على هام�ش االحتفال ،التقت جملة
«اجل��ي�����ش» طليع ال����دورة امل�ل�ازم �أول
عب عن
الطبيب كلود احلايك الذي رّ

فخره واع��ت��زازه كونه طليع ال���دورة،
خ�صو�صا �أنه يقف الوقفة نف�سها التي
ً
وقفها والده منذ عقود (العميد الركن
جورج احلايك طليع دورة �شهداء اجلي�ش
حلما
يف العام  ،)1985وقد حقق بذلك
ً
كان يراوده.
مي��ي��ز ه���ذه ال������دورة عن
وح����ول م���ا
ّ
�سابقاتها ،يقول:
ي��ت��م��ي��ز ال�����ض��ب��اط
االخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ون
ع����ن ال�����ض��ب��اط
امل�����ق�����ات�����ل��ي��ن
ب���أن��ه��م ي�ضعون
اخـتـ�صـا�صـاتـهـم
���وع����ة يف
امل����ت����ن� ّ
خ��دم��ة امل�ؤ�س�سة
ال��ع�����س��ك��ري��ة،
ف��ي�����ش��ارك��ون يف
ت��ط��وي��ره��ا نحو
الأف���������ض����ل م��ن
خ�ل�ال م��واك��ب��ة
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
امل��ع��ا���ص��رة .وختم
ق����ائ� ً
�ل�ا :ه����ذا ال
ي��ع��ن��ي �أ ّن���ن���ا غري
جاهزين للنزول
�إىل �أر�ض املعركة
�إذا دعت احلاجة،
فقد ّ
تلقينا كل
التدريبات الالزمة

يف هذا املجال.
ريا ،ن�شري �إىل �أن الوثائقي الذي عر�ض
�أخ ً
خا�صا من
ن�شيدا
ت�ضمن
يف االحتفال
ً
ً
ّ
كلمات و�أحلان املالزم املو�سيقي �سينتيا
ّ
الكلية
الق�صري ،وت�صوير ق�سم التوجيه يف
ت�ضمن م�شاهد عن
احلربية ،كما
ّ
تدريبات الدورة ون�شاطاتها.
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تخريج
املتخرجون
ال�ضباط
ّ
اال�سم وال�شهرة
كلود احلايك
جوين حداد
كارول من�صور
فادي عبد الله
ماريان �شلهوب
جميل مراد
عبد ال�سالم عاكوم
وليد رزق
اليو�س نعو�س
�آدم املي�سي
مروان العري�ضي
�شربل حداد
فرح �أمهز
فرات طه
جورج زياده
ن�سرين حاطوم
عبد الله قان�صو
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الرتبة
متمرن
مالزم �أول طبيب
ّ
متمرن
نقيب طبيب
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متمرن
نقيب طبيب
ّ
متمرن
نقيب طبيب
ّ
متمرن
مالزم �أول طبيب
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مالزم �صيديل
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متمرن
مالزم �صيديل
ّ
متمرن
مالزم �صيديل
ّ

االخت�صا�ص
ال�صحة العامة
اجلراحة العامة
اجلراحة الن�سائية والتوليد
اجلراحة الن�سائية والتوليد
ال�صحة العامة
ال�صحة العامة
ال�صحة العامة
ال�صحة العامة
ال�صحة العامة
ال�صحة العامة
طب بيطري
طب بيطري
�صيدلة
�صيدلة
�صيدلة
�صيدلة
�صيدلة

املتخرجون
ال�ضباط
ّ
اال�سم وال�شهرة
اليزابيت �سليم
�شادي ارفول
�سو�سن �سعد الدين
نان�سي طرابل�سي الربكه
نغم عطالله
�أحمد منت�ش
�سيبا�ستيان �أبو خليل
�سمنتا عواد
لينا اللقي�س
دايانا مرعب
باترا حد�شيتي
مازن ال�صيداوي
جاكلني �شرمي
نقوال ديب
با�سل بليبل
عبد احلليم رم�ضان
ليال عبد الله
عفيف ابراهيم
غي �سالمه
مهدي مهدي
�شنتال كال�س
�ستيفاين �أبي خليل
جويل �أبو نادر
جو انطون
ريان حميدان
هزار املهتار

حممود احلايك
ح�سني حمود
�سحر ال�سبعلي
ميرنفا جبور
علي زيباره
زاهر زعبي
ملى �شداد
ريتا زاهر
حامت ترحيني
�أحمد جملل
حمزه ب�صو
مي�شال طوبيا
�سينتيا الق�صري
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ّ
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ّ
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ّ
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ّ
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ّ
متمرن
مالزم مهند�س
ّ
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ّ
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ّ
متمرن
مالزم مهند�س
ّ
متمرن
مالزم مهند�س
ّ
متمرن
مالزم مهند�س
ّ
متمرن
مالزم مو�سيقي
ّ
متمرن
مالزم مو�سيقي
ّ

االخت�صا�ص
�صيدلة
�صيدلة
طب الأ�سنان
طب الأ�سنان
طب الأ�سنان
طب الأ�سنان
طب الأ�سنان
طب الأ�سنان
طب الأ�سنان
هند�سة مدنية
هند�سة مدنية
هند�سة مدنية
هند�سة مدنية
هند�سة معمارية
هند�سة معمارية
هند�سة معمارية
هند�سة ميكانيك
هند�سة ميكانيك
هند�سة ميكانيك
هند�سة كهرباء – الكرتونيك
هند�سة كهرباء – الكرتونيك
هند�سة الكرتو ميكانيك
هند�سة الكرتو ميكانيك
هند�سة الكرتو ميكانيك
هند�سة برتوكيمياء
هند�سة ات�صاالت بعدية

هند�سة ات�صاالت بعدية
هند�سة ات�صاالت بعدية
هند�سة ات�صاالت بعدية
هند�سة معلوماتية
هند�سة معلوماتية
هند�سة معلوماتية
هند�سة معلوماتية
هند�سة معلوماتية
هند�سة تقنيات و�أدوات طبية
هند�سة تقنيات و�أدوات طبية
هند�سة تقنيات و�أدوات طبية
مو�سيقى
مو�سيقى
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ور�شة عمل
�إعداد :تريز من�صور

لبنان والنزوح ال�سوري :الأعباء و�أولوية العودة

ور�شة عمل يف مركز البحوث
والدرا�سات اال�سرتاتيجية يف اجلي�ش

ّ
نظم مركز البحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية يف اجلي�ش اللبناين ،ور�شة عمل حتت عنوان:
مقره يف الريحانية .افتتحت الور�شة يف
«لبنان والنزوح ال�سوري :الأعباء و�أولوية العودة» ،وذلك يف ّ
ح�ضور كل من ال�سفري �شربل وهبي اً
ممثل رئي�س اجلمهورية ،وزير الدولة ل�ش�ؤون النازحني معني
اً
ممثل وزير الدفاع يعقوب ال�صراف وقائد اجلي�ش العماد
املرعبي ،العميد الركن �شربل �أبو خليل
ومن�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية
املن�سق املقيم
جوزاف عون ،مدير املركز العميد الركن فادي �أبي ّ
ّ
فراجّ ،
ّ
لأن�شطة الأمم املتحدة يف لبنان فيليب الزاريني  ،Philippe Lazzariniممثلة مفو�ضية
�ش�ؤون الالجئني مرياي جريار ،وعدد كبري من الديبلوما�سيني الأكادميني ،الإعالميني وال�ضباط.

االفتتاح

ّ
�سلطت ور���ش��ة العمل ال�����ض��وء على
التحديات االقت�صادية ،االجتماعية،
ّ
الرتبوية ،البيئية ،القانونية ،الأمنية،
الدبلوما�سية وال�سيا�سية التي يواجهها
لبنان ب�سبب النزوح ال�سوري �إليه .وقد
�ألقى العميد الركن ف��ادي �أب��ي ف� ّ�راج

فراج
العميد الركن فادي �أبي ّ
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وزير الدولة ل�ش�ؤون النازحني معني املرعبي
�أ���ش��ار �إىل اجل��ه��ود املبذولة بالتن�سيق
مع الأمم املتحدة من �أجل عودة �آمنة
�إىل ب�لاده��م ع�بر ت�سهيل اج���راءات
ً
حفاظا على وطنهم وهو ّيتهم
املغادرة،
وكرامتهم .ودع��ا �إىل �ضرورة ت�سهيل
خ�صو�صا تلك التي
ت�سجيل ال��والدات،
ً
م�ضى عليها �أكرث من �سنة.
املن�سق املقيم لأن�شطة
من جهته� ،شدد ّ
ومن�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية
الأمم املتحدة
ّ
يف لبنان فيليب الزاريني على � ّأن لبنان
على الرغم من حمدودية موارده� ،أظهر
التزاما وت�ضامنً ا غري م�سبوقني ،بفتح
ً

كلمة يف اجلل�سة االفتتاحية �أعرب
بالتو�صل �إىل تو�صيات
فيها عن �أمله
ّ
ت�ساعد اجل��ه��ات املعنية يف ات��خ��اذ
ال��ق��رارات املنا�سبة ،لإن��ه��اء تداعيات
ال��ن��زوح ال�����س��وري ،وم�ساعدة النازحني
ً
حفاظا على
يف ال��ع��ودة �إىل دي��اره��م،
ن�سيجهم االج��ت��م��اع��ي وه��وي��ت��ه��م
الوطنية.
أكد وزير الدولة ل�ش�ؤون النازحني معني
و� ّ
ً
املرعبي � ّأن لبنان وانطالقا من احرتامه
للمواثيق وامل��ع��اه��دات
ال����دول����ي����ة ،ا���س��ت��ق��ب��ل
ال���ن���ازح�ي�ن ال�����س��وري�ين
ك��أخ��وة و�ضيوف ،على
ال���رغ���م م���ن الأع���ب���اء
اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة امل�ترتّ ��ب��ة
على ذلك ،والتي بلغت
كلفتها حتى الآن وفق
تقديرات البنك ال��دويل
خم�سة ع�شر مليار دوالر
�أمريكي.
املن�سق املقيم لأن�شطة الأمم املتحدة
�شدد املرعبي على
وفيما ّ
ّ
ومن�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية يف لبنان فيليب الزاريني
رف�ض توطني النازحني،
ّ

�أبوابه وا�ستقباله مليو ًنا ون�صف الجئ
���س��وري .و�أ���ض��اف :ه��ذه ال�ضيافة باتت
ّ
ارتفاعا يف
املحك ،بحيث ن�شهد
على
ً
ن�سبة التوترات بني الالجئني ال�سوريني
واملجتمعات امل�ضيفة...
حتدث املهند�س نعمة �إفرام،
كذلك
ّ
تهدد لبنان
فاعترب �أن �أزم��ة ال��ن��زوح
ّ
ّ
تتمثل بالتهديد
ب��أخ��ط��ار وج��ودي��ة،
امل��ب��ا���ش��ر ل��ل��ت��وازن��ات ال��دمي��وغ��راف��ي��ة
والتحديات االقت�صادية
والطائفية،
ّ
واالجتماعية والبيئية الهائلة� ،أما
اخلطر الأك�بر فهو الإره��اب .وطالب
�أف��رام الدولة اللبنانية بخطة وا�ضحة،
وموقف وطني جامع.

حتديات اجتماعية
ّ
واقت�صادية وبيئية...

ت�ضمنت ور�شة العمل �أربعة حم��اور،
ّ
تناول املحور الأول الذي �أدارته الإعالمية
التحديات االقت�صادية،
�سابني عوي�س
ّ
االجتماعية ،البيئية والرتبوية التي
يثريها النزوح ال�سوري.
عر�ض الدكتور غازي وزين التحديات
االق��ت�����ص��ادي��ة ل��ل��ن��زوح ال�����س��وري وال��ت��ي
تطال :النمو والناجت املحلي الرتاكمي
واال���س��ت��ث��م��ارات الأج��ن��ب��ي��ة املبا�شرة،
وامليزان التجاري ،كما عر�ض املنافع
االقت�صادية التي ميكن �أن يح�صل
عليها لبنان م��ن �إع���ادة الإع��م��ار يف
�سوريا .ودعا �إىل اتّ باع مقاربة جديدة
يف ه���ذا امل��ل��ف ،ت�ستند اىل الإمن���اء
واال�ستقطاب والتواجد والإيواء واالنت�شار
من �أجل حتريك االقت�صاد يف �أماكن
تواجد النازحني ،وتوفري فر�ص عمل...
وركز رئي�س احلركة البيئية اللبنانية
ّ
بول �أبي را�شد على تهديد النزوح ال�سوري
ال�ستدامة امل��وارد الطبيعية يف لبنان،
ريا �إىل زي��ادة ن�سبة النفايات التي
م�ش ً
كان ينتجها اللبنانيون مبعدل 15.7
يف املئة.
أك�����د رئ��ي�����س م��ؤ���س��ـ��ـ��ـ�����س��ة �أدي����ان
و� ّ
الربوفي�سور الأب ف��ادي �ضو �أن ت�أمني

حمور التحديات االجتماعية
التعليم املنا�سب للنازحني واج��ب
وط��ن��ي ،حيث �أن املنظومة الرتبوية
الر�سمية ،مل ت�ستطع ا�ستيعاب �أكرث
من  38يف املئة من النازحني .ودعا �إىل
و�ضع خطة مرتابطة ومثلثة الأبعاد،
تنطلق م��ن ع��دم ق���درة لبنان على
التحديات املطروحة
اال�ستجابة �إىل
ّ
على جميع ال�صعد ،وتعمل على العودة
وحت�سني اخلدمة و�إع��ادة التوزيع على
دول �أخرى.

من القانون
�إىل الدميوغرافيا

ع��ال��ج امل��ح��ور ال��ث��اين ال���ذي �أدارت����ه
التحديات
الإع�لام��ي��ة م��ي ال�صايغ
ّ
وحتدث فيه
القانونية للنزوح ال�سوري.
ّ
م�شد ًدا على
الدكتور �شفيق امل�صري
ّ
حترك احلكومة اللبنانية على
�ضرورة ّ
عدة م�ستويات ،و�إع��داد تقارير للأمني
العام للأمم املتحدة والوكاالت الدولية
الأخ��رى تطالب بعدم تطبيق جميع
�أح��ك��ام قانون الالجئني  1951على
احلالة اللبنانية ،باعتبار �أن لبنان غري
من�ضم �إىل ه��ذا القانون �أ���ص�ًل اً  ،وعدد
ّ
الالجئني على �أر���ض��ه يزيد عن عدد
ن�صف �سكانه...

كما عر�ض نقيب املحامني ال�سابق يف
بريوت الأ�ستاذ جورج جريج التداعيات
القانونية للنزوح ،ويف طليعتها ارتفاع
عدد دع��اوى ال�صرف من اخلدمة �أمام
جمال�س العمل التحكيمية بفعل
ا���س��ت��ب��دال ال��ع��ام��ل اللبناين بالنازح
ال�سوري� ،إىل م�شكلة ع��دم ت�سجيل
ال���والدات ال�سورية ب�شكل ق��ان��وين...
و�أع������رب ج��ري��ج ع���ن خ�����ش��ي��ت��ه من
التجني�س ومن تكري�س حق الإقامة
واقعا.
فت�صبح �أم ًرا ً
وتطرق �أ�ستاذ القانون الدويل املحامي
ّ
الدكتور �أن��ط��وان �صفري �إىل تعريف
الالجئ واملوجبات املرتتّ بة على جمتمع
اللجوء وفق املادة الأوىل من اتفاقية 1951
واملعدلة بربوتوكول
املتعلقة بالالجئني
ّ
م�ستع ً
ر�ضا معايري التمييز بني
،1967
ّ
الالجئ والنازح.
قانونيا هو موازنة
واعترب � ّأن املطلوب
ً
ال�سلطات اللبنانية بني موقف مبدئي
ُملزم يف القانون الدويل تكفله ال�شرائع
وامل��واث��ي��ق ،وب�ين موقف واقعي يفر�ض
ّ
فك االرتباط مع ع�شرات الآالف من
ال�سوريني املقيمني على �أر�ضنا ،والذين
ال تنطبق عليهم� ،أو مل تعد تنطبق
عليهم �صفات اللجوء والنزوح.
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ور�شة عمل

الأمن وال�سيا�سة

ت��ن��اول امل��ح��ور ال��ث��ال��ث ال����ذي �أداره
التحديات
الإع�لام��ي ماجد بو هدير
ّ
الأمنية ،وحت� ّ�دث فيه العميد الركن
املتقاعد نزار عبد القادر الذي حذّ ر من
� ّأن لبنان يف ّ
الرتدي ال�سيا�سي
ظل حالة
ّ
واالقت�صادي والإداري وتقاع�س احلكومة
عن بناء خطة وطنية ملواجهة �أزم��ة
ال��ن��ازح�ين ال�سوريني� ،سيكون �أم��ام
ثالثة خيارات� ،أولها الو�صول �إىل �أو�ضاع
اجتماعية و�أمنية كارثية للنازحني
وم�ضيفيهم ،ثانيها تكرار التجربة
القا�سية التي واجهها مع النازحني
الفل�سطينيني� ،أم��ا ثالثها فهو خطر
التوطني وما يتبعه من جتني�س الآالف.
قدم ممثل املديرية العامة
من جهتهّ ،
للأمن العام العقيد �إيلي الديك ملحة
عن و�ضع النازحني ال�سوريني املوجودين
داعيا �إىل ال�سعي مع املراجع
يف لبنان،
ً
ال��دول��ي��ة لإق��ام��ة م��ن��اط��ق �آم��ن��ة لهم
يف �سوريا .كما اعترب رئي�س �شعبة
العالقات العامة يف قوى الأمن الداخلي
ّ
م�سلم �أنه ينبغي زيادة
العقيد جوزف
امل�ساعدات لت�أمني التعليم للنازحني،
م��ا م��ن ���ش ��أن��ه �أن ي��خ��فّ �����ض م�ستوى
االنحراف نحو اجلرمية والإرهاب.
��دث العميد ال��رك��ن يف اجلي�ش
وحت� ّ
اللبناين ابراهيم خنافر عن اخللل
�سببه النزوح ال�سوري �إىل
الأمني ال��ذي ّ
وخ�صو�صا يف البقاع واملنطقة
لبنان،
ً
�ك��ل��ت بع�ض
احل����دودي����ة ،ح��ي��ث ���ش� ّ
املخيمات ب����ؤ ًرا للخاليا الإره��اب��ي��ة،
ً
ومنطلقا لتنفيذ �أعمال �إرهابية .و�أ�شار
�إىل � ّأن التداعيات احلا�صلة ا�ستوجبت
ّ
متثلت
م�شددة
تنفيذ تدابري �أمنية
ّ
بن�شر �أربعة �أفواج حدود برية على احلدود
ل�ضبط املعابر غري ال�شرعية ،ومكافحة
التهريب والعبور غري ال�شرعي ،بالإ�ضافة
�إىل تنفيذ عمليات دهم وتفتي�ش...
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حمور التحديات ال�سيا�سية

درع تقديرية للإعالمي ماجد بو هدير
رك���ز امل��ح��ور ال���راب���ع ال���ذي �أدارت����ه
ّ
الإعالمية غادة حالوي على ال�سيا�سة
فتحدث ال�سفري
العامة و�أولوية العودة،
ّ
طارحا
ال�سابق الدكتور نا�صيف حتّ ي
ً
ّ
متعلقة بالنزوح ال�سوري
عدة �إ�شكاليات
من النواحي الإن�سانية والأمنية� ،إىل
العودة الطوعية والعودة الآمنة ،وطبيعة
ر�سميا
العالقات اللبنانية  -ال�سورية،
ً
أهليا .ودعا ال�سفري حتي �إىل
و�سيا�سيا و� ً
ً
حترير م�شروع ال�سيا�سة العامة ب�ش�أن
النازحني من قيود العالقة اللبنانية-
ال�سورية واالنق�سامات الداخلية.
و�أ�شار الرئي�س ال�سابق للجنة احلوار

اللبناين  -الفل�سطيني ال�سفري الدكتور
يتم االحتكام
خليل مكاوي �إىل �أنه مل ّ
لديبلوما�سية مبا ِدرة لعودة النازحني �إىل
�سوريا برعاية الأمم املتحدة ،وتوفري
ربا � ّأن احلديث عن
�ضمانات لها ،معت ً
ه��ذه العودة خ��رج عن �سياقه لي�صبح
مادة جتاذب �سيا�سي ال تغيب عنه � ً
أي�ضا
مدمرة.
ا�ستعماالت طائفية ومذهبية ّ
بدوره تناول اخلبري يف ال�سيا�سات العامة
و�شو�ؤن الالجئني زياد ال�صائغ حماذير
ال�سيا�سة ال�شعبوية والديبلوما�سية
الدمياغوجية .وح��ذّ ر من ع��دم طرح
حلول متكاملة.

جي�شنا
�إعداد :نينا عقل خليل

احتفال ت�سليم وت�س ّلم قيادة الك ّلية احلربية

تر�أ�س رئي�س الأرك��ان اللواء الركن حامت اّ
ّ
ممث اًل
ملك
ّ
وت�سلم قيادة
قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون احتفال ت�سليم
ّ
ّ
الكلية احلربية بني العميد فادي غر ّيب م�سل ًما والعميد
ّ
مت�سل ًما.
الركن جورج احلايك
ُ
ّ
ح�ضر االحتفال الذي �أقيم يف �ساحة ال�شرف يف الكلية ،عدد
من كبار �ضباط القيادة ،وقد ّنوه يف ختامه رئي�س الأركان
ّ
الكلية
املميزة التي بذلها العميد غر ّيب لتطوير �أداء
باجلهود
ّ

الراعي يزور مدر�سة التز ّلج يف الأرز
البطريرك ّ
قدا�سا على ن ّية �شهداء اجلي�ش
ويرت�أ�س ً

ومناهج التعليم والتدريب فيها .كما هنّ �أ العميد الركن
احلايك على ّ
ت�سلمه من�صبه اجلديد ،متمنّ ًيا له التوفيق يف
م�س�ؤولياته.

خا�صة �إىل اجلي�ش اللبناين� ،إث��ر انت�صاره على
يف التفاتة
ّ
الإرهاب وحترير اجلرود ،زار البطريرك املاروين الكردينال مار
الراعي يرافقه املطرانان جوزيف نفّ اع وبول�س
ب�شارة بطر�س ّ
�صياح ولفيف من الكهنة مدر�سة التز ّلج التابعة للجي�ش
ّ
اللبناين يف منطقة الأرز.
الراعي قائد املدر�سة العميد
كان يف ا�ستقبال البطريرك ّ
التحية
الفوال وعدد من ال�ضباط ،وقد � ّأدت له
ّ
الركن حممد ّ
ّ
فرقة من مو�سيقى اجلي�ش .تخلل الزيارة جولة يف �أرجاء املدر�سة،
قبل �إزاح��ة ال�ستارة عن ن�صب تذكاري لل�شهداء ،واحتفال
بقدا�س لراحة �أنف�سهم.
البطريرك ّ
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جي�شنا

تقييم ما ّ
حققه التعاون
اللبناين الأمريكي على �صعيد التدريب واللوج�ست ّية

بدعوة من مكتب التعاون الدفاعي
يف ال�سفارة الأمريكيةُ ،عقد اجتماع
املجمع الع�سكري جونيه ،مت خالله
يف
ّ
تقييم م��راح��ل ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م بني
اجلي�شني اللبناين والأمريكي ،خ�صو�صً ا
واللوج�ستية.
يف جمايل التدريب
ّ
ح�����ض��ر االج��ت��م��اع ع�����ض��و املجل�س
الع�سكري ا ّللواء الركن جورج �شرمي

ّ
ممث اًل قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون،
والقائم ب�أعمال ال�سفارة الأمريكية
ال�سيد �إدوارد وايت� ،إىل جانب عد ٍد من
�ضباط اجلي�ش ا ّلذين تابعوا دورات يف
ّ
الواليات املتّ حدة الأمريكية.
ال�سيد وايت كلمة �أثنى فيها
وقد �ألقى ّ
على كفاءة ال�ضباط اللبنانيني الذين
تابعوا دورات درا�سية يف الواليات املتّ حدة،
أك��د ثقة �سلطات بالده
و� ّ
ب����دور اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين
يف ح��م��اي��ة وح����دة لبنان
وا�ستقراره ،وعزمها على
م��وا���ص��ل��ة دع��م��ه وتفعيل
التعاون الع�سكري معه يف
خمتلف املجاالت.
وبدوره �ألقى اللواء الركن

أهمية
�شرمي كلمة ّ
ركز فيها على � ّ
قدمته دول �صديقة للبنان ويف
الدعم ا ّلذي ّ
أمريكية،
طليعتها الواليات املتّ حدة ال
ّ
متطورة.
والتي ز ّودت اجلي�ش �أ�سلحة
ّ
كما �أ�شار اللواء الركن �شرمي �إىل
�إجن���از خ��ط��وات ن��وع� ّ�ي��ة يف جمــاالت
تطويـر برامج التدريب  CTFPوالـFMF
والـ.IMET

اتفاقية بني اجلي�شني اللبناين والفرن�سي
برعاية قائد اجلي�ش العماد جوزاف
عونّ ،
وقع اجلي�شان اللبناين والفرن�سي
يف ثكنة �سعيد اخلطيب  -حمانا
اتفاقية �إط�ل�اق التدريب يف املدر�سة
الإق��ل��ي��م��ي��ة ل��ن��زع الأل���غ���ام لأه���داف
�إن�����س��ان��ي��ة ،وذل���ك يف ح�����ض��ور العميد
الركن زياد ن�صر رئي�س املركز اللبناين
ّ
ّ
ممث اًل
املتعلقة ب��الأل��غ��ام
ل�ل�أع��م��ال
العماد قائد اجلي�ش ،وال�سفري الفرن�سي
ال�سيد  Bruno Foucherعلى ر�أ���س
ّ
ٍ
وفد من ال�سفارة ،ومدير التعاون الأمني
والدفاعي يف فرن�سا الفريق Didier
� ،Brousseإىل جانب عد ٍد من ال�ضباط.
وق����د �أل���ق���ى ال��ع��م��ي��د
ال���رك���ن ن�����ص��ر كلمة
�شكر فيها ال�سلطات
الفرن�سية على دعمها
التقني وامل��ادي النطالق
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التدريب يف املدر�سة ،خ�صو�صً ا
و�أ ّنها الأوىل من نوعها يف منطقة
ال�����ش��رق الأو����س���ط ،وال��ت��ي تقوم
مبهمة ت�أهيل الكوادر الب�شرية
ّ
وت��دري��ب��ه��ا يف �إط���ار العمليات
الإن�سانية لنزع الألغام لأهداف
�إن�سانية.
أك����د ال��ف��ري��ق
م��ن ج��ه��ت��هّ � ،
أهمية تدريب
 Brousseيف كلمته «� ّ
فرق جديدة يف املدر�سة ويف جمال معاجلة
الأل��غ��ام والأج�����س��ام امل�شبوهة لتلبية
خمتلف االح��ت��ي��اج��ات امل�ستقبلية
ب�أق�صى فعالية ممكنة».

يف اخلتامّ ،
�سلم العميد الركن ن�صر
درعني تذكاريني �إىل ال�سفري الفرن�سي
والفريق  ،Brousseكما تال كتاب
�شكر با�سم العماد قائد اجلي�ش ّ
و�سلمه
�إىل ال�سفري  ،Foucherتقدي ًرا جلهود
ال�سلطات الفرن�سية يف دعم اجلي�ش.

زيارة وزير الدولة الربيطاين لل�ش�ؤون اخلارجية قيادة فوج احلدود الربية الثاين

زار وزير الدولة الربيطاين لل�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد Alistair
 BURTيرافقه ال�سفري  ،Hugo SHORTERوامللحق
الع�سكري املقدم  ،Chris GUNNINGووفد من ال�سفارة
الربيطانية وع��دد من �ضباط اجلي�ش اللبناين ،قيادة فوج
احل��دود الربية الثاين يف ر�أ���س بعلبك ،حيث ّ
اطلع على

من�ش�آته ون�شاطاته و�سري العمل يف امل�شروع املتكامل ل�ضبط
و�إدارة احلدود وامل�ساهمة الربيطانية يف هذا ال�ش�أن .وقد ا�ستمع
املهمة التي نفّ ذها
الوفد من قائــد الــفوج �إىل �إيجاز عن
ّ
مهماتــه
الفوج خالل عمليــة «فجــر اجلــرود» �إلــى جانــب
ّ
احلاليــة.

احتفال ب�إجناز م�شاريع دامناركية خا�صة مبراقبة احلدود و�ضبطها يف هذا املجال تابعهما �ضباط ورتباء
من اجلي�ش والأجهزة الأمنية.
ّ
وقد تال العميد الركن �شاهني كتاب �شكر با�سم العماد
ممث اًل قائد اجلي�ش
يف ح�ضور العميد الركن زياد �شاهني
ّ
قدم له
العماد ج��وزاف ع��ون ،و�سفري مملكة ال��دامن��ارك
ال�سيد قائد اجلي�ش ،و�سلمه �إىل ال�سفري الدامناركي ،كما ّ
ّ
 Svend Waeverعلى ر�أ�س وفد مرافق� ،أقيم يف قيادة جهاز درع اجلي�ش التذكاري ،عربون عرفان وتقدير.
من جهته� ،ألقى ال�سفري
�أم��ن امل��ط��ار يف مطار رفيق
 Waeverكلمة �أع���رب
احل��ري��ري ال���دويل  -ب�يروت،
فيها عن تقدير بالده جلهود
احتفال يف منا�سبة �إجناز عدد
اجلي�ش اللبناين يف احلفاظ
من م�شاريع الدعم اخلا�صة
ع��ل��ى ا���س��ت��ق��رار ل��ب��ن��ان ويف
مبراقبة احل��دود و�ضبطها،
ؤك ًدا
وال��ت��ي ن��فّ ��ذت��ه��ا ال�سلطات
مكافحة الإرهاب ،م� ّ
عزمها على موا�صلة تعزيز
ال���دامن���ارك���ي���ة مل�صلحة
ق���درات الأف����واج وال��وح��دات
اجلي�ش والأج��ه��زة الأمنية،
ّ
املكلفة ب�ضبط احلدود.
بالإ�ضافة �إىل تخريج دورتني
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جي�شنا
«تناق�ضات
ال�صراع والتح ّول
يف العامل العربي»

�أعمال امل�ؤمتر
الإقليمي يف كتاب

يف ح�ضور ع�ضو املجل�س الع�سكري اللواء الركن جورج �شرمي
ّ
ممث اًل قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف عون ،وعدد كبري من
ال�شخ�صيات الر�سمية والدبلوما�سية واالقت�صادية والثقافية،
قدم
�أُقيم يف النادي الع�سكري املركزي  -املنارة ،احتفال ّ
خالله مركز البحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية يف اجلي�ش
كتاب «امل�ؤمتر الإقليمي ال�سابع» الذي كان حتت عنوان:
والتحول يف العامل العربي».
«تناق�ضات ال�صراع
ّ

وق��������د �أل����ق����ى
ال���ل���واء ال��رك��ن
����ش���رمي ك��ل��م��ة
توجه
باملنا�سبة
ّ
ف��ي��ه��ا بال�شكر
�إىل ال��ب��اح��ث�ين
والأك���ادمي���ي�ي�ن
الذين �شاركوا يف
امل�ؤمتر ،واجلهات
التي ّوفرت الدعم املعنوي واملادي له .كما كانت كلمة ملدير
فراج.
املركز العميد الركن فادي �أبو ّ

ور�شة ط ّبية حول
تنظري اجلهاز اله�ضمي
ونقل مبا�شر للعمليات
من امل�ست�شفى
الع�سكري املركزي
�إىل فندق مونرو
برعاية قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون� ،أُقيمت يف الفندق
طبيـة حـول تنظــري اجلـهـاز
الع�سكري – مونـرو ور�شة ّ
اله�ضـمي ،بالتعـاون بني الطبـابة الع�سكريـة و�شـركـة
� .Traders & Trust International - SARLأُجريت خالل
ا�ستمرت على مدى يومني متتاليني ،عمليات
الور�شة التي
ّ
تنظري للجهاز اله�ضمي يف امل�ست�شفى الع�سكري املركزي –
مدنيون لبنانيون
بدارو ،نفّ ذها �ضباط �أطباء من اجلي�ش و�أطباء
ّ
و�أجانب ،ومتّ نقلها مبا�شرة على �شا�شات يف فندق مونرو .كما
�أُلقيت حما�ضرات حول التقنيات والطرق احلديثة امل�ستخدمة
يف هذا املجال.
تر�أ�س حفل االفتتاح ع�ضو املجل�س الع�سكري اللواء الركن
ّ
ال�صراف
ممث اًل وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض
جورج �شرمي
ّ
ّ
وممثلون
والعماد قائد اجلي�ش ،وح�ضرها نقباء الأطباء وال�صيادلة
عن الأجهزة الأمنية ،وجمع من الأطباء االخت�صا�صيني من
لبنان وبع�ض الدول الأوروبية.
ّ
ممثل قائد اجلي�ش اللواء الركن �شرمي �أ�شار يف كلمة �إىل دور
الطبابة الع�سكرية يف معركة «فجر اجلرود» .ولفت �إىل �أ ّنه على
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الرغم من الإمكانات املادية املحدودة ،والظروف االقت�صادية
ال�صعبة التي تعانيها البالد ،تقوم الطبابة الع�سكرية بت�أمني
ّ
واملوظفني
اال�ست�شفاء لنحو � 400ألف �شخ�ص من الع�سكريني
عامليا
املدنيني و�أفراد عائالتهم وفق املوا�صفات املعمول بها
ً
وهذا يعود �إىل جهودها اال�ستثنائية واال�ستثمار الأق�صى للوقت
والو�سائل وح�سن الإدارة وتر�شيد الإنفاق.
حيا اللواء الركن �شـرمي با�سـم وزير الـدفاع
ويف ختام كلمته ّ
وتوجـه
الوطـني والعـماد قائـد اجلـي�ش جـميع احلا�ضـرين،
ّ
بال�شـكر والتقـدير �إىل �إدارة �شـركـة Traders & Trust
ال�صحة العامة وجميع
 ،International - SARLو�إىل وزارة
ّ
ّ
الطبية الوطنية على
والكليات واملراكز
�إدارات امل�ست�شفيات
ّ
امل�ستمر للجي�ش اللبناين.
دعمها
ّ

وفد �أمريكي يزور قاعدة حامات اجلوية
ويح�ضر مناورة قتالية
زار وفــد من �أع�ضاء جلنة امل��ال يف الكونغر�س الأمريكي
برئا�سة ال�سيد  ،Rodney Frelinghusysenترافقهم ال�سفرية
 ،Elizabeth Richardقاعدة حامات اجلوية ،حيث ح�ضروا
احلية يف حقل رماية حنو�ش ،نفّ ذه
قتاليا بالذخرية
مترينً ا
ً
ّ
القوات اجلوية .وقد ا�ستمع الوفد
فوج املغاوير باال�شرتاك مع ّ
قدمه قائد القوات اجلوية حول
يف القاعدة املذكورة اىل �إيجاز ّ
ومهماته املختلفة.
قدرات �سالح اجلو اللبناين
ّ

رماية تدليلية بال�صواريخ HOT
يف ح�ضور القائم ب�أعمال ال�سفارة الفرن�سية

�أق���ام ف��وج امل�����ض��اد ل��ل��دروع
رماية تدليلية بال�صواريخ نوع
 HOTوالأ�سلحة الر�شا�شة
ّ
ت�سلمها
ن��وع  Anf 1التي
ً
حديثا من ال�سلطات
اجلي�ش
الفرن�سية ،وذل���ك يف حقل
الطيبة – بعلبك.
مت���ي���زت ال���رم���اي���ة ال��ت��ي
ّ
ح�ضرها ال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال
ال�سيد
ال�سفارة الفرن�سية
ّ
 Arnaud Pescheuxعلى
ر�أ����س وف� ٍ
��د م��راف��ق ،و�ضباط
م��ن �أج��ه��زة ال��ق��ي��ادة وق��ادة
ال��وح��دات الكربى والأف��واج
ّ
امل�ستقلة ،بحرفية العنا�صر
املنفّ ذة وفعالية ال�صواريخ ودقة
�إ�صابتها للأهداف.
ال�سيد Pescheux
وقد �ألقى
ّ
أك���د
كلمة ب��امل��ن��ا���س��ب��ةّ � ،
ف��ي��ه��ا ح���ر����ص ���س��ل��ط��ات

مقدمها الرئي�س
ب�لاده ويف
ّ
،Emmanuel
Macron
على موا�صلة تعزيز ق��درات
اجل���ي�������ش ،م��ع��ل��نً ��ا ال��ب��دء
مبرحلة جديدة من التعاون
بني جي�شي البلدين �أكرث
فعالية.
�ائ�ًل ::ت��أت��ي هذه
و�أ���ض��اف ق� اً
الرماية بعد مرور ب�ضعة �أ�سابيع
على �إظهار اجلي�ش اللبناين
�شجاعة فائقة ،وبعد �أن ربح
معركة م�صريية يف مواجهة
�إرهابيي «داع�ش» ،وا�ستعاد
ب�شكل ك� ّ�ل��ي ال�سيطرة
على احلدود مع �سوريا .وهذا
مهم
التطور الإ�سرتاتيجي
ّ
ّ
وم��ف��ي��د ل�ل�أم��ن يف لبنان،
كما هو مفيد لأمن فرن�سا
والفرن�سيني ،ون��ح��ن نعرف
ذلك ون�شكركم على ذلك.
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جي�شنا
«العا�صفة الفوالذية»
نفّ ذت وحدات من اجلي�ش باال�شرتاك مع وحدات
من قوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان ،مترينً ا
قتاليا يف منطقة الناقورة ،حتت عنوان «العا�صفة
ً
الفوالذية».
ح�ضر التمرين قائد هذه القوات اجلرنال مايكل
بريي وقائد قطاع جنوب الليطاين العميد الركن
روبري العلم ،وعدد من قادة الوحدات الكربى يف
اجلي�ش و�ضباط من القوات الدولية� .أما الهدف منه
في�أتي يف �إطار تفعيل التعاون امليداين بني اجلانبني،
ورفع م�ستوى جهوزية الوحدات الع�سكرية.
زارت الفرقاطة الفرن�سية
 ...ومتارين بحرية
 GUEPRATTEلبنان
يف �إط��ار جولة تدريبية،
ّ
تخللها لقاء بني قائدها
وقائد القوات البحرية العميد الركن البحري ماجد علوان يف
ح�ضور عد ٍد من ال�ضباط.
وقد نفّ ذت الفرقاطة ووحدات من القوات البحرية مترينً ا
تكتيا يف عر�ض البحر قبالة مرف�أ بريوت ،يف ح�ضور عدد من
ً
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ال�ضباط �إىل جانب الطاقم الفرن�سي.
كذلك ،نفّ ذت وحدات من القــوات البحـرية باال�شتـراك
مع ال�سفينة احلربيـة الربازيلية  ،BRS UNIAOالتابعة
ل��ل��ق� ّ�وة البحرية
ال��ع��ام��ل��ة �ضمن
��������وات الأمم
ق� ّ
امل��تّ ��ح��دة امل��ؤق��ت��ة
يف لبنان ،مترينً ا
ت����ك����ت����ي����ا يف
ً
البقعة البحرية
امل��ق��اب��ل��ة مل��رف���أ
ّ
تخللته
ب�ي�روت،
عمليات �إن���زال
م���ن ال��ط��واف��ات
وده�����م ���س��ف��ي��ن��ة
م�شبوهة ،و�إخالء
�أ�شخا�ص بوا�سطة
املراكب.

إرهابية متمركزة داخل مواقع
جمموعات �
يف �إطار خطة التدريب النوعي التي و�ضعتها
ّ
أخرى
�
ومناورات
...
مبنية والق�ضاء عليها.
حم�صنة و�أماكن
أكد من جهوزية الوحدات،
قيادة اجلي�ش للت� ّ
ّ
ّ
ّ
ح�ضر املناورات �ضباط من �أجهزة القيادة
للتدخل ال�سريع والفاعل يف
وا�ستعدادها
املدعوين املدنيني،
خمتلف الظروف القتاليةُ ،نفّ ذت خالل الأ�سابيع الأخرية يف وقادة الوحدات الكربى� ،إىل جانب عدد من
ّ
حقل رماية حنو�ش  -حامات ،وب�إ�شراف مدر�سة القوات اخلا�صة ،و�شاركت فيها وحدات من �ألوية امل�شاة :الأول ،ال�سابع ،الثامن،
الربية الرابع ،ووحدات متد ّربة من املديرية العامة
�سل�سلة مناورات قتالية بالذخرية
ّ
احلية ،حتاكي مهاجمة وفوج احلدود ّ

للأمن العام ،باال�ضافة �إىل وحدات من �أفواج الهند�سة ،ومغاوير
البحر ،واملدفعية الثاين ،والقوات اجلوية والبحرية.
كذلك ،نفّ ذت وحدات من لواء امل�شاة الثامن ،باال�شرتاك مع
وحدات من �أفواج :التدخل اخلام�س ،والهند�سة وامل�ضاد للدروع،
متح�صنة يف
مناورة تدريبية حول مهاجمة جمموعات �إرهابية
ّ
مبنية ،وذلك يف منطقة ال�سعديات ،ويف ح�ضور �ضباط
�أماكن
ّ
ومدعوين.
من القيادة ومن اللواء
ّ
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جي�شنا
تقدمي جنود �إناث
للعلم يف لواء احلر�س اجلمهوري

اح���ت���ف���ل ل������واء احل���ر����س
اجل��م��ه��وري بتقدمي جنود
�إناث للعلم ،بعد �أن �أنهني
�ن .ت��ر�أ���س
ف�ترة ال��ت��دري��ب
امل��ق��ررة ل��ه� ّ
ّ
االحتفال قائد ال��ل��واء العميد �سليم
�ث�ًل� ق��ائ��د اجلي�ش العماد
ف��غ��ايل مم� اً
ج���وزاف ع��ون ،وح�ضره امل��د ّرب��ون وذوو
املتخرجات وعدد من ال�ضباط.
ّ
بعد الن�شيد الوطني اللبناين و�أداء
الق�سم� ،أل��ق��ى العميد فغايل كلمة

�ائ�ًل�:
ت� ّ
�وج��ه فيها �إىل امل��ت��خ� ّ�رج��ات ق� اً
ّ
مت��ث��ل م���رة �أخ���رى
��ن ه����ذه،
دورت���ك� ّ
وجها من وج��وه التالحم بني اجلي�ش
ً
ّ
بكل فئاتهم وتالوينهم
واملواطنني
ّ
كل
و�أطيافهم ،واالنفتاح املتبادل على
ما من �ش�أنه اال�سهام يف تطوير املجتمع
اللبناين ،و�إظ��ه��ار منوذجه الإن�ساين
واحل�ضاري الرائد.
ي��زي��دك��ن ف��خ � ًرا
وم���ا
ّ
التخرج ،هو �أ ّنه
يف هذا
ّ
ي�أتي يف �أج��واء االنت�صار
ال��ت��اري��خ��ي ال���ذي ّ
حققه
اجلي�ش على الإرهاب يف
عملية «فجر اجلرود»� ،إذ
ق�سم غالٍ من ترابنا
حترر
ٌ
ّ

الوطني عند احل��دود ال�شرقية للوطن،
وا���س� ُت��ع��ي��دت ج��ث��ام�ين رف� ٍ
�ن،
���اق ل��ك� ّ
ا�ست�شهدوا على يد هذا الإرهاب املجرم،
و�شعبيا
وطنيا
ليكرم ه��ؤالء الأبطال
ً
ً
َّ
�إىل ج��ان��ب كوكبة م��ن �شهدائنا
الأبرار الذين ا�ستب�سلوا يف هذه املعركة
اال�ستثنائية.

 ...وتخريج دورتني

يف ح�ضور ال�سفري الإي��ط��ايل ال�سيد
 Massimo Marottiوقائد لواء احلر�س
اجلمهوري العميد �سليم خليل الفغايل
اً
ممثل قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون،
وامللحق الع�سكري العقيد
Massimiliano Sforza
وع��دد من ال�ضباط� ،أقيم
يف ثكنة �سعيد اخلطيب
 -حمانا احتفال تخريج
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دف��ع��ة م��ن ع�سكريي
ال���ل���واء �أن���ه���وا دورت��ي�ن
تدريبيتني يف جمال (�أمن
وح��م��اي��ة ال�شخ�صيات،
ّ
وتدخل �سريع)،
مداهمة
ب�إ�شراف فريق من املد ّربني
الإيطاليني.
ّ
وق���د ن��فّ ��ذ امل��ت��خ� ّ�رج��ون ب��ع��د ت�سلم
�شهاداتهم ،مناورة حول التدابري الفورية

تعر�ض �شخ�صية حلادث
املتّ خذة ل��دى
ّ
يتح�صن فيه
�إره���اب���ي ،وده���م مبنى
ّ
�إرهابيون وال�سيطرة عليه.
اخ��ت��ت��م االح��ت��ف��ال ب��ت��ق��دمي دروع
ت���ذك���اري���ة ل���ك� ّ
��ل من
ال�سفري  Marottiوامللحق
ال���ع�������س���ك���ري ال��ع��ق��ي��د
 ،Sforzaو�أع�ضاء الفريق
الإيطايل.

 ...ويف ال�شرطة
الع�سكرية
�أقيم يف مبنى قيادة
ال�شرطة الع�سكرية،
احتفال تخريج عد ٍد
من ال�ضباط والع�سكريني من خمتلف وح��دات اجلي�ش،
بعد �أن �أنهوا دورتني تدريبيتني حول «الك�شف على م�سرح
اجلرمية» ،و«�إدارة الأد ّل��ة اجلرمية» ،ب�إ�شراف فريق تدريب
متخ�ص�ص.
�إيطايل
ّ
ح�ضر االحتفال قائد ال�شرطة الع�سكرية العميد نبيل عبد

ّ
ال�سيد
ممث اًل العماد قائد اجلي�ش وال�سفري الإيطايل
الـلـه
ّ
ٍ
 Massimo Marottiعلى ر�أ�س وفد مرافق .وقد تال العميد
عبد اللـه كتاب �شك ٍر با�سم العماد عون ّ
و�سلمه �إىل ال�سفري
قدم له درع اجلي�ش التذكاري ،عربون امتنان
 ،Marottiكما ّ
ّ
قواتها امل�سلحة ال�صديقة.
وتقدير لل�سلطات الإيطالية وقيادة ّ

 ...و� ً
أي�ضا
يف مدر�سة
القوات اخلا�صة
ّ
يف ح�����ض��ور قائدها
العقيد الركن فادي
ّ
�ًل� قائد
خم���ول مم� ّ�ث اً
واملدعوين وذوي
اجلي�ش العماد جوزاف عون ،وعدد من ال�ضباط
ّ
القوات اخلا�صة بتخريج دورتي
ّ
املتخرجني ،احتفلت مدر�سة ّ
دهم وقن�ص.
ُ
ّ
تخلل االحتفال الذي �أقيم يف منطقة حنو�ش  -حامات،
كلمة للعقيد الركن ّ
خم��ول ،ن� ّ�وه فيها مب�ستوى ال��دورات

وجهود املد ّربني ،م�شد ًدا على �إيالء قيادة اجلي�ش الدورات اخلا�صة
أهمية املهارة يف الأداء وا�ستخدام
االهتمام الأق�صى ،الفتً ا �إىل � ّ
للمتخرجني،
ال�سالح .ويف اخلتام ،جرى ت�سليم ال�شهادات
ّ
متنوعة
املتخرجة عرو�ضً ا ع�سكرية
كما نفّ ذت الوحدات
ّ
ّ
احلية.
تكتيا بالذخرية
ومترينً ا
ً
ّ

 ...ويف مدر�سة
ال�صحة
الع�سكرية
�أُق����ي����م اح��ت��ف��ال
ت��خ��ري��ج دف��ع��ة من
الع�سكريني الذين
تابعوا دورة «م��د ّرب يف جمال الإ�سعافات الأولية» ،ب�إ�شراف
البعثة الدولية لل�صليب الأح��م��ر ال��دويل يف لبنان .تر�أ�س
االحتفال الذي �أقيم يف مدر�سة ال�صحة الع�سكرية – بدارو
ّ
ممث اًل قائد اجلي�ش العماد
جبور
العميد الركن �سامي ّ
ال�سيدة �سيلفي
ج��وزاف ع��ون ،وح�ضره نائب رئي�س البعثة
ّ

واملدعوين.
ثورال� ،إىل جانب عدد من ال�ضباط
ّ
ّ
قدمتها
املعدات
كمية من
املتخرجون
ت�سلم
وقد
الطبية ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بعثة ال�صليب الأحمر اللبناين ،كما تال العميد الركن
جبور كتاب �شكر با�سم العماد قائد اجلي�ش ّ
لل�سيدة
و�سلمه
ّ
ّ
ثورال عربون تقدير وامتنان.
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جي�شنا
اجلي�ش ت�س ّلم
� 3سيارات �إ�سعاف ورابعة للإطفاء
�أقيم يف قيادة ال��ل��واء اللوج�ستي – كفر�شيما ،احتفال
مبنا�سبة ّ
ت�سلم ثالث �سيارات �إ�سعاف و�سيارة �إطفاء جمهزة،
مقدمة من جمعية م�ساندة ال�شرق  Orient Helferمل�صلحة
ّ
اجلي�ش.
ح�ضر االحتفال نائب رئي�س الأركان للتجهيز العميد الركن
ممث اًل العماد قائد اجلي�ش� ،إىل جانب ّ
جان فرح ّ
ممثل ال�سفري
ال�سيد  Michael Reussوامللحق الع�سكري الأملاين
الأملاين
ّ
املقدم  ،Dietrich Jenschورئي�س اجلمعية ال�سيد Christian

.Springer
وقد تال العميد
ال���رك���ن ف��رح
ك��ت��اب �شك ٍر
ب��ا���س��م ال��ع��م��اد
ق���ائ���د اجل��ي�����ش
ّ
لل�سيد
و�سلمه
ّ
،S p r i n g e r
منو ًها فيه مببادرة اجلمعية ،ومعر ًبا عن االعتزاز بالعالقات
ّ
التاريخية التي جتمع �شعبي لبنان و�أملانيا وجي�شيهما.

تكرم اجلي�ش اللبناين يف فندق مرتوبوليتان
�شركة هيلتون ّ

برعاية قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون وبدعوة من �شركة هيلتون العاملية،
�أُقيم يف فندق املرتوبوليتان – حر�ش تابت ،حفل غداء تكرميي للع�سكريني
اجلرحى الذين �أ�صيبوا يف املعارك منذ العام  2014وحتى عملية «فجر اجلرود»،
ولأفراد عائالت الع�سكريني � -شهداء �ساحة ال�شرف خالل الفرتة نف�سها.
ّ
ممثال العماد قائد اجلي�ش وعدد من
ح�ضر احلفل العميد الركن خليل يحي
ال�سيد Rudi
ال�ضباط ،رئي�س �شركة هيلتون يف ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا وتركيا
ّ
 ،Jagersbacherوعدد من مدرائها الإقليميني .وقد �ألقى ممثل العماد قائد
اجلي�ش كلمة باملنا�سبة� ،شكر فيها �إدارة ال�شركة تقديرها للجي�ش وت�ضامنها
منو ًها بالت�ضحيات التي بذلها الع�سكريون ال�شهداء واجلرحى و�أفراد عائالتهم.
مع جرحاه وعائالت �شهدائهّ ،

ال�سفارة ال�صينية
تومل لعدد من �أبناء
الع�سكريني ال�شهداء
ب��دع��وة م��ن ال�����س��ف��ارة
ال�صينية� ،أقيم يف نادي
ال�ضباط – ال�ي�رزة ،حفل
غ����داء ت��ك��رمي��ي ل��ع��دد
م��ن �أب��ن��اء الع�سكريني
ال�شهداء ،ح�ضره العميد
اً
ال�سيد � ،H.E Wang Kejianإىل جانب عددٍ
ّ
ممثل قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون وال�سفري ال�صيني
الركن عدنان �أبو يا�سني
ّ
ّ
قدم العميد الركن �أبو يا�سني كتاب
من ال�ضباط
واملدعوين .وقد تخلل احلفل توزيع حقائب مدر�سية على �أبناء ال�شهداء ،كما ّ
ّ
�شكر لل�سفري  Kejianبا�سم العماد قائد اجلي�ش.
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تكرم الفائزين يف م�سابقة �إعداد مل�صقات �إعالنية من وحي عيد اجلي�ش و�شهدائه
قيادة اجلي�ش ّ
أك���������د م���دي���ر
� ّ
التوجيه العميد
ع��ل��ي قان�صو � ّأن
قيادة اجلي�ش ت�ضع
يف ّ
�سلم �أولوياتها،
التوا�صل مع جيل
ال�شباب اللبناين
وم��د ي��د ال��ع��ون له
ّ
���ض��م��ن ال��ق��درات
والإم���ك���ان���ات،
املتوافرة لديها.
ك�ل�ام العميد
قان�صو جاء خالل
اح���ت���ف���ال م� ّ�ث��ل
خ�ل�ال���ه ال��ع��م��اد
قائد اجلي�ش ،يف
م��ن��ا���س��ب��ة ت��وزي��ع
اجل�����وائ�����ز ع��ل��ى
الفائزين باملراتب الثالث الأوىل يف م�سابقة �إعداد مل�صقات
�إعالنية من وحي عيد اجلي�ش و�شهدائه للعام .2017
�أقيم االحتفال يف النادي الع�سكري املركزي – املنارة ،وح�ضره
عدد من ال�ضباط� ،إىل جانب مندوبني من اجلامعة اللبنانية
وجمعية �شباب لبنان نحو الوطنية،
واجلامعات اخلا�صة،
ّ
اّ
والطلب امل�شاركني وذويهم.
توجه
بعد الن�شيد الوطني اللبناين� ،ألقى العميد قان�صو كلمة ّ
فيها بالتهنئة �إىل جميع املتبارين ،وبال�شكر �إىل م�س�ؤويل
وجمعية �شباب لبنان نحو الوطنية ،الذين
اجلامعات الوطنية
ّ
ومما قالهّ �« :إن ثقة
�أ�سهموا بدورهم يف �إجناح هذه امل�سابقةّ ،

ومكوناتهم باجلي�ش ،والتي
اللبنانيني مبختلف �أطيافهم
ّ
ّ
جتلت يف التفافهم حوله خالل جميع املعارك التي خا�ضها
�ضد �أعداء الوطن و�آخرها عملية «فجر اجلرود»� ،إنمّ ا ت�ضاعف
ّ
مهمة
من م�س�ؤولية اجلي�ش وت�صميمه على حتقيق النجاح يف � ّأي ّ
�سيقوم بها .و�أنتم جيل ال�شباب كنتم وال تزالون ،الأكرث ثقة
بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،والأكرث ح�ضو ًرا يف م�ساندتها يف �أوقات
احلرب وال�سلم على ال�سواء .فلتكن لديكم �إرادة العمل على
�ضحوا
النهو�ض والتطوير ،وفا ًء لدماء ال�شهداء واجلرحى الذين ّ
يف �سبيل لبنان ،و�ضما ًنا مل�ستقبل هذا الوطن الذي تريدونه على
�صورة طموحاتكم و�أحالمكم».
ّ
وق��د �سلم مدير التوجيه
اجل��وائ��ز للفائزين ،حيث
فاز مل�صق الطالبة ربيكا
ال�سمراين (جامعة ال��روح
ال��ق��د���س – الك�سليك)
ب��امل��رت��ب��ة الأوىل ،كما
اح���ت� ّ
��ل م��ل�����ص��ق ال��ط��ال��ب
ج��ان ب��ول نهرا (اجلامعة
اللبنانية) املرتبة الثانية.
� ّأم��ا مل�صق املرتبة الثالثة
فكان للطالب علي جندي
(اجلامعة اللبنانية).
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يوميات
أمنية
� ّ

�إعداد :نينا عقل خليل

�أ�سفرت التدابري الأمنية وعمليات الدهم التي ّنفذها اجلي�ش بني
منت�صف �أيلول و�أواخر ت�شرين الأول املا�ضيني ،عن توقيف �إرهابيني
املخت�ص� ،إىل
ومطلوبني بجرائم خمتلفة ،و�إحالة �آخرين على الق�ضاء
ّ
�ضبط �أجهزة جت�س�س عائدة للعدو الإ�سرائيلي.
ويف ما يلي التفا�صيل وفق ما �أوردتها البيانات ال�صادرة عن قيادة اجلي�ش
– مديرية التوجيه.

�إحالة موقوفني على الق�ضاء

�أُحيل،
�أُوقف،
ُ�ضب َِط...

املخت�ص،
�أحالت مديرية املخابرات على الق�ضاء
ّ
اً
وفق �سل�سلة بيانات �أ�صدرتها القيادة ،كل من:
• الفل�سطيني – الدامناركي ماهر كايد
ً
بخلية �إره��اب� ّ�ي��ة يف
�سابقا
زع��ي�تر ،الرتباطه
ّ
الدامنارك ،تابعة لتنظيم القاعدة ،كانت قد
�أقدمت على التخطيط لتنفيذ �أعمال �إرهابية
عدة دول �أوروبية،
يف البلد املذكور ،بالإ�ضافة �إىل ّ
ّ
لتلقي تدريبات يف هذا الإط��ار داخ��ل �أحد
وت��ردده �إىل لبنان
ّ
املخيمات الفل�سطينية.
ّ
• املدعو عبد الرحمن حممد املو�سى ،الرتباطه بتنظيم
«داع�ش» الإرهابي ،وتوا�صله وتخطيطه مع �أحد قيادييه يف
�سوريا لاللتحاق بالتنظيم املذكور .وبعد ف�شل عملية انتقاله
�إىل �سوريا ،وافق املدعو مو�سى على تنفيذ عملية انتحارية يف
ً
الحقا ،بطلب من القيادي
يحددان
لبنان ،يف تاريخ ومكان
ّ
املذكور.
إرهابية ،متّ توقيف جميع عنا�صرها يف منطقة
خلية �
•
ّ
ّ
طرابل�س ،حيث اعرتفوا بارتباطهم بتنظيم «داع�ش» الإرهابي
ومتابعة �إ�صداراته ،وعقدهم االجتماعات الدورية ،وتوا�صلهم مع
خميم عني احللوةّ ،
وتلقيهم
�أحد قياديي التنظيم املوجود داخل ّ
التوجيهات منه .وقد �أبدى املوقوفون ا�ستعدادهم للقيام ب�أعمال
�أمنية يف عدد من املناطق اللبنانية بناء لتوجيهاته ،ولإر�سال
احلواالت املالية له.
• املدعو عبادة م�صطفى احلجريي وه��و �أح��د �أب��رز عنا�صر
تنظيم جبهة الن�صرة الإرهابية التي كانت يف منطقة عر�سال
واملجموعات الأمنية التابعة لها داخل البلدة .وقد �ضبط بحوزته
لوج�ستيا مل�صلحة اجلبهة
�أ�سلحة وذخائر حربية ،واعرتف بعمله
ً
املذكورة ،من خالل ت�أمني الأ�سلحة والذخائر واملواد الغذائية
ّ
امل�سلحني داخل منزله يف عر�سال،
ريا من
لها ،و�إيوائه عد ًدا كب ً
إرهابية.
ونقلهم بعدها �إىل جرود البلدة لاللتحاق باملجموعات ال
ّ
كما اع�ترف ب�إقدامه خالل �شهر �آب من العام  2014مع
وال��ده م�صطفى احلجريي امللقب بـ«�أبو طاقية» ،على اقتياد
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الع�سكريني وت�سليمهم �إىل تنظيم جبهة
الن�صرة الإره��اب��ي� ،إ�ضافة �إىل عمله بتجارة
الأ�سلحة والذخائر احلربية وتزويد املجموعات
بعدة عمليات خطف
ال
إرهابية بها ،وقيامه ّ
ّ
�أ�شخا�ص و�إطالق �سراحهم مقابل فدية مالية.
بكور النتمائه �إىل
• ال�سوري خالد عبد احلميد ّ
إرهابية التي كانت موجودة
�أحد التنظيمات ال
ّ
يف منطقة عر�سال ،وقتاله �إىل جانبه ،وم�شاركته
يف الهجوم على مركز ف�صيلة درك عر�سال بتاريخ 2014/8/2
واقتحامه ،واال�ستيالء على الأ�سلحة والذخائر احلربية العائدة
لعنا�صره ،واقتياد ه�ؤالء العنا�صر �إىل منزل الإرهابي الفا ّر م�صطفى
احلجريي امللقـب بـ«�أبو طاقية».
• الفل�سطينيني املنت�صر باللـه عادل ال�صريف ويو�سف خليل
نا�صر ،وال�سوري حممود ف�ؤاد احلاج علي ،النتماء الأول والثاين �إىل
جمموعة الإرهابي الفا ّر فادي �إبراهيم �أحمد علي �أحمد ،امللقب
بـ«�أبو اخلطاب» ،التابعة لتنظيم «داع�ش» الإرهابي ،و�إقدامهما
إرهابية ،ومراقبة ع�سكريني
على التخطيط للقيام ب�أعمال �
ّ
خميم
بغية ت�صفيتهم ،و�شراء متفجرات و�صواعق من داخل
ّ
عني احللوة ،ال�ستخدامها يف ت�صنيع العبوات والأحزمة النا�سفة،
إرهابية بتكليف من املدعو «�أبو اخلطاب»،
و�إي��واء عنا�صر �
ّ
وت�أمني بطاقات هوية فل�سطينية م��ز ّورة لهم ،بغية ت�سهيل
حركة ّ
تنقالتهم ،بالإ�ضافة �إىل قيامهما بتحويل الأم��وال
ل�صالح التنظيم الإرهابي املذكور ،بوا�سطة مكتب خم�ص�ص
لذلك عائد للموقوف ال�سوري الأخري.
• ال�سوريني ا�سماعيل عمر الفا�ضل و�أن�س ر�ضوان جربان ،النتماء
الأول �إىل جبهة الن�صرة ،والثاين �إىل «داع�ش» ،وم�شاركتهما يف
الهجوم على املراكز الع�سكرية يف بلدة عر�سال خالل العام
 ،2014وقيامهما بالإجتار بالأ�سلحة والذخائر احلربية مل�صلحة
التنظيمني املذكورين.

عدة مناطق
عمليات وتوقيفات يف ّ

خلية
على �أثر توافر معلومات ملديرية املخابرات عن قيام
ّ

تابعة لتنظيم «داع�ش» الإرهابي ،يرت�أ�سها امل�صري فادي ابراهيم
�أحمد علي �أحمد ّ
خميم
امللقب بـ«�أبو اخلطاب» ،املتواري داخل ّ
عني احللوة ،بالتخطيط والتح�ضري للقيام بعمل �إرهابي ،نفّ ذت
عدة عمليات دهمّ � ،أدت �إىل توقيف
املديرية (ّ )2017/9/15
ٍ
باخللية املذكورة،
ب�شكل �أو ب�آخر
� 19شخ�صً ا الرتباطهم
ّ
املخت�ص.
م�ستمرة مع املوقوفني ب�إ�شراف الق�ضـاء
والتحقيقات
ّ
ّ
ويف ال�سياق نف�سه ،دهمت ق� ّ�وة من اجلي�ش (،)2017/9/18
ّ
حملة كامد اللوز – البقاع الغربي ،عائدة
مزرعة م�شبوهة يف

عدة مغاور بداخلها
وادي اخليل  -عر�سال ،وبتواريخ خمتلفةّ ،
كمية من الذخائر
معدة للتفجري ،بالإ�ضافة �إىل
عبوات ّ
ّ
متخ�ص�صة من فوج الهند�سة،
احلربية ،وقد ح�ضرت جمموعة
ّ
وعملت على تفجريها يف مكانها .كما �ضبطت يف منطقة
الرهوة – عر�سال ،ن�سفية م�ؤلفة من  3عبوات مو�صولة يف ما
كمية من الذخائر.
وجمهزة للتفجري ،بالإ�ضافة �إىل
بينها
ّ
ّ
وقامت وحدة متخ�ص�صة من فوج الهند�سة يف اجلي�ش بتفجري
 5عبوات نا�سفة يف جرود منطقة عر�سال ،زنة الواحدة منها

للمدعو ر�ضوان علي ح�سن ،حيث �أوقفته و�ضبطت داخل املزرعة
وكمية من الذخائر اخلفيفة،
حربيتني ورمانة يدوية
بندقيتني
ّ
ّ
ّ
وكمية من الأعتدة
بالإ�ضافة �إىل عدد من بنادق ال�صيد،
ّ
ّ
املتنوعة .كما دهمت مزرعة �أخ��رى يف املحلة
الع�سكرية
ّ
نف�سها عائدة للمدعو خالد ح�سني احلاج من دون العثور عليه،
كمية من املناظري اخلا�صة بالبنادق
وقد �ضبطت يف داخلها
ّ
متنوعة.
احلربية و�أعتدة ع�سكرية
ّ
قوة من اجلي�ش يف بلدة اللبوة ،عد ًدا من املواطنني
و�أوقفت ّ
املطلوبني لإقدامهم على �إطالق النّ ار يف �أوقات �سابقة ،وهم:
ح�سن مهدي العيتاوي ،علي مهدي العيتاوي ،مهدي ح�سني
العيتاوي وعرفات عبداللـه ّ
بلوط ،كما �ضبطت داخل منزل
وكمية من الذخائر
املدعو علي حممد العيتاوي بندقية حربية
ّ
اخلفيفة.
ويف � ،2017/9/27ضبطت دورية من مديرية املخابرات يف بلدة
جمهزة للتفجري ،تزن
خربة يونني  -جرود عر�سال 6 ،عبوات
ّ
الواحدة منها  500كلغ ،كما متّ العثور داخل �إحدى املغاور
التي كانت ت�س�ستخدمها املجموعات الإرهابية على عد ٍد من
املتفجرات والأحزمة النا�سفة ،وقد عمل اخلبري الع�سكري على
تفكيكها.
ّ
�إىل ما �سبق� ،ضبطت دورية تابعة ملديرية املخابرات يف حملة

ّ
خملفات
 15كلغ ،وعبوة �أخرى زنة  30كلغ ،جميعها من
إرهابية.
التنظيمات ال
ّ
وبنتيجة الر�صد واملتابعة ،وبعد عملية ا�ستدراج �أمنية من داخل
خميم عني احللوة �أوقفت مديرية املخابرات ( ،)2017/10/20املدعو
ّ
إرهابية تابعة لـ«داع�ش»،
خلية �
�أحمد الب�ستاين وهو من عداد
ّ
ّ
فر عدد من
كان ير�أ�سها الإرهابي املوقوف جمال فاطمة ،وقد ّ
ً
املخيم املذكور.
�سابقا �إىل داخل
�أع�ضائها
ّ

�ضبط مطلوبني بتهمة الإجتار باملخدرات

يف  ،2017/10/14وخالل قيام دوري��ة تابعة ملديرية املخابرات
بدهم منازل مطلوبني يف ّ
حملة اجلناح بجرم االجتار باملخدرات،
التهجم على عنا�صر الدورية
�أقدم ال�سوري حممد النجار على
ّ
اً
فتم �إطالق النّ ار باجتاهه ما �أدى �إىل
حماول الفرار من �أمامهمّ ،
�إ�صابته يف قدمه الي�سرى ،حيث جرى توقيفه مع املواطن عبا�س
ا�سماعيل ال��ذي كان برفقته .وقد �ضبطت بحوزتهما مواد
وكمية كبرية من ح�شي�شة الكيف ،بالإ�ضافة �إىل 4
خمدرة
ّ
كامريات و�أجهزة �إلكرتونية خمتلفة .متّ نقل املدعو حممد
النجار �إىل �أحد م�ست�شفيات املنطقة للمعاجلة ،و�أُحيل املوقوف
ّ
املخت�ص.
الآخر مع امل�ضبوطات �إىل املرجع
ّ
ويف ال�سياق نف�سه� ،أوقفت مديرية املخابرات ( )2017/9/10يف
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يوميات
أمنية
� ّ

ّ
حملتي �صربا – ك�سروان
وال�ضاحية اجلنوبية ،اللبناين
كمية كبرية من مادة الهريويني،
(ج.ر) الذي �ضبطت بحوزته
ّ
لتجولهم مب�ستندات منتهية
وال�سوريني (ع.م)( ،م.ر)( ،ع�.ض)،
ّ
حبات من الكبتاغون.
ال�صالحية ،و�ضبطت بحوزتهم ّ 1810
كذلك� ،أوقفت الفل�سطيني �أ.ب امللقب بـ «بوب» ،و�ضبطت
كمية من املخدرات ،وقد اعرتف برتويجها وتعاطيها.
معه
ّ

مكافحة التهريب

يف �إطار مكافحة التهريب على احلدود اللبنانية – ال�سورية،
�ضبطت دورية تابعة للجي�ش ( )2017/10/18بالقرب من �أحد
ّ
حملة البقيعة – عكار ،حواىل � 40ألف ليرت
الطرق الرتابية يف
ّ
م�ضخات و 8خزانات
من مادة املازوت الأخ�ضر ،بالإ�ضافة �إىل 3
�سعة الواحد منها ح��واىل � 50أل��ف ليرت ،وع��دد من اخلراطيم
املمتدة على جانبي احلدود .متّ ت�سليم امل�ضبوطات �إىل املرجع
املخت�ص لإجراء اّ
اللزم.
ّ

�ضبط �أجهزة جت�س�س للعدو الإ�سرائيلي

�ضبطت دورية من مديرية املخابرات يف خراج بلدة كفر�شوبا
�شمال موقع روي�سات العلم ،جهاز جت�س�س عائد للعدو
الإ�سرائيلي ،وه��و كناية
عن كامريا حرارية داخل
علبة م�صنوعة من الفيرب
غال�س ،ومو�صولة بلغمني
�ضد الأ�شخا�ص،
�أر�ضيني
ّ
وقد عمل فريق متخ�ص�ص
م��ن ف��وج الهند�سة على
تفكيكه و�إج��راء ال�ّل�اّ زم
ب�ش�أنه.
ويف � ،2017/10/4ضبطت
دوري��ة �أخ��رى يف خ��راج بلدة
بليدا – ق�ضاء بنت جبيل،
جوي تابع للعدو الإ�سرائيلي ،وقد متّ ت�سليمه �إىل
جهاز ر�صد ّ
اّ
املخت�صة لإجراء اللزم.
املراجع
ّ

�إنقاذ مواطنني داخل املياه الإقليمية

ر�صدت القوات البحرية يف عر�ض البحر مقابل مركز وجه
اً
ّ
ميل خ��ارج املياه
حملة �أن��ف��ة وعلى م�سافة 23
احلجر يف
مركبا على متنه � 32شخ�صً ا �سور ًيا بينهم
الإقليمية اللبنانية
ً
القوات البحرية �إىل اعرتا�ض
ن�ساء و�أطفال .عمدت دورية من ّ
املركب ،والذي تبينّ �أ ّنه ّ
معطل ،ومتّ �إنقاذهم ونقلهم �إىل الأرا�ضي
اللبنانية لإج��راء التحقيق معهم ،ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص،
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بعد ت�أمني جميع
الو�سائل ال�ضرورية
واالح���ت���ي���اج���ات
اّ
اللزمةل�سالمتهم.

مكافحة جرائم

�أف��������ادت ق��ي��ادة
اجل��ي�����ش م��دي��ري��ة
التوجيه (يف بيانني
���ص��ادري��ن يف 9/9
و )2017/10/5ب�أ ّنه
متّ خ�ل�ال �شهري
�أيلول وت�شرين الأول
املن�صرمني ،توقيف
نحو � 13749شخ�صً ا من جن�سيات خمتلفة ،لتو ّرط بع�ضهم
إرهابية و�إطالق نار واعتداء على مواطنني ،واالجتار
يف جرائم �
ّ
باملخدرات ،والقيام ب�أعمال �سرقة وتهريب وحيازة �أ�سلحة
وممنوعات ،وارتكاب بع�ضهم الآخر خمالفات عديدة ،ت�شمل
التجوال داخل الأرا�ضي اللبنانية من دون �إقامات �شرعية ،وقيادة
�سيارات ود ّراجات نار ّية من دون �أوراق قانونية.
و���ش��م��ل��ت امل�����ض��ب��وط��ات
 30بندقية ح��رب��ي��ة ،و27
م�سد�سا ،و 42بندقية �صيد،
ً
وكميات من
ومدفع هاون
ّ
الذخائر اخلفيفة واملخدرات،
وع��د ًدا من �أجهزة الت�أليل
واالت�����ص��االت وك��ام�يرات
املراقبة ،وطائرتني �صغريتني
م�������س�ّي�رّ ت�ي�ن ع����ن ب��ع��د،
بالإ�ضافة �إىل �ضبط 165
�سيارة ،و 207د ّراج��ة نار ّية،
و 49بيك �آب ،و� 3شاحنات،
و 11مركب �صيد ود ّراج���ة مائية .ومتّ ت�سليم املوقوفني مع
امل�ضبوطات �إىل املراجع املخت�صة لإجراء الالزم.

ر�ش مبيدات زراعية ملكافحة احل�شرات

طوافات
يف �إطار
ّ
املهمات الإمنائية التي ينفّ ذها اجلي�ش ،قامت ّ
للقوات اجلوية بر�ش مبيدات زراعية خا�صة مبكافحة
تابعة
ّ
احل�شرات فوق بع�ض �أح��راج ال�صنوبر يف ق�ضاءي املنت ال�شمايل
املهمة مناطق :بنابيل ،عني الزيتونة ،وطى
وبعبدا ،وقد �شملت
ّ
ّ
املروج _ بولونيا ،عني ال�صف�صاف ،اخللة ،القعقور ،املتني ،بيت
والكحلونية.
�شباب ،الد ّوار
ّ

مديريات
معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ

مديريـة التعـاون

�إلـى مـزيـد مـن
م�سي �أع��م��ال مديرية
زار
رّ
التعاون الع�سكري – املدين
 CIMICالعميد الركن
�إيلي �أب��ي را�شد مع وف� ٍ�د من
مقر قيادة قوات الأمم
املديرية ّ
املتّ حدة امل� ّؤقتة يف لبنان يف
الناقورة .وقد بحث اجلانبان
يف مو�ضوع الق�سم الإقليمي
للتعاون الع�سكري – املدين
املنوي ا�ستحداثه يف منطقة
اجلنوب – ثكنة مرجعيون.
ويف ختام اللقاء� ،شكر رئي�س
الوفد قيادة القوات املذكورة
مثمنً ا اهتمامها بتطوير
ّ
ق��درة التعاون الع�سكري –
امل��دين يف اجلي�ش اللبناين،
متمنيا املزيد من التعاون
ً
والتوا�صل يف امل�ستقبل.
ك��ذل��ك زار ال��وف��د بلدية
مرجعيون واجتمع باملجل�س
البلدي ملناق�شة �آلية العمل
امل�����ش�ترك لت�سهيل �إجن���از
م�شروع الق�سم الإقليمي يف
املنطقة.
�إىل ذل��ك ا�ستقبل العميد
وفدا هولند ًيا
الركن �أبي را�شد ً
برئا�سة امللحق الع�سكري
ال��ه��ول��ن��دي يف لبنان املقدم
،Carel Gerritsen Johan
يف ح�ضور �ضباط من اجلي�ش،
وب��ح��ث امل��ج��ت��م��ع��ون �سبل
ال��ت��ع��اون يف جم��ال التدريب
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الع�سكري-املدين

القدرات
بهدف تطوير مهارات الأداء
وتفعيل الإنتاجية.
يف ال�سياق نف�سه ،ا�ستقبل
العميد ال��رك��ن �أب���ي را�شد
� ً
أي�ضا ،رئي�س فريق التدريب
والتعاون الكندي يف لبنان
املقدم  Eric Gilsonوبحث
معه يف �إمكان التعاون يف
جمال التدريب.
من جهة ثانية ،زار وفد من
ال�سفارة الهولندية برئا�سة
امللحق الع�سكري املقدم
 Gerristenملعب الدراوي�ش
يف حم��ل��ة ب���اب ال��ت��ب��ان��ة –
ط��راب��ل�����س ،حيث ك��ان يف
م�سي �أعمال الق�سم
ا�ستقباله
رّ
الإقليمي للتعاون الع�سكري
– امل��دين يف ال�شمال املقدم
ّ
تخلل الزيارة
مي�شال ف��رح.
ج��ول��ة يف امللعب امل��ذك��ور،
واج��ت��م��اع تن�سيقي عر�ض
خالله املقدم فرح �إيجازًا حول
م�شاريع املديرية.
أخ�ي�را� ،شاركت املديرية
�
ً
يف التمرين القتايل امل�شرتك
 Resolute Responseالذي
نفّ ذته وح��دات من اجلي�ش
يف قاعدة جونية البحرية مع
فريق التدريب الأم�يرك��ي،
متر�س عنا�صر
وذلك بهدف ّ
امل��دي��ري��ة يف ال��ت��ع��ام��ل مع
الرهائن والالجئني.
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مديريات
خالل الإ�ضاءة على القيم الإن�سانية والوطنية التي
ّ
امل�سلحة يف �أثناء النزاعات،
حتكم عمل القوات
تقيدها بالقوانني والأعراف الدولية.
وتظهر مدى ّ
كما �أ�شار العميد الركن يا�سني �إىل ثقة املجتمع
الدويل بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية نتيجة التزامها املعايري
مذك ًرا الطلبة
القانونية والإن�سانية يف ن�شاطاتها،
ّ
واحل�ضور ب�أ ّنهم ُر ُ�سل لهذا اجلي�ش يف جمتمعهم.
بدورها �ألقت الآن�سة �سيلني احلاج (من جامعة
ّ
فا�ستهلتها بتحية
�سيدة اللويزة) كلمة الطالب،
منوهة مبناقبيته
وفاء وتقدير للجي�ش اللبناينّ ،
والتزامه الت�شريعات التي ترعى النزاعات امل�سلحة،
وبجهوده لإدماج قوانني احلرب وحقوق الإن�سان يف

مديرية القانون الدويل
الإن�ساين وحقوق الإن�سان

تخريج دورة جديدة

تعهد لبنان كطرف يف
�ضمن ن�شاطاتها يف �إطار ّ
ّ
اتفاقيات جنيف الدولية ( ،)1949نظمت مديرية
القانون ال��دويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان ال��دورة
اخلام�سة للتدريب على القانون الدويل الإن�ساين.
طالبا من عدة جامعات يف لبنان،
تابع الدورة 26
ً
واختتمت باحتفال.
ت�ضمن منهاج الدورة عدة موا�ضيع تندرج يف �إطار
ّ
ّ
القوانني التي ترعى النزاعات امل�سلحة ،وم�س�ؤولية
القادة �إ�ضافة �إىل م�سائل احلياد ،واالحتالل ،ومبادئ
اللجنة الدولية لل�صليب االحمر ودورها يف النزاعات
ّ
امل�سلحة ،واملحاكم اجلنائية الدولية.
التخرج يف كلية ف���ؤاد �شهاب
و�أقيم احتفال
ّ
للقيادة والأركان ،يف ح�ضور قائدها العميد الركن
الطيار ب�سام يا�سني ممثلاً العماد قائد اجلي�ش،
ّ
ومدير القانون ال��دويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان
العميد م��روان عيد ،وع��دد من ال�ضباط ،وعمداء
كليات احلقوق والعلوم ال�سيا�سية يف اجلامعات
اللبنانية واخلا�صة.
لاّ
املتخرجني
توجه ممثل قائد اجلي�ش �إىل الط ب
يف كلمته ّ
ّ
منو ًها بالتفاعل بني اجلامعات الوطنية واجلي�ش اللبناين من
ّ
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ا�سرتاتيجيته.
للمتخرجني ثم �أقيم حفل
ويف اخلتام ،متّ ت�سليم الإفادات
ّ
كوكتيل للمنا�سبة.

خدمات
وتقدميات

�إعداد :ندين البلعة خريالله

لطاملا �سعت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �إىل
وخ�صو�صا
ت�أمني اخلدمات الأ�سا�س ّية،
ً
الطبية منها للع�سكريني وعائالتهم،
وعملت على تطويرها وحت�سينها .ويف
هذا ال�سياق ت� ّؤمن ال�صيدلية الع�سكرية
املركزية يوم ًّيا �صرف نحو  2000و�صفة
طبية ت�شمل خمتلف �أنواع الأدوية.
يف ما يلي �إ�ضاءة على عمل ال�صيدلية
والتطور الذي �شهدته يف لقاء جمعنا
ّ
برئي�سها العقيد ال�صيديل جمال مكرزل.

ت�أمني الأدوية وتدريب ال�صيادلة

تتوىل ال�صيدلية الع�سكرية املركزية
ت�أمني الأدوي��ة ،للع�سكريني يف اخلدمة
الفعلية وامل��ت��ق��اع��دي��ن وعائالتهم،
ول��ل��م��وظ��ف�ين امل���دن���ي�ي�ن احل��ال��ي�ين
وامل��ت��ق��اع��دي��ن ،ول��ع��ائ�لات ال�شهداء.

ال�صيدلية الع�سكرية
�أف�ضل �أنواع الأدوية
م�ستمر
والتطور
ّ
ّ
ت��ع��ل��ي��م��ات ���ص��رف الأدوي������ة و���ش��روط
ت�سليمها ،وال��ت��ي تعتمد يف جميع
�صيدليات امل��ن��اط��ق ،وم��ن مهماتها
ا�ستقبال �ضباط اخت�صا�صيني يف ال�صيدلة
متر�س
وطالب جامعيني يتابعون فرتة ّ
ّ
يف االخ��ت�����ص��ا���ص .ك��م��ا �أن��ه��ا تنظم
�سنو ًيا حواىل  6دورات حما�سب �صيديل
يتابعها ع�سكريون من خمتلف قطع
اجلي�ش ،وت� ّؤهلهم للعمل يف ال�صيدليات
الع�سكرية.
�إىل ذل���ك ،يلقي �ضباط ال�صيدلية
حما�ضرات توعية �صحية يف خمتلف
عدة موا�ضيع (�أمرا�ض
قطع اجلي�ش حول ّ
جلدية� ،إيدز� ،إنفلوانزا ،خمدرات.)...

العقيد ال�صيديل جمال مكرزل
كما ت �� ّؤم��ن الأدوي���ة مل�صابي احل��رب،
ّ
م�ستمر �أدوي��ة الأمرا�ض
وتوفر ب�شكل
ّ
امل�ستع�صية (�سرطان ،زرع وغ�سل ِ
كلى،
�أمرا�ض ع�صبية ن��ادرة )...و�أدوية العالج
الدائم (�سكري� ،ضغط.)...
ت�ضع ال�صيدلية الع�سكرية املركزية

�آلية العمل

• ما هي الآلية التي يح�صل من خاللها
املري�ض �أو امل�ستفيد على الدواء؟
 ا���س � ُت��ح � ِدث م��ن��ذ ���س��ن��وات برنامجت�أليل ي�صل ب�ين جميع ال�صيدليات
ويت�ضمن معلومات من
الع�سكرية،
ّ
بينها �سجل �صحي �إل��ك�تروين لكل
مري�ض .ه��ذا ال�سجل مطابق لل�سجل
معتمدا ،ون�ستطيع
الورقي الذي ما زال
ً
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خدمات
وتقدميات
من خالله معرفة الأدوي��ة التي ح�صل
عليها وكميتها وتاريخ ا�ستالمها.
يق�صد امل�ستفيد ال�صيدلية الع�سكرية
ّ
�سجله ال�صحي والو�صفة الطبية
ومعه
الع�سكرية .ي��ت��أك��د ال�صيديل من
مطابقة الأدوية ا ُملد َرجة فيها ملحتويات
ال�سجل الرقمي.
يقوم ال�صيديل بتخريج الأدوي���ة على
ن��ظ��ام ال��ت��أل��ي��ل ،وي��ت �ولىّ عن�صر تقني
(ع�سكري �أو موظف م��دين) ،حت�ضري
الأدوي���ة ومتريرها �إىل عن�صر ثالث هو
أكد
عن�صر املراقبة  Controlالذي يت� ّ
أخ�ي�را ينادي
م��ن الكمية وال��ن��وع .و�
ً
أكد من
عن�صر الت�سليم امل�ستفيد ،يت� ّ
ّ
ّ
�شارحا له طريقة
وي�سلمه الأدوية
�سجله
ً
ا�ستعمالها.
ال ينتهي العمل هنا� ،إذ يتولىّ فريق
م���ؤ ّل��ف م��ن � 3أو  4عنا�صر جتميع
الو�صفات للت�أكد من ّ
دقة املعلومات
ّ
املتعلقة بتخريج الدواء وت�سليمه ،وعند
ال�شك ب�أي خط�أ ُيعاد االت�صال بامل�ستفيد
لت�صحيحه.
• ماذا يفعل امل�ستفيد يف حال نفاذ دواء
معينّ ؟
 معظم الأدوية متوافرة ،ولكن عندنوجه املري�ض
نفاذ �أحدها من املخزنّ ،
مبا�شر ًة �إىل �صيدلية الفرع الأول (املعروفة
ب�صيدلية ال�شراء) ،فهناك ،وبف�ضل جلنة
يتم ا�ستدراج عرو�ض �سنوية
خا�صة،
ّ
وتوقيع اتفاقيات مع �شركات الأدوية
ّ
تتخطى
نح�صل مبوجبها على ح�سومات
الـ .%50و�شراء الدواء من هذه ال�صيدلية ال
ّ
يوفر يف الكلفة على امل�ستفيد فح�سب،
بل ّ
يوفر � ً
أي�ضا على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ت�سدد للم�ستفيد قيمة امل�ساعدات
التي
ّ
املر�ضية ،وهو �إ�ضافة �إىل ذلك ي�ضمن
ت�أمني الدواء الأ�سا�سي والأ�صلي.
ؤكد العقيد مكرزل �أن ال م�شكلة
وي� ّ
يف ت�أمني الأدوية ،فالنواق�ص تُطلب فو ًرا
من جهاز التموين الذي ميلك خمزو ًنا
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لعدة �أ�شهر.
يكفي
ّ
ك���م���ا � ّأن ح�����س��ن
االخ��ت��ي��ار يف تلزمي
الأدوي����ة م��ع م��راع��اة
النوعية والكلفة،
ج����ع����ل ال��ك��م��ي��ة
املتوافرة �أكرب.

 2000و�صفة يوم ًيا

ً
ريا
• معلوم �أن ال�صيدلية ت�شهد
�ضغطا كب ً
نظ ًرا �إىل عدد امل�ستفيدين ،فكيف تتعاملون
مع هذا الأمر؟
ّ
 ي�صل عدد الو�صفات التي ن�سلمها�أحيا ًنا �إىل حواىل  2000و�صفة يف اليوم ،ما
يعني �أن �ألفَ ي مري�ض ا�ستلموا �أدويتهم
خ�لال دوام عمل ي��ب��د�أ عند ال�ساعة
�صباحا وينتهي عند الثامنة
ال�سابعة
ً
يتميز
ليلاً  ،لذلك لدينا فريق عمل كبري
ّ
�صيدليا
وي�ضم22 :
بالكفاءة واخل�برة،
ً
ّ
ّ
ّ
يت�سلمون الو�صفات وي�سلمون الأدوية18 ،
تقنيا وه�ؤالء موظفون مدنيون حائزون
ً
على �شهادة يف الكيمياء احليوية �أو
ع��ل��م الأح���ي���اء ،و40
ع�����س��ك��ر ًي��ا ت��اب��ع��وا
دورات تقني �صيديل
�أو حم��ا���س��ب �صيديل
(تفتتح يف الطبابة
الع�سكرية) .يتوىل
هذا الفريق العمل يف
ال�صيدلية الع�سكرية
امل��رك��زي��ة و�صيدلية
الفرع الأ ّول ،وي�شرف
على عملهم � 3ضباط
�صيادلة.
ي�������ش�ي�ر ال��ع��ق��ي��د
م����ك����رزل �إىل �أن
العاملني يف ال�صيدلية
ي��ت��م��ت��ع��ون ب��خ�برة
عالية ،والعمل الذي
ي��ؤدون��ه ،ي��وازي العمل
يف � 10صيدليات ،من
حيث احلجم .كما

�أ ّنهم ال يعملون فقط يف جمال الأدوي��ة
يتعرفون � ً
�واع
الرائجة ،بل
أي�ضا �إىل �أن� ٍ
ّ
�أخرى �أكرث تخ�صّ ً�صا ،ال جندها �سوى يف
مراكز العالج املتخ�صّ �صة (اللقاحات
و�أدوي��ة ال�سرطان والعقم� .)...إىل ذلك
يتابع العاملون يف ال�صيدلية م�ؤمترات
طبية وور����ش عمل وحم��ا���ض��رات داخ��ل
لبنان وخارجه ،ما يبقيهم على ّ
اطالع
بكل امل�ستجدات يف ه��ذا القطاع.
و�أ�ضاف قائلاً  :تتوافر لدينا �أدوية الأمرا�ض
امل�ستع�صية ذات اجلودة العالية ،وكذلك
ً
بديال
ي�شكل
�سائر الأدوية الأخرى� ،أو ما
ّ
لها وبنوعية ممتازة .مع ذلك ،ن�سعى
�إىل الأف�ضل �إذ نتوق �إىل ت�أمني الأدوي��ة

بن�سبة .%100
وعن املعايري التي يجب �أن
تتوافر يف الدواء العتماده ،قال:
تتبع ال�صيدلية الع�سكرية
ً
و���ش��روط��ا �إ���ض��اف��ي��ة
م��ع��اي�ير
وخ�صو�صا يف الأدوية
�إلزامية،
ً
واملهمة التي يجب
احل�سا�سة
ّ
ّ
�أن تكون حائزة على �شهادة
من EMA- European Medicines
 Agencyوالـ FDA- American Food
.& Drugs Association

تطور دائم
يف ّ

ً
بداية حيث
• متركزت ال�صيدلية الع�سكرية
يقع مكتب الدخول يف امل�ست�شفى الع�سكري
املركزي حال ًيا ،وكانت عبار ًة عن � 4شبابيك
للت�سلم والت�سليم ،وفريق عمل �صغري يعمل
يدو ًيا .بعدها انتقلت �إىل ثكنة الطرابل�سي
و�شهدت الكثري من التح�سينات ،لكن ما هو
واقعها اليوم؟
 من يق�صد ال�صيدلية يالحظ فو ًرا �أنريا .فم�شهد طوابري
امل�شهد تغري كث ً
امل�ستفيدين الذين ينتظرون �أمامها
يف ال��ع��راء مل يعد م���وج���و ًداّ ،
تقل�صت
فرتة االنتظار بحيث �أ�ضحت ال تتعدى
دقائق قليلة ،وذل��ك بعد �سل�سلة من
الإجراءات� ،أبرزها ما ي�أتي:
�شباكا ،من
ت�ضم 16
 باتت ال�صيدليةً
ّ
ّ
لت�سلم الو�صفات و 4لت�سليم
�ضمنها 8
ال���دواء م��ع ف�صل املنطقتَني ،و�صالون
مكيف بالإ�ضافة �إىل � 3شبابيك
انتظار
ّ
مع �صالون انتظار لل�ضباط ،و�شباك
اال�ستعالمات.
 ا�ستُحدث ال�شباك رقم 13(لال�ستعالمات) ،املخ�صّ �ص
للإجابة ع��ن ا�ستف�سارات
ال��ن��ا���س وت��ل� ّ�ق��ي �شكواهم
وتوجيههم .والعاملون فيه
يبقون على توا�صل دائم مع
�ضباط ال�صيدلية ملراجعتهم
يف خم��ت��ل��ف الأم�����ور .على
ه��ذا ال�شباك � ً
أي�ضا� ،شا�شة

يف مكتبه تنقل مبا�شرة
كل ما يحدث داخلها ويف
�أرجائها.

م�شاريع م�ستقبلية

تخول العامل حتويل الو�صفات
كمبيوتر ّ
ّ
واالط��ل�اع على ال�سجل الإل��ك�تروين
للمري�ض.
 متّ اخ��ت��ي��ار العنا�صر ذوي اخل�برةوال��ك��ف��اءة والأك��ث�ر �سرعة يف �إجن��از
املهمات على
العمل ،و�أوكلت �إليهم
ّ
ال�شبابيك املخ�ص�صة لت�سلم الو�صفات
�سرع وترية
وت�سليم الأدوي��ة ،الأمر الذي ّ
العمل.
 متّ تق�سيم العمل والت�شديد علىالتدقيق بكمية الدواء ونوعيته وتطابقه
مما ّ
قل�ص ن�سبة الأخطاء
مع الو�صفةّ ،
يف ت�سليم الأدوية .كما ُخ ِّ�ص َ�صت غرفة
داخ��ل ال�صيدلية يعمل فيها عنا�صر
املراقبة بعد ت�سليم الو�صفات والأدوية.
 رت��ب��ت الأدوي����ة يف اخل��زائ��ن وعلىال��رف��وف ،وخ�صّ �صت لبع�ضها ب��رادات
حديثة ومتطورة مز ّودة بجهاز �إنذار يعمل
تغي درجة احلرارة فيها.
لدى رّ
 ُو ِ�ضع �أمام ال�صيدلية �صندوق لتلقي
�شكاوى امل�ستفيدين ومالحظاتهم،
ويتابع رئي�س ال�صيدلية هذه ال�شكاوى
�شخ�صيا.
ً
�إىل م��ا �سبق ذك���ره ،ي��راق��ب رئي�س
ال�صيدلية �سري العمل فيها عرب �شا�شة

تعمل رئ��ا���س��ة ال�صيدلية
على تطوير عملها �أك�ثر
جم����ارا ًة ملتطلبات الع�صر
وحلاجات امل�ستفيدين .و�أهم م�شاريعها
امل�ستقبلية:
 حت�سني و�ضع �صيدليات املناطق(تخرج
وتدعيمها ب�ضباط يف االخت�صا�ص
ّ
منذ فرتة � 7ضباط �صيادلة �سيلتحقون
بهذه ال�صيدليات).
 تخ�صي�ص جلنة ال�ستحداث موقع�إلكرتوين خا�ص بال�صيدلية �ضمن املوقع
الر�سمي للجي�ش اللبناين ،ي�ستطيع
امل�ستخدم من خالله ال ّإط�ل�اع على
املعلومات التي يرغب مبعرفتها عن
و�سيتم تطوير ه��ذا املوقع
ال�صيدلية،
ّ
للو�صول �إىل �إم��ك��ان القيام بعملية
تكبد
حتويل للدواء وا�ستالمه من دون
ّ
عناء االنتظار والروتني الإداري .و�سيمكن
من خالل املوقع طرح الأ�سئلة واحل�صول
على معلومات من رئا�سة ال�صيدلية يف
فرتة وجيزة.
 �ضبط امل�ساعدات املر�ضية من خاللتخ�صي�ص بطاقة م�صرفية ل�شراء الأدوية
غري املتوافرة يف ال�صيدلية املركزية من
ال��ف��روع ،وحتويل امل�ساعدات املر�ضية
مبا�شرة �إىل ح�ساب البطاقة املذكورة.

هل الدواء البديل � ّ
أقل جودة؟

�أح���ي���ا ًن���ا ال ي��ت��واف��ر دواء
م��ع�ين ،في�صار �إىل ت�سليم
امل�ستفيد دواء �آخر مماثل له
يف الرتكيب واخل�صائ�ص،
البع�ض يعتقد �أن البديل
�أقل ج��ودة .يف الواقع تعتمد
ال�صيدلية الع�سكرية �أف�ضل
معايري الدواء ،لذلك فالبديل
لي�س ب�أقل جودة من الأ�صلي.
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وقفة وفاء
�إعداد :ليال �صقر الفحل

قدا�س يف بكركي
على نية �شهداء نهر البارد
�أحيت م� ّؤ�س�سة املقدم ال�شهيد �صبحي
ال��ع��اق��وري ال��ذك��رى ال�سنوية العا�شرة
ل�شهداء اجلي�ش يف معركة نهر البارد
يف قدا�س احتفل به البطريرك املاروين
الكاردينال مار ب�شارة بطر�س الراعي يف
أبر�شية بريوت
بكركي ،وعاونه راعي � ّ
للموارنة املطران بول�س مطر ولفيف من
الكهنة.
ح�ضر القدا�س العميد الركن غ�سان
حبو�س مم� ّ�ث�ًلااً قائد اجلي�ش العماد
ج����وزاف ع���ون� ،إىل ج��ان��ب ع��ائ�لات
الع�سكريني ال�شهداء و�أبنائهم ،وعدد
حيا
كبري من ال�ضباط
واملدعوين .وقد ّ
ّ
البطريرك الراعي يف العظة التي �ألقاها
ق��ي��ادة اجلي�ش والع�سكريني ،وق��ال:
َم��ن �صرب على املحن يف معركة نهر
البارد منذ ع�شر �سنوات ،انت�صر على
الإرهابيني وجنّ ب بب�سالته وحكمته
و�شجاعته ،وبدماء �شهدائه ،وطننا من
��دل ح�سابات
�شرهم ومطامعهم ،وب� ّ
ّ
م��ن ك��ان وراءه���م .واجلي�ش ه��و �إي��اه
يوا�صل من عهد �إىل عهد ،انت�صاراته
اً
و�صول �إىل انت�صاره الأخ�ير يف معركة
«فجر اجل��رود» ...ويف لفتة �إىل م� ّؤ�س�سة
املقدم ال�شهيد �صبحي العاقوري ،قال
ّ
معا بهذه
البطريرك :ي�سعدنا �أن نحتفل ً
الليرتوجية الإلهية لنحيي الذكرى
العا�شرة ل�شهداء اجلي�ش اللبناين الذين
�سقطوا يف معركة نهر ال��ب��ارد بوجه
الإرهابيني .وقد دعت �إىل هذا االحتفال
لراحة نفو�سهم ،م� ّؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري
التي تُعنى ب�أطفال �شهداء اجلي�ش والع�سكريني يف اخلدمة
الفعلية .و�أ���ض��اف� :إنها مبادرة حميدة حتتاج �إىل الدعم
ّ
والوقوف بجانبها ،من �أجل ت�ضميد جراح عائالت ال�شهداء
الع�سكريني ،وهي مبادرة للإقرار باجلميل ،للجي�ش والقوى
الأمنية.
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ُيذكر � ّأن اجلوقة التي �أن�ش�أتها م� ّؤ�س�سة املقدم ال�شهيد
ولدا وبنتً ا من �أبناء الع�سكريني ال�شهداء،
العاقوري
وت�ضم ً 25
ّ
قدم �أربعة من الأوالد
هي التي تو ّلت خدمة القدا�س ،فيما ّ
ّ
النوايا م�ستذكرين �آباءهم ال�شهداء وم�صلني للبنانّ � .أما
اختتام االحتفال فكان يف م�أدبة غداء لعائالت الع�سكريني
ال�شهداء يف قاعة الكني�سة.

�إحياء ذكرى املقدم ال�شهيد �صبحي العاقوري
�أمام امل�ست�شفى الع�سكري الفرن�سي
يف الذكرى ال�سنوية العا�شرة
ال�ست�شهاد امل��ق��دم �صبحي
العاقوري� ،أقامت امل� ّؤ�س�سة التي
اً
احتفال رمز ًّيا
حتمل ا�سمه
�أمام امل�ست�شفى الع�سكري يف
باري�س (حيث ّ
تلقى عالجه
وفارق احلياة) ،وو�ضعت لوحة
ّ
تخلد ذك���راه على مدخل
امل�ست�شفى.
ح�ضر االح��ت��ف��ال ال�سفري
اللبناين يف فرن�سا رامي عدوان،
امللحق الع�سكري اللبناين يف
فرن�سا العميد الركن اليا�س
�أبو جودة ممثّلاً العماد قائد
اجلي�ش ،ممثل رئي�س �أركان
الفرن�سية اجل�نرال
اجليو�ش
ّ
م����ارك دوف��ري��ت�����ش ،م��دي��ر

امل�ست�شفى الع�سكري كلود
كوني�سا وعدد من املغرتبني
اللبنانيني.
�أل��ق��ى ال��ع��م��ي��د �أب���و ج��وده
كلمة يف املنا�سبة ،ا�ستذكر
املقدم ال�شهيد
فيها �شجاعة
ّ
ومناقبيته
�صبحي العاقوري
ّ
���وه ب��دور
ال��ع��ال��ي��ة .ك��م��ا ن� ّ
الفرن�سية العاملة
الكتيبة
ّ
�ضمن ق��وات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان ،وحر�صها
الدائم على �إح�لال ال�سالم
ع��ل��ى احل�����دود ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة.
و�شكر فرن�سا على وقوفها
الدائم بجانب لبنان وجي�شه.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا��� ،ش��ك��رت
ال�سيدة ليا ال��ع��اق��وري كل

نادي ال�شباب الأ�سرتايل وجوالت
برفقة م�ؤ�س�سة املقدم ال�شهيد العاقوري

م��ن �ساهم يف �إجن���اح هذه
امل��ب��ادرة ،وق��ال��ت :ل��وال دعم
والقيمني
الفرن�سية
ال�سفارة
ّ
ّ
على امل�ست�شفى الع�سكري،
ملا �أب�صر هذا االحتفال الرمزي
�وج��ه��ت
ال����ن����ور ...ك��م��ا ت� ّ

بكلمة م �� ّؤث��رة �إىل زوجها
املقدم ال�شهيد ،قائلة� :أرقد
ب�سالم حيث �أن���ت ،فرفاق
ال�سالح يكملون امل�سرية،
م�سرية الت�ضحية والوفاء التي
بد�أتها...

رافقت م�ؤ�س�سة املقدم ال�شهيد �صبحي العاقوري فريق
«نادي �شباب لبنان الأ�سرتايل» يف جولة �شملت عدة مراكز
ع�سكرية ،وذلك بهدف توطيد الروابط بني املغرتبني ووطنهم.
�أوىل حمطات هذه اجلولة كانت يف مدر�سة التز ّلج-الأرز،
الفوال بالزائرين
حيث ّ
رحب قائدها العميد الركن حممد ّ
يف ا�ستقبال حار� ،أعقبه ا�ستك�شاف غابة �أرز الرب برفقة
ع�سكر ّيني من املدر�سة ،فغداء يف النادي امليداين.
كذلك ،تعرف ال�شباب املغرتبون �إىل فوج التدخل ال�ساد�س
خالل زيارة لقيادته يف رياق ،كما �شاركوا الع�سكريني يف
ثم كانت لهم جولة يف
�أداء بع�ض التمارين
الريا�ضية ،ومن ّ
ّ
متحف قاعدة رياق اجلو ّية.
ٍ
حبهم للم� ّؤ�س�سة الع�سكرية وافتخارهم
لفتة
ويف
جت�سد ّ
ّ
بت�ضحيات �أبنائها ،زرع �شباب النادي غر�سة �أرز بالقرب من
للمقـدم ال�شهيـد �صبحـي العاقـوري،
الن�صـب التذكـاري
ّ
ـلاً
كما و�ضعـوا �إكلي مـن الزهـر علـى �ضريحـه يف منطقة
ديـر الأحمـر.
يذكر � ّأن الفريق كان يف زيارة �إىل لبنان للم�شاركة يف
ريا�ضية �ضمن برنامج ثقايف اجتماعي وريا�ضي،
مباريات
ّ
�شمل خمتلف املناطق اللبنانية.
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وقفة وفاء
�إىل �إيطاليا للمرة
الرابعة على التوايل

ن� ّ
�ظ��م��ت م��ؤ���س�����س��ة امل��ق��دم
ال�شهيد �صبحي ال��ع��اق��وري
رح���ل���ة ���س��ي��اح��ي��ة لأوالد
الع�سكريني ال�شهداء ،فا�صطحبتهم للمرة الرابعة �إىل
�إيطاليا.
تعرف خاللها الزائرون �إىل
ا�ستمرت الرحلة خم�سة �أيامّ ،
�أهم املعامل ال�سياحية والتاريخية ،فكان لهم الكثري من
املتعة والفرح بالإ�ضافة �إىل املعرفة .يف وزارة الدفاع الإيطالية،
حيث كان يف ا�ستقبالهم عدد من ال�ضباط ،قاموا بجولة يف
التاريخية .املحطة
تعرفوا �إىل املكتبة
�أرجاء املبنى العريقّ ،
ّ
ثم ّ
التالية كانت يف نافورة تريفي  Fontana di Treviامل�شهورة
ب�شالالتها ومتاثيلها البديعة .ومن هناك �إىل �ساحة فيني�سيا
 Piazza Veneziaحيث ن�صب الن�صر التذكاري ،ومدرج
جت�سد �آث��اره جمد الأمرباطورية الرومانية
 Colosseoال��ذي
ّ
قدميا.
ً
يف  Pompeiجنوبي غربي �إيطاليا� ،شاهد �أبناء ال�شهداء الآثار
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دمر املدينة بالكامل يف العام
التي خلفها بركان فيزوف الذي ّ
 .1979وكانت لهم حمطة يف متحف الفاتيكان ،و�أخرى يف
،Cascate Delle Marmore Nella Valnerina Ternana
ثم
حيث ا�ستمتعوا بريا�ضة التجذيف  Raftingلينتقلوا من ّ
�إىل  ،Formelloوهناك التقوا فريق  Lazioلكرة القدم.
رحلة رائعة �أ�سهمت جهود عدة جهات يف �إجناحها وتوفري
كل م�ستلزماتها .ويف طليعة الداعمني الذين �شكرتهم
رئي�سة امل�ؤ�س�سة ال�سيدة ليا العاقوري ،ال�سفري الإيطايل ما�سيمو
ماروتي ،امللحق الع�سكري اجل�نرال بيار لويجي مونتيديرو
وال�سيد ماتيو كو�ستاكورتا� ،إىل جانب رجل الأعمال اللبناين
الأ�سرتايل جو زوقي.

Rally Paper By bike
ب���دع���وة م���ن ���ش��رك��ة «�إم���ك���و
ولدا من
اجنينرينغ» �شارك حواىل ً 40
�أبناء الع�سكريني ال�شهداء يف م�سابقة
 Rally Paper By Bikeالتي ّ
نظمتها
ال�شركة يف منطقة دوما – البرتون.
للمرة
تهدف امل�سابقة التي تقام
ّ
الأوىل �إىل تعريف اللبنانيني بهذه
الريفية اجلميلة،
املنطقة
ّ
وقد �شارك عدد من �أبناء ال�شهداء
(على �شكل جمموعات م�ؤلفة من
ثالثة �أ�شخا�ص) يف الإجابة عن عد ٍد
ّ
وحلت
ت�ضمنتها.
من الأ�سئلة التي
ّ
�إحدى جمموعاتهم يف املرتبة الثالثة.
اختتمت امل�سابقة بتوزيع اجلوائز
على الفائزين ،وبت�سليم ال�سيدة
ليا ال��ع��اق��وري كتاب �شكر با�سم
قيادة اجلي�ش لل�سيدة حياة �شلهوب
(من �شركة «�إمكو اجنينرينغ»)
تقدي ًرا للفتتها الكرمية جتاه �أبناء
الع�سكريني ال�شهداء.

زيارة �إىل دير املخ ّل�ص يف جون
ً
ّ
تلبية لدعوة من رئي�سه الأر�شمندريت نبيل واكيم.
املخل�ص
زار عدد من عائالت الع�سكريني ال�شهداء دير
ّ
�شخ�صا ،و�أعقبها توزيع م�ؤ�س�سة املقدم ال�شهيد �صبحي العاقوري
تخلل الزيارة م�أدبة غداء جمعت �أكرث من 450
ً
القرطا�سية لأبناء ال�شهداء.
مدر�سية مع
حقائب
ّ
ّ
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ق�ضايا
اجتماعية

�إعداد :دريد زهر الدين  -عميد ركن متقاعد

ّ
تت�شكل وتتغري،
الزواج هو عالقة �أ�سرية
وفق ظروف كل جمتمع وثقافته وع�صره.
تطورت
وهو بالتايل عملية اجتماعية،
ّ
وعرفت � اً
أ�شكال متعددة.

من الداخل �إىل البعيد

الزواج وفق العادات القروية اللبنانية،
داخليا
زواج���ا
ك��ان زواج �أق���ارب �أو
ً
ً
«�إن��دوغ��ام��ي» يتم عن طريق الأ�سرة،
�أو الأ���ص��دق��اء �أو املجموعة الإث��ن��ي��ة.
ريا ما
والتفتي�ش عن الفتاة املالئمة كث ً
ّ
«خطابة» تُعرف
يتم مب�ساعدة
كان ّ
باللبناين بـ«�أم حلاف» ،املر�أة التي تعرف
كل الفتيات ال��ع��زب��اوات الرا�شدات.
ّ
«اخلطابة»
ومع مرور الزمن بد�أ �سعي
خ�صو�صا �إذا كان
يتّ �سم بطابع مادي،
ً
العري�س مغرت ًبا! و«العرو�س بدها تعي�ش
برا».
معو ّ
ال����زواج االغ�ت�راب���ي ن���وع م��ن �أن���واع
ال��زواج (الأباعدي من )L’exogamie
يتم البحث ع��ن ال���زوج خ��ارج
حيث ّ
املجموعة االجتماعية (الع�شرية،
الإثنية ،املجموعات الإقليمية ،العرق،
الطائفة �أو البيئة االجتماعية).
يتم
وتكون الأباعدية كاملة حني ّ
ال��زواج من خ��ارج البيئة االجتماعية
كليا ،وتكون �أباعدية خا�صة عند
ً
الزواج من قريب بعيد وجمهول ،مثالً،
قريب هاجرت عائلته منذ فرتة طويلة.
ّ
تطلع ���ش��اب �إىل
فلطاملا ح��دث �أن
الهجرة ،فراح ي�ستق�صي عن �أقارب له
�أو معارف تركوا الوطن ،ولهم فتيات
يف عمر الزواج .وقد ي�س�ألون عن ه�ؤالء
الأقارب ،ف�إذا ما ت�أكد ب� ّأن يف �أ�سرهم
فتيات يف مقتبل ال����زواج� ،سعوا �إىل
القربى التي تنتج �أ�سرة وت�أ�شرية دخول
دائمة �إىل البالد امل�ضيفة .وكم من
حالة لبنانية ت�ؤكد هذا التوجه!

زواج �أعمى!

يف امل��ق��اب��ل ،ان��ت�����ش��رت ب�ين �صفوف
املهاجرين اللبنانيني الأوائ��ل ،والذين
مل ي��رغ��ب��وا ب��ال��زواج م��ن �أج��ن��ب��ي��ات،
ظ��اه��رة �سميت «ب��ال��زواج الأع��م��ى».
فب�سبب عدم رغبة ه�ؤالء (ومعظمهم
من القرويني) بالزواج من �أجنبيات،
نظ ًرا �إىل اختالف العادات والتقاليد،
راح ال��ك��ث�يرون منهم ي��ر���س��ل��ون يف
طلب فتيات م��ن ال��وط��ن الأم ،ومن

الزواج من زمن
«�أم حلاف»
لنرتنت
�إىل زمن ا إ
دون �سابق معرفة ،ليتخذوا منهن
زوج��ات ،يتعرفون عليهن يف املرف�أ...
ر�ضيعا،
فاللبناين الذي وفد �إىل املغرتب
ً
ر�سخوا يف
�أو ولد هناكّ ،
تربى مع �أهل ّ
ّ
ذهنه �ضرورة ال��زواج من داخل «امللة»
والتقاليد وروابط القربى ،وهذا ما كان
�شبه م�ستحيل يف املجتمع االغرتابي،
فاللقاءات �ضمن �أبناء اجلالية الواحدة
مل ت��ك��ن حت�صل �إالّ يف منا�سبات
خ�صو�صا يف ف�ترة الهجرات
قليلة،
ً
حتجر الأفكار
الأوىل ،ناهيك عن
ّ
التي ترف�ض الزواج خارج العرق والدين.

خيارات �أخرى

ا�ستحالة العثور على «بنت احلالل»
ق�سما
يف البلد امل�ضيف املختلف ،دفعت
ً
�آخر من ال�شباب �إىل زيارة الوطن بهدف
لقاء «�شريكة العمر» ذات املوا�صفات
املنا�سبة واملالئمة .وهنا تبد�أ امل�شكلة!
الو�سائل التقليدية ال�شائعة ،العادات

والتقاليد االجتماعية والدينية ،كلها
ت��ت��م��ازج يف فكر م��ن ي��ت��وىل �إي�صال
العري�س املنتظر �إىل ف��ت��اة الأح�ل�ام،
والفار�س الآت��ي من وراء البحار «ومعو
م�صاري كتري»« ،وهونيك الله بيعلم
كيف بيعي�شو ب�س �أحلى منّ ا».
وت��رح��ل «ب��ن��ت احل��ل�ال» �إىل ب�لاد
جمهولة �إمن��ا ج��دي��دة ،حيث احللم
بحياة رغيدة ومريحة ،فتحقق ّ
قلة
منهن ،احللم املراد ،وتت�صادم كثريات
مع تقاليد ال تعرف عنها �شيئً ا� ،أو تعاين
حت��رر ال���زوج م��ن �صديقاته
م�شكلة
ّ
ال��ع��دي��دات« ،وه��ي��دا ���ش��ي طبيعي».
وكم من زوجة تركت املغرتب ،بعد
�أن عانت ما عانته ،وع��ادت تتقوقع
يف ال��وط��ن الأم ،م��ع تف�ضيلها حياة
ً
عو�ضا عن
الأزم��ات والقهر يف الوطن،
اجلمالية املزيفة يف املهجر .قد يكون
وظرفيا� ،إذ � ّإن
ذلك غري قابل للتعميم
ً
ريا من الأ�سر التي ن�ش�أت على هذا
كث ً
النحو ،كانت متما�سكة و�أدت املر�أة
أ�سا�سيا.
اللبنانية فيها دو ًرا �
ً
ثمة فئة �أخرى من ال�شباب املغرتبني
بحثت عن ال�شريكة اللبنانية �ضمن
املجتمع االغرتابي ،و�إذا ا�ستحال الأمر
ك��ان ال��زواج من �أجنبية تنتمي �إىل
املجتمع ال��ذي تهي�أت له فيه ظروف
الرتبية والدرا�سة والعمل.
ومن اللبنانيني املغرتبني من يرى �أن
النوع الأخري من الزواج غري مكلف،
وال يخ�ضع المتيازات الدين والطائفة
واملذهب والتقاليد واملنزلة االجتماعية
قنعا نف�سه
والثقافية ،فيقدم عليه ُم ً
ب�أنه نوع من «زواج ال�ضرورة» الذي ال بد
منه لتكوين �أ�سرة جديدة.
يف النهاية ،لقد خ�ضع مفهوم الزواج
لتطورات كثرية فر�ضتها التحوالت
االجتماعية واالقت�صادية والثقافية،
ورمبا �أمكن القول �إن من�صّ ات التوا�صل
االجتماعي وم��واق��ع ال��ت��ع��ارف ،ت ��ؤدي
اليوم وعلى نحو ما ،دور «�أم حلاف» ،مع
طبعا.
بع�ض الفروقات
ً
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وجهة نظر
بقلم :جورج علم

«الع�صا ملن ع�صا»

كاتالونيا

تعود مكرهة
�إىل بيت الطاعة

ت���ب���ددت امل��واع��ي��د،
ّ
�سقطت الأوهام ،انق�سم ال�شعب
الكاتالوين ،فتال�شت الأح�لام
الورد ّية ،وتهاوت الطموحات اجلاحمة
نحو النزعة االنف�صال ّية ،وكل بيت ينق�سم
على نف�سه يخرب� .أم�سكت حكومة مدريد
بزمام املبادرة ،ع ّلقت العمل باحلكم الذاتي ،رف�ضت
اال�ستفتاء ونتائجه ،وطالبت بحل الربملان ،وب�إجراء انتخابات
نياب ّية مبكرةّ ،
وحل احلكومة ،ومالحقة امل�س�ؤولني «امل�شاغبني».
لقد �أثبتت التجربة االنف�صال ّية� ،إن يف �إقليم كرد�ستان – العراق� ،أو يف �إقليم كاتالونيا
– �إ�سبانيا� ،أن ال مكان لل�صغار يف لعبة الكبار ،وال دور للم�شاغبني يف احلديقة اخللف ّية للدول
النافذة .والأوهام ال ت�صنع بطوالت بقدر ما ت�صنع مبالغات ،وهفوات .والتاريخ ال يعيد نف�سه،
و�إن فعل يف �إ�سبانيا ،فلكي يعيد االنف�صاليني �إىل بيت الطاعة عن طريق القوة املتد ّثرة مبنطق
الد�ستور والقانون ...و«الع�صا ملن ع�صا».
الكلمة الآن ،للم�ساعي احلميدة ،للو�ساطات ،للحوار ما بني مدريد وبر�شلونة ،لتفادي الطالق
ب�أقل اخل�سائر ،والعودة �إىل امل�ساكنة ،ولو الق�سر ّية حتى ال ينهار الكيان ،وتندثر اجلمهور ّية.

اخللفيات التاريخ ّية

التاريخية م� ّؤثرة .تقول الرواية :تزوجا،
يبدو �أن اخللفيات
ّ
ف�أجنبا كاتالونيا – �إ�سبانيا.
العري�س :امللك فرناندو الثاين (� 10آذار  2 – 1452كانون الثاين
� ،)1516إبن امللك خوان الثاين ،ملك �أراغون.
اّ
إيزابيل �أخت هرني الرابع ملك ق�شتالة ،وقد ورثت
العرو�س� :
اّ
اململكة من �أخيها املتويف �سنة  ،1474لت�صبح امللكة �إيزابيل
الأوىل ملكة ق�شتالة.
اعرت�ضت الأمرية جوانا �إبنة امللك هرني الرابع على الذي
ح�صل ،واعتربت �أنها الوريث الطبيعي لوالدها ،فاندلعت حرب

وعمتها ،ا�ضطر امللك
أهلية بني الإبنة ّ
� ّ
فرناندو �إىل م����ؤازرة زوجته ،فانت�صرت
اّ
إيزابيل ،وح�سمت الأمور مل�صلحتها.
�
يف العام  ،1474ورث فرناندو عن �أبيه
خوان الثاين مملكة �أراغون ،وتفاهم
م��ع زوج��ت��ه على توحيد اململكتني
(�أراغون وق�شتالة) ،وجميع املقاطعات
التابعة لهما مب�سمى جديد هو �إ�سبانيا .وك��ان ابنهما
كارلو�س الأول� ،أول من ّ
لقب مبلك �إ�سبانيا.
ً
اً
عميقا ،ليحدث زلزال يف �أخدود اجلغرافيا،
�إنه التاريخ يحفر
متفجر يعيد نب�ش املا�ضي،
وي�ضع �إ�سبانيا على خط بركاين
ّ
أهلية من جديد.
وينفث يف �سماء اململكة حر ًبا � ّ
الكاتالونية مع بداية القرن التا�سع
تفاعل ال�شعور بالهو ّية
ّ
تعم امل��دن ال��ك�برى ،مدعومة
ع�شر ،وب���د�أت امل��ظ��اه��رات ّ
بحمالت ت�أييد من النخب ،وو�سائل الإعالم ،وجمهور املثقفني
الذين �ساهموا يف «�إحياء ال�شعور القومي الكاتالوين» ،وبد�أت
�شعبية مطالبة باال�ستقالل واالنف�صال.
حتركات
ّ
ّ
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ّ
زف��ت �إ�سبانيا �إىل اال�ستقالل يف العام ،1931
وا�سعا� ،إ ّال �أن
ذاتيا
ومنحت كاتالونيا
ً
ً
حكما ً
اال�ستقاللية عند الإقليم مل تتوقف،
النزعة
ّ
وتبنتها �أح���زاب نا�شئة ،من بينها احلزب
ذرعا ،ودخل
اجلمهوري ،ف�ضاق اجلرنال فرانكو ً
بقوة ال�سالح يف العام  ،1939و�ألغى
بر�شلونة
ّ
احلكم الذاتي.
ترجل فرانكو عن �صهوة ج��واده،
بعد �أن ّ
يجد ال�سري على طريق االنف�صال،
عاد الإقليم
ّ
عدة ،منها على
وقام
الكاتالونيون مبحاوالت ّ
ّ
�سبيل الذكر ال احل�صر:
 ا�ستفتاء �شعبي يف  25ت�شرين الأول ،1979على قانون احلكم الذاتي اجلديد الذي يعرتف
إ�سبانية كلغتني
الكاتالونية وال
باللغتني
ّ
ّ
يّ
بتول
املحلية
ر�سميتني ،وي�سمح لل�سلطات
ّ
م�س�ؤوليات املقاطعة ،بعد �أن كانت احلرب
أهلية التي ن�شبت يف العام  1939قد �ألغت
ال ّ
امل�ؤ�س�سات.
 انتخابات ت�شرين الثاين  ،2012واملدعومة مناحلزبني االنف�صاليينّ الرئي�سيني.
 ا�ستفتاء غ�ير ملزم على اال�ستقالل يفو�صوت يومها  80باملئة بنعم ،فيما
العام ّ ،2014
إ�سبانية �أنه لي�س من حق
اعتربت احلكومة ال
ّ
كاتالونيا د�ستور ًيا االنف�صال.

«بروفا» حرب �أهل ّية

تعرب قافلة الزمن ب�سرعة ،نحن على �أبواب الأول من ت�شرين
الأول  ،2017عندما �شهدت �شوارع بر�شلونة «بروفا» حرب
الكاتالونيني عند
أهلية ،بني �شرطة مدريد التي جاءت تقمع
ّ
� ّ
�صناديق االقرتاع ،ومتنعهم من الت�صويت مل�صلحة االنف�صال،
الكاتالونية يف اليوم
واال�ستقالل .وخرجت �إحدى ال�صحف
ّ
«وداعا دميوقراطية �إ�سبانيا»« ...فوق
التايل بعنوان عري�ض:
ً
أهلية».
�إ�سبانيا حتوم �أ�شباح احلرب ال ّ
وك��ان رئي�س الإقليم كارلي�س بوت�شيمون ق��د ق��ال يف
خطاب �ألقاه �أمام برملان كاتالونيا يف  10ت�شرين الأول�« :أقبل
ّ
م�ستقلة...
تفوي�ض ال�شعب لكي ت�صبح كاتالونيا جمهور ّية
لكنّ ني �أطلب تعليق �إعالن اال�ستقالل من �أجل بدء احلوار
يف الأ�سابيع املقبلة».
وعلى الرغم من � ّأن خطوة بوت�شيمون انطوت على مبادرة
إ�سبانية رف�ضت ما
ت�صاحلية مع مدريد� ،إ ّال � ّأن احلكومة ال
ّ
ّ
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اعتربته �إعالن ا�ستقالل «�ضمني» من قبل رئي�س كاتالونيا،
مفتوحا �أمام االنف�صال من دون
على اعتبار �أ ّنه ترك الباب
ً
�إعالنه ب�شكل �صريح...
يف املح�صلة ،تبدو ز ّوادة التاريخ الكاتالوين مكتنزة
باخليارات ال�صعبة ،على مدار �أكرث من  500عام .ويبقى الباب
مفتوحا على كل االحتماالت...
ً

الأ�سباب ..والدوافع

ملاذا الآن؟ ...ملاذا يف الأم�س القريب والبعيد ،هذا التوق �إىل
االنف�صال ،واال�ستقالل؟...
�شكلت الدوافع
هناك �أ�سباب ثالثة على الأق���ل ،قد
ّ
واملنطلقات:
• الأولّ � :إن الإقليم زراعي� ،صناعي ،جتاري� ،سياحي بامتياز.
�إمكاناته االقت�صاد ّية هائلة ،م�ساحته  32106كيلومرتات
مربعة ،عدد �سكانه  7.5مليون ن�سمة ،تخرتقه �سبعة �أنهر
ّ

ت�ضفي اخل�ضرة والن�ضرة ،وال�شكل احل�سن .يقع يف �شمال �شرق
إقليما تتمتع بحكم
�إ�سبانيا ،وي�أتي يف الرتتيب ال�سابع بني ً � 17
وي�ضم �أرب��ع مقاطعات:
ذاتي يف البالد .عا�صمته بر�شلونة،
ّ
حتده من ال�شمال فرن�سا
بر�شلونة ،جرندة ،الردة ،وطراغونة.
ّ
و�أن���دورا ،ومن اجلنوب منطقة بلن�سية ،ومن ال�شرق البحر
املتو�سط ،ومن الغرب منطقة �أراغون.
ّ
التاريخية لدى
التميز ،والت�شاوف ،والنزعة
• الثاين :عقدة
ّ
ّ
�سكان الإقليم القائمة على اعتبار �أنهم «قلب» �إ�سبانيا
مرتهل؟!
الناب�ض باحليو ّية ،و�سط ج�سم �شبه
ّ
دوم��ا نحو
• الثالث :النزعة الفئو ّية ،واجل��ن��وح املت� ّأ�صل ً
علما
فالكاتالونيون ميتلكون
الطالق ،واالنف�صال...
ً
ّ
وطنيا لإقليمهم ،ولهم لغة خا�صة
ون�شيدا
خا�صً ا بهم،
ً
ًّ
ّ
إ�سبانية� ،إ ّال � ّأن مطالب املواطنني تتخطى هذه
�إىل جانب ال
ّ

كاتالونيا �ساهم ب��ـ 19باملئة من �إج��م��ايل الناجت املحلي
الإ�سباين يف العام � ،2016إىل جانب جذبه نحو  14باملئة من
ٍ
وبفارق كبري عن باقي
أجنبية يف العام ،2015
اال�ستثمارات ال
ّ
إ�سبانية ،با�ستثناء العا�صمة مدريد.
املناطق ال
ّ
ّ
ويحتل �إقليم كاتالونيا �صدارة الأقاليم الإ�سبانية يف جمال
ٍ
�صدر ربع ما ينتجه �إىل
الت�صدير،
وبفارق �شا�سع عنها ،حيث ّ
اخلارج يف العام  ،2016والربع الأول من  ،2017كما �أ ّنه ي�ستحوذ
اً
ف�ضل عن
الكيميائية يف �إ�سبانيا،
على ن�صف املنتجات
ّ
ميزات �أخرى يف قطاعي ال�صناعة والأبحاث.
تعد كاتالونيا من �أكرث مناطق �إ�سبانيا ا�ستقطا ًبا
�إىل ذلكّ ،
لل�سياح الأجانب ،زارها ما يفوق  18مليون �سائح يف العام
� ،2016أي ما يعادل ربع الأجانب الذين دخلوا �إ�سبانيا .ويعترب
مطار كاتالونيا ثاين �أكرب املطارات الإ�سبانية بعد مطار
يعد ثالث �أكرب
مدريد ،كما � ّأن مرف�أ بر�شلونة ّ
مرافىء البالد جلهة حركة الب�ضائع ،و�أحد
أوروبية ل�سفن الرحالت.
�أكرب املوانىء ال ّ
ويعتقد م�ؤيدو االنف�صال ب� ّأن كاتالونيا قادرة
على �إن�شاء دولة ذات اقت�صاد قوي يقرتب من
اقت�صاد دول �شمال �أوروبا ،ملا يزخر به الإقليم من
�إمكانات كبرية.

�أين االحتاد الأوروبي مما يجري؟

ّ
امل�ستقلة» .يرف�ضون
احلدود لي�صبحوا مواطني «دولة كاتالونيا
و�صفهم ب�أ ّنهم مواطنون �إ�سبان ،الغالبية ترف�ض التعامل باللغة
ً
مطلقا .ويرفع معظم املواطنني علم كاتالونيا ذا
الإ�سبانية
ال�شارة الزرقاء على �سطوح املنازل وفوق ال�شرفات ،ويعتربون � ّأن
ّ
احتلت �إقليمهم بعد �صلح «الربان�س» الذي ّ
وقعته مع
�إ�سبانيا
فرن�سا يف �أعقاب حربهما التي ما بني  1635و.1659

مهمة
رافعة اقت�صاد ّية ّ

ّ
ميثل  6يف املئة فقط من
على ال��رغ��م م��ن � ّأن الإقليم
م�ساحة �إ�سبانيا� ،إ ّال � ّأن ما يقارب  20يف املئة من الناجت القومي
الإجمايل ي�أتي منه ،وهذا واحد من �أ�سباب اخلالف ،حيث
مالية �إىل احلكومة املركز ّية
حتول حكومة بر�شلونة مبالغ ّ
ّ
إ�سبانية تفوق ال��ـ 20مليار ي��ورو �سنو ًيا ،مقابل خدمات
ال
ّ
جدا.
متوا�ضعة ّ
الفرن�سية �إىل � ّأن �إقليم
وي�شري تقرير لوكالة ال�صحافة
ّ

مل ته�ضم دول االحتاد الأوروبي النزق الكاتالوين
االنف�صايل ،وقفت بقوة يف موقع ال�ضد� ،أبدت
خ�شية على م�صري احلزمة االقت�صاد ّية التي
اقرتحتها بروك�سيل على م��دري��د ،لتفادي
تتمكن من معاجلة
�سيناريو اليونان ،ولكي
ّ
الكثري من متاعبها املالية والتزاماتها االقت�صاد ّية -
إمنائية .ولذلك تنظر بروك�سيل بعني االهتمام �إىل مدى
ال
ّ
قدرة حكومة مدريد على �ضبط النزاع ب�أ�سرع وقت ممكن،
لأ�سباب منها:
بتعهداتها والتزماتها املالية جتاه االحتاد.
 وفاء �إ�سبانياّ
 ع��دم انتقال ال��ع��دوى �إىل ال��دول الأخ���رى ،خ�صو�صً ا بعدالغنيان يف �شمال �إيطاليا ،لومبارديا،
�صوت الإقليمان
ّ
�أن ّ
والبندقية بالغالبية ال�ساحقة مل�صلحة تعزيز احلكم الذاتي،
ّ
وفق ما �أظهرت نتائج اال�ستفتاء .وقد ح�صل الت�صويت يف خ�ضم
�سجالٍ طويل بني ال�شمال الغني ،واجلنوب الفقري ،حول توزيع
تخوف من انتقال العدوى �إىل فرن�سا مع بع�ض
الرثوة .و�أي�ضً ا ثمة ّ
الإم��ارات امللحقة بها ،و�إىل �إي�سلندا التي تطالب منذ زمن
دفاعا عن
هب االحتاد
ً
باال�ستقالل عن بريطانيا ...لذلك ّ
وحدة الرتاب الإ�سباين حتى ال ي�صبح البيت الأوروبي مبنازل
كثرية.
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ّ
حث مدريد على التوا�ضع بع�ض ال�شيء،
والقبول باحلوار لإنقاذ امل�صالح امل�شرتكة.
تراقب دول االحتاد الأوروب��ي الو�ضع املتفاقم،
واملفتوح على كل االح��ت��م��االت ،مبا فيها
أهلية ،بحذر كبري ،نظ ًرا لل�ضغوط،
احلرب ال ّ
والتداعيات الكثرية ،ومنها:
 ت��داع��ي��ات «الربيك�ست» ،وب��دء ابتعادبريطانيا عن امل�شروع الأوروبي.
املتطرف يف االنتخابات ،يف
 �صعود اليمنيّ
الت�شدد القومي
العديد من دول القارة ،وما يحدثه
ّ
ومتزق.
من انغالق،
ّ
 وجود رئي�س يف البيت الأبي�ض ،ي�سعى �إىل�إبعاد وا�شنطن عن �شركائها الأوروبيينّ  ،وهذه
تاريخية...
ال�شراكة
ّ
 الإرهاب ،الهجرة� ،أزمة النزوح� ،أزمة الديون،والتحديات الكربى داخل البيت الأوروبي.
ّ

ثم احلوار
احلوار ّ

ّ
حث رئي�س املجل�س
التحديات،
و�سط هذه
ّ
الأوروب��ي دونالد تو�سك حكومة مدريد على معاجلة الأمور
بـ«حنكمة وحكمة» ،وجتنّ ب اتخاذ �أي تدابري من �ش�أنها
اً
م�ستحيل» .يف حني خرج الرئي�س الفرن�سي
�أن جتعل «احلوار
�إميانويل ماكرون عن �صمته« :ال نريد �أن ن�صنع من الأزمة
بركا ًنا متفج ًرا ،يغرق بانبعاثاته املحرقة ،من حوله!».
يف غ�ضون ذلك ،بد�أت تبعات املواجهة تظهر� ،إذ �ألقت الأزمة
بثقلها على الأعمال التجارية يف �أح��د �أغنى �أقاليم رابع
عدة �شركات ّ
مقارها
�أكرب �إقت�صاد يف منطقة اليورو ،ونقلت ّ
القانونية من كاتالونيا �إىل �أجزاء �أخرى يف البالد.

معار�ضو االنف�صال ..وحججهم

تقدمّ � ،أن الكاتالونيني املناه�ضني لالنف�صال،
ي�ضاف �إىل ما ّ
املقومات غري متوافرة لت�أييد اال�ستقالل ،ذلك �أن
ي� ّ
ؤكدون � ّأن ّ
م�ضطرة �إىل التفاو�ض مع
الكاتالونية �ستكون
احلكومة
ّ
ّ
مدريد يف كل الأح��وال من �أجل �إمتام ا�ستقاللها .الطريق
اً
ؤ�س�ساتيا،
طويل �أمامها قبل تر�سيخ نف�سها م�
�سيكون
ً
و�ستكون بحاجة �إىل �إن�شاء م�صرفها امل��رك��زي اخلا�ص،
اخلا�صة� ،إ�ضافة �إىل
الدفاعية
اجلوي ،وقواتها
و�إدارتها للنقل
ّ
ّ
ّ
الكهرباء ،وتوزيع الغاز ،وغريها من القطاعات التي ال تزال
احلكومية الإ�سبانية .كذلك ف� ّإن �شبكات
�ضمن الدائرة
ّ
أجنبية الكربى ،فيما
إ�سبانية وال
الهاتف تديرها ال�شركات ال
ّ
ّ
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إ�سبانية  51يف املئة من مطارات كاتالونيا،
متلك الدولة ال
ّ
و�سككها احلديد ّية ،وتتولىّ ت�شغيل الأ�سهم املتداولة �أي�ضً ا.
�أم��ا خ��ارج االحت��اد الأوروب���ي ،ف�سيكون على كاتالونيا
�أن تن�شىء مراقبة احل��دود ،وخدمة اجلمارك اخلا�صة بها،
فحدودها مع �إ�سبانيا وفرن�سا �ست�صبح خارج �إط��ار االحتاد،
جن�سيــة
الكاتالونيــون
ومنطقــة الـ«�شينغــن» .ولــن يخ�ســر
ّ
ّ
إ�سبانيــة �أي�ضًــا.
اجلن�سيــة ال
االحتــاد الأوروبــي فقــط ،بــل
ّ
ّ

 ...التداعيات على بروك�سيل

جيدا ب� ًأن حكومة كاتالونيا قد �أبدت
تدرك بروك�سيل
ً
مرونة يف التفاو�ض على ح�صيلة اال�ستفتاء الذي �أجرته يف الأول
من ت�شرين الأول الفائت حول االنف�صال� ،إ ّال � ّأن ال�سلطة يف
مدريد ت�شبثت مبوقفها يف رف�ض اال�ستفتاء ،ورف�ض احلوار.
وجهه
و�أ�ضيف �إىل هذا املوقف ال�صارم ،اخلطاب
ّ
املت�شدد الذي ّ
حزما من حكومته يف خيار
امللك �إىل الأمة ،وبدا فيه �أكرث
ً
�ضد قادة الإقليم ،وكانت
الرف�ض ،والتلويح با�ستخدام القوة ّ
النتيجة � ّأن التوتر قد ت�ضاعف ،وارتفع من�سوب القلق والغ�ضب،
وا�ضطر الرئي�س االنف�صايل كارلي�س بوت�شيمون �إىل الهرب مع
ً
بحثا عن جلوء �سيا�سي يف بروك�سيل ،الأمر
عدد من وزرائه
دبلوما�سية بني �إ�سبانيا ،وبروك�سيل ،لن
الذي �سبب بداية �أزمة
ّ
اً
تردداتها.
يكون االحتاد الأوروبي معزول عن ّ

نحن والقانون
�إعداد :العميد �سامي اخلوري

الق�ضاء الع�سكري يف لبنان

من �أبرز �أهداف قانون الق�ضاء الع�سكري �إنزال عقوبة �سريعة
وعادلة مبرتكبي اجلرائم الواقعة �ضمن اخت�صا�صه ،فقيمة القانون
وفاعليته تكمنان يف �سرعة �إجراءاته كما يف عدالة �أحكامه.
مهما يف بنية اجل�سم الق�ضائي اللبناين نظ ًرا �إىل �سعة
ي�شغل قانون الق�ضاء الع�سكري حي ًزا ً
اخت�صا�صه وتنوع الأ�شخا�ص املحالني �أمامه ،ب�سبب �صفتهم الوظيفية� ،أو ب�سبب نوعية
الأفعال املن�سوبة �إليهم.

موقع املحكمة الع�سكرية
يف الق�ضاء العديل

ُيعطي امل�����ش�ترع امل��ح��اك��م العادية
�صالحية النظر يف جميع اجل��رائ��م
اجلزائية مبوجب ن�ص عام ،ما مل يوجد
ن��� ّ��ص خ��ا���ص يحجب عنها �صالحية
في ِ
دخلها يف
النظر يف بع�ض اجل��رائ��م ُ
اخت�صا�ص حماكم ا�ستثنائية مبوجب
قانون خا�ص .واملحاكم اال�ستثنائية
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هي حماكم خا�صة ،تخت�ص بالنظر
حددتها الت�شريعات
يف ق�ضايا
معينة ّ
ّ
اخلا�صة على وجه احل�صر� .أي ا ّنها تنظر
بفئة حم��ددة من اجل��رائ��م وف��ق �أ�صول
خا�صة ،فاخت�صا�صها � ًإذا هو اال�ستثناء
بالن�سبة اىل اخت�صا�ص املحاكم العدلية
العادية.
من املحاكم اال�ستثنائية يف لبنان:
حم��ك��م��ة الأح����������داث ،حم��ك��م��ة

قوانينه وحماكمه
و�صالحياته
املطبوعات ،املجل�س العديل ،واملحكمة
الع�سكرية.
ً
ينتمي قانون الق�ضاء الع�سكري �إذا �إىل
فئة الق�ضاء اال�ستثنائي ،فهو القانون
الذي ُيعنى بتحديد املحاكم الع�سكرية
وتنظيمها ،مبا يف ذل��ك ال�صالحيات
والأ����ص���ول ال��واج��ب اتباعها �أم��ام��ه،
كما �أن��ه القانون ال��ذي يحدد اجلرائم
الع�سكرية والعقوبات املنا�سبة لها.

وال��ع�لاق��ة وثيقة ب�ين ق��ان��ون الق�ضاء
الع�سكري من جهة ،وقانوين العقوبات
و�أ�صول املحاكمات اجلزائية من جهة
�أخ���رى .ف���الأول (الق�ضاء الع�سكري)
ه��و ق��ان��ون خ��ا���ص يقت�ضى تطبيقه
يف ح��ال �صراحة ن�صو�صه� .أم��ا الثاين
والثالث (العقوبات و�أ�صول املحاكمات
عامان ويقت�ضى
اجلزائية) فهما قانونان ّ
خلو القانون اخلا�ص
تطبيقهما يف حال
ّ
من �أي ن�ص ينطبق على احلالة القانونية
اكدته
املعرو�ضة �أمام القا�ضي .وهذا ما ّ
�صراحة املادتان  33و 99من قانون الق�ضاء
الع�سكري.
أهم القوانني التي ي�ستند
ون�شري هنا �إىل � ّ
�إليها ق�ضاة املحكمة الع�سكرية ،وهي:
• قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية.
• قانون العقوبات العام.
• قانون الق�ضاء الع�سكري.
• ق��ان��ون الإره����اب ال�����ص��ادر يف تاريخ
.1958/11/11
• قانون املخدرات.
• قانون الأ�سلحة والذخائر.

هيكلية الق�ضاء الع�سكري يف لبنان

تتكون هيكلية الق�ضاء الع�سكري
من ثالثة �أجهزة ق�ضائية:
• ق�ضاء االدعاء.
• ق�ضاء التحقيق.
• ق�ضاء احلكم.

• ق�ضاء اال ّدعاء:
االدعاء من
يت�ألف ق�ضاء ّ
الق�ضاة ممثلي النيابة
العامة الع�سكرية ،وهم:
مفو�ض احلكومة لدى
املحكمة الع�سكرية
ومعاونوه الذين يقومون
بجميع مهمات النيابة
ال��ع��ام��ة اال���س��ت��ئ��ن��اف��ي��ة
العادية يف كل ما يتعلق
باخت�صا�صها (امل���ادة 34
ق.ع).
ك��م��ا ي�����ش��م��ل ق�����ض��اء
االدعاء مفو�ض احلكومة لدى حمكمة
ّ
التمييز الع�سكرية الذي يقوم مبهمات
النائب العام لدى حمكمة التمييز يف ما
يتعلق باخت�صا�صه.
• ق�ضاء التحقيق:
ي��ت��أل��ف ق�ضاء التحقيق م��ن ق�ضاة
التحقيــق الع�سكريني ،وهــم قا�ضــي
التحقيــق الع�سكــري الأول ،وق�ضــاة
ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��ع�����س��ك��ري�ين الآخ���ري���ن
ال��ذي��ن مي��ار���س��ون امل��ه��م��ات نف�سها
املحددة يف الق�ضاء العديل العادي لق�ضاة
التحقيق العدليني ،يف كل ما يتعلق
باخت�صا�صهم.
• ق�ضاء احلكم:
يت�ألف ق�ضاء احلكم من م�ستويات
ثالثة من املحاكم:
 ّاحلكام الع�سكريون املنفردون:
هم الق�ضاة الع�سكريون املنفردون
وي�شكلون حماكم الدرجة الأوىل يف
ّ
الق�ضاء الع�سكري ،وهم موزعون على
املناطق الع�سكرية اخلم�س .ت�شمل
�صالحياتهم النظر يف اجلنح واملخالفات
�ضمن نطاق املحافظة التي ال تتجاوز
عقوباتها الق�صوى الغرامة �أو ال�سنة
معا.
حب�سا� ،أو هاتني العقوبتني ً
ً
 املحكمة الع�سكرية الدائمة:مركزها يف ب�يروت ،تخت�ص بالنظر
يف اجل��رائ��م املحالة �إليها التي تفوق
حب�سا ،كما
عقوباتها الق�صوى ال�سنة
ً

تعترب امل��رج��ع اال�ستئنايف للأحكام
ال�����ص��ادرة ع��ن ال��ق�����ض��اة الع�سكريني
املنفردين (حمكمة الدرجة الثانية).
وهي م�ؤلفة من غرفتني ،غرفة جنائية
و�أخرى جنحية ،وذلك وفق الآتي:
ٍ
قا�ض ع�سكري
 يف الق�ضايا اجلنائية:ٍ
وقا�ض من مالك الق�ضاء العديل
رئي�سا
ً
م�ست�شا ًرا وث�لاث��ة ق�ضاة ع�سكريني
م�ست�شارين.
ٍ
قا�ض ع�سكري
 يف الق�ضايا اجلنحية:رئي�سا ،وقا�ض من مالك الق�ضاء العديل
ً
م�ست�شا ًرا وقا�ض ع�سكري م�ست�شا ًرا.
 حمكمة التمييز الع�سكرية:ه��ي حمكمة النق�ض الع�سكرية
وم��رك��زه��ا يف ب��ي�روت .تخت�ص ه��ذه
املحكمة بالنظر يف :طلبات نق�ض
الأح���ك���ام ال�����ص��ادرة ع��ن املحكمة
الع�سكرية ال��دائ��م��ة ،طلبات نق�ض
ردها ،ال�صادرة
قرارات �إخالء ال�سبيل �أو ّ
عن ق�ضاة التحقيق الع�سكريني� ،أو
عن املحكمة الع�سكرية الدائمة،
وطلبات �إع��ادة االعتبار يف الأحكام
ال�����ص��ادرة ع��ن املحاكم الع�سكرية،
ا�ستئنافيا
مرجعا
بالإ�ضافة �إىل كونها
ً
ً
للقرارات ال�صادرة عن املجل�س الت�أديبي.
وهي م�ؤلفة من غرفتني (غرفة جنائية
وغرفة جنحية) وفق الآتي:
ٍ
قا�ض من مالك
 يف الق�ضايا اجلنائية:رئي�سا و �أرب��ع��ة ق�ضاة
الق�ضاء ال��ع��ديل
ً
ع�سكريني م�ست�شارين.
ٍ
ق��ا���ض من
 يف الق�ضايا اجلنحية:رئي�سا وقا�ضيان
مالك الق�ضاء العديل
ً
ع�سكريان م�ست�شارين.

حتريك الدعوى العامة والق�ضايا التي
تعاجلها املحكمة الع�سكرية

يختلف حتريك ال��دع��وى العامة يف
عما هو عليه يف الق�ضاء
الق�ضاء العديل ّ
الع�سكري ،فيقت�صر ح��ق امل��دع��ي �أو
املت�ضرر على �إقامة الدعوى العامة �أمام
النيابة العامة الع�سكرية فقط دون
املدعي
غريها .كما �أنه ال يجوز ا�ستماع ّ
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نحن والقانون
�أمام الق�ضاء الع�سكري �إ ّال على �سبيل
املعلومات (املادة  25ق.ع فقرة  ،)4فال
املدعي �أمام املحكمة
ميثل املت�ضرر �أو ّ
الع�سكرية ك��م� ّ�د ٍع �أو كطرف ،بل
ك�شاهد يف الق�ضية .ويكون �أط��راف
ال��ن��زاع �أم���ام املحكمة الع�سكرية
اثنان فقط :النيابة العامة الع�سكرية،
واملدعى عليهم.
ّ
تنح�صر �صالحية املحاكم الع�سكرية
من �أي درجة كانت بدعوى احلق العام
م��ن دون دع��وى احل��ق ال�شخ�صي التي
ميكن �أن تقام �أمام املحكمة املدنية
ال�صاحلة ،حيث يتوقف �صدور احلكم
بها �إىل حني الف�صل يف دعوى احلق العام
نهائيا .وال ميكن بالتايل للمحكمة
ً
الع�سكرية �أن حتكم بالتعوي�ضات
ال�شخ�صية �أو املدنية ب�صرف النظر عن
نوع اجلرم ودرجة املحاكمة (املادة 25
ق.ع).
� ّأما عندما تتوقف �إقامة الدعوى العامة
على ات��خ��اذ ال�شاكي �صفة االدع���اء
ال�شخ�صي ،فيحق ملفو�ض احلكومة
�أن يجري املالحقة بناء على �شكوى
املت�ضرر (املادة  35ق.ع) .ويف حال كان
الأخري �أحد رجال ال�سلك الع�سكري،
يعود لقيادته �أن تطلب املالحقة ،ولو
�شخ�صيا ب�شكوى �أو
مل يتقدم املت�ضرر
ً
ب�إخبار ،وحتى و�إن رجع عن دعواه.
تتمتع النيابة العامة الع�سكرية يف
بحرية �أك�بر يف
حالة اجل��رم امل�شهود
ّ
و�ضع يدها على الدعوى مبا�شرة �أ ًيا كان
الفاعلون �أو املعتدى عليهم ،من دون
�ضرورة اال�ستح�صال على �أي �إذن م�سبق �أو
الحق ،با�ستثناء حاالت حمددة (املادة 36
و 37ق.ع).

الدفاع عن املدعى عليهم

املدعى
� ّإن وجود املحامي للدفاع عن ّ
عليهم �إلزامي �أم��ام جميع املحاكم
الع�سكرية با�ستثناء الق�ضاة الع�سكريني
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املنفردين .يعهد بالدفاع عن املحالني
مبحام �إىل �أحد املحامني
غري املمثلني
ٍ
�أو ال�ضباط املجازين يف احلقوق املعينني
بقرار من وزير الدفاع الوطني (املادة 21
ق.ع).
حماميا،
املدعى عليه
يف حال مل يعينّ
ّ
ً
�أو �إذا تعذّ ر على حماميه الدفاع عنه
حمام
(املادة  57ق.ع) ،ميكن توكيل
ٍ
من قبل رئي�س املحكمة الع�سكرية
�شفهيا يف �أث��ن��اء اجلل�سات ،وال ل��زوم
ً
لت�سجيل الوكالة �إذا كانت خطية.

كيفية �إدارة اجلل�سات و�آلية العمل

من مميزات �أ���ص��ول املحاكمات يف
املحاكم الع�سكرية �أ ّنها غري ملزمة

بالتعليـل كمـا ه��ـ��و اال��ـ��ح��ال ل��دى
خـ�ص امل�شتـرع
املحاكم العاديـة .وقـد
ّ
املحاكـم الع�سكريـة بطريقـة فريـدة
ن�صـت
يف املذاكـرة و�إ�صـدار احلكـم� ،إذ ّ
املـواد � 63إىل  ،70مـن قانـون الق�ضـاء
الع�سكـري علـى جملـة اعتبـارات
يقتـ�ضى مراعاتهـا ،وخ�صو�صًـا يف ما
يتعلـق بانتهـاء مرحلـة املحاكمـة
وكيفيـة �صياغـة احلكـم وفـق �آليـة
مقـررة� ،إن جلهـة ا�سـلوب املذاكـرة

وطـرح الأ�سئلـة� ،أم لناحيـة املعامـالت
اجل��وه��ري��ـ��ة ال��ت��ي ت��ق��ع حت��ت طائلة
البطالن يف حال جتاوزها.

�صالحية الق�ضاء الع�سكري

ت�شمل �صالحية الق�ضاء الع�سكري اجلرائم
الآتي ذكرها:
• ج��رائ��م الإره�����اب ع��ل��ى اخ��ت�لاف
انواعها.
• اجل��رائ��م الع�سكرية امل��ح��ددة يف
الكتاب الثالث م��ن ق��ان��ون الق�ضاء
الع�سكري.
• جرائم اخليانة ،التج�س�س ،والتعامل
مع العدو.
• اجلرائم املتعلقة بالأ�سلحة والذخائر

غري املت�صلة بجرائم �أخرى.
• اجلرائـم املرتكبـة يف الثكنـات
واملع�سكـرات وامل�ؤ�س�سـات الع�سكريـة.
• اجلرائم املرتكبة م��ن�/أو الواقعة
على �شخ�ص �أحد الع�سكريني.
• اجلرائم املرتكبة م��ن�/أو الواقعة
على �شخ�ص �أح���د رج���ال ق��وى الأم��ن
الداخلي �أو الأمن العام �أو �أمن الدولة �إذا
كان لها عالقة بالوظيفة.
مت�س م�صلحة اجلي�ش
• اجلرائم التي
ّ

�أو قوى الأمن الداخلي �أو الأمن العام �أو
�أمن الدولة.
• اجلرائم الواقعة على �شخ�ص �أحد
رج��ال اجليو�ش الأجنبية امل��وج��ودة يف
لبنان� ،أو التي مت�س مب�صلحتها.
املحالون �أمام الق�ضاء الع�سكري:
• الع�سكريون.
• املوظفون املدنيون لدى وزارة الدفاع
الوطني ولدى املديرية العامة لقوى الأمن
الداخلي �أو الأمن العام �أو �أمن الدولة� ،إذا
كانت اجلرائم املرتكبة من قبلهم �أو
الواقعة عليهم نا�شئة عن الوظيفة.
• املجندون با�ستثناء اجلرائم الواقعة
عليهم� ،أو تلك املرتكبة من قبلهم
غري املتعلقة بالوظيفة.

قانون الق�ضاء الع�سكري والقوانني
اجلزائية الأخرى

يختلف قانون الق�ضاء الع�سكري عن
القوانني اجلزائية الأخ��رى يف عدة �أوجه
ن�ستعر�ضها يف ما يلي:
�أو ًال :ع��دم وج��ود هيئة اتهامية� ،إذ
متار�س حمكمة التمييز الع�سكرية
بهيئتها اجلنحية مهمات الهيئة
االتهامية يف ح��ال ا�ستئناف ق��رارات
�إخ�ل�اء ال�سبيل ال�����ص��ادرة ع��ن ق�ضاة
التحقيق الع�سكريني.
ثان ًيا :تنح�صر �صالحية املحاكم
الع�سكرية من �أي درجة كانت بدعوى
احلق العام من دون احلق ال�شخ�صي ،فال
يجوز ا�ستماع ال�شاكي �إ ّال على �سبيل

• رجال قوى الأمن الداخلي �أو الأمن
العام �أو �أمن الدولة يف اجلرائم املتعلقة
باخلدمة.
• �أ�سرى احلرب.
• رج����ال ق���وى اجل��ي��و���ش الأج��ن��ب��ي��ة
واملوظفون املدنيون فيها ،ما مل يكن
هناك اتفاق خمالف.
• ك��ل فاعل �أو �شريك �أو متدخل
حمر�ض يف جرمية حم��ال بها �أم��ام
�أو
ّ
الق�ضاء الع�سكري.

اً
ممثل بالنيابة
املعلومات ،كونه ُيعترب
العامة الع�سكرية.
ثال ًثاُ :يح�صر ّ
تلقي جميع ال�شكاوى
والإخبارات بالنيابة العامة الع�سكرية
دون غ�يره��ا م���ن �أج���ه���زة ال��ق�����ض��اء
الع�سكري ،يف حني �أنه يمُ كن لقا�ضي
التحقيق �أو القا�ضي املنفرد اجلزائي يف
الق�ضاء العديل قبول ال�شكوى.
�ع��ا :ال ي��ح��ت��اج ت��وك��ي��ل املحامي
راب� ً
بال�ضرورة �إىل �صيغة خطية ،بل ُيكتفى

بتوكيل رئي�س املحكمة خالل �سري
الدعوى يف حال عدم وجود حمام للدفاع
ع��ن امل��دع��ى عليه ،و ُيعترب التوكيل
قانونيا.
ً
ً
خام�سا :خالفا للأ�صول اجلزائية العادية
ً
التي ال تقبل االعرتا�ض على احلكم
الغيابي �أ�سوة باحلكم الوجاهي ،منحت
غيابيا
امل��ادة  62ق.ع املحكوم عليه
ً
احلق باالعرتا�ض ،وذلك� ،إذا �أثبت وجود
قوة قاهرة حالت دون ح�ضوره.
�ساد�ساّ � :إن جميع ق�ضاة النيابة العامة
ً
الع�سكرية وق�ضاة التحقيق الع�سكريني
هم من الق�ضاة العدليني ،كما يوجد
ٍ
قا�ض عديل كم�ست�شار يف املحكمة
ال��ع�����س��ك��ري��ة بهيئتيها اجل��ن��ائ��ي��ة
واجلنحية ،وكذلك الأمر يف حمكمة
ٍ
قا�ض
التمييز الع�سكرية التي ير�أ�سها،
ع��ديل منتدب من حمكمة التمييز
العدلية.
يف ختام هذه اللمحة املخت�صرة حول
الق�ضاء الع�سكري يف لبنان ،ن�شري �إىل
� ّأن بع�ض املتحاملني على هذا الق�ضاء
اال�ستثنائي ي��ت��ح� ّ�دث��ون ع��ن طغيان
ال��ط��اب��ع الع�سكري على املحاكم
الع�سكرية ،لكـن يف الواقـع العكـ�س
ه��ـ��و ال�صحيـح :فالق�ضاة العدليون
ي�شكلون الغالبية ال�ساحقة يف جميع
ّ
�أجهزة الق�ضاء الع�سكري ،كما �أن
امل�ؤ�س�سة الع�سكريـة تعمـد �إىل تعيني
غالبيـة الق�ضـاة ال�ضبـاط مـن حملـة
�شهـادات احلقـوق وذـ��وي االخت�صــا�ص
يف الق�ضــاء الع�سكــري .والق�ضاء مل
رفيا يتّ خذ قراراته
يوما
يكن ً
جمل�سا ُع ً
ً
ب�صورة ع�شوائية �أو م��ن دون مراعاة
حقوق املحاكمني �أمامه ،كما يحلو
لبع�ض املت�ضررين منه القول .فهو و�إن
ك��ان اخت�صا�صه الأ�سا�سي النظر يف
امل�شرع
اجل��رائ��م الع�سكرية� ،إال �أن
ّ
منحه �صالحية النظر يف اجلرائم املهمة
املتعلقة ب�أمن ال��وط��ن ،ب�سبب الثقة
الكاملة بح�سن �أدائه و�سرعة �إجراءاته
وعدالة عقابه.
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ق�ضايا
�إقليمية

�إعداد� :إح�سان مرت�ضى  -باحث يف ال�ش�ؤون الإ�سرائيلية

عا�شت �إ�سرائيل معظم �سنوات وجودها يف ظل �إ�شكالية الأمن،
قوتها الع�سكرية من جهة ،وبني
�أي يف ظل التناق�ض ما بني فائ�ض ّ
حمدودية قدرتها على توفري �أمن حقيقي وحا�سم مل�ستوطنيها
من خالل الردع ،من جهة اخرى .وقد �أ ّدى التطرف اليميني
العن�صري وغياب اجلهد ال�سيا�سي والدبلوما�سي ،كو�سيلة بديلة
لتحقيق الأمن و�ضمانه� ،إىل تعاظم �إ�شكالية الأمن .والواقع � ّأن
التهديد بالقوة يو ّلد عملية ردع مهمتها منع اخل�صم من تغيري
و�ضع ،غري مريح له ،بو�سائل ع�سكرية.

جذور الإ�شكالية

ال تكمن جذور �إ�شكالية الأمن هذه
يف كون �إ�سرائيل لي�ست قوية كفاية،
و�إمن����ا يف ال��ق��ن��اع��ة ال��ت��ي ي���ؤم��ن بها
تقريبا جميع مهند�سي �سيا�سة الأمن
ً
ّ
يتحقق
الإ�سرائيلية ،وم�ؤداها �أن الأمن ال
�إ ّال بوا�سطة املزيد من التفوق الع�سكري.
وه���ذا التفوق م��ن املفرت�ض �أن ي���ؤدي
وظيفته بوا�سطة واحدة من طريقتني:
ردع العرب عن املبادرة ب�أعمال عدائية،
غام َر ه�ؤالء ب�إعالن احلرب
�أو  -يف حال َ
رغم �أن �ضعفهم  -حتقيق ن�صر كا�سح
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املد واجلزر
ّ
يف الردع
اال�سرائيلي

ي�ؤدي ،من جملة �أ�شياء� ،إىل �إعادة �شحن
«بطاريات الردع» الفارغة.
مل تكن ح�سابات الردع الإ�سرائيلي،
ع�بر ت��اري��خ وج��ود الكيان ،حم�صورة
فقط يف منع مقاومة االح��ت�لال من
القيام بحرب �شاملة �أو حم���دودة� ،أو
بحرب ا�ستنزاف �أو حرب ع�صابات غري
دائما ت�ستغل
متناظرة �ضده ،بل كانت ً
هذا الردع من �أجل التو�سع والهيمنة
وفر�ض ال�شروط املجحفة على اجلميع.
ويبينّ التاريخ �أن قدرة العدو اال�سرائيلي
دائما
على ردع �أعدائه (املعتدى عليهم ً

من قبله) ،عن التفكري يف
الت�صدي لأطماعه ،تنح�سر
وتتال�شى ب�شكل خا�ص،
عندما يحاول ترجمة فائ�ض
قوته �إىل مكا�سب �سيا�سية
�أو اقليمية .وبذلك تكون
النتيجة يف كل مرة ،ان��دالع نزاعات
ّ
م�سلحة عنيفة ،وا�سعة �أو حمدودة ،ذات
كلفة عالية ،توقع به خ�سائر ب�شرية
واقت�صادية باهظة ،وت����ؤدي �إىل فتح
حتقيقات وو�ضع تقارير قا�سية تف�ضح
عيوبه ونقاط �ضعفه ،وت�ؤدي �إىل ت�آكل
ردعه و�أمنه القومي.
هكذا �أدرك العدو � ّأن قدرة الردع لديه
ال تنح�صر يف البعد الع�سكري لوحده ،بل
هي كائنة يف ناجت القوة اال�سرتاتيجية
وتت�ضمن:
ال�شاملة امل��ت��واف��رة ل��دي��ه،
ّ
قوته الع�سكرية البحتة ،ومكانته
ّ

ال�سيا�سية والدولية ،وقوته االقت�صادية،
ومتا�سكه االجتماعي الداخلي �إلخ...

عنا�صر �أ�سا�سية

لكن هناك ثالثة عنا�صر ع�سكرية
�أ�سا�سية ودائمة ت�ؤثر يف متا�سك الردع
الإ�سرائيلي الآن ويف امل�ستقبل ،وهي:
 م�شكلة ال���ردع يف ظ��روف �سباقالت�سلح النوعي املفتوح �أمام اجلميع.
 ت ��أث�ير التكنولوجيا والأ�سلحةاجلديدة الكا�سرة للتوازن على طبيعة
الردع.
ّ
 ت�سلح دول املنطقة ب�أ�سلحة غريتقليدية  -نووية.
بطبيعة احل���ال ،ال ���ش� ّ
ثمة
�ك ب���� ّأن ّ
ً
ً
التفوق الع�سكري
وثيقا بني
ارتباطا
ّ
وقوة الردع و�صالبته ،وعلى هذا ال�صعيد
�سادت الفكر الع�سكري الإ�سرائيلي
قناعة مزمنة ب� ّأن هذا التفوق هو الذي
حتما � .اّإل � ّأن ا�سرائيل
�سي� ّؤمن ال��ردع
ً
عمليا� ،أ ّنها غري ق��ادرة على
�أدرك��ت
ً
ترجيح كفة ميزان القوة الع�سكرية
دائما مل�صلحتها ،ولهذا ال�سبب وقعت يف
ً
قوة
حالة من ال�شك ومن ّ
املد واجلزر يف ّ

ردعها .فعلى الرغم من � ّأن جي�شها
عمل طوال ال�سنوات املا�ضية ،مب�ساعدة
ال��ك��ث�ير م���ن الأ����ص���دق���اء الأق���رب�ي�ن
تفوق قدرته
والأبعدين ،للحفاظ على ّ
الع�سكرية الأح��ادي��ة اجل��ان��بّ ،
ظل
الأم��ر من دون ج��دوى .وعليه فال�س�ؤال
امل�صريي املطروح �أم��ام العد ّو الآن هو:
�سيما و� ّأن
ما هي اخليارات البديلة؟ ال ّ
م�س�ألة وجود �أو عدم وجود �أ�سلحة نوعية
حتولت �إىل
وغري تقليدية لدى �أعدائهاّ ،
يتكرر ب�شكل
م�س�ألة مقلقة ،وهذا ما
ّ
دائم عرب و�سائل �إعالمها وعلى �أل�سنة
ّ
وحملليها.
خربائها

�إعادة تفكري

يف �أعقاب ن�شر تقرير مراقب الدولة
حول عملية «اجلرف ال�صامد» يف قطاع
غزة ( )2014والتق�صري احلا�صل فيها،
كتب املحلل ال�سيا�سي الإ�سرائيلي
�شمعون حيفت�س يف �صحيفة «ه�آرت�س»:
«� ّإن اخل��ل��ل ال��ع��م�لاين ال���ذي وق���ع يف
ّ
يتطلب منّ ا �إع��ادة التفكري
العملية
يف قدرة ال��ردع الإ�سرائيلية» .و�أ�ضاف:
«علينا احل��ف��اظ ع��ل��ى ع���دم �ضعف

ه��ذه ال��ق��درة ،ومنع احل��رب
املقبلة ،والت�أكد من �أ ّننا
قمنا بفعل كل �شيء ،قبل
�إر���س��ال جنودنا �إىل ميدان
املعركة» .وبح�سب تقديرات
اللواء عامو�س يادلني رئي�س
���ش��ع��ب��ة اال���س��ـ��ت��ـ��خ��ب��ـ��ـ��ارات
ال��ـ��ع�����س��ك��ري��ـ��ـ��ة (�أم�����ان)
ف��� ّإن ا�سرائيل ال تعتقد � ّأن
حما�س وحزب الله معنيان
مبواجهة جديدة يف الوقت
ال��راه��ن ،ورئي�س الأرك���ان
اجل�ن�رال �آي��زن��ك��وت �أ�سقط
من ح�ساباته اال�سرتاتيجية
عامل ال���ردع ،وق��ام ب�إعداد
�سل�سلة ت�صورات عمالنية
لبناء القوة �إزاء التهديدات
من اجلنوب (غزة) وال�شمال
(لبنان) .وبنا ًء على تقديره ،ف�إ ّنه «ال
يوجد لدينا وقت للردع.»...
خال�صة ه��ذا ال��ك�لام � ّأن حتقيق
جميع �أن���واع ال���ردع واحل�����ص��ول على
�صعبا
نتائجها الإيجابية ،قد بات �أم ًرا
ً
ومعقدا ،فلي�س للعد ّو �أي �سيطرة على
ً
ّ
�سباق الت�سلح يف املنطقة� ،أو على
التطورات التكنولوجية احلا�صلة يف
ّ
�صناعة الأ�سلحة.
ّ
من ناحية �أخ���رى ،ي�ستبعد املحلل
الع�سكري يف �صحيفة «ه ��آرت�����س»،
عامو�س هرئيل �أن يكون نتنياهو يف
ل�شن حرب من
�صدد البحث عن ذرائع
ّ
�أج��ل �صرف الأن��ظ��ار عن التحقيقات
اجل��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي جت��ري��ه��ا ال�����ش��رط��ة
�ضده� ،أو من �أجل حت�سني
الإ�سرائيلية ّ
مكانته قبيل انتخابات عامة مبكرة.
وي�ضيف :ينبغي �أن يحدث �أمر غري عادي
لكي يبادر نتنياهو �إىل حرب« ،وحتى
عندها ،على الأرجح �أن يحدث هذا يف
غزة ،نظ ًرا �إىل كون القدرة على �إحلاق
مما هي عليه
�أ�ضرار ب�إ�سرائيل تبقى �أقل ّ
يف ال�شمال ،حيث حجم الدمار املتوقع
وا�ضحا لكال اجلانبني».
�أم�سى
ً
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توقيع
كتاب

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

ندوة حول كتاب «اال�سرتاتيجية» للعميد الركن كلود احلايك
برعاية قائد اجلي�ش العماد
ج��وزاف عون ممثال مبدير
مركز البحوث والدرا�سات
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��ع��م��ي��د
ال��رك��ن ف���ادي �أب���ي ف��راج،
ّوقع العميد الركن كلود
احل��اي��ك ك��ت��اب��ه اجل��دي��د
ب��ع��ن��وان «اال�سرتاتيجية»
خ�لال ن���دوة ح�ضرها عدد
م��ن الأ���س��ات��ذة اجلامعيني
وال�����ض��ب��اط ،وذل���ك يف ن��ادي
ال�ضباط -الريزة.
يف البداية� ،ألقى ممثل قائد
رك��ز فيها
اجلي�ش كلمة ّ
على �أنه كما ّ
يتقلد ال�ضابط
ال��ت��خ��رج،
ال�����س��ي��ف ع��ن��د
ّ
ّ
يتقلد الكتاب
ك��ذل��ك
ط��وال حياته الع�سكرية،
فالإثنان تو�أمان ال ينف�صالن،
ال�سيف بدالالته ،تعبري عن
قوة احلق والإرادة والعزم ،والكتاب برمزيته تعبري عن مكانة
ّ
املعرفة ،التي هي مبنزلة �سراج العقل وم�شعل الب�صر والب�صرية.
معا ،بتوقيع رفيقنا يف ال�سالح
ي�سرنا اليوم �أن نحتفل ً
وقالّ :
القيم «اال�سرتاتيجية»،
العميد الركن كلود احلايك ،كتابه ّ
ً
بعد �أن �أ�شبعه لفرتة طويلة� ،إعدا ًدا ومتحي�صً ا وتدقيقا ،باال�ستناد
�إىل �أهم املراجع والدرا�سات والأبحاث العاملية واملحلية .ليبينّ
املتعدد الأبعاد
اخليط الأبي�ض من اخليط الأ�سود يف هذا املفهوم
ّ
الً
للقراء ،عمالً
ي�شكل
وافيا �شام ،
ليقدم
والوجوه ،وبالتايل
ّ
ّ
ً
ّ
ً
موثوقا للأكادمييني والباحثني واملتعاطني يف ال�ش�أن
مرجعا
ً
العام ،بالإ�ضافة �إىل طالب جامعاتنا الوطنية.
وتابعّ � :إن مقاربة مو�ضوعات اال�سرتاتيجية مبفهومها
ال�شامل� ،سواء كانت ع�سكرية �أو �سيا�سية �أو اجتماعية �أو
ملحة للأوطان واملجتمعات يف
�إمنائية وغريها ،باتت حاجة
ّ
ع�صرنا احلا�ضر ،خ�صو�صً ا يف ّ
التطور العلمي والتكنولوجي
ظل
ّ
الهائل ،والت�سابق والتناف�س على مناطق النفوذ وال�ثروات
االقت�صادية ،بالإ�ضافة �إىل امل�شكالت واملع�ضالت التي يواجهها
العديد من البلدان على �أكرث من �صعيد.

وخ��ت��م ق��ائ�لاً ّ � :إن قيادة
اجلي�ش تويل �أهمية خا�صة
مل��ف��ه��وم اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة،
�سواء من خالل اعتمادها
ك�أ�سا�س يف خطط الأركان،
�أو من خالل �إدراجها كمادة
رئي�سة يف ال��دورات الدرا�سية
ح�صة وافرة
العليا ،و�إعطائها ّ
من جهود مركز البحوث
والدرا�سات اال�سرتاتيجية يف
اجلي�ش ون�شاطاته.
وه��ن��أ با�سم قائد اجلي�ش
العميد الركن حايك على
�صدور ه��ذا الكتاب املميز
مبحتواه و�أ�سلوبه و�شموليته.
حت��دث عميد كلية
ث��م
ّ
احل�����ق�����وق يف اجل���ام���ع���ة
اللبنانية الدكتور كميل
وتطرق �إىل معرفته
حبيب،
ّ
معا يف
بالكاتب �إذ عمال ً
جلنة �صياغة كتاب حول اال�سرتاتيجية ال�صهيونية ...وقال:
�إن كتاب «اال�سرتاتيجية» ،ير�سم للجميع خارطة طريق
لأجل �أن تنت�صر الدمعة على ال�سيف والعني على املخرز وال�ضوء
على العتمة .كما �أنه ر�سم ً
خطا �أحمر يف علم اال�سرتاتيجية
ال ميكن للباحثني جتاوزه ب�سهولة.
يف اخلتام� ،ألقى العميد الركن احلايك كلمة اعترب فيها
�أن كتابه حول اال�سرتاتيجية ميثل بالن�سبة �إليه �أبرز ما �أجنزه
يف �سياق خدمته يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والوطن .وك�شف �أنه
ب�صدد �إعداد موجز يعالج م�س�ألة ا�سرتاتيجية الأمن الوطني
اللبنانية ،من جميع جوانبها.
مر
ثم
تطرق �إىل مفهوم اال�سرتاتيجية التي ارتبطت على ّ
ّ
بالقوة ،وبخا�صة الع�سكرية منها .لكن النظريات
الع�صور
ّ
تعرفها على �أنها «فن وعلم
احلديثة الواقعية لال�سرتاتيجيةِّ ،
ا�ستخدام قوى الدولة ال�سيا�سية واالقت�صادية والنف�سية ،بالتوازي
ّ
امل�سلحة ،خالل �أوق��ات ال�سلم واحل��رب ،لت�أمني
مع القوى
الغايات الوطنية» على حد تعبري ع�ضو الكونغر�س الأمريكي
.Gaddis
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جي�ش العلم
والثقافة
 ...ويف
الدبلوما�سية
والأمن الدويل

ما�سرت يف اال�سرتاتيجية القومية
فراج
للعميد الركن فادي �أبي ّ

ف��راج �شهادة
ن��ال العميد الركن ف��ادي خالد �أب��ي ّ
املا�سرت يف اال�سرتاتيجية القومية من �أكادميية نا�صر
لكلية الدفاع الوطني يف
الع�سكرية العليا التابعة
ّ
اجلمهورية العربية امل�صرية.
وقد ناق�ش العميد الركن �أطروحته التي متحورت حول
«التلوث البيئي و�أثره على الأمن القومي للجمهورية
ّ
اللبنانية و�أ�سلوب مواجهته».

ّ
كل من العميد الركن و�سيم احللبي ،والعقيد
حاز
الركن عماد خري�ش ،والعقيد الركن جان نهرا� ،شهادة
املا�سرت يف الدبلوما�سية والأم��ن ال��دويل ،من املعهد العايل
للعلوم ال�سيا�سية والإداري���ة يف جامعة ال��روح القد�س -
الك�سليك.

دكتوراه يف
اللغة العربية
و�آدابها للنقيب
غدار
ح�سني ّ
ن�����ال ال��ن��ق��ي��ب
غدار
ح�سني علي ّ
ّ
ال��ك��ل��ي��ة
م����ن
احلربية� ،شهادة
ال����دك����ت����وراه يف
اللغة العربية و�آدابها ،من املعهد العايل للدكتوراه يف
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية واالجتماعية يف اجلامعة
اللبنانية.
غدار �أطروحته التي متحورت حول «ال�شعر
وناق�ش النقيب ّ
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العراقي خالل الن�صف الثاين من القرن الع�شرين  -قراءة
يف �أعمال ال�سياب والبياتي ومطر» ،ب�إ�شراف الدكتورة هند
جيدا.
جيد
ً
فا�ضل �أديب .ونال بنتيجة املناق�شة تقدير ّ

�إجازة يف العلوم ال�سيا�سية للنقيب علي زين الدين
ح��از النقيب علي
زي��ن ال��دي��ن م��ن ل��واء
امل�شاة الثاين� ،إج��ازة
جامعية يف العلوم
ّ
كلية
ال�سيا�سية من
احل����ق����وق وال���ع���ل���وم
ال�سيا�سية والإدارية يف
اجلامعة اللبنانية.

الرفاعي
�إجازة فنّية يف الإدارة والتنظيم للرقيب �أول حممد ّ

حاز الرقيب �أول حممد
الرفاعي من الفوج
�أحمد ّ
امل��ج��وق��ل� ،إج����ازة فنّ ية
يف الإدارة والتنظيم من
املديرية العامة للتعليم
املهني والتقني.

�شهادة يف العناية التمري�ضية للرقيب ح�سن يا�سني
ح���از ال��رق��ي��ب ح�سن
حم���م���د ي���ا����س�ي�ن م��ن
الع�سكري
امل�ست�شفى
امل������رك������زي���� ،ش���ه���ادة
الإمتياز الفنّ ي يف العناية
التمري�ضية ،من املديرية
العامة للتعليم املهني
والتقني.

�إجازة يف احلقوق للمالزم �أول �صالح مغام�س
نال املالزم �أول �صالح
�سليمان مغام�س من
املدفعية الثاين،
فوج
ّ
�إج������ازة يف احل��ق��وق
ّ
كلية احلقوق
م��ن
وال��ع��ل��وم ال�سيا�سية
والإداري���ة يف اجلامعة
اللبنانية.

�إجازة فنّية يف الإلكرتوميكانيك للرقيب � ّأول حممد هدول

نال الرقيب �أول حممد
خالد ه��دول من مدر�سة
القوات البحرية� ،إج��ازة
ف��نّ ��ي��ة يف اخ��ت�����ص��ا���ص
ا لإ لكرت و ميكا نيك ،
م���ن امل���دي���ري���ة ال��ع��ام��ة
للتعليم املهني والتقني.

�إجازة يف العالج الفيزيائي للرقيب حممد �شبلي
نال الرقيب حممد علي
�شبلي من طبابة منطقة
اجلنوب� ،إجازة يف العالج
ّ
كلية
ال��ف��ي��زي��ائ��ي م��ن
ال�صحة العامة يف اجلامعة
ّ
الأنطونية.

العدد 389

97

جي�ش العلم
والثقافة

�إجازة يف �إدارة الأعمال للجندي منال باخو�س

حازت اجلندي منال �شوقي باخو�س من ّ
كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان� ،إجازة يف �إدارة
الأعمال من ّ
كلية العلوم الإدارية واملالية يف جامعة احلكمة.

بكالوريو�س علوم
املمددة
يف الهند�سة للمجنّد ّ
خدماته علي الأمني
���ددة
ن�����ال امل���ج���نّ ���د امل����م� ّ
خدماته علي �أحمد الأمني
م���ن ل����واء امل�����ش��اة احل����ادي
ع�شر ،بكالوريو�س علوم يف الهند�سة  -اخت�صا�ص هند�سة
الطبية) من اجلامعة اللبنانية
الإلكرتونيك (الهند�سة
ّ
الدولية.
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�إجازة فنّية
يف امليكانيك الهيدروليكي
املمددة خدماته
للمجنّد ّ
عبا�س املو�سوي
املمددة خدماته
حاز املجنّ د
ّ
عبا�س يو�سف املو�سوي من
قاعدة بريوت البحرية� ،إجازة فنّ ية يف اخت�صا�ص امليكانيك
املتحركة ،من املديرية العامة للتعليم
الهيدروليكي والآليات
ّ
املهني والتقني.

جوائز
وتقدير

�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة

مطبخ مقر عام
منطقة ال�شمال

الأول يف اجلي�ش
للعام 2016
قرابة  1200عن�صر يت�س ّلمون يوم ًيا ح�ص�صهم الغذائية من
مطبخ مقر عام منطقة ال�شمال الذي �صنّف الأف�ضل للعام
عموما.
 ،2016وذلك على �صعيدي املنطقة واجلي�ش
ً
الرائد الإداري كرم الزين� ،آمر ف�صيلة التموين وامل�س�ؤول
املبا�شر عن هذا املطبخ الذي حاز وفريقه تهنئة قائد
اجلي�ش العماد جوزاف عون ،وقائد املنطقة ال�سابق العميد
يتحدث عن اجلهود التي �أف�ضت
الركن �أمني بو جماهدّ ،
�إىل هذه النتيجة.

فريق ن�شيط

ي�ضم فريق العمل يف مطبخ مقر ع��ام منطقة
ّ
ال�شمال – ثكنة بهجت غامن – طرابل�س ،وفق
ما يقول الرائد الزين 38 ،ع�سكر ًيا 20 ،منهم
يح�ضرون الطعام
يكونون يف حالة اجلهوز اليومي،
ّ
لكن العدد قد يرتفع
يوميا لأكرث من  1200عن�صر.
ّ
ً
�إىل  3800عن�صر وحتى �إىل ( 4500يف حاالت اجلهوز
املقر ،بالإ�ضافة �إىل
التام) .ه�ؤالء ،هم ع�سكريو
ّ
ّ
ع�سكريي لواءي امل�شاة العا�شر والثاين ع�شر ،ومدر�سة القوات
ّ
يت�سلمون
اخلا�صة وق��اع��دة ح��ام��ات اجل��وي��ة .وجميعهم
خم�ص�صة لنقل الطعام ،ويف
ح�ص�صهم الغذائية بوا�سطة �سيارات
ّ
ٍ
ملدة � 3إىل � 4ساعات.
حلل حُمكمة الإغالق حتفظه �ساخنً ا ّ

�آلية العمل

ي�شرح الرائد الزين �آلية العمل ،فيقول :تُعتمد يف جميع
مطابخ اجلي�ش �آلية العمل نف�سها ،فمديرية القوامة ّ
تنظم
امل��وح��دة التي يجب على جميع املطابخ
ل��وائ��ح الطعام
ّ
ّ
كل مطبخ
والقيمون على
حرفيا.
الع�سكرية التزامها
ً
ّ
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خمت�صا،
طبيبا بيطر ًيا
ت�ضم
يعملون ب�إ�شراف جلنة تغذية
ً
ً
ّ
ّ
املعينة
يت�سلمون اخل�ضار والفاكهة واللحوم واملواد الغذائية
ّ
أكد من
مرتني �
أ�سبوعيا ،ويدخلونها �إىل املخزن بعد الت� ّ
ً
ّ
فيتـم وفق مبـد�أ «الداخـل �أ ّولاً
�سالمتهاّ � .أم��ا ا�ستخدامها
ّ
يخـرج �أ ّو اًل.
وي�ضيف :النظافة يف املطبخ ،هي �أولوية الأول��وي��ات ،لذلك
ّ
كل الإجراءات الآيلة �إىل التزام معايري النظافة
يتم تطبيق
ّ
ّ
ب�شكل كامل يف خمتلف املراحل ،من ت�سلم املواد وحت�ضري
الطعام و���ص� اً
ويتم
�ول �إىل ت��وزي��ع��ه ...بحيث ت�ؤخذ عينات
ّ
وخلوها من
أكد من �سالمتها
�إخ�ضاعها للتحاليل للت� ّ
ّ

على ّ
ر�ش املبيدات دور ًيا يف جميع الأق�سام.
خ�ص الطهاة والعاملني يف املطبخ ،فهم
�أما يف ما ّ
املوحد ،ويعتمرون القبعات
الزي الأبي�ض
يلتزمون ّ
ّ
والأقنعة وي�ستخدمون القفازات الطبية خالل
خمتلف مراحل العمل .كما �أ ّن��ه��م يخ�ضعون
ّ
ويتلقون اللقاحات يف
للفحو�صات الطبية الدورية
م�ستو�صف طرابل�س املركزي.
املقر على التدقيق
�إىل ما �سبق ،ي�شرف ال�ضباط يف ّ
يف �سجالت مراقبة �أج��ه��زة التربيد والثالجات
امل�بردة ويف ال�سجالت الغذائية ،ويراقبون
والغرف
ّ
طريقة تنظيمها.
ينوه الرائد الزين ،بالعاملني يف مطبخ منطقة
ّ
ؤكد �أ ّنهم ي� ّؤدون عملهم على �أف�ضل
ال�شمال ،وي� ّ
وجه ،ويقول� :إ ّنهم ي�ستيقظون يف الثانية فج ًرا �إذا
تخيلوا مثلاً حجم العمل عندما
دعت احلاجة؛
ّ
مقليا ...القلي وحده
�سمكا
تكون وجبة الغداء
ً
ً
ّ
يتطلب � 6ساعات متوا�صلة.

�أق�سام املطبخ

يطبق على املياه امل�ستخدمة يف الطبخ.
امللوثات ،والأمر نف�سه ّ
ّ
امل�ستمرة ،و ُيعمل
�إىل ذلك ،يخ�ضع تنظيف الأواين �إىل املراقبة
ّ

ت�صنيف املطابخ
يف اجلي�ش
للعام 2016

يت�ضمن مطبخ م��ق��ر ع���ام منطقة ال�شمال

ّ
ّ
م�بردة ،اثنتان منها للحوم والدجاج
�سبع غرف
ّ
والأ���س��م��اك ،وثالثة للخ�ضار والفواكه ،وواح��دة
ثمة غرفة
للبي�ض و�أخرى للخبز والكيك .كذلكّ ،
لتقطيع اللحوم و�أخرى لتقطيع الدجاج ،بالإ�ضافة
�إىل غرفة لتنظيف الأواين ،و�أخرى حلفظها ،ف�ضلاً
عن غرفة التوزيع ،و�أربعة خمازن حلفظ احلبوب
واملعلبات والزيوت.
ت�ضم �أح��دث
الغرفة اخلا�صة بتح�ضري الطعام
ّ
التجهيزات :ماكينة كهربائية لتق�شري البطاطا،
ّ
املعلبات.
و�أخ��رى لتقطيع اخل�ضار ،وثالثة لفتح
ّ
كهربائي
للطهي :ف��رن
املخ�ص�صة
ويف القاعة
ّ
ّ
و�آخر على الغاز ،و�ستة على املازوت ،بالإ�ضافة �إىل
وحلتني كهربائيتني ّ
ثالث ماكينـات لطهـي الأرز ّ
للطهـي
ب�شكـل عام.

 مطبخ مقر عام منطقة ال�شمال :الأول على �صعيد اجلي�ش وعلى �صعيدمنطقة ال�شمال.
 مطبخ مقر عام منطقة البقاع – �صغبني :الأول على �صعيد منطقة البقاع. مطبخ مقر عام منطقة بريوت :الأول على �صعيد منطقة بريوت. مطبخ موقع �صور :الأول على �صعيد منطقة اجلنوب. مطبخ لواء احلر�س اجلمهوري :الأول على �صعيد منطقة جبل لبنان.العدد 389
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�إعداد :املالزم �أول عماد عامر

ارتبطت حرب فييتنام يف �أذهان الكثريين،
بالهزمية التي مني بها الأمريكيون على يد
املقاتلني الفييتناميني ال�شماليني (الفييتكونغ).
تعر�ض الفرن�سيون قبل الأمريكيني
يف الواقعّ ،
ب�أكرث من عقد من الزمن ،لهزمية ع�سكرية
مماثلة على الأر�ض الفييتنامية نف�سها .فقبل
�أكرث من �ستة عقود ( ،)1954منيت القوات
الفرن�سية بهزمية نكراء على يد القوات
الفييتنامية ال�شيوعية يف منطقة «ديان بيان
فو» يف �شمايل فييتنام .وقد م ّثلت هذه املعركة
رمزية كربى ،كمحطة انت�صار للفييتناميني
ومن ورائهم املحور ال�شيوعي بقيادة االحتاد
ال�سوفياتي ،على الفرن�سيني ومن ورائهم املحور
الغربي بقيادة الواليات املتحدة الأمريكية،
حدا للقوة اال�ستعمارية الفرن�سية
وو�ضعت ً
يف منطقة الهند ال�صينية ،ال بل فتحت باب
الثورات يف بع�ض امل�ستعمرات الفرن�سية كثورة
اجلزائر .كما ّ
ريا
�شكلت هذه املعركة �
ً
إحراجا كب ً
للواليات املتحدة الأمريكية ،ما دفعها �إىل
�ضد املقاتلني
التفكري با�ستخدام القنابل النووية ّ
الفييتناميني.

ظروف املعركة

بني العامني  1949و ،1954خا�ض الفرن�سيون حر ًبا دامية
للحفاظ على �إمرباطوريتهم يف ال�شرق الأق�صى ،وبعد �أن
حتول هذا
ا�ستوىل ال�شيوعيون على ال�سلطة يف ال�صني (ّ ،)1949
ال�صراع اال�ستعماري �إىل �ساحة معركة رئي�سة للحرب الباردة،
فوقف االحتاد ال�سوفياتي وال�صني ال�شيوعية بجانب املقاتلني
حتملت الواليات املتحدة الأمريكية
الفييتناميني ،بينما
ّ
لكن اجلنود الفرن�سيني
تكاليف اجلهد احلربي الفرن�سي،
ّ
هم الذين كانوا يقاتلون و ُيقتلون.
يف نهاية العام  ،1953قرر قائد القوات الفرن�سية يف فييتنام
حم�صنة يف وادي «ديان
اجلرنال نافاريه �إقامة حامية ع�سكرية
ّ
بيان ف��و» ،على بعد ح��واىل  280ميلاً من هانوي عا�صمة
فييتنام ال�شمالية .ميتد هذا الوادي على طول  20كلم وعر�ض
 6كلم ،وحتيط به املرتفعات واله�ضاب واجلبال املغطاة
بالغابات الكثيفة .وفق ر�ؤية اجلرنال ت�شكل هذه احلامية
مت�سكوا مبواقعهم يف
خط دف��اع �صلب للفرن�سيني� ،إذا
ّ
التالل الداخلية ،بحيث ميكنهم احل�صول على الدعم يف
�شكلت طبيعة الأر�ض
حاالت احل�صار من خالل ج�سر جويّ .
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معركة
«ديان بيان فو»

هكذا انت�صر
الفييتناميون على
الفرن�سيني

اجلبلية والغابات
الكثيفة عاملاً
إيجابيا مل�صلحة
�
ً
الفرن�سيني� ،إذ �أ ّنها متنع املقاتلني الفييتناميني من نقل
القطع الع�سكرية الثقيلة كالدبابات واملدفعيات والعربات
ل�شن هجوم حمتمل على القوات الفرن�سية يف تلك
الالزمة
ّ
القاعدة ،وقوامها  12كتيبة.

بدء املعركة

�شن � 50ألف مقاتل من الفييتناميني ،بقيادة
يف � 13آذار ّ ،1954
ريا ومفاجئً ا على احلامية
اجلرنال فونغوين جياب
ً
هجوما كب ً
الفرن�سية البالغ عددها � 10آالف جندي يف قاعدة «ديان بيان فو»
الفرن�سية .ف�أطلقوا وابلاً هائلاً من نريان املدفعية الثقيلة،
متكن املهاجمون بعد يومني،
مركز للم�شاة.
هجوم
�أعقبه
ّ
ّ
ٌ
�شكل
من احتالل اثنتني من التالل املحيطة بالقاعدة ،ما ّ
ّ
تتوقع حيازة
�صدمة عنيفة للقوى الفرن�سية املدافعة التي مل
ومما زاد و�ضع القوات الفرن�سية
العدو �سالح املدفعية الثقيلةّ .
تعقيدا ،عدم قدرتها على اال�ستفادة من الدعم الذي ي� ّؤمنه
ً

ً
حتفظا جتاه التدخل الع�سكري الأمريكي املبا�شر
يف احلرب �إىل جانب الفرن�سيني و�أبرز �أركانه الرئي�س
دواي��ت �أيزنهاورّ � ،أم��ا الكونغر�س فا�شرتط لدعم
ّ
التدخل الأمريكي الع�سكري املبا�شر يف فييتنام،
م�شاركة بريطانيا فيه.

الواقع امليداين

ً
�شكل الواقع امليداين يف فييتنام ،عاملاً
�ضاغطا
ّ
على القادة الأمريكيني ،فهيبة الواليات املتحدة
�ستت�أثر يف ح��ال �سقوط «دي��ان بيان ف��و» ب�أيدي
الفييتناميني ال�شيوعيني ،لذلك� ،سارع الرئي�س
�أيزنهاور �إىل �إر�سال بالغ �إىل رئي�س الوزراء الربيطاين
ون�ستون ت�شر�شل ،ح��ذّ ره فيه من عواقب �سقوط
«ديان بيان فو» على الغرب ب�أكمله ،وو�صل الأمر
ببع�ض امل�س�ؤولني الأمريكيني (على ر�أ�سهم داال�س)،
�إىل التلويح بورقة ا�ستخدام الأ�سلحة النووية (ثالث
قنابل) حل�سم املعركة .لكن الفرن�سيني رف�ضوا
ّ
احلل لأ ّنه �سي�ؤدي �إىل مقتل اجلنود الفييتناميني
هذا
ٍ
واحلامية الفرن�سية على حد �سواء ،ب�سبب تداخل
القوى ُ
وقربها من بع�ضها البع�ض يف �ساحة املعركة،
بالإ�ضافة �إىل � ّأن هذا االقرتاح الأمريكي مل يكن
ً
ر�سميا ،بل �أتى على ل�سان وزير اخلارجية،
موقفا
ً
وبالتايل ال ميكن التعويل على ت�أييد الواليات
املتحدة له.

اجل�سر اجلوي ،ب�سبب ا�ستخدام اجلانب الفييتنامي
لل�سالح امل�ضاد للطائرات بكثافة ،فغدت طائرات
ً
أهدافا �سهلة
املظليون� ،
الإم��داد الفرن�سية كما
ّ
للمدفعية الفييتنامية امل�ضادة للطائرات.
ق��اوم اجل��ن��ود الفرن�سيون الهجوم الفييتنامي
يوما ،لكن �ضخامة
ب�شرا�سة ،ف�صمدوا مدة ً 54
الهجوم وحتطيم الدفاعات الفرن�سية ،دفع بالقيادة
ال�سيا�سية الفرن�سية �إىل طلب امل�ساعدة العاجلة من
الواليات املتحدة الأمريكية .احلليف الأمريكي
ومتحم�س
مت�شدد �ضد ال�شيوعيني
كان يتقاذفه تياران :الأول
ّ
ّ
لدعم الفرن�سيني وي�ضم ،ريت�شارد نيك�سون (نائب الرئي�س)،
والأدم�ي�رال رادف��ورد (رئي�س الأرك��ان امل�شرتكة للجي�ش)،
وجون فو�سرت داال�س (وزير اخلارجية) .التيار الثاين كان �أكرث

�أدرك ال�ضباط الفرن�سيون ب� ّأن هزميتهم باتت �شبه م�ؤكدة،
فو�ضعوا خطة ل�سحب قواتهم �إىل مناطق �آمنة جنو ًبا ،و�شملت
اخلطة ّ
فك احل�صار الفييتنامي يف �إحدى حلقاته ليلة ال�سابع
توجه القوات �إىل الأرا�ضي الالو�سية
من �أيار  ،1954ومن ثم ّ
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معارك
تاريخية

�وج��ه
ع�بر ث�لاث��ة حم���اور ،وت� ّ
املظليني واملرتزقة والأفارقة
نحو اجلنوب ال�شرقي ،بحيث يلتقون قوات فرن�سية قادمة من
الو�س العليا ،بينما يبقى اجلرنال دي كا�سرتي مع اجلرحى
داخل مقر القيادة يف املع�سكر .خفّ ف الفرن�سيون طلعات
طريان الإم��داد يف اليوم الأخري ،فلم ي�سقط �سوى بع�ض املواد
التموينية من دون الذخائر ،ثم عمدوا �إىل تدمري الأ�سلحة
والذخائر املتوافرة لديهم ،و�ألقى بع�ض اجلنود �أ�سلحتهم يف
نهر «نام روم» .ع ِلم الفييتناميون بالنوايا الفرن�سية ،ف�شنّ وا
هجوما على املوقع  507قرب ج�سر االن�سحاب الفرن�سي �أ�سفر
ً
عن ا�ست�سالم اجلنود الفرن�سيني ،كما �سقط املوقعان 508
و 509على ال�ضفة الي�سرى للنهر ،فا�ست�سلمت القوات املوجودة
فيهما ،و�أعقب ذلك هجوم ا�ستهدف مقر القيادة الفرن�سية.
تقدمت الفرق الفييتنامية من عدة اجتاهات ،وخالل �ساعات
ّ
متت ال�سيطرة على املقر العام و�سقطت قاعدة «ديان بيان فو»
بيد الفييتناميني ،واعتقل اجلرنال دي كا�سرتي وجمموعة
ً
�ضابطا و�ضابط
فرن�سيا ،و1749
عقيدا
�ضمت 16
ً
ً
القيادة التي ّ
�صف ،و� 7آالف فرد.
كانت الأيام الأخرية من تلك املعركة مرهقة للغاية ،فقد
حتولت الأر���ض �إىل طني مع بدء الرياح
ّ
فت�شبث الرجال باخلنادق،
املو�سمية،
ّ
كما ح�صل يف معركة ف���ردان التي
وقعت يف العام  1916خالل احلرب العاملية
ريا يف  7ايار  ،1954وبعد ح�صا ٍر
الأوىل .و�أخ ً
يوما ا�ست�سلم اجلي�ش الفرن�سي،
دام ً 56
وحقق الفييتناميون ال�شماليون ن�ص ًرا
ً
�ساحقا.

�أ�سباب هزمية الفرن�سيني

� ّإن الأ���س��ب��اب التي � ّأدت �إىل هزمية
الفرن�سيني يف املعركة عديدة ،وهي:
 �سوء تقدير �إمكانات العدو :فوجئالفرن�سيون ب�ضخامة الهجوم الفييتنامي
ونوعية الأ�سلحة امل�ستخدمة فيه ،نظ ًرا
�إىل �سوء تقديرهم لقدرة العدو على ح�شد
املقاتلني والأ�سلحة يف تلك املنطقة
اجلبلية وامل��ك�����س� ّ�وة ب��ال��غ��اب��ات .فقد
متكن الفييتناميون  -قبل ان��دالع
املعركة  -من ح�شد عدد كبري من
قطع املدفعية الثقيلة ،على التالل
املحيطة بالقاعدة الفرن�سية .نقل هذه
املعدات ً � 15
ألفا من العمال الكادحني،
104
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مب�����ا ي���������وازي 3
ماليني يوم عمل،
ي�ستثن الن�ساء
ومل
َ
والأط�����ف�����ال من
م��ه��م��ة ال��ن��ق��ل
ت����ل����ك ،وال���ت���ي
����دت ع��ل��ى
ام�����ت� ّ
م�سافة  600كلم
عرب الأحراج ليلاً
ونها ًرا .وقد ابتدع
ال��ف��ي��ي��ت��ن��ام��ي��ون
ل����ه����ذه امل��ه��م��ة
ف�صائل «الأح�صنة
احل���دي���دي���ة»� ،أي
حتملها من  100كلغ
الدراجات الهوائية التي ارتفعت قدرة
ّ
�إىل  250كلغ.
أ�صر اجلرنال الفييتنامي
التفوق الع�سكري الفييتناميّ � :
ّ
جياب على �أن تكون �أع��داد القوات املهاجمة وعتادها
وال �سيما املدفعيـة� ،أكثـر بثالثـة �أ�ضعـاف من املدفعيـة

 انتهاء ال�سطوة اال�ستعمارية الفرن�سيةيف ال�شرق الأق�صى.
 ت�����ش��ج��ي��ع امل��ق��ات��ل�ين امل��ن��اوئ�ينلال�ستعمار ،على امل��ق��اوم��ة وا�شتعال
جبهات �أخ��رى �ضد الفرن�سيني .فبعد
�أ�سابيع قليلة على انتهاء املعركة،
اندلع مت��رد عنيف �ضد الفرن�سيني يف
و�شكل ه��ذا التمرد املقدمة
اجل��زائ��ر،
ّ
الأوىل للثورة اجلزائرية التي بد�أت يف العام
نف�سه وا�ستمرت ثماين �سنوات.
ب�شدة باجلزائر
مت�سك الفرن�سيني
ّ
ّ
ب�سبب حاجتهم �إىل حتقيق ن�صر ما
يعو�ض لهم هيبتهم املفقودة يف «ديان
ّ
بيان فو» ،و�شعورهم باحلاجة �إىل �سالح
ن��ووي رادع ،وان��ط�لاق امل�شروع النووي
الفرن�سي يف العام .1954
 ان�سحاب الفرن�سيني �إىل جنوبيالبالد ،وتق�سيمها �إىل فييتنام �شمالية
و�أخرى جنوبية.

ا�ستنتاج

الفرن�سيـة املدافعة.
 الدعم الع�سكري وامل��ادي الذي تلقاه الفييتناميون منال�صني واالحتاد ال�سوفياتي.
 �إرادة القتال لدى الفييتناميني ،فاحلرب كانت بالن�سبة�إليهم حرب حترير ،بيد �أ ّنها كانت حر ًبا ا�ستعمارية بالن�سبة
ريا من املرتزقة
�إىل الفرن�سيني الذين �ضمت قواتهم عد ًدا كب ً
الأفارقة ومرتزقة امل�ستعمرات.
 الكفاءة الع�سكرية العالية للقادة الفييتناميني وعلىر�أ�سهم اجلرنال جياب الذي عرف مبهند�س «حرب ال�شعب»،
و�أطلق مقولة« :كل مواطن مقاتل» ،و«كل قرية ح�صن»،
وقد �أطلق عليه الفييتناميون لقب «جرنال �إىل الأبد».
حدت من فعالية
 طبيعة الأر�ض املك�سوة بالغابات التي َّاجلويني ،كما �سمحت للفييتناميني ببناء
املراقبة والق�صف
ّ
قوة هجوم كبرية من دون �أن يلحظ الفرن�سيون ذلك.

نتائج املعركة

�أ�سفرت هذه املعركة عن نتائج بالغة الأهمية ،فبالإ�ضافة
�إىل اخل�سائر ( 1142قتيلاً و 1606مفقودين و 4500جريح من
الفرن�سيني ،ونحو ً � 20
ألفا بني قتيل وجريح من الفيتناميني)،
�أدى انت�صار الفيتناميني �إىل:

�شكلت «ديان بيان فو» �أول هزمية
ّ
ع�سكرية للغرب بعد احلرب العاملية الثانية ،ومل تنته الأزمة
الفييتنامية واحلرب الباردة بانتهاء تلك املعركة ،بل كانت
«ديان بيان فو» �إحدى حلقاتها .فقد تكرر امل�شهد نف�سه مع
الواليات املتحدة الأمريكية التي حاولت جتنيب نف�سها و�صول
فييتنام يف العام  ،1954لكنّ ها انغم�ست يف حرب طويلة الأمد
هناك بني 1968و  .1975انتهت تلك احلرب بف�شل الواليات
املتحدة وخ�سارتها ما يقارب � 57ألف قتيل و�أكرث من � 153ألف
ريا ،فكانت تلك املعركة من �أهم معارك
جريح و� 587أ�س ً
القرن الع�شرين ،و�شكلت رمزًا حلرب التحرير الوطنية وحمفزًا
قو ًيا لقوى التحرر حول العامل.

املراجع:

• http://www.bbc.com/arabic/dien-bien-phubattle
• https://ar.m.wikipedia
• http://alma3raka.net
• http://www.aljazeera.net/encyclopedia/
military
• http://alma3raka.net/spip.article149
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يف �سجل
اخللود

وداع املالزم �أول
مي�شال خزام

�شيعت قيادة اجلي�ش وبلدة جديدة املنت املالزم �أول
ّ
فيّ
مي�شال خزام الذي تو بتاريخ .2017/10/7
انطلق م��وك��ب الت�شييع م��ن �أم���ام امل�ست�شفى
الع�سكري املركزيّ ،
وتوقف قبل و�صوله �إىل كني�سة
القدي�س جاورجيو�س للروم الأرثوذك�س يف جديدة املنت
يف �أكرث من حمطة ،حيث نرث الأه��ل والرفاق الأر ّز
والورود على النع�ش.
وفد من قيادة
�شارك يف الت�شييع �إىل جانب العائلةٌ ،
قدم
اجلي�ش
يتقدمه العقيد �سمعان ط��راد ،حيث ّ
ّ
التعازي با�سم قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف عون ،يف
ّ
وممثلني عن قادة الأجهزة
ح�ضور فاعليات املنطقة
الأمنية و�أبناء البلدة ورفاق ال�سالح.
ولدى و�صول املوكب �إىل الكني�سة ،عزفت مفرزة
وقدمت �سرية من
من مو�سيقى اجلي�ش معزوفة املوتّ ،
لواء امل�شاة احلادي ع�شر مرا�سم التكرمي ،ثم �أقيمت
ال�صالة� .ألقى العقيد طراد كلمة يف الت�شييع قال
ً
ّ
رفيقا عزي ًزا
�ودع اليوم
فيها:
بكل م��رارة و�أ�سى ،ن� ّ
من رفاق ال�سالح ،خفق علم البالد باك ًرا يف قلبه
قبل �أن يخفق �أمام ناظريه ،و�سرت يف عروقه حمبة
الوطن التي �أ�ضاف �إليها ما نهِ َله من ح�ضن عائلة
�أ�صيلة ،ومن ف�ضائل �أبوين �صاحلني ،ومن بيئة وطنية
���ص��اف��ي��ة ،ف��ك��ان �أن اخ��ت��ار
م�����س�يرة ال�����ش��رف والت�ضحية
ً
لين�ضم �إىل
طريقا له
وال��وف��اء
ّ
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وهي املالذ
منت�سبا
واحل�صن وال�����س��ي��اج،
ً
ّ
ً
تلميذا
كليتها احلربية
�إىل
ي�ضج بروح العزم والعنفوان ،ثم
ّ
ً
�ضابطا يف �ساحات الواجب،
ّ
كل
ويكر�س
وي�ضحي،
يبذل
ّ
ّ
تفكريه وجهده ووقته يف �سبيل
مهماته على �أكمل
�إجن���از
ّ
وجه.
لاً
وتابع قائ  :تلك هي بع�ض �صفات فقيدنا الغايل
امل�لازم �أول مي�شال ،ال��ذي كان ي�ضع ُن�صب عينيه
لكن يد
دائما� ،أ ّنه م�شروع �شهيد يف �سبيل لبنان،
ّ
ً
القدر قد �شاءت �أن يرحل عن ه��ذه احلياة الدنيا،

جميعا يف ال�صميم.
نتيجة حادث م�أ�ساوي �أ�صابنا
ً
يف ما يلي نبذة عن حياته:
 من مواليد  1992/11/7يف دور�س -بعلبك. ت��ط� ّ�وع يف اجلي�ش ب�صفةت��ل��م��ي��ذ ����ض���اب���ط ب���ت���اري���خ
.2010/10/25
 ّرقي �إىل رتبة مالزم اعتبا ًرا
من  ،2013/8/1و�إىل رتبة مالزم
�أول اعتبا ًرا من .2016/08/1
 من عداد لواء امل�شاة الثامن الكتيبة .85 حائز:• ت��ه��ن��ئ��ة وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة
والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ
• تهنئة قائد لواء امل�شاة اخلام�س.
• تهنئة قائد لواء امل�شاة الثامن.
 -عازب.
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يف �سجل
اخللود
نعت قيادة اجلي�ش العميد املتقاعد
�أن���ط���وان رزق ال���ذي ت���وفيّ بتاريخ
.2017/8/18
 من مواليد  1962/1/25يف �صربا ك�سروان.��وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ
 ت���ط� ّ.1984/1/9
 ُر ّقي �إىل رتبة مالزم اعتبا ًرا من ،1986/8/1وت��د ّرج يف الرتقية حتى
رتبة عميد اعتبا ًرا من .2012/3/21
 حائز:• و�سام اجلرحى.
• و�سام فجر اجلنوب.

108

العميد املتقاعد �أنطوان رزق

• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة

الف�ضية.
ّ
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجتني الثانية والثالثة.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• و�سام احلرب.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �سبع
مرات.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 24
مرة.
ّ
• تهنئة ق��ائ��د القطعة ثماين
مرات.
ّ
��دة دورات درا���س��ي��ة يف
 ت��اب��ع ع� ّالداخل ويف اخلارج.
 -مت�أهل وله ولدان.

نعت قيادة اجلي�ش املعاون �أول عماد
حميه الذي توفيّ بتاريخ .2017/10/1
ّ
 من مواليد  1973/2/16يف طاريا،ق�ضاء بعلبك ،حمافظة بعلبك-
الهرمل.
������وع يف اجل���ي�������ش
 ت�������ط� ّبتاريخ.1991/9/16
 من عداد معهد التعليم  -مدر�سةالرتباء.
 حائز:• و�سام التقدير الع�سكري.

املعاون �أول عماد حم ّيه

• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة الربونزي.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• امليدالية الع�سكرية.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �ست
مرات.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 19
مرة.
ّ
• تهنئة قائد اللواء.
 -مت�أهل وله خم�سة �أوالد.

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش الرقيب �أول
ط���وين اخل����وري ال���ذي ت���وفيّ بتاريخ
.2017/10/15
القبيات
 من مواليد  1963/2/21يفّ
– حمافظة عكار.
��وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ
 ت���ط� ّ.1981/6/27
 من عداد مديرية املخابرات. حائز:مرتني.
• و�سام احلرب ّ
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من

الرقيب �أول طوين اخلوري

الدرجة الرابعة الربونزي.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�س
مرات.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �أربع
مرات.
ّ
مرتني.
• تهنئة قائد اللواء ّ
• تهنئة ق��ائ��د الكتيبة ثالث
مرات.
ّ
 -مت�أهل وله ولدان.
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العريف �أول بالل �أحمد ح�سن

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش ال��ع��ري��ف �أول
بالل �أحمد ح�سن ال��ذي ت�وفيّ بتاريخ
.2017/9/11
 م���ن م��وال��ي��د  1983/6/24يفالقليعات ،حمافظة عكار.
����ددت خ��دم��ات��ه اع��ت��ب��ا ًرا من
 ُم ّ ،2006/8/11و ُنقل �إىل اخلدمة الفعلية
بتاريخ .2008/5/17
الربية الأول.
 من عداد فوج احلدود ّ -حائز:

• و�سام احلرب.
مرتني.
• و�سام اجلرحى ّ
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تنويه وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �أرب��ع
مرات.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �أربع
مرات.
ّ
 -مت�أهل بدون �أوالد.

املمددة خدماته
املجنّد ّ
علي حممد رميتي

املمددة خدماته
املجنّد ّ
نادر �أمني حامد

املمددة خدماته
املجنّد ّ
علي يون�س عبد الرحيم

املمددة
نعت قيادة اجلي�ش املجنّ د ّ
خدماته علي حممد رميتي الذي
توفيّ بتاريخ .2017/8/20
 من مواليد  1997/3/7يف برجقلويه -بنت جبيل.
 ُم� ّ�ددت خدماته اعتبا ًرا من.2017/6/28
من عداد لواء امل�شاة ال�سابع. -عازب.

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش املجنّ د
املمددة خدماته نادر �أمني حامد
ّ
فيّ
الذي تو بتاريخ .2017/8/14
 من مواليد  1995/12/26يفالعقبة -را�شيا.
 ُم� ّ�ددت خدماته اعتبا ًرا من.1016/9/1
 من عداد لواء امل�شاة اخلام�س الكتيبة .53 -عازب.

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش املجنّ د
امل��م��ددة خ��دم��ات��ه علي يون�س
ّ
فيّ
عبد الرحيم ال��ذي ت �و بتاريخ
.2017/8/11
 م��ن م��وال��ي��د 1995/1/1يفقرحة -عكار.
 ُم��ددت خدماته اعتبا ًرا من.2016/6/20
 من عداد فوج التدخل الثاين. -عازب.
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من القلب

جندي يف مهمة

جندي بالدي
بعيني وقلبي �أحت�ضنُك يا
َّ
َّ
ِ
باملحبة والأملِ ،
ِ
الواجب،
بقد�سي ِة
بالت�ضحي ِة ،بالرمز الذي هو �أنت.
بعيني وقلبي �أحت�ضنُك ،و�أرنو �إليك،
َّ
ري يف اخلوذة املعدنية،
يغرق ر�أ�سُ ك ال�صغ ُ
َ
حُ
عيناك امل�ؤمنتانِ يف البعيد،
وت ّدق
رت ثغرك احلل ُو عن ب�سمة خ�ضراء...
ويف ُّ
وكاحلقِ  ،كالإميانِ  ،ك�إردا ِة
احلياة...
تنطلق �إىل الهدف ...كالعزم الذي هو
�أنت.
ميلأُ احلقد قلوب الب�شر،
نا�صع �أبي�ضُ كثلوج ُربانا.
وقل ُبك
ٌ
ُ
ُ
تذبل الآمال يف عيونِ الفجر،
ً
م�شرقا يف
البا�سم يظل
ولكن الأمل
َ

�إىل اجلندي اللبناين يف معركته امل�صريية

مقلتيك.
ٌ
ٍ
ما�ض يف
�سالح
خوذة على الر�أ�س،
ٌ
ٌ
اليمني ،ومعول ٍ
بان يف ال�شمال،
وقلب �أكرب من الدنيا ،يخفق بني
ٌ
جنبيك.
َ
�سنابل
يزرع الفالح �أر�ضه ليح�صدها
ُ
ً
�سمانا،
ُ
ليجمعها ث َروات،
ويبذ ُر التاج ُر ثروته
َ
ُي ُ
ريق العامل املكدو ُد ما ّادخر ،من دم
�ساعديه ،ليبلغ لقمة اخلبز،
أنفا�سها ونور عينيها لتوفرّ
تُذيب ال ُأم � َ
للطفل ب�سمة ر�ضى،
ُ
ال�صبية عطر زنبقها ،لتهدره
وتختزن
ُ
على �صدر املحب �شذى.
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جندي بالدي
بعيني وقلبي �أحت�ضنُك يا
َّ
َّ
ِ
باملحبة والأملِ ،
ِ
الواجب،
بقد�سي ِة
بالت�ضحي ِة ،بالرمز الذي هو �أنت.
وكال�سموِ،
كاملج ِد،
كاملثلِ الأعلى� ...أت ّ
َطلع �إليك.

�أما �أنت ،يا جندي بالدي،
يا فدا َء الطفل والأم والفالح والعاملِ

تراب بالدنا خمدي
ردي
عر�سال عا اللي قا�صدك ّ
ردي
عم ي�س�ألك جي�ش الوفا ّ
ردي على الطفل وعلى اخلتيار
ّ
وعا �إيد �أبطال الفدا �شدي
ردي على الطلقة عا خط النار
مدي
عا �صدر �صرلو حا�ضنك ّ
ردي عا�صوت بي�شبه الإع�صار
ّ
عاملهدي
ردي على املعول
ّ
ّ
ردي على والدك على الأزهار
ّ
بيندي
عا �أر�ض فيها اجلرح
ّ
ردي على دم ال�شهيد ل�صار
ّ
خمدي
عامل تراب بالدنا
ّ
وطريي ب�سما هالأر�ض ليل نهار
و�إيدك على �ضياع ال�شرف
مدي
ّ
و�صلي الأخبار
وعا كل �ضيعة ّ

والتاجرِ،
ٍ
تدخر:
فلكل ذرة من تراب الوطنّ ...
دم،
قطر َة ٍ
َ
ٍ
عرق،
ونقطة
ً
ِ
طيب �أنفا�سك،
حرى من
ولهثة َّ
ً
وكرامة،
ال�شعب ،عز ًة،
نحن
لنجنيها،
ُ
ُ
وحياة.

بريوت � /آب 2017 /
اللواء الركن املتقاعد د.يا�سني �سويد

�شمخة بطل
بتهدي
ووين ما ت�شويف دم
ّ
هونيك بدك داير ومندار
تعدي
�أجن�أ �ضحايا تلحقي ّ
متوز والعنقود واخلمار
�شدي
ي�شدنا ّ
كل مني �صار ّ
ال داع�ش برتعب �صحاب الدار
تهدي
وال جبهة الن�صرة رح ّ
ما زال عنّ ا جي�شنا املغوار
اجلدي
�أبطال وقت املنطق
ّ
وما زال �شفرة �سيفنا البتّ ار
�أ�شرف ر�سالة دم ت�أدي
قولوا لهالإرهاب مهما �صار
هوي بيبعت عال�شمال جنود
منودي
ونحن جثث �أ�شالء
ّ
ال�شاعر كامل فرحات

ح��رر ْن�صاع ْج���رود م��ن ن�سل ال� ُ�ق��رود
ّ
وم��ن فكر �إل��ن��ا �شر �شيطاين بطن
وتا الفجر يلفح �شم�سك ْبن�سمة برود
ُ
من ْجبينك العايل �سطع فجر اجلرود
وفجر �شعاع الن�صر عا كل الوطن
ّ
��ع��دة وعديد
لبنان جي�شك ق���ادر ْب ّ
ي�ضرب بِقب�ضة �إي��د �أق��وى ْم��نِ احلديد
ومهما على ْحدودك بط�ش غدر ال ِعدا
جي�ش الوطن ما بريهبو �صوت الوعيد
يلبي الندا
ْب�ساح الوغى اجلندي ابتغى ّ
ِ
ان�صاب وبقي يغنّ ي حدا ويرجع يعيد
روح���و ع��ا ك��فّ ��و ت��ق� ّ�دم��ت �إل��ن��ا ِف��دى
ومل��ا ال�شرف يدعيه م��ا بينطر حدا
بينزل بطل عاملعركي بيطلع �شهيد
ال�شاعر بيار �أبي ياغي � -أو�سرتاليا

يف القلب يا وطن
جت�سد عبارة واح��دة
ق ّلما
ّ
ّ
لكن
ل�سان حال اللبنانيني،
اجلي�ش يفعل ذل��ك« .فجر
اجل��رود» جعلت عبارة «يف
القلب ي��ا وط���ن» خطاب
�شعب لبنان ال��ذي ت��ر ّدد يف
البيوت و�أم��اك��ن العبادة،
ويف ال�ساحات وال�شوارع.
م��ن القلب خاطب لبنان
جي�شه� ،شعراء� ،ضباط،
ع�سكريون وم��واط��ن��ون،
اجتمعت يف كلماتهم بحور
م��ن الفخر واحل���ب .وما
و�صل �إىل جملتنا من هذه
الكلمات غري قليل ،غري �أن
جم��ال الن�شر يبقى حم��د ًدا
بال�صفحات ولي�س بالرغبات،
يف ما يلي �شذرات من ر�سائل:

...م�������ن ب���ع���د ال��ن�����ص��ر ال���ل���ي ���ص� 
�ار
ال�������غ�������دار
ال��������ع��������دو
�����ص����ع����ب����ه
ّ
ّ

ال���ن�������ص���ر ال����ل����ي م���ك���ل���ل ب���ال���غ���ار
�����رب خ�����ط�����وة ع������اح������دودك
ي������ق� ّ
ال�شاعر علي غ�صن

...ف������ل�����ا ق����م����م ل����ه����م ف��ي��ه��ا
ً
جي�شا
��ت
�أي����ا ج��ي���� َ�ش ال���ب�ل�ا ِد ف���دي� َ
��د ع���ل���ى �أي����ادي����ك����م ِب���ف���خ��� ٍر ِ
ن�������ش� ُّ

ٌ
����ر ب����وا ِد
م����ك����انٌوال
���س��ه��ل وال وك� ٌ
��د ع��ل��ى الأع��������ادي ،ال ُي���ع���ادي
َي�������ش� ُّ
َ
�������د �أن ن����ظ َّ
����ل ع���ل���ى اتحّ �����اد
ووع� ٌ
ال�شاعرة ربى الأ�شقر


اجل��رود
يحميك ال��ل��ه ي��ا بطل حت��ري��ر
يحميك الله وت�ضل راف��ع را�سنا عند

ح����ام����ي ال����وط����ن ح����ام����ي احل�����دود
ب��دم��ك ب��امل��ع��رك��ة بتجود
احلقيقة
ّ
ال�شاعر عبد الر�ؤوف ال�سعدي

����ل�����ي ج���ب���ي���ن���ك ع� ّ
ع� ّ
����ي�����ي
����ل�����ي ب��ع��د ي���������ا ف������خ������ر ال�����ل�����ب�����ن�����ان� ّ
������د ال�������س���ي���ف امل�������س���ن���ون
ب�����دن�����ا ح������ق الأر��������������ض ي���ك���ون ع�����ا ح� ّ
ب����دن����ا ن���ح���اف���ظ ع���ل���ى ال���ق���ان���ون وال�������������وط�������������ن وال��������ه��������وي��������ة
جاك بطر�س احلتوين

أي�ضا و� ً
� ً
أي�ضا
عن الع�سكري الذي مل يكمل رواية
ق�صة لأوالده قبل �أن يناموا ،كتب
حممد وليد ق�صاب .وعن �ساعة
ال�صفر التي دقت لكي ال يبقى
�إرهابي على احلدود ،كتب اجلندي
مو�سى عبد الر�سول.
ّ
ّ
العدو الهارب من «تلة لتلة» و�صف
توجه
�أحواله �شربل فرن�سي�س الذي ّ
�إىل جي�ش لبنان قائلاً :
وحدك قادر حتمي الكل
َ
ّ
كرمالك رح من�صلي
ح�ضرنا الزنبق والفل
ّ
الله يحميك ويخلي...
املعاون �أول حامت نفاع كتب عن
اجلنود الهادرين ك�شالل ،وعن

رافعي الراية يف �أعلى اجلبال.
بوكروم
�أما يارا �سمري
ّ
فتحدثت عن دم
ّ
ال�شهداء الذي
مزروعا يف
بات
ً
قلوبنا.
ومن ال�سويد
و�صلتنا
ر�سالة وقعها
رئي�س الرابطة
اللبنانية هناك،
ال�سيد م�صطفى خان
و�سكرتري الرابطة ال�سيد
طوين �صفري ،وهما يدعوان فيها
املغرتبني للوقوف �إىل جانب اجلي�ش
اللبناين...
وجه حتياته
العريف بالل �سرور ّ
للمغوار الـ«متل النار» .وكتبت

رانيا �سعادة لـ«حامينا اللي زارع
الوطن فينا» .و�أنا الن�سر احلامي
الدار ،ما حدا يلعب بالنار ...يقول
ميالد ن�صرالله بل�سان اجلي�ش
اللبناين...
العدد 389
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تربية
وطفولة

�إعداد :ماري الأ�شقر
اخت�صا�صية يف علم النف�س

هل جتعل الألعاب احلربية
الطفل عدوان ًيا؟

يحلم كثري من الأطفال بالألعاب احلربية .هل جناريهم
ون�شرتي لهم ما يريدونه من هذه الألعاب؟ �أم مننعهم عنها؟
ت�صرفنا على �أوالدنا؟
ويف احلالتني ما هو ت�أثري ّ

تفجري الغ�ضب

ً
�سائقا عندما
لي�س لأ ّن��ه يلعب ب�شاحنة �سي�صبح طفلك
يكرب ،وكذلك الأم��ر ،لي�س لأن��ه يحب الأل��ع��اب احلربية
ّ
يتخل�ص من العدوانية املكبوتة
�سي�صبح بالتايل حمار ًبا ،فقد
لديه بوا�سطة الألعاب احلربية .يعطيه ال�سالح قوة ي�ستطيع
يقرر م�صري كل �شيء ،وي�ضع القانون الذي يريد.
من خاللها �أن ّ
كما ميكنه �أن يدافع عن نف�سه� ،أو �أن يهاجم �أحدهم �أو
�أن يقتل ...وعندما ي�ضغط على الزناد� ،أو ي�ستخدم ّ
�ضد
الليزر ّ
خ�صمه ،ي�شعر الطفل بقوة عظيمة ،وبالقدرة على حتديد
م�صري من حوله.
طبعا هذا كله يحدث يف خيال الطفل ،لكنه مع ذلك
ً
لاً
إيجابيا على �صعيد حتقيق توازنه النف�سي.
ي�شكل عام �
ً
فهو �إذا �أح�سن تفجري الغ�ضب والعنف الكامنني يف داخله،
�سيتقبل ب�سهولة لعب دور الطفل الهادئ املطيع واملهذب الذي
ّ
ي�سمع ما يقال له.

الداللة �أهم من الأداة

مينع بع�ض الأه��ل �أوالده��م من ممار�سة �أي لعبة عنيفة
داخل املنزل� ،سواء اقت�ضت ا�ستخدام امل�سد�سات والر�شا�شات
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البال�ستيكية �أو كانت من الألعاب الأكرث تطو ًرا .هنا ال بد
من الإ�شارة �إىل � ّأن العدائية تخلق مع الأطفال وتنمو معهم،
خارجا عن �إرادتهم .وبالتايل ال ميكن
ويعترب هذا الأم��ر
ً
ت�صرف معينّ �أو من ممار�سة
للأهل �أن مينعوا �أطفالهم من ّ
ّ
ميثل الولد دور مطلق النار
معينة .ف�أحيا ًنا كثرية
لعبة
ّ
م�سد�سا
م�ستخدما �أ�صابعه على �شكل م�سد�س� ،أو �أنه ي�صنع
ً
ً
من خ�شب ،املهم هو الداللة ولي�س الأداة ،و�إذا جل�أ �إىل �ألعاب
مماثلة ،فذلك يعود �إىل �سببني �أ�سا�سيني:
 � اًأول :يحتاج الطفل �إىل �إخراج كل ما يف داخله من طاقة.ثانيا :يريد �أن يت�شبه ببطل �أ�سطوري ما ،في�ستخدم �أ�ساليبه
 ًّ
و�أ�سلحته .فبوا�سطة �ألعاب الليزر ميكنه �أن ي�صبح ب�سهولة
البطل ال��ذي يريد ،وميار�س مغامراته ،وي�سعى �إىل النجاح
غالبا ما ّ
يقلد الأط��ف��ال الأب��ط��ال اخليرّ ين الذين
والت�ألق.
ً
ي�سعون �إىل �إحقاق احلق ودفع الظلم وحماربة القتلة .هنا ال
يكون املو�ضوع خط ًرا ،ولكن احرت�سي من �أن ّ
يقلد طفلك
�شخ�صية �شريرة تعك�س الكراهية واحلقد وت�سعى �إىل �إحلاق
ينجر �إىل التماهي بهذه ال�شخ�صية.
الأذى بالنا�س ،فال تدعيه
ّ
ينجر �إىل اخلرافات،
�إ�شرحي له مفهوم اخلري وال�شر لكي ال
ّ
بل اعملي على �إعادته �إىل �أر�ض الواقع ،الألعاب العنيفة قد

بهذه الألعاب حتى حيث ال يكون هناك تلفزيون .كان
الطفل يف ال�سابق يخرتع لعبته ،وهي قد تكون حربية� ،أما
خ�صو�صا
�أطفال اليوم فيبتاعون الألعاب املتطورة من املتاجر،
ً
يتعرفون �إليها من خالل احلمالت الإعالنية والربامج
و�أنهم
ّ
الرتويجية.

الءات �ضرورية

وتنمي القيم لديه �إذا �أح�سن الأهل
تعزز ثقة الطفل بنف�سه،
ّ
ّ
التوجيه.
اً
تقت�صر الر�سوم املتحركة التي ي�شاهدها الأطفال �إجمال على
الأبطال الأقوياء .لكن الأطفال ال ي�شاهدون فقط الربامج
أنواعا
ريا ما ي�شاهدون �صور احل��روب و� ً
املخ�ص�صة لهم ،كث ً
�سلبا عليهم
خمتلفة من العنف ،وهذا العنف ينعك�س
ً
يتحمل وحده م�س�ؤولية
بالت�أكيد .مع ذلك ،فالتلفزيون ال
ّ
ّ
ّ
تعلق الأطفال بالألعاب احلربية .يتعلق جميع �أطفال العامل

احلقيقة التي يواجهها الأهل اليوم هي معرفة قول« :ال»،
«ال» :ال مل�شاهدة التلفزيون لأوقات طويلة من دون مراقبة ما
ي�شاهدون ،وال ل�شراء الكثري من الألعاب احلربية.
ال حترميه متعة �ألعاب الفيديو لأن��ه �سيفعل ذلك خفيةً
خ�صو�صا عند �أحد �أ�صدقائه .اختاري له الألعاب التي
عنك،
ً
ألح يف
تنا�سب عمره وامنعيه من الألعاب التي ال تنا�سبه ،ولو � ّ
جدا �أن ت�شاركيه اللعب وتراقبي
احل�صول عليها .ومن املهم ً
ذكريه
تفاعله مع ما يجري ،وتناق�شي اللعبة معه با�ستمرارّ .
ب� ّأن ما يجري لي�س حقيقة بل جمرد لعبة.
تخلق �ألعاب الفيديو اً
حال من االندماج بني الطفل واللعبة،
حتى ي�صبح جز ًءا منها ،وي�شعر بالإثارة والتوتر ،وكلما �أدمن
اللعب ،كلما ت�سربت جرعة من العنف �إىل داخله ،ليعي�ش
بالتايل يف عامل العزلة واالنف�صال عن الواقع ،فيزول �إح�سا�سه
ّ
وتقل رغبته يف تناول الطعام �أو القيام ب�أ�شياء
بالزمان واملكان،
مفيدة .وقد يقوده الأمر �إىل التقليد الأعمى للألعاب ،في�شرع
يف تطبيق ما يلعبه� ،إذ ي�شعر �أنه يتمكن منه ،كالقيادة
ب�سرعة جنونية مثلاً  .لذا ننا�شد الأهل مراقبة هذه الألعاب،
وحتديد الأوقات املخ�ص�صة لها .فال تدعي طفلك يلعب �أكرث
يوميا .وما من م�شكلة �إذا �شاركته اللعب،
من ع�شر دقائق
ً
فقد ي�ستفيد وت�ستفيدين �أنت من م�شاركته يف ما يحب.
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ريا�ضي

�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة

«بولياتلون الأرز» العا�شر

لل�سنة العا�شرة على التوايل ،خا�ض مئة �شاب و�شابة مغامرتهم الريا�ضية
والثقافية يف لبنان� ،ضمن احلدث اللبناين  -ال�سوي�سري «بولياتلون الأرز»
الذي ّ
تنظمه جمعية «بوليليبان» بالتعاون مع اجلي�ش اللبناين.
م�شوقة .الأجانب �أتيح لهم
�أ�سبوع كامل عا�ش فيه ال�شباب مغامرة ّ
ي�ستحق اً
ّ
فعل «الوقوع يف ح ّبه» بح�سب امل�شارك فريد
التعرف �إىل بلد
ّ
ّ
وفرحا،
روريف القادم من جنيفّ � ،أما اللبنانيون فلم يكونوا �أقل ده�شة
ً
فق�سم كبري منهم مل يكن قد زار من قبل املناطق التي �شملها برنامج
احلدث.

�أجانب
«وقعوا يف حب لبنان»
ون�صب تذكاري ل�شهداء اجلي�ش

االفتتاح

�أقيم حفل �إط�لاق الن�شاط يف � - Marina del solأنفه
ّ
كل من قائد املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
يف ح�ضور
اً
الهد ممثل قائد اجلي�ش ،ورئي�س
بالوكالة العميد جورج
ّ
اللجنة الع�سكرية املن�سقة املقدم ب��ول �صليبا وال�ضباط

�أع�ضائها ،وم�ؤ�س�س الـ«بولياتلون» ال�سوي�سري ال�سيد
رينيه بونيون� ،إىل رئي�سة جمعية «بوليليبان» مايا
بو ن�صار و�أع�ضاء اجلمعية وفاعليات بلدية ،وعدد
كبري من الريا�ضيني والريا�ضيات و�أ�صدقاء اجلمعية.
ّ
رحبت
ثم ّ
ا�ستهل احلفل بالن�شيد الوطني اللبناين ،ومن ّ
وتقدمت بجزيل ال�شكر �إىل قيادة
الآن�سة بو ن�صار باحل�ضور
ّ
اجلي�ش لرعايتها ال�سنوية لهذا الن�شاط .بعدها كانت كلمة
حبه للبنان
عب فيها عن ّ
بالفرن�سية لل�سيد بونيون رّ
ً
و�شعبا ،وعن �شغفه ب�أر�ض هذا الوطن وحر�صه
جي�شا
ً
على امل�ساهمة يف املحافظة على جمال جباله
وبحره و�ساحله...

«بولياتلون» من �أنفه �إىل الأرز فالقرنة ال�سوداء

كافيا
خزنوا خاللها قدرًا
بعد «ّ »Pasta Party
ً
من الطاقة ،انطلق امل�شاركون يف الـ«بولياتلون»
بالزوارق من ميناء جبيل يف ن�شاط  raftingمل�سافة
 3كلم ،تبعه ال�سباحة مل�سافة  2كلم.
من البحر �إىل �أعايل اجلبال ،ركب امل�شاركون
ب�شري ،الذي يبعد
د ّراجاتهم الهوائية قا�صدين �أرز ّ
م�سافة  78كلم عن نقطة انطالقهم.
116

العدد 389

و�صل امل�شاركون
ج��م��ي��ع��ه��م �إىل
الأرز م���ن دون
ت�سجيل �أي حادث
ي���ذك���ر ،وك���ان
ف���ري���ق اجل��ي�����ش
(م������ن امل���رك���ز
ال��ع��ايل للريا�ضة
ال��ع�����س��ك��ري��ة،
وفوج املغاوير وفوج
مغاوير البحر) يف
طليعة الوا�صلني.
ُركنت الدراجات
يف الأرز ،و���س��ار
امل�شاركون على
الأق��دام م�سافة 12
اً
و���ص��ول �إىل
كلم
القرنة ال�سوداء.
ه���ن���اك ،على
ق���م���ة يف
�أع���ل���ى ّ
ل��ب��ن��ان وال�����ش��رق
الأدن��ى ،متّ تتويج
ال�شراكة بني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية و«بوليليبان» يف ذكراها
تذكاري لأبطال
ج�سدها ن�صب
العا�شرة
ّ
ّ
بتحية �إىل ال�شهداء ّ
اجلي�ش .وق��د ج��رى تد�شني الن�صب يف ح�ضور ممثل العماد
قائد اجلي�ش العقيد جوين �أبو جودة الذي ّنوه بجهود اجلمعية
وبالن�شاط الرائع الذي بات تقليدًا �سنو ًيا� ،شاكرًا مبادرتها التي
مت�سك
تعب عن التقدير للجي�ش اللبناين و�أبطاله .كما � ّ
رّ
أكد ّ
�شكلت على الدوام
اجلي�ش بالريا�ضة على �أنواعها ،والتي
ّ

على قمة القرنة ال�سوداء

ومتيز �أبنائه بقيم احلر ّية
وجها من وجوه ح�ضارة هذا الوطن،
ً
ّ
واالنفتاح والإبداع يف خمتلف احلقول وامليادين.

طريق اللزاب

انتهى الن�شاط الأ ّول يف غابة الأرز حيث بد�أ ن�شاط
الــ«بوليليبان» ،طريق اللزاب الذي قطع خالله
امل�شاركون على الدراجات الهوائية م�سافة 300
ّ
تخللها امل��رور ب�أكرث من  50قرية وبلدة
كلم
حم��اط��ة ب�شجر ال��ل��زاب :م��ن ب��رق��ة �إىل الهرمل
ورجوعا نحو بيت
وال�ضنية والقموعة،
والعا�صي
ً
ّ
ملاّ ت وقمامني ووادي جهنّ م وعا�صون و�إهدن وقنات
وح��ردي��ن ودوم��ا وعنّ ايا وت��رجت ويح�شو�ش والغينة
ودلبتا ...ا�ستمتع امل�شاركون باملناظر اجلبلية
والريفية اخللاّ بة وتفاعلوا مع �أهايل املناطق التي
مروا فيها ،حيث ّ
نظمت بالتعاون مع البلد ّيات
ّ
املحلية ن�شاطات عديدة.
واجلمعيات
ّ
ّ
�سار امل�شاركون على طريق اللزاب �أربعة �أ ّيامّ � ،أما
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حدث
ريا�ضي
امل�سار ال��ذي �سلكوه فكان
على النحو الآتي:
ب�شري
 اليوم الأول :من �أرز ّ�إىل نهر العا�صي مرورًا بعيون
�أرغ�ش ،مراح �سمعان ،القدام،
نبحا ،جبولة ،املعلقة ،را�س
العا�صي وعني الزرقة.
 ال��ي��وم ال��ث��اين :م��ن نهرالعا�صي �إىل �سهل القموعة
مرورًا بالهرمل ،مراح نوا�س،
ال�ضنية� ،سهلة القنديل،
ج��ورة التنورة ،مرج الطويل،
واحلريك.
 اليوم الثالث :من �سهلالقموعة �إىل القبيات مرورًا

بجورة ال�شعريّ ،
طلة الكزبرة ،حرف �شيت ،كفرتون ،قنيا،
عندقت� ،شيخالر ،منجز ومارمتورة.
 اليوم الرابع :من القبيات �إىل القليعات مرورًا بالربج ،بينو،دير جنني� ،شربيال ،حو�ش ،م�سعوديه� ،سماكيه ،والعري�ضة.

�إىل اللقاء...

ّ
املحطة
جم��ددًا يف العام املقبل ،كانت
 على �أم��ل اللقاء
ّ
الأخرية يف نادي ال�ضباط – جونيه ،يف ح�ضور العميد الركن
الطيار جوزيف ابراهيم ممثالً قائد اجلي�ش .هنّ �أ العميد
ونوه
الركن ابراهيم اجلمعية على تنظيم هذا الن�شاطّ ،
باجلهود التي بذلت لإجناحه من قبل الأ�صدقاء الأجانب
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قدم هدايا تذكارية
حد �سواء ،كما ّ
واملواطنني اللبنانيني على ّ
للم�شاركني.
قدم �أع�ضاء اجلمعية الدروع التذكارية ملمثل قائد
كذلكّ ،
املن�سقة و�أع�ضائها ،لينتقل بعدها
اجلي�ش ولرئي�س اللجنة
ّ
اجلميع �إىل حفل كوكتيل.

ريا�ضة
�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة

ّ
احلر APNEA
غطا�سو القوات البحرية
ّ
يت�صدرون البطولة الدولية يف الغط�س ّ
احلر  APNEAيف بطولة  2017الدولية للعبة التي نظمها االحتاد الدويل
�شارك فريق اجلي�ش (القوات البحرية) للغو�ص
ّ
« »CMASبرعاية وزير ال�سياحة ،وبدعو ٍة من جلنة املهرجان اللبناين املائي .جرت م�سابقات البطولة على ال�شاطئ مقابل
ّ
عم�شيت ،وقد ّ
كل من املعاون �أول روبري احللبي يف املركز الأول (عمق  30مرتًا) ،والرقيب �أول عثمان بدور يف املركز
حل
الثاين (عمق  26مرتًا) ،واملعاون �أول ربيع كتورة يف املركز الثالث على عمق  25مرتًا.

ك�أ�س اجلي�ش اللبناين للرماية بامل�سد�س

ّ
حقق فريق اجلي�ش املركز الأول يف ك�أ�س اجلي�ش اللبناين
ّ
للرماية بامل�سد�س الذي نظمه نادي الن�سر الريا�ضي بالتعاون
مع االحتاد اللبناين للرماية وال�صيد ،وذلك يف قاعة الرماية
التابعة للنادي يف مدينة كميل �شمعون الريا�ضية .وقد

و�صل ر�صيد فريق اجلي�ش �إىل  384نقطة ،يف حني ّ
حل فريق
املديرية العامة لأمن الدولة يف املركز الثاين بر�صيد 373
نقطة ،وفريق املديرية العامة للأمن الداخلي يف املركز
الثالث بر�صيد  347نقطة.

بطولة لبنان للتجذيف :اجلي�ش يف املركز الأول يف �سباقي الأرغوميرت واملاء
ّ
حل فريق اجلي�ش يف املركز الأول بني � 10أندية م�شاركة
يف الت�صنيف النهائي لبطولة لبنان للتجذيف التي نظمها
االحتاد اللبناين للعبة� ،إذ ح�صد يف �سباق الأرغوميرت 72
نقطة ،ويف �سباقات املاء  95نقطة.
� ّأم��ا على ال�صعيد ال��ف��ردي ،فقد ّ
حقق املجنّ د املمددة
رقما جديدًا يف �سباق
خدماته حمزة حمية من اللواء الثاين ً
الأرغوميرت رجال (وزن خفيف حتت � 23سنة) مل�سافة 2000
مرت بتوقيت  6.54.02د.

بدورهّ ،
حقق اجلندي جرجيو بطر�س من الكلية احلربية
رقما جديدًا يف ال�سباق عينه بتوقيت  7.11.01د ،.يف حني
ً
ّ
حقق اجلندي �صالح العري�ضي من اللواء الثاين ع�شر ،توقيتً ا
جديدًا هو  7.06.00د.
ون�شري �إىل � ّأن الثالثة مف�صولون �إىل املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية ،وكانوا قد ّ
حققوا �أرقامهم ال�سابقة لدى
م�شاركتهم يف بطولة اال�ستقالل اخلام�سة ع�شرة للعام
.2016
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ريا�ضة

لقب بطولة لبنان العامة يف �ألعاب القوى للجي�ش
�أحرز فريق اجلي�ش لقب بطولة لبنان العامة يف �ألعاب القوى
للعام  2017والتي �شارك فيها  25ناد ًيا.
ر�صيد الفريق يف البطولة كان  212نقطةّ � ،أم��ا النتائج
الإفرادية ،فقد جاءت على النحو الآتي:
 �سباق الـ 100مرت :اجلندي نور الدين حديد من لواء احلر�ساجلمهوري (مف�صول �إىل املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية)
يف املركز الأول ،وقد ّ
قيا�سيا على �صعيد
رقما
حقق بذلك ً
ً
لبنان بتوقيت  10.58ثانية.
 �سباق الـ 100مرت حواجز :املجند املمددة خدماته خالد كنعانمن لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الثالث.
 �سباق الـ 200مرت :اجلندي نور الدين حديد يف املركز الثاين،واجلندي ح�سن من�صور من لواء امل�شاة احلادي ع�شر يف املركز

الثالث.
 �سباق الـ 400مرت :اجلندي ح�سن من�صور يف املركز الأول. �سباق الـ 400مرت حواجز :الرقيب �أول لقمان خ�ضر من فوجمغاوير البحر يف املركز الثالث.
 �سباقا الـ 800والـ 1500مرت :الرقيب �أول ح�سن كركلي منفوج املدفعية الثاين يف املركز الثاين.
 �سباق الـ 3000مرت موانع :الرقيب �أول ح�سني قي�س من لواءامل�شاة الأول يف املركز الأول ،والعريف علي �سويدان من لواء
امل�شاة ال�سابع يف املركز الثاين.
 �سباق الـ 5000مرت :العريف �أول بالل عوا�ضة يف املركز الثاين،واملجند املمددة خدماته دروي�ش حديد يف املركز الثالث،
كالهما من لواء احلر�س اجلمهوري.

بطولة لبنان
ال�صيفية
يف ال�سباحة
برعاية العماد قائد اجلي�ش،
ّ
ن���ظ���م االحت������اد ال��ل��ب��ن��اين
ل��ل�����س��ب��اح��ة ب��ط��ول��ة لبنان
ال�صيفية للعام  2017يف م�سبح
ن���ادي ال��رح��اب – املعلقة-
زحلة .وقد �شارك اجلي�ش يف
البطولة �إىل جانب  17ناد ًيا،
ّ
وحل يف املركز الثالث.
� ّأما النتائج الإفرادية ،فقد
جاءت على النحو الآتي:
 �سباق ال���ـ 50م�ت�رً ا ظهر:العريف لوي�س داغر من اللواء اللوج�ستي
يف املركز الثالث.
 �سباق الـ 100مرت فرا�شة :اجلندي حممدعجمي من لواء الدعم يف املركز الثالث.
متنوع :املعاون �أول
 �سباق ال��ـ 200مرتّ
ّ
امل�ستقل
جاك خمايل من فوج الأ�شغال
يف املركز الثاين ،والعريف علي عز الدين
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من اللواء اخلام�س يف املركز الثالث.
 �سباق الـ  200مرت �صدر :املعاون �أول جاكخمايل يف املركز الثالث.
 �سباقا ال��ـ 400مرت متنوع ،وال��ـ 1500مرتح��رة :الرقيب اليا�س ك�ترا م��ن فوج
التدخل الأول يف املركز الثالث.
 �سباق البدل  100×4مرت متنوع :العريفلوي�س داغر من اللواء اللوج�ستي ،اجلندي

حممد عجمي من لواء الدعم ،واملعاونان
�أوالن ج��اك خمايل من ف��وج الأ�شغال
امل�ستقل ،ورف��ع��ات اخلطيب من فوج
التدخل الثاين ،يف املركز الثالث.
 �سباق البدل  100×4مرت حرة :الرقيباليا�س كرتا ،والعريفان لوي�س داغر وعلي
عز الدين ،واجلندي حممد عجمي ،يف
املركز الثالث.

 �سباق الـ 10000مرت :العريف �أول بالل عوا�ضة من لواء احلر�ساجلمهوري يف املركز الأول ،واجلندي عمر �أبو حمد من فوج
مغاوير البحر يف املركز الثاين.
 الوثب الطويل :العريف ف�ؤاد يونان من اللواء الثالث يف املركزالثالث.
 الوثب العايل :العريف علي الديراين من لواء امل�شاة احلاديع�شر يف املركز الثاين.
 الوثب الثالثي :املجند املمددة خدماته ر�أفت مطر من اللواءالتا�سع يف املركز الثاين ،والعريف علي الديراين يف املركز
الثالث.
 رمي الكرة احلديدية :الرقيب �أول بدري عبيد من لواء احلر�ساجلمهوري يف املركز الأول ،والعريف علي عبا�س من فوج
املدرعات الأول يف املركز الثالث.
� -إطاحة املطرقة :الرقيب جورج ها�شم من معهد التعليم يف

املركز الأول ،والعريف علي عبا�س من فوج املدرعات الأول يف
املركز الثالث.
 رمي الرمح :اجلندي �أول عبد الرحمن احلالين من اللواءالأول يف املركز الأول ،والعريف �أده��م دك��روب من فوج
املدرعات الأول يف املركز الثاين.
 رمي القر�ص :الرقيب �أول بدري عبيد يف املركز الأول ،واجلندي�أول رامي من�صور من اللواء اللوج�ستي يف املركز الثاين.
 �سباق البدل  100×4مرت :العريف حمزة ح�سن ،واجلنودنور الدين حديد ،ح�سن من�صور ،يو�سف حمادي (من فوج
املدرعات الأول) ،يف املركز الأول.
 �سباق البدل  400 ×4مرت :العريفان يعقوب حمود من اللواءاللوج�ستي ،وخالد ال�ضناوي من فوج مغاوير البحر ،والعريف
�أول خالد من�صور واملجند املمددة خدماته خالد كنعان ،يف
املركز الثالث.

مربوك
• �شارك الرقيب �أول ح�سني عوا�ضة
م��ن م��دي��ري��ة الهند�سة يف بطولة
كمال الأج�سام للعام  2017التي
ّ
نظمها االحتاد اللبناين ّللعبة على
مالعب املون ال�سالّ ،
وحل يف املركز الأول عن فئة كال�سيك فيزيك.
• حاز الالعب ب�شري جنل العقيد الركن البحري �أحمد �أدلبي من �أركان
اجلي�ش للتجهيز على لقب بطل لبنان يف كرة الطاولة لفئة الرباعم ،وذلك
�ضمن بطولة لبنان للفئات العمرية للعام  2017التي �أقيمت على مالعب املون
ال�سال.
• فاز جاد �إبن امل�ؤهل �أول مروان احللبي (من نادي عيتات الريا�ضي) باملركز
الأول ،ونال امليدالية الذهبية عن فئة النا�شئني – وزن  45كلغ ،وذلك يف بطولة
البحر املتو�سط املفتوحة اليت كونتاكت التي نظمها االحتاد اللبناين لريا�ضة
الكيك بوك�سينغ.
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بطوالت اجلي�ش
• �سباق الن�صف ماراثون:
م��ن ثكنة ميالد ال��ن��داف  -عم�شيت (الطريق
البحرية) باجتاه املن�صف  -الرببارة  -فالبرتون ،انطلق
ع��دا�ؤو اجلي�ش وع��ادوا �إىل النقطة الأ�سا�سية يف بطولة
ّ
�سباق الن�صف ماراثون الإفرادية مل�سافة  21كلم .وقد
ّ
حل املعاون �أول ح�سني عوا�ضة من لواء احلر�س اجلمهوري
يف املركز الأول ،تاله امل�ؤهل �أول نقوال مرتا من مديرية
املخابرات يف املركز الثاين ،والعريف قا�سم امل�صري من
اللواء الأول يف املركز الثالث.
� ّأما �سباق البدل الذي �سلكوا فيه امل�سلك عينه ،فقد
فاز فيه فريق لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الأول،
فريق فوج مغاوير البحر يف املركز الثاين ،وفريق لواء
امل�شاة اخلام�س يف املركز الثالث.
• كرة ال�سلة:
ّ
حل فريق لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الأول يف
املباراة النهائية لبطولة اجلي�ش يف كرة ال�سلة �أمام فريق
لواء امل�شاة احل��ادي ع�شر بنتيجة  ،99-72يف حني ّ
حل
فريق القوات اجلوية يف املركز الثالث واللواء اللوج�ستي
يف املركز الرابع.
• كرة اليد:
�أقيمت املباراة النهائية لبطولة اجلي�ش يف كرة اليد
بني فريقي املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية ولواء امل�شاة
الثامن ،و�أ�سفرت عن فوز فريق اللواء بنتيجة 28-30
الذي ّ
ت�سلم ك�أ�س املركز الأول من قائد املركز العايل
اً
ممثل العماد
للريا�ضة الع�سكرية العميد جورج الهد
قائد اجلي�ش.
• ال�سباحة:
ّ
حل اللواء اللوج�ستي يف املركز الأول يف الت�صنيف
الإجمايل لبطولة اجلي�ش لل�سباحة للعام  2017التي
�أقيمت يف النادي الع�سكري املركزي ،تاله لواء الدعم يف
املركز الثاين ،ولواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الثالث.
� ّأما يف الت�صنيف الإف��رادي ،فقد جاءت النتائج على
النحو الآتي:
• �سباق الـ 50م ً
رتا حرة للرجال :العريف لوي�س داغر من
اللواء اللوج�ستي يف املركز الأول ،اجلندي حممد عجمي
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من لواء الدعم يف املركز الثاين ،والرقيب �أول وائل زيادة
من ال�شرطة الع�سكرية يف املركز الثالث.
• �سباق الـ 100مرت حرة للرجال :اجلندي حممد عجمي
يف املركز الأول ،العريف لوي�س داغر يف املركز الثاين،
والرقيب اليا�س كرتا من فوج التدخل الأول يف املركز
الثالث.
• �سباق البدل :فريق لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز
الأول ،فريق اللواء اللوج�ستي يف املركز الثاين ،وفريق
اللواء اخلام�س يف املركز الثالث.
• �سباق الـ 50م ً
رتا حرة لل�سيدات :الرقيب �أ ّول عبري الزايد
من مقر عام اجلي�ش يف املركز الأول.
• الرماية بالبندقية:
ّ
حل لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الأول يف الت�صنيف
الإجمايل لبطولة اجلي�ش يف الرماية بالبندقية م– 16
�أ ،4تبعه فوج التدخل اخلام�س يف املركز الثاين ،وفوج
مغاوير البحر يف املركز الثالث.
�أقيمت البطولة يف حقل رماية �ضهر البيدر امل�ؤقت
(املغيتة) رقم  ،2وقد جاءت النتائج الإفرادية على النحو
الآتي :املعاونان �أ ّوالن �سليمان غزالة ووليد ح�سن من لواء
احلر�س اجلمهوري يف املركزين الأول والثالث ،وامل�ؤهل
�أول غ�سان عو�ض من فوج التدخل اخلام�س يف املركز
الثاين.

�سباقات

ع��دة �سباقات ج��رت يف املناطق
�شارك اجلي�ش يف
ّ
ّ
وحل
اللبنانية نظمتها البلديات ،و�أندية وجمعيات،
ع�سكريوه يف املراكز الأوىل� .إذ ّ
حل املجند املمددة
خدماته �شعيب يون�س من اللواء الثامن يف املركز الأول
عن فئة � 19-18سنة يف �سباق خريبة ال�شوف مل�سافة 10
كلم ،يف حني ّ
حل اجلندي �سعيد ال�شعار من اللواء
ال�سابع يف املركز الثاين عن فئة � 34-20سنة يف ال�سباق
عينه.
كذلكّ ،
حل العريف �أول بالل عوا�ضة ،واملعاون �أول
ح�سني عوا�ضة من لواء احلر�س اجلمهوري يف املركزين
الأول والثاين يف الت�صنيف العام ل�سباق الكني�سة مل�سافة
 10كلم �أي�ضً ا.
بدورهما� ،أحرز اجلنديان ح�سن احللباوي و�إي��اد زين
الدين من فوج املدرعات الأول املركزين الثاين والثالث
على ال�صعيدين العام ،وعن فئة � 34-20سنة يف �سباق
الغينة مل�سافة  6.8كلم.
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اجلي�ش يت�أ ّلق يف بطولة لبنان العامة للريا�ضات التقليدية ال�شعبية

يف رعاية قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف ع��ون ،وحت��ت �شعار
«�إذا �ضاع تراث الأمة وما�ضيها �ضاع حا�ضرها وم�ستقبلها»،
ّ
نظمت جمعية الغولدن بادي الريا�ضية – الدكوانة ،جلنة
الرتاث والريا�ضات التقليدية ال�شعبية واالحت��اد العربي لهذه
الريا�ضات ،بطولة لبنان العامة يف رفع اجلرن ،املحدلة واملخل،
وذلك يف �ساحة طنبوريت قرب كني�سة مار عبدا القدمية.
�شارك اجلي�ش يف هذه البطولة� ،إىل جانب فريقي :املديرية
العامة لقوى االمن الداخلي ،واملديرية العامة للأمن العام،
والعديد من الفرق املدنيةّ ،
وحقق ع�سكريوه املراكز الأوىل يف
ّ
وحل بالتايل يف املركز
خمتلف امل�سابقات والفئات والأوزان،
الأول يف الت�صنيف النهائي على �صعيد الأندية ،تاله فريق
الغولدن بادي يف املركز الثاين ،ونادي املجد � -صور يف املركز
الثالث.
� ّأما على ال�صعيد الإف��رادي ،فقد ّ
حل يف م�سابقة رفع املخل
اجلندي الهادي حمية من اللواء الثاين يف املركز الأول ،والرقيب
�أول �إبراهيم اخلطيب من ف��وج املغاوير يف املركز الثالث
(كالهما مف�صول �إىل املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية).
ويف م�سابقة رفع اجلرن� ،أحرز الرقيب �أول نادر �سعد من منطقة

�شارك فريق اجلي�ش يف بطولة
اجلنوب للريا�ضات التقليدية
ال�شعبية التي نظمها االحتاد
العربي لهذه الريا�ضات (رفع
اجل����رن ،امل��ح��دل��ة ،وامل��خ��ل)
بالتعاون مع جمعية الغولدن
ب����ادي – ال���دك���وان���ة على
ملعب امل��در���س��ة املتو�سطة
الر�سمية – العبا�سية .وقد فاز
ع�سكريوه باملراكز الأوىل
ّ
ح��ل يف
يف رف��ع امل��ح��دل��ة� ،إذ
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جبل لبنان – ف��رع املخابرات (مف�صول �إىل املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية) ،املركز الثاين ،واجلندي نقوال طنو�س
من املركز العايل ّ
حل يف املركز الثالث .بدورهم� ،أحرز اجلندي
بطر�س احللو من املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية املركز
الأول يف م�سابقة رفع املحدلة ،والعريف ح�سن حمية من اللواء
احل��ادي ع�شر (مف�صول �إىل املركز) املركز الثاين ،والرقيب
هيثم ال�سيور املركز الثالث.

 ...ويف بطولة اجلنوب ومهرجان �شحتول
املركز الأول عن فئة الرجال:
ال��ع��ري��ف ط�ل�ال العري�ضي
(حتت  60كلغ) من القوات
ال��ب��ح��ري��ة ،ال��ع��ري��ف ح�سن
ترحيني (حتت  100كلغ)،
واجلندي الهادي حمية (فوق
 120كلغ) من اللواء الثاين.
ّ
ح��ل يف
وع��ن فئة امل��ا���س�ترز،
ّ
كل من املعاون
املركز الأول

�أول �أح��م��د اخل��ال��د (حت��ت
 80كلغ) ،والرقيب �أحمد
الرفاعي (حت��ت  90كلغ)،
واملعاون �أول جيهاد عبدالله
(حتت  100كلغ) ،جميعهم
من املركز العايل للريا�ضة
الع�سكريةّ � .أما املجند املمددة
خدماته ح�سني دقو (حتت 70
كلغ) ،فقد ّ
حل يف املركز

الثاين عن فئة الرجال.
ك��ذل��ك��� ،ش��ارك اجلي�ش
يف مهرجان تراثي �آخر لهذه
الأل��ع��اب م��ن تنظيم رعية
مار يو�سف – �شحتول حيث
قدم عرو�ضً ا قتالية يف اجلودو
ّ
ّ
وحل
يف �ساحة الكني�سة،
ال��رق��ي��ب �أول و���س��ي��م عبيد
من املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية يف املركز الأول يف
رفع املحدلة بوزن  70كلغ.

م�سابقة الكلمات املتقاطعة
�إعداد:
�شما�س
فيليب ّ

 400.000لرية لبنانية

العنوان.:

تقدمها
م�سابقة الكلمات املتقاطعة ّ
«اجلي�ش» لقرائها وتخ�ص�ص للفائزين فيها
جوائز مالية قيمتها اربعماية الف لرية
لبنانية ،توزع بوا�سطة القرعة على اربعة
فائزين.

�شــروط امل�سابقة

اجلائزة

اال�سم.:

.....................................................................................................................................

الهاتف.:

....................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من املجلة،
ويكتب احلل بخط وا�ضح داخل املربعات
وتر�سل ال�صفحة بكاملها مع احلل.
• 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
ثكنات اجلي�ش يف جميع املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول �آخر ت.2017 2
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تس
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1ـ ُي�ؤخذ وال ُيعطى ،والية
�أفق ًيا:
�أمريكية ،حرف ن�صب.
2ـ عا�صمة �أوروب��ي��ة ،ممثلة �أمريكية
�إبنة ممثل حائزة على جائزة الأو�سكار،
ُي�ستعمل مع بع�ض الأطعمة.
طعن
دافعت عن،
إ�شتدت الأم��ور،
َ
ُ
3ـ � ّ
بالرمح ،فيل�سوف اغريقي.
4ـ �أ���ض��واء ،ثقلها� ،أ�صل البناء ،جزيرة
تابعة لت�شيلي.
متحدثات ،حزام
هدم ،دولة �آ�سيوية،
5ـ
ّ
َ
ال�سرج.
رفع �صوته� ،أهم �أنهر
6ـ مدينة �صينيةَ ،
�سوي�سرا� ،أر�ض وا�سعة فيها نبت كثري،
غز َا وغ ِن َم.

7ـ ممثل وخمرج م�صري تويف  ،1955مدينة
يف الواليات املتحدة.
8ـ َب ّ
��ث ،كاتب فرن�سي راح��ل �صاحب
رواية الأر�ض.
9ـ للتمني ،ممثلة وفنانة م�صرية ،ط ُرق
وغايات لـ.
10ـ ّ
معلم� ،أغنية ملحمد عبد الوهاب من
طري.
كلمات ح�سني
ال�سيدّ ،
ّ
11ـ منطقة لبنانية ،ظه َر.
12ـ �أخ �شقيق ،قر�أ.
إ�ضطرم،
13ـ روائية �إنكليزية راحلة� ،
َ
رخو بالأجنبية.
14ـ بحر ،م�سرحية لوليم �شك�سبري ،غري
مطبوخ.

ق�صدنا ِفعل ،يفطن ويكرتث لـِ، ،
15ـ َ
ا�ضبارة.
ق�صد املكان� ،أديب وناقد �إنكليزي
16ـ
َ
�ضد خفاء.
راحلّ ،
خا�صم خ�صومة �شديدة ،جِ ئنا ،من
17ـ
َ
أ�صمم على.
الألقابّ � ،
18ـ حرفان مت�شابهان� ،أ���ض��ا َء ال�برق،
ي�ستعمل مع النب� ،شاطئ.
19ـ وزير دفاع لبناين راحل ،ظباء اجلبال،
دولة افريقية.
20ـ نعم بالأجنبية ،يف ال��ف��م� ،شاعر
هما.
عبا�سي قائل َمن
َ
راقب النا�س مات ّ
علم ،فقري� ،صقلَ
21ـ �شاعر عبا�سي،
َ
ال�سيف.

8ـ ما ُي�ستخدم الغالق الباب ،يف�سد
وينم ،غ�ضبوا على ،حرف ن�صب.
ّ
أعان ،مدينة �إيرانية ،اال�سم
9ـ ّ
ف�ضةَ � ،
الثاين ملغن �أمريكي راحل.
ّ
وي�شك بـِ ،من �أ�سماء احلية،
يظن
10ـ
ّ
حاد الب�صر.
تتابع وتوا�صل ،طائر
ّ
َ
11ـ �إ�سم لكل عمل مبدع� ،أكمل،
ين�سى ،عا�صفة بحرية ،لعبة ريا�ضية،
�صر .
َّ
12ـ عي�ش وا�سع ،م�شى يف الطني ،الذين
يقطنون قرب منزلهم.

��ر ،رمز
13ـ م�سرحية مل��روان جن��ارَ ،ح ّ
احلنان.
14ـ عملة �آ�سيوية ،ثقب االبرة� ،شواطئ،
َ
�سلخ ال�شاة.
ثوب وا�سع،
طعن بالرمح ،الندى ،يبيده ،وجنة.
15ـ
َ
16ـ حجر ك���رمي� ،أع��ط��اه��م ال�شيء
باليد ،تالل.
17ـ نوتة مو�سيقية ،طائر مائيَ � ،أ�سد.
18ـ عا�صمة افريقيةّ ،وب��خ��ت ،ط��ر َد
ونهز.
نحرك
ّ
و� َ
أبعد من اخلريّ ،
19ـ التلميذ ،كاتب م�صري راحل.
ت���ردد �صوته يف ���ص��دره،
20ـ
ّ
مم��ث��ل م�����ص��ري ت���ويف ،2011
والية �أمريكية.

1ـ م���ن �أ���ش��ه��ر املغنني
عمود ًيا:
واملو�سيقيني يف العهد
العبا�سي ،دولة �أوروبية.
نحات فرن�سي،
2ـ عا�صمة افريقيةّ ،
رئي�س م�صري راحل.
3ـ �أقرتبَ ،
ب�شر� ،أجو َبة.
4ـ من الأقم�شة ،مدينة فرن�سية� ،أديب
وم�ؤرخ لبناين راحل م� ّؤ�س�س دار الهالل.
��ع ،منطقة �إيطالية� ،شركة
5ـ ق��ط َ
برتولية.
6ـ ف��ت َ
��ل احل��ب��ل ،قمر ممتلئ ،حجر
كرمي ،نخيفهَ ،جمال.
ت�سببها
7ـ ّ
حددوا النظر اىلّ ،
ّ
َ
احل���روب ،ع��ط�����ش� ،شركة
ﺏب
طريان �أوروبية.
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• العريف �شربل رزق

مديرية املخابرات  -فرع املكافحة.

• هاروت قرة �أوغالنيان
الدكوانة.
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الكلمة ال�ضائعة

ﺍا
ﺩد
ﻥن
ﺏب
ﺵش
ﺭر
ﻭو
ﻕق
ﺍا
ﺕت
ﻱي
ﻝل
ﺍا

ﺥخ
ﻉع
ﻕق
ﺭر
ﻭو
ﺍا
ﻥن
ﻭو
ﻱي
ﻝل
ﺍا
ﺭر
ﻱي

ﻭو
ﺏب
ﻱي
ﺍا
ﺏب
ﻡم
ﺵش
ﻱي
ﺍا
ﺍا
ﺯز
ﻡم
ﺭر

ﻱي
ﺭر
ﻭو
ﻝل
ﻑف
ﺡح
ﺽض
ﻥن
ﺡح
ﻉع
ﺏب
ﺍا
ﺍا

ﺍا
ﻭو
ﺏب
ﺡح
ﻑف
ﻩه
ﺍا
ﺕت
ﻑف
ﺍا
ء
ﺯز
ﺱس

ﺹص
ﺱس
ﺍا
ﺍا
ﺍا
ﺭر
ﺯز
ﻥن
ﺥخ
ﺫذ
ﻕق
ﻥن
ﻱي

ﺍا

ﻕق ﺕت ﺭر

ﻱي ﺭر

ﺍا

ﻍغ ﻝل ﺏب

ﻝل ﺹص ﺫذ

ﺭر ﻱي ﻉع

ﺓة

ﺩد ﺏب ﻱي

ﺍا

ﻥن ﻱي ﺙث

ﺍا

ﺩد
ﺍا
ﻭو
ﺽض
ﺡح
ﺏب
ﺍا
ﻱي
ﺍا
ﺓة
ﻭو
ﻭو
ﺩد

ﺩد
ﺝج
ﺍا
ﻱي
ﺏب
ﺕت
ﻝل
ﻡم
ﻝل
ﺍا
ﺩد
ﻥن
ﺭر

ﺡح
ﺭر
ﻱي
ﺓة
ﺍا
ﺝج
ﻱي
ﻝل
ﺓة
ﻡم
ﻝل
ﻙك
ﺍا

ﺭر
ﺕت
ﻭو
ﺭر
ﻥن
ﻕق
ﺍا
ﻭو
ﺕت
ﻭو
ﺝج
ﺍا
ﺏب

ﺍا
ﻥن
ﺱس
ﺭر
ﺭر
ﺕت
ﻡم
ﺭر
ﻑف
ﺩد
ﻥن
ﻙك
ﺕت

ﺍا

ﻉع ﺕت ﻭو

ﻥن
ﺏب
ﺍا
ﻥن
ﻭو
ﺍا
ﻱي
ﺍا
ﺡح
ﻅظ
ﻕق
ﺕت
ﻡم

ﻩه
ﺕت
ﻁط
ﻡم
ﺏب
ﻝل
ﺯز
ﻙك
ﺹص
ﻕق
ﺭر
ﻝل
ﺯز

ء
ﺍا
ﻑف
ﺹص
ﻝل
ﻡم
ﺍا
ﺍا
ﺕت
ﺏب
ﻭو
ﻝل
ﺓة

ﺭر ﻱي ﺏب ﻡم

الكلمة ال�ضائعة من �ستة حروف :دولة افريقية

ﺩد

ﺭر

ﻭو ﻱي ﺵش ﻱي ﺩد

ك����ات����ب وم�����س��رح��ي
�سوي�سري ـ �أمل��اين (1921ـ
 .)1990له  :زيارة ال�سيدة
ال��ع��ج��وز ،زواج ال�سيد
م�سي�سيبي.
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م��و���س��ي��ق��ي ت�شيكي
(1841ـ  .)1904مدير
امل��ع��ه��د امل��و���س��ي��ق��ي يف
نيويورك ،ثم يف براغ.
ل��ه� :سيمفونية العامل
اجلديد.
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�أدي����ب فرن�سي (1619ـ
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فل�سفته املادية بق�ص�ص
رحالت خيالية هزلية
بني الكواكب ،نالت
�شهرة وا�سعة.
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�سهلة احلل

�صعبة احلل

قامو�س �صغري
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�أبعاد ثالثية
هل تريد �أن
تكت�شف ما
خمب�أ يف
هو
ّ
داخل ال�صورة؟
ما عليك
تركز
� اّإل �أن ّ
نظرك
على نقطة
حمددة يف
و�سطها ،على
�أن تكون
امل�سافة قريبة
جدًا ،ثم حاول
بعد ثوان �أن
تبعد ال�صورة
تدريجا،
ً
اً
حماول �أن
تخرتقها
بنظرك حتى
تتو�صل اىل
ر�ؤية الأ�شكال
الثالثية
الأبعاد التي
�ستظهر
�أمامك.
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عبارة

العميد علي قان�صو
مدير التوجيه

الكلمة �سالح �آخر
جمرد تكرمي رمزي �شكلي،
لي�س احتفاء القيادة باجل�سم الإعالمي بني احلني واحلنيّ ،
الفعال الذي ي� ّؤديه الإعالم يف احلفاظ على الوطن،
بقدر ما هو ت�أكيد على ّ
الدور الإيجابي ّ
ّ
ّ
كل مكان ،خ�صو�صً ا مع القفزة
كل �صعيد ،ويف
و�إظهار حقوقه ،ودعم ق�ضاياه على
ّ
الطويلة ّ
ال�شا�سعة التي �أدركتها و�سائل االتّ �صال ،بحيث باتت املعلومة تبلغ �أي حمطة يف
املحلية القريبة.
العامل بالتزامن الدقيق مع بلوغها الأ�سماع
ّ
وتتكامل الر�سالة الوطنية يف �صون البالد ،بني اجلي�ش والإعالم ،خ�صو�صً ا على �صعيد
الإعالميني اللبنانيني� ،سواء عملوا يف و�سائل لبنانية �أو �أجنبية ،مكتوبة وم�سموعة
ّ
كل مواطن ،يف �أمنه ورزقه وطموحه ،وقدرته على
ومرئية ،نظرًا �إىل � ّأن الق�ضية تعني
اال�ستمرار يف خدمة نف�سه وعائلته ،وبالتايل بالده� .إ ّال � ّأن ذلك ي�شمل �أي�ضً ا الإعالميني
الأجانب ،ل ّأن لبنان لي�س منف�صالً عن العامل ،وال عن ق�ضاياه الإن�سانية ،وهو ع�ضو
م�ؤ�س�س يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،وما مواجهته للإرهاب �إال �إ�سهام وا�ضح يف
خدمة ال�سلم �أ ّنى يكن ،ويف تر�سيخ التعاون بني الب�شر ،ورف�ض العن�صرية والفئوية والتمييز
بني النا�س ،دينً ا وفكرًا ولو ًنا ولغة...
واجلي�ش يف ّ
إعالمية على وجه اخل�صو�ص ،التي يعتمدها ويرعاها
ظل احلر ّية ،واحلرية ال
ّ
ً
باحل�س
بد �أن يكون مرتبطا
ويحافظ عليها ،م�ستمر يف الت�أكيد على � ّأن الأمر ال ّ
ّ
التهور
الر�صني ،وامل�صداقية واملو�ضوعية ،بعيداً من التّ �سابق الذي قد ي� ّؤدي �إىل
الإعالمي ّ
ّ
وال�سقوط والفو�ضى� ،ساعة ال ينفع التّ �صويب املت�أخر وال التّ عديل وال االعتذار.
نقول ذلك مع التذكري ب� ّأن القيادة ال حتب�س معلوماتها عن و�سائل الإعالم ،وهي
ب�شكل م�ستمر ،ويف ّ
ٍ
كل منا�سبة ،وتت�شاطر معهم �شرف
ترفدهم ببياناتها وتو�ضيحاتها
البندقية ،وكم
احلفاظ على الوطن وحماية قيمه االجتماعية ،فالكلمة �سالح كما
ّ
ردد فيها قائد اجلي�ش� :إن كان ب�إمكاين �أن �أربح معركة من دون حرب،
مرة ّ
من ّ
اً
جناحا.
أ�شد ر�ضً ا و�أهد�أ بال و�أوفر
ً
�أكون � ّ
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