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طبع من هذا العدد 80.000 :ن�سخة
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منا�سبة

� ّأكد رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون �أنه �سيوا�صل
دائما ُم ً
ن�صفا ،ولن تكون بعد اليوم
ال�سعي لكي يكون ً
ّ
ّ
خمالفات ولن تُهدر حقوق �أحد» ،الفتًا �إىل �أنه اتخذ قراره
يف مو�ضوع مر�سوم الأقدمية لدورة «االن�صهار الوطني»
للتعوي�ض ولو جزئ ًيا عن اخللل الذي �أ�صابها.

22

ن�شاطات القائد

يف منا�سبة الأعياد املجيدة ،ويف ح�ضور قائد اجلي�ش العماد
جوزاف عون ورئي�س الأركان اللواء الركن حامت اّ
ملك
كرمت قيادة اجلي�ش عددًا من
وعدد من كبار ال�ضباطّ ،
ّ
�أبناء الع�سكريني ال�شهداء يف احتفال يف الريزة ت�سلموا خالله
الهدايا ،وحت ّلقوا حول �شجرة امليالد.
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حتقيق ع�سكري
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منا�سبة

رئي�س اجلمهورية
اً
وفدا
م�ستقبل ً
من قيادة اجلي�ش:

ان�سوا ما ت�سمعونه
يف ال�سيا�سة
فاجلي�ش هو
ال�صامت الأكرب
دائما ُم ً
ن�صفا ،ولن تكون بعد اليوم خمالفات ولن تُهدر حقوق �أحد» ،الفتًا
� ّأكد رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون �أنه �سيوا�صل ال�سعي لكي يكون ً
�إىل �أ ّنه ا ّتخذ قراره يف مو�ضوع مر�سوم الأقدمية لدورة «االن�صهار الوطني» للتعوي�ض ولو جزئ ًيا عن اخللل الذي �أ�صابها.
قدموا له التهنئة يف منا�سبة عيدي
كالم الرئي�س عون جاء خالل ا�ستقباله قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون على ر�أ�س وفدٍ من كبار �ضباط القيادةّ ،
امليالد املجيد ور�أ�س ال�سنة املباركة.

كلمة الرئي�س

رحب رئي�س اجلمهورية بالوفد،
بداية ّ
ووجه كلمة متنّ ى فيها �أن «يبقى
ّ
ً
لبنان حمافظا على ا�ستقراره و�سالمه يف
ّ
ظل اجلهود التي يبذلها اجلي�ش ،وقال:
«لقد دخلتم �إىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
بفعل �إرادتكم ،و�أق�سمتم اليمني
وبقيتم �أوفياء ،والربهان على ذلك عدم
مهمة ،و�إن �شاء اللـه
تق�صريكم ب�أي
ّ
ت�ستمر هذه الروحية يف اجلي�ش الذي
ّ
يخدم كل الوطن».
لاً
وتوجه �إىل �أع�ضاء الوفد قائ « :ان�سوا
ّ
ما ت�سمعونه يف ال�سيا�سة ،فاجلي�ش هو
ال�صامت الأكرب .هكذا ّ
تعلمنا ومار�سنا
ّ
تكلم فهو
مهماتنا يف اجلي�ش ،و�إذا ما
يفعل ذلك داخل م�ؤ�س�سته ال خارجها و�إذ
م�سموعا».
ذاك يكون كالمه
ً
وتابع قائلاً « :هناك �أمور �صحيحة
و�أخرى غري �صحيحة حت�صل يف املجتمع،
�إال أ� ّننا �سنوا�صل �سعينا كي نكون
م�شد ًدا على �أن «لي�س
دائما ُمن�صفني»،
ّ
ً
من حق �أحد �أن يح�سم �سنتني من حياة
الآخر املهنية ،وقد اتّ خذنا قرارنا يف هذا

جزئيا ،عن
املو�ضوع بغية التعوي�ض ،ولو
ً
ٍ
خلل حدث ...وبعد اليوم لن تكون
هناك خمالفات ولن تُهدر حقوق �أحد».
وختم رئي�س اجلمهورية متمنّ ًيا
مهماتهم ،والبقاء
لأع�ضاء الوفد �إكمال
ّ
�أوفياء لق�سمهم حتى �إنهاء خدمتهم،
معر ًبا عن ثقته ب� ّأن الع�سكري يبقى
ووطنيا حتى بعد �إنهاء
ع�سكر ًيا
ً
�صائبا.
خدمته ،ويبقى فكره
ً

كلمة قائد اجلي�ش

من جهته ،قال العماد قائد اجلي�ش:
«يطيب لنا فخامة الرئي�س �أن نزوركم
يف منا�سبة الأعياد املجيدة ،مِلا حتمله
ٍ
معان روحية و�إن�سانية �شاملة،
من
تدفعنا �إىل جتديد االنطالقة �إىل الغد
بعزم وا�صرار ،م�ستنريين بتوجيهاتكم
ٍ
الر�شيدة ور�ؤيتكم ال�صائبة يف ا�ست�شراف
امل�ستقبل الواعد للم�ؤ�س�سة والوطن».
و�أ�ضاف« :فخامة الرئي�س ،لقد كان
ّ
بكل ما للكلمة
ا�ستثنائيا
هذا العام
ً
ٍ
مبخا�ض �صعب،
مر لبنان
من معنى� ،إذ ّ
ً
معافى �ساملا،
لكنّ ه يف النهاية خرج منه
ً

وقو ًيا �أكرث من �أي وقت م�ضى .فعلى
ال�صعيد الع�سكري والأمني ،ا�ستطاع
اجلي�ش بف�ضل ب�سالة �ضباطه وجنوده
متوجة
وت�ضحيات �شهدائه وجرحاه،
ّ
امل�ستمرة له ،دحر الإرهاب
برعايتكم
ّ
على احلدود ال�شرقية.
� ّأما على ال�صعيد الوطني العام ،فقد
وح�سن
اجتاز لبنان بف�ضل حكمتكم ُ
مقاربتكم للأمور وخربتكم الطويلة
يف هذا املجال� ،إىل جانب جهود امل�س�ؤولني
املخل�صني� ،أزمة �سيا�سية كبرية ذات
مت�شعبة،
�أبعا ٍد حملية وخارجية
ّ
انتهت مبزيد من التوافق واللحمة بني
اللبنانيني.»...
وتابع قائلاً « :فخامة الرئي�س� ،إ ّننا يف
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ال نغم�ض العيون،
وال ننام على حرير الإجنازات مهما عال
متاما �أ ّنه يف غياب
�ش�أنها ،لأ ّننا ندرك
ً
اال�ستقرار الأمني ،ت�ضيع املكت�سبات
الوطنية وي�ستحيل الكالم على � ّأي
ٍ
إمنائي �أو اجتماعي.
اقت�صادي �أو �
نهو�ض
ٍ
ٍ
دائما على ثقتكم
ونحن نراهن
ً
باجلي�ش ودعمكم الالحمدود له»...
العدد 391

5

زيارة
سمية
ر� ّ

ال�صراف
الوزير ّ
يزور قرب�ص
ويجري حمادثات مع
كبار امل�س�ؤولني

ر�سمية �إىل العا�صمة القرب�صية،
ال�صراف بزيارة
قام وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض
ّ
ّ
تطورات الأو�ضاع يف املنطقة،
�أجرى خاللها حمادثات مع كبار امل�س�ؤولني ،تناولت ّ
والعالقات الثنائية واتفاقية التعاون الع�سكري ّ
املوقعة بني لبنان وقرب�ص.
ال�سيد كري�ستوفور�س
ال�صراف خ�لال ال��زي��ارة نظريه القرب�صي
والتقى الوزير
ّ
ّ
فوكايد�س ،وبحث معه يف العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل تعزيزها وتطويرها.
تقدمه دولة قرب�ص للبنان ،كما
وقد عبرّ الوزير
ال�صراف عن امتنانه للدعم الذي ّ
ّ
ّ
�شكر نظريه القرب�صي على اال�ستجابة الفورية يف ما يتعلق بتنفيذ القرارات التي
اتُّخذت خالل زيارته الأخرية لبنان.
أكد الوزير القرب�صي دعم احلكومة القرب�صية للبنان وا�ستقراره ،وعزمها
بدورهّ � ،
ّ
على موا�صلة دعم القوات امل�سلحة يف لبنان داخل االحتاد الأوروبي .وتبادل الوزيران
� ً
والتطورات
أي�ضا وجهات النظر حول الو�ضع الأمني يف �شرق البحر الأبي�ض املتو�سط،
ّ
أك��دا العمل على تعميق التعاون بني البلدين يف جماالت
العامة يف املنطقة .و� ّ
ال�سالمة البحرية ،من خالل �إن�شاء مركز للبحث والإنقاذ يف بريوت.املحطة الثانية
ال�صراف ترافقه �سفرية لبنان
كانت يف وزارة الزراعة القرب�صية حيث التقى الوزير
ّ
ال�سيدة كلود حجل دم�شقية ،وزير الزراعة نيكو�س كويالي�س .وقد
يف قرب�ص
ّ
ً
خ�صو�صا التعاون بني البلدين يف جمال
تناول البحث �ش�ؤونا ذات اهتمام م�شرتك،
ً
مكافحة احلرائق.
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ا�ستقباالت
الوزير
ال�صراف ،يف مكتبه
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض ّ
يف الوزارة ،قائد القيادة الو�سطى الأمريكية اجلرنال Joseph
 Votelعلى ر�أ�س وفد مرافق ،يف ح�ضور ال�سفرية Elizabeth
 ،Richardوامللحق الدفاعي العقيد  .Daniel Moutonوتناول
خ�صو�صا،
عموما ولبنان
تطورات الأو�ضاع يف املنطقة
البحث
ً
ً
ّ
وحاجات اجلي�ش اللبناين املختلفة يف �إطار برنامج امل�ساعدات
املقررة له.
الأمريكية ّ
ال�سيد Massimo
ال�صراف ال�سفري الإيطايل
وا�ستقبل الوزير
ّ
ّ
ال�سيد
 Marottiيرافقه امل�ست�شار يف وزارة اخلارجية الإيطالية
ّ

 ،Carlo Batouriوبحث معهما يف الأو�ضاع العامة يف لبنان
واملنطقة ،بالإ�ضافة �إىل التح�ضريات اللاّ زمة لعقد امل�ؤمتر الدويل
ّ
امل�سلحة اللبنانية.
يف روما لدعم القوات
ال�سيد Jose Maria Ferre
كما التقى ال�سفري الإ�سباين
ّ
ً
تهم البلدين ،بالإ�ضافة �إىل
 ،De La Penaوبحث معه �ش�ؤونا ّ
العالقات الثنائية و�سبل تعزيزها.
ال�سيد
ال�صراف ال�سفري الروماين
كذلك ،ا�ستقبل الوزير
ّ
ّ
 ،Victor Mirsiaوتناول اللقاء اتفاقية التعاون الع�سكري التي
ال�سيد
متّ توقيعها مع اجلانب الروماين يف بوخار�ست ،ونقل
ّ
ال�صراف �إىل
 Mirsiaالأجواء الإيجابية التي رافقت زيارة الوزير
ّ
رومانيا ،والتي �أ�سهمت يف تعميق التعاون بني البلدين.

قائد القيادة الو�سطى الأمريكية على ر�أ�س وفد

ال�سفري الإيطايل

ال�سفري الإ�سباين

ال�سفري الروماين

وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل �سفراء

ووفدا كازاخ�ستان ًيا
ً ...

ال�صراف نائب وزير الدفاع الكازاخ�ستاين
ا�ستقبل الوزير
ّ
اللواء  Talgat Mukhgtarovعلى ر�أ�س وفد مرافق ،يف ح�ضور
ال�سيد  ،B. Omarovوتناول البحث
ال�سفري الكازاخ�ستاين
ّ
الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة و�سبل تعزيز عالقات التعاون
بني جي�شي البلدين.
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 ...والعماد قائد اجلي�ش و�أع�ضاء املجل�س الع�سكري

ووفدا كور ًيا
ً ...

ا�ستقبل وزي��ر الدفاع الوطني مدير ع��ام �شركة DAPA
الكورية اجلنوبية املتخ�ص�صة بال�صناعات الع�سكرية العقـيد
ال�سيد Lee Yeong
 ،Han Jang Ganيف ح�ضور �سفـيـر بالده
ّ
 Manوامللحق الع�سكري املقدم .Jinyeok Moon
ال�صراف على ح�ضوره امل�ؤمتر الذي
وقد �شكر الوفد الزائر الوزير
ّ
�أُقيم يف لبنان ،و�شاركت فيه �شركات تُعنى بال�صناعات
الع�سكرية ،كما متّ
التطرق �إىل �سبل تعزيز التعاون الع�سكري
ّ
اللبناين الكوري.
ال�صراف بوفد ّ
ميثل �شركات خا�صة
بعد ذلك ،اجتمع الوزير
ّ
ّ
تُعنى بال�صناعات الع�سكرية يف كوريا اجلنوبية ،حيث اطلع
منه على �صناعة املعدات الع�سكرية هناك.

ال�صراف «� ّأن اال�ستقرار
أكد وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض
� ّ
ّ
وقوة ،بف�ضل اجلهود اال�ستثنائية
الأمني ال�سائد �سيزداد منعة ّ
التي يبذلها اجلي�ش اللبناين».
ال�صراف جاء خالل ا�ستقباله قائد اجلي�ش العماد
كالم الوزير
ّ
جوزاف عون و�أع�ضاء املجل�س الع�سكري ،الذين زاروه مهنّ ئني
بالأعياد.
ال�صراف ب��الإجن��ازات الكبرية التي ّ
حققها
وقد ن� ّ�وه الوزير
ّ
بقوة �إميانه ب�أر�ضه
اجلي�ش اللبناين ،وقالّ �« :إن جي�شنا قوي ّ
و�سر جناحه هو ابتعاده عن زواريب ال�سيا�سة ،لذلك
وعقيدتهّ ،
علينا ك�سيا�سيني عدم �إلهائه وعدم �إقحامه يف �أي خالفات
ّ
ّ
ولكل
كل لبنان
�أو تباينات ،وتركه يقوم بعمله فهو من
اللبنانيني».
متاما
أكد العماد عون «� ّأن اجلي�ش الذي يعي
من جهتهّ � ،
ً
املهمات والتحديات امللقاة على
عمق م�س�ؤولياته ،يعرف حجم
ّ
عاتقه ،ولن يتوانى حلظة واحدة عن القيام بكل ما يلزم يف
�سبيل حماية الأمن واال�ستقرار».
و�شدد على � ّأن «لبنان �أمانة يف عنق اجلي�ش ،وهو لن ي�سمح
ّ
على الإطالق بالعبث ب�أمنه وا�ستقراره و�سلمه الأهلي ،وهو
على جهوزية تامة ملواكبة �أي م�ستجدات».

ينوه بجهود الع�سكريني وت�ضحياتهم يف منا�سبة الأعياد
وزير الدفاع الوطني ّ

ال�صراف بجهود الوحدات الع�سكرية وت�ضحياتها يف خمتلف املناطق اللبنانية ،ال
ّنوه وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض
ّ
أكد �أنه «لوال �سهر �ضباط اجلي�ش اللبناين ورتبائه و�أفراده ،ملا احتفل اللبنانيون ب�أعياد
�سيما خالل فرتة الأعياد ،حيث � ّ
ّ
�آخر ال�سنة ،بطم�أنينة و�سالم وهدوء».
ال�صراف على الإجراءات الأمنية والتدابري التي اتّ خذتها هذه الوحدات �إىل جانب الأجهزة الأمنية يف
كما �أثنى الوزير
ّ
ً
مواكبة الأعياد ،والتي �أثمرت هدو ًءا و�أمانا الفتني.
ّ
ً
ال�صراف جاء خالل ا�ستقباله بع�ض الوفود التي بحثت معه �ش�ؤونا مناطقية و�إمنائية ،حيث اطلع على
كالم الوزير
ّ
واعدا مبتابعتها.
احتياجات بع�ض البلدات ال�شمالية
ً
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ن�شاطات
القيادة

رئي�س احلكومة يزور ثكنة هرني �شهاب
وقيادتي فوجي التدخل الثالث والرابع

زار دولة رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ �سعد احلريري ،ليلة ر�أ�س
ال�سنة ،ثكنة هرني �شهاب وقيادتي فوجي التدخل الثالث
والرابع يف بريوت ،حيث كان يف ا�ستقباله قائد اجلي�ش العماد
ّ
اخلطة الأمنية التي اتخذها
جوزاف عون الذي �أطلعه على �سري

اجلي�ش بالتعاون مع القوى الأمنية يف بريوت وخمتلف املناطق
اللبنانية ،ملواكبة احتفاالت عيد ر�أ�س ال�سنة اجلديدة.
من جهته ،هنّ �أ الرئي�س احلريري ال�ضباط والع�سكريني يف
منا�سبة عيدي امليالد ور�أ�س ال�سنة ،و�أثنى على �سهر اجلي�ش
والأجهزة الأمنية للحفاظ على �أم��ن املواطنني وجهودهم
اال�ستثنائية لتح�صني اال�ستقرار يف البالد.

قائد اجلي�ش ي�ستقبل وزير الدفاع الوطني
يف غرفة عمليات القيادة

يف �إطار متابعة تنفيذ اخلطة الأمنية ملنا�سبة عيد ر�أ�س ال�سنة
ال�صراف ومدير
اجلديدة ،زار وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض
ّ
عام �أمن الدولة اللواء طوين �صليبا ومدير عام اجلمارك ال�سيد
بدري �ضاهر غرفة عمليات القيادة يف الريزة ،حيث كان يف
ا�ستقبالهم قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون .وقد متّ خالل
ملهمات القوى الع�سكرية والأمنية والتن�سيق
اللقاء عر�ض
ّ
امل�شرتك بينها ملواكبة االحتفاالت و�ضبط الأمن واال�ستقرار
يف خمتلف املناطق اللبنانية.
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ا�ستقباالت
قائد اجلي�ش

قائد اجلي�ش ي�ستقبل قائد القيادة الو�سطى الأمريكية ويزور برفقته الك ّلية احلربية
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش يف مكتبه يف ال�يرزة ،قائد
القيادة الو�سطى الأمريكية اجلرنال  Joseph Votelعلى
ر�أ�س ٍ
وفد مرافق ،يف ح�ضور ال�سفرية ،Elizabeth Richard
وامللحق الدفاعي العقيد  .Daniel Moutonتناول البحث
العالقات الثنائية بني جي�شي البلدين ،وحاجات اجلي�ش
اللبناين املختلفة يف �إط��ار برنامج امل�ساعدات الأمريكية
املقررة له.
ّ
بعد ذل��ك ،انتقل العماد قائد اجلي�ش والوفد الأمريكي
ان�ضم �إليهم رئي�س الأركان اللواء
�إىل قاعة الإيجاز ،حيث
ّ
ال�سيد Hugo
الركن حاتـم مـلاّ ك ،وال�سفري الربيطاين
ّ
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اللواء
 ،Shorterوقائد ّ
ً
عر�ضا حول
قدم عدد من كبار ال�ضباط
مايكل بريي .وقد ّ
الربية
�أو���ض��اع احل��دود اللبنانية،
ّ
ومهمات �أف��واج احل��دود ّ
وقطاع جنوب الليطاين ،واالحتياجات التقنية والقتالية
واللوج�ستية لهذه الوحدات.
أكد اجلرنال  Votelيف كلمته ،على ا�ستمرار دعم اجلي�ش
و� ّ
طوافات من
اللبناين عرب تقدمي امل�ساعدات معلنً ا تقدمي ّ 6
طيار نوع ،Scan Eagle
نوع  ،MD530Gو6طائرات من دون ّ
منو ًها بالإجناز الذي ّ
حققه اجلي�ش يف معركة «فجر اجلرود».
ّ
كذلك راف��ق قائد اجلي�ش الوفد الأمريكي يف زي��ارة �إىل
ّ
الكلية احلربية يف الفيا�ضية ،حيث كان يف اال�ستقبال
�شرح عن �أق�سام
قائدها وعدد من ال�ضباط .وا�ستمع الوفد �إىل
ٍ
ّ
الكلية وال��درو���س التي يتابعها التالمذة ال�ضباط ،ثم زار
خمترب اللغة الإنكليزية (تقدمة من اجلي�ش الأمريكي)،
بالإ�ضافة �إىل باقي الأق�سام.
لاّ
ّ
ويف اخلتام ،التقى اجلرنال  Votelط ب الكلية احلربية
ّ
ثم ّ
وت�سلم
وقع على ال�سجل الذهبي،
و�أجرى معهم ح��وا ًراّ ،
وال�سفرية  Richardدرعني تقديريني من قائدها.

ووفدا من
ً ...
جمل�س ال�شيوخ الأمريكي

وف��دا من جلنة اخلدمات
ا�ستقبل العماد ع��ون
ً
ّ
ال�سيد
امل�سلحة يف جمل�س ال�شيوخ الأمريكي برئا�سة ّ
 ،William Quinnيف ح�ضور ال�سفرية Elizabeth
.Richard
وتناول البحث الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة،
املقررة للجي�ش
وبرنامج امل�ساعدات الأمريكية
ّ
اللبناين.
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ا�ستقباالت
قائد اجلي�ش
 ...وي�ستقبل �سفراء

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف ع��ون ،يف مكتبه يف
ال�سيدة ،Michaela Fronkova
الريزة� ،سفرية دولة ت�شيكيا
ّ
يرافقها امللحق الع�سكري املقدم  ،Jan Zemlickaوتناول
البحث الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة وعالقات التعاون
الع�سكري بني جي�شي البلدين.
ال�سيد
وا�ستقبل العماد عون ال�سفري الهولندي اجلديد يف لبنان
ّ

 Jan Waltmansيرافقه امللحق الع�سكري املقدم Johan
 ،Caren Gerritsenيف زيارة تعارف متّ خاللها البحث يف
عالقات التعاون بني جي�شي البلدين.
كما التقى رئي�س مركز �إدارة الأزم��ات يف وزارة اخلارجية
ال�سيد  Patrice Paoliمع
الفرن�سية ال�سفري ال�سابق يف لبنان
ّ
ال�سيد غابي عي�سى على
وفد مرافق ،و�سفري لبنان يف وا�شنطن
ّ
ر�أ�س وفد مرافق ،وتناول البحث الأو�ضاع العامة.

ال�سفرية الت�شيكية

ال�سفري الهولندي

رئي�س مركز �إدارة الأزمات يف وزارة اخلارجية الفرن�سية

�سفري لبنان يف وا�شنطن مع وفد

رفيعا
ً ...
ووفدا بريطان ًيا ً

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،كبري م�ست�شاري
وزارة الدفاع الربيطانية ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط الفريق John
 ،Lorimerيف ح�ضور ال�سفري  ،Hugo Shorterوامللحق
الع�سكري املقدم  .Chris Gunningوبحث املجتمعون يف
الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة ،وامل�ساعدات الع�سكرية
املقدمة للجي�ش اللبناين .وقد انتقل الوفد الزائر
الربيطانية
ّ
�إىل قاعة الإيجاز حيث ا�ستمع �إىل ملخ�ص عن عملية «فجر
اجلرود».
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ووفدا كازاخ�ستان ًيا
ً ...

ا�ستقبل العماد جوزاف عون نائب وزير الدفاع الكازاخ�ستاين
اللواء  Talgat Mukhgtarovعلى ر�أ�س وفد مرافق ،يف ح�ضور
ال�سيد  .B. Omarovوتناول البحث
�سفري ب�لاده يف لبنان
ّ
الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة و�سبل تعزيز عالقات التعاون
بني جي�شي البلدين.

 ...و�آخر فنلند ًيا

ال�سيد
ا�ستقبل قائد اجلي�ش نائب وزير اخلارجية الفنلندي
ّ
 Samuli Virtanenعلى ر�أ�س ٍ
وفد مرافق ،يف ح�ضور ال�سفري
التطورات يف لبنان واملنطقة،
 ، Matti Lassilaوتناول البحث
ّ
مهمات
وعالقات التعاون بني جي�شي البلدين ،بالإ�ضافة �إىل
ّ
الوحدة الفنلندية العاملة يف �إطار قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان.

 ...وكور ًيا

وفدا من مكتب التعاون يف وزارة الدفاع
ا�ستقبل العماد عون ً
ال�سيد Lee Yeong-Man
الكورية ،يف ح�ضور ال�سفري الكوري ّ
وامللحق الع�سكري املقدم  ،Jinyeok Moonوجرى البحث
يف الأو�ضاع العامة وعالقات التعاون بني جي�شي البلدين،
قوات
بالإ�ضافة �إىل
ّ
مهمات الوحدة الكورية العاملة �ضمن ّ
الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان.

 ...وم�س�ؤولني يف الأمم املتحدة

ا�ستقبل قائــد اجلي�ش العماد ج��وزاف ع��ون ،يف مكتبه
يف اليــرزة ،رئي�ســة بعثـة هيئــة مراقبــة الهدنــة التابعــة
للأمــم املتحدة ورئيـ�سـة �أركانـها اللواء ،Kristin Lund
وتنــاول البحث الأو�ضـاع على احلدود اجلنوبيــة ،وعــالقات

التعــاون بـني اجليـ�ش والهيئـة يف �إطـار اتفـاقيـة الهدنـة
والقـرار .1701
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
كما ا�ستقبل العماد عون قائد ّ
يف لبنان اللواء مايكل بريي ،وجرى البحث يف الأو�ضاع على
احلدود اجلنوبية والتعاون القائم بني اجلانبني.

رئي�سة بعثة هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم املتحدة

قائد ق ّوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
العدد 391

15

ا�ستقباالت
قائد اجلي�ش
ونوا ًبا
ّ ...

النواب :علي ع�سريان� ،أغوب
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ّ
ً
بقرادونيان ،وحممد احلجار ،وبحث معهم �ش�ؤونا عامة.
النائب علي ع�سريان

النائب �أغوب بقرادونيان

النائب حممد احلجار

 ...ووزراء

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش وزير االت�صاالت النائب جمال
النواب علي قان�صو ،ووزير
ّ
اجلراح ،ووزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س ّ
الدولة ل�ش�ؤون رئا�سة اجلمهورية بيار رفول ،وبحث معهم يف
الراهنة يف البالد.
التطورات ّ
ّ
اجلراح
الوزير جمال ّ

الوزير علي قان�صو
16
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الوزير بيار رفول

مفو�ض احلكومة
 ...وق�ضاة ا�ستقبل العماد جوزاف عون ّ
لدى املحكمة الع�سكرية القا�ضي بيرت جرمانو�س مع وفد من
ق�ضاة املحكمة.

كما ا�ستقبل املدعي العام املايل القا�ضي علي ابراهيم مع وفد
من الق�ضاة.

 ...ورئي�س بعثة اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر الدويل

ا�ستقبل العماد عون رئي�س بعثة اللجنة الدولية لل�صليب
ال�سيد  ،Christophe Martinوجرى
الأحمر الدويل يف لبنان
ّ
التداول يف عالقات التعاون بني اجلانبني.

 ...و�أ�سقف �صيدنايا مع راهبات من دير معلوال

ا�ستقبل قائد اجلي�ش �أ�سقف �صيدنايا املطران لوقا خوري،
يرافقه عدد من راهبات دير معلوال يف �سوريا .وقد ّ
�سلم العماد
عون املطران خوري ع�شر �أيقونات تابعة للدير ،ثالث منها
ّ
ت�سلمها اجلي�ش خالل الآون��ة
قدمية ون��ادرة ،وذل��ك بعد �أن

ال�سيد حممد عز الدين .وهذه
الأخرية من خمتار بلدة عر�سال
ّ
الأيقونات كانت التنظيمات الإرهابية ا�ستولت عليها خالل
الأحداث ال�سورية.
توجه املطران خوري بال�شكر �إىل العماد عون على هذه
وقد ّ
اللفتة الكرمية التي �أعادت الفرح �إىل نفو�س �أبناء الدير نظ ًرا
�إىل رمزيتها التاريخية ومكانتها يف تراثه الديني العريق.
ؤك ًدا ب�أن
من جهته� ،شكر العماد عون للوفد زيارته ،م� ّ
اجلي�ش اللبناين وبتوجيهات من فخامة رئي�س اجلمهورية
العماد مي�شـال ع��ون ،يحر�ص على حمـاية الإرث الدينـي
ؤك ًدا �أنه �سيوا�صل �أعمال
والثقـايف جلميع الأديان ال�سماوية ،م� ّ
والتق�صي عن الأيقونات والقطع الدينية امل�سلوبة
البحث
ّ
لإعادتها �إىل �أ�صحابها.
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الأ�ستاذ زياد �شبيب

 ...ووفو ًدا

ا�ستقبل قائد اجلي�ش حمافظ بريوت الأ�ستاذ زياد �شبيب ،و�أمني عام تيار
ال�سيد
ال�سيد �أحمد احلريري ،ورئي�س جمل�س �إدارة كازينو لبنان
امل�ستقبل
ّ
ّ
روالن خوري على ر�أ�س وفد مرافق ،ورئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة
اللبنانية للإر�سال  LBCال�شيخ بيار ال�ضاهر ،ورئي�س جمل�س
ال�سيد مروان احلايك.
�إدارة �شركة �ألفا
ّ
ّ
كما التقى رئي�س رابطة قدماء القوى امل�سلحة اللبنانية اللواء
املتقاعد عثمان عثمان ورئي�س الأركان الأ�سبق يف اجلي�ش
ووفدا
اللواء الركن املتقاعد �شوقي امل�صري مع وفد من الرابطةً ،
من امل�ؤ�س�سة الإن�سانية لالغرتاب اللبناين يف كندا برئا�سة
حتيات �أبناء اجلالية اللبنانية،
ال�سيد بول عماد ،وقد نقل الوفد ّ
ّ
وتقديرهم للم�ؤ�س�سة الع�سكرية.

ال�س ّيد �أحمد احلريري

وفد من جمل�س �إدارة كازينو لبنان

ال�شيخ بيار ال�ضاهر

وفد من رابطة قدماء القوى امل�س ّلحة اللبنانية

ال�س ّيد مروان احلايك

وفد من امل�ؤ�س�سة الإن�سانية لالغرتاب اللبناين يف كندا
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جوالت
القائد
قائد اجلي�ش ّ
يتفقد
فوجي احلدود ال ّربية الأول والثاين
يف عكار ور�أ�س بعلبك
ولواء امل�شاة التا�سع يف منطقة عر�سال

ّ
...ويتفقد مركز االمتحانات
يف اجلامعة اللبنانية
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ّ
الربية
تفقد قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون فوجي احلدود ّ
الأول والثاين يف عكار ور�أ���س بعلبك ،ولواء امل�شاة التا�سع يف
منطقة عر�سال ،حيث جال يف مراكز هذه الوحداتّ ،
واطلع
على �إجراءاتها امليدانية ل�ضبط احل��دود واحلفاظ على �أمن
البلدات والقرى احلدودية.
وقد هن�أ قائد اجلي�ش الع�سكريني بحلول الأعياد املجيدة،
و�أثنى على جهودهم وت�ضحياتهم حلماية احلدود ومنع �أعمال
ّ
الت�سلل والتهريب ،وال�سهر على �أو�ضاع املواطنني.
أكد قائد اجلي�ش � ّأن اال�ستقرار الأمني يف البالد بات اليوم
و� ّ
�أف�ضل من � ّأي وقت م�ضى ،بفعل دحر التنظيمات الإرهابية عن
ّ
يحققها اجلي�ش يف
احلدود ال�شرقية ،والإجنازات اليومية التي
جمال تفكيك اخلاليا الإرهابية ،و�إلقاء القب�ض على املتو ّرطني
يف �أعمال �إرهابية ا�ستهدفت اجلي�ش واملواطنني .و�أ�ضاف العماد
ع��ون :ال جمال للإخالل بالأمن بعد اليوم ،فاجلي�ش لديه
كامل اجلهوزية والقدرة على مواجهة � ّأي تهديدات خارجية
�أو داخلية.

زار قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون مدينة الرئي�س رفيق احلريري اجلامعية يف
ّ
ّ
ّ
الكلية
للتطوع يف
للمر�شحني
اخلطية
احلدت ،حيث �أ�شرف على �سري االمتحانات
ّ
احلربية ب�صفة تالمذة �ضباط مل�صلحة اجلي�ش والقوى الأمنية،
ّ
ّ
اخلطية
واطلع من اللجنة الفاح�صة العامة وجلنة االختبارات
على التدابري التنظيمية والإداري���ة املتّ خذة ل�ضمان �إج��راء
االمتحانات وفق ال�شروط املطلوبة.
وقد ن� ّ�وه قائد اجلي�ش بتعاون اجلامعة اللبنانية ،وبجهود
ؤك ًدا ب� ّأن
الأ�ساتذة امل�شاركني يف الإع��داد لالمتحانات ،م� ّ
�إقبال ال�شباب اللبناين على االنخراط يف اجلي�ش بكثافة ،هو
دليل وا�ضح على الروح الوطنية العالية التي يتمتّ ع بها ه�ؤالء
ال�شباب ،وثقتهم بدور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ونهجها امل�ؤ�س�ساتي،
وحيدا
خ�صو�صا اعتمادها الكفاءة والأهلية وال�شفافية معيا ًرا
ً
ً
للتطوع يف �صفوفها.
ّ

 ...وقيادة ال�شرطة الع�سكرية يف الريحانية

تفقد العماد عون قيادة ال�شرطة الع�سكرية يف الريحانية ،حيث ّ
ّ
اطلع على ن�شاطاتها العمالنية والتدريبية والإدارية.
ونوه بجهودهم املبذولة ل�ضبط الأمن ومكافحة
وقد هنّ أ� قائد اجلي�ش ال�ضباط والع�سكريني يف منا�سبة حلول الأعياد املجيدةّ ،
خ�صو�صا
ؤك ًدا �أهمية دور ال�شرطة الع�سكرية يف احلفاظ على قيم اجلي�ش ومبادئ ر�سالته،
اجلرمية وتطبيق القانون والنظام ،م� ّ
ً
املناقبية واالن�ضباط ،مبا ي�سهم يف حت�صني مناعته ،ومتتني روابط الثقة بني املجتمعني الع�سكري واملدين .ودعا العماد عون
ّ
والتدخل الفوري
املهمات الأمنية خالل فرتة الأعياد ،لطم�أنة املواطنني واحلفاظ على ال�سالمة العامة،
الع�سكريني �إىل تكثيف
ّ
لتوقيف مطلقي النّ ار و�إحالتهم على الق�ضاء املخت�ص.

 ...وعد ًدا من الوحدات الع�سكرية

ّ
تفقد قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون عد ًدا من الوحدات
ّ
لعا على التدابري الأمنية املتّ خذة ،ثم زار غرفة
الع�سكرية مط ً
عمليات القيادة و�أ�شرف على �سري اخلطة الأمنية التي اتخذها
اجلي�ش يف منا�سبة الأعياد يف خمتلف املناطق اللبنانية.
وقد هن�أ العماد عون ال�ضباط والع�سكريني بحلول عيدي
ونوه بجهودهم املتوا�صلة لرت�سيخ حال
امليالد ور�أ���س ال�سنةّ ،
الطم�أنينة واال�ستقرار يف البالد.
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ن�شاطات
القائد

قائد اجلي�ش يجتمع ب�أركان القيادة وقادة الوحدات الكربى والأفواج امل�ستق ّلة

ّ
امل�ستقلة ،حيث
�ضم �أركان القيادة وقادة الوحدات الكربى والأفواج
عقد قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون
ً
اجتماعا يف الريزةّ ،
لاّ
ّ
امل�ستجدة و�أو�ضاع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وز ّودهم التوجيهات ال زمة.
املحلية والإقليمية
التطورات
عر�ض لهم
ّ
ّ
�شدد قائد اجلي�ش على تكثيف الإج��راءات العمالنية
وقد ّ
للحفاظ على �أم��ن املواطنني وممتلكاتهم يف خمتلف
ؤك ًدا � ّأن
�سيما خالل فرتة الأعياد ،م� ّ
املناطق اللبنانية ،ال ّ
ّ
الراهنة يف فل�سطني املحتلة ت�ستدعي املزيد من اليقظة
الأزمة ّ
التامة
وال�سهر ملواكبة التداعيات املحتملة ،كما اجلهوزية
ّ
على احلدود اجلنوبية ويف الداخل ،ملواجهة �أي اعتداء ا�سرائيلي
�أو �أي �إخالل بالأمن.
ولفت العماد عون �إىل � ّأن هذا اجلهد الإ�ضايف املطلوب من
اجلي�ش ،يجب �أن يتالزم مع موا�صلة العمليات اال�ستباقية
ّ
املنظمة
�ضد اخلاليا الإرهابية ،ومتابعة مكافحة اجلرائم
ّ
على �أنواعها.

�شجرة امليالد وهدايا لأبناء ع�سكريني �شهداء يف منا�سبة الأعياد املجيدة

يف منا�سبة الأعياد املجيدة ،ويف ح�ضور قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ورئي�س الأركان اللواء الركن حامت ملاّ ك وعدد من
ّ
عددا من �أبناء الع�سكريني ال�شهداء يف احتفال يف الريزة ّ
وحتلقوا
ت�سلموا خالله الهدايا،
كرمت قيادة اجلي�ش
ً
كبار ال�ضباطّ ،
قدمتها م�ؤ�س�سة �إينا�س �أبو عيا�ش اخلريية.
حول �شجرة امليالد التي ّ
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ا�ستقباالت
رئي�س الأركان
ّنواب ووفود لدى رئي�س الأركان

بحث رئي�س الأرك��ان اللواء الركن حامت ملاّ ك �شـ�ؤو ًنـا
�شهيب يرافقه وفد.
خمتلفة مع النائب �أكرم
ّ
ٍ
النواب� :أنطوان �سعد و�أمني
كما ا�ستقبل يف
وقت الحقّ ،
وهبي ،حممد احلجار والوليد �سكرية.

التقدمي
كذلك ،ا�ستقبل رئي�س الأركان نائب رئي�س احلزب
ّ
جمعية �أن�صار الوطن.
ووفدا من
اال�شرتاكي الأ�ستاذ دريد ياغيً ،
ّ

النائب �أكرم �شه ّيب مع وفد

النائبان �أنطوان �سعد و�أمني وهبي

النائب حممد احلجار

النائب الوليد �سكرية

الأ�ستاذ دريد ياغي

وفد من جمع ّية �أن�صار الوطن
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جوالت
رئي�س الأركان ّ
يتفقد قيادتي لواء امل�شاة ال�ساد�س
وفوج احلدود ال ّربية الرابع

يف �إطار جوالته التفقدية ،زار رئي�س الأركان اللواء الركن
الربية
حامت ملاّ ك قيادتي لواء امل�شاة ال�ساد�س وفوج احلدود ّ
الرابع يف ثكنة حممد مكي  -بعلبك ،حيث ّ
اطلع على
ومهماتهما العمالنية والأمنية .كما
ن�شاطاتهما التدريبية،
ّ
ّ
الربية الرابع يف جرود
تفقد املراكز
ّ
املتقدمة لفوج احل��دود ّ
ّ
منطقة بعلبك على احلدود اللبنانية  -ال�سورية ،واطلع على
�أو�ضاع الع�سكريني ،وعلى عمل �أبراج املراقبة والتجهيزات
والتقنيات احلديثة امل�ستخدمة ل�ضبط احلدود.
وحتملهم الظروف
وقد ّنوه رئي�س الأركان بجهود الع�سكريني
ّ
املهمات املوكلة �إليهم
املناخية القا�سية يف اجلرود وب�أدائهم
ّ
ملهمة �ضبط احلدود
بكفاءة عالية .و�شدد على �إعطاء الأولوية ّ
ّ
الت�سلل والتهريب باالجتاهني ،كونها تنعك�س
من �أعمال
مبا�شر ًة على �أمن القرى والبلدات احلدودية وا�ستقرار الداخل
ب�صورة عامة ،كما ت�سهم يف حماية امل�صالح االقت�صادية للدولة.

أكد رئي�س الأركان � ّأن � ّأي اعتداء على عنا�صر اجلي�ش �أو
و� ّ
املواطنني �سيواجه بحزم ،ولن يكون الفاعلون مب�أمن من
قب�ضة اجلي�ش و�إ�صراره على توقيفهم و�إحالتهم على العدالة.

 ...و�سري االمتحانات ّ
ّ
للمر�شحني
اخلطية
للتطوع يف الك ّلية
ّ

ّ
ّ
ّ
للمر�شحني
اخلطية
تفقد رئي�س الأركان �سري االمتحانات
ّ
للتطوع يف الكلية احلربية ب�صفة تالمذة �ضباط ،يف مدينة
ّ
ّ
الرئي�س رفيق احلريري اجلامعية  -احلدت ،حيث اطلع من
ّ
اخلطية على
اللجنة الفاح�صة العامة وجلنة االختبارات
التدابري املتّ خذة حل�سن �إجرائها ،و�أعطى التوجيهات الالزمة.
أكد اللواء الركن ملاّ ك على تكاف�ؤ الفر�ص بني جميع
و� ّ
ّ
ّ
املر�شحني ،و� ّأن الكفاءة هي املعيار الوحيد لقبولهم يف الكلية.

 ...وقيادة الفوج املجوقل يف غو�سطا

زار اللواء الركن ملاّ ك قيادة الفوج املجوقل يف غو�سطا ،حيث جال يف مراكزه ويف املتحف اخلا�ص برتاث �شهدائهّ ،
واطلع على
مثنيا على جهوزية
مهماته ون�شاطاته التدريبية .وقد هنّ أ� رئي�س الأركان ال�ضباط والع�سكريني يف منا�سبة حلول الأعياد،
�سري
ً
ّ
ّ
ومنو ًها ب�إجنازاته وب�إرادته القتالية العالية التي جتلت يف املعارك
الفوج وا�ستعداده الدائم لتنفيذ � ّأي
ّ
مهمة دفاعية �أو �أمنية طارئةّ ،
�ضد الإرهاب و�صولاً �إىل عملية «فجر اجلرود».
التي خا�ضها ّ

احتفاالت
�إعداد :ندين البلعة خريالله

موجودا بينكم ،تعود بي الذكريات
ً
مالزما يف املدفعية،
تخرجي
ً
�إىل حلظة ّ
وف�ترة خدمتي يف ه��ذه امل� ّؤ�س�سة حتى
ّ
بنيت حياتي يف هذه
ت�سلمي قيادتها.
ُ
امل� ّؤ�س�سة التي تد ّرجت فيها واكت�سبت
منها الأخ�لاق واملعرفة والتجربة التي
�أو�صلتني �إىل ما �أنا عليه اليوم.
ً
قائال:
وتابع رئي�س اجلمهورية
الطموح �شرعي لكن الطمع غري
�شرعي .لطاملا ك��ان طموحنا حترير
ال��وط��ن و�إع����ادة �سيادته وا�ستقالله.
واجهتنا امل�صاعب والعراقيل ولكن
ب��امل��ث��اب��رة وال�����ص��م��ود وال��ع��م��ل ال���د�ؤوب
ّ
وحققنا انت�صا ًرا لكل
�أكملنا الطريق

رئي�س اجلمهورية يفاجئ فوج املدفعية الأول يف عيده

فاج�أ رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون
احل�ضور يف احلفل الذي �أقامه فوج املدفعية
احتفاء بعيده وبعيد �شفيعة �سالح
الأول
ً
املدفعية القدي�سة بربارة� ،إذ و�صل مع زوجته وابنته ال�س ّيدة مرياي عون الها�شم �إىل نادي ال�ضباط-
جونيه و�شارك املحتفلني باملنا�سبة فرحتهم .و�إىل جانب قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،ح�ضر
احلفل ع�ضو املجل�س الع�سكري اللواء الركن جورج �شرمي و�أركان القيادة ،وقائد فوج املدفعية
الأول العميد الركن �شربل �أبو زيد ،وقادة �أفواج املدفعية ال�سابقون ،و�ضباط املدفعية يف اجلي�ش
اللبناين وعقيالتهم ،بالإ�ضافة �إىل ممثل عن امللحق الع�سكري الأمريكي وملحق الدفاع الفرن�سي
وم�ساعده وعائلته.

�«...أنتم عماد الدولة»

رئي�س اجلمهورية ال��ع��م��اد مي�شال
عون الذي �أبدى �سعادته بامل�شاركة يف

خ�صو�صا و� ّأن اخت�صا�صه
هذه املنا�سبة،
ً
الع�سكري هو املدفعية� ،ألقى كلمة
ّ
ا�ستهلها بالقول :حني �أكون
وجدانية

الوطن وال�شعب واجلي�ش .و�صويل �إىل
رئا�سة اجلمهورية مل يكن غاية ،بل
ركزنا �أ�س�سها
هدفه بناء الدولة التي ّ
و�أنتم عمادها .ف�أول ما �أوليناه االهتمام
كان تركيز قيادة اجلي�ش والأجهزة
الأمنية لأن الأمان هو الأ�سا�س للوطن،
وكلنا مل�سنا عمل ه��ذه امل� ّؤ�س�سات
وجهودها يف مكافحة الف�ساد.
وختم الرئي�س مهنّ ئً ا اجلي�ش بكل
ما ّ
حققه ،وقال :لدي ثقة بكم ف�أنتم
حماة الدار وتعرفون واجبكم.

«بف�ضلكم ُح ِ�سمت املعركة»

قائد اجليـ�ش عبرّ عـن ال�سـرور الذي
���ش��ع��ر ب��ه اجل��م��ي��ع يف ح�����ض��ور رئي�س
اجل��م��ه��وري��ة ،وا���س��ت��ذك��ر كلمات
وجهها �إليه الرئي�س حـني اتخذ القـرار
ّ
ب ��إط�لاق عمليـة حترير اجل��ـ��رود من
الإرهابيني� ،إذ قال يومـها« ،ال ّ
�شك لدي
بنجاحكم ولكن قلبي عالع�سكر».
ً
قائـال :هذا الأمر
وتوجه �إىل الرئيـ�س
ّ
جديدا عليكم فخامة الرئي�س،
لي�س
ً
ف�أنتم حتملون اجلي�ش يف قلبكم
وعقلكم ،وق��د ع�ّب�رّ مت ع��ن ذل��ك يف
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احتفاالت
زي��ارت��ك��م ل��ن��ا �إىل غرفة
ال��ع��م��ل��ي��ات ح�ين �أطلقنا
عملية «فجر اجلرود» .و�أنتم
�إىل جانبنا وع��ل��ى ات�صال
مبا�شر معنا عند كل مهمة
وعملية �أمنية ننفّ ذها.
وقال قائد اجلي�ش:
نحن حمظوظون ب ��أن قائد جي�شنا
رئي�سـا للجمهورية
الأ�سبق بات اليوم
ً
ّ
وال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�سلحة،
ف�����ش��ك�� ًرا ل��ك��م ع��ل��ى حمبتكم
��دث �إىل احل�ضـور
ودع��م��ك��م .ث��م حت� ّ
ً
قائال :كثريون ال يعـرفون �أن الف�ضل يف
�إنهاء معركة «فجر اجلرود» بال�شكل
ال���ذي ّ
مت��ت ف��ي��ه ،يعـود للمدفعية،
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«بي ّ
الكل»
ّ

حق تُقال .دور املدفعية
وه��ذه كلمة ّ
يف ال��ع��ل��م ال��ع�����س��ك��ري ه��و التمهيد
ال��ن��اري ،تدميـر ال��ع��دو وفتح الطريق
�أمام القوى املناورة لتهاجم .وما قمتم
ّ
حقق النتيجة
به باحرتافيـة عاليـة
املرجوة و�أك�ثرّ ،
وقل�ص فرتة املعركة
ّ
وعدد الإ�صابات .وبف�ضلكم � ً
أي�ضا مل
حت�صل املرحلة الرابعة من املعركة� ،إذ
ان�سحب الإرهابيون حتـت وط�أة �ضربات
املدفعية.

ق������ائ������د ف�����وج
وجه
املدفعية الأول ّ
ب��دوره كلمة �إىل
رئي�س اجلمهورية
��ب��ا ب���ه بني
م��رح ً
ّ
�أب��ن��ائ��ه و�أخ��وت��ه
�ضباط اجلي�ش اللبناين ،وق��ال :فخر
كبري لنا �أن تكون فخامتك بيننا
ّ
لتكلل �سهرتنا باملجد والغار.
ّ
ال��ك��ل»...
��ي
فخامة الرئي�س« ،ب� ّ
�سهرتنا الليلة �سهرة القدي�سة بربارة
�شفيعة املدفعية ،ومن �أحق من املدفعي
الأول العماد مي�شال عون ،الذي دافع
كل عمره وم��ا زال يدافع عن وطنه
و�شعبه باملدفع وبال�سيا�سة� ،أن يكون
على ر�أ�س هذه احلفلة ويز ّينها بح�ضوره.

فخامة الرئي�س ،كنت وال زلت تنادينا
للذود عن �أر���ض الوطن كل الوطن،
ّ
وحتثنا لنلتزم �شعار ال�شرف والت�ضحية
طوعا وبكل
وال��وف��اء .وكنّ ا ومازلنا
ً
ّ
نلبي النداء لأننا هكذا تعلمنا
اندفاع ّ
من مدر�ستك وهكذا �سنبقى...
ً
قائال :الوطن ي�صنعه رجال
و�أ�ضاف
�أب��ط��ال� ،أرجلهم م��زروع��ة يف الأر���ض،
�أع��ي��ن��ه��م م�����س� ّ�م��رة ���ص��وب ال�����س��م��اء،
يكتبون ب��ال��دم كلمات د���س��ت��وره،
وي�سقون بعرق اجلبني �أرزات���ه .ه ��ؤالء
الأب��ط��ال هم �ضباط اجلي�ش اللبناين
فخامة الرئي�س ،يقفون �إىل جانبك
ومعك ليعيدوا بناء لبنان اجلديد ،لبنان
الدولة ،لبنان الر�سالة ،لبنان احلقيقة
ولي�س ال�شعارات الفارغة ،لبنان احللم
ّ
وحتققه.
حلمت به
الذي
َ

�سيدي العماد

ً
قائال:
وتوجه �إىل قائد اجلي�ش
ّ
�سيدي العماد ،يف زحمة الأزمات وتفاقم
امل�صاعبُ ،يفتقد الرجال الرجال ،رجال
امل��واق��ف اجلريئة والأع��م��ال البطولية
والكف النظيفة ،رجال الوفاء للق�سم
الذين عاهدوا الله والوطن ب�أن يذودوا
عن ترابه و�شعبه حتى �آخر قطرة من
دمائهم .يف مثل هذه الأوقات الع�صيبة
�سدة القيادة...
كان بلوغكم ّ
�وان مدفعية
�سيدي ال��ع��م��اد ،مل ت��ت� َ
��واج���ا وق��ط� ً�ع��ا ع��ن تلبية
اجلي�ش �أف� ً
�أوامرك ،ف�أمطـرت الإرهابييـن بـوابـل
�م��ا ل��ق��وات امل��ن��اورة على
ن�يران��ه��ا ،دع� ً
الأر���ض ،كمـا قام فوج املدفعية الأول
ب����إح���داث نقلة ن��وع��ي��ة يف املعركة
ٍ
رمايـات بذخرية الدقـة العالية،
بتنفـيـذ

ما �أوقع يف �صفوف الإرهابيني اخل�سائر
اجل�سيمة ،وزرع يف قلوبهم الرعب...
�سيدي العمادّ � ،إن املدفعية يف عيدها
ال���ي���وم ،ت��ع��اه��دك ك��م��ا ع��اه��دت��ك
دوم��ا ،البقاء على اال�ستعداد الكامل
ً
والدائم لتلبية النداء ،كما وتعاهدك
على تطوير نف�سها بالعتـاد والربامج
والتدريب وفق �أوام��رك وتوجيهاتك،
لتبقى الذراع الطوىل يف الذود عن لبنان
كل لبنان...
بعد الكلماتُ ،عر�ض فيلم وثائقي
عن الفوج وعمل املدفعية احلديثة.
وت�ضمنت ال�سهرة وقفة فنية مع الفنانة
ّ
رميا يو�سف ومن بعدها غنّ ى الفنان
ربيع الأ�سمر ورق�ص احل�ضور م�ستمتعني
وقدم احلفل الفنان
بالأجواء
املميزة ّ ،
ّ
حداد.
يو�سف ّ
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احتفاالت
برعاية قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون
ويف ح�ضوره� ،إىل جانب رئي�س الأركان اللواء
الركن حامت ملاّ ك و�ضباط القيادة وقادة
الوحدات الكربى ،وقائد الفوج املجوقل العقيد
الركن جان نهرا و�ضباطه ،احتفل الفوج
باليوبيل ّ
الف�ضي لإن�شائه وذلك يف حفل ع�شاء
�ساهر �أقيم يف نادي ال�ضباط -جونيه.

اليوبيل الف�ضي للفوج املجوقل
االفتتاح

الن�شيد الوطني ودقيقة �صمت عن �أرواح �شهداء اجلي�ش
افتتاحا ،ثم كلمة للإعالمية ندى �أندراو�س التي
اللبناين
ً
وحتدثت عن �إجنازات الفوج على مدى � 25سنة.
قدمت احلفل
ّ
ّ
بعدها عر�ض فيلم وثائقي عن مهمات الفوج ،و� ّأدى الفنّ انان
متثيلية عن حال
يو�سف ح��داد وع�صام الأ�شقر م�شهد ّية
ّ
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قعد وابنه �ضابط يف اجلي�ش .و�ألقى ال�شاعر
ع�سكري م�صاب ُم َ
نزار فرن�سي�س بدوره ق�صيدة من وحي املنا�سبة.

قائد اجلي�ش :نفتخر بكم

حيا الفوج املجوقل و�أبطاله
قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ّ
ً
ّ
يحقق
قائال :احل��روب تُخا�ض بال�سالح ولكن من
وحت� ّ�دث
الن�صر هم الرجال ،وهذا ما �أثبتموه �أنتم يف كل املعارك التي
خ�ضتموها .ف�إرادة القتال ال�صلبة لديكم واملقرتنة بحرفيتكم
و�شجاعتكم وب�سالتكم ،كانت ال�سالح الأ�سا�س الذي ّ
حقق
الن�صر .نفتخر بكم ونرفع ر�أ�سنا بت�ضحياتكم ،والفخر لكم
�أنتم ،فقد كنتم م�شاريع �شهادة يف �آخر معركة خ�ضتموها
أبدا يف وجه اخلطر...
ترتددوا � ً
ومل ّ
ال خوف على وطن رجاله وجنوده ي�سهرون على حدوده ،و�إذا
كان النا�س يعي�شون اليوم بهجة العيد فذلك ب�سبب �سهركم
وت�ضحياتكم وتفانيكم .هم ي�سهرون يف منازلهم ويف املطاعم
و�أنتم ت�سهرون يف عملكم لكي ي�سهروا ب�أمان و�سالم.
�أمتنّ ى �أن تكون �سنة خري وحمبة للبنان وامل� ّؤ�س�سة ،و�ألاّ نرى
على وجوهكم �إ ّال دموع الفرح والنجاح.

قائد الفوج :حمطات يف م�سرية

العقيد الركن نهرا كانت له كلمة � ً
ومما جاء فيها:
أي�ضاّ ،
يطيب لنا �أن نلتقي اليوم يف رحاب م� ّؤ�س�سة ال�شرف والت�ضحية
والوفاء ،لنحتفل معكم يا �سيدي العماد باليوبيل الف�ضي
القيمون على هذه امل� ّؤ�س�سة
لت�أ�سي�س الفوج املجوقل ،و�أنتم
ّ
تتحملون م�س�ؤولياتكم بكل حكمة
الوطنية العريقة،
ّ
و�أمانة واندفاع...
لقا�ؤنا اليوم �أردن��اه وقفة �شكر ووف��اء ،لكل �ضباط الفوج
ورتبائه و�أفراده منذ ت�أ�سي�سه حتى اليوم...
وقفة وفاء لقافلة من �شهداء �ساحة ال�شرف والواجب واخلدمة

أ�شم...
ال�سبعة والأربعني ،الذين رووا بدمائهم �أر�ض الوطن ال ّ
ً
قائـال:
وتابع
لقا�ؤنا اليـوم حمطـة ن�ستذكر فيها م�سرية خم�س وع�شرين
الت�صدي
ت�ضج بالبطوالت ومالحم ال�شهادة ،من عملية
�سنة
ّ
ّ
ملجموعة �إرهابيـة والق�ضـاء عليها يف منطـقة ال�ضنية مطلع
العـام � ،2000إىل امل�شاركـة الفاعـلـة يف معـركـة خميم نهر
البارد العام  ،2007واملهـمات العمالنيـة املتفـرقـة يف بريوت
واجلبـل وطرابلـ�س وعكـار و�صـو ًال �إىل مواجـهات عر�سال
وجـرود ر�أ�س بعلبك �ضد التنظيمات الإرهابية بد ًءا من العام
لتتوج مبعركة «فجر اجلرود» خالل العام احلايل...
ّ ،2014
دائما على
ثقتنا كبرية �سيدي العماد ب�أ ّنكم �ست�سهرون
ً
تعزيز قدرات الفوج وتطويره ،ونعاهدكم �أن ّ
نظل �أوفياء للوديعة
التي ائتمنّ ا عليها...
الف�ضي للعماد
قدم العقيد الركن نهرا درع اليوبيل
ّ
بعدها ّ
وكرم ع�سكر ّيني بلغوا ال�سنة الـ 25يف خدمتهم.
قائد اجلي�ش،
ّ
درعا للعقيد الركن نهرا ،كما
قدم ع�سكر ّيو الفوج ً
كذلك ّ
ُق ّدمت الدروع التقدير ّية لأ�شخا�ص �أ�سهموا يف �إجناح احلفل.
ّ
تخلل احلفل �سهرة فنية �أحياها املطرب معني �شريف ،ويف
وقدمت للح�ضور هدايا رمزية (�شمعة
اخلتام قطع قالب حلوى ّ
من ف�ضة حفر عليها �شعارا اجلي�ش والفوج).
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احتفاالت

عيد �شفيعة الهند�سة
�أق��ام ف��وج الهند�سة ،يف منا�سبة عيد �شفيعته القدي�سة
املجمع الع�سكري يف جونيه ،وذلك
بربارة� ،سهرته ال�سنوية يف
ّ
يف ح�ضور ممثل العماد قائد اجلي�ش نائب رئي�س الأركان
اجلباوي� ،إىل جانب العقيد
للعمليات العميد الركن نواف
ّ
ً
ممثال مدير املخابرات ،قائد فوج الهند�سة العقيد
�أنطوان حنّ ا
روجيه اخلوري ،و�ضباط الهند�سة يف اجلي�ش وعقيالتهم.
ا�ستُقبل احل�ضور على وقع �أنغام معزوفات وطنية وتراثية
لفرقة من مو�سيقى اجلي�ش ،ثم افتتح احلفل بالن�شيد
ورحب العقيد اخلوري مبمثل قائد اجلي�ش و�شكر
الوطنيّ ،
ّ
احل�ضور مل�شاركتهم يف هذه املنا�سبة التي ينظمها الفوج
�سنو ًيا.
ّ
قدمت احلفل الإعالمية تانيا ا�سطفان ،وتخلله و�صلة
ّ
غنائية للفنانة �سيلفا قبالن ،و�أخرى مع الفنان �أمري يزبك
ّ
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و�أغانيه احلما�سية التي رق�ص احل�ضور على وقعها وا�ستمتعوا
بال�سهرة.
ُ
ويف اخلتام قطع قالب حلوى و�شرب احل�ضور نخب امل� ّؤ�س�سة
الع�سكرية وقائدها.

جي�شنا
�إعداد :نينا عقل خليل

اللقاء الربملاين ال ّأول
النواب
مل�صابي الألغام يف جمل�س ّ
يف منا�سبة اليوم العاملي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،انعقد يف
النواب «اللقاء الربملاين الأول مل�صابي الألغام» ،برعاية
جمل�س ّ
اً
ّ
ممثل برئي�س جلنة حقوق
بري
النواب نبيه ّ
رئي�س جمل�س ّ
الإن�سان النيابية النائب مي�شال مو�سى .ح�ضر اللقاء عدد من
ّ
املتعلقة بالألغام
النواب ،ورئي�س املركز اللبناين للأعمال
ّ
اً
ّ
ممثل وزير الدفاع الوطني يعقوب
العميد الركن زياد ن�صر
وال�سيدة رندة
ال�صراف وقائد اجلي�ش العماد جوزاف عون،
ريا�ض
ّ
ّ
ّ
ّ
وممثلو هيئات ومنظمات دولية و�أهلية ،وعدد من
بري و�سفراء
ّ
النواب.
امل�صابني بالألغام الذين جل�سوا على مقاعد ّ
بري كلمة اللجنة الوطنية مل�ساعدة
وقد �ألقت
ّ
ال�سيدة رندة ّ
ّ
ممثلة اجلمعيات الأهلية املعنية ب�ش�ؤون ذوي
�ضحايا الألغام
املعوقني.
الإعاقة ،متمنّ ية �إقرار الت�شريعات التي ت� ّؤمن حقوق ّ
ثم �ألقى العميد الركن زياد ن�صر كلمة اعترب فيها � ّأن
الأ�شخا�ص ذوي احلاجات اخلا�صة ومن �ضمنهم �ضحايا الألغام،
لهم احلق يف امل�ساواة وفق ما تفر�ضه مواثيق حقوق الإن�سان
والقوانني املرعية الإج���راء .وكي ال يبقى لبنان جم� ّ�رد دولة
طرف يف � ّأي اتفاقية �أو معاهدة دولية ،يجب �أن نعمل على
التزام م�ضامينها وتنفيذ بنودها .من هنا ن�أمل �أن يتم تفعيل
العمل �أكرث بالقانون الرقم  ،2000/220ور�صد املوازنة املطلوبة له
لدعم الأ�شخا�ص ذوي احلاجات اخلا�صة
يف املجاالت كافة ،و�إ���ص��دار املرا�سيم
التطبيقية اخلا�صة بتنفيذه.
و�إذ �أ�شار �إىل �أن عدد �ضحايا الألغام
ّ
خملفات احلروب و�صل �إىل
و�سواها من
 ،3769منها � 22إ�صابة يف العام احلايل،
�أو�ضح � ّأن «املركز اللبناين للأعمال
ّ
املتعلقة بالألغام» يعمل منذ العام 1998
بدعم من اجلهات املانحة ،على رعاية
�ش�ؤون ه�ؤالء ال�ضحايا من خالل ت�أمني
�أطراف ا�صطناعية ،ومعدات حركية،
مي�سرة لإقامة م�شاريع �إنتاجية
وقرو�ض ّ
ميكنهم من االعتماد
�صغرية ،ما
ّ
على �أنف�سهم للعي�ش با�ستقاللية
وكرامة...
بدورها� ،أ�شارت �سفرية االحتاد الأوروبي

ال�سيدة � Francesca Varliziإىل � ّأن الدعم املايل ال
يف لبنان
ّ
يكفي ،ف�ضحايا الألغام يحتاجون �إىل متابعة ورعاية دائمتني.
ولبنان مدعو لزيادة م�شاركة ذوي الإعاقة يف �سوق العمل
وتعزيزها ،والقيام بتدريبهم و�إف�ساح املجال �أمام م�شاركتهم
الفاعلة يف املجتمع.
ال�سيدة Celine
من جهتها ،قالت
ّ
 Miorodeيف كلمة برنامج الأمم
املتّ حدة الإمنائي يف لبنانّ � ،إن املطلوب
ّ
املتعلق بذوي
هو تطبيق القانون 220
الإعاقة ،م�شرية �إىل � ّأن املدار�س يف لبنان
جمهزة لهم.
غري
ّ
ّ
النواب
ممثل رئي�س جمل�س
و�ألقى
ّ
ال��ن��ائ��ب م��و���س��ى كلمة ق���ال فيها:
«بالعودة �إىل الأ�سباب املوجبة مل�شروع
املعوقني ،نرى
قانون حقوق الأ�شخا�ص
ّ
ٍ
ب�شكل �أ�سا�سي �إىل �إجناز
�أ ّنها هدفت
اّ
الإطار القانوين اللزم لتحقيق الفكرة
املعوق يف
الأ�سا�سية� ،أال وهي فكرة دمج ّ
فاعل ومتفاعلاً
اً
املجتمع وجعله �إن�سا ًنا
مع جمتمعه على جميع ال�صعد».
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جي�شنا
اجلي�ش يت�س ّلم
خا�صا بامل�سح الهيدروغرايف
زور ًقا �إيطال ًيا ً
وكم ّية من العتاد اخلا�ص به هبة
ّ
ت�سلمت القوات البحرية يف احتفال أُ�قيم يف قيادتها ،هبة من
ال�سلطات الإيطالية قوامها زورق خا�ص بامل�سح الهيدروغرايف
وكمية من العتاد اخلا�ص به.
ّ
ال�سيد ،Massimo Marotti
ح�ضر االحتفال ال�سفري الإيطايل ّ
ّ
ممث اًل قائد اجلي�ش العماد جوزاف
والعميد الركن جان فرح
عون ،وعدد من ال�ضباط.
و�ألقى العميد الركن فرح كلمة �شكر فيها ال�سلطات
الإيطالية على دعمها املتوا�صل للجي�ش اللبناين ،الفتً ا �إىل
�أ ّنه �سيكون لهذه امل�ساعدة مردود �إيجابي على �أداء القوات
باملهمات املوكلة
البحرية ،ما يزيد من قدرتها على القيام
ّ
�إليها.

 ...وهبة من
ال�سلطات ال�صينية
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من جهته� ،ألقى ال�سفري الإيطايل كلمة� ،أعرب فيها عن
ً
حفاظا على
تقدير ب�لاده للدور الوطني ال��ذي ي�ؤديه اجلي�ش
مرة �أخرى
ا�ستقرار لبنان ،و�أ�شار �إىل � ّأن هذه امل�ساعدة ت� ّ
ؤكد ّ
الروابط املتينة بني �إيطاليا ولبنان ،وال�شراكة املرتكزة على
م�صالح البلدين ال�صديقني.
ويف اخلتام ،تال العميد الركن فرح كتاب �شكر با�سم
العماد قائد اجلي�شّ ،
قدم
و�سلمه �إىل ال�سفري  ،Marottiكما ّ
له درع اجلي�ش التذكاري عربون تقدير وامتنان.

ّ
كهربائيا من
ت�سلم اجلي�ش يف احتفال �أُقيم يف قيادة اللواء اللوج�ستي يف كفر�شيما 60 ،مو ّل ًدا
ً
ال�سيد  Wang Xianعلى ر�أ�س وفد مرافق،
ال�سلطات ال�صينية ،وذلك يف ح�ضور ال�سفري ال�صيني
ّ
اً
ونائب رئي�س الأركان للتجهيز بالوكالة العميد الركن ميالد �أ�سحق ّ
ممثل العماد قائد اجلي�ش،
�إىل جانب عدد من ال�ضباط.
و�ألقى ال�سفري ال�صيني كلمة باملنا�سبة� ،أع��رب فيها
عن تقديـر ب�لاده جلهـود اجلي�ش اللبناين يف احلفاظ
ؤك ًـدا عزم
على ا�ستقرار لبنان ويف مكافحة الإرهاب ،م� ّ
�سلطات بالده على اال�ستمرار يف تعزيز قدراته اللوج�ستية
والقتالية.
من جهته ،تال العميد الركن �أ�سحق كتاب �شكر با�سم
العماد قائد اجلي�ش ّ
و�سلمه �إىل ال�سفري ال�صيني ،وقد �أ�شار
فيه �إىل التقدير الكبري لل�سلطات ال�صينية على دعمها
منو ًها بالتعاون الع�سكري
املتوا�صل للجي�ش اللبناين،
ّ
القائم بني اجلي�شني ال�صديقني ،وبجهود الوحدة ال�صينية
العاملة يف �إطار قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان.

جمهزة
 ...و�سيارة �إ�سعاف ّ
�أقيم يف قيادة اللواء اللوج�ستي ،احتفال
ّ
مقدمة من
ت�سلم �سيارة �إ�سعاف
ّ
جمهزةّ ،
جمعية �أندية الليونز الدولية مل�صلحة
اجلي�ش ،وذل��ك يف ح�ضور قائد اللواء
ّ
ممث اًل
العميد الركن منر �أبي نا�صيف
قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،ورئي�س
اجلمعية الدكتور ن�صراللـه الربجي وعدد
واملدعوين .وقد تال العميد
من ال�ضباط
ّ
الركن �أبي نا�صيف كتاب �شكر با�سم
ّ
و�سلمه للدكتور
العماد قائد اجلي�ش
ن�صراللـه الربجي عربون تقدير وامتنان.

�إعادة ت�أهيل عدد من املباين
مببادرة من الوحدة الكورية
أُ�قيم يف ثكنة بنوا بركات � -صور ،احتفال يف منا�سبة
�إعادة ت�أهيل عدد من املباين مببادرة من الوحدة الكورية
اجلنوبية العاملة �ضمن قوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف
لبنان.
اً
ّ
ممثل قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون،
ح�ضر االحتفال
قائد قطاع جنوب الليطاين العميد الركن روبري العلم،
وقائد الوحدة الكورية العقيد � ،Chul Ho Jinإىل جانب
عدد من �ضباط اجلي�ش والقوات الدولية.
وقد �ألقى العميد الركن العلم كلمة
تقدمه
ّنوه فيها بالدعم اللوج�ستي الذي ّ
ال��وح��دة الكورية للجي�ش اللبناين،
والن�شاطات االجتماعية والإمنائية التي
تقوم بها مل�صلحة املواطنني اجلنوبيني.
ب��دوره� ،أثنى العقيد  Jinيف كلمته
على ال��ت��ع��اون القائم ب�ين اجلانبني،
معر ًبا عن ا�ستعداد الوحدة الكورية
ل��ت��ق��دمي امل��زي��د م��ن ال��دع��م للجي�ش
اللبناين .ويف اخلتام تال العميد الركن
العلم كتاب �شكر با�سم العماد قائد
اجلي�شّ ،
قدم
و�سلمه للعقيد  ،Jinكما ّ
له درع اجلي�ش التذكاري عربون تقدير
وامتنان.
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�أن��ط��وان راج��ح ال��ذي
أك�����د يف كلمته
� ّ
قدا�س يف الذكرى العا�شرة ال�ست�شهاد اللواء الركن ال�شهيد فران�سوا احلاج
ب �� ّأن «اللواء ال�شهيد
فرن�سوا احل��اج عرف
برعاية رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون ّ
م��رة كيف يقلب امل���ؤام��رات معارك �شريفة،
ممث اًل بوزير يف ك� ّ�ل ّ
التطرف وا�سترياد الفنت وال�شغب باملناقبية
ال�صراف� ،أحيت قيادة وكيف ُيحارب
الدفاع الوطني الأ�ستاذ يعقوب ريا�ض
ّ
ّ
اجلي�ش ،الذكرى ال�سنوية العا�شرة ال�ست�شهاد اللواء الركن والنزاهة وال�شهامة والعزم امل�شهود له بهم» .و�أ�ضاف« :ثقتنا
جدا ،وهو قادر بنعمة اللـه على
فرن�سوا احلاج ،بقدا�س أُ�قيم لراحة نف�سه يف كني�سة مار بجي�شنا اللبناين كبرية ً
الت�صدي ملا قد يعيقنا من �شرور ،ونحن ّ
ن�صلي من �أجل هذا
اليا�س – انطليا�س.
ّ
اً
ّ
ٍ
جتن عقيم
ممثل رئي�س جمل�س اجلي�ش الذي حماه اللـه من كل مكيدة �أو
ح�ضر القدا�س النائب غ�سان خميرب
اً
ّ
ومده مبناقبية فرن�سوا و�أمثاله».
ممثل رئي�س
النواب نبيه بري ،والنائب عاطف جمدالين
ّ
ّ
كذلك ،قال اخلوري �أنطوان ع�ساف يف عظته« :هناك
احلكومة �سعد احلريري ،ونائب رئي�س احلكومة وزير
يقدمون �أنف�سهم من �أجل غريهم ،وفرن�سوا احلاج
النواب ،وقائد من ّ
ال�صحة العامة غ�سان حا�صباين ،وعدد من ّ
ّ
وممثلون عن قادة الأجهزة هو من ه���ؤالء ،وكذلك ال�شهداء الذين �سبقوه والذين
اجلي�ش العماد جوزاف عون،
الراعي
الأمنية والأح��زاب ،اىل عائلة الراحل والأ�صدقاء ،وعدد ا�ست�شهدوا بعده ّ
وقدموا �أنف�سهم فداء للوطن ،كما ّ
ال�صالح الذي يبذل نف�سه يف �سبيل اخلراف».
كبري من ال�ضباط وال�ضباط املتقاعدين.
تقبلت العائلة التعازي.
تر�أ�س القدا�س رئي�س دير مار اليا�س انطليا�س الأباتي
وبعد القدا�س ّ
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ن�صب تذكاري
ل�شهداء اجلي�ش
يف عيدمون

ممثل القائد:
ر�سالة اجلي�ش �صورة
لبنان احل�ضارة والإن�سان

ّ
ممث اًل بالعميد
برعاية قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف عون
الركن عبد الرحمن عثمان� ،أقامت بلدية عيدمون � -شيخالر
�شيدته و�سط
احتفال �إزاحة ال�ستار عن الن�صب التذكاري الذي ّ
تكرميا ل�شهداء اجلي�ش من �أبنائها ومن �أبناء النهرية
البلدة
ً
املجاورة ،كما ُ�س ّمي �شارع يف البلدة با�سم اجلي�ش.
ح�ضر االحتفال رئي�س دائ��رة الأوق��اف الإ�سالمية يف عكار
ّ
ممث اًل راعي �أبر�شية
ال�شيخ مالك جديدة ،والأب بيار جرب
عكار وتوابعها للروم الأرثوذك�س املرتوبوليت با�سيليو�س
ّ
وممثلون عن قادة الأجهزة الأمنية،
من�صور ،و�شخ�صيات ر�سمية
و�شعبية
ور�ؤ�ساء بلديات وخماتري ،وفاعليات اجتماعية وثقافية
ّ
وتربوية� ،إ�ضافة �إىل ذوي ال�شهداء و�أهايل البلدة واجلوار.
بعد الن�شيد الوطني والوقوف دقيقة �صمت عن �أرواح ال�شهداء،
ال�سيد
�أزاح العميد الركن عثمان ورئي�س بلدية عيدمون
ّ
كمال مق�صود ال�ستار عن الن�صب التذكاري ،وو�ضع عليه
اً
إكليل من
العميد الركن عثمان با�سم العماد قائد اجلي�ش �
الزهر.
ال�سيد مق�صود كلمة �شكر فيها قائد
و�ألقى رئي�س البلدية
ّ
منو ًها بت�ضحيات
اجلي�ش العماد عون على رعايته الدائمةّ ،
ال�شهداء الأبطال وبعظمة ال�شهادة ،وم�شد ًدا على �أهمية الوقوف
الدائم �إىل جانب ذوي ال�شهداء .ولفت �إىل � ّأن �إقامة الن�صب
التذكاري وت�سمية �شارع با�سم اجلي�ش هو �أقل ما ميكن
تكرميا لل�شهداء الأبرار ،وللجي�ش البطل الذي له ولقائده
فعله
ً
العماد عون املكانة اخلا�صة يف قلوب �أهل عكار وعقولها.
ثمن فيها جهود اجلي�ش،
ثم �ألقى الأب بيار جرب كلمة ّ
ربا � ّأن الن�صب التذكاري
�شاك ًرا البلدية على مبادرتها ،ومعت ً
هو ت�أكيد على اللحمة وال�شراكة بني �أبناء البلدة و�أبناء
الوطن الواحد.
حيا رئي�س دائرة الأوقاف الإ�سالمية يف عكار ال�شيخ
بدورهّ ،
م�شيدا
مالك جديدة بلدية عيدمون � -شيخالر على مبادرتها،
ً
بالعماد قائد اجلي�ش وباجلي�ش اللبناين الذين حموا امل�ساجد
وحرروا الأر�ض من الإرهابيني وكانوا للنا�س الأمن
والكنائ�سّ ،
والأمان.
ّ
ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن عثمان
ويف اخلتام �ألقى
الطيبة التي �أطلقتها البلدية ،و�أ�شار
كلمة ّنوه فيها باملبادرة
ّ
�إىل �أن قدر اجلي�ش الدائم �أن يعك�س من خالل ر�سالته و�أدائه
قدم
�صورة لبنان الر�سالة احل�ضارة والإن�سان ،ويف �سبيل ذلك ّ
اجلي�ش مئات ال�شهداء واجلرحى يف مواجهة �إ�سرائيل والإرهاب

عد ّوي املجتمع اللبناين.
وقالّ � :إن الت�ضحيات اجل�سام التي بذلها اجلي�ش مدعومة
بثقة املواطنني به �أثمرت �إنقاذ لبنان من جميع الأزمات التي
مر بها خالل ال�سنوات الفائتة.
ّ
درعا تكرميية ّ
ملمثل قائد
قدم
ال�سيد مق�صود ً
ويف اخلتامّ ،
ّ
ثم
قدم بدوره
ً
اجلي�ش الذي ّ
دروع��ا تكرميية لذوي ال�شهداءّ ،
توجه احل�ضور الفتتاح �شارع اجلي�ش عند مدخل البلدة.
ّ
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اجتماع �أمني لبحث
اخلطة الأمنية يف منا�سبة الأعياد املجيدة
�ضم ع��د ًدا من كبار �ضباط
ُعقد يف ال�يرزة
ٌ
أمني ّ
اجتماع � ٌ
اجلي�ش والأج��ه��زة الأمنيةُ ،بحثت خالله تفا�صيل اخلطة
الأمنية امل�شرتكة التي ُنفّ ذت يف خمتلف املناطق اللبنانية يف
منا�سبة الأعياد .ومعلوم �أ ّنه جرى تكثيف الإجراءات حلماية
دور العبادة و�أماكن االحتفاالت والن�شاطات اخلا�صة بالأعياد،
ً
ومنعا لأي �إخالل بالأمن.
حفاظا على �سالمة املواطنني،
ً

مناورتان قتال ّيتان للواء
امل�شاة الثاين يف حامات
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ب�إ�شراف مدر�سة ال��ق� ّ�وات اخلا�صة ،وبهدف الت�أكد من جهوزيـة الوحدات،
وا�ستعدادها للتدخل ال�سريع والفـاعل يف خمتلـف الظـروف القتاليـة ،نفّ ـذت
وحـدات من لواء امل�شـاة الثـانـي وفـوج التدخل الرابــع ،باال�شتـراك مـع وحدات من
القوات اجلويـة والبحريـة و�أفواج الهند�سة واملغاويـر واملدفعيـة الثاين واملد ّرعات الأول،
احليــة يف حقل رمايــة حنــو�ش – حامـات ،حتاكيان
مناورتني قتاليتني بالذخيــرة
ّ
الق�ضــاء على جمموعــة �إرهابية متمركزة داخــل �أماكــن
مبنيـة.
ّ
ك��ذل��ك ،ن��فّ ��ذت وح���دات �أخ���رى م��ن ل��واء امل�شاة الثاين،
باال�شرتاك مع وحدات من القوات اجلوية والبحرية و�أفواج
الهند�سة واملغاوير واملدفعية الثاين ،وب�إ�شراف مدر�سة القوات
احلية يف حقل رماية
اخلا�صة ،مناورة قتالية ليلية بالذخرية
ّ
حنو�ش – حامات ،حتاكي الق�ضاء على جمموعة �إرهابية
متمركزة داخل �أماكن مبنية.
بالطوافات والدبابات
وقد ُنفّ ذت خالل املناورتني رمايات
ّ
وبع�ض الأ�سلحة الثقيلة واملتو�سطة ،بالإ�ضافة �إىل تفجري
جوي و�إن��زال،
عبوات نا�سفة ،كما �شملت عمليات دعم ّ
و�إخالء جرحى من حقل املعركة بوا�سطة الطوافات.

وفود القيادة نقلت تهاين
العماد قائد اجلي�ش
وتوجيهاته �إىل الع�سكريني
يف منا�سبة الأعياد

وفود من كبار ال�ضباط قيادات املناطق والقوات اجلوية
زارت ٌ
والبحرية وامل��دار���س واملعاهد واملواقع والأل��وي��ة مع الوحدات
ّ
امل�ستقلة ،ونقلت �إىل الع�سكريني تهاين
التابعة لها والقطع
قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون يف منا�سبة الأعياد وتوجيهاته
للمرحلة املقبلة ،ودعوته �إ ّياهم �إىل م�ضاعفة اجلهود للحفاظ
على م�سرية الأمن واال�ستقرار وحماية املواطنني خالل فرتة
الأعياد.

متخ�ص�صة
�شهادات ل�ضباط ورتباء وموظفني مدنيني �أنهوا دورات
ّ
�أُق���ي���م يف اجل��ام��ع��ة الأم�يرك��ي��ة للعلوم
والتكنولوجيا ( ،)AUSTاحتفال تخريج
وت�سليم �شهادات لدفعة من ال�ضباط والرتباء
ّ
واملوظفني املدنيني من خمتلف وحدات اجلي�ش،
بعد �أن تابعوا بنجاح يف اجلامعة املذكورة
متخ�ص�صة يف جماالت :امل��وارد الب�شرية
دورات
ّ
و�إدارة امل�شاريع� ،إن�شاء املواقع الإلكرتونية
واحلو�سبة اجلنائية وبرنامج .Linux
ّ
ممث اًل قائد اجلي�ش العماد
ح�ضر االحتفال
جوزاف عون ،مدير التعليم يف اجلي�ش العميد
الركن �أمني العرم ،ورئي�سة اجلامعة الدكتورة
هيام �صقر وعدد من الأ�ساتذة.
وق���د �أل��ق��ى العميد
ال����ع����رم ك��ل��م��ة يف
��وج���ه
امل���ن���ا����س���ب���ة ت� ّ
فيها بال�شكر �إىل
�إدارة اجلامعة على
تعاونها الوثيق مـع
امل�ؤ�س�سـة الع�سكرية،
مثنيا ع��ل��ى جهود
ً
الأ�ساتذة املد ّربني.
ك�����م�����ا �أل�����ق�����ت
ال����دك����ت����ورة ���ص��ق��ر
كلمة ّنوهت فيها
املتخرجني وبالتعـاون العلمي القائـم بيـن
مب�ستوى
ّ
وعبـرت با�سـم اجلامعة عن اعتـزازها
اجلامعـة واجليـ�ش،
ّ
ً
يقدمـها اجلي�ش حفاظا على
بالت�ضحيات اجل�سام التي ّ

�أمـن املواطنني وا�ستقرارهم.
للمتخرجني وتبادل
ويف اخلتام ،متّ ت�سليم ال�شهادات
ّ
الدروع التذكارية.
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تخريج دورة
تن�شئة مغوار با�سم
الرقيب املغوار ال�شهيد
بالل العامودي
وتقدمي جنود
ممددة
وجم ّندين ّ
خدماتهم للعلم
يف ح�ضور وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض
ال�صراف وقائد مدر�سة القوات اخلا�صة العقيد
ّ
اً
ّ
الركن فادي ّ
ممثل قائد اجلي�ش العماد
خمول
واملدعوين،
ج��وزاف ع��ون ،وع��دد من ال�ضباط
ّ
�أقيم يف املدر�سة ،احتفال تخريج دورة تن�شئة
مغوار حملت ا�سم الرقيب املغوار ال�شهيد بالل
ال��ع��ام��ودي ،وت��ق��دمي جنود وجمنّ دين مم� ّ�ددة
خدماتهم للعلم.
للمتخرجني،
بعد �أداء الق�سم وت�سليم ال�شهادات
ّ
وت�سمية ال���دورة� ،ألقى العقيد الركن ّ
خمول
مثنيا على جهود
املتخرجني،
كلمة هن�أ فيها
ً
ّ
تكرميية
دروعا
ال�صراف ً
ثم ّ
قدم الوزير ّ
املد ّربنيّ .
ّ
ولطليعي الدورتني،
لعائلة ال�شهيد ولقائد املدر�سة
َ
ّ
ت�سلم من قائد املدر�سة درع اجلي�ش
كما
التذكاري.
املتخرجة عرو�ضً ا
بعدها ،نفّ ذت ال��وح��دات
ّ
تكتيا بالذخرية
متنوعة ومترينً ا
ع�سكرية
ً
ّ
احلية.
ّ
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يوميات
ّ
أمنية
� ّ

�إعداد :نينا عقل خليل

توقيف �إرهابيني ومطلوبني بجرائم خمتلفة
�شهدت الأيام الأخرية من العام � 2017سل�سلة من التوقيفات الأمن ّية ،نتيجة �سهر
الوحدات الع�سكرية وعزمها على مالحقة الإرهابيني والق�ضاء عليهم .كما �أُحيل
موقوفون على الق�ضاء املخت�صّ ،
ومروجي خمدرات.
ومت توقيف �إرهابيني ّ
ّ
املتنوعة التي ترافقها ،نفذت
ويف منا�سبة �أعياد �آخر ال�سنة واالحتفاالت والن�شاطات
ّ
الوحدات تدابري �أمنية م�شددة يف خمتلف املناطق اللبنانية ،بهدف احلفاظ على �أمن
التجمعات والأماكن الدينية.
املواطنني و�سالمتهم ،وحماية
ّ
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عمليات ر�صد ودهم

�أوق����ف����ت م���دي���ري���ة امل���خ���اب���رات
( )2017/12/1الفل�سطيني وليد
�أحمد البلبي�سي ،مرافق الإرهابي
الفا ّر ف�ضل �شمندر املعروف بــ«ف�ضل
�شاكر» .وك��ان املدعو البلبي�سي
ق��د �أق���دم على ت�سليم نف�سه بتاريخ
 ،2017/11/30كونه مطلو ًبا مل�شاركته
�ضمن جمموعة الإرهابي املوقوف �أحمد
الأ�سري ،يف االعتداء على وحدات اجلي�ش
اللبناين يف معركة عربا العام ،2013
ولال�شتباه يف عالقته مبحاولة اغتيال
�أحد رجال الدين.
كما �أوقفت املديرية بتاريخ 2017/12/5
ف����واز احل�سيكي،
ال�����س��وري ح�����س��ام
ّ
النتمائه �إىل تنظيم «داع�ش» الإرهابي،
�ضد
وم�شاركته �إىل جانبه بالقتال
ّ
اجلي�ش اللبناين يف معركة عر�سال
بتاريخ  ،2014/8/2ولقيامه مع �آخرين
ب�أ�سر عد ٍد من الع�سكريني بعد الهجوم
مهنية عر�سال ،وا�ستيالئه
على مركز
ّ
على �أ�سلحة وذخ��ائ��ر و�آل��ي��ات تابعة
للجي�ش .وقد �أحيل املوقوف �إىل النيابة
العامة الع�سكرية.
ويف حملة الغبريي – ال�ضاحية اجلنوبية،
�أوق��ف��ت ق���وى اجل��ي�����ش ()2017/12/7
امل��واط��ن حممد عدنان رزق ،لإقدامه
خالل العام  2015يف حملة ال�سعديات،
على �إطالق النّ ار من �أ�سلحة حربية ما
�أدى �إىل �إ�صابة  3مواطنني وجمنّ د ممددة
خدماته بجروح خمتلفة.
ك��ذل��ك� ،أوق��ف��ت دوري���ة م��ن مديرية
املخابرات يف بلدة عر�سال (،)2017/12/15
املدعو هادي قا�سم الفليطي ،ل�ضلوعه يف
التفجري الذي ا�ستهدف حاجز اجلي�ش يف
ّ
حملة وادي العا�صي – الهرمل ،و� ّأدى �إىل
ا�ست�شهاد عد ٍد من الع�سكريني وجرح
�آخرين.
ودهمت دورية �أخرى يف التاريخ نف�سه
خمرطة عائدة للمدعو ح�سن �أحمد
ّ
حملة حتويطة الغدير – ال�ضاحية
�شور يف
متكنت من توقيفه
اجلنوبية ،حيث
ّ

مع ولده �أحمد ،وهما مطلوبان بجرم
حيازة �أ�سلحة حربية واالجتار بها ،وقد
�ضبطت داخل املخرطة املذكورة �سبع
ب��ن��ادق حربية ن��وع كال�شنكوف،
وكمية من الذخائر
وخم�سة م�سد�سات
ّ
املتنوعة.
اخلفيفة والأعتدة الع�سكرية
ّ
ويف مدينة زحلة� ،أوقفت املديرية (�أي�ضً ا
يف  )2017/12/15املدعو �شادي حمودي
جعفر ال��ذي ك��ان يقود �سيارة ب�صورة
غري قانونية ،وبحوزته مبلغ كبري من
عملة اليورو املز ّورة.
ودهمت دورية تابعة ملديرية املخابرات
( )2017/12/20يف بلدة عر�سال منزل
ال�سوري املطلوب الزعيم حممد العبد
ّ
امللقب بـ«ح�سني الزعيم» النتمائه
�إىل التنظيمات الإرهابية التي كانت
منت�شرة يف جرود البلدة ،ومل�شاركته �إىل
جانبها يف الهجوم على مراكز اجلي�ش
وقوى الأمن الداخلي يف معارك عر�سال
( .)2014/8/2وقد متّ توقيف املطلوب
ال��ذي ك��ان خمتبئً ا يف غرفة �سرية يف
منزله.
ونتيجة الر�صد واملتابعة �أي�ضً ا� ،أوقفت
قوة من مديرية املخابرات ()2017/12/23
ّ
ع��د ًدا من ال�سوريني يف منطقة �شبعا،
النتمائهم �إىل تنظيم جبهة الن�صرة
الإرهابي ،وامل�شاركة يف �أعمال �إرهابية،
كمية
كما عرثت على خمزن بداخله
ّ
من الأ�سلحة والذخائر.

انفجار عبوة نا�سفة يف �صيدا

ظهر  2018/1/14وقع انفجار يف �صيدا،
و�أو�ضحت قيادة اجلي�ش –مديرية التوجيه
يف بيان � ّأن عبوة نا�سفة انفجرت ب�سيارة
ف�ضية اللون يف حملة الب�ستان
BMW
ّ
الكبري – �صيدا ،ما � ّأدى �إىل �إ�صابة
�صاحبها الفل�سطيني حممد حمدان.
وق��د فر�ضت ق��وى اجلي�ش املنت�شرة يف
املنطقة ً
أمنيا حول املكان ،كما
طوقا � ً
ح�ضر اخلبري الع�سكري وبا�شر الك�شف
على موقع االنفجار لتحديد حجمه
وطبيعته.

وب��ع��د ك�����ش��ف اخلبري
الع�سكري على موقع
االنفجار ،تبينّ أ� ّنه ناجم
عن عبوة نا�سفة زنتها
ح����واىل  500غ����رام من
املتفجرة ،وبداخلها
املواد
ّ
ك��م� ّ�ي��ة م��ن ال��ك��رات
احلديدية.

�ضبط �أ�سلحة وعبوات
نا�سفة و�أج�سام م�شبوهة
عدة مناطق
يف ّ

ن���ت���ي���ج���ة م���وا����ص���ل���ة
ع���م���ل���ي���ات ال���ب���ح���ث
والتفتي�ش� ،ضبطت قوى
اجلي�ش ( )2017/12/18يف
حملة وادي راف��ق -جرود
ال��ق��اع ،خم�س عبوات
نا�سفة م��ع��دة للتفجري
زنة الواحدة منها حواىل
 15ك��ل��غ ،وجميعها م��ن خملفات
التنظيمات الإرهابية.
يف حم� ّ�ل��ة ت��ل��ة خ��ل��ف  -ج���رود ر�أ����س
بعلبك� ،ضبطت وحدة من فوج الهند�سة
معدة
(� )2017/12/9أربع عبوات نا�سفة
ّ
للتفجري زنة الواحدة منها  10كلغ،
وعبوة �أخرى زنة  5كلغ ،جميعها من
ّ
خملفات التنظيمات الإرهابية .وقد
عملت هذه الوحدة على تفكيكها
وتفجريها يف مكانها.

ك��ذل��ك� ،ضبطت ق���وى اجلي�ش يف
حم� ّ�ل��ة وادي حميد  -ج���رود عر�سال
( ،)2017/12/30ث�لاث عبوات نا�سفة
م��ع� ّ�دة للتفجري ،زن��ة ال��واح��دة منها
ّ
حملة وادي العويني
حواىل  2كلغ .ويف
 جرود عر�سال� ،ضبطت �أرب��ع عبواتمعدة �أي ضً� ا للتفجري زنة الواحدة حواىل
ّ
ن�صف كلغ ،بالإ�ضافة �إىل قذيفة هاون
ورمانتي بندقية حربية ،جميعها من
ّ
خملفات التنظيمات الإرهابية.
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يوميات
ّ
أمنية
� ّ
 ...وخمدرات وممنوعات

ق����وة م���ن اجل��ي�����ش (ف��ج��ر
ده��م��ت ّ
 )2017/12/4يف منطقة الهرمل �أماكن
عدد من املطلوبني ،و�ضبطت حمولة 4
�أطنان من مادة ح�شي�شة الكيف غري
امل�صنّ عة ،و 80كلغ م�صنّ عة ،بالإ�ضافة
�إىل �آلتي ت�صنيع خم��درات ،فيما جرى
تقدر بنحو  30طنً ا من
تلف مزروعات ّ
القوة
امل���ادة نف�سها .كما �ضبطت
ّ
ً
العملية نف�سها ر�شا�شا نوع
خ�لال
ّ
دو�شكا ،و�آخر نوع براونينغ ،وبندقيتني
حربيتني ،وق��اذف �آر بي جي ،وخم�سة
مناظري ،وكميات من الذخائر والأعتدة
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ال���ع�������س���ك���ري���ة
املتنوعة.
ّ
���وة
وده����م����ت ق� ّ
�أخ�����رى (���ص��ب��اح
)2 0 1 7 /1 2 /6
م��ن��ازل ع��دد من
امل���ط���ل���وب�ي�ن يف
ّ
حملة تل الأبي�ض
– بعلبك ،حيث
�أوق��ف��ت املطلوب
كمية
ح�سني مهدي زعيرت ،و�ضبطت
ّ
ومعدات
من مادة ح�شي�شة الكيف،
ّ
خا�صة بت�صنيع املادة املذكورة وحبوب
ك��اب��ت��اغ��ون ،و 3ل��وح��ات ���س��ي��ارات
�أجنبية ،و 5ك��ام�يرات م��راق��ب��ة ،و5
كمية من
�أخ��ت��ام ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
ّ
الأعتدة الع�سكرية واملعدات الأخرى.
البقاعية ،دهمت
احلمودية
ويف بلدة
ّ
ّ
قوة من مديرية املخابرات ( )2017/12/9
ّ
منزل املدعو علي زيد ا�سماعيل و�ضبطت
بداخله  800كلغ من مادة ح�شي�شة
الكيف .وقد �صودرت امل�ضبوطات وبو�شر
التحقيق ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص.
�أوقفت دوري��ة من مديرية املخابرات
املواطن يو�سف �أ .وال�سوري بالل �أ .يف
ّ
حملة الفنار ( ،)2017/12/16لإقدامهما
على تعاطي امل��خ��درات وترويجها يف
ّ
املحلة امل��ذك��ورة ،وحليازتهما حواىل
غراما من مادة ح�شي�شة الكيف،
747
ً
غراما من مادة ال�سيلفيا ،و746
و657
ً

غراما من مادة الكوكايني ،بالإ�ضافة
ً
�إىل مبلغ مايل من جراء بيع املخدرات.
�أحيل املوقوفان مع امل�ضبوطات �إىل
املراجع املخت�صة وبو�شر التحقيق.

توقيفات وم�ضبوطات

نتيجة التدابري الأمنية التي نفّ ذتها
الوحدات يف خمتلف املناطق اللبنانية
للحفاظ على الأمن واال�ستقرار� ،أوقفت
هذه الوحدات وفق بيان �أ�صدرته مديرية
التوجيه ( ،)2017/12/7نحو 7418
�شخ�صً ا من جن�سيات خمتلفة ،لتو ّرط
بع�ضهم يف ج��رائ��م �إره��اب��ي��ة و�إط�لاق
ن��ار واع��ت��داء على مواطنني ،واالجت��ار
ب��امل��خ��درات وال��ق��ي��ام ب ��أع��م��ال �سرقة
وتهريب وحيازة �أ�سلحة وممنوعات،
وارت��ك��اب بع�ضهم الآخ���ر خمالفات
عديدة ،ت�شمل التجوال داخل الأرا�ضي
اللبنانية من دون �إق��ام��ات �شرعية،
وقيادة �سيارات ود ّراجات نارية من دون

�أوراق قانونية.
وق��د �شملت امل�ضبوطات  19بندقية
حربية و 9م�سد�سات و 13رمانة يدوية،
و 47رمانة بندقية و 29بندقية �صيد ،و 25
وكميات من
م�ضادا للأ�شخا�ص
لغما
ً
ً
ّ
القذائف والذخائر اخلفيفة واملخدرات
وال��دخ��ان امل��ه� ّ�رب ،وع���د ًدا من �أجهزة
الت�أليل واالت�صاالت وكامريات املراقبة.
كما متّ �ضبط � 111سيارة ،و 6مراكب
�صيد و  113د ّراجة نارية.

�إحالة موقوف على الق�ضاء املخت�ص

يف ب��ي� ٍ
�ان �أ���ص��درت��ه مديرية التوجيه
بتاريخ � ،2017/12/24أعلنت � ّأن مديرية
املخابرات �أحالت على الق�ضاء املخت�ص
ال�����س��وري عبد ال��ك��رمي عبد اخلالق
�إدري�������س ،النتمائه �إىل التنظيمات
الإره��اب��ي��ة يف ج���رود ب��ل��دة ع��ر���س��ال،
وم�شاركته �إىل جانبها بالهجوم على
�أحد حواجز اجلي�ش اللبناين ،و�إطالق
النّ ار باجتاه عنا�صره يف معركة عر�سال
بتاريخ  ،2014/8/2بالإ�ضافة �إىل ت�أمني
الأ�سلحة والذخائر احلربية مل�صلحة
املجموعات املذكورة.

النّ ار باجتاه �سيارة ال�ضابط ،ما �أدى �إىل
�إ�صابة �سائقه بجروح غري خطرة.
وع��ل��ى ال��ف��ور ب��ا���ش��رت ق���وى اجلي�ش
م�لاح��ق��ة مطلقي ال��نّ ��ار لتوقيفهم
و�إحالتهم على الق�ضاء املخت�ص.

خرق �إ�سرائيلي

�أقدمت دورية تابعة للعدو اال�سرائيلي
( )2017/12/7م�ؤلفة من ع�شرة عنا�صر
وحفارتي خنادق ،على اجتياز ال�سياج
التقني مقابل بلدتي رام��ي��ة وعيتا
ال�شعب ،حيث عملت على �إزالة عدد
من �أ�شجار حرجية ،ثم قامت برمي
كمية م��ن ال�صخور والأت��رب��ة خ��ارج
ّ
اخلط الأزرق باجتاه الأرا�ضي اللبنانية.
ويف � 2017/12/4أقدم عن�صران تابعان
للعدو الإ�سرائيلي على خ��رق اخلط
الأزرق املتحفظ عليه يف خ��راج بلدة
عيتا ال�شعب ،مل�سافة حواىل املرت ،وملدة
 3دقائق.
وقد ّ
متت متابعة اخلروقات التي قام
بها العد ّو بالتن�سيق مع ق��وات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان.

جر�س كني�سة و11
اجلي�ش يت�س ّلم
َ
ميا عائدة لدير معلوال
كتا ًبا دين ًيا قد ً

ّ
ت�سلمت مديرية املخابرات من �أهايل
بلدة عر�سال وفعالياتها (،)2017/12/12
قدميا
دينيا
جر�س كني�سة و 11كتا ًبا
ً
ً
َ
بلغات خمتلفة ،جميعها عائدة لدير
معلوال ،كانت ق��د ا�ستولت عليها
التنظيمات الإرهابية خالل الأحداث
ال�سورية ،و�سي�صار �إىل ت�سليمها �إىل
رئا�سة الدير يف ٍ
وقت الحق.

�إطالق نار على �سيارة بداخلها �أحد
ال�ضباط يف حي ال�شراونة – بعلبك

اعرت�ضت �سيارة نوع جيب � GMCأحد
ال�ضباط خالل مروره ب�سيارته وبرفقته
حي ال�شراونة –
�سائقه الع�سكري يف
ّ
ترجل من
بعلبك .)2017/12/10( ،وقد ّ
ّ
م�سلحني ،وقاموا ب�إطالق
ال�سيارة �أربعة
العدد 391
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ندوات
�إعداد :نينا عقل خليل

خ�صو�صيات
املحكمة الع�سكرية
برعاية وزي��ر ال��دف��اع الوطني
ّ
ممث اًل
ال�صراف
يعقوب ريا�ض
ّ
برئي�س املحكمة الع�سكرية
الدائمة العميد الركن ح�سني
عبداللـه� ،أُقيمت يف املحكمة
الع�سكرية يف بريوت ندوة حتت
عنوان «خ�صو�صيات املحكمة
الع�سكرية»ّ ،
نظمتها جمعية
«�أ�صدقاء املحبة» ،و�شارك فيها
رئي�س الغرفة الع�سكرية يف وزارة
الدفاع الوطني العميد الركن
ب�����ش��ارة اخل����وري ،وح�ضرها �إىل
جانب �أع�ضاء هيئة املحكمة،
ع����دد م���ن ال��ق�����ض��اة وم���دي���ري
اجلامعات واملحامني اّ
وطلب.
وحتدثت يف الندوة ،التي �أدارتها
ّ
الإعالمية وف��اء حيدر ،رئي�سة
ال�سيدة
املحبة
جمعية �أ�صدقاء
ّ
ّ
م��ي�راي م��ل��ك��ي ال��ت��ي ع� ّ�رف��ت
باجلمعية و�أهدافها واهتمامها
بال�شباب يف خمتلف امليادين،
�سيما يف جم���ال توعيتهم
ال ّ
و�إر�شادهم نحو م�ستقبل �أف�ضل.
���دث العميد
ب��ع��د ذل����ك ،حت� ّ
ال��رك��ن ح�سني عبداللـه عن
�إن�����ش��اء املحكمة الع�سكرية
أهميتها ودورها .كما كانت
و� ّ
كلمة للعميد الركن ب�شارة
اخل��وري تناول فيها اخت�صا�ص
املحاكم اجلزائية اال�ستئنافية،
وم������ن ب���ي���ن���ه���ا امل��ح��ك��م��ة
الع�سكرية.
ّ
وتخلل الندوة �أي�ضً ا ،ح��وار بني
ال��ط�ّل�اّ ب ورئ��ي�����س��ي املحكمة
والغرفة الع�سكرية.
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 ...والتن�شئة الوطنية
الإن�سانية
يف مئوية الفيل�سوف اللبناين
ال��راح��ل كمال يو�سف احل��اج،
ّ
نظم مركز البحوث والدرا�سات
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة يف اجل��ي�����ش،
بالتعاون مع جمعية «ح�ضارة»
ندوة بعنوان« :التن�شئة الوطنية
الإن�سانية»� ،شارك فيها عدد
م��ن الأك��ادمي��ي�ين والباحثني
وال�ضباط.
ا�ست ّ
ُهلت الندوة بكلمة ملدير
املركز العميد الركن فادي �أبي
أكد فيها �أهمية التن�شئة
فراجّ � ،
الوطنية الإن�سانية ،ودوره���ا يف
توعية ال�شباب اللبناين وغر�س
روح املواطنة لديه .ثم �ألقى الأ�ستاذ
�أن��ط��وان مكرزل كلمة با�سم
بيت الفكر والهيئة التنظيمية
ملئوية كمال يو�سف احلاج.
كما �أل��ق��ى ال��دك��ت��ور اليا�س
احلاج كلمة بعنوان« :كمال
يو�سف احلاج والقومية اللبنانية
الإن�سانية يف بعدها الفل�سفي
اجل��وه��ري» ،ثم �أتبعها العميد
املتقاعد ناجي مالعب بكلمة
حول القومية اللبنانية الإن�سانية
يف بعدها الع�سكري الوجودي.
م�سرة ف�ألقى
� ّأما القا�ضي �أنطوان
ّ
تطرق فيها �إىل البعد
كلمة
ّ
ال��د���س��ت��وري ال��وط��ن��ي للقومية
اللبنانية.
ويف ختام الندوة ،ق� ّ�دم العميد
دروع�����ا
ال���رك���ن �أب�����ي ف�����راج ً
ودرعا
تكرميية للمحا�ضرين،
ً
الراحل كمال
لعائلة الفيل�سوف ّ
ّ
ي��و���س��ف احل���اج ت�سلمه جنله
الدكتور يو�سف كمال احلاج.
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ور�شة عمل
�إعداد :تريز من�صور

العمل الإح�صائي يف املنطقة العربية
بني الواقع واملرجتى
ّ
مقره يف الريحانية ،ور�شة
نظم مركز البحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية يف اجلي�ش اللبناين ،يف ّ
عمل حتت عنوان :العمل الإح�صائي يف املنطقة العربية .افتتحت الور�شة يف ح�ضور القا�ضي روالن
اً
اً
ممثل وزير
ممثل وزير العدل القا�ضي �سليم جري�صاتي ،العميد الركن �شربل �أبو خليل
�شرتوين
الدفاع يعقوب ريا�ض ال�صراف وقائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،مدير املركز العميد الركن فادي
املتخ�ص�صني من عدة دول عربية (فل�سطني ،اجلزائر ،القاهرة ،الأردن،
فراج ،وعدد كبري من
ّ
�أبي ّ
�سلطنة عمان� ،سوريا والعراق) �إ�ضافة �إىل ال�ضباط والإعالميني.

اجلل�سة االفتتاحية

تلبي حاجات جمتمعاتها وت� ّؤمن
نه�ضة ّ
تنّ ميتها على جميع الأ�صعدة...
حتدثت مديرة الإح�صاء املركزي
كما ّ
الدكتورة م��رال توتاليان ،فاعتربت

قدمت املتحدثني يف جل�سة االفتتاح
ّ
الإعالمية تانيا ا�سطفان .ثم كانت
الكلمة ملدير املركز العميد الركن
�أبي فراج الذي قال ،منذ بداية
اخل��ل��ق ا���س��ت��خ��دم الإن�����س��ان
ط���رائ���ق وو���س��ائ��ل م��ت��ع� ّ�ددة
للتعرف �إىل ال��ع��امل ولفهم
ّ
جم��ري��ات ال��ظ��واه��ر و�آل��ي��ات
�صوغ ال��ق��وان�ين والنظريات
وحتليلها ،وربطها باملنطق
وبنتائج البيانات ...واعترب
�أن البيئة العربية بحاجة
�إىل تغيرّ ات جذرية لتطوير
الإعالمية تانيا ا�سطفان
البحوث العلمية بغية �إحداث
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�أن ور�شة العمل هذه هي فر�صة كبرية
للتالقي ،تُ�سهم يف تبادل اخل�برات يف
جمال علم الإح�صاء الذي ن�ش�أ مع ن�شوء
احل�ضارات الأوىل و�أهميته ما زالت تزداد
تقدم العلوم والتقنيات واملناهج
مع
ّ
املو�ضوعية املعتمدة التخاذ القرارات
ور�سم ال�سيا�سات وو�ضع اخلطط التنموية
واالر�شادية...
و�أك����دت ت��وت��ال��ي��ان ���ض��رورة املعرفة
ال�صحيحة وال�شفافة للأو�ضاع االقت�صادية
واالجتماعية للبالد ،وتوفري البيانات
الدقيقة ملتخذي ال���ق���رارات ،لإع���داد
اال�سرتاتيجية الوطنية وال�سيا�سات
الهادفة والفاعلة لتحقيق الرفاهية
لأف��راد املجتمع .كما �أ���ش��ارت �إىل �أن
�إدارة الإح�صاء هي ب�صدد �إعداد درا�سات
ميدانية حول البطالة والعمالة يف لبنان،
َعلى �صعيد املحافظات والأق�ضية.
حت����دث الأم��ي��ن ال���ع���ام الحت���اد
ث���م
ّ
الإح�صائيني ال��ع��رب ال��دك��ت��ور غ��ازي
رح�����و ،ف��اع��ت�بر � ّأن ت��ط��ور
اب��راه��ي��م ّ
املجتمعات هو نتيجة ا�ستخدام �أرقام
البيانات الدقيقة وال�صحيحة ،لر�سم
ال�سيا�سات العلمية و�صنع القرار.
ودعا �إىل �ضرورة توحيد البيانات �ضمن
يتم
�سحابة واح��دة  ،I cloudعلى �أن ّ
ا�ستخدام املعايري القيا�سية املتفق عليها
بني هيئات اال�ستثمار العربية.
م��دي��ر ع��ام امل��رك��ز االح�صائي ل��دول
اخلليج العربية ال��دك��ت��ور �صابر بن
حتدث عن جمموعة من
�سعيد احلربي ّ

الدكتورة مرال توتاليان

الدكتور غازي ابراهيم

النجاحات التي حققها علم االح�صاء
يف العامل العربي و�ساهمت بال ريب يف
التنمية على امل�ستوى الوطني يف الدول
العربية .فالتعدادات ال�سكانية على
�سبيل امل��ث��ال �ساهمت يف التخطيط
اً
ف�ضل عن
لربامج التعليم وال�صحة ،هذا
و�ضع �سيا�سات �سكانية مالئمة يف عدة
دول...
كما ت��ط� ّ�رق ال��دك��ت��ور احل��رب��ي �إىل
التحديات التي تواجه واق��ع االح�صاء
ّ
ال��ع��رب��ي مل��واك��ب��ة متطلبات الع�صر
املخ�ص�ص
و�أب���رزه���ا :نق�ص ال��ت��م��وي��ل
ّ
للعمل االح�صائي ،نق�ص يف الكوادر
ال��ب�����ش��ري��ة��� ،ض��ع��ف ال��ب��ن��ي��ة التحتية
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،غياب
الت�شريعات والأنظمة والقوانني احلديثة،
نق�ص يف قواعد البيانات التفاعلية،
�ضعف التوا�صل بني منتجي البيانات
الإح�صائية وم�ستخدميها و�ضعف القدرة
على اال�ستجابة �إىل الطلب املتزايد على
البيانات.

جل�سات العمل

تناولت جل�سات العمل ثالثة حماور
وق��د بحث امل�شاركون يف املحور الأول
«�أهمية دور العمل الإح�صائي يف املجتمع
ورك���زوا يف املحور الثاين
واالقت�صاد»،
ّ
على «واقع العمل الإح�صائي يف املنطقة
العربية يف ظ� ّ�ل م��ا ي�سمى بالبيانات
ال�ضخمة .»Big Data
ويف املحور الثالث بحثوا يف «كيفية
االرتقاء بالعمل الإح�صائي يف املنطقة
يف ّ
وتطور
ظل حاجات االقت�صاد الرقمي
ّ
تكنولوجيا املعلوماتية واملعلومات».

التو�صيات

تو�صل امل�شاركون �إىل
يف نهاية الور�شة ّ
�صياغة تو�صيات �أخذت بعني االعتبار
خ�صو�صية كل بلد وجاءت وفق الآتي:
 -1ت��ط��وي��ر ال���ق���درات الإح�����ص��ائ��ي��ة
وامل�ؤ�س�ساتية مبا يتوافق مع املمار�سات
تطور العلوم
الف�ضلى املعتمدة ً
دوليا ومع ّ

الإح�صائية.
 -2ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ب�ي�ن امل��راك��ز
الإح�صائية يف الوطن العربي ،وذلك عن
طريق تبادل البيانات واخلربات.
 -3اال�ستفادة من ال�سحابات Clouds
الدولية للبيانات واملعلومات من خالل
البيانات املفتوحة مع احلفاظ على
�سر ّية البيانات الفردية واخل�صو�صية.
 -4تعزيز الوعي والثقافة الإح�صائية
يف املنطقة العربية من خ�لال �إقامة
م�����س��اح��ات ح��واري��ة ب�ين م�ستخدمي
ال��ب��ي��ان��ات يف ال��ق��ط��اع�ين احلكومي
واخلا�ص.
 -5االرت��ق��اء بالعمل الإح�صائي من
خالل ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة
وتطوير البنى التحتية ملعاجلة البيانات.

 -6توحيد مفاهيم وم�صطلحات
وت�شريعات ال�سجالت الإداري��ة يف الدول
العربية وارف��اق��ه��ا ب��آل��ي��ات التطبيق
امل��ل��زم��ة ،م��ع الأخ����ذ ب��ع�ين االع��ت��ب��ار
خ�صو�صيات كل بلد.
 -7توفري الت�شريعات الالزمة لتنظيم
العمل الإح�����ص��ائ��ي وت��ع��زي��ز حوكمة
القطاع وحت�سني الولوج اىل البيانات
ون�شرها مبا يتوافق مع معايري ال�شفافية.
 -8حت��دي��ث م��ن��اه��ج التعليم من
خ�لال �إدخ��ال امل��واد الإح�صائية �إليها
لكي تتما�شى مع التطور التكنولوجي
ومقت�ضيات الـ .Big Data
� -9إيجاد مراكز ا�ستقطاب �إح�صائية
 HUBSل�لا���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ت��ج��ارب
الناجحة يف هذا امل�ضمار.

«�إجراءات التحقيق الق�ضائي»يف ور�شة عمل
املقدمة من االحتاد الأوروب��ي مل�صلحة اجلي�ش اللبناين،
�ضمن �إطار الهبة
ّ
�أقيمت يف ّ
كل ّية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان ور�شة عمل حول «�إجراءات
ّ
ّ
املكلف
كل من اجلرنال PELLEGRINI
التحقيق الق�ضائي» ،ب�إ�شراف
من االحتاد ،والعقيد الركن جهاد مرعي من الكلية.
ا�ستمرت خم�سة �أي��ام� ،ضباط من ال�شرطة
�شارك يف ه��ذه الور�شة التي
ّ
الع�سكرية ومن �شرطة املناطق ،و�آخرون من مديرية املخابرات .وقد عر�ض
ً
درا�سة قانونية،
املحا�ضر الفرن�سي الرائد برنار راباكي يف املحا�ضرات التي �ألقاها
تطرق بعدها �إىل مو�ضوع �إدارة ال�ش�ؤون الق�ضائية ،فموا�ضيع البحث وامل�ضبوطات
ّ
ثم �شرح ت�سل�سل الإج��راءات الق�ضائية يف التحقيق
والتوقيف االحتياطيّ ،
عملية.
عدة م�سائل �أخرى و�أعطاهم �أمثلة
الق�ضائي ،وناق�ش مع احلا�ضرين ّ
ّ
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ن�شاطات
ا�ستقبل ال��وف��د رئ��ي�����س امل��رك��ز
�إعداد :نينا عقل خليل
ّ
اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام
العميد الركن زياد ن�صر الذي �شكر
متابعة دولية متوا�صلة لأعمال نزع الألغام والقنابل العنقودية
الزائرين على اهتمامهم مب�شكلة
الأل��غ��ام يف لبنان ،و�أطلعهم على
يف �إطار العمل الد�ؤوب لدعم عمليات نزع الألغام يف لبنان ،دور الدول املانحة الأ�سا�سية التي تقوم مب�ساعدة لبنان يف هذا
�ضم �سفريي هولندا وال�سويد ،ومدير الوكالة الدولية املجال ،بالإ�ضافة �إىل اخلطة اال�سرتاتيجية التي و�ضعها املركز
زار ٌ
وفد ّ
ّ
وممثلني عن برنامج الأمم من �أجل �إنهاء م�شكلة الألغام والقنابل العنقودية والذخائر
ال�سويدية للتنمية ()SIDA
املتحدة الإمنائي ( ،)UNDPحقل �ألغام يف بلدة مي�س اجلبل ،غري املنفجرة.
ووجه رئي�س الوفد كلمة �شكر فيها العميد الركن ن�صر
تعمل على تنظيفه املجموعة اال�ست�شارية للألغام «ماغ»،
ّ
ثم ح�ضر عملية
وذلك بهدف �إبقاء م�شكلة الألغام التي يعاين منها لبنان يف و�ضباط املركز على تعاونهم يف هذا املجالّ ،
ّ
واالطالع على ن�شاطات و�أعمال تفجري �ألغام كان قد ُعرث عليها يف احلقل املذكور.
�صلب اهتمام الأ�سرة الدولية،
ّ
ّ
كذلك ،زار املركز الإقليمي للأعمال املتعلقة بالألغام
وكيفية �سري
الربنامج اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام
ّ
يف النبطية ال�سفري الياباين يرافقه رئي�س جمل�س �إدارة
العمل فيه.

ذكور و�إناث لنزع الألغام
ّ
منظمة  GMAPور���ش��ة عمل ح��ول «اجل��ن��درة»
ع��ق��دت
( )Genderيف املدر�سة الإقليمية لنزع الألغام لأهداف �إن�سانية
متا�شيا مع الدول املتقدمة يف م�شاركة
يف لبنان – حمانا ،وذلك
ً
الرجل واملر�أة يف قطاعات العمل.
�شارك يف الور�شة �ضباط ورتباء و�أفراد (ذكور و�إناث) من املركز
ّ
اجلمعيات
ومدنيون من
املتعلقة بالألغام،
اللبناين للأعمال
ّ
ّ
ّ
واملنظمات العاملة يف جم��ال ن��زع الأل��غ��ام ،وم��ن اللجنتني
الوطنيتني للتوعية من خماطر الألغام وم�ساعدة ال�ضحايا.
ّ
والتنوع يف القطاع
تخللت الور�شة نقا�شات حول مفهوم النوع
ّ
الأمني ،ويف العمليات الإن�سانية لنزع الألغام ،لناحية تنظيف
الأرا�ضي وحتريرها ،التوعية من خماطر الألغام ،م�ساعدة
ال�ضحايا و�ضرورة انخراط الرجل وامل��ر�أة يف العمل .كما ّ
متت
كيفية �إدارة املعلومات والتحليل و�صياغة التقارير،
مناق�شة
ّ
والتوظيف يف �إدارة اجلودة ،واال�سرتاتيجية واملعايري .ويف اخلتام،
ّ
ت�سلم امل�شاركون �شهاداتهم من قبل مديرة املنظمة.
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«جمال ترا�ست بنك» ورئي�س «جمعية ال�صداقة اللبنانية –
ّ
اليابانية» ،بهدف متابعة العمليات الإن�سانية لنزع الألغام
املمولة من احلكومة اليابانية .وقد ّ
اطلع الوفد على �سري
ّ
العمل يف املركز ودوره يف �إدارة العمليات الإن�سانية للأعمال
ّ
ثم
املتعلقة بالألغام يف منطقتي اجلنوب والبقاع الغربيّ .
انتقل �إىل بلدة مي�س اجلبل حيث ّ
اطلع على �أعمال معاجلة
القنابل العنقودية والألغام يف حقل �ألغام تعمل على تنظيفه
جمموعة «ماغ».
ً
�ضم �ضباطا
ويف الإطار نف�سه ،زار وفد من اململكة املغربية ّ
ّ
امللكية ،الهالل الأحمر املغربي ،وزارة
امل�سلحة
من القوات
ّ
ال�صحة املغربية ،وزارة الأ�سرة والت�ضامن وامل�ساواة والتنمية
االجتماعية واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،املركز اللبناين
ّ
املتعلقة بالألغام ،وذلك بهدف تبادل املعلومات.
للأعمال
والتقى الوفد رئي�س املركز العميد الركن ن�صر الذي �أطلعه

ّ
املتعلقة بالربنامج اللبناين للأعمال
التطورات
على �آخر
ّ
املتعلقة بالألغام ،وكانت له جولة يف خمتلف الأق�سام حيث
ّ
ومهماته.
كل ق�سم
تعرف �إىل دور
ّ
ّ
عدة زيارات �شملت املركز الإقليمي
كذلك كانت للوفد ّ
ّ
املتعلقة بالألغام يف النبطية ،واملركز الوطني
للأعمال
للتنمية والت�أهيل – عبيه ،واملدر�سة الإقليمية لنزع الألغام
لأه��داف �إن�سانية – حمانا ،بالإ�ضافة �إىل جولة على حقل
قنابل عنقودية يف بلدة طريحرفا تعمل على تنظيفه جمعية
امل�ساعدات ال�شعبية الرنوجية ( ،)NPAحيث عاين عملية
تفجري قنبلة عنقودية.
ويف ختام برنامج الزيارة ،ح�ضر الوفد م�سرحية دمى لتوعية
الأطفال من خماطر الألغام ،نفّ ذها فريق من جمعية اخليال
للفنون على م�سرح دوار ال�شم�س – الطيونة .كما قام بجولة
�سياحية �شملت مدينة جبيل و�أ�سواقها ومغارة جعيتا.

م�ستمرة
لقاءات التوعية
ّ
تتوا�صل حمالت التوعية من خماطر الألغام التي
ّ
ّ
املتعلقة بالألغام
ينظمها املركز اللبناين للأعمال
على مدار ال�سنة ،ويف خمتلف املناطق اللبنانية.
كفرمان
ويف هذا الإطار� ،أُلقيت حما�ضرة يف رو�ضة
ّ
كفرمان – النبطية ،و�أخرى يف
الر�سمية يف بلدة
ّ
مركز املطالعة والتن�شيط الثقايف يف بلدة القاع.
وقد ُعر�ضت مناذج عن الألغام والقنابل العنقودية
وال��ذخ��ائ��ر غ�ير امل��ن��ف��ج��رة ،ك��م��ا متّ التعريف
وكيفية ال��وق��اي��ة من
ب�أ�شكالها و�أن��واع��ه��ا،
ّ
خماطرها ،وعر�ض الإ�شارات التحذيرية املعتمدة
لدى اجلي�ش.
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مديريات
معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ
اجتمع م�سيرّ �أعمال مديرية
التعاون الع�سكري – املدين
 CIMICالعميد الركن
�إيلي �أب��ي را�شد مع ال�سفري
الهولندي يف لبنان ال�سيد
 JAN WALTMANSووفد
م��ن ال�����س��ف��ارة ���ض� ّ�م امللحق
الع�سكري املقدم JOHAN
CAREL GERRISTSEN
وال��رائ��د ،M. GRANDIA
وذل�����ك يف ح�����ض��ور ���ض��ب��اط
املديرية.
وق��دم العقيد الركن �أي��اد
ّ
اً
مف�صل عن
العلم �إي��ج��ازًا
ّ
تطورها،
املديرية وم��راح��ل
ّ
اً
ف�ضل ع��ن � َ��س رْ�ْير العمل يف

وق��د ا�ستعر�ض املجتمعون
ح��اج��ات البلدة وبحثوا يف
م�شاريع �إمنائية م�ستقبلية
لها.
�إىل ذل�����ك ،متّ تنظيم
ور�شة تدريبية حول تقنيات
الو�ساطة والتفاو�ض من قبل
امل�ؤ�س�سة الأملانية Stiftung
 Adenauer Konardيف
مديرية التعاون الع�سكري-
امل��دين ،بالتعاون مع املركز
اللبناين للو�ساطة والتوفيق،
تابعها ح��واىل  25متد ّر ًبا.
وق��د �شكر العميد الركن
مثمنً ا
�أبي را�شد هذه امل�ؤ�س�سة ّ
اه��ت��م��ام��ه��ا ب��ت��ط��وي��ر ق��درة

ال�برن��ام��ج ال��ه��ول��ن��دي لدعم
التعاون الع�سكري  -املدين يف
اجلي�ش اللبناين.
ك��ذل��ك ُع��ق��د اج��ت��م��اع
يف مبنى بلدية عر�سال بني
عنا�صر املديرية ووحدة التعاون
الع�سكري  -املدين يف ال�سفارة
الأمريكية يف لبنان CMSE
يف ح�ضور ممثلني عن لواء
امل�شاة التا�سع والفوج املجوقل،
ورئي�س البلدية و�أع�ضائها.

التعاون الع�سكري – املدين
متمنيا
يف اجلي�ش اللبناين،
ً
مزيدا من التعاون والتوا�صل
ً
يف امل�ستقبل.
ُ
ويف �إطار توزيع الهبات ،اقيم
احتفال مبنا�سبة ت�سليم
ّ
ممثلة باملقدم طوين
املديرية
ب��و ع��ب��ود 20 ،ب��دل��ة �إط��ف��اء
كاملة التجهيزات هبة من
اجلي�ش الأمريكي� ،إىل فوج
�إطفاء بريوت.
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مديرية التعاون
الع�سكري  -املدين
اجتماعات وهبات وحتريج
يف ح�ضور ال�سيدة الأوىل

على �صعيد �آخر ،متّ توزيع
� 20أل���ف حقيبة مدر�سية
ب��داخ��ل��ه��ا ق��رط��ا���س��ي��ة ،و23
�أل���ف معطف ���ش��ت��وي على
ع����د ٍد ك��ب�ير م��ن امل��دار���س
الر�سمية يف خمتلف املناطق،
وذل���ك ب��ت��م��وي��ل م��ن وح��دة
التعاون الع�سكري-املدين يف
ال�سفارة الأمريكية CMSE
وب��اال���ش�تراك م��ع م�ؤ�س�سة
Kristee Kids Events
التي قامت بتقدمي عرو�ض
ترفيهية للطالب.
من جهة �أخ���رى� ،أقيم يف
حممية �أرز ب�شري احتفال يوم

الزراعة العامة الذي ّ
تنظمه
جمعية م�شروع التحريج يف
لبنان � LRIضمن حملتها
للتوعية ال��وط��ن��ي��ة للعام
 ،2017وذلك يف ح�ضور ال�سيدة
الأوىل ن��ادي��ا ع���ون ،وامل��ق��دم
مي�شال ف��رح م�سيرّ �أعمال
الق�سم الإقليمي للمديرية
يف ال�����ش��م��ال ،وق���د ���ش��ارك
عنا�صر من اجلي�ش ،يف غر�س
متطوعني
الأ�شجار �إىل جانب
ّ
من املجتمع املدين ،وطالب
امل�����دار������س واجل���ام���ع���ات،
واجلمعيات الك�شفية ،وعدد
من العائالت.
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مديريات

مديرية القانون
الدويل الإن�ساين
وحقوق الإن�سان
ور�ش عمل
لتعزيز القدرات
�أقامت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
ور�شة عمل يف فندق  – Dunesفردان،
ح��ول «ال��رع��اي��ة ال�صحية يف �أم��اك��ن
االحتجاز» ،وذلك بالتن�سيق مع مديرية
القانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان.
�شارك يف الور�شة �ضباط وع�سكريون
عاملون يف جم��ال الق�ضاء وال�سجون
والطبابة الع�سكرية ،ب��ه��دف زي��ادة
خرباتهم ومعارفهم �ضمن امل�س�ؤوليات
املوكلة �إليهم يف جمال حقوق الإن�سان.
افتُتحت الور�شة بكلمة لنائب رئي�س
بعثة اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
يف بريوت ال�سيدة �سيلفي تورال ،ثم �ألقى
مدير القانون ال��دويل الإن�ساين وحقوق
�شدد
الإن�سان العميد مروان عيد ،كلمة َ
فيها على املزيد من التعاون مع اللجنة
املذكورة ال�ستثمار اجلهود املبذولة يف
الأع��وام الفائتة ،فالعمل يف هذا املجال
هو م�سار تراكمي ال يتوقف؛ والهدف
منه ن�شر القيم الإن�سانية التي ن�ؤمن بها
وتطبيقها ،ورفع قدراتنا يف هذا املجال
املتخ�ص�ص على جميع
عرب التدريب
ّ
امل�ستويات ،بتوجيهات من قيادة اجلي�ش
املخت�صة.
وبالتن�سيق مع الأركان
ّ
و�أ���ش��ار العميد عيد �إىل � ّأن ال�سجون
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الع�سكرية وق�ضايا الإحتجاز حتظى
باهتمام بالغ من املديرية املعنية بتنفيذ
ٍ
زي��ارات لل�سجون التابعة ل��وزارة الدفاع
الوطني ،للت�أكد من �أو�ضاعها ومن
ظ��روف االحتجاز وم��دى االل��ت��زام قانون
والتقيد مبوجباته .ولفت
حقوق االن�سان
ّ
�إىل � ّأن التطوير الد�ؤوب للتعليمات ذات
القيمني وت�أهيلهم
ال�صلة ،وت��دري��ب
ّ
على �إدارة ال�سجون و���ش ��ؤون االحتجاز
ي�صب يف �سياق ال��ت��زام
وم�ساءلتهم،
ّ
اجلي�ش اللبناين مبادئ املواثيق الإن�سانية
واحرتام االتفاقيات التي �صادقت عليها
الدولة اللبنانيةُ .يذكر � ّأن امل�شاركني
ّ
ت�سلموا �شهادات يف نهاية الور�شة.
كما �أقامت اللجنة ور�شة �أخرى حول
«ت�صنيف �أعمال العنف» بالتن�سيق مع
املديرية �أي ضً� ا ،وذلك يف كلية ف�ؤاد �شهاب
للقيادة والأركان بهدف ت�أهيل ال�ضباط
املتد ّربني للعمل كم�ست�شارين قانونيني
ّ
امل�سلحة .وقدم يف ختامها
يف النزاعات
دروعا تذكارية �إىل
العميد مروان عيد
ً
مدربي اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر.
الكلية ح��ول املو�ضوع� ،شارك فيها
ر�ؤ�ساء الأق�سام والفروع الثالثة يف خمتلف
قطع اجلي�ش اللبناين ووحداته؛ وحا�ضر
خاللها العميد الركن موري�س الركوة
وال��رائ��د �سياد ف���واز ،يف ح�ضور مندوب
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر للقوات
ّ
امل�سلحة ال�سيد �أحمد زكريا.

و�إث���ر متابعة ع��دد م��ن ال�ضباط دورة
يف �إيطاليا ح��ول اال�ستهداف وقواعد
اال���ش��ت��ب��اك يف ن��ط��اق م��ب��ادئ القانون
الدويل الإن�ساين� ،أقيمت ور�شة عمل يف
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حتقيق
ع�سكري

�إعداد :ندين البلعة خريالله

مديرية الق ّوامة
الرواتب والتغذية
وم�س�ؤوليات �أخرى...

همان
الرواتب والتغذية ّ
�أ�سا�س ّيان يف حياة كل فرد.
يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
مديرية خا�صة لالعتناء
بهذين اجل��ان��ب�ين من
حقوق الع�سكريني� .إنها
املمون الرئي�س
القوامة التي �أن�شئت يف مطلع العام  ،1981لتكون ّ
مدير ّية ّ
للمواد الغذائ ّية يف اجلي�ش ،وقد � َ
أنيطت بها �إدارة رواتب الع�سكريني وتن�شئة
الإداريني.
القوامة العميد الركن نزار خ�ضر يطلعنا على املهمات التف�صيل ّية
مدير ّ
للمديرية ،حيث ور�شة
ت�ستمر طوال ال�شهر
العمل
ّ
لت�أمني حقوق اجلميع من ر�أ�س
الهرم �إىل �أ�صغر جندي.

الهيكل ّية والتنظيم

ّ
ي�ستهل العميد الركن خ�ضر حديثه
هيكلية املدير ّية التي ترتبط
ب�شرح
ّ
ب��ق��ي��ادة اجل��ي�����ش � -أرك�����ان اجلي�ش
للتجهيز ،وقد ُف ِّو َ�ضت �صالحية التوقيع
ّ
تتعلق
عن العماد قائد اجلي�ش يف �أمور
بالتغذية والأموال.
تتمركز امل��دي��ر ّي��ة يف ثكنة يو�سف
الأ�سطا يف كفر�شيما ،وتت�ألف من:
جمموعة ال��ق��ي��ادة و�أق�����س��ام :الإدارة،
التغذية ،املخازن ،ت�أليل الرواتب واملال
والتدقيق ومدر�سة الإدارة.

املال والإدارة والتدريب

ّ
يتعلق باملهمات ،يو�ضح العميد
يف ما
الركن خ�ضر � ّأن املدير ّية ت ��ؤدي ثالثة
املهمات:
�أنواع من
ّ

 املهمة املالية :ت�شمل �إدارة روات��بالع�سكريني وم��ل��ح��ق��ات��ه��ا ،وروات���ب
املدنيني يف اجلي�ش وملحقاتها وبدل
االنتقال ،بالإ�ضافة �إىل رواتب امللحقني
الع�سكريني يف اخلارج .كذلك ،تقوم
املديرية بتدقيق حما�سبة الأموال ،وب�إدارة
حما�سبة التغذية وتدقيقها.
املهمة الإدارية :ت�شمل �إدارة التغذية
ّ
يف اجلي�ش ،و�إدارة حما�سبة االعتمادات
ّ
ّ
واملعلبات
املحللة
وال�سلفات ،ت�أمني املواد
وتوزيعها على القطع املغذّ ية ،والإ�شراف
على ت�أمني احلبوب وخزنهاُ .ي�ضاف �إىل
ما ُذ ِ
كر ت�أمني االحتياط الالزم وفق ما
تقت�ضيه التعليمات والظروف.
 املهمة التدريبية :تقوم املديريةمبهمة تن�شئة الإداري��ي�ن وتدريبهم،
ّ
وباقرتاح مناهج و�إعداد برامج للتدريب.

املهمات
توزيع ّ

يف�صلها العميد
مهمات الأق�����س��ام
ّ
الركن خ�ضر كالآتي:
• موازنة وت�صفية �سلفات:
يتولىّ الق�سم الإداري �إع��داد م�شروع

املوازنة العامة ال�سنوية وتنفيذها (وقود،
ف��وات�ير كهرباء وات�����ص��االت �سلكية
وال�سلكية )...بالإ�ضافة �إىل ت�صفية
بت�صرف املدير ّية
ال�سلفات املو�ضوعة
ّ
حتركها �أركان اجلي�ش للتجهيز
والتي ّ
منوعة
(نفقات تغذية ،نفقات �شتّ ى
ّ
يحركها
وبدالت �أتعاب) ،وتلك التي
ّ
القوامة (�صيانة �آليات ومن�ش�آت).
مدير ّ
• �أف�ضل املواد لأف�ضل الوجبات:
ي� ّؤمن ق�سم التغذية تغذية الع�سكريني
�صحية يف خمتلف الأو���ض��اع
ب�����ص��ورة
ّ
والظروف.
أخ�صائيا تغذية يدر�سان
يف هذا الق�سم � ّ
الن�سب ال�ضرورية من ال�سعرات احلرارية
فيتم التمييز
بح�سب طبيعة املهمة،
ّ
يف كمية الطعام ب�ين الع�سكريني
الذين يخدمون يف اجلرود مثالً  ،ورفاقهم
ويتم تركيز اجلهد
يف مناطق �أخ��رى،
ّ
على تلبية متطلبات التغذية يف �أ�صعب
يتم حتديد
املراكز .على هذا الأ�سا�س ّ
يوما.
قائمة الطعام كل ً 15
ي��راق��ب ه��ذا الق�سم �أع��م��ال �أق�سام
التغذية يف جميع املناطق ،يعطيها
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حتقيق
ع�سكري
التوجيهات ويجري التفتي�شات املفاجئة
على املطابخ وامل��خ��ازن واللجان والتي
يبلغ عددها  27جلنة يف لبنان.
ي� ّؤمن هذا الق�سم �أي�ضً ا امل��واد الالزمة
وف��ق احل��اج��ة ،وذل��ك ب�صورة �شهرية.
ّ
املحللة
كما ي�ضع جداول توزيع للمواد
امل��وج��ودة يف خم��ازن املديرية (حليب،
ّ
معلبات
زيتون ،زيت ،طحينة ،حالوة،
ّ
على خمتلف �أنواعها) .وتت�سلم جلان
القطع هذه املواد وفق بطاقات ي�ضعها
ق�سم التغذية الذي يقوم �أي�ضً ا بتنظيم
جدول طلبيات للنواق�ص للحفاظ على
م��واد داخ��ل امل��خ��زن تكفي ل�شهرين
ا�ستهالك و�شهرين احتياط.
يف هذا الق�سم �أي�ضً ا �أطباء بيطر ّيون،
بالإ�ضافة �إىل الذين يعملون مع اللجان
ّ
املحققة
يف املناطق ،ي�شرفون على املواد

يف امل��ط��اب��خ ،بالإ�ضافة �إىل
الإ���ش��راف على اللحوم التي
ّ
تت�سلمها النوادي.
 الإ����ش���راف على ال��زي��وتواحلبوب من قبل �ضابط من
أكد من
ق�سم التغذية يت� ّ
وكمياتها ويراقب
�صحتها
ّ
ّ
ن�سبة االحتياط املتوافر منها.
�إىل ذلك ،يقوم ق�سم التغذية
بت�صنيف املطابخ يف اجلي�ش،
وي�ستدرك ح��اج��ة املديرية
ويقدرها،
ال�سنوية من امل��واد
ّ
باحلدين الأدنى والأق�صى.
َّ
• التدقيق يف الب�ضائع وتخزينها:
مهمة ق�سم املخازن
تق�ضي
ّ
ّ
ّ
بت�سلم املواد املحللة واحلفاظ
عليها ،وخزنها وتعدادها.
ّ
ت�سلم الب�ضائع تو�ضع
عند
ٍ
خزن م� ّؤقت ،وتقوم جلنة
يف

ل�ضمان ح�صول اجلي�ش على �أف�ضل
الب�ضائع .هذا الإ�شراف ي�شمل:
ّ
ّ
املعلبات التي يجب �أن
التحقق من
ويتم فح�صها
تكون حائزة �شهادة ّ ISO
خمت�صة.
من قبل جلنة
ّ
ّ
التحقق من اللحوم من خالل مراقبة
الأطباء البيطريني للموا�شي يف املزارع،
ولعملية الذبح يف امل�سالخ ،والإ���ش��راف
على عملية ت�سليمها ونقلها وحفظها

عينة و�إر�سالها �إىل
ّ
متخ�ص�صة ب�أخذ ّ
املخترب .بعد �صدور النتيجة والت�أكد
ليتم تخزينها
من �صحة الب�ضائع تحُ َّول
ّ
وتوزيعها وت�سليمها.
تكفي كميات الب�ضائع املوجودة يف
املخزن لتغذية حواىل � 45ألف ع�سكري
يوميا ،بالإ�ضافة �إىل االحتياط حلواىل
ً
� 70ألف ع�سكري ،وهي تخزَّ ن بح�سب
معينة ملزمة.
�شروط ّ
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ب��الإ���ض��اف��ة �إىل امل��خ��ازن امل��وج��ودة يف
كفر�شيما ،ل��دى املديرية خم��زن��ان يف
الكرنتينا للزيت والزيتون.
ي��ج��ري ق�سم امل��خ��ازن ج���ردة �شهرية
على املوجودات وال�سجالت العائدة لها
عملية
ويقارنها مع القيود بعد كل
ّ
ّ
ت�سلم وت�سليم للمواد.
بعد ّ
ت�سلم الطلبية يقوم رئي�س الق�سم
بتوزيع بطاقات (� )Bonsإىل القطع التي

ّ
يوميا
تت�سلم املواد .وبنا ًء عليه ،تو�ضع
ً
املخزنة (الداخل
الئحة حلركة امل��واد
ّ
منها واخلارج).
• ال�صحائف وت�شكيالت الرواتب:
ي��ت �ولىّ ق�سم ت�أليل ال��روات��ب تدقيق
ّ
يت�سلمها من
ت�شكيالت الرواتب التي
القطع بني  1و  10من كل �شهر ،للوقوف
على �أي تغيري يف الأو�ضاع بح�سب الرموز
(زواج ،ط�لاق ،)...ومن ثم يعمل على

طباعة �صحائف ال��روات��ب
للع�سكريني امل��ت��ط� ّ�وع�ين
( ِف َي�ش القب�ض) ،وال�صحائف
ّ
ت�سلم لآمري
الكبرية التي
الف�صائل يف القطع (يف  20من
كل �شهر).
يحول
العملية،
بعد ه��ذه
ّ
ّ
الق�سم الرواتب وامل�ساعدات
االجتماعية (والدة ،زواج،
م�ساعدات مر�ضية� )...إىل
مقر عام اجلي�ش -املكتب
ّ
الإداري واملايل.
يتولىّ الق�سم �أي ضً� ا توطني
وت��ع��دي��ل ت��وط�ين ال���روات���ب
يف امل�����ص��ارف للع�سكريني
��وع�ي�ن� ،إىل تنفيذ
امل���ت���ط� ّ
ّ
ت�شكيالت رواتب املوظفني
املدنيني على ح�ساب الأموال
العامة وروات��ب امل�ستخدمني

�أي خلل �أو خط أ� ومعاجلته .كما يتولىّ
ت�صفية تعوي�ضات االنتقال وال�سفر �إىل
اخلارج ،والتدقيق امل� ّؤخر بها وب�سجالت
التغذية ال��ع��ائ��دة للجان التغذية يف
املناطق وللقطع املغذّ ية .و�إىل ما �سبق
ذك���ره تقع على ع��ات��ق ه��ذا الق�سم
م�س�ؤوليات �أخرى ،فهو يتولىّ فتح وقطع
احلق للتعوي�ض العائلي للع�سكريني،
والتدقيق يف �سجل ال�صندوق اليومي
للقطع الإداري��ة (الفئة الأوىل) ولأق�سام
�إدارة ورع��اي��ة ���ش ��ؤون الع�سكريني يف
امل��ن��اط��ق وامل��ل��ح��ق�ين الع�سكريني يف
اخلارج ،ويف بيانات احلقوق واحل�سومات
للع�سكريني للم�صادقة عليها قبل
دفعها .كما يجري تفتي�شات مالية
مفاجئة على القطع الإداري����ة بنا ًء
ويقدم
جل��دول �صادر عن قيادة اجلي�ش
ّ
االق�تراح��ات للمعاجلة وحت�سني الأداء
ّ
«مدقق
الإداري يف اجلي�ش ،وينفّ ذ دورة

على ح�ساب الأموال اخلا�صة ،وا�ست�صدار
�صحائف الرواتب العائدة لها �شهر ًيا.
• املد ّقق املايل يف اجلي�ش:
ي�شارك ق�سم املال والتدقيق يف حت�ضري
م�����ش��روع م��وازن��ة روات���ب الع�سكريني
وتعوي�ض النقل وال�سفر �إىل اخلارج وتغذية
الع�سكريني .وهو يقوم بتدقيق م� ّؤخر
ل�صحائف روات����ب الع�سكريني بعد
ا�سرتجاعها من القطع للت�أكد من

رواتب ع�سكريني» حلواىل  40ع�سكر ًيا
من خمتلف قطع اجلي�ش �سنو ًيا.
• دورات يف الإدارة:
تتولىّ مدر�سة الإدارة تن�شئة الإداريني يف
اجلي�ش (التدريب واالختبارات والنتائج)
متخ�ص�صة يف الإدارة
من خالل دورات
ّ
ودورات �أم��وال لآم��ري ف�صائل التموين
والنقل ،وذل��ك بالتن�سيق مع مديرية
التعليم.
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حتقيق
ع�سكري
ك��ذل��ك ،ت�ضع امل��در���س��ة تعليمات
تطبيقية ترعى نظام العمل واالن�ضباط
داخلها ،بالإ�ضافة �إىل اقرتاح الإجراءات
الآي��ل��ة �إىل حت�سني م�ستوى التدريب
وم��ن��اه��ج��ه ،وف��ق توجيهات القيادة
وتعد برامج التدريب
و�ضرورات التدريب.
ّ
وفق مناهج وخطة التعليم والتدريب
ال�سنوية وت�شرف على تطبيقها.

 ...ويف امليدان

القوامة اع��ت��زازه ور�ضاه
ُيظهر مدير
ّ
ويتحدث عن
عن �أداء عنا�صر املدير ّية،
ّ
م�شاركة املدير ّية الفريدة والأوىل من
وميدانيا،
لوج�ستيا
نوعها يف تاريخها،
ً
ً
يف عملية «فجر اجلرود».
فقد تبينّ � ّأن الوجبات ال�ساخنة ال
تتنا�سب وطبيعة املهمات القتالية
حت�ضر لها القيادة يف هذه
التي كانت
ّ
املعركة .لذا �أن�ش�أت املدير ّية ،مبوافقة
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ً
ميدانيا يف مركز
مطبخا
قيادة اجلي�ش،
ً
قيادة اجلبهة يف قيادة فوج احلدود الربية
الثاين -ر�أ�س بعلبك.
عمل يف املطبخ طهاة وم�ساعدو طهاة
ُف�صلوا م��ن ال��ن��وادي الع�سكرية �إىل
امليدان ،و�أطباء بيطر ّيون للإ�شراف على
الغذائية ومراقبتها
حت�ضري الوجبات
ّ
ٍ
ب�شكل دقيق ،لت�أمني الطاقة الالزمة
للمحاربني يف اجلرود مع التزام مقت�ضيات
الأمن الغذائي.
ُخ ِّ�ص�ص لكل ع�سكري 150غ من
املك�سرات وال��ف��واك��ه املجفّ فة وهي
ّ
كفيلة ب�إعطائه الطاقة ل�ساعات،
يتم حت�ضري ح��واىل 5500
كما ك��ان ّ
يومياَّ ،
تو�ضب
�سندوي�ش حل��وم ودج��اج
ً
َ
بال�ستيكية حافظة
وتو�ضع يف �صناديق
ّ
للحرارة لت�سليمها �إىل الوحدات املقاتلة.
�ساهـم يف هـذا العمـل عائلة قائد
اجلي�ش العمـاد ج���وزاف عـون وعـدد
كبيـر مـن �أهالـي املنطقـة ،وكـان
لهـذا الأم��ـ��ر �أث��ـ��ر �إي��ج��اب��ي يف نفو�س

الع�سكريني املقاتلني.

خطوات م�ستقبلية

تعمل امل��دي��ر ّي��ة على تطوير عملها
وخ�صو�صا يف ما
وحت�سني الإن��ت��اج� ّ�ي��ة
ً
عدة
خ�ص التغذية ،وذل��ك من خ�لال ّ
ّ
ٍ
أهمها توظيف  25طاه ()Chef
م�شاريع � ّ
ل�ل�إ���ش��راف على العمل يف املطابخ يف
خمتلف املناطق ،وذلك بهدف مقاربة
مفهوم الـ cateringيف ال�شركات
اخلا�صة ،وبالتايل تقدمي �أف�ضل الأطباق
للع�سكريني.
يخ�ص نقل الطعامّ ،
حققت
ويف م��ا
ّ
امل��دي��ر ّي��ة م�ستوعبات حتفظ احل���رارة
لوقت �أط��ول حلماية الطعام ،وميكن
ٍ
�صوان حتتوي على طعام �ساخن
و�ضع 6
ٍّ
كل من هذه
يكفي لـ 50ع�سكر ًيا يف
امل�ستوعبات.
كما ت�سعى املدير ّية �إىل حتقيق جهاز
 Scannerكبري لت�أليل ال�صحائف
واملحفوظات.

�إعرف
جي�شك

�إعداد:
با�سكال مع ّو�ض بومارون

اختبار التقييم
على �صعيد التوجيه املعنوي للعام 2017
يت�صدر
لواء امل�شاة اخلام�س
ّ
لواء امل�شاة اخلام�س ،فوج التدخل اخلام�س ،فوج املغاوير يف املراتب
الثالث الأوىل من الوحدات املنت�شرة .لواء احلر�س اجلمهوري ،القوات
البحرية ،الطبابة الع�سكرية يف املراتب الثالث الأوىل من الوحدات
الثابتة .تلك كانت نتائج اختبار التقييم على �صعيد التوجيه املعنوي
للعام  ،2017الذي تناف�ست خالله قطع اجلي�ش و�ألويته على م�ستوى
�أق�سام التوجيه لديها.

الوقائع

أُ�علنت النتائج خالل حفل �أقيم يف نادي الرتباء املركزي
اً
ممثل العماد
– الفيا�ضية ،لتكرمي الوحدات الفائزة ،تر�أ�سه
قائد اجلي�ش ،مدير التوجيه العميد علي قان�صو ،وح�ضره قادة
الوحدات امل�صنّ فة و�ضباط التوجيه فيها� ،إ�ضافة �إىل عدد من
ال�ضباط القادة من خمتلف القطع والوحدات.
قدمه العميد الركن
الن�شيد الوطني بداية ،تاله �إيجاز ّ
ترو رئي�س جلنة تقييم الوحدات على �صعيد التوجيه
ابراهيم ّ
املعنوي للعام  ،2017والتي بد�أت عملها ،الذي ا�ستمر � 6أ�شهر،
�أواخ��ر ني�سان املا�ضي؛ و�شمل التقييم اللوحات الإعالنية
والعتاد وال�سجالت والأر�شيف واخلطة التوجيهية ككل ،ومت
تق�سيمها كالتايل 40 :باملئة على م�ستوى الوحدة الكربى،
و 60باملئة على م�ستوى الع�سكريني (امتحان خطي لع�شرين
عن�ص ًرا).

كلمة القيادة

حيا فيها
وق��د �ألقى ممثل العماد قائد اجلي�ش كلمة ّ
الوحدات امل�صنّ فة الفتً ا �إىل �أهمية التوجيه املعنوي مبختلف
ّ
يتجدد لقا�ؤنا ال�سنوي ،بعد
وا�ستهل كلمته بالقول:
�أبعاده،
ّ
ِ
وتطورات كثرية طر�أت على امل�شهدين
عام حفل مبتغيرّ ات
ٍ
ّ
الوطني والع�سكري ،كان �أبرزها عملية «فجر اجلرود» � .اّإل � ّأن
ا�ضطلع بها اجلي�ش ،مل حتُ ل دون
املهمات اال�ستثنائية التي ّ
ّ
ا�ستمرار وحداتنا الع�سكرية بن�شاطاتها التدريبية والتعليمية
ح�صة وافرة من تلك
املختلفة ،بحيث كان للتوجيه املعنوي ّ
الن�شاطات ،وهذا ما ت�شري �إليه نتائج تقييم الوحدات على هذا
ال�صعيد ،والتي جاءت متقاربة ومر�ضية ب�صورة عامة.
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و�أ�ضاف� :إ ّننا نفتخر بتاريخنا الع�سكري الذي ي�شهد على
مناقبية �ضباطنا وجنودنا والتزامهم الثوابت الوطنية واملبادئ
الع�سكرية والأخالقية التي تقوم عليها ر�سالة اجلي�ش ،وهذا
�ضد العد ّو
دائما يخو�ضون معارك الدفاع عن لبنان ّ
ما جعلهم ً
مميزة،
بروح معنوية عالية و�إرادة قتالية
الإ�سرائيلي والإرهاب
ٍ
ّ
ّ
كل
وا�ضعني ن�صب العيون م�صلحة جي�شهم ووطنهم فوق
اعتبار.
ولفت مدير التوجيه �إىل �أهمية التوجيه املعنوي ب�أبعاده
ّ
يتلقاه الع�سكريون
الوطنية والع�سكرية والأخالقية ،والذي
على خمتلف امل�ستويات ،بد ًءا من القيادة ومديرية التوجيه
اً
و�صول �إىل ال�سرايا والف�صائل .فامل�س�ؤولية
مرو ًرا بالوحدات الكربى
متكاملة و�شاملة ،وحتتاج �إىل متابعة وتطوير دائمني من
قبل الر�ؤ�ساء الرتاتبيني.
و�إذا كان دور الإعداد املعنوي ال يلغي يف � ّأي حالٍ من الأحوال،
دور العتاد وال�سالح والتدريب يف ت�شكيل كفاءة اجليو�ش،
ف�إ ّنه يعترب مبنزلة اخلبز اليومي يف حياة الع�سكري ،وامل�شعل
الذي ينري له طريق اجلندية املحفوف باملتاعب والأخطار ،ويف
توجه القدرات والكفاءات
اخلال�صة هو مبنزلة البو�صلة التي ّ
يتم توظيفها وا�ستثمارها �إىل
�إىل املكان ال�صحيح ،وبالتايل ّ
ي�صب يف خدمة الأهداف املن�شودة ،فااللتزام
احلد الأق�صى ،مبا
ّ
ّ
بد �أن
قوة ،واحلرب �صراع �إرادات ،والن�صر يف نهاية املطاف ال ّ
ّ
أ�شد والإرادة الأقوى.
يكون �إىل جانب �صاحب االلتزام ال ّ
و�أ�شار العميد الركن علي قان�صو �إىل � ّأن الأزمات ال�سيا�سية
متر بها املنطقة العربية ،وانعكا�سها
والأمنية التي ال تزال ّ

على الواقع اللبناين ب�شكل �أو ب�آخر ،حتتّ م على اجلي�ش
اال�ستمرار يف بذل اجلهود اال�ستثنائية للحفاظ على م�سرية
�ضد
الأم���ن واال���س��ت��ق��رار وموا�صلة العمليات اال�ستباقية
ّ
ال�شبكات واخلاليا االرهابية� ،إىل جانب البقاء على جهوزية
ّ
يتطلب
تامة ملواجهة � ّأي عدوان �إ�سرائيلي حمتمل ،وهذا ما
ّ
ّ
من الع�سكريني كافة وبخا�صة ال�ضباط منهم ،التحلي
ب�أق�صى درج��ات الوعي واملناقبية واالن�ضباط ،فاجلي�ش هو
�صمام
العمود الفقري للوطن ،وقدره التما�سك
ً
دائما ليكون ّ
�أمانه وخ�شبة خال�صه ،واملواطنون على اختالف انتماءاتهم
ّ
ويتطلعون �إىل
ومكوناتهم ،ي�ضعون كامل ثقتهم باجلي�ش
ّ
دوره الإنقاذي يف الأوقات ال�صعبة.
أتوجه
ً
ختاما ،با�سم قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف ع��ونّ � ،
ٍ
�إليكم بخال�ص التقدير ،على ما بذلتموه من جهد طوال
أتوجه بالتهنئة �إىل قادة الوحدات الفائزة يف
هذه ال�سنة ،كما � ّ

متمنيا للوحدات الأخرى الفوز
اختبار تقييم التوجيه املعنوي،
ً
يف املراحل املقبلة.
ويف نهاية احلفل ،ق� ّ�دم العميد الركن قان�صو با�سم قائد
دروع���ا للوحدات ال��ف��ائ��زة ،ت�لاه حفل كوكتيل
اجلي�ش
ً
للمنا�سبة.
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م�سابقة
�إعداد :جان دارك �أبي ياغي
برعاية قائد اجلي�ش العماد
جوزاف عون مم ّث اًل بالعميد الركن
جورج احلايك ،ولل�سنة اخلام�سة
على التوايلّ ،
نظمت اجلامعة
الأنطونية م�سابقة «�إم�لا�ؤن��ا
لغتنا» مبنا�سبة اليوم العاملي للغة
العربية ،وقد خ�ص�صت هذا العام
ل�ضباط الكلية احلربية وتالمذتها،
وال�ضباط والرتباء املتقاعدين،
بالإ�ضافة �إىل عدد من ال�سيا�سيني
والإعالميني والروحيني.

«�إمال�ؤنا لغتنا»
حول «جي�ش بالدي»
وقائع االحتفال

بد أ� االحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين ،فكلمة ترحيب
ب��راك ،ثم �ألقى رئي�س اجلامعة الأب
ب�سام ّ
من الإعالمي ّ
الدكتور مي�شال جلخ كلمة �أ�شار فيها �إىل العالقة الوطيدة
بني اجلامعة وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ومما قاله :بني اجلامعة
أنطونية واجلي�ش ّ
ّ
وقوا�سم م�شرتكة جعلتنا
�سمات
بناين
الل
ال
ٌ
ُ
ّ
ُ
الكل ّية منبتِ
ّ
جامعية بزيارة هذه
ونت�شرف �أ�سر ًة
اليوم نلتقي
ّ
ّ
ت�ضعنا على الطريق
ال�ضباط وموئلِ الأبطال .فاجلري ُة
املكانية ُ
ّ
ّ
ّ
اجلامعي وح��رم الكل ّية،
نف�سه ،طريق الو�صول �إىل احل��رم
ّ
ِ
ّ
احلربية يف
ت�شهد على � ّأن بدايات الكلية
الزمنية
والروزنامة
ُ
ّ
ّ
ّ
ِ
الر َ
ّ
أنطوين ل�سنة ون�صف ال�سنة قبل
حل يف املعهد ال
لبنان حطت ّ
ري دليل على �أننا ن�سجنا نولَ
ا�ضية ،وهذا خ ُ
الفي ّ
االنتقال �إىل ّ
الوطنية يف ِ
بهية للأجيال
رحم واحدة ،وها نحن نن�سج �صورة ّ
ّ
علما وثقافة �إنتماء
املناقبية
فنغر�س يف طالبنا
الطالبية
ً
ُ
ّ
ّ
َ
ٍ
جامعية يف
لبنان ب�شهادة
لنخر َج دفعات تخدم
ومواطنة،
َ
ّ
ّ
متاهيا
احلربية ،فما �أحاله و�أبهاه
أنطونية و�شهادة البطولة يف
ال
ً
ّ
ّ
ِ
أكادميية والع�سكر ّية ...ولقائد اجلي�ش العماد
يف الر�سالتني ال
ّ
احلربية العميد الركن
الكلية
جوزاف عون ممثال بقائد
ّ
ّ
ُ
أنطونية.
حتية �
جورج احلايك �
ّ
أ�صدق ّ
َ
تاريخ اجلي�ش
و�أ�ضاف :ها نحن ا�سرتجعنا بثالث مئة كلمة
وم�سا َر قادته الكبار �إىل اليوم مفتخرين بهم وبال�شهداء الأبرار،

�سائلنيَ ّ
ُ
امللمات ،لرنفع
الله �أن يبقى
اجلي�ش �شعا َرنا وحامينا يف ّ
ال�سماوي على نعمة
دوما جبينَنا معه �إىل الأعايل ون�شك َر ال َآب
ً
َّ
وجود اجلي�ش يف بلدنا احلبيب لبنان.

كلمة قائد اجلي�ش

كلمة الرعاية �ألقاها قائد الكلية احلربية العميد الركن
جورج احلايك الذي ّنوه مببادرة اجلامعة الكرمية �إىل �إقامة
التم�سك باللغة
أكد على �أهمية
م�سابقة باللغة العربية ،و� ّ
ّ
العربية -لغتنا الأم ،و�ضرورة حتفيز الأجيال على ا�ستيعاب
�أ�صولها وقواعدها ،والإبحار يف معانيها الوا�سعة والعميقة ،وال
ال�سباق بني ال�شعوب العربية
�سيما � ّأن ال�شعب اللبناين كان
ّ
ّ
ً
ٍ
نخب من الأكادمييني
يف تطويرها� ،أ�سلو ًبا وم�ضمونا ،عرب
عاليا حتى ذاع �صيتهم
وال�شعراء والأدباء الذين حملوا لواءها
ً
يف جهات الأر�ض الأربع.
و�أ�ضاف� :أما �أن ت َُعنون امل�سابقة بعبارة «جي�ش بالدي» ،فهذا
ّ
ونتطلع �إليه بكثري من
نعتز به كم�ؤ�س�سة ع�سكرية،
ما
ّ
الإعجاب والتقدير ،لأ ّنه مبنزلة حتية وفاء من اجلامعة لهذه
امل�ؤ�س�سة ول�شهدائها وجرحاها الأبطال ،وهو كذلك دليل
على الروح الوطنية العامرة يف نفو�س �أهل اجلامعة ،فمحبة
اجلي�ش الذي ّ
ميثل رمزًا لوحدة الوطن و�سيادته وا�ستقالله ،هي
حكما من حمبة هذا الوطن الذي ّ
ميثل الدفاع عنه جوهر
ً
ّ
ر�سالتنا ،وال نتخلف حلظة عن البذل والت�ضحية يف �سبيله حتى
اال�ست�شهاد.
وتابع اً
قائلّ � :إن �أكرث ما نحتاج �إليه يف م�سرية بناء الوطن ،هو
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م�سابقة
زرع بذور الوعي واملعرفة والثقافة الوطنية
ال�صحيحة يف نفو�س الأج��ي��ال ،هذه
يج�سدها جنودنا على �أر�ض
الثقافة التي
ّ
الواقعً ،
عرقا وت�ضحية يف �ساحات ال�شرف
جت�سدونها �أنتم يف اجلامعة
والواجب،
ّ

والتزاما،
الأنطونية كما يف �سائر جامعاتنا الوطنية ،معرفة
ً
�سواء عرب املناهج التعليمية والرتبوية� ،أو من خالل املواقف
الوطنية التي تطلون بها على ال�صفحات واملنابر ،ت�ضامنً ا ثابتً ا
مع اجلي�شً ،
التع�صب
ونبذا للفئوية البغي�ضة وخمتلف �أ�شكال
ّ
ً
ً
واالنغالق ،و�إميانا را�سخا بوحدة لبنان و�سيادته وا�ستقالله.
ويف هذا الإط��ار ي�ضع اجلي�ش ن�صب عينيه االرتقاء بتعاونه
العلمي والثقايف مع اجلامعات الوطنية �إىل �أبعد احلدود ،ومن
�أبرز وجوه هذا التعاون :توقيع العديد من االتفاقات التعليمية
اجلامعية ،واال���س��ت��ف��ادة املتبادلة م��ن اخل�ب�رات والطاقات
والتقنيات ،و�إقامة الندوات واملحا�ضرات واالحتفاالت ،وت�شجيع
ال�شباب على �إبراز مواهبهم الفنية والثقافية ،كاملباراة التي
إدراكا منّ ا ب� ّأن ال�شباب هم نب�ض الوطن و�أمل
ن�شهدها اليومً � ،
حا�ضره وقادة م�ستقبله.
ويف اخلتام� ،شكر با�سم قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف عون
وخ�صهم بتحية
اجلامعة الأنطونية� ،إدارة و�أ�ساتذة وطال ًبا،
ّ
�شكر وعرفان على ثقتهم باجلي�ش ودعوتهم الكرمية �إىل
رعاية هذه املباراة.

املتبارون واملراتب

�شارك يف امل�سابقة التي جرت يف الكلية احلربية 300 ،متبار
ومتبارية ح��ول ن�ص م�سبوك باللغة العربية حمل عنوان
(من�سق اللغة العربية
براك
ب�سام ّ
ّ
«جي�ش بالدي» للإعالمي ّ
والإعالم يف اجلامعة).
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وقد فاز يف املرتبة الأوىل عن فئة ال�ضباط واملتقاعدين العميد
ّ
وحل يف املرتبة الثانية النقيب ح�سني
املتقاعد �أنطوان جنيم،
رحال.
غدار ،وجاء يف املرتبة الثالثة امل�ؤهل �أول املتقاعد ف�ؤاد ّ
�أما عن فئة تالمذة ال�ضباط ففاز حممد ما�ضي احلاج ح�سن
يف املرتبة الأوىلّ ،
وحل يف املرتبة الثانية حممد فخر الدين ،و�أتى
يف املرتبة الثالثة رمزي يا�سني.
وق���د ح� ّ
��ل يف الأوىل عن
ف��ئ��ة ال�����ص��ح��اف��ي�ين علي
�أح��م��د ح��م��ود م��ن جريدة
«االخ��ب��ار» ،و�أت��ى يف املرتبة
ال��ث��ان��ي��ة ال�����ص��ح��ايف جمال
مرع�شلي عن موقع ليبانون
ف��اي��ل��ز ،وح� ّ�ل��ت يف املرتبة
الثالثة الإعالمية �إ�سالم
جحا عن �إذاعة الفجر.
قدمت
يف ختام امل�سابقة ّ
اجلامعة للفائزين قامو�س
اً
ف�ضل
الرائد جلربان م�سعود
ع���ن ���ش��ه��ادات االم��ت��ي��از
والتقدير.

اخ�ضر معها احلرب الأزرق وارتقى اللفظ واملعنى كما
مئة قلم
ّ
جبني اجلي�ش ال ينحني ...ن�صي اجلديد يف الن�سخة اخلام�سة
حبرّ ته بانتمائي الوطني ّ
ودثرته بزي الع�سكر و� ّ
أعلقه على �صدر
م�سريتي الإعالمية -الأكادميية ً
�شرفا...
�شك ًرا للجامعة الأنطونية املتبنّ ية هذا اللقاء التقليدي
ولرئي�سها الأب مي�شال جلخ ولقائد اجلي�ش وقائد الكلية
احلربية العميد الركن جورج احلايك
وللزمالء الإعالميني وامل�ؤ�س�سة اللبنانية
للإر�سال وال�ضباط ،متقاعدين وحاليني
ّ
الكليـة احلربية وللرتباء
وتالمـذة يف
وللجمهور الوفـي ل�ل�إم�لاء ويل ،و�إىل
مواعيد و�إطالالت �إعالمية قريبة.

ن�ص ارتدى زي الع�سكر
ّ

حول م�ضمون الن�ص ،يقول
براك :هي
ب�سام ّ
الإعالمي ّ
ث�لاث مئة كلمة بثالث
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�إعداد :العميد الركن روبري العلم
قائد قطاع جنوب الليطاين

تعب عن
قطاع جنوب الليطاين هو املنطقة الأكرث �أم ًنا ،كلمات قليلة رّ
احلال الذي و�صلت �إليه هذه البقعة العزيزة من �أر�ض الوطن ،فما هي
حولت الفتيل ال�صاعق يف ج�سد الوطن �إىل �صمام �أمام
الأ�سباب التي ّ
لكل لبنان؟ هل هي «املظلة الدولية» �أم وجود جي�ش يتمتع بعقيدة
حتدد له العدو ،وهو العدو الإ�سرائيلي الذي ال
قتالية را�سخة ووا�ضحة ّ
جزءا عزي ًزا من لبنان يف مزارع
يزال يحتل
ً
�شبعا وت�لال كفر�شوبا .جي�ش يرابط على
تخوم ما �سمي باخلط الأزرق للدفاع عن ّ
كل
�شرب من �أر�ض الوطن� ،أم �أنه ال�شعب املت�شبث
ب�أر�ضه والذي يقف خلف جي�شه؟ امل�ؤكد �صحة
ذلك كله ،و�أن العالقة بني اجلي�ش واملواطنني
تعمدت يف �أكرث من
وقوات اليونيفيل ،والتي ّ
منا�سبة بالدم والعرق هي التي جعلت من
درعا للوطن وواحة
قطاع جنوب الليطاين ً
�أمان وا�ستقرار.

مقال من�شور يف جملة «اجلنوب»
التي ت�صدرها ق ّوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان

معا من
ً
�أجل ال�سالم

قطاع جنوب
الليطاين
واحة �أمن

ملحة تاريخية
عن قدوم اليونيفل �إىل لبنان

تقدمت احلكومة
يف � 17آذار ّ ،1978
اللبنانية بطلب دع��وة جمل�س الأمن
ال��دويل �إىل االنعقاد ،فانعقد يف اليوم
نف�سه ،وج����اءت الإ����ش���ارة الأوىل �إىل
احتمال �إر�سال قوات دولية �إىل جنوب
لبنان يف ت�صريح لل�سفري غ�سان تويني
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مندوب لبنان لدى جمل�س الأمن �آنذاك،
ويف �آذار  1978تبنى جمل�س الأمن الدويل
القرارين .426 ،425
قرر جمل�س الأمن
مبوجب القرار ّ ،425
ال���دويل �أن ين�شئ ف���و ًرا حت��ت �سلطته
املبا�شرة ق��وات دولية م�ؤقتة يف لبنان
(اليونيفيل) على �أن تت�ألف من عنا�صر
تابعة للدول الأع�ضاء يف منظمة الأمم

املتحدة ،و�أن���اط ب��الأم�ين العام للأمم
املتحدة مهمة و�ضع تقرير حول تطبيق
القرار املذكور .ح� ّ�ددت الفقرة الثالثة
من هذا القرار لقوات اليونيفيل يف لبنان
املهمات الآتي ذكرها:
ّ
ّ
التحقق م��ن ان�سحاب ال��ق��وات
-1
الإ�سرائيلية.
� -2إعادة ال�سالم والأمن الدوليني.
 -3م�ساعدة حكومة لبنان على
ت ��أم�ين ع���ودة �سلطتها الفاعلة �إىل
املنطقة.
على �أثر العدوان الإ�سرائيلي على لبنان
يف مت��وز  ،2006ومب��وج��ب ق��رار جمل�س
الأمن الرقم  1701امل�ؤرخ يف � 11آب ،2006
رح��ب جمل�س الأم��ن بقرار احلكومة
ّ
اللبنانية يف � 7آب القا�ضي بن�شر 15,000
جندي من القوات امل�سلحة اللبنانية يف
مدد والية اليونيفيل
جنوب لبنان ،كما ّ
وقرر زيادة عديدها
حتى نهاية �آب ّ ،2007
�إىل حد يبلغ �أق�صاه  15,000جندي .ووفق
هذا القرار تتوىل اليونيفيل بالإ�ضافة
�إىل مهمتها الأ�صلية مبوجب قراري
جمل�س الأم��ن  425و ،426مهمة ر�صد
الأعمال القتالية ،مرافقة ودعم القوات

• الن�شاطات التدريبية والثقافية والريا�ضية:
 دورات ت��دري��ب��ي��ة خمتلفة (ق��ت��اليف الأم��اك��ن الآه��ل��ة ،هند�سة ،قتال
متقارب� ،إ�سعافات �أولية.)...،
 دورات لغات. متارين عملية (العا�صفة الفوالذية،متارين �إخالء.)...
 م��ب��اري��ات ري��ا���ض��ي��ة��� ،س��ب��اق��ات،و�أل��ع��اب �أوملبيـة (���ش� ّ�د احل��ب��ل� ،سحب
ال�شاحنة.)...،
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر � ّأن املجموعات
امل��ت��د ّرب��ة ،تنتمي �إىل ق��ط��اع جنوب
الليطاين ووح���دات �أخ���رى .وق��د بلغت
الدورات التدريبية يف العامل  72 ،2016دورة،
وعدد املتدربني  ،821ويف العام  2017بلغت
 89دورة وعدد املتدربني .1061

املقدمة من قوات الأمم
الهبات ّ
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان للجي�ش اللبناين

امل�سلحة اللبنانية �أثناء انت�شارها يف
جميع �أرجاء اجلنوب ،وتقدمي امل�ساعدة
لها ،ل�ضمان و�صول املعونات الإن�سانية
�إىل ال�سكان املدنيني والعودة الطوعية
والآمنة للنازحني.
ومبوجب قرار جمل�س الوزراء اللبناين
تقرر انت�شار
الرقم  1تاريخ ّ ،2006-8-16
اجلي�ش يف منطقتي جنوب الليطاين
والعرقوب ،وق�ضاءي حا�صبيا ومرجعيون
على ط��ول اخل��ط الأزرق مب�شاركة
اليونيفيل .ب���د�أ اجلي�ش انت�شاره يف
املناطق التي كانت تن�سحب منها
قوات العدو الإ�سرائيلي� ،إىل جانب ذلك
متّ ن�شر العنا�صر الأوىل من القوة الدولية
املعززة ب�سرعة قيا�سية مقارنة مع � ّأي
عملية حلفظ ال�سالم بهذا التعقيد،
�ضمت وحدات من فرن�سا� ،إيطاليا
حيث ّ
و�إ�سبانيا و�صلت جميعها �إىل منطقة
العمليات بحلول � 15أيلول  ،2006لتن�ضم
�إىل الوحدات املوجودة على الأر�ض من

عدة دول وحدات
غانا والهند ،ثم �أر�سلت ّ
ع�سكرية للم�شاركة يف هذه املهمة.

الن�شاطات امل�شرتكة
بني اجلي�ش اللبناين
وقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة

• الن�شاطات العمالنية و�أبرزها:
 دوري��ات حممولة ،دوري��ات راجلة،دوريات على اخلط الأزرق ،حواجز ثابتة
وظرفية ،نقاط مراقبة� ،أعمال هند�سية
(ن����زع �أل���غ���ام ،ت��ف��ك��ي��ك ع��ب��وات،
تعطيل �أج�سام م�شبوهة وذخائر غري
منفجرة) ،مواكبة قوافل قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان داخل القطاع،
وخارجه ،دوريات ملنع �إطالق ال�صواريخ
باجتاه الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة،
و�إعادة تعليم اخلط الأزرق.
 تبلغ ن�سبة الن�شاطات العمالنيةامل�شرتكة نحو  %30من جممل ن�شاطات
قوة اجلي�ش يف قطاع جنوب الليطاين.

تقوم الوحدات التابعة لقوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان بتقدمي هبات
متنوعة للجي�ش ال��ل��ب��ن��اين ،ت�شمل
خمتلف املجاالت الع�سكرية واملدنية،
بحيث ت�ساعد وحدات اجلي�ش املنت�شرة
يف قطاع جنوب الليطاين وخارجه على
تنفيذ مهماتها بحرفية عالية ،وت�شمل
هذه الهبات:
ٍ
مبان ع�سكرية ،تركيب
 ت�أهيل�أع��م��دة �إن����ارة ومنظومة كهربائية
تعمل على الطاقة ال�شم�سية ،مولدات
كهربائية� ،أبراج �إنارة� ،آليات ع�سكرية
ومدنية� ،شبكة ات�صاالت مايكروويف،
قاعة �إدارة الأزمات وقاعة حما�ضرات يف
قطاع جنوب الليطاين ،من�ش�آت م�سبقة
ال�صنع� ،أدوات كهربائية خمتلفة،
خزانات مازوت ومياه� ،أجهزة كمبيوتر
ّ
وتوابعها...
ختاما ،ن�ستطيع القول وبكل ثقة
ً
معا يف اجلنوب،
� ّإن الإجناز الذي قدمناه ً
رائدا يف التعامل
ي�شكل �
ّ
دوليا ً
ً
أمنوذجا ً
مع مناطق النزاعات ،و�إحالل ال�سالم
واال�ستقرار فيها.
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وجهة نظر
بقلم :جورج علم

 2017لبنان ًيا :عام الإجنازات والتح ّوالت

من فجر اجلرود� ...إىل ما وراء احلدود
ترجل العام  2017من مق�صورة
ّ
�ع �أنغام التعظيم،
الزمن على وق� ِ
احتفاء بانتخاب رئي�س للجمهور ّية
بعد طول فراغ .وغادر على وقع �أنغام
البطولة املجلجلة من «فجر اجلرود»،
م�ش ّي ًعا بهالةٍ من املجد ،وو�سط �أكاليل
من غار .هذا على ال�صعيد املحلي،
�أما �إقليم ًيا وعامل ًياَ ،ف َغليان ودماء
وم�شاريع...

يتعمر
راجع ..راجع ّ

كان عام الإجنازات� :شع�شعت الأنوار
يف الق�صر اجلمهوري احتفا ًء بالرئي�س
العماد الآتي من �ساحات الوطن على
الربملانية .عاد
الدميوقراطية
�صهوة
ّ
ّ
الرئي�س �سعد احلريري �إىل ال�سرايا على
ٍ
تعهدت بتنفيذ برنامج
ر�أ�س
حكومة ّ
دب الن�شاط يف
حافل بالطموحاتّ .
ت�شريعا وحما�سبة؛
املجل�س النيابي
ً
وانطلقت عجلة الدولة وامل�ؤ�س�سات ،من
الر�سمية� ،إىل
ملء ال�شواغر يف الإدارات
ّ
ٍ
انتظام دورة العمل وفق توقيت ع�صري،
الدبلوما�سية
�إىل �إج��راء الت�شكيالت
ّ
والق�ضائية� ،إىل تفعيل امل��راف��ق
العامة.
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ويكفي العام املن�صرم �أ ّنه و�ضع قالب
ال�شعبية حتت
احللوى على طبق الإرادة
ّ
عنوان «القانون االنتخابي اجلديد»،
وق��د ب���د�أ ي�سيل ل��ع��اب كثريين من
ن��اخ��ب�ين وم��ر���ش��ح�ين وط���احم�ي�ن ،مع
اق�تراب مواعيد اال�ستحقاق يف مطلع
ّ
يفي
�أ ّيار املقبل .والأمل،
كل الأمل� ،أن َ
اللبنانيون هذا احل��دث الدميوقراطي
ِ
ّ
م�صاف امل�س�ؤولية
حقه ،فريتفعوا �إىل
الوطنية ،ويغيرّ وا الثوب القدمي ب� ٍ
أثواب
تليق بلبنان احلا�ضر وامل�ستقبل ،وتكون
على قدرِ
التحديات والطموحات.
ّ
ول��ن يقت�صر ال��ع��ر���س ال��دمي��وق��راط��ي
على «معازمي» الداخل ،بل �سي�شارك
ع�����ش��رات الأل����وف م��ن املنت�شرين يف
دي��ار الله الوا�سعة بهذا اال�ستحقاق،
ويت�شارك اللبناين املقيم مع املغرتب
النوعية املطلوبة يف
يف �إجن��از النقلة
ّ
الوطنية ،وهذه جتربة ت�ستحق
حياتنا
ّ
كل رعاية وعناية واهتمام ،كونها
الأوىل يف ت��اري��خ لبنان املعا�صر احل� ّ�ر
الدميوقراطي.

�سالمة ..وال�سالمة

يقر �أه��ل ال��ر�أي ب �� ّأن قطار ال��ـ 2017قد
ّ
م� ّ�ر مبحطات كثرية منها املحطة
ٌ
موازنة
االقت�صاد ّية ،حيث كان للبنان
مرة منذ �أكرث من � 12سنة،
عامة لأول ّ
حد للإنفاق القائم على
وبذلك ُو�ضع ٌّ

القاعدة الإث��ن��ي ع�شر ّية ،وه��ذا �إجن��از
ال ي�ستهان به ل�ضبط الفو�ضى وتر�شيد
البو�صلة املالية – االقت�صاد ّية باالتجّ اه
ال�صحيح .وق��د ب���ادرت احلكومة يف
�أ ّي����ار �إىل ال��ت��ج��دي��د حل��اك��م م�صرف
لبنان ري��ا���ض �سالمة ل��والي� ٍ�ة جديدة
تنتهي يف العام  ،2023ل�ضبط املحفظة
الوطنية ومراقبة انتظام الدورة
املالية
ّ
االقت�صادية يف ال��ب�لاد ،بعد الأ���ص��وات
التي ارتفعت حمذّ رة من العواقب التي
�سوف ترتتّ ب على املالية العامة ،نتيجة
�سل�سلة الرواتب اجلديدة التي منحتها
احلكومة للموظفني .وكان جمل�س
أقر يف ت�شرين الأول  2017مادة
النواب قد � ّ
�ضريبية لتمويل هذه ال�سل�سلة.
ّ

مبجدك ...احتميت

امل��ح��ط��ة الأه����م ال��ت��ي ع�بره��ا قطار
ال��ـ 2017كانت «فجر اجل��رود» ،حيث
فجر اجلي�ش اللبناين البطل كهوف
ّ
ّ
الإره���اب التي ت�سللت وع�شع�شت يف
الع�صية
الت�ضاري�س ال�صعبة والثغور
ّ
املنت�شرة على احلدود ال�شرقية.
ق��ي��ل ال��ك��ث�ير ع��ن م��ع��رك��ة «فجر
اجل���رود» ،و�سيقال �أك�ثر؛ لقد ّ
توقف
التاريخ عند تلك ال��ن��وات��ىء املر ّو�سة
اً
ف�صل ج��دي� ً�دا من
�غ�برة ،ليكتب
امل� ّ
ّ
البطولية التي خطها اجلي�ش
امللحمة
ّ
اللبناين بدمائه الوطنية ال�صافية.

زوادة الرئي�س ..وملح ال�شجاعة
ّ

ك�لام
ي��ت��دح��رج م��ا ب�ين ال�����س��ط��ور
ٌ
كثيف حول التداعيات الزاحفة من
ال��دي��ار امل��ج��روح��ة املنكوبة ِب َب َ�شرِها
وحجرها :مليون ن���ازح ..مليونان..
�أكرث بقليل� ،أو � ّ
هم طاملا
أقل بقليل ،ال ّ
� ّأن امل�ساحات �ضاقت ،وال�سهول امتلأت،
والأرياف ازدحمت ،والكالم عن العبء
االقت�صادي لي�س بال�ضرورة من جماعة
ٍ
معيل ق�صد
«باع وا�شرتى» ،بل رمبا من
ً
ٍ
رغيف �ساخن ،فوجد
بحثا عن
الفرن
ً
�أمامه عيونا غائرة �أو �أمعاء فارغة� ...أو
من �أرملة تبحث عن دوائها ،في�أتيها
اجل��واب «نفذ قبل قليل!»� ...أو من
ٍ
عامل حمل �إزميله ومطرقته ،فوجد
«زميل املهنة» الآتي من البعيد يختل�س
من �أمامه النعمة من دون ح�شمة!.
عدة م�ؤمترات
�شهد العام الذي غادرنا ّ
للدول املانحة ،و�شهِ د مليارات الدعم
أرق��ام��ا مبعرثة على
تتدحرج وتقفز �
ً
اخلتامية .و�شهد
�صفحات البيانات
ّ
ّ
كل تلك البيانات
�أي ضً� ا و�أي ضً� ا ب �� ّأن
كانت م��زدان��ة بعبارة�« :إق���ر�أ تفرح،
جرب حتزن»؛ فال املوارد وردت وال البنى
ّ
الفوقية
حت�سنت ،وال البنى
التحتية
ّ
ّ
ّ
ت��روح��ن��ت ،الأم���ر ال���ذي دف��ع بفخامة
الرئي�س �إىل �أن يحمل ز ّوادة من اجلر�أة
مبتبالت الن�صر من
الوطنية املكتنزة
ّ
ّ
«فجر اجلرود» ،ويذهب �إىل الأمم املتّ حدة
اجلمعية
ليخاطب العامل من على منرب
ّ
العامة باملنطق املو�ضوعي املقنّ ع�« :إما
العمل على ت�أمني عودة �سريعة للنازحني
�إىل ديارهم ،و�إ ّال �شواطئنا مفتوحة �أمام
املراكب باجتاه ال�شواطىء الأوروب� ّ�ي��ة
الغربيةّ � ...إن لبنان ّللبنانيني لي�س هو
ّ
وطن التوطني ،وال وطن اال�ستيعاب؟!».

�شهية كثريين
�أث��ارت ز ّوادة الرئي�س
ّ
وغرية �آخرين ،كيف ال واجلي�ش اللبناين
هو الأ ّول يف هذه املنطقة امل�ضطربة الذي
متكن من دحر الإرهاب :ثغور و�صخور
ّ
ّ
وه�ضاب وم�سطحات ،و�أ�سماء و�أ�سماء
عن �أمكنة ومطارح يف تلك اجلرود
ال��وع��رة م��ا خ��ط��رت على ب���ال ،كان
للمرة الأوىل
املواطن ي�سمع بها – ورمبا
ّ
– وهي ترِد يف بيانات مدير ّية التوجيه،
بعد حتريرها من خفافي�ش الليل.
الت�شبث
الهمة العالية على
حتر�ص
ّ
ّ
مب�س�ؤولياتها يف احلر�ص على الأم��ن
واال�ستقرار ،عندما ي��دور احلديث عن
اجل��رود واحل���دود ،وانفال�ش املخيمات،
وال�شواذات ،واالرتكابات ،واالنفعاالت،
وم��ا يزيد على الطني ب� ّ�ل��ة ،الأ���ص��وات
الدولية املطالبة بدمج املجتمع الوافد
ّ
باملجتمع املقيم؛ و�إذا بالرئي�س عون
ؤك��د «ه��ذا ح�صرم
يفل�ش ز ّوادت���ه ،وي �� ّ
ر�أيته يف حلب؟! وهذه ثرثرة ال تدخل يف
�أدبياتنا� ...أر�ض لبنان ،ال هي للبيع ،وال
للإيجار ،ونقطة عال�سطر».

لبنان فوق ّ
كل �أر�ض..
وحتت ّ
كل �سماء

لقد قاد الرئي�س عون �سفينة الوطن
الربان
العربية
�إىل املوانىء
والدولية بخربة ّ
ّ
ّ
احلكيم .مل يكن م��ن ال�سهل �أن
ّ
ليحتل مكانته يف عوا�صم
يعود لبنان
دول القرار يف � ّ
أقل من عام .وبعد غياب
ق�سري فر�ضه فراغ عمره ثالث �سنوات،
العربية
كانت الزيارة الأوىل للمملكة
ّ
ال�سعود ّية ،وكان الهدف منها تلبية
وفد
ملكية
دعوة
ر�سمية نقلها �إليه ٌ
ّ
ّ
�سعودي رفيع ،ثم تفعيل العالقات
ر�سمي
ٌ
ٌ
ً
ال��ث��ن��ائ� ّ�ي��ة .وان��ط�لاق��ا م��ن اململكة

2017
لبنان ً اي
كبداية ،زار الرئي�س عون العديد من
ال��دول ال�شقيقة وال�صديقة بينها قطر
وم�صر ،و َرئِ�����س وف��د لبنان �إىل القمة
العربية التي ا�ست�ضافها الأردن نهاية �آذار
ّ
�شدد
املا�ضي ،وكانت له مواقف مميزةّ ،
خاللها على الت�ضامن العربي ،وتفعيل
العربية لال�ضطالع
دور جامعة ال��دول
ّ
مب�س�ؤولياتها يف ّ
مل ال�شمل.
�أم��ا اال�ستثناء ،فكان زي��ارة الدولة
التي قام بها �إىل فرن�سا يف � 25أيلول،
ٍ
بهالة
وقد �أحاطته باري�س – ماكرون
من مرا�سم ال ّأبهة ،و�أم�ضى ثالثة �أيام
ك��ان��ت ح��اف��ل��ة ب��االج��ت��م��اع��ات مع
الفرن�سية .و�أتت هذه
امل�س�ؤولني يف الدولة
ّ
ال��زي��ارة بعد ع��ودة الرئي�س من الأمم
املتحدة ،حيث َرئِ�س الوفد اللبناين �إىل
للجمعية
اجتماعات ال��دورة العادية
ّ
ّ
الدولية بعد غياب
للمنظمة
العامة
ّ
ا�ستمر لثالث �سنوات.
اخلارجية واملغرتبني جربان
و�أبلى وزير
ّ
با�سيل ال��ب�لاء احل�����س��ن ،فلم يرتك
دول��ة �أو عا�صمة �إ ّال وزاره��ا يبحث عن
ّ
ويحثهم على
اللبنانيني املنت�شرين،
التوا�صل مع الوطن الأم ،ويثري عالقة
لبنان االقت�صادية م��ع م�س�ؤويل هذه
ً
بحثا ع��ن اخللل يف
ال��دول��ة �أو تلك،
ً
امليزان التجاري ،للعمل الحقا على
ت�صحيحه مل�صلحة لبنان.
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ا�ستقباالت ..وم�ؤمترات

حترك
يف م��وازاة ذل��ك ،كان هناك ّ
خارجي باتجّ اه لبنان ،حيث احت�ضنت
الريا�ضية
بريوت العديد من امل�ؤمترات
ّ
واالق��ت�����ص��اد ّي��ة وامل�����ص��رف� ّ�ي��ة واملهنية
التخ�ص�صية؛ كما ا�ستقبلت �شخ�صيات
ّ
العربية ال�شقيقة
ر�سمية بارزة من الدول
ّ
ّ
عبا�س،
كالرئي�س الفل�سطيني حممود ّ
أوروبية ،كاملفو�ضة العليا
ومن الدول ال ّ
اخلارجية والأم��ن يف االحتاد
لل�سيا�سة
ّ
الأوروب��ي فيديريكا موغرييني ،ووزيرة
الدولية بريتي
الدولة الربيطانية للتنمية
ّ
واملفو�ض ال�سامي ل�ش�ؤون الالجئني
باتل،
ّ
فيليبو غراندي ،ووزير خارجية العراق
�إبراهيم اجلعفري ،ورئي�س جلنة الأمن
اخلارجية يف جمل�س
القومي وال�سيا�سة
ّ
ال�شورى الإيراين عالء الدين بروجوردي،
و�آخرين ..و�آخرين...

ويف كانون الأول نفط!

الإجناز الأكرب ّ
حتقق يف �شهر كانون
أقر جمل�س الوزراء مرا�سيم
الأول ،عندما � ّ
تنظيم قطاع النفط ،بعد ت�أخري دام
ثالث �سنوات ،و�إقرار احلكومة رخ�صتي
ا�ستكـ�شـاف النفـط والتنـقـيـب عنـه.
وب��ذل��ك ي��ك��ون ال��ع��ام  2017ق��د دخل
التاريخ اللبناين من بابه العري�ض عندما
�أ�صبح لبنان دولة نفطية.

الهبوط اال�ضطراري

مرايا الـ 2017مل تكن كلها �صافية،
ّ
حتققت ج��اءت
ل ّأن الإجن����ازات التي
ٍ
كبا�ش ح��اد بني
نتيجة ت��واف��ق بعد
الأطراف ال�سيا�سية ،وبعد حتركاتٍ
مطلبية �شهدها ال�شارع.
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وتبقى ا�ستقـالة رئي�س احلكومة �سعد
احلريري املباغتة من الريا�ض ،احلدث
الأبرز الذي �صدم املجتمع اللبناين ب َوقعه
املفاجىء ،وت��رك �آث��ـ��ا ًرا �سلبيـة على
احليـاة العامة واحلركة االقت�صادية؛
وخري معبرّ عن تلك احلالة ،ما ّ
�شخ�صه
خبري اقت�صادي بالقول« :كنّ ا يف طائرة
ّ
عاليا مبعطيات
ونحلق
�آمنة نقلع
ً
جمردة ،فجاءت اال�ستقالة
علمية
ّ
ّ
واقعية ّ
لترُ ِغم الطائرة على الهبوط اال�ضطراري،
م��ا �أح����دث ه��ل� ً�ع��ا وا���س� ً�ع��ا يف �صفوف
ال��رك��اب م��ن م�س�ؤولني واقت�صاديني
ّ
ومواطنني ...وهذا ما حدث للبالد عند
التحرك
اال�ستقالة املفاجئة؛ �إ ّال �أن
ّ
الواعي وامل�س�ؤول ملختلف م�ؤ�س�سات الدولة
برعاية رئي�س اجلمهور ّية وقيادته ،عاد
و�سمح للطائرة ب��الإق�لاع من جديد،
عندما عاد الرئي�س احلريري �إىل بريوت
و�أعلن عزوفه عن اال�ستقالة ،والعودة �إىل
ال�سرايا ال�ستئناف املهمة وتنفيذ خطط
العمل املقررة.

الإرهاب يوزّ ع ثروته

متكن الإرهاب من �أن ي�صيب بع�ض
ّ
مرايا الـ� ،2017إ ّال � ّأن ال�شظايا مل تقت�صر
على لبنان ،ب��ل ط��اول��ت القريب من
الدول والبعيد منها؛ وكانت البدايات
���ص��اع��ق��ة ،ع��ن��دم��ا ���ض��رب ���ض��رب��ت��ه يف
ال�ساعات الأوىل من فجر الـ ،2017واجتاز
عتبة الوطن فوق برك من دما ٍء غالية
ٍ
ل�شباب لبناين كان مي�ضي �سهرة ر�أ�س
ال�سنة يف ملهى «رينا» يف �إ�سطنبول،
ّ
م�سلحون و�أمطروا املكان
الذي اجتاحه
ب��ر���ص��ا���ص احل��ق��د الأع���م���ى .وك��ان��ت
اً
جريحا.
قتيل و30
احل�صيلة �أكرث من 40
ً
ا�ستفاق الوطن �صباح العام اجلديد ويف

الأف��ق م�سحة ح��زن ،ويف الأفئدة وجع
وتهيب .مل يرتك الثعبان �أر�ضً ا
وغ�ضب
ّ
� اّإل وزحف باتجّ اهها :لدغ يف باري�س ،يف
اً
قتيل يف تفجري مرتو
بروك�سيل� ،أوقع 11
اً
�سان بطر�سبورغ 30 ،قتيل يف تفجري
اً
قتيل
القبطية يف طنطا27 ،
الكني�سة
ّ
يف تفجري ملهى ليلي يف مان�شي�سرت –
بريطانيا� ،أكرث من� 23إ�صابة يف مرتو
لندن 9 ،قتلى نتيجة عملية ده�س يف
عينات من م�سل�سل
مانهاتن� ...إ ّنها ّ
وتنوعت من دون
طويل ّ
تعددت حلقاته ّ
�أفق.
وال��ك�لام ع��ن ال�ساحات امل�شتعلة
يبقى غ�ير ذي ج���دوى ،ط��امل��ا � ّأن �آل��ة
واملتعهدون يف تدمري
القتل م�ستمرة،
ّ
�أوط���ان وكيانات يف ال�شرق الأو���س��ط،
تعهداتهم ب� ٍ
أمانة
م�صرون على تنفيذ
ّ
ّ
و�شفافية مقابل الوعود الطائلة وامل�صالح
ّ
لكن الكالم يف ال�ساحات
امل�شرتكة.
ّ
أمريكية له ثقل ومعنى
الأوروب� ّ�ي��ة وال
ّ
ٍ
انعتاق من الو�ضع ال�سائد
ومغزى ،وبداية
�إىل خيارات مل تتّ �ضح معاملها بعد ،و�إن
نف�سا ثور ًّيا.
كانت ت�ضمر ً

�أ�صوليات جديدة

انطلقت خالل العام � 2017صرخات
مد ّوية يف املجتمع الأوروبي �ضد النازحني؛
حكومات كثرية ا�ضطرت �إىل تغيري
ا�سرتاتيجيتها من فتح الأبواب والنوافذ
ّ
املتدفقني من �سوريا والعراق وليبيا
�أمام
ثم
واليمن� ،إىل الإق��ف��ال ال��ت��ام ،وم��ن ّ
ّ
دخ� َ
�إىل حماولة �إبعاد َمن َ
ت�سلل.
�ل �أو
انطلقت م��ن املجتمع الغربي ت َُه ٌم
بحق
ف��اق��ع��ة – ق��د ت��ك��ون ظ��امل��ة –
ّ
النازحنيَ ،و َ�ص َمتهم بتهمة الإره��اب.
أ�صوليات جديدة جتتاح �صناديق
وبد�أت � ّ

االق�تراع يف ال��دول الأوروب� ّ�ي��ة ،لت ِّ
ُمكن
�سدة
اليمني
املتطرف من الو�صول �إىل ّ
ّ
احلكم ،مع ما يعني ذلك من عدائية
و�ضد
�ضد كل من هو غريب،
ّ
مفرطة ّ
من يحمل ثقافات غري تلك ال�سائدة
يف املجتمع الأوروبي .لقد انطوى الـ2017
�ج��ر َح��ر َب�ين :الأوىل احل��رب
بعد �أن ف� ّ
التكنولوجية التي ال حدود لها ،تنمو
ّ
وتزدهر على ح�ساب القيم الأخالقية
واملجتمعية ،ناهيك ع��ن ال��ع��ادات
والتقاليد التي ن�ش�أت عليها العائلة
املرتا�صة واملجتمع املتما�سك؛ والثانية
ّ
احل��رب الثقافية ما بني اخل�صو�صيات
والثقافــات واملعتقــدات واالنتماءات...
واحلربان مفتوحتان على املجهول...

زهرة املدائن

حمل العام � 2017إىل البيت الأبي�ض
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،الذي
احتفل يف الـ 20من كانون الأول مبرور
ّ
ت�سلمه مقاليد ال�سلطة،
ع��ام على
ٍ
ٍ
ا�سرتاتيجي عايل النربة .وقد
بخطاب
ٍ
د� ّ��ش��ن �سنته الأوىل ب��ق��را ٍر َت��ه� َّ�ر َب من
اتّ خاذه الر�ؤ�ساء ال�سابقون ،عندما �أعلن
وت�صدى
القد�س عا�صمة لإ���س��رائ��ي��ل.
ّ
بقوة لهذا القرار� ،سواء يف
لبنان الر�سمي ّ
اخلطاب الذي �ألقاه رئي�س اجلمهورية
إ���س�لام��ي��ة يف
�أم����ام زع��م��اء ال����دول ال
ّ
تقدم بها
ا�سطنبول� ،أو يف املداخلة التي ّ
وزير اخلارجية واملغرتبني جربان با�سيل
�أم��ام م�ؤمتر وزراء اخلارجية العرب يف
القاهرة .وينطوي املوقف اللبناين على
ٍ
قلق عميق من هذا القرار وانعكا�ساته
ال�سلبية على حق ال��ع��ودة ،يف الوقت
عددا ال ب�أ�س به من
الذي ي�ست�ضيف فيه
ً
الالجئني الفل�سطينيني.

بادرة ماكرونية

رئي�سا
حمل العام � 2017إىل ق�صر الإليزيه
ً
من خ��ارج النادي ال�سيا�سي الفرن�سي
التقليدي ،هو مر�شح حزب «اىل الأمام»
الرئي�س �إميانويل ماكرون ،ال��ذي فاز
بغالبية  65,9باملئة من عدد الأ�صوات.
وانتهج الرئي�س اجلديد �سيا�سة خارجية
فرن�سية منفتحة ،مغايرة �إىل ح ٍّد كبري
لتلك ال��ت��ي ك��ان��ت متّ بعة يف عهد
الرئي�س فران�سوا هوالند .وتكفي الإ�شارة
هنا �إىل الدور الكبري الذي لعبه الرئي�س
ماكرون مل�ساعدة الرئي�س �سعد احلريري
على اخل���روج م��ن �أزم���ة اال�ستقالة يف
الريا�ض.

عام ال�صواريخ البالي�ستية

زعيم كوريا ال�شمالية كيم جونغ
�أون انتقل �إىل واجهة احلدث العاملي يف
البالي�ستية
الـ ،2017من خالل �صواريخه
ّ
التي تثري العديد من ردود الفعل على
امل�ستوى الدويل ،وتُنبِىء ب�إمكان ح�صول
تطورات م�ؤ�سفة بني املحاور املتقابلة يف
ّ
احل�سا�سة من العامل.
تلك املنطقة
ّ

حمبة بالدم
ّ
م�سودات رّ

�أما على م�ستوى ال�شرق الأو�سط ،فقد
«م�سودات» مل�شاريع
عدة
حمل العام ّ 2017
ّ
حلول وت�سويات لأزم��ات دول املنطقة،
كتبت وال تزال بدماء �شعوبها لكنها
مل تن�ضج بعد ،ومل ي�أخذ � ٌّأي منها طريقه
«الطباخني»
�إىل التنفيذ ،نظ ًرا لكرثة
ّ
م��ن ال��غ��رب وم��ن ال�����ش��رق ،والخ��ت�لاف
الأمزجة وفق اختالف امل�صالح؛ فامل�سار
ال�سوري �أ�صبح حتت مظلاّ ت �سوت�شي
و�أ�ستانة وجنيف ،ولعبة ال�شروط املتبادلة
م��ا ب�ين مو�سكو ووا�شنطن يف ح�ضور

2017
لبنان ً اي
الرتكي والإيراين.
�أما الو�ضع يف العراق ،فمو ّزع ما بني
رئي�س ك���ردي ،ورئي�س وزراء �شيعي،
ورئي�س جمل�س ن��واب �سنّ ي ،وك �� ّأن يف
ال��ع��راق ط��ائ� ٌ
�ف �آخ��ر �شبيه بالطائف
حد بعيد.
اللبناين �إىل ّ
ويف ليبيا مبعوث �أمم��ي نا�شط هو
ّ
غ�سان
املثقف
الدبلوما�سي اللبناين
ّ
�سالمة ،عن ميينه اتفاق ال�صخريات،
وع���ن ي�����س��اره ع�����ش��رات االت��ف��اق��ات
واالج��ت��م��اع��ات وامل����ؤمت���رات ال��ت��ي مل
�سالما� .إ ّنها لعنة النفط ،و�صراع
تُن ِتج
ً
امل�صالح بني املتهافتني من خارج احلدود
على اقت�سام ّ
الغلة؟!.
� ّأم��ا يف اليمن فال�صراع مفتوح على
املجهول ،وقد حمل الـ 2017مفاج�أتني:
اغتيال الرئي�س الأ�سبق علي عبدالله
البالي�ستية �أر�ض
�صالح ،ودخول ال�صواريخ
ّ
ّ
املعركة ،على الرغم من � ّأن املنظمات
الدولية تُ�صدر �أ�صوات ا�ستغاثة
الإن�سانية
ّ
ملحة« ..يف اليمن املاليني من الأطفال
ّ
معر�ضون للموت ب�سبب
والن�ساء وال�شيوخ ّ
اجلوع والكولريا!»...
ويرتجل العـام  2017عن �صهـوة ح�صان
ّ
ً
مظلـوما،
ال��زم��ن ،ظ��امل��ـ��ا ك��ـ��ان �أم
ً
وي��ك��ف��ي ال��ق��ول � ّأن ���س��ن� ً�ة م��ن عمر
ذمة
الب�شر ّية قد انق�ضت ،ودخلت يف ّ
التاريخ!...
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�إعداد :العميد املتقاعد �شارل �أبي نادر
�أث��ارت �صفقة حاملة
الطوافات «مي�ستـرال»
اً
ج��دل
الفرن�سيــة
وا���س��عً��ا يف الأو���س��اط
الدوليـة ،مـن النواحــي
اال�سرتاتيجية والع�سكرية
والقانونية� ،إذ انها كانت
من العقود الدولية النادرة
التي مل تكتمل .فقد
�ألغت فرن�سا ،ومن طرف
واحد� ،صفقة مع رو�سيا
تق�ضي بت�صنيع الأوىل
حاملتي ط��واف��ات من
نوع «مي�سرتال» مل�صلحة
القوات البحرية الرو�سية.
وذلك مبوجب عقد مت
توقيعه يف العام ،2011
ويق�ضي بت�سليم احلاملة
الأوىل «فالديفو�ستوك»
يف منت�صف ال��ع��ام
 ،2014وبعد نحو �سنة
تقريبـا تُ َّ�سلـم الثانيــة
ً
«�سيفا�ستوبول» ،علــى
حتـدد املدة بدقــة
�أن
ّ
بعــد تقديـم رو�سيــا
اقتـراحــها بخ�صــو�ص
التعديالت املطلوبـة �إذا
وجدت.

حاملة الطوافات
الفرن�سية «مي�سرتال»

مم ّيزاتها و�أ�سباب
�إلغاء ال�صفقة
مع رو�سيا

ملاذا �أرادت رو�سيا
الـ«مي�سرتال»؟

يف املبد�أ ،من النوادر
�أن ن�����رى يف ع���امل
ّ
الت�سلــح �أو �صناعـــة
التجهيزات والقدرات
الع�سكرية وجتارتها� ،أن تلج�أ رو�سيا �إىل االرتباط بعقود ل�شراء
خ�صو�صا تلك الغالية الثمن كحامالت الطائرات
�أ�سلحة،
ً
�أو الطوافات .بلغ حجم ال�صفقة املليار ون�صف املليار يورو،
فما هي الأ�سباب التي دفعتها �إىل �إبرام مثل هذا العقد؟ هل

هي مميزات الـ«مي�سرتال» التقنية والع�سكرية؟ وما هي
الأ�سباب احلقيقية لإلغاء ال�صفقة من قبل الفرن�سيني؟ وما
هي الإج��راءات التــي �آلـت �إليها عملية الإلغاء من النواحي
القانونية والتجاريـة والع�سكرية؟
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ً
ان��ط�لاق��ا م��ن امل��م��ي��زات
والإم��ك��ان��ات امل��وج��ودة يف
الـ«مي�سرتال» ،ميكن فهم الأ�سباب التي دفعت برو�سيا
�إىل ال�سعي المتالكها .وهذه الإمكانات والقدرات ميكن
ترجمتها من الناحية الع�سكرية على ال�شكل الآتي:
تطور منظومة القيادة وال�سيطرة :وتت�ضمن هذه املنظومة
•
ّ
ثالثة رادارت :الرادار املالحي ورادار جو� -أر�ض ورادار الهبوط
على �سطح ال�سفينة ،بالإ�ضافة �إىل الهوائيات اخلا�صة

عدة عمليات هي:
التخطيط والتنفيذ ّ
• مكافحة الإره��اب خارج احلدود :هذا ممكن �أن ت�ؤمنه
الـ«مي�سرتال» م��ن خ�لال تكليف ق��وة ع�سكرية من
الوحدات اخلا�صة ،مدعومة بالقدرات الع�سكرية املذكورة
�أع�لاه ،بالتدخل يف دولة �ساحلية� ،أفريقية �أو �آ�سيوية ،من
ال��دول التي ال تتمتع بقدرات ع�سكرية منا�سبة ،وتنفيذ
تقريبا .وذل��ك ،من
لعدة �أ�شهر
عملية خاطفة �أو ممتدة ّ
ً
�ضمن عمليات مكافحة الإرهاب الذي ينت�شر يف العديد من

باالت�صاالت مع الأقمار اال�صطناعية .وهذا املو�ضوع �أثار جدلاً
ريا لناحية �أنه قد يكون ،من �أهم الأ�سباب التي دفعت
كب ً
رو�سيا �إىل امتالك الـ«مي�سرتال» ،طمعها باحل�صول على
عامليا ،لناحية االت�صاالت
�سر التقنيات الفرن�سية املتميزة
ً
ّ
وتكنولوجيا القيادة وال�سيطرة.
• القدرة على نقل و�إدارة و�صيانة وقيادة الو�سائط الع�سكرية
الأكرث فعالية يف التدخل البعيد :كالطوافات الهجومية
وال��دب��اب��ات والآل��ي��ات امل��د ّرع��ة ،وك��ان الفتً ا � ّأن رو�سيا قد
خ�صي�صا لتزويد
�صممت الطوافة الهجومية ك« 52التم�ساح»
ً
ّ
الـ«مي�سرتال» �إياها.
• تخطيط وتنفيذ عمليات ع�سكرية ح�سا�سة :ي�شمل

تلك الدول.
• تنفيذ عملية اخرتاق داخل دولة �أخرى بهدف �إجالء رعايا:
هذا النوع من املهمات ،كان من الأهداف الأ�سا�سية التي
خططت لها فرن�سا يف ت�صميم الـ«مي�سرتال» وت�صنيعها
دائما على الدول الإفريقية
وجتهيزها ،وقد كانت عينها
ً
التي طاملا نفذت فيها عمليات �إجالء لرعاياها �أو لرعايا دولة
�أخرى من حلفائها يف االحتاد الأوروبي .كما و� ّأن فرن�سا قادت
يف حرب متوز على لبنان العام  2006عملية ح�سا�سة ومعقدة
يف البحر الأبي�ض املتو�سط لإج�لاء من رغ��ب من الرعايا
الفرن�سيني �أو من اللبنانيني �أ�صحاب اجلن�سية الفرن�سية من
لبنان.
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• ق����درة على
ال��ت��دخ��ل ال��ف��وري
يتم
الفاعل :ق��د
ّ
التدخل لدعم �أو
حماية �أو �إج�لاء
ر�أ�س نظام حليف
ت��ع��ر���ض��ه
ع���ن���د
ّ
الن���ق�ل�اب �أو ما
�شابه� ،أو عك�س
ذلك� ،أي الإطاحة
ب��ر�أ���س نظام غري
حليف وم�ساعدة
املنقلبني عليه.
• ق����درة على
�إنزال زوارق و�سفن
خفيفة �إىل �ساحل
غ�ير جم��ه��ز :ه��ذه
امليزة تعترب ميزة
ا�سرتاتيجية يف عمليــات التدخل الوا�سع خ��ارج احل��دود،
واملجهـزة لل�سفـن حمميـة
حيث تكون ال�سواحل ال�صاحلة
ّ
ومراقبـة عادة ،على عك�س الأخرى غري املجهزة ال�ستقبال
ال�سفن.
وت�ستطيع الـ«مي�سرتال» ،وبقدراتها املذكورة� ،أن تُنزل قوة
مدرعة مدعومة
ب���ال���ط���واف���ات،
ب��ح��ي��ث ت��ك��ون
هذه القوة ا ُملنزلة
مبثابة ر�أ�س ج�سر
������ري ل��ت��غ��ط��ي��ة
َب� ّ
ع��م��ل��ي��ة ت� ّ
�دخ��ل
وا�سعة.

دعما
من عمليــات ع�سكرية لوحدات رو�سية يف �أوكرانيــا
ً
لالنف�صالييـن ،وبعد اتّ هــام االحت��اد الأوروبــي والواليــات
ّ
والتدخــل
املتحدة الأمريكية رو�سيـا بتقويــ�ض اال�ستــقرار
غري ال�شرعي يف �أوك��ران��ي��ا ويف ال��ق��رم ،فر�ض الغرب على
رو�سيا عقوبات اقت�صادية وديبلوما�سية وع�سكرية .من

�أ�سباب �إلغاء
فرن�سا لل�صفقة

• الأ����س���ب���اب
الظاهرة:
ب��ع��د ال��ت��دخ��ل
ال��رو���س��ـ��ـ��ـ��ي فـي
���ش��ب��ـ��ـ��ـ��ه ج��زي��رة
ال���ق���رم و���ض� ّ�م��ه��ا
(منت�صف �صيـــف
 ،)2014وم��ا تاله
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هذه العقوبات �إلغاء فرن�سا
ل�صفقة ال��ـ«م��ي�����س�ترال»،
وا�شرتاطها لإمتامها� ،إلغاء مفاعيل التدخل الرو�سي الأخري
يف القرم و�أوكرانيا.
لكن ما ح�صل كان عك�س ذلك� ،إذ متّ �ضم �شبه جزيرة
عمليا من
نهائيا �إىل االحت��اد الرو�سي ،وزادت رو�سيا
القرم
ً
ً
نفوذها يف بع�ض �أجزاء �شرقي �أوكرانيا و�شمالها.
• الأ�سباب احلقيقية:
بعد اندالع الأزمة ال�سورية ،ووقوف رو�سيا مع النظام يف �سوريا
و�إجها�ضها عرب حق النق�ض الفيتو� ،أكرث من م�شروع قرار
ملجل�س الأمن الدويل ،كان االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة

اعتمدت �سيا�سة تدعم النظام ال�سوري ،وك��ان قد �أ�صبح
وا�ضحا �أنها على و�شك اتخاذ قرار بالتدخل الع�سكري يف
ً
وا�ضحا حينها �شكل هذا التدخل.
�سوريا ،من دون �أن يكون
ً
وكان من املنطقي والطبيعي �أن ت�ستنج ال��دول الغربية،
� ّأن الـ«مي�سرتال» التي �ستمتلكها رو�سيا �ست�شكل و�سيلة
التدخل الأن�سب والأ���س��رع ع�سكر ًيا ،لتقدمي دعم �سريع
للنظام يف �سوريا ،على الأقل يف �أرياف الالذقية وطرطو�س،
التي كانت قد بد�أت تتعر�ض ل�ضغوط جدية من امل�سلحني
املعار�ضني للنظام.
هذا التغيري املرتقب يف املعادلة اال�سرتاتيجية الذي كانت
رو�سيا على و�شك �إحداثه يف حو�ض املتو�سط ال�شرقي� ،أ�ضيف

االأمريكية قد عملوا جاهدين لفر�ضها ،مار�س ه��ؤالء
ً
�ضغوطا قوية على فرن�سا لإلغاء �صفقة الـ«مي�سرتال»
جميعا
ً
مع رو�سيا .وقد �ألغتها فرن�سا على الرغم مما لذلك من
تداعيات عليها .فالغرامات والتعوي�ضات كانت �ستكون
خيالية ن�سبة لقيمة ال�صفقة ،وا�ستنا ًدا ل�شروط ف�سخ العقد
من جهة واحدة وفق االتفاق.
يف منت�صف �صيف العام  ،2014وحني كان من املفرت�ض
ت�سليم �أول حاملة «مي�سرتال» لرو�سيا ،كانت الأخرية قد

�إليه �إمكان ّ
تدخلها يف �سواحل �إفريقيا وال�شرق الأو�سط ،لذلك
ر�أت دول حلف �شمال الأطل�سي �أ ّنه من املف�ضل ا�سرتاتيجيا
منع رو�سيا من امتالك الـ«مي�سرتال» ،فكان القرار ب�إلغاء
ال�صفقة مع ما يرتتب عن ذلك من خ�سارة مادية لفرن�سا.
تربعت �س ًرا بتعوي�ض اخل�سائر� ،إذ ا�شرتت
وقد تكون دول الناتو ّ
ً
الحقا حاملتي الـ«مي�سرتال» مو�ضوع العقد امللغى مع
م�صر
رو�سيا ،الأمر الذي وافقت عليه الأخرية بعد ح�صولها على
التعوي�ضات املنا�سبة.
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ق�ضايا
�إقليمية

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

تهويد القد�س ونقل ال�سفارة :احليثيات واملخاطر

من املمكن تعريف عملية تهويد
القد�س ب�أنها جمموعة املحاوالت
والإج����راءات امل�ستمرة من ِق َبل
ال�صهيونية العاملية وجي�ش االحتالل
الإ�سرائيلي بهدف نزع الهوية العربية،
الإ�سـالميـة ،امل�سيحيـة والتاريخـيـة
عنها ،وفر�ض طابع م�ستحدث جديد
عليها ،وهو الطابع العن�صري اليهودي
التلمودي ح�ص ًرا.

منذ �أن ق��ام ال��ع��دو باحتالل الق�سم
ال�شرقي من املدينة يف العام  ،1967وهو
جاهدا لل�سيطرة عليها ب�أكملها
يعمل
ً
وتغيري معاملها .وقد ا�ستخدم لأجل ذلك
الكثري من الو�سائل ،وقام بالعديد من
الإجراءات �ضد املدينة و�سكانها ،فكان
اال�ستيطان فيها ويف الأرا�ضي التابعة لها
�أحد �أهم الو�سائل لتحقيق هدف اليهود
النهائي جتاهها ،وهو جعلها عا�صمة
موحدة و�أبدية لكيانهم الغا�صب.
لقد قام العدو بتو�سيع ح��دود القد�س
ب�ضم م�ستوطنة معاليه �أدوم��ي��م التي
يقطنها نحو � 20ألف م�ستعمر� ،إ�ضافة
�إىل م�ستوطنات ع�سكرية �أخ��رى من
اجلهة ال�شرقية ،و�ضم م�ستعمرات عديدة
من ال�شمال ،مما �أدى �إىل م�ضاعفة عدد
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امل�ستعمرين لي�صبح � 380ألف م�ستعمر.
وال �شك � ّأن عملية اال�ستيطان اليهودية
يف القد�س و�ضواحيها قد ّ
خلفت �آث��ا ًرا
كبرية على ال�سكان الفل�سطينيني
ميكن �إجمالها بالنقاط الآتية:
• م�صادرة �آالف الدومنات من الأرا�ضي
التابعة للقرى الفل�سطينية و�إق��ام��ة
امل�ستعمرات عليها .وع��ل��ى �أرا���ض��ي
حمافظة القد�س لوحدهاّ ،
متت �إقامة
 43م�ستوطنة على م�ساحة تزيد عن 46
�ألف دومن.
• ت��ط��وي��ق ال��ت��ج��م��ع��ات ال�سكنية
واحل����د من
الفل�سطينية وخ��ن��ق��ه��ا
ّ
نهائيا.
تو�سعها ،وتهديد بع�ضها ب�إزالته
ً
ّ
املقد�سيني،
• ت�ضييق اخلناق على
ّ
وتقليل فر�ص العمل وال�سكن �أمامهم
لرتحيلهم.
فل�سطينيي القد�س و�ضواحيها
• �إبقاء
ّ
يف حالة خوف ورعب دائمني ،من خالل
االع��ت��داءات والإه��ان��ات املتكررة التي
ميار�سها �ضدهم امل�ستوطنون املدججون
وامل��ح��م��ي��ون م���ن جي�ش
ب��ال�����س�لاح
ّ
االحتالل.
• ع��زل مدينة ال��ق��د���س و�ضواحيها
والتحكم
عن حميطها الفل�سطيني
ّ

بحركة الفل�سطينيني ب�ين �شمايل
ال�ضفة الغربية وجنوبها .ويف هذا الإطار
افتتحت �إ�سرائيل ما يعرف مبعرب �شعفاط
الع�سكري ،وهو معرب �ضخم ي�ضم منافذ
للم�شاة وال�سيارات ،ويتحكم بحركة
عبور الفل�سطينيني من َح َملة بطاقة
الهوية الإ�سرائيلية الزرقاء �إىل املدينة،
ويحرم �أكرث من ً � 50
ألفا من ه�ؤالء من
الإقامة فيها.
• قطع التوا�صل اجلغرايف بني �أنحاء
ال�ضفة الغربية ،وتق�سيمها �إىل بقع
متناثرة واحليلولة بالتايل دون �إقامة دولة
فل�سطينية متكاملة الأرك��ان وذات
�سيادة.
• ت�شويه النمط العمراين الرائع للقد�س
العتيقة والقرى الفل�سطينية املحيطة
بها ،وتغيري �أ�سماء ال�شوارع والأماكن
العربية الإ�سالمية �إىل �أ�سماء عرب ّية
تلمودية ،والعمل على ه��دم امل�سجد
الأق�����ص��ى و�إق���ام���ة الهيكل امل��زع��وم
مكانه.
• حفر الأنفاق حتت امل�سجد الأق�صى،
وبناء كنائ�س يهودية لأداء الطقو�س
ال��ت��ل��م��ودي��ة ف��ي��ه��ا ،وت��ه��دي��د امل�سجد
بال�سقوط مع تكري�س الوجود اليهودي

يوميا،
داخ��ل��ه ،وذل���ك بال�صالة فيه
ً
وباقتحام باحاته يف و�ضح النهار ،و�أيام
الأعياد بحماية ال�شرطة الإ�سرائيلية �أو
ي�سمى حر�س احل��دود ،لتثبيت مبد�أ
ما
َّ
�أحقية اليهود فيه.
� ّأما بالن�سبة �إىل املواطنني الفل�سطينيني
املقيمني يف القد�س فتنظر �إليهم �إ�سرائيل

اتفاقية الو�ضع القائم التي كان ّوقعها
ال�سلطان العثماين ،ووقعت بناء عليه
ً
ر�سميا مع الفاتيكان ب�ش�أنها،
اتفاقا
ً
يف حني �أنها رف�ضت االع�تراف بالو�ضع
نف�سه بالن�سبة �إىل املقد�سات الإ�سالمية،
تع�سفية تخدم
و�سنّ ت قوانني عن�صرية
ّ
التو�سعية ،متذ ّرعة ب� ّأن الو�ضع
�أهدافها
ّ

أردنيون ،وذلك وفق
على �أنهم مواطنون � ّ
القوانني التي فر�ضتها على املدينة والتي
تن�ص على �أن كل من يغيرّ مكان
ّ
�إقامته يف القد�س ،يفقد ّ
حقه بالعودة
�إليها .وتغيري مكان الإقامة لي�س �إىل
خ��ارج الكيان الغا�صب فقط ،و�إمن��ا
حتى خ��ارج احل��دود البلدية للمدينة،
يعر�ض من يعمد �إليه ل�سحب حق
وهو
ّ
الإقامة منه ،و�إخراجه من البالد .وكل
ذلك من �أجل ك�سر التوازن الدميوغرايف
مل�صلحة الإ�سرائيليني ،وجعل ال�سكان
املقد�سة.
العرب �أقلية معزولة يف املدينة ّ
بالن�سبة �إىل الأماكن املقد�سة يف املدينة،
اعرتفت �إ�سرائيل بال�شق امل�سيحي من

القائم قد �أحلق الظلم باليهود ،و� ّأن ما
تقوم به يندرج �ضمن م�ساعيها للحفاظ
على مقد�ساتها اخلا�صة .لذلك قامت
بتو�سيع �ساحة الرباق – احلائط الغربي
لتت�سع لأكرب عدد ممكن من اليهود
لأداء طقو�سهم يف املكان بعد ال�سيطرة
عليه ،و�سنّ ت قوانني تتحدث عن حرية
العبادة لكن الق�صد منها متكني
اليهود من انتهاك حرم امل�سجد الأق�صى.
� ّأما بالن�سبة �إىل نقل ال�سفارة الأمريكية
من تل �أبيب �إىل القد�س ،فاحلقيقة
�أن القا�سم امل�شرتك بني كل الر�ؤ�ساء
�ضمنيا
الأمريكيني ،كان االع�تراف
ً
ب� ّأن القد�س عا�صمة للدولة ال�صهيونية،

يتعد كونه
لكن الأم��ر يف ال�سابق مل
َ
ً
�شفهيا من دون فر�ض �أمر واقع
اعرتافا
ً
جديد من �ش�أنه �إ�شعال املنطقة� .إذ كانوا
ّ
يغلبون منطق �سيا�سة التهدئة واملناورة
على منطق الت�صعيد واال�ستفزازّ � .أما
الرئي�س ترامب فخالف اجلميع ووفى
بوعده االنتخابي للإ�سرائيليني وا�ستجاب
جل�����م�����اع�����ات
امل�صالــح وال�ضغـط
ال����ت����ي ي���ق���وده���ا
اللــوبــي اليهــودي
(الإي�����ب�����اك) ،يف
م��ق��اب��ل ال��و���ض��ع
املت�أزم الذي يعانيه
داخليا.
الرجل
ً
م�����ع ذل�������ك ال
ينبغي �أن ن�ستغرق
طويلاً يف �صدمـة
قرار ترامب وك�أنه
مفاجئ ،لأن القرار
�سبقته مقدمات
و�إ���ش��ارات وا�ضحة
ت���ق���ود �إىل ه��ذا
امل�صري الطبيعي،
ف�أكرث من %78
م����ن الأرا������ض�����ي
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة
ّ
احتلتها �إ�سرائيل،
فيما الأرا�ضي املتبقية لل�سلطة منزوعة
ال�سيادة بالكامل .واملفارقة املخزية يف
ودوليا ،هي يف عدم
عربيا
هذا ال�سياق
ً
ً
متكني �أ�صحاب الأر����ض احلقيقيني
منذ نكبـة  1948من �إع�لان دولتهم
ال�����ش��رع��ي��ة ،بينما يتمتع الكيان
ال�صهيوين بدعم وت�أييد واع�تراف دويل
و�إقليمي ،ال�سيما من قبل دول كانت
يوما
تعترب �إ�سرائيل العدو الأوحد والأول ً
ما .ما ح�صل اليوم هو �أن الرئي�س ترامب
ا�ستثمر فر�صة ذهبية ب��رزت �أم��ام��ه،
للإجهاز على ما تبقى من حقوق العرب
والفل�سـطينيــني القومــية والتـاريخيــة
والدينية.
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�إعداد :د� .أحمد علو
عميد متقاعد

اال�سرتاتيجية
الأمريكية اجلديدة
للأمن القومي:

ي��وم الإث��ن�ين يف 18
كانــون الأول املا�ضـي،
وبعد �أقل من �سنة على
تو ّليــه من�صبـه ،ك�شـف
الرئي�س الأمريكي دونالد
ت��رام��ب ،ع��ن ر�ؤي��ت��ه
اجلديــدة ال�سرتاتيجيــة
الأمن القومي الأمريكي،
وذلك يف خطاب �ألقاه يف
وا�شنطن ،حتت عنوان
«�أمريكا �أوالً ».

التحديات

تناولت هذه اال�سرتاتيجية التحديات
الرئي�سة التي تواجهها الواليات املتحدة
مقدمها ال�صني ورو�سيا
يف العامل ،ويف
ّ
كقوتني مناف�ستني ،والدول التي ت�سعى
�إىل امتالك �أ�سلحة دم��ار �شامل مثل
كوريا ال�شمالية و�إي��ران ،بالإ�ضافة �إىل
تهديد اجلماعات اجلهادية الإرهابية.
وقد ركز الرئي�س ترامب اال�سرتاتيجية
اجلديدة على �أربعة حماور ا�سا�سية هي:
حماية �أر�ض الواليات املتحدة وال�شعب
الأم�يرك��ي وم�صاحله ،دع��م االزده��ار،
احلفاظ على ال�سالم من خالل �إظهار
القوة ،وتو�سيع النفوذ الأمريكي لتبقى
�أمريكا قائدة العامل.

مبادئ و�إجراءات

�أبرز مالمح اال�سرتاتيجية اجلديدة التي
�أعلنها ترامب هي وفق الآتي:
 –1حماية �أر�ض الواليات املتحدة وال�شعب
الأمريكيProtect The American :
People; The Homeland And
.The American Way Of Life
وه���ذا يعني م�لاح��ق��ة ال��ت��ه��دي��دات
والأخطار �إىل منابعها من خالل:
 تعزيز ال�سيطرة على احلدود و�إ�صالح90
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دفع ال�سالم
من خالل القوة
رو�سيا وال�صني مناف�ستان
تزعزعان الأمن والرخاء الأمريكيني
و�إيران وكوريا ال�شمالية «مارقتان»
نظام الهجرة حلماية الوطن وا�ستعادة
ال�سيادة .ف�أكرب التهديدات العابرة
للحدود الوطنية هي :الإرهابيون الذين
ي�ستخدمون الق�سوة الوح�شية الرتكاب
وال�����رق ،وامل��ن��ظ��م��ات
ال��ق��ت��ل وال��ق��م��ع
ّ

الإج��رام��ي��ة غ�ير الوطنية التي مت� ّ�زق
املجتمعات باملخدرات والعنف.
 ا�ستهداف التهديدات يف م�صدرهاقبل �أن ت�صل �إىل احلدود �أو ت�سبب �ضر ًرا
لل�شعب الأمريكي.

 م�ضاعفة اجلهود حلماية البنيةالتحتية احليوية وال�شبكات الرقمية
وال�سيبريية.
 ن�شر نظام دف��اع �صاروخي متعددالطبقات للدفاع عن الواليات املتحدة
�ضد الهجمات ال�صاروخية.
 -2تعزيز الرخاء الأمريكي Promote
.American Prosperity
وللو�صول �إىل هذا الهدف ينبغي:
ً
 جتديد االقت�صاد الأمريكي حفاظاعلى م�صلحة العمال وال�شركات يف
�أمريكا.
 ع��دم الت�سامح م��ع االنتهاكاتالتجارية املزمنة ،وال�سعي �إىل عالقات
اقت�صادية حرة وعادلة ومتبادلة.
 -حت��ق��ي��ق ال��ن��ج��اح يف امل��ن��اف�����س��ة

اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة يف ال���ق���رن احل����ادي
والع�شرين.
 ال�����ري�����ادة يف جم�����ال ال��ب��ح��وثوالتكنولوجيا واالبتكار.
 حماية قاعدة االبتكارات الأمنيةال��وط��ن��ي��ة مم��ن ي�����س��رق��ون امللكية
ّ
وي�ستغلون ابتكار املجتمعات
الفكرية
احلرة.
 �ضمان بقاء �أ�سواق الطاقة العامليةمفتوحة ،وتعزيز فوائد التنويع والو�صول
ال�سل�س �إىل موارد الطاقة لتحفيز الأمن
االقت�صادي والوطني.
 -3احل��ف��اظ على ال�سالم م��ن خالل
القوة Preserve Peace Through
.Strength
وهذا يعني:

 �إع�����ادة ب��ن��اء ال��ق��وة الع�سكريةالأمريكية ل�ضمان بقائها يف املرتبة
وتفوقها.
الأوىل ّ
 ا�ستخدام الواليات املتحدة جميعالأدوات الدبلــومـا�سيــة واملعلومــاتيــــة
والع�سكريــة واالقتـ�صــاديـــة حلمايـــة
م�صاحلها.
 تعزيز قدرات الواليات املتحدة يف عدةجماالت -مبا يف ذلك الف�ضاء والإنرتنت-
وتن�شيط القدرات التي �أهملت.
 ا�ضطالع حلفاء الواليات املتحدةو�شركائها ب��دور يف تعظيم قوتها ويف
وحتملهم
حماية امل�صالح امل�شرتكة،
ّ
م�س�ؤولية �أكرب يف الت�صدي للتهديدات
امل�شرتكة.
 احلفاظ على ت��وازن القوى مل�صلحةال��والي��ات املتحدة يف املناطق الرئي�سة
من العامل :الهند واملحيط الهادئ و�أوروبا
وال�شرق الأو�سط.
 -4تعزيز النفوذ الأمريكي Advance
.American Influence
ولتحقيق هذا الهدف يجب:
 موا�صلة تعزيز النفوذ الأمريكي يفاخلارج حلماية ال�شعب وتعزيز االزدهار.
 ا�ستخدام جهود ال��والي��ات املتحدةالدبلوما�سية والتنموية لتحقيق نتائج
�أف�ضل يف خمتلف املجاالت -الثنائية
واملتعددة الأطراف ويف جمال املعلومات-
حلماية امل�صالح الأمريكية ،و�إيجاد
فر�ص اقت�صادية جديدة للأمريكيني.
 ال�سعي �إیل �إقامة �شراكات مع الدولذات التوجهات املماثلة من �أجل تعزيز
اقت�صادات ال�سوق احل��رة ومنو القطاع
اخلا�ص واال�ستقرار ال�سيا�سي وال�سالم.
 منا�صرة قيم �سيادة القانون وحقوقالفرد التي تعزز ال��دول القوية وامل�ستقرة
واملزدهرة وذات ال�سيادة.
 عمل ال�سيا�سية اخلارجية الأمريكيةعلى �إبراز نفوذ الواليات املتحدة يف العامل
كقوة �إيجابية ،ميكن �أن ت�ساعد يف
حتديد ظروف ال�سالم واالزده��ار وتنمية
املجتمعات الناجحة.
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املواقف من �إيران
وال�صني ورو�سيا

اعترب الرئي�س الأمريكي �أن النظام
الإي����راين ي��ط� ّ�ور وين�شر ���ص��واري��خ تهدد
القوات الأمريكية وحلفاءها ،وي�ضايق
ال�سفن الأمريكية ويهدد حرية املالحة
يف اخلليج ال��ع��رب��ي وال��ب��ح��ر الأح��م��ر،
وي�سجن �أمريكيني بتهم مز ّورة ،ويدعم
منظمات ع�سكرية «�إرهابية» تزعزع
�أمن الدول املجاورة.
كما اعترب �أن االت��ف��اق ال��ن��ووي هو
�أحد �أ�سو�أ االتفاقات يف تاريخ الواليات
املتحدة� ،إذ �أنه فقط ي�ؤجل قدرة �إيران
على امتالك �سالح نووي ،مت�سائلاً عن
الفائدة من مثل هذا االتفاق .و�أعلن
�أنه بعد الت�شاور املكثف مع حلفائه،
يتبنى ا�سرتاتيجية جديدة للتعامل مع
كل الأن�شطة الإيرانية املدمرة -كما
و�صفها -وذلك وفق الآتي:
� اً
أول :العمل م��ع احللفاء م��ن �أج��ل
م��واج��ه��ة �أن�����ش��ط��ة ال��ن��ظ��ام الإي����راين
املزعزعة لال�ستقرار والداعمة للإرهاب
يف املنطقة.
ثان ًيا :فر�ض عقوبات �إ�ضافية على هذا
حد لتمويله الإرهاب.
النظام لو�ضع ّ
ثال ًثا :التعامل مع �إق��دام النظام على
ن�شر ال�صواريخ والأ�سلحة التي تهدد
جريانه والتجارة الدولية وحرية املالحة
العاملية.
رابعا :منع النظام الإيراين من الو�صول
ً
�إىل كل ما ميكن �أن يجعله ميتلك
�سالحا نوو ًيا.
ً
يف املقابل اعترب الرئي�س الإيراين ح�سن
روحاين �أن نظريه الأمريكي «�سيف�شل»
يف �إلغاء االتفاق النووي ا ُملربم بني طهران
ً
راف�ضا اتهاماته بحق
وال���دول ال�ست،
�إيران.
يف م��ا يتعلق ب��امل��وق��ف م��ن رو�سيا
وال�صنيَ ،و َر َد يف الوثيقة اال�سرتاتيجية
�أنهما «تتحديان قوة �أمريكا ونفوذها
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وم�صاحلها ،وت�سعيان �إىل تقوي�ض الأمن
أمريكيني ،كما تريدان
واالزده���ار ال
َ
�صوغ عامل ميثل نقي�ض قيم �أمريكا
وم�صاحلها».
ك��ذل��ك ورد �أن مو�سكو «حت���اول
�إ�ضعاف النفوذ الأم�يرك��ي يف العامل
و�إثارة ال�شقاق مع حلفائنا و�شركائنا،
وتتدخل يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية الداخلية
لدول يف العامل ،عرب �أ�شكال حديثة من
�أ�ساليب التخريب».
� ّأما ال�صني فقد اتهمت بـ«تقوي�ض �أمن»
الواليات املتحدة و«ازدهارها» ،وبال�سعي
�إىل «�إزاحتها» من �آ�سيا -املحيط الهادئ
ون�شرها «مالمح نظامها اال�ستبدادي».

كيف ردت رو�سيا
وماذا قالت ال�صني؟

ندد ناطق با�سم الكرملني بالطابـع
ّ
ّ
«الإمربيايل للوثيقة» وبـ«رف�ضها التخلي
ريا
ع��ن ع��امل �أح����ادي ال��ق��ط��ب» ،م�ش ً
�إىل �أن رو�سيا «ال ميكن �أن تقبل ب�أن
ُعامل على �أنها تهديد لأمن الواليات
ت َ
املتحدة».
ً
ّ
وبثت قنــاة «رو�سيـا اليـوم» ،بيانا �صاد ًرا
عن اخلارجية الرو�سيــة جاء فيه� ،إن
ا�ستخدام «لغــة التهديد» يف العالقات
الدولية �أم��ر غري مقبول ،ويعتبــر من
خملفــات املا�ضـي ،وال يتّ ـفق مع مبادئ
احلوار احل�ضاري بني الدول.

و�صرحت الناطقة با�سم اخلارجية
ّ
ال�صينية �أن على الواليات املتحدة «وقف
متعمد للنيات اال�سرتاتيجية
حتريف
ّ
ّ
لل�صني ،والتخلي ع��ن مفاهيم عفا
عليها ال��زم��ن ،مثل ذهنية احل��رب
الباردة».
ور�أت ال�سفــارة ال�صينيــة يف وا�شنطن
«�أن��ان��ي��ـ��ـ��ـ��ة» يف �أن ت�ضـــع دول��ـ��ـ��ة
«م�صـاحلـهــا الوطنيـة ف��وق م�صالــح
ال���دول الأخ����رى وامل�صلحة امل�شرتكة
للمجتمع الدويل».

ماذا يقولون يف الواليات املتحدة
الأمريكية؟

ر�أى خبري �سابق يف وكالة اال�ستخبارات
املركزية الأمريكية �أن ا�سرتاتيجية
الأم���ن القومي الأم�يرك��ي��ة اجل��دي��دة
ميكن �أن تدفع الواليات املتحدة �إىل
�صراعات دولية جديدة.
وقال فيليب جريالدي املدير التنفيذي
ملجل�س امل�صالح الوطنية يف الواليات
املتحدة يف ت�صريح لوكالة «ريـا نوفو�ستي»
الرو�سيةّ �« :إن منح الع�سكريني املزيد
م��ن الأم����وال ،وه��ي يف الأ���ص��ل كثرية
خ�صو�صا � ّأن ذل��ك يخلق
ج� ً�دا ،غباء،
ً
ً
معر�ضا لإغراء
�أداة قوة ،جتعل �أي رئي�س
ا�ستخدامها يف ّ
حل امل�شكالت خارج
احلدود».
لاً
وا�ستطرد اخلبري قائ �إن ترامب وهو
يتحدث عن ا�سرتاتيجية الأمن القومي
اجلديدة ،ا�ستخدم م�صطلحات وعبارات
قومية من �أج��ل �إر�ضاء ناخبيه ومنح
فر�صة «مل�ؤيديه ب�أن ي�سمعوا ما يرغبون يف
�سماعه».
ول��ف��ـ��ت ج�ي�رال���دي �إىل �أن الرئي�س
الأمريكــي دونالد ترامب يف هذه املرة مل
يدرج ال�صني ورو�سيــا يف خانة اخل�صــوم،
ً
ً
لطيفا عــدم �سماع
م�ضيفا «لقد كــان
و�صف ال�صني ورو�سيا بالأعداء ،ويف بع�ض
امل��ج��االت هما بالفعــل مناف�ستان
ومزاحمــتان ،لكن يف حقيقة الأمر ال
تهددان الواليات املتحدة».

املراجع:

• وزارة اخلارجية الأمريكية.
• https://www.whitehouse.gov
• https://www.csis.org/analysis/presidenttrumps-new-national-security-strategy
• https://www.alhurra.com/a/us-nationalsecurity-strategy
• https://www.skynewsarabia.com/web/
article
• https://arabic.rt.com/world
• https://www.defense.gov/News/Article
• http://www.aljazeera.com/news/201712//
china-russia-slam-national-security-strategy.
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�إعداد :العقيد الركن �أنطوان الفتى

اخلليفة املهدي
و�أثر ثورته يف تاريخ ال�سودان احلديث
تركت الثورة املهد ّية �أث ًرا ً
بالغا يف التاريخ احلديث لل�سودان .وهذه الثورة التي
عاما ،عرفت با�سم قائدها اخلليفة املهدي.
ن�شبت يف العام  1881ودامت ً 17
فمن هو هذا اخلليفة ،وما هي �أ�سباب ثورته؟

اخلليفة حممد �أحمد
بن عبدالله املهدي

ولد حممد �أحمد بن عبدالله يف � 12آب
حتدر
 1844يف جزيرة لبب �شمال ال�سودانّ .
من �أ�سرة احرتفت �صناعة املراكب،
وهاجرت يف العام � 1850إىل اجلنوب هر ًبا

ً
وبحثا
من �ضرائب احلكم الرتكي،
�شحت يف منطقة
عن الأخ�شاب التي ّ
ا�ستقرت يف نهاية الأمر
�سكنها .وقد
ّ
يف منطقة كرري �شمال مدينة �أم درمان
حيث ا�ستعادت ن�شاطها يف �صناعة
املراكب.

متيزت �شخ�صية حممد �أحمد املهدي
ّ
بالعناد والت�صميم ،واالن��دف��اع .كما
متيز مظهره اخلارجي بالقوة واجلاذبية.
ّ
فقد كان قوي البنية ذا ابت�سامة عذبة،
�أ�سلوبه يف احلديث �سل�س ،لدرجة �أنه
كان ي�سلب عقول من ي�سمعون خطبه،
زاهدا يحبه النا�س.
�صوفيا
وكان
ً
ً
منذ نعومة �أظافره� ،أظهر حممد �أحمد
ً
ونبوغا يف ّ
ً
تلقي العلم
�شغفا مبك ًرا
و�شجعه
والتبحر يف علوم الزهد
والت�صوفّ ،
ّ
ّ
على ذل��ك �شقيقاه .التحق بخلوات
ع��دي��دة ،منها خ��ل��وة ال�شيخ الفقيه
الها�شمي ،فحفظ القر�آن الكرمي وهو
يف �سن مبكرة ,ومن ثم انتقل �إىل خلوة
ال�شيخ الأم�ين ال�صويلحي حيث �أ�صاب
قد ًرا من العلوم ال�شرعية .كذلك التحق
بالطريقة ال�سمانية وتتلمذ على ال�شيخ
حممد �شريف نور الدائم يف العام ،1871
وان�صرف �إىل حياة الزهد يف جزيرة «�أبا»،
عمه ،و�أ�س�س
حيث ت��زوج فاطمة ابنة ّ
م�سجدا وخلوة لتحفيظ القر�آن الكرمي،
ً
وتعليم الفقه والعلوم الإ�سالمية .وقد
ا�شتهر بني �سكان املنطقة باال�ستقامة
وال��ورع ،فتوافدت �إليه القبائل العربية
الإ�سالمية من منطقة النيل الأبي�ض،
كقبائل دغيم وكنانة والكواهلة
والهبانية واحل�سانية.
بد أ� املهدي ب�إظهار امتعا�ضه من الأحوال
يف ال�سودان من حيث الف�ساد املتف�شي
يف احلكم ،ومظاهر البعد عن الدين،
واملجاهرة باملعا�صي يف املجتمع ،ودعا
النا�س �إىل الزهد والتم�سك بالدين والبعد
عن الرذيلة .فذاع �صيته واجتمع حوله
عدد من الأتباع ،و�صار كهفه يف جزيرة
«�أبا» مزا ًرا لطالبي الوعظ والربكات.
اعتقد املهدي �أن الله عز وجل ّ
كلفه،
إلهية ور�ؤي���ة نبو ّية �أتته يف
عرب �أوام���ر � ّ
املنام ،القيام بالثورة املهد ّية .ففي العام
� 1881أ���ص��در من�شوره ال�شهري «من�شور
الدعوة» الذي �شرح فيه دعوته وتكليفه
بالقيام بالثورة .ويف �شهر حزيران من
ال�سنة نف�سهاّ � ،أم دارته يف جزيرة «�أبا»
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�أ�صحابه من الفقهاء والأعيان ورجال
الدين ّ
إماما مهد ًّيا.
ومتت مبايعته � ً

�أ�سباب قيام الثورة املهد ّية

ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن الأ���س��ب��اب التي
عجلت يف قيام الثورة املهد ّية يف ال�سودان،
و�أبرزها:
 �أعمال العنف التي �صاحبت احلكمالرتكي ،ومنها �أعمال القتل والتخريب
ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا احل��اك��م حم��م��د بك
�ضد العديد من القبائل.
الدفرتدار ّ
 ال�ضرائب الباهظة التي �أنهكتكاهل املواطن ال�سوداين ،وقد ا�ستخدمت
ال��ق� ّ�وة يف حت�صيل ه��ذه ال�ضرائب ،مما
و ّلد حالة من ال�سخط و�سط املجموعات
ال�سودانية �ضد احلكم الرتكي.
الرتكية الق�ضاء
 حماولة احلكومةّ
على جتارة الرقيق ،الأمر الذى �أدى �إىل
توجيه �ضربة موجعة �إىل م��ورد ال�ثروة
الأ�سا�سي الذي قام عليه االقت�صاد املنزيل
والزراعي يف ال�سودان يف تلك الفرتة.
 �سيا�سة اخل���داع ال��ت��ي انتهجتهااحل��ك��وم��ة ال�ترك��ي��ة جت���اه القبائل
العربية ،مما �أث��ار حفيظتها ونقمتها
على �سيا�سة التفريق املعتمدة.

جي�ش املهد ّية

ت��ك� ّ�ون جي�ش املهد ّية م��ن القبائل
إ�سالمية من منطقة النيل
العربية ال
ّ
الأب��ي�����ض وك��ردف��ان التي �أ ّي���دت دع��وة
اخلليفة املهدي وبايعته ،و�أهمها قبائل
دغيم وكنانة والكواهلة والهبانية
واحل�سانية.
�ك��ل «ال���رب���ع» ال��وح��دة القتالية
���ش� ّ
الأ�سا�سية املتكاملة يف جي�ش املهد ّية.
وكان تعداد �أف��راده غري ثابت ،لكنّ ه
ال ي��ق� ّ�ل ع��ن ث��م��امن��ائ��ة م��ق��ات��ل ،وق��د
ي�صل العدد �إىل ب�ضعة �آالف ،مثل «ربع
املالزمية» يف مدينة �أم درم��ان ،وال��ذي
ّ
تنظيما (ما
يعترب من �أكرث الوحدات
ً
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بني  800و 1200مقاتل).
يتكون الربع من الوحدات القتالية
��راب���ة ،البنادقة،
الآت���ي ذك��ره��ا :احل� ّ
اخليالة ،وال��ف��رق اخلا�صة (اجلهاد ّية
ّ
واملالزمية).
ّ
احلرابة:
• ّ
�م��ل��ة ال�����س�لاح الأب��ي�����ض وق��وة
ه��م ح� َ
االقتحام الرئي�سة ،ويتم تق�سيمهم على
الرايات ح�سب القبائل �أو فروع القبائل،

من الفر�سان لكل «ربع»� ،أوكل �إليهم
مهمة اال�ستطالع البعيد والعمليات
الت�صادمية �أثناء املعارك.
لاً
ولكي يكون املقاتل خ� ّ�ي�ا  ،كان
عليه �أن يتمتع بال�شجاعة وبالقدرة
املادية ل�شراء فر�س ،لذلك مل يكن عدد
ّ
يت�سلح الفار�س بحربة
اخليالة ثابتً ا.
ّ
ّ
طويلة و�سيف يتقلده على جنبه الأي�سر،
يتم
و�إذا كان يف مهمة ا�ستطالعيةّ ،

�أم��ا ت��ع��داد ال��راي��ات فيتفاوت بح�سب
مقدرة كل �أمري على ح�شد الرجال.
يقود الراية �أمري ،ويتم تق�سيمها عندما
تكون كبرية �إىل مئات ،حيث يقود
وتق�سم املئات
كل منها «مئة ر�أ���س».
ّ
«مقدميات» ،على ر�أ�س كل منها
�إىل
ّ
«املقدمية» من 25
م��ق� ّ�دم ،وتتكون
ّ
ً
رج�لاّ � .أم��ا �سالح مقاتلي ال��راي��ة فهو
عبارة عن �سيف وحربة طويلة و�أربعة
حراب ق�صرية لكل منهم.
• البنادقة:
ُيعتربون قوة النريان الرئي�سة ،تق�سيمهم
��راب���ة ،ويعتمد
م�شابه لتق�سيم احل� ّ
ت�سليحهم على بنادق الرمنغتون.
• اخل ّيالة:
اخليالة من عرب «البقارة»،
غالبية
ّ
وقد اعتمد اخلليفة املهدي على ا�سترياد
عددا
وخ�ص�ص ً
اخليول من منطقة دارفورّ ،

ت�سليحه ببندقية و�سبعة �أحزمة ذخرية،
�أما هندام الفر�سان فهو العمائم احلمراء
واحلزام الأحمر.
• الفرق اخلا�صة:
ت�ضم هذه الفرق اجلهادية واملالزمية
حد كبري قوات الإنك�شارية
وت�شبه �إىل ّ
يف ال�سلطنة العثمانية ،وه��ي �أ�شبه
البولي�سية منها بالقوات
ب��ال��ق��وات
ّ
عدل تنظيم املالزمية
الع�سكرية .وقد ّ
بحيث �أ�صبح ق�سم منها قوة �ضاربة،
و�شكل احلر�س اخلا�ص الق�سم الآخ��ر.
ّ
ومثلما كانت الإنك�شارية الدعامة
الأ�سا�سية لقيام الدولة العثمانية والعامل
الأ�سا�سي يف �سقوطها بعد ذلك ،كانت
القوات اجلهادية � ً
أي�ضا العامل الأهم يف
تثبيت دعائم املهد ّية ويف جمع ال�ضرائب
مل�صلحتها ،لكنها كانت � ً
أي�ضا �سبب
انهيارها من الداخل.

• قوات املالزمية:
كانت قوات املالزمية احلر�س اخلا�ص
للخليفة عبدالله وقد �أوكل �أمر تلك
القوات �إىل ابنه عثمان �شيخ الدين.
وعندما ارتفعت �أعداد عنا�صرها ب�صورة
ك��ب�يرة� ،أن�شئ لهم بيت م��ال خا�ص
وخم���زن خ��ا���ص لأ�سلحتهم ،ل�ضمان
والئهم .وي�شار هنا �إىل �أن قوات املالزمية
كانت ت�ضم �أبناء القبائل اخلال�صة الوالء

اختيارهم بدقة ،ويتجمعون يف رايتني
ّ
م�سلحتني باحلراب الطويلة ،ويلب�سون
اجلبة وقد رفعت �سراويلهم �إىل ما فوق
الركبة ،وال يلب�سون عمة بل طاقية
�ضخمة ذات قرنني.
 البلطجية� :سميت كذلك ل ّأن�سالح �أفرادها هو بلطة �ضخمة .وهي
مقدميات.
تت�ألف من عدة
ّ

للخليفة عبدالله ،وهي بذلك تختلف
ً
ريا عن الرايات التي كانت
اختالفا كب ً
كل واحدة منها تتبع لقبيلة حمددة.
مع تزايد �ش�أن قوات املالزمية ،عمل
اخلليفة عبد الله على جعل ق�سم منها
قوة �ضاربة و�سريعة ورئي�سة يف اجلي�ش،
وف�صل عنها حر�سه اخلا�ص الذي �أ�صبح
حتت قيادته املبا�شرة.
تكون هذا احلر�س من �ألفي مقاتل
وقد
ّ
ّ
م�سلحني بالبنادق ومق�سمني �إىل ربعني.
الربع الأول هو «ربع الإمداد» ،و�سالحه
بنادق الرمنغتون� ،أما الربع الثاين فقد
�ضم:
ّ
 اخل�شخ�شان :يحملون بنادق �صيدالأف��ي��ال وك��ان��ت ت�سمى رب��ع مدفع،
ويلب�سون �صدرية فوق اجلبة.
 امل�شمراتية :ه��م مقاتلون ط��والالقامة ميتازون ب�ضخامة اجل�سم ،ويتم

التكتيك الع�سكري
وكيفية ا�ستثماره يف املعارك

«�أب��ا» (املقر اال�سا�سي للجي�ش املهدي)
باجتاه منطقة «قدير» .وعندما و�صلته
معلومات ا�ستخباراتية ع��ن حت� ّ�رك
القوات احلكومية (كانت ال�سودان
ك��م��ا م�����ص��ر حت��ت ح��ك��م اخل��دي��وي
ا�سماعيل) �إىل املنطقة نف�سها ،كمن
مم��را �إل��زام� ًّ�ي��ا لهذه
يف غابة ت�شكل
ًّ
مربع
القوات ،ون�شر جي�شه على �شكل ّ
اخليالة على
يتو�سطه امل�شاة ،فيما
ّ
اجلوانب .وباعتماد املفاج�أة وال�سرعة
قدر له الن�صر .وعلى
وااللتحام ال�سريعّ ،
ال��رغ��م م��ن � ّأن ق��وات اخل�صم كانت
جمهزة بالأ�سلحة النارية� ،إلاّ �أ ّنها مل
ّ
تتمكن من ا�ستعمالها.
ّ

ح�صار مدينة اخلرطوم
و�سقوطها ( 26كانون الثاين )1885

ات�صف التكتيك الع�سكري الذي
اتبعه امل��ه��دي باملرونة والتكيف مع
ظ��روف املعركة وعنا�صرها (املحيط،
ال��ع��دو ،ق��وات ال�����ص��دي��ق .)...ففي حني
اعتمد التكتيك الهجومي وااللتحام
ال�سريع القائم على عن�صر املفاج�أة يف
معاركه الأوىل ،انتقل �إىل تكتيك
«تقنية احل�صار» يف
من نوع �آخ��ر وهو
ّ
معاركه الالحقة .من هنا �سن�أتي على
ذكر معركتني تظهران ب�شكل وا�ضح
كيفية ا�ستفادته من الظروف لتحقيق
االنت�صار.

معركة «قدير»  9كانون الأول 1881

ُق ّدر عدد قوات املهدي يف هذه املعركة
بحواىل  8000مقاتل� ،سار بهم من جزيرة

���ض��رب امل��ه��دي ح�����ص��ا ًرا ���ش��دي� ً�دا على
اخل��رط��وم مل��دة �ستة �أي���ام ،وم��ن ثالث
جهات ،وقد اعتمد على قوات اجلهاد ّية
والأ���س��ل��ح��ة ال��ن��اري��ة ال��ت��ي غنمها من
القوات احلكومية .وعلى الرغم من
التح�صينات التي كانت حتمي املدينة
(خنادق مائية و�أ�سالك حديدية م�سنّ نة)
وا�ستب�سال اجلنود (حواىل � 20ألف) ،الذين
حاربوا بقوة و�شجاعة� ،سقطت اخلرطوم
ب�سبب احل�����ص��ار املحكم ال���ذي منع
و�صول امل�ؤن .ويف فجر  26كانون الثاين،
�شنت ق��وات املهدي ،امل��ق� ّ�درة ب��ـ� 40ألف
هجوما من جهة النيل الأبي�ض
مقاتل،
ً
ومتكنت من اخرتاق الدفاعات وفتح
ثغرة �صغرية عربت من خاللها �إىل مقر
قائد احلامية وقتلته.

نهاية الثورة املهد ّية

يف �صبيحة � 2أيلول  1898وقعت معركة
بني اجلي�ش املهدي والقوات الربيطانية
ت�ساندها قوات م�صرية ،وذلك يف مدينة
كرري �شمال �أم درم��ان عا�صمة الدولة
امل��ه��د ّي��ة .ك��ان ق��وام ال��ق��وات املهد ّية
ح��واىل  60ال��ف جندى ،وتعداد اجلي�ش
الإنكليزي  -امل�صري ح��واىل � 6آالف
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من التاريخ
ّ
م�سلحني ب��امل��داف��ع الر�شا�شة
ج��ن��دي
الأوتوماتكيية احل��دي��ث��ة ،تدعمهم
ال��ب��واخ��ر احل��رب��ي��ة .ب���د�أت املعركة يف
�صباحا و�شن جي�ش
ال�ساعة ال�ساد�سة
ً
لاً
هجوما �شام على القوات
املهد ّية
ً
ّ
يتمكن �أي جندي
املحتلة من دون �أن
ّ
�سوداين من الو�صول �إىل مع�سكر القوى
امل��ع��ادي��ة ب�سبب كثافة ال��ن�يران .يف
�صباحا �أي بعد
مت��ام ال�ساعة الثامنة
ً
�ساعتني من بداية املعركة� ،أمر القائد
الإنكليزي كت�شرن بوقف �إطالق النار
بعد �سقوط �أكرث من � 18ألف قتيل من
�أن�صار املهدي� ،إ�ضافة �إىل �أكرث من 30
الف جريح .انتهت املعركة بان�سحاب
جي�ش املهد ّية �إىل غرب ال�سودان ودخول
كت�شرن �أم درمان عا�صمة الدولة املهد ّية.

�أثر الثورة املهد ّية يف تاريخ ال�سودان

على الرغم من � ّأن الثورة املهد ّية التي
ا�ستمرت حواىل �سبع ع�شرة �سنة قد متّ
�سحقها� ،إ ّال �أن ت�أثريها على التاريخ
وا�ضحا يف عدة
احلديث لل�سودان ب��دا
ً
جماالت.
على ال�صعيد الع�سكري ،يعترب الإمام
املهدي امل�ؤ�س�س الأول لتنظيم ع�سكري
يف ال�سودان �شبيه ب�أكرب اجليو�ش التي
أهمها .فقد نقل
عرفتها تلك احلقبة و� ّ
ٍ
عمل قبلي فو�ضوي ال يراعي
القتال من
�أب�سط القواعد الع�سكرية� ،إىل عمل
مق�سم
يخو�ضه جي�ش نظامي ،م��د ّرب،
ّ
�إىل �أ�سلحة ووح���دات ،على ر�أ���س كل
منها قائد يرعى �ش�ؤونها ويالحق �أمورها
التدريبية والقتالية واللوج�ستية ،وي�سهر
على ان�ضباطها.
على ال�صعيد ال�سيا�سي ،ورغم انتظام
املجتمع القبلي ال�سوداين يف ممالك
و�سالطني منذ التاريخ القدميّ ،
ظلت
هذه النظم �ضمن حدود القبيلة وفروعها
و�ضمن بقعة جغرافية حم���دودة .ومع
توحدت معظم
انطالق الدعوة املهد ّيةّ ،
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إ�سالمية
القبائل العربية �أو الأفريقية ال
ّ
يف �شمال ال�سودان وغربه وو�سطه ،ويف
كردفان ودارف��ور ،حتت قيادة املهدي،

امل�صادر واملراجع:

 ح�سن �أحمد �إبراهيم ،تاريخ ال�سوداناحلديث ،دار الن�شر الرتبوي ،اخلرطوم،
ط1987 ،1م.
 ب .م هولت ،دولة املهد ّية يف ال�سودان،ترجمة جميل عبيد ،دار الفكر العربي،
بريوت1978 ،م.
 مو�سى املبارك احل�سن ،تاريخ دارفورال�سيا�سي ،دار جامعة اخلرطوم للطباعة

ف�أ�صبحت حركته ال�سيا�سية ن��واة
مقومــات �سيا�سيـة
م�شــروع دولــة ذات
ّ
واجتماعيــة واقت�صاد ّيــة وع�سكر ّيــة.
ّ
والن�شر ،اخلرطوم.
 بابكر �أح��م��د م��و���س��ى ،الرتكيةواملهد ّية يف ال�سودان ،دار الثقافة للطباعة
والن�شر ،اخلرطوم.
 ابراهيم �شحاته ح�سن� ،إمارة اال�سالماملهد ّية يف ال�سودان ،دار القومية العربية
للثقافة والن�شر ،اخلرطوم.
 نعوم �شقري ،جغرافيا وتاريخ ال�سودان،دار عزة للطباعة والن�شر ،اخلرطوم.

وقفة وفاء
�إعداد :ليال �صقر الفحل

ال�س ّيدة نعمت عون ت�شارك الأطفال
بهجة العيد يف قاعة العماد جنيم يف الريزة
كرمت قيادة اجلي�ش �أبناء الع�سكريني ال�شهداء و�شاركتهم
ّ
ّ
املقدم
بهجة العيد ،يف احتفال نظمته بالتعاون مع م� ّؤ�س�سة
ّ
ال�شهيد �صبحي العاقوري ،و�أقيم يف قاعة العماد جنيم يف وزارة
الدفاع الوطني .ح�ضر االحتفال العميد الركن ميالد ا�سحق
ً
ال�سيدة
ممثال العماد قائد اجلي�ش ،وعقيلة قائد اجلي�ش
ّ
نعمت نعمة عون وعدد كبري من �ضباط اجلي�ش وقوات الأمم
ومدعوين.
املتحدة امل� ّؤقتة يف لبنان� ،إىل �إعالميني
ّ
وقد �ألقى العميد الركن ا�سحق كلمة باملنا�سبة ،هنّ أ� فيها
متوج ًها بال�شكر
احل�ضور مبنا�سبة حلول الأعياد املجيدة،
ّ
ال�سيدة ليا العاقوري على مبادرتها جتاه �أبناء ال�شهداء،
�إىل
ّ
ؤك ًدا عمق العالقة بني امل� ّؤ�س�سة الع�سكرية وعائالت
م� ّ
ال�شهداء.
عمت القاعة على وقع �أغ� ٍ
�ان ميالد ّية �أن�شدها
البهجة ّ
ّ
كورال امل� ّؤ�س�سة ،واكتملت مع ت�سلم �أبناء ال�شهداء الهدايا

قدم الأوالد لوحة
التي طلبوها من «بابا نويل» .وبدورهمّ ،
ر�سموها للقائد وعقيلته .واختتم االحتفال بتبادل الدروع
التذكارية وكوكتيل �شارك فيه جميع املدعوين.

دعما مل� ّؤ�س�سة ال�شهيد �صبحي العاقوري
ع�شاء يف كازينو لبنان ً
�أقيم يف �صالة ال�سفراء يف كازينو لبنان حفل ع�شاء عاد ريعه
لدعم ن�شاطات م� ّؤ�س�سة ال�شهيد �صبحي العاقوري .ح�ضر احلفل
العميد الركن مي�شال �شمعون ممثلاً العماد قائد اجلي�ش� ،إىل
املدنيني.
واملدعوين
جانب عدد من ال�ضباط
ّ
ّ
ّ
تخلل احلفل ح�ضور عر�ض وثائقي عن عمل م� ّؤ�س�سة ال�شهيد
�صبحي العاقوري خالل الأعوام الع�شر املن�صرمة ،مع ما حملته
من ت�ضامن يف االبت�سامة والدمعة مع عائالت ّلبى �أربابها نداء
و�ضحوا بحياتهم يف �سبيل ال�شرف والبطولة.
الواجب،
ّ
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تكرمي ل�شهداء لواء امل�شاة ال�سابع
يف نادي الرتباء املركزي -ال�شمال
ا�ستذكر لواء امل�شاة ال�سابع �شهداءه الذين �سقطوا تلبية لنداء
الواجب منذ ت�أ�سي�سه ،يف احتفالٍ رمزي �أقيم يف نادي الرتباء
تخليدا لذكراهم .تر�أ�س االحتفال قائد
املركزي  -ال�شمال
ً
ً
ومما
اللواء العميد روجيه حلو ممثال العماد قائد اجلي�شّ .
جاء يف الكلمة التي �ألقاها يف املنا�سبة�« :شهداء اجلي�ش هم
عزتنا وكرامتنا ،وهم �إرث م�سريتنا ونب�ض حا�ضرنا،
مبعث ّ
والبو�صلــة التــي ال تخطــئ االجتــاه .لوالهــم ملا بقــي لنــا
تر�سخــت يف
وطن نفتخر بــه حتــت وجــه ال�شمــ�س ،وملــا ّ
قلوبنــا معاين الإيثار وال�شجاعة والبطولة ،والت�ضحية الأغلى،
دفاعا عــن الأهــل والتــراب وقيــم احلريــة وال�سيــادة
ً
واال�ستقــالل».
وحيا العميد حلو عائالت ال�شهداء و�أبناءهم م�ستذك ًرا
ّ
�آباءهم الذين ز ّينوا هامات اللواء ب�أكاليل املجد والغار

 ...ومطعم اجلبل -الربيج � ً
أي�ضا

جر ًيا على عادتها كما يف كل عام ،ويف ح�ضور العميد
الركن مر�سال حنو�ش كريوز ممثلاً قائد اجلي�ش ،فتحت �أ�سرة
مطعم اجلبل -الربيج �أبوابها �أمام �أوالد الع�سكريني ال�شهداء.

فر�سخوا مكانته بني �سائر الوحدات الع�سكر ّية ،وزادوا على
ّ
�إرثه الع�سكري م�آثر وبطوالت ال تن�سى� ،ستبقى على مدى
الزمن� ،شعلة ت�ستنري بها �أجيال اللواء على طريق ال�شرف
والت�ضحية والوفاء.
ُ
كتيب عن
واختتم االحتفال بكوكتيل ق� ّ�دم خالله
ّ
حياة كل من ال�شهداء اىل ذويهم ،بالإ�ضافة �إىل هدايا رمزية
من م� ّؤ�س�سة ال�شهيد �صبحي العاقوري.

ال�سيدة ليا العاقوري رئي�سة
حد قول
فهي �أ�سرتهم الثانية على ّ
ّ
م� ّؤ�س�سة ال�شهيد �صبحي العاقوري.
طيبة ،و�أج��واء مرحة و�أغ� ٍ
�ان و�أنا�شيد ميالد ّية وهدايا
لقمة ّ
كثرية من امل� ّؤ�س�سة ،وفرح عارم غمر الأوالد �شاركهم فيه
الأخوان حبيب وجهاد ّ
�سلوم �صاح َبي املطعم اللذين حر�صا
على �أن يكون كل �شيء ً
الئقا بعائالت الأبطال الذين فدوا
لبنان ب�أرواحهم.
ريا تال العميد الركن كريوز كتاب �شكر با�سم العماد
�أخ ً
ّ
قدم لهما
قائد اجلي�ش ،تقدي ًرا ملبادرة الأخوين �سلوم ،فيما ّ
الأوالد باقات من الزهور عربون حمبة.
العدد 391

101

امليالد
يف الثكنات

�إعداد :نينا عقل خليل

احتفاالت وترفيه وهدايا...
يتجول يف املناطق
العيد ّ

يف منا�سبة �أعياد �آخر ال�سنة� ،أُقيمت احتفاالت عديدة
ّ
نظمتها قيادة اجلي�ش وجمعيات وم�ؤ�س�سات� ،أدخلت الأمل
والفرح �إىل قلوب عائالت الع�سكريني ال�شهداء.

قيادات املناطق

أُ�قيمت يف نوادي الرتباء املركزية يف املناطق (جبل لبنان،
ّ
تخللتها برامج ترفيهية
البقاع وال�شمال) ،حفالت فنّ ية
وتقدمي هدايا �إىل �أوالد الع�سكريني ال�شهداء� ،إ�ضافة �إىل
م�ساعدات مالية ،وذلك ب�إ�شراف �ضباط من �أق�سام �إدارة ورعاية
�ش�ؤون الع�سكريني يف املناطق.
ّ
ممثلو قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون
ح�ضر االحتفاالت
الذين �ألقوا كلمات �أ�شادوا فيها مب�آثر ال�شهداء وت�ضحيات
عائالتهم.

نادي الرتباء املركزي – ال�شمال

يف ن���ادي ال��رت��ب��اء امل��رك��زي  -ال�شمالّ ،
نظمت جمعية
راهبات ي�سوع ومرمي  -الربوة ،احتفا ًال ح�ضره مئة ٍ
ولد من
�أبناء �شهداء اجلي�ش يف منطقة عكار� ،إىل جانب عدد من

ال�ضباط وعائالت ال�شهداءّ .
تخلل االحتفال توزيع هدايا على
الأطفال الذين غمرهـم الفـرح ،بالإ�ضافـة �إلـى ت�سليم درع
ّ
ملمثلـة ديـر راهبـات ي�سـوع ومريـم عربـون �شكـر
اجلي�ش
وتقديـر.
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 ...ويف الفيا�ضية

ملنا�سبة الأعياد � ً
ترفيهيا
أي�ضا� ،أقامت رئي�سة «م�ؤ�س�سة مبادرات للتنمية الإن�سانية» الدكتورة �سلوى غدار يون�س احتفا ًال
ً
يف نادي الرتباء املركزي يف الفيا�ضية ،ح�ضره �أبناء الع�سكريني ال�شهداء (من عمر � 13سنة وما دون) الذين توافدوا من
خمتلف املناطق.
ّ
تخلل االحتفال ،عر�ض م�سرحي وغداء ،واختُتم بت�سليم باقة ورد وكتاب �شكر للدكتورة �سلوى غدار يون�س تقدي ًرا
ملبادرتها الكرمية.

فيلم �سينمائي

ال�سيدة كر�ستني داود الر ّي�س
كرمت رئي�سة الثانوية الإجنيلية – زحلة
برعاية قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون،
ّ
ّ
�أبناء الع�سكريني ال�شهداء (من منطقة البقاع) ،فدعتهم حل�ضور فيلم �سينمائي بعنوان « »Paddingtonيف �سينما
لل�سيدة كر�ستني داود الر ّي�س تقدي ًرا
« »Stargateزحلة� .أعقــب العــر�ض توزيع هدايا على الأوالد ،وتقدمي درع اجلي�ش
ّ
ملبادرتها واهتمامهـا ب�أبناء �شهداء اجليـ�ش.
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جمعية LRC Lebrelief

دعت جمعية � LRC Lebreliefأبناء الع�سكريني ال�شهداء يف منطقة ال�شمال مع ذويهم حل�ضور عر�ض من م�سرحية
«بكفّ ي هدر» للحد من هدر املياه ،وذلك على م�سرح قيادة منطقة ال�شمال يف القبة.
ح�ضر امل�سرحية عائالت الع�سكريني ال�شهداء� ،إىل جانب �ضباط وع�سكريني من ق�سم رعاية �ش�ؤون الع�سكريني يف
املنطقة ،و�أعقبها توزيع الهدايا على الأوالد الذين ز ّينوا املكان ب�ضحكاتهم ومرحهم .كما متّ تقديمّ درع تذكاري
با�سم اجلمعية عربون �شكر وتقدير.على مبادرتها الكرمية.

م�ست�شفى ال�ساحل

نظم م�ست�شفى ال�ساحل اجلامعي حفلاً
ّ
ّ
ممثل
ترفيهيا لأبناء الع�سكريني ال�شهداء يف نادي ال�ضباط يف الريزة ،ح�ضره
ً
أكد يف كلمته «� ّأن هذا الن�شاط ي�أتي كواجب
العماد قائد اجلي�ش ،ورئي�س جمموعة ال�ساحل الدكتور فادي عالمة الذي � ّ
وطني ير�سم طبيعة العالقة الوثيقة للم�ؤ�س�سة الع�سكرية مع امل�ست�شفى ،وللتخفيف بع�ض ال�شيء من �آالم عائالت
وعزته».
ال�شهداء الذين خ�سروا ركنً ا �
أ�سا�سيا من عائالتهم يف �سبيل هذا الوطن ّ
ً
ّ
تخلل االحتفال ن�شاطات ترفيهية وتوزيع هدايا ون�شاطات �أخرى.

العدد 391

105

امليالد
يف الثكنات

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

عيد امليالد يف ثكنة �أبلح
بدعوة من جمعية «كلنا �إلك»

مبنا�سبة عيدي امليالد ور�أ�س
ال�سنة املجيدة� ،أقامت ال�سيدة
ك���ارول�ي�ن م��ع��ل��وف ���س��ع��اده
رئي�سة جمعية «كلنا �إلك»
احتفا ًال لأبناء الع�سكريني
(يف اخلدمة الفعلية) املنتمني
�إىل منطقة البقاع (حواىل
 600ولد راوحت �أعمارهم بني
 6و� 12سنة) ،وذلك يف ثكنة
اليا�س �أبو �سليمان يف �أبلح.
ح�ضر االحتفال ع��دد من
�ضباط املنطقة يف البقاع� ،إىل
عدد من الفاعليات الر�سمية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ،ورئ��ي�����س��ة
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اجلمعية و�أع�ضائها.
ب��ع��د ب��ال��ن�����ش��ي��د ال��وط��ن��ي
اللبناين� ،ألقت الإعالمية
ج��ان دارك �أب��ي ياغي التي
ق��دم��ت االح��ت��ف��ال كلمة
ّ
��وه���ت ف��ي��ه��ا بن�شاطات
ن� ّ
ال�سيدة ك��ارول�ين معلوف
�سعاده على �صعيد امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية التي لها يف قلبها
حبها لعائلتها
م�ساحة توازي َّ
ال�صغرية...
و�أل��ق��ت رئي�سة اجلمعية
كلمة تناولت فيها معاين
الأعياد املجيدة ،ومما قالته:

وهل �أجمل من عيد امليالد
ّ
إن�ساين
نتبادل فيه ال � ِدف َء ال
ّ
فيحل العيد
مع الآخ��ري��ن،
ً
ال�سالم والأمان
حامال معه
َ
واملحبة والتعاون واخلدمة .
ولتج�سيد هذه املحبة ،نتوقف
يف كل عام ،كما عودتكم
جمعيتنا ،مع �أوالد امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،ه��ذه امل�ؤ�س�سة
الوطنية ،والتي لها مكانة
كبرية يف قلوبنا...
و�أ�ضافت :جئناكم اليوم،
يا �أبناء الع�سكريني الأحباء،
ال��ق��ادم�ين م��ن ك��ل �أن��ح��اء
البقاع ،لنقول لكم� ،أنتم
م�ستقبل هذا الوطن ،و�سوف
حتملون يف الغد ،م�شعل العزِّ
َّ
فت�سلحوا بالعلم
وراية لبنان،
وال��ث��ق��اف��ة وح��اف��ظ��وا على
ح�ضارة هذا الوطن.
يف اخلتام� ،شكرت ال�سيدة

م��ع��ل��وف �أ���ص��ح��اب الأي����ادي
البي�ضاء وخ���ّ��ص��ت بالذكر
ال�سيدين �إيلي �صقر (�صاحب
 ،)Latour Bakeryوجان
ا�سطفان (�صاحب �شركة
وق���دم العميد
.)Junette
ّ
دروع���ا
علي احل���اج ح�سن
ً
تكرميية ع��رب��ون �شكر
وتقدير با�سم قيادة اجلي�ش
�إىل كل من :ال�سيدة مارلني
�ضاهر ،ال�سيد �إيلي جرج�س،
ال�سيدة نوال �سعاده ،وال�سيدة
ك��ارول�ين معلوف �سعاده،
مل�����س��اه��م��ت��ه��م يف �إجن����اح
االحتفال.
ّ
تخلل االح��ت��ف��ال ،عر�ض
فني و�أل��ع��اب للأطفال مع
ّ
�ساره كيدز ،ويف اخلتام قطع
قالبا من احللوى،
احلا�ضرون ً
ومتّ توزيع الهدايا على الأوالد
يف �أجواء مفعمة بالفرح.

�أماكن
وذكريات

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

كفر�شيما بلدة الفنانني
تكرم �أبناءها
والأدباء وال�شعراء ّ

هنا ولدوا وعا�شوا ومنت بذور �إبداعهم

ارتبط ا�سمها ب�أ�سماء كبار خرجوا من
رحمها ونرثوا فكرهم و�أدبهم و�شِ عرهم
وفنهم ومو�سيقاهم يف �أرجاء الوطن ويف
العامل كله .هي بلدة كفر�شيما التي ما زالت
حتافظ على مظهر القرية اللبنانية الغنية
ببيوتها الرتاثية القدمية .بيوت احت�ضنت
كبا ًرا �أث� َ�روا احلركة الأدبية وال�صحافية
والفنية يف لبنان .يف هذا التحقيق ن�س ّلط
ال�ضوء على امل�شروع الثقايف لبلدية
كفر�شيما ،الذي �أ�ضاء بيوتها و�شوارعها
و�أعاد احلياة �إىل �أعالمها.

امل�شروع فر�ض نف�سه

امل�شروع الرتاثي والثقايف «هنا عا�ش»
الذي نفّ ذته البلدية� ،أخذنا �إىل كفر�شيما
تعرفنا �إىل �أماكن ترعرع فيها
حيث ّ
رعيل من املبدعني والفنانني و�أع�لام
ال�صحافة ،الذين �أعادت البلدية �إ�ضاءة
بيوتهم وو�ضعت �إ�شارات ّ
تدل �إليها.
فكرة امل�شروع هي التي فر�ضت نف�سها
على البلدة ،يقول رئي�س بلديتها املحامي
الكم الهائل من
الرجي ،نظ ًرا �إىل
و�سيم ّ
ّ
املفكرين والأدب��اء وال�شعراء والفنانني
ّ

واملو�سيقيني من
�أبناء كفر�شيما،
وك��� ّأن ه��واء هذه
البلدة يتولىّ نقل
«ع��دوى الإب��داع»
�إىل من ترعرعوا
ف��ي��ه��ا .م��ن هنا
ك��������ان ���س��ع��ي
البلدية �إىل �إن�شاء
ي�ضم �إرث �أعالم
متحف ومركز ثقايف
ّ
كفر�شيما .ب���د�أ العمل على �إجن��از
اخلطوة الأوىل من ه��ذا امل�شروع والتي
تق�ضي بتكليف فريق عمل جلمع
تو�صل فريق
�أر�شيف �أعالم البلدة .وقد ّ
العمل لغاية اليوم �إىل �إح�صاء حواىل
� 105شخ�صيات من كفر�شيما ملعوا يف
زمنهم ،و� ّأدوا �أدوا ًرا ب��ارزة يف جماالت
عملهم و�إنتاجهم .غالبية هذه الأ�سماء
وعربيا و�إن تفاوتت �شهرة
حمليا
ُعرفت
ًّ
ًّ
ٍ
كل منهم بح�سب جماله وظروفه.

خ�ص�صت البلدية مكتبة جلمع
ّ
�أر�شيف ه���ؤالء و�أعمالهم من كتب
متهيدا لنقلها �إىل املتحف
وم�ؤلفات
ً
املنوي �إن�شا�ؤه يف املبنى الأث��ري يف البلدة
بعد امتالكه (املفاو�ضات جارية) والذي
يعود �إىل احلقبة ال�شهابية .قبل احلرب
اللبنانية� ،شغل هذا املبنى نادي الأدب
والريا�ضة ال��ذي ت�أ�س�س يف العام ،1947
وافتتحه يومها الرئي�س ب�شاره اخلوري.
ومع انطالق احلرب يف العام � ،1975أقفل
النادي و�أهمل املبنى.
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�أماكن
وذكريات

م�شروع «هنا عا�ش» كناية عن لوحة
ٍ
أحرف
املكرم ب�
حتمل �إ�سم ال�شخ�ص
ّ
ذهبية مع الإ�شارة �إىل الفرتة التي عا�ش
فيها و�إىل املجال الذي عمل فيه ،وحفرت
على مدخل منزله� .إلاّ � ّأن امل�شروع مل
ت�ضمنها
ي�شمل الأ���س��م��اء ال���ـ 105التي
ّ
إ�سما من
الإح�صاء ،بل فقط حواىل ً � 40
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الذين ما زالت منازلهم التي �سكنوها
ملكا
يف املا�ضي قائمة و�إن مل تعد اليوم
ً
لورثتهم.
رح��ب��وا ب��امل��ب��ادرة و�أث��ن��وا
�أه���ل البلدة ّ
عليها ،معتربين �أ ّن��ه��ا تعيد �إحياء
تراث مبدعني تفتخر بهم كفر�شيما،
وجت��ع��ل ذك��راه��م ح��ا���ض��رة .فاجليل
اجل��دي��د م��ن �أب��ن��اء كفر�شيما يجهل
ر ّوادها ،ومعظمهم ال يعرفون مثلاً َم ْن
ال�شميل �أو حليم الرومي
هو اليازجي �أو
ّ
وغريهم...
يتحدث رئي�س البلدية ع��ن بع�ض
ّ
ال�صعوبات لناحية جمع املعلومات واملواد
العائدة له�ؤالء الكبار من م�صادرها،
ويقول :من ال�صعب �أحيا ًنا �إقناع ذويهم

امللحنني فيلمون وهبه يف ال�شارع
ل�شيخ
ّ
ال��ذي يحمل ا�سمه ،و�آخ��ر للمو�سيقار
ملحم بركات.

امللحنني
يف منزل �شيخ ّ

ب�ضرورة تزويدنا ن�سخة عن الأر�شيف الذي
بحوزتهم ،لكن فريق العمل يعمل ما
ّ
لتخطي هذه ال�صعوبة من خالل
بو�سعه
احلوار مع املعنيني بالإ�ضافة �إىل التوا�صل
م��ع اجل��ام��ع��ات وال��ب��ح��ث يف �أر���ش��ي��ف
ال�صحف القدمية.
وختم قائلاً  :كان من ال�ضروري القيام
بهذه اخلطوة ،فنحن نرتكب جرمية
بحق تاريخنا الثقايف والفني والأدبي �إذا
وقريبا� ،سوف
�أهملنا الإ�ضاءة على ر ّواده.
ً
ت�شهد البلدة �إق��ام��ة ن�صب تذكارية
ملبدعي كفر�شيما ،و�أول الغيث متثال

امللحنني فيلمون وهبه،
يف منزل �شيخ
ّ
رحب بامل�شروع
ا�ستقبلنا جنله عماد الذي ّ
ونوه بجهود رئي�س البلدية وفريق العمل،
ّ
ثقافيا اجلندي �أمري
ومن بينهم النا�شط
ًّ
هليل الذي ي�ستهويه ال�تراث وتوثيقه،
ّ
وع�ضو البلدية الأ�ستاذ طوين �سليمان.
و�أب��دى عماد با�سم ورث��ة فيلمون وهبه
اال�ستعداد الكامل لتقدمي �أر�شيف والده
�إىل متحف البلدية حيث يحفظ ويكون
ومرجعا لكل
مبتناول �أهل كفر�شيما،
ً
طالبي العلم الذين يتناولون فيلمون
وهبه يف �أطروحاتهم.
يف �أثناء جتوالنا يف البلدة ،نلتقي �أحد
�أبنائها املغرتبني �سمري وهبه الذي هاجر
يف ال��ع��ام � 1975إىل ال�برازي��ل ،وم��ن ثم
انتقل يف العام � 1994إىل الواليات املتحدة
�سعيدا يف كفر�شيما،
الأمريكية ،يبدو
ً
وي�ستغرق يف �سرد ذكرياته مع فيلمون
وهبه.

مبدعون � َأثروا الرتاث كلمة وفنو ًنا

حملت كفر�شيما ب�ي�رق النبوغ
وجادت على الفن ب�أبناء مبدعني من
ملحنني ومطربني و�شعراء �أغنوا الأغنية
ونغما و�أدا ًء ،من
اللبنانية والعربية حلنً ا
ً
ه�ؤالء:

• حليم الرومي:
بد�أ حليم الرومي حياته الفنّ ية كها ٍو
يف العام  ،1935ف�شارك يف بع�ض احلفالت
اخلا�صة ،وحفالت امل�سارح واملهرجانات
يف حيفا .يف العام  ،1950جاء حليم الرومي
�إىل لبنان لق�ضاء �شهر الع�سل ،فعر�ض
عليه العمل يف الإذاعة اللبنانية حيث
ت �ولىّ �إع��ادة ت�أ�سي�س الق�سم املو�سيقي
لكن الأقدار ا�ستبقته
فيها وتنظيمه.
ّ
عاما (من
يف الإذاعة اللبنانية ثالثني
ً
العام  1950ولغاية  ،)1979عمل خاللها
جاهدا يف رفع م�ستوى الأغنية اللبنانية
ً
ٍ
وبناء �شخ�صيتها ،ويف �إطالق عدد كبري
من املطربني والفنانني.
�أنتج الكثري من الأحل��ان املو�سيقية
والغنائية امل��ن� ّ�وع��ة (ح���واىل  550حلنً ا
متيزت
ل�ل�إذاع��ة اللبنانية وح��ده��ا).
ّ
�أعماله يف جمملها بالعمق والأ�صالة
ال��ف��ن��ي��ة ،وت��ن��اول��ت الأل�����وان الغنائية
واملو�سيقية املعروفة يف الغناء العربي
خ�صو�صا الق�صائد واملو�شحات والأوبرات،
ً
وقد غنّ ت فريوز يف بداياتها العديد من
�أحلانه.
• فيلمون وهبه:
�إذا قلنا كفر�شيما ،مل��ع ف����و ًرا يف
امللحنني و«�سبع
ذاكرتنا �إ�سم �شيخ
ّ
الأغنية» فيلمون �سعيد وهبه (- 1916
 ،)1985الذي بد�أ العمل يف �إذاعة القد�س،
ومغنيا ،وهو فتى .كان يظهر
ملحنً ا
ً
يف معظم م�سرحيات الأخوين رحباين
امللحنني
ب��دور «�سبع» .اعترب «�شيخ»
ّ
العدد 391

109

�أماكن
وذكريات
ملحن بالفطرة ومل
اللبنانيني ،فهو
ّ
يكن يعرف النوتة� .أع��ط��ى ال�سيدة
فريوز �أجمل الأحلان ( 30حلنً ا) ،فد ّوخنا
ال��دوران مع «يا دارة دوري فينا» ،وعدنا
�صغا ًرا معه على «�سطح اجل�ي�ران»،
وانتظرنا «مر�سال املرا�سيل» ،وق�صدنا
«كرم العاليل» ...وغنّ ت له ال�شحرورة
�صباح  250حلنً ا منها« :دخل عيونك
و«ع
حاكينا» و«يا �أمي دولبني الهوى» َ
ميا َع ال�ضيعة».
الب�ساطة» َ
و«ع ال�ضيعة ّ
كما ّ
حلن لوديع ال�صايف ،ون�صري �شم�س
الدين ،و�سمرية توفيق ،وملحم بركات،
وورده اجلزائرية ...ف�ضلاً عن الأغ��اين
�سجلها ب�صوته ،واال�سكت�شات
التي
ّ
واملونولوجات الظريفة التي � ّأداها.

كيف ،ما ت�س�ألني لي�ش ،حياتي كلاّ
بقدمها للجي�ش .عاجله املوت باك ًرا،
عز عطائه ()2001/4/8
فرتجل وهو يف ّ
ّ
ً
غنيا.
ً
فنيا ً
تاركا للأجيال �إرثا ً
• ماجدة الرومي:
جنمة يف عامل املو�سيقى والغناء ،ن�ش�أت
يف بيت يعي�ش الفن يف جميع نواحيه،
فهي �إبنة املو�سيقار حليم الرومي .ت� ّأثرت
م��اج��دة ال��روم��ي منذ الطفولة بكبار

رجي:
• ع�صام ّ
رجي الغناء يف ال�ستينيات
بد أ� ع�صام ّ
( .)2001 - 1944عمل م��ع الأخ��وي��ن
عدة ،وكذلك مع
رحباين يف م�سرحيات ّ
الفنان روميو حلود و�صباح .رمبا كانت
«هزي يا نواعم» التي ّ
حلنها له املو�سيقار
ّ
فريد الأطر�ش من �أو�سع �أغانيه انت�شا ًرا
يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي .وم��ن �أغ��ان��ي��ه التي
ا�شتهرت« :القيتك وال��دين ليل»« ،يا
�سمرة يا متر هندي»« ،يومني �شهرين»،
«ف��وق اخليل» ،و«ي��ا �صالة الزين» .يف
قدم للجي�ش �أغنية
�آخر م�سريته الفنية ّ
جميلة يقول مطلعها :م��ا ت�س�ألني

املطربني واملو�سيقيني العرب �أمثال حممد
عبد الوهاب و�أم كلثوم وعبد احلليم
حافظ و�أ�سمهان .قدمت يف العام 1975
�أغنيتها الأوىل «عم بحلمك يا حلم
يا لبنان» ،وغنّ ت ماجدة للعديد من
وامللحنني ويف الكثري من
كبار ال�شعراء
ّ
املهرجانات الكربى يف لبنان ويف العامل
العربي.
• املو�سيقار ملحم بركات:
رحل املو�سيقار ملحم بركات (-1942
 ) 2016يف الأم�س القريب ،وهو الذي ّ
زفته
كفر�شيما على وقع �أغنياته ومنها،
«وم�شيت بطريقي» ،و«موعدنا �أر�ضك
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ي��ا بلدنا» كما �أو���ص��ى قبل رحيله.
ظهرت موهبته مذ كان يف املدر�سة.
�إلتحق ب�أحد الربامج امل�شهورة للأ�صوات
اجل��دي��دة ،واخ��ت�بره رواد الفن اللبناين
الكبار وقالوا عنه �إ ّنه موهبة ال مثيل لها
ٍ
�صوت عالية،
ملا ميتلكه من طبقات
نقية و�صافية وق��وي��ة� ...أم��ا انطالقته
الكبرية فبد�أت مع املدر�سة الرحبانية.
طبع الأغنية العربية املعا�صرة ب�أ�سلوبه
ّ
اللحني الإبداعي و�أدائه الذي يجمع بني
الطرب الأ�صيل والغناء املتجدد.
ّ
حلن لعد ٍد كبري من املطربني ،منهم:
ودي��ع ال�صايف� ،صباح� ،سمرية توفيق،
ماجدة الرومي ،وليد توفيق ،ب�سكال
�صقر ،رب��ي��ع اخل���ويل� ،أح��م��د دوغ���ان،
ومي�شلني خليفة...
�أطلق عليه امل��رح��وم الأ�ستاذ جورج

ابراهيم اخل���وري ،لقب «املو�سيقار».
عاي�ش �إبن بلدته فيلمون وهبه ،ورافقه
لأربع �سنوات متتالية ،وكان ين�صحه
دائما «�أن ال يتفل�سف يف التلحني».
ً

احلركة الأدبية وال�صحافية

كفر�شيما عريقة � ً
أي�ضا ب�أ�سماء كبار
ممن �أث َروا احلركة الأدبية وال�صحافية.
ّ
بع�ضهم الم�سوا ال�شهرة ،و�آخ���رون مل
يكونوا حمظوظني بالقدر الكايف. ،
ومن ه�ؤالء الذين ّ
خلد ذكراهم م�شروع
«هنا عا�ش»:
• ال�شاعر نا�صيف اليازجي (:)1871 -1800

ال�شاعر نا�صيف اليازجي

�سليم تقال

ال�شاعر وديع �سليمان

ال�شاعر مي�شال قهوجي

ّ
الرجي (:)2013 -1930
����وراين الأ����ص���ل و���ص��اح��ب
ح�
• فايق ّ
جمع بني ال�صحافة واملحاماة.
م ��ؤل��ف��ات م��ت��ع� ّ�ددة �شملت
لاً
ك��ان��ت م�����س ��ؤو ع��ن ق�سم
ال�����ص��رف وال��ن��ح��و وال��ب��ي��ان
الق�ضايا يف وزارة الإع�لام يف
وال��ط��ب
وال��ل��غ��ة وامل��ن��ط��ق
ّ
ً
�أثناء احلرب اللبنانية� .أذاع
والتاريخ ،كما ترك ديوانا
ً
بع�ضا
ع�بر «�إذاع���ة لبنان»
متنوع املو�ضوعات،
�شعر ًيا
ّ
أعد برامج
وم��را���س�لات �شعرية ونرثية.
من وجدانياته ،و� ّ
�إذاع��ي��ة �أب��رزه��ا« :يف رحاب
ع��رف م��ن �أب��ن��ائ��ه ابراهيم
الفكر» .ويف الأدب والنقد
اليازجي ( )1906-1847الذي
ال�شاعر مارون ن�صر
الدكتور �شبلي ال�شميل
ّ
ك��ان ل��ه ���ص��والت وج��والت،
جملة «البيان»،
�أن�ش أ� يف م�صر
وب��رزت � ً
م��ن م ��ؤ ّل��ف��ات��ه« :كلمات
أي�ضا يف ال�شعر ابنته
من القلب»« ،ورق ال��ورد»،
ال�شيخة وردة نا�صيف اليازجي
«ذك���ري���ات» ،و«�أ����ص���وات ال
(.)1924-1838
تغيب».
• �سليم وب�شاره تقال� :سليم
( )1892-1849وب�شارة (-1852
• امل����ؤرخ املو�سيقي روب�ير
 ،)1902وهما �شقيقان وقد
ال�صفدي ( :)2012-1934زاوج
� ّأ�س�سا يف العام  1875جريدة
بني عمله وحمبته الكبرية
للمو�سيقى ،ف��ب��د أ� بجمع
الأه��رام �أ�شهر جريدة م�صرية
الأعمال الفنية للمو�سيقيني
لتاريخه.
ال�صفدي
روبري
ن�صر
مارون
ال�شاعر
• ال�شاعر وديع �سليمان (-1900
واملغنينّ اللبنانيني والعرب
منذ �أك�ثر من ن�صف قرن،
� :)1987شاعر املنا�سبات
حر ،ثائر على اجلمود والتقليد� ،أر�شفها و�أ ّرخ لها ،حتى �صار �صاحب
الكبرية ،و�أمري من �أمراء املنابر .تر�أ�س
ّ
ومفكر ّ
«نادي الأدب والريا�ضة» ل�سنوات عديدة ،كاتب ج��ديل وخطيب و���ش��اع��ر ،من �أك�بر مكتبة مو�سيقية يف ال�شرق،
ومرجعا لكل طالب معرفة يف عامل
عا�ش خاللها النادي �أجمل �سني عمره �آث����اره« :فل�سفة الن�شوء واالرت��ق��اء»،
ً
وازدهاره .له ديوان مطبوع يف العام « 1981م��ب��اح��ث ع��ل��م��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة» ،ال��ت��أري��خ املو�سيقي ،ل��ه ثالثة كتب:
«حوادث وخواطر» ،و«كتابات �سيا�سية «�أ���س��م��اء خ��ال��دة»�« ،أع��ل�ام الأغنية
بعنوان «ديوان وديع �سليمان».
اللبنانية» ،و«تاريخ املو�سيقى العربية».
• ال�شاعر مي�شال قهوجي ( :)2011-1912و�إ�صالحية».
يف اخل��ت��ام ،تبقى كفر�شيما بلدة
• ال�شاعر مارون ن�صر ( :)2005-1923من
� ّأ�س�س فرقة «زغلول كفر�شيما» يف العام
 ،1932ثم � ّأ�س�س مع �أخيه �إبراهيم يف كبار �شعراء الأغنية اللبنانية .غنّ ى الثقافة والفن التي �أجنبت كبا ًرا حملوا
له كبار املطربني واملطربات و�أبرزهم الرتاث اللبناين �إىل املقيمن واملغرتبني
العام 1948جملة «الأدب ال�شعبي».
• �آل ال�شميل :ملع من عائلة ال�شميل ال�سيدة ف�يروز يف بداياتها .ل��ه مئات والبلدية ال�شابة �ستكمل امل�سرية مع
�ستة �أبناء ،ويف طليعتهم الدكتور �شبلي الأغ���اين ال��ت��ي ت�صدح بها الإذاع��ـ��ات الأجيال الطالعة على الرغم من �صعوبة
الدرب.
ال�شميل ( ،)1917 -1850وه��و طبيب اللبنانيـة والعربيـة.
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غياب

ال�صحافة وبداية البدايات

�إعداد :تريز من�صور

ولد املخرج جالل خوري يف � 29أيار  1934يف بريوت ،املدينة التي
طبعت �أعماله ب�سحرها وتناق�ضاتها وانهياراتها على مدى
عاما ،والتي احت�ضنت خ�شباتها جنونه امل�سرحي
�أكرث من ً 50
ومقا َربته الر�ؤيوية والثورية الثاقبة.
ال�صحافة ه��ي املهنة الأوىل ال��ت��ي زا َول��ه��ا ،فمنذ نهاية
اخلم�سينات بد أ� الكتابة يف �صحيفة الأوري��ون � .Orientأول

رواد الع�صر الذهبي للم�سرح اللبناين
�أحد ّ

جالل خوري �شعاع �آخر ينطفىء

كاتب ،خمرج م�سرحي ،ناقد فنّي وممثل ،وثروة فكرية �أغنت خ�شبات
بريوت وم�سارِحها� .إنه جالل خوري �أحد �آباء امل�سرح املعا�صر و�أحد �أبرز
رواد الع�صر الذهبي الذي عرفه امل�سرح يف لبنان.
ّ
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الأم��ر كتب يف جمال الريا�ضة ،ثم يف النقد الفني ،قبل �أن
ينتقل �إىل خ�شبة امل�سرح كممثل بطلب من �صديقه ال�صحايف
املعروف �أندريه بريكوف  .André Bercoffيومها مل ُيدرك
ّ
�ستخط م�ستقبله وم�صري حياته ،و�ست�ضعه على
� ّأن هذه النقلة
�سكة االبتكارات والتجارب امل�سرحية �إىل �آخر حياته .وكان
ّ
دائما« :امل�سرح اختارين ول�ست �أنا من اختاره».
ّ
يردد ً
انطالقة جالل خوري امل�سرحية الأوىل كانت مع م�سرحية
م�صمم الأزياء
«الإبرة واخليط» .العنوان �آت من مهنة والده
ّ
ال�شهري اليا�س خوري .وقد �أخذ الكثري من جمالياتها وفنونها
ً
�إىل خ�شبتهَ ،
فط ّرز ّ
خيوطا ذهبية بني تيارات
وزخرف ون�سج
امل�سرح ومدار�سه من ال�شرق �إىل الغرب.
تعرف �إىل ال�شاعر واملخرج امل�سرحي الأملاين
يف العام ّ 1964
الكبري برتولد بريخت ،Bretold Brechtوكان لهذا اللقاء
الأثر الكبري يف م�شوار خوري الفكري وامل�سرحي.،الذي اقتب�س
وقدمها
من �أعمال بريخت م�سرحية «ر�ؤى �سيمون ما�شار» ّ
بالفرن�سية.
ّ
لقا�ؤه بعد ذلك بال�صحايف الكبري جورج ّ
نقا�ش كان له � ً
أي�ضا
�أث��ر كبري يف م�سريته الفنية واملهنية .فقد ن�صحه النقا�ش
َ
وا�ستح�صل له على منحة للدرا�سة يف
بالتخ�ص�ص يف امل�سرح
ّ
فرن�سا.
هزت الوجدان
عاد خوري �إىل لبنان �إثر هزمية  1967التي ّ
ً
العربي و�أحدثت �صدمة كربى ،كان �صداها عميقا لديه.
وقد ّ
م�سرحية «وايزمانو بن غوري» ()1968
جتلى هذا الأثر يف ّ
اقتبا�سا من برتولد بريخت
التي كتبها بالفرن�سية ،وكانت
ً
(بت�صرف �شديد) عن م�سرحية «�آرتريو �أوي»� ،أي «�صعود هتلر»،
ّ
وقدمت باللغة
وقد ترجمها الراحل الكبري رميون جبارةّ ،
املحكيةّ ،
ومثل فيها روجيه ع�ساف.
ّ
حول �أثر هزمية حزيران  1967يف وعي ّ
املثقفني العرب كتب

جالل خوري يف �صحيفة «النهار» يف العام « :2016بعثت هزمية
العربية �أمام �إ�سرائيل خالل حرب حزيران  1967حياة
اجليو�ش
ّ
و�شخ�صية
م�برر وج��ود،
جديدة يف امل�سرح اللبناين ،و�أعطته
ّ
ّ
مميزة .يف الواقع ،كان لهذه الهزمية وقع م�أ�سوي كبري على
ّ
مما دفعه �إىل طرح الكثري من الت�سا�ؤالت
وعي الإن�سان العربيّ ،
ّ
ال�شك يف كثري من الثوابت ،و�إعادة النظر يف
على نف�سه ،و�إىل
قائما يف بريوت ،على الرغم من
عدة �أمور .امل�سرح الذي كان
ّ
ً
قيا�سا
فاعلية،
و�ضعه احلريف� ،أ�صبح من �أكرث و�سائل التعبري
ً
ّ
�سائدا يف هذه احلقبة».
للمناخ امل�ضطرب الذي كان
ً

امل�سرح من النخبوية �إىل اجلماهريية

بد�أ م�شواره مع الكبار الذين � ّأ�س�سوا مل�سرح لبناين حديث،
مثل ن�ضال الأ�شقر ،ومنري �أبو دب�س ،و�أنطوان ولطيفة ملتقى،
وروجيه ع�ساف .ومع م�سرحية «جحا يف القرى الأمامية» التي
ّ
للممثل الراحل
قدمها يف العام  ،1971ب�أداء خاطف للأنفا�س
ّ
الكبري نبيه �أبو احل�سنَ ،
نقل خوري امل�سرح من مرحلة كانت
العرو�ض خاللها ال تتخطى الـ� ،30إىل �أخرى باتت فيها تتجاوز
ً
عر�ضا.
الـ150
فقدم «الرفيق �سجعان»
بعدها ،توالت �أعماله امل�سرحية،
ّ
( ،)1974ثم «كذاب� ...أو حماورات �شاهني وطن�سا» ()1982
و«فخامة الرئي�س» د )1988التي ّ
جناحا باه ًرا ،و�أعيد
حققت
ً
عاما من العر�ض
عر�ضها على اخل�شبة يف العام � 2015أي بعد ً 27
الأول ،كمحاولة للإجابة على م��أزق الفراغ الرئا�سي الذي
كان يعي�شه لبنان يومها.
ً
وحتقيقا للرغبة الكبرية التي َ�سكنته بتقريب امل�سرح �أكرث
من لغة النا�س الب�سيطة مع املحافظة على عمق مو�ضوعاته
قدم �سل�سلة من الأعمال امل�سرحية الإ�ضافية ،من
وطروحاتهاّ ،
بينها« :يا ظريف �أنا كيف» ( ،)1992و«رزق الله يا بريوت»
( ،)1994و«هند ّية ،راهبة الع�شق» ( ،)1999ثم «الطريق �إىل
�شري َنغار» (.)2010
قانا» ( ،)2006و«رحلة محُ تار �إىل ْ
وعلى الرغم من ي�أ�سه من و�ضع امل�سرح اللبناين ،وقلقه ب�ش�أن
التخرج ،كان جالل خوري من بني �أن�شط
م�ستقبل طالبه بعد
ّ
عدة �أعمال
قدم يف ال�سنوات الثالث الأخريةّ ،
امل�سرحيني .فقد ّ
منها�« ،شك�سبري �إن حكى» ( )2016ففي منا�سبة مرور 400
�سنة على وفاة �شك�سبري ،غامر بتوليف ن�صو�ص لعبقري امل�سرح
الإجنليزي� ،أداها املمثالن الكبريان مرياي معلوف ورفعت
كمحرك
طربيه .بهذا العمل عاد خوري مرة �أخرى �إىل الن�ص
ّ
قدم «خدين بحلمك يا م�سرت
�أول لأي �أداء متثيلي ناجح .قبله ّ
ن�ص يقوم على حوار بني ممثلة وخمرج،
فرويد» ( )2014وهو ّ
تنّ ك�شف من خالله جمموعة من ال�صراعات يف وقت واحد،
مهنية� ،إن�سانية� ،سيا�سية واجتماعية...
كان جالل خوري �أ ّول م�سرحي لبناين تترُ َجم �أعماله �إىل

عدة لغات :الأملانية ،الإنكليزية،
ّ
ُقدم يف اخلارج .كما كانت
الأرمنية ،الإيرانية والفرن�سية ،وت ّ
له درا�سات عديدة عن امل�سرح والفنون باللغتني الفرن�سية
والعربية.
ً
ا�ستمر ن�شاطه حتى قبيل وفاته ،كما عمل �أ�ستاذا يف جامعة
ّ
القدي�س يو�سف( ،معهد الدرا�سات امل�سرحية ،وال�سمعية املرئية
رئي�سا للجنة الدائمة للعامل الثالث ،يف
وال�سينمائية ،وكان
ً
ا�ستمر ن�شاطه حتى
م�ؤ�ســ�سة امل�سرح التابعة لليوني�سكو ،وقد
ّ
الأيام الأخرية من حياته.

�أحد رموز النه�ضة

برحيل جالل خوري ( 2كانون الأول  )2017انطف�أ �شعاع �ضوء
�آخر يف منارة امل�سرح اللبناين وفقد لبنان قامة فنية عالية،
ريا من رموز النه�ضة الثقافية والفنية واالجتماعية
ورمزًا كب ً
مبن
لـ«بريوت ال�ستّ ينيات» .وها هو امل�سرحي الكبري يلتحق َ
�سبقوه �أمثال يعقوب ال�شدراوي ومنري �أبو دب�س ورميون جبارة
وع�صام حمفوظ ،و�سواهم.
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�إجازة يف علم النف�س
للمالزم �أول �إيلي الأ�سمر

ما�سرت يف الدبلوما�سية والأمن الدويل
للعقيد الركن جميل حلود
نال العقيد الركن
ج��م��ي��ل م��ي�����ش��ال
امل���ع���روف ب��ن�����ص��ري
حلود �شهادة املا�سرت
يف ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة
والأم�������ن ال�����دويل،
م��ن املعهد العايل
للعـلـوم ال�سيا�سيــة
والإداري��ة يف جامعة
ال�����روح ال��ق��د���س -
الك�سليك.

�إجازة يف احلقوق
للنقيب البحري جالل الدويهي
ح���از ال��ن��ق��ي��ب ال��ب��ح��ري ج�لال
قنيعر الدويهي من قاعدة جونية
ال��ب��ح��ري��ة� ،إج����ازة يف احل��ق��وق
م��ن ك� ّ�ل��ي��ة احل��ق��وق وال��ع��ل��وم
ال�سيا�سية والإداري��ة يف اجلامعة
اللبنانية.
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نال املالزم �أول �إيلي
جهاد الأ�سمر من
ل��واء امل�شاة الثامن،
�إج��������ازة يف ع��ل��م
ّ
كلية
النف�س ،من
الآداب وال��ع��ل��وم
الإن�سانية.

نظارات طب ّية خا�صة للم�صابني بعمى الألوان
ح�سان طعمة براءة اخرتاع من وزارة االقت�صاد
حازت الآن�سة �سارة ابنة العقيد ّ
والتجارةّ ،
امللونة
لنظارات
ّ
طبية ت�ساعد ذوي عمى الألوان على ر�ؤية الأ�شكال ّ
وقراءتها .وقد ّ
متت جتربة هذه النظارات على عد ٍد من امل�صابني يف عيادات �أطباء
اخت�صا�صيني ،حيث ا�ستطاع ه�ؤالء ر�ؤية الأرقام وقراءتها يف فح�ص النظر اخلا�ص
بعمى الألوان .Ishihara Test

�إجازة يف الهند�سة املدنية للرقيب عادل العلي
ن���ال ال��رق��ي��ب ع���ادل
خ��ال��د العلي م��ن فوج
املدفعية الثاين� ،إجازة
جامعية يف الهند�سة
املدنية (�أبنية و�أ�شغال
ع���ام���ة) ،م��ن املعهد
اجلامعي للتكنولوجيا
يف اجلامعة اللبنانية.

جي�ش العلم والثقافة

جي�ش
العلم والثقافة

ما�سرت يف التحاليل الوارثية املخربية للرقيب
ع�صمت عبد املجيد
حاز الرقيب ع�صمت
حممود عبد املجيد من
امل�ست�شـفـى الع�سكــري
املركزي� ،شهادة املا�سرت
فـي التحاليـل الوراثيــة
ّ
كلية
امل��خ�بري��ة ،م��ن
ال��ع��ل��وم يف اجل��ام��ع��ة
اللبنانية.
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هو وهي
�إعداد :رميا �سليم �ضوميط

معا
ً
ال�سراء
يف ّ
وال�ضراء
ّ
يتعهد
لدى احتفالهما مبرا�سم الزفاف،
ّ
ال�سراء
يدا بيد يف
معاً ،
العرو�سان الوقوف ً
ّ
وال�ضراء ،فكيف يُرتجم هذا العهد عمل ًّيا �إذا
ّ
ٍ
ٍ
مزمن ،ي�ستدعي
مبر�ض
ما �أ�صيب �أحدهما
تعديل برنامج حياتهما وب��ذل الكثري من
الت�ضحيات والتنازالت؟

هل ميكن جتاوز

ما ي�س ّببه ٌ
مر�ض مزمن؟
مواجهة ال�صدمة

االخت�صا�صية يف علم النف�س
ت�شري
ّ
ال�سيدة نيكول اخلوري� ،إىل � ّأن
العيادي
ّ
الزواج يف حد ذاته حت ٍّد كبري ،ي�ستدعي
احتاد الزوجني يف مواجهة �أعباء احلياة
و�صعوباتها ،و�أي ّ تق�صري من قبل �أحد
ٍ
خلل ،فما بالك
الطرفني قد ي� ّؤدي �إىل

نيكول
اخلوري
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ٍ
ب�شكل مفاجىٍ
ٍ
وربا
مبر�ض يظهر
مّ
ً
فار�ضا على
ي��ب� ّ�دل م�سار حياتهما،
إ�ضافية كبرية،
حتمل �أعباء �
�أحدهما
ّ
ّ
مبا فيها عبء ال�شريك املري�ض .وهي
وردات الفعل تختلف
تو�ضح �أن املواقف ّ
بني ثنائي و�آخ��ر يف مواجهة الأمرا�ض
وتداعياتها .فمن الأزواج من يقف
ع��اج � ًزا �أم���ام مر�ض ال�شريك ويختار
االن�سحاب ،ويكون ه���ؤالء ع��ادة من
بني الأ�شخا�ص الأنانيني ا ّلذين يرف�ضون
الت�ضحية براحتهم يف �سبيل الغري.
حب
وهناك فئة �أخ��رى ت�ستمد من
ّ
القوة وال�شجاعة للوقوف �إىل
ال�شريك
ّ
جانبه يف مواجهة املر�ض وم�ساعدته
ول��ك��ن وق��ع
ع��ل��ى ال��ت��ع��اي�����ش م��ع��ه.
ّ
ال�صدمة على ه ��ؤالء لي�س �أق� ّ�ل وط � أ�ةٍ،
ففكرة املر�ض املزمن ت�أتيهم كاملوت
ٍ
حالة من
املفاجىء ،وت�ضعهم بالتايل يف
تقبل الواقع.
«احلداد» قبل
ّ
التو�صل �إىل ّ
ّ
ه����ذا احل������داد ت��ت��خ��ل��ل��ه
ع��دة م��راح��ل� ،أ ّول��ه��ا حالة
ّ
النكران حيث يرف�ض الزوج
ت�صديق نب�أ مر�ض ال�شريك،
ومن بعدها مرحلة الغ�ضب
ويفجر خوفه
حيث يثور على الواقع
ّ
غ�����ض� ً�ب��ا .ث��م حت� ّ
��ل ف�ت�رة احل���زن التي
ي�سودها ال�سكوت واالنزواء ،ويف اخلتام
ٍ
عندئذ
تقبل الواقع.
ي�صل �إىل مرحلة ّ
يبد�أ با�ستعادة طاقته التي ا�ستنفدها
م�ستعدا للعي�ش مع
يف احلزن ،وي�صبح
ًّ
ال�شريك يف ظل الواقع اجلديد.

التعاي�ش مع املر�ض

تقبل
�أول ما ُين�صح به الزوجان بعد ّ
ماهيته
التعرف �إىل
فكرة امل��ر���ض،
ّ
ّ
وكيفية التعاي�ش معه .ويتم ذلك
ّ
املخت�ص
عرب جل�سة حوار مع الطبيب
ّ
معا .وهنا يجب
ي�شارك فيها الزوجان ً
الإ���ش��ارة �إىل �ضرورة ا�ستقاء املعلومات
ّ
املخت�صة
املتعلقة باملر�ض من املراجع
ّ
ف��ق��ط ،وع���دم البحث يف م�����ص��ادر غري
علميا على �شبكة الإنرتنت
موثوقة
ًّ
�أو عرب �أح��ادي��ث الأ�صحاب واجل�يران.
ّ
ت�ضلل املري�ض
فاملعلومات غري الدقيقة
ت�سبب له
وت� ّؤثر ً
�سلبا على عالجه ،وقد ّ
وتعزز امل�شاعر ال�سلبية.
القلق
ّ
تعرف الزوجان �إىل املر�ض من
ومتى ّ
خمتلف جوانبه ،ي�صبح ب�إمكانهما
التقيد
ال�سيطرة عليه م��ن خ�لال
ّ
ب�إر�شادات الطبيب واالبتعاد عن كل
ما ي�ؤذي املري�ض .وهنا قد يحتاجان �إىل
�إع��ادة تنظيم حياتهما مبا يتنا�سب
مع و�ضعهما اجلديد.
يف هذه املرحلة ،يزول اخلوف والقلق،
ّ
خطة جديدة
وي��ب��د�أ ال��زوج��ان بو�ضع
احلياتية ،في�ضعان
لت�سيري �أمورهما
ّ
برناجما لكل ما له عالقة مبا�شرة
ً
ب��امل��ر���ض ،ك��ال��غ��ذاء وال�����دواء وال��ن��وم
يحد
والريا�ضة .ويف حال كان املر�ض
ّ
من ق��درة الطرف املري�ض على التزام
اليومية �ضمن العائلة،
م�س�ؤولياته
ّ
كيفية العناية بالأوالد وتدبري
يناق�شان
ّ
املنزلية.
ال�ش�ؤون
ّ
ال�سيدة اخلوري �إىل � ّأن الربنامج
وت�شري
ّ

يت�ضمن �أي��� ً��ض��ا ن�شاطات
ي��ج��ب �أن
ّ
خمتلفة تبعد ال��زوج�ين ع��ن �أج���واء
امل��ر���ض .ف����إذا مل يكن ب�إمكانهما
التمتّ ع بجميع الن�شاطات التي كانا
يزاوالنها من قبل ،ال ب�أ�س من بع�ض
ال��ت��ن��ازالت ال��ت��ي ت��خ��دم راح���ة املري�ض
وتراعي يف الوقت نف�سه حر ّية ال�شريك
املعافى .واخليارات هنا كثرية ،فقد
معا،
يقرران جتربة ن�شاطات جديدة ً
ّ
ّ
كل
رب��ا يتّ فقان على �أن يقوم
�أو مّ
منهما بالن�شاط ا ّلذي يالئمه منفر ًدا.
وب�إمكانهما � ً
أي�ضا �أن يت�شاركا يف
�أمو ٍر ب�سيطة تبعدهما عن ملل الروتني
إيجابية،
اليومي ومتنحهما الطاقة ال
ّ
ٍ
معر�ض �أو قراءة
كم�شاهدة فيلم �أو زيارة
ٍ
كتاب� ،إلخ...

دعم الأ�صدقاء

من العوامل التي ت� ّؤثر �إيجا ًبا يف حياة
الزوجني وج��ود الأ�صدقاء والأق��ارب �إىل
جانبهما .فاالختالط بالآخرين ي�سهم
يف رفع معنو ّياتهما وحت�سني مزاجهما
�سيما يف الأوق��ات ال�صعبة .واملري�ض
ال ّ
مير بفرتات من اخلوف
ال بد من �أن ّ
والقلق لدى انتظار نتائج الفحو�صات
الدور ّية ،لذلك ف� ّإن دعم ال�صديق �ضروري
ٍ
أوق���ات ك��ه��ذه .ويف املقابل،
ج��دا يف �
ًّ
يعاين ال�شريك املعافى يف كثري من
ؤولية امللقاة
الأح��ي��ان من ع��بء امل�س� ّ
على عاتقه ،لذلك ف�إ ّنه يحتاج � ً
أي�ضا
ٍ
�صديق ي�صغي �إليه وي�ساعده على
�إىل
ؤكد
ر�ؤية الأم��ور باملنظار ال�صحيح .وت� ّ

ال�سيدة اخل��وري �أن الأ�شخا�ص ا ّلذين
ّ
االجتماعية
ين�سحبون م��ن احل��ي��اة
ّ
معر�ضون للإ�صابة باالكتئاب واحلزن،
ّ
يف حني يحظى الأ�شخا�ص املحاطون
ميدهم بالثقة
بالأ�صدقاء
ٍ
بدعم كبري ّ
بفرح.
والقوة والقدرة على املواجهة
ٍ
ّ

�إر�ضاء ّ
الذات

�إىل جانب دع��م ال�شريك وال�صديق،
يحتاج امل���رء �إىل حت�صني نف�سه من
ال�سلبية ،وذلك
اال�ست�سالم للأفكار
ّ
عن طريق القيام بالأعمال التي تر�ضيه
�شخ�صيا وتغذّ ي عقله وروح��ه .لذلك
ً
لاًّ
تن�صح ال�سيدة اخلوري ك من الزوجني
ً
ق�صا�صة ٍ
قائمة
ورق
ب���أن ي��د ّون على ّ
ب��الأع��م��ال والن�شاطات التي متنحه
ال�سعادة واالكتفاء الذّ اتي ،و�أن ي�سعى
ّ
كلما �سنحت له الفر�صة �إىل حتقيق
ٍ
ميده
هدف من هذه الأهداف ،ل ّأن ذلك ّ
إيجابية وبنظرة متفائلة �إىل
بالطاقة ال
ّ
احلياة.
يف اخلتام ،ت�شري ال�سيدة اخل��وري �إىل
أهمية الإرادة وال��ت��ف��ا�ؤل يف مواجهة
� ّ
ّ
امل��ر���ض والتغلب عليه .وه��ي تن�صـح
دائمــا �إلــى
ال��زوج�ين بــ�أن ينظــرا
ً
الن�صــف املمتلــىء م��ن الكــوب،
حيــث يجــدان �أن احليــاة متنحهما
قائمة من النعم وعلى ر�أ�سهــا العائلــة
والأ�صدقــاء ،والكثيــر من الأهــداف
معا �إذا
التــي ميكنهمــا حتقيقهــا ً
مــا متتّ عــا بالإرادة والت�صميــم والرغبة
يف �إ�سعاد بع�ضهما البع�ض.
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تربية
وطفولة

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

يتحمل الأهل م�س�ؤولية
�إىل �أي ّ
حد ّ
ّ
تكوين �شخ�صية الطفل؟ ال �شك �أنهما
يتحمالن الق�سط الأكرب يف هذا املجال،
ّ
ّ
فرتبية الطفل تبد أ� قبل والدته ،لأنها
امتداد لرتبية الأم نف�سها ولعالقتها
بزوجها� .أما بالن�سبة �إىل �سلوك الطفل،
تكونه منذ اليوم الأول لوالدته،
فيبد�أ ّ
وحتديدا حلظة حتت�ضنه �أمه للمرة
ً
الأوىل ،هذه اللحظة مهمة للغاية.

�سلوك الطفل
يبد�أ بالتك ّون
عندما حتت�ضنه
أ�مه لأول م ّرة!
الطفل ي�شعر بكل ما يدور حوله

يت�أثر الطفل ال�صغري بالعالقة بني
والديه ،فهو ي�شعر بكل ما يحدث حوله
ويخزنه يف دم��اغ��ه ،ليظهر بعد ذلك
ّ
بطريقة غري مبا�شرة من خالل �سلوكه.
ق��د ي�ستغرب بع�ض الآب���اء والأم��ه��ات
�سلوك �أبنائهم العنيف ،لكن قبل �أن
يلوموا ه��ؤالء الأبناء ،عليهم مراجعة
�سلوكهم وتقوميه .فالعنف ينتقل من
الأهل �إىل �أوالده��م؛ والولد الذي ين�ش�أ يف
عائلة ي�سودها العنف ،تكون �شخ�صيته
غري متّ زنة ،عنيفة ،وانفعالية.
عند انف�صال الزوجني يجب �أن يقوم
برتبية الطفل من ميلك القدرة على
االعتناء به� ،سواء �أك��ان الأب �أو الأم،
وخ�صو�صا ال�شخ�ص ال��ذي يرتبـط بـه
ً
الطفـل �أكرث.

حرمان الأطفال
من احلب واحلنان

يحتاج الطفل �إىل احل��ن��ان واحل��ب
والقبول واالح��ت��واء ،و�إذا مل يتوافر له
مما ي�ؤثر
ذلك ،فهو �سي�شعر بالنق�صّ ،
يف قدرته على بناء عالقات اجتماعية
ّ
ويعطل توا�صله
وعلى ثقته بالآخرين،
الإي��ج��اب��ي م��ع املجتمع .فاحلرمان
العاطفي ُي�ضعف ق��درة الطفل على
التعبري عن م�شاعره ،ما يدفعه �إىل
االنعزال والعدوانية وال�شعور ب أ� ّنه امل�س�ؤول
عن ه��ذا ال��واق��ع ،فيبتعد عن والديه
وتتكون لديه عقدة الذنب.
ّ
يف ال��واق��ع ،وعلى الرغم من ت�شديد
الرتبية احلديثة على م�ساوئ الق�سوة
على الطفل ،ما زلنا جند الكثري من
الأهل يق�سون على �أوالده��م ،ويفر�ضون
ونف�سيا ال يتالءم
عليهم عقا ًبا ج�سد ًيا
ً
�ج��ة بناء
م��ع ال��ذن��ب امل��رت��ك��ب ،ب��ح� ّ
�شخ�صية قوية.
الرتبية القا�سية مرفو�ضة ،وال�ضرب

�ام��ا م��ن قامو�س
يجب �أن يحذف مت� ً
الرتبية ،ل ّأن الإن�سان الذي َي�ضرِب يفقد
جز ًءا من �آدميته .هناك و�سائل �أخرى
ميكن للأهل ا�ستخدامها يف الرتبية،
نفعا ،ميكن
و�أ ّولها احلوار ,و�إذا مل ُيج ِد ً
يحبه
اللجوء �إىل حرمان الولد من �شي ٍء ّ
لفرتة حم��دودة اً
بدل من اعتماد الق�سوة
معه.
�إذا و�ضع الأب والأم نف�سيهما مكان
الطفل وح��اوال فهم �أ�سباب �سلوكه،
ف�سيكونان ق��ادري��ن ع��ل��ى حتقيق
جناحات كبرية معه من دون �إيالمه
وت�أنيب نف�سيهما يف ما بعد .ويجب
دائما � ّأن الق�سوة تو ّلد �شخ�صية
التذكر
ّ
ً
غري قادرة على �إقامة عالقات �سو ّية مع
الآخرين.
مهما يف تربية
املدر�سة تلعب دو ًرا
ً
جنبا �إىل جنب م��ع البيت
الطفل
ً
وحتديدا الأم ،والتوا�صل بينهما �ضروري
ً
يف كل الأح��وال ،ولي�س عندما تكون
هناك م�شكلة يعانيها الطفل فقط.
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�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

املهرجان العربي الأ�ضخم
للريا�ضات التقليدية
ال�شعبية وبطولتا العرب
ولبنان يف �شد احلبل

الإ�سم وال�شهرة
حامت حنا
جوزف فرح
علي �أحمد
حممد بدران
�صالح العري�ضي
علي رعد
كمال اخلطيب
�أحمد ال�سباعي
�إمطانيو�س جرم�ش
جوزف عيد
ح�سن ترحيني
نا�صيف الأ�سمر
حممد خ�ضر خليل
يو�سف �ضاهر
ربيع جرج�س
م�صطفى طرفة
�إبراهيم اخلطيب
طارق فواز
جوزف داود
و�سيم عبيد
الهادي حمية
جورج ب�شارة
ندمي قطايا
حممد �أنور عكاري
فادي خمول
نقوال طنو�س
ح�سن حمية
120

العدد 391

الرتبة
رقيب �أول
معاون
جندي
جندي
جندي
رقيب �أول
معاون �أول
م�ؤهل
جندي
رقيب �أول
عريف
جندي
م�ؤهل �أول
جندي
معاون
جندي
رقيب �أول
م�ؤهل �أول
رقيب
رقيب �أول
جندي
عريف
جندي
عريف �أول
معاون �أول
جندي
عريف

بطولة لبنان

القطعة
لواء امل�شاة الثاين
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
القوات البحرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
لواء امل�شاة الثاين ع�شر
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
فوج املدفعية الثاين
لواء امل�شاة الثاين
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
فوج املدفعية الأول
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
فوج املغاوير
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
لواء امل�شاة الثاين
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
لواء امل�شاة التا�سع
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
لواء امل�شاة احلادي ع�شر

الوزن
حتت  80كلغ
حتت  80كلغ
حتت  80كلغ
حتت  80كلغ
حتت  80كلغ
حتت  80كلغ
حتت  80كلغ
حتت  80كلغ
حتت  80كلغ
حتت  100كلغ
حتت  100كلغ
حتت  100كلغ
حتت  100كلغ
حتت  100كلغ
حتت  100كلغ
حتت  100كلغ
حتت  100كلغ
حتت  100كلغ
وزن مفتوح
وزن مفتوح
وزن مفتوح
وزن مفتوح
وزن مفتوح
وزن مفتوح
وزن مفتوح
وزن مفتوح
وزن مفتوح

الت�صنيف
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الثاين
الثاين
الثاين
الثاين
الثاين
الثاين
الثاين
الثاين
الثاين

ت أ� ّلق فريق اجلي�ش بني �سبعة �أندية
وجمعيات ريا�ضية م�شاركة يف املهرجان
العربي الأ�ضخم للريا�ضات التقليدية
ال�شعبية وبطولتي العرب ولبنان يف �شد
احلبل ،اللتني نظمتهما جلنة الرتاث
والريا�ضات التقليدية ال�شعبية ون��ادي
الغولدن بادي – الدكوانة ،برعاية معايل

وزير اخلارجية واملغرتبني املهند�س جربان
با�سيل ،وب ��إ���ش��راف االحت��ادي��ن العربي
واللبناين للريا�ضات التقليدية ال�شعبية،
وذلك يف منطقة الدكوانة – مهبط تل
الزعرت ،وحتت �شعار «لبنان وطن الرتاث
والريا�ضات التقليدية ال�شعبية للعام
.»2017
وق��د ج��اءت نتائج الع�سكريني على
النحو الآتي:
الإ�سم وال�شهرة
حامت حنا
جوزف فرح
علي �أحمد
حممد بدران
�صالح العري�ضي
علي رعد
كمال اخلطيب
�أحمد ال�سباعي
�إمطانيو�س جرم�ش
جوزف عيد
ح�سن ترحيني
نا�صيف الأ�سمر
حممد خ�ضر خليل
يو�سف �ضاهر
ربيع جرج�س
م�صطفى طرفة
�إبراهيم اخلطيب
طارق فواز

الرتبة
رقيب �أول
معاون
جندي
جندي
جندي
رقيب �أول
معاون �أول
م�ؤهل
جندي
رقيب �أول
عريف
جندي
م�ؤهل �أول
جندي
معاون
جندي
رقيب �أول
م�ؤهل �أول

بطولة العرب

القطعة
لواء امل�شاة الثاين
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
القوات البحرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
لواء امل�شاة الثاين ع�شر
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
فوج املدفعية الثاين
لواء امل�شاة الثاين
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
فوج املدفعية الأول
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
فوج املغاوير
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية

الوزن
حتت  80كلغ
حتت  80كلغ
حتت  80كلغ
حتت  80كلغ
حتت  80كلغ
حتت  80كلغ
حتت  80كلغ
حتت  80كلغ
حتت  80كلغ
حتت  100كلغ
حتت  100كلغ
حتت  100كلغ
حتت  100كلغ
حتت  100كلغ
حتت  100كلغ
حتت  100كلغ
حتت  100كلغ
حتت  100كلغ
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الت�صنيف
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
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 ...وبطولة العرب للنخبة
يف ال�سواعد ،املعدة والعار�ضة

�شارك اجلي�ش يف بطولة العرب للنخبة يف ال�سواعد،
املعدة والعار�ضة للعام  2017التي نظمها نادي الغولدن
«معا
بادي حتت ا�سم ك�أ�س اال�ستقالل الدوري و�شعار ً
�ضد املن�شطات الريا�ضية واملخدرات» على ملعب
ّ
مدر�سة الراهبات الأنطونيات يف الدكوانة ،و�أحرز يف
النتيجة النهائية املركز الأول من بني �سبعة �أندية وجمعيات
ريا�ضيةّ � .أما على �صعيد الدول امل�شاركة ،فقد ّ
ثم
حل لبنان �أ ّو اًل ّ
ثانيا وفل�سطني ً
ثالثا.
�سوريا ً
وعلى ال�صعيد العام لفئة ال�شبابّ ،
حل العريف �أول �أحمد
عثمان من فوج املدرعات الأول يف املركز الأول مبجموع
الإ�سم وال�شهرة
ن�صر بو مرعي
ر�شاد العيناتي
�صالح العري�ضي
طالل العري�ضي
اليا�س الهاين
حامت حنا
ربيع جرج�س
�أحمد عثمان
جاك خمايل
يو�سف البيطار
وائل �شاهني
طارق فواز
�أحمد ال�سباعي
هيثم منذر
حممد عيا�ش
فادي خمول

الرتبة
جمند (م.خ)
عريف
جندي
عريف
جندي
رقيب �أول
معاون
عريف �أول
معاون �أول
نقيب طيار
رقيب
م�ؤهل �أول
م�ؤهل
م�ؤهل �أول
م�ؤهل �أول
معاون �أول

القطعة
لواء امل�شاة الثاين
فوج التدخل الأول
لواء امل�شاة الثاين ع�شر
القوات البحرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
لواء امل�شاة الثاين
فوج املدفعية الأول
فوج املدرعات الأول
فوج الأ�شغال امل�ستقل
قاعدة بريوت اجلوية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية

بطولة اال�ستقالل
للم�صارعة احلرة والرومانية
اجلي�ش يف املراكز الأوىل
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 465نقطة ،تاله العريف ر�شاد العيناتي من فوج التدخل الأول
مبجموع  397نقطة (مف�صوالن �إىل املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية).
� ّأما على ال�صعيد الإف��رادي ،فقد جاءت النتائج على النحو
الآتي:
الفئة العمرية
فوق � 20سنة
فوق � 22سنة
فوق � 25سنة
فوق � 26سنة
فوق � 26سنة
فوق � 29سنة
فوق � 29سنة
فوق � 32سنة
فوق � 29سنة
فوق � 32سنة
ما�سرتز
ما�سرتز
ما�سرتز
ما�سرتز
ما�سرتز
ما�سرتز

الوزن
حتت  80كلغ
حتت  80كلغ
حتت  80كلغ
حتت  80كلغ
حتت  100كلغ
حتت  80كلغ
حتت  100كلغ
حتت  80كلغ
حتت  100كلغ
حتت  100كلغ
حتت  80كلغ
حتت  80كلغ
حتت  80كلغ
حتت  100كلغ
حتت  100كلغ
فوق  100كلغ

الت�صنيف
الثاين
الأول
الثاين
الأول
الأول
الأول
الثالث
الأول
الأول
الأول
الأول
الثاين
الثاين
الأول
الثاين
الأول

�أقيمت يف قاعة جامعة بريوت العربية – الدبية بطولة اال�ستقالل احلرة
ّ
وحل ع�سكريوه يف املراكز
والرومانية للعام � ،2017شارك فيها اجلي�ش
الأوىل .فقد فاز املجند املمددة خدماته �أحمد ح�سن من اللواء العا�شر
على عمر النابل�سي (نادي التن�شئة) بالتثبيت ،واملجند املمددة خدماته
وائل زيتون من اللواء الثامن على عماد ح�سن (نادي الن�سر) بالتثبيت
� ً
أي�ضاّ � ،أما املجند املمددة خدماته عبد الرحمن فتيلة من اللواء الأول
ففاز على حممد قا�سم (نادي الدفاع) بالإ�صابة.

بطولة لبنان للرماية بامل�سد�س
�شارك فريق اجلي�ش يف بطولة لبنان للرماية بامل�سد�س يف
را ،يد واح��دة ،التي �أقيمت
م�سابقتي  9ملم م�سافة  15م�ت ً
يف نادي الن�سر الريا�ضي – مدينة كميل �شمعون الريا�ضية،
رتا التي �أجريت
وامل�سد�س الأوملبي �سنرت فاير عن م�سافة  25م ً
يف نادي اجلي�ش اللبناين للرماية بامل�سد�س .وقد �أحرز ال�ضباط
املراكز الأوىل يف امل�سابقتني .ففي الأوىلّ ،
حل الرائد �شربل
�سماحة من منطقة ال�شمال – فرع املخابرات يف املركز
الثاين ،والعميد الركن عبد الكرمي ها�شم من املفت�شية
العامة يف املركز الثالث.
ويف الثانيةّ ،
حل الرائد �سماحة يف املركز الأول ،واملالزم �أول

علي مو�سى من مديرية املخابرات يف املركز الثاين ،والنقيب
حممد حميـة مـن فـوج احلـدود الربيـة الأول يف املركـز
الثـالث.

البطولة الع�سكرية الرابعة
يف املواي تاي  -تاي بوك�سينغ
ح� ّ
��ل ف��ري��ق اجل��ي�����ش ع��ل��ى ال�صعيد
الإجمايل ،يف املركز الثاين بني الفرق
امل�شاركة يف البطولة الع�سكرية الرابعة
للمواي ت��اي  -ت��اي بوك�سينغ ،التي
ّ
نظمتها املدير ّية العامة للأمن العام
جممع الرئي�س
يف قاعة املالكمة يف
ّ
العماد �إميل حلود الريا�ضي الع�سكري.
ّ
وعلى ال�صعيد الإفراديّ ،
كل من
حل
الرقيب �أول ح�سن عدوية ( 67كلغ)
م��ن م��دي��ري��ة امل��خ��اب��رات ،واملجنّ دين
املمددة خدماتهما نا�صر احل�سني (71
ّ
التدخل الرابع ،وزكريا
كلغ) من فوج

بطولة لبنان الإفرادية
للحزام الأ�سود
يف التايكواندو

�شحاده ياغي (86
كلغ) م��ن فوج
امل��غ��اوي��ر ،وامل��ؤه��ل
�أ ّول عبا�س طحان
(ف��وق  91كلغ)
م������ن م��ن��ط��ق��ة
ب�يروت – ف��رع امل��خ��اب��رات ،يف املركز
ّ
وحل اجلندي مهند دند�شي (75
الأول.
كلغ) م��ن ال��ل��واء العا�شر يف املركز
الثاينّ � .أما املجندان املمددة خدماتهما
ن�صر بو مرعي ( 60كلغ) من اللواء
ال��ث��اين ،وع�لاء حممد ( 63.5كلغ)

من منطقة بريوت – فرع املخابرات،
والتلميذ الرتيب حممد فخر الدين (81
كلغ) من معهد التعليم والعريف
حممد احل�لاين (ف��وق  111كلغ) من
الفوج املجوقل ،فقد ّ
حلوا يف املركز
الثالث.

يف بطولة لبنان الإفرادية للحزام الأ�سود يف التايكواندو للعام  ،2017التي نظمها
االحتاد اللبناين للعبة على ملعب املون ال�سال – عني �سعادهّ ،
حل فريق اجلي�ش يف
م�شاركا.
املركز الرابع يف الت�صنيف الإجمايل من بني  13ناد ًيا
ً
ويف الت�صنيف الإفرادي العامّ ،
حل اجلندي ريان ال�صيفي ( 54كلغ) من لواء امل�شاة
ّ
كل من:
الثالث يف املركز الثاين ،فيما �أحرز املركز الثالث
املجند املمددة خدماته قا�سم عوده ( 58كلغ) من لواء امل�شاة
الثاين ،والعريف جورج غالب ( 68كلغ) من املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية ،واجلنود علي نون ( 74كلغ) من فوج
احلدود الربية الأول ،وح�سن عيد ( 87كلغ) من لواء امل�شاة
الثالث ،وحممد الربجي (ف��وق  87كلغ) من ل��واء امل�شاة
ال�ساد�س.
العدد 391
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�سباق العاقورة ال�شتوي
�شارك اجلي�ش يف �سباق العاقورة ال�شتوي
مل�سافة  21كلم ،ال��ذي ّ
نظمته بلدية
العاقورة بالتعاون مع Four Seasons
ً
�ط�لاق��ا من
 ،Mountain Trailsان�
�ساحة كني�سة ال�سيدة الرعائية –
العاقورة باتجّ اه جمدل العاقورة ،منطقة
ثم نحو
اللزاق �صعو ًدا فمنطقة �سحتاّ ،
وادي الدبور ومنها �إىل وادي الع�صافري ،فالعودة .وقد ّ
حل اجلندي حممد زكريا من لواء امل�شاة الثاين يف املركز الأول ،تبعه اجلندي
عمر الكك من فوج مغاوير البحر يف املركز الثاين ،فالعريف غازي الرفاعي من فوج مغاوير البحر � ً
أي�ضا يف املركز الثالث.

اجلي�ش ي�شارك يف عدة بطوالت ولقاءات و�سباقات

ع��دة ب��ط��والت ريا�ضية ول��ق��اءات ودي��ة
���ش��ارك اجلي�ش يف
ّ
ّ
وحقق املراكز الأوىل.
و�سباقات يف منا�سبة عيد اال�ستقالل،
و�أبرز م�شاركاته كانت يف بطولة اال�ستقالل الأوىل يف كرة
القدم امل�صغرة التي نظمها ن��ادي الأهلي الريا�ضي يف �صيدا
ودورة اال�ستقالل العا�شرة يف كرة القدم امل�صغرة التي نظمها
نادي الفجر الريا�ضي يف �صيدا � ً
أي�ضا ،وك�أ�س عيد اال�ستقالل
الوطني للرماية بامل�سد�س ،بالإ�ضافة �إىل �سباق اال�ستقالل الـ37
املجمع
بال�سباحة الذي نظمه االحتاد اللبناين للعبة يف خليج
ّ
الع�سكري – جونية ،وماراثون اال�ستقالل ال�سنوي اخلام�س
الذي نظمه نادي �شبيبة مزيارة بالتعاون مع البلدية� ،إىل �سباق
ك�أ�س اال�ستقالل للدراجات الهوائية ال��ذي ّ
نظمه االحتاد
اللبناين للعبة يف منطقة ال�ضبية.
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يف �سجل
اخللود

املعاون �أول كابي �أمني الأ�سمر

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش امل��ع��اون �أول
كابي �أمني الأ�سمر الذي تويف بتاريخ
.2017/12/7
 من مواليد  1969/1/16يف بعبدا،ق�ضاء بعبدا ،حمافظة جبل لبنان.
��وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ
 ت���ط� ّ.1991/11/15
 من عداد مديرية املخابرات. حائز:• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من

الدرجة الرابعة برونزي.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• ميدالية امل�ؤمترات للعام .2002
• امليدالية الع�سكرية.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �ست
مرات.
ّ
مرة.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ 30
• تهنئة م��دي��ر امل��خ��اب��رات �سبع
مرات.
ّ
 -مت�أهل وله ولد واحد.

العريف خالد حممد زيتون

نعت قيادة اجلي�ش العريف خالد
حم��م��د زي��ت��ون ال���ذي ت���ويف بتاريخ
.2017/11/10
 من مواليد  1983/3/1يف ال�صويري،ق�ضاء ال��ب��ق��اع ال��غ��رب��ي ،حمافظة
البقاع.
���ددت خ��دم��ات��ه اع��ت��ب��ا ًرا من
 ُم� ّ ،2005/5/23و ُن��ق��ل �إىل اخل��دم��ة
الفعلية بتاريخ .2006/9/4
م��ن ع���داد ل���واء امل�����ش��اة ال��ث��ام��ن –
الكتيبة .81

 حائز:• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �أربع
مرات.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �أربع
مرات.
ّ
• تهنئة نائب رئي�س الأرك���ان
للعمليات.
• تهنئة قائد اللواء.
 -عازب.

العريف �أحمد علي حممد

نعت قيادة اجلي�ش العريف �أحمد
ع��ل��ي حم��م��د ال����ذي ت���ويف ب��ت��اري��خ
.2017/11/16
 م��ن م��وال��ي��د  1985/4/29يفالكويت.
���ددت خ��دم��ات��ه اع��ت��ب��ا ًرا من
 ُم� ّ ،2006/5/29و ُن��ق��ل �إىل اخل��دم��ة
الفعلية بتاريخ .2008/11/3
 من عداد لواء امل�شاة اخلام�س –الكتيبة .51
 -حائز:

• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
مرتني.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ثالث
مرات.
ّ
مرات.
• تهنئة قائد اللواء ثالث ّ
• تهنئة قائد الكتيبة.
 -عازب.
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125

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 �أربعة
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 ك.2018 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
126

العدد 391

�1 .1أح��د �أف��وج اجلي�ش،
ا ُمل����ع����جِ ����ب ،ال�����ش��دي��د

8 .8نهر �أوروب���ي� ،أ� َ��س��د ،ذ َن��ب البعري،
عا�صمة توغو.
9 .9لينّ ا لأخ�لاق لطيف ،نهار وليل،
قا�صا على.
ّ
ّ
1010ع��ائ�����ش ،يعلم وي��ت��ح��ق��ق ا لأم���ر،
�أُ قر�ضها املال ،للتف�سري.
طيب حمبوب
1111دمية م�شهورة ،فيل ّ
�صديق طرزان ،جنم كرة برازيلي
معتزل.
�سكن البحر ،ال
�1212إ���س��م مو�صول،
َ
ُيباح بهاُ ،ي�صيب الرا�س.
�1313ضمري منف�صل ،رئي�س وزراء �إيطايل
ين�ص .
راحل،
ّ
1414عا َد  ،فريد ،هواء عليل.

بر  ،ي�سمو
1515خ�صب ،قبل ال��ي��وم ،ع� َ
ويرتفع.
1616حرف ن�صب.
مل�س  ،دولة �أوروبية� ،صخور عظيمة،
َ 1717
�شبيه .
يب�س النبات،
1818دول��ة �أوروب��ي��ة،
َ
طعام.
1919دول���ة �أم�يرك��ي��ة ،رئ��ي�����س لبناين
راح������ل ،ن����وع م���ن امل�����ص��ارع��ة
اليابانية.
2020مننعها عن ،من ا لأزهار� ،شجرية
لها ثمر ّلبي �أحمر.
2121والية �أمريكية ،عا�صمة �آ�سيوية،
�أديبة لبنانية راحلة.

1 .1دول��ة �أمريكيةّ ،ود،
عمود ًيا:
فقري ال �شيء له.
2 .2فلكي وخمرتع فرن�سي� ،أول رئي�س
�أمريكي ميوت يف من�صبه.
�3 .3أحد ال�شهور ،من �أفالم �سيلف�سرت
�ستالون ،يثقل مر�ضه.
4 .4عا�صمة �آ�سيوية ،رتبة ع�سكرية،
وكالة �أنباء عربية.
��ب ،عا�صمة �أل��ب��ان��ي��ا،
5 .5ن�صري حم� ّ
هدم.
هرب،
َ
َ
�سم له ،لال�ستفهام،
ً 6 .6
را�ضيا مبا ُق َ
بلدة يف البقاع.
7 .7ممثلة �إيطالية ول��دت
� ،1933شجر �صلب له

�شوك كاالبر ،للت أ� ّوه.
للتذمر ،عا�صمة �أوروبية ،فيل�سوف
8 .8
ّ
اغريقي.
�9 .9أداة �شرط� ،شريعة ،جِ مال.
���1010س��ن� َ�د ،ت��ظ��ه��ر م��ن ب��ع��ي��د ،ذك��ر
الدجاجة.
1111ع��ودت��ي ،ال��ذي خرجت ن��ا ُره ،لقب
تون�سي.
�1212أحد الوالدين ،ثالث مدن �أوروبية،
�شركة برتولية.
�1313أداة �إ�ستثناء ،قمح ،مادة قاتلة.

1414ممثل م�صري تويف  ،2011برية ،بحر.
1515يذعن اىل ،مم� ّ�ر يف جبال االل��ب،
ِمق َو يل.
َ
وبلي.
�ضعف
�1616أجاوب� ،آلة طرب،
َ
1717ر�سام فرن�سي� ،أديب و�صحايف م�صري
ٌ
عمل اىل.
راحل،
1818مدينة �إي��ران��ي��ة� ،إب��ت��اع��وا ،فيلم
ملحمد عبد الوهاب ،وكالة �أنباء
عربية.
1919بحر من بحور ِ
رد الباب،
ال�شعرَّ ،
َ
وزاغ.
حترك
�أمطارَّ ،
2020ع��ا���ص��م��ة �آ���س��ي��وي��ة،
عرو�س ،العب ومد ّرب تن�س
لبناين.

�أفق ًيا:

ا لن�شيط .
2 .2يخ�صني ،ك��ت��اب ل��ط��ه ح�سني،
كثري ،كتاب لنجيب حمفوظ.
3 .3دولة افريقية ،اال�سم الثاين ل�شاعر
�أملاين راحل ،حرف جر.
ِ
�4 .4إنت�ش َر اخلرب ،ما رِد ،نبات ن�ضر.
5 .5رمية يف لعبة كرة القدم ،مو�سيقار
ومطرب وممثل عربي راحل.
6 .6ل��ل��ن��ف��ي� ،أ َث����ر يف اجل��ل��د ،ت�شحذ
ا ل�سكني .
7 .7رت��ب��ة ع�سكرية ،يفي بالوعد،
مدينة فرن�سية.
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• العريف ح�سن �أيوب
لواء امل�شاة الأ ّول.

• ابراهيم ال�سلوم

طرابل�س  -القبة  -جبل حم�سن.

تسلية ﻝلتسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية
تسلية
ة تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية
ﻩه ﺍا
تسلية ﺍا ﺕت ﻭو
ﻝل
تسلية ﻥن
تسلية ﻡم ﺕت ﻱي
تسلية ﻩه ﻡم
تسلية ﻝل ﻙك ﺍا
ﻥن
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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
جدا ،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

ال�صحيحة
احل�سابات ّ
يف �صفحة ذاكرته ،و�ضمن ّ
توقعاته املنتظرة ،يلج�أ اجلندي �إىل �إجناز جردة
ريا ملقابلة ال�سنة الآتية باطمئنان وو�ضوح .وهو
ح�سابات لل�سنة املن�صرمة حت�ض ً
يقوم بذلك يف معظم الأحيان يف امليدان ،وخلف �أكيا�س الرمل و�أمام �أ�سالك
احلواجز ونقاط التفتي�ش .وتتقاطع ج��ردة احل�سابات هذه مع الإج��راءات
بد �أن تتم يف الفرتة
الأمنية التي تعتمدها القيادة يف فرتة الأعياد ،واجلردة ال ّ
ّ
يتجلى اللقاء بني الأمور
اخلتامية من ال�سنة ،وهنا
املذكورة� ،أي يف الأيام
ّ
كلها.
املح�صلة العامة لذلك ،تقفز �إجنازات امل�ؤ�س�سة الع�سكرية خالل العام
ويف
ّ
ِ
املن�صرم ،وما كانت �أفراح املواطنني يف الأعياد ،ب� ّأي حال ،لتعرف الأمان من
دون تلك الإجنازات ،فال يد للإرهاب عندنا اليوم ،قادرة ب�سهولة على �إحلاق
ّ
تتجلى الواجبات املعروفة على �صعيد موا�صلة
ال�شر وال�ضرر .ويف التوقعات
مواجهة الإرهاب املذكور ،وعلى �صعيد اال�ستمرار يف الوقوف يف وجه املخططات
الإ�سرائيلية عند احلدود .وتظهر � ً
خ�صو�صا يف ما
أي�ضا اال�ستحقاقات املنتظرة
ً
يتعلق باالنتخابات النيابية املنتظرة يف الربيع املقبل ...لقد خربت امل�ؤ�س�سة
يتم الإقبال عليها بر�ضى واقتناع
مثل تلك ّ
املهمات التلقائية املعروفة ،والتي ّ
الرغبة يف التّ ح�ضري امل�سبق الذي ال
واندفاع ،وما الكالم على ذلك �إ ّال بداعي ّ
بد منه ،وما من زرع ينبت ويتجلى للقطاف واحل�صاد ،من دون �أن تحُ رث �أر�ضه
ّ
وبالعدة الكافية.
و ُتروى وتنال العناية الكاملة يف الوقت املنا�سب
ّ
ّ
حق له �أن
يتلقى ابت�سامة مواطن
حق للجندي �أن
يحييه ،وبذلك ّ
بذلك ّ
ّ
الداخل واخلارج،
ي�ستمع بفخر �إىل ت�صريحات خمتلفة من هنا وهناك ،يف ّ
أهمية دوره يف حماية الوطن ويف جت�سيد وحدته.
تثني عليه ،وت�ؤكد � ّ
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