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ملف العدد

28
ما ح�صل يف عر�سال يف الثاين من �آب ويف الأيام التي �أعقبته
كان �أكرب من �إجناز وانت�صار .فاملواجهات البطولية التي
خا�ضها اجلي�ش والدماء الزكية التي �سالت على تراب تلك
اجلرود ،منعت تنفيذ خطة الإرهابيني التكفرييني الهادفة
�إىل «تغيري وجه لبنان ،بل رمبا حموه من اخلريطة كدولة».

الأول من �آب

83
غابت مظاهر العيد واالحتفال الكبري هذا العام يف الكلية
احلربية ،نظ ًرا اىل �شغور موقع رئا�سة اجلمهورية ،ف�أهل
البيت اجتمعوا يف ح�ضور راعيه و�أق�سموا �أنهم �سيقومون
اً
كامل .برقُ العزم يف عيني كل منهم كان ً
�سيفا
بواجبهم
اً
م�سلول ...وبعد �ساعات كانوا يف �ساحات الواجب.

حتقيق ع�سكري

147
لعل ال�صورة الأبرز لعن�صر ال�شرطة الع�سكرية يف �أذهان
الع�سكريني واملدنيني ،هي تلك التي مت ّثل االن�ضباط وقمع
جزءا
املخالفات .لكن يف الواقع هذه ال�صورة ال تعك�س �إال ً
من املهمات احليوية والوا�سعة التي ت�ضطلع بها ال�شرطة
نتعرف �إليها عن كثب يف هذا التحقيق.
الع�سكر ّية ،والتي ّ

�إ�ستقباالت
الوزير
ا���س��ت��ق��ب��ل ن���ائ���ب رئ��ي�����س
جمل�س ال���وزراء وزي��ر الدفاع
الوطني �سمري مقبل� ،سفرية
ه��ول��ن��دا ال�����س��ي��دة ها�ستري
���س��وم�����س�ين و���س��ف�ير ق�بر���ص
ال�سيد هومري فافروماتي�س،
و�سفري ماليزيا ال�سيد �إيالنغو

�سفرية هولندا

وزير الدفاع الوطني ي�ستعر�ض الق�ضايا الراهنة مع �سفراء ووزراء
ك��اروب��ان��ان و�سفري رومانيا
ال�سيد فيكتور مري�سا يرافقه
امللحق الع�سكري .وج��رى
خ�لال اللقاءات البحث يف
الأو�ضاع العامة والعالقات
الثنائية بني لبنان وكل من
�سيما على
الدول املذكورة ،ال ّ

ال�صعيد الع�سكري� ،إ�ضافة
املحلية
�إىل الأو�ضاع الراهنة
ّ
إقليمية.
وال
ّ
كما ا�ستقبل الوزير مقبل،
���س��ف�ير ج��م��ه��وري��ة �إي�����ران
الإ���س�لام��ي��ة اجل��دي��د ال�سيد
حممد فتح ع��ل��ي ،يرافقه
امللحق الع�سكري يف زي��ارة
بروتوكولية للتعارف ،وجرى
البحث يف الأو�ضاع الراهنة
إقليميا ويف دور �إيران
حمليا و�
ً
ًّ
وت�أثريه على م�ستوى املنطقة.
والتقى الوزير مقبل �سفري
اململكة العربية ال�سعودية
علي عوا�ض الع�سريي ،و�أجريا
معا جولة �أفق تناولت جممل
ً
التطورات الراهنة يف لبنان
ّ

واملنطقة� ،إ�ضافة �إىل جديد
التطورات يف غ��زة وال��ع��راق.
ّ
كما تناول اللقاء التعاون
الع�سكري ب�ين اململكة
ول���ب���ن���ان وه���ب���ة ال���ث�ل�اث
م���ل���ي���ارات ال��ت��ي قدمتها
لت�سليح اجلي�ش اللبناين،
وامل���راح���ل ال��ت��ي قطعتها،
بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات التي
قدمتها وتقدمها للأجهزة
الأم��ن��ي��ة ولتمويل م�شاريع
�أخ��رى .كذلك ،متّ البحث
يف مو�ضوع ت�أمني احلماية
ال�ل�ازم���ة وال��ك��اف��ي��ة ملقر
ال�سفارة ال�سعودية واملراكز
ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا يف ل��ب��ن��ان ،يف
�ضوء املرا�سالت التي تلقتها

�سفري قرب�ص

�سفري ماليزيا

�سفري رومانيا

�سفري جمهورية �إيران الإ�سالمية يرافقه امللحق الع�سكري
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احل��ك��وم��ة اللبنانية من
اململكة بهذا ال�ش�أن.
ك��ذل��ك ،ا�ستقبل ال��وزي��ر
مقبل �سفري �أو�سرتاليا ال�سيد
ليك�س ب��ارت��ل��م يف زي���ارة
وداع���ي���ة مل��ن��ا���س��ب��ة ان��ت��ه��اء
مهمته يف لبنان.
واج��ت��م��ع وزي�����ر ال���دف���اع
الوطني مع املن�سق اخلا�ص
للأمم املتحدة ال�سيد ديريك

ب�لام��ب��ل��ي وب��ح��ث م��ع��ه يف
امل��ق��ررات التي ���ص��درت عن
م��ؤمت��ر روم��ا لدعم اجلي�ش
اللبناين.
ويف خ��ت��ام ال��ل��ق��اء ،ق��ال
ال�سيد بالمبلي« :ت��ط� ّ�رق
تطورات الو�ضع
احلديث �إىل
ّ
يف اجل��ن��وب ،ومتّ االت��ف��اق
على �أهمية حماية الهدوء
ال�سائد هناك على الرغم

�سفري اململكة العربية ال�سعودية

مم���ا ي���دور م��ن اح����داث يف
ّ
«تطرقنا
املنطقة» .و�أ�ضاف:
ّ
� ً
أي�ضا �إىل اجلهود التي �أبذلها
ك��م��ن�����س��ق خ��ا���ص ل�ل��أمم
املتحدة يف لبنان لت�شجيع
ال���دع���م ال�����دويل للجي�ش.
جناحا
وب��ال��ط��ب��ع� ،أح��رزن��ا
ً
ريا يف هذا املجال يف العام
كب ً
الفائت مع قيام ع��دد من
احلكومات باملوافقة على
ت�أمني املزيد من امل�ساعدات
للجي�ش اللبناين .وقد كان
م�ؤمتر روما الذي انعقد منذ
جدا ومتّ
تقريبا
�شهر
ناجحا ً
ً
ً
خالله البناء على ق��رارات
مهما من
�شكلت ج���ز ًءا
ً
املناق�شة».
والتقى ال��وزي��ر مقبل وزي��ر
الدولة ل�ش�ؤون التنمية الإدارية
ال��ن��ائ��ب ن��ب��ي��ل دي ف��ري��ج،

يف ح�ضور م��دي��ر امل��خ��اب��رات
العميد �إدم���ون فا�ضل .وقد
�أك��د الوزير دي فريج دعمه
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والقوى
الأمنية وتقديره اجلهود التي
تقوم بها يف احل��ف��اظ على
الأمن واال�ستقرار.
وم���ن ز ّوار ال��وزي��ر مقبل،
م��ف��و���ض احل��ك��وم��ة ل��دى
ّ
امل��ح��ك��م��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة
القا�ضي �صقر �صقر ,ال��ذي
�أط���ل���ع���ه ع���ل���ى جم���ري���ات
التحقيقات والإدعاءات بحق
امل��وق��وف�ين يف �إط���ار تطبيق
اخلطة الأمنية يف ال�شمال
وال��ب��ق��اع وب��اق��ي امل��ن��اط��ق،
كما �أطلعه على التدابري
والإج���راءات املتخذة لت�أمني
ح�سن �سري عمل املحكمة
الع�سكرية.

�سفري �أو�سرتاليا

النائب نبيل دي فريج

املن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة ال�سيد ديريك بالمبلي

مف ّو�ض احلكومة لدى املحكمة الع�سكرية القا�ضي �صقر �صقر
العدد 351/350
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�إ�ستقباالت
الوزير

...ويرت�أ�س اجتماعات عدة جلان

تر�أ�س وزير الدفاع الوطني �سمري مقبل ،يف مكتبه يف الوزارة،
ّ
�شح املياه يف
جل�سة ّللجنة الوزارية
املكلفة متابعة م�شكلة ّ
املقررات والتو�صيات التي �صدرت عن
لبنان .وعر�ض املجتمعون ّ
النيابية ملواجهة هذه امل�شكلة ،واقرتاحات
جلنة الأ�شغال
ّ
وامل�ستقبلية .ويف ختام اللقاء� ،أعلن الوزير مقبل
آنية
ّ
احللول ال ّ
حتمية ت�ستدعي
�شح املياه بات ي�شكل �أزمة
�أن «مو�ضوع ّ
ّ
ال�سلبية
�إيجاد حلول �سريعة وعملية تفاد ًيا النعكا�ساتها
ّ
واخلطرية على جميع املواطنني».
�ضم املعنيني
اجتماعا
كذلك ،تر�أ�س الوزير مقبل
ً
ً
مو�سعا ّ
ميزانية وزارة ال��دف��اع الوطني للعام  ،2014اطلع
يف و�ضع
ّ
خالله على ال�صعوبات التي تعيق عمل اجلي�ش جلهة ت�أمني
االعتمادات املطلوبة لتلبية احتياجاته (�أدوية ،مواد خمربية،
نفقات معاجلة يف امل�ست�شفيات واملراكز الطبية املختلفة،
نفقات تغذية ،حمروقات و�أمور �أخرى).
و�أعلن الوزير مقبل �أنه �سيناق�ش هذه املوا�ضيع مع وزير املال
علي ح�سن خليل واملعنيني يف وزارتي املال والدفاع الوطني،
ؤكدا ب�أن «هدفه تذليل ال�صعوبات التي تعيق عمل اجلي�ش
م� ً
خ�صو�صا يف هذه
جلهة �ضرورة ت�أمني االعتمادات املطلوبة
ً
املرحلة التي تتطلب �إعطاء الأهمية والأولوية لتعزيز اجلي�ش
وتقوية قدراته».
كذلك ،عقدت جلنة در���س قوانني اخلدمة الع�سكرية
اجتماعا برئا�سة الوزير مقبل ملتابعة الإع��داد مل�شروع قانون
ً
�ضمت اللجنة
جديد لنظام التقاعد من اخلدمة الع�سكريةّ .
مندوبني عن اجلي�ش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام و�أمن
الدولة واجلمارك.
و�أو�ضح الوزير مقبل �أنه «متّ خالل االجتماع عر�ض م�سودة
التعديالت املقرتحة واال�ستماع �إىل املالحظات حولها ،على
�أن يتابع املو�ضوع يف جل�سات الحقة.

�شح املياه يف لبنان
ال ّلجنة الوزارية املك ّلفة متابعة م�شكلة ّ

جلنة در�س قوانني اخلدمة الع�سكرية
ويف مقر القاعدة اجلوية يف مطار بريوت الدويلُ ،عقد اجتماع
مو�سع ح�ضره �إىل جانب الوزير مقبل ،وزير الأ�شغال العامة
ّ
والنقل غ��ازي زعيرت ،وقائد القوات اجلوية العميد الركن
الطيار غ�سان �شاهني وممثلون عن الأمنيني املوجلني بحماية
�أمن املطار.
ّ
ومتّ خ�لال االجتماع االط�ل�اع على اخل��رائ��ط املو�ضوعة
ودر�سها ،والتعديالت الأ�سا�سية املقرتحة داخل نطاق حرم
متهيدا لبحثها مع القيادة الع�سكرية.
املطار،
ً

اللجنة املعنية يف و�ضع ميزان ّية وزارة الدفاع الوطني للعام 2014
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�إ�ستقباالت
قائد اجلي�ش

اجتماعات
بني وزير الدفاع الوطني
وقائد اجلي�ش

زار نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري
مقبل ،وب�أوقات خمتلفة ،قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
ّ
تتعلق بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية
يف مكتبه يف الريزة ،وبحثا �ش�ؤو ًنا
التطورات الراهنة يف البالد
واحتياجاتها ،بالإ�ضافة �إىل
ّ
والإجراءات التي ينفّ ذها اجلي�ش لرت�سيخ الأمن واال�ستقرار.

العماد قهوجي يلتقي �سفري بريطانيا واجلي�ش يت�س ّلم �أعتدة للمراقبة والتفتي�ش

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي �سفري بريطانيا ال�سيد طوم فليت�شر ،يرافقه وفد من جلنة الإ�شراف العليا على برنامج
ّ
املكلف �إدارة الربنامج املذكور .وتناول
املقررة للجي�ش ،و�أع�ضاء فريق العمل اللبناين -الربيطاين
امل�ساعدات الربيطانية
ّ
البحث امل�ساعدات الربيطانية املقرتحة لتجهيز بع�ض وحدات اجلي�ش وتدريبها يف جمال �ضبط احلدود ،واخلطوات املنفّ ذة على
هذا ال�صعيد.
ّ
ق�سما من �أعتدة املراقبة والتفتي�ش و�إجراء التجارب عليها.
و�أعقب اللقاء ت�سلم اجلي�ش
ً
ويف اخلتام� ،أعرب العماد قهوجي عن �شكره ال�سلطات الربيطانية على «دعمها الفاعل للجي�ش اللبناين ،بهدف تعزيــز
قدراته الأمنية والقتالية» ،كما ّنوه بجهـود �أع�ضاء الفريق املذكور ّ
وقلدهم �أو�سمة التقدير الع�سكري.
العدد 351/350

11

�إ�ستقباالت
قائد اجلي�ش

...وي�ستقبل �سفراء

ا�ستقب��ل قائ��د اجلي�ش العم��اد جان قهوج��ي ،يف مكتبه يف
ال�يرزة� ،سف�ير دولة ماليزي��ا ال�سي��د ،Ilango Karuppannan
و�سفري ت�شيكيا ال�سيد �سفاتو توبالك ت�شومبا يرافقه مدير عام
وزارة اخلارجي��ة الت�شيكية ال�سيد �إيف��ان جانكاريك ،و�سفري
او�سرتاليا ال�سيد  .Alex Robert Bartlemوا�ستقبل � ً
أي�ضا �سفري
اململك��ة العربية ال�سعودية ال�سيد علي عوا�ض الع�سريي .كما
ا�ستقبل ال�سفري الفل�سطيني ال�سيد �أ�شرف دبور ،يرافقه امل�س�ؤوالن
يف حرك��ة فتح ال�سي��دان عزام الأحم��د وفتحي �أب��و العردات،
وجرى البحث يف الأو�ضاع العامة والعالقات الثنائية� ،إ�ضافة �إىل
ال�ش�ؤون املتعلقة ب�أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان.

كذلك ،ا�ستقبل قائد اجلي���ش� ،سفري اجلمهورية الإ�سالمية
الإيراني��ة اجلدي��د ال�سي��د حمم��د فت��ح عل��ي ،يرافق��ه امللحق
الع�سك��ري العقي��د حمم��د ر�ض��ا مرزائ��ي ،يف زيارة تع��ارف متّ
خالله��ا البح��ث يف الأو�ض��اع العام��ة ،وجماالت التع��اون بني
جي�ش��ي البلدي��ن .وا�ستقب��ل يف الإط��ار نف�سه ،ال�سف�ير ال�سوري
ال�سيد علي عبد الكرمي علي.

�سفري ت�شيكيا

�سفري او�سرتاليا

�سفري اململكة العربية ال�سعودية

ال�سفري الفل�سطيني

�سفري اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية يرافقه امللحق الع�سكري

ال�سفري ال�سوري

12
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�سفري دولة ماليزيا

...ووزي ًرا كند ًيا
ا�ستقبل العماد قهوجي ،وزير العمل والتنمية الإجتماعية
والتعدد الثقايف يف احلكومة الكندية ال�سيد ،Jason Kenny
يف ح�ضور ال�سفرية الكندية ال�سيدة .Hilary Childs-Adams

...ووفدا فرن�س ًيا
ً

...وقائد القيادة الو�سطى الأمريكية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي قائد القوات الربية
الفرن�سية اجل�نرال  ،Bertrand Ract-Madouxيف ح�ضور
ال�سفري الفرن�سي  .Patrice Paoliوتناول البحث الدعم الفرن�سي
خ�صو�صا يف جمايل الت�سليح والتجهيز،
للجي�ش اللبناين،
ً
مهمة الوحدة الفرن�سية العاملة �ضمن قوات
بالإ�ضافة �إىل
ّ
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،قائد القيادة الو�سطى الأمريكية
اجلرنال  Lioyd Austinعلى ر�أ�س وفد مرافق ،يف ح�ضور ال�سفري
الأمريكي ال�سيد  .David Haleوتناول البحث الأو�ضاع يف
لبنان واملنطقة والعالقات الثنائية بني جي�شي البلدين ،ال
�سيما تطوير برنامج امل�ساعدات الأمريكية للجي�ش اللبناين
ّ
يف املراحل املقبلة.

...ورئي�س �أركان الدفاع الإيطايل

ووفدا من الأمم املتحدة
ً ...

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف مكتبه يف
الريزة ،رئي�س �أركان الدفاع الإيطايل الأمريال Luigi Binelli
 Mantelliبح�ضور ال�سفري الإيطايل يف لبنان ال�سيد Giuseppe
 ،Morabitoوجرى البحث يف العالقات الثنائية بني جي�شي
البلدين ،ومهمة الوحدة الإيطالية العاملة �ضمن قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،م�ساعد
الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة لعمليات حفظ ال�سالم ال�سيد
 ،Herve Ladsousيرافقه املمثل ال�شخ�صي للأمني العام
للأمم املتحدة ال�سيد ديريك بالمبلي ،وقائد القوات الدولية
�سيريا .ت��ن��اول البحث الأو���ض��اع يف املناطق
اجل�ن�رال ب��اول��و
ّ
اجلنوبية ،والتعاون القائم بني اجلي�ش والقوات الدولية للحفاظ
على ا�ستقرار هذه املناطق وتطبيق القرار .1701
العدد 351/350
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�إ�ستقباالت
قائد اجلي�ش

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

ا�ستقبل العماد قهوجي ،املمثل ال�شخ�صي للأمني العام
للأمم املتحدة ال�سيد ديريك بالمبلي وبحث معه يف الأو�ضاع
العامة يف لبنان واملنطقة.

...وقائد قواتها يف لبنان مو ّد ًعا
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف مكتبه يف الريزة
�سيريا
قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اجلرنال باولو
ّ
يرافقه قائدها اجلديد اجلرنال لوت�شيانو بورتوالنو .وقد ّنوه العماد
�سيريا لتطوير عمل
املميزة التي بذلها اجلرنال
قهوجي باجلهود
ّ
ّ
الدولية وتعزيز التعاون مع اجلي�ش يف �إطار تنفيذ القرار
القوات
ّ
 ،1701ومتنّ ى للجرنال بورتوالنو التوفيق يف م�س�ؤولياته اجلديدة.
املهمة التي ّ
كلف
�سيريا عن ارتياحه لنتائج
بدوره عبرّ اجلرنال
ّ
ّ
بها يف جنوب لبنان ،و�شكر قيادة اجلي�ش على ح�سن تعاونها
املهمة امل�شرتكة.
وحر�صها الدائم على ت�أمني جناح
ّ

...ونوا ًبا
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،النواب ال�سادة :قا�سم
عبد العزيز� ،أ�سعد ح��ردان والوزير ال�سابق علي قان�صو ،زياد
القادري ،خالد زهرمان ون�ضال طعمة ،هادي حبي�ش� ،سرتيدا
جعجع و�إيلي كريوز ،الوليد �سكرية والعميد املتقاعد حممد
عبا�س� ،إيلي ماروين وال�سيد �سا�سني �سا�سني ،وعلي املقداد على
فعاليات منطقة بعلبك.
ر�أ�س وفد من
ّ
تناولت اللقاءات الأو�ضاع الراهنة و�آخر امل�ستجدات� ،إ�ضافة
ّ
أمنية التي نفّ ذها اجلي�ش لطم�أنة الأه��ايل يف
�إىل
اخلطة ال ّ
خمتلف املناطق واحلفاظ على الأمن واال�ستقرار فيها.

...و�أمني عام
املجل�س الأعلى اللبناين ال�سوري
ا�ستقبل قائد اجلي�ش� ،أمني عام املجل�س الأعلى اللبناين
ال�سوري الأ�ستاذ ن�صري خ��وري ،وبحث معه يف الأو�ضاع على
احلدود اللبنانية  -ال�سورية.
النائب قا�سم عبد العزيز
14
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النائب �أ�سعد حردان والوزير ال�سابق علي قان�صو

النائب زياد القادري

النائبان خالد زهرمان ون�ضال طعمة

النائب هادي حبي�ش

النائبان �سرتيدا جعجع و�إيلي كريوز

النائب الوليد �سكرية والعميد املتقاعد حممد عبا�س

النائب �إيلي ماروين وال�سيد �سا�سني �سا�سني

النائب علي املقداد مع وفد
العدد 351/350
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�إ�ستقباالت
قائد اجلي�ش

...وق�ضاة

مفو�ض احلكومة ل��دى حمكمة
ا�ستقبل قائد اجلي�ش،
ّ
التمييز الع�سكرية القا�ضي ب�لال وزن��ة ,وقا�ضي التحقيق
الع�سكري الأول ريا�ض بو غيدا ،وتناول البحث �ش�ؤو ًنا ق�ضائية.

القا�ضي بالل وزنة

...وحمافظي جبل لبنان وبعلبك – الهرمل
ً
كال من حمافظ جبل لبنان الأ�ستاذ
ا�ستقبل قائد اجلي�ش
ف�ؤاد فليفل وحمافظ بعلبك – الهرمل الأ�ستاذ ب�شري خ�ضر،
وتناول البحث الأو�ضاع العامة.

...وقادة �أجهزة �أمنية

القا�ضي ريا�ض بو غيدا

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،مدير عام الأمن العام اللواء
عبا�س ابراهيم ،ومدير عام الدفاع املدين العميد رميون خطار.
وجرى التداول يف ال�ش�ؤون العامة والتن�سيق بني امل�ؤ�س�سات.
حمافظ جبل لبنان

مدير عام الأمن العام
حمافظ بعلبك – الهرمل

...والقائم ب�أعمال ال�سفارة اللبنانية يف فرن�سا

مدير عام الدفاع املدين
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،القائم ب�أعمال ال�سفارة اللبنانية يف
فرن�سا ال�سيد غدي خوري.
16
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...ووفدا
ً
كن�س ًيا مارون ًيا
ا���س��ت��ق��ب��ل ق��ائ��د
وف����دا
اجل���ي�������ش،
ً
�ضم راعي �أبر�شية املك�سيك املطران جورج
كن�سيا
ً
ً
مارونيا ّ
�أبي يون�س وراعي �أبر�شية �سيدة لبنان يف لو�س �أجنلو�س املطران
عبد الله زيدان ،يرافقهما الأباتي �إيلي ما�ضي .وتناول البحث
الأو�ضاع العامة وق�ضايا تتعلق باالغرتاب اللبناين.
وفد تلفزيون «اجلديد»

ووجوها
...و�شخ�صيات
ً
�إعالمية

رئي�س جمل�س �إدارة تلفزيون لبنان

ا���س��ت��ق��ب��ل ق��ائ��د
اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد
ج����ان ق��ه��وج��ي،
ك� ً
ل�ا م��ن نائبة
رئي�س جمل�س �إدارة
تلفزيون «اجلديد»
ال�����س��ي��دة كرمى
خياط والإعالمي
ج����ورج �صليبي،
ورئ��ي�����س جمل�س
�إدارة ت��ل��ف��زي��ون
لبنان ال�سيد طالل
املقد�سي.
وق��������د ت����ن����اول
الزائرون مع العماد
التطورات
قهوجي
ّ
الراهنة يف البالد.

...ورئي�س جمل�س �إدارة م�صرف لبنان واملهجر
ا�ستقبل العماد
ق��ه��وج��ي ،رئي�س
جم��ل�����س �إدارة
م�����ص��رف ل��ب��ن��ان
وامل��ه��ج��ر ال�سيد
���س��ع��د الأزه������ري
يرافقه ال�سيدان
روجيه مطر و�إيلي
فغايل.

...واملطران
اليا�س رحال مع
وفد من فعال ّيات
بعلبك  -الهرمل
ا�ستقبل العماد قهوجي ،راعي �أبر�شية بعلبك  -الهرمل للروم
امللكيني الكاثوليك املطران اليا�س رحال ،يرافقه وفد من
مت�سك �أبناء
أكد الزائرون
فعاليات بلدة ر�أ�س بعلبك ،وقد � ّ
ّ
ّ
مكوناتها ،والتفافهم
املنطقة بالعي�ش امل�شرتك بني جميع
ّ
حول امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ال�ضامنة للوحدة الوطنية وم�سرية
وثمن الوفد الإج���راءات الأمنية
ال�سلم الأهلي يف البالدّ .
والأعمال الإمنائية والإن�سانية التي يقوم بها اجلي�ش لطم�أنة
�أهايل املنطقة واحلفاظ على �سالمتهم وا�ستقرارهم.

...ووفدا من
ً
الأحزاب
والقوى
وال�شخ�صيات
الوطنية
اللبنانية
وفدا من لقاء
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزةً ،
الأحزاب والقوى وال�شخ�صيات الوطنية اللبنانية.
كذلك ،ا�ستقبل قائد اجلي�ش كلاً من النائب
ال�سابق �إميل �إميل حلود ،وزير ال�صناعة ال�سابق فريج
�صابوجنيان ،رئي�س حترير �صحيفة اللواء ال�سيد �صالح
�سالم ،رئي�س حترير �صحيفة ال�شرق ال�سيد عوين
الكعكي ،مدير عام �إذاع��ة �صوت لبنان (�ضبيه)
ّ
واملحلل ال�سيا�سي
ال�شيخ عماد اخل��ازن ،الكاتب
الأ�ستاذ �سليمان تقي ال��دي��ن ،امللحق الع�سكري
ال�صيني العقيد  ،Yung Junرئي�س �أ�ساقفة الفرزل
وزحلة والبقاع للروم امللكيني الكاثوليك املطران
ع�صام يوحنا دروي�ش ،ال�سـيد �سعد حنو�ش ،رئي�س بلدية
غزير القن�صل ابراهيم احلداد ،م�ساعد قائد القوات
الدولية العميد كارون ديب كومار� ،إ�ضافة �إىل وفد
من جمعية رعاية الأطفال امل�صابني مبر�ض ال�سرطان،
و�آخر من جلنة مهرجانات القبيات.
العدد 351/350
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�إ�ستقباالت
رئي�س الأركان

20

ال�سفري ال�سعودي ونواب وقادة ع�سكريون �أجانب
ووفود لدى رئي�س الأركان

ال�سفري ال�سعودي

ا�ستقبل رئي�س الأرك���ان اللواء الركن وليد �سلمان ،يف
مكتبه يف الريزة� ،سفري اململكة العربية ال�سعودية ال�سيد علي
املقدمة للجي�ش
عوا�ض الع�سريي وبحث معه يف الهبة ال�سعودية ّ
اللبناين و�سبل التعاون بني اجلي�شني.
وا�ستقبل رئي�س الأرك��ان النواب ال�سادة :خالد زهرمان،
�أنطوان �سعد و�أمني وهبه ،الوليد �سكرية والنائب ال�سابق طالل
والتطورات الراهنة يف
املرعبي .وتناول البحث الأو�ضاع العامة
ّ
البالد .كما ا�ستقبل يف الإطار نف�سه اللواء املتقاعد ع�صام �أبو
جمرا.
كذلك ،التقى رئي�س الأركان ،قائد القوات الربيطانية يف
قرب�ص اللواء  Richard Crepwellوبحث معه يف �سبل التعاون
بني اجلي�شني.

النائب خالد زهرمان

النائبان �أنطوان �سعد و�أمني وهبه

النائب الوليد �سكرية

النائب ال�سابق طالل املرعبي

العدد 351/350

وا�ستقبل اللواء الركن �سلمان � ً
أي�ضا ،امللحق الع�سكري
ال�صيني العميد يانغ جيون ،ورئي�س الهيئة الوطنية للطاقة
الذرية الدكتور بالل ن�صويل.

ومن ز ّوار رئي�س الأركان ،ال�سيد �شارل ال�شدياق� ،إ�ضافة �إىل
وفد من بلدية املغريية وخماتريها ،وقد �أعرب الوفد عن تقديره
للجهود التي يقوم بها اجلي�ش.

اللواء املتقاعد ع�صام �أبو جمرا

قائد القوات الربيطانية يف قرب�ص

امللحق الع�سكري ال�صيني

رئي�س الهيئة الوطنية للطاقة الذرية

ال�سيد �شارل ال�شدياق

وفد من بلدية املغريية وخماتريها

العدد 351/350
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�أمر اليوم

«�أمر اليوم»
يف ال ّأول من �آب
ق�س ُمنا �أن يكون جي�شنا
َ
عنوا ًنا للوحدة الوطنية
والعي�ش امل�شرتك
يف الذكرى التا�سعة وال�ستني لت�أ�سي�سه ،عاهد اجلي�ش اللبنانيني �أن يظل عنوا ًنا للوحدة الوطنية والعي�ش امل�شرتك ،و�أن ي�سعى �إىل �أن يكون قدوة يف
احلفاظ على التجربة اللبنانية الفريدة ...العهد قطعه قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي عرب «�أمر اليوم» الرقم  123الذي �أ�صدره مبنا�سبة الأول من �آب.
يف ما يلي ن�ص «�أمر اليوم».
�أيها الع�سكريون
�إن ال��ظ��روف ال�صعبة التي من� ّ�ر بها ،و�شغور موقع رئا�سة
اجلمهورية ،فر�ض علينا �أن نتخذ قرا ًرا ب�إلغاء االحتفال املركزي
مبنا�سبة عيد اجلي�ش وتقليد ال�سيوف لل�ضباط املتخرجني،
فرئي�س اجلمهورية وحده يرعى هذا االحتفال.
الأول من �آب ،تاريخ لن ميحى من ذاكرتنا ،ونحن الذين
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مررنا بالتجربة نف�سها ،حني ع�صفت احلرب بنا ومنعتنا � ً
أي�ضا
من التخرج.
لكنّ نا اليوم نريد للأول من �آب �أن يبقى يف ذاكرة كل جندي
ومواطن لبناين .فعيد اجلي�ش ٍ
باق ونحن م�صرون �أن نحتفل به،
لأن اجلي�ش هو احلق و�أمل النا�س.
العيد ٍ
باق ونهنئ اللبنانييــن بعيــد جي�شهم ،ون�ؤكــد لهم

نحنا احلق و�أمل النا�س

�أننا باقــون على عهــدنا باحلفــاظ على لبنــان يف وجــه
الأخطــار الداخليــة واخلــارجيــة التــي تهدده.
�إال �أن ق�سمنا اليوم ،ونحن ن�ستذكر التجارب املريرة التي
عا�شها لبنان ،ون�شهد على تلك التي تعي�شها الدول املحيطة
بنا� ،أن يكون جي�شنا عنوا ًنا للوحدة الوطنية وللتنوع والعي�ش
امل�شرتك الذي ميثل �أبرز القيم اللبنانية احل�ضارية.
�أيها الع�سكريون
لقد �أثبتت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،على الرغم من املحن التي
للم�س بها� ،أن العي�ش امل�شرتك هو
عانتها واملحاوالت املتكررة
ّ
حقيقة وقناعة ،را�سخة فيها.

ّ
كل يوم على
�إن اجلي�ش برتكيبته يرتجم هذه احلقيقة
�أر�ض الوطن ،وي�سعى �إىل �أن يكون قدوة ّللبنانيني يف احلفاظ
على هذه التجربة الفريدة التي تبحث دول العامل اليوم عن �صيغ
مماثلة لها.
�أيها الع�سكريون
يف بلد يواجه الإرهاب والتهديدات الإ�سرائيلية وحرو ًبا متنوعة
خارجية وداخلية ،ع�صت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية على جميع
حماوالت العبث بعي�شها امل�شرتك .ونحن يف الأول من �آب نفخر
ب�أن يكون اجلي�ش رمزًا لهذه التجربة ،لأن بها وحدها خال�ص
لبنان.
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ملف العدد
العوايف يا وطن

�إلهام ن�صر تابت

ّ
حمطة خارج
يف الأ�سا�س مل يكن العيد لهم م�ساحة غري عادية� ،أو
تعودوا �أن تكون �أيامهم مر�صودة
�سياق ما ي�سبقه �أو يعقبه من الأيام .هم ّ
دوما
ت�صرف الأو�ضاع الطارئة ،وهي ً
للواجب ،و�أن تكون م�أذونياتهم يف ّ
طارئة منذ �سنوات.
�أ ّدوا التح ّية للعلم وعاهدوا رفاقهم ال�شهداء على متابعة امل�سرية.
دوت عبارة «لن نن�ساهم» يف �أرجاء اجلرد الأ�صم ،كما يف خمتلف
ّ
املواقع والثكنات.
ت�صد الفنت واملحن
بعد �ساعات كانوا يبنون دماءهم �سدو ًدا و�أ�سوا ًرا ّ
يلوحون
و�أخبث �أنواع ال�شرور .بعد �ساعات ،كانوا الواحد تلو الآخرّ ،
لل�شهادة ،فتتمدد �أج�سادهم لتمنح ال�صخر الأ�صم والأر�ض القاحلة،
إح�سا�سا وحياة.
والليل البهيم� ،
ً
عاين الرتاب ب�أم القلب حرارة قلوبهم والدماء� .شهدت ال�شم�س ومل
يتخ ّلف الليل عن ال�شهادة هو الآخر .ب�شهادة ال�شم�س والليل وال�صخر
اً
أفواجا من الإرهابيني
والرتابّ � ،أن
الح اخلطر � ً
رجال كانوا هناكَ .
املجرمني .كانوا مدججني بال�سالح واحلقد وكل ما تت�سع له قوامي�س
اجلهل وم�صالح جالدي الع�صر .انهمروا من اجلرد وخرجوا من
خميمات يفرت�ض �أنها ت�أوي نازحني...
هب الرجال � اً
أبطال ،قب�ضوا على اخلطر بالدم امل�سكوب ،بال�شهادة
ّ
امل�شهودة.
�أبطال تراءت لهم ال�شهادة فرموا �أعمارهم بيارق ت�ؤدي للوطن حت ّية.
�أبطال �صنعوا من �أحالم �أوالدهم خزائن ذكريات ،وتركوا احللم
لأطفال �آخرين.
أنا�سا �آخرين.
�أبطال �صنعوا من �أدعية �أحبائهم ذخائر حتمي � ً

أ�سوارا
دماءهم �سدو ًدا و� ً
بنوا َ
�أبطال� ،أبطال� ،أبطال.
يا لقحط الكلمات ،يا لب�ؤ�س الأقالم والو�صف والإح�سا�س �أمام بطولتهم
وطهرهم.
ال حرب يف الأقالم ،فليعذرنا من ا�ست�شهد منهم ،ومن �أ�سر �أو فقد،
وخ�صو�صا من عا�ش.
ً
ال حرب يف ح�ضرة البطولة ،لكننا نحتاج �إىل الكلمات لنت�أكد �أننا ما زلنا
على قيد احلياة.
ال ت�أتي الكلمات ب�أي �إثبات.
هاتوا لنا من تلك اجلرود القا�سية ،ومن هاتيك ال�شم�س املحرقة،
ومن ذاك الليل البهيم ،ترا ًبا ،وحج ًرا ،ونا ًرا وبخو ًرا ،ما ي�سعفنا لنقول:
«العوايف يا وطن».
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ملف العدد
وقائع وخلفيات

معطيات ووقائع

ما ح�صل يف عر�سال يف الثاين من �آب ويف الأيام التي �أعقبته كان �أكرب من مواجهة
مع الإرهاب ،وما حققه الع�سكريون كان �أكرب من �إجناز وانت�صار .فاملواجهات
البطولية التي خا�ضها اجلي�ش والدماء الزكية التي �سالت على تراب تلك اجلرود
القا�سية ،منعت تنفيذ خطة الإرهابيني التكفرييني الهادفة �إىل «تغيري وجه لبنان ،بل
رمبا حموه من اخلريطة كدولة».

اكدته املعطيات اخلطرية التي
هذا ما ّ
ك�شفها التحقيق مع الإرهابي املوقوف
عماد �أحمد جمعة والوقائع امليدانية،
وهذا ما دفع قيادة اجلي�ش �إىل القول« :ما
تعر�ض له لبنان
ح�صل كان �أخطر ما ّ
واللبنانيون».
ويف حني �أعلن �أح��د بيانات القيادة
منذ ال��ي��وم الأول ال�ستهداف اجلي�ش
ّ
امل�سلحني الإرهابيني على
�أن هجوم
ً
املراكز الع�سكرية كان خمططـا له
وم��درو� ً��س��ا ...عقد قائد اجلي�ش العماد
ج��ان قهوجي يف اليوم التايل م�ؤمت ًرا
�صحافيا ،ك�شف فيه مبزيد من الو�ضوح
ً
خطورة ما ح�صل.

امل�ؤمتر ال�صحايف

ك�شف خطورة ما خطط له
الإرهابيون من خالل
معركة عر�سال

العماد قهوجي:

ما قام به اجلي�ش
�أكرب من �إجناز وانت�صار...
لو انهزمنا لكانوا دخلوا عكار
و�أعلنوا دولتهم
28

العدد 351/350

يف م�ستهل حديثه قال العماد قهوجي:
«نعقد هذا امل�ؤمتر من �أج��ل ال�شهداء
الذين �سقطوا من اجلي�ش واملواطنني،
وم����ن �أج�����ل اجل���رح���ى وامل��ف��ق��ودي��ن
واملخطوفني من الع�سكريني» .ومن ثم
تطرق �إىل الو�ضع امليداين ،فقال:
ّ
«قب�ض اجلي�ش اللبناين �صباح �أم�س
على �أح��د �أخطر املطلوبني وهو املدعو
ع��م��اد �أح��م��د ج��م��ع��ة .وف��ج���أة ب���د�أت
جتمعات لأع��داد كبرية و�ضخمة من
ّ
وا�سعا على
هجوما
امل�سلحني الذين �شنّ وا
ً
ً
املراكز الع�سكرية الأمنية املتقدمة
ّ
حم�ض ًرا ّ
بدقة لأن
كلها .كان الهجوم
ّ
امل�سلحني حاولوا تطويق املراكز ّ
ّ
كلها
من جميع اجلهات ،وب�أعداد كبرية،
�رد �سريع ومبا�شر
ّ
لكن اجلي�ش ق��ام ب� ّ
ّ
لفك الطوق
ون��فّ ��ذ عملية هجومية
عن املراكز ،جنحنا يف حماية موقعي
حميد ،وللأ�سف �سقط لنا
امل�صيدة ووادي
ّ
مركز وادي احل�صن.
ال��ي��وم العمليات م�ستمرة ال���س�ترداد
املوقع ،وحماربة الإرهابيني املنت�شرين
يف املنطقة ،واجلي�ش ي�ستخدم املدفعية
والراجمات و�سالح الطريان.»...
ويف حني ا�شار �إىل �سقوط �شهداء وجرحى

للجي�ش وفقدان عدد من الع�سكريني
ق��د يكونون �أ���س��رى ل��دى التنظيمات
الإرهابية� ،أردف اً
قائل:
«نحن نقول هذا الكالم اليوم لت�أكيد
مما يعتقده
�أن ما ح�صل �أخطر بكثري ّ
البع�ض .لقد اعرتف املوقوف جمعة �أنه
ّ
يخطط لتنفيذ عملية وا�سعة
ك��ان
على املراكز واملواقع التابعة للجي�ش.
و�أنه كان يقوم بجولة لو�ضع اللم�سات
�صحيحا
الأخ�يرة على العملية .ولي�س
ً
�أن العملية بد�أت لأن اجلي�ش �أوقف هذا
املطلوب.
هذه الهجمة الإرهابية التي ح�صلت
بالأم�س مل تكن هجمة بال�صدفة� ،أو
حم�ضرة
«بنت �ساعتها» .بل كانت
ّ
ً
�سلفا وعلى ما يبدو منذ وقت طويل ،يف
انتظار التوقيت املنا�سب .وهذا ما ظهر
حت��رك الإرهابيني
م��ن خ�لال �سرعة
ّ

لتطويق املراكز والإنق�ضا�ض على املواقع
واحتاللها وخطف الع�سكريني.
ّ
امل�سلحة عنا�صر تكفريية
�إن العنا�صر
غريبة ع��ن لبنان وت�ضم جن�سيات
خمتلفة ،وهي �آتية من خ��ارج احلدود
اللبنانية وبالتن�سيق مع �أنا�س مزروعني
�ذك��ر
داخ���ل خميمات ال��ن��ازح�ين .ون� ّ
اجلميع �أن اجلي�ش كان �أول من نادى
منذ �أك�ثر من ثالث �سنوات ب�ضـرورة
معاجلــة الو�ضــع الأمنــي للنازحيــن
ال�ســوريني».

خطر يهدد كيان لبنان ووحدته
ووجوده

و�أ�ضاف القائد اً
قائل�« :أمام هذا اخلطر
الكبري ال��ذي ي��ه� ّ�دد ال��وط��ن بكيانه
وا�ستقالله ووحدته ووجوده ،والذي يحاول
البع�ض �أن ّ
ؤكد
يقلل من �أهميته ،ن� ّ

�أننا جاهزون ملواجهة كل احلركات
مما يجري
التكفريية التي قد ت�ستفيد ّ
يف منطقة عر�سال وتقوم ب�أمر مماثل
يف �أي منطقة �أخ��رى .اخلوف �أن يحاول
البع�ض نقل ال�سيناريو الذي ح�صل على
احلدود العراقية ال�سورية ويدخل لبنان يف
احلرب ال�سورية ب�شكل مبا�شر .فاخلوف
يتنبه له اجلميع اليوم،
الكبري الذي ال ّ
هو �أن ينتقل عن�صر املباغتة من مكان
�إىل �آخ��ر ،وعندها �ستكون تداعياته
�أك�ثر خطورة وم�صري البلد �سيكون
حينها على املحك ،لكن اجلي�ش لن
ي�سمح بذلك».
و�إذ ���ش� ّ�دد على ���ض��رورة معاجلة و�ضع
النازحني واملراكز التي ينت�شرون فيها
على جميع الأرا�ضي اللبنانية كي ال
تكون � ً
أي�ضا ب�ؤرة للإرهاب ،قال:
«ندعو جميع امل�س�ؤولني ال�سيا�سيني
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ملف العدد
وقائع وخلفيات
مما ير�سم للبنان
والروحيني �إىل
التنبه ّ
ّ
ّ
ومن الآتي علينا ،ل ّأن �أي تفلت يف �أي
منطقة ،واجلميع يعرف كيف تتداخل
امل��ن��اط��ق وال��ب��ل��دي��ات ،ي��ن��ذر بخطورة
ّ
فالتفلت ق��د ي�صبح عر�ضة
ك��ب�يرة،
لالنت�شار ،وب��ال��ت��ايل ل��ن ت��ك��ون كل
اجلغرافيا اللبنانية بعيدة عن اخلطر.
فما ح�صل خالل الأربع والع�شرين �ساعة
وال يزال يح�صل �ضد اجلي�ش يف منطقة
ع��ر���س��ال� ،سيطال جميع اللبنانيني
وجميع املناطق».
أك��د العماد قهوجي �أن
ويف اخلتامّ � ،
م�ستمر ب��ب��ذل ك��ل اجلهود
اجلي�ش
ّ
الع�سكرية للحفاظ على �أمن جميع
املواطنني و�سالمتهم وعلى وحدة البلد
وا�ستقالله و�سيادته .وقال :عر�سال بلدة
لبنانية عزيزة ال نتمنى لها � اّإل اخلري،
ونريد �أن نحافظ عليها.

�أكرب من �إجناز وانت�صار

م�ضفيا على
حتدث قائد اجلي�ش
بعد �أيام ّ
ً
مزيدا من الو�ضوح عرب ك�شف
ما قاله
ً
وقائع ا�ضافية .ففي حديث �إىل �إحدى
ال�صحف� ،أو�ضح �أن خطة الإرهابيني
ك��ان��ت تق�ضي مب��ه��اج��م��ة م��راك��ز
وبتوجه جمموعات
اجلي�ش يف عر�سال
ّ
منهم �إىل بع�ض القرى ال�شيعية القريبة،
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م��ع �إم��ك��ان �أن
ي��ت��راف�����ق ذل���ك
م����ع حت���رك���ات
م�������ش���اب���ه���ة يف
مناطق �أخرى.
وك�شف العماد
قهوجي �أنه �أبلغ
رئي�س احلكومة
وجمل�س ال���وزراء،
ب����أن���ه ل���و ان��ه��زم
اجلي�ش يف عر�سال،
لكانت الفتنة
ال�سنية  -ال�شيعية
ق��د ا���ش��ت��ع��ل��ت يف
ل��ب��ن��ان .ول��ك��ان
ّ
امل�سلحون و�صلوا
�إىل اللبوة وفر�ضوا
جديدا
خط متا�س
ً
والرتكبوا املجازر
فيها لو متكنوا من الدخول �إليها.
ولو �أن اجلي�ش انهزم ،لكانوا دخلوا �إىل
عكار ومنها و�صلوا �إىل البحر و�أعلنوا
دولتهم.
ل��ق��د ح��م��ى اجل��ي�����ش ل��ب��ن��ان ب��ه��ذه
املعركة...

جهود الع�سكريني وا�ستب�سالهم قطعا
الطريق على حماولة تغيري وجه لبنان،
بل رمبا حموه من اخلريطة كدولة...
ما ق��ام به اجلي�ش �أك�بر من �إجن��از
وانت�صار ...لكن اخلطر مل ينته طاملا �أن
الأزمة م�ستمرة يف �سوريا ،وطاملا �أن ه�ؤالء
الإرهابيني ال يزالون يف اجلرد ،لذلك
حربنا على الإرهاب م�ستمرة.

ملف العدد
�سري العمليات

متابعا جمريات
ً
�أحداث عر�سال
من غرفة
العمليات
يف الريزة

وزير الدفاع الوطني:

ي ُد الإرهاب
التكفريي لن تطال لبنان
بف�ضل اجلي�ش

زار دولة نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني
الأ�ستاذ �سمري مقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
الذي انتقل و�إياه �إىل غرفة عمليات قيادة اجلي�ش ،حيث
�أطلعه على �سري العمليات الع�سكرية اجلارية يف منطقة
عر�سال وحميطها ،وقطاع انت�شار الوحدات ومراكزها
املتقدمة.
ّ
وكان املكتب الإعالمي للوزير مقبل قد و ّزع بياناً
عقب اندالع معارك عر�سال ،جاء فيه:
وت�صديه للمعتدين ،إ� ّن��ه العني
«نحيي �صمود اجلي�ش
ّ
ّ
ال�ساهرة واليد القادرة على حفظ الأمن وحماية املواطنني.
ونطمئن اللبنانيني �إىل � ّأن يد الإرهاب التكفريي لن
تطال �أي بقعة من بقاع لبنان بف�ضل جهوز ّية
اجلي�ش وقدراته.
وم��ا يحدث يف منطقة ج��رود عر�سال
و�سواها يزيده �إ�صرا ًرا ملجابهة �أي اعتداء،
جميعا يقفون ً
�صفا
خ�صو�صا و�أن اللبنانيني
ً
ً
واحدا داعمني مواقفة البطولية».
ً
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ملف العدد
لقاءات وجوالت

وفود و�شخ�صيات
قدموا التعازي بال�شهداء
ّ
وقائد اجلي�ش ّ
تفقد الوحدات الع�سكرية
تقدمي واجب التعزية

قدمت التعازي لقائد
زارت قيادة اجلي�ش وفود
ر�سمية و�شخ�صياتّ ،
ّ
اجلي�ش العماد جان قهوجي بال�شهداء الع�سكريني الذين �سقطوا خالل
العملية الع�سكرية التي خا�ضها اجلي�ش �ضد اجلماعات الإرهابية
يف منطقة عر�سال .وقد متنّ ت الوفود حترير الع�سكريني و�أف��راد القوى
الأمنية ،وال�شفاء العاجل للع�سكريني اجلرحى ،معربة عن دعمها
الكامل جلهود اجلي�ش الآيلة �إىل و�أد الفتنة وفر�ض الأمن واال�ستقرار،
ومكافحة الإرهاب وطرد املجموعات التكفريية.
قدم قائد اجلي�ش التعازي لعائالت ال�ضباط ال�شهداء ،العقيد نور
بدورهّ ،
الدين اجلمل والعقيد داين حرب والرائد داين خري الله.
كما ا�ستقبل يف وق��ت الح��ق ،ع��ائ�لات ال�ضباط ال�شهداء الذين
�شكروه على تقدميه العزاء با�ست�شهاد �أبنائهم.

النائب ال�سابق �إيلي الفرزيل

رئي�س اجلمهورية ال�سابق العماد �سليمان ووزير الدفاع

ال�سفري ال�سعودي ال�سيد علي عوا�ض الع�سريي

وزير الدفاع الوطني ال�سابق الأ�ستاذ فايز غ�صن

جولة ّ
تفقدية

ميدانياّ ،
تفقد قائد
يف �إطار متابعته الأو�ضاع
ً
اجلي�ش العماد جان قهوجي وح��دات اجلي�ش
املنت�شرة يف منطقة عر�سال وحميطها ،حيث
جال على مراكزها ،واطلع على الإج��راءات
ال��ت��ي تنفذها ح��ف� ً
�اظ��ا على �أم���ن املنطقة
وا�ستقرارها ،كما اجتمع بقادة الوحدات
و�أركانها وز ّودهم التوجيهات الالزمة.
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ال�سفري الأمريكي ال�سيد دايفيد هيل

�سفرية الإحتاد الأوروبي ال�سيدة اجنيلينا �إيخهور�ست

النائب حبي�ش مع وفد من احتاد بلديات �أكروم وفعاليات املنطقة

اجلراح وال�شيخ خليل املي�س وال�شيخ �سامل الرافعي
النائب ّ

عائلة العقيد ال�شهيد نور الدين اجلمل

عائلة العقيد ال�شهيد داين حرب
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ملف العدد
وفاء لهم
ً

اً
م�ستقبل �أهايل
الع�سكريني
املفقودين وال�شهداء
العماد قهوجي:

ق�ضيتهم ق�ضية
اجلي�ش الأوىل

دما�ؤهم حمت لبنان
من التفكك
واالنهيار
وحالت دون امتداد
نار الفتنة
�إىل قلب الوطن
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لقاء �أهايل
الع�سكريني
املفقودين

ا���س��ت��ق��ب��ل ق��ائ��د
اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد
وفدا
جان قهوجيً ،
من �أفراد عائالت
ال��ع�����س��ك��ري�ين
املفقــوديـن خـالل
اال�شتباكات التي جرت بني اجلي�ش واجلماعات الإرهابية يف منطقة عر�سال ،حيث
بحث معهم يف �آخر املعلومات واملعطيات املتعلقة به�ؤالء الع�سكريني ،واملعاجلات
اجلارية للإفراج عنهم.
ت�شكل ق�ضية اجلي�ش
أكد العماد قهوجي �أن «ق�ضية الع�سكريني املفقودين
وقد � ّ
ّ
ّ
بكل الو�سائل املتاحة لإطالق
الأوىل يف هذه املرحلة ،والقيادة عملت و�ستعمل
ً
�سراحهم من دون �أي ت�أخري» ،الفتً ا �إىل «�أن اجلي�ش لن ي�ساوم �إطالقا على دماء
�شهدائه وجرحاه وحرية ع�سكرييه املفقودين ،وهو م�ستعد ملختلف االحتماالت
بغية احلفاظ على �سالمة الع�سكريني املفقودين وحتريرهم وعودتهم �إىل م�ؤ�س�ستهم
وعائالتهم ،كما �أن قيادة اجلي�ش تعترب �أفراد عائالت ه�ؤالء الع�سكريني جز ًءا ال
يتجز�أ من عائلة اجلي�ش الكربى».

...وعائالت ال�شهداء

��دا من
ك��ذل��ك ،التقى قائد اجلي�ش وف� ً
�أفراد عائالت الع�سكريني الذين ا�ست�شهدوا
يف منطقة عر�سال ،خ�لال اال�شتباكات
ال��ت��ي خا�ضها اجل��ي�����ش ���ض��د اجل��م��اع��ات
الإرهابية .وقد ّنوه العماد قهوجي ب�شجاعة
ه ��ؤالء ال�شهداء وبطوالتهم اال�ستثنائية،
معا يف
م� ّ
ؤك ًدا � ّأن دماءهم التي امتزجت ً
�ساحة الواجب ،قد حمت وحدة لبنان من
التفكك واالنهيار ،وحالت دون امتداد نار
الفتنة �إىل قلب الوطن.
و�شدد على � ّأن ق�ضية ال�شهداء واملفقودين
ّ
الع�سكريني هي ال�شغل ال�شاغل لقيادة
اجلي�ش ،و�ستبقى يف مقدمة اهتماماتها
حتى حتقيق العدالة كاملة ،وعودة جميع
املفقودين �إىل م�ؤ�س�ستهم وعائالتهم ب�أ�سرع
وقت ممكن.
ؤك ًدا وفاء امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
وختم م� ّ
قدموا املثال لكل
لعائالت �شهدائها الذين ّ
م��واط��ن يف ال�صرب والت�ضحية والإخ�لا���ص
للبنان.

ملف العدد
الأ�سبوع الدامي

�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

مرة �أخرى ،يدفع اجلي�ش �ضريبة الدم الباهظة يف معركة الدفاع عن
ّ
لبنان� ،ضد اجلماعات الإرهاب ّية التكفري ّية ،التي دخلت �أر�ض الوطن حتت
م�سميات وم ّربرات خمتلفة ،بهدف جعل لبنان �إمارة تفر�ض فيها نهجها
ّ
املعروف بالقتل والتنكيل وتدمري حقوق االن�سان ،والذي ينتمي �إىل
ع�صور الظالم الأ�شد حلكة.
جريحا ،وع�شرون ع�سكر ًيا مفقو ًدا،
�شهيدا و�ستة وثمانون
ت�سعة ع�شر
ً
ً
�إىل ع�شرات اجلرحى ح�صيلة احلرب التي �شنّها الإرهابيون على اجلي�ش
اللبناين يف عر�سال .البلدة اللبنانية التي فتحت منازلها الحت�ضان النازحني
ال�سوريني ،كان جزاء كرمها ،هجمة بربرية ّنفذها الإرهابيون ،م�ستخدمني
�أر�ضها و�شوارعها ال�ستهداف اجلي�ش اللبناين والتطاول عليه.
يف البلدة البقاعية ويف جرودها ،امتزج تراب الأر�ض بدماء �أبطال اجلي�ش ودماء
ال�ضحايا من �أهايل البلدة الذين وقفوا �إىل جانب جي�شهم ،ومعهم وقف لبنان ب�أ�سره
يدعم اجلي�ش ب�صلواته وت�أييده العلني ،لتثبت امل�أ�ساة ،على الرغم من فظاعتها ،اللحمة بني
والتطرف.
اجلي�ش وال�شعب ،وهي ال�سالح الأقوى يف مواجهة الإرهاب
ّ

�أيها الأبطال

دما�ؤكم و�سواعدكم
�أف�شلت �أخطر
تعر�ض له لبنان
ما ّ

بني العيد والواجب:
خط ال�شهادة ال ينقطع

مل تكد مت�ضي �ساعات
ع���ل���ى اح���ت���ف���ال ل��ب��ن��ان
واللبنانيني بعيد اجلي�ش،
هبت الرياح ال�سوداء.
حتى ّ
ج���م���اع���ات ال���ـ«ن�������ص���رة»
و«داع�����ش» وم��ن ل� ّ
�ف لفّ هما
م��ن �إره��اب��ي�ين ،يهاجمون
مواقع اجلي�ش وم��راك��زه يف
منطقة عر�سال ،ما � ّأدى اىل
وق���وع ع��دد م��ن الإ���ص��اب��ات
بني �شهيد وجريح يف �صفوف
الع�سكريني واملدنيني من
�أبناء البلدة ،الذين ت�ضامنوا
م���ع ال���ق���وى ال��ع�����س��ك��ري��ة
ّ
امل�سلحة
والأمنية �ضد العنا�صر
التي ُوجدت يف بلدتهم.
ت�سل�سل الأح�����داث يف ذل���ك ال��ي��وم
(� )2014/8/2أو�ضحته بيانات قيادة
اجلي�ش املتالحقة.
يف البيان الأول �أعلنت قيادة اجلي�ش:

«...على �أحد حواجز اجلي�ش يف جرود
منطقة عر�سال ،مت توقيف عماد �أحمد
جمعة الذي اعرتف عند التحقيق معه
بانتمائه �إىل جبهة الن�صرة .وقد ّ
�سلم
املخت�صة ال�ستكمال
املوقوف �إىل املراجع
ّ

التحقيق».
وج��اء يف بيان الح��ق �أن��ه �إث��ر توقيف
ال�سوري عماد �أحمد جمعة «توتّ ر الو�ضع
الأم��ن��ي يف املنطقة وحميطها نتيجة
ّ
م�سلحني ومطالبتهم بالإفراج
انت�شار
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ملف العدد
الأ�سبوع الدامي
عنه .ويف �أثناء مرور �صهريج مياه تابع
ّ
امل�سلحون �إىل
للجي�ش ،عمد ه����ؤالء
خطف جنديني م��ن اجل��ي�����ش .كما
ّ
امل�سلحة
�أق��دم��ت ه���ذه امل��ج��م��وع��ات
الغريبة عن لبنان وعن منطقة عر�سال
حتديدا والتابعة جلن�سيات متعددة ،على
ً
الإعتداء على ع�سكريني من اجلي�ش
وال��ق��وى الأمنية الأخ���رى داخ��ل البلدة
عددا منهم».
وخطفت ً
و�أ���ض��اف ب��ي��ان ال��ق��ي��ادة �أن «وح���دات
اجلي�ش اتخذت التدابري الفورية ملواجهة
الو�ضع القائم ،فيما عمد ع��دد من
ّ
امل�سلحني �إىل االعتداء على �أحد
ه�ؤالء
مراكز اجلي�ش و�إطالق النار باجتاهه،
وتقوم وحدات اجلي�ش بالرد على م�صادر
ال��ن�يران با�ستخدام الأ�سلحة الثقيلة
جتمعهم .وبنتيجة
وا�ستهداف �أماكن
ّ
اال�شتباكات �سقط للجي�ش عدد من
ال�����ش��ه��داء واجل��رح��ى كما ا�ست�شهد
عدد من �سكان بلدة عر�سال يف �أثناء
ّ
امل�سلحني من الدخول
حماولتهم منع
�إىل ف�صيلة قوى الأمن الداخلي ،بينما
متكن اجلي�ش نتيجة عملياته من
ّ
حترير اجلنديني املخطوفني.
�ضمت املجموعات املعتدية ،مئات
ّ
ّ
امل�سلحني من جن�سيات خمتلفة� ،أتى
بع�ضهم من جرود البلدة وبع�ضهم الآخر
من داخل خميمات الالجئني ،وكانوا
مدججني بالأ�سلحة اخلفيفة والثقيلة،
ّ
عدة مراكز للجي�ش،
وقد قاموا بتطويق ّ
وانت�شر قنا�صون منهم على بع�ض
الأ�سطح يف البلدة وبد�أوا ب�إطالق النريان
يف اجتاه هذه املراكز».

تعر�ض له لبنان واللبنانيون
�أخطر ما ّ

فيما كانت نريان الإرهاب تتّ جه نحو
املراكز الع�سكرية يف عر�سال� ،أعلن
اجلي�ش �أنه لن ي�سمح لأي طرف ب�أن ينقل
املعركة من �سوريا �إىل �أر�ضه ،ولن ي�سمح
أكدت
لأي غريب بالعبث ب�أمن لبنان .و� ّ
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قيادته �أن اجلميع مدعو لوعي خطورة
ما يجري وما يح�ضر ّللبنانيني واجلي�ش،
ّ
امل�سلحة لي�ست
بعدما ظهر �أن الأعمال
وليدة ال�صدفة ،بل هي خمططة ومدرو�سة.
وق��د ج��اء يف ال��ب��ي��ان ال��ث��ال��ث لقيادة
اجلي�ش (ّ �« )2014/8/2إن ما جرى ويجري
تعر�ض له لبنان
اليومّ ،
يعد �أخطر ما ّ
واللبنانيون ،لأن��ه �أظهر بكل و�ضوح
يعد ويح�ضر ال�ستهداف
�أن هناك من ّ
لبنان ،ويخطط منذ م��دة للنيل من
اجلي�ش اللبناين ومن عر�سال.
ّ
هجوما
امل�سلحة� ،شنّ ت
فاملجموعات
ً
م��رك��زًا على م��ن��ازل اللبنانيني من
ّ
�أه��ايل عر�سال واملنطقة ،التي يدافع
عنها اجلي�ش ويحمي ابناءها ،وخطف
ّ
امل�سلحون عد ًدا من جنود اجلي�ش وقوى
عزل يف منازلهم
الأمن الداخلي ،وهم ّ
مي�ضون اجازاتهم بني �أهلهم ،و�أخذوهم
رهائن مطالبني ب�إطالق �أح��د �أخطر
املوقوفني لدى اجلي�ش».
أكد البيانّ �« :إن اجلي�ش لن ي�سمح
و� ّ
ب�أن يكون ابنا�ؤه رهائن ،ولن ي�سكت
عن �أي ا�ستهداف يطال اجلي�ش وابناء
عر�سال الذين ّوفر لهم اجلي�ش احلماية
وع���زز وج���وده يف املنطقة ،ب��ن��اء على
ّ
ّ
لكن امل�سلحني
ق��رار جمل�س ال���وزراء.
ّ
الغرباء امعنوا يف التعديات و�أع��م��ال
اخلطف والقتل والنيل من كرامة �أبناء
املنطقة».

و�أ���ض��افّ �« :إن اجلي�ش لن ي�سمح لأي
طرف ب�أن ينقل املعركة من �سوريا �إىل
ّ
م�سلح غريب عن
�أر�ضه ،ولن ي�سمح الي
بيئتنا وجمتمعنا ب�أن يعبث ب�أمن لبنان
مي�س ب�سالمة العنا�صر من جي�ش
و�أن
َّ
وقوى �أمن.
� ّإن اجلميع اليوم مدعوون لوعي خطورة
يح�ضر للبنان ّ
وللبنانيني
ما يجري وما
ّ
وللجي�ش ،بعدما ظهر �أن الأع��م��ال
ّ
امل�سلحة لي�ست وليدة ال�صدفة بل هي
ّ
خمططة ومدرو�سة ،واجلي�ش �سيكون
�ازم��ا يف رده ،ول��ن ي�سكت
حا�سما وح� ً
ً
عن حماوالت الغرباء عن �أر�ضنا حتويل
بلدنا �ساحة للإجرام وعمليات الإرهاب
والقتل واخلطف».

اليوم الثاين (� 3آب)

توا�صلت اال�شتباكات العنيفة بني
اجلي�ش والإرهابيني طوال ليل ال�سبت –
ّ
وتخللتها �إنزاالت من
الأحد (� 3-2آب)
مزيدا
مروحيات بعدما ا�ستقدم اجلي�ش
ً
من التعزيزات �إىل عر�سال ومنطقة جرد
ر�أ�س بعلبك والفاكهة ،بهدف حما�صرة
ّ
متهيدا لعزلهم وتطويقهم.
امل�سلحني
ً
وقد �سقط خالل الإعتداء ثمانية �شهداء
للجي�ش �إ�ضافة �إىل عدد من اجلرحى،
وذل��ك بح�سب بيان لقيادة اجلي�ش-
مديرية التوجيه.
وجاء يف بيان الحق للقيادة �أن بع�ض

و�سائل الإعالم عمد �إىل «بث معلومات
مغلوطة عن �أعداد ال�شهداء الع�سكريني
ال��ذي��ن �سقطوا خ�لال اال�شتباكات
اجلارية يف منطقة عر�سال و�أ�سمائهم».
ودع���ت و���س��ائ��ل الإع��ل�ام امل��ع��ن� ّ�ي��ة �إىل
ّ
«التوقف عن بث هذه املعلومات �أ ًّيا
ك��ان م�صدرها واالعتماد فقط على
البيانات ال�صادرة عن القيادة».
�صباح يوم الأحد ،وا�صلت املجموعات
هجماتها على اجلي�ش اللبناين ،حيث
ّ
امل�سلحون م�����ض��ادات ال��ط�يران
ن�صب
وق��واع��د ال�صواريخ وم��داف��ع بني منازل

دروع��ا
البلدة متّ خذين من املواطنني
ً
ب�شر ّية ،وقد �أطلقوا النار ور�صا�ص القن�ص
على كل من حاول اخلروج من حميط
ن��ق��اط مت��رك��زه��م .كما ا�ستهدفوا
مواقع اجلي�ش بالق�صف العنيف من
يرد
املواقع ال�سكنية،
ّ
لكن الأخري مل ّ
حر�صا على حياة
على م�صادر النريان
ً
املواطنني.
يف ال��ي��وم نف�سه ،وع��ل��ى حم��ور �آخ��ر،
ّ
امل�سلحني
�ك��ن اجلي�ش م��ن ط��رد
مت� ّ
م��ن منطقتي وادي حميد وامل�صيدة
مزيدا من التعزيزات
بعد �أن ا�ستقدم
ً

امل�ؤللة ،وا�ستعاد ال�سيطرة على النقاط
الع�سكرية التي اع��ت��دوا عليها بعد
معارك عنيفة امتدت ل�ساعات عديدة.
ّ
امل�سلحون ف�سيطروا على موقع
�أم��ا
للكتيبة  83حيث ا�ست�شهد �ضابطان
للجي�ش بعد مواجهات بطولية مع
الإرهابيني.
تركز الق�صف على تلة ال�شعب
ثم
ّ
وداخل البلدة عند حميط مبنى املدر�سة
املهنية ،وا�ضطر اجلي�ش �إىل اخالء املبنى
بعد ا�صابة عدد من عنا�صره ،ثم ا�ستعاده
ليلاً .
�شهدت عر�سال ن��زوح بع�ض �أهاليها
الذين ا�ستطاعوا اخل��روج ،فيما �أجرب
ّ
امل�سلحون معظم ال�سكان على البقاء
داخلها ،ون�شطوا يف �أع��م��ال القن�ص،
فقتل مواطن ل��دى وج��وده على �سطح
منزله.
م��دي��ري��ة التوجيه يف ق��ي��ادة اجلي�ش
�أ�صدرت بيانات متتالية حول جمريات
الأحداث يف ذلك اليوم ،جاء فيها:
«تعر�ضت بلدة عر�سال خالل الليل وال
ّ
ّ
تزال �إىل ق�صف متقطع مبدافع الهاون
ّ
امل�سلحة التي تقاتل
م�صدره املجموعات
اجلي�ش ،وتقوم وح��دات اجلي�ش بالرد
على م�صادر النريان بالأ�سلحة املنا�سبة».
و�أو�ضح بيان الحق �أن «وحدات اجلي�ش
توا�صل يف منطقة عر�سال وج��روده��ا
ّ
امل�سلحني
الت�صدي لأع��داد كبرية من
ّ
واال�شتباك معهم ،وهي تقوم بق�صف
حتركاتهم
جتمعاتهم وطرق
مراكز
ّ
ّ
متهيدا لعزلهم وتطويقهم .وق��د مت
ً
ا�ستقدام املزيد من التعزيزات الع�سكرية
�إىل املنطقة».
تطور الأمور ليل
و�أفاد بيان �آخر مب�سار ّ
الأحد – الإثنني (� 4-3آب) ،حيث تابعت
ال��وح��دات عملياتها الع�سكرية يف
منطقة عر�سال وحميطها ،و�أحكمت
���س��ي��ط��رت��ه��ا ال��ك��ام��ل��ة ع��ل��ى مبنى
تعر�ضه لهجوم من
مهنية عر�سال بعد ّ
اجلماعات الإرهابية .وا�ستهدفت هذه
جتمع
الوحدات بالأ�سلحة الثقيلة نقاط ّ
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ّ
امل�سلحني .وق��د �سقط للجي�ش خالل
املواجهات عدد من ال�شهداء واجلرحى.
وذك��ر البيان �أي���ً��ض��ا �أن اجلماعات
الإرهابية تقوم باالعتداء على �أهايل
ب��ل��دة ع��ر���س��ال ومنعهم م��ن م��غ��ادرة
البلدة ،حيث عمدت �إىل ت�صفية عدد
من املواطنني الذين رف�ضوا االمتثال لها
(بيان .)2014/8/4
يف �إط���ار �آخ���ر ،ب���د�أت يف ال��ي��وم الثاين
للمعركة مفاو�ضات �سيا�سية غري
مبا�شرة تو ّلتها «هيئة علماء امل�سلمني»
بالتن�سيق م��ع ال��ل��واء ال��رك��ن حممد
تتو�صل �إىل نتيجة حتى �ساعة
خري ،مل
ّ
متقدمة من الليل.
ّ

اليوم الثالث (� 4آب)

�سجل اليوم الثالث من املواجهة بني
ّ
ّ
اجلي�ش اللبناين وع�صابات امل�سلحني
ً
موقفا للرئي�س متام �سالم
يف عر�سال
�أعلن فيه رف�ض احلكومة جمتمعة �أي
حل �سيا�سي يف املواجهة مع الإرهابيني،
و�أع��رب عن دع��م مطلق للجي�ش �إىل
حدود �إعالن التعبئة الكاملة لتوفري
كل م�ستلزمات هذا الدعم.
وزار وف��د «هيئة العلماء امل�سلمني»
قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي يف
الريزة ،ثم اجته �إىل عر�سال .وفيما كان
امل��وك��ب يدخل البلدة للتفاو�ض مع
ّ
امل�سلحني ،ا�ستهدف
امل�س�ؤول امليداين عن
بالر�صا�ص ما � ّأدى اىل �إ�صابة �أربعة من
�أع�ضائه.
ً
ميدانيا ملحوظا
تقد ًما
�شهد هذا اليوم ّ
ً
للجي�ش الذي عمل على �إحكام احل�صار
ّ
م�سلحي التنظيمات
على انت�شار
الإرهابية ،بعد �أن ا�ستعاد ال�سيطرة على
ريا
ع��دد من مواقعه و�أوق���ع ع��د ًدا كب ً
ّ
امل�سلحني خالل
من القتلى يف �صفوف
اال�شتباكات� ،إ�ضافة اىل �سيطرته على
معظم التالل اال�سرتاتيجية املحيطة
بعر�سال وربط مواقعه بع�ضها بالبع�ض،
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بعد اقتحام املواقع التي تتح�صن فيها
عنا�صر «داع�ش» و«جبهة الن�صرة» على
غالبية التالل امل�شرفة على البلدة.
وقد ع� ّ�زز اجلي�ش مواقعه يف مرتفعات
ّ
امل�سلحني،
ثكنة  83بعد ا�سرتدادها من
�صد هجوم جديد لهم
ومت� ّ
�ك��ن م��ن ّ
عليها.
تقدم وحداته و�إحكامه ال�سيطرة
ومع ّ
الكاملة على مبنى «مهنية عر�سال»،
عرث اجلي�ش على ع�شرات من جثث
ّ
امل�سلحني .وق��ام��ت وح��دات��ه ب��إج�لاء
مدنيا ّ
جلهم من
نحو مئة وع�شرين
ً

الأطفال والن�ساء وبينهم مر�ضى ،كانوا
حما�صرين بالقرب من مهنية عر�سال،
م�ستعملة ثالث �شاحنات «ريو» ،بينما
نزحت ع�شرات العائالت ب�سياراتها.
وتقدم اجلي�ش �إىل ما بعد م�ستو�صف
ّ
البلدة عقب ا�شتباكات عنيفة و�سقوط
ّ
امل�سلحني ،وا�ستكمل
عدد كبري من
ح�شد ال��ق��وى ب��ا���س��ت��ق��دام امل��زي��د من
الوحدات.
���س��ان��دت م��دف��ع��ي��ة اجل��ي�����ش ق���وات
امل�����ش��اة ال��ت��ي ت��ق��دم��ت يف اجت���اه ّ
تلة
مركز ،فيما
احل�صن ،بق�صف مدفعي
ّ

ّ
تكثفت يف �شكل عنيف
اال�شتباكات
حملتي
وحتديدا يف
يف مرتفعات عر�سال
ً
ّ
تلة ر�أ�س ال�سرج ووادي عطا ،حيث �أحرز
ً
ملحوظا على جبهة تلة
تقد ًما
اجلي�ش ّ
ر�أ�س ال�سرج.
ّ
يف املقلب الآخر ،ا�ستوىل امل�سلحون على
مقر املحكمة ال�شرعية يف عر�سال وعلى
ّ
مركز اجلمارك القريب من املحكمة
داخل البلدة التي �سيطروا عليها منذ
يوم ال�سبت ،و�أقاموا حواجز تفتي�ش فيها
وعمدوا �إىل اط�لاق النريان على كل
من حاول اخلروج منها ،بحيث منعوا
التجول ،و�أطلقوا تهديدات
املواطنني من
ّ
تنذرهم بعدم امل��غ��ادرة .و�أدى �إط�لاق
ّ
امل�سلحني النار على الأهايل الذين حاولوا
مغادرة البلدة اىل مقتل �ستة �أ�شخا�ص.
من جانبها� ،أعلنت قياة اجلي�ش عن
�شهيدا �إ�ضافة
ارتفاع عدد ال�شهداء �إىل 14
ً
جريحا وفقدان  22ع�سكر ًيا
�إىل 86
ً
تعمل وح���دات اجلي�ش على البحث
والتق�صي عنهم لك�شف م�صريهم.
ّ
وقد جاء يف بيان قيادة اجلي�ش  -مديرية
التوجيه:
«يخو�ض اجلي�ش اللبناين منذ يومني
معارك �ضارية يف منطقة جرود عر�سال
ّ
م�سلحة من الإرهابيني
�ضد جمموعات
والتكفرييني على �أك�ثر من حمور.
حتى الآن �أنهى اجلي�ش تعزيز مواقعه
الع�سكرية الأمامية ،وت�أمني ربطها

ببع�ضها البع�ض ورف��ده��ا ب��الإم��دادات
حاليا
الالزمة .وتعمل وحدات اجلي�ش
ً
ّ
امل�سلحة التي
على مطاردة املجموعات
ال تزال متعن يف ا�ستهداف الع�سكريني
واملدنيني العزل يف بلدة عر�سال».
ويف بيان �آخر لها� ،أ�شارت قيادة اجلي�ش
اىل �أن «�أح��د مراكز اجلي�ش ،بالقرب
ت�صدى لهجوم
م��ن مهنية ع��ر���س��ال،
ّ
ّ
قامت به �أع��داد كبرية من امل�سلحني
ومتكن
الإره��اب��ي�ين خ�لال ال��ل��ي��ل،
ّ
عنا�صر املركز بعد ا�شتباكات عنيفة
مبختلف �أن��واع الأ�سلحة ،من �إيقاع
ع�شرات القتلى واجل��رح��ى يف �صفوف
الإرهابيني املهاجمني ،فيما الذ الباقون
منهم بالفرار».

اليوم الرابع (� 5آب)

يف اليوم ال��راب��ع للمعركة ،حظيت
عمليات مكافحة الإره����اب التي
يخو�ضها اجلي�ش يف عر�سال وحميطها
وغريها من املناطق بدعم دويل وا�ضح،
ّ
جتلى يف موقف ح��ازم اتخذه جمل�س
الأم��ن بالإجماع ،معلنً ا ت�أييده � ً
أي�ضا
حكومة رئي�س جمل�س ال���وزراء متام
�سالم.
تو�سعت رقعة االعتداءات على
ًّ
ميدانياّ ،
اجلي�ش لت�ستهدف حافلة ع�سكرية
يف طرابل�س ب�إطالق نار � ّأدى �إىل �إ�صابة
�سبعة ع�سكريني بجروح .وقد �صدر على

�أثر احلادثة ( )2014/8/5بيان عن قيادة
اجلي�ش  -مديرية التوجيه ،جاء فيه:
«عند ال�ساعة  5.55من �صباح اليوم
تعر�ضت
ويف حملة امللولة  -طرابل�سّ ،
حافلة تابعة للجي�ش ّ
تقل ع�سكريني
متوجهني �إىل م��راك��ز عملهم� ،إىل
ّ
م�سلحة،
�إط�لاق نار من قبل عنا�صر
ما �أدى اىل �إ�صابة  7ع�سكريني بجروح،
متّ نقلهم �إىل امل�ست�شفيات للمعاجلة،
وتعمل وح���دات اجلي�ش املنت�شرة يف
املنطقة على مالحقة مطلقي النار
لتوقيفهم».
كما �صدر يف التاريخ نف�سه عن قيادة
اجلي�ش  -مديرية التوجيه التو�ضيح
الآتي:
«ي��ع��م��د ب��ع�����ض م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي �إىل عر�ض م�شاهد لعدد
من جثث القتلى باللبا�س الع�سكري،
ّ
مل�سلحني يقومون
بالإ�ضافة �إىل م�شاهد
بقتل ع�سكريني بطريقة وح�شية،
والإي��ح��اء ب���أن الأخ�يري��ن ينتمون �إىل
اجلي�ش اللبناين.
يهم قيادة اجلي�ش الإ�شارة �إىل �أن �أ ًّيا من
�صور ه�ؤالء القتلى ال تعود لعنا�صر اجلي�ش
اللبناين ،وق��د تبينّ �أن ه��ذه امل�شاهد
م�أخوذة من �أحداث جرت خارج لبنان
ً
�سابقا».
وهي من�شورة
على �صعيد �آخر ،مت التو�صل �إىل هدنة
ل�ساعات قليلة يف عر�سال �أ�سفرت عن
الإفراج عن ثالثة من عنا�صر قوى الأمن
تركزت املعارك
الداخلي .بعد الظهرّ ،
بني الطرفني على التالل اال�سرتاتيجية
املحيطة بالبلدة وعلى جرود ال�سل�سلة
ّ
امل�سلحون م�سجد
ال�شرقية ،وا�ستخدم
البلدة مركزًا لإطالق النريان .يف هذا
اليوم ،و�صل اجلي�ش �إىل عمق �أماكن
ّ
امل�سلحني.
جتمع
ّ
�سجل ا�ست�سالم
م��ن جهة �أخ����رىّ ،
ّ
امل�سلحني بعد دخول اجلي�ش
عدد من
حميط �أح���د م��راك��زه��م ،ون��ق��ل��وا �إىل
متهيدا لت�سليمهم �إىل
مراكز خلفية
ً
ّ
الق�ضاء ،يف حني خرق امل�سلحون ع�شرات
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ملف العدد
الأ�سبوع الدامي
امل��رات هدنة ال��ـ� 24ساعة التي كانت
أق��رت ب�سعي من وف��د «هيئة العلماء
� ّ
امل�سلمني».

اليوم اخلام�س (� 6آب)

�ضيقت وح��دات
يف ال��ي��وم اخلام�سّ ،
ّ
اجلي�ش احل�صار على امل�سلحني و�أقفلت
كل املنافذ للح�ؤول دون تزويدهم �إمدادات
ّ
م�سلح
لوج�ستية وب�شرية .وقد وقع �صدام
ّ
امل�سلحة على خلفية
بني اجلماعات
ّ
م�سلحي «ال��ن�����ص��رة» �صوب
ان�سحاب
ّ
اجل��رود ،فيما كان م�سلحو «داع�ش»
يرف�ضون االن�سحاب قبل اطالق املوقوف
ال�سوري عماد جمعة.
وقبيل ان�سحابهم من عر�سال ،نفّ ذ
ّ
امل�سلحون ممار�سات �شغب و�سرقات
بحق البلدة و�أبنائها� ،إذ مل يكفهم
القتل واحل�صار ،بل �سرقوا � ً
أي�ضا عد ًدا
ريا من املنــازل وكذلك املحــال يف
كب ً
البلدة� ،إ�ضافة �إىل حرق بعــ�ض املنــازل
وكذلــك اخليــم التابعــة للنازحــني
ال�ســوريني.
�سجلت
يف �ساعات امل�ساء وال��ل��ي��ل،
ّ
عملية نزوح وا�سعة لأبناء عر�سال من
وقدر النازحون بالآالف.
البلدة ّ

اليوم ال�ساد�س (� 7آب)

ق��وة من
يف عملية
ّ
نوعية نفّ ذتها ّ
اجلي�ش ،مت حترير �سبعة عنا�صر من قوى
ّ
امل�سلحني
الأمن الداخلي املحتجزين لدى
يف عر�سال .و�سيطر هدوء حذر على البلدة
طوال النهار ،فيما با�شر اجلي�ش تعزيز
أكد
انت�شاره يف نقاطه .يف هذه الأثناءّ � ،
وفد «هيئة العلماء امل�سلمني» ان�سحاب
املقاتلني اىل اجلرود وا�ستمرار املفاو�ضات
معهم حول ملف الرهائن من عنا�صر
اجلي�ش وقوى الأمن الداخلي.
ّ
أول��ي��ة لبلدتهم،
عملية
ويف
تفقد � ّ
ّ
عرث الأه���ايل على �أع���داد من القتلى
يف ال�����ش��وارع ،ف��ب��د�أت م��را���س��م الدفن
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والت�شييع ،وتبينّ وج��ود �أ���ض��رار مادية
هائلة نتيجة املعارك.
ركز اجلي�ش حاجزًا
يف اليوم التايلّ ،
داخ��ل عر�سال ،ليتم بعد ذل��ك ت�سيري
ال��دوري��ات فيها م��ن دون ت�سجيل �أي
حوادث.

الع�سكريون املفقودون

بعد انتهاء العمليات الع�سكرية يف
عر�سال وبدء تنظيم �أم��ور البلدة عقب
ّ
امل�سلحني الإرهابيني منها ،برزت
خروج
ّ
اىل الواجهة ق�ضية احتفاظ امل�سلحني
اخلارجني �إىل جرود عر�سال باملخطوفني

وهم ت�سعة وثالثني ع�سكر ًيا 20 ،من
اجلي�ش و 19من الأم��ن الداخلي ،على
�أمل ك�شف م�صريهم و�إطالق �سراحهم
يف �أق��رب وق��ت ،فرتتاح نفو�س رفاقهم
ال�شهداء يف �أعايل ال�سماوات.

...واجلرحى

فاق عدد اجلرحى يف معركة عر�سال
املئتني ،لكن بعد �أيام من �إ�صابتهم،
كانوا قد متاثلوا �إىل ال�شفاء فخرجوا
من امل�ست�شفى .وبينما عاد معظمهم
�إىل �صفوف قطعاتهم ،ظل قيد العالج
عدد قليل منهم.

ملف العدد
وداع الأبطال

�إعداد:
نينا عقل خليل

قيادة اجلي�ش يف ت�شييع ال�شهداء

االقت�صا�ص من القتلة واملجرمني حتمي

حد
مرة �أخرى متتد يد الإرهاب لت�ستهدف اجلي�ش واملواطنني على ّ
ّ
ّ
�سواء ،يف خمطط �إجرامي يهدف �إىل زعزعة ا�ستقرار البالد و�إدخالها
يف �أتون الفو�ضى.
املرة يف
ومرة �أخرى يدفع اجلي�ش �ضريبة الدم الباهظة ،وهذه ّ
ّ
منطقة عر�سال وجرودها� ،شهداء وجرحى من خرية الرجالّ � ،أكدوا
با�ست�شهادهم �أن ما عاهدت به القيادة �أبناء الوطن باحلفاظ على
الوحدة الوطنية وقطع دابر الإرهاب ،هو حقيقة نا�صعة ،وعهد ال
رجوع عنه.
�شهداء اجلي�ش و ّدعهم لبنان ب�إكبار و�إجالل ،و�ش ّيعتهم القيادة يف
بلداتهم بح�ضور ح�شد من الأهايل ورفاق ال�سالح و�شخ�ص ّيات ر�سم ّية
ووطنية ،حيث ق ّلدهم ممثلو قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي �أو�سمة

احلرب واجلرحى والتقدير الع�سكري ،و�ألقوا كلمات ّنوهوا فيها مب�سرية
ال�شهداء وتفانيهم يف �أداء الواجب الع�سكري ،م�ؤكدين � ّأن «الزمن هو
زمن الت�ضحيات ،والعنوان الكبري هو احلفاظ على وحدة لبنانً � ،
أر�ضا،
و�شع ًبا ومقد�سات .هذا ما �آمن به �ضباطنا وجنودنا امليامني ،وهم
يواجهون اجلماعات الإرهابية احلاقدة يف منطقة عر�سال العـزيـزة،
ً
منفذا لت�صدير الفتنة والفو�ضى �إىل
والتـي حاول الإرهابيون جعلها
جميع �أرجاء الوطن».
يفرط قيد
كما � ّأكدت كلمات ممثلي العماد قهوجي �أن «اجلي�ش لن ّ
�أمنلة بدماء �شهدائه و�شهداء مواطنيه ،ولن يغم�ض له جفن حتى
اجتثاث خطر الإرهاب واقتالع �أ�شواكه من ج�سم الوطن ،فاالقت�صا�ص
حتمي لدى قيادة اجلي�ش وهو � ٍآت ال حمالة».
من القتلة املجرمني قرار
ّ
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ملف العدد
وداع الأبطال

ه�ؤالء هم �شهدا�ؤنا

�شهداء اجلي�ش يف معركة
املقدم نور الدين
عر�سال هم:
ّ
املقدم داين حرب ،النقيب داين خريالله ،املعاون علي
اجلمل،
ّ
العموري،
الكك ،الرقيب يحيى الديراين ،العريف ابراهيم
ّ
العريف وليد املجدالين ،العريف ن��ادر يو�سف ،العريف عمر
النحيلي ،العريف جعفر نا�صر الدين ،العريف �سهيل حممد
ح�سن �ضناوي ،اجلندي �أول ح�سني حمزه ،اجلندي �أول عبد
حميه ،اجلندي علي خ�ضارو،
احلميد نوح ،اجلندي ح�سني
ّ
حمود،
اجلندي �أحمد علي احلاج ح�سن ،املجنّ د خلدون ر�ؤوف ّ
املجنّ د ح�سن وليد حمي الدين واملجنّ د حممد علي العجل،
�شيعتهم القيادة يف بلداتهم وقراهم حيث احت�شد الأحباء من
ّ
�أهل ورفاق �سالح ومواطنني ،و�شاركوا يف ال�صالة لراحة �أنف�س
رجال �أبرار افتدوا الوطن ب�شبابهم.

املقدم اجلمل
ّ

املقدم ال�شهيد نور الدين اجلمل من
يف  2014/8/4نقل جثمان ّ
امل�ست�شفى الع�سكري �إىل منطقة الطريق اجلديدة ،التي بكى
مر جثمان
كبارها وال�صغار ال�شهيد البطل .يف رحلة الوداع ّ
ثم مبنزله يف حميط اجلامعة العربية
ال�شهيد مبنزل ذويه ومن ّ
قبل �أن ي�صل �إىل جامع اخلا�شقجي حيث �أقيمت ال�صالة.
تقدم املوكب �إخوة ال�شهيد وعائلته و�أقربا�ؤه والأ�صدقاء حتيط
ّ
بهم ح�شود من �أهايل املنطقة ،و�سط م�شاركة وا�سعة لوحدات
امل�شيعني النائب
اجلي�ش والعنا�صر الأمنيني .وكان يف طليعة
ّ
ّ
ممث اًل رئي�س احلكومة ال�سابق �سعد الدين
عمار احل��وري
اً
ّ
ممثل وزير الدفاع
احلريري ،العميد الركن �أنطوان حلبي
ّ
ممثلني عن قادة الأجهزة
الوطني وقائد اجلي�ش� ،إ�ضافة اىل
الأمنية ،ووفود دينية و�أمنية وع�سكرية و�سيا�سية واجتماعية
وفاعليات .وقد � ّأدت له وحدات من اجلي�ش مرا�سم التكرمي
الالزمة ،وبعد ال�صالة ،نقل اجلثمان اىل مدافن البا�شورة.

املقدم حرب
ّ

يف كني�سة قلب ي�سوع  -بدارو ،تر�أ�س رئي�س �أ�ساقفة بريوت
للموارنة املطران بول�س مطر الذبيحة الإلهية لراحة نف�س
املقدم ال�شهيد داين حرب ،يف ح�ضور العقيد الركن �أنطوان
ّ
اً
فيلتاكي ّ
ممثل وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش ،وزراء ونواب
وممثلني عن قادة الأجهزة الأمنية� ،إىل جانب عائلة ال�شهيد
ورفاق ال�سالح ومواطنني.
املقد�س �ألقى املطران مطر عظة قال فيها:
بعد الإجنيل
ّ
«...ما من حب �أعظم من �أن يبذل الإن�سان نف�سه فداء عن
�أحبائه ،حب العزيز داين جلي�شه ولوطنه ول�شعبه وعائلته هو
جميعا
الذي دفع به �إىل �أن ي�ؤدي ال�شهادة الكربى ويفتدينا
ً
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املقدم نور الدين اجلمل
ّ

املقدم داين حرب

النقيب داين خريالله

بدمه الكرمي ،عندما دخل مدر�سة الت�ضحية وال�شرف والوفاء
كانت له قناعة �أن هذا الوطن جدير ب�أن يفتدى ،هو وطننا
املحبة وال�سالم وقبول الآخر».
جميعا بيتنا بيت
ً
ّ
ً
متحدثا عن
كما �ألقى كلمة العائلة املحامي جان حرب
ّ
اً
«مثال يف الوعي الإن�ساين وقدوة يف ما
مزايا ال�شهيد الذي كان
انتدب نف�سه له خدمة للبنان و�شرفه».

النقيب خريالله

ا�ستقبلت بلدة جديدة املنت جثمان النقيب ال�شهيد داين
خريالله الذي و�صل �إىل كني�سة القدي�س جاورجيو�س للروم
اً
حممول على �أكف رفاق ال�سالح ،ونرثت عند
الأرثوذك�س
ّ
ورددت هتافات م�ؤيدة
كل
حمطة على نع�شه ال��ورود والأرز ّ
للجي�ش .وتر�أ�س القدا�س واجلناز الذي �أقيم لراحة نف�سه الأب
جربان فيعاين يعاونه لفيف من الكهنة ،وح�ضره ّ
ممثل رئي�س

جمل�س النواب النائب قا�سم ها�شمّ ،
ممثل قائد اجلي�ش العميد
الطيار روفايل عاقل ،ووفود من �أمن الدولة ومن قوى الأمن
ّ
الداخلي واجلمارك وعدد كبري من القيادات الع�سكرية
والأمنية وال�ضباط والأفراد واملواطنني .و�ألقى الأب فيعاين عظة
ّ
حمطات حياة النقيب ال�شهيد الذي تز ّوج
تطرق فيها �إىل �أهم
ّ
منذ �سنتني« ،وتز ّوج بال�شهادة اليوم لقيامة لبنان واللبنانيني
يتعر�ض لكل �أنواع الأخطار».
وحماية هذا الوطن الذي
ّ

ال�شهيد علي الكك الذي و�صل �إىل منزله العائلي يف وادي
آتيا من منطقة البقاع م��رو ًرا بالقبيات
الريحان  -عكار � ً
ّ
عدة حمطات ا�ستقبال ،نرث خاللها
وحلبا ،حيث كانت له ّ
املواطنون الورود والأرز على نع�شه.
و�أكمل موكب ال�شهيد طريقه يف اجتاه بلدة فنيدق م�سقط
ثم �أقيمت ال�صالة على جثمانه يف
ر�أ�سه و�سط زغاريد الن�سوةّ ،
ّ
وممثل قائد اجلي�ش
ونواب �سابقني
ح�ضور فعاليات عكارية ّ
املقدم في�صل ع�ساف ورجال دين ور�ؤ�ساء بلديات وخماتري.
ّ

بلدة فنيدق العكارية ا�ستقبلت بدورها جثمان املعاون

الرقيب الديراين

املعاون الكك

املعاون علي الكك

�شيعت القيادة و�أهايل بلدة ق�صرنبا يف البقاع الرقيب ال�شهيد
ّ
ّ
ممثل قائد اجلي�ش العقيد مي�شال
يحيى الديراين ،يف ح�ضور
ودينية.
نخلة ،ووفود �سيا�سية وع�سكرية
ّ
ا�ستهل الت�شييع ب�إقامة مرا�سم التكرمي لل�شهيد �أمام
م�ست�شفى العبد الله يف رياق ،حيث � ّأدت له ثلة من ال�شرطة
التحية والت�شريفات .وبعد
الع�سكرية ومو�سيقى اجلي�ش
ّ
ال�صالة ،نقل اجلثمان �إىل مدافن العائلة ليوارى يف الرثى.

العموري
العريف ّ

�شيعت القيادة يف بلدة قب اليا�س العريف ابراهيم حممد
ّ
ّ
ممثل وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش
العموري ،يف ح�ضور
ّ
و�ضباط وفاعليات بلدية واختيارية و�أهايل البلدة ورفاق ال�سالح.
وبعد تقليده �أو�سمة احل��رب واجلرحى والتقدير الع�سكري،
و�إقامة ال�صالة على جثمانه الطاهر� ،ألقيت كلمات �أ�شادت
مب�سرية ال�شهيد وت�ضحياته يف خدمة اجلي�ش والوطن.

العريف املجدالين

الرقيب يحيى الديراين

العموري
العريف ابراهيم ّ

يف بلدة كفرزبد  -ق�ضاء زحلة ،ا�ستقبل الأه��ايل موكب
العريف وليد ن�سيم املجدالين ودموع احلزن ت�سيل من عيونهم،
كما اجل��راح التي حتز يف قلوب رفاق ال�سالح .وبعد �إقامة
ال�صالة و�إلقاء كلمة ّ
ممثل قائد اجلي�شّ � ،أدت ثلة من ال�شرطة

العريف وليد املجدالين
العدد 351/350

53

ملف العدد
وداع الأبطال

الع�سكرية ومو�سيقى اجلي�ش
التحية والت�شريفات لل�شهيد
قبل �أن يودع مثواه الأخري.

العريفان يو�سف والنحيلي

العريف نا�صر الدين

و�سط ح�شد من االه��ايل ورف��اق ال�سالح و�شخ�صيات ر�سمية
�شيعت القيادة العريف جعفر نا�صر الدين يف جبانة
ووطنيةّ ،
ّ
ممثل قائد اجلي�ش
بلدته العني يف ق�ضاء بعلبك .ويف ح�ضور
وعدد من ال�ضباط والع�سكريني والأهايل �أقيم حفل الت�أبني،
و�ألقيت كلمة باملنا�سبة ،كما � ّأدت ثلة م��ن ال�شرطة
الع�سكرية ومو�سيقى اجلي�ش التحية والت�شريفات الالزمة.

�شيع اجلي�ش العريفني نادر
يف بلدة م�شتى حمود  -ق�ضاء ّ
عكار ّ
ح�سن يو�سف وعمر وليد النحيلي .وقد �أقيمت مرا�سم الت�شييع
و�سط ح�شود �شعبية كثيفة ،وكانت ملوكب ال�شهيدين
ّ
حمطات وداع من العبدة �إىل مفرتق بلدات احل�صنية وبرقايل
اً
و�صول �إىل �ساحة حلبا ،ومن الكويخات
وبرج العرب ومنياره،
اً
والدو�سة والكوا�شرة والبرية ،و�صول �إىل �ساحة القبيات.
ففي القبيات ،احت�شد �آالف املواطنني يف �ساحة البلدة ،وقرعت
�أجرا�س الكنائ�س حز ًنا ،و�أطلقت املفرقعات ،وحمل النع�شان
على الأكف ،ومب�شاركة رجال دين وفاعليات بلدية� ،سار
امل�شيعون بالنع�شني� ،إىل املدخل ال�شمايل للبلدة .و�أكمل
ّ
اً
املوكب طريقه �إىل بلدتي �شدرا وم�شتى ح�سن و�صول �إىل مدخل
ً
عا�صفا وحزينً ا.
بلدتيهما م�شتى حمود ،حيث كان اللقاء
وبعد �أن �ألقى الأه��ايل نظرة ال��وداع يف ح�ضور ممثلي قائد
اجلي�ش العقيد وليد الكردي والعقيد توفيق يزبك ،و�شخ�صيات
ورج��ال دين وفاعليات �سيا�سية واجتماعية ،نقل جثمانا
ال�شهيدين �إىل املثوى الأخري.

�شيع اجلي�ش يف بلدة اخل�ضر البقاعية اجلندي �أول ح�سني
ّ
ً
ملحم حمزة الذي ا�ستقبل ملفوفا بالعلم اللبناين و�سط ح�شود
�شعبية كثيفة .و�سار املوكب �إىل جبانة البلدة حيث � ّأم ال�شيخ

العريفان نادر يو�سف وعمر النحيلي

العريف جعفر نا�صر الدين

العريف �سهيل �ضناوي

اجلندي �أول ح�سني حمزة
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العريف �ضناوي

ّ
�شيع اجلي�ش العريف
يف
حملة باب الرمل  -ق�ضاء طرابل�سّ ،
ال�شهيد �سهيل �ضناوي يف ح�ضور ح�شد من الأه��ايل ورف��اق
ال�سالح .و�أُجريت له مرا�سم التكرمي الالزمة ،ومتّ تقليده
�أو�سمة احلرب واجلرحى والتقدير الع�سكري ،كما ُالقيت
كلمات عبرّ ت عن ت�ضامنها مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف
ثم �أُقيمت ال�صالة
مواجهة اجلماعات الإرهابية احلاقدةّ ،
على جثمانه الطاهر.

اجلندي �أول حمزة

ّ
امل�صلني لراحة نف�س ال�شهيد قبل �أن يوارى الرثى.
تامر حمزة
ّ
وممثل
وقد �شارك يف الت�شييع ح�شد من الأهايل والفعاليات
قائد اجلي�ش و�ضباط وع�سكريون.

املوت للتكفرييني وكل �أعداء الوطن .وقد �أقيمت ال�صالة عن
ّ
ممثل قائد اجلي�ش وفعاليات
روح ال�شهيد الطاهرة يف ح�ضور
البلدة واجلوار والرفاق.

اجلندي � ّأول نوح

اجلندي احلاج ح�سن

�شيع اجلي�ش ومنطقة عكار اجلندي �أ ّول عبد
يف بلدة احلوي�شّ ،
ّ
ممثل وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش
احلميد نوح يف ح�ضور
العقيد ح�سن ح�سن وعدد كبري من الفعاليات و�أهايل البلدة
ّ
املحطة الأوىل ملوكب الت�شييع كانت عند مفرق
واجل��وار.
بلدة دير دلوم ،حيث كان يف ا�ستقباله عدد كبري من �أهايل
املنطقة والأقارب الذين حملوا النع�ش على الطريق العام ،و�سط
الهتافات امل�ؤيدة للجي�ش و�إطالق املفرقعات النارية .بعدها
انطلق اجلميع مبوكب مهيب �إىل بلدة احلوي�ش م�سقط ر�أ�س
ال�شهيد .وبعد ال�صالة عن روحه يف م�سجد البلدة ،ووري يف الرثى
و�سط مرا�سم التكرمي.

اجلندي خ�ضارو

عكار كانت حا�ضرة يف ت�شييع اجلندي علي حممد خ�ضارو،
ّ
بكل طوائفها ومذاهبها جم�سدة الوحدة اللبنانية ب�أبهى
�صورها .فمع و�صول موكب ال�شهيد �إىل بلدته يف تلحمرية،
طاف ال�شوارع الرئي�سة للبلدة و�سط نرث الأرز والورود وهتافات

�شيعت بلدة ال�شواغري  -الهرمل اجلندي ال�شهيد �أحمد
ّ
علي احلاج ح�سن ،وقد �أقيمت مرا�سم الت�شييع و�سط ح�شود
ّ
ممثل قائد اجلي�ش
تقدمها
من الأهل والأق��ارب واملواطننيّ ،
وفعاليات البلدة .و�ألقيت كلمات �أعلنت ت�ضامنها مع
ّ
تفرق
ت�صديه للمجموعات الإرهابية
اجلي�ش يف ّ
امل�سلحة التي ال ّ
بني مواطن و�آخر.

اجلندي حم ّيه

�شيع اجلندي ال�شهيد ح�سني علي
يف بلدة طاريا  -بعلبكّ ،
ّ
ممثل وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش،
حميه ،مب�شاركة
ّ
�إ�ضافة �إىل عدد من ال�ضباط والع�سكريني وفعاليات بلد ّية
ّ
وتخلل مرا�سم الت�شييع تقدمي ال�سالح
واختيار ّية ومواطنني.
وعزف حلن املوت واخللود وتقليد الأو�سمة .وبعد ال�صالة على
جثمان ال�شهيد� ،ألقيت كلمات ّنوهت مبزاياه و�أك��دت
� ّأن اجلي�ش �سيكون باملر�صاد لكل املجرمني والعابثني ب�أمن
الوطن.

اجلندي � ّأول عبد احلميد نوح

اجلندي �أحمد احلاج ح�سن

اجلندي علي خ�ضارو

اجلندي ح�سني حم ّيه
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املجنّد حمي الدين

بلدة جديدة الفاكهة
�شيعت املجنّ د املمددة خدماته ح�سن
 بعلبك �أي�ضً اّ ،وليد حمي الدين .وقد و�صل جثمان ال�شهيد �إىل البلدة ملفوفاً
بالعلم اللبناين ,وكان املواطنون يف ا�ستقباله يف القرى ،حيث

حمود
املجنّد املمددة خدماته خلدون ّ

املجنّد املمددة خدماته ح�سن حمي الدين

املجنّد املمددة خدماته حممد العجل

نرث الورد والأرز على نع�شه .و�أقيمت مرا�سم الت�شييع و�سط ح�ضور
�شـعبي كبري من كل قرى املنطقة ،التي �أعلنت ت�ضامنها مع
اجلي�ش يف ت�صديه للإرهاب.

التحية
وبعد كلمة القيادةّ � ،أدت له ثلة من رفاق ال�سالح
ّ
ثم ُ�ص ّلي على جثمانه ليوارى يف جبانة بلدته.
الع�سكريةّ ،
و�أعرب والد ال�شهيد علي العجل يف كلمة مقت�ضبة �ألقاها عن
وحيا «اجليـ�ش اللبناين».
«اعتزازه ب�شهادة ابنه» ّ

حمود
املجنّد ّ

�شيعت بلدة العقبة واجلي�ش ومنطقتا را�شيا
ّ
والبقاع الغربي املجنّ د املمددة خدماته خلدون
حمود .وقد �أقيمت مرا�سم الت�شييع يف ح�ضور
ر�ؤوف ّ
اً
ّ
ممثل قائد اجلي�ش و�شخ�صيات
العقيد مارون منيرّ
ع�سكرية واجتماعية وفعاليات بلد ّية واختيار ّية
ّ
تخللت
وح�شد م��ن الأه����ايل .الكلمات التي
الت�شييع �أ�شادت باجلي�ش وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ودعت �إىل «الوقوف ً
واحدا �إىل جانب اجلي�ش
�صفا
ً
للت�صدي للإرهابيني» .وبعد ال�صالة على جثمان
ثم نقل
قدمت له ثلة من اجلي�ش
ال�شهيدّ ،
التحية ّ
ّ
�إىل مثواه الأخري.

املجنّد العجل

�شيعت قيادة اجلي�ش املجنّ د ال�شــهيد حممد علي
ّ
العجل ،الذي احت�شــد لوداعــه على الطريق من
العبدة �إىل ببنني� ،آالف من �أبناء املنطقة وفاعلياتها،
فنرثوا الأرز والورود على نع�شه .وقد �أوقف املوكب
يف اكثــر من حمطة ،و�سط الزغــاريد والدموع،
قبـل �أن يبلغ بلدتـه جديدة القيطع ،حيث كان
ّ
ممثل قــائد اجلي�ش العميـد الركن
يف ا�ستقباله
ح�ســني �أبي حيدر ،وح�شد من فعاليات املنطقة
ووجهائها ور�ؤ�ساء بلديات عكار وخماتريها.
56

العدد 351/350

خ ّليك �صوت النا�س

عون عون

ل��ب��ن��ان ي��ا ج��نّ ��ة م�ل�اين ري��ا���ض الأدي�����ان ف��ي��ك زه���ور م��زروع��ة
ربينا خمايل حب� ،ضمن حوا�ض م�سلم ،م�سيحي هيك عم نوعا
من وي��ن ج��اي كل هالأمرا�ض تخلق ف�تن ب��ظ��روف م�شروعة
ّ
حتلل با�سم الدين قطع الرو�س
وت�ستبيح الأر�����ض والأع���را����ض
وت�����ص��در ف��ت��اوى �أم����ور ممنوعة
بعر�سال من �أج�ساد هالأبطال
ق��دي�����ش غ���ايل ال����دم ي��ل��ي �سال
من ج��رود ملياين يبا�س و�صخر عقول الدواع�ش هيك بالأفعال
ي��ا جنودنا بعزم وامي���ان وفخر منعتوا ه��دف تق�سيمنا باملال
وبكل نقطة دم كنتوا الذخر غر�ستو املجد عا ت�لال حمروقه
زه���ر ك��رام��ه وع���ز يف عر�سال
ّ
يا جي�ش انت ال�ضامن الأكرب ل��وح��دة وط��ن مك�سور وجم�ّبّ
ع�ين ت�����س��ه��ر ،واجل��ن��ح يجمع فكر وعقيدة جي�ش م�ش �أكرث
تذكر
ت�شجع ق���اوم ه��دف تق�سيمك
مهما عليك حتاملوا،
ّ
ّ
خليك �صوت النا�س ،واملرجع زن���ودك ج�سر م��ا بينها ومعرب
بالعز رح يطلع �صوت البطوله بدع�ستك م�صدر
بكرا الفجر
ّ
ّ
تطلع �شيلو زغ�ي�ر ،وق��ب��ل م��ا يكرب
الإره����اب ل��وال بعينك
نحنا معك والكل عم ي�سمع مطرح ما يف �إره��اب عاالرهاب
ومطرح ما الزم حق رح يظهر

ملف العدد
ه�ؤالء هم �شهدا�ؤنا

�إعداد:
نينا عقل خليل

املجد واخللود
ل�شهدائنا الأبرار

املقدم ال�شهيد
نور الدين
حمي الدين
اجلمل

ه�ؤالء هم الرجال
الذين رفعتهم البطولة
�إىل ال�سماء� ،إىل جوار
وال�صديقني.
الأبرار
ّ
فليكن وجه كل منهم
وا�سمه و�شهادته� ،أمانة
يف �أعناقنا ،و�أيقونة
ودرعا
على �صدورناً ،
يحمي الوطن...
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 من مواليد  1966/10/28يف بريوت.تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط �إعتبا ًرا من ،1990/2/12
 ّوتد ّرج يف الرتقية حتى رتبة مقدم �إعتبا ًرا من .2012/1/1
قائدا للكتيبة .83
 من عداد لواء امل�شاة الثامن – ً حائز:• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• امليدالية التذكارية للم�ؤمترات للعام .2002
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من الدرجة الثالثة.
• و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الف�ضية.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من الدرجة الثانية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �ست ّ
مرة.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ 24
• تهنئة رئي�س الأركان.
• تهنئة نائب رئي�س الأركان للعمليات.
مرات.
• تهنئة قائد اللواء �سبع ّ
• تهنئة قائد الفوج.
• تهنئة قائد الكتيبة.
عدة دورات درا�سية يف الداخل ويف اخلارج.
 تابع ّ مت�أهل وله ثالثة �أوالد. ا�ست�شهد بتاريخ .2014/8/3ومنح و�سام احلرب ،و�سام
 ُر ّقي لرتبة �أعلى بعد اال�ست�شهاد ُاجلرحى ،و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الف�ضية ،وتنويه
العماد قائد اجلي�ش.

املقدم ال�شهيد
داين جوزف
حرب
 من مواليد  1967/3/21يف حتويطة النهر ،ق�ضاء بعبدا.تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط �إعتبا ًرا من .1990/2/12
 ّ ُر ّقي لرتبة مالزم �إعتبا ًرا من  ،1995/8/1وتد ّرج يف الرتقيةمقدم �إعتبا ًرا من .2013/1/1
حتى رتبة ّ
 من عداد لواء امل�شاة الثامن – الكتيبة .83 حائز:• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الف�ضية.
• و�سام احلرب.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من الدرجة الثالثة.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من الدرجة الثانية.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �سبع ّ
مرة.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش خم�س ع�شرة ّ
• تنويه املدير العام لقوى الأمن الأمن الداخلي.
• تهنئة قائد الفوج.
مرات.
• تهنئة قائد املع�سكر �سبع ّ
مرتني.
• تهنئة قائد الكتيبة ّ
عدة دورات درا�سية يف الداخل ويف اخلارج.
• تابع ّ
• مت�أهل وله ولدان.
• ا�ست�شهد بتاريخ .2014/8/3
ومنح و�سام احلرب ،و�سام
 ُر ّقي لرتبة �أعلى بعد اال�ست�شهاد ُاجلرحى ،و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الف�ضية ،وتنويه
العماد قائد اجلي�ش.

النقيب ال�شهيد
داين ف�ؤاد
خريالله
 من مواليد  1984/10/14يف بريوت. ت� ّ�ط� ّ�وع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط �إع��ت��ب��ا ًرا من
.2003/10/10
 ُر ّقي لرتبة مالزم �إعتبا ًرا من  2006/8/1وتد ّرج يف الرتقيةحتى رتبة نقيب �إعتبا ًرا من .2014/1/1
 من ع��داد ف��وج التدخل اخلام�س� ،آم��� ًرا ل�سرية تدخلمد ّرعات.
 حائز:• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الف�ضية.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �أربع ّ
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ثالث ّ
• تهنئة نائب رئي�س الأركان للعمليات.
• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الفوج.
ّ
مرتني.
• تهنئة قائد
الكلية احلربية ّ
عدة دورات درا�سية يف الداخل ويف اخلارج.
 تابع ّ مت�أهل وله ولد واحد. ا�ست�شهد بتاريخ .2014/8/4ومنح و�سام احلرب ،و�سام
 ُر ّقي لرتبة �أعلى بعد اال�سـت�شهاد ُاجلرحى ،و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الف�ضية ،وتنويه
العماد قائد اجلي�ش.
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ملف العدد
ه�ؤالء هم �شهدا�ؤنا

العريف ال�شهيد
نادر ح�سن يو�سف

املعاون ال�شهيد
علي حممد الكك

 من مواليد 1984/8/17يف ع��ي��ات ،ق�����ض��اء ع��ك��ار،
حمافظة ال�شمال.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ
ّ
.2005/6/17
 من عداد فوج املغاوير. حائز:• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
�ست مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
مرتني.
ّ
• تهنئة قائد املعهد.
مرتني.
• تهنئة قائد الفوج ّ
 -مت�أهل وله ولد واحد.

الرقيب ال�شهيد
يحيى علي الديراين

 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2014/8/6
 ُر ّق���ي لرتبة �أع��ل��ى بعدوم��ن��ح و���س��ام
اال���س��ت�����ش��ه��اد ُ
احل�����رب ،و����س���ام اجل��رح��ى،
و�سام التقدير الع�سكري من
ال��درج��ة ال�برون��زي��ة ،وتنويه
العماد قائد اجلي�ش.

 م��ن مواليد 1984/6/1يف ق�صرنبا ،ق�ضاء بعلبك،
حمافظة البقاع.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ
ّ
.2008/2/26
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةالثامن -الكتيبة .83
 حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث ّ
مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ
 مت�أهل وله ولدان. ا�ست�شهد بتاريخ .2014/8/3 ُر ّقي لرتبة �أعلى بعد اال�ست�شهاد ومنح و�سام احلرب ،و�ساماجلرحى ،و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الربونزية ،وتنويه
العماد قائد اجلي�ش.
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 من مواليد  1981/1/12يفحمود ،ق�ضاء عكار،
م�شتى ّ
حمافظة ال�شمال.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ
ّ
.2008/2/26
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةالثامن -الكتيبة .82
 حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
مرات.
ثالث ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
مرتني.
ّ
 -مت�أهل وله ولد واحد.

العريف ال�شهيد
وليد ن�سيم املجدالين

 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2014/8/2
 ُر ّق���ي لرتبة �أع��ل��ى بعداال���س��ت�����ش��ه��اد وم��ن��ح و���س��ام
احل�����رب ،و����س���ام اجل��رح��ى،
و�سام التقدير الع�سكري من
ال��درج��ة ال�برون��زي��ة ،وتنويه
العماد قائد اجلي�ش.

 من مواليد  1987/12/20يفعني كفر زبد ،ق�ضاء زحلة،
حمافظة البقاع.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ
ّ
.2008/2/26
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةالثامن -الكتيبة .82
 حائز:• و�سام مكافحة الإرهاب.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث ّ
مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ
• تهنئة قائد اللواء.
 مت�أهل وله ولد واحد. ا�ست�شهد بتاريخ .2014/8/2ومنح و�سام احلرب ،و�سام
 ُر ّقي لرتبة �أعلى بعد اال�ست�شهاد ُاجلرحى ،و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الربونزية ،وتنويه
العماد قائد اجلي�ش.

العريف ال�شهيد
جعفر ح�سن نا�صر الدين

 من مواليد 1986/3/18يف ال��ع�ين ،ق�����ض��اء بعلبك،
حمافظة البقاع.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ
ّ
.2008/12/27
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةالثامن -الكتيبة .82
 حائز:• و�سام مكافحة الإرهاب.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث ّ
مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ
 عازب. ا�ست�شهد بتاريخ .2014/8/2ومنح و�سام احلرب ،و�سام
 ُر ّقي لرتبة �أعلى بعد اال�ست�شهاد ُاجلرحى ،و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الربونزية ،وتنويه
العماد قائد اجلي�ش.

العريف ال�شهيد
ابراهيم حممد العموري

 م��ن مواليد 1984/1/10يف قب اليا�س ،ق�ضاء زحلة،
حمافظة البقاع.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ
ّ
.2011/12/24
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةالثامن -الكتيبة .82
 حائز تهنئة العماد قائداجلي�ش.
 عازب. ا�ست�شهد بتاريخ .2014/8/2ومنح و�سام احلرب ،و�سام
 ُر ّقي لرتبة �أعلى بعد اال�ست�شهاد ُاجلرحى ،و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الربونزية ،وتنويه
العماد قائد اجلي�ش.

العريف ال�شهيد
�سهيل حممد ح�سن
�ضناوي

 من مواليد 1987/6/10يف طرابل�س ،ق�ضاء طرابل�س،
حمافظة ال�شمال.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ
ّ
.2009/12/26
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةالثامن – الكتيبة .83
 حائز:• و�سام مكافحة الإرهاب.
مرتني.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 عازب. ا�ست�شهد بتاريخ .2014/8/2ومنح و�سام احلرب ،و�سام
 ُر ّقي لرتبة �أعلى بعد اال�ست�شهاد ُاجلرحى ،و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الربونزية ،وتنويه
العماد قائد اجلي�ش.

العريف ال�شهيد
عمر وليد النحيلي

 م��ن م��وال��ي��د 1991/3/1يف القبيات ،ق�ضاء عكار،
حمافظة ال�شمال.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ
ّ
.2013/3/11
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةالثامن -الكتيبة .82
 عازب. ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2014/8/2
ومنح و�سام احلرب ،و�سام
 ُر ّقي لرتبة �أعلى بعد اال�ست�شهاد ُاجلرحى ،و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الربونزية ،وتنويه
العماد قائد اجلي�ش.
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ملف العدد
ه�ؤالء هم �شهدا�ؤنا
اجلندي �أول ال�شهيد
ح�سني ملحم حمزه

اجلندي �أول ال�شهيد
عبد احلميد نوح

 من مواليد 1978/1/20يف احلوي�ش ،ق�ضاء عكار،
حمافظة ال�شمال.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ
ّ
.2008/2/26
 م��ن ع���داء ل���واء امل�شاةالثامن-الكتيبة .82
 حائز:• و�سام اجلرحى.
• و�سام احلرب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
مرات.
ثالث ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
مرتني.
ّ

اجلندي ال�شهيد
�أحمد علي احلاج ح�سن

 مت�أهل وله ولدان. ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2014/8/9
 ُر ّق���ي لرتبة �أع��ل��ى بعدوم��ن��ح و���س��ام
اال���س��ت�����ش��ه��اد ُ
احل�����رب ،و����س���ام اجل��رح��ى،
و�سام التقدير الع�سكري من
ال��درج��ة ال�برون��زي��ة ،وتنويه
العماد قائد اجلي�ش.

 من مواليد 1986/10/5يف ال�شواغري ،ق�ضاء الهرمل،
حمافظة البقاع.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ
ّ
.2009/12/26
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةالثامن -الكتيبة .83
 حائز:• و�سام مكافحة الإرهاب.
مرتني.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 عازب. ا�ست�شهد بتاريخ .2014/8/3ومنح و�سام احلرب ،و�سام
 ُر ّقي لرتبة �أعلى بعد اال�ست�شهاد ُاجلرحى ،و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الربونزية ،وتنويه
العماد قائد اجلي�ش.
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 من مواليد 1987/1/12يف اخل�ضر ،ق�ضاء بعلبك،
حمافظة البقاع.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ
ّ
.2008/12/27
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةالثامن -الكتيبة .83
 حائز:• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
مرات.
ثالث ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
مرتني.
ّ
• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 -مت�أهل وله ولد واحد.

اجلندي ال�شهيد
علي حممد خ�ضارو

 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2014/8/3
 ُر ّق���ي لرتبة �أع��ل��ى بعدوم��ن��ح و���س��ام
اال���س��ت�����ش��ه��اد ُ
احل�����رب ،و����س���ام اجل��رح��ى،
و�سام التقدير الع�سكري من
ال��درج��ة ال�برون��زي��ة ،وتنويه
العماد قائد اجلي�ش.

 م��ن مواليد 1989/8/4يف تلحمرية ،ق�ضاء عكار،
حمافظة ال�شمال.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ
ّ
.2014/4/28
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةالثامن -الكتيبة .83
 عازب. ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2014/8/4
ومنح و�سام احلرب ،و�سام
 ُر ّقي لرتبة �أعلى بعد اال�ست�شهاد ُاجلرحى ،و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الربونزية ،وتنويه
العماد قائد اجلي�ش.

اجلندي ال�شهيد
ح�سن علي حم ّيه

 م��ن م��وال��ي��د 1994/2/1يف ط��اري��ا ،ق�ضاء بعلبك،
حمافظة البقاع.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ
ّ
.2014/6/20
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةالثامن.
 عازب. ا�ست�شهد بتاريخ .2014/8/2ومنح و�سام احلرب ،و�سام
 ُر ّقي لرتبة �أعلى بعد اال�ست�شهاد ُاجلرحى ،و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الربونزية ،وتنويه
العماد قائد اجلي�ش.

املمددة خدماته
املجنّد ّ
ح�سن وليد حمي الدين

 من مواليد  1992/9/2يفجديدة الفاكهة ،حمافظة
البقاع.
 م� ّ�ددت خدماته اعتبا ًرامن .2013/12/5
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةالثامن -الكتيبة .82
 عازب. ا�ست�شهد بتاريخ .2014/8/2ومنح و�سام احلرب ،و�سام
 ُر ّقي لرتبة �أعلى بعد اال�ست�شهاد ُاجلرحى ،و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الربونزية ،وتنويه
العماد قائد اجلي�ش.

املمددة خدماته
املجنّد ّ
حممد علي العجل

 من مواليد 1993/7/31يف جديدة القيطع ،حمافظة
عكار.
 م� ّ�ددت خدماته اعتبا ًرامن .2013/12/5
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةالثامن -الكتيبة .82
 عازب. ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2014/8/2
ومنح و�سام احلرب ،و�سام
 ُر ّقي لرتبة �أعلى بعد اال�ست�شهاد ُاجلرحى ،و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الربونزية ،وتنويه
العماد قائد اجلي�ش.

املمددة خدماته
املجنّد ّ
خلدون ر�ؤوف حمود

 من مواليد  1995/11/22يفالعقبة را�شيا ،حمافظة البقاع.
مددت خدماته اعتبا ًرا من
 ّ.2013/12/6
 من عداد لواء امل�شاة الثامن-الكتيبة .82
 عازب. ا�ست�شهد بتاريخ .2014/8/2ومنح و�سام احلرب ،و�سام
 ُر ّقي لرتبة �أعلى بعد اال�ست�شهاد ُاجلرحى ،و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الربونزية ،وتنويه
العماد قائد اجلي�ش.

ال تبكه فاليوم بدء حياته
� ّإن ال�شهيد يعي�ش يوم مماته
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ملف العدد
يف امليدان

يف اجل��رود والأودي���ة ،رجال
اجرتحوا البطولة و�صانوا لبنان.
بالتن�سيق املمتاز بني خمتلف
�صد ع�سكريونا هجومات الإرهابيني...
القوى والعزم واالندفاعّ ،
�أقوياء بجي�شنا وبدماء �شهدائنا.
يجدر بكل لبناين �أن يتبنى هذا القول و�أن يعرف معنى الفخر ب�أبطال
اً
رجال يجرتحون
واجهوا �أخطر املخاطر .ويف �أ�صعب الظروف ظلوا
البطولة ليبقى الوطن.
معركة عر�سال كانت املعركة التي �أحبط اجلي�ش بانت�صاره فيها
خمططات الإرهابيني التكفرييني ،والذين ما انفكوا يعيثون اخلراب
وي��ن�����ش��رون «ث��ق��اف��ة» القتل
والتنكيل والتكفري �أينما حلوا يف
�سوريا...
نعم لقد �أف�شل اجلي�ش اللبناين
خمططاتهم.
منعهم م��ن �إ���ش��ع��ال فتنة
مذهبية ،وم��ن �إق��ام��ة �إم��ارة
مزعومة لهم يف �أر�ضنا التي
تطرفهم وهمجيتهم
ترف�ض
ّ
ودعواتهم...

نعم ،انت�صر اجلي�ش يف عر�سالّ ،
و�سطر رجاله البطوالت مرة �أخرى.
لواءا امل�شاة الثامن ,وال�ساد�س� ,أفواج املغاوير ,املجوقل ,التدخل
اخلام�س ،احلدود الربية الثاين واملدفعية (الأول والثاين) ،واملدرعات
الأول ,بالإ�ضافة �إىل �أفواج امل�ضاد للدروع والهند�سة والإ�شارة يف لواء
الدعم ،ننحني �أمام بطوالتكم وت�ضحياتكم ,ونرفع ال�صالة على نية
�شهدائكم واملفقودين منكم.
ننحني �أمام كل نقطة دم �أو عرق ان�سكبت على تلك الأر�ض من
�أج�سادكم ,لتحمي الوطن وت�صونه.
يحق لكل منكم �أن يقول:
نحنا احلق و�أمل النا�س...

�أقوياء بجي�شنا وبدماء �شهدائنا

يف اجلرود والأودية

رجال اجرتحوا البطولة و�صانوا لبنان
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ملف العدد
يف امليدان

�إعداد:
ندين البلعة خريالله

يف � ٍ
أر�ض قاحلة حدودها فالتة ،واجه جي�شنا �إرهابيني ال ميتّون �إىل الب�شرية ب�صلة ،حاولوا اقتحام
الأرا�ضي اللبنانية من جرود بلدة عر�سال البقاعية ،معتدين على مراكز للجي�ش يف املنطقة،
وموقعني يف �صفوفه عد ًدا من الإ�صابات وال�شهداء ،ولكنهم اندحروا وتك ّبدوا يف املقابل خ�سائر
أبدا للت�ضحية بالغايل
هائلة ،بينما �أثبتت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية مرة �أخرى �أنها
دائما و� ً
ّ
م�ستعدة ً
دفاعا عن علم بالدنا.
والنفي�س ،وبخرية �شبابها ً
لقد كان ً
حقا وادي ظالل املوت ...هناك ،يف تلك املنطقة ذات الطبيعة اجلغرافية ال�صعبة،
�صده و�إبعاده عن بيوتنا وعائالتنا ،بقدرات
ا�ستب�سل اجلي�ش يف معركةٍ �ضد الإرهاب وا�ستطاع ّ
حمدودة يف ما خ�ص ال�سالح والعتاد ،وبعزم غري حمدود ،قاتل جنوده يف مواجهة عدو غادر،
وانت�صروا عليه.

يف اللواء الثامن...
هنا بد�أت املعركة

اً
و�صول
على ط��ول الطريق م��ن ري��اق
�إىل مداخل بلدة عر�سال ،ع�سكر ّيون
منت�شرون حتت حرارة ال�شم�س احلارقة.
على احلواجز يقفون بثبات ملواجهة
�أي خطر يحدق باملنطقة و�أهلها .ما مل
ً
م�سبقا �أنهم كانوا بانتظار
نكن نعرفه
ّ
ويحثهم
يقوي معنوياتهم
زائ ٍر عزيز جاء ّ
على ال�صمود .و�صلنا باحة مركز اللواء
الثامن ،حيث كان اجلميع بانتظار
لي�شد
هذا الزائر العزيز :قائد اجلي�ش قادم
ّ
على �أيدي ع�سكر ّييه وليهنّ ئهم على
ّ
ويحثهم على املثابرة ورف�ض
�شجاعتهم
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يف وادي
ظالل املوت...
�سوءا
ال �أخاف ً

الله حامي
ع�سكرنا!

و�صد خطر الإرهاب الذي يحاول
الطائفية ّ
تغيري وجه لبنان.
ّ
املحطة الأوىل كانت عند قائد اللواء،
ّ
�سجل حافل
فاللواء الثامن �صاحب
ّ
بالبطوالت وه��و ع��اد ي�سطر مالحم
بطولية يف م��ع��رك��ة ع��ر���س��ال حيث
ا�ست�شهد خرية �شبابه .انتقل اللواء �إىل
منطقة عر�سال ،حيث تتواىل الأحداث
ال�ساخنة ،وعمل منذ و�صوله على حت�صني
امل��راك��ز و�شبك القطاعات و�إغ�ل�اق
ط��رق��ات التهريب يف ف�ترة ق�صرية...
ول��ك��ن «ال��واق��ع��ة وق��ع��ت» ...اعتدى
�إرهابيو «داع�ش» على مراكز اللواء
وهاجموها من كل اجلهات .ولكن
الهجوم الأكرب كان من ناحية «وادي
حميد» و«امل�صيدة» و«احل�صن» ،ي�شرح
ّ
قائد اللواء.
اً
ويتابع قائل« :خالل مقاومة الهجوم،
وقع �شهداء يف �صفوف اللواء ،ومتّ �أ�سر عد ٍد
من الع�سكر ّيني ،ولكننا ا�ستطعنا دحر
إرهابيني وتكبيدهم خ�سائر كبرية
ال
ّ
على الرغم من كرثة �أعدادهم وحرية
احلركة التي كانوا يتمتّ عون بها».
وي�شدد قائد اللواء على التزام امل� ّؤ�س�سة
ّ
الع�سكرية وجنودها املواثيق والقوانني
ّ
يتعلق باملعارك ،حيث
الدولية يف ما
جر اجلي�ش �إىل داخل
حاول ال
ّ
إرهابيون ّ
منطقة عر�سال املكتظة بال�سكان،
ولكن الوحدات الع�سكرية التزمت
تنفيـذ الرمايات ب�شكل دقيق ومبا�شر
على الأه��ـ��داف امل��ح� ّ�ددة داخ��ل البلدة
جتنّ ًبا للق�صف الع�شوائي ولأي �إ�صابات
مدنية.
ّ
عددا من ال�شهداء ،يقول
لقد خ�سرنا
ً
قائد اللواء ،ولكننا كلنا على هذه
الدرب �سائرون ،فالأوطان ال ت�صان من دون
دماء رجالها الأبطالّ � .إن ا�ست�شهادهم
�شعلة تنري م�سريتنا ،وعائالتهم �أمانة
يف �أعناقنا.

م�شهد من املعركة

مت��ام��ا م��ن �صباح
�إن��ه��ا ال��ع��ا���ش��رة
ً

الإث��ن�ينّ ...
ّ
التدخل
تلقت �سرايا ف��وج
�وج��ه��ت �إىل عر�سال
اخل��ام�����س ال��ت��ي ت� ّ
مل�ؤازرة القوى املتمركزة� ،أم ًرا باالنتقال
ّ
لفك
�إىل «وادي عطا» و«عقبة اجلرد»
ّ
امل�سلحني الذين كانوا يقومون
�ضغط
متهيدا القتحام
بهجمات متتالية
ً
هذين املركزَين.
رائد من الفوج ي�شرح �سري الأح��داث:

قامت القوى امل���ؤازرة بعملية التفافية
عرب «وادي الرعيان» لتجنّ ب ال�ضغط
ّ
ّ
و«تلة
امل�سلح من نقطتَي «احل�صن»
اخلزان» ،فانطلقت باجتاه «وادي عطا»
مل�سافة ح��واىل  6كلم ،وو�صلت �إىل
النقطة املحددة عند ال�ساعة الرابعة بعد
الظهر ،وك��ان عليها تنفيذ الهجوم
ب���أ���س��رع وق� ٍ
���ت مم��ك��ن ق��ب��ل حلول

الظالم .ومن مركز «عقبة
اجل�����رد» ال��ك��ا���ش��ف على
بقعة العمليات ا ُمل��راد �إبعاد
الإره��اب��ي�ين عنها ،قامت
ال��ق��وى بعملية ا�ستطالع
�سريعة ،وبد�أ الهجوم باجتاه
ّ
«ت���ل���ة اخل�������زان» و«وادي
احل�صن».
عملية ن��وع��ي��ة ق���ام بها
عنا�صر الفوج حتى و�صلوا �إىل
م�سافة قريبة من النقطتَني،
ح��ي��ث دارت ا�شتباكات
عنيفة � ّأدت �إىل وقوع �إ�صابات
يف ���ص��ف��وف الع�سكريني.
الت�صدي
ولكن متّ يف املقابل
ّ
لأخ��ط��ر ت��ق� ّ�دم ك��ان ينفّ ذه
��ي���ون ال��ذي��ن ه��رب��وا
الإره���اب� ّ
تكبدوا
على عجلة بعد �أن
ّ
قدمت
خ�سائر ج� ّ�م��ة .وق��د ّ
ال��ق��ي��ادة ال��دع��م والتغطية
املتقدمة،
ال�لازم��ة للقوى
ّ
من خ�لال الق�صف املدفعي
وط�يران اال�ستطالع ،ما زاد
ً
واندفاعا
ثقة
الع�سكر ّيني
ً
وحما�سة للح�سم.
الرمايات املدفعية كانت
بالغة ّ
الدقة ،وكانت تنهمر
على ر�ؤو�����س الإره��اب��ي�ين يف
م���رة ي��ح��اول��ون فيها
ك��ل
ّ
ال��ت��ق� ّ�دم .وق��د �ساهم وج��ود
ال��ق��ادة ال��دائ��م ع��ل��ى �أر����ض
املعركة ،وبحركة دائمة
على خمتلف اجل��ه��ات ،يف
رفع معنويات الع�سكريني
على الرغم من وجودنا يف منطقة بعيدة
ومعزولة ،يكاد يكون و�صول الدعم
اللوج�ستي �إليها �شبه م�ستحيل ب�سبب
الكمائن املن�صوبة على طول الطريق.
لقد كانت البقعة مك�شوفة ،ما
�شكل خط ًرا على القوى الع�سكرية
ّ
ً
بحيث كانت هدفا لنريان العدو من
خمتلف اجل��ه��ات .لكن متّ �إخ�لاء
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ملف العدد
يف امليدان
ّ
امل�سلحني
امل�صابني فو ًرا ،وا�ستطعنا �إبعاد
عن «وادي احل�صن» الذي كان مركز
ال�����ض��غ��ط وامل�����س��ل��ك ال��وح��ي��د املتبقي
إرهابيني لدخول عر�سال .ا�ستعدنا
لل
ّ
«عقبة اجل��رد» و«وادي عطا» ،وقمنا
ب�إعادة انت�شار وتنظيم لتح�صني هذين
املركزين.

فخر اال�ست�شهاد

عند �إعادة متركزنا ،يتابع
�ساردا الأح��داث ،قمنا
الرائد
ً
ريا
بتقييم العمليات حت�ض ً
مل��ت��اب��ع��ة ال��ه��ج��وم يف ال��ي��وم
ال��ت��ايل .ولكن ن�يران العدو
ال��غ��ادر انهمرت علينا من
اجل��ه��ة اجلنوبية ال�شرقية
(ج��ب��ل ال���ره���وة) ،م��ا � ّأدى
�إىل ا�ست�شهاد �آم���ر ال�سرية
بر�صا�صة غ��در ،ف�سقط �أمام
عينَي! مللمت جراحي وحزين
و�صدمتي ،وا�ستطعت �إخفاء
النب�أ املحزن عن الع�سكريني
ً
خوفا من ت�أثريه ال�سلبي على
معنو ّياتهم ،وتابعنا �إع��ادة
ال��ت��ن��ظ��ي��م ل��ت ��أم�ين حيطة
دائ���ري���ة ل��ل��م��راك��ز .وت��اب��ع
اً
قائل :عندما تكون يف موقع امل�س�ؤولية،
ال جمال للوهن وال�ضعف ،بل عليك
اج�ت�راح النكتة وال�ضحكة للت�أثري
اي��ج��ا ًب��ا على م��ر�ؤو���س��ي��ك ،ف����إذا انهار
الرئي�س ينهارون.
ا�ست�شهاده �ألقى على كاهلي م�س�ؤولية
ع�سكر ّييه ،ولكنه ك��ان داف� ً�ع��ا يل
أكدت هذه
لالنتقام من غدر العد ّو .وقد � ّ
مرة �أخرىّ � ،أن التعاون والتن�سيق
املعركة ّ
ي�سهل العمليات
بني خمتلف القوى
ّ
ويرفع املعنويات .وقد ا�ستطعنا يف املقابل
فهم حت� ّ�رك��ات ال��ع��دو وتكتيكاته
��دا ،ف�ضبطنا بالتايل
بوقت ق�صري ج� ً
فعال.
نرياننا ال�ستخدام الذخرية ب�شكل ّ
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�أما الإرهابيون فقد �أ�صابهم الإرب��اك،
ٍ
فعل عنيفة
��ردات
وك��ان��وا يقومون ب� ّ
وع�شوائية ب�سبب اخل�سائر يف �صفوفهم.
لقد عانينا �صعوبة و���ص��ول الدعم
اللوج�ستي ،ولكننا ت�أقلمنا مع
طبيعة الأر�����ض وا�ستطعنا التعاي�ش
معها .اكت�سبنا خربة كبرية من هذه
مهما بقلة
و�سجلنا �إجن���ازًا
املعركة
ّ
ًّ
اخل�سائر والإ���ص��اب��ات التي مبعظمها
كانت طفيفة ،وهذا دليل اندفاع وجر�أة

بق�ضيتنا التي من �أجلها نحن
واميان
ّ
م�ستعدون لال�ست�شهاد يف وجه �إرهابيني
ّ
ق�ضية لهم وال ر�سالة.
ال
ّ

ال تراجع!

رائ����د م��ن ال���ل���واء ال��ث��ام��ن��� ،ش��ارك
وجمموعته يف القتال يف مركزي «وادي
ت�صدى
ح��م� ّ�ي��د» و«امل�����ص��ي��دة» ،حيث
ّ
الع�سكر ّيون ل�ل�إره��اب� ّ�ي�ين ب�شرا�سة
يتقدمون،
وا�ستب�سال ومل ي��دع��وه��م
ّ
ي��خ�برن��ا :ل��ق��د �صمدنا �أم����ام كثافة
النريان ،وعلى الرغم من �سقوط �شهداء،
مل نرتاجع بل بقينا يف مراكزنا بانتظار
ال��دع��م .وم��ع ت��ق� ّ�دم امل��ع��ارك ،فهمنا

ّ
امل�سلحة التي كانت
�أ�سلوب املجموعات
تعتمد ً
طرقا خطرية ومفاجئة يف القتال.
ل��ق��د ك����ان ال�����ض��ب��اط �إىل ج��ان��ب
ع�سكر ّييهم ،ومعظم الذين �أ�صيبوا،
ك��ان��وا ُيعاجلون وي��ع��ودون �إىل جانب
رفاقهم يف املعركة من تلقاء نف�سهم،
فهم م�ؤمنون بالق�ضية التي من �أجلها
م�ستعدون لال�ست�شهاد .خ�سرنا 8
هم
ّ
و�شهيدين
حميد»،
�شهداء يف «وادي
َ
ّ
تعر�ضت لكمني،
�آخ َرين يف جمموعة ّ

جريحا تابع معظمهم
بالإ�ضافة �إىل 16
ً
القتال.

�أعدادهم هائلة ولكن...

مهمة
مالزم �أول من اللواء يخربنا عن
ّ
جمموعته التي كان دوره��ا امت�صا�ص
ّ
امل�سلحني
ال�����ص��دم��ة الأوىل ل��ه��ج��وم
تقدم
على «م��رك��ز امل�صيدة» وم��ن��ع
ّ
ّ
امل�سلحني من
املجموعات .يقول :منعنا
الو�صول �إىل املركز ومل يرتاجع �أحد منّ ا
على الرغم من �أعدادهم الهائلة التي
بلغت امل��ئ��ات يف ك��ل هجمة كانوا
يقومون بها ،كانت هجماتهم راجلة
بالتقدم ،وتراجعوا
وم ؤ� ّللة .مل ينجحوا
ّ

تكبد اخل�سائر ،حماولني تغيري
بعد
ّ
التكتيك ولكنّ هم ف�شلوا مرة �أخرى.
جندي �أ ّول �أ�صيب خالل اال�شتباكات
ع��ن��د ال��ع��م��ل ع��ل��ى ف� ّ
��ك ال��ط��وق عن
ي�سجل
«مركز امل�صيدة» ،ولكنه مل
ّ
�إ�صابته لكي يتابع �إىل جانب رفاقه
الدفاع عن املركز و�إخالء اجلرحى.
ّ
يتكلم باندفاع ،فيخرب
وجندي �آخر
�ك��رون
� ّأن الإره��اب� ّ�ي��ي��ـ��ن ك��ان��وا ي��ف� ّ
باحتالل «امل�صيدة» ولكنّ هم مل يعرفوا

يف حينها � ّأن �أبواب اجلحيم قد انفتحت
ً
دالل��ة على �شرا�سة الدفاع.
عليهم،
وب��الإن��دف��اع ذات��ه ي��ق��ول« :نحن ل�سنا
جي�ش مرتزقة كما هم ،نحن ندافع
ق�ضية قد
عن وطننا و�أرزته ،وهذه �أ�سمى
ّ
يدافع عنها �أحد».

الإ�صابات مل تردعنا

مالزم �أول �أ�صيب خالل املعركة على
ّ
تعر�ضت جمموعته
«تلة احل�صن»� ،إذ ّ
ّ
م�سلح
�إىل هجوم من حواىل � 300إىل 400
يحملون خمتلف �أن����واع الأ�سلحة،
ولكننا ا�ستطعنا تكبيدهم الكثري
من اخل�سائر ،على الرغم من �سقوط

�شهداء وعدد من الأ�سرى ،يقول ،وعلى
الرغم من �إ�صابته بطلقة نارية و�شظايا،
خ�ضع للمعاجلة وع���اد �إىل جانب
ع�سكر ّييه.

مدفعي وبقوة رجالنا و�صمودهم� ،أن
نكبد العدو خ�سائر كبرية .لقد خ�سرنا
ّ
ً
�شهيدا ،ولكن ه��ذا الوطن �أم��ان��ة يف
ً
يقدم �شهداء على
�أعناقنا ،واجلي�ش
ّ
مذبحه ّ
كلما تطلب الدفاع عن �أر�ضنا
ذلك.
معاون �شارك يف معركة «وادي عطا»
ؤك��د� :إن��ن��ا مل نخف على حياتنا
ي��� ّ
و�أرواحنا ،بل كان الوطن وحمايته هو
إرهابيني
همنا الوحيد ،لقد كنا نواجه �
ّ
ّ
هم وحو�ش ال �ضمري لديهم
وال قلب .خوفنا كان على
الوطن ،لأننا لو ا�ست�شهدنا
حلمايته ،يبقـى لأوالدنـا وطنً ا
�آمنًـا وي�أتي بعدنا من يتابع
مهمتنا .ولكن �إذا خ�سرنا
ّ
الوطن وتركناه للإرهاب،
ال يبقى لنا وط���ن ،ونخ�سر
عائالتنا.
ؤكد كالمه جندي من
وي� ّ
املجموعة نف�سها ،ويقول:
تقدمنا
الإ�صابات مل تعرقل ّ
يف وج��ه ال��ع��دو ،ب��ل كانت
م��ع��ن��و ّي��ات��ن��ا ق��وي��ة وك��ان��ت
مالئكة الله ودع��اء �أهلنا
حتمينا يف ه���ذه املعركة
اخلطرية امل�صري ّية.

غرفة �إىل غرفة ومن رجل �إىل رجل.
ك���ان ع��دده��م ك���ب�ي�رً ا ،ولكننا
كبدناهم خ�سائر كثرية .لقد كانوا
ّ
مبعظمهم يرتدون بزات ت�شبه زي الفوج
املجوقل ،ويقاتلون ب�شرا�سة واح�تراف،
�صديناهم.
ومع ذلك ّ
ب����دوره م�ل�ازم �أول م��ن املجموعات
الع�سكرية التي داف��ع��ت ع��ن مركز
«وادي عطا» وه��و �أ�صعب مركز من
حيث طبيعة القتال و�صعوبة الإمدادات
اللوج�ستية ،يخربنا عن مدى �شرا�سة
تعر�ضنا
املعارك ،ويقول :على الرغم من ّ
للهجوم م��ن ثالثة حم���اور ،م��ن عدد
ّ
امل�سلحني ،ا�ستطعنا بدعم
كبري من

اخلطر حمدق بوطننا

يف املهن ّية ووادي عطا

رقيب �أول يخرب عن الهجوم الذي ح�صل
إرهابيون
على «املهنية» حيث دخل ال
ّ
وهاجموا اجلي�ش من اجلهات الأربع:
قمنا بقتال من طابق �إىل �آخ��ر ومن

مل يهد أ� بال امل� ّؤ�س�سة الع�سكرية بعد،
ول��ن ي��ه��د أ� ط��امل��ا ه��ن��اك خطر حمدق
تهدد �أمن
بوطننا ،وطاملا هناك م�صالح ّ
وطننا و�شعبنا.
الع�سكر ّيـون م�ستنفـرون ،يف كل
ب��ق��ع��ة م��ن �أر�����ض ال���وط���ن ،حاملني
�سالحهم على �أكتافـهم ودماءهم
م�ستعدون لتقديـم
على �أكفّ هم ،وهـم
ّ
ك��ل م��ا ي��ل��زم ،للدفاع ع��ن �أر�ضـهم
وعائالتهـم يف وجه �إره��اب وجماعات
جنحت يف تخويف كـل �شعوب الأر�ض
�إ ّال ال�شعب اللبناين الذي يبقى قو ًّيا فقط
بجي�شه وبدماء �شهدائه!
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�إعداد:
الرقيب �سامر حميدو

�سياج الوطن ،رجال لوالهم لكان لبنان يف خرب كان ،ولكانت �أعرا�ضنا و�أر�ضنا م�ستباحة لتجار
الفنت والقتل...
ّ
مرة جديدة رجالنا �سطروا مالحم البطولة والفداء بدمائهم .فقد �أف�شل اجلي�ش بت�ضحيات
ع�سكرييه خمططات الإرهابيني التكفرييني ،وحمى الوطن من �أخطار كادت تهدد وحدته
وا�ستقالله.
الفوج املجوقل ،من نخبة الأفواج اخلا�صة ،كان له الدور الأكرب يف عملية ا�سرتداد املراكز التي
احتلها امل�س ّلحون الإرهابيون ،وبالتايل ح�سم اجلي�ش واحدة من �أخطر املعارك التي واجهته.

ا�سرتاتيجية الفوج
يف �أر�ض املعركة

املجوقل فوج من الأف��واج اخلا�صة يف
اجلي�ش اللبناين و�سراياه منت�شرة يف
البقاع من �أج��ل التدخل ال�سريع يف
حال حدوث �أي �أمر طارئ.
يف قيادة ال��ل��واء الثامن قابلنا احد
�ضباط الفوج ،وقد كان ل�سريته الدور
الكبري يف املعركة وا�سرتجاع املراكز
ّ
امل�سلحون.
الع�سكرية التي احتلها
�ائ�ًل::
ي�صف ال�����ض��اب��ط م��ا ح�صل ق� اً
«و�صلنا عند الظهر وك���ان مركز
حما�ص ًرا ،ولدى حماولتنا الدخول
امل�صيدة
َ
تعر�ضنا لإطالق نار كثيف و�سقط لنا
ّ
جرحى .طلبنا امل�ساندة بالنار ،وبعد
قرابة ال�ساعة متكنّ ا من الدخول،
ّ
امل�سلحون باجتاه التالل .كانت
وف� ّ�ر
املعارك مواجهات مبا�شرة وكان من
الوا�ضح �أننا نتعامل مع جمموعات
تعرف طبيعة الأر�ض ،مد ّربة ولديها ما
يكفي من الذخرية والعتاد».
وي�ضيف ال�ضابط« :يف ال��ي��وم نف�سه
(ال�سبت  ،)2014/8/2تلقينا �أوام��ر
من قائد الفوج بتنظيف منطقة وادي
حميد ،وطلبت امل�ساندة من ال�سريتني
ال��راب��ع��ة واخلام�سة ،وقمنا بهاجمة
املنطقة حتت غطاء ناري كثيف ،و� ّأمنّ ا
حماية متوا�صلة ،ومتكنّ ا من مفاج�أة
العدو بردة فعل �سريعة ،ف�أطبقنا عليه
ّ
امل�سلحني.
و�أ�سرنا بع�ض
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الأحد  ،2014/8/3كانت معركتنا
الأه��م ،وهي املعركة احلا�سمة �إذ �أن
ّ
امل�سلحني الإرهابيني اقتحموا مركز
مهنية عر�سال .ا�شتبك اجلي�ش معهم
وق��ت��ل �أع����دا ًدا ك��ب�يرة منهم .ح�ضر
عنا�صر من الفوج املجوقل ودخل �سبعة
منهم �إىل داخل املهنية ،وطوق الآخرون
املبنى» .و�أ�ضاف مت�أث ًرا« :على اجلميع
ان يعلم �أن جنودنا الأب��ط��ال دافعوا
بب�سالة عن الوطن يف وج��ه الإره��اب
وحققوا االنت�صار و�سيطروا على املهنية
وا�ستعادوها من الإرهابيني بهذا العدد
ال�ضئيل ،نعم �إن��ه��م نخبة الأف���واج
اخلا�صة».
وتابع« :لقد ا�ستخدم الفوج يف املعركة
دع��م �سرية ال��ه��اون من �أج��ل تغطية
التالل امل�شرفة على عر�سال ،وا�ستعمل
جميع الأ�سلحة الفردية والإجمالية.
ّ
امل�سلحني كان مركز
بالن�سبة اىل
املهنية النقطة اال�سرتاتيجة الأه��م،
جمددا ،فا�شتبكوا
وهم حاولوا اقتحامه
ً
مع ال�سرية الثانية يف الفوج عند العا�شرة
اً
ليل ،وحاولوا االلتفاف علينا ،ولكننا
جنحنا يف دحرهم و�إ�صابتهم �إ�صابات
مبا�شرة.
ومن �ضمن مهمته يف �ساحة املعركة،
متكن الفوج املجوقل من حترير �أحد
ّ
جنود اجلي�ش اللبناين اجلرحى بعد
حما�صرته يف �أح��د املنازل يف عر�سال،
وخا�ض عنا�صرنا معارك �ضارية مع

ّ
امل�سلحني قرب البلدية و�أ�سروا العديد
منهم.
يف ال�سياق نف�سه ،ومن �ضمن عملياته
متكن الفوج املجوقل من
النوعية،
ّ
حترير �سبعة من عنا�صر ق��وى الأم��ن
ال��داخ��ل��ي ،ب�سرعة وب��دق��ة متناهية.
ونفّ ذت املجموعة العملية وعادت �ساملة
ع��ددا من القتلى يف �صفوف
و�أوق��ع��ت
ً
الإره��اب��ي�ين ،وم��ن ثم قمنا بتم�شيط
منطقة ر�أ�س ال�سرج حيث كان يوجد
ّ
امل�سلحني».
الكثري من

معنويات الع�سكريني

معنويات الع�سكريني كانت عالية

��ر ال��ب��اق��ون �إىل
وف� ّ
اجل������رود ب��اجت��اه
الأرا�ضي ال�سورية،
ول���ق���د ���س��ان��دت��ن��ا
مروحيات اجلي�ش
وقامت بتم�شيط
التالل ومالحقة
ّ
امل�سلحني الذين
اح��ت��م��وا باملغاور
واجلبال.
�إن �أهم ما �أجنزه
ال���ف���وج امل��ج��وق��ل
ك����ان تعطيله
عن�صر املباغتة
ال������ذي ي��ع��ت��م��ده
�إرهابيو «داع�ش»،
ف��ه��م ي��ع��ت��م��دون
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ات
امل�������ف�������اج��������أة
واالن���ق�������ض���ا����ض
و�إرب����اك اجلي�ش
باحتالل مواقعه،
لكننا يف النهاية
حققنا االنت�صار
وج�����س��د رج��ال��ن��ا
ّ
بدمائهم معنى
ال���ت�������ض���ح���ي���ات
ال��ك��ب�يرة ،ولقد
ح�سمنا املعركة وا�ست�سلم العديد
منهم بعد املواجهات العنيفة.
بالت�أكيد �أن الكلفة كانت باهظة
حيث ق��دم اجلي�ش ع��د ًدا ج��دي� ً�دا من
ال�شهداء على مذبح ال��وط��ن .لكن
درع��ا
ال��دم��اء ال��ت��ي �سالت �ست�شكل
ً
متينً ا للم�ؤ�س�سة الع�سكرية وتزيد
م��ن عظمتها وهيبتها التي حـاول
الكــثريون الإنتقــا�ص منهــا».
�إنهم �أبطال اجلي�ش الذين ي�ست�شهد
�ضابطهم قبل جنودهم ،حتية ،وكل
الوفاء �إىل �أرواح �شهدائنا وعائالتهم
ال�صابرة ،وحتية �إك��ب��ار �إىل اجلي�ش
اللبناين بكل �أفواجه و�ألويته.

الفوج املجوقل

بطوالت يف
مواجهة الإرهاب
والإرهابيني

جدا ،يتابع ال�ضابط ،و«هم ميلكون
ً
�إرادة قتال قوية وثقة بالتدريب لذلك ال
يرتددون� ،أما الت�ضحية فهي �سالحهم
ّ
طبعا �سقط للجي�ش العديد من
الأقوى.
ً
ال�شهداء ،ولكن يف املعركة ي�ست�شهد
ع�سكريون ،وه��ذه وظيفتنا الأ�سمى.
فواجبنا الدفاع عن �أر�ضنا وعر�ضنا.
خالل املعركة كنت �أقول للع�سكر
�إن ر�سالتنا ر�سالة �سامية و�إن ال�شهادة
هي احلياة بعينها ،فالإميان بلبنان
واجل��ي�����ش �سيقطع داب���ر الفتنة من
جذورها ونحن على يقني �أن عدونا ال
دين له وال وطن ويجب �أن ن�ضربه بقوة».
�أ�صيب ع��دد من ع�سكريي الفوج،

ي�ضيف ال�����ض��اب��ط ،لكنهم ع��وجل��وا
ميدانيا وعادوا �إىل القتال والدفاع عن
ً
لبنان بكل �إ�صرار وت�صميم« ،فدماء
رفاقهم لن متر مرور الكرام».

العدو اعتمد ا�سلوب
الت�ضليل والتهويل

ّ
«امل�سلحون حاولوا ت�ضليلنا فارتدوا
ب��زات مثل ب��زات ال��ف��وج املجوقل من
�أج����ل ال��ت��م��وي��ه ،ول��ك��ن م��ع حلول
الليل ومن خالل مراقبتنا املتوا�صلة
باملناظري الليلية ،متكنّ ا من ر�صدهم
فوجهنا �إل��ي��ه��م �ضربة
وك�شفهم،
ّ
ودم��رن��ا ع���د ًدا م��ن �آلياتهم،
مبا�شرة ّ

العدد 351/350

77

ملف العدد
يف امليدان

�إعداد:
تريز من�صور

م�شرفة ي�ضيفها فوج
بطوالت جديدة وانت�صارات
ّ
املغاوير اىل �سج ّله احلافل.
ّ
حمطة جديدة يثبت
بعد نهر البارد وعربا ،عر�سال
فيها قدرته على ح�سم املعركة و�ضبط الأمن ،وكفّ
يد كل �إرهابي معتدٍ على اجلي�ش وعلى �أمن لبنان
و�سيادته.

التمركز على التالل

ت�ؤكد قيادة فوج املغاوير ملجلة «اجلي�ش» �أن
اجلي�ش ّ
حقق الن�صر يف عر�سال وا�ستطاع مت�شيط
كل الأماكن امل�شكوك فيها �أكانت
داخل البلدة �أو يف جرودها وكذلك يف
م�شاريع القاع ،ومتركز على التالل
حيث يجب �أن يتمركز.
وت�شري قيادة الفوج �إىل �أن االندفاع،
ّ
م�سلمات
وامل�س�ؤولية وااللتزام هي من
اجلي�ش اللبناين ،وق��د �أثبت ال�ضباط
والع�سكريون قوة اندفاعهم ،وبذلوا كل
الت�ضحيات ال�سرتداد عر�سال �إىل كنف
الوطن ،حمافظني بذلك على هيبة الدولة وهيبة اجلي�ش،
وكانوا على قدر �آمال النا�س وثقتهم به.

املغاوير

دوما هنا يا وطني
نحن ً

الن�صر املحتّم

الت�صدي للإرهاب يف بلدة عر�سال ّ
تخللها حمطات حزينة
�أيام
ّ
و�أخرى مفرحة للفوج الذي �شاركت معظم �سراياه يف القتال
(ال�سرية الأوىل ،الثانية الرابعة ،اخلام�سة ،الإ�ستطالع ،الدعم،
�سرايا القتال اجلبلي الأوىل الثانية والثالثة� ،إ�ضافة �إىل �سرية
ً
باهظا
القيادة واخلدمة)� .أيام حزينة لأن اجلي�ش دفع ثمنً ا
من دماء ع�سكرييه وبينهم �شهيد من الفوج هو املعاون علي
الكك ،وهو عري�س جديد لديه طفل ر�ضيع يف ال�شهر الرابع
جريحا ،لكن على الرغم من ذلك
من عمره� ،إىل �أربعة ع�شر
ً
ثمة فرح لأن اجلي�ش ا�ستطاع ح�سم املعركة ب�سرعة
كان ّ
ودحر �إرهابيي «داع�ش» و«جبهة الن�صرة» ومعاونيهما.

معركة م�صريية

�أحد �ضباط فوج املغاوير وهو برتبة مقدم �شارك يف معركتي
البارد وع�برا ،اعترب �أن معركة عر�سال ت�شبه �أي معركة
ع�سكرية �ضد الإرهاب � ،اّإل أ� ّنها كانت معركة م�صريية� ،إذ
80

العدد 351/350

� ّإن نتائجها ت�ؤثر على الوطن
يف كيانه وا�ستقالله .فلو
�سقطت عر�سال ال�ستطاع
الإره��اب��ي��ون ال�سيطرة على
عدة مناطق لبنانية.
وقال« :بف�ضل ت�ضحيات جي�شنا وم�ساعدة �أهايل عر�سال،
الت�صدي لإرهابيي داع�ش الذين ي�شبهون الإرهابيني
متكنّ ا من
ّ
يف نهر البارد وعربا يف �سلوكهم وطريقة قتالهم وفكرهم».
و�أكد �أن «اخلدمة يف فوج املغاوير ال ت� ّؤثر على حياتي العائلية
وخ�صو�صا العائلة،
واالجتماعية ،فجميع من يحيط بنا
ً
يتفهمون �أهمية دور اجلي�ش والت�ضحيات التي يقدمها ،فدا ًء
عن لبنان وعن �شعبه الذي ّ
يعلق الآمال الكبرية علينا».
و�أ�ضاف« :لقد ّ
وحبهم جلي�شهم من
جتلت ثقة النا�س بنا
ّ
خالل ن�شاط «من ثكنة �إىل ثكنة» ،بحيث تهافت املواطنون
من خمتلف املناطق اللبنانية للم�شاركة على الرغم من
الظروف ،وت�سابقوا لتقبيلنا واللتقاط ال�صور التذكارية معنا،
ولدعمنا يف خمتلف املجاالت عربون وفاء لتعبنا وت�ضحياتنا،
الأمر الذي يزيد من م�س�ؤوليتنا والتزامنا حمايتهم والدفاع عن
لبنان».

الغدر واملباغتة

«�أك�سبتني معركة عر�سال خ�برة ع�سكرية مهمة،
ال�شق النظري الذي ّ
تلقنته خالل
متكنت من تطبيق
فقد
ّ
ّ
وخ�صو�صا عندما �شاركت جميع الأ�سلحة
الدورات يف اخلارج،
ً

يف امل���ع���رك���ة حل�����س��م��ه��ا
وك��ان التن�سيق بني القوى
���دا .»...ه���ذا م��ا قاله
ج����ي� ً
نقيب يف الفوج ،وه��و يعترب
�أن ف���وج امل��غ��اوي��ر ي��ت� ّ
�دخ��ل
حل�سم املعركة ومل�ؤازرة القوى
املقاتلة ،و�إذ �أكد �أن «اجلي�ش
يف ج��ه��وزي��ة ت��ام��ة ملواجهة
الإره�����اب ول��ل��ح��ف��اظ على
لبنان وعلى هيبته ،قال �إن
�أ�سو�أ ما عند داع�ش هو الغدر
واملباغته ،الأم��ر ال��ذي يدفع
ّ
التيقظ واحل��ذر من
بنا �إىل
ّ
ت�سلل ،على مدار
عمليات
�سيما خالل
الـ� 24ساعة ،وال ّ
الليل» .و�أ�ضاف� :إن اخلطورة
يف �سيا�ستهم هي اعتمادهم
ال��دع��اي��ة ال��ت��ي ت�سعى �إىل
تر�سيخ �صورتهم كوح�ش خميف يزرع الذعر يف النفو�س ،وذلك
للت�أثري على معنويات الع�سكريني واملواطنني.
و�أ�شار النقيب �إىل �أن «اخلدمة يف فوج املغاوير ،اجلاهز لتلبية
نوعا ما على العائلة ،ولكن نداء
�أي نداء تطلقه القيادة ،ت� ّؤثر ً
الواجب الوطني والع�سكري هو يف طليعة �أولوياتنا» ،و�أ�ضاف:
«طفلي الأول �سوف يب�صر النور خالل �أيام ،ولقد ع�شت وزوجتي
قلق الوالدة خالل م�شاركتي يف معركة عر�سال».

يف الكمني

«املعركة يف عر�سال خمتلفة عن معركة نهر البارد،
ّ
أكده لنا
خ�صو�صا جلهة اختباء
امل�سلحني يف اجلرود ،هذا ما � ّ
ً
مو�ضحا �أن طريقة القتال هي نف�سها
مالزم �أول يف الفوج،
ً
بحيث � ّأن الإرهابي ي�ضرب ويختبيء.
ّ
تعر�ضوا له يف �أثناء
ويخرب امل�لازم �أول عن كمني م�سلح ّ
حماولتهم �إخراج ّ
جثة الرائد ال�شهيد داين خريالله من �أر�ض
تعر�ضوا لإطالق نار كثيف ولكنّ هم جنحوا
املعركة ،بحيث ّ
يف �إمتام العملية املطلوبة على الرغم من �إ�صابة نقيب �آخر،
وبعد و�صولهم �إىل املركز افتقدوا رفيقهم املعاون علي الكك،
فقرروا العودة �إىل بقعة الكمني لإنقاذه ،وهذا ما ح�صل �إذ نقلوه
�إىل امل�ست�شفى لكنه ا�ست�شهد ،ف�إ�صابته كانت بليغة.
و�أ�ضاف« :لقد واجهتنا بع�ض ال�صعوبات واملواقف املحرجة،
وخ�صو�صا خالل عمليات البحث والدهم التي قمنا بها يف
ً
ّ
منطقة وادي الرعيان �صعو ًدا نحو تلة �ضهر ال�سرج ،حيث
البيوت �آهلة بكثافة بالرعيان ال�سوريني وبالأطفال الذين

انتابتهم موجة من البكاء واخلوف...
وعند متركزنا على التلة حيث بات ب�إمكاننا م�شاهدة
املارة على الدراجات بوا�سطة املناظري� ،أ�صبح الو�ضع �أف�ضل.
لقد قمنا مبراقبتهم وا�ستطعنا قتل الكثريين منهم دفعة
واحدة».
ريا� ،أ�شار املالزم �أول �إىل القلق الذي ينتاب عائالتهم خالل
�أخ ً
ؤكدا � ّأن الأولوية
املعركة ،لكننا نحاول تهدئتهم ،يقول ،م� ً
بالن�سبة اليهم هي احلفاظ على �أمن لبنان واللبنانيني...

املعركة الأخطر

كما ال�ضباط ،الرتباء والأف��راد تفوح من كالمهم رائحة
البطولة والعنفوان والتحدي.
ت�شكل
�أحد املعاونني يف الفوج يقول�« :إن مكافحة الإرهاب
ّ
القا�سم امل�شرتك يف معارك البارد ،عربا وعر�سال» .وي�ضيف:
«لقد ح�سم اجلي�ش املعركة ،و�أعدنا بلدة لبنانية عزيزة �إىل
قلب الوطن .ون�أمل �أن يعود �إلينا رفاقنا الع�سكريون بخري».
ويعترب معاون �آخر � ّأن معركة عر�سال كانت الأخطر من بني
�ضد الإرهاب ،فعلى اجلي�ش
كل املعارك التي خا�ضها اجلي�ش ّ
ّ
م�سلح �إرهابي ومواطن م�سامل واجب حمايتهّ � .إن
التمييز بني
ّ
م�سلحي داع�ش وجبهة الن�صرة يقاتلون كمجموعات كبرية،
وميلكون الدعم املايل والع�سكري».
ويخربنا �أنه جاهز لتنفيذ �أوامر قيادته يف كل الأوقات ،و�أنه
التحق بالفوج �إثر �سماعه خرب بدء �أحداث عر�سال ،متمنّ ًيا
الراحة الأبدية لل�شهداء والعودة ال�ساملة لرفاقه الأ�سرى.
وي�ؤكد رقيب �أول �أن «الواجب الوطني �أهم من �أوالده وزوجته
التي تعي�ش على �أمل لقائه ،فهو �شارك يف كل املعارك من
ربا � ّأن الأخرية ح�سمت ب�سرعة
البارد �إىل عربا وعر�سال ،معت ً
على الرغم من �أن عدد الإرهابيني �أكرب وحجم تر�سانتهم
�أقوى .وي�ضيف« :اندفاعنا ازداد حلظة ا�ست�شهاد رفيقنا املعاون
م�صو ًبا �ضد كل من يعتدي
ال�شهيد الكك ،و�سالحنا �سيبقى
ّ
على اجلي�ش وعلى لبنان».
عريف يف الفوج �شارك يف معركتي عربا وعر�سال يعترب �أن
أ�شد خطورة لأنها بلدة مك�شوفة
«معركة عر�سال كانت � ّ
وحماطة باجلرود ،ولأن االرهابيني �أرادوا من خاللها افتعال
فتنة يف لبنان لتمرير خمططاتهم».
و�إذ متنّ ى الرحمة لل�شهداء والعودة ال�ساملة للأ�سرى ،دعا
اللبنانيني �إىل عدم اخلوف ،فجي�شهم قوي يقاتل حتى ال�شهادة.
ريا كان لقا�ؤنا مع �أحد اجلنود الذي قال �إنها املعركة
�أخ ً
الأوىل التي ي�شارك فيها �ضد الإره��اب ،لكنّ ه على ا�ستعداد
لل�شهادة فداء للبنان ولإنقاذه من براثن هذا الوح�ش الغا�شم
كا�شفا عمق حزنه على ال�شهداء الذين �سقطوا ،و� اً
ً
آمل
املجرم،
يف عودة رفاقه �إىل �صفوف اجلي�ش بخري و�سالمة.
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�إعداد:
تريز من�صور

دورة الرائد ال�شهيد
روجيه حرفو�ش
من الك ّلية �إىل �ساحات اخلدمة

نهار عيد اجلي�ش هذا العام يف الكلية احلربية ال ي�شبه نهارات
عيد اجلي�ش يف ال�سنوات اخلوايل ،حيث الفرحة كانت تنبعث
من حجارة هذه الكلية العريقة :عجقة مواكب �أركان الدولة
وال�سيا�سيني� ،صرخات الإعالميني وعيون كامرياتهم ،الأنا�شيد
الوطنية وزغردات الأهايل يف امللعب الأخ�ضر تهيئة لتخريج
ال�ضباط اجلدد وت�سليمهم ال�سيوف...
الظروف الراهنة فر�ضت م�شهدية �أخرى يف امللعب الأخ�ضر
حيث غابت مظاهر العيد والتح�ضريات لالحتفال الكبري ،نظ ًرا
اىل �شغور موقع رئا�سة اجلمهورية.
احتفال داخلي ميكن و�صفه باحلميم ،ف�أهل البيت اجتمعوا
يف ح�ضور راعيه و�أق�سموا �أنهم �سيقومون بواجبهم
كاملاً  .برق العزم يف عيني كل منهم كان ً
�سيفا
م�سلولاً  ...وبعد �ساعات كانوا يف �ساحات الواجب.

العزم ٌ
برق يف العيون...
� ّأما بريق ال�سيوف فل ُه وقت �آخر
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يف �ساحة
ال�شرف

يف ���س��اح��ة ال�����ش��رف،
امل���ت���خ���رج���ون ب��ك��ام��ل
ج��ه��وزي��ت��ه��م� ،إذ ال ي��ب��دو �أن
غ���ي���اب االح���ت���ف���ال ال��ك��ب�ير
انتق�ص م��ن �أهمية املنا�سبة
ووقارها .كل منهم يدرك �أنه
يعرب من مرحلة �إىل �أخ��رى يف
حياته الع�سكرية ،و�أن��ه بات
على م�سافة �أيام من معمودية
الواجب بعد معموديات كثرية
خالل �سنوات التدريب.
يف ال�����س��اح��ة � ً
أي�����ض��ا ���ض��ب��اط
الكلية وامل���درب���ون .تكتمل
اال�ستعدادات ،ويبد أ� االحتفال
ب��ع��د و���ص��ول ال��ع��ل��م اللبناين
بالن�شيد الوطني ،تعزفه فرقة
م��ن مو�سيقى اجلي�ش بقيادة
النقيب ج��وزف يعقوب ،لي�صل
بعدها قائد الكلية احلربية
ب��ال��وك��ال��ة ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن
ب��ط��ر���س ج�براي��ل مم��ث�ًل�اً قائد
اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي،
في�ستعر�ض القوات امل�شاركة
باالحتفال.
ّ
بعد ذلك ي�سلم طالب ال�سنة
الثالثة ب�يرق الكلية لطالب
ال�سنة الثانية ،ويق�سم طليع
ال���دورة امل�ل�ازم حممد عكاري
اليمني الع�سكرية.
ب��ع��د خ����روج ال��ب�يرق وال��ع��ل��م
م��ن �ساحة االح��ت��ف��ال ،عر�ض
ع�سكري رمزي بقيادة م�ساعد
قائد الكلية احلربية العميد
الركن عماد فواز.
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اللقاء مع العماد قهوجي

متر منا�سبة
مل ي�ش�أ قائد اجلي�ش �أن ّ
الأول من �آب من دون اللقاء بال�ضباط
املتخرجني ال��ـ 265وتزويدهم الإر�شادات
والتوجيهات ال�ضرورية ،ففي القاعة
الو�سطى التقى العماد قهوجي �ضباط
ّ
الكلية واملالزمني املتخرجني ،يف ح�ضور
قادة الأجهزة الأمنية ،رئي�س الأركان
اللواء الركن وليد �سلمان� ،أمني عام
املجل�س الأعلى للدفاع اللواء الركن
حممد خ�ير ،مدير املخابرات العميد
الركن �إدم��ون فا�ضل ،مدير التوجيه
العميد علي قان�صو وع��دد كبري من
وجه
�ضباط القيادة .العماد جان قهوجي ّ
تهانيه احلارة �إىل املتخرجني ،و�إذ �أ�سف
ّ
ت�سلمهم �سيوفهم ،وفق التقليد
لعدم
امل��ع��روف ،وه��و تقليد �أ�سا�سي بالن�سبة
اىل اجلي�ش� ،أ�شار �إىل �أن دورته واجهت
املوقف نف�سه العام  ،1976وقد �صدر مر�سوم
تخرج �ضباطها بعد �سنتني ،يف حني �أن
ّ
تخرج الدورة احلالية متّ توقيعه
مر�سوم
ّ
يف الوقت املنا�سب ومن قبل  24وزي � ًرا،
بف�ضل اجلهود التي بذلتها القيادة لإمتام
مي�س
ذلك ،وهذا يعني «�أنه لي�س ثمة ما
ّ
معنوياتكم وقدراتكم وانفتاحكم
على احلياة� ،أو يعيق اندماجكم يف
قطع جي�شكم ووحداته».
وق��ال العماد قهوجي« :عندما �أرى
أكرر ما قلته
وجوهكم
ّ
البهية �أعود و� ّ
لكم منذ ث�لاث �سنوات� :أن��ت��م �أم��ل
لبنان وم�ستقبله� .إن اجلي�ش يكرب
ب��ك��م ،وبف�ضلكم ت����زداد مناعته
وتت�ضاعف قوته وقدرته على ال�صمود.
جمة وخماطر
�سوف تواجهون �صعوبات ّ
كبرية ناجتة عن الغليان الذي ت�شهده
املنطقة .لقد واج���ه جي�شكم ذلك
بتما�سكه ووحدته التي هي رمز وحدة
لبنان ،الوطن ال��ذي ن��ذرمت نفو�سكم
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للدفاع عنه.
ل��دي كل الثقة والإمي���ان والت�صميم
على جتاوز هذه املرحلة اخلطرة ،ب�أقل
خ�سائر ممكنة ،بف�ضل جهودكم
وت�ضحياتكم ووحدتكم.
التعب ينتظركم ،الت�ضحية بالوقت
وال��دم ينتظرانكم ،كي يبقى لبنان
موح ًدا ،لأن الثمن الذي قد يدفعه
ً
�صامدا ّ
اجلي�ش � ّ
أقل بكثري من الثمن الذي قد
يدفعه وطننا لبنان.
�إن هذه املرحلة دقيقة وخطرة يف ظل
ما يجري يف املنطقة ،واملثل يقول «عند

تبديل الدول �إحفظ ر�أ�سك» ،ومن هنا
علينا حتييد لبنان واملحافظة عليه.
�أع��ود و�أك��رر ،لبنان يقوم على وحدة
جي�شه� ،إنكم مثال القوة والقدرة اللتني
يحتاج �إليهما اجلي�ش� .إن ال�ضابط
«قيمة» يف وطنه ولقبه «تكليف»
ولي�س «ف��خ��ف��خ��ة» ،ل��ذل��ك عليكم
دفاعا
العمل الد�ؤوب وتقدمي الوقت والدم
ً
عن الوطن».
و�أ�ضاف العماد قهوجي« :لقد ز ّودكم
درو�سا
مد ّربوكم وقادة الكلية احلربيةً ،
يف الأخ�لاق احلميدة والتوا�ضع ،كي

وهنّ أ� القائد ال�ضباط اجل��دد و�أهلهم
داع��ي��ا �إي��اه��م �إىل التمتّ ع
جم����د ًدا،
ّ
ً
با�سرتاحة ق�صرية يف خ�لال امل�أذونية،
ا�ستعدادا للمرحلة ال�صعبة واخلطرة
ً
وللعمل الكبري الذي ينتظرهم ،ودعاهم
�إىل مواجهتها بكل حزم واندفاع ورو ّية
حمافظني على ارتباطهم الرا�سخ بالعلم
ال��ذي �أق�سموا اليمني باحلفاظ عليه.
و�أعرب يف ختام كلمته عن ثقته ب�أن
ّ
يتخطيان هذه
«اجلي�ش ولبنان �سوف
املرة ،و�ستعود الأحوال �أف�ضل مما
الأيام ّ
كانت عليه يف املا�ضي».
يف اخل����ت����ام ال��ت��ق��ط��ت
ال�صور التذكارية ،و�شرب
اجلميع نخب املنا�سبة،
ق��ب��ل �أن ي��ن�����ص��رف��وا يف
م�أذونية ل�شهر ،لكن
بعد �ساعات جاء نداء
ال��واج��ب من عر�سال،
وم�ضى ال�ضباط اجل��دد
�إىل ���س��اح��ات ال�����ش��رف
ً
�سيوفا قاطعة.

حت�سنوا االن�ضباط وحتت�ضنوا
وحتافظوا
ع�سكرييكم
على �صداقاتكم.
ل����ب����ن����ان «�أم�������ان�������ة يف
تتعر�ضون
�أعناقكم»� ،سوف
ّ
ل��ع��م��ل��ي��ات �إغ�����راء كبرية
يف ك���ل م���ك���ان ،ول��ك��ن
عليكم مقاومتها ،ونحن
على ثقة �أنكم �أق��وي��اء ما
فيه الكفاية للق�ضاء على
ه��ذه الآف��ة التي من �ش�أنها
تدمريكم».
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الأول
من �آب

� ّإن جمل�س الوزراء
بناء على الد�ستور
ً
ال �سيما املادة  62منه
بناء على املر�سوم الإ�شرتاعي
ً
رقم  102تاريخ 1983/9/16
وتعديالته
(قانون الدفاع الوطني)
ال �سيما املواد  42 – 35و  48منه
بناء على النظام الداخلي
ً
للكلية احلربية
بناء على نتيجة �إمتحانات
ً
الكلية احلربية ال�صادرة بتاريخ
2014/7/11
بناء على اقرتاح
ً
وزير الدفاع الوطني
ير�سم ما ي�أتي:
املادة الأوىل:
يرقى �إىل رتبة مالزم يف اجلي�ش
�إعتبا ًرا من 2014/8/1
كل من تالمذة ال�ضباط
الآتية �أ�سما�ؤهم:
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مر�سوم رقم  :213ترقية تالمذة �ضباط لر
القوات الربية:
حممد عكاري
خالد غزال
علي كركي
خ�ضر مكي
�أمري بو حمدان
�أحمد يون�س
جان ما�ضي
ربيع فغايل
�شادي ابراهيم
حيدر الرز
غ�سان ارفول
علي زين الدين
خالد كنعان
بول احلداد
جواد ذبيان
�شربل رزق الله
كرمي علو
�إيلي ديب
�أحمد دياب
�إدكار طنو�س
رائد �أبو حرب العري�ضي
�سامر �أبي جرج�س
جو نخله
مي�شال خمايل
علي املكحل
عبد احلي �سيور
بول الري�س
�أنطوين زخريا
حممد احلافظ زعيرت
نظري جرب
حممود �أبو خليل �شاوي�ش
خ�ضر �أحمد
�إيلي �سعاده

�ضياء الدين العرتي
عبدالله الربادعي
�إيلي �شمعون
عبا�س �شاهني
�إميل اجلعيد
عماد ميالن
جوين ا�سحق
�أنطونيو طوبيا
ح�سن �صفا
وليد مو�سى
روي �شحود
�أ�شرف ر�ضا
�شادي ال�سمعاين
بيار املوراين
جاد واكيم
جنيد غريب
اليا�س ن�صار
ح�سن حميه
اليا�س غ�سطني
ح�سني املو�سوي
ركان �أحمد
ع�صام �أ�سعد
جو فار�س
توفيق العجيمي
رغيد �ضو
جوزيف ال�شويري
هني من�صور
روين نادر
�أحمد ا�سرب
علي �شكر
حممد جفال
نزار �أبو �شاهني
تامر �أبو �سعد
�سليمان حوري

رامي ابو عا�صي
جناح �صفا
�شربل حبيقه
بهاء �أبو �سعد
اليا�س يون�س
رامي زيدان
�شربل �أيوب
حممد �شداد
علي ملع
حممود ابو �ضاهر
�أمني �أمني
�شربل العرجا
م�صطفى الدغيلي
بول ابراهيم
مي�شال مو�سي
مارك نخله
بهاء يحي
كمال �أبو �صفا
خليل �ضاهر
ايلي �أبو نكد
�أنطونيو ابراهيم
وديع �شعيا
يو�سف معلوف
باتريك ب�شاره
�أحمد احلاج
�أنطوين عون
مو�سي�س ن�شاليان
يو�سف �سعاده
حممد مرت�ضى عبد القادر
بول �أبي رميا
�شربل طنو�س
مايكل النجار
و�سيم حمود
جو احلاج

ط لرتبة مالزم يف اجلي�ش
اليا�س عبدو
جيلبري نعيمه
علي فواز
علي معلم
جاد ابراهيم
مي�شال �صالح
جرج�س عماد
جوزف ال�صباغ
اليا�س �أبي نادر
زاهي زيتوين
ابراهيم �شايف فواز
علي الزعرت
اليا�س من�صور
عبدالله �سليمان
نعيم نعمه
اليا�س �سويد
روين �سعد
هادي دمج
�شربل نكد
جورج حليحل
يو�سف املتني

الإم�ضاء:

طارق تراوي
عمر اخلالد
برنار القرب�صي
كو�ستي بيطار
باخو�س ف�ضل الله
جاد مرتي
مي�شال دبو
ح�سن ابراهيم
رواد زين الدين
مارك اخلوري
نور �أبو زيد
�أحمد الربيع
رواد بركات
ندمي �سمعان
�أحمد نا�صر الدين
علي �سراج
من�صور عرب�س
عبد الكرمي �أحمد
كارين كوهيليان
غ�سان عويدات
حممد علي فروخ

رئي�س جمل�س الوزراء :متام �سالم
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني� :سمري مقبل
وزير الداخلية والبلديات :نهاد امل�شنوق
وزير املالية :علي ح�سن خليل
وزير الأ�شغال العامة والنقل :غازي زعيرت
وزير الزراعة� :أكرم �شهيب
وزير الإت�صاالت :بطر�س حرب
وزير دولة ل�ش�ؤون جمل�س النواب :حممد فني�ش
وزير ال�سياحة :مي�شال فرعون
وزير الطاقة واملياه :ارثيور نظريان
وزير ال�صناعة :ح�سني احلاج ح�سن
وزير اخلارجية واملغرتبني :جربان با�سيل

مايكل غ�صن
لوران كامل
�أ�شرف ذبيان
ق�سطنطني بو حلدو
جوزف �سلوم
اندره اخلليل
�سامر عي�سى
عماد خمايل
ف�ؤاد ن�صر
فهد �شعبان
حممد احلجار
علي حيدر
علي ع�ساف
�سعدالله الورداين
زياد عي�سى
جورج النغيوي
جاد وهبه
طوين ديب
علي مكي
مروان �سعد
�سامي �صباح

مو�سى فار�س
�أنطوان عبدو
حممد قاوق
علي ح�سن
نادر �سليمان
عبد الرحمن �شحيتلي
�سليم اخلوري
�إيلي عبدالله
�صالح الدين الرفاعي
خات�شيك قالنجيان
القوات اجلوية:
علي امل�صري
رامي حايك
فادي بو�شعيا
�أحمد علم الدين
رواد م�سلم
�شادي عبود
القوات البحرية:
جوزف �ضاهر

وزير ال�صحة العامة :وائل �أبو فاعور
وزير البيئة :حممد امل�شنوق
وزير ال�ش�ؤون الإجتماعية :ر�شيد دربا�س
وزير الإعالم :رمزي جريج
وزير دولة ل�ش�ؤون التنمية الإدارية :نبيل دي فريج
وزير العدل� :أ�شرف ريفي
وزير العمل� :سجعان قزي
وزير ال�شباب والريا�ضة :عبد املطلب احلناوي
وزير املهجرين� :ألي�س �شبطيني
وزير الرتبية والتعليم العايل :اليا�س بو �صعب
وزير الثقافة :رميون عريجي
وزير الإقت�صاد والتجارة� :أالن حكيم
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احتفاالت
�أول �آب

�إحتفال رمزي يف الريزة ويف املناطق والقطع

ملنا�سبة عيد اجلي�ش� ،أقيم احتفال ع�سكري
رمزي يف باحة وزارة الدفاع الوطني يف الريزة ،ح�ضره
اً
ممثل
رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،ون��واب رئي�س
الأرك��ان وق��ادة الأجهزة التابعة للقيادة ،حيث
وجهه قائد اجلي�ش �إىل
جرت تالوة «�أمر اليوم» الذي ّ
الع�سكريني باملنا�سبة .و�أدت الوحدات املتمركزة يف
مبنى القيادة عر�ض التحية ،كما متّ و�ضع �إكليل
من الزهر با�سم العماد قائد اجلي�ش على الن�صب
التذكاري ل�شهداء اجلي�ش.
كذلك �أقيمت احتفاالت مماثلة يف قيادات
املناطق الع�سكرية والقوات اجلوية والبحرية ،جرى
خاللها و�ضع �إكليل من الزهر على ن�صب ال�شهداء
يف كل منطقة.

...ووفود تهنىء الع�سكريني
زارت وفود من كبار �ضباط القيادة،
قيادات املناطق والقوات اجلوية
والبحرية واملدار�س واملعاهد واملواقع
والألوية مع القطع التابعة لها والقطع
امل�ستقلة يف �أماكن انت�شارها .وفود
القيادة قدمت التهاين للع�سكريني،
ونقلت �إليهم توجيهاتها.
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زيارة قادة اجلي�ش ال�سابقني
ملنا�سبة عيد اجلي�ش ،زارت وف��ود من كبار �ضباط
القيادة قادة اجلي�ش ال�سابقني ،حيث �شملت الزيارات
اً
كل من :فخامة رئي�س اجلمهورية ال�سابق العماد
مي�شال �سليمان يف الريزة ،دولة رئي�س احلكومة ال�سابق
النائب العماد مي�شال عون يف الرابية ،العماد فكتور
خوري يف عم�شيت ،فيما تعذرت زي��ارة فخامة رئي�س
اجلمهورية ال�سابق العماد �إميل حلود لكونه خارج
البالد .وقد نقلت الوفود تهاين قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،ومتنياته بدوام ال�صحة والعمل يف �سبيل لبنان.

 ...و�أ�ضرحة املتوفني
قامت وفود ع�سكرية بو�ضع �أكاليل من الزهر با�سم
العماد قائد اجلي�ش على �أ�ضرحة قادة اجلي�ش ال�سابقني
املتوفني .وقد زارت هذه الوفود �أ�ضرحة كل من :الرئي�س
اللواء ف�ؤاد �شهاب يف بلدة غزير ،العماد جان جنيم يف
بلدة كفرتيه ،اللواء عادل �شهاب يف ر�أ�س النبع ،العماد
�إميل الب�ستاين يف حارة �صخر ،العماد ا�سكندر غامن يف
بلدة �صغبني ،العماد حنا �سعيد يف القليعة – مرجعيون،
والعماد ابراهيم طنو�س يف القطلبة – عندقت.
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يف ثكناتنا
�إعداد:
معو�ض بو مارون
با�سكال ّ
خال�صا من
يف �أتون النار امل�شتعلة ،ي�صقل املعدن الأ�صيل ليخرج ذه ًبا
ً
ال�شوائب .ويف الكل ّية احلربية «كور» ي�صهر ال�شباب طوال ثالث �سنوات
اً
رجال ين�ضحون عنفوا ًنا و�إباء...
فيتخرجون منه
ّ

قبيل ال ّأول من �آب زرنا الكل ّية احلرب ّية التي كانت ت�ستعد لوداع
تالمذة ال�ضباط .ال احتفال كبري وال �سيوف تنتظر الفر�سان ،و� مّإنا رجال
مبعنويات عالية وهامات �شاخمة �إىل العلى� ...إىل العلم.

املتخرجني
الكل ّية احلرب ّية قبيل وداع ال�ضباط
ّ

رجال وهامات �شاخمة �إىل العلى...
�إىل العلم
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يف ثكناتنا
قادة للأيام الآتية

خالل زيارتنا �صرح الرجولة
ال��ت��ق��ي��ن��ا ق���ائ���د ال��ك��ل� ّ�ي��ة
احل��رب��ي��ة ب��ال��وك��ال��ة العميد
الركن بطر�س جربائيل الذي
الكلية
حت� ّ�دث عن �أو���ض��اع
ّ
وط�لاب��ه��ا ،مبنا�سبة اق�تراب
تخريج تالمذة �ضباط ال�سنة
الثالثة ،فقال« :لقد و�ضعت
القيادة ن�صب �أعينها �أن ه�ؤالء الرجال
�سيكونون ق���ادة امل�ستقبل ،و�سوف
تلقى على عاتقهم املهمات اجل�سـام،
خ�صو�صا يف ظل الأجواء والظروف الأمنية
ً
ال�سائدة يف املنطقة».
احلربية
الكلية
و�أ�ضاف � ّأن «قيادة
ّ
ّ
يركزان اجلهود
ومالكها التدريبي
ّ
على تن�شئة امل��ت��درب�ين وف��ق منهاج
تدريبي �شاق وطويل على مدى �سنوات
ثالث .وهم يتلقون العلوم الع�سكرية
والعلوم العامة بالإ�ضافة �إىل التدريب
الريا�ضي .ويخ�ضع التالمذة ال�ضباط
وخطية يف خمتلف
عملية
الختبارات
ّ
ّ
م��واد ال��درا���س��ة ،ويتم ت�صنيفهم وفق
نتائج ه��ذه االختبارات يف كل �سنة
مت��ه��ي� ً�دا للت�صنيف ال��ن��ه��ائ��ي عن
ال�سنوات الثالث ،حيث تو�ضع الأ�سماء
بالرتتيب على مرا�سيم الرتقية».
و�أ�شار العميد الركن جربائيل �إىل � ّأن
«تالمذة قوى البحر واجلو يتابعون ال�سنة
الأوىل من درا�ستهم يف الكلية احلربية
وباقي �سنوات الدرا�سة يف مدر�ستي القوات
البحرية والقوات اجلوية ،كما ميكن
انتدابهم لدورات درا�سية يف اخلارج ويتم
ت�صنيفهم وترقيتهم وفق �أنظمة هذه
الدورات».
كما لفت �إىل � ّأن «الأع��وام الدرا�سية
الكلية تختتم مبخيمات
الثالثة يف
ّ
تدريبية جت��ري يف نهايتها متارين
�سري خمتلفة امل�سافات (ال�سنة الأوىل
 50ك��ل��م وال��ث��ان��ي��ة  75ك��ل��م)� ،أم��ا
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ّ
فيتخلل خميمها
ال�سنة ال��ث��ال��ث��ة،
احلية على
التدريبي مناورة بالذخرية
ّ

���ص��ع��ي��د ل��ف��ي��ف ف���رع���ي مع
رمايات باملدفعية والدبابات
ومب�شاركة خمتلف �أ�سلحة
اجلي�ش من مدرعات وطريان
املخيم
وهند�سة .ويف خ��ت��ام
ّ
املتخرجون مترين �سري
ُينفذ
ّ
مل�سافة  100كلم .بعد �صدور
نتائج االم��ت��ح��ان��ات ي��ق��ام يف
ال��ك��ل� ّ�ي��ة اح��ت��ف��ال يح�ضره
���ض� ّ�ب��اط��ه��ا وذل����ك ق��ب��ل ي��وم
واح��د من التخريج النهائي،
وه��ذا االحتفال تقليد �سنوي يرت�أ�سه
ّ
ي�سلم ال�شهادات
قائد الكلية ال��ذي

للتالمذة الناجحني (�إجازة جامعية يف
ّ
لت�سلمهم
متهيدا
العلوم الع�سكرية)
ً
ً
ر�سميا»� .أما يف
الحقا ال�سيوف والنجوم
ً
الظروف الراهنة ويف ظل غياب رئي�س
للجمهورية ،ي�ضيف العميد الركن
جربائيل ،ف�سوف يتم ت�سليم ال�سيوف
من دون احتفال ر�سمي بانتظار انتخاب
تقرر القيادة
رئي�س للجمهورية� ،إذ ذاك ّ
الوقت املنا�سب لإق��ام��ة احتفال وفق
التقاليد املرعية.
و�أ�ضاف العميد الركن جربائيل � ّأن
أ�سا�سية
الكلية احلربية ال
«مهمة
ّ
ّ
ت��ق�����ض��ي بتن�شئة وت��ع��ل��ي��م وت��دري��ب
ّ
لت�سلم �إمرة
وت�أهيل تالمذة ال�ضباط
ّ
امل�سلحة ،وامتالك
ف�صيلة يف القوات
لاً
تخول ك منهم �أن
م�ؤهالت �
ّ
أ�سا�سية ّ
يكون �ضابط ميدان م�ؤمنً ا بعقيدته
جيدا ويتقن
الع�سكرية ،يعرف عد ّوه
ً
مهمته يف الوحدات و�أن يكون � ً
أي�ضا
قريبا من رجاله ،فيعرف قدراتهم
ً
مربيا ً
و�إمكاناتهم وي�ساعدهم على جتاوز
ال�صعوبات والقيام بالواجبات».
ويف خ��ت��ام لقائنا ب��ه �أ���ش��ار العميد
«للكلية احلربية
جربائيل �إىل �أن
ّ
ر�ؤي����ة للتطوير �ضمن الإم��ك��ان��ات
املتوافرة وهناك خطة على  3حماور:
التدريب ،اللوج�ستية والأم��ن .فعلى
�صعيد التدريب ن�سعى با�ستمرار لتطوير
تقدم
املناهج والربامج مبا يتنا�سب مع ّ
والتطور التكنولوجي
العلم الع�سكري
ّ
ومقت�ضيات املهمات املرتقبة.
وم��ن الناحية اللوج�ستية ن�سعى
حاليا لإن�شاء مبنى جديد لنادي �ضباط
ً
الكلية و�صالة تدريب ريا�ضية وبيت
ّ
للتلميذ ،وجتهيزها ال�ستيعاب �أعداد
التالمذة امل��ت��زاي��دة وت ��أم�ين طلباتهم
وحاجاتهم.
ّ
فثمة خطة متّ تنفيذ بع�ض
�أما � ً
أمنيا ّ
بنودها ،والعمل ج��ا ٍر لتنفيذ البنود
الأخرى بغية الو�صول �إىل تغطية �أمنية
�شاملة يف حميط هذا ال�صرح التعليمي
الكبري».
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يف ثكناتنا
الفخر لهم

ما هو �أث��ر ع��دم �إق��ام��ة حفل تخريج
ال�ضباط؟
ر�سمي للتالمذة
ّ
النقيب فادي بعقليني (�آمر وحدة تدريب
يف ال�سنة الثالثة) اعترب �أن تعب ال�سنوات
أك��د � ّأن
الثالث �أثمر نتائج
م�شرفة .و� ّ
ّ
املتخرجني
معنويات تالمذة ال�ضباط
ّ
ت�شكل
عالية ،و� ّأن التن�شئة التي تلقوها
ّ
ّ
وحث
درعا منيعة �أمام اخليبات العابرة.
ً
امل�ضي
النقيب بعقليني التالمذة على
ّ
قدما يف حياتهم الع�سكرية ،لأ ّنهم
ً
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و�صلوا �إىل ذروة جناحهم ،وكل الباقي
لي�س �إال �شكليات ميكن التعوي�ض
وليعتزوا بنجاحهم
عنها ،فالفخر لهم
ّ
وم�ستوياتهم العالية.

�صعوبات �أو م�شاكل تعرت�ضه خالل
م�سريته الع�سكرية� .إذ ال ينبغي �أن ي� ّؤثر
�صعبا ،على
�أي حدث طارئ ،مهما كان
ً
معنويات ال�ضابط ،وبالتايل على ح�سن
واملتميزة.
احل�سا�سة
�أدائه لوظيفته
ّ
ّ

فيا�ض (مدرب �إخت�صا�ص
النقيب ر�شاد ّ
يقر ب� ّأن «تعب ال�سنوات الثالث
مدفعية) ّ
يتوج باحتفال
كان من املفرت�ض �أن ّ
ر�سمي كما هي العادة» ،لكنه ر�أى يف
الوقت نف�سه �أن هذه التجربة هي بداية
ّ
موفقة حلياة ال�ضابط ،فهي امتحان
لقدرته على الت�أقلم وعلى جمابهة �أي

أهم
املهم وال ّ
ّ

جتربة ّ
موفقة

املتخرج ماريو لي�شا مل ينكر
امل�لازم
ّ
�أن االحتفال الر�سمي ح��دث ينتظره
اجلميع وذكرى جميلة ال تُن�سى ،لكن
الأهم هو االنخراط يف احلياة الع�سكرية
الفعلية ،وم�ساندة
احلقيقية واخلدمة
ّ
رفاقنا يف ال�سالح ،وخدمة وطننا الذي

يحتاجنا يف كل وقت؛ وي�ضيف �أن وداع
�صعبا ب�سبب الألفة
الكلية �سيكون
ً
ّ
التي ربطت يف ما بيننا ،والتي �سوف
ّ
لكل
ر�صيدا من الذكريات
ت�شكل
ّ
ً
منّ ا.

خدمة الوطن هي الهدف

«احلياة الع�سكر ّية حافلة بال�صعوبات،
جي ًدا
هذه احلقيقة يدركها الع�سكري ّ
وينطلق منها طوال م�سريته» كما يقول
حميه ،وي�ضيف:
املتخرج ح�سن
املالزم
ّ
ّ
«�أنهينا �أول مف�صل �أ�سا�سي ،ومن بعدها
العملية وخدمة الوطن وال�شعب،
احلياة
ّ

وهي الهدف الأكرب والأ�سمى الذي كنا
ننتظره؛ ولو كانت فرحتنا منقو�صة
قليلاً ب�سبب غياب احلفل الر�سمي».
ويختـم قائلاً « :لنا ذكريات ال تُن�سى
الكلية
يف كل زاوي��ة من زواي��ا ه��ذه
ّ
حيث كانت لنا �أوق��ات حلوة و�أخ��رى
�صعبةّ � ،أما اليوم فقد حان وقت الفراق
ال�صعب».

مقد�سة
القيم الوطنية ّ

املتخرج جورج
من جهته يرى املالزم
ّ
وردان � ّأن احل��ي��اة ُت��ك� ِ
�م��ل م�سريتها
وفرحة النجاح هي نف�سها يف قلوبنا مع

الكلية احلربية
الإحتفال �أو من دونه.
ّ
ّ
غيرّ ت حياتنا ب�شكل جذري وتعلمنا
على مقاعدها املبادئ والقيم الوطنية
معا �أح��ل��ى الأوق���ات
ّ
املقد�سة .ع�شنا ً
و�أ�صعبها« ...معنوياتنا عالية لو �شو ما
�صار».

�شرف ال توازيه كنوز العامل

«حلمت ب�صورة يل مع رئي�س اجلمهورية
ّ
ي�سلمني �سيف الرجولة كتلك املوجودة
يف منزل ك��ل ���ض��اب��ط» ،يقول امل�لازم
�صوان« ،لكن فرحي
ّ
املتخرج ح�سام ّ
ً
بتخرجي �ضابطا ال يوازيه �شيء ،وهو �شرف
ّ
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ال �أ�ستبدله بكنوز العامل» .وي�ضيف:
الكلية على الرغم من
«�أ ّي��ام��ن��ا يف
ّ
ً
ق�ساوتها �أحيانا كانت �أوقا ًتا جميلة.
معا ك��الإخ��وة»؛
الكلية «جمعتنا ً
ّ
الفرتة الأوىل كانت الأ�صعب ب�سبب
انتقالنا من احلياة املدنية �إىل احلياة
ً
الحقا
لكن مدربينا ز ّودونا
الع�سكرية؛
ّ
جرعات من املعنويات جعلتنا جنابه
ب�صالبة �أي م�شكلة تعرت�ض طريقنا،
ونذلل ال�صعوبات مهما كان نوعها».

ح�صل من قبل
�إن �سابقة ع��دم ت�سليم رئي�س اجلمهورية
الكلية
�ضباط ال�سنة الثالثة يف
ّ
ال�سيوف لتالمذة ّ
احلربية خالل حفل تخريجهم ،ح�صلت يف املا�ضي القريب مرتني متتاليتني؛
الأوىل خالل العدوان الإ�سرائيلي على لبنان يف ّ
متوز  2006ولدواع �أمنية ،حني
ا�ستعي�ض عن حفل التخريج بت�سليم ال�شهادات لل�ضباط اجلدد.
�أما العام  2007ونتيجة الفراغ الرئا�سي الذي ح�صل �آنذاك فلم يتم توقيع
كلوا
مر�سوم ترقية ال�ضباط اجلدد وا�ضطر ه�ؤالء لاللتحاق بالقطع التي ُ�ش ّ
�إليها برتبة م�ؤهل �أول مع جنمة بي�ضاء .بعدها وخالل تخريج دفعة العام 2008
وتخرجوا مت�سلمني �سيوفهم من رئي�س اجلمهورية
جرى �إحلاقهم برفاقهم
ّ
�آنذاك العماد مي�شال �سليمان الذي ّوقع مرا�سيم الرتقية.

� 265سيف �شرف
وت�ضحية ووفاء
ت��خ��رج  265من
ه���ذا ال��ع��ام
ّ
ً
احلربية �ضباطا مالزمني
الكلية
ّ
ّ
ب�سيوف ال�شرف والت�ضحية والوفاء
وتو ّزعوا كما ي�أتي:
 �أمن داخلي و�أمن عام و�أمنً
�ضابطا.
دولة وجمارك84 :
ً
برية� 174 :ضابطا.
 قوات ّ قوات بحرية� :ضابط واحد.جوية� 6 :ضباط.
 -قوات ّ

�شعار الكل ّية وتاريخها
اليد التي تقب�ض على كتلة النار ّ
تدل على �إرادة الت�ضحية
وحتمل امل�شقات وامل�صاعب مهما بلغت يف �سبيل احل�صول
ّ
على املعرفة ،هذا هو �شعار الكلية احلربية.
�أم��ا ن�ش�أة املدر�سة احلربية فتعود �إىل عهد الإنتداب
الفرن�سي العام  1921يف دم�شق بهدف �إع��داد �ضباط من
اللبنانيني وال�سوريني.
ّ
والعام  1932انتقلت اىل حم�ص ،ويف �آب  ،1945و�إثر ت�سلم
اجلي�ش اللبناين من قبل ال�سلطات اللبنانية� ،أن�شئت
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«مدر�سة ال�ضباط» يف بلدة كو�سبا يف الكورة.
ويف ت�شرين الأول من العام  1946متّ نقلها م�ؤقتً ا اىل
بعبدا لت�ستقر نهائ َيا يف  14ت�شرين الثاين مــن العــام 1946
يف ثكنــة �شــكــري غاـنم  -الفيا�ضية.
ويف احلادي والثالثني من كانون الأول ّ 1951
د�شن رئي�س
اجلمهورية الأبنية اجلديدة التي يقيم فيها التالمذة
وا�ستبدل ا�سم «مدر�سة ال�ضباط» بــ «املدر�سة احلربية» ،ثم
«الكلية احلربية».
�أ�صبحت العام 2011
ّ

جي�شنا
�إعداد:
نينا عقل خليل

اجتماع �أمني يف الريزة لبحث امل�ستجدات
على احلدود ال�شرقية وال�شمالية
ُعقد يف مكتب قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف الريزة،
اً
كل من :مدير
�ضم �إىل جانب قائد اجلي�ش،
اجتماع �أمني ّ
عام قوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم ب�صبو�ص ،مدير عام
�أمن الدولة اللواء جورج قرعة ،مدير عام الأمن العام اللواء
عبا�س ابراهيم ،مدير املخابرات العميد الركن �إدم��ون
فا�ضل ورئي�س �شعبة املعلومات العميد عماد عثمان .وعر�ض

املجتمعون امل�ستجدات الأمنية يف البالد ،خ�صو�صً ا على
احلدود ال�شرقية وال�شمالية.
ومتّ التوافق على تعزيز التن�سيق بني الأجهزة الع�سكرية
والأم��ن��ي��ة ،وات��خ��اذ �سل�سلة م��ن الإج����راءات لفر�ض الأم��ن
واال�ستقرار يف خمتلف املناطق اللبنانية.

والتي �أبقت �أبوابها على ال��دوام
احتفال ت�سليم وت�س ّلم قيادة قوات الأمم املتّحدة امل�ؤقتة يف لبنان
م�شرعة يل ولطاقمي ب��روح من
ّ
والت�سلم ،حيث ّ
ّ
�سيريا علم احلوار ال�صادق والدعم املتبادل ،و�أ�شكر
�سلم اجلرنال
�أقيم يف املقر العام لقيادة قوات الأمم
ّ
ّ
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان احتفال ت�سليم الأمم املتحدة خللفه اجلرنال بورتوالنو �أي�ضً ا القوات امل�سلحة اللبنانية والقوى
ّ
الأم��ن��ي��ة ال��ت��ي تربطنا بها �شراكة
وت�سلم ق��ي��ادة ه��ذه ال��ق��وات ،م��ا بني �إيذا ًنا ببدء واليته.
�سيريا كلمة قال فيها :ا�سرتاتيجية هي حجر الأ�سا�س لتنفيذ
و�ألقى اجلرنال
�سيريا املنتهية
اجل�نرال الإيطايل باولو
ّ
ّ
جدا لل�شعب
وداعا واليتنا ،كما �أنني ممنت ً
واليته وخلفه اجلرنال الإيطايل لوت�شيانو «بكثري من الر�ضى واحلنني �أقول ً
بعد � 30شه ًرا من اخلدمة حتت الراية اللبناين ولأه���ايل اجل��ن��وب على وجه
بورتوالنو.
ح�ضر االحتفال �إىل جانب وزيرة الدفاع الزرقاء يف جنوب لبنان .لقد واجهت اخل�صو�ص».
وبدوره� ،ألقى اجلرنال بورتوالنو كلمة
الإيطالية ال�سيدة ريبورتا بينوتي ،واملن�سق بالفعل �أوق��ا ًت��ا �صعبة ع�صيبة خالل
العام ل�ل�أمم املتحدة يف لبنان ال�سيد والي��ت��ي وف�ت�رات م��ن ال��ت��وتّ ��ر املت�صاعد �شكر فيها احل�ضور على الرتحيب
ديريك بالمبلي ،ممثل رئي�س جمل�س والقرارات ال�صعبة ،و�أعرتف �أنني ق�ضيت احلار به كرئي�س لبعثة الـ«يونيفيل»
ٍ
اً
وكقائد لها ،و�أ���ض��اف�« :إنني مدرك
حم��اول حماية
النواب النائب علي بزي ،نائب رئي�س ليايل كثرية بال ن��وم
جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني �سمري اال�ستقرار يف هذه املنطقة و�ضمان �أمن �أن الـ«يونيفيل» تعترب �إح��دى الأدوات
مقبل ،قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي� ،شعبها.
و� ّأود �أن �أع��رب
النائبان علي فيا�ض وعبد املجيد �صالح،
قائد اجلي�ش الإيطايل بينايل بنتايل ،ع�����ن ام���ت���ن���اين
و�شخ�صيات ر�سمية وع�سكرية وروحية لأ������ش�����خ�����ا������ص
ّ
موظفي كثريين عاونوين
وبلدية واجتماعية� ،إ�ضافة �إىل
خ��ل�ال والي���ت���ي،
ومدعوين.
الأمم املتحدة
ّ
ا�ستهل االحتفال بالن�شيد الوطني و�أ�شكر ال�سلطات
اللبناين ون�شيد الأمم املتحدة ،ثم جرى ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة
ع��ر���ض ع�سكري للقائدين اخللف وامل����رج����ع����ي����ات
اً
إكليل من ال���روح���ي���ة ال��ت��ي
وال�سلف اللذين و�ضعا �
الزهر على الن�صب التذكاري ل�ضحايا �ساندتني مبنحي
ثقتها خالل هذه
الـ«يونيفيل» على وقع مو�سيقى املوتى.
ب��ع��ده��ا �أق��ي��م��ت م��را���س��م الت�سليم امل��ه��م��ة امل��ع��ق��دة،
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الرئي�سة جلهود املجتمع الدويل للحفاظ
على اال�ستقرار يف هذه املنطقة املهمة،
منوذجا حلفظ ال�سالم ب�شكل
وتعترب
ً
عام ،و�أعلم �أي�ضً ا �أنني �أتوىل قيادة البعثة
يف مرحلة حافلة بالتحديات� ،إلأ �أنني
و�إذ �أنظر �إىل ه��ذا احلفل احلا�ضر هذا
اليوم ،متلأين الثقة ب�إمكان اعتمادي
على جمموعة كبرية من ال�شركاء
ّ
املحليني والدوليني بالإ�ضافة �إىل طاقم
عمل من الع�سكريني ممن يتمتعون
بالكفاءة واخلربة».
وق��ال« :يف الأ�شهر القادمة �س�أوا�صل
التقدم على الطريق عينها من خالل
ما يلي:
� اًأول :ر�صد وقف الأعمال العدائية وتعزيز
احرتام الأطراف للخط الأزرق.
ث��ان� ً�ي��ا :ال��ت��ع��اون الوثيق م��ع اجلي�ش
اللبناين على ال�صعيد التكتيكي مع
موا�صلة احلوار الإ�سرتاتيجي.
ً
ث��ال��ث��ا :دع���م اجل��م��اع��ات املحلية
تي�سر م��ن �إم��ك��ان��ات لدى
بكل م��ا ّ
ً
الـ«يونيفيل» حفاظا على رابط الثقة
وال�صداقة الوثيقة التي جتمعنا ب�أهايل
اجلنوب».
ك���ذل���ك ،حت��دث��ت وزي�����رة ال��دف��اع
الإيطالية ال�سيدة ريبورتا بينوتي وقالت:
«هي مهمة �صعبة وخطرية وطويلة ومع
ذلك واجبة ،ال بد يل �أن �أ�ؤك��د �صحة
هذه الأقوال ،و�أكرر �أن املهمة كانت وال

زالت بالفعل واجبة ،فال�شعب اللبناين
تربطنا به عالقات �صداقة تاريخية،
ولبنان رائ��ع اجلمال يعود تاريخه �إىل
�آالف ال�سنني ،و�أهم موارده يف يومنا هذا
تنبع من �شعبه».
ّ
«متثل الـ«يونيفيل» بالن�سبة
�أ�ضافت:
�إىل وزارت���ي كما بالن�سبة �إىل بلدنا
�إحدى املهمات الأكرث تكلفة لناحية
تخ�صي�ص امل���وارد الب�شرية وامل��ال��ي��ة يف
اخل��ارج� ،إال �أن اليونفيل بالن�سبة �إلينا
م�صدر فخر و�إن بعثة الـ«يونيفيل» تقدم
اً
مثال عن النموذج العمالين الناجح».
و�شددت ال�سيدة بينوتي على «التزام
بالدها امل�س�ؤوليات الدولية على �ضوء
الوقائع والنتائج التي حتققت والتي مل
تخيب الآم���ال والتوقعات ق��ط ،فهذه
ّ
الأر�ض تقوم الآن على التوازنات اله�شة
حيث ي�صعب احلفاظ على ال�سالم،
فبالن�سبة �إلينا نحن ممن نتمتع بحرية
تخيل
التنقل يف بلدنا ،ي�صعب علينا
ّ
احل��دود التي يفر�ضها اخل��ط الأزرق �إال
�أن فر�ضية تف�شي �أعمال العنف ب�سبب
الأزمات املجاورة مرفو�ض ،لهذا ال�سبب
على الرغم من الأزم���ات االقت�صادية
واالجتماعية واملالية التي تع�صف ب�شدة
يف �إيطاليا ،ما زلنا موجودين هنا يف
دعما مل�سار اال�ستقرار وال�سالم».
لبنان
ً
من جهته ،اعترب املن�سق العام للأمم
املتحدة ال�سيد ديريك بالمبلي «�أن

�سيريا يف مهمته وا�ضح لنا
جناح اجلرنال
ّ
جميعا من خالل دوره يف املحافظة على
ً
الهدوء الذي ي�سود على اخلط الأزرق منذ
تبني القرار  1701قبل نحو ثماين �سنوات،
والعمل مع القوات امل�سلحة اللبنانية
لتعميق اال�ستقرار يف جنوب لبنان».
جناحا
وق���ال« :للأ�سف كنت �أق��ل
ً
ّ
املتعلقة بالت�شجيع على
يف مهمتي
تطبيق م��ا تبقى م��ن ب��ن��ود ،ب�إنهاء
االحتالل للجزء ال�شمايل من قرية الغجر
�أو ال�سعي �إىل وقف دائم لإطالق النار».
واع��ت�بر �أن���ه «ك���ان ه��ن��اك �إج��م��اع
مطلق يف جمل�س الأم��ن حول �أهمية
املحافظة على الهدوء ه��ذا ،واع�تراف
ب�أهمية الدور الذي ت�ؤديه الـ«يونيفيل»
يف ذلك ،وتقدير كبري مل�ساهمة اجلرنال
�سيريا يف هذا الإط��ار ال��ذي �أ�شيد بدوره
ّ
لأجل ال�سالم يف املنطقة».
ويف اخلتامّ ،
قلد قائد اجلي�ش العماد
�سيريا و�سام الأرز
جان قهوجي اجلرنال
ّ
ال��وط��ن��ي ،كما ّ
قلدته وزي���رة ال��دف��اع
وقدم له
الإيطالية بينوتي �أي�ضً ا
ً
و�ساماّ .
قائد اجلي�ش الإي��ط��ايل درع اجلي�ش،
درعا �آخر لقائد قطاع جنوب
كما قدم ً
الليطاين العميد ال��رك��ن �شربل �أب��و
وقدم مفتي �صور ح�سن عبدالله
خليلّ ،
اً
درع��ا
ممثل بال�شيخ حيدر عوا�ضة
ً
�سيريا ،ليختتم احلفل
تقدير ًيا للجرنال
ّ
بكوكتيل على �شرف احل�ضور.
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احتفال تخريج دورة
الأركان الثامنة والع�شرين
رئي�س الأركان :قيادة اجلي�ش
واعية ل�صعوبة الأو�ضاع ودقتّها
�أقيم يف كلية ف ��ؤاد �شهاب للقيادة
والأرك��ان يف الريحانية ،حفل تخريج
دورة الأرك��ان الثامنة والع�شرين ،التي
�ضب ً
اطا من اجلي�ش ،و�آخرين من
ت�ضم ّ
دول :الكويت وم�صر والأردن وال�سودان
وفرن�سا.
تر�أ�س احلفل رئي�س الأرك���ان اللواء
اً
ممثل قائد اجلي�ش
الركن وليد �سلمان
العماد جان قهوجي ،وح�ضره عدد من
ال�سفراء وامللحقني الع�سكريني وممثلي
قادة الأجهزة الأمنية ور�ؤ�ساء اجلامعات
الوطنية والإدارات الر�سمية� ،إىل جانب
عدد من كبار �ضباط اجلي�ش وعائالت
املتخرجني.
ّ
رئ��ي�����س الأرك������ان ال���ل���واء ال��رك��ن
وليد �سلمان �ألقى كلمة هنّ �أ فيها
ون����وه ب��ج��ه��ود ال�ضباط
امل��ت��خ��رج�ين،
ّ
والأ�ساتذة اجلامعيني املد ّربني ،وجاء يف
ن�ص الكلمة:
«ب��الإرادة ال�صلبة ،انطلقتم �إىل درب
العلى ،وبالعزائم امل�شتعلة� ،سارعتم
والكد
اخلطى ب�إ�صرار وثبات ،وبال�صرب
ّ
�ك��ن��ت��م م���ن ت��روي�����ض
وامل���ث���اب���رة ،مت� ّ
وحتمل الأعباء اجل�سام ،حتى
ال�صعاب
ّ
ّ
املميز
بكل جدارة ،النجاح
ا�ستحققتم
ّ
ال��ذي نحتفل و�إي��اك��م به ال��ي��وم .هذا
النجاح الذي �سيرتك ب�صماته الوا�ضحة
يف م�����س�يرة ح��ي��ات��ك��م الع�سكرية،
ويف خمتلف امل��راك��ز وال��وظ��ائ��ف التي
�ست�شغلونها يف امل�ستقبل ،كما يف هذه
الكلية التي �ست�ضيف �صفحة م�ضيئة
ّ
�سجل �إجنازاتها املتوا�صلة ،معنونة
�إىل
با�سم دورتكم ،دورة الأرك��ان الثامنة
والع�شرين.
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�أيها ال�ضباط املتخرجون
لقد �أثبتت التجارب البعيدة والقريبة،
�أن اجليو�ش تبنى باملبادىء واملعنويات
ّ
والت�سلح والتجهيز،
والثقة ،قبل العديد
وك���م م��ن ج��ي���� ٍ�ش ���ص��غ� ٍ
ير يف ال��ع��امل
ريا ،بف�ضل
ا�ستطاع �أن يهزم جي�شً ا كب ً
ك��ف��اءة �ضباطه وج��ن��وده ،والتزامهم
املطلق عقيدتهم الوطنية والع�سكرية.
ولنا يف هذا املجال خري مثال على ذلك،
وه��و اجلي�ش اللبناين ،ال��ذي ا�ستطاع
على الرغم من �إمكاناته املتوا�ضعة
و�صعوبة الظروف� ،أن يدافع عن الوطن
يف مواجهة العدو الإ�سرائيلي والإرهاب،
ويحافظ على وح��دت��ه وم�سرية �سلمه
الأهلي ،و�سط الرياح العاتية التي ما
انفكت تع�صف بالبالد من ّ
كل اجتاه.
ّ
�أيها ال�ضباط املتخرجون
�إن ال��ت��دري��ب ه��و ع�صب اجل��ي��و���ش،
وهو العن�صر الأك�ثر �أهمية يف حتديد
كفاءتها القتالية ،وبقدر ما يكون
اً
واحرتافيا ،بقدر ما ي�ؤدي
و�شامل
وافيا
ً
ً
دوره يف توظيف ال��ق��درات والطاقات
والو�سائل يف االجتاه الذي يقود �إىل حتقيق
�أف�ضل �إنتاجية ممكنة.
�إن ق��ي��ادة اجلي�ش ت�ضع با�ستمرار
ه��ذا املجال احليوي ،يف �أعلى درج��ات
اهتماماتها ،وذلك من خالل �سعيها
ال����د�ؤوب �إىل تطوير و���س��ائ��ل التدريب
ومناهج التعليم ،و�إخ�ضاع الع�سكريني
كافة وب�صورة متوا�صلة ،لدورات تدريبية
يف الداخل ،يف خمتلف االخت�صا�صات

وامل�ستويات ،وب�إ�شراف فرق تدريبية من
اجلي�ش وم��ن بع�ض ال���دول ال�صديقة،
ك��ذل��ك ال�سهر ع��ل��ى ات��ب��اع �أك�بر
�شريحة منهم ،دورات درا�سية يف اخلارج،
مبا يكفل مواكبة التطور العلمي
والع�سكري والتكنولوجي الذي ي�شهده
عاملنا املعا�صر.
� ّأما على �صعيد هذه الكلية بالتحديد،
مهماتها
فالقيادة ت�سهر على مواكبة
ّ
أ�شد
التدريبية حلظة بلحظة ،وحتر�ص � ّ
احلر�ص على رفدها بالو�سائل التقنية
وال��ط��اق��ات الب�شرية ال��ك��ف��وءة ،وه��ذا
ما جعلها ب�شهادة م�س�ؤويل اجليو�ش
ال�صديقة ،تتبو�أ مكانة مرموقة بني
كليات الأركان يف املنطقة والعامل.
�أيها ال�ضباط املتخرجون
�إعلموا �أن الوحدات الع�سكرية هي
�م��ا على ���ص��ورة قادتها ومثالهم،
دائ� ً
فال�ضابط القائد ال��ذي يعي واجباته
�وج��ه وم����د ّرب و�صانع
ووظ��ائ��ف��ه ،ك��م� ّ
ق��رار ،هو الأك�ثر �أهلية جلعل وحدته
متا�سكا وق���درة على حتقيق
أ���ش��د
ً
� ّ
ومما ال �شك فيه �أن
الن�صر يف امليدانّ .
دورة الأرك���ان مبا ت�شتمل عليه من
معلومات وتقنيات ع�سكرية عالية،
ت�شكل ال�سالح الأم�ضى يف يد ال�ضابط
ّ
القائد ،ال��ذي ي�ستخدمه على امل�ستوى
ال�شخ�صي ،يف �سبيل �إدارة القوى ومعاجلة
امل�سائل الطارئة ب�صورة علمية ومن
خمتلف جوانبها ،و���ص� اً
�ول �إىل تقدير
املوقف ال�صحيح ،ثم اتخاذ القرار املنا�سب

يف امل��ك��ان وال��زم��ان املنا�سبني ،كما
ي�ستخدمه على م�ستوى الوحدة من �أجل
تن�سيق عمل �أركانها ،وتن�شئة �أفرادها،
و�صقل مهاراتهم التقنية والقتالية،
وت�أمني تكامل الأدوار يف ما بينهم.
�أيها احل�ضور الكرمي
يف الوقت الذي نحتفل فيه بتخريج دورة
مير لبنان با�ستحقاقات
الأركان هذهّ ،
حملية داهمة ،يف حميط ي�شهد �أزمات
متالحقة و�أح��دا ًث��ا مت�سارعة ،ترخي
بظاللها على واقعنا املحلي ب�شكل
�سيما على ال�صعد الأمنية
�أو ب�آخر ،ال ّ
والإقت�صادية والإجتماعية.
متاما ل�صعوبة
�إن قيادة اجلي�ش واعية
ً
هذه الأو�ضاع ّ
ودقتها ،وواعية كذلك
لدور اجلي�ش الأ�سا�سي يف احلفاظ على
ا�ستقرار لبنان� ،أ ًيا تكن االحتماالت
والتحديات ،وقرار القيادة يف هذا املجال:
ّ
ال تفريط مب�سرية الأمن واال�ستقرار مهما

بلغت الت�ضحيات ،ومن غري امل�سموح
لأي جهة كانت ،ا�ستغالل التجاذبات
ال�سيا�سية وتعثرّ عمل بع�ض امل�ؤ�س�سات
الد�ستورية للعودة بعقارب ال�ساعة �إىل
ال����وراء .ل��ذا �أدع��وك��م ك�ضباط ق��ادة
�أينما ك��ان موقعكم الوظيفي� ،أن
تكونوا على م�ستوى املرحلة ،وعلى
قدر امل�س�ؤوليات التي �ستلقى عليكم،
اً
ومثال يف الوالء للجي�ش والإلتزام بثوابته
الع�سكرية والتفاين يف خدمة لبنان.
ختاما ،با�سم قائد اجلي�ش العماد
ً
أتوجه �إليكم بالتهنئة
جان قهوجيّ � ،
امل�ستمر ،و�أخ�ص
اخلال�صة والت�شجيع
ّ
ً
رف��اق��ا م��ن دول���ة الكويت
بينكم
وجمهورية م�صر العربية واململكة
الأردنية الها�شمية وجمهورية ال�سودان
ودول����ة ف��رن�����س��ا ال�����ص��دي��ق��ة ،ا�ستحقوا
بجهودهم ومناقبيتهم �شرف متثيل
جيو�شهم خ�ير مت��ث��ي��ل ،ول���ن �أن�سى

بالت�أكيد توجيه ال�شكر �إىل ال�ضباط
والأ�ساتذة املد ّربني ،كما �إىل عائالتكم
التي كان لها ن�صيب واف��ر من ال�صرب
والأعباء الإجتماعية واحلياتية ،يف ّ
ظل
ان�صرافكم �إىل متابعة التدريب.
زرعتم بالعرق واجلهد ب��ذور العطاء،
فح�صدمت العلم ،وبالعلم ت�سمو اجليو�ش
والأوطان».
ّ
ا�ستهل بكلمتي
وكان االحتفال قد
طليع ال���دورة وممثل ال�ضباط العرب
ّ
الكلية
ثم �ألقى قائد
والأجانب ومن ّ
مكة كلمة
العميد ال��رك��ن علي
ّ
�شكر فيها قيادة اجلي�ش على ما وفرته
داعيا
تدريبية،
للكلية من م�ساعدات
ً
ّ
املتخرجني �إىل ا�ستثمار ما اكت�سبوه من
معارف ع�سكرية عالية ،لالرتقاء ب�أداء
وحدتهم يف خمتلف املجاالت .وقال:
ّ
الكلية وفق ما هو
مهمات
«�إن �أبرز
ّ
وارد يف نظامها الداخلي ،ما يلي:
 �إع��داد ال�ضباط لتوليّ امل�س�ؤوليات يفق��ي��ادة خمتلف ال��وح��دات العمالنية
واللوج�ستية� ،أو العمل يف �أركانها
ملواجهة التحديات الراهنة وامل�ستقبلية
ال��ت��ي تفر�ضها البيئة التكتية �أو
العملياتية.
املتدربني
ال�ضباط
 تفعيل ق���دراتّ
ّ
على البحث والتحليل وتقومي قدراتهم
أهليتهم
املهنية وال�شخ�صية ،لإب��راز � ّ
لال�ضطالع بامل�س�ؤوليات امل�ستقبلية.
�إن حتديد مهمات كهذه للكلية،
وا�سعا �أمام القادة
يهدف �إىل �إتاحة املجال ً
الكد
املتخرجني بعد زه��اء �سنة من
ّ
والعناء ،لأن يكونوا قادرين وبكل ثقة
على تنفيذ املهمات التي �ست�سند �إليهم
بنجاح ،وذل��ك وف��ق ظ��روف ومفاهيم
بالغة التعقيد والت�شابك ،بالإ�ضافة
�إىل التغيري امل�ستمر وال�سريع يف املواقف
ً
ارتباطا بالتقدم الهائل يف
واملعطيات،
التكنولوجيات امل�ستخدمة يف هذه
آنية
احلروب ،ما يفر�ض حتديات هائلة و� ّ
ّ
ّ
لكل ذلك،
كل قائد م�س�ؤول.
على
تهدف الكلية يف مناهجها وبراجمها
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م���ع امل��ع��ن��ي�ين يف
التعليم ال��ع��ايل
يف ل��ب��ن��ان��� ،س��واء
اجلامعة اللبنانية
�أو اجل���ام���ع���ات
الوطنية الأخ��رى،
ال����ت����ي ت��ن��ت��دب
نخبة �أ�ساتذتها
للتدري�س و�إل��ق��اء
امل����ح����ا�����ض����رات
املتنوعة .فبف�ضل
ّ

�إىل �إعداد ال�ضابط القائد للعمل بفعالية،
بناء على عدة �أ�س�س� ،أهمها املعرفة
ذات امل�ستوى العايل ،التي تتنا�سب مع
متطلبات املعركة الع�صرية وتقنياتها،
كذلك ت�أمني احلافزية املطلقة لأف�ضل
اً
و�صول �إىل
�أداء �شخ�صي �ضمن الفريق،
الوحدة التي تعمل حتت قيادة ال�ضابط
املتخرج».
الركن
ّ
مكة:
و�أ�ضاف العميد الركن ّ
«�إن حر�ص قيادة اجلي�ش على ت�أمني
وتقدمي امل�ستوى الأف�ضل من التعليم
لل�ضباط ،قد حدا بالكلية �إىل ال�سعي
الدائم لتطوير �أدائها ،ووفق توجيهات
العماد قائد اجلي�ش ،يجري حتديث
املناهج و�أ�ساليب التعليم ،كذلك
التجهيزات الالزمة املرتبطة بهما ،عرب
ّ
مكثفة تبذل من قيادة الكلية
جهود
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ه����ؤالء الأ���س��ات��ذة وال��ك��ادر الع�سكري
التدريبي� ،أ�صبحت الكلية ور�شة عمل
مكنتها من تر�سيخ نف�سها
ال تهد�أّ ،
يف م�صاف �أف�ضل كليات الأرك���ان
املرموقة يف جيو�ش العامل ،و�أتاحت لها
ا�ستقبال كوكبة من �ضباط اجليو�ش
ال�شقيقة وال�صديقة ،م��ن بينهم يف
�صفوف هذه ال��دورة� ،ضباط �أ�شقاء من
اململكة الأردنية الها�شمية وجمهورية
ال�سودان ودولة الكويت وجمهورية م�صر
العربية ،ومن دولة فرن�سا ال�صديقة لأول
جميعا،
متيز ه�ؤالء ال�ضباط
ً
مرة ،حيث ّ
بامل�س�ؤولية واجلدية والن�شاط على الرغم
من بعدهم عن بالدهم وعائالتهم،
فكانوا عند ثقة الكلية وقياداتهم
الع�سكرية.
«�أن����ت����م م��ع��ق��د الأم������ل وال����رج����اء،

و�شهاداتكم التي تت�سلمونها اليوم،
هي حبة بركة منبتها �أر���ض لبنان
الطيبة ،وال ّ
�شك يف �أن جذورها العلمية
ّ
ً
والع�سكرية� ،ستمتد عميقا يف هذه
ّ
ت�سلمتم
الأر���ض ،فكما �أق�سمتم يوم
ال�سيوف على القيام بالواجب كاملاً
ً
حفاظا على الوطن ،جددوا اليوم التزام
هذا الق�سم ،لتكونوا على قدر تطلعات
جي�شكم الذي يخو�ض غمار التجارب
ال�صعبة يف ه��ذه املرحلة بالتحديد،
ً
حفاظا على وح��دة الوطن وا�ستقراره،
واجعلوا من املعرفة التي ت��ز ّودمت بها،
م��ن��ارة لكم وجلنودكم على طريق
ال�شرف والت�ضحية والوفاء.
�أيها القادة املتخرجون
ّ
ّ
كلما ازداد الو�ضع �صعوبة ،كلما
ازدادت ح��اج��ة ال��وط��ن �إىل اجلي�ش،
وب���ال���ت���ايل ازدادت الأث����ق����ال على
ّ
ف��وظ��ف��وا علومكم
�أك��ت��اف��ك��م،
وخ�برات��ك��م وق��درات��ك��م ل��رف��ع �أداء
دائما يف
وحداتكم .ليكن وطنكم
ً
قلوبكم و�أحداق عيونكم ،ومت�سكوا
ب��ال��والء املطلق مل�ؤ�س�ستكم ،لأنها
�سياج الوطن و�ضمان وحدته و�سيادته
وا�ستقالله.
ختاما� ،أهنّ ئكم و�أهنّ ئ عائالتكم
ً
��وج���ه
مب��ن��ا���س��ب��ة ه���ذا ال��ت��خ��رج ،و�أت� ّ
ال�ضباط املدربني والأ�ساتذة
بالتحية �إىل
ّ
كر�سوا جهودهم
اجلامعيني ،الذين
ّ
و�أوق��ات��ه��م لرعايتكم و�إحاطتكم
باملعارف على �أنواعها ،كما �أ�شكر
جميع احلا�ضرين بيننا ال��ي��وم على
م�شاركتنا بهجة ه��ذا االح��ت��ف��ال،
ولن �أن�سى بالت�أكيد �أن تعتربوا هذه
دائما مبنزلة داركم العلمية،
الكلية ً
قدر
و�أحد بيوتاتكـم الع�ســكرية التي ّ
لهــا �أن جتمــع بني ر�سـالتي اجلنديــة
واملعرفــة ،و�أن تــم�ضـي قــدمًـا علـى
طــريـق املجـد والعلـى.
ويف خ��ت��ام االح��ت��ف��ال ج���رى ت��وزي��ع
املتخرجني و�أقيم حفل
ال�شهادات على
ّ
كوكتيل يف املنا�سبة.

الأمن ال�سيرباين

جمال تعاون بني مركز البحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية ومنظمة UNDP

ّ
نظم مركز البحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية يف اجلي�ش
اللبناين بالتعاون مع فريق عمل برنامج الأمم املتحدة
للتنمية والتطوير ( )UNDP – Toktenندوة يف قاعة التعليم
يف مديرية املخابرات بعنوان «الدفاع عن قواعد املعلومات:
بناء الأ�س�س والتحديات» ،ح�ضرها عدد من ال�ضباط العاملني
يف جمال املعلوماتية.
ا�ستهلت الندوة بكلمة ملدير مركز البحوث والدرا�سات
اال�سرتاتيجية العميد الركن خالد حماده قال فيها�« :إن
احلفاظ على �أمن قواعد املعلومات يف عامل احلو�سبة املرتابط
( )Interconnected Computing Environmentي�شكل
حدة مع توافر �أي منتج
حتد ًيا
حقيقيا ،وهو ي�صبح �أكرث ّ
ّ
ً
�إلكرتوين جديد (� )New E-productأو تدخل �أي جهاز
( .»)Intruder Toolو�أ���ض��اف�« :أدرك��ت امل�ؤ�س�سات على
اختالفها �أنه لي�س هناك من ّ
حل متكامل ل�ضمان �أمن
املنظومات وقواعد املعلومات ،كما �أدرك��ت �أنه ال بد من
اعتماد ا�سرتاتيجية متعددة امل�ستويات (Multi-Layered
 ،)Security Strategyو�أح��د هذه امل�ستويات التي �أدرج��ت
�ضمن هذه الإ�سرتاتيجية هو �إيجاد فريق اال�ستجابة �أو فريق
الرد ( .)CSIRTواعترب �أن احلوافز التي تدفع باجتاه بناء فريق
الإ�ستجابة هي:
• ت�سجيل ت��زاي��د يف الإع���ت���داءات على �أم��ن منظومات
احلوا�سيب.
ونوعا.
تعر�ضت لهذه الإعتداءات
كما ً
ً
• تزايد امل�ؤ�س�سات التي ّ
• تزايد التوعية املركزة ( )Focused Awarenessحول
احل��اج��ة ل�سيا�سات �أم���ان ومل��زي��د م��ن التدريب كجزء من
�إ�سرتاتيجيات �إدارة املخاطر ال�شاملة.
ّ
• القوانني والقواعد القانونية اجلديدة التي تنظم وحتكم
كيفية حماية قواعد املعلومات.
القيمني على ال�شبكات واملنظومات غري
• الإدراك ب�أن
ّ
قادرين على ت�أمني حمايتها و�أمنها من خالل تدابري �ضمن
كل م�ؤ�س�سة بطريقة منفردة».
اً
وختم العميد الركن حماده قائل« :لقد ا�ضطلعنا يف مركز
البحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية ،وبتوجيهات من العماد
جان قهوجي قائد اجلي�ش ،مب�س�ؤولية مقاربة التهديدات
يف جمال الأم��ن ال�سيرباين حيث ّ
نظم املركز ن��دوة بعنوان
«الأم��ن ال�سيرباين �ضرورة لتحقيق الأم��ن الوطني» وذلك يف
ولبنانيون
دوليون
تطرق فيها خرباء
� 29شباط املن�صرم ،والتي
ّ
ّ
ّ
�إىل التجربة الفرنكوفونية والتجربة الأفريقية يف جمال �أمن
املعلومات والتهديدات التقنية والبيئة القانونية احلا�ضنة

للأمن ال�سيرباين».
عملية حيث متّ تق�سيم
فر�ضيات
وت�ضمنت ال��ن��دوة
ّ
ّ
ّ
امل�شاركني فيها �إىل ثالثة فرق :فريق �أول حاول مهاجمة
متطورة يف
�شبكة املعلوماتية ( )Hackersبا�ستعمال برامج
ّ
هذا املجال .وفريق ٍ
ثان قام بالدفاع عن ال�شبكة مبواجهة
الهجوم ال�سيرباين ملنع االخ�تراق��ات� .أم��ا الفريق الثالث
فكانت مهمته مراقبة ال�شبكة و�إنذار فريق الدفاع يف حال
هجوما �أو ً
إلكرتونيا معاد ًيا ،لي�صار �إىل معاجلة هذا
خرقا �
ر�صد
ً
ً
اخلرق بالو�سائل املنا�سبة.
�أدار الندوة اخلبري يف الأمن ال�سيرباين ال�سيد هادي اخلوري،
املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة ( )O’ service 2يف فرن�سا .وهدفت �إىل
ومكوناتها� ،إ�ضافة
فهم �أ�سا�سات �أنظمة حماية املعلومات
ّ
كيفية حتديد نقاط ال�ضعف والأخطار ،والتوعية ugD
�إىل
ّ
�أهمية و�ضع �سيا�سة حلماية �أم��ن املعلومات الرقمية التي
امل�ستجدة،
التحكم بها وتعديلها وفق املتغيرّ ات
ميكن
ّ
ّ
فعالة �ضد الهجمات ال�سيربانية.
وتطوير �أنظمة ّ
وقد ُ
خل�صت الندوة �إىل �ضرورة �إن�شاء فريق طوارئ ( )CERTلر�صد
اخلروقات ال�سيربانية ومعاجلتها على �صعيد اجلي�ش اللبناين،
ك��م��ا اختتمت
بت�سليم �شهادات
��ب���اط
�إىل ال�������ض� ّ
امل�����ش��ارك�ين من
قبل مدير برنامج
الأمم امل��ت��ح��دة
الإمنائي يف لبنان
ال�سيد لوكا راندا
والعميد الركن
حماده.
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قائد القوات البحر ّية
يزور الربازيل ويت�س ّلم و�سام
الإ�ستحقاق من رتبة �ضابط �أكرب

تقدي ًرا للتعاون الوثيق
وامل��ت�ين ب�ين البحر ّيتني
اللبنانية وال�برازي��ل��ي��ة،
وب��دع��وة م��ن قائد البحرية الربازيلية
الأم�ي�رال Julio Soares De Moura
 ،Netoزار قائد القوات البحرية العميد
الركن البحري نزيه اجلبيلي مع عقيلته
ووفد مرافق دولة الربازيل ،وذلك يف �إطار
تعزيز العالقات الع�سكرية وتقوية �أوا�صر
ال�صداقة والتعاون بني اجلانبني.
ّ
تخلل ال��زي��ارة ل��ق��اءات على �أعلى
امل�ستويات من بينها ،زيارة نائب رئي�س
اجلمهورية الربازيلي اللبناين الأ�صل
ال�سيد مي�شال تامر ووزير الدفاع ال�سيد
 .Celso Amorimكما ح�ضر الوفد
اً
إحتفال ملنا�سبة ت�سليم اخلنجر البحري
�

الكلية البحرية لتالمذة
يف
ّ
ال�ضباط البحريني يف ال�سنة
الأوىل وم��ن بينهم �أرب��ع��ة
تالمذة لبنانيني.
ويف الربنامج �أي�ضً ا ،تقليد
ق���ائ���د ال����ق����وات ال��ب��ح��ري��ة
اللبنانية و�سام اال�ستحقاق
ال�برازي��ل��ي م��ن رت��ب��ة �ضابط
�أك��ب��ر (ORDEM DE
MERITO
NAVAL
.)GRAN OFIClAL
ريا
وقد مل�س الوفد اللبناين
ً
اهتماما كب ً
وا�ستعدادا
من قبل اجلانب الربازيلي،
ً

تكرم م�ساهمني يف بناء مركز الكتيبة 76
قيادة اجلي�ش ّ

اً
ممثل
يف ح�ضور العميد كابي �شمعون
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي و�ضباط
من قيادة اجلي�ش ومن اللواء ال�سابع،
�أق��ي��م يف مقر الكتيبة  76احتفال
تكرميي ل��ر�ؤ���س��اء بلديات و�أ�صحاب
م��ؤ���س�����س��ات ���س��اه��م��وا يف ب��ن��اء مركز
الكتيبة املذكورة يف املردا�شـة وت�أهيله.
و�ألقى العميد �شمعون كلمة �شكر
فيها املحتفى بهم على «مبادرتهم
الطيبة ،وحر�صهم على دعم امل�ؤ�س�سة
ّ
الع�سكرية وثقتهم الغالية بها والتي
110
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تعبرّ عن ثقة املواطن اللبناين بجي�شه».
ّث��م ّ
ك�ًلا منهم كتاب �شكر
�سلم
اً
ودرعا
با�سم قائد اجلي�ش العماد قهوجي ً
تذكارية.
واملكرمون هم :ال�سيد �أنطوان را�ضي
ّ
(رئي�س بلدية كفر�شيما) ،ال�سيد �سامي
�أب��و م��راد (رئي�س بلدية وادي �شحرور)،
ال�سيد جان الأ�سطا (رئي�س بلدية وادي
�شحرور ال�سفلى) ،ال�سيد اليا�س احلويك
(رئي�س بلدية بدادون) ،ال�سيد جان �أبي
خليل (رئي�س بلدية بليبل) ،ال�سيد

لتقدمي كل ما يلزم مل�ساعدة البحرية
اللبنانية يف جماالت التدريب والتجهيز
وال�صيانة.

ف�ضيل اجلوهري (رئي�س بلدية عرمون)،
ال�سيد خليل �ضو (رئي�س بلدية حومال)،
ال�سيد روجيه غاوي (رئي�س بلدية حارة
ال�ست) ،ال�سيد مي�شال اخل��وري (رئي�س
بلدية بط�شاي  -امل��ردا���ش��ة) ،ال�سيد
مو�سى القادري (مالك �أفران �شم�سني)،
ال�سيد وليـد �سعيدون (مالـك م�ؤ�س�سة
للأملنيوم) ،املهند�س عبدالله �سلطان
(مالك �شركة �سلطان) ،ال�سيد عماد
نعيم (مالك م�ؤ�س�سة خر�ضوات ومواد
بناء) ،ال�سيد با�سل يا�سني ،املهند�س
حممد �سعيدون وال�سيد معتز �سيف
الدين.

معدات خا�صة ب�إدارة احلدود
من الإحتاد الأوروبي مل�صلحة
اجلي�ش والأجهزة الأمنية
ّ
ت�سلمت قيادة اللواء اللوج�ستي معدات
خا�صة ب�إدارة احلدود ،مقدمة من الإحتاد
الأوروب�����ي مل�صلحة اجلي�ش والأج��ه��زة
الأمنية ،يف احتفال �أقيم يف مقر اللواء
يف كفر�شيما ،ح�ضره اللواء ابراهيم

ب�صبو�ص املدير العام لقوى الأمن الداخلي
اً
ممثل وزير الداخلية والبلديات ،ال�سيد
اً
ممثل �سفرية الإحتاد
�ألك�سي�س لوبري
الأوروب��ي �أجنلينا �إيخهور�ست ،العميد
الركن مانويل كرجيان نائب رئي�س
اً
ممثل قائد اجلي�ش،
الأركان للتجهيز
�إىل ع��دد من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
والدبلوما�سية و�ضباط.
و�ألقيت يف االحتفال كلمات �أ�شادت
بالتعاون بني اجلي�ش والأجهزة الأمنية

ً
مركزا ريا�ض ًيا
جهزت
الكتيبة الكورية ّ
يف مقر قطاع جنوب الليطاين
اً
احتفال
�أقامت الوحدة الكورية العاملة يف القوات الدولية
متعدد اال�ستعماالت لدعم
مبنا�سبة جتهيز مركز ريا�ضي
ّ
اجلي�ش اللبناين يف مقر قيادة قطاع جنوب الليطاين يف �صور.
بلغت كلفة املركز ثمانني �ألف دوالر �أمريكي ،وهو عبارة
عن ملعب للكرة الطائرة ،كرة ال�سلة ،كرة القدم والتن�س.
وقدمت
جهزت الكتيبة ناد ًيا
كما ّ
ريا�ضيا ب�أحدث الآالتّ ،
ً
كرات للعبتي كرة القدم وال�سلة.
ح�ضر االحتفال قائد قطاع جنوب الليطاين العميد الركن
�شربل �أبو خليل وقائد الوحدة الكورية العقيد Hae Il Jung
�ضباط اجلي�ش والكتيبة املذكورة.
وعدد من ّ
وقد �ألقى ممثل قائد اجلي�ش كلمة �أثنى فيها على «املبادرات
املتوا�صلة التي تقوم بها الوحدة الكورية منذ انت�شارها يف
ً
تنفيذا للقرار � ،1701سواء كان ذلك بالن�سبة للجي�ش
اجلنوب
�أو بالن�سبة اىل املواطنني اجلنوبيني ،الأمر الذي �أ�سهم يف ن�سج
�شبكة متينة من الروابط الإن�سانية والإجتماعية والع�سكرية

ودول الإحتاد الأوروب��ي .ويف اخلتامّ ،
�سلم
العميد الركن كرجيان كتاب �شكر
ودرع اجلي�ش التذكاري �إىل ال�سيد لوبري،
ّ
امل�سلمة وتوقيع
ثم جرى عر�ض املعدات
الإتفاقيات الالزمة.

بني اجلميع».
و�أ�����ض����اف�« :إن
�أهمية هذا الإجناز
ال�������ذي ن��ح��ت��ف��ل
ب��ه ال��ي��وم ،وال��ذي
ي�����ص��ب يف خ��ان��ة
ت��ع��زي��ز ال��ري��ا���ض��ة
ال��ع�����س��ك��ري��ة ،ال
تقت�صر على قيمته املادية والع�سكرية فح�سب ،بل تتعدى
ذلك �إىل قيمة معنوية �أ�سمى و�أ�شمل ،تتجلى يف التزام دولة
كوريا ال�صديقة دعم جهود اجلي�ش للحفاظ على وحدة لبنان
يتحمل
و�سيادته وا�ستقالله ،يف هذه املرحلة الدقيقة التي
ّ
خاللها الأعباء والتداعيات اجل�سام.
الطيبة جتدد
�إن قيادة اجلي�ش ومقابل هذه الإرادة الكورية
ّ
التزامها بذل �أق�صى اجلهود لتفعيل عالقات التعاون بني
جي�شي البلدين والإرتقاء بها نحو الأف�ضل والأكمل».
ويف اخلتام ،ق� ّ�دم العميد الركن �أب��و خليل درع اجلي�ش
التذكاري للعقيد  Jungعربون �شكر وتقدير.

ور�شة علم ّية يف الطبابة الع�سكرية حول �أمرا�ض ال�سل�س البويل والغوطي �ألقاها الربوف�سور الأملاين
الدكتور ماتزل �أ�شار فيها
واحدا
عملية �إىل «�أن �أمرا�ض ال�سل�س البويل والغوطي ت�صيب على الأقل
�أقيمت يف امل�ست�شفى الع�سكري املركزي ور�شة
ً
ّ
تدريبية حول «�أم��را���ض ال�سل�س البويل والغوطي» ،ب�إ�شراف باملئة من النا�س ،و�إن امل�صابني يحاولون �إخفاء هذه الأمرا�ض يف
الربوف�سور الأمل��اين الدكتور كالو�س ماتزل ومدير املكتب بدايتها ،ما ي�ؤثر على حياتهم اليومية ،و�إن العالج بوا�سطة
العلمي ملختربات ميدترونيك يف ال�شرق الأو�سط ال�سيد �أمين «التحفيز الع�صبي» ملنطقتي املثانة واملخرج �أدى �إىل نتائج
دوغان ،ح�ضرها رئي�س امل�ست�شفى الع�سكري املركزي العقيد مهمة» .بعدها ،قام الربوف�سور ماتزل مبعاجلة بع�ض املر�ضى
وجراحون� ،إ�ضافة �إىل عدد يف فرع التنظري ،كما ّ
متت مناق�شة �سبل العالج الآيلة �إىل
الطبيب خالد ّ
�سكر و�ضباط �أطباء ّ
تدليلية
حت�سن و�ضعهم ال�صحي ،بالإ�ضافة �إىل �إجراء عمليات
املهتمني بهذه املعاجلة.
من الأطباء املدنيني
ّ
ّ
ّ
حية مب�ساعدة الأطباء يف امل�ست�شفى الع�سكري.
ا�ستمرت يومني متتاليني ،حما�ضرة
ت�ضمنت الور�شة التي
ّ
ّ
ّ
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الكل ّية احلرب ّية
مدربني و�أ�ساتذة
تكرم ّ
ّ

يف مبادرة تهدف �إىل توجيه ر�سالة �شكر وتقدير �إىل الأ�ساتذة
الكلية احلربية� ،أقام قائدها العميد
املنتدبني للتدري�س يف
ّ
اً
الركن بطر�س جربائيل ممثل قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،حفل ع�شاء دع��ي �إليه قائدها ال�سابق العميد
الركن �شربل الفغايل و�شارك فيه عدد من ال�ضباط يف القيادة
الكلية �إ�ضافة �إىل الأ�ساتذة وعقيالتهم.
و�ضباط
ّ
ّ
افتتح احلفل بالن�شيد الوطني اللبناين ،وتخلله تقدمي درع
تكرميي من قبل العميد الركن جربائيل لكل من العميد
املكرمني مبنا�سبة
الركن الفغايل وثالثة من الأ�ساتذة
ّ
�إحالتهم على التقاعد .كما كانت كلمة لكل من
الدكتورة كلوديا �أبي نادر والدكتور حممد فهمي والأ�ستاذ
مارون التكلي ،الذين �أ�شادوا باجلي�ش وبت�ضحياته يف �سبيل
الوطن واملواطن.
ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن جربائيل كانت له
كلمة باملنا�سبة ،وقد اعترب فيها � ّأن اللقاء «�أ�صبح مبنزلة
تقليد �سنوي يهدف �إىل جتديد العزائم ومتتني الأوا�صر بني
قيادة الكلية احلربية و�ضباطها من جهة ،والأ�ساتذة
اجلامعيني املنتدبني للتعليم فيها من جهة ثانية ،ه�ؤالء
اجلنود املجهولون ،الذين ما انفكوا يعملون �إىل جانبنا
ويقدمون ع�صارة علومهم وخرباتهم
وكد ومثابرة،
ب�صمت
ّ
ّ
الأكادميية يف �سبيل االرتقاء بهذا ال�صرح الع�سكري –
العلمي امل�شرق».
ً
«ي�سرين �أن �أحيي رفيقا عزي ًزا لنا ،كان يل �شرف
و�أ�ضاف:
ّ
ّ
احلربية ال�سابق العميد
الكلية
ت�سلم الأمانة منه ،وهو قائد
ّ
ّ
الركن املتقاعد �شربل الفغايل ،الذي �شهد اجلميع ملناقبيته
وح�سن قيادته ،والإجن��ازات الباهرة التي ّ
حققها يف جمال
اً
كل من الأ�ساتذة الدكتور
الكلية .كما �أحيي
تطوير
ّ
لطفي املعو�ش والدكتور عبدالله �سعيد والدكتورة �إلهام
بدران ،الذين �سيحالون على التقاعد نهاية هذا العام ،وقد
احلربية ل�سنوات طويلة،
والكلية
�أغنوا اجلامعة اللبنانية
ّ
ّ
املميزة يف جماالت اخت�صا�صاتهم.
بجهودهم وعطاءاتهم
ّ
اً
اً
جميعا و�أهل و�سهل بكم».
ف�شك ًرا لكم
ً
��ي���ة ب ��أن��ه��ا
وق�����ال« :ل��ط��امل��ا و���ص��ف��ت ال��ك��ل� ّ�ي��ة احل���رب� ّ
م�����ص��ن��ع ال���رج���ال ،وه����ذه ال��ع��ب��ارة ال�����ش��ه�يرة حت��م��ل يف
ط��ي��ات��ه��ا ال��ك��ث�ير م���ن ال��وق��ائ��ع وامل���ع���اين وال�����دالالت.
ف��ال��رج��ال ه��م ن��خ��ب��ة ���ش��ب��اب ال��وط��ن ال��ذي��ن ي��ت��واف��دون
�إل��ي��ه��ا مب���لء الإرادة والإمي������ان ،وم���ن ب���اب ال��ك��ف��اءة
العلمية وال��ث��ق��اف��ي��ة ،واال���س��ت��ع��داد النف�سي واجل�����س��دي
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خل��دم��ة ال��وط��ن ،حت��ت راي���ة ال�����ش��رف والت�ضحية وال��وف��اء.
الكلية ومناهجها وبراجمها
�أم��ا امل�صنع ،فهو �أنظمة
ّ
التعليمية التي يخ�ضع لها التلميذ ال�ضابط ب�صورة متوا�صلة
ّ
ومكثفة و�شاقة ،على مدى ثالث �سنوات من دون انقطاع»...
اً
و�أ�ضاف العميد الركن جربائيل قائل:
«�إن م�س�ؤولية اجلي�ش هي على قدر كبري من الأهمية،
املميزين
بحكم دقة الظروف الراهنة ،وبحكم موقعه ودوره
ّ
يف احلقل العام ،والواجبات الوطنية املنوطة به� ،سواء بالن�سبة
�إىل جهوزيته الدائمة يف جنوب الوطن ملواجهة �أي �إعتداء
�إ�سرائيلي حمتمل� ،أم يف موا�صلته مهمة �ضبط احل��دود،
وت�صديه للإرهاب والعابثني بالأمن واال�ستقرار .بيد �أن جز ًءا
ّ
احلربية نف�سها،
الكلية
من هذه امل�س�ؤولية يقع على عاتق
ّ
ّ
ً
انطالقا من دورها الطليعي يف تن�شئة قادة الغد يف م�ؤ�س�ستنا
جميعا م�ضاعفة
الع�سكر ّية ،الأم��ر ال��ذي ي�ستدعي منا
ً
وتدريبا وتطوي ًرا ،لإ�ضافة املدماك تلو الآخر
إعدادا
اجلهود� ،
ً
ً
يف هذا ال�صرح العريق ،ومواكبة التقدم املت�سارع الذي ي�شهده
عاملنا املعا�صر ،والقيادة على ثقة تامة ب�أنكم �ستكونون
خري م�ؤمتنني على هذه املهمة النبيلة».
ختاما« :با�سم قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي� ،أتوجه
وقال
ً
ً
بخال�ص ال�شكر والتقدير �إليكم� ،أ�ساتذة جامعيني و�ضباطا
مد ّربني و�إداريني ،و�أحيي من خاللكم �إدارة اجلامعة اللبنانية
أتوجه بال�شكر �إىل الأخوة الأ�ساتذة
وجامعاتنا الوطنية .كما � ّ
ن�صيبا واف ًرا من جهودهم و�أوقاتهم
كر�سوا
ً
املكرمني ،الذين ّ
ّ
الكلية ،وكانوا القدوة يف التعاون والإخال�ص،
يف خدمة
ّ
كذلك �أ�شكر العميد الركن �شربل الفغايل ال��ذي ترك
جهدا
يدخر
ب�صمات وا�ضحة يف خمتلف �ش�ؤون
ً
الكلية ،ومل ّ
ّ
يف �سبيل �إعالء رايتها ،و�إبقاء �شعلتها منار ًة لأجيال امل�ؤ�س�سة.
يدا بيد م�سرية
بال�سيف والقلم ،بالت�ضحية واملعرفة ،نكمل ً
احلفاظ على لبنان ،وطن احل�ضارة والإن�سان ،وموئل احلرية
والكرامة».

قدا�س ون�صب تذكاري
يف الذكرى الأوىل ال�ست�شهاد
النقيب �سامر طانيو�س
ملنا�سبة ال��ذك��رى ال�����س��ن��وي��ة الأوىل
ال�ست�شهاد النقيب �سامر طانيو�س يف
معركة عربا� ،أقيم يف كني�سة ا ّلتجلي
ّ
احتفايل تر�أ�سه راعي
يف رمي�ش قدا�س
�أبر�شية �صور املارونية املطران �شكرالله
ٌ
لفيف من الكهنة،
نبيل احلاج يعاونه
وذل��ك يف ح�ضور ممثل رئي�س جمل�س
النواب النائب �أيوب حميد ،ممثل قائد
اجلي�ش العميد غ�سان حبو�س� ،إ�ضافة
اىل ممثلني عن الأجهزة الع�سكرية
والأمنية اللبنانية والدولية ،ورفاق ال�سالح
ور�ؤ�ساء بلديات وخماتري.
و�ألقى املطران احلاج عظة تناول فيها
ومما قال�« :سامر يفتخر
مزايا ال�شهيدّ ،
اليوم بالطريق ال�صعبة التي �سلكها نحو
درب ال�شهادة ،ن�صبه الذي �سند�شنه اليوم

ً
�سابقا
ك��م��ا د���ش��ن��ا
ن�صب ال�شهيد اللواء
الركن فرن�سوا احلاج
وغ��ي�ره م���ن ���ش��ه��داء
امل��ن��ط��ق��ة� ،سيبقى
ذك��رى وذخ�يرة لهذه
املنطقة ونو ًرا نعود �إليه
يف ���س��اع��ات ال��ظ�لام
وخ�����ص��و� �صً ��ا ع��ن��دم��ا
ي��ح��ا���ص��رن��ا اخل���وف،
ف��ن��أخ��ذ م��ن موتهم
البطولة وال�شجاعة
ومن�ضي على دربهم
ونقول� :سي�سلم لبنان
عندما يعطي �شهداء
مثل �سامـر وفرنـ�سوا و�سائـر ال�شهـداء دمهم
بفرح وفخر �إىل هـذا الوطن احلبيب.»...
بعد ال��ق��دا���س ،د� ّ��ش��ن امل��ط��ران احل��اج
واحل�ضور الن�صب التذكاري لل�شهيد يف
�شارع ُ�سمي با�سمه ،حيث �أقيم مهرجان
ّ
تخللته كلمات با�سم قيادة
خطابي

اجلي�ش ّ
يذكر بتطبيق LAF SHIELD
العامل على الهواتف الذكية
�صدر ع��ن مديرية التوجيه بيان ج��اء فيه« :ن��ظ � ًرا �إىل
تذكر قيادة اجلي�ش املواطنني بقرار
الظروف الأمنية الراهنة،
ّ
ا�ستحداثها اعتبا ًرا من  ،2013/8/1قناة ات�صال مبا�شرة معهم،
عرب �إطالق تطبيق  LAF Shieldيعمل على الهواتف الذكية
التي تعتمد نظامي ت�شغيل  Androidو ،IOSوهو ما �سيوفر
اخلدمات الآتية:
 -1الإفادة بال�صورة �أو ال�صوت �أو عرب ت�سجيل فيديو �أو من خالل
ن�ص مكتوب عن:
• �أج�سام غريبة (متفجرات� ،ألغام ،قنابل عنقودية.)...،
• �سيارات م�شبوهة.
• �أحداث �أمنية (خطف� ،سطو م�سلح ،خرق حدودي ،نزاعات
ّ
م�سلحة ،حريق ،وغريها).
ّ -2
تلقي �أخبار اجلي�ش الر�سمية ال�صادرة عن مديرية التوجيه
عرب ر�سائل فورية .Push Notifications
 -3الإطالع مبا�شرة على ن�شاطات اجلي�ش اللبناين والأخبار
والتعاميم ال�صادرة عن قيادته التي تن�شر على موقع اجلي�ش

اجلي�ش �ألقاها العميد حبو�س ،وبا�سم
البلدية �ألقاها رئي�سها ر�شيد احل��اج،
وبا�سم العائلة �ألقتها �شقيقة ال�شهيد
درع��ا
��دم العميد حبو�س ً
ث��م ق� ّ
م�ي�راّ ،
تقديرية �إىل والد ال�شهيد ،و ُدعي احل�ضور
�إىل حفل غداء.

على الإنرتنت.
 -4احل�صول على �صور و�أفالم و�أنا�شيد خا�صة باجلي�ش اللبناين.
التعرف �إىل �أماكن وجود املطلوبني للعدالة
 -5امل�ساهمة يف
ّ
ّ
واملخطوفني واملفقودين و�أي معلومات تتعلق بهم.
التعرف من خالل خريطة تفاعلية يف الربنامج على
-6
ّ
املواقع اخلطرة (�ألغام� ،إنهيارات� ،أحداث �أمنية.)...،
 -7الإطالع على الأرقام ال�ضرورية يف حاالت الطوارئ (الدفاع
املدين ،ال�صليب الأحمر ،فوج الإطفاء ،طوارئ املديرية العامة
لقوى الأمن الداخلي ،مطار بريوت ،طوارئ كهرباء لبنان.)...،
التعر�ض
 -8الإت�صال املبا�شر بقيادة اجلي�ش اللبناين عند
ّ
خلطر �شديد (حماولة خطف� ،إحتجاز ق�سري.)...،
ت�سعى قيادة اجلي�ش من خالل هذا التطبيق �إىل �إ�شراك �أكرب
عدد من املواطنني يف حماية الوطن ،كما ت�سعى �إىل تقدمي
التعر�ض للأخطار،
امل�ساعدة املمكنة عند ال�ضرورة ويف حال
ّ
وبالتايل تتمنى قيادة اجلي�ش على املواطنني الكرام ا�ستخدامه
بطريقة ت�ساعد يف حتقيق الغايات املذكورة.
يجدر بالإ�شارة �أن املعلومات املطلوبة لت�شغيل الربنامج هي
التمكن من م�ساعدة
الإ�سم ورقم الهاتف ،والهدف منها
ّ
املواطن ب�شكل �أ�سهل و�أ�سرع يف احلاالت الطارئة.
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جي�شنا
�إتفاقية تعاون
بني اجلي�ش وجامعة بريوت العربية
ّوقعت جامعة بريوت العربية ممثلة برئي�سها الدكتور عمرو
ّ
ممثلة بنائب
جالل العدوي� ،إتفاقية تعاون مع قيادة اجلي�ش
حمود ملدة �أربع
رئي�س الأركان للعمليات العميد الركن علي
ّ
�سنوات قابلة للتجديد.
تقوم الإتفاقية على تعزيز �آليات التوا�صل والتعاون والإرتقاء
يف املجال العلمي الأكادميي والتقني وتبادل اخل�برات بني
الفريقني ،وتهدف �إىل �إيجاد الإطار املالئم لتطوير التعاون عرب
تنظيم الندوات والدورات التدريبية التخ�ص�صية لرفع القدرات
التقنية واخلربات يف جمال التعاون.
ّ
ومبوجب الإتفاقية تلتزم جامعة بريوت العربية بالتعليم
الهند�سية �إىل
والتدريب مل�صلحة قيادة اجلي�ش يف التخ�ص�صات
ّ
الطبية وعلوم الإدارة واجل��ودة ،وعر�ض برامج
جانب العلوم
ّ

ال��درا���س��ات العليا يف خمتلف التخ�ص�صات وتقدمي دورات
تخ�ص�صية و�إ�صدار ال�شهادات الإحرتافية بذلك ،بالإ�ضافة �إىل
ّ
تقدمي اال�ست�شارات الفنية ،على �أن ت�ساهم قيادة اجلي�ش يف
تقوية الروابط والتوعية لل�شباب اللبناين عرب �إقامة الندوات
تدريبية هند�سية و�إداري��ة
و�إحل��اق طالب اجلامعة مب�شاريع
ّ
وامل�شاركة بالن�شاطات الثقافية العامة للجامعة.
هذا و�أن�شئت جلنة م�شرتكة بني اجلامعة وقيادة اجلي�ش
لتح�ضري العمل امل�شرتك الوارد يف الإتفاقية ومتابعته.

جمددا لت�صميم «بو�سرت» عيد اجلي�ش
طالب اجلامعات يتبارون
ً
بدعوة من قيادة اجلي�ش – مدير ّية التوجيه� ،شارك
اجلامعيني يف لبنان يف م�سابقة �أجمل
ع�شرات الطالب
ّ
«بو�سرت» لعيد اجلي�ش.
ميني من جامعة الروح
وبالنتيجة فاز الطالب جون ّ
ّ
وحل املل�صق الذي
القد�س – الك�سليك باملركز الأول.
�صممته الطالبة كارين كوكجيان من اجلامعة
ّ
نف�سها يف املرتبة الثانية .بينما فاز الطالب حممد
ح�سن �شحادي من معهد الفنون اجلميلة يف اجلامعة
اللبنانية – الفرع الأول بجائزة املرتبة الثالثة.
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مقابلة
�إعداد:
تريز من�صور
تعرف اللبنانيون �إىل «القبعات الزرقاء» العام  ،1978حيث انت�شرت قوات اليونيفيل يف اجلنوب
ّ
عقب �صدور القرار .425
مع �صدور القرار  1701عقب حرب متوز  ،2006و�ضعت �أ�س�س جديدة لعمل قوات الأمم املتحدة
العاملة يف جنوب لبنان ،والتي تربطها عالقة تعاون باجلي�ش اللبناين .كما تربطها باجلنوبيني
عالقات وا�سعة يعززها ا�ضطالعها بن�شاطات خمتلفة وتقدميها العديد من اخلدمات ّ
لل�سكان.
خ�ص جملة «اجلي�ش»
ريا ّ
قائد قوات الأمم املتحدة العاملة يف جنوب لبنان اجلرنال باولو �س ّ
حتدث فيه عن عالقته باجلي�ش اللبناين وعن �أبرز الن�شاطات
بحديث يف نهاية واليته يف لبنانّ ،
مو�ضحا وجهة نظره حول اخلروقات الإ�سرائيلية
التي تقوم بها قوات الأمم املتحدة يف اجلنوب،
ً
للحد من اخلروقات ولتثبيت الأمن واال�ستقرار...
املتكررة ،والتدابري املتخذة ّ

باولو �س ّريا
قبيل انتهاء
مهمته
ّ

جتربتي يف لبنان كانت مذهلة

الت�ضحيات التي يقدمها اجلي�ش اللبناين
يجب �أن تكون مدعاة فخر لكل مواطنيه

عالقة ا�سرتاتيجية

• كيف ت�صفون العالقة بني اجلي�ش اللبناين وقواتكم؟
 ميكنني �أن �أخت�صر طبيعة هذه العالقة بكلمتني� :إنها«عالقة ا�سرتاتيجية» .نحن م�سرورون مل�ساعدة �شركائنا يف
جنبا �إىل جنب كرفاق �سالح
اجلي�ش اللبناين ،و�إننا نعمل
ً
ب�شكل يومي .ولقد �أك��دت يف ت�صريح �إعالمي �سابق يف
مميز للغاية ،لأن وحداته قادرة
اجلنوب �أن اجلي�ش اللبناين
ّ
على ت�أدية املهمات الع�سكرية ،وهي ملتزمة يف الوقت نف�سه
جدا التعاون مع اجلي�ش
م�ساعدة ال�سكان ،وبالتايل من املهم ً
ي�شكل لنا بوابة عبور �إىل �سكان اجلنوب.
اللبناين ،لأنه
ّ
هذا التعاون ال يح�صل فقط من خالل تعزيزنا قدرات اجلي�ش
اللبناين العمالنية ،بل عرب التدريبات حيث تن�ش�أ عالقة
معا ون�صبح �أ�صدقاء ،فامل�شاركة
جيدة بيننا ،لأننا نعمل ً
لاً
وتنمي
تعزز ال�صداقات
باملهمات الع�سكرية والدوريات لي ّ ،
ّ
روح امل�شاركة بالعمل نها ًرا.

التعاون مع اجلي�ش

وخ�صو�صا
• حتت �أي بنود يندرج التعاون بينكم وبني اجلي�ش اللبناين،
ً
خالل واليتكم ،وما هي اقرتحاتكم للم�ستقبل؟
 �أحد �أهم االجنازات التي حققناها مع اجلي�ش اللبناين،كان توقيع خطة احلوار اال�سرتاتيجي مع قائد اجلي�ش العماد
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معا لتنفيذ
جان قهوجي التي بد�أت العام  ،2012و�إننا نعمل ً
هذه اخلطة عرب م�ؤمتر املانحني وجمموعة الدعم الدولية.
�ستمنح ه��ذه اخلطة اجلي�ش اللبناين القدرة على القيام
حاليا .والآن
بجزء من امل�س�ؤوليات التي تقوم بها اليونيفيل
ً
قريبا
هناك مركز التدريب « »TITALYالذي �سيبد�أ بنا�ؤه
ً
إيطاليا �إمنا هو مركز تدريب
يف اجلنوب� .إنه لي�س مركزًا �
ً
للجي�ش اللبناين ،ولكن مب�ساعدة من االيطاليني� .أظن �أن
جدا للعمل مع اجلي�ش اللبناين الذي يقوم
هذه اخلطوة جيدة ً
بدو ٍر فعال يف اجلنوب ،على اعتبار �أن وحداته تعرف املنطقة،
ي�سهل عليهم حتقيق
جيدا ،ما
وجنوده يعرفون ال�سكان
ً
ّ
نتائج ي�صعب علينا حتقيقها ،ولكنهم بحاجة �إىل بنية
حتتية جيدة ويحتاجون �إىل مركز قيادة و�إىل قدرات عمالنية
و�آليات و�أ�سلحة لتنفيذ كل �أفكارهم اجليدة .و�آمل خالل
تقدم ملمو�س ،بف�ضل
ال�سنوات القادمة� ،أن نتمكن من ر�ؤية ّ
احلوار اال�سرتاتيجي وبف�ضل جمموعة الدعم الدولية والن�شاطات
املكر�سة للجنوب.
ّ

بتنا نفهم اجلنوبيني �أكرث

• كيف ت�صف عالقتكم باجلنوبيني؟ وما هي �أبرز النقاط اال�سرتاتيجية
التي اعتمدتها قواتكم لإقناع ال�سكان بدورها يف اجلنوب؟
جدا.
 -ميكن و�صف العالقة مع اجلنوبيني باملمتازة واملثمرة ً

ثمة
فاليونيفيل منت�شرة يف جنوب لبنان منذ العام  ،1978لذا ّ
تاريخ م�شرتك بيننا ،كما �أن عائالت ن�ش�أت مع اليونيفيل،
ومتّ ال��ت��زاوج بينهما ،ه��ذا بالإ�ضافة �إىل �أن �أبناء اجلنوب
معتادون على ر�ؤي��ة �آلياتنا تقوم بدوريات على طرقاتهم،
ونحن باملقابل ،نحاول احرتام عاداتهم وتقاليدهم �إىل �أق�صى
احلدود .و�شيئً ا ف�شيئً ا بد�أنا نفهم اللبنانيني اجلنوبيني �أكرث
ف�أكرث ،وهذا �أمر �ساعدنا على املحافظة على عالقة جيدة.
�سلوكا غري
هذا ال مينع من �أننا نواجه يف بع�ض الأحيان
ً
حاليا ،ونظ ًرا �إىل عدد الن�شاطات
رحب ،ولكن
ً
ودود �أو غري ُم ّ
ّ
املكثفة� ،أعتقد �أن الن�سبة املئوية من
الكبري والدوريات
وي�شكل دعمنا للجنوبيني قاعدة
احلوادث �أ�صبحت مقبولة.
ّ
مهمتنا تفر�ض علينا
من القواعد الأ�سا�سية لتفوي�ضنا� .إن
ّ
الر�صد وتقدمي الدعم وامل�ساعدة ،ونحن نراقب ونر�صد وقف
ونقدم الدعم لل�سكان املحليني ،ون�ساعد
الأعمال العدائية،
ّ
اجلي�ش اللبناين واحلكومة على القيام بعملهما يف اجلنوب.
ل���ذا ن��ح��ن ن��ح��اول ال��ت��ق� ّ�رب
�أك�ثر وبقدر الإم��ك��ان من
ال�سكان املحليني ولهذه
الغاية �أن�ش�أنا «�سيميك»
(� )CIMICأو ال��ت��ع��اون
الع�سكري – امل���دين ،ال��ذي
تتوا�صل قواتنا مع ال�سكان
املحليني وحتى مع املدار�س
من خالل ن�شاطاته ،ومنها
ّ
يتعلق بتوعية التالمذة
ما
م��ن خماطر حقول الأل��غ��ام
والقنابل العنقودية .ون�سعى
� ً
أي�ضا �إىل التوا�صل مع فئات
خمتلفة من املجتمع� ،إذ نقدم م�ساعدتنا يف جمال العناية
الطبية ونحاول بناء عالقات مع �إدارات امل�ست�شفيات ،كما
خ�صو�صا
نت�شارك املعارف الطبية يف جمال الطب البيطري
ً
بهدف م�ساعدة املزارعني يف القرى النائية .ي�ضاف �إىل ذلك
الكثري من الن�شاطات املتعلقة مب�ساعدة البلديات املحلية.
وبخال�صة� ،إننا ننفق �سنو ًيا يف اجلنوب نحو  2.5مليون دوالر،
مل�ساعدة ال�سكان املحليني .وبالتايل �إن �أموال اليونيفيل تعود
بالفائدة على هذا البلد ،والأعمال التي نقوم بها تت�ضمن تقدمي
خزانات للمياه وم�شاريع �ضمن ت�أهيل البنى التحتية (جمارير،
�أ�سقف للمدار�س� ،أجهزة كومبيوتر لأغرا�ض درا�سية.)...
• ماذا عن �آراء �سكان اجلنوب وتعليقاتهم حول ن�شاطات قواتكم؟
جدا عن عملنا ،وكذلك عن
 نحن م�سرورون ورا�ضون ًردات فعل ال�سكان املحليني وجتاوبهم مع هذه الن�شاطات.
ّ
يلوحون لنا خالل دورياتنا يف اجلنوب،
�إن الكثري من الفتيان ّ

لأنهم يعلمون �أننا �سنزور مدر�ستهم بعد ب�ضعة �أيام و�سنقدم
ً
مفيدا بوا�سطة الدمى ،ون�شرح لهم ب�شكل ق�صة،
عر�ضا
لهم
ً
كيفية �ضبط �أنف�سهم وعدم الإقرتاب من اخلط الأزرق.

العديد واملخاطر

• كم يبلغ عديد قوات الأمم املتحدة يف جنوب لبنان ،وما هو عدد
اللبنانيني العاملني معكم يف لبنان؟
 ما زالت قوة اليونيفيل كبرية يف لبنان ،لدينا � 8سفن و10ن�شكل قوة ردع جيدة .يبلغ عديدنا
طائرات مروحية وما زلنا
ّ
بلدا .يعمل معنا
يف لبنان حواىل � 12ألف جندي وبحار من ً 37
 1300موظف مدين  600منهم دوليون� ،أما الـ 700الباقون فمن
اللبنانيني.
• هل من خماطر تواجهونها يف لبنان ،وما هي االجراءات التي
تتخذونها ملواجهة هذه املخاطر؟
 يف الواقع ،ما من تهديدات �أو خماطر مبا�شرة حتى الآن،لأن��ن��ا ق��وة حفظ ���س�لام ،ما
يعني �أنه لي�س لدينا �أع��داء،
وه��ذا مفيد لتنفيذ املهمة
ب�شكل م�����س��امل .ولكن
الو�ضع من حولنا يف املنطقة
دقيق ج� ً�دا واملنطقة عر�ضة
ل�����ض��غ��وط ك���ث�ي�رة ،وبع�ض
اخل�لاي��ا الإره��اب��ي��ة تعتقد
ب���أن اليونيفيل ق��د تكون
ه� ً
�دف��ا �سهلاً  ،ولكننا قوة
ع�سكرية قادرة على الدفاع
عن نف�سها.

التعامل مع التعديات اال�سرائيلية

• من املعلوم �أن �إ�سرائيل ما زالت تخرق اخلط الأزرق واملياه الإقليمية
للحد من
والأجواء اللبنانية ،ما هي اخلطوات التي تتخذها قواتكم
ّ
هذه اخلروقات� ،إن مل يكن ايقافها نهائ ًيا بالتن�سيق مع اجلي�ش؟
 �إحدى املهمات الأ�سا�سية الواردة يف تفوي�ض اليونيفيل ،هيجدا لليونيفيل القيام
مراقبة الأعمال العدائية .ومن املهم ً
باملراقبة وتقدمي التقارير و�ضبط املخالفات املختلفة .وبالتايل،
نقدم تقارير عن كل احل��وادث �إىل نيويورك ،حيث
نحن ّ
ً
نعد التقرير ،الذي ي�شكل �ضغطا
يجتمع جمل�س الأمن ،ثم ّ
ريا على البلدان التي ترتكب هذه املخالفات.
�سيا�سيا كب ً
ً
ً
واحيانا تكون هناك خمالفات من قبل الطرف اللبناين،
ولكنها لي�ست خمالفات عدائية ،بحيث �أن مرتكبيها هم
من الرعاة وال�صيادين.
كما �أ�شرت ،هناك اج��راءات نتخذها كما هو احلال يف
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مقابلة
الق�سم ال�شمايل من بلدة
الغجر التي ما زالت حتت
االح��ت�لال� ،إ���ض��اف��ة �إىل
اخلروقات اجلوية التي يقوم بها الطرف الإ�سرائيلي� .إن الدور
جدا ،فهو
الذي ميكن لليونيفيل ت�أديته يف هذا الإطار مهم ً
احلد من ت�أثري هذه اخلروقات ،واحل��ؤول دون
يق�ضي مبحاولة
ّ
ح�صول ت�صعيد .العديد من هذه اخلروقات يح�صل من دون نوايا
�أو تخطيط م�سبق ،وميكن �أن تكون يف بع�ض الأحيان خطرة
جدا يف هذه احلالة وجود قوات اليونيفيل يف
جدا ،ومن املهم ً
ً
موقع احلادثة على الفور ،ملحاولة تهدئة الو�ضع بني الطرفني
أكد من �أن اجلميع يعرف م�س�ؤولياته.
وفهم ما يح�صل ،وللت� ّ
بد يل هنا من التنويه ب�شجاعة جنودنا ،لناحية االنت�شار
وال ّ
ال�سريع بني طريف النزاع ،للح�ؤول دون ح�صول �أي ت�صعيد.
• يف الآونة الأخرية ،كان الو�ضع ً
جدا يف اجلنوب ،ما هي
دقيقا ً
اخلطوات املبا�شرة التي تتخذ ال�ستتباب الأمن والإ�ستقرار يف جنوب
لبنان ،وبالتايل لتنفيذ وحماية القرار 1701؟
 الإ�ستقرار وال�سالم هدفانن�سعى �إىل حتقيقهما يف
ثمة
اجلنوب ،ويف هذا الإطار ّ
�أم��ور نقوم بها مع اجلي�ش
اللبناين للمحافظة على
ا�ستقرار الو�ضع وابقائه حتت
ال�سيطرة.

خروقات و�إجراءات

• م��ا ه��و تعليقكم حول
يتم �إطالقها من
ال�صواريخ التي ّ
لبنان باجتاه الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة؟
 �إنه خرق للقرار  1701وهذا �أمر مقلق للغاية ،لي�س فقطبالن�سبة �إىل اليونيفيل ،ولكنه ي�شكل � ً
أي�ضا م�صدر قلق
أح��دا منهم ال يريد ع��ودة الأعمال
ل�سكان اجلنوب ،لأن � ً
العدائية اخلطرة للغاية ،ومهمتنا يف اجلنوب حماولة منع
وي�سرنا �أن اجلي�ش اللبناين والقوى الأمنية
�أي �أعمال عنف.
ّ
الأخرى ا�ستطاعوا ردع اخلاليا ال�صغرية امل�س�ؤولة عن �إطالق
ال�صواريخ خالل الأيام املا�ضية.
ً
• هل اتخذمت �إج��راءات �أو خططا معينة لتجنّب هذه الأعمال
العدائية؟ وكيف؟
 بالطبع ،نحن نزيد من ن�شاطاتنا ،وذلك من خالل زيادةعدد الدوريات واحلواجز ،والن�شاطات التي ن�ؤديها مع اجلي�ش
اللبناين ،لي�س فقط على اخلط الأزرق ،و�إمنا � ً
أي�ضا يف العمق
اجلنوبي ،لذا نحن نت�شارك هذه املعلومات ب�شكل �أف�ضل
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للتدخل حني تدعو احلاجة.
تقدمها لقائد قوات الأمم املتحدة اجلديد يف
• ما هي الن�صيحة التي ّ
لبنان؟
 ما من ن�صيحة خا�صة� ،أمتنى له التوفيق و�آمل �أن ي�ستمتعب�إقامته خالل الفرتة التي �سيم�ضيها يف لبنان ،و�أنا مت�أكد ب�أنه
�سيحظى بالدعم نف�سه الذي حظيت به من اجلي�ش اللبناين
ومن ال�سكان املحليني ،و�سريى كيف �أن واليته �ستنق�ضي
متاما كما انق�ضت واليتي.
ب�سرعة كبرية،
ً

جتربة مذهلة

• كيف ت�صف جتربتك يف لبنان؟
 كانت جتربة مذهلة.• �أميكنك مقارنتها مع مهمات �أخرى يف مناطق �أخرى؟
ريا ،لأنه يف عمليات ع�سكرية �سابقة �أو
 �إنها خمتلفة كث ًحتت لواء حلف �شمال الأطل�سي ،نحن نعمل كقوة ع�سكرية
يف امليدان فقط� ،أما يف هذه املنطقة فنحن امل�س�ؤولون عن املهمة
وقيادة الوحدة يف الوقت نف�سه.
لذا نتمتع بالقدرة على ت�أدية
دو ٍر دبلوما�سي وع�سكري يف
الوقت عينه ،وهذا �أمر فريد
جدا
للغاية ،ل��ذا من املهم ً
املحافظة على هذه املهمة
امل���زدوج���ة ،لنتمكن من
ا�ستخدام ه��ذه القوة بكل
الو�سائل للمحافظة على
الأمن يف املنطقة.

اجلي�ش م�صدر فخر

• ماذا عن جتربتك اخلا�صة يف
لبنان ،وعالقتك ال�شخ�صية مع اجلنوبيني؟
جدا
جدا يف لبنان ،وكان لدي عالقات جيدة ً
 لقد �سررت ًجدا يف البداية ،ولكن
مع �سكان املنطقة ،كان الأمر
�صعبا ً
ً
بعد احلوار ،متّ التفاهم يف ما بيننا ،ولقد عبرّ وا عن احرتامهم
لدي �صداقات خا�صة.
لعملنا .وخالل هذه ال�سنوات
ّ
ت�شكلت ّ
• هل من ر�سالة مع ّينة تو ّد توجيهها اىل جلي�ش اللبناين ولباقي الأفرقاء
يف لبنان؟
 �أمتنى على اجلي�ش موا�صلة ما يقوم به من ت�ضحيات وتعبيف اجلنوب ،وهذه الت�ضحيات يجب �أن يفتخر بها كل لبناين،
لأن جي�شكم مناقبي ورائع بالفعل.
أقدر � ً
أي�ضا ما يفعله اجلي�ش يف طرابل�س ويف البقاع
كما �أنني � ّ
جدا بالن�سبة اىل
ويف جميع املناطق اللبنانية ،فوجوده هام ً
اللبنانيني.

INTERVIEW

the countries who make
these violations, so
sometimes it’s Lebanon but they are not aggressive violations
made by the shepherds or hunters and also against the other
country that as you underlined. Those are still outstanding
measures that we take line in northern Ghajar that is still
under occupation as well as the air violations. The role that
UNIFIL can do is very important by trying to minimize the
impact of these violations in order to deter any escalation,
many of these violations are done with no intent, so they
are things that no one planned for, and sometimes this can
be very dangerous and it’s very important for UNIFIL to be
on the spot immediately to try to calm down and understand
what’s going on to address both parties, and make sure that
everyone knows his responsibility, and in this case I’m really
happy for the way with which our troops so bravely deploy
themselves between the two parties in order to deter any
escalation.
• Lately, the security situation throughout Lebanon has
been very delicate especially in light of the regional crisis,
what were the steps taken by UNIFIL to maintain peace
and stability in south Lebanon with the aim of making
further steps toward the implementation of Security
Council Resolution 1701?
- Sending the reports is to control the numbers of violations.
But there are some things together with the Lebanese army
that we are doing to maintain the situation and keep it under
control. See the result of place and stability in the area is the
most important thing in our activities in the south.

Incidents and measures taken

• During the last month, a series of incidents have
occurred in southern Lebanon and included firing
rockets from the Lebanese side towards the occupied
Palestinian authorities by armed groups attempting to
endanger peace and stability in Lebanon? What were the
measures taken by UNIFIL in this regard?
- It is a violation of resolution 1701 and this is very
concerning not only myself and UNIFIL, but also a concern
for all those who is living in the south, because no one wants
a break in the cessation of hostilities and this is something
very dangerous. So our activity in the south is to prevent any
wind of violence and we’re pleased that the «LAF» together
with other necessity forces were able to deter many cells
in the last days which were responsible for launching the
rockets.
• Did you take any measures or steps to avoid these acts?
- Of course, we are increasing our activity.
• How do you increase the activity?
- We increase the number of patrols and checkpoints and the
activity performed together, not only on the Blue Line, but in
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deep territories together with the «LAF» we are showing the
information in a better way and working faster to intervene.

Fascinating experience

• Finally, what is the advice you will be giving to the new
international force commander?
- There is no special advice, I wish for him the best and
may he enjoy his period here in Lebanon, and I’m sure that
he will have the same support of the «LAF» and the locals,
and he will see that his mandate was completed fast just like
mine.
• Finally, how do you describe your experience?
- It was a fascinating experience.
• Can you compare it with missions in other areas?
- It is much different, you can’t compare it, because in
previous military operations or under (NATO) operations,
we were only acting as military in a military field, so they
were specific military operations, in this area we are head of
missions and the force commander at the same time, so we
have the capability to be a political and diplomatic master
together with the power of the troops, and this is something
very unique, so it is important to maintain this double, in
order to be able to use this force in all different ways to
maintain security in the area.

What the army is doing is really great

• What about your personal relationships with the locals,
do you have a special one that you can tell us about?
- Yes, it was very pleasant to have good relations with
the area that was very difficult at the beginning, and then
after understanding each other and talking to each other,
they showed their respect to our job, and we made lots of
friendships, not only relations, in the schools of Bint Jbeil,
where they are sending the kids to our warehouse, where they
can not only receive theoretical study, but to see what they
are studying for real. See this is a way while we are pleased
to open our base on the civilians and to work together.
• What is the message you want to transfer to the «LAF»
and to all parties in Lebanon?
- It is a wish for them to continue working hard, in order
to be able to continue to be proud of what they are doing,
because what your army is doing is really great for the
security role also in the southern level. I really appreciate
what they are doing in Tripoli to north to south, I know how
stretched they are and how important they are to the locals.

By time we understood
the Lebanese in the south

• I assume that you agree that the relationship between
UNIFIL and the southern inhabitants is fruitful?
- Yes It’s very fruitful.
• How can you define the relationship between UNIFIL
and the southern inhabitants? What about the strategic
points you adopted by UNIFIL to convince them in its
productive role in Lebanon?
- UNIFIL has been is south Lebanon since 1978, so there
is a long history together, there are families that really grew
up with UNIFIL, so the people of the south are accustomed
to see the vehicles patrolling their roads up and down. we
try to be very respectful with their traditions, their customs,
and by time we understood the Lebanese in the south and
this is something that helps to maintain a good relationship.
Sometimes we encountered some unfriendly behavior, but
again in light on the high number of activists and patrols,
I think that there is a normal percentage of incidents. Our
support to the local population is one of the main three basics
of the mandate. Our mission is to monitor, support and
assist, we monitor the cessation of hostilities, we support the
local population and we assist the «LAF» and the Lebanese
government in doing their work in the south, so we try to be
closer to the local population as much as possible, and we
have some kind of specific activity, that we put it under the
name of “CIMIC” or civilian military cooperation, so it’s an
activity in which our forces are engaging the local population
and even in the schools in order to show the kids what are the
dangers of the minefields and of the cluster bombs.
We try to be in touch with different levels of society, and
we offer our support in the medical care. We also try to be
closer to the hospital to share knowledge about the veterinary
update, in order to support the farmers that are in the most
remote areas in the village, so there are lots of activities that
we really try to enforce, in order to be close. one of the points
that it’s easy to remember is the efforts that we contributing
countries, are really offering to the local municipalities. So
every year we have an amount of 2.5 million dollars that
are spent in the south to support the local population. As
a conclusion our money that is going back to the country,
though the work that we are doing, such as water reservoir,
sewage projects, roofs for
schools, buying computers
for educational projects, so
there is a lot of activities that
the UNIFIL is doing.
• What about the
feedback concerning these
activities?
- We are very happy and

satisfied with our jobs and the way with which these activities
are perceived by the locals, we have a lot of young kids who
wave for us when we make patrols in the south, and this is a
great satisfaction, because they know that in a couple days
we will be in their school with this kind of puppets show,
that helps, young female to explain to the kids how they can
control themselves and not to approach the Blue Line, so it
is as we lay a story, but them it’s very useful to.

The stuff and the risks

• The stuff of UNIFIL consists of how many? How many
Lebanese people work with you in southern Lebanon?
- We are around 12000 soldiers and sailors from 37 countries
all around the world and there are 1300 civilians employees,
600 of them are international and the rest 700 are Lebanese.
UNIFIL is still a very heavy mission, we have 8 ships and 10
helicopters, and we’re still a good deterrence force.
• What kind of risks that UNIFIL is facing in Lebanon
and what are your policy and counter measures you take
to confront these dangers?
- Actually, there are no direct threats or direct risks against
UNIFIL, because we are following the different mandate of
a peace support operation, which means that we don’t have
any enemies, so this is good for the way, which the mission
is working peacefully. Of course the situation around us is
very critical and the region is getting under big pressure and
some terrorist cells can feel that UNIFIL can be among those
who make easy targets, but we are a military force so we
are quite able to protect and defend ourselves. Until now we
don’t have any direct threat, so we are working without any
other update.

Steps against israeli violation

• Israel has repeatedly violated the Blue Line, the
Lebanese regional waters, the Lebanese airspace and
caused several cross border incidents whether through
its foot patrols, naval incursions and reconnaissance
airplanes and fighter jets which are daily patrolling
Lebanese skies. What were the steps or measures taken
by UNIFIL to limit if not to put an end to these violations
in coordination with the LAF?
- The main part of our mandates is to monitor the cessation
of hostilities, so it is very
important for UNIFIL to
be able to check, a report
and control all the different
violations, so any violation
is reported to New York to
the security council, then we
prepare the report which puts
a lot of political pressure at
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INTERVIEW

Therese Mansour
Iklimos Noun
There is a long history between UNIFIL and Lebanon since 1978, but after
1701, its role in the south of Lebanon took another faces, and its mission is to
monitor, support and assist. The main face is to control the security, shoulder
to shoulder with the Lebanese armed forces «LAF» to protect the blue line,
and they maintain a great and Strategic relationship with them in several
sectors. The same policy UNIFIL is depending with the southern inhabitants,
where they are doing many different activities in many sectors like as medical,
educational and infrastructure…
What Major General Paulo Serra said to “aljeish” magazine about his
experience, at the end of his mendate?

Major General Paulo Serra:
My experience in Lebanon was fascinating

ALL SACRIFICES THAT LEBANESE ARMY IS
PRESENTING ARE REALLY GREAT FOR THE SECURITY
ROLE AND THE POPULATIONS SHOULD BE PROUD OF
Strategic Relationship

• Can you explain the relationship between the Lebanese
army and the UNIFIL?
- I can define this relationship in two words, it’s a
“strategic relationship”, so we are really very pleased to
help our partners in the Lebanese armed forces (LAF), we
are working shoulder to shoulder as brothers in arms every
day and every night. I described the «LAF» in the south
in another interview as something very peculiar, because
they are able to perform quite a wide space of task and they
are very committed to work in the south for the benefit of
the population, so for us it’s important to work with them,
because they are our gate to reach the population. As if
it’s very important and easy to build a good relationship
and become friends with people who work with them, not
only during the operational capability, but also during the
training where we work together in patrol during the night
and working together all the day.

Assisting the lebanese army

• Throughout the years UNIFIL assisted the army
in many fields and ways, what were the main fields of
assistance during your mandate? And what do you
suggest for the future?
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- One of the main achievements that we had together with
«LAF» was the signature of the strategic dialogue plan.
General Kahwagi and myself signed this plan that started
in 2012, and this plan will give the «LAF» in the south in
the future the capability to achieve part of the responsibility
that UNIFIL has today, so that is the most important issue on
the base of that plan we started working together, in order
to fulfill this plan in some kind of donors conference, the
international support group, now the training center, the
“Italy” will soon help to deploy in the south.
• Is it an Italian training center?
- No it is not Italian, it is a «LAF» training center, but with
the support of the Italian bilaterally, so I think it will be a
good step to work together with the «LAF» in the south.
It will be very effective because they know the area and
the population very well, so its easy for them to achieve
some results that is quite difficult for us, but they need a
good infrastructure, also a command control structure, as
if operational capability vehicules, weapons and an update
on all these issues, in order to be able to put all the ideas
that they have in a good way, so hope during the next years
with the strategic dialogue implementation, with the support
group activities dedicated to the south, we will be able to see
an improvement of the LAF’s capabilities.

يوميات
�أمنية

�إعداد:
نينا عقل خليل

يف ظل الأحداث وامل�ستجدات الأمن ّية الطاغية على ال�ساحة اللبنانية ،وا�صلت وحدات اجلي�ش
�إىل جانب الأجهزة الأمن ّية توجيه ال�ضربات �إىل اخلاليا الإرهاب ّية ،ما ادى �إىل اعتقال وتوقيف
العديد من املطلوبني اخلطرين ،وك�شف �شبكات ّ
خططت ّ
ونفذت عمليات �إرهابية وجرائم يف
عدة مناطق.
ّ
ّ
ّ
كذلك ،وا�صلت القوى الع�سكرية ا�ستكمال اخلطة الأمن ّية وتوقيف املخلني بالأمن .كما
املتورطني يف �إطالق ال�صواريخ التي طالت العديد من
ا�ستطاعت حتديد هوية بع�ض الأ�شخا�ص
ّ
املناطق �أو التي ُو ّجهت �إىل خارج احلدود.
التطورات الأمنية خالل �شهري حزيران ومتوز املا�ضيني.
يف ما يلي عر�ض لأبرز
ّ

ال�شمال:
توقيف خل ّية �إرهاب ّية يف القلمون وعمليات دهم يف فنيدق

نوعية� ،أوقفت مديرية املخابرات يف
أمنية
• يف
ّ
عملية � ّ
ّ
ّ
إرهابية يف القلمون كانت تخطط الغتيال
خلية �
ّ
ّ 2014/6/25
�أحد كبار ال�ضباط الأمنيني يف ال�شمال .و�أحالت �إىل الق�ضاء
اً
كل من املوقوفني :و�سيم �أحمد الق�ص ،و�سام �أحمد
املخت�ص
الق�ص ،داين �أحمد الق�ص� ،أجمد نهاد اخلطيب ونبيل كامل
بي�ضا.
و�أ�شارت قيادة اجلي�ش يف البيان ال�صادر عنها حول املو�ضوع �إىل
�أن «املديرية ت�ستمر يف �أعمال الر�صد واملالحقة والتحقيقات،
لتوقيف باقي �أفراد اخللية وك�شف ارتباطاتهم وخمططاتهم».
• بتاريخ  ،2014/6/26دهمت قوة من اجلي�ش منزل املدعو
بعدة
عالء حممد كنعان يف بلدة فنيدق -عكار ،املطلوب ّ
مذكرات توقيف ،من دون �أن تعرث عليه .وقد �ضبطت خالل
إ�صبعا من الديناميت و 34قذيفة هاون من
عملية الدهم ً � 42
عيار  120ملم و 82ملم و 14ح�شوة دافعة ملدفع الهاون و36
�صاعق رمانة يدوية.
ٍ
بيان �أ�صدرته
• يف ال�سياق نف�سه ،قالت مديرية التوجيه يف
بتاريخ � ،2014/6/27إنه «نتيجة التحقيق مع املوقوف حممود
كمية من القذائف والذخائر
خالد ،ال��ذي اع�ترف بوجود
ّ
مطمورة يف قطعة �أر���ض عائدة له يف بلدة فنيدق -عكار،
دهمت قوة من اجلي�ش املكان املذكور ،حيث عرثت على
املتفجرة وقذائف الهاون واحل�شوات ،بالإ�ضافة
كمية من املواد
ّ
ّ
كمية كبرية من الكرات املعدنية التي ت�ستعمل يف
�إىل
ّ
جتهيز الأحزمة النا�سفة .وقد متّ ت�سليم امل�ضبوطات �إىل املراجع
املخت�صة لإجراء الالزم».
ٍ
ب��ي��ان الح��ق
• ك��ذل��ك� ،أع��ل��ن��ت م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه يف
(� )2014/6/28أن��ه «يف �إط���ار موا�صلة مديرية املخابرات
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حزيران ومتوز �أمن ًيا

�إرهاب ّيون
يف قب�ضة العدالة
وعمليات دهم �أ ّدت
عدة
�إىل تفكيك ّ
�شبكات وخاليا

ّ
تعقب اخلاليا الإرهابية ،وبنتيجة ا�ستكمال التحقيق مع
املوقوفني عالء كنعان وحممود خالد اللذين ينتميان �إىل
إرهابية ،اعرتف الأخريان بوجود مغارة يف
�أحد التنظيمات ال
ّ
منطقة جرود فنيدق ،كانا ي�ستخدمانها مع �آخرين لإعداد
إرهابية .وعلى الأثر دهمت
وت�صنيع العبوات للقيام ب�أعمال �
ّ

وبو�شر التحقيق.
• �إىل ذلك ،قتل منذر احل�سن �أحد �أبرز املطلوبني واملتّ هم
بت�أمني �أح��زم��ة نا�سفة ا�ستعملها �إرهابيون يف تفجريات
قوة من فرع
ح�صلت يف الآونة الأخرية ،وذلك خالل حماولة ّ
املعلومات توقيفه.

البقاع:
عمليات دهم يف جرود عر�سال

يف منطقة البقاعّ ،
أمنية
كثفت وحدات اجلي�ش �إجراءاتها ال ّ
ّ
حتركات املجموعات امل�سلحة ،كما �أجرت
امل�شددة
ّ
للحد من ّ
خميمات النازحني ال�سوريني ما
عمليات دهم وا�سعة �شملت
ّ
�أدى �إىل توقيف العديد من املطلوبني.
ً
• �أ�صدرت مديرية التوجيه بتاريخ  2014/6/13بيانا جاء فيه:
«نفذت ق��وى اجلي�ش عملية ده��م وا�سعة يف ج��رود منطقة
عر�سالً ،
ّ
امل�سلحني وامل�شبوهني يف عالقتهم بن�شاطات
بحثا عن
خميمات النازحني ال�سوريني يف
�إرهابية ،حيث �أوقفت داخل
ّ
املنطقة املذكورة املدعو زاهر عبد العزيز الأحمد النتمائه اىل
اً
املدعوين نور
وكل من
كتائب عبدالله عزام الإرهابية،
ّ
حمي الدين �شم�س الدين ،وهيثم نادر غنوم ،وعادل �سليمان
قوة من اجلي�ش املغارة املذكورة حيث عرثت بداخلها على
وعدة �شرائح
عبوات جاهزة للتفجري ،و�أ�سلحة و�أقرا�ص مدجمة ّ
خطوط و�أجهزة خلوية ،بالإ�ضافة �إىل وثائق وكتب تت�ضمن
درو�سً ا يف ت�صنيع املتفجرات».
• بتاريخ � ،2014/7/7أوقفت قوى اجلي�ش يف مدينة طرابل�س
اً
كل من املدعوين :علي
بعد عمليات دهم قامت بها،
ح�سن النمري ،فايز فواز عثمان ،رجا حممد توفيق حجازي،
و�سام حممد توفيق حجازي وحممود غ�سان عبد الرحيم ،وذلك
لإقدامهم ،على رمي قنابل يدو ّية باجتاه مطاعم وب�سطات،
وتهديد مواطنني».
• من جهة �أخرى� ،أوقفت قوى اجلي�ش يف مدينة طرابل�س،
اً
كل من ال�سوداين �أدولف نيكوال نايلوك والتون�سي نادر بن
عمر بن حممد اللبريي ،لوجودهما داخل الأرا�ضي اللبنانية
من دون �إقامات �شرعية ،وللإ�شتباه يف قيامهما بن�شاطات
ّ
خملة بالأمن .وي�ستمر التحقيق مع املوقوفني ب�إ�شراف الق�ضاء
املخت�ص.
• كذلك �أف��ادت مديرية التوجيه يف بيان �أ�صدرته بتاريخ
تابعا للجي�ش اللبناين� ،أوقف يف طلعة
 ،2014/7/20ب�أن حاجزًا ً
بعدة مذكرات
املنار املدعو ح�سام عبدالله
ال�صباغ ،املطلوب ّ
ّ
إرهابية ،وبرفقته املدعو حممد علي
توقيف لقيامه ب�أعمال �
ّ
ّ
ا�سماعيل ا�سماعيل .وقد �سلم املوقوفان �إىل املراجع املخت�صة
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يوميات
�أمنية

غ��ن��وم ،وحم��م��د نزيه
غ��ن��وم ،جميعهم من
التابعية ال�سورية ،وذلك
ّ
حليازتهم كامريات ت�صوير و�أجهزة كومبيوتر و�أقرا�صً ا
مدجمة ،تثبت ا�شرتاكهم يف تدريبات مع جمموعات
إرهابية .وقد متّ ت�سليم املوقوفني مع امل�ضبوطات �إىل املراجع
�
ّ
املعنية ،وبو�شر التحقيق ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص».
• كذلك ،نفذت قوى اجلي�ش يف  ،2014/6/18عملية تفتي�ش
وخميمات الالجئني ال�سوريني،
وا�سعة يف جرود منطقة عر�سال
ّ
ً
ّ
امل�سلحني واملطلوبني ،وذل��ك يف �إط��ار الإج��راءات
بحثا عن
أمنية املتوا�صلة التي يقوم بها اجلي�ش ل�ضبط املناطق احلدودية
ال ّ
ال�شرقية واحلفاظ على ا�ستقرارها.
قوة من اجلي�ش على حاجز حربتا – اللبوة
• كما �أوقفت ّ
اً
( ،)2014/6/22وبالتن�سيق مع مديرية املخابرات ،كل من
اللبنانيني عمر مناور ال�صاطم (�إب��ن عم الإره��اب��ي قتيبة
ال�صاطم الذي �أقدم على تفجري نف�سه يف ال�ضاحية اجلنوبية –
حارة حريك) واملدعو �إبراهيم علي الربيدي وال�سوريني عطا الله
الربي ،عبدالله حممود البكور وجودت ر�شيد كمون،
را�شد ّ
لال�شتباه بانتمائهم �إىل �إح��دى املنظمات الإرهابية .ومتّ
ت�سليم املوقوفني �إىل املرجع املخت�ص لإجراء الالزم.
• يف � ،2014/7/10أوقفت ق��وى اجلي�ش يف منطقة عر�سال
�سيارة نوع «بيك �أب» من دون �أوراق قانونية ،وبداخلها �أربعة
�أ�شخا�ص من التابعية ال�سورية ،لدخولهم الأرا�ضي اللبنانية
حربيا
بطريقة غري �شرعية ،و�ضبطت بحوزة �أحدهم م�سد�سً ا
ً
وكمية من الذخائر.
ّ
• بتاريخ  ،2014/7/26نفذت قوى اجلي�ش عمليات دهم منازل
مطلوبني بجرائم خمتلفة ،يف بلدة بريتال  -البقاع .و�أوقفت
املدعو حممد ب�شري قريي من التابعية ال�سورية و�ضبطت يف
الأماكن التي متّ دهمها � 6سيارات 2 ،منها م�سروقة والأخرى
وكمية من
متنوعة
خمالفة ،بالإ�ضافة �إىل �أعتدة ع�سكرية
ّ
ّ
الذخائر .وقد ّ
�سلم املوقوف مع امل�ضبوطات �إىل املراجع املخت�صة
لإجراء الالزم.
• يف � ،2014/7/30أوقفت قوى اجلي�ش يف منطقة عر�سال
� ً
أي�ضا ،ثمانية �سوريني لدخولهم الأرا�ضي اللبنانية بطريقة غري
�شرعية ،وقيادة البع�ض منهم �سيارات ودراجة نارية من دون
إرهابية.
�أوراق قانونية وللإ�شتباه بانتمائهم �إىل تنظيمات �
ّ

يف ال�ضاحية اجلنوب ّية

• يف �إط��ار احلفاظ على الأم��ن � ً
أي�ضا ومالحقة مطلوبني
للعدالة� ،أوقفت قوى اجلي�ش يف حملة الكوكودي – ال�ضاحية
اجلنوبية ( )2014/6/15اً
املدعوين علي خليل رباح،
كل من
ّ
ّ
ف��ادي حممد ا�سكندر وعلي ح�سن جوين املطلوبني بجرم
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�إطالق نار.
• بتاريخ � ،2014/6/18أوقف حاجز اجلي�ش يف حارة حريك
ف�ضي رقمها /152285ن،
�سيارة نوع «غراند �شريوكي» لون ّ
يقودها �أحد املواطنني ب�صورة غري قانونية ،وبرفقته مواطن
�آخر .وقد �ضبط بداخل ال�سيارة املذكورة بندقية كال�شنكوف
كمية من الذخائر وعدد من
وم�سد�س حربي عيار  9ملم ،مع
ّ
املما�شط العائدة لهما.
• كذلك� ،أوقفت دورية تابعة للجي�ش يف حملة الدامور –
ال�شوف (� ،)2014/7/10شخ صً� ا من التابعية ال�سورية يقود �سيارة
نوع ني�سان «بلوبرد» من دون �أوراق قانونية ،وبحوزته م�سد�سً ا
كمية من الذخائر.
حربيا وبندقية �صيد وجهاز ال�سلكي مع
ً
ّ
أمنية
• يف ّ
عدة منا�سبات ،نفّ ذت وحدات من اجلي�ش تدابري � ّ
�شملت �إقامة حواجز وت�سيري دوري��ات راجلة وم�ؤللة ،وقالت
ٍ
بيان �أ�صدرته بتاريخ « :2014/7/8بنتيجة
مديرية التوجيه يف
التدابري الأمنية التي اتخذتها وح��دات اجلي�ش يف خمتلف
املناطق اللبنانية خالل �شهر حزيران املن�صرم� ،أوقفت هذه
ال��وح��دات نحو � 1100شخ�ص من جن�سيات خمتلفة ،لتو ّرط
إرهابية و�إطالق نار واعتداء على املواطنني
بع�ضهم يف جرائم �
ّ
واالجت��ار باملخدرات والقيام ب�أعمال تهريب وحيازة �أ�سلحة
وممنوعات ،وارتكاب بع�ضهم الآخ��ر خمالفات متعددة،
ت�شمل التجوال داخ��ل الأرا���ض��ي اللبنانية من دون �إقامات
�شرعية ،وقيادة �سيارات ودراجات نارية من دون �أرواق قانونية.
ّ
وقد �شملت امل�ضبوطات � 172سيارة 129 ،د ّراجة نارية ،وزورقي
كميات من الأ�سلحة والذخائر والأعتدة
�صيد ،بالإ�ضافة �إىل
ّ
املهربة.
املتنوعة واملخدرات واملواد
الع�سكرية
ّ
ّ
وقد متّ ت�سليم املوقوفني مع امل�ضبوطات �إىل املراجع املخت�صة
لإجراء الالزم».

التفجريات الإرهابية

عددا من
بني  20حزيران و 25منه ،وقعت تفجريات طالت
ً
جمددا.
املراكز التابعة للأجهزة الأمنية ،لريتفع عدد ال�ضحايا
ً
ويف ما يلي بيانات قيادة اجلي�ش والأجهزة الأمنية التي واكبت
التفجريات الإرهابية.
• �ضهر البيدر:
بتاريخ  ،2014/6/20وقع انفجار قرب حاجز لقوى الأمن

الداخلي ،عند ج�سر النملية يف منطقة �ضهر البيدر ما بني
حاجزي اجلي�ش وقوى الأمن الداخلي .التي �أفاد بيان �صادر
عن �شعبة العالقات العامة فيها �إىل «معلومات توافرت عن
قيام جمموعة �إرهابية بالتخطيط لتنفيذ عمليات تفجري
يف مدينة بريوت ومناطق لبنانية �أخرى .على �أثر ذلك ،وبناء
على �إ�شارة الق�ضاء املخت�ص ،قامت قوة م�شرتكة من �شعبة
املعلومات واملديرية العامة للأمن العام بدهم �أحد الفنادق
يف منطقة احلمرا للإ�شتباه بوجود بع�ض الأ�شخا�ص اخلطرين
داخله ،وبعد التدقيق يف هويات النزالء ،مت ا�ستح�ضار � 17شخ�صً ا
من جن�سيات خمتلفة �إىل �شعبة املعلومات يف قوى الأمن
التثبت من و�ضهعم القانوين.
الداخلي بغية
ّ
بالتوازي مع ذل��ك ،اتخذت قوى الأم��ن الداخلي �إج��راءات
م�شددة على كل الأرا�ضي اللبنانية ،ويف هذا الإطار
وتدابري
ّ
متّ الإ�شتباه يف �سيارة جيب نوع ني�سان «مورانو» ر�صا�صية
اللون ،على الطريق الداخلية يف �صوفر متجهة �إىل بحمدون،
فر ال�سائق من �أمام الدورية وعاد �أدراجه
ولدى حماولة توقيفها ّ
باجتاه البقاع .وعلى الفور �أعلمت الدورية حاجز �ضهر البيدر
مبوا�صفات ال�سيارة امل�شتبه بها ،ولدى و�صولها �إىل احلاجز طلب
عنا�صره من ال�سائق الرتجل ف�أقدم على تفجري ال�سيارة مما �أدى
�إىل ا�ست�شهاد امل�ؤهل �أول حممود جمال الدين و�إ�صابة � 33شخ�صً ا
بجروح بينهم  7عنا�صر من قوى الأمن الداخلي ،والتحقيقات
جارية ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص».
• الطيونة:
بتاريخ  ،2014/6/24وقع انفجار آ�خ��ر عند حاجز اجلي�ش
اللبناين يف منطقة الطيونة قرب مقهى ع�ساف.
الإنفجار جنم عن �إق��دام انتحاري (�سوري اجلن�سية) على
تفجري نف�سه داخل �سيارة نوع مر�سيد�س  300لونها �أبي�ض ،ما
�أ�سفر عن وقوع �إ�صابات.
و�أعلنت قيادة اجلي�ش – مديرية التوجيه يف بيان لها � ّأن «�أحد
الإنتحاريني وهو يقود �سيارة نوع مر�سيد�س  300لون �أبي�ض حتمل
الرقم /324784ج� ،أقدم على تفجري نف�سه بالقرب من حاجز
تابع للجي�ش يف م�ستدرية الطيونة ،ما �أ�سفر عن �إ�صابة عدد
من املواطنني بجروح خمتلفة ،وفقدان مفت�ش من املديرية
العامة للأمن العام (ا�ست�شهد) ،بالإ�ضافة �إىل ح�صول �أ�ضرار
مادية ج�سيمة يف املمتلكات .وقد فر�ضت وحدات من اجلي�ش

ً
أمنيا حول املكان امل�ستهدف ،كما ح�ضرت وحدة من
طوقا � ً
ال�شرطة الع�سكرية وعدد من اخلرباء املخت�صني ،الذين قاموا
بالك�شف على موقع الإنفجار ،حيث تبني �أن ال�سيارة كانت
مفخخة بنحو  25كلغ من املواد املتفجرة».
• الرو�شة:
بتاريخ  ،2014/6/25وبينما كانت قوة من الأم��ن العام
ت�ؤازرها وح��دات من اجلي�ش ب�صدد دهم فندق «دي روي» يف
حملة الرو�شة ،بناء على معطيات كانت بحوزة الأمن العام،
فجر الإنتحاري نف�سه ما �أدى �إىل
ومبجرد و�صول القوة املهاجمةّ ،
مقتله على الفور و�إ�صابة عنا�صر من الأمن العام ،بينما �أ�صيب
الإرهابي الآخر وقب�ض عليه.
• طرابل�س:
بتاريخ  ،2014/7/1ال�ساعة  3:15فج ًرا و�أثناء مرور دورية تابعة
للجي�ش يف حملة باب الرمل – طرابل�س ،انفجرت بالقرب
منها عبوة نا�سفة زنة  800غرام من املواد املتفجرة ،مو�ضوعة �إىل
جانب الطريق �ضمن علبة معدنية حتتوي على كمية من
الكرات احلديد ،من دون ت�سجيل �أي �إ�صابات بالأرواح (بيان
قيادة اجلي�ش).

�صواريخ من و�إىل...

جنوبية باجتاه
مبوازاة ذلك� ،أطلقت �صواريخ من مناطق
ّ
ّ
املحتلة ،بينما �سقطت �أخرى م�صدرها
الأرا�ضي الفل�سطينية
اجلانب ال�سوري على بع�ض القرى اللبنانية من دون ت�سجيل �أي
�إ�صابات بالأرواح .وقد �صدر عن قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه
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يوميات
�أمنية

�سل�سلة بيانات �أو�ضحت
�أمكنة �سقوط ال�صواريخ،
والإج��راءات املنا�سبة التي
اتخذتها وحدات اجلي�ش� .إ�ضافة �إىل التحقيقات التي �أجرتها
بالتن�سيق مع قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة.
• يف تاريخ � ،2014/7/11أ�صدرت مديرية التوجيه البيان الآتي:
�صباحا،
«بتاريخه ما بني ال�ساعة الواحدة فج ًرا وال�ساد�سة
ً
�أقدمت جهة جمهولة على �إطالق ثالثة �صواريخ من منطقة
ّ
املحتلة،
مرجعيون – حا�صبيا باجتاه الأرا�ضي الفل�سطينية
وعلى الأثر �سيرّ ت قوى اجلي�ش دوريات يف املنطقة املذكورة،
متكنت خاللها من العثور
وقامت بحملة تفتي�ش وا�سعة
ّ
جمهزين للإطالق،
من�صتي �إطالق �صواريخ مع �صاروخني
ّ
على ّ
فيما ح�ضر اخلبري الع�سكري �إىل املكان وعمل على تعطيل
تعر�ض خراج بلدة كفر�شوبا لإطالق  25قذيفة
ّ
املن�صتني .وقد ّ
م�صدرها العدو الإ�سرائيلي من دون الإب�لاغ عن �إ�صابات يف
الأرواح.
اتخذت وحدات اجلي�ش الإجراءات الدفاعية املنا�سبة ،وت�ستمر
يف البحث عن الفاعلني لتوقيفهم و�إحالتهم على الق�ضاء
املخت�ص».
ٍ
بيان �أ�صدرته
• يف ال�سياق نف�سه ،قالت مديرية التوجيه يف
بتاريخ « :2014/7/13على �أثر قيام جهة جمهولة ب�إطالق
عدد من ال�صواريخ باجتاه الأرا�ضي املحتلة ،نفّ ذت قوى اجلي�ش
حملة تفتي�ش وا�سعة حيث عرثت ال�ساعة  17:40يف املنطقة
من�صتي �إطالق �صواريخ.
املذكورة على ّ
ت�ستمر التحقيقات بالتن�سيق مع قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
ّ
يف لبنان لك�شف الفاعلني وتوقيفهم».
• يف تاريخ � ،2014/7/14أ�صدرت القيادة بيانني جاء يف الأول
«�أن جمهولني �أقدموا على �إطالق �صاروخني من جنوب مدينة
ّ
املحتلة ،وعلى الفور �سيرّ ت
�صور باجتاه الأرا�ضي الفل�سطينية
ً
أمنيا
قوى اجلي�ش دوريات يف املنطقة املذكورة ،وفر�ضت طوقا � ً
حولها ،فيما قام العدو الإ�سرائيلي با�ستهداف حميط بلدتي
جمدل زون واملن�صوري وحملة جب �سويد بـ 25قذيفة مدفعية،
و�إطالق  6قذائف م�ضيئة فوق بلدتي احلنية والعامرية ،من دون
الإبالغ عن �إ�صابات يف الأرواح».
ويف البيان الثاين �أعلنت القيادة �أن «قوة من اجلي�ش قد عرثت
من�صتي �إطالق ال�صواريخ
بعد عملية تفتي�ش قامت بها على ّ
يف املنطقة املذكورة ،وت�ستمر التحقيقات بالتن�سيق مع قوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان لك�شف الفاعلني وتوقيفهم».
• يف الإطار نف�سه� ،أ�صدرت القيادة بيا ًنا ( )2014/7/15حول
�إق��دام جمهولني على �إط�لاق �صاروخني من جنوب مدينة
ّ
املحتلة ،وا�ستهداف العدو
�صور باجتاه الأرا�ضي الفل�سطينية
الإ�سرائيلي خراج بلدتي القليلة واملعلية بـ  31قذيفة مدفعية،
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و 6قذائف م�ضيئة».
• �أُحلق هذا البيان ب�آخر �أفاد �أنه يف  2014/7/16وبنتيجة
متكنت مديرية املخابرات ،من توقيف
التق�صي واملتابعة،
ّ
ّ
�إثنني من املتو ّرطني يف عملية �إطالق ال�صواريخ باجتاه الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة ،وهما :الفل�سطينيان خليل خ ّ��راز
و�شقيقه ح�سن ...وبالتاريخ نف�سه عرثت دور ّي��ة من اجلي�ش
من�صتي �إط�لاق �صواريخ داخ��ل ب�ستان حم�ضيات بني
على
ّ
بلدتي القليلة واحلنية ،وعلى من�صة �أخرى ( )2014/7/19يف
خراج بلدة اخلريبة – اجلنوب ،كانت قد ا�ستخدمت يف �إطالق
ال�صاروخ الذي �سقط يف �سهل اخليام بتاريخ .2014/7/16
عدة بيانات «ب�سقوط �صواريخ يف
• كذلك� ،أفادت القيادة يف ّ
خراج بلدتي البزالية ،حربتا ،ويف حميط بلدة بريتال ،م�صدرها
ال�سل�سلة ال�شرقية ،وعن �إطالق �صاروخ من خارج بلدة بيت
لهيا – ق�ضاء را�شيا الوادي� ،سقط داخل الأرا�ضي اللبنانية يف
حميط بلدة را�شيا الفخار – ق�ضاء حا�صبيا (.»)2014/7/25
ٍ
بيان �آخر �أ�صدرته بتاريخ
• يف الإطار نف�سه� ،أعلنت القيادة يف
� ،2014/7/15أن الطريان احلربي ال�سوري ا�ستهدف منطقة جرود
عر�سال بعدد من ال�صواريخ ،ما �أدى �إىل �إ�صابة عدد من املواطنني
بجروح خمتلفة ،متّ نقلهم �إىل �أحد امل�ست�شفيات للمعاجلة.

حتقيق
ع�سكري

معو�ض بو مارون
�إعداد :با�سكال ّ
تريز من�صور

جان دارك �أبي ياغي
روجينا خليل ال�شختورة

ليال �صقر الفحل
الرقيب �سامر حميدو

لعل ال�صورة الأبرز لعن�صر ال�شرطة
الع�سكرية يف �أذهان الع�سكريني واملدنيني،
هي تلك التي مت ّثل االن�ضباط وقمع
املخالفات ،وقد يكون مرور دور ّية
كابو�سا يعانيه بع�ض املخالفني.
ال�شرطة
ً
لكن يف الواقع هذه ال�صورة ال تعك�س �إال
جزءا من املهمات احليوية والوا�سعة التي
ً
ت�ضطلع بها ال�شرطة الع�سكر ّية ،والتي
نتعرف �إليها عن كثب يف حتقيق يبد أ� من
ّ
قيادتها وي�شمل قطعها املركز ّية يف قيادات
املناطق الع�سكر ّية اخلم�س.

ي�سهل عمل القطع
«اجلوكر» الذي ّ
ّ
ي�ضخ روحية االن�ضباط فيها
وال�شريان الذي

ال�شرطة الع�سكرية

النظام واملناقبية ير�سمان هيبة امل�ؤ�س�سة
قيادة ال�شرطة الع�سكر ّية

يعترب العميد الركن غابي احلم�صي
قائد ال�شرطة الع�سكر ّية قطعته �شريا ًنا
حيو ًيا يف م�ؤ�س�سة اجلي�ش ،فهي قطعة ال
أبدا ،ومهماتها
بديل منها وال غنى عنها � ً
تعد وال حت�صى لكن ميكن ح�صرها
ال ّ
ب�أربعة عناوين كبرية بح�سب العميد
الركن احلم�صي� :أول هذه العناوين،
وتت�ضمن
تقدمي خدمات م�ساندة قتال
ّ
حماية و�إر�شاد تنقالت اجلي�ش بقوافل
كالألوية والأفواج حيث ت�ؤمن ال�شرطة
الع�سكرية �أم��ن ه��ذه ال��ق��واف��ل على
الطرقات ومراقبة �آلياتها الع�سكرية.
وتندرج �ضمن العنوان نف�سه مهمة
مراقبة الع�سكريني يف اخلطوط اخللفية

يف �أث��ن��اء امل��ع��ارك واحل��ر���ص على عدم
فرارهم ،كما حماية مراكز ومن�ش�آت
ّ
وت�سلم �أ�سرى احلرب
حتددها القيادة،
وااله��ت��م��ام مبع�سكراتهم و�إدارت��ه��ا
وحرا�ستها ،مع ت�أمني �إخ��راج املدنيني
من مناطق القتال ،كما حدث خالل
معركة نهر البارد.
وعنوان املهمة الثانية ،ي�ضيف العميد
الركن احلم�صي ،هو �ضبط املخالفات،
فالتزام القوانني والتعليمات يقع يف
�صلب مهماتنا وبالتايل علينا ال�سهر
تقيد الع�سكريني بالقانون ب�شكل
على ّ
دقيق و�ضبط خمالفاتهم على اختالف
�أنواعها ،والإفادة عنها وفق الأ�صول.
�أم����ا امل��ه��م��ت��ان الأخ��ي�رت����ان فهما

ت�أمني �ضابطة عدلية ع�سكرية ،من
مت�س
حمققني وخمافر للجرائم التي
ّ
�ضد
م�صلحة اجلي�ش واجلرائم املرتكبة ّ
الع�سكريني يف اجلي�ش على اختالف
رتبهم ،و�إ�صالح الع�سكريني اخلارجني
ع��ن االن�ضباط ال��ع��ام بوا�سطة �سرية
الت�أديب.
�إن تف�صيل املهمات على النحو املذكور
هو على �سبيل املثال ال احل�صر ،وميكن
ل��ق��ي��ادة اجل��ي�����ش تكليف ال�شرطة
الع�سكرية مبهمات ط��ارئ��ة ،كما
ميكن للنيابة العامة الع�سكرية
تكليفها التحقيق يف بع�ض الق�ضايا
التي هي من �صالحياتها ،وفق ما يو�ضح
العميد الركن احلم�صي.

عالقة قيادة ال�شرطة ب�شرطة املناطق

يف �سياق متّ �صل ي�شرح العميد الركن
احلم�صي عند �س�ؤالنا ل��ه ع��ن عالقة
قيادة ال�شرطة ب�شرطة املناطق« :يف كل
منطقة ،هناك �شرطة ع�سكرية ،لديها
ّ
تتدخل عند ح�صول
مهمات خا�صة ،وهي
جناية �أو جرم ويقب�ض على املخالفني
متهيــدا
الذين يودعون يف نظارة املنطقــة
ً
لنقلهــم �إىل ال�ســجن الرئيــ�س يف مركـز
قيـادة ال�شــرطة الع�سكرية.
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حتقيق
ع�سكري
تتبع ال�شرطة الع�سكرية يف املناطق
لوج�ستيا قيادة املنطقة التي تتمركز
ً
فيها� ،إال �أن��ه��ا ترتبط بالتحقيقات
وامللفات وبعملها اليومي بقيادة ال�شرطة؛
لذا ف�إن عملنا معها يومي ب�سبب دقة
يتطلب توا�صلاً
ّ
امللفات وح�سا�سيتها ما
ً
وتن�سيقا دائمني.
�أم����ا بالن�سبة اىل ع��م��ل ال�شرطة
ك�ضابطة عدلية والذي يعترب �أ�سا�س عمل

العميد الركن غابي احلم�صي
�شرطة املناطق فهو يق�ضي بالقب�ض على
املخالفني من الع�سكريني عند ّ
تبلغهم
الأمر وتعميم �أ�سمائهم على احلواجز،
فيما ي�صدر الق�ضاء الع�سكري� -أركان
اجليــ�ش للعديـد ،القرارات الفا�صلة يف
الق�ضايــا املرفوعــة بحق الع�ســكريني.

الإن�ضباط يف الظروف ال�صعبة

هناك مقولة �شهرية تقول �أن «الإن�ضباط
ه��و ع�صب اجلي�ش» ،لكن ه��ل هذه
املقولة �صحيحة يف الظروف ك ّاها؟ وهل
ي�شمل ذلك االن�ضباط بكل مظاهره
ومكوناته؟
ي��ق��ول ق��ائ��د ال�����ش��رط��ة الع�سكر ّية:
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«الإن�ضباط خالل املعارك �أهم بكثري
منه �أيام ال�سلم ،ففي هذه الأوقات بالذات
ينبغي �أن يلتزم الع�سكري القوانني ،لأ ّنه
ّ
م�سلح با�سم ال�شرعية و�سالحه يجب
يوجه �إىل املكان ال�صحيح �أي �إىل
�أن ّ
لاً
الأعداء» .و�أو�ضح قائ « :يظن البع�ض �أن
الإن�ضباط هو الهندام الع�سكري فقط،
�إمن��ا ال�صحيح �أن��ه جملة من القوانني
ّ
تتعلق بالرتاتبية وال�سالح والأوامر
التي
والت�صرف ال�صحيح يف �أوقات احلرب كما
ّ
يف �أوقات ال�سلم.
� ّإن �أهمية الإن�ضباط يف وقت احلرب
تنبع من �ضرورة تنفيذ املهمات بطريقة
�صحيحة وال��ت��زام الأوام���ر التي تكون
حيوية وم�صريية؛ لكن ميكن يف
�أحيان كثرية الت�ساهل بالهندام وفق
ال�����ض��رورات التي تكون على الأر����ض.
فللمعارك هندامها اخل��ا���ص ال��ذي
ي�سهل حركة الع�سكري وي�ساعده
ّ
متاما
التحرك يف �ساحة احلرب،
على
ً
ّ
كما ح�صل يف معركة نهر ال��ب��ارد،
�إذ ا�ضطر العنا�صر خاللها �إىل خلع
بزاتهم الع�سكر ّية الرتداء جعب خا�صة
ّ
و�سرتات واقية من الر�صا�ص .يف ما خال
ذلك يخ�ضع الهندام للموجبات املحددة
قانو ًنا ،وال ينبغي التهاون به ب�أي �شكل
خ�صو�صا و�أ ّن���ه �صورتنا
من الأ�شكال
ً
الر�سمية �أمام املجتمع املدين الذي يتغنّ ى
بان�ضباط عنا�صر اجلي�ش ومناقبيتهم».

تكرارا
املخالفات الأكرث
ً

ع��ن املخالفات التي تتكرر �أك�ثر
الت�شدد يف قمعها ،ق��ال العميد
ويتم
ّ
الركن احلم�صيّ �« :إن �إهمال الهندام
والتجول على الدراجات النار ّية من دون
ّ
و�ضع اخل���وذة حلفظ �سالمة الراكب
هي من املخالفات الأك�ث�ر ت��ك��را ًرا،
ويجري التعامل معها بحزم ،ف��الأوىل
مت�س �صورة اجلي�ش والثانية تقع يف �إطار
ّ
التهاون بال�سالمة العامة .كما ت�أخذ
حوادث �سري الع�سكريني على الآليات
ريا من
الع�سكر ّية �أو املدنية حيزًا كب ً

عمل حمققي ال�شرطة الع�سكرية،
وهي �أهم التحقيقات الأ�سا�سية ل�شرطة
ّ
ونتدخل كقيادة لل�شرطة �إذا
املناطق.
ريا ونتجت عنه �أ�ضرار
كان احلادث كب ً
فت�شكل عندها جلنة ر�سمية
ج�سيمة،
ّ
للتحقيق باحلادث التخاذ الإج��راءات
املنا�سبة».
و�أ���ش��ار �إىل �أ ّن��ه يتم تعميم مذكرات
ب�����ش��ك��ل دائ����م ع��ل��ى الع�سكريني
لتوعيتهم على �سالمتهم ّ
وحثهم على
تطبيق القوانني التي حتميهم وتُبقي
وقالبا» �أم��ام
«قلبا
م�شرفة
�صورتهم
ً
ً
ّ
املجتمع املدين».
تقوم ال�شرطة الع�سكرية املركزية
�أو �شرطة املناطق بح�سب قائد ال�شرطة
بالتوقيفات ال�لازم��ة يف ح��ال وق��وع
جرمية �أو جنحة باجلرم امل�شهود� .أما
امل�ضبوطات التي يجمعها عنا�صر ال�شرطة
من م�سارح اجلرائم ك�أدلة جرمية فهي
حتال على ال�ضابطة الع�سكرية �إذا مل
ّ
وت�سلم �إىل فوج الهند�سة
تكن خطرة،
�إذا كانت كذلك حيث يتم التعامل
معها بال�شكل املنا�سب.

كيف ّ
حتل النزاعات مع املدنيني؟

�أحيا ًنا حت�صل م�شاكل بني مدنيني
يت�ضرر منه
تتطور �إىل نزاع
وع�سكريني
ّ
ّ
�أح��د الطرفني �أو كالهما ،فكيف
ي�ستطيع املدين �أن يبلغ ّ
تعر�ض
حقه �إذا ّ
لالعتداء من قبل ع�سكري ،وما هو دور
ال�شرطة الع�سكرية هنا؟
حول هذه النقطة يقول قائد ال�شرطة
الع�سكرية ،نعترب �أننا �أمام جرم م�شهود
عند ح�صول �ضرر ج�سدي ،ويف حال مل
مير على االعتداء � 24ساعة ،ي�أتي املدين
لل�شكوى يف خمفر ال�شرطة الع�سكرية،
ّ
فنتدخل ف���و ًرا حل��ل ال��ن��زاع �أو اتخاذ
الإجراءات املنا�سبة؛ �أما بعد مرور املهلة
القانونية فيجب تقدمي ال�شكوى يف
النيابة العامة الع�سكرية ليتم التحقيق
باملو�ضوع.
ّ
ولفت �إىل مهمة ال�شرطة الدائمة املتعلقة

بت�أمني دوري��ات مواكبة لوفود �أجنبية
ول��ق��وات ال��ط��وارئ؛ فوفق ال�بروت��وك��ول
ّ
املوقع مع هذه الأخ�يرة تتولىّ ال�شرطة
الع�سكرية مواكبة «اليونيفيل» يف
تنقالتها بني بريوت واجلنوب ،ومواكبة
البعثات الدولية وامللحقني الع�سكريني
الأجانب الذين ي��زورون القوات التابعة
لبالدهم يف لبنان .وقد متركزت �سرية
خا�صة لل�شرطة الع�سكرية يف مدينة
�صور تهتم مبو�ضوع الإنتقاالت وت� ّؤمن
التغطية الأمنية لل�شخ�صيات الأجنبية
املتمركزة �أو الزائرة يف كل حتركاتها
ون�شاطاتها على الأرا�ضي اللبنانية.

ال�شرطة يف مواجهة
الإرهاب والإجرام

متر البالد منذ فرتة مبرحلة دقيقة
ّ
نتيجة انعكا�سات النزاعات املحيطة
بنا ،ف�أين هي ال�شرطة الع�سكرية من
التطورات الأمنية ،وما كان دوره��ا يف
هذا املجال؟
ي�شري العميد ال��رك��ن احلم�صي �إىل
�أن ال�شرطة الع�سكرية كانت على
قدر امل�س�ؤولية حيث �أثبت ق�سم الأد ّل��ة
اجلنائية ،الذي �ساهم وال يزال يف ك�شف
الكثري خالل التحقيقات يف اجلرائم
الإرهابية التي ح�صلت يف الآونة الأخرية،
حيويته وك��ف��اءة عنا�صره يف ك�شف
املجرمني ومكافحة الإره��اب بحرفية
ومهنية عالية وباعتماد و�سائل متطورة
جدا.
ً
ولقد اهتمت قيادة ال�شرطة الع�سكرية
بتطوير هذا الق�سم نظ ًرا اىل �ضرورته يف
ه��ذا الوقت احل��رج ،حيث متّ �إخ�ضاع
عنا�صره لدورات اخت�صا�ص متتالية.
ريا ي�شري العميد الركن احلم�صي �إىل
�أخ ً
�أ ّنه يف �إطار تطوير عمل ال�شرطة ا�ستحدث
ممر خا�ص يعربه من يتم جلبهم من
املتّ همني �أو امل�ستدعني للتحقيق وحتى
املجرمني ،وذلك حلفظ كرامات النا�س
واحلفاظ على �سر ّية الأ�شخا�ص وعدم
الت�شهري بهم م��ن قبل �أي ك��ان �أو

ت�ضر بهم.
ا�ستغالل �أي معلومة ّ
ويف مبنى القيادة ،ي�ضيف قائد ال�شرطة،
�أقيم ن�صب تذكاري ل�شهدائنا يف �ساحة
املوقع ،كما افتتحت قاعة حما�ضرات
وجمهزة بو�سائل �سمعية
متعددة الأهداف
ّ
متطورة م�صنّ فة من الدرجة
وب�صرية
ّ
الأوىل .كما ُج ّهز املوقع بكامريات
مراقبة داخلية وخ��ارج��ي��ة ل�ضرورات
�أمنية؛ ومن الناحية اخلدماتية �أقيم
طبي خا�ص داخل مركز ال�شرطة
مركز ّ
ي�ضم �أطباء من خمتلف
الع�سكر ّية
ّ
الإخت�صا�صات ،ي��داوم��ون على م��دار
الأ�سبوع لت�أمني معاينات للع�سكريني
وعائالتهم ،من دون �أن ي�ضطر ه�ؤالء
ل��ل��ذه��اب �إىل امل�ست�شفى الع�سكري
املركزي.

• مفرزة حتقيق وتدقيق مهمتها �ضبط
التحقيقات وف��رز امللفات ليتم تنفيذ
املطلوب بعد املراجعة.
• مفرزة �أد ّل��ة جنائية (غ�ير موجودة
حاليا) مهمتها الإنتقال �إىل م�سرح
ً
اجلرمية و�ضبطه وعزله بانتظار و�صول
املحققني لبدء العمل.
• م��ف��رزة ت ��أدي��ب مهمتها حرا�سة
ال�سجون املوجودة يف املبنى.
• ف�صيلة �شرطة ع�سكرية تتوىل
تنفيذ كل املهمات املطلوبة مل�صلحة

بريوت:
الأو�ضاع ا�ستثنائية واجلهود كذلك

التطورات الأمنية والتفجريات التي
ّ
�شهدتها العا�صمة وبع�ض �ضواحيها،
حتّ مت اال�ستنفار واجلهوزية وف��ق ما
يفيدنا قائد �شرطة منطقة بريوت العميد
عبد البديع عي�سى ،ويف م���وازاة ذلك
ّ
من�صبا على تنفيذ �سائر
ظل االهتمام
ًّ
املهمات بجدية وفعالية.
تتمركز قيادة �شرطة منطقة بريوت
يف ثكنة الأم�ير ب�شري يف الأوني�سكو
بعدما انتقلت من ثكنة اليا�س �أبي
را�شد (خلف املحكمة الع�سكرية-
منوذجا
املتحف) .ويعترب املبنى اجلديد
ً
لقيادة �شرطة منطقة �إذ تتوافر فيه كل
م�ستلزمات العمل ،وهو يت�أ ّلف من ثالثة
طوابق ،ال�سفلي منها ي�ضم :مكاتب
التحقيق ،و�أم��ان��ة �سرها ،وال�سجون،
وامل��خ��ازنّ � .أم��ا الأر���ض��ي ففيه مكاتب
قيادة ال�شرطة وال�ضباط� ،أمانة ال�سر،
والأد ّل��ة اجلنائية ،بينما تقع يف الطابق
الأول غ��رف منامة الع�سكريني ،اىل
قاعتي تعليم ،وغرفة الطعام.
�إىل قائدها العميد عبد البديع عي�سى
وم�ساعده ،ت�ضم �شرطة بريوت:

العميد عبد البديع عي�سى
قيادة اجلي�ش (حرا�سة�َ ،س ْوق موقوفني،
تبليغات.)...

املهمات و�آلية تنفيذها

ت�شمل املهمات التي تقوم بها قيادة
�شرطة منطقة ب�يروت نطاق منطقة
ب�ي�روت الع�سكرية (ب�ي�روت الإداري����ة
وال�ضاحية اجلنوبية) حيث تقوم مبهمة
ال�ضابطة العدلية الع�سكرية وجتري
جميع التحقيقات ال��ط��ارئ��ة املحالة
�إليها من قبل املراجع املخت�صة (نيابة
ع��ام��ة ع�سكرية– ق��ي��ادة احلي�ش–
�أركان اجلي�ش للعديد -قيادة ال�شرطة
الع�سكرية -قيادة منطقة بريوت).
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حتقيق
ع�سكري
مهماتها تتوىل ال�شرطة:
ويف �إط���ار
ّ
ت�أمني التمركز واحلرا�سة (ثكنة الأمري
ب�شري) ،وحماية مدخل قيادة منطقة
بريوت (ثكنة اليا�س �أبي را�شد) ،ومدخل
تعاونية االقت�صاد (ب��دارو) ،وي�ضاف اىل
ذلك ت�أمني االن�ضباط يف م�ستو�صف هرني
�شهاب (قرب ال�سفارة الكويتية) ،ويف
امل�سابح (�ضمن منطقة بريوت) ،ومواقف
النقل امل�شرتك (م�ستديرة الطيونة)،
وت�أمني االن�ضباط العام من خالل ت�سيري
دوري��ات ل�ضبط خمالفات الع�سكريني.
وي�ضاف �إىل ما �سبق ذكره ت�أمني احلماية
واملواكبة الأمنية للقوافل الع�سكرية
يف �أثناء نقلها ذخرية ،و�آليات ،و�أ�سلحة
من املرف أ� �إىل اللواء اللوج�ستي ،ودهم
�أماكن مطلوبني مل�صلحة النيابة العامة
الع�سكرية وقيادات �شرطة املناطق ،ونقل
موقوفني �إىل خمافر قوى الأمن الداخلي،
و�إجراء التبليغات العدلية ،وت�أمني حرا�سة
موقوفني يف امل�ست�شفيات املدنية...
يتم تنفيذ جميع املهمات بناء على
�أوامر من قيادة اجلي�ش وفق التوجيهات
والتعليمات ،حيث تنتقل مفارز ال�شرطة
من مكان متركزها وفق ما تقت�ضيه
احل��ال��ة وامل��ه��م��ة م��ن حجم ق���وى� ،إىل
مكان احل��دث بناء على ات�صال من
قيادة اجلي�ش � -أركان اجلي�ش للعديد
 ق�سم الق�ضاء واالن�ضباط .ويف حالع��دم توافر املعطيات الأول��ي��ة للحادث
يتم مراجعة مفو�ض احلكومة لدى
املحكمة الع�سكرية الذي يعطي �إ�شارته
بالإنتقال فو ًرا �إىل م�سرح اجلرمية.
يعدد العميد عبد البديع عي�سى
هنا ّ
اخلطوات الأولية املتّ بعة فيقول :يتم �أولاً
عزل املكان من قبل ال�شرطة والقوى
الأمنية املوجودة يف بقعة العمل ،ومن
ثم ا�ستدعاء كل من الأد ّل��ة اجلنائية
ّ
ً
(�أحيانا ي�ستعان بال�شرطة الق�ضائية يف
قوى الأمن الداخلي) ،اخلبري الهند�سي
الع�سكري ملعاينة االنفجار ،وطبيب
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خ�صو�صا عند ت��واج��د �أك�ثر
�شرعي
ً
م��ن جثة (فح�ص  .)DNAت��ب��د�أ بعد
ذلك التحقيقات امليدانية مع ال�شهود
واملوقوفني �أو امل�شتبه بهم بعد عزلهم عن
املكان .واخلطوة الأخرية تكون حتديد
هوية امل�صابني وال�شهداء بعد نقلهم �إىل
امل�ست�شفيات ،وذل��ك بالتعاون ما بني
الأدلة اجلنائية والطبيب ال�شرعي (خالل
 24و� 48ساعة).
بئر العبد ،ال��روي�����س ،ح���ارة حريك،
ال�سفارة الإيرانية ،ال�شياح ،والرو�شة...
�شهدت جميعها تفجريات �إرهابية،
وبحكم وقوع هذه التفجريات �ضمن
ن��ط��اق منطقة ب�ي�روت الع�سكرية،
كان على �شرطة املنطقة �أن ت�ضطلع
باملهمات التي يقت�ضيها الو�ضع .وهكذا
ّ
ك��ان على الع�سكريني �أن يتعاملوا
مهنيا.
إن�سانيا و�صعب
مع واقع م�أ�سوي �
ً
ً
تفجري ال�سفارة الإيرانية كان الأق��وى
وما زالت التحقيقات فيه قائمة حتى
اليوم فيما تبقى جثة �أحد الإنتحاريني
يف حوزتنا يقول قائد �شرطة ب�يروت.
� ّأم��ا تفجري الرو�شة فمهم وح�سا�س من
حيث توقيف �أح��د املتورطني ال��ذي � ّأدى
التحقيق معه �إىل الو�صول �إىل �شبكات
خطرة .وبف�ضل عمل الأجهزة الأمنية
امل�ضني و�سهرها ا�ستطاعت �أن حتد من
خطر الإره���اب من خ�لال الو�صول �إىل
ّ
«امل�شغل» ،ما � ّأدى �إىل �ضع�ضعة عنا�صر
املجموعة املنفّ ذة.

بني الع�سكريني واملدنيني

ال يقت�صر عمل ال�شرطة يف املنطقة على
التحقيقات ذات الطابع الأمني� ،إمنا
ي�شمل � ً
أي�ضا التحقيق مع الع�سكريني
واملدنيني يف ال�شكاوى املقامة من �أحد
الطرفني على الآخ���ر .يف ح��ال كانت
ال�شكوى من الع�سكري على املدين
يحال امللف من قيادة اجلي�ش � -أركان
اجلي�ش للعديد �إىل قيادة �شرطة املنطقة
�صاحبة ال�صالحية (القطاع) حيث
يتم ا�ستدعاء الع�سكري للتحقيق معه

مبو�ضوع الإحالة ال�صادرة عن القيادة ،من
ثم تتم مراجعة ق�سم الق�ضاء الع�سكري
واالن�ضباط فيعطي قراره مبراجعة النيابة
العامة الع�سكرية ب�شخ�ص املفو�ض
احلكومي لدى املحكمة الع�سكرية،
وبعد �شرح احلالة يعطي القا�ضي �إ�شارته
با�ستدعاء املدين �أو �صرف النظر و�إحالة
امللف �إما �إليه �أو �إىل قوى الأمن الداخلي.
�أم��ا �إذا كانت ال�شكوى من املدين
على الع�سكري ،فعليه خالل � 24ساعة
يتقدم بها �إىل قيادة �شرطة
فقط �أن
ّ
املنطقة للتحقيق بها و�إال �أحيلت �إىل
النيابة العامة الإ�ستئنافية� .إذا �أخذنا
م��ث�ًل�اً اخل�لاف��ات امل��ال��ي��ة (�شيكات
ّ
تتطلب وقتً ا للبت
وغ�يره��ا )...التي
بها ،ف� ّإن ال�شكوى بخ�صو�صها ترفع �إىل
مفو�ض احلكومة ال��ذي ب��دوره يحيلها
ّ
فتكلف بها قيادة
�إىل قيادة اجلي�ش،
حتول امللف �إىل �شرطة
ال�شرطة والأخرية ّ
بريوت للتحقيق بال�شكوى املقدمة من
املدين على الع�سكري ،كون اخلالف
يف نطاق �صالحيتها .هنا يو�ضح العميد
عبد البديع عي�سى �أنه ال يحق لل�شرطة
ا�ستدعاء املدين واال�ستماع �إىل �إفادته �إال
بعد مراجعة النيابة العامة الع�سكرية.
ً
تناق�ضا يف الإفادات،
و�إذا تبينّ � ّأن هناك
املدعي واملدعى عليه
تتم املواجهة بني ّ
بناء على طلب القا�ضي ب�إ�شراف املحقق.
بع�ض اخل�لاف��ات ت�أخذ وجهة �أخ��رى
�إذ �أ ّنه لي�س من �صالحية ال�شرطة البت
بها .فاخلالفات الزوجية وم��ا يقع يف
�إطارها من عنف و�شتم و�ضرب حتال �إىل
املحاكم الروحيةّ � .أما �إذا كان اخلالف
حول عقارات �أو مواقف �سيارات فيحال
�إىل قوى الأمن الداخلي...
ريا يعترب العميد عي�سى � ّأن الإن�ضباط
�أخ ً
هو من �أ�سرار جناح املهمات الع�سكرية
يف كل الأوق��ات وال��ظ��روف .لذلك فهو
وا�سعا يف العمل اليومي
ي��أخ��ذ ح� ّ�ي �زًا
ً
لل�شرطة م��ن حيث �ضبط املخالفات
املتعلقة بالهندام ،والتدخني يف الطرقات،
وو�ضع القبعة على الر�أ�س ...ف�إذا كان

ً
موجلا ب�ضبط املخالفات،
عن�صر ال�شرطة
فكيف يخالف هو؟

جبل لبنان:
تركيز على االخت�صا�ص والكفاءة

يو�ضح قائد �شرطة جبل لبنان العميد
الركن كلمون �سعد � ّأن قطاع قطعته
ميتد على طول حمافظة جبل لبنان
ّ
الإداري���ة ،با�ستثناء ال�ضاحية اجلنوبية
(تابعة ل�شرطة ب�يروت) ،ومهماتها ال
تختلف عن املهمات التي ت�ضطلع بها

العميد الركن كلمون �سعد
ال�شرطة يف باقي املناطق الع�سكرية.
فقد �أوكلت لها مهمات �أ�سا�سية يف
جم��ال تقدمي خدمات م�ساندة قتال،
والتي ت�شمل مراقبة ال�سري ّ
وتنقل القوافل
وال�سيارات والآل��ي��ات ،وت��أم�ين حركة
تقيدها ب�أوامر ال�سري،
مرورها ومراقبة
ّ
�إ���ض��اف��ة �إىل م��راق��ب��ة الع�سكريني يف
ّ
املتخلفني �إىل
اخلطوط اخللفية و�إر�شاد
مراكز وحداتهم والقب�ض على الفارين
منهم.
كذلك تتوىل �شرطة جبل لبنان حماية
حمددة من قبل القيادة
مراكز و�إن�شاءات
ّ
ومراقبة امل�شبوهني واملخالفني وتوقيفهم
وت�سليمهم �إىل ال�سلطات املخت�صة،

بالإ�ضافة �إىل �ضبط املخالفات والإف��ادة
تقيد الع�سكريني
عنها وال�سهر على ّ
بالقوانني والأنظمة والقرارات والتعليمات
ً
حفاظا على �صورة اجلي�ش
الع�سكرية...
وهيبته من جهة ،وعلى فعالية �أدائه
من جهة �أخرى.
وك�سواها من �شرطة املناطق تتولىّ
�شرطة جبل ل��ب��ن��ان ،ت ��أم�ين �ضابطة
مهمتها التحقيق
عدلية ع�سكرية،
ّ
مت�س مب�صلحة اجلي�ش
يف اجلرائم التي
ّ
�أو التي لها عالقة ب�أحد �أف��راده .كما
تقوم مبهمات ب�سيطة متعلقة بطلبات
ال��زواج واخلدمات االجتماعية وفقدان
الأوراق الع�سكرية...
�إن فعالية دور ال�شرطة رهن بكفاءة
يتم الرتكيز على
عنا�صرها .لذلك
ّ
متابعة دورات �سنوية يف اخل���ارج يف
اخت�صا�ص علم النف�س الإج��رام��ي،
�إ�ضافة �إىل دورات لها عالقة بالتحقيق
واالن�ضباط.
خالل الفرتة املا�ضية ،نفّ ذت �شرطة جبل
مهمات غري اعتيادية فر�ضتها
لبنان
ّ
الظروف التي ت�شهدها البالد ومنها،
التحقيق بق�ضية تفجري با�ص للركاب
يف منطقة كفر�شيما ،والك�شف عن
مكان �إط�ل�اق ال�صواريخ م��ن بلونة
باجتاه منطقة اللويزة ومن تالل عرمون
باجتاه الق�صر اجلمهوري يف بعبدا ،وذلك
�ضمن �سل�سلة حتقيقات ّ
متت بالتعاون
خمت�صة.
مع عدة جهات
ّ
خ�ص التن�سيق بني �شرطة جبل
يف ما
ّ
لبنان ومثيالتها يف املناطق يو�ضح
يتم ب�إ�شراف
العميد الركن �سعد �أن��ه ّ
قيادة اجلي�ش � -أركان اجلي�ش للعديد
والنيابة العامة الع�سكرية� ،أو بطريقة
غري مبا�شرة بوا�سطة ال�شرطة الع�سكرية.
ً
جغرافيا
نطاقا
ومبا �أن لكل منطقة
ً
يتم حتويل
متار�س مهماتها �ضمنهّ ،
�أي ملف �إىل �شرطة املنطقة املخت�صة
بوا�سطة ال�شرطة الع�سكرية ،وتر�سل
�شرطة املناطق املعلومات �أحيا ًنا من
دون طلب م�سبق يف حال وجدت �أن هذه

ً
حتقيقا جار ًيا حول
املعلومات قد تفيد
علما �أن
ق�ضية معينة يف منطقة �أخرى،
ً
تتم ب�إ�شراف النيابة
جميع التحقيقات ّ
العامة الع�سكرية وق��ي��ادة اجلي�ش -
�أركان اجلي�ش للعديد.

�صالحية النيابة العامة الع�سكرية

�أو�ضح العميد الركن �سعد �أن قانون
حدد �صالحية النيابة
الق�ضاء الع�سكري
ّ
العامة الع�سكرية وفق الآت��ي :اجلرائم
املرتكبة يف املع�سكرات وامل�ؤ�س�سات
والثكنات الع�سكرية ،جرائم اخليانة
والتج�س�س وال�����ص�لات غ�ير امل�شروعة
ّ
ّ
بالعدو ،اجل��رائ��م املتعلقة بالأ�سلحة
والذخائر احلربية ،اجلرائم الواقعة على
�شخ�ص �أحد رجال الأمن الداخلي والأمن
العام ،اجلرائم الواقعة على املوظفني
املدنيني يف وزارة الدفاع الوطني واملحاكم
الع�سكرية �أو لدى اجلي�ش وقوى الأمن
الداخلي والأمن العام واملرتبطة بالعمل
الوظيفي فقط� ،إ�ضافة �إىل جميع اجلرائم
الواقعة على �شخ�ص �أحد رجال اجليو�ش
الأجنبية وخمالفات قانون خدمة العلم.
وع��ن �أهمية االن�ضباط يف الأوق���ات
ال�صعبة ،قال العميد الركن �سعد �إن
�شرطة جبل لبنان تنفّ ذ مهمات متعلقة
يتم
باالن�ضباط يف جميع الظروف بحيث ّ
ّ
مكثفة ل�ضبط خمالفات
ت�سيري دوريات
الع�سكريني ،وذلك وفق جداول مرفوعة
ً
أك���د � ّأن
م�سبقا �إىل قيادة اجلي�ش ،و� ّ
ث� ّ�م��ة ت�����ش��دي� ً�دا على �ضبط خمالفات
التقيد بالأنظمة
ال�سري (ال�سرعة وعدم
ّ
والقوانني) ،و�أن الإجراءات الت�أديبية بحق
املخالفني تراوح بني  5و� 10أيام �سجن.
و�أ���ض��اف قائلاً � ّإن �شرطة جبل لبنان
�ددا
�أوق��ف��ت خ�لال الأ���ش��ه��ر املا�ضية ع� ً
متنوعة،
ريا من املطلوبني بجرائم
كب ً
ّ
و�ضبطت كميات كبرية من الأ�سلحة
والذخائر واملخدرات يف عدة مناطق.
ويف ختام لقائنا به �أكد العميد الركن
�سعد �أنه «على الرغم من �ضغط املهمات
تلبي
يف الظروف ال�صعبة ،ف�� ّإن القيادة ّ
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حتقيق
ع�سكري
جميع احتياجاتنا ،ويف هذا الإطار ،وبناء
ملحة متّ �إن�شاء �شرطة موقع
على حاجة ّ
بيت الدين ،و�شرطة موقع حمانا� ،إىل
جانب �شرطة موقع �صربا».

من يوميات البقاع:
كوكايني يف �شعر طفل

�ن
خ��رج��ت ام���ر�أت���ان ،حتمل �إح��داه� ّ
طفلاً  ،يف �سيارة غري قانونية من منزلٍ
يتم تعاطي
يف منطقة البقاع ي�شتبه �أ ّنه ّ
امل��خ��درات ف��ي��ه .ف��وج ال��ت��دخ��ل الثاين
�أوق��ف الإمر�أتني ّ
و�سلمهما �إىل ال�شرطة
الع�سكرية يف املنطقة .هناك ،فتّ �شتهما
ً
ً
دقيقا
ن�سائيا
تفتي�شا
الع�سكريات
ً
ومل َيجدن � ّأي دليل �أو � ّأي ج�سم م�شبوه
الحتجازهما� ...إىل �أن الحظت �إحدى
املفت�شات � ّأن التي حتمل طفلاً تتم�سك
به بطريقة غريبة ،وعندما طلب منها
ت�سليمه للتفتي�ش ،رف�ضت ً
قاطعا،
رف�ضا
ً
مما زاد ال�شك يف ما قد تخفيه هذه املر�أة
بوا�سطة ابنها ...وبالفعل اكت�شف
بعدها � ّأن يف �شعر الطفل من اخللف 30
غراما من الكوكايني� ...إنها واحدة
ً
يوميا
من مئات احلوادث التي ت�صادفها
ً
ال�شرطة الع�سكرية يف البقاع وتعمل
على التحقيق فيها و�إج����راء ال�لازم
بخ�صو�ص ّ
كل منها.
قائد ال�شرطة الع�سكرية يف منطقة
يعرف
البقاع العقيد حم��ب��وب ع��ون ّ
ال�شرطة الع�سكرية على �أنها الكر�سي
الق�ضائية الأوىل يف منطقة البقاع...
وهي تتمركز يف ثكنة �أبو �سليمان –
تقريبا
�أبلح( ،كانت منذ �سنتني ون�صف
ً
«�سرية �شرطة البقاع») وميتد قطاعها
من كني�سة ال�شنبوق يف خ��راج بلدة
القبيات (الفا�صل بينها وب�ين �شرطة
منطقة ال�شمال)� ،إىل الهرمل ،القاع،
عر�سال ،جرود بعلبك ال�شرقية ،جرود
ب��ري��ت��ال ،ال�سل�سلة ال�شرقية (احل��دود
اللبنانية ال�سورية) ،جبل ال�شيخ ،البقاع
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الغربي� ،ضهر البيدر ،فرت�شي�ش ،و�صولاً �إىل
القرنة ال�سوداء ً
�شرقا.
وت�ضم قيادة ال�شرطة التي تت�أ ّلف من
ّ
عنا�صر االن�ضباط واملهمات ،حمققني،
عنا�صر �إداريني وعنا�صر الأدلة اجلنائية،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل خم��ف��ري �شرطة القاع
وامل�����ص��ن��ع (ب��ت�����ص� ّ�رف ف���رع خم��اب��رات
املنطقة) ،وف�صيلة �شرطة موقع را�شيا
التي تتوىل فقط الأمور الإدارية.
بالإ�ضافة �إىل املهمات العادية التي
تتوالها �أ���س��وة بباقي قطع ال�شرطة يف
املناطق ،يفر�ض ال��واق��ع على الأر���ض
يف ال��ب��ق��اع م��ه��م��ات �أخ����رى ت�ضطلع
خاللها ال�شرطة بدور امل ��ؤازرة وامل�ساندة:
ظ��روف الطق�س وانقطاع الطرقات يف
�أثناء ت�ساقط الثلوج ،تلف احل�شي�شة،
مكافحة زراعة املمنوعات ،ومالحقة
م��ت��ورط�ين بق�ضايا امل��خ��درات و�سواها
من ممنوعات ...كذلك ،التطورات
الأمنية والعمليات الإرهابية �أ�ضافت
بدورها �إىل مهمات ال�شرطة يف منطقة
البقاع املزيد من الأعباء وامل�س�ؤوليات،
وهذا مما ال يخفى على �أحد.

حدود ا�ستعمال ال�سالح

حفظ الأم���ن يف ظ��ل ظ���روف �صعبة
و�أج��واء م�ضطربة قد يجرب الع�سكريني
على ا�ستعمال ال�سالح ،فما هي حدود
ا�ستعمال ال�سالح يف �إطار مهمات حفظ
خ�صو�صا يف منطقة البقاع؟
الأمن،
ً
يجيب العقيد عون عن ال�س�ؤال من
خالل التعليمات العامة حلفظ الأمن
ال�صادرة عن قيادة اجلي�ش ،والتي تو�ضح
القواعد العامة ال�ستعمال القوة وال�سالح
من قبل القوى املكلفة ب��� ّأي مهمة،
لدى ح�صول �أعمال �شغب �أو تعديات.
ه��ذه القواعد تق�ضي باتخاذ التدابري
الكفيلة بو�ضع حد للتعديات ،مع
املحافظة التامة على هدوء الأع�صاب
ورباطة اجل�أ�ش وا�ستعمال و�سائل الإقناع
والتحذير قبل اللجوء �إىل القوة وال�سالح.
خ�لال تفريق معت�صمني ميار�سون

ال�شغب م��ث�ًلااً  ،ت��ب��د�أ عملية الإق��ن��اع
والتحذير باملخاطبة املبا�شرة وا�ستعمال
حد اللجوء �إىل ا�ستخدام
املذياع وت�صل �إىل ّ
الرمانات امل�سيلة للدموع وخراطيم
املياه...
بعد ا�ستنفاذ ه��ذه الو�سائل ،ميكن
للوحدات ا�ستعمال ال�سالح اخلفيف
وامل��ت��و���س��ط وف��ق �أم���ر ���ص��ادر ع��ن قيادة
اجلي�ش – �أرك��ان اجلي�ش للعمليات،
تعر�ض الع�سكريني للخطر
�أو نتيجة ّ
املبا�شر الذي يراوح بني �إ�شهار �سالح من

العقيد حمبوب عون
قبل امل�شاغبني ،وب�ين ا�ستخدام ه��ؤالء
و�سائل عنف خطرة ،بحيث يتعذر تنفيذ
املهمة .كذلك ميكن للع�سكريني
تعر�ضهم العتداء
ا�ستخدام ال�سالح عند ّ
مبا�شر من جمموعة م�شاغبني تفوقهم
عددا �أو جمهزة بو�سائل اعتداء ،وذلك فور
ً
مبا�شرتها الت�سبب بالأذى اجل�سدي لهم �أو
حماولة ال�سيطرة على مراكزهم �أو على
عتادهم .وميكن للوحدات ا�ستعمال
ال�سالح لالحتفاظ بالأ�شخا�ص املوقوفني
بعهدتها �أو لت�أمني �سالمتهم ،ولتوقيف
الأ�شخا�ص امل�شتبه بارتكابهم جناية،
والذين يحاولون الفرار وال ين�صاعون للإنذار
بالوقوف ،و� ً
أي�ضا لتوقيف املركبات التي

تتخطى احلواجز (�إجتياز احلاجز باجتاه
الع�سكريني) على الرغم من الإنذارات.
�أم���ا ا�ستعمال ال���وح���دات �سالحها
الثقيل (مدافع ميدان ،مدافع دبابات/
م�صفحات� ،صواريخ )...ب�أمر من قيادة
اجلي�ش – �أرك��ان اجلي�ش للعمليات،
فيتم يف ح���االت ح�صرية ،كح�صول
ّ
ع�صيان م�سلح �أو فتنة داخلية يهددان
�أمن الدولة وا�ستعملت فيهما الأ�سلحة
املتو�سطة والثقيلة� ،أو يف حال ح�صول
هجوم ع��ام م�سلح واح��ت��دام املعركة
تعر�ض �سالمة ال��ق��وى للخطر
ب�صورة
ّ
ال��داه��م واملبا�شر ،وكذلك يف ح��ال مل
يو�صل ا�ستعمال الأ�سلحة اخلفيفة
واملتو�سطة من قبل وحدات اجلي�ش �إىل
النتيجة املتوخاة.
يتدرج ا�ستعمال ال�سالح ت�صاعد ًيا،
بعد ا�ستنفاذ و�سائل ال��دف��اع ال�سلبي،
ً
بداية بالأ�سلحة غري القاتلة (ذخ�يرة
م��ط��اط��ي��ة ،)...ف ��أع��ق��اب ال��ب��ن��ادق،
فاحلراب ،فالأ�سلحة اخلفيفة ،فالأ�سلحة
املتو�سطة� ،إىل الأ�سلحة الثقيلة.
يف حال اللجوء �إىل فتح النار بالأ�سلحة
اخلفيفة �أو املتو�سطة ،ينفّ ذ الرمي بنا ًء
على �أم��ر من �آم��ر ال��ق��وة ،يبد�أ بالرمي
التحذيري يف الهواء عند عدم التجاوب
مع و�سائل الإقناع وبعد �إنذار امل�شاغبني
ب�أن الوحدة �ست�ستعمل ال�سالح �ضدهم،
ث� ّ�م ي�صار �إىل الرمي ال�صائب من قبل
ً
�سلفا،
رم��اة مهرة  /قنا�صة معينني
على �أه���داف حم��ددة (ح��ام��ل �سالح،
حم��ر���ض )...،وعلى مكان يف اجل�سم
غري قاتل .هنا ،يتوجب على �آمر القوة
حتديد ع��دد الطلقات الواجب رميها
عند �إعطاء �أمر فتح النار للتثبت من
الو�صول �إىل النتيجة املتوخاة ،ويجب
تكرار م�ضمون الإنذار والرمي التحذيري
قبل اللجوء �إىل فتح النار على الأهداف
املحددة ،كلما كان ذلك ممكنً ا.
ي�را ،كانت للعقيد ع��ون كلمة
�أخ� ً
أكد
حول مهمة فر�ض االن�ضباط� ،إذ � ّ
�أنه على الرغم من البعد اجلغرايف عن

القيادة الع�سكرية ،فالتهاون ممنوع
خ�صو�صا و� ّأن
ب�أي �شكل من الأ�شكال
ً
ان�ضباط الع�سكري يعك�س �صورته
الر�سمية �أمام املجتمع املدين الذي يعتز
بجي�شــه ويفاخر به.

ال�شمال:
ال�شرطة هي «اجلوكر» يف اجلي�ش

دقة املرحلة يف عا�صمة ال�شمال تطلبت
من �شرطة املنطقة تكثيف اجلهود،
والت�شدد �أكثـر يف فـر�ض االن�ضباط ،وفق
ما يفيدنا قائدها العقيد الركن �سليمان
�سمعان الذي التقيناه يف ثكنة بهجت
غامن .املكتب كان �أ�شبه بخلية نحل
�أو غرفة عمليات ،فطرابل�س منطقة
ح�سا�سة وي��ج��ب �إن��ه��اء ك��ل امل�سائل
مزيدا من
ب�سرعة قبل �أن تتفاقم وت�سبب
ً
الت�شنج والتوتر.
توجهنا �إىل العقيد الركن �سمعان
ّ
بالقول :من الوا�ضح �أن ل�شرطة منطقة
ال�����ش��م��ال ع��م�ًل�اً ال ي��ن��ت��ه��ي ،م���ا هو
تعليقكم على كثافة العمل الذي
ر�أيناه؟
ق���ال« :ث��م��ة الكثري م��ن عمليات
خ�صو�صا �أننا يف
التحقيق امل�ستمرة،
ً
طرابل�س ال ن���زال يف قلب الأح����داث
الأمنية ،واملهمات املوكلة �إلينا تتطلب
متابعة دقيقة جلميع امل�ستجدات
ال�صغرية والكبرية.
وخ�صو�صا
� ّإن الأح�����داث الأخ��ي��رة
ً
التفجريات ،والتوتر يف املدينة تطلبت
اال���س��ت��ن��ف��ار وو���ض��ع جميع عنا�صرنا
ب��ج��ه��وزي��ة ك��ام��ل��ة .ف��ك��ث��اف��ة ع��دد
امل��وق��وف�ين وال��ت��ح��ق��ي��ق معهم ووج���ود
خميمني ل�لاج��ئ�ين الفل�سطينني يف
املدينة ،يزيد حجم الأع��ب��اء الأمنية،
لكن اجلدية يف العمل والتن�سيق امل�ستمر
�أثمرا نتائج �إيجابية».
وحول �صالحيات ال�شرطة قال العقيد
الركن �سمعان:
«نحن ك�شرطة وجدنا ملعاجلة كل
ما من �ش�أنه �أن ي�سيء اىل �سمعة اجلي�ش

وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية» .و�أ�شار �إىل �أنه
مزدوجا
ً
هناك ملفات تتطلب ح�ًل�اً
لاً
ومراجعة بع�ض املحاكم ،مث مراجعة
املحاكم ال�شرعية والروحية يف بع�ض
احلاالت (اخلالفات الزوجية ،اخلالفات
العقارية واملالية) ،حيث حتال الق�ضايا
�إىل النيابة العامة اال�ستئنافية.
كما �أو�ضح «�أن �شرطة املنطقة تعنى
� ً
أي�ضا ب�ش�ؤون الع�سكريني املتقاعدين
وتقدم لهم اخلدمات يف حال تعر�ضوا لأي
حوادث �أو م�شاكل طارئة».

العقيد الركن �سليمان �سمعان

الأق�سام وهيكليتها

ترتبط قيادة �شرطة منطقة ال�شمال
ع�ضو ًيا بقيادة املنطقة وترتبط بقيادة
اجلي�ش � -أركان اجلي�ش للعديد والنيابة
العامة الع�سكرية يف ما يتعلق بعمل
ال�ضابطة العدلية ،وحت��ال التحقيقات
�إىل ال�شرطة الع�سكرية  -ق�سم التحقيق
والتدقيق ،با�ستثناء تلك التي ي�أتي
التكليف بها م��ن قائد املنطقة يف
ما خ�ص املوا�ضيع التي تتعلق بوحدته
كقائد وحدة كربى.
ل�شرطة منطقة ال�شمال ع��دة نقاط
تقوم باملهمات ،فثمة ف�صيلة يف ثكنة
ع��ن��دق��ت مرتبطة ب�شرطة املنطقة
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حتقيق
ع�سكري
وذل��ك من �أج��ل ت�سريع العمل وتفادي
البعد اجلغرايف عن قيادة املنطقة وحلل
الأمور امل�ستعجلة .وهناك ف�صيلة �أخرى
يف مدر�سة التزلج _ الأرز ،ولديها مهمات
ّ
وت�سلم
متعددة ،مثل ت��أم�ين حرا�سة
املوقوفني وامل�ستدعني للتحقيق ،ت�سيري
الدوريات على الطرقات ل�ضبط خمالفات
الأ�شخا�ص والآليات الع�سكرية...
وتت�ألف الهيكلية العامة ل�شرطة
منطقة ال�شمال من:
قائد �شرطة منطقة ال�شمال وم�ساعده،
م��ف��رزة التحقيق وال��ت��دق��ي��ق ،م��ف��رزة
الت�أديب ،ف�صيلة تدخل (عدد  ،)2خمفر
(ع����دد )2على احل����دود ،عنا�صر �أم��ن
ومراقبة على امل�سابح الع�سكرية ،ومفرزة
الأدلة اجلنائية.
رت��ي��ب ه��ذه امل��ف��رزة امل���ؤه��ل جوزيف
مو�سى �أو�ضح �أن مهماتها هي بالدرجة
الأوىل الك�شف على جميع احل��وادث
التي تخت�ص بالع�سكريني مثل ،القتل،
ال�سرقة ،ح���وادث ال�سري ال��ن��اجت عنها
(حاالت وفاة) ،رفع الب�صمات من م�سرح
اجلرمية ،والتفجريات و�إجراء التحقيقات
ورفع الأدلة.
وع��ن ال�صعوبات التي يواجهونها يف
العمل قال« :نحن نعمل بظروف �صعبة
جدا وب�إمكانات حمدودة ،لكن على
ً
الرغم من ذل��ك نحن نقوم بالواجب
على �أكمل وجه وب�سرية ومو�ضوعية».
يف ختام جولتنا ،ا�ستودعنا قائد �شرطة
منطقة ال�شمال ال���ذي �شكر جملة
«اجلي�ش» على هذه اللفتة الكرمية،
مثنيا
وتوجه �إىل عنا�صر �شرطة املنطقة
ً
ّ
وحتملهم
على �صربهم وثباتهم يف العمل
ّ
طالبا
أمنيا،
ال�ضغوط يف منطقة ح�سا�سة � ً
ً
منهم متابعة العمل مبناقبية و�إن�ضباط.
وق��ال« :بالت�أكيد نحن ل�سنا قطعة
عمالنية على الأر�ض �أو قتالية ،ولكن
نحن «اجل��وك��ر» ال���ذي ي�سهل عمل
جميع الوحدات ،فت�أمني الإن�ضباط على
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الأر�ض وحتقيق العدالة ير�سم �أفق النجاح
يف عملنا الأمني.

اجلنوب:
عزم و�إرادة يف مواجهة ظروف
ا�ستثنائية

ي�شري ق��ائ��د ال�شرطة الع�سكرية يف
منطقة اجلنوب العميد علي احلاج �إىل
ح�سا�سية البقعة اجلغرافية التي متار�س
خ�صو�صا مع
مهماتها،
فيها قطعته
ً
ّ
خميم الالجئني الفل�سطينيني،
وج��ود
ّ
وب��ع��د �أح�����داث منطقة ع�ب�را حيث
تعر�ضت امل�ؤ�س�ســة الع�ســكرية لتعديات
ّ
مبا�شرة...
ويذكر العميد احل��اج � ّأن عمل هذه
ّ
القطعة الع�ضوية يقوم على تقدمي الدعم
وامل�ساندة للقطع الع�سكر ّية ،ف�ضلاً
عن �ضبطها املخالفات وحتديد �سبل
التعامل مع املخالفني من ع�سكريني
ومدنيني خرجوا عن االن�ضباط العام...
بالإ�ضافة �إىل ت��أم�ين عمل ال�ضابطة
العدلية الع�سكرية وت ��أم�ين دوري��ات
ّ
مواكبة لوفود �أجنبية خالل زيارتها
القوات التابعة لبالدها يف لبنان ،ولقوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة العاملة يف لبنان
ً
تنفيذا للربوتوكول املوقع بني الدولة
اللبنانية وبينها ،خالل تنقالت هذه
القوات بني اجلنوب واملناطق الأخرى� ،إىل
�سائر املهمات التي تقوم بها ال�شرطة يف
املناطق.

ح�س ق�ضائي وحما�سة عالية
ّ

املهمات
يف املقابـل ويف �إ���ش��ـ��ارة �إىل
ّ
الناجتة عن الأو���ض��اع الإ�ستثنائية يف
اجلنوب ،يو�ضح العميد علي احلاج �أ ّنه
وعلى الرغم من كرثة املهمات امللقاة
على عاتق ال�شرطة ،ف�إن الع�سكريني
بح�س ق�ضائي وحما�سة
يقومون بعملهم
ّ
ً
تنفيذا للتعليمات ال�صادرة عن
عالية
القيادة .وهو �أمر وا�ضح يعك�سه �أدا�ؤهم
الواعي والدقيق ملهماتهم.
وخري منوذج لهذا الأداء ،ج�سدته حادثة

الأ ّويل  -جمدليون �أواخر العام املن�صرم،
فلوال فطنة عنا�صر حاجز جمدليون
ّ
امل�سل َحني
ومبادرتهم �إىل �إطالق النار على
ترجل منها
اللذين كانا يف ال�سيارة التي ّ
فجر نف�سه على حاجز
�إره��اب��ي ثالث ّ
فرا و�أقدما يف ما
ا أ
ل ّويل ،وقتلهما ،لكانا ّ
بعد على تنفيذ �أعمال �إرهابية مماثلة
(� ّأدت تلك العملية �إىل ا�ست�شهاد الرقيب
�سامر رزق وجرح ع�سكري �آخر).
كذلك يعر�ض العميد احل��اج جردة
ب��امل��ه��م��ات ال��ت��ي ك� ّ�ل��ف��ت ال�����ش��رط��ة

العميد علي احلاج
الع�سكرية يف منطقة اجلنوب بتنفيذها
يف الفرتة املمتدة بني مطلع العام احلايل
وب�ين منت�صفه .بحيث بلغ جمموع
ملفات التحقيق املنجزة  ،1700من
بينها 452 :طلب خدمات 905 ،ملفات
ملوقوفني مدنيني ّ
�سلموا �إىل قوى الأمن،
مدنية ،و21
 42ح��ادث �سري ل�سيارات
ّ
حادث �آليات ع�سكرية...
ويف ختام حديثه ي�ؤكد العميد احلاج
تربر
� ّأن ق�ساوة الظروف ال ميكن �أن ّ
�أي تقاع�س يف العمل .وهذا ما يدركه
ً
�ط�لاق��ا منه
ع�سكريونا ويعملون �إن�
يف ك��ل امل��ه� ّ�م��ات ،كبرية كانت �أم
�صغيـرة.

تكرمي
�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة
«لقد حملتم لواء ال�شرف والت�ضحية والوفاء ،وم�ضيتم �إىل �ساحات احلرية والكرامة ،مل ّبني
نداء الواجب ،ويف يقني كل واحد منكمّ � ،أن ال�شهادة يف �سبيل الوطن هي مطلب الرجال
لكن القدر �شاء �أن تبقوا على قيد احلياة بني �أهلكم ورفاقكم ،و�أن ّ
الأبطال املخل�صنيّ ،
ت�شكلوا
جزءا م�شر ًقا من ذاكرة جي�شكم و�إرثه الع�سكري والوطني.»...
ً

املنا�سبة

ب��ه��ذه الكلمات ،ومبنا�سبة عيد
توجه قائد اجلي�ش العماد جان
اجلي�شّ ،
اً
قهوجي ممثل برئي�س ن��ادي الرتباء
املركزي يف الفيا�ضية ،العميد الركن
ب�سام عيد� ،إىل مئتني من الع�سكريني
ذوي االحتياجات اخلا�صة (متقاعدين
ويف اخلدمة الفعلية) خالل
تكرميهم باحتفال �أقيم
يف النادي.
ح�ضر االحتفال� ،إىل جانب
العميد الركن عيد ،رئي�س
�ش�ؤون الع�سكريني العقيد
الركن ج��ورج فار�س وعدد
من ال�ضباط بالإ�ضافة �إىل
ذوي املحتفى بهم.
ب���داي� ً
��ة ال��ن�����ش��ي��د ال��وط��ن��ي
اللبناين ،ثم كانت كلمة
با�سم قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي �ألقاها العميد
الركن عيد.

كلمة القيادة

تكرمي ع�سكريني عادوا من
�ساحات الواجب حاملني
�آثار ت�ضحياتهم عالمات دائمة
قيادة اجلي�ش

�أنتم جزء م�شرق من ذاكرة جي�شكم
و�إرثه الع�سكري والوطني
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«�أيها الأخوة الأعزاء
��ددا
نلتقي و�إي���اك���م جم� ً
ق��ب��ي��ل ال���ذك���رى ال��ت��ا���س��ع��ة وال�ستني
لت�أ�سي�س اجلي�ش ،ويف هذا اليوم الذي
�أ�صبح مبنزلة تقليد �سنوي� ،أرادته قيادة
ٍ
كمحطة للتعبري عن وفائها
اجلي�ش،
و�إخال�صها ملن بذل الت�ضحيات اجل�سام
على مذبح الوطن ،وللت�أكيد �أنهم
�سيبقون يف قلبها ووجدانها ،عناوين
م�ضيئة ت�ستلهم منها الأجيال وقفات
املجد والبطولة ،ومعاين الفداء ونكران
الذات ،والتزام الر�سالة النبيلة.
�ه�ًل  ب��ك��م يف �أح�����ض��ان
أه�ًلا و���س� اً
ف��� اً
بيتكم وم�ؤ�س�ستكم الأم».
و�أ����ض���اف« :ق���در ل��ب��ن��ان �أن ي��واج��ه
التحديات وامل�صاعب ،وقدر اجلي�ش يف
املقابل �أن يكون حار�سه الأمني ،ودرعه

احل�صني يف ال�شدائد وامل��ل� ّ�م��ات� .إنها
ر�سالتنا التي م�ضت يف �سبيلها قوافل
ال�شهداء واجلرحى من خرية ال�ضباط
والرتباء والأف��راد .وكنتم �أنتم مبثابة
و�سمو
ال�شهداء الأحياء على عظمتها
ّ
�أهدافها ،وها هي تتجدد اليوم مع جتدد
الأخطار املحدقة بالوطن ،ويف طليعتها
خطر ال��ع��دو اال���س��رائ��ي��ل��ي ،بطبيعته
العن�صرية وخمططاته امل�ستمرة ل�ضرب
ً
ن�شاطا
لبنان ،ثم الإره��اب الذي ي��زداد
ً
ووح�شية ،بفعل
واجراما
ً
تفاقم الأزمات الإقليمية
وح�����ال ال��ف��و���ض��ى ال��ت��ي
ي�����ش��ه��ده��ا ال��ع��دي��د من
بلدان املنطقة.
�إال �أنه وعلى الرغم من
هذه التحديات والأخطار،
ي�ستمر اجلي�ش يف �أداء
ّ
مهماته الوطنية ،قو ًيا
متما�سكا ،واث� ً�ق��ا من
ً
قدرته ومن التفاف ال�شعب
ً
حمققا الإجناز تلو
حوله،
الآخر يف الت�صدي للإرهاب
وال���ع���اب���ث�ي�ن ب����الأم����ن،
منيعا
�ك اً�ًلا ���س� ً�دا
وم�����ش� ّ
ً
يف م��واج��ه��ة ري���اح الفنت
وامل����ؤام���رات ،و�أي حماولة
للعودة بالبالد اىل غياهب
احلقبات املظلمة».
ث����م ت����اب����ع ال��ع��م��ي��د
اً
��ائ�ًل�:
ال���رك���ن ع��ي��د ق�
«لقد حملتم لواء ال�شرف
وال��ت�����ض��ح��ي��ة وال����وف����اء،
وم�ضيتم �إىل ���س��اح��ات
ملبني
احلرية والكرامةّ ،
ن���داء ال��واج��ب ،ويف يقني
ك��ل واح���د منكم� ،أن
ال�شهادة يف �سبيل الوطن
ه����ي م��ط��ل��ب ال���رج���ال
الأب����ط����ال امل��خ��ل�����ص�ين،

لكن القدر �شاء �أن تبقوا على قيد
ّ
احلياة بني �أهلكم ورفاقكم ،و�أن
ً
م�شرقا م��ن ذاك��رة
ت�شكلوا ج���ز ًءا
ّ
جي�شكم و�إرث��ه الع�سكري والوطني.
وه��ا �أن��ت��م ال��ي��وم تتابعون امل�سرية ولو
ً
انطالقا من �أن �إ�صابة
بطرق خمتلفة،
الفرد ،وعلى الرغم من ت�أثرياتها على
بع�ض الن�شاطات اجل�سدية ،ال ميكن
نواح
�أن حتول دون عطائه و�إبداعه يف
ٍ
�أخ���رى .وه��ذا م��ا �أثبتموه با�ستمرار،

عرب �إجنازاتكم الباهرة يف جماالت
الفكر والثقافة والفنون وغريها ،ويف
م�شاركتكم �أب��ن��اء جمتمعكم،
ور�شة النهو�ض والتطوير على خمتلف
ال�صعد».
اً
وختم قائل« :عهدنا لكم �أن تبقى
وفية
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية على عادتها ّ
ل��ك��م� ،أم��ي��ن��ة ع��ل��ى ت�ضحياتكم،
�ساهرة على م�ستقبل عائالتكم،
وقريبة منكم يف ك� ِّ
�ل ما حتتاجون
�إليه».
و�شكر ح�ضورهم با�سم قائد
اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي
اً
�سائل
جميعا،
الذي يحييهم
ً
الله لهم ولعائالتهم الكرمية
وال�سمو والطم�أنينة.
دوام اخلري
ّ
بعدها افتتح العميد الركن
عيد حفل الكوكتيل ودعا
اجلميع اىل تناول نخب اجلي�ش
ونخب قائده العماد قهوجي.
ّ
تخلل احلفل تقدمي هدايا
وقد
رمزية للمحتفى بهم.
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ًيدا بيد

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

متتد فيها الأيادي البي�ضاء لتبث الفرحة يف قلوب �أبناء ال�شهداء
�إنها لي�ست املرة الأوىل التي ّ
بالتكافل والت�ضامن مع جلنة تن�سيق ودعم ن�شاطات �أبناء �شهداء اجلي�ش اللبناين التي تر�أ�سها
ال�سيدة جوانا قهوجي مدلج .هذه املرة ،ومن بني امل�ؤمنني بر�سالة اللجنة وب�أهدافها ،كانت
املبادرة ل�شركة «�ألفا» لالت�صاالت التي دعت جمموعة من الفتيان والفتيات بني عمر الـ10
أ�سبوعا يف العا�صمة الفرن�سية باري�س.
والـ� 14سنة �إىل رحلة من العمر حيث �أم�ضوا � ً
تقررت هذه الرحلة بعد �سل�سلة ات�صاالت واجتماعات قامت بها �إدارة «�ألفا» مع
ال�سيدة مدلج ،وقد انتدب من ال�شركة ال�سيد �سامر �شطاحي ومن اللجنة العميد
املتقاعد طوين عازار وال�سيدة كلود الهاليل للإ�شراف على �سري الأمور من الألف
حتى الياء.

باري�س من فوق

جتمع املعنيون
يف ال�صباح الباكر،
ّ
من �أع�ضاء اللجنة و�أبناء الع�سكريني
ال�شهداء وذويهم الذين �أت��وا لوداعهم،
يف مطار بريوت الدويل� .ساعات يف اجلو
تخللتها �أحالم كثرية .يف فرن�سا كان
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يف ا�ستقبالهم امللحق الع�سكري لل�سفارة
اللبنانية يف فرن�سا العميد الركن جورج
رحب باجلميع وعر�ض تقدمي
نادر الذي ّ
�أي م�ساعدة ممكنة.
�إ�سرتاحة يف الفندق �سبقت زي��ارة رمز
ال�سياحة يف باري�س ،برج �إيفل (Tour

�أبناء ال�شهداء
يف باري�س

وبالتكافل والت�ضامن
تتحقق الأحالم...
 )Eiffelواال�ستمتاع بجمال باري�س
يف �صورة بانورامية من الأع��ايل حيث
��رادا
�أخ��ذ اجلميع ���ص��و ًرا تذكارية� ،أف� ً
وجماعات.
يف اليوم الثاينّ ،لبى الأوالد دعوة ال�سفارة
اللبنانية يف فرن�سا �إىل م�أدبة الفطور،
حيث ك��ان يف ا�ستقبالهم القائم
ب�أعمال ال�سفارة ال�سيد غادي اخلوري الذي
رحب بهم و�أ�شاد بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ّ
وب��ج��ه��وده��ا ،وت��غ��نّ ��ى ب��دم��اء ال�شهداء

وب�شرفهم ووفائهم وت�ضحياتهم ...وذلك
بح�ضور امللحق الع�سكري لل�سفارة
اللبنانية يف فرن�سا العميد الركن جورج
نادر.
بعدها ،ك��ان موعدهم مع حديقة
تواري ( )Parc de Thoiryحيث جال
الأوالد بال�سيارات و�شاهدوا احليوانات
م�شيا على الأقدام معاينني
ثم
ً
املفرت�سةّ ،
احليوانات الأليفة ...ليتناولوا بعدها
فرن�سي.
الغداء يف مطعم
ّ

نحن يف ال�شانزيليزيه ً
حقا

يوم ثالث حافل باملحطات ال�سياحية
كان بانتظار الأوالد لدى زيارتهم مقربة
العظماء (Musée de l’armée – Hotel
 ،)National des Invalidesوالتي
انتقلوا بعدها �إىل ميدان الكونكورد
( )Place de la Concordeالذي ميتاز
مبوقعه يف قلب العا�صمة الفرن�سية،
ومنه �إىل الأوب���را (Opéra National
لبنانيا
 .)de Parisثم تناولوا غ��دا ًء
ً
ل��ي��ت��ن��زه��وا بعد
الظهر يف �شوارع
ال�����ش��ان��زي��ل��ي��زي��ه
( Avenue
des Champs
 )Elyséesحيث
قو�س الن�صر (Arc
)de Triomphe
�شيد خالل
ال��ذي ّ
ع��ه��د ن��اب��ول��ي��ون
الأول.

يف اليوم الرابع ،وبعد تناول الفطور يف
الفندق ،ذهبوا �إىل كني�سة «القلب
الأق��د���س» ( )Sacré Cœurيف قلب
مومنارتر ( .)Montmartreوكانت
�شيقة تنتظرهم بعدها؛ فال�سيد
مفاج�أة ّ
خ�صي�صا
ع�ساف �شكر وعائلته قدموا
ً
من بلجيكا �إىل فرن�سا بعد معرفتهم
بوجود �أبناء �شهداء امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
هنا ،ودعوهم لتم�ضية نهار ب�ضيافتهم
حيث تناولوا الغداء يف مطعم لبناين
معا بجولة يف املرتو
فخم .بعدها قاموا ً
احلي الالتيني ()Quartier Latin
وزاروا
ّ
ب�أزقته وزواري��ب��ه حيث �صادفوا �إح��دى
الفرق التي تغني يف الطرقات وغنّ ت
لهم وللبنان .خ��ت��ام النهار الطويل
كان زيارة «كاتدرائية ال�سيدة العذراء»
(Cathédrale Notre Dame de
 ،)Parisوالتي تعترب من �أه��م املعامل
الأثرية وال�سياحية يف باري�س.

فليكن احللم �أطول!

اليوم اخلام�س ،ك��ان اليوم املنتظر
للكبار وال�صغار؛ �إن��ه ي��وم زي��ارة «�أورو
دي��زين» ( )Euro Disneyال��ذي كان
مميزًا مليئً ا باملغامرات� ،سافر خالله
ّ
اجلميع يف رحلة الأحالم و�أم�ضوا �أوقا ًتا
حافلة باملرح واخ��ت�بروا جتربة جديدة
مل يرد �أحد منهم العودة منها �إىل �أر�ض
الواقع.
ويف اليوم ال�ساد�س والأخري ،جال الأوالد
يف �أح��ي��اء باري�س و�شوارعها الكبرية
ً
جولة �أخ�يرة قبل تو�ضيب �أغرا�ضهم
والعودة بذكرياتهم اجلميلة �إىل ربوع
الوطن الأم ...لبنان.
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وقفة وفاء
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثلاً بالعميد
تخليدا
الركن �شامل روكز� ،إفتتحت حديقة للأطفال
ً
لذكرى املالزم الأول ال�شهيد جورج بو �صعب بدعم من
م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري ،وذلك يف
م�سقط ر�أ�سه يف بلدة ر�أ�س بعلبك.

حديقة جديدة للأطفال
يف ر�أ�س بعلبك

تخليدا لذكرى املالزم الأول
ً
ال�شهيد جورج بو �صعب
ح�ضر الإحتفال راع��ي �أبر�شية بعلبك للروم امللكيني
اً
ممثل
الكاثوليك املطران اليا�س رحال ،النائب �إميل رحمه
العماد مي�شال عون ،املدير العام ال�سابق لأمن الدولة اللواء
�إدوار من�صور ،حمافظ بعلبك -الهرمل الدكتور ب�شري خ�ضر،
رئي�س و�أع�ضاء بلدية بعلبك ،خماتري املنطقة ،عدد كبري
من ال�ضباط رفاق ال�شهيد ،رئي�سة و�أع�ضاء م�ؤ�س�سة العاقوري،
عائلة ال�شهيد و�أهايل البلدة .تخلل الإحتفال قدا�س وجناز
مبنا�سبة مرور �سنة على ا�ست�شهاد بو �صعب يف كني�سة مار
أكد فيها «� ّأن
اليا�س ،تر�أ�سه املطران رحال الذي �ألقى عظة � ّ
ال�شهيد ب�شهادته ينال �إكليل اخللود ،و�أن ر�أ�س بعلبك تفتخر
بال�شهيد جورج كما افتخرت ب�شهداء كرث من البلدة ق�ضوا
دفاعا عن الوطن» ،وطالب «ب�إطالق يد اجلي�ش وتركه يعمل
ً
منا�سبا مل�صلحة الوطن ،وال�ضرب بيد من
يف ظل قيادته مبا يراه
ً
حديد للق�ضاء على التكفرييني واملتع�صبني».
بعد القدا�س �ألقيت كلمات باملنا�سبة ،حيث �شدد حمافظ
بعلبك -الهرمل على �أهمية دور اجلي�ش مثمنً ا ت�ضحيات
�شهدائه .وتناول رئي�س املجل�س البلدي املهند�س ه�شام العرجا
مزايا ال�شهيد...
حتدث با�سم م�ؤ�س�سة العاقوري
�أما املحامي جان العاقوري الذي ّ
ف��ق��د �أك���د الإل��ت��ح��ام بامل�ؤ�س�سة
وتوجهت �إبنة ال�شهيد
الع�سكرية،
ّ
جدا
�أونيل بو �صعب بكلمات م�ؤثرة ً
�إىل والدها معربة عن ا�شتياقها �إليه.
كلمة الرعاية التي �ألقاها العميد

ال���رك���ن ���ش��ام��ل
��وه���ت
روك�������ز ن� ّ
مب��زاي��ا ال�شهيد
البطل الذي ارتفع
يف �ساحة الواجب
ت�صدي قوى
�أث��ن��اء
ّ
اجلي�ش لع�صابات
الغدر والإج���رام يف
بلدة عربا _ �صيدا
ق��ب��ل ن��ح��و ع���ام،
دفاعا عن
وذل��ك
ً
����س�ل�ام���ة �أه���ل���ه
و�شرف م�ؤ�س�سته،
م�ؤ�س�سة اجلي�ش
ال�ضامنة لوحدة
ال��وط��ن و�سيادته
وا����س���ت���ق�ل�ال���ه.
«تتقدم
و�أ���ض��اف:
ّ
معاين ال�شهادة ل��دى القيادة على كل امل��ع��اين ،كيف ال
وهي ركن �أ�سا�س من �أرك��ان ال�شعار الع�سكري ،ت�أمر بها
الت�ضحية ،وميليها ال�شرف والوفاء ،وي�صنعها ا�ستب�سال ال�شهيد
يقدم دمه الطاهر قربا ًنا على
وتفانيه يف �ساحة الوغى ،وهو ّ
مذبح الوطن ،ثم ت�ستحيل �شعلة يف �أيدي رفاقه الذين يوا�صلون
درب البطوالت التي بد�أها ،وعائلته التي تتابع ر�سالته الوطنية
واالجتماعية من بعده ،بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الأم.
ّ
أبدا عن �أبنائها ،فتدعم �أهلهم وترعى
هذه امل�ؤ�س�سة ال
تتخلى � ً
�أوالدهم ،وترفع �أ�سماءهم نا�صعة زاهية فوق املواقع والثكنات
وال�ساحات واحلدائق ،وهذا ما تواعدنا اليوم على القيام به
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري
بكل فخر واعتزاز».
وختم كلمته ب�شكر املجل�س البلدي يف ر�أ�س بعلبك على
�شيدت احلديقة ،وجميع الذين �ساهموا
تقدميه الأر�ض حيث ّ
يف تقدمي العون ملا فيه خدمة الوطن و�أبنائه.
دروعا تذكارية
قدمت عائلة ال�شهيد بو �صعب
ً
يف اخلتامّ ،
لكل من قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،قائد فوج املغاوير
العميد الركن �شامل روكز ،املجل�س البلدي ،رئي�سة م�ؤ�س�سة
العاقوري ال�سيدة ليا العاقوري واملقدم عماد خري�ش.
ث��م انتقل اجلميع �إىل افتتاح
احلديقة و�إزاح��ة ال�ستار عن اللوحة
التذكارية ،وجالوا يف �أرجائها بعدما
متّ جتهيزها مب��ا ي��ت�لاءم و�أح�لام
الأطفال .وكان غداء باملنا�سبة.
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درا�سات
و�أبحاث

تعريف كال�سيكي �أويل

�إعداد :د� .أحمد علو
عميد متقاعد

املخابرات �أو اال�ستخبارات �أو املكتب
الثاين �أو الأم��ن� ،أو �أي ا�سم �آخ��ر ،هي
جهاز �أو م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات الدولة
تخت�ص م��ب��دئ� ً�ي��ا بجمع املعلومات
املختلفة داخل الدولة وتقوم بتحليلها،
وتقييمها لرتفعها �إىل ال�سلطة العليا
يف ال��ب�لاد ،وه��ي ع��ادة م��ا تعمل على
تنفيذ �سيا�سات احلكومة .كما تعنى
املخابرات بجمع املعلومات عن البلدان
وامل�ؤ�س�سات الأجنبية وتقييمها ،وتقوم
مبكافحة التج�س�س ،وكل ما من �ش�أنه
�إ�ضعاف البالد ،و�أمنها القومي ،وهذا ما
يتمثل يف وكالة مكافحة املخابرات
�أو وكالة مكافحة التج�س�س .وت�شارك
بع�ض وكاالت مكافحة املخابرات يف
عمليات �سرية� ،أي �أنها تتوىل ب�شكل
�سري �أن�شطة �سيا�سية و�أمنية ا�ستباقية
ملنع �أحداث� ،أو الت�أثري يف جمرى الأحداث
يف بلدان �أجنبية ،وهي حتتاج لقدرات
فائقة وعالية من الذكاء.
املخابرات �إ ًذا ،هي �أن تعرف وتدقق،
ّ
وكلما عرفت �أكرث
لأن املعرفة قوة،
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«ال�شرط الوحيد النت�صار ال�شر هو عدم فعل الرجال ال�صاحلني �شيئًا».
(�إدموند بريك )1797 - 1729

املخابرات
فن ر�صد اخلطر
والتعامل معه
ك��ان��ت �أق�����وى ،ث��م حت��ل��ل ،وت��ق� ِّ�ي��م،
وبعدها تتوقع وتقدر ،ومن ثم ت�ستبق.
وتهدف وظيفة املخابرات يف الأ�سا�س
اىل حتقيق الأمن واال�ستقرار للدولة �أ ًّيا
وتوجهها ال�سيا�سي� ،أو
يكن تكوينها
ّ
فكرها االيديولوجي.

الأمن القومي

ً
�شرطا للحفاظ
يعترب الأم��ن القومي
ع��ل��ى ب��ق��اء ال��دول��ة وذل���ك م��ن خ�لال
ا�ستخدام عنا�صر قوة الدولة االقت�صادية
والع�سكرية وال�سيا�سية والدبلوما�سية.
لكن الرتكيز على القوة الع�سكرية
والأمنية يبقى الو�سيلة الأف�ضل للحفاظ
على �أم��ن ال��دول��ة القومي ،و�إذا كان
ا�ستخدام الدبلوما�سية حل�شد احللفاء،
وتخفيف التهديدات ،وتفعيل القوة

يرى البع�ض �أن االمن الب�شري هو
غياب هاج�سي اخلوف واحلاجة،
واخلطر والتهديد من املجهول� ،أو
من املعلوم (الطبيعة والإن�سان)،
لذلك فاملعرفة امل�سبقة �ضرورية
لتاليف ه��ذه الأخ��ط��ار وجتنّب
التهديد� .أم��ا الو�سيلة ،فهي
اال�ستخبار بطرقه املتنوعة،
بهدف بناء منظومة افكار ت�ساعد
على فهم الأخطار والتهديدات
(بناء م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة بهذه
املهمة) ،ومن ثم �إيجاد الو�سائل
املنا�سبة ملكافحتها �أو الت�صدي
لها ،و� ً
أي�ضا من خالل م�ؤ�س�سات
و�أجهزة متخ�ص�صة.

االقت�صادية ،واحلفاظ على
ق����وات م�����س��ل��ح��ة منا�سبة
وفعالة ،من �ضرورات الأمن
ال��وط��ن��ي ،ف����� ّإن ا���س��ت��خ��دام
اجهزة اال�ستخبارات لال�ستق�صاء وجمع
املعلومات ال�سرية ومكافحة التج�س�س
و�شبكات الإرهاب ،والت�صدي للأعمال
ّ
املخلة بالأمن الوطني وا�ستباقها ،بات
يعترب ال��ي��وم م��ن �أه���م دع��ائ��م الأم��ن
القومي حلماية املجتمع والدولة.

يف معنى اال�ستخبارات

علم اال�ستخبارات ه��و البحث عن
ال�شيء الغام�ض ملعرفته ،و�سبل املعرفة
هذه يجب �أن تبنى على �أ�س�س �سليمة
وم��ت��ي��ن��ة ،م��ن بينها التن�سيق بني
الأج��ه��زة ب�شكل ال ي���ؤدي �إىل ت�ضارب
م�صالح �أو �صالحيات بينها ،وبالتايل اىل
�سلبا
فقدان الهدف من وجودها والت�أثري ً
على �أمن املجتمع .ف�أجهزة املخابرات
اهتز
ه��ي العمود الفقري للدولة� ،إذا
ّ

انهارت الدولةّ � .إن تعدد �أجهزة املخابرات
وت�شعبها يف الدولة الواحدة ،وبغياب ر�ؤية
ّ
ا�سرتاتيجية موحدة لأهدافها ،و�آلية
تن�سيقية يف عملها ،وارتباط بع�ضها
بتوجهات �سيا�سية خا�صة� ،سي�ؤدي اىل
ّ
ت�شابك ا�ستخباري و�سيا�سي ما ،قد يخلق
دولاً متعددة داخل الدولة الواحدة.
اال���س��ت��خ��ب��اراتً � ،إذا��� ،س��واء �أك��ان��ت
م�صلحة� ،أم وكالة� ،أم مديرية� ،أم �شعبة
وفق تنظيمها وت�سميتها من قبل الدول
املختلفة� ،إمنا هي جمموع امل�ؤ�س�سات
والأج��ه��زة والت�شكيالت التي تعنى
بجمع املعلومات والأخ��ب��ار ال�سيا�سية
ّ
املتعلقة بالعدو
والع�سكرية واالقت�صادية
ثم تعمد �إىل حتليلها
ب�شكل عام ،ومن ّ
ثم تقييمها وتقديرها واق�تراح احللول
املنا�سبة لها .وكذلك تهتم املخابرات
مبكافحة ن�شاط العدو وعمالئه و�إف�شال
�أو �إبطال اعمال التج�س�س والتخريب التي
ينوي القيام بها للت�أثري يف الأمن الوطني.

تاريخ اال�ستخبار منذ القدمي
وحتى اليوم

يعترب بع�ض امل�ؤرخني �أن اال�ستخبار هو �أول
عمل قام به الإن�سان منذ �آالف ال�سنني،
فهو قام باال�ستطالع واال�ستك�شاف
ً
بحثا عن الأر�ض املنا�سبة واملاء� ،أو ال�صيد
ال�ستمرار بقائه .وبعدما �أ�صبح يعي�ش يف
جمموعات ب�شرية ،كان ير�سل �أف��را ًدا
ال�ستطالع املعلومات وجمعها عن
جمموعات ب�شرية �أخرى جتاوره ملعرفة
طريقة حياتها� ،أو توجهاتها� ،أو نواياها،
متهيدا لالعتداء
حلماية نف�سه� ،أو
ً
عليها� ،أو للتحالف معها .وملا قامت
املمالك وال���دول ،وامتلكت اجليو�ش
والأ�سلحة ،واندلعت احل��روب ل�سبب �أو
لآخر ،اكت�شف الإن�سان �أهمية معرفة
�أ�سرار قوة اخل�صم �أو نقاط �ضعفه ،فكان
عمل اجلوا�سي�س وال��ع��م�لاء ذا فوائد
كبرية على هذه الدول.
ي��رى كثري م��ن امل ��ؤرخ�ين والباحثني
� ّأن الفراعنة القدماء ،كانوا �أول من

مار�س �أعمال املخابرات والتج�س�س يف
احلرب 1292 – 1550( ،ق.م ،).وبخا�صة
يف عهد الفرعون حتومت�س الثالث وقائد
جي�شه «ت��وت» ،يف �أثناء ح�صاره بلدة
يافا ال�ساحلية .فقد �أدخ��ل جمموعة
من جنده �إىل ميناء البلدة داخل الأ�سوار
يف �أكيا�س القمح ،لإ�شاعة الفو�ضى
واالرت��ب��اك يف �صفوف ال�سكان وفتح
ما ميكن من �أبواب احل�صن للجي�ش
املرابط خارجها.
كما ورد يف «التوراة» �أن النبي مو�سى
عندما خرج من م�صر وو�صل �إىل �شمال
�سيناء ،جمع رج��ال��ه واخ��ت��ار منهم
�سبعني رجلاً وطلب منهم التوجه �إىل
والتج�س�س
�أر�ض كنعان وا�ستطالعها
ّ
عليها ،قائلاً لهم« :ا�صعدوا من هنا
�إىل اجلنوب ،وا�صعدوا �إىل اجلبل ،وانظروا
الأر�ض ما هي وال�شعب ال�ساكن فيها،
أق��وي هو �أم �ضعيف ،قليل �أم كثري؟
� ّ
وكيف هي الأر���ض� ،أجيدة؟ �أم رديئة؟
وم��ا هي امل��دن التي هو �ساكن فيها،
�أخم��ي��م��ات �أم ح�صون؟ والأر�����ض �أه��ي
�سمينة �أم هزيلة؟ �أفيها �شجر �أم ال؟
وت�شددوا فخذوا من ثمر الأر�ض».
وعاد جوا�سي�س مو�سى ليقولوا�« :إن �أر�ض
كنعان يتدفق منها اللنب والع�سل،
و�إن �سكانها من العمالقة اجلبابرة
ال�ضخام» .وهكذا يبدو �أن التعليمات
التي �أ�صدرها النبي مو�سى جلوا�سي�سه
تغطي �أكرث الأمور اجلوهرية يف مهمة
�أي جا�سو�س.
كما ورد يف ق�ص�ص القر�آن �أن «هدهد»
النبي �سليمان ذهب «ي�ستطلع» اجلوار،
وملا عاد �إليه �أتاه بنب�أ عن مملكة �سب�أ
(�سورة النمل – �آية .)22

اجلا�سو�سية يف ال�شرق

يعترب «���ص��ن ت���زو» �صاحب كتاب
«فن احلرب» (عا�ش يف القرن اخلام�س
ق.م .يف ال�صني) �أن العمليات ال�سرية
هي الأ�سا�س يف احلرب ،وعليها ي�ستند
اجلي�ش يف تنفيذ �أي م��ن حتركاته.

واجلا�سو�سية بنظره من �أه��م �أ�سباب
انت�صار القائد الع�سكري� ،إ�ضافة �إىل
التخطيط التكتي واال�سرتاتيجي ،وقد
ال�سريني
�صنّ ف اجلوا�سي�س �أو العمالء
ّ
أنواعا خم�سة هي:
� ً
• العمالء املحليون :مواطنون حمليون
يتقا�ضون مكاف�آت على املعلومات.
• عمالء ال��داخ��ل :خائن يف �صفوف
العدو.
مزدوجا.
• عمالء مزدوجون :ي�ؤدون دو ًرا
ً
• عمالء ي�ضحى بهم :عميل اعتاد
تزويد العدو معلومات كاذبة ،يحتمل
قتله يف ما بعد.
• عمالء �أيابون :عميل مدرب يعتمد
عليه يف العودة من مهمته ب�أمان.
كذلك يقول «�صن ت��زو»�« :إن من
يعرف عدوه يعرف نف�سه ،ويخو�ض مئة
معركة بدون خطر .فالأمري امل�ستنري
والعماد املدرك يغلبان العدو يف كل مرة
يتحركان بها ،واذا كانت اجنازاتهما
تفوق امل��أل��وف فهذا بف�ضل اال�ستعالم
امل�سبق ،واال�ستعالم امل�سبق ال نح�صل
عليه بوا�سطة الأرواح وال بالقوى اخلارقة
للطبيعة وال باملقارنة م��ع الأح���داث
الغابرة وال باحل�سابات الفلكية� ،إمنا
يجب احل�صول عليه من الرجال الذين
يعرفون و�ضع العدو».
كذلك و�ضع �شاناكيا ()Chanakya
يف ال��ه��ن��د ك��ت��ا ًب��ا م�����ش��ه��و ًرا ا�سمه
«�أرتا�ش�سرتا» ( )Arthachastraوذلك
يف ال��ق��رن ال��راب��ع قبل امل��ي�لاد (- 350
 283ق.م ).وفيه �شرح فن �إدارة الدولة،
واالقت�صاد واال�سرتاتيجيا الع�سكرية،
ال�سريني
وخداع العدو وا�ستخدام العمالء
ّ
واجلوا�سي�س يف ت�أمني الن�صر على العدو.
وكان له ولكتابه ف�ضل كبري يف �إقامة
�إم�براط��وري��ة «م��وري��ا» يف الهند بقيادة
الإمرباطور «�شاندرا غوبتا» (Chandra
.)gupta
يف اليابان ظهر يف القرن الرابع ع�شر
فر�سان «النينجا» (( )Ninjasمعنى
الكلمة «غري املرئي» �أو فن «التخفي» �أو
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درا�سات
و�أبحاث
«ال�شبح») ،وكانوا مد ّربني على �أ�صعب
الأع��م��ال القتالية وامل��ه��ارات وال�سرعة
واخلفة ،ويكلفون مبهمات االغتيال
والتج�س�س وغريها من الأعمال الأمنية
ّ
غري التقليدية.

املخابرات والأمن

ي��ذك��ر ال��ت��اري��خ ،وال��ع�����س��ك��ري منه
ب�شكل خا�ص� ،أهمية عمل املخابرات
واال���س��ت��ط�لاع والتج�س�س ،ودوره����ا يف
احل���روب ،ذل��ك �أن ه��ذا العمل يرتبط
أ�سا�سيا
مبفهوم �آخ���ر ،ويعترب م��ب��د�أ �
ً
من مبادئ احلرب وهو الأم��ن� ،أي �أمن
اجليو�ش و�سالمة انتقالها ومتركزها
وحركات وحداتها� ،سواء �أكان ذلك
يف فرتة ال�سلم �أم يف فرتة احلرب .فالأمن
من �أهم عنا�صر جناح القائد يف ت�أمني
الن�صر يف املعركة �أو يف احل���رب ،وهو
يتطلب عملاً م�ستم ًرا ،ملعرفة العدو.
لذلك كان القائد ير�سل «العيون» �أي
اجلوا�سي�س ال�ستطالع طبيعة الأر���ض
وت�ضاري�سها ،الأنهار واجلبال وامل�سالك
املحتملة ل��ت��ق��دم ال���ع���دو� ،أو لتقدم
وخ�صو�صا تلك التي ال ميكن
ال�صديق
ً
ت��وق��ع��ه��ا ...ال���خ ،وه���ذا ال��ف��ن مار�سه
�أك�ثر القادة الع�سكريني منذ القدم،
م��رو ًرا بالإ�سكندر وهنيبعل والرومان
وامل�سلمني العرب واملغول والعثمانيني،
وحتى نابوليون ب��ون��اب��رت .وق��د �أك��د
القائد الإنكليزي اجلرنال ولنغتون الذي
هزم نابوليون بونابرت يف معركة واترلو
(� )1815أن «كل اعمال احلرب هي �أن
تعرف ماذا يجري يف اجلهة ااملقابلة من
التل».

املخابرات يف الع�صور احلديثة

� ّأ�س�س الرئي�س االمريكي الأول جورج
وا�شنطن �أول جهاز خمابرات (اخلدمات
ال�سرية  )Secret Servicesخالل
حرب اال�ستقالل ،وخ�ص�ص له ميزانية
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خ���ا����ص���ة ل��ي��ق��وم
ب����أع���م���ال���ه ف��وق
الأر�ض الأمريكية
ويف اوروب�������ا �ضد
الإنكليز.
و�أث��ب��ت��ت معظم
االح���داث �أهمية
ت����واف����ر �أج���ه���زة
خم������اب������رات �أو
ج��وا���س��ي�����س بني
ال�����دول .وق���د ق��ام
ب��ه��ذه امل��ه��م��ة يف
فرتة ما املبعوثون
والقنا�صل وال�سفراء
وب��ع�����ض ال��ت��ج��ار
ورج���ال الأع��م��ال
والرحالة ،وبخا�صة
يف القرون الو�سطى
والع�صور احلديثة.
ك��ر���س��ت
وق����د
ّ
احلربان العامليتان
الأوىل وال��ث��ان��ي��ة
�أهمية �أجهزة املخابرات و�أظهرت �أن
اليد العليا يف احل��رب هي ملن ميلك
املعلومات وي�ستثمرها يف ر�سم خمطط
الن�صر وتغيري م�صري احلرب.

�أجهزة املخابرات العاملية

تعترب خمابرات ال��دول الكربى �أقوى
�أجهزة املخابرات يف العامل ،وبخا�صة الدول
الأوروبية والواليات املتحدة الأمريكية
كر�ست
وبع�ض دول ال�شرق الأق�صى .وقد ّ
وجودها احلروب التي اندلعت بني هذه
ال��دول خ�لال ق��رون ،وازدادت �أهميتها
ب�سبب التناف�س ال�سيا�سي والإقت�صادي
والتكنولوجي وال�صناعي.
• وكالة املخابرات املركزية (:)CIA
�شكل الهجوم الياباين على بريل
ّ
هاربر يف ج��زر ه��اواي الأمريكية يف 7
كانون الأول  ،1941وع��دم اكت�شاف
املخابرات الأمريكية له قبل وقوعه،
لهيبة
���ص��دم��ة معنوية وع�سكرية َ

ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،م��ا دف��ع الرئي�س
الأمريكي روزفلت لت�أ�سي�س «مكتب
اخلدمات اال�سرتاتيجية» ( )1942والذي
�شكل �أ�سا�س �إن�شاء «وكالة املخابرات
املركزية الأمريكية» (���س��ي�.آي�.إي)
العام  .1947وتهتم هذه الوكالة مبعرفة
كل ما يجري يف العامل خارج الواليات
املتحدة منذ ذل��ك ال��وق��ت ،وه��ي تعترب
من �أق��وى �أجهزة املخابرات يف العامل،
ومتتلك امكانات هائلة ب�شرية ومادية
وتقنية.
• املخابرات الرو�سية (:)FSB
عزز ال�صراع ال�سوفياتي الأمريكي ما
بعد احل��رب العاملية الثانية ،وانق�سام
العامل اىل حمورين حولهما� ،إن�شاء جهاز
خمابرات رو�سي مركزي ( )KGBيهتم
ب�أمن دول الإحتاد ال�سوفياتي ومتابعة �أدق
التفا�صيل ال�سيا�سية والع�سكرية فيها،
مبعاونة �أجهزة رديفة يف كل دولة من
دوله .وكذلك متابعة ما يجري يف بقية

دول العامل وبخا�صة يف اوروب��ا والواليات
املتحدة .وتركز عمله يف مكافحة
اجلا�سو�سية الغربية والقيام بالتج�س�س
ال�صناعي والتكنولوجي والع�سكري.
وب��ع��د ت��ف��ك��ك االحت����اد ال�سوفياتي
ال�سابق ،ان�شىء اجلهاز اجلديد ()FSB
على قاعدة اجلهاز القدمي ،وه��و من
اقوى الأجهزة يف العامل على ال�صعيدين
الداخلي واخلارجي.
لقد و�سم ال�صراع بني هذين اجلهازين
وحلفائهما مرحلة ما عرف باحلرب
ال��ب��اردة ب�ين اجل��ب��اري��ن ،على ام��ت��داد
م�ساحة العامل .فبالإ�ضافة اىل ال�صراع
املبا�شر بينهما ،متيزت ه��ذه احلقبة
بكرثة التدخالت التي كانت تتم علنً ا
�أو من وراء ال�ستار من قبلهما يف كثري
ريا
من ال��دول التي �شهدت ع��د ًدا كب ً
من الإنقالبات وتغيري �أنظمة احلكم
املوالية لأي منهما� ،أو الإغتياالت �أو
احلروب.
ب��الإ���ض��اف��ة اىل ه��ذي��ن اجل��ه��ازي��ن
ال��ك��ب�يري��ن ،مي��ك��ن مت��ي��ي��ز بع�ض
الأج��ه��زة الأوروب���ي���ة ال��ق��وي��ة كجهاز
وكالة املخابرات الإنكليزية اخلارجية
( )MI6والفرن�سية ( ،)DGSEوالأملانية
(.)BND
ويف ال��ع��امل العربي تعترب املخابرات
امل�صرية من �أك�ثر �أج��ه��زة املخابرات
ً
ن�شاطا وف��اع��ل��ي��ة ،تليها اجل��زائ��ري��ة
وال�سعودية ،واللبنانية.
كذلك يف �آ�سيا ميكن اعتبار �أجهزة
خمابرات الباك�ستان وال�صني وا�سرتاليا
والهند والعدو اال�سرائيلي و�إيران وتركيا،
من �أك�ثر �أجهزة املخابرات الفاعلة
على م�ستوى املنطقة والعامل.

القدمي وحتى الع�صر احلا�ضر ،وبخا�صة
يف التاريخ املعا�صر .وق��د متيزت هذه
العمليات باملفاج�أة كما يف حرب العام
� ،1967أو اخلداع اال�سرتاتيجي كما يف
حرب ت�شرين الأول العام  1973بني �سوريا
وم�صر وا�سرائيل.
وقد غيرّ ت بع�ض عمليات املخابرات
م�صري احل���رب ،كما ح�صل عندما
اعرت�ضت املخابرات الربيطانية خالل
احل��رب العاملية الأوىل برقية ار�سلتها
املانيا �إىل املك�سيك تدعوها فيها �إىل
�شن احلرب �ضد الواليات املتحدة (برقية
زميرمان العام  ،)1917ما دفع بالأخرية
�إىل دخول احلرب اىل جانب احللفاء.
ك��ذل��ك ك���ان ل��ل��م��خ��اب��رات ت��أث�ير
مبا�شر يف قرار بع�ض القادة الع�سكريني
او الزعماء ال�سيا�سيني ،وبخا�صة بني
املخابرات الأملانية واملخابرات الربيطانية
وخمابرات احللفاء خالل احلرب العاملية
ال��ث��ان��ي��ة ،ح��ي��ث ك���ان للمخابرات
ال�بري��ط��ان��ي��ة دور ك��ب�ير يف ك�شف
وحتليل اجل��زء الأك�بر من االت�صاالت
ال�سرية الأملانية على امل�ستويني ال�سيا�سي
والع�سكري ،بعد احل�صول على �آل��ة
متطورة املانية لتوزيع االت�صاالت (�إنيغما
 ،)Enigmaوذلك بعملية خمابراتية
�سرية خا�صة ومعقدة.
ويف ال�سياق نف�سه عمد احللفاء �إىل
ت�ضليل الأمل��ان من خالل �سل�سلة من
�أع��م��ال التمويه واملخابرات بالو�سائل
املختلفة ح��ول موعد االن��زال الكبري
وم��ك��ان��ه يف منطقة ال��ن��ورم��ان��دي يف
حزيران العام ( 1944عملية �أوفرلورد)،
وجعلوهم يعتقدون �أن االنزال �سيتم يف
منطقة كاليه يف �شمال فرن�سا.

�أهم عمليات املخابرات

املخابرات يف اجلي�ش اللبناين:
من املكتب الثاين �إىل املديرية

كثرية هي العمليات التي قامت بها
املخابرات واجلا�سو�سية يف العامل منذ
فجر التاريخ ،وكان لها ت�أثري كبري يف
تغيري �سري الأحداث �أو املعارك �أو احلروب،
وبالتايل رمبا غريت جمرى التاريخ منذ

يف مطلع �شهر �آب من العام ،1945
و�ضعت الأ�س�س لإن�شاء املكتب الثاين
يف اجلي�ش اللبناين باال�ستناد �إىل بع�ض
املعلومات واملعطيات امل��ت��واف��رة من

املكتب ال��ث��اين الفرن�سي ال��ذي غ��ادر
لبنان .وق��د اعتمدت يف ذل��ك املبادئ
الآتية:
 حتقيق وجمع املعلومات ال�ضروريةلأمن اجلي�ش والوطن مبختلف الو�سائل
الب�شرية واملادية (عمالء� ،إف�شاء �أ�سرار،
ت��ق��اري��ر �أج��ه��زة متخ�ص�صة ،تن�صت،
من�شورات خا�صة ،مراقبة ،جت�س�س،
معلومات� ،أح��ادي��ث� ،صحافة ،تبادل
معلومات ،تقارير علمية ...الخ).
 جمع وف���رز وتقمي�ش املعلوماتاملجمعة من امل�صادر املختلفة ،وحتليلها،
ومقاطعتها ،ونقدها ،وال��ت��أك��د من
�صحتها ،وبعد ذلك ا�ستنتاج اخلال�صة
مع �إب��داء ر�أي امل�س�ؤول ،ومن ثم رفعها
�إىل ال�سلطات العليا الع�سكرية واملدنية
وفق ت�سل�سلها الهرمي.
وباخت�صار ،ف ��إن عمل اجلهاز كان
جممعة (�أو
يهدف �إىل تقدمي ���ص��ورة
ّ
مركبة) ،تامة قدر الإمكان ،و�صادقة
ّ
للقائد ،ع��ن ن��واي��ا ال��ع��دو وخمططاته
العدوانية يف املجاالت املختلفة.
ك��ان النقيب �إم��ي��ل ب�ستاين (قائد
اجلي�ش يف ما بعد) �أول رئي�س للمكتب
الثاين بعد �إن�شائه ،وقد طلب منه اللواء
ف�ؤاد �شهاب قائد اجلي�ش يف ذلك الوقت
�أن ي�ضع الرتتيبات ال�لازم��ة ويقرتح
الإج��راءات التي ت�ساعده على النجاح
يف مهمته ،ومنحه مبلغ � 17أل��ف لرية
لبنانية من موازنة وزارة الدفاع لت�أمني
النفقات.
تعرثت انطالقة املكتب الثاين خالل
ال�سنوات االوىل م��ن ت�أليفه لأ�سباب
متعددة ،منها �ضعف امليزانية وعدم وجود
عنا�صر كافية ،وتبدل رئا�سته مرات
عديدة ،وع��دم تركيز االهتمام على
عمله يف هذه املرحلة� ،أو رمبا ب�سبب
اخلالفات ال�سيا�سية التي بد�أت تع�صف
يف البالد بني م�ؤيد ومعار�ض للرئي�س
ب�شارة اخلوري داخل م�ؤ�س�سة القيادة� ،أو
ب�سبب االتكال على جهاز الأمن العام.
ب���د�أ ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر املكتب
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درا�سات
و�أبحاث
اعتبا ًرا من العام  ،1956وذل��ك ب�سبب
ازدي����اد احل����وادث الأم��ن��ي��ة يف لبنان،
وبخا�صة بعد العدوان الثالثي على م�صر
وم��وق��ف لبنان الر�سمي منه ،وك�ثرة
�شبكات املخابرات الأجنبية والتج�س�س
والتهريب والتخريب .ففي تلك الفرتة
وتو�سع ن�شاطه
رفعت ميزانية املكتب
ّ
واهتماماته وم��دى عمله ،ومن��ا دوره
ّ
وتدخله يف احلياة ال�سيا�سية اللبنانية،
وكذلك داخ��ل امل�ؤ�س�سة ،وبخا�صة يف
�أح���داث ال��ع��ام  1958التي اندلعت يف
لبنان .وتعزز دور املكتب الثاين يف احلياة

ال�سيا�سية اللبنانية بعد و�صول اللواء
�شهاب �إىل رئا�سة اجلمهورية ،و�أ�صبح
العمود الفقري للنظام والدولة اللبنانية
طيلة الفرتة ال�شهابية وحتى العام .1970
مع مطلع ال�سبعينيات حت� ّ�ول ا�سم
املكتب الثاين ف�أ�صبح ال�شعبة الثانية،
وبقي كذلك حتى العام  1979عندما
و�ضع ق��ان��ون جديد للدفاع واجلي�ش
( )3/79على �أثر احلرب الأهلية 1975
  ،1976حني اعتمدت ت�سمية مديريةاملخابرات.
ق��ام جهاز امل��خ��اب��رات اللبناين منذ
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ت�أ�سي�سه ،وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن توا�ضع
امكاناته ،ب�أعمال مهمة يف م�صلحة
اجلي�ش وال��وط��ن وال��دول��ة ،حيث قب�ض
على �شبكات جت�س�س ا�سرائيلية،
و�شبكات تهريب وتخريب يف بريوت
وبع�ض مناطق لبنان يف اخلم�سينيات،
كما �أ�سهم يف احباط عملية انقالب
احلزب ال�سوري القومي الإجتماعي �ضد
النظام ( .)1961و ّملا اهتز دوره يف مرحلة
ال�سبعينيات وبداية احل��رب الأهلية،
�سقط اجلي�ش وانهارت الدولة الواحدة .ويف
مهما يف التعاون
ما بعدّ � ،أدى اجلهاز دو ًرا
ً
م��ع بع�ض �أج��ه��زة امل��خ��اب��رات العربية
والأجنبية يف الق�ضاء على العديد من
�شبكات الإرهاب
املحلية والأجنبية
ال��ت��ي ت�ستهدف
ال��وط��ن �أو بع�ض
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة
وامل�صالح الغربية
يف املنطقة .وهو
م�����ا زال ح��ت��ى
ال������ي������وم ي���ق���وم
ب���دوره يف حماية
املجتمع اللبناين
وم�ؤ�س�سات الدولة
����ض���د ���ش��ب��ك��ات
الإره����اب املحلي
وال��������دويل ،ال��ت��ي
ت���������س����ع����ى �إىل
التخريب وتفجري ال�سلم الأهلي وتهديد
الكيان واملجتمع.

خال�صة

على الرغم من اختالف الو�سائل وتغري
التقنيات واخ�ت�راع الآالت والأ�سلحة
احلديثة ،من الأن��واع املختلفة يف اجلو
والبحر والرب ،وثورة الإت�صاالت واملعلومات
وتعدد و�سائلها ،وت�سخريها
والإع�ل�ام
ّ
خلدمة العمل اال�ستخباري �أو التج�س�سي،
من �أقمار ا�صطناعية وطائرات بدون
ط��ي��ار ،و���ش��ب��ك��ات االن�ت�رن���ت ،يبقى

الإن�����س��ان ه��و العن�صر الأ�سا�سي يف �أي
عمل خمابراتي ملا ميلكه من قدرة
على التقييم والتحليل واحلل والربط،
والتكيف مع كل حالة ،وكذلك ملا
ّ
ميلكه من �إمكانات عقلية وفكرية
متكنه من �إح��داث تغيري يف واقع ما
ّ
يف الزمان واملكان ،بالإجتاه الذي يخدم
فيه م�صالح الدولة �أو اجلهة التي يعمل
لأجلها.
الكفية
لذلك ف���إن وج��ود العنا�صر
ّ
واملن�سجمة يف اجهزة املخابرات وابتعادها
ع��ن احل�سابات ال�سيا�سية وامل�صالح
دفعا لعمل هذه الأجهزة
اخلا�صة ،يعطي ً
ّ
ويوفر التكامل بني فروعها املختلفة
واخت�صا�صاتها املتعددة.
ولكن كلما خفّ ت املراقبة على
عمل هذه الأجهزة� ،أو تخلى القيمون
عليها ع��ن القيم الإن�سانية واملثل
العليا والأخالق يف فكرهم وعملهم،
حتولت �إىل �آلة وح�شية للهدم وللقتل،
كما ح��دث وي��ح��دث يف بع�ض ال��دول
والأنظمة �أو املنظمات الإرهابية ،وبدلاً
من �أن تكون و�سيلة ل�ضمان �أمن النا�س
وحريتهم وحمايتهم ت�صبح �أداة للقمع
والقهر وكبت احلريات.
املراجع:
www.cia.gov/...history/
history-of-americanintelligence
pdf - Google Drive:
علم املخابرات واجلا�سو�سية
www.almaany.com/home
www.lebarmy.gov.lb/ar
 اجل��ا���س��و���س��ي��ة ب�ين ان��ه��ي��ار القيموامل�صلحة الفردية :د.احمد علو – جملة
اجلي�ش .292
 تاريخ مديرية املخابرات يف اجلي�شاللبناين – درا�سة غري من�شورة من �إعداد
العميد م .د .احمد علو.

ق�ضايا
�إقليمية

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

اال�ستخبارات الإ�سرائيلية
تاريخ من الدم والغدر واخليانة
«جا�سو�س واحد يغني عن ثالثني �ألف جندي يف املعركة» ،هذه العبارة قالها نابوليون بونابرت
وعملت بها ا�سرائيل التي اتبعت قاعدة مفادها � ّأن اجلا�سو�س هو اجلندي الأول يف بناء الدولة
يعد التج�س�س من العقائد الثابتة يف الفكر اليهودي.
ال�صهيونية .بناء عليه ّ

اجلا�سو�سية وبناء الدولة

يف الواقع مل ِّ
حتقق �إ�سرائيل �إنت�صاراتها
العربية من خالل جي�شها
على الدول
َّ
ّ
�أو �أ�سلحتها فح�سب ،ولكنها تغلبت
عليهم من خالل املعرفة والإهتمام
بكيفية احل�����ص��ول على املعلومات
َّ
مهما
�سالحا
إ�ستخباراتية بو�صفها
ال
ً
ً
َّ
ِّ
يف هذا الع�صر .فالإ�ستخبارات توفر ر�ؤية
وا�ضحة الأهداف واملعامل ل�شكل ال�صراع
ّ
يتحقق ذلك �إال من
و�أبعاده و�أولوياته ،وال
قوي تتوافر له
خالل جهاز ا�ستخبارات ّ
جميع و�سائل التكنولوجيا والأم��وال
والأف��راد من ذوي الكفاءات وامل�ؤهالت
الالزمة.
ولقد كان للجا�سو�سية دور مركزي يف
بناء الدولة اليهودية القدمية وبناء الدولة
ال�صهيونية احلديثة واحتالل فل�سطني.
فمع ن�ش�أة الوكالة اليهودية (التنظيم
الذي �أخذ على عاتقة مهمة ت�أ�سي�س
جت�س�س اليهود
ال��دول��ة يف فل�سطني)،
ّ
على العرب والأتراك والإنكليز ،كما
عملوا كجوا�سي�س مزدوجني ل�صالح
الإنكليز تارة و�ضد الأتراك والأملان تارة
�أخ��رى .وانت�شرت �شبكات التج�س�س
ال�صهيونية يف م�صر و�سوريا ولبنان والأردن
وتركيا وفل�سطني وغ�يره��ا ،خلدمة
تفرع
�أه���داف الوكالة اليهودية وم��ا ّ
ّ
منظمات ع�سكرية �أخذت
عنها من

مهمة تنفيذ �أه��داف
على عاتقها
ّ
بالقوة واالغت�صاب.
امل�شروع ال�صهيوين
ّ
ومل تن�س الوكالة اليهودية �أن تكون
لها �شبكاتها العاملية للو�صول للهدف
فروعا لها يف
الأكرب ،ولذا فقد �أن�ش�أت
ً
باري�س وروما وبرلني ولندن وزوريخ وفيينا
ومو�سكو وغريها .وكان لنب غوريون
الدور الأكرب يف ت�أ�سي�س دولة االغت�صاب
واالح��ت�لال ،وذل��ك ح�ين ت��وىل من�صب
وق�سمها �إىل
رئا�سة الوكالة اليهودية
ّ
ثالثة �أق�سام :الأول هو الق�سم العامل
اخت�ص ب�أمور
يف املجال العربي وال��ذي
ّ
فل�سطني واملواطنني العرب عامة .والثاين
مهمته
هو الق�سم ال�سيا�سي الذي كانت
ّ
جمع املعلومات ال�سيا�سية يف املجالني
الداخلي والدويل� .أما الق�سم الثالث فهو
الق�سم الع�سكري والذي �أوج��ده للقيام
التج�س�س والت�صفيات اجل�سدية
ب�أعمال
ّ
بحق الربيطانيني واليهود ال�شرقيني
والعرب.
ويف �أثناء احلرب العاملية الثانية وقف
بن غ��وري��ون �إىل جانب احللفاء و�أدار
الوكالة لتحقيق مهمتني �أ�سا�سيتني
هما ت�أمني قيام الدولة اليهودية وجلب
اليهود م��ن خ��ارج فل�سطني وتهريب
الأ�سلحة ،والقيام بعمليات �إرهابية �ضد
العرب و�ضد الربيطانيني داخ��ل البالد
للتعجيل يف رحيلهم.

مراحل الت�أ�سي�س

مرت اال�ستخبارات ال�صهيونية منذ
لقد ّ
بداية القرن الع�شرين بخم�س مراحل،
املرحلة الأوىل هي التي كانت تعبرّ عن
عالقة اال�ستخبارات ال�صهيونية مع
قدمته من عون
القوات الربيطانية وما ّ
ومتهيد لغزو احللفاء فل�سطني و�إ�سقاط
الأم�براط��وري��ة العثمانية .وق��د �أن�شئت
ّ
منظمة «بيلو» ال�سر ّية العام  1904من
جمموعة من املهاجرين اليهود من
�أوروب��ا ال�شرقية بهدف �إم��داد بريطانيا
باملعلومات ع��ن �أو���ض��اع ال�سلطات
العثمانية ون�شاط الفل�سطينيني� ،إال � ّأن
هذه املحاولة ف�شلت عندما اكت�شفت
ال�سلطات العثمانية ه��ذه املنظمة
( .)1907واملرحلة الثانية هي التي كانت
قبيل احلرب العاملية الأوىل ويف �أثنائها،
وحتديدا بعد �إن�شاء منظمة �سر ّية با�سم
ً
اً
«نيلي» (�أقامت ات�صال مع اال�ستخبارات
الربيطانية يف املنطقة) ون�شر �شبكات
جت�س�سها يف خمتلف �أنحاء فل�سطني.
ّ
وق��د �ساهمت ه��ذه املنظمة م�ساهمة
فعالة يف ح�سم معركة جنوب فل�سطني
ّ
مل�صلحة احللفاء ،عن طريق املعلومات
ال��ت��ي ز ّودت��ه��م بها ح��ول ا�ستعدادات
اجلي�ش العثماين يف غزوة بئر �سبع� ،إال
� ّأن ال�سلطات العثمانية اكت�شفت
�أمرها وقامت بت�صفيتها العام .1917
العاملية الأوىل و�صدور
وبعد �إنتهاء احلرب
ّ
وعد بلفور ب�إن�شاء وطن قومي لليهود
ب���د�أت املرحلة الثالثة وال��ت��ي �أخ��ذت
بعدا �أك�ثر تطو ًرا
فيها اال�ستخبارات
ً
ّ
بحيث �أ�صبحت م�ستقلة عن العالقة
بربيطانيا �أو غريها .والعام � 1920أن�ش�أت
فروعا لها يف القد�س
الوكالة اليهودية
ً
ول��ن��دن ون��ي��وي��ورك وجنيف وال��ق��اه��رة
وباري�س وبرلني .كما �أن�شئ لها ق�سم
خا�ص هو «املكتب ال�سيا�سي» وقد تواله
الكولونيل كي�سي الذي قام بتنظيم
�شبكة اجلا�سو�سية ال��ي��ه��ودي��ة التي
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ق�ضايا
�إقليمية
ن�شرت فروعها وراء هيئات خمتلفة.
فبع�ضها كان عبارة عن نواد ريا�ضية �أو
ّ
عامليةّ � ،أما الإ�سم الر�سمي لهذه
منظمات
ّ
ال�شبكة فهو «الهاغانا» والتي كانت
تت�شكل من ثالثة �أق�سام :ق�سم وحدات
ّ
«الهاغانا» الع�سكرية للقتال ،وق�سم
وح��دات «الباملاح» لأع��م��ال التخريب
والعمليات اخل��ا���ص��ة ،وق�سم وح��دات
«���ش��اي»� ،أي خ��دم��ات اال�ستخبارات.
�أم���ا ج��ه��از اال���س��ت��خ��ب��ارات اخلارجية
الإ�سرائيلية «املو�ساد» فيعود �إن�شا�ؤه �إىل
ما بعد قيام الدولة ال�صهيونية ،وكان قد
�أن�شئ كجي�ش �سري تابع لـ«الهاغانا»
وتركز عمله يف تنظيم الهجرة غري
ّ
ال�شرعية لفل�سطني وتهريب الأ�سلحة،
مهماته لت�شمل جميع
تو�سعت
ث��م
ّ
ّ
التج�س�س خارج حدود فل�سطني،
�أنواع
ّ
�إ�ضافة �إىل �أعمال مكافحة اجلا�سو�سية
امل�ضادة ومعاقبة اليهود اخلارجني على
�سيا�سة «الهاغانا» و�أهدافها .املرحلة
الرابعة عك�ست ال�صراع بني الع�صابات
الإرهابية ال�صهيونية ا�ستعدا ًدا لإن�شاء
الكيان .فالعام  1947ن�شب �صراع بني
�أجهزة اال�ستخبارات املختلفة التي بد�أت
بت�صفية بع�ضها البع�ض بت�شجيع من
بريطانيا �أحيا ًنا.
بعد �إع�ل�ان ال��دول��ة العربية ()1948
ب����د�أت امل��رح��ل��ة اخل��ام�����س��ة ح��ي��ث متّ
االتفاق على ّ
حل معظم الت�شكيالت
ال�سابقة لال�ستخبارات ،وت�شكيل
ج��ه��از م���رك���زي .ق���ام ب���ن غ��وري��ون
بانتخاب معظم عنا�صر ه��ذا اجلهاز
ّ
ت�سلمهم
من «الهاغانا» ليت�أكد من
املنا�صب القيادية ،ولكنه ا�ستفاد � ً
أي�ضا
من العنا�صر املمتازين املوجودين يف
التنظيمات الأخ���رى ،وق��د مت تق�سيم
اجلهاز �إىل ث�لاث دوائ��ر متخ�ص�صة يف
�أول اجتماع للجهاز :ال��دائ��رة الأوىل
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وهي اال�ستخبارات الع�سكرية ،والثانية
هي الدائرة ال�سيا�سية يف وزارة اخلارجية
ومهمتها احل�صول على املعلومات من
ال�سفارات يف اخلارج� ،أما الدائرة الثالثة
فهي الأم��ن الداخلي «ال�شني بيت»،
وت�شمل مهمتها مالحظة اجلوا�سي�س
الأج��ان��ب والنا�شطني الي�ساريني من
اليهود .ومل تنجح هذه التنظيمات يف
القيام مبهماتها على �أكمل وجه،
مما �أدى �إىل حدوث عدد من التقلبات يف
تنظيم اال�ستخبارات و�أجهزتها و�إداراتها
حتى متت �إع��ادة تنظيمها مرة �أخرى
برئا�سة اجل�نرال مئري عميت ،وكان
�أه��م �إجن��از لهذا اجلهاز هو التح�ضري
حلرب  .1967ثم توالت التغيريات على
خ�صو�صا
اجلهاز مبختلف ت�شكيالته،
ً
بعد حرب  1973مما �أدى �إىل �إن�شاء جلنة
الأمن القومي التابعة لرئا�سة احلكومة.

اال�ستخبارات الإ�سرائيلية اليوم

يف ال��وق��ت احل��ا���ض��ر ت��ت��ع� ّ�دد �أج��ه��زة
اال�ستخبارات الإ�سرائيلية وتختلف يف ما
بينها ،وذلك وفق نوعية املهمات امللقاة
على عاتقها ،وحجم ال��دور ال��ذي تقوم
به� ،إ�ضافة �إىل طبيعة امل�ؤ�س�سة املنتمية
�إليها �سواء كانت ع�سكرية (اجلي�ش)
�أو �سيا�سية (وزارة اخلارجية) �أو �أمنية
(ال�شرطة).
وعلى هذا اال�سا�س يوجد يف �إ�سرائيل
ثالثة �أجهزة ا�ستخباراتية �أ�سا�سية وهي:
� -1شعبة اال�ستخبارات الع�سكرية يف هيئة
الأركان العامة (�أمان):
يتلخ�ص دوره��ا يف �إعطاء معلومات
ا�ستخباراتية للجي�ش ولوزير الدفاع،
وللحكومة ،وج��ه��ات ر�سمية �أخ��رى
معنية بال�ش�ؤون الأمنية والعالقات
اخلارجية والإ�سرتاتيجية الإ�سرائيلية.
وم��ن الناحية التنظيمية ،يتبع هذا
اجلهاز مبا�شرة لرئي�س الأركان ،امل�ؤمتر
ب�أمر احلكومة ،والتابع ب��دوره لوزير

الدفاع� .أما مهماته الأ�سا�سية فتتمثل
يف الآتي:
• ت��وف�ير املعلومات اال�ستخباراتية
الالزمة ملجل�س ال���وزراء الأمني امل�صغر
(كابينيت) ،وللجي�ش الإ�سرائيلي،
والتي ميكن من خاللها تقدير قدرات
العدو الع�سكرية وانت�شار قواته ،وفهم
دوافعه ،وتوقع توجهاته.
• حتذير امل�ستويني ال�سيا�سي والع�سكري
من ن�شوب احل��رب� ،أو �شن عمليات
مقاومة وعمليات عدائية �ضد �إ�سرائيل.
• التحذير من تطوير العدو �أ�سلحة
ومعدات قتالية غري تقليدية ،وتوفري
امل��ع��ل��وم��ات اال�ستخباراتية ال�لازم��ة
للم�ساعدة على حتييد هذه الأ�سلحة.
• عر�ض معلومات ا�ستخباراتية على
�أ�صحاب القرار ال�سيا�سيني والع�سكريني
مبهاتهم املختلفة.
• ت��وف�ير م��ع��ل��وم��ات ا�ستخباراتية
للعمليات القتالية – امليدانية للجي�ش
الإ�سرائيلي ،والأجهزة الأمنية الأخرى.
• جتميع املعلومات اال�ستخباراتية
ع��ل��ى اخ��ت�لاف �أن��واع��ه��ا ،وعر�ضها
للأغرا�ض اال�ستخباراتية املختلفة.
• تنفيذ عمليات خا�صة.
• ت��ط��وي��ر امل��ن��ظ��وم��ات وال��و���س��ائ��ل
التكنولوجية.
• جتهيز وت��وف�ير تقنيات مهنية
لأجهزة اال�ستخبارات الأخرى يف اجلي�ش
الإ�سرائيلي.
• دع��م جم��ال الأم���ن املعلوماتي يف
اجلي�ش الإ�سرائيلي.
ومنذ ثالثة عقود د�شن جهاز «�أمان»
الذي يعترب �أكرب االجهزة اال�ستخبارية
متخ�ص�صا يف جمال
ق�سما
الإ�سرائيلية،
ً
ً
التج�س�س االلكرتوين�ُ ،س ّمي «الوحدة
ّ
 .»8200وقد اعرتف اجلرنال املتقاعد اوري
�ساغي ،الرئي�س ال�سابق جلهاز «امان»
بوجود مثل هذه الوحدة ،التي اعتربها
من �أهم الوحدات اال�ستخبارية يف الدولة

يعود �إن�شاء جهاز اال�ستخبارات اخلارجية الإ�سرائيلية «املو�ساد» �إىل ما
بعد قيام الدولة ال�صهيونية ،وكان قد �أن�شئ كجي�ش �سري تابع لـ«الهاغانا»
ّ
وتركز عمله يف تنظيم الهجرة غري ال�شرعية لفل�سطني وتهريب الأ�سلحة،
التج�س�س خارج حدود فل�سطني،
مهماته لت�شمل جميع �أنواع
تو�سعت ّ
ثم ّ
ّ
ومعاقبة اليهود اخلارجني على �سيا�سة «الهاغانا» و�أهدافها.

العربية .وق��ال �إن اه��داف هذه الوحدة
تتلخ�ص يف امل�ساهمة يف تقدمي ر�ؤي��ة
ا�ستخبارية متكاملة مع املعلومات
التي توفرها امل�صادر الب�شرية القائمة على
عدة �أنواع
العمالء .وتعتمد الوحدة على ّ
من العمل يف املجال اال�ستخباري وهي:
الر�صد ،والتن�صت ،والت�صوير ،والت�شوي�ش.
ويتطلب هذا النوع من املهمات و�سائل
تقنية متقدمة .وي�شار �إىل �أن جممع
ال�صناعات الع�سكرية الإ�سرائيلية الذي
متلكه احلكومة يقوم بتطوير اجهزة
الكرتونية بناء على طلبات خا�صة
من القائمني على الوحدة التي يقودها
عد «�أمان»
�ضابط كبري برتبة عميدُ .ي ّ
هيئة ع�سكرية تقوم بتقدمي خدمات
وطنية ا�ستخباراتية ،و�صالحية وجودها
ّ
تتمثل يف م�ساعدة اجلي�ش
الأ�سا�سية
الإ�سرائيلي يف تنفيذ مهماته� ،إال �أنه
وبف�ضل قدراته الكبرية يف جمال جمع
املعلومات ،يقوم بتنفيذ مهمات وطنية
خارج �إطار اجلي�ش.
 -2هيئة الأمن العام (ال�شاباك):
يتلخ�ص دوره��ا يف احلفاظ على �أمن
ال��دول��ة ،وا�ستقرار النظام الدميقراطي
وم��ؤ���س�����س��ات��ه املختلفة ،يف مواجهة
التهديدات وامل ��ؤام��رات املختلفة التي
تتعر�ض لها ال��دول��ة ،واحل��ف��اظ على
�أ�سرارها العليا ،والعمل على حتقيق
امل�����ص��ال��ح ال��وط��ن��ي��ة احل��ي��وي��ة الأخ���رى
للأمن القومي يف ال��ب�لاد ،وذل��ك وفق
ما حت��دده احلكومة ،ووف��ق القانون.
ويخ�ضع «ال�شاباك» ل�سلطة احلكومة

الإ�سرائيلية ،ويتبع رئي�س الوزراء مبا�شرة،
وتتمثل مهماته الأ�سا�سية يف:
• �إحباط ومنع الأعمال غري القانونية،
ال��ت��ي ت��ه��دف ل�ل�إ���ض��رار ب ��أم��ن ال��دول��ة،
وا�ستقرار النظام الدميقراطي وم�ؤ�س�ساته
املختلفة.
• ت���أم�ين الأ���ش��خ��ا���ص وامل��ع��ل��وم��ات
والأماكن وفق ما حتّ دده احلكومة.
• حتديد املعلومات ال�سرية الأمنية
املتعلقة باملنا�صب والوظائف العامة يف
خمتلف الهيئات ،وتنفيذ عمليات
الفح�ص واال�ستق�صاء الأمني ال�سرية.
• �إجراء �أبحاث ا�ستخباراتية و�إعطاء
ا���س��ت�����ش��ارات وت��ق��دي��رات للحكومة
حت��دده��ا
ول��ل��ه��ي��ئ��ات الأخ�����رى ال��ت��ي
ّ
احلكومة.
حتددها
• العمل يف جم��االت �أخ��رى
ّ
احل��ك��وم��ة ،وذل����ك مب��واف��ق��ة جلنة
الكني�ست ل�ش�ؤون اخلدمات ،والتي مت
ت�شكيلها للعمل على حتقيق امل�صالح
احليوية للأمن القومي للدولة.
ويو�صف «ال�شاباك» ب�أنه هيئة �أمنية
قومية م�ستقلة بذاتها ،ويت�شابه مع
اجلي�ش الإ�سرائيلي يف كونه م�س� اًؤول عن
احلفاظ على �أم��ن الدولة يف مواجهة
التهديدات ال�سرية ،وعلى هذا الأ�سا�س
عد هيئة ا�ستخباراتية قومية
ف��إ ّن��ه ُي ّ
ن��ظ�� ًرا الم��ت�لاك��ه ق����درات يف جم��ال
جمع املعلومات والبحث والعمليات
اال�ستخباراتية التي ت�ساعد معظم �أجهزة
اال�ستخبارات الإ�سرائيلية الأخرى.
« -3امل��و���س��اد» م�ؤ�س�سة اال�ستخبارات

واملهمات اخلا�صة:
ُيطلق �إ���س��م «امل��و���س��اد» على جهاز
اخلارجية الإ�سرائيلي،
الإ�ستخبارات
َّ
وا����س���م���ه ال���ك���ام���ل ه���و «م ��ؤ���س�����س��ة
الإ���س��ت��خ��ب��ارات وامل��ه��م��ات اخل��ا���ص��ة».
حر�صت الدولة العرب َّية منذ ت�أ�سي�س هذا
اجلهاز على �إ�ضفاء هالة من الغمو�ض
و�ستار من ال�سر َّية والتكتُّم ال�شديدين
ع��ل��ى تنظيمه و�أع��م��ال��ه و�أن�شطته
�سية وعملياته اخلا�صة .ت� َّأ�س�س
التج�س َّ
ُّ
«املو�ساد» العام  1951بقرار �صدر عن �أول
رئي�س وزراء للدولة العرب َّية دافيد بن
ِّ
لي�شكل ذراع الإ�ستخبارات
غوريون،
اخل��ارج��ي��ة ال��رئ��ي�����س ���ض��م��ن �أج��ه��زة
َّ
الإ�ستخبارات ال�سر َّية امل��ت��ع� ِّ�ددة التي
عملت يف حينه على خدمة احلركة
ت�شكل هذا
ال�صهيونية ودول��ت��ه��ا.
َّ
َّ
ال�سيا�سية
اجلهاز على �أنقا�ض الدائرة
َّ
اخلارجية
التي عملت يف نطاق وزارة
َّ
إ�سرائيلية ،وكانت مهمتها الرئي�سة
ال
َّ
ج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات خ���ارج �إ���س��رائ��ي��ل،
وق��د عمل «امل��و���س��اد» يف البداية حتت
ت�سميات خمتلفة ،منها «امل��رك��ز
الرئي�س للتن�سيق» ،ث��م «امل� َّؤ�س�سة
الرئي�سة لال�ستخبارات والأمن» ،وانتهى
را بظهوره ب�إ�سمه الر�سمي احلايل
�أخ�ي ً
«م�ؤ�س�سة الإ���س��ت��خ��ب��ارات واملهمات
اخلا�صة» .هذا اجلهاز هو �أهم �أجهزة
اال�ستخبارات ال�صهيونية ويتبع مبا�شرة
لرئي�س ال��وزراء وهو امل�س�ؤول عن جمع
املعلومات اخلارجية وتوفري املعطيات
ال�سيا�سية التخاذ القرارات ومكافحة
الدور التنموي والتحرري العربي.
يت�شكل الهيكل الوظيفي جلهاز
«املو�ساد» من ع��دة دوائ��ر لكل منها
دورها ووظيفتها املحددة وهي:
• الإدارة العامة وتقع يف �أط��راف تل
�أبيب وفيها نحو مائة موظف ومكتب
املدير وبع�ض امل�ساعدين و�سكرتارية
خا�صة باملدير ال��ذي يتم تعيينه عن
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ق�ضايا
�إقليمية
طريق رئي�س الوزراء مبا�شرة.
• ق�سم التخطيط للعمليات والتن�سيق،
ومهمته الإدارة والتطوير وو�ضع اخلطط
امل�ستقبلية وتن�سيق عمل ال�شبكات.
• ق�سم جمع املعلومات وه��و �أكرب
وحدات «املو�ساد».
• ق�سم العمل ال�سيا�سي واخلارجي وهو
امل�س�ؤول عن االت�صاالت يف الدول الأجنبية
التي لها عالقات مع �إ�سرائيل.
• ق�سم الإعداد والتدريب وهو املخت�ص
ب��ت��دري��ب الأع�����ض��اء وال��ع��ام��ل�ين على
الأجهزة التكنولوجية واملعلومات.
• ق�سم املهمات الإدارية ،وهو املخت�ص
بتدريب وتوظيف العاملني وترقياتهم
واختيارهم.
• ق�سم البحوث ،وه��و يقوم ب�إعداد
ب��ح��وث ل��ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل ومكافحة
التج�س�س واالخرتاق.
• ق�سم التكنولوجيا ،وه��و خا�ص
بكل الأجهزة العلمية التي حتتاجها
«املو�ساد».
• ق�سم العالقات و ُيعنى بالتن�سيق مع
الأجهزة اال�ستخباراتية الأخرى.
• ق�سم ال��ع�لاق��ات التكتيكية
ً
�ضباطا حمرتفني يف القتل
والفنية ،وي�ضم
والتخريب و�إخفاء اجلرمية واملالحقة.
يتلخ�ص دور «امل��و���س��اد» يف جتميع
املعلومات والبحث اال�ستخباراتي وتنفيذ
العمليات ال�سرية اخلا�صة خارج البالد.
وتتمثل �أهم مهماته يف:
• �إحباط عمليات تطوير الأ�سلحة غري
التقليدية يف الدول املعادية.
• �إحباط العمليات التخريبية �ضد
�أه����داف �إ�سرائيلية وي��ه��ودي��ة خ��ارج
�إ�سرائيل.
•اجلمع ال�سري للمعلومات خ��ارج
�إ�سرائيل.
• ت��وف�ير م��ع��ل��وم��ات ا�ستخباراتية
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وا�سرتاتيجية و�سيا�سية نافذة.
•تطوير ع�لاق��ات �سرية خا�صة مع
جهات خارجية.
• تنفيذ عمليات خا�صة خارج حدود
�إ�سرائيل.
• تهجري ال��ي��ه��ود م��ن دول تكون
الهجرة منها غري ممكنة ،وذلك عن
طريق م�ؤ�س�سات الهجرة املتعارف عليها
يف �إ�سرائيل.

املو�ساد واال�ستخبارات الدولية

يرتبط «امل��و���س��اد» بعالقات حميمة
مع اال�ستخبارات الأمريكية ،كما
مهمة مع ا�ستخبارات
� ّأن له عالقات
ّ
حلف �شمال االطل�سي ،فهو ي�شارك
ب�شكل دائم يف التحقيق مع املوقوفني
العرب يف ال��دول الغربية وي�ستغل ذلك
لك�سب عمالء له .وقد �أقام عالقات
مع «ال�سافاك الإي��راين» يف عهد ال�شاه
بهدف خلق مناخ م�ؤيد لإ�سرائيل يف
ايران.
� ّأما عالقة «املو�ساد» مع اال�ستخبارات
ال�ترك��ي��ة ،وم��رك��ز الأم����ن ال�ترك��ي
فتعرف بـ» املثلث الرهيب»،
القوميُ ،
وقد تعهد «املو�ساد» بتقدمي تقارير �إىل
مركز الأم���ن القومي ال�ترك��ي حول
الن�شاطات التج�س�سية املعادية لرتكيا،
وتعهد الأتراك � ً
أي�ضا بتقدمي تقارير حول
ّ
ن�شاطات العرب التج�س�سية �ضد �إ�سرائيل
خ�صو�صا حول الن�شاطات
وتقدمي تقارير
ً
امل�صرية بالذات �ضدها.
ك���ذل���ك ف�������� ّإن ع�ل�اق���ة امل���و����س���اد
با�ستخبارات ال��دول الإفريقية ( زائري
وليبرييا ،كينيا ،غانا وجنوب افريقيا)،
جدا.
هي عالقات قوية ً
وثمة عالقة للمو�ساد مع ا�ستخبارات
ّ
دول �أمريكا الالتينية (مثل الربازيل،
الأرجنتني ،املك�سيك ،كو�ستاريكا،
بنما ،البريو ،ال�سلفادور و�سواها) ،ومع
دول �آ�سيا ال�صغرى (مثل كوريا اجلنوبية،

وت��اي��وان وتايالند واندوني�سيا) ،وذلك
بالتن�سيق والتعاون مع اال�ستخبارات
املركزية االمريكية.
�سعت ا�سرائيل عرب «املو�ساد» �إىل العمل
مع اال�ستخبارات امل�صرية بعد توقيع
اتفاقية كامب ديفيد وذلك من �أجل
احل�صول على معلومات مهمة عن
ّ
ومنظمة التحرير
املقاومة الفل�سطينية
الفل�سطينية وت�سخري املراكز احل�سا�سة
يف االقت�صاد والإع�ل�ام امل�صري مل�صلحة
ا�سرائيل ،وحماولة تثبيت رجال ا�سرائيل
يف مراكز �صياغة القرار يف م�صر.
ين�سب لال�ستخبارات الع�سكرية
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ع��دي��د م��ن عمليات
االغ��ت��ي��ال ال��ت��ي ا�ستهدفت ق��ي��ادات
�سيا�سية وع�سكرية للمقاومة العربية
ّ
مبختلف انواعها ،ومنها اغتيال القادة
الثالثة حلركة فتح :ابو يو�سف النجار،
كمال عدوان ،وكمال نا�صر مبهاجمة
منازلهم يف �شارع ف��ردان يف ب�يروت يف
 .1974/4/10وقد �أ�شارت م�صادر �إ�سرائيلية
عديدة �إىل � ّأن ايهود باراك الذي تر�أ�س
الوحدة اخلا�صة التابعة لرئا�سة الأركان
(�سايريت مطكال) يف ذلك الوقت قد
���ش��ارك يف العملية وتخفى مبالب�س
امر�أة.

�أبرز عميالت �أجهزة الإ�ستخبارات
الإ�سرائيل َّية

يرتبط تاريخ اجلا�سو�سية اليهودية
بتجنيد ال��ن�����س��اء ،ف��ال��ع��اه��رة راح��اف
املعروفة بعاهرة �أريحا �ساهمت يف تقوي�ض
دعائم ملك الكنعانيني ،وا�ستطاعت
دليلة �أن ت�أ�سر عدو بني �إ�سرائيل �شم�شون
اجلبار .والغانية �أ�ستري التي ورد ذكرها
يف �سفر ك��ام��ل م��ن ال��ع��ه��د ال��ق��دمي
ا�ستطاعت بجمالها وفتنتها �أن ت�سلب
طائعا
قلب �أحد امللوك الذي ا�ست�سلم لها
ً
ّ
و�سلمها مقاليد مملكته ،وكذلك
�سالومي اب��ن��ة زوج���ة امل��ل��ك ه�ي�رودوت

يرتبط «املو�ساد» بعالقات حميمة مع اال�ستخبارات الأمريكية ،كما � ّأن له
مهمة مع ا�ستخبارات حلف �شمال االطل�سي ،فهو ي�شارك ب�شكل
عالقات ّ
دائم يف التحقيق مع املوقوفني العرب يف الدول الغربية وي�ستغل ذلك لك�سب
عمالء له .وقد �أقام عالقات مع «ال�سافاك الإيراين» يف عهد ال�شاه بهدف
خلق مناخ م�ؤيد لإ�سرائيل يف ايران.

التي رق�صت �أمامه و�أغوته ،ثم ما لبثت
�أن طلبت منه ر�أ���س يوحنا املعمدان
وثمة الكثري من
كمهر لزواجها بهّ .
الق�ص�ص احلديثة التي ت�صور بو�ضوح
�أهمية اجلن�س والقتل يف و�صول �إ�سرائيل
لأغرا�ضها ،ولعل من �أبرزها ق�صة الفتاة
اليهودية مريا التي كان لها دور هام يف
اغتيال الكونت برنادوت الو�سيط الدويل
( .)1949واختطاف طائرة امليغ العراقية
(�آب  )1966حني ق��ام الطيار العراقي
منري روفا باختطاف طائرة عراقية من
نوع ميغ  21وهبط بها يف �أحد مطارات
ا�سرائيل تلبية لطلب ام���ر�أة يهودية
مما �ساهم
حتمل اجلن�سية االمريكيةَّ ،
يف ك�شف بع�ض �أ�سرار القوة اجلو َّية يف
م�صر و�سوريا والعراق و�ساعد يف حتقيق
التف ُّوق اجلوي الإ�سرائيلي يف حرب العام
.1967
ومن �أ�شهر فتيات املو�ساد � ً
أي�ضا:
 �سلفيا �إيركا روف��اين ،وهي ر�سامةبريطانية �أوكل �إليها مراقبة امل�س�ؤول
الف�سلطيني علي ح�سن �سالمة الذي
اغتيل بعبوة تولت اجلا�سو�سة تفجريها
(كانون الثاين  )1979بعد �أن تو ّلت ر�صد
حتركاته يف بريوت.
 �شرييل بن ط��وف ،ا�شتهرت با�سم�سيندي وكلفها «املو�ساد» بالإيقاع
بالرجل ال��ذي ك�شف ا���س��رار ا�سرائيل
الذرية وهو موردخاي فعنونو اخلبري النووي
الإ�سرائيلي الذي كان يعمل يف مفاعل
دميونا .وقد ا�ستطاعت �سيندي خالل
وق��ت ق�صري اق��ام��ة عالقة خا�صة مع

الرجل يف لندن ثم ا�ستدرجته �إىل روما
عقب ن�شره معلومات عن قوة ا�سرائيل
النووية يف ال�صحف الربيطانية وهناك
كان عمالء املو�ساد يف االنتظار لتخديره
واختطافه والزج به يف �سجون ا�سرائيل.
 �شوال كوهني ،وه��ي وال��دة ال�سفريالإ�سرائيلي ال�سابق يف القاهرة� ،إ�سحق
ليفانون ،ول��دت يف االرج��ن��ت�ين لأ���س��رة
ي��ه��ودي��ة ث��ري��ة وك��ان��ت م��ت��زوج��ة من
تاجر لبناين .باعت كوهني خدماتها
اجلن�سية ملئات من كبار موظفي الدولة
يف لبنان ما بني  1947و .1961وقد كانت
ت�ستقبل زبائنها يف بيتها يف منطقة
وادي �أب��و جميل ،وه��و احل��ي اليهودي
القدمي يف و�سط بريوت .وكان عملها يف
جمال الدعارة مقدمة الخرتاق النافذين
يف الدولة اللبنانية .وقد متكنت من
ت�صوير الكثري م��ن موظفي ال��دول��ة
اللبنانية مع العامالت يف بيوت الدعارة
خا�صتها ،وكان لها دور بارز يف تهجري
اليهود العرب �إىل فل�سطني وكانت تزور
القد�س با�ستمرار .اعتقلتها ال�سلطات
اللبنانية العام  1961وحكم عليها
عاما ،ومت اخالء
بال�سجن مدة ع�شرين ً
�سبيلها يف �صفقة تبادل ا�سرى (.)1967
 ت�سيبي ليفني وزي����رة اخل��ارج��ي��ةالإ�سرائيلية ال�سابقة ،وقد اعرتفت يف
مقابلة مع �إذاعة اجلي�ش ب�أنها كانت
عميلة لـ«املو�ساد» الإ�سرائيلي ملدة �أربع
�سنوات ورف�ضت الإف�صاح عن املهمات
التي قامت بها خالل عملها يف جهاز
اال�ستخبارات اخلارجية .وهي �ساهمت

خ�صو�صا اغتيال
يف عمليات اغتيال،
ً
علماء ذرة عراقيني واغتيال القيادي
البارز يف منظمة التحرير خليل الوزير (�أبو
جهاد) يف �أثينا ،كما �أقامت عالقات
ود ّي��ة مع العديد من امل�س�ؤولني العرب
بهدف التج�س�س والت�سخري ال�سيا�سي.

عمليات ا�ستخبارية ناجحة

من العمليات الناجحة التي نفّ ذتها
عملية
اال���س��ت��خ��ب��ارات اال�سرائيلية
َّ
فرن�سية يف مطار
�إنقاذ رك��اب طائرة
َّ
«عينتيبي» يف �أوغ��ن��دا ال��ع��ام ،1976
بعد �أن متَّ اختطافها يف رحلة من تل
�أبيب �إىل باري�س من قبل �أربعة عنا�صر
ال�شعبية لتحرير فل�سطني،
من اجلبهة
َّ
بهدف ال�ضغط على �إ�سرائيل لإطالق
م��وق��وف�ين فل�سطينيني ل��دي��ه��ا ول��دى
العملية
أجنبية� .أ�سفرت
بع�ض الدول ال
َّ
َّ
عن مقتل اخلاطفني و�إنقاذ الرهائــن
با�ســتثناء �أربعة �إ�ســرائيليني قتلوا يف
العمليــة.
�أثناء
َّ
 �إغتيال عدد من قادة تنظيم «�أيلولاال���س��ود» الفل�سطيني و�أع�ضائه الذين
عملية ميونيخ فى
نفَّ ذوا العام 1972
َّ
ريا�ضيا
�أملانيا وال��ت��ي قتل خاللها 11
ً
إ�سرائيليا كانوا ي�شاركون فى دورة
�
ً
أوملبية .وقد نفَّ ذ العملية فريق
الألعاب ال َّ
اغتياالت تابع للمو�ساد�ُ ،ش ِّ
كل بقرار
من رئي�سة وزراء �إ�سرائيل غولدا مائري.
 تفجري املخزن الفرن�سي يف ميناء «La »Seine Sur Merالذي احتوى الر�ؤو�س
النوو َّية قبل نقلها �إىل ال��ع��راق العام
�سميت «�أبو الهول»،
 ،1979يف
عملية ِّ
َّ
وتدمري من�ش�آت املفاعل النووي العراقي
«�أوزيراك» العام .1981
الفرن�سية
 �سرقة ت�صاميم طائرة املرياجَّ
من �سوي�سرا العام  1968بوا�سطة العميل
والتمكن من
�أل��ف��رد فرانكن�شت،
ُّ
تطوير الت�صاميم ل�صنع طائرة «كفري»
اال�سرائيلية.
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ق�ضايا
�إقليمية
 خطف القائد الأمل��اين النازي �أدولف�إي��خ��م��ان م��ن الأرج��ن��ت�ين ونقله �إىل
�إ�سرائيل حيث حوكم بتهمة ارتكاب
جرائم �ضد اال�سرائيليني و أُ�عدم بتاريخ 31
�أيار .1962

عمليات فا�شلة

ف�شلت اال�ستخبارات اال�سرائيلية يف
تنفيذ الكثري من العمليات ومنها:
 توقيف ال�سلطات امل�صر َّية �شبكةكاملة من اجلوا�سي�س العام  1954يف
ما ُع��رف بف�ضيحة «الف��ون» ،فقد قام
متفجرات يف
 13يهود ًيا م�صر ًيا بو�ضع
ّ
من�ش�آت �أمريكية وبريطانية يف القاهرة
والإ�سكندرية بهدف توتري العالقات
ب�ين م�صر وال��دول��ت�ين و�إ���ض��ع��اف نظام
مفتقدا
احلكم الثوري يف م�صر ،و�إظهاره
ً
�إىل الإ�ستقرار �أمام العامل .وقد � َّأدى هذا
الف�شل �إىل ا�ستقالة رئي�س احلكومة
مو�شيه �شاريت ووزي��ر ال��دف��اع بنحا�س
الف��ون ورئي�س الإ�ستخبارات بنيامني
غابلي.
 �إكت�شاف العميل �إيلي كوهنيعد �أحد �أ�شهر اجلوا�سي�س يف تاريخ
الذي ُي ّ
�إ�سرائيل على الإطالق ،حيث متَّ جتنيده
من قبل املو�ساد وزرع��ه داخ��ل قيادات
احلكومة ال�سور َّية خالل العام  .1960وقد
متكن من تزويد �إ�سرائيل معلومات يف
َّ
أهمية ،وذلك قبل القب�ض عليه
غاية ال َّ
و�إعدامه يف دم�شق العام .1966
التمكن من ك�شف النوايا
 عدمُّ
امل�صر َّية وال�سور َّية خالل الإع��داد حلرب
ت�شرين العام .1973
 ف�ضيحة العميل جوناثان بوالرد الذيالتحق بخدمة الإ�ستخبارات البحر َّية
الأم�يرك� َّ�ي��ة العام  ،1979حيث عمل
ّ
مدنيا ،وت��د َّرج يف
إ�ستخباراتيا
حمللاً �
ً
ً
�ق الإط�لاع
عمله حتى �أ�صبح ل��ه ح� ّ

178

العدد 351/350

احل�سا�سة،
على العديد من املعلومات
َّ
ثم متَّ جتنيده مل�صلحة الإ�ستخبارات
كما
إ�سرائيلية ،وا�ستطاع تزويدها
ال
ًّ
َّ
لاً
هائ من املعلومات اخلا�صة ب�إ�سرائيل
العربية ودول �أخرىُ ،حكم عليه
والدول
َّ
العام  1987بال�سجن امل� َّؤبد ،وفى منت�صف
الت�سعينيات منحته ال��دول��ة العرب َّية
اجلن�سية الإ�سرائيلية يف �إطار �ضغوطها
َّ
على ال�سلطات الأمريكية لإط�لاق
�سراحه ،لكن حماوالتها مل تنجح على
تعهدها �أمام الواليات املتحدة
الرغم من ُّ
ودول �أخرى ،ب�أال ت�ستخدم اليهــود فيها
جت�ســ�س �أو خلدمــة �أي جهــاز
ملهمات
ُّ
ا�ســتخبارات �إ�ســرائيلــي.
 يف �شهر مت��وز ال��ع��ام  ،2004ح��اولجهاز «املو�ساد» احل�صول على جوازات
نيوزيالند َّية ال�ستخدامها يف تنفيذ
�ضد ع��دد من قادة
عمليات اغتيال ّ
الفل�سطينية
حزب الله والتنظيمات
َّ
يف خمتلف �أنحاء العامل� ،إال �أن املحاولة
ف�شلت و�أُلقي القب�ض على عن�صرين من
«املو�ساد» ،حكم عليهما بال�سجن ملدة
�ستّ ة �أ�شهر .وقد طالبت ال�سلطات الدولة
العرب َّية بالإعتذار� ،إال � ّأن هذه الأخرية
خ�شيت م��ن � ّأن الإق���دام على خطوة
كهذه �سيثري الق�ضاء فى نيوزيالندا،
فيعيد حماكمة اجلوا�سي�س وي�ضاعف
عقوباتهم ،لذلك اخ��ت��ارت ال�صمت،
واتهمت نيوزيالندا حكومة �إ�سرائيل
بالعودة �إىل �سيا�سة ا�ستخدام يهود العامل
خلدمة جهاز «املو�ساد».
اللبنانية
 جناح �أجهزة الإ�ستخباراتَّ
يف ك�شف ع��دد كبري من �شبكات
التج�س�س التي نفّ ذت مهمات تخريب
ُّ
وا�ستطالع من خالل تزويد «املو�ساد»
املعلومات وتنفيذ بع�ض الإغتياالت
مل�صلحته ،مثل �شبكة العميل حممود
عملية اغتيال الأخوين
رافع الذي نفّ ذ
َّ
جمذوب.
� -إخفاق «املو�ساد» يف � 25أيلول  1997يف

اغتيال رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة
أردنية
حما�س خالد م�شعل يف العا�صمة ال َّ
عمان ،عندما ح��اول عميالن حقنه
العملية ف�شلت
�سامة� ،إال �أن
مب��ادة
َّ
َّ
و�أل��ق��ي القب�ض على العميلني ،و� َّأدت
هذه احلادثة �إىل ا�ستقالة رئي�س جهاز
«املو�ساد» داين ياتوم.
 �إخفاق اال�ستخبارات الإ�سرائيليةيف معرفة م��دى ق��درة ح��زب الله على
املواجهة وال�صمود ,الأم��ر ال��ذي كان
من الأ�سباب الرئي�سة يف �إخفاق اجلي�ش
الإ�سرائيلي وخ�سارته يف حــرب متــوز
.2006

العربة ملن يعترب

لقد بنت �إ�سرائيل جربوتها وغطر�ستها
على ق��وة ا�ستخباراتها وعلى ر�أ�سها
ج��ه��از «امل��و���س��اد» ال���ذي ي��ق��وم ب���دور ال
ّ
أهمية عن دور اجلي�ش يف �صون
يقل � َّ
دولة �إ�سرائيل وبقائها .فبالإ�ضافة �إىل
عملياتها ال��ع��دوان� َّ�ي��ة م��ن هجمات
حمددة ومباغتة ،وتفجريات ،واغتياالت
َّ
رجاالت ال�سيا�سة والعلم والثقافة ،فهي
ّ
الداخلية
التدخل يف اخلالفات
تعمد �إىل
َّ
ال��ع��رب� َّ�ي��ة ،وحت���وك امل����ؤام���رات وال��ف�تن،
و�ضعية
لتجعل اجلي�ش الإ�سرائيلي يف
َّ
اجليد ،والتنفيذ
ت�سمح له بالتخطيط
ِّ
الوقائية ،وملبادراته
الناجح ل�ضرباته
َّ
جدا �أن
العدوانية .وبالتايل من ال�ضروري ً
َّ
يعمل امل�س�ؤولون اللبنانيون بكل حزم
على تنمية روح الإنتماء والوالء للوطن
داخل جميع فئات املجتمع ،حلرمان
إ�سرائيلية من
�أجهزة الإ�ستخبارات ال
َّ
ا�ستخدام بع�ض اخلونة للقيام ب�أعمال
تخريبية واج��رام��ي��ة ،مم��ا ي���� ّؤدي �إىل
َّ
زع��زع��ة الإ�ستقرار الداخلي والإ���ض��رار
مب�صالح الأم��ن القومي للدولة .كما
ويجب العمل على زيادة الثقة بني �أجهزة
الأمن واملواطنني لتتكامل جهودهما
يف ك�شف العمالء واجلوا�سي�س.

ذكرى
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

جامعة الروح القد�س
تكرم وديع ال�صايف يف م�ؤمتر دويل
ّ
كرمت جامعة الروح القد�س  -الك�سليك الفنان الكبري الراحل وديع ال�صايف يف م�ؤمتر دويل ،من
ّ
تنظيم كلية املو�سيقى فيها بالتعاون مع املجمع العربي للمو�سيقى التابع جلامعة الدول العربية.
قدموا � ً
أبحاثا متحورت حول وديع ال�صايف،
�شارك يف امل�ؤمتر نخبة من الباحثني اللبنانيني والعربّ ،
ونهجا يف الغناء والأداء والتلحني.
الإن�سان والفنّان واملطرب
وامللحن ،الذي �أوجد «مدر�سة» ً
ّ
ح�ضر حفل الإف��ت��ت��اح (ق��اع��ة البابا
يوحنا بول�س ال��ث��اين -ح��رم اجلامعة
ال��رئ��ي�����س) الرئي�س ال��ع��ام للرهبانية
اللبنانية املارونية الأباتي طنو�س نعمة
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اً
ممثل بالأب املدبر �أيوب �شهوان ،رئي�س
اجلامعة الأب ه��ادي حمفوظ ،عميد
كلية املو�سيقى الأب يو�سف طنو�س،
رئي�س املجمع العربي للمو�سيقى الأمني

ب�شي�شي ممثال ب�أمني املجمع الدكتور
كفاح فاخوري ،بالإ�ضافة �إىل عائلة
وديع ال�صايف ،وعدد من الفعاليات الفنية
والثقافية واالجتماعية والرتبوية...
حتدث عميد كلية املو�سيقى
بداية
ّ
الأب يو�سف طنو�س ال��ذي اعترب «�أن
وديع ال�صايف ّ
ميثل املوهبة الفطر ّية التي
تبلورت و�صقلت من خالل املمار�سة،
الفني
ومن خالل االحتكاك بالو�سط
ّ
ال���ذي مل يكن يقبل ���س��وى امل��واه��ب
املتميزة التي ميكنها �أن تُغني املو�سيقى
ّ
وتطورها» .وق��ال« :جمع ودي��ع ال�صايف
ّ
املميز والأداء املتقن واملوهبة
ال�صوت
ّ
التلحينية الفطرية الآ�سرة ،ف�أبدع يف
ّ
متعددة.
وتلحينية
غنائية
�أ�ساليب
ّ
ّ
ّ
ح�صتهما يف
وك��ان
للموال والإرجت��ال ّ
ّ
�صوتي
�إبداعاته ،فقد �أغناهما مبدى
ّ
وبفن راق ومبدع
وا�سع ومتجان�س نادر،
ّ
متنوعة».
مو�سيقية
اغتنى مب�صادر
ّ
ّ
ّ
واعترب �أن امل�ؤمتر ي�سلط ال�ضوء على فنّ ان
مبدع «مدر�سة» يف الغناء والإرجت���ال
والأداء والتلحني� ،ساهمت يف تطوير
املو�سيقى العربية واللبنانية ...وخل�ص
�إىل �أن��ه «م��ع موجة العوملة املو�سيقية
اجل���ارف���ة ،ويف زم���ن ���ض��ي��اع ال��ه��و ّي��ة
املو�سيقية اللبنانية والعربية ،يبقى وديع
ّ
ال�صايف املنارة �أو البو�صلة املو�سيقية ،التي
ّ
كل العابرين ...و� ّإن الإنطالق
تهدي
عملية تطوير �أو جتديد
من الرتاث يف �أي
ّ
للغناء اللبناين والعربي يجب �أن يكون
ركيزة ك� ّ�ل مو�سيقى حتمل الهو ّية
والعربية».
املو�سيقية اللبنانية
ّ
ّ
كلمة رئي�س املجمع العربي للمو�سيقى
العربية) الأمني ب�شي�شي،
(جامعة الدول
ّ
�ألقاها ممثله الدكتور كفاح فاخوري
ذكر بحادثة طريفة وقعت خالل
الذي ّ
�إح���دى زي����ارات الأ���س��ت��اذ ودي���ع ال�صايف
للجزائر ،قال« :كان ذلك منذ �أربعني
�سنة خلت ،ومل يكن املنظمون على
دراي��ة مبا يلزم يف ح��االت معينة .بعد
و�صلة �أجهد نف�سه خاللها ،عبرّ الأ�ستاذ
وديع بالإ�شارة �أنه يريد �أن ي�شرب ،ف�أتوه

بك�أ�س ماء معدين �شرب منه جرعة
والتفت �إىل اجلمهور وقال :ك�أ�س ليلى،
ف���د ّوى ت�صفيق اجلمهور و�أدرك �أح��د
العارفني �أن الفنان يرغب يف ت�سخني
حباله ال�صوتية كي ي�سلطن ،ف�أتوا
له بقنّ ينة زادت��ه حيوية ،و�أب��دع وت�أ ّلق
كعادته».
�أعمال امل�ؤمتر تو ّزعت على عدة حماور:
�صوت ودي��ع ال�صايف وخ�صائ�صه ،امل� ّ�وال
والإرجت���ال عند ودي��ع ال�صايف ،الأن��واع
الغنائية التي غ��نّ ��اه��ا ،ودي��ع ال�صايف
ّ
�ح��ن ،وم��در���س��ة ودي���ع ال�����ص��ايف .وقد
امل��ل� ّ
ركز املحا�ضرون على م�ساحة ال�صوت
ّ
الكبرية التي يتمتّ ع بها ال�صايف� ،إىل
جانب موهبته الفطر ّية .فالغناء اللبناين
باملوال الذي ي�شبه اجلبل اللبناين
ّ
يتميز ّ
اً
ال�شامخ ،وعندما يغنّ ي ال�صايف م� ّ�وال،
فهو يعلو ب�صوته كاجلبل .وهذا النوع
يبتعد عن «غناء ال�صحراء» الذي يكون
هاد ًئا فال يعلو وال ينخف�ض ،ويبتعد � ً
أي�ضا
عن «غناء البادية» �أو «غناء البحر»
املتموج كاملوج .ويف ما خ�ص الأن��واع
ّ
الغنائية كان تركيز على غناء ال�صايف
�إ�ضافة �إىل �صوته و�أحلانهَ ،غنّ ى ال�صايف
خمتلف الألوان الغنائية من «البدوي»
�إىل «اجلبلي» و«ال�ساحلي» و«الق�صيد»
ّ
و«املو�شح» ،ولذلك هو �شخ�صية فنية
ملحن ،مطرب وم� ّؤد ،وهذه
متكاملة.
ّ
ال�صفات ال��ث�لاث �سمحت ل��ه بخلق
مدر�سته ولونه اخلا�ص.
واملق�صود مبدر�سة ال�صايف الغنائية ،وفق
ما �أو�ضح �أحد الباحثني ،هو الأ�سلوب

الفني لناحية نوعية الأحل��ان ،خامة
الع َرب ال�صوتية ،القفالت التي
ال�صوتُ ،
ي�ستخدمها ،م��دى ال�صوت واملوا�ضيع
ّ
ت�شـكل
فكل هذه اخل�صائــ�ص
املغنّ اة.
ّ
الأ�ســلوب الغنــائي والتلحينــي الذي
بــات ُي��ع��رف ال��ي��وم ب�أ�ســلوب وديــع
ال�صايف.

كرم ال�صايف غناء يف
يذكر �أن امل�ؤمتر ّ
حفلتني ،الأوىل كانت يف ختام الإفتتاح
حيث �أحيت فرقة الغناء العربي لكلية
املو�سيقى يف اجلامعة ،حفلة مو�سيقية
قدم خاللها
بقيادة الأ�ستاذة غادة �شبريّ ،
�أع�ضاء الفرقة الذين هم مبعظمهم من
طالب الغناء العربي يف الكلية ،باقة
من املقطوعات املو�سيقية لوديع ال�صايف،
من �أغ��ان ومو�شحات ومواويل ...القت
ا�ستح�سان احل�ضور و�أع��ادت��ه �إىل زمن
الرتاث املو�سيقي الأ�صيل.
ويف اختتام امل�ؤمتر �أحيت جوقة جامعة
الروح القد�س بقيادة الأب يو�سف طنو�س
�ضمت باقة من
حفلة مو�سيقية �أخرى ّ
تراتيل و�أغ���اين ودي��ع ال�صايف .وو ّزع��ت
اجل��وائ��ز على املتبارين يف الغناء من
�أعمال وديع ال�صايف.
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يف �سجل
اخللود

العميد الطبيب املتقاعد
رميون بجاين
نعت قيادة اجلي�ش العميد الطبيب
املتقاعد رمي��ون بجاين ال��ذي تويف
بتاريخ .2014/6/27
 من مواليد العام  1927يف بيت�شباب – ق�ضاء املنت.
 عينّ يف اجلي�ش برتبة مالزم �أولمتمرن بتاريخ .1952/9/1
طبيب ّ
 ّرقي لرتبة نقيب طبيب �إعتبا ًرا
من  ،1959/7/1وت���د ّرج يف الرتقية
حتى رتبة عميد طبيب �إعتبا ًرا من
.1977/7/1

امل�ؤهل �أول ن�ضال خري الدين
نعت ق��ي��ادة اجلي�ش امل���ؤه��ل �أول
ن�ضال خري الدين ال��ذي تويف بتاريخ
.2014/6/5
 من مواليد  1978/6/14يف اللبوة،ق�ضاء بعلبك ،حمافظة البقاع.
��وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ
 ت���ط� ّ.2000/3/23
 من عداد لواء امل�شاة اخلام�س –الكتيبة .51
 حائز:• ميدالية امل�ؤمترات للعام .2002

اجلندي ح�سن حمدان
نعـت ق��ي��ادة اجلي�ش اجل��ن��دي ح�سن
حمـدان الذي تـويف بتـاريخ .2014/6/21
 من موالـيد  1983/5/23يف بريوت.��وع يف اجل��ـ��ي�����ش ب��ت��اري��خ
 ت���ط���ـ� ّ.2008/12/27
 -من ع��داد منطقة اجلنوب – فرع
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• و�سام احلرب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة الربونزي.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�س
مرات.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �ست
مرات.
ّ
مرات.
• تهنئة قائد اللواء ثالث ّ
• تــهنئــة قائــد مــعهــد التعليــم.
• تهنئة ق��ائ��د الكتيبة ثالث
مرات.
ّ

 حائز:• و���س��ام الإ���س��ت��ح��ق��اق اللبناين
الف�ضـي.
ّ
• و�سام  1961/12/31التذكاري.
الف�ضي
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين ّ
ذو ال�سعف لأعمال حربية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• و���س��ام الأرز الوطني م��ن رتبة
�ضابط.
• و���س��ام الأرز الوطني م��ن رتبة
كومندور.
��دة دورات درا���س� ّ�ي��ة يف
 ت��اب��ع ع� ّالداخل ويف اخلارج.
 -مت�أهل وله �أربعة �أوالد.

 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

املخابرات.
 حائز:• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث
مرات.
ّ
مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ
 -عازب.

املعاون �أول يو�سف املوىل

نعت قيادة اجلي�ش املعاون �أول يو�سف
املوىل الذي تويف بتاريخ .2014/7/14
 من مواليد  1967/10/4يف اللبوة،ق�ضاء بعلبك ،حمافظة البقاع.
ت���ط���وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ
ّ
.1986/11/1
 من عداد القوات اجلوية -قيادةالقوات اجلوية.
 حائز:• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام الن�سر للطريان.

• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة الربونزي.
• ميدالية امل�ؤمترات للعام .2002
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الثالثة الف�ضي.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام الفخر.
• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �سبع
مرات.
ّ
مرة.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ 19
 -مت�أهل وله �أربعة �أوالد.

اجلندي علي عبد الواحد
نعت قيادة اجلي�ش اجلندي علي عبد
الواحد الذي تويف بتاريخ .2014/6/16
 من مواليد  1979/11/20يف برقايل،ق�ضاء عكار ،حمافظة ال�شمال.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2009/12/26
ّ
 من عداد فــوج التدخـل ال�سـاد�س. -حائز:

•
•
•
•
-

و�سام مكافحة الإرهاب.
مرتيـن.
تنويه العماد قائد اجلي�ش ّ
تــهنــئــة الـعـمــاد قائــد اجليــ�ش.
تهنئة قائد الفوج.
مت�أهل وله ولدان.

اجلندي
مي�شال امل�سن

اجلندي
جاي�سن جربان

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجلي�ش
اجلندي مي�شال امل�سن
ال������ذي ت�����ويف ب��ت��اري��خ
.2014/7/5
 م�����ن م���وال���ي���د 1990/12/20يف احلدث،
ق�ضاء بعبدا ،حمافظة
جبل لبنان.
��وع يف اجلي�ش
 ت���ط� ّبتاريخ .2010/2/8
 -م��ن ع���داد ال�شرطة

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجلي�ش
اجلندي جاي�سن جربان
ال������ذي ت�����ويف ب��ت��اري��خ
.2014/6/10
 م�����ن م���وال���ي���د 1995/12/4يف ال�شياح،
ق�ضاء بعبدا ،حمافظة
جبل لبنان.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2013/7/3
ّ
 من عداد �أركان اجلي�ش للتجهيز – مديرية الهند�سة. -عازب.

الع�سكرية.
 حائز تنويه العماد قائداجلي�ش وتهنئته.
 -عازب.
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�سيفنا والقلم

�أكرب الأعياد
ال�شاعر �إميل نون

وال�سيف
بني القلم ّ
العقيد توفيق نعيم يزبك

مربوك
عبد الر�ؤوف ال�سعدي

غريك ما لنا
فار�س عبد ال�صمد

بتم ّنى �أعمل مغوار
جومانا �سمعان
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��ب���ك ال���غ���ايل ب��ق��ل��ب��ن��ا حم� ّ�ل��و
ي��ا جي�شنا ..ي��ا �أخل�ص الأح��ب��اب
ح� ّ
ّ
ع�����ا م�������س���اف���ة ع���م���رن���ا ك���ل���و
وع���ي���دك ال�����دامي م��ت��ل �أ ّول �آب
ع���ن بع�ضهن ث���ال���وث م���ا تخلوّ
ولبناننا ج��ي�����ش ،و���ش��ع��ب ،وت���راب
وع���ا ف���رد ق��ل��ب و�إي������د ..وبي�ضلوّ
ت�لات��ه ،بت�ضامنهن كتري ق��راب
ودم ال�����ش��ه��اده� ..أك�ب�ر الأع��ي��اد
وك�����ل ج���ن���دي ل���ل���ف���دا م���ره���ون
ّ
ا���س��ت��ق�لال ..و����س���ي���اده ..وح��ر ّي��ه
وال�������ص���م���ود ..ب���أر���ض��ن��ا م�ضمون
يف م���وط���ن الآب��������اء ..والأج�������داد
ي���ا ���ش��ع��ر ف����وق امل�����س��رح الأخ�����ض��ر
وب�ي�ن ال��ع��ل��م وال�����س��ي��ف والع�سكر
ح��م��ل��ت الأمل والآخ ت���ا �إ���س��ه��ر
و���ض� ّ�ل��ي��ت واق����ف ع�ي�ن ع��امل�����ص��در
يتك�سر
وب��ك��را ب��ع��د م��ا ال��ع��م��ر
ّ
ب��ق� ّ�ل��ن لأه���ل���ي وب��ال��وج��ع بكرب
ي���ا ري����ت ب��رج��ع ط��ف��ل ع��ال��ب��ي��در
بيت�سكر
وي����ا ري����ت ق��ل��ب��ي م���ا
ّ
م�ن�روح بالنّ �سمه ل ع��م ت�سكر
راج����ع ع��ل��ى امل��ه��د ب����أم���ل �إك�ب�ر
وخ��رط�����ش ع��ا

كتبت ال��ق�����ص��ي��ده راف���ع جبيني
حملت القلم �إتكي على �سنيني
ّ
ع��ط��ر ك�لام��ي ب��ف��وح ن�سريني
ّ
ح���ل���ي ح���ي���ات���ي وال�����وف�����ا دي��ن��ي
ع��ا �صخور حلمي بدمع ت�شريني
����ش���ارد ب��ح��ق��ل ب��ع��ي��د يحييني
ه��ال��ل��ي ح��م��ل��ن��ي وم���ا بين�سيني
ع��ال��ل��ي اب��ت��ع��د ع��ن��ي وك��اوي��ن��ي
دم���وع ال��ف��رح ع غ�صون �شربيني
وك��ح��ل ع��ي��وين ب��خ��اط��ر ظ��ن��وين
وج���ه امل���ي تلحيني

م��ن ك��ل ���س��ن��ة ب��ت��اري��خ �أول �آب
العي�ش بيظلك يا عيد جي�شنا طاب
ان���ت االم�ي�ن وان���ت ح��ام��ي الكل
بت�ستاهل م��ن ال��ك��ل ب��اق��ة فل
الزم ي��ا �شعبي بكل مو�سم عيد
ون���ك���ون ن��ح��ن��ا م��ع��و �إي�����د ب���إي��د
ي��ا جي�شنا ك��ل ع��ام و�إن���ت بخري
ل���ل���ع�ل�ا ل���ل���م���ج���د ����ش���د ال�����س�ير

ب��ي��غ��م��ر وط���ن���ا ف���رح���ة ك��ب�يري
ي����دوم ع����زك وي����ا ف��رح��ت��ي ط�يري
مهما ج���رى ان���ت ال��ب��ط��ل بت�ضل
ب��ال��ت�����ض��ح��ي��ة ت�����اج ك����ل دي����ري
ن���ق���دم ل��ل��ج��ي�����ش ع���ه���د ج��دي��د
ن��ب��ع��د ع���ن���و ال���ت���ع���ب واحل��ي��ري
وت�ضل ترفرف عالوطن مثل الطري
وي���ا ق��اف��ل��ة جي�شنا ب��ع��زك �سريي

ي������ا ب���ل��ادن������ا �إل������ن������ا ال���ه���ن���ا
ل�����ل�����ع�����ز راي���������������ة ع����ال����ي����ي
ي����������ا ج������ي�������������ش ي����������ا درع
ي��������وم ال�����������ش�����داي�����د وامل����ح����ن

ب��ج��ي�����ش ال���ل���ي ح���ام���ي �أر���ض��ن��ا
���ش��م��خ��ت ع����ا جن���م���ات ال�����س��ن��ا
ال����وط����ن ب��ت�����ض��ل واع������ي ل��ل��ف�تن
غ����ي���رك ي������ا غ��������ايل م������ا ل��ن��ا

ن���ح���ن���ا ال���������ش����ع����ب امل���ت���ف���اين
ال������رب
م���ن���ع���ب���د ال����ل����ه وب����ع����د
ّ
����ب�����ي�����ت ب�����ل�����ادي زي���������ادي
ح� ّ
وب����ت����م����نّ ����ى ب���ج���ي�������ش ب��ل��ادي
ن������ي������ران اخل������ل������ف������ي ط���ف���و
ع�������ي���������������ش�������وا الإل����������ف����������ي
جي�ش الوطن لبنان حتت حمايتو
جينا من اللقلوق ع �أرز ال�شمال

الإن���������������س�������اين وال��������وج��������داين
ع�����نّ �����ا اجل����ي���������ش ال���ل���ب���ن���اين
وع��������ل��������ي��������ه��������ا ب�������غ�������ار
�أع��������������م��������������ل م����������غ����������وار
ت ي������ه������ن������ى ال�����ع�����ي�����������ش
وا����ص���ط���ف���و م����ن ح�����ول اجل��ي�����ش
ب���وج���ود ق��ائ��د ع���م ت��خ��ف��ق راي��ت��و
ن�شارك ب�سباق مهم حتت رعايتو

الله معك يا جي�ش

ال�شاعر حممود �أبو �إ�سماعيل

بريخ�ص اللولو كتري قدام احلكي
اجل��ي�����ش� ،أ ّول �آب ل��و ع��ن��و حكو
ومن جمد الله ومن م�سيحو مباركي
م�أ�س�سي م��ن جبالنا فيها �صمود
م��ع��م��د ب���ال���ن���ار وال������دم ال��زك��ي
ثكنات جي�ش املرجله ،رمز اخللود
ّ
كل ما حكي موقف رجوله عن بطل
بيعتز ال��وج��ود
ب��أب��ط��ال��ه��ا وف��ي��ه��ا
ّ
وكل ما حكي �سيف الن�صر عن معركه
بيرتك عالمه فارقه مبوقف دقيق
كيف �سيف العز من ملعه وبريق
عنها بيحكي املجد بل�سانو الطليق
وكيف نقطه حرب من �أج��ر أ� قلم
بتبقى بذهن النا�س يف مركز يليق
هيكي حمطات الزمن بني االمم
ب��ت��ب��ق��ى م��ث��ل �أع��ل�ا ل��ن��ا ول���والدن���ا
وهيك وقفة جي�شنا بظل العلم
وق���دام���ن���ا ب��ال��ن�����ص��ر ب��ت�����ش��ق ال��ط��ري��ق
م���ن رف����ة رم���و����ش���و ال��ب��رق رم�����ش
بتنعز
اجلي�ش اللي عنو ال��روح ما
ّ
ومثل امللك ع��الأر���ض ع��م مي�شي
واث�����ق اخل���ط���وه ب��خ��ط��وت��و معتز
يا م��ارد الفار�ض وج��ودك عالزمن
الله معك يا جي�ش لبنان الكبري
مل��ا حنينو ب��دم��ك ال��غ��ايل انعجن
تراب الوطن �صفّ ا ذهب غايل كتري
انت اللي �أقوى من امل�صاعب واملحن
ان��ت الوعد ان��ت االم��ل ان��ت امل�صري
ال ���ض��ل يف ع��ن��ا ك��رام��ه ن�صونها
ولوال ما انت تكون يا �صوت ال�ضمري
وم����ا ك����ان ع��ن��ا ال وج����ود وال وط��ن
من كل �شهدا اجلي�ش وال�شعب الغني
وح��ي��اة دم���ات ال�����ش��ه��اده واخل��ل��ود
يا جي�شنا احل��دك �شعرنا بالوجود
وح��ي��ات��ك ووح���ي���اة �أرزة موطني
وكرمال كرب الت�ضحيات املثمني
كرمة �شرف مبداك كرمال ال�صمود
وك��رم��ال ع� ّ�زك واملجد وال�سلطني
كرامة وفاك ل�شعبك و�أر�ض اجلدود
منعي�ش حتى لأج��ل موطن منوت
���دك جنود
ك��ل��ن��ا ب��امل��ع��رك��ه ح� ّ
ومنموت ت��ا تعي�ش الكرامه بالدين

يف رحاب اخللد
ف= يف رح������اب اخل���ل���د ���ص��رت
و= و�������س������م������وت ل���ل���أع������ايل
��ه���ا
���رح����م����ن وج� ً
ز= زان�������ك ال� ّ
ي= ي�����ص��ط��ف��ي الأخ�����ي�����ار ّرب����ي
ع= ع�����ش��ت يف اجل��ي�����ش رق��ي� ً�ب��ا
ب= ب���ال���ت���ف���اين ن���ل���ت ف������وزًا
د= دم����ع����ة الأح������ب������اب ر ّوت
���ش��ه��ي��دا
ع= ع�����دت ل���ل���ب���اري
ً
ل= ل����و ت������رى �أه���ل���ا و���ص��ح��ب��ا
����دم�����ع ب���ح��� ًرا
ي= ي�����ذرف�����ون ال� ّ

ال�شاعر علي بكري
�إىل روح الرقيب �أول ال�شهيد فوزي عبد علي
ب����ع����دم����ا يف الأر������������ض ك��ن��ت
ه�����ك�����ذا ي������ا ف����������وزي ���ش��ئ��ت
م������ث������ل ب�����������در ف������ي������ه ب���ن���ت
ب����ي����ن����ه����م ي�������ا خ���������ال �أن�������ت
����ل����ام����������ا زرع�������ت
ف�����ي�����ه �أح�
ً
م�����ت
يف �����س����ب����ي����ل احل����������ق
ّ
رو��������ض�������ة ف����ي����ه����ا ����س���ك���ن���ت
ف����������وق ه��������ام��������ات ح���م���ل���ت
ل�������و ت���������رى � ًأم��������������ا و�أخ������ت������ا
م������ن ج�����ن�����ان اخل�����ل�����د ع����دت

قبلة الأحرار
ملا ال�شباب على اجلي�ش قرر يفوت
الهوية �أمانة تركها بالبيوت
حياة العيلة وال�ضيعة واملدينة
�صاروا ذكرى كتري قدمية
تياب املدينة ّ
ن�شلحت على الباب
وكل �شي يذكرك بالأحباب
الوجوه القدمية ن�سيها...
خبيها
حتى الأ�سامي ّ
�إخوة �إلك خلو من جديد...
وعيلة قوية �أوا�صرها من حديد...
جندي ورتيب و�إمرة �سرية...
كلها فخر و�أبهية...
مبدر�سة رجولة وعنفوان
كلهن ...اجتمعو ليحمو لبنان
لبنان �إمك وبيك و�إختك وخيك...
واملجد اللي انكتب ب�أ�سامي عتاق
زاد �سطورو بحرب البطولة
�سطور جداد
بق�صة الأوطان بغري هيك ما بينحكي
قبلة الأحرار �إن �ضاع جنمها بلبنان بتهتدي
وان مالت الأيام ...والغريب فكر يعتدي
والليل ي�سرق �صبحنا ونقاط الندي...
و�ضحكات والدنا لبعمر الولدين...
بغري جمعة الأبطال...
جندي ...و�شاعر ...وفالح...
لبنان ما بينفدي.
امل�ؤهل �أول يو�سف جرادة
فوج الإ�شارة
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اجلي�ش
دوت كوم

�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

بني الأول من �آب وعر�سال
بالعربي الف�صيح وال�صوت وال�صورة

يف العيد الـتا�سع وال�ستني للجي�ش اللبناين ،تداول النا�شطون يف مواقع
التوا�صل الإجتماعي «ها�شتاغ» �#شرف-ت�ضحية-وفاء ،كعربون �شكر
للم� ّؤ�س�سة الع�سكر ّيةّ .
وغ�صت ال�صفحات يف الأول من �آب ،ب�صور
للجي�ش اللبناين وعبارات املعايدة التي حتمل �أطيب التمنيات .كما
حملت �صفحات عدد من الفنّانني والإعالميني والكتّاب وال�شعراء ،عبارات التقدير ومعايدات
خا�صة للجي�ش اللبناين.
ّ
حتول «ها�شتاغ» اجلي�ش
وبعد اندالع املعارك بني اجلي�ش واملجموعات امل�سلحة يف عر�سالّ ،
ّ
�ضد
اللبناين على موقعي التوا�صل الإجتماعي «فاي�سبوك» و«تويرت» �إىل حمطة لدعم اجلي�ش ّ
اجلماعات الإرهاب ّية التي ت�سعى �إىل زعزعة اال�ستقرار.

لبنان جي�ش جلي�شه

حركة «ج»

لقد ّ
حقق هذا «الها�شتاغ» ن�سبة هائلة
عب من
من التغريدات امل�شاركة والتي رّ
خاللها اللبنانيون عن ا�ستيائهم حيال
ما يجري يف عر�سال ،معتربين �أن هذا
ّ
ككل
االعتداء هو اعتداء على الوطن
وعلى هيبة ال��دول��ة .وا�شتعلت املواقع
بالعناوين الداعمة للجي�ش اللبناين
#بدنا-من-اجلي�ش-اللبناين،
مثل:
وال���ذي طلب م��ن خ�لال��ه امل�شاركون
�أن يق�ضي اجلي�ش على الإره��اب��ي�ين،
و#دمك-بالدين،
و#ال�سيف-امل�سلط،
و#كلنا-اجلي�ش-اللبناين ،وغريها،
عبت عن غ�ضب اللبنانيني من
والتي رّ
الهجمات الإره��اب��ي��ة امل��ت��ك� ّ�ررة على
اجلي�ش والوطن وعن دعمهم املطلق
للم�ؤ�س�سة الع�سكرية يف دفاعها عن
الوطن .كذلك ،ب��رزت حركة على
موقع «تويرت» تطالب بو�ضع حرف (ج)
�إىل جانب �أ�سماء م�ستخدمي املوقع
الداعمني منهم للجي�ش اللبناين .ويف
غ�ضون �ساعات ،بد�أ احلرف (ج) يظهر
بكثافة �إىل جانب �أ�سماء م�ستخدمي
وحتول احلرف الب�سيط �إىل �إ�شارة
املوقع،
ّ
وا�ضحة على دع��م اجلي�ش م��ن قبل
املواطنني ومن بينهم الفنانني وامل�شاهري.
إجتماعية
وانت�شرت على املواقع ال
ّ
دعوات لل�صالة و�إ�ضاءة ال�شموع ورفع راية
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اجلي�ش �أو علم لبنان على ال�شرفات.
وغيرّ عدد كبري من النا�شطني �صورهم
وو�ضعوا بد ًال منها �صور اجلي�ش و�أبطاله
ؤك��دي��ن � ّأن
م��ع ع��ب��ارات الت�أييد ،م�� ّ
أك��دت
اجلي�ش اللبناين �سينت�صر .و� ّ
ال�صفحات الداعمة للجي�ش (ومن بينها
�م��ا للجي�ش اللبناين» و«اجلي�ش
«دع� ً
هوي الدولة»YES I Support ،
اللبناين ّ
 ،The Lebanese Armyو«اجلي�ش
اللبناين خط �أحمر»)� ،أن كل �شخ�ص ال
يقف يف ّ
�صف اجلي�ش اللبناين اليوم لي�س
لبنانيا ولي�س له �أي عالقة بهذا الوطن.
ًّ

وقفات ت�ضامن

�إىل ذل��ك ،ن��فّ ��ذت جمموعة �شبابية
م��ن النا�شطني على م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي وقفة ت�ضامنية مع اجلي�ش
اللبناين ،يف �ساحة ال�شهداء  -و�سط
مهماته على كل
دعما له يف
بريوت،
ً
ّ
عموما ،ويف عر�سال
الأرا�ضي اللبنانية
ً
خ�صو�صا .ورف��ع النا�شطون
وال�شمال
ً
لعمليات اجلي�ش ،كتبوا
الفتات م�ؤيدة
ّ
عليها ال��ع��ب��ارات الآت���ي���ة« :عينك
علينا وقلبنا عليك»�« ،أطلق نريانك
ال ت��رح��م» ،و«املطالبة بالث�أر ل�شهداء
اجلي�ش» .وقد توالت الوقفات الت�ضامنية
مع اجلي�ش وما لبثت �أن �شملت خمتلف
املناطق اللبنانية.

�صلوات و�أغانٍ و«دمنا للجي�ش»

اللبنانيون بدورهم مل يت� ّأخروا
الفنّ انون
ّ
عن دعم اجلي�ش وت�أكيد ت�أييدهم له.
فمنذ بدء املعركة وحتى نهايتها ،علت
على موقع التوا�صل «تويرت» تغريداتهم
التي تدعم اجلي�ش اللبناين ،وترف�ض �أي
مي�س كرامته ،كما حتمل
اع��ت��داء
ّ
�أ�سفهم وحزنهم على ال�شهداء الأبرار.
ال�صفحة الر�سمية لل�سيدة فريوز على
الـ«فاي�سبوك» وال��ت��ي حتمل عنوان
«رح نبقى �سوى» �أ�ضافت عبارة «مع
هالع�سكر» ،و�أهدت �إىل اجلي�ش مقطع
فيديو م��ن �أغنيتها «ب� ّ�ي��ي راح مع
هالع�سكر».
جوليا بطر�س �أه��دت اجلي�ش �أغنية
«�أط��ل��ق ن�يران��ك»� .أم��ا نان�سي عجرم
فكتبت :دمعتنا عم ت�سقي ورودك،
���ض��م ال�����ش��ه��دا ورود ورود… ي��ا جي�ش
ب�لادي ،الأطفال عم بت�صليلك وكل
بالدي كبار �صغار ،من وقت ايل �صرت
بغنيلك �صوتي عليي �أغلى �صار...
وعر�ض عا�صي احلالين كليب �أغنية
ال�شرف عنوانك  -الن�سخة الأ�صلية.
ويف حني غ� ّ�رد :يا رب �إننا ن�ستودعك
لبنان �أر���ض��ه و�أه��ل��ه و�شعبه ،يا من ال
ت�ضيع عنده الودائعّ ،لبى الفنان اللبناين
راغ��ب عالمة طلب اجلي�ش اللبناين
ال��ذي �أعلن عن حاجته �إىل  50وحدة
دم من جميع الفئات .فتربع بدمائه
جلرحى اجلي�ش اللبناين بعد �أن زارهم
ّ
وتفقد �أحوالهم.
اخلطوة نف�سها قام بها الفنان رامي
تربع � ً
أي�ضا بدمه.
عيا�ش الذي ّ
الفنان زين العمر كتب عرب �صفحته
على «الفاي�سبوك» :الإ�سم الكامل

ط��وين يو�سف حد�شيتي ،اال�سم الفني
زين العمر� ،أعلن انت�سابي �إىل اجلي�ش
اللبناين برتبة جمند .كما ن�شر �صورة
بزة اجلي�ش وحتتها عبارة:
له وهو يرتدي ّ
اجلي�ش وال�شعب واحل��ق نحن �أكرثية
�ضد االرهاب ونحن الغالبون والن�صر لنا.
وكتبت �سريين عبد النور ،حتت �صورة
ل�شهداء اجلي�ش يف معركة عر�سال:
�أبطال بلدي ،كلنا اجلي�ش اللبناين،
الله يرحمهن وي�صرب اهاليهن.
� ّأما هيفا وهبه ف�أعربت عن ت�ضامنها
مع اجلي�ش بعبارة «كلنا مع اجلي�ش
اللبناين �إيد ب�إيد» .وكذلك فعلت كل
من �إلي�سا ومايا دياب داعيتني اللبنانيني
�إىل ال�صالة من �أجله.
ماجدة الرومي قالت :اجلي�ش اللبناين
ّ
ك���ل اع��ت��ب��ار ،ج��ي�����ش لبنان
ف���وق
احل� ّ�ر امل�ستقل ،لبنان الدولة وال�سيادة
وامل� ّ َؤ�س�سات الر�سمية ،جي�ش الكرامة
اللبنانية ،جي�ش �شرفنا ورفعة ر�ؤو�سنا،
بروحي �أفديه.
ون�شر املغني الكندي اللبناين الأ�صل
ؤكد
 Massariتغريدة على «تويرت» ي� ّ
ف��ي��ه��ا دع���م اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين ،وق��د
ج��اء فيها �«:أق����ف اىل ج��ان��ب جنود
ب��ل��دي لبنان ،فليحفظهم ال��ل��ه من
ال��ت��ه��دي��دات» .و�أرف����ق املغني ال�شاب
التغريدة ب�صورة للجي�ش اللبناين.

جنوى ووائل �ألغيا حفالتهما

جنوى كرم �أعلنت ّ
توقفها عن الغناء
حاليا ت�ضامنً ا م��ع اجلي�ش اللبناين
ً
وال��ظ��روف التي ي�شهدها لبنان ،كما
�ألغت جميع براجمها الغنائية .وقالت:
«�أقف �إىل جانب �أهلي ونا�سي وجي�شي،
ول��ن �أغني على �أر���ض لبنان طاملا هي
جمروحة».
يف الإط���ار نف�سه� ،أل��غ��ى الفنان وائ��ل
كفوري حفله ال��ذي ك��ان من املقرر
�إحيا�ؤه يف التا�سع من �شهر �آب يف فندق
«الريجين�سي باال�س» ت�ضامنً ا مع اجلي�ش
اللبناين.

نتحرك
بدنا ّ

املخرجة اللبنانية كارولني حنا ميالن
�أطلقت �صرخة «فنان بالدي ،املواطن
اللبناين �صنع ل��ك جنوميتك اليوم
دورك ت�صنع له وطنه ووطنك» دعت
فيها كافة الفنانني اىل امل�شاركة
بحملة لدعم اجلي�ش اللبناين ،حتت
عنوان «بدنا نتحرك» .ودعت ميالن
ع�بر �صفحتها على م��وق��ع التوا�صل
الإجتماعي فاي�سبوك ،جميع «الفنانني
والإع�لام��ي�ين والأ���ش��خ��ا���ص امل��ع��روف�ين
لالن�ضمام لأننا �سنكون بحاجة لهم
كمندوبني يف جميع املناطق اللبنانية،
فلي�سجل ا�سمه عرب
ومن يريد امل�شاركة
ّ
التعليق على البو�ست».

«كلنا للجي�ش ...كلنا للوطن»

حت��ت ���ش��ع��ار «ك��ل��ن��ا ل��ل��ج��ي�����ش....
كلنا للوطن» ا�ست�ضافت الإعالمية
رمي��ا جنيم �إىل جانب الإع�لام��ي وليد
عبود جمموعة من الوجوه املعروفة من
فنانني و�سيا�سيني ومثقفني يف حلقة
دعما للم�ؤ�س�سة
تلفزيونية (،)MTV
ً
الع�سكرية والت�أكيد على «�أننا نقف
يدا واحدة مع اجلي�ش اللبناين يف حربه
ً
�ضد الإرهاب» .وكان من بني ال�ضيوف،
ال�صحفية والأديبة مي من�سى التي �أثنت
على اختيار املكان (�أمام ن�صب اجلندي
املجهول)« ،وهو لي�س مبجهول فلديه
هوية وروح� ،أما ه�ؤالء اجلحافل فال هوية
وال وطن لهم».
من �ضيوف احللقة � ً
أي�ضا الأب يو�سف
أك��د �أن اجلي�ش هو فخره
مون�س الذي � ّ
وقدم خالل احللقة
وعنفوانه وكرامتهّ ،
�صالة ملرمي العذراء كي حتمي اجلي�ش
اللبناين ولبنان .كذلك ا�ست�ضافت رميا
جنيم الفنان رميون جبارة ،واملمثل عمر
ميقاتي ،رميوند انغولوبولو ،املمثل جورج
�شلهوب وابنه يورغو ،املمثل عمار �شلق،
املمثلة ندى بو فرحات ،الذين �أك��دوا
دعمهم اجلي�ش اللبناين� ،أم��ا الفنان
أكد
عبد الكرمي ال�شعار الذي حتدث ف� ّ

�أنه ال ي�ستطيع �أن يرتك تراب لبنان،
ويف النهاية ق��دم �صال ًة ب�صوته املميز
والرائع حلماية اجلي�ش اللبناين ولبنان.
وا�ستقبلت عد ًدا من االت�صاالت من جنوم
التطرف كل
�أك��دوا �ضرورة مواجهة
ّ
خ�ص�صت حلقات
على طريقته .كما ّ
متتالية من برناجمها ال�صباحي ،لدعم
اجلي�ش ،ون�شرت على �صفحتها عرب
«الفاي�سبوك» �صور �شهدائه.

املرئي وامل�سموع واملكتوب

أكدت نقابة عاملي املرئي وامل�سموع
� ّ
«وقوفها �إىل جانب اجلي�ش الوطني يف
معركة حماية لبنان م��ن الهجمة
التكفريية الإرهابية عرب بوابة عر�سال
التي اختطفها التكفرييون من �أهلها
وحيت «اجلي�ش
وعاثوا فيها الف�ساد».
ّ
��ي���ة ،التي
ال��ل��ب��ن��اين ع��ل��ى وق��ف��ت��ه الأب� ّ
كلفته �شهداء وجرحى �سيكتبون يف
ال�سجل الذهبي للبنان» ،داعية ال�سلطة
ال�سيا�سية �إىل «توفري كل و�سائل ال�صمود
واملواجهة للجي�ش مبا ي�ؤمن له االنت�صار
على امل�����ش��روع ال�صهيوين بواجهته
التكفريية».
ور�أت نقابة العاملني يف االعالم املرئي
وامل�سموع يف بيان �أن��ه «يف الوقت الذي
ك��ان يفرت�ض �أن يعي�ش لبنان فرحة
عيد اجلي�ش ،وه��ي ترتافق ه��ذا العام
مع مرارة غياب ا�ستحقاقات والتزامات
وطنية كربى ،فاج�أت القوى التكفريية
عموما با�ستهداف
والإرهابية اللبنانيني
ً
اجلي�ش اللبناين ،وهو امل�ؤ�س�سة ال�ضامنة
لال�ستقرار الوطني».
بدوره مل يتوان الإعالم املكتوب عن
مواكبة جهود اجلي�ش وت�ضحياته ،والتي
�شكلت املحور الأ�سا�سي الفتتاحيات
ّ
ال�صحف وحتقيقاتها ومقاالتها.
باخت�صار ،و�إذا كان الإعالم مبا فيه
الإعالم الإلكرتوين م� ّؤ�ش ًرا لنب�ض النا�س
واجتاهاتهم ،فمن الوا�ضح �أن اللبنانيني
كانوا يف يف معركة عر�سال ،وكما يف
ً
جي�شا جلي�شهم.
مرة
كل ّ
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معر�ض

مارون منر
يف «»é-toiles
دالالت الإيهام والإلهام
وورود الألوان...

ميتلك الفنان
الت�شكيلي مارون
من���ر (ع��م��ي��د
م��ت��ق��اع��د يف
اجلي�ش اللبناين)
���س� ّ�ر «ال��ب� نْْي�»
ال���ك���ام���ن يف
جمالية الري�شة،
ويف ان�ضباطية
القوة يف الوقت
و«البي»
ذات��ه.
نْ
هنا هو مفرتق بني درب�ين� ،سار عليه
جامعا
اجلرنال منر منذ �أع��وام طويلة،
ً
درب الفن ،ودرب اجلي�ش ،على حد
�سواء .فكان يف معار�ضه ولوحاته فنا ًنا
ر�ؤيو ًيا حا ًملا وم�ؤث ًرا ،من جهة ،وكان يف
امل�ؤ�س�سة ع�سكر ًيا وطن ًيا من جهة ثانية.
هكذا وب�سال�سة وعمق و�شجاعة ،جمع
اجلرنال منر بني الري�شة وال�سيف ،بيد
عاك�سا طاقات الإن�سان الكبرية،
واحدة،
ً
يف معاي�شة احلياة على �أكرث من �صعيد ،ويف
منتهجا طريقني خمتلفني،
�أكرث من دور.
ً
م�شى عليهما بقوة الثبات ،وبثبات القوة.
ي�أتي معر�ض العميد الركن املتقاعد
م��ارون منر الت�شكيلي الفردي اجلديد
« ،»é-toilesال���ذي �أق��ي��م يف غالريي
«اك��زود» ( )Exodeيف الأ�شرفية (بني
ّ
ممثل
 2و 16حزيران املا�ضي) ،بح�ضور
ع��ن ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين العماد
ج��ان قهوجي ،ونخبة من �أه��ل الفن
البع َد الآخر للرتب
والأ�صدقاء،
ّ
لي�شكل ْ
والنجوم التي ا�ستحقها كع�سكري،

وليج�سد البعد اجلمايل لل�صورة ،عرب
ّ
ْ
ري�شة تغو�ص يف التجريد مبِلونة حا ّرة
دافئة وب��اه��رة يف الوقت نف�سه .ري�شة
تغو�ص يف املذهب الطبيعي ب�شفافية
�شاعرية عالية ،تكاد مناظرها مُ َ
ت ْو ِ�سق
اخل��ط ،وت���د ْوزِن ايقاع الأزه��ار والهواء،
ب�صري
ومكونات امل�شهد الريفي ،بتناغم
ّ
ّ

وح�ســي فاتــن ومبهــر.
ّ
بتقنية الأكريليك،
 81لوحة م�شغولة
ّ
متعددة القيا�سات بني �صغري
وب�أحجام
ّ
ومتو�سط وكبري يعر�ضها الفنان منر
عدة خيارات:
للمتلقي،
ً
مف�سحا �أمامه ّ
اللوحات التجريدية التي تغتني بدالالت
مكتنزة ال�شكل والإي��ه��ام والإل��ه��ام،
والتي حتتاج اىل ت�أمل عميق وخلفية
ثقافية ت�شكيلية ،و�أخ��رى ت�ستلهم
فن اخليال واجلمال
الطبيعة من�سابة يف ّ
والر�ؤية .فلوحات الطبيعة عند العميد
تتميز بر�صد ثنائي ل��ورود الأل��وان،
منر
ّ
ولأل��وان ال��ورود ،ب�شكل مده�ش .كما
تتميز �أعماله يف ه��ذا ال�سياق ،بر�ؤية
ّ
يتخللها ر���ص��د ل�ل�إن�����س��ان،
بليغة،
وخ�صو�صا املر�أة ،ب�شكل �صاف ،ذي داللة
ً
ّ
ان�سانية مهمة ،قلما جندها يف نظرة
فنان ،على هذا النحو.
العدد 351/350

213

من هنا
وهناك

�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

جاهدة وهبه تطلق �ألبومها اجلديد «�شهد»
بالتعاون مع �شركة «راي��ت ت��راك»
وبتنظيم الف��ت م��ن �شركة «�آتيك
بروداك�شن» �أطلقت الفنانة جاهدة
وهبه �ألبومها اجلديد «�شهد» يف م�سرح
املدينة  -بريوت ،بح�ضور عدد كبري من
�أهل ال�صحافة والإعالم والوجوه الثقافية
والفنية ،وذل��ك بعدما �أطلقته �ضمن
حفل كبري يف الإمارات العربية املتحدة
يف اللوفر – �أبو ظبي وغنّ ته يف عوا�صم
عربية وعاملية عديدة.
تخلل احل��ف��ل ل��ق��اء �صحفي �أدارت���ه
الإعالمية ال�شاعرة ماجدة داغ��ر التي
و�صفت �أداء وهبه بامل�صقول واملرتف ،وقالت
�إن «جاهدة عربت على ر�ؤو�س �أحالمها
مقامي ال�صوت والق�صيدة حتى �شفري الآه
َ
ّ
ناف�ضة عن القوايف غبار الزمن حملقة
بها �إىل مدار الده�شة واالنخطاف».
من�سى فو�صفت
مي
ّ
ّ
وحتدثت الأديبة ّ
�صوت جاهدة «بالكوين النابع من
�أح�شاء الأر���ض ،من رحم الأمل والوجع
حم� ّ�ل� ً�ق��ا يف م��ق��ام ال�صوفية .و�أ���ش��ادت
بعملها اجل��دي��د وم�سريتها امل�ضيئة

ومو�سقتها لل�شعر العربي والعاملي.»...
و�شكرت ال�شاعرة ندى �أن�سي احلاج
«املبدعة» جاهدة على حتيتها لروح
ن�صا من
�أن�سي احلاج يف �ألبومها ،وقر�أت ًّ
وحي اللقاء ناجت به ال�شاعر الكبري
ال��ذي ّ
ظللت ���ص��و ٌر �ضخمة ل��ه خلفية
امل�سرح.
� ّأما الفنانة جاهدة وهبه فقد �شكرت
احل�ضور معلنة ثقافة احلياة والفن يف
مواجهة الهمجية ّ
والظالمية ،و�أكدت
�أن احلب وال�شعر هما منقذا العامل من
الإرهاب واملوت ،كما �شكرت مو�سيقيي
الألبوم وكل من �ساهم يف �إجناز عملها
الذي �أهدته �إىل روح والدتها.
ب�صال
من جهتهّ ،
�شدد الأ�ستاذ �سليم ّ
�صاحب �شركة «رايت تراك» لالنتاج
والتوزيع على جمالية «�شهد» وعامليته
لناحية ال�شعر واملو�سيقى وال��ت��وزي��ع
والت�سجيل...
و�ضمن «م�شهدية» غ��نّ ��ت جاهدة
�أغنية «جنمة ال�صبح» (لل�شاعر طالل
رق�صا جنى يون�س وندمي
حيدر) ،رافقها ً

برعاية وزي��ر الثقافة روين عريجي وب��دع��وة من
تكرمي ال�شاعر
كرم
التجمع الوطني للثقافة والبيئة وال�تراث،
ّ
ّ
�أنطوان �سعاده
�أكرث من �ألف �شخ�ص جا�ؤوا من كل لبنان رئي�س
جوقة امل�سرح الزجلية ال�شاعر �أن��ط��وان �سعادة،
ملنا�سبة �صدور ديوانه «قطف من زهر» ،وذلك يف قاعة كني�سة مار اليا�س-
انطليا�س.
�إفتتح الإحتفال بالن�شيد الوطني ،ثم كانت كلمات وق�صائد تغنّ ت
عريف الإحتفال ال�شاعر
بامل�سرية ال�شعرية الطويلة للمحتفى به ،لكل منّ :
التجمع الوطني للثقافة
�إيلي حنا ،الدكتور علي عبدالله متحد ًثا با�سم
ّ
والبيئة والرتاث ،الأ�ستاذ جوزيف الها�شم ،نقيب �شعراء الزجل ال�شاعر جورج
بو �أنطون ،ال�شاعر مو�سى زغيب ،وحممد توفيق �صادق والدكتور علي �شعيب
و�ألقى ال�شاعر �سعادة كلمة وق�صيدة باملنا�سبة.
واختتم احلفل بتوزيع الديوان على احل�ضور وحفل كوكتيل.
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ال�شويري ،ثم ّوقعت الألبوم للحا�ضرين.
يت�ضمن �ألبوم «�شهد» � 10أغنيات من
�أحل��ان و�إن��ت��اج جاهدة وم��ن كلمات
ال�شعراء � :أدوني�س� ،أن�سي احلاج ،طالل
ح��ي��در ،حم��م��ود دروي�������ش ،ولاّ دة بنت
امل�ستكفي ،فروغ فرخ زاد وبابلو نريودا.
وقد قامت وهبه بت�سجيله يف بلجيكا
مع مو�سيقيني بارزين من �أوروب��ا حتت
�إدارة املو�سيقي العراقي �أ�سامة عبد الر�سول
الذي �أ�شرف على الإنتاج و�شارك يف العزف
ويف توزيع بع�ض الأغ��اين مع املاي�سرتو
ديك فان درهر�ست.
يت�ضمن الألبوم �أغنية م�ستعادة
كذلك
ّ
من �أر�شيف «�أم كلثوم» بعنوان «النوم
يداعب عيون حبيبي» وق�صيدة لوهبه
غري مغنّ اة.
ال�شاعر الكبري �أدوني�س ال��ذي ح�ضر
جلاهدة حفلاً يف باري�س منذ عام وا�ستمع
ملحنة ومغنّ اة،
�إىل ق�صيدته «لك عطر» ّ
أك��د ا�ستثنائية جتربة وهبه الغنائية
� ّ
وقال �إنها تخو�ض غمار تلحني ن�صو�ص
�شاهقة �ستبقى يف بال التاريخ.

كرم الرائد
ديوان �أهل القلم ّ
البيئي الدكتور بديع �أبو جودة
برعاية وزير البيئة حممد امل�شنوق �أقام
تكرمييا
دي��وان �أهل القلم مهرجا ًنا
ً
للدكتور بديع �أب��و ج��ودة ملنا�سبة يوم
البيئة العاملي ،وذلك يف جامعة احلكمة
 ف��رن ال�شباك ،يف ح�ضور فاعليات�سيا�سية واجتماعية وع�سكرية ودينية.
تخلل الإحتفال كلمات لوزير البيئة،
ورئي�سة دي��وان �أه��ل القلم الدكتورة
�سلوى اخلليل الأم�ين ،ورئي�سة جمعية
�إن�سان للبيئة والتنمية م��اري ترييز

إحياء للفولكلور اللبناين يف ق�سم ت�صميم الأزياء يف AUST
عر�ض الأزياء ال�سنوي الأول � ً
برعاية وزير ال�سياحة الأ�ستاذ مي�شال فرعون وح�ضوره ،نظمت
اجلامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا – كلية الفنون
والعلوم ق�سم ت�صميم الأزياء ،عر�ض الأزياء ال�سنوي الأول بعنوان
«.»Femme d’Orient
جاء هذا الن�شاط بعد اتفاق التعاون والتبادل الذي �أقامته اجلامعة
مع جامعة «بوليتكنيكو دي ميالنو» الإيطالية ال�شهرية يف عامل
يخرج طالبــات
الأزياء ،وبعد �إن�شاء «ق�سم ت�صميم الأزياء» الذي ّ
وطال ًبا ب�شــهادة جامعيــة يف اخت�صــا�ص ت�صميــم الأزياء.
ح�ضر العر�ض الوزير ال�ســابق وليد الداعوق و�ســفراء بلغاريــا
امل�صممني والفنانني
ورومانيا و�أندوني�سيا والفيليبني ،وجمع من
ّ
والإع�لام��ي�ين والنقابيني والأك��ادمي��ي�ين،
و�إىل الهيئتــني الإداريــة والتعليميــة يف
مطابخ �أوروبا امللكية يف جامعة الروح القد�س
اجلامعــة.
قدمت العار�ضات املحرتفات خالل العر�ض
احتفلت جامعة الروح القد�س – الك�سليك مبهرجانها احلادي ع�شر
�أزي��اء طالبات وطالب ق�سم ت�صميم الأزياء
ّ
للمطبخ التقليدي بعنوان «الأنظمة امللكية لأوروبا» ،الذي نظمه ق�سم
الزي اللبناين
الذين ا�ستوحوا �أعمالهم من ّ
التغذية الب�شرية وعلم احلمية يف كلية العلوم الزراعية والغذائية يف
التقليدي وال��ع��ب��اءة اللبنانية يف �إح��ي��اء
اجلامعة ،و�أقيم يف حرم اجلامعة الرئي�سي  -الك�سليك.
للفولكلور بت�صميم ع�صري .وقد �أ�شرف على
ً
املهرجان بات ق�صة جناح ون�شاطا تقليد ًيا يف اجلامعة ،يتعينّ خالله
امل�صمم والأ�ستاذ يف اجلامعة ماجد
الأعمال
ّ
ّ
كل فريق من طالب ال�سنة الثانية يف ق�سم التغذية الب�شرية وعلم
على
بو طانيو�س.
احل���م���ي���ة ،ت��زي�ين
قدمت رئي�سة اجلامعة
ويف ختام االحتفال ّ
اجل���ن���اح اخل��ا���ص
ال�سيدة هيام �صقر �إىل الوزير فرعون درع
بالبلد الذي اختاره،
اجلامعة ،و�ألب�سه طالب ت�صميم الأزي��اء،
وحت�ضري الأط��ب��اق
عباءة من ت�صميمهم.
التقليدية اخلا�صة
ب����ه وت��ق��دمي��ه��ا
�سيف ،ورئي�س بلدية بريوت بالل حمد،
ل��ل��ح�����ض��ور ،ف�ضلاً
وم�ست�شار وزي��ر ال�سياحة داين ح��داد،
ع��ن تقدمي لوحة
وحتية من البطريرك مار ب�شارة بطر�س
ف���ن���ي���ة راق�������ص���ة
ال��راع��ي .ثم عر�ض فيلم وثائقي عن
�أو غ��ن��ائ��ي��ة �أو
املحتفى به وعن اليوم البيئي الأول الذي
مو�سيقية ،وذل��ك
دعا �إليه �أب��و ج��ودة العام  1962يف املنت
���ض��م��ن م�����ش��روع
ال�شمايل.
ّ
ال���ب���ح���ث ال�����ذي
وختاما ت�سلم املحتفى به درع وزارة
ً
ي�سلط ال�ضوء على
ودرعا �آخر من
البيئة من الوزير م�شنوقً ،
ال�صلة بني عادات
ديوان �أهل القلم.
ال�شعوب وتقاليدها
وانتهى الإحتفال بغر�س �شجرة �أرز يف
وب��ي�ن ال��ن��وع��ي��ات
حديقة جامعة احلكمة يف ح�ضور
املختلفة للأغذية.
اجلميع.
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�إقت�صاد
ومال

�إعداد:
تريز من�صور

«املونديال» ال��ذي ي�سحر بكرته
ال�صغرية املليارات من الب�شر ،بات يف
يومنا هذا عنوا ًنا للربح املايل والنمو
امل�سوقني
الإقت�صادي ،وهد ًفا �أم��ام
ّ
ج��دا للدول
والتجار .فهو مربح
ً
املتطورة والغن ّية ،ويثري ال�شكوك حول
ّ
ذلك بالن�سبة اىل الدول الفقرية التي
عليها �أن تنفق � اً
أموال باهظة لت�أمني
البنى التحتية والتجهيزات الالزمة.

املونديال والنمو

تاريخيا� ،أثبتت الأبحاث العلمية وجود
ً
عالقة قوية بني الريا�ضة الدولية وم�ستوى
التنمية االقت�صادية الوطنية .و�أ�صبحت
الريا�ضة يف ال��ق��رن الع�شرين ظاهرة
�إجتماعية للباليني من الب�شر يف العامل.
ففي البلدان املتقدمة ت�ؤدي الريا�ضة دو ًرا
مهما يف التنمية االقت�صادية� ،إذ ّ
متثل
ً
 2يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل،
حتديات
منوا
ّ
بينما تواجه الدول الأقل ًّ
كبرية جلعل الريا�ضة عاملاً يف التنمية
ّ
جتليات الريا�ضة يف
االقت�صادية .ومن
التنمية ا�ست�ضافة التظاهرات العاملية،
و�أهمها ك�أ�س العامل «امل��ون��دي��ال» �أو
الألعاب الأوملبية.
ل�ل�أح��داث الريا�ضية ال��ك�برى ت�أثري
كبري على التنمية االقت�صادية حتى لو
ت�شجع
كانت عابرة �أو حمدودة� ،إال �أنها
ّ
ممار�سة الريا�ضة اجلماهريية ،وهذه
املمار�سة ت ��ؤدي �إىل تطور �سوق املعدات
الريا�ضية وجتهيز الأج����واء ملختلف
الريا�ضات .وعلى �سبيل املثال عندما
�سجل
ا�ست�ضافت باري�س الألعاب الأوملبيةّ ،
مبيع املاليني من القم�صان والأحذية،
التي انتع�شت بف�ضلها �صناعات الن�سيج
وال�سلع الريا�ضية .وقد � ّأدت هذه الدينامية
إيجابيا يف التنمية الإقت�صادية
دو ًرا �
ً
يف البلدان الأق��ل من� ًّ�وا .وت ��ؤدي الريا�ضة
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�إقت�صاديات املونديال

ال�سكرة»! فماذا عن الفكرة؟
«راحت َ
أ�سا�سيا يف ت�سويق منتوجاتها
دو ًرا �
ً
ع��ن طريق جمموعة م��ن اخل��دم��ات،
كالإ�شرتاكات يف امل�ؤ�سـ�سات اخلا�صة
بالريا�ضة والرتفيه الريا�ضي ،وحقوق البث
الإذاع��ي والتلفزيوين وال�صحافة ب�صفة
عامة ،والإنفاق على الإعالم والإعالن
والأدوات ال��ت��ج��اري��ة اال�ستهالكية
الأخ��رى ،ف�ضلاً عن ارتفاع يف حركة
ال�سياحة الريا�ضية ،مع انتقال �أعداد
ك��ب�يرة و�ضخمة م��ن ر ّواد الفرق
الريا�ضية املختلفة وم�شجعيها...

الدور الأول .و�إذا ما �صدقت الأرق��ام التي
تقول ب� ّأن الربازيل �أنفقت نحو  14مليار
دوالر �أمريكي ،تكون كلفة «مونديال
 »2014الأغلى يف تاريخ بطوالت ك�أ�س
ال��ع��امل .وكانت �أملانيا قد �أنفقت يف
«مونديال  »2006نحو  6مليارات دوالر .ثم
ي�أتي بالرتتيب ّ
كل من :اليابان وكوريا
اجلنوبية بكلفة  5مليارات دوالر العام
 ،2002جنوب �أفريقيا يف املرتبة الرابعة

�شروط ومعايري

ي��ح� ّ�رك «امل��ون��دي��ال» ن�شاط ع� ّ�دة
جم���االت جت��اري��ة و�إ�ستهالكية
مرتبطة به ،كما �سبق و�أ�سلفنا،
ولكن ال�ست�ضافة مباريات ك�أ�س
العامل� ،شروط ومعايري دولية �ضرورية
واج��ب احرتامها .وبالتايل يرتافق
التح�ضري ل��ـ«امل��ون��دي��ال» ع���ادة مع
�إنفاق مليارات ال��دوالرات الأمريكية.
قدرت كلفة التجهيز
وعلى �سبيل املثال ّ
«ملونديال  »2014يف الربازيل بنحو  14مليار
دوالر �أمريكي (ت�ضاربت الأرق��ام حول
ه��ذه الكلفة ،حيث يعتقد البع�ض
ت�ضمنت
�أنها مل تتجاوز الـ  ،)3.4والتي
ّ
بناء مالعب وم�شاريع خا�صة بالطرق
و�أخرى لتح�سني و�سائل النقلّ � .أما الإحتاد
فخ�ص�ص
الدويل لكرة القدم الـ«»FIFA
ّ
نحو  576مليون دوالر ،منها  35مليون
دوالر للفائز الأ ّول و 25مليون دوالر للثاين
و 22مليون دوالر للثالث و 20مليون دوالر
خ�ص�ص  8ماليني دوالر
للرابع .كما
ّ
كحد �أدنى للمنتخب الذي يخرج من

بكلفة  4مليارات دوالر ،وفرن�سا العام
 1998بتكلفة  340مليون دوالر ،ومثلها
الواليات املتحدة االمريكية العام .1994
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر� ،أن حجم �إن��ف��اق
ال�برازي��ل على التجهيز للـ«مونديال»
ق��د �أث���ار حفيظة جمموعات كبرية
ف�ضلوا
من املواطنني الربازيليني الذين ّ
�أن تُنفق هذه الأم��وال على احلاجات
الأ�سا�سية لل�شعب الربازيلي الفقري،
بحيث � ّأن ماليني الفقراء يف الربازيل
يقدرون بنحو  32مليون �شخ�ص
والذين ّ
ّ
ثمة
لكن
يرزحون حتت خط الفقر.
ّ
رك��ز على ا�ستفادة الربازيل
ر�أي �آخ��رّ ،
من ا�ست�ضافة نهائيات ك�أ�س العامل،

�إذ ّ
تدفق املاليني من ّ
ع�شاق كرة القدم
على �ساو باولو ملتابعة املباريات ،ف�ضلاً
عن مئات ال�صحافيني ووكاالت االنباء
وحمطات التلفزيون والوفود الر�سمية التي
ّ
متثل  32دولة.

زيادة كبرية يف املبيعات

لقد ت� ّ
�وق��ع تقرير مل�ؤ�سـ�سة «م��ودي��ز
للت�صنيف االئتماين» � ّأن حتقق ا�ست�ضافة
املونديال زي��ادة كبرية يف املبيعات يف
الربازيل على املدى الق�صري ورفع ن�سبة
��درت املكا�سب
النمو االقت�صادي .وق� ّ
املالية للربازيل بنحو  13مليار دوالر،
�سجل
ً
علما �أن��ه على �صعيد التذاكر ّ
طلب  11مليون تذكرة مقارنة مع 3.1
مليون تذكرة متوافرة.
ومن جهة �أخرىّ ،
توقع الإحتاد الدويل

لكرة ال��ق��دم الـ« »FIFAوف��ق درا�سة
مركز للإ�ست�شارات -عائدات قيا�سية
من ا�ست�ضافة الربازيل لك�أ�س العامل
مما يعني
 2014تناهز  5مليارات دوالرّ ،
ارتفاع هذه العائدات بن�سبة  36يف املئة
عما ّ
حققه «مونديال  »2010يف جنوب
ّ
�أفريقيا ( 3.655مليارات دوالر) ،وبزيادة
عما ّ
حتقق يف ك�أ�س
ن�سبتها  110يف املئة ّ
العامل  2006يف �أملانيا (  2.345مليار دوالر).
وت��أت��ي م�صادر ه��ذه الإي���رادات ب�شكل
رئي�س من بيع حقوق النقل التلفزيوين
للـ«مونديال» ،وحقوق الرعاية والت�سويق
وحقوق ترخي�ص املنتجات وال�ضيافة من
تذاكر و�إ���ص��دارات ومقتنيات ،وذلك

على مدار ال�سنوات الأرب��ع التي ت�سبق
املونديال.

لتبيي�ض الأم���وال ،وتقع حتت مراقبة
«الإن�ترب��ول» والـ« »FIFAوال�سلطات
الأوروبية.

�سجلت م�ؤ�شرات
على �أر���ض الواقعّ ،
�إق��ت�����ص��ادي��ة �سلبية يف ال�برازي��ل حتت
ت��أث�ير تداعيات ا�ست�ضافة «مونديال
 ،»2014فم� ّؤ�شر ن�سبة الت�ضخم ارتفع
ب�صورة مفاجئة مع �إرتفاع �أ�سعار املواد
الإ�ستهالكية و�إي���ج���ارات الفنادق
والرحالت ال�سياحية وكلفة االنتقال
ّ
الت�ضخم اىل
اجلوي ،وقد ارتفعت ن�سبة
 6.41يف املئة من  6.31يف املئة ال�شهر الذي
�سبق «املونديال» (�أيار) ،الأمر الذي دفع
بالبنك املركزي الربازيلي �إىل رفع �أ�سعار
الفائدة الحتواء الت�ضخم.
واجلدير بالذكر هناّ � ،أن ا�ست�ضافة

كلفة املونديال يف قطر قد تبلغ
م�ستويات قيا�سية

ارتفاع ن�سبة الت�ضخم

املونديال يف ال��دول املتطورة والغنية ال
ي�صحبها �إنفاق كبري� ،إذ � ّأن هذه الدول
ً
(ن�سبيا) على امل�ستوى
م�سبقا
جمهزة
ّ
ً
الريا�ضي وال�سياحي والبنى التحتية ،يف
املجهزة،
حني � ّأن ال��دول الفقرية غري
ّ
تتكبد الكثري من اخل�سائر ،كما
ّ
�أن الكلفة الباهظة للتجهيزات ،قد
ت�صل �إىل درجة املخاطـرة بالتوازن املايل
�أحيا ًنا.
ومن النواحي ال�سلبية الأخرى ،ميكن
ذكر كثافة عمليات املراهنة على
نتائج املباريات ،والتي تعترب غري �شرعية
وتبلغ قيمتها مليارات الدوالرات ،وهي
من الو�سائل امل�ستخدمة ً
اي�ضا يف عمليات

بد من الإ�شارة �إىل � ّأن
يف هذا الإطار ،ال ّ
ما تنفقه قطر ال�ست�ضافة ك�أ�س العامل،
�سوف ي�ستحوذ على ج��زء كبري من
تقدر
املوازنة ال�سنوية للحكومة التي
ّ
ب��ـ 62مليار دوالر �أم�يرك��ي ،وق��د تبلغ
كلفة الإ�ست�ضافة م�ستويات تاريخية
علما �أن
مل ي�شهدها العامل والتاريخ.
ً
اهتزت يف الأ�سابيع
�أ�سواق املال القطرية
ّ
ّ
التوقعات بفقدان
الأخ�يرة حتت وط ��أة
الدولة اخلليجية حق ا�ست�ضافة ك�أ�س
العامل .2022

ولبنان...

بد من الإ�شارة �إىل �أن كلفة
ريا ال ّ
�أخ ً
«م��ون��دي��ال  »2014كانت عالية ج� ً�دا
ا�ضطرت احلكومة
يف لبنان ،بحيث
ّ
اللبنانية �إىل دف��ع  4ماليني دوالر �إىل
�شركة «�سما» القطرية التي متلك
احلق احل�صري بنقل «املونديال» ،كي
يتمكن جميع اللبنانيني من متابعة
ّ
املباريات .ولقد �أ�شارت عدة تقارير �إىل
حد
حرك الأ�سواق �إىل ّ
� ّأن «املونديال» قد ّ
كبري ،على الرغم من الظروف الأمنية
ال�صعبة التي م� ّ�ر بها لبنان يف تلك
وخ�صو�صا يف املقاهي واملطاعم
الفرتة،
ً
التي عر�ضت �شا�شاتها املباريات.
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نا�س وحقوق
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

حماية الن�ساء من العنف الأ�سري
ال ترتددي يف طلب امل�ساعدة...
و�ضوحا ،ويف موازاة
تعر�ض املر�أة للعنف الأ�سري ظاهرة باتت معاملها �أكرث
ً
ّ
يتعر�ض له ،تن�شط اجلمعيات الأهل ّية
تنامي ن�سبة اجلر�أة لدى الن�ساء لك�شف ما ّ
العاملة يف جمال حقوق الإن�سان ملكافحة هذه الظاهرة املعيبة ،ون�شاطها يلتقي
بد �أن تخطوها
مع جهود م�ؤ�س�سات ر�سم ّية وق�ضائ ّية .لكن يف النهاية ،اخلطوة الأوىل ال ّ
تتعر�ض له �سواء كان ج�سد ًيا �أو معنو ًيا...
ال�ضحية نف�سها .فال ت�سكت عن عنف ّ

مهددي ما ترت ّددي...
«�إذا ّ
ا ّت�صلي على »112

منذ ت�أ�سي�سها ،عملت منظمة «كفى
عنف وا�ستغالل» على �إط�لاق حملة
يوما ملكافحة العنف �ضد امل��ر�أة،
ال��ـً 16
وهي حملة �سنوية تبد�أ يف  25ت�شرين
الثاين (اليوم العاملي ملناه�ضة العنف
�ضد امل��ر�أة) وتنتهي يف  10كانون الأول
(اليوم العاملي حلقوق الإن�سان) .ولكن
حملة ه��ذه ال�سنة اكت�سبت �أهمية
خا�صة� ،إذ �أنها �شكلت �إحدى املحطات
الأ�سا�سية يف م�سرية املنظمة ملكافحة
فللمرة الأوىل تطلق
العنف �ضد الن�ساء؛
ّ
هذه احلملة ،التي �أرادتها بعنوان «�إذا
ت�ترددي ،اتّ �صلي على،»112
مهددي ما
ّ
ّ
بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي ،وهذا
ملمو�سا يعك�س قناعة
ما تعتربه تطو ًرا
ً
مكت�سبة ب�ضرورة مكافحة ظاهرة
العنف الأ�سري ،وبالأخ�ص حماية الن�ساء
من العنف احلا�صل يف �إطار الأ�سرة.
يف ه��ذا الإط���ار تقول مديرة «كفى»
ال�سيدة زوي��ا روح��ان��ا« :نحن نعي ب�أنه
مهما ب��ذل��ت اجلمعيات واملنظمات
املدنية من جهود ملكافحة هذه
تتمكن من �إحداث
الظاهرة ،لن
ّ
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تغيري نوعي على م�ستوى ال�سلوك الفردي
واجلماعي جتاه ظاهرة العنف ،ما مل
تُر�سم خطط و�سيا�سات عامة من قبل
الأجهزة الر�سمية املعنية وتُو�ضع مو�ضع
التنفيذ .من �أجل ذلك عملنا ومنذ ما
يقارب ال�ست �سنوات على �إقرار م�شروع
قانون حلماية الن�ساء من العنف الأ�سري،
نتمكن لغاية
ولكننا مع الأ�سف مل
ّ
الآن من بلوغ مرحلة �إق��راره الأخ�يرة،
وم��ن �أج���ل ذل���ك ،خ�ضنا غ��م��ار هذه
التجربة مع قوى الأمن الداخلي».

�أهم �إجنازات التعاون بني م�ؤ�س�سة
«كفى» ومديرية قوى الأمن الداخلي

 �إنتاج بطاقة تعليمية حول العنفالأ�سري و�أخ��رى حول مهارات التوا�صل
مت اعتمادهما يف معهد قوى الأمن يف
الوروار.
 �إع���داد دليل ت��دري��ب م��د ِّرب�ين حولم�ضمون البطاقتني املذكورتني.
 �إ�صدار املدير ّية العامة لقوى الأمنال��داخ��ل��ي م���ذك���رة خ��دم��ة ب��ت��اري��خ
 2013\5\20ح��ول «�أ���ص��ول التخاطب

والتعاطي من قبل العنا�صر املعنيني يف ما
خ�ص �شكاوى العنف الأ�سري».
ّ
 �إ�صدار تعميم عن النيابة العامةالتمييزية بتحويل �شكاوى العنف
الأ�سري �إىل املفارز الق�ضائية بدل الف�صائل
واملخافر.
 جتهيز املفارز الق�ضائية بغرف حتقيقأ�سرة للك�شف الطبي ال�سليم.
الئقة مع � ّ
 ت��دري��ب  175ع��ن�����ص�� ًرا م��ن امل��ف��ارزالق�ضائية وغ��رف العمليات ،وال تزال
التدريبات م�ستمرة حتى تطال جميع
عنا�صر املفارز الق�ضائية.

بني امل�سموح واملمنوع!

ُطبق
كيف ميكن �أن «نقبل ب�أن ت َّ
ق����رارات احل��م��اي��ة ال��ت��ي ُو���ض��ع��ت وف��ق
حاجات الن�ساء على جميع �أفراد الأ�سرة
من دون درا���س��ة حاجات ه����ؤالء ،وهل
�أن الرجل فعلاً بحاجة �إىل مثل هذه
ّ
ظ��ل النظام
الإج���راءات احلمائية ،يف
القانوين والإجتماعي القائم الذي يحميه
تعر�ضه للعنف ،بل
لي�س فقط يف حال ّ
ويحميه � ً
أي�ضا يف حال ارتكابه للعنف
بحق الن�ساء يف الأ�سرة؟».
ّ
كيف ميكن «�أن نقبل بقانون
يفر�ض ح�صانة على حقوق الرجل فقط
جترم
لأنه رجل؟ ففي كل ال��دول التي ّ
ِّ
املعنف
يتم منع الرجل
العنف الأ�سري ّ
من االعتناء بالأوالد �إال يف لبنان ...حيث
�سببا لأن
ارتكاب الرجل للعنف لي�س ً
ي�شمل قرار احلماية الأطفال مع والدتهم
طاملا �أنهم لي�سوا يف �سن ح�ضانة ي�سمح
لها با�صطحابهم؟».
ما �سبق يخت�صر �أبرز االعرتا�ضات

على القانون الذي يرف�ض تخ�صي�ص الن�ساء
باحلماية .ويقول املعرت�ضون �إذا كان
يف الأ���س��رة �أف��راد �آخ��رون يحتاجون �إىل
احلماية ،فليجتهد نواب ال ّأمة ل�صياغة
خ�صو�صية
م�شاريع قوانني تتنا�سب مع
ّ
ه�ؤالء الأف��راد؛ لكننا لن نقبل بقانون

ال يعرتف بالعنف ا ُملما َر�س على الن�ساء
وي�شرع االغت�صاب الزوجي
لأ ّنهن ن�ساء،
ّ
م�سمى «احلقوق الزوجية»؛ وال
حتت
ّ
ي�شدد العقوبات على ك��ل اجل��رائ��م
ّ
املن�صو�ص عنها يف قانون العقوبات والتي
ميكن �أن تُرتكب داخ���ل الأ���س��رة؛
ومينع على املر�أة حماية �أطفالها �إال يف
�سن ح�ضانتها.
حال كانوا يف ّ

التعديالت املقرتحة

�أبرز التعديالت التي يتم�سك التحالف
الوطني لت�شريع حماية الن�ساء من
العنف الأ���س��ري ب�إدخالها يف م�شروع
القانون لت�أمني احلماية الفعلية للن�ساء،
تت�ضمن ما ي�أتي:
 -1املادة  2يف تعريف «العنف الأ�سري»
�إ�ضافة جملة« :ويف قانون العقوبات».
�إن الن�ص احلايل كما �أقر يف جمل�س
النواب ال ي�شمل جميع اجلرائم املن�صو�ص
عنها يف قانون العقوبات ،على �سبيل
املثال :ال�ضرب والإي���ذاء ،حجز احلرية،
التهديد ...وهي �أكرث �أ�شكال العنف
التي تتعر�ض لها الن�ساء يف �إطار
الأ�سرة� .إ�ضافة اىل �أن املادة  3من

القانون الذي �أقر ركزت على �أ�شكال
العنف اجلن�سي مثل احل�ض على الفجور
وممار�سة الدعارة ،والت�سول الذي ح�صرته
فقط بالقا�صر.
� -2إ�ضافة فقرة يف نهاية املادة  3تت�ضمن
الآتي:
«ت�شدد عقوبات اجلرائم
املن�صو�ص عنها يف قانون
العقوبات وغري امللحوظة
يف ه���ذا ال��ق��ان��ون ،وف��ق
�أحكام املادة  752عندما
ترتكب داخل الأ�سرة ،وال
ي�ستفيد املحكوم عليه
من الأحكام املن�صو�ص
عنها يف املادة  /426/من
قانون العقوبات».
� -3إلغاء الفقرة  7من
املادة  3بجز�أيها (�أ -ب).
على �أن يتم تعديل املادة  303من قانون
العقوبات لتجرمي �إك��راه الزوجة على
اجلماع.
 -4تخ�صي�ص ال�شق اخلا�ص للحماية
بالن�ساء ،عن طريق �إ�ضافة ما يلي:
«يخ�ص�ص هذا الق�سم يف القانون حلماية
الن�ساء �ضحايا العنف الأ�سري» (املواد،11 :
.)17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12
� -5إلغاء اجلملة الأخ�يرة من امل��ادة 2
لكي ت�شمل احلماية جميع �أطفال
ال�ضحية بغ�ض النظر عن �سن احل�ضانة.
� -6إع��ط��اء ال�صالحية ب���إ���ص��دار ق��رار
احلماية للنيابة العامة وذلك من خالل
�إ�ضافة جملة «يقدم طلب احلماية �إىل
املحامي العام املكلف بالنظر يف ق�ضايا
العنف الأ�سري يف كل حمافظة ،كما
ميكن �أن( »...مقدمة املادة .)3

بني الن�ص والتطبيق

الالفت يف ه��ذا املو�ضوع� ،صدور قرار
ق�ضائي ا�ستنا ًدا �إىل قانون حماية املر�أة
و�سائر �أف��راد الأ�سرة �إزاء العنف الأ�سري،

يحظى ب�أهمية بالغة ،لي�س لأنه القرار
الأول بعد �صدور هذا القانون ،بل � ً
أي�ضا لأنه
ت�ضمن اجتها ًدا يرمي �إىل ا�ستكمال
�أحكامه و�إىل ت�صحيح �أب��رز ال�شوائب
الواردة فيه ،ويف مقدمها تعريف العنف
الذي ي�شمله القانون.
ففي ت��اري��خ ��� ،2014/5/31ص��در �أول
القرارات الق�ضائية على �أ�سا�س قانون
حماية امل���ر�أة و�سائر �أف���راد الأ���س��رة �إزاء
العنف الأ�سري .وعند قراءة حيثيات هذا
القرار� ،سرعان ما نتبينّ �أن قا�ضي الأمور
امل�ستعجلة يف بريوت (جاد معلوف) مل
يكتف بتطبيق �أحكام القانون ،بل
مار�س ف�ضلاً عن ذلك دو ًرا رياد ًيا �أدى �إىل
ا�ستكمال �أحكامه و�إىل ت�صحيح �أبرز
ال�شوائب الواردة فيه ،ويف مقدمها تعريف
العنف الذي ي�شمله القانون.
فهذا العنف ال يقت�صر على حاالت
العنف التي خ�صها القانون بالذكر يف
مادته الثانية بل ي�شمل ح�سبما جاء يف
تبعا لتف�سري هذه املادة ،حاالت
القرارً ،
�أخ���رى مل ي��ذك��ر ال��ق��ان��ون �أ ًي���ا منها،
�أهمها حاالت العنف املعنوي ،ككيل
ال�شتائم والتحقري ،واال�ستيالء على
الأوراق الثبوتية والهاتف اخللوي ومنع
اخلروج من املنزل�...إلخ.
ومن هذه الزاوية ،جاء القرار الق�ضائي
ليقلب تعريف العنف ر� ًأ�سا على عقب،
وتاليا ليكون مبثابة ر�سالة مطمئنة
ً
�إىل الهيئات الن�سائية والن�ساء وال��ر�أي
العام ب�ش�أن قدرة الق�ضاء على الإ�ستجابة
لعدد كبري من التحفظات �أو املخاوف
�إزاء مدى فاعلية هذا القانون يف حماية
املر�أة .وهي ر�سالة تلتقي يف عمقها مع
وجهوها قبل
الر�سائل التي كان ق�ضاة ّ
�صدور القانون من خالل �إعالن �سل�سلة
من امل��ب��ادئ ،كمبد�أ �سالمة االن�سان
فوق كل اعتبار� ،أو املواقف ك�إعالن
التم�سك بحماية الن�ساء من العنف
املعنوي� ،أو واج��ب الق�ضاء باالجتهاد
ل��ت���أم�ين ح��م��اي��ة فعلية يف ه��ذا
املجال.
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نا�س وحقوق
وب��ال��ع��ودة اىل تفا�صيل
ال���ق�������ض���ي���ة ،ق���دم���ت
امل�ستدعية اىل قا�ضي
الأم��ور امل�ستعجلة طلب
حماية �إزاء العنف الزوجي
ال���ذي تتعر�ض ل���ه ،لها
والب��ن��ت��ه��ا الر�ضيعة (8
�أ���ش��ه��ر) .وك���ان ممثل
النيابة العامة يف بريوت
ب�لال �ضناوي ق��د �أ���ص��در،
ب���ن���ا ًء ع��ل��ى حتقيقات
ال�شرطة ،ق��را ًرا بتوقيف
ال��������زوج ،وذل������ك ع��ل��ى
تعر�ضه لزوجته
خلفية
ّ
بال�ضرب والإي��ذاء وحماولة
القتل والتهديد ب��ه ،ومت
�إع�ل�ام���ه���ا ب���إم��ك��ان
تقدمي طلب حماية .وقد
ً
الحقا لقا�ضي الأمور
تبني
امل�ستعجلة �أثناء ا�ستماعه
�إىل امل�ستدعية و�إىل �شقيق
زوج��ه��ا �أن ه��ذا الأخ�ير
كان يقدم ،ف�ضلاً عما
كالميا ومينعها
تقدم ،على تعنيفها
ً
من اخلروج من املنزل �إال لب�ضع �ساعات
يف ال�شهر .كذلك ا�ستعاد القا�ضي يف
ق��راره ما ج��اء يف طلب احلماية جلهة
واقعتي ا�ستيالء ال���زوج على �أوراق��ه��ا
الثبوتية وهاتفها اخللوي.

ا�ستكمال الئحة تدابري احلماية
وتو�سيعها

مل يقت�صر دور القا�ضي ال��ري��ادي على
�إعادة تعريف العنف الأ�سري ،بل تناول
� ً
أي�ضا الئحة تدابري احلماية .فقد �سعى
�إىل �إ�ضافة تدابري حماية قد تكون
�ضرورية �إىل الئحة التدابري التي ن�صت
عليها املادة  14من القانون ،التي ا�ستند
اليها طلب احلماية ،بعدما ذكر
�أن دوره احلمائي ي�سمح له باتخاذ
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ت��داب�ير حماية مب��وج��ب �صالحياته
العامة املن�صو�ص عنها يف املادة � 579أ�صول
حماكمات مدنية.
والالفت �أن القا�ضي مل يكتف بذلك،
بل �أخ�ضع �أي خمالفة لهذه التدابري
املبتدعة منه للعقوبات اجلزائية التي
ن�ص عليها قانون احلماية من العنف
حب�سا،
الأ�سري ،والتي قد ت�صل �إىل �سنة
ً
على نحو ي�ؤ�شر �إىل �أنه تعامل مع الئحة
ت��داب�ير احل��م��اي��ة املن�صو�ص عنها يف
القانون ،على �أنها جمرد الئحة �إر�شادية
ت�ضمنت بنو ًدا على �سبيل املثال ولي�س
احل�صر ،و�أن ب�إمكانه تطويلها كلما
ر�أى حاجة �إىل ذلك .ومن �أبرز التدابري
ال��ت��ي �أ�ضافها ال��ق��رار يف ه��ذا امل��ج��ال:

«ت��ك��ل��ي��ف م�����س��اع��دة
اج��ت��م��اع��ي��ة ب��ال��ق��ي��ام
ب����زي����ارات دوري�����ة مل��ن��زل
امل�ستدعية وملدة �ستة �أ�شهر
من �صدور ال��ق��رار ،قابلة
للتمديد ،وذل��ك كلما
دعت احلاجة �أو بنا ًء على
ات�صال امل�ستدعية ملراقبة
ح�سن تطبيق ال��ق��رار،
على �أن ميتنع الزوج عن
التعر�ض لها» .وقد علل
القا�ضي ذلك باحتمال �أال
تكون امل�ستدعية قادرة
على تقدمي �شكوى عند
كل خمالفة للقرار.
�أم��ا الأم��ر الثالث الذي
جتلى فيه دور القا�ضي
الريادي ،فيت�صل ب�إعالن
���ص�لاح��ي��ت��ه ال�����ش��ام��ل��ة
حلماية الأطفال .ففيما
اقت�صر ط��ل��ب احلماية
املقدم من ال��زوج��ة على
حمايتها وحماية ابنتها
ذات الثمانية �أ���ش��ه��ر،
ر�أى القا�ضي �أن مطالبته
بتدبري حماية تخوله كلما ر�أى حاجة
�إىل ذلك �أن يو�سع نطاق احلماية لي�شمل
قا�ص ًرا من �أف���راد الأ���س��رة ،حتى ول��و مل
�سندا
ي�شمله طلب احلماية ،وذل��ك
ً
للمادة  12من القانون التي تن�ص على
ا�ستفادة �سائر املقيمني مع املر�أة املعنية
من تدبري احلماية �إذا كانوا معر�ضني
للخطر.
ً
وانطالقا من ذلك ،و�سع القا�ضي تدابري
احلماية لت�شمل قا�ص ًرا �آخر هو ابن الزوج
البالغ م��ن العمر ع�شر �سنوات (من
امر�أة غري امل�ستدعية) بعدما تبني له �أنه
يتعر�ض � ً
أي�ضا للعنف ،من خالل �إقدام
والده على تعنيف زوجته �أمامه« ،وهو
ما ي�شكل كذلك بحد ذاته ً
عنفا �أ�سر ًيا
نف�سيا لأف��راد الأ�سرة
ي�سبب �إي��ذا ًء
ً
املذكورين».

اجلي�ش
واملجتمع

�إعداد:
الرقيب �سامر حميدو

يف �سباق من تنظيم احتاد
بلديات جزين
«كون مغوار لنهار»
يف غابة بكا�سني � ً
أي�ضا

ال�سباق

برعاية قائد اجلي�ش العماد
اً
ممثل بالعقيد
جان قهوجي
ّ
ال��رك��ن وليد ال�سيد ،نظم
احت��اد بلديات جزين وفوج
ً
�سباقا م�سافته 13
املغاوير،
كلم� ،شارك فيه نحو 800
مت�سابق وذل���ك يف ح�ضور
ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ���ش��ام��ل
روك���ز ق��ائ��د ف��وج امل��غ��اوي��ر،
ور�ؤ����س���اء ب��ل��دي��ات منطقة
جزين وخماتريها� ،إىل عدد
كبري من الإعالميني ومن
�أع�ضاء جمعية �أن�صار الوطن
وك�شافة الرتبية الوطنية.
��������س�������ب�������اق امل�����������ش�����ي
« »Racewalkingالذي نفّ ذ
حتت عنوان «ك��ون مغوار
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ل��ن��ه��ار» ،ه��و �سباق ريا�ضي
مل�سافات طويلة ويختلف
عن امل�شي العادي يف كونه
يقت�ضي �أن تبقى قدم واحدة
ع��ل��ى ات�����ص��ال ب���الأر����ض يف
جميع الأوقات.

يف الغابة

��م���ع امل��ت�����س��اب��ق��ون يف
جت� ّ
غ���اب���ة ب��ك��ا���س�ين �إح����دى
�أك�ب�ر حم��م��ي��ات ال�صنوبر
يف ال�شرق الأو���س��ط ،وك��ان
يف ا�ستقبالهم رئي�س بلدية
جزين ال�سيد خليل حرفو�ش
رحب بهم معر ًبا عن
الذي ّ
فرحه با�ست�ضافتهم.
ممثل قائد اجلي�ش العقيد
ال��رك��ن وليد ال�سيد ،وبعد

«...مغوار لنهار» الذي ر�سم م�ساره بني �أرز
تنورين و�أرز الربّ ،
وحتديدا
حل يف اجلنوب،
ً
يف بلدة بكا�سني ،ويف غابتها التي تعترب �إحدى �أكرب
حمميات ال�صنوبر يف ال�شرق الأو�سط.
فمن قلب الغابة التي كان للجي�ش منذ �سنوات خلت الأيادي
البي�ضاء يف ت�شذيب �أ�شجارها وتنظيف ممراتها ،كان انطالق
املت�سابقني الذين �ساروا نحو  13كلم و�سط طبيعة وال �أروع،
لي�صلوا �إىل �ساحة بلدية جزين مفعمني باحلما�سة واالندفاع،
معربني عن فرحهم وفخرهم مب�شاركة اجلي�ش
ً
ن�شاطا ريا�ض ًيا بيئ ًيا ،منطلقاته وطنية.

الن�شيد ال��وط��ن��ي ،كانت
ل��ه كلمة اعترب فيها �أن
�إي��ج��اب��ي��ات ه���ذا الن�شاط
امل��م��ي��ز ال ت��ق��ت�����ص��ر على
الناحية الريا�ضية فح�سب
ب��ل تتعداها �إىل النواحي
ال�سياحية واالجتماعية.
وقال« :من هنا من مدينة
ج��زي��ن ،م��دي��ن��ة ال�صنوبر
وال��ت��راث ال��ع��ري��ق ،ن ��ؤك��د
جمد ًدا مت�سك �أبناء الوطن
بجناحيه املقيم واملغرتب
بوحدتهم الوطنية وهويتهم
قدم
و�إميانهم بجي�شهم الذي ّ
وال ي��زال ،درو� ً��س��ا يف البطولة
ذودا عن الأهل
والإ�ست�شهاد ً
ودفاعا عن ال�سيادة
والرتاب
ً
واال�ستقالل.

�دم��ا
وخ��ت��م ك��ل��م��ت��ه م��ق� ً
ال�شكر با�سم قائد اجلي�ش،
�إىل رئي�س احت���اد بلديات
منطقة ج��زي��ن و�إىل كل
م��ن �ساهم و���ش��ارك يف هذا
الن�شاط.

الإنطالق

قبل انطالق امل�شاركني،
ال��ذي��ن بلغ ع��دده��م زه��اء
ال����ـ� 800شخ�ص م��ن جميع
امل��ن��اط��ق ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وم��ن
قدم رئي�س
خمتلف الأعمارّ ،
ب��ل��دي��ة بكا�سني النقيب
�شرحا
املتقاعد حبيب فار�س
ً
ح���ول ال�����س��ب��ـ��اق وامل�����س��ل��ك
متمنيا
و���ش��روط ال�سالمة،
ً
ممتعا يف رب��وع
لهم وق��تً ��ا
ً

غابات لبنان وجباله.
ان��ط��ل��ق امل�����ش��ارك��ون من
غابة بكا�سني ،مرو ًرا بجبل
الرمانة ومنطقة جبل تورة
اً
و�صول
على تخوم جبل نيحا
�إىل �ساحة بلدية جزين،
جمتازين م�سافة تقارب الـ13
كلم.
ع�������س���ك���ري���و امل���غ���اوي���ر
امل�����ش��ارك��ون يف ال�����س��ب��اق
«دوزن�����وا» خ��ط��وات��ه��م وف��ق
الوترية التي �سار بها املدنيون
لتحفيزهم وم�ساعدتهم يف
ح��ال ح��دوث �أي �أم��ر ط��ارئ.
ففي النهاية لي�س الهدف
من ال�سباق ت�سجيل نتائج
و�إحراز ك�أ�س ،بل ان �أهدافه
تت�صل بالتعرف �إىل طبيعة

لبنان وجباله وثرواته البيئية،
وت��ق��ري��ب امل�����س��اف��ات وتعزيز
روح امل�شاركة بني اجلي�ش
و�أهله ،وجمع اللبنانيني من
خمتلف الطوائف واملناطق
وت�أكيد العي�ش امل�شرتك.

منهم ...ولهم

هذه الأهداف بلورها وجود
مواطنني من جميع املناطق،
ال�شمال ،اجل��ن��وب البقاع
وب��ي�روت� ،أت����وا لي�شاركوا
امل��غ��اوي��ر «من����ور» اجلي�ش
اللبناين يف يوم مميز .وهذه
لي�ست املرة الأوىل ،فاملغاوير
اع��ت��ادوا �أن يحت�ضنوا �أبناء
الوطن يف ن�شاطات مماثلة،
وقائد الفوج �شارك املت�سابقني

بال�سري على طول
�م��ا
امل�سلك داع� ً
�إي��اه��م وم ��ؤك� ً�دا
�أن اجلي�ش منهم
ولهم.
م��اي��ك��ل ح��داد
الريا�ضي املعروف
ال����ذي مل متنعه
�إع����اق����ت����ه م��ن
امل�شاركة يف هذا
ال���ن�������ش���اط ،وه��و
ال�����ش��خ�����ص ال���ذي
حت����دى الإع���اق���ة
ً
مت�سلقا �صخرة
ال��رو���ش��ة ب�سواعد
مليئة بالعزمية
والثقة بالنف�س،
ق��ال���« :ش��ع��وري ال
يو�صف اليوم و�أنا
مع من��ور اجلي�ش
�شرف هذا الوطن.
ال��ري��ا���ض��ة ���ش��يء
ج��م��ي��ل ،ولكن
الأج��م��ل �إين عم
���ش��وف ك��ل اللبنانيني يد
واحدة مع اجلي�ش».
جي�سيكا ،م��ن جمعية
�أن�صار الوطن� ،أبدت �سعادتها
ل��ل��م�����ش��ارك��ة ب��ال�����س�ير �إىل
ج��ان��ب ع��ن��ا���ص��ر امل��غ��اوي��ر
وق��ال��ت« ،ه��ذه لي�ست امل��رة
الأوىل التي �أ�شارك فيها ،و�أنا
�أ�شكر اجلي�ش لأنه �ساعدنا
على ال��ت��ع��رف �إىل مناطق
بلدنا احلبيب لبنان ،جزين
منطقة رائ��ع��ة ،ولبنان هو
جنة رب��ن��ا ع���الأر����ض ،الله
يحمي اجلي�ش ح��ام��ي �أرز
لبنان».
ربيعا
�أما رودولف �إبن الـ15
ً
ال���ذي حت���ّ��ض��ر ق��ب��ل �أ���س��ب��وع
وانتظر ه��ذا النهار بفارغ

ال�صرب فعندما بادرناه بالقول
«بدك مت�شي  13كلم م�ش
�صعبة عليك؟» .ق��ال« :ملا
ب��ت��ك��ون ع���م مت�����ش��ي مع
املغاوير باجلي�ش م��ا بيهم
�إذا ك��ان امل�شي باجلبال �أو
بالوديان �أو بال�سما �أو بالبحر،
ول���و اجل��ي�����ش بيعمل �سبق
��دي ���ش��ارك ،لأن��و
ب��امل��ري��خ ب� ّ
هيدا جي�ش لبنان هيدا كل
لبنان».

�آخر امل�شوار

بعد �ساعات م��ن امل�شي،
ب���د�أ امل�����ش��ارك��ون بالو�صول
�إىل �ساحة بلدية جزين،
حيث كان يف ا�ستقبالهم
رئي�سها الذي رحب بهم مرة
جديدة وق��ال« :بدنا نرحب
فيكن مرة جديدة بجزين
يف �أول مار�ش باملنطقة ،ولنا
ك��ل الفخر �أن من�شي مع
م��غ��اوي��ر اجلي�ش اللبناين،
ه��ؤالء ال�شرفاء الذين �ضحوا
ب�أرواحهم وحاربوا الإره��اب
لكي نعي�ش ب�أمان و�سالم».
و���ش��ك��ر ك���ل م���ن �ساهم
بنجاح هذا الن�شاط وخ�صو�صً ا
النقيب رودول��ف عقل الذي
ك���ان ل���ه ج��ه��د مم��ي��ز يف
�إجن���اح ال�����س��ب��اق ،والأن��دي��ة
خ�ص
واجل��م��ع��ي��ات ،ك��م��ا
ّ
بجزيل ال�شكر قيادة اجلي�ش
والعميد روكز «رمز الرجولة
وال�شجاعة والعنفوان».
���دم رئي�س
يف اخل���ت���ام ،ق� ّ
بلدية جزين �إىل كل من
ممثل ق��ائ��د اجلي�ش وقائد
ً
جزينيا،
�سيفا
فوج املغاوير،
ً
وم��ي��دال��ي��ة احت���اد ب��ل��دي��ات
جزين ،ودع��ي اجلميع �إىل
حفل غداء.
العدد 351/350

245

�سباق
�إعداد:
الرقيب �سامر حميدو
مغوارا لنهار لي�س بالأمر ال�سهل ،ولكن التجربة مع منور
�أن تكون
ً
اجلي�ش ت�ستحق العناء .ف�أن تنام نومتهم و�أن ت�شاركهم اخلبز وامللح
وال�سري يف الطرقات الوعرة ...مغامرة حقيقية.
تعودوا تلبية دعوة املغاوير ،وقد
هذه املغامرة عا�شها املئات ممن ّ
ل ّبوها هذا العام مبزيد من احلما�سة وال�شغف .فموعد ال�سباق كان
عقب انتهاء معارك عر�سال التي �شارك فيها املغاوير وكعادتهم كانوا
�أبطالاً .
امل�شاركون ح�ضروا من خمتلف املناطق اللبنانية ،فح ّلوا �ضيو ًفا على
منور اجلي�ش يف ثكنة ال�صخور يف اللقلوق ،وهناك �أم�ضوا ليلتهم قبل
�أن ينطلق ال�سباق الذي حمل �شعار« :قلبك مغوار؟ القينا.»...

قلبك مغوار

 1600ريا�ضي «من ثكنة �إىل ثكنة» على ا�سم �شهداء اجلي�ش
م�سار جديد

للمرة ال�ساد�سة على التوايل ،وبرعاية العماد جان قهوجي
ً
ممثال بالعميد الركن �شامل روكزّ ،
نظم فوج
قائد اجلي�ش،
املغاوير �سباق من «ثكنة �إىل ثكنة» وهو عبارة عن مترين
�سري راجل مل�سافات خمتلفة ( 12كلم للأوالد دون � 14سنة ،و23
و 40كلم للفئات العمرية الأخرى) ،وقد �أ�ضيف �إليه هذه ال�سنة
�سباق للدراجات الهوائية مل�سافة  23كلم.
ال�سباق كان بني ثكنة ا�سرتاحة ال�صخور يف اللقلوق وثكنة
يو�سف رحمة-الأرز .وقد �شارك فيه نحو  1600ريا�ضي ،ذكو ًرا
و�إنا ًثا ،من اجلي�ش والأجهزة الأمنية واملواطنني اللبنانيني� ،إىل
جانب مدنيني من دول �أجنبية.
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الو�صول

و�صل امل�شاركون ال�ساد�سة م�سا ًء ،حيث انت�شروا كالع�سكر
يف الثكنة التي حتوطها اجلبال يف بقعة هي من �أروع ما خلق
الله على الأر�ض .عنا�صر الفوج كانوا يف ا�ستقبال امل�شاركني
ّ
و�سلموهم «عتادهم الع�سكري» ،وقد بدت
ورحبوا بهم،
ّ
مالمح ال�سعادة وال�سرور مرت�سمة على الوجوه بانتظار املغامرة
ال�شيقة.
ّ

القينا
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�سباق

النتائج

� ّ
أطل قائد فوج املغاوير العميد الركن �شامل روكز ،بداية
ؤكدا فرحته جمد ًدا
رحب باحل�ضور و�شكر لهم ح�ضورهم م� ً
با�ستقبال «�أبناء الوطن عند رجال الوطن».
ر�ص ال�صفوف ملواجهة الفنت والتحديات
و�شدد على «�ضرورة ّ
ودعم اجلي�ش اللبناين وااللتفاف حوله ،فاجلي�ش لكل الوطن
من دون ا�ستثناء».
و�أ�ضاف« :اليوم وبكل فخر واعتزار انحني �أمام دماء �شهدائنا
واحيي عائالت
عاليا كالأرز الذي يحيط بنا
الأبرار وارفع الر�أ�س
ً
ّ
واعدا �إياهم مبوا�صلة العمل من �أجل
ال�شهداء و�أهايل الأ�سرى،
ً
حترير اجلنود املختطفني يف عر�سال على �أي��دي اجلماعات
ّ
امل�سلحة املتطرفة ،ف�سباقنا اليوم هو �سباق �شهداء
الإرهابية
عر�سال� ،شهداء اجلي�ش».
ثم �أعطى قائد الفوج ملحة عن ال�سباق وعن �شروط ال�سالمة
العامة ،وقال:
«لن �أكرر تعليماتي فنحن جنتمع بكم للمرة ال�ساد�سة
على التوايل وبنظري �أنتم مغاوير حقيقيون اليوم ،و�أمتنى
لكم مت�ضية ليلة �سعيدة برفقة منور اجلي�ش ،ثم دعاهم �إىل
الع�شاء الذي �أعده الفوج على �شرفهم.

 -1فئة  40كلم:
ع�سكريون:
التوقيت
الإ�سم وال�شهرة
3.37.13
املعاون علي عوا�ض
3.37.13
اجلندي علي من�صور
3.37.13
اجلندي خالد العلي
4.26.30
الرقيب �أول عماد جذيني
4.26.30
الرقيب �أول علي خزعل
4.26.30
العريف حنا بو فرحات
4.32.29
العريف �إيلي �سابا
4.32.29
العريف طوين ديب
4.32.29
العريف �سلطان مغام�س
ذكور:
التوقيت
الإ�سم وال�شهرة
3.47.10
مروان عربي
3.47.10
فادي ال�صالح
3.47.10
�سامر �سليم
4.47.09
�أفادي�س كلباكليان
4.47.09
يو�سف نادر
4.47.09
ليندو�س �ضو
5.18.00
زياد عبيد
5.18.00
علي حمدان
5.18.00
خليل عبيد
�إناث:
التوقيت
الإ�سم وال�شهرة
5.26.20
غنى �أ�سرب
5.26.20
�ألني مرعب
5.26.20
كارول بوياجيان
5.31.40
نادية نعمه
5.31.40
زينة غدار
5.31.40
هال عطاالله
6.36.00
لو�سيل غازير
6.36.00
باميال عوي�ضة
6.36.00
مارتني عبود

يف ثكنة النمور

الت�صنيف
الأول
الأول
الأول
الثاين
الثاين
الثاين
الثالث
الثالث
الثالث
الت�صنيف
الأول
الأول
الأول
الثاين
الثاين
الثاين
الثالث
الثالث
الثالث
الت�صنيف
الأوىل
الأوىل
الأوىل
الثانية
الثانية
الثانية
الثالثة
الثالثة
الثالثة

ّ
م�شقة
وحتملوا
امل�شاركون �أتوا مندفعني من مناطق بعيدة
ّ
توجهوا ليحت�شدوا
الطريق ،ليلتحقوا مبخيم املغاوير ومن ثم ّ
ح��ول �سهرة النار مب�شاركة الع�سكر فتبادلوا الأحاديث
وا�ستمعوا �إىل الأنا�شيد الوطنية حتى منت�صف الليل .بعد ذلك
حل تعب النهار فذهبوا للنوم يف اخليم بينما ّ
ّ
ظل البع�ض
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 -2فئة  23كلم:
ع�سكريون:
التوقيت
الإ�سم وال�شهرة
2.26.56
العريف عمر فاعور
2.26.56
الرقيب �أول اليا�س بي�ضون
2.26.56
الرقيب �أول قا�سم جابر
2.31.07
امل�ؤهل �أول �أ�سامة رعد
2.31.07
الرقيب �أول جوزاف �أندراو�س
2.31.07
الرقيب �أول جهاد �سليم
2.54.39
العريف مارون حنا
2.54.39
العريف يا�سني عنرت
2.54.39
الرقيب �أول �أحمد كنعان
ذكور:
التوقيت
الإ�سم وال�شهرة
2.16.29
رميون �سمعان
2.16.29
بالل بيان
2.16.29
حممد جوهري
2.58.55
طوين فخري
2.58.55
مايكل طوق
2.58.55
�سامر طوق
3.25.10
ماريو �سيف
3.25.10
موري�س �سيف
3.25.10
مار�سيلينو �سيف
�إناث:
التوقيت
الإ�سم وال�شهرة
3.50.30
لودي يعقوب
3.50.30
يارا حب�شي
3.50.30
منى فح�ص
4.47.08
مهى زغيب
4.47.08
معو�ض
جويل ّ
4.47.08
وفاء حبيقه
4.52.00
جومانا روكز
4.52.00
�سعاد روكز
4.52.00
يارا روكز

الت�صنيف
الأول
الأول
الأول
الثاين
الثاين
الثاين
الثالث
الثالث
الثالث
الت�صنيف
الأول
الأول
الأول
الثاين
الثاين
الثاين
الثالث
الثالث
الثالث
الت�صنيف
الأوىل
الأوىل
الأوىل
الثانية
الثانية
الثانية
الثالثة
الثالثة
الثالثة

 -3فئة  12كلم:
ذكور:
التوقيت
الإ�سم وال�شهرة
1.52.00
طوين يعقوب
1.52.00
دوري �صليبا
1.52.00
غدي �أبي رميا
1.57.00
نيكوال�س �صقر
1.57.00
ح�سن عقيل
1.57.00
رودريك �أبي زيد
2.08.00
رودي �أبو عواد
2.08.00
رغيد �أبي رميا
2.08.00
توفيق �أبو يون�س
-4فئة الدراجة الهوائية:
ذكور:
التوقيت
الإ�سم وال�شهرة
1.20.33
اليا�س �أبو ر�شيد
1.27.12
زاهر احلاج
1.28.09
�صالح رباح
�إناث:
التوقيت
الإ�سم وال�شهرة
2.42.40
مي�شال بو طنو�س
3.30.12
ايليان ع�ساكر

الت�صنيف
الأول
الأول
الأول
الثاين
الثاين
الثاين
الثالث
الثالث
الثالث
الت�صنيف
الأول
الثاين
الثالث
الت�صنيف
الأوىل
الثانية

يف ب�شري

عند ال�ساعة الواحدة بد�أ امل�شاركون بالو�صول �إىل ثكنة
من�صة تتويج الفائزين وت�سليمهم اجلوائز
الأرز يف ب�شري حيث ّ
والك�ؤو�س وامليداليات .ول��دى و�صول اجلميع� ،ألقى العميد
الركن روكز كلمة ختامية �شكر فيها كل من �ساهم
يف متويل هذا الن�شاط و�إجناحه ،و�شكر لقيادة اجلي�ش دعمها
امل�ستمر الن�شاطات الريا�ضية.

ً
م�ستيقظا حتى بزوغ �ساعات الفجر الأوىل.
النهو�ض كان يف ال�صباح الباكر على �أ�صوات النمور الذين
دعوا امل�شاركني �إىل الت�أهب لي�ستعدوا لليوم الريا�ضي ،فامل�شي
على ال�صخور العالية ي�ستلزم قلو ًبا قوية كقلوب املغاوير.
بد�أت الرحلة وانطلق امل�شاركون عند اخلام�سة فج ًرا ،بكثري
من الإ�صرار والعزمية.
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ريا�ضة
�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

�سباق ك�أ�س العماد
قائد اجلي�ش ال�سنوي الثالث
اجلي�ش مت�صدر كالعادة
الإ�سم وال�شهرة
بالل عوا�ضه
عمر عي�سى
ح�سني احلاج ح�سن
نقوال مرتا
و�سام يزبك
مالك ن�صر
علي طاها
�أحمد �شرف

الرتبة
عريف
عريف
عريف
معاون �أول
رقيب �أول
معاون
معاون �أول
معاون �أول

برعاية قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي
ً
ممثال بالعقيد �صبحي �أيوبّ ،
نظم نادي الإيليت
للرك�ض �سباق ك�أ�س العماد قائد اجلي�ش
ً
انطالقا من �ساحة بلدة معا�صر
ال�سنوي الثالث
اً
و�صول �إىل �ساحة العماد جان قهوجي يف
ال�شوف
بعدران ( 10كلم).
�شارك اجلي�ش يف هذا ال�سباق وحقق ع�سكريوه
املراكز الأوىل وكانت النتائج على النحو الآتي:

التوقيت
القطعة
 54.51.25د.
لواء امل�شاة الأول
لواء احلر�س اجلمهوري  54.53.26د.
 56.46.43د.
لواء امل�شاة التا�سع
 57.15.52د.
مديرية املخابرات
 57.26.46د.
لواء امل�شاة اخلام�س
 57.48.31د.
لواء امل�شاة اخلام�س
� 1.00.29س.
لواء امل�شاة ال�سابع
� 1.00.33س.
لواء امل�شاة اخلام�س

الت�صنيف العام
الأول
الثاين
الرابع
اخلام�س
ال�ساد�س
ال�سابع
15
16

الت�صنيف وفق الفئة العمرية
(� 34 – 20سنة)
الأول
(� 34 – 20سنة)
الثاين
(� 34 – 20سنة)
الرابع
(� 44 – 40سنة)
الأول
(� 44 – 40سنة)
الثاين
(� 39 – 35سنة)
الأول
(� 44 – 40سنة)
الثالث
(� 39 – 35سنة)
الثالث

�سباق الطرق
لل�ضباط
مل�سافة  4كلم
يف �سباق الطرق لل�ضباط
مل�سافة  4كلم الذي انطلق
من �أمام ثكنة ميالد
النداف – عم�شيت امل�سلك
البحري باجتاه املن�صف –
الرببارة ،جاءت النتائج على
النحو الآتي:
الإ�سم وال�شهرة
�أمين ن�شابة
دافيد �أنطون
�أ�صالن بو كروم
علي فتوين
عبا�س ن�صر الله
�إليا�س القزي
نعيم الراعي
�سامر دياب

القطعة
الرتبة
لواء امل�شاة ال�سابع
مالزم
لواء امل�شاة ال�ساد�س
مالزم
لواء امل�شاة الأول
مالزم
مالزم
الطبابة الع�سكرية
لواء امل�شاة الثالث
مالزم
مقدم بحري �أركان اجلي�ش للتجهيز
فوج املدفعية الثاين
مقدم
فوج التدخل اخلام�س
مقدم

التوقيت
 15.06د
 15.36د
 16.27د
 16.21د
 16.22د
 14.27د
 17.39د
 19.02د

الت�صنيف
الأول
الثاين
الثالث
الأول
الثاين
الأول
الثاين
الثالث

الفئة العمرية
رجال حتى � 34سنة
رجال حتى � 34سنة
رجال حتى � 34سنة
قدامى فئة �أوىل  35حتى � 39سنة
قدامى فئة �أوىل  35حتى � 39سنة
قدامى فئة ثانية � 40سنة وما فوق
قدامى فئة ثانية � 40سنة وما فوق
قدامى فئة ثانية � 40سنة وما فوق
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بطولة اجلي�ش
يف �ألعاب القوى للمجموعة «ب»
�أقيمت على مالعب كميل �شمعون الريا�ضية –
طريق املطار وثكنة يو�سف الأ�سطا – كفر�شيما،
مباريات �أل��ع��اب القوى للمجموعة «ب» والتي
ت�ضمنت �سباقي الـ  400مرت والـ  1500مرت بالإ�ضافة �إىل
رمي القر�ص والوثب الطويل.
وجاءت النتائج على النحو الآتي:
الإ�سم وال�شهرة
�أحمد حم�سن
خالد من�صور
ه�شام �إ�سماعيل

الرتبـــة
عريف
عريف
جندي

الإ�سم وال�شهرة
خالد ال�ضناوي
ح�سن كركلي
�أحمد علي

الرتبـــة
جندي
رقيب �أول
جندي

الإ�سم وال�شهرة
بدري عبيد
جورج ها�شم
رامي من�صور

الرتبـــة
رقيب
عريف �أول
جندي

الإ�سم وال�شهرة
حممد �إبراهيم طريجي
هادي �إ�سماعيل
علي �شبيب

الرتبـــة
جندي
جندي
جندي

• �سباق الـ  400مرت:
القطعـــة
لواء الدعم
لواء امل�شاة الأول
لواء احلر�س اجلمهوري
• �سباق الـ  1500مرت:
القطعـــة
لواء امل�شاة الأول
فوج املدفعية الثاين
اللواء اللوج�ستي
• رمي القر�ص:
القطعـــة
لواء احلر�س اجلمهوري
معهد التعليم
اللواء اللوج�ستي
• وثب طويل:
القطعـــة
لواء امل�شاة العا�شر
لواء امل�شاة احلادي ع�شر
لواء امل�شاة الثامن

التوقيــــت
 48.70ث.
 50.02ث.
 51.14ث.

الت�صنيف
الأول
الثاين
الثالث

عدد النقاط
8
7
6

التوقيــــت
 3.53.98د.
 4.00.16د.
 4.04.39د.

الت�صنيف
الأول
الثاين
الثالث

عدد النقاط
8
7
6

امل�سافة
 43.54مرتًا
 42.15مرتًا
 38.00مرتًا

الت�صنيف
الأول
الثاين
الثالث

عدد النقاط
8
7
6

امل�سافة
 6.80مرت
 6.37مرت
 6.36مرت

الت�صنيف
الأول
الثاين
الثالث

عدد النقاط
8
7
6

� ّأما يف الت�صنيف العام للبطولة ،فقد ّ
حل لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الأول ،تاله لواء امل�شاة الأول يف املركز الثاين ،واللواء
اللوج�ستي يف املركز الثالث.
بح�ضور ق��ائ��د امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة
الع�سكرية العميد الركن �أ�سد الها�شم،
�أقيم اللقاء النهائي لبطولة اجلي�ش يف كرة
الطاولة يف جممع الرئي�س العماد �إميل
حلود الريا�ضي الع�سكري .تبارى يف اللقاء
املعاون �أول وائل �سيف الدين من مو�سيقى
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بطولة اجلي�ش
يف كرة الطاولة

اجلي�ش (مف�صول �إىل املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية) واجلندي �أحمد ح�سني حرب
من املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية .وقد
فاز املعاون �أول �سيف الدين على اجلندي
ح��رب بنتيجة  2×3ون���ال ب��ذل��ك ك�أ�س
البطولة.

املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية بطل اجلي�ش
يف الكرة الطائرة
ب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجلي�ش ال��ع��م��اد جان
ً
ممثال بقائد املركز العايل
قهوجي
للريا�ضة الع�سكرية العميد الركن
�أ�سد الها�شم ،وبح�ضور �أمني عام اللجنة
الأومل��ب��ي��ة اللبنانية العميد املتقاعد
ح�سان ر�ستم وعدد من ر�ؤ�ساء االحتادات
وال�شخ�صيات الريا�ضية ،و�ضباط الريا�ضة

وال���رم���ي يف ق��ط��ع اجلي�ش
ووح���دات���ه� ،أق��ي��م��ت امل��ب��اراة
النهائية لبطولة اجلي�ش يف
الكرة الطائرة للعام 2014
ب�ين فريقي امل��رك��ز العايل
للريا�ضة الع�سكرية ول��واء
احلر�س اجلمهوري وذل��ك ،على ملعب
جم��م��ع ال��رئ��ي�����س ال��ع��م��اد �إم��ي��ل حل��ود
الريا�ضي الع�سكري .وقد �أ�سفرت املباراة
عن ف��وز فريق املركز بنتيجة ثالثة
�أ�شواط مقابل �شوطني .وكان قد �سبقها
مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع

بني فريقي فوج املدفعية الثاين ومقر عام
اجلي�ش والتي انتهت بفوز الأخري � ً
أي�ضا
بثالثة �أ�شواط مقابل اثنني .ويف اخلتام
ّ
�سلم العميد الركن الها�شم الك�ؤو�س
وامليداليات للفائزين يف املراكز الثالثة
الأوىل.

ك�أ�س لبنان يف كرة اليد
�شارك فريق اجلي�ش يف م�سابقة ك�أ�س لبنان يف كرة
اليد للعام  2014التي ّ
نظمها االحتاد اللبناين للعبة،
وو�صل �إىل النهائي حيث واجه فريق نادي ال�صداقة
على ملعب النادي – طريق املطار ولكنّ ه خ�سر �أمامه
بنتيجة  ،39-28ونال بذلك ك�أ�س املركز الثاين من
بني ثمانية فرق م�شاركة.

بطولة لبنان
للدرجة الثانية
يف كرة ال�سلة
�شارك اجلي�ش يف بطولة
لبنان للدرجة الثانية يف
كرة ال�سلة ملو�سم -2013
 2014التي ّ
نظمها االحتاد
ّ
وح��ل يف
اللبناين للعبة
املركز الثالث ع�شر من
ً
فريقا
�أ���ص��ل �ستة ع�شر
م�شاركا.
ً

بطولة
كرة امل�ضرب
�أق���ي���م���ت ع��ل��ى
م��ل��ع��ب اجل��ام��ع��ة
اللبنانية – احلدث،
ب���ط���ول���ة اجل��ي�����ش
يف ك����رة امل�����ض��رب
للعام  ،2014وجاءت
النتائج كالآتي:
الإ�سم وال�شهرة
مازن زهرة
م�صطفى الدقدوقي
رواد القراب

الرتبة
مقدم �إداري
معاون
نقيب

القطعة
املديرية العامة للإدارة
مو�سيقى اجلي�ش
لواء احلر�س اجلمهوري
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الت�صنيف
الأول
الثاين
الثالث
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ريا�ضة

بطولة لبنان
الإفرادية يف �ألعاب القوى

�أقيمت على ملعب مدر�سة �سيدة
اجلمهور ،بطولة لبنان الإفرادية يف �ألعاب
القوى والتي ت�ضمنت �سباقات،200 ،100 :
 ،5000 ،1500 ،800 ،400و� 10000أمتار110 ،مرت
حواجز 300 ،مرت موانع 100×4 ،مرت و400×4
مرت (ب��دل) ،بالإ�ضافة �إىل رمي الكرة
احلديد ( 7،260كلغ) ،رمي الرمح (800
غ��رام) ،رمي القر�ص (2كلغ) ،الوثب
العايل ،الوثب الطويل والوثب الثالثي.
وقد جاءت نتائج الع�سكريني على النحو
الآتي:
• �سباق الـ  100مرت:
 اجل��ن��دي ���ش��ادي ف��رح��ات م��ن فوجالتدخل الثالث يف املركز الثاين بتوقيت
 11.11ث.
• �سباق الـ � 110أمتار حواجز:
 العريف خالد من�صور من اللواء الأوليف املركز الثاين بتوقيت  17.15ث.
• �سباق الـ  200مرت:
 املجند امل��م��ددة خدماته ن��ور الدينحديد من اللواء التا�سع يف املركز الأول
بتوقيت  21.90ث.
 العريف �أحمد حم�سن من لواء الدعميف املركز الثالث بتوقيت  22.23ث.
• �سباق الـ  400مرت:
 العريف �أحمد حم�سن يف املركز الأولبتوقيت  49.10ث.
 املجند امل��م��ددة خدماته ن��ور الدينحديد يف املركز الثاين بتوقيت  49.33ث.

بطولة العامل
الع�سكرية يف الكرة
الطائرة ال�شاطئية
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• �سباق ال��ـ 800
مرت:
 ال��رق��ي��ب �أولح�سن كركلي من فوج املدفعية الثاين
يف املركز الأول بتوقيت  1.54.82د.
 اجلندي خالد ال�ضناوي من اللواء الأوليف املركز الثاين بتوقيت  1.56.28د.
 اجلندي �أول ع�صمت غريزي من اللواءاحلادي ع�شر بتوقيت  2.03.55د.
• �سباق الـ  1500مرت:
 اجلندي خالد ال�ضناوي من اللواء الأوليف املركز الأول بتوقيت 3.56.78د.
 الرقيب �أول ح�سن كركلي من فوجاملدفعية الثاين يف املركز الثاين بتوقيت
 4.06.37د.
 اجلندي �أول ع�صمت غريزي من اللواءاحلادي ع�شر يف املركز الثالث بتوقيت
 4.07.75د.
• �سباق الـ  3000مرت موانع:
 اجل��ن��دي علي ���س��وي��دان م��ن ال��ل��واءال�سابع يف املركز الأول بتوقيت 10.01.18
د.
 العريف ح�سني قي�س من اللواء الأوليف املركز الثاين بتوقيت  10.20.03د.
 الرقيب حممد العجمي من اللواءالثاين يف املركز الثالث بتوقيت 10.41.87
د.
• �سباق الـ  5000مرت:
 -املعاون �أول نقوال مرتا من مديرية

�شارك فريق اجلي�ش ،ب�إ�شراف العميد جورج الهد
من املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية ،يف بطولة
العامل الع�سكرية الأوىل للكرة الطائرة ال�شاطئية
التي �أقيمت يف �أملانيا ،حيث فاز على كل من
ليتوانيا وقطر ،و�أحرز بذلك املركز ال�ساد�س من
بني ت�سعة دول م�شاركة.

امل��خ��اب��رات يف امل��رك��ز الأول بتوقيت
 15.40.76د.
 العريف بالل عوا�ضه من اللواء الأوليف املركز الثاين بتوقيت  15.46.00د.
 العريف عمر عي�سى من لواء احلر�ساجلمهوري يف املركز الثالث بتوقيت
 15.51.31د.
• �سباق الـ  10000مرت:
 العريف بالل عوا�ضه من اللواء الأوليف املركز الأول بتوقيت  33.13.54د.
 املعاون �أول نقوال مرتا من مديريةامل��خ��اب��رات يف امل��رك��ز ال��ث��اين بتوقيت
 33.17.80د.
 العريف من لواء احلر�س اجلمهوري يفاملركز الثالث بتوقيت  34.15.65د.
• �سباق الـ  100 × 4مرت:
 العريف خالد من�صور من اللواء الأولوالعريف حممد قا�سم من اللواء ال�سابع
واجلندي �شادي فرحات من فوج التدخل
الثالث واجلندي حمزة ح�سن من اللواء
الأول الأول يف املركز الأول بتوقيت 43.00
ث.
• �سباق الـ  400 × 4مرت:
 العريف خالد من�صور من اللواء الأولواملجند(م.خ) نور الدين حديد من اللواء
التا�سع وال��ع��ري��ف �أح��م��د حم�سن من
لواء الدعم واملجند(م.خ) ح�سن من�صور
من اللواء احلادي ع�شر يف املركز الأول
بتوقيت  3.22.11د.
• رمي كرة حديد  7.260كلغ:
 الرقيب بدري عبيد من لواء احلر�ساجلمهوري يف املركز الأول عن م�سافة
 16.30مرت.
 العريف �أول جورج ها�شم من معهدالتعليم يف املركز الثاين عن م�سافة

 13.70مرت.
• رمي الرمح  800غرام:
 اجلندي �أول عبد الرحمن احلالينم��ن ال��ل��واء الأول يف امل��رك��ز الأول عن
م�سافة  54.40مرت.
 اجلندي �أمين العك�ش من املركزالعايل للريا�ضة الع�سكرية يف املركز
الثالث عن م�سافة  44.88مرت.
• رمي القر�ص  2كلغ:
 العريف �أول جورج ها�شم من معهدالتعليم يف املركز الأول عن م�سافة
 43.16مرت.
 الرقيب بدري عبيد من لواء احلر�ساجلمهوري يف املركز الثاين عن م�سافة
 42.57مرت.
 اجل��ن��دي رام���ي من�صور م��ن ال��ل��واءاللوج�ستي يف املركز الثالث عن م�سافة
 36.87مرت.
• وثب عالٍ :
 اجلندي �أول علي الديراين من اللواءاحلادي ع�شر يف املركز الثاين عن م�سافة
 1.91مرت.
 اجلندي �أول مهدي العيداوي من اللواءالثامن يف املركز الثالث عن م�سافة
 1.83مرت.
• وثب طويل:
 اجلندي حممد �إبراهيم طريجي مناللواء العا�شر يف املركز الأول عن م�سافة
 7.02مرت.
 العريف �أول ف���ؤاد يونان من اللواءالثالث يف املركز الثاين عن م�سافة 6.36
مرت.
• وثب ثالثي:
 اجلندي حممد �إبراهيم طريجي مناللواء العا�شر يف املركز الأول عن م�سافة
 13.51مرت.
 اجلندي �أول علي الديراين من اللواءاحلادي ع�شر يف املركز الثاين عن م�سافة
 13.24مرت.
 العريف �أول ف���ؤاد يونان من اللواءالثالث يف املركز الثالث عن م�سافة
 12.59مرت.

بطولة لبنان
ال�شتوية
يف ال�سباحة
ب��رع��اي��ة ق��ائ��د
اجل��ي�����ش العماد
ج���ان ق��ه��وج��ي،
ن���ظ���م االحت�����اد
ال�����ل�����ب�����ن�����اين
لل�سباحة بطولة
ل��ب��ن��ان ال�شتوية
للعام  2014والتي �أقيمت يف م�سبح
نادي اجلمهور ،وت�ضمنت �سباقات:
 50و100م�تر ظهر 50 ،و 100مرت �صدر،
 400 ،200 ،100 ،50و 800مرت حرة50 ،
و 100مرت فرا�شة 100 ،مرت متنوع،
و 50×4مرت حرة.
ّ
وحل يف
�شارك اجلي�ش يف البطولة
الت�صنيف النهائي يف املركز الثالث
ً
م�شاركا.
فريقا
من بني 12
ً
�أم��ا النتائج الفردية فقد جاءت
على النحو الآتي:
•  50مرتًا ظهر:
 اجلندي لوي�س داغ��ر من اللواءاللوج�ستي يف املركز الثالث بتوقيت
 31.22ث.
•  100مرت �صدر:
 الرقيب �أول جاك خمايل منف��وج الأ���ش��غ��ال امل�ستقل يف املركز
الثالث بتوقيت  1.20.12د.
•  100مرت فرا�شة:
 العريف �إليا�س كرتا من فوجالتدخل الأول يف امل��رك��ز الثالث
بتوقيت  1.08.62د.
•  100مرت متنوع:
 الرقيب �أول جاك خمايل منف��وج الأ���ش��غ��ال امل�ستقل يف املركز
الثاين بتوقيت  1.15.68د.
 -الرقيب �شربل نقوال من

قاعدة ب�يروت البحرية يف املركز
الثالث بتوقيت  1.23.47د.
•  800مرت حرة:
 العريف �إليا�س كرتا من فوجال��ت��دخ��ل الأول يف امل��رك��ز الثاين
بتوقيت  10.15.40د.
 العريف وائل زيادة من ال�شرطةال��ع�����س��ك��ري��ة يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث
بتوقيت  10.39.32د.
•  100مرت ظهر:
 اجلندي لوي�س داغ��ر من اللواءاللوج�ستي يف املركز الثالث بتوقيت
 1.10.48د.
•  400مرت حرة:
 العريف وائل زيادة من ال�شرطةالع�سكرية يف املركز الثاين بتوقيت
 4.55.96د.
 اجلندي �أول علي الزعبي من لواءاحلر�س اجلمهوري يف املركز الثالث
بتوقيت  5.24.42د.
•  50 × 4مرتًا حرة:
 امل��ع��اون رف��ع��ات اخلطيب منفوج التدخل الثاين والعريف فادي
اخلوري من الفوج املجوقل والعريف
�أحمد �شموا من فوج التدخل الثاين
واملجند (م.خ) حممد عجمي من
ل���واء ال��دع��م ،يف امل��رك��ز الثالث،
بتوقيت  2.06.18د.
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البطولة الدولية
الفرنكوفونية الثانية لل�شطرجن العادي

�شارك اجلي�ش يف البطولة الدولية الفرنكوفونية الثانية لل�شطرجن العادي التي نظمها االحتاد اللبناين للعبة يف فندق غولدن
م�شاركا) ،على النحو الآتي:
توليب /غالرييا – اجلناح ،وقد جاءت نتائج الع�سكريني (من بني 69
ً
الإ�سم وال�شهرة
�أ�سامة جوهر
جمال ال�شامية
ح�سن جوين
مروان �شربل
رامي �سالمي
كريكور �أوكنايان
قا�سم فواز

الرتبة
نقيب
مالزم �أول
عقيد ركن
معاون �أول
معاون �أول
معاون
نقيب

 ...ولل�شطرجن اخلاطف
الإ�سم وال�شهرة
مروان �شربل
قا�سم فواز
و�سيم �سالمة
ح�سن جوين
كريكور �أوكنايان
عز الدين �أبو ظهر
�أ�سامة جوهر
رامي �سالمي
�أحمد �إدلبي
�أحمد جواد

القطعة
فوج الأ�شغال امل�ستقل
لواء احلر�س اجلمهوري
كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان
مو�سيقى اجلي�ش
لواء امل�شاة اخلام�س
الطبابة الع�سكرية
الكلية احلربية

�شارك اجلي�ش يف البطولة الدولية الفرنكوفونية الثانية لل�شطرجن اخلاطف التي �أجريت
العبا) ،النتائج الآتية:
يف مبنى بلدية جزين ،وحقق الع�سكريون (من بني 67
ً

الرتبة
معاون �أول
نقيب
م�ؤهل �أول
عقيد ركن
معاون
مالزم �أول
نقيب
معاون �أول
مقدم ركن بحري
م�ؤهل �أول

القطعة
مو�سيقى اجلي�ش
الكلية احلربية
القوات البحرية
كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان
الطبابة الع�سكرية
الفوج املجوقل
فوج الأ�شغال امل�ستقل
لواء امل�شاة اخلام�س
قطاع جنوب الليطاين
القوات البحرية

ك�أ�س ال�سوبر
يف كرة القدم لل�صاالت
�أقيمت على ملعب جممع الرئي�س العماد �إميل حلود
الريا�ضي الع�سكري مباراة ك�أ�س ال�سوبر يف كرة القدم
لل�صاالت بني فريقي اجلي�ش وبنك بريوت ،وقد �أ�سفرت عن
فوز فريق البنك بنتيجة .3-4
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النقاط
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

الت�صنيف العام
28
30
34
35
36
37
38

النقاط
5
4.5
4
4
4
4
3.5
3.5
3
3

الت�صنيف العام
30
35
37
38
40
42
49
50
55
56

ماراثون «�شراكة وحمبة»
لواء احلر�س اجلمهوري يف الطليعة
�شارك اجلي�ش يف املاراثون ال�سنوي الثالث «�شراكة وحمبة»
الذي ّ
نظمته جمعية الندوة الثقافية االجتماعية – الرملية
ً
انطالقا من بلدة عني تراز و�صو ًال �إىل بلدة الرملية مل�سافة
 8600مرت.
وحقق الع�سكريون يف الت�صنيف العام النتائج الآتية:
• املجند (م.خ ).ر�شاد بو كدل (� 30-15سنة) من لواء احلر�س
اجلمهوري يف املركز الأول ,بتوقيت  35.20د.
• اجلندي �أول �آ�صف علي (� 30-15سنة) من لواء احلر�س
اجلمهوري يف املركز الثاين ,بتوقيت  35.50د.
• اجلندي نا�صر الكك (� 30-15سنة) من ل��واء احلر�س
اجلمهوري يف املركز الثالث ,بتوقيت  36.00د.

• املعاون �أول ح�سن م�صري (� 40-31سنة) من اللواء اللوج�ستي
يف املركز اخلام�س ,بتوقيت  36.20د.
• الرقيب �أول جورج غ�صن (� 40-31سنة) من لواء احلر�س
اجلمهوري يف املركز ال�ساد�س ,بتوقيت  37.50د.

دورة باتريك �آ�صاف ال�سنوية العا�شرة يف كرة الطاولة

�أقيمت على ملعب نادي اجلمهور الريا�ضي
دورة باتريك �آ�صاف ال�سنوية العا�شرة يف كرة
الطاولة والتي �شارك فيها اجلي�ش وجاءت نتائج ع�سكريني
العبا) على النحو الآتي:
(من بني 128
ً
• فردي قدامى:
 املقدم الركن �أحمد �إدلبي ،الثامن.• فردي رجال:
 الرقيب �أول ربيع جرج�س ،ال�سابع. املعاون موري�س اليا�س ،الثامن.• زوجي رجال:
 املعاون وائل �سيف الدين واجلندي �أحمد حرب ،يف املركزاخلام�س.

ّ
حل فريق اجلي�ش يف املركز
الأول م��ن ب�ين ثمانية فرق
���ش��ارك��ت يف بطولة لبنان
ل��رف��ع الأث��ق��ال للعام 2014
والتي نظمها الإحتاد اللبناين
للعبة يف قاعته يف مدينة
كميل �شمعون الريا�ضية –
بئر ح�سن.
�أم��ا النتائج الفردية فقد
جاءت على النحو الآتي:
• فئة ال�شباب حتت � 23سنة:

اجلي�ش بطل لبنان يف رفع الأثقال
 اجلندي طوين كرم (66كلغ) م��ن امل��رك��ز العايل
ل��ل��ري��ا���ض��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة يف
املركز الثاين.
• فئة الرجال:
 الرقيب ح��امت حنا (66كلغ) من اللواء الثاين يف
املركز الأول.
 -الرقيب �أول غ�سان زيتون

( 105كلغ) من لواء الدعم
يف املركز الأول.
 الرقيب حممد ال�صواحلي( 74كلغ) من لواء الدعم يف
املركز الثاين.
 اجلندي كاظم ال�صواحلي( 83ك���ل���غ) م���ن ال���ل���واء
اللوج�ستي يف املركز الثاين.
 -الرقيب حممود نزال (93

كلغ) من اللواء الثاين ع�شر
يف املركز الثاين.
 املجند امل��م��ددة خدماتهم�صطفى دل���ول ( ف���وق 120
ك��ل��غ) م��ن ف��وج املدفعية
الثاين يف املركز الثاين.
• فئة املا�سرتز فوق � 40سنة:
 املعاون �أول حممد خ�ضرخليل ( 83كلغ) من فوج
ال��ت��دخ��ل ال��راب��ع يف املركز
الأول.
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لقاء ودي يف �ألعاب القوى
على ملعب مدر�سة اجلمهور
�شارك اجلي�ش يف لقاء ودي يف �ألعاب
ال��ق��وى م��ن تنظيم االحت���اد اللبناين
للألعاب على ملعب مدر�سة اجلمهور،
وجاءت نتائج الع�سكريني على النحو
الآتي:
الإ�سم وال�شهرة

الرتبة

القطعة

امل�سابقة
 100مرت

فوج التدخل الثالث
جندي
�شادي فرحات
لواء امل�شاة الأول
جندي
حمزة ح�سن
نور الدين حديد
 400مرت
جمند (م.خ) لواء امل�شاة التا�سع
لواء الدعم
عريف
�أحمد حم�سن
 80مرت
لواء امل�شاة ال�سابع
عريف
حممد قا�سم
لواء امل�شاة العا�شر وثب طويل
جندي
حممد �إبراهيم طريجي
 1000مرت
لواء امل�شاة الأول
جندي
خالد ال�ضناوي

ح�سن كركلي

رقيب �أول

�أمري �سامر
�شم�س الدين
بطل لبنان يف املبارزة

262

العدد 351/350

فوج املدفعية الثاين

الت�صنيف

التوقيت/
امل�سافة
 11.24ث.
 11.31ث.
 48.50ث.
 48.63ث.
 9.51ث.
 6.65مرت
 2.27.56د

الثاين
الثالث
الأول
الثاين
الثاين
الأول
الأول

 2.31.56د

الثاين

مالحظات

رقم قيا�سي جديد
على ال�صعيد
الوطني (الرقم
ال�سابق  2.27.90د)

�شارك �أمري �إبن العقيد �سامر �شم�س الدين يف بطولة لبنان للمبارزة للعام  2014التي
ّ
نظمها الإحتاد اللبناين للعبة ،وذلك يف نادي املون ال�سالّ ،
وحل بطلاً يف املركز الأ ّول
حيث تد ّرج للم�شاركة يف بطولة الدول العربية يف الأردن.
واجلدير بالذكر � ّأن �أمري �شم�س الدين يتابع تدريباته يف املركز العايل للريا�ضة،
ب�إ�شراف املد ّربني امل�ؤهل حممود علي �أحمد واملعاون بهيج �شرانق واملد ّرب �سهيل �سعد.

• مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة
الإدمان ،نظم املجل�س الأهلي ملكافحة
الإدم����ان �سباق �سباحة مل�سافة 800م
ً
إنطالقا من جزيرة �صيدا و���ص��ولاً �إىل
�
�شاطئ الأويل� .شارك اجلي�ش يف ال�سباق
و�أحرز النتائج الآتية:
 � 30سنة وما دون:العريف اليا�س كرتا من فوج التدخل
الأول ،الأول.
 اجل��ن��دي ل��وي�����س داغ���ر م��ن ال��ل��واءاللوج�ستي ،الثاين.
 املجند (م.خ) حممد عجمي من لواءالدعم ،الثالث.
 � 31سنة وما فوق: العريف �أول فادي اخلوري من الفوجاملجوقل ،الأول.
 امل�ؤهل �أول علي زيعور من اللواءاللوج�ستي ،الثالث.
• ّ
نظمت اللجنة الأوملبية اللبنانية
اليوم الأوملبي للعام  2014على مالعب
حرج بريوت ،وقد تخلله عرو�ض ريا�ضية
و�سباق رك�ض مل�سافة  1كلم �شارك
فيه ع�سكريون ومدنيون من خمتلف
املناطق.
حقق الع�سكريون املراكز الأوىل ،فقد
ّ
ح��ل اجلندي �أول ع�صمت غريزي من
اللواء احلادي ع�شر يف املركز الأول ،تاله
اجلندي خالد ال�ضناوي من اللواء الأول
يف املركز الثاين ،والرقيب �أول ح�سن
كركلي من فوج املدفعية الثاين يف
املركز الثالث.
• ّ
ن��ظ��م ن���ادي م��ي��ف��دون ال��ري��ا���ض��ي –
النبطية �سباق رك�ض مل�سافة  4كلم
ً
انطالقا
مبنا�سبة عيد املقاومة والتحرير
من �ساحة ميفدون باجتاه م�شتل الورد
مرو ًرا قرب ا�سرتاحة درب القمر والعودة.
�شارك ع�سكريون من خمتلف القطع
ّ
واحتل اجلندي
والوحدات يف هذا ال�سباق،
علي �سويدان من اللواء ال�سابع املركز
الأول ،تبعه املجند املمددة خدماته زاهر
زين الدين من اللواء اخلام�س يف املركز
الثاين ،والرقيب �أول �أحمد علي ميداين

منا�سبات و�سباقات
من اللواء احلادي ع�شر يف املركز الثالث.
• بالتعاون مع بلدية جزين وب�إ�شراف
الإحت��اد اللبناين لألعاب القوىّ ،
نظم
ً
�سباقا مل�سافة 10
نادي الإيليت للرك�ض
كلم انطلق من جزين قرب تقاطع
زحلتا باجتاه بلدة حيطورة و�صو ًال �إىل
قرية جباع� ،شارك فيه الع�سكريون
من خمتلف القطع والوحدات وكانت
النتائج التي حققوها على النحو الآتي:
 � 34 – 20سنة: العريف ح�سني قي�س من اللواء الأوليف املركز الأول.
 -اجلندي علي �سويدان من لواء امل�شاة

ال�سابع يف املركز الثاين.
 اجلندي �أول ع�لاء ال�سيد من لواءامل�شاة اخلام�س يف املركز الثالث.
 � 39 – 35سنة: امل��ع��اون زي��اد ع��ون من ل��واء احلر�ساجلمهوري يف املركز الأول.
 املعاون مالك ن�صر من ل��واء امل�شاةاخلام�س يف املركز الثاين.
 املعاون �أول ح�سن م�صري من اللواءاللوج�ستي يف املركز الثالث.
 � 44 – 40سنة: املعاون �أول نقوال مرتا من مديريةاملخابرات يف املركز الأول.
 الرقيب �أول و�سام يزبك من لواء امل�شاةاخلام�س يف املركز الثاين.
 املعاون ماجد عبدو من ل��واء امل�شاةاخلام�س يف املركز الثالث.
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1
2
3

م�سابقة الكلمات املتقاطعة

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

�إعداد:
�شما�س
فيليب ّ

20
21

اجلائزة

 400.000لرية لبنانية

العنوان:

�شــروط امل�سابقة

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

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 ثكن
اجلي�ش يف جميع املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول � 25أيلول .2014
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تس
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�أفق ًيا:

 -1ل�شهداء اجلي�ش اللبناين
الأبرار� ،شرف ت�ضحية وفاء.
 -2دولة يف �أمريكا الو�سطى،
والية �أمريكية ،مرتفع.
� -3أدب���رت وم�ضت ،ج��واب،
احلداد ،جزيرة تابعة
من لوازم
ّ
�صر.
للكويتّ ،
 -4وال���د ف�ل�ان ،للتف�سري،
تعيدون ال�شيء ،الربقع.
 -5للنفي� ،ضمري منف�صل،
جن�س ن�سور كبري احلجم.
عمود ًيا:

 -1دولة يف �أمريكا اجلنوبية،
�أه��م م��رف� أ� يف ت�شيلي� ،أم��ر
وحال.
 -2ب��رغ��ي ،دول���ة �أوروب���ي���ة،
حطام.
� -3أمكنة حفظ الب�ضائع،
�أيف بالوعد ،عا�صمة �أوروبية.
 -4م��دي��ن��ة بلجيكية،
��دد
م��ط��رب ل��ب��ن��اين ،ح� ّ
طرف ال�شيء.
 -5عا�صمة �إف��ري��ق��ي��ة،
�إحدى القارات.
 -6ح����ار�����س ،ب���ل���دة يف

 -6م�����درك ،ع��م��ر� ،إ���س��م
مو�صول ،دول��ة �أفريقية ،نهر
�أوروبي.
 -7ث��ب��ت ور����س���خ ،ن ��أك��ل
الطعام.
 -8م�سرحية لفريوز ،بطلة
ك�أ�س العامل يف كرة القدم،
بيت الطائر.
 -9نوتة مو�سيقية ،مدينة
�سودانية� ،أغنية ل�صباح.
� -10أرق���د ،نقي�ض يقربونه،
تعب� ،إكتمل.
لر�سامني
 -11اال���س��م ال��ث��اين ّ

�إيطاليني ،نوتة مو�سيقية،
�أ�سرع الرجل ،جملة لبنانية.
 -12ماهر ،من لوازم اخلياطة،
دولة �إفريقية.
�صبيا ،و�شى.
-13
ً
 -14غ������ ّ���ض ل ��ّي���نّ  ،ع�ين
بالأجنبية.
 -15جود.
 -16مو�سيقار ومطرب عربي
راحل ،ارخاء ال�ستار.
 -17من الطيور ،اال�سم الثاين
ملمثل �أمريكي راحل ،علم
يجعل للإهتداء يف الطريق،

حمب.
ن�صري
ّ
 -18والية �أمريكية ،كاتب
و�شاعر فرن�سي راحل.
� -19أدي����ب و���ش��اع��ر لبناين
راحل ،ممثل م�صري راحل.
� -20أمل�����س ،يقومون� ،أعمق
بحريات العامل ،مقبل.
 -21مطربة لبنانية راحلة،
ك��ت��اب مليخائيل نعيمة،
�أف�������ش���ى اخل��ب��ر ،ن����وع من
الع�صافري.

الرمان.
ال�شوف ،حب ّ
 -7لفظة ه��ج��اء �أجنبية،
يعتب عليه.
� -8ضربتهم بقب�ضة اليد،
رئي�س لبناين راح���ل ،طاف
حول ،قب�ض وجمع.
 -9ك��امل��وا وب��اح��ث��وا� ،أعلى
عا�صمة يف العامل ،م�ست�شار
�أملاين راحل.
 -10ح� ّ�رك وه��ز ،ح� ّ�رم عن،

يدعم.
� -11صالح و���س��امل� ،إق�ترب،
اال�سم الثاين ملمثل م�صري.
� -12أر�شد ،والي��ة �أمريكية،
وحدة وزن ،غ�صب على.
� -13أغ�����ص��ان م�ستقيمة،
عائدا.
مدينة �صينية،
ً
 -14طبيب ،للنهي ،تتابعوا
عليه بال�ضرب ،عروق اجل�سم.
 -15جمل �ضخم ،مرف�أ نهري

فرن�سي ،ن�ضرب بال�سوط.
 -16روائ��ي �أم�يرك��ي راح��ل،
يتحمل امل�����ش��اق ،م��ارك��ة
ّ
�سيارات.
 -17ت��غ��ي�ير ،الأم��ك��ن��ة
العميقة املظلمة� ،أب.
 -18ب��ي��ت ال��ع��ن��ك��ب��وت،
م���ارك���ة ق����داح����ات ،من
املقايي�س� ،أ�سد.
 -19الع�سل� ،أعلى جبل يف
م�صر ،موج البحر الهائج.
 -20الثغر ،قمر ممتلئ،
مدينة �أمريكية ،نقي�ض
خ�شونتي.

حل العدد ال�سابق

الـفـائـزون

الـفـائـزون

• العريف حيدر علي دلباين
فوج مغاوير البحر.

• املجند (م.خ).جعفر احلالق
فوج املدفعية الثاين.

• العريف اليا�س حرفو�ش
اللواء اللوج�ستي.

• ربيع منر �سعد
املزرعة � -شارع بربور.
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�سهلة احلل
5

3
1

�صعبة احلل

8

9

7
7

6

8

8

5
3

1

2
8
9

4

6

6
1
4

8

3

9

6
5

4
1

2

9

• غربيال فورة:
م��و���س��ي��ق��ي ف��رن�����س��ي
( . )1 9 2 4 -1 8 4 5
متيز فنه بالر�شاقة
ّ
وال��ب�راع����ة ،واع��ت�بر
�سيد النغم واملو�سيقى
ّ
اخلفيفة.
• �إرن�ست روثرفورد:
ف��ي��زي��ائ��ي انكليزي
( .)1937-1871در�س
الإ�شعاع ال���ذري .نال
ج��ائ��زة ن��وب��ل ال��ع��ام
.1908
• بول �سيزان:
ر�سام فرن�سي (-1839
 .)1906م����ن رواد
النزعات اجلديدة يف
الفن .مار�س الت�صوير
يف الهواء الطلق.

الكلمة ال�ضائعة

الكلمة ال�ضائعة من �ستة حروف  :دولة �أوروبية

خندق
ديدرو
دراجات
رقبة
ريا�ضة
رانغون
رود�س
زهيد
زنود
�سعد
�شم�س
�شجاعة
�شهود
�ش�ص
�صنف
�صابر
�صرافة

5

7

طق�س
عذب
غدير
غونو
فوج
فيالدلفيا
كاليفورنيا
لبنان
مغوار
مقدام
مارد
مي�سوري
موليري
نروج
نربا�سكا
وا�شنطن.

2

3

احلل بني يديك

5

7

1

4

�إ�ستب�سال
ال�صني
املك�سيك
�أفغان�ستان
القاهرة
�أمبري
بعلبك
برلني
بوتا�س
برتول
بري�ستول
ثلوج
جنوى
جزين
حريات
ح�سون
حيزبون

7

7

3

6

1
3

5

2

7
7

9
5

1

5
9

8
5

4

8

4

2

8

3

قامو�س �صغري

تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تس
270

العدد 351/350

�أبعاد ثالثية
هل تريد �أن
تكت�شف ما
هو خمب�أ يف
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

ثمن املواجهة
اجلندي يف غفلة من �أمره وهو يواجه هذه املعركة امل�صري ّية ،فهو كان ينتظر
مل يكن
ّ
اخلطر الإرهابي والعدوان ّ
ال�شرير يف �أي وقت .كان حذ ًرا م�ستنف ًرا �ساه ًرا ما فيه الكفاية � ،مّإنا
يحدد حلظة الغدر به وب�أهله املواطنني.
ال�صعب �أن ّ
كان من ّ
الت�ضحيات اجل�سام .عد ّو خطر هي�أت له الظروف �أن ي�شرع يف تنفيذ
خطر مثل هذا ي�ستدعي ّ
ً
خمططه الإجرامي ،و�أن ي�ستفيد من عن�صر الغدر يف الفرتة الأوىل ،انطالقا من منطقة عر�سال
احلدودية ،حدود ال�سيادة والكرامة الوطنية.
جل�أ العدو الإرهابي �إىل التّ ّ
لطي خلف املواطنني والنّ ازحني املدنيني ،و�إىل االحتماء يف امل�ساكن
حد من طواعية الوحدات يف ا�ستخدام النريان الالزمة
وامل� ّؤ�س�سات اخلا�صة
مما ّ
ّ
والعامةّ ،
ّ
الر�ؤية
حر�صا على النّ ا�س،
والفعال ،وذلك
وبال�شكل املطلوب
ً
ً
ّ
والتزاما بقوانني احلرب� ،إ ّال � ّأن ّ
ّ
ال�ساعات الأوىل لال�شتباكات ،فتغلب الع�سكر ّيون على جراحاتهم ،وخا�ضوا
انق�شعت بعد ّ
ّ
غمار املعركة ب�شجاعة ّ
ودمروا امل�سلحني الذّ ين �صرع بع�ضهم،
قل نظريها� ،إذ
ّ
ا�سرتدوا املراكزّ ،
وجرح البع�ض � ً
وفر الباقون ،فيما كان ثمن املواجهات القا�سية ارتفاع قافلة من
أي�ضاّ ،
ّ
ٍ
جميعا �سطروا بدمائهم و�آالمهم،
الع�سكريني ال�شهداء وجرح وفقدان عدد من الرفاق ،ه�ؤالء
ً
دفاعا عن الأهل والرتاب.
درو�سا ال تن�سى يف البطولة والت�ضحية واال�ست�شهاد ،ونكران الذات
ً
ً
ً
ّ
لكل �شائعة ،وانربى
وقف املواطن يف �أر�ض املعركة �إىل جانب امل� ّؤ�س�سة الع�سكر ّية خالفا
ً
التعدي على قريته وبلدته و�أر�ضه ،وعلى جي�شه الوطني .ويف
معر ً�ضا نف�سه للخطر،
راف�ضا ّ
ّ
الر�سائل
منددين باالعتداء على الع�سكر ّيني،
ّ
هب املواطنون ّ
مناطق الوطن كافةّ ،
موجهني ّ
�إىل القيادة ،معلنني الوقوف �إىل جانبها ،م�ستنكرين التّ طاول على كرامة اجلي�ش و�سيادة
الوطن.
قدمها اجلي�ش يف هذه املعركة التي تو ّزع �أبطالها على خمتلف
الت�ضحيات الكبرية التي ّ
املناطق والطوائف اللبنانية ،ما هي �إ ّال جت�سيد لإميان امل�ؤ�س�سة الع�سكرية بالعي�ش امل�شرتك
ي�شكل جوهر ر�سالة لبنان ،ال بل ّ
علة بقائه وا�ستمراره ،فهذه الت�ضحيات هي
الواحد ،الذي
ّ
أدق مرحلة
التي �أخمدت نار الفتنة ،و�أنقذت الوطن من خطر الفو�ضى والتفكك واالنهيار ،يف � ّ
من تاريخه ،ويف �أو�سع هجمة �إرهابية يتعر�ض لها.
اللبنانيون خ�ضوع وطنهم يف املا�ضي ل�صراعات الآخرين على �أر�ضهم ،ومل�سوا ور�أوا
لقد خرب
ّ
ال�صراعات من خراب ،ومن ّ
توقف لعجلة احل�ضارة
ب� ّأم العني ما تركه ان�سياقهم وراء تلك ّ
الرجوع �إىل تلك احلقبة ممنوع على الإطالق ،وال�سبيل
واالنتاج والعمران ،وا�ستخل�صوا � ّأن ّ
اىل ذلك ،هو التفافهم حول جي�شهم الذي يعبرّ �أ�صدق تعبري عن وحدتهم وتطلعاتهم،
وي�شكل ال�ضمانة الأوىل لأمنهم وا�ستقرارهم.
ّ
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