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ن�شاطات القيادة

� ّأكد قائد اجلي�ش �أن «الأزم��ات والأح��داث ا ّلتي جتتاح
املنطقة وترخي بظاللها على لبنان ،ال ميكن �أن ت ؤ� ّثر
�إطال ًقا على قرار اجلي�ش احلازم يف حماية الوحدة الوطنية
واحلفاظ على اال�ستقرار» .و�أ�شار �إىل �أن «اجلي�ش جاهز
ّ
جدي على م�ؤ�س�سات الدولة».
للتدخل لدى ح�صول خطر ّ

45

حتقيق ع�سكري

هو «م�ؤ�س�سة لبنانية �أوىل لل�سالم ّ ،»2015
لكن عمله من
�أجل الإن�سان بد�أ منذ ت�أ�سي�سه� .إ ّنه املركز اللبناين للأعمال
املتع ّلقة بالألغام الذي يعمل على مدار ال�ساعة وعلى
وين�سق جهود العاملني يف
جبهات كثرية ،فهو ين�شر التوعية ّ
حقل نزع الألغام ،وي�ستجيب لنداءات املواطنني.
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ا�ستقباالت
الوزير
وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش
التطورات الأمن ّية و�ش�ؤون امل�ؤ�س�سة
يبحثان يف
ّ

زار وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري مقبل ،قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي يف مكتبه يف ال�يرزة ،واطلع منه على
امليدانية على خمتلف املحاور ،حيث تنت�شر الوحدات
الأو�ضاع
ّ
تطرق البحث
الع�سكرية �سواء على احلدود �أو يف الداخل .كما ّ
ّ
تتعلق بعمل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
عدة موا�ضيع
�إىل ّ

الوزير مقبل ي�ستقبل �سفراء
ويبحث يف �سبل التعاون

ا�ستقبل نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ
�سمري مقبل القائم بالأعمال (بالإنابة) لدى ال�سفارة الربيطانية
ال�سفري  Hugo Shurterيرافقه امللحق الع�سكري يف زيارة
بروتوكولية .وقد جرى البحث يف العالقات بني البلدين على
ال�صعيد الع�سكري و�سبل تعزيزها.
وبعد اللقاء قال ال�سفري الربيطاينّ � :أود التعبري عن افتخارنا
بال�شراكة املتينة القائمة بني اجلي�شني اللبناين والربيطاين

القائم بالأعمال لدى ال�سفارة الربيطانية

�سفري فرن�سا

جناحا
وبتقدمي الدعم للجي�ش اللبناين البا�سل ،الذي �أحرز
ً
ريا على �صعيد حماية الأم��ن يف لبنان .و�أ�ضاف :نحن
كب ً
ن�ؤكد �أننا نتابع امل�شاريع الرئي�سة التي نقوم بها على احلدود
ال�شمالية وال�شرقية للبالد ،كما نعمل مع اجلي�ش اللبناين
يف جماالت �أخرى ،منها التدريب يف لبنان وبريطانيا على ٍ
حد
قدما يف هذا التعاون.
�سواء ،وننوي امل�ضي ً
وا�ستقبل الوزير مقبل �سفري فرن�سا ال�سيد Emmanuel Bon
وتركز البحث حول العالقات
يرافقه امللحق الع�سكري.
ّ
ّ
�سيما املتعلقة باجلوانب الع�سكرية
الثنائية بني البلدين ،ال ّ
و�سبل تطويرها وتعزيزها ،ودعم اجلي�ش وت�سليحه من خالل
الهبة ال�سعودية.
وق��ال ال�سفري  Bonعقب اللقاء :بحثنا يف اخلطوات التي
أهمية دوره يف
ميكن اتخاذها لدعم اجلي�ش اللبناين نظ ًرا �إىل � ّ
جدا بذل املزيد من
�ضمان الأمن واال�ستقرار .و�أ�ضاف :من املهم ً
اجلهود� ،سواء يف جمال مكافحة الإرهاب �أو حماية الأرا�ضي
اللبنانية واالهتمام بالالجئني ال�سوريني ،وال ميكن للبنان
�أن يواجه هذه التحديات مبفرده.
كذلك ،ا�ستقبل الوزير مقبل يف مكتبه يف ال��وزارة ،رئي�س
املحكمة الع�سكرية العميد الركن خليل ابراهيم ،ومدير
املخابرات العميد الركن �إدمون فا�ضل.

رئي�س املحكمة الع�سكرية
العدد 365
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ا�ستقباالت
القائد
قائد اجلي�ش ي�ستقبل �سفراء

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي ،يف مكتبه
يف ال�يرزة� ،سفري الواليات املتّ حدة الأمريكية ال�سيد David
 ،Haleوجرى البحث يف الأو�ضاع العامة وعالقات التعاون بني
وداعية
جي�شي البلدين .كما ا�ستقبله يف وقت الحق ،يف زيارة
ّ
مهمته يف لبنان.
مبنا�سبة انتهاء
ّ
وا�ستقبل قائد اجلي�ش القائم بالأعمال (بالإنابة) لدى ال�سفارة
الربيطانية ال�سفري  ،Hugo Shorterيف زي��ارة تعارف ،متّ
الثنائية والأو�ضاع العامة يف لبنان
خاللها ا�ستعرا�ض العالقات
ّ
واملنطقة.
كما التقى �سفري دولة �ساحل العاج ال�سيد Gilbert Doh-
 ،Djanhoundyوال�سفري امل�صري الدكتور حممد بدر الدين
م�صطفى زايد .وقد جرى البحث يف الأو�ضاع الراهنة.

�سفري الواليات املتّحدة الأمريكية

القائم بالأعمال لدى ال�سفارة الربيطانية

�سفري دولة �ساحل العاج

ال�سفري امل�صري

قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
 ...وقائد ّ

 ...وملحق الدفاع الأمريكي

قوات الأمم املتحدة
ا�ستقبل العماد قهوجي يف مكتبه قائد ّ
امل�ؤقتة اجلرنال لوت�شيانو بورتوالنو ،وتناول البحث الأو�ضاع على
اجلنوبية ،والتعاون امل�شرتك بني اجلانبني للحفاظ على
احلدود
ّ
ا�ستقرار هذه املناطق وتنفيذ القرار .1701

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ملحق ال��دف��اع الأم�يرك��ي العقيد
 ،Richard J. Quirkوبحث معه يف ع�لاق��ات التعاون
الع�سكري بني جي�شي البلدين.
العدد 365
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ا�ستقباالت
القائد

 ...ونوا ًبا

النواب ال�سادة :فريد مكاري ،هادي
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ّ
وتطرق البحث �إىل
حبي�ش� ،أغوب بقرادونيان ،و�أنطوان �سعد،
ّ
والتطورات الراهنة.
الأو�ضاع يف البالد
ّ
كما ا�ستقبل العماد قهوجي يف الإطار نف�سه ،رئي�س حزب
اجلميل يرافقه املحامي
الكتائب اللبنانية النائب �سامي
ّ
�سا�سني �سا�سني.
نائب رئي�س جمل�س النواب فريد مكاري

النائب هادي حبي�ش

النائب �أغوب بقرادونيان

النائب �أنطوان �سعد

النائب �سامي اجلم ّيل واملحامي �سا�سني �سا�سني
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 ...ووزير ال�صحة العامة

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،وب�أوقات خمتلفة ،وزير ال�صحة
العامة النائب وائل �أبو فاعور ،وعر�ض معه الأو�ضاع الراهنة.

 ...ومدير عام �أمن الدولة

ا�ستقبل العماد جان قهوجي مدير عام �أمن الدولة اللواء جورج
قرعة ،وبحث معه يف التعاون الأمني امل�شرتك بني امل�ؤ�س�ستني.

 ...ووفو ًدا

ا�ستقبل العماد قهوجي ال�سيد هرني
ووفدا من نقابة خمرجي ال�صحافة
�صفريً ،
وم�صممي الغرافيك برئا�سة النقيب
ّ
ب��ات��ري��ك ن��اك��وري ،و�آخ���ر م��ن الهيئة
الطلاّ بية يف حزب الوطنيني الأحرار.
ال�سيد هرني �صفري

وم�صممي الغرافيك
وفد من نقابة خمرجي ال�صحافة
ّ

وفد من الهيئة اّ
الطلبية يف حزب الوطنيني الأحرار
العدد 365
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ن�شاطات
القيادة
� ّأكد قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي �أن «الأزمات والأحداث
ا ّلتي جتتاح املنطقة وترخي
بظاللها على لبنان ،كما ا�ستمرار
الفراغ الرئا�سي والتجاذبات
ال�سيا�س ّية القائمة ،والإرب��اك
احلا�صل يف �أداء م�ؤ�س�سات الدولة،
ف�ضلاً عن االحتجاجات ال�شعب ّية،
ال ميكن �أن ت�ؤ ّثر �إطال ًقا على قرار اجلي�ش احلازم يف حماية الوحدة الوطنية واحلفاظ على اال�ستقرار» .و�أ�شار
ّ
جدي على م�ؤ�س�سات
�إىل �أن «اجلي�ش جاهز
للتدخل عند احلاجة مل�ؤازرة القوى الأمن ّية �أو لدى ح�صول خطر ّ
الدولة ،وعلى �أرواح املواطنني وممتلكاتهم».

كالم العماد قائد اجلي�ش
ج��اء خ�لال لقائه يف ال�يرزة،
وع��ل��ى دف���ع���ات متتالية،
�أركان القيادة وقادة الوحدات
و�ضباطها ،حيث
ال��ك�برى
ّ
عر�ض معهم �ش�ؤون امل�ؤ�س�سة
إقليمية
الدولية وال
والأو�ضاع
ّ
ّ
واملحلية ،و�أعطى التوجيهات
ّ
ّ
ّ
ال�ل�ازم���ة ف��ـ��ي م��ا يتعلـق
مبهمات الوحدات يف املرحلة
ّ
مقدمها الدفاع
املقبلة ،ويف
ّ
�ضد التهديدات
عن الوطن ّ
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ،ومكافحة
الإره������اب واحل���ف���اظ على
م�سرية الأمن واال�ستقرار.
وقد �أثنى قائد اجلي�ش على
«جهود الوحدات الع�سكرية
وت�ضحياتها للحفاظ على
م�سرية ال�سلم الأهلي ،وحماية
احل�����دود م���ن التنظيمات
إره����اب����ي����ة ،وت��ف��ك��ي��ك
ال
ّ
إرهابية
ال�شبكات واخلاليا ال
ّ
يف ال��داخ��ل» ،الف��تً ��ا يف هذا
الإط���ار �إىل �أن «التعزيزات
ّ
املكثفة
والإجراءات امليدانية
التي اتّ خذتها ق��وى اجلي�ش
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قائد اجلي�ش :حازمون يف
حماية وحدة لبنان وا�ستقراره

ال�شرقية ،قد
على احل���دود
ّ
� ّأدت ب�شكل وا���ض��ح� ،إىل
ّ
امل�سلحني
حتركات
تقلي�ص ّ
ّ
و�شل قدرتهم على املبادرة
واالع����ت����داء ع��ل��ى م��راك��ز
اجل��ي�����ش و�أه�����ايل ال��ب��ل��دات
املتاخمة لهذه املناطق».
و�أ���ش��ار العماد قهوجي �إىل
�����ض��ي��ة الع�سكريني
�أن «ق ّ
املخطوفني لدى التّ نظيمات
إره���اب���ي���ة ال ت���زال ت���راوح
ال
ّ
مكانها ،نتيجة عدم التزام
ه���ذه التّ نظيمات احل��ل��ول
ؤكدا ب�أن «هذه
املقرتحة» ،م� ً
الق�ضية �ستبقى يف طليعة
ّ
اه��ت��م��ام��ات ق��ي��ادة اجلي�ش
التي ت�سعى �إىل حترير ه�ؤالء
الع�سكريني بكل ال�سبل
امل��ت��اح��ة» .و�أ���ض��اف العماد
قهوجي ب����أن «اجل��ي�����ش هو
اليوم ،متما�سك وقوي �أكرث
من �أي وقت م�ضى ،وقدراته

م�ستمر،
الع�سكرية يف ازدياد
ّ
�سيما مع ّ
كميات
ت�سلمه
ّ
ال ّ
كبرية من الأ�سلحة والذخائر
النوعية من الدول
والأعتدة
ّ
ال�صديقة� ،إىل جانب الهبة
الع�سكرية ال�سعودية ،التي
يجري العمل على حتقيقها
يف �أ�سرع وقت ممكن ،وور�شة
التدريب القائمة يف الداخل
واخلارج» .واعترب � ّأن «ت�سارع
املقدمة �إىل
وترية امل�ساعدات
ّ
اجلي�ش ،ي�ؤكد ثقة املجتمع
الدويل به ،وبدوره الأ�سا�سي يف
حماية لبنان».
ي��خ�����ص ال��و���ض��ع
ويف م���ا
ّ
أك�����د ال��ع��م��اد
ال���داخ���ل���يّ � ،
ق��ه��وج��ي � ّأن «الأزم�������ات
والأح��������داث ال���ت���ي جت��ت��اح
املنطقة وت��رخ��ي بظاللها
على لبنان ،كما ا�ستمرار
الفراغ الرئا�سي والتجاذبات
ال�سيا�سية القائمة ،والإرباك

احلا�صل يف �أداء م�ؤ�س�سات
ً
ف�ضال عن التظاهرات
الدولة،
واالحتجاجات ال�شعبية ،ال
ً
إطالقا على
ميكن �أن ت� ّؤثر �
قرار اجلي�ش احلازم يف حماية
الوحدة الوطنية واحلفاظ على
اال�ستقرار» .وقال «� ّإن اجلي�ش
جاهز للتدخل عند احلاجة
االمنية� ،أو لدى
مل���ؤازرة القوى
ّ
ج����دي على
ح�����ص��ول خ��ط��ر
ّ
م�ؤ�س�سات الدولة ،وعلى �أرواح
املواطنني وممتلكاتهم»،
م�شد ًدا يف ه��ذا االط��ار على
«حفظ معنويات الع�سكريني
يف ال��داخ��ل ،كونهم ي���ؤدون
مهمة دقيقة على احل��دود،
والت�صدي
يف حماربة االرهاب
ّ
للعدو اال�سرائيلي».
و�أ�ضاف العماد قهوجيّ � ،أن
«اجلي�ش يعمل يف �سبيل كل
جميعا
لبنان وم�صلحة �أبنائه
ً
وه��و لي�س يف موقع اخلالف
وقوته تكمن
مع �أي جهةّ ،
بعيدا عن ال�سيا�سة
يف بقائه
ً
وع��ل��ى م�سافة واح����دة من
اجلميع».
داع��ي��ا ال�ضباط �إىل
وختم
ً
والتم�سك
ال�صفوف،
«ر���ص ّ
ّ
ّ
ب�أق�صى درج���ات املناقبية
واالن�ضباط ،واال�ستعداد الدائم
ملواجهة الأخ��ط��ار املحدقة
بالوطن».

ن�رشة
توجيهية
عممت قيادة اجلي�ش -مديرية
ّ
التوجيه ،ن�شرة توجيه ّية على
الع�سكريني بعنوان« :ت� ّأخر دفع
رواتب الع�سكريني ل�شهر ت�شرين
الثاين».
يف ما يلي ن�ص الن�شرة.

قيادة اجلي�ش
حول ت� ّأخر الرواتب
الع�سكريون
�سيتجاوزون
ما ح�صل بروح
املناقب ّية وااللتزام
ون�أمل عدم تكراره
12
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«نتيجة ت� ّأخر دفع رواتب الع�سكريني ل�شهر ت�شرين الثاين عن موعده
املعتاد ،قامت قيادة اجلي�ش ب�إجراء االت�صاالت الالزمة مع اجلهات املعنية
يف الدولة ،وقد �أثمرت هذه االت�صاالت عن �إيجاد ّ
حل فوري لهذه امل�س�ألة».
� ّإن ما ح�صل وعلى �أهميته ،ال ميكن �أن ي�ؤثر على معنويات الع�سكريني،
�أو يزعزع ثقتهم بالدولة �أو ي�ضعف من
ع��زمي��ت��ه��م ع��ل��ى م��وا���ص��ل��ة مهماتهم
جميعا،
خ�صو�صا و� ّأن اللبنانيني
وواجباتهم،
ً
ً
ي�ضعون كامل ثقتهم باجلي�ش ،ويراهنون
على دوره الإنقاذي يف حماية الوطن من
يتعر�ض
الأخطار والتحديات اجل�سام ،التي
ّ
لها يف هذه املرحلة امل�صريية من تاريخه.
إدراك���ا منها حلجم
�إن قيادة اجلي�ش ،و� ً
الت�ضحيات التي يبذلها الع�سكريون
ؤكد
وامل�صاعب احلياتية التي يواجهونها ،ت� ّ
مت�سكها بكرامتهم وحقوقهم املادية،
�سواء من خالل دفع الرواتب وامل�ساعدات
االجتماعية وغريها يف الأوق��ات املحددة،
�أو م��ن خ�ل�ال ح��ف��ظ ه���ذه احل��ق��وق يف
م�شروع �سل�سلة الرتب والرواتب املقرتحة،
فمعنويات الع�سكريني ولقمة عي�ش �أفراد
عائالتهم ،هي من �أولويات القيادة ،ولن
ٍ
ظرف من الظروف.
ت�سمح بالتفريط بها حتت �أي
عاليا ،التزام الع�سكريني املثابرة على �أداء املهمات
تقدر قيادة اجلي�ش
�إذ ّ
ً
ّ
بكل م�س�ؤولية واندفاع ،على الرغم من الظروف املادية
املوكلة �إليهم،
تتكرر هذه ال�سابقة ،من
القا�سية التي عاناها �أفراد عائالتهم ،ت�أمل � اّأل
ّ
خالل قيام املعنيني با�ستدراكها قبل ح�صولها ،وعدم �إقحام اجلي�ش يف
النزاعات واخلالفات ال�سيا�سية ال�ضيقة ،وهي على ثقة ب�أن �أبناء هذه
امل�ؤ�س�سة لن يقفوا عند م�شكلة طارئة من هنا �أو هناك ،و�سيتجاوزون ما
ح�صل بروح املناقبية وااللتزام».

الريزة يف 2015/11/2
العماد قهوجي قائد اجلي�ش

ا�ستقباالت
رئي�س الأركان
رئي�س الأركان ي�ستقبل وزراء ونوا ًبا ووفو ًدا

ا�ستقبل رئي�س الأرك���ان اللواء الركن وليد �سلمان ،يف
مكتبه يف الريزة ،وزير ال�صحة العامة النائب وائل �أبو فاعور
�شهيب وبحث معهما �ش�ؤو ًنا عامة.
ووزير الزراعة النائب �أكرم
ّ
كما ا�ستقبل يف الإطار نف�سه ،النائب قا�سم عبد العزيز.
وا�ستقبل اللواء الركن �سلمان ،امللحق الع�سكري الهندي
العقيد  ،Vikas slathiaوبحث معه يف �سبل التعاون بني
اجلي�شني اللبناين والهندي.
كذلك ،التقى مديرة الربنامج الوطني للوقاية من الإدمان يف
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ال�سيدة �أمرية نا�صر الدين ،يرافقها وفد
جمعية
من املجل�س الأهلي ملكافحة الإدمان يف �صيدا ومن
ّ
�أ�صدقاء زيرة و�شاطىء �صيدا ومن بلديتها .وبحث املجتمعون يف

وزير ال�صحة العامة النائب وائل �أبو فاعور

وزير الزراعة النائب �أكرم �شه ّيب

النائب قا�سم عبد العزيز

امللحق
الع�سكري الهندي

وفد من الربنامج الوطني
للوقاية من الإدمان

14
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مدير مكتب املنظمة الدولية للهجرة يف لبنان ال�سيد فوزي الزيود

اجلمعيات املذكورة ملكافحة
امل�شاريع والربامج التي و�ضعتها
ّ
الإدمان و�سبل التعاون مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف هذا املجال.
وا�ستقبل رئي�س الأرك��ان ،مدير مكتب املنظمة الدولية
للهجرة يف لبنان ال�سيد فوزي الزيود ،وبحث معه يف �سبل التعاون
بني اجلي�ش واملنظمة.
ّ
كما التقى � ً
وفدا من رابطة قدماء القوى امل�سلحة ،ورئي�س
أي�ضا ً
مركز البحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية يف اجلي�ش اللبناين مع
عدد من �ضباطه.
ومن ز ّواره � ً
أي�ضا ،رئي�س بلدية املريجة ال�سيد �سمري �أبو خليل،
والفنان نهاد طربيه ترافقه �شقيقته الإعالمية �أندريه طربيه،
ّ
النحات ال�شيخ �صالح نبا.
ومنظم مهرجانات ر�أ�س املنت ّ

وفد من رابطة قدماء القوى امل�س ّلحة

رئي�س بلدية املريجة ال�سيد �سمري �أبو خليل

الفنان
نهاد طربيه

ّ
منظم مهرجانات ر�أ�س املنت
النحات ال�شيخ �صالح نبا
ّ
العدد 365
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ن�شاطات
رئي�س الأركان

مبانٍ جديدة ملدير ّية التعاون الع�سكري – املدين

يف ح�ضور رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان ممثلاً
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وال�سفرية الهولندية يف لبنان
ّ
ّ
كل من االحتاد
وممثلني عن
ال�سيدة ،Hester Somsen
الأوروب��ي وال�سفارة الأمريكية يف لبنان� ،إىل جانب عدد من
ال�ضباط� ،أقيم يف ثكنة �شكري غامن  -الفيا�ضية حفل افتتاح

ٍ
مبان عائدة ملديرية التعــاون الع�سكري – املدين (،)Cimic
تـم ت�أهيلها بتمويل من ال�سلطات الهولندية.
بعــد �أن ّ
وقد ّ
�سلم اللواء الركن �سلمان كتاب �شكر �إىل ال�سفرية
 ،Somsenكما ق ّ��دم لها درع اجلي�ش التذكاري ،تقدي ًرا
جلهود ال�سلطات الهولند ّية يف دعم اجلي�ش اللبناين.

اللواء الركن وليد �سلمان ّ
يتفقد اللواء اللوج�ستي ومدير ّية الت�أليل

ّ
مقري اللواء
تفقد رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان ّ
اللوج�ستي ومدير ّية الت�أليل يف كفر�شيما ،حيث التقى قائد
اللواء اللوج�ستي ومدراء الهند�سة والقوامة والت�أليل والعتاد.
وقد ّ
اطلع خالل جولته على �سري العمل يف م�شاغل الآليات
والأ�سلحة والأعتدة ،وعلى نظم املعلوماتية والتطور احلا�صل
يف عمل املكننة والت�أليل.
16
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ويف لقائه مع ال�ضباط والع�سكرينيّ ،نوه رئي�س الأرك��ان
و���ش��دد على ���ض��رورة تكامل عمل ال��وح��دات
بجهودهم،
ّ
املهمات
اللوج�ستية والإدار ّية مع الوحدات املقاتلة ،لإجناز
ّ
�سيما مع
أمنية يف الداخل
والدفاعية على احل��دود ،ال ّ
ّ
ال ّ
ّ
كميــات من الأ�سلحــة والأعتــدة
تباعــا
ت�سلــم اجليــ�ش
ً
ّ
احلديثــة.

من القلب
�إلهام ن�صر تابت

��ي���ا
ي������ا ب���ه� ً
ك��ال�����ص��ب��ح ،ي�����س��اب��ق
يوما.
ال�صبح ،وال يت�أخر ً
كتوما كعتم الليل،
يا
ً
ي��ا �صامتً ا��� ،ص��ام� ً�دا ،يف
مقيما ،ك�صخر،
مبادئه
ً
كجبل.
يا وط��ن ،ما ك��ان لل�شهادة
�أن ت�ستدعيك يف علب الليل
واملوبقات والو�سخ والب�شاعة.
يا وطن ،للعلى ر�سمت خطواتك ،ول�شموخ الأرز ر�صدت
�شبابك ،وتعبك ودمك.
بهيا كال�صبح ،ي�سابق ال�صبح:
يا ً
يف اجلرود ،ي�شرق مبد ًدا ظلمات �إرهاب �أين منه ظلمات ما
قبل التاريخ.
ودم.
على احلدود ،يقف
ً
�سياجا من عزم ّ
ي�سد الغ�ضب
رحبا كي ال ّ
ي�شرع �صدره ً
يف ال�ساحات وال�شوارعّ ،
�آخر منافذ احللول.

ويف الأوك������ار ،ي��ق��ارع
واملخدرات الذي
خطر الإج��رام
ّ
يفتك ب�شبابنا.
يا وطن� ،آخ ،و�آخ...
يف ب�ل�ادن���ا ي���رث الأب���ن���اء
ث��روات �آبائهم ومنا�صبهم
واملراكز .وقدرك �أن تكون
ال�شهادة الرثوة التي ترثها،
واملن�صب الذي ترتقي �إليه ،و�أن
تكون �ساحات الواجب مركزك
الدائم.

يا وطن،
كانت �أمك تنتظر عودتك يف امل�ساء .على الأرجح كانت
�ستعدها لك� .شعرت باخلجل حني
تفكر بوجبة الع�شاء التي
ّ
طيبت خاطرك وقالت:
خرجت ومل ترتك لها م�صروف اليومّ .
«بتفرج ان�شاالله».
يطيب خاطرها اليوم؟
يا وطن ،من ّ
ال جواب لديك؟ مفهوم ...الله معك يا وطن.
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�شهدا�ؤنا
�إعداد:
نينا عقل خليل

من جيل �إىل جيل ي�ستمر
�إرث العطاء والت�ضحية ،ليبقى
الوطن م�صا ًنا .والد ي�س ّلم بزته
ّ
تزف
والبندقية لولده ،و�أم
ّ
لتزف احلفيد
�شهيدا،
الإبن
ً
�شهيدا
بعد ب�ضعة �سنوات
ً
�آخر .تودع الزوجة زوجها
فيعود ملفو ًفا بعلم ،وبعد
ب�ضعة �سنوات ،تو ّدع ابنها
ليعود � ً
أي�ضا ملفو ًفا بعلم.
�إن���ه بحق �إرث العطاء
املتجدد� ،إرث ال�شهادة النقية
ّ
والتلون
التلوث
يف زم��ن
ّ
ّ
وامل�صالح واحل�سابات...

�شهيدان للجي�ش
يف عملية دهم
مطلوبني

�إنه بحق
�إرث العطاء
املتجدد
ّ

20
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عكار تدفع ال�ضريبة جمد ًدا

م���رة �أخ����رى ت��دف��ع عكار
�ضريبة ال��دم الباهظة ،وهذه
املرة لي�س يف عر�سال وجرودها
�أو يف ال�شمال خالل الت�صدي للإرهابيني،
بل يف حملة املعاملتني – جونية خالل
مالحقة جمرمني مطلوبني للعدالة.
�شهيدان من خرية الرجال :الرقيب �أول
مارون خوري واجلندي مي�شال الرحباوي
(�إبن الرقيب �أول ال�شهيد زكي الرحباوي
الذي ا�ست�شهد خالل معارك خميم نهر
أكدا با�ست�شهادهما
البارد العام ّ � ،)2007
�أن ال تراجع عن ق��رار انتزاع �أ�شواك
املجرمني والإرهابيني اخلبيثة من ج�سم
الوطن.
ويف البيان الذي �أ�صدرته� ،شرحت قيادة
اجلي�ش – مديرية التوجيه (،)2015/11/2
�أن��ه يف �أثناء قيام دوري��ة تابعة ملديرية
ّ
املخلني
بالتق�صي عن بع�ض
املخابرات،
ّ
بالأمن يف �أحد املالهي الليلية يف حملة
املعاملتني – جونية ،ب���ادر املطلوب
مهدي ح�سن زعيرت ومرافقوه �إىل �إطالق
النار باجتاه الدورية ،ما �أدى �إىل ا�ست�شهاد
رد عنا�صر الدورية
ع�سكريني �إثنني .وقد ّ
على النار باملثل ،فنتج عن اال�شتباك
مقتل املدعو زعيرت واملطلوب �أحمد علي
عمار ،و 4مواطنني كانوا برفقتهما.
وامل��ط��ل��وب��ان امل���ذك���وران ،بحقهما 11
وحتر و 6مذكرات توقيف،
بالغ بحث
ّ
ّ
الرتكابهما جرائم منظمة خمتلفة يف
�أوقات �سابقة.
تو ّلت ال�شرطة الع�سكر ّية التحقيق يف
املخت�ص.
احلادث ب�إ�شراف الق�ضاء
ّ

ت�شييع ال�شهيدين

ال�شهيدان ّودعهما اجلي�ش والوطن
وبلدتا بقرزال وال�شيخ حممد يف عكار
و�شيعتهما القيادة
ب�إكبار و�إج�ل�ال،
ّ
يف ح�ضور ح�شد م��ن الأه���ايل وال��رف��اق
و�شخ�صيات ر�سمية ووطنية.
ا�ستهل الت�شييع ،ب��إق��ام��ة مرا�سم
التكرمي للرقيب �أول ال�شهيد مارون

اخل����وري �أم����ام م�ست�شفى طرابل�س
احلكومي ،وللجندي ال�شهيد مي�شال
الرحباوي �أم��ام امل�ست�شفى الع�سكري
املركزي يف ب��دارو ،حيث � ّأدت ّ
ثلة من
ال�شرطة الع�سكرية ومو�سيقى اجلي�ش
التحية والت�شريفات الالزمةّ ،
وقلدهما
ممثال ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجلي�ش �أو�سمة
احلرب واجلرحى والتقدير الع�سكري من
الدرجة الربومزية .ثم متّ نقل اجلثمانني
�إىل بلدتيهما.

بقرزال

مب��وك��ب مهيب ويف ح�ضور ر�سمي
و�شعبي ح��ا���ش��د م��ن خمتلف ال��ق��رى
وال��ب��ل��دات ال��ع��ك��اري��ة ،و���ص��ل جثمان
الرقيب �أول م��ارون خ��وري �إىل م�سقط
عدة وقفات على
ر�أ�سه بقرزال ،وذلك بعد ّ
املمتدة من مفرتق بلدة برقايل
الطريق
ّ
اً
�إىل احل�صنية و�صول �إىل مدخل بلدته،
حيث احت�شد الأه���ايل ال��ذي��ن بكوا
اً
بطل كانت عائلته ت�ستعد
�شهيدا
ً
لالحتفال بعر�سه.
حمل النع�ش على الأكف من مدخل
البلدة و���ص� اً
�ول �إىل كني�سة القدي�سة
مورا ،وتقدم املوكب حملة الأكاليل
والأو�سمة ،ثم كانت ال�صالة لراحة نف�سه
يف ح�ضور ممثل وزير الدفاع الوطني وقائد
اجلي�ش العقيد الركن وليد ال�سيد ونواب
وفعاليات و�شخ�صيات ع�سكرية و�أمنية
ور�ؤ�ساء بلديات ومواطنني.
تر�أ�س ال�صالة املطران جورج بو جودة
قدم فيها
الذي �ألقى بعد الإجنيل عظة ّ
التعازي �إىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وذوي
ال�شهيد .ثم �ألقى العقيد الركن ال�سيد
كلمة ّنوه فيها مبزايا ال�شهيد وقال:
تردد
«جت�سد الق�سم الكبري الذي طاملا ّ
ّ
على ل�سان رفيقنا العزيز مارون ،ونب�ض يف
قلبه و�ضمريه� ،شهادة حمراء تفوق كل

 ّرق��ي لرتبة �أعلى بعد اال�ست�شهاد
ومنح �أو�سمة :احلرب ،اجلرحى ،التقدير
الع�سكري ،وتنويه العماد قائد اجلي�ش.
ت�ضحية وتتخطى كل عطاء� .شهادة
دائما ن�صب عينيه� ،إميا ًنا
كان ي�ضعها ً
بقد�سية ر�سالة اجلندية ،التي ت�سمو
بدماء ال�شهداء ،ومعها ي�سمو الوطن
ويبقى وي�ستمر».
و�أ�ضاف�« :إن خ�سارتنا كبرية وم�ؤملة،
لكن عزاءنا يبقى يف م�آثرك النا�صعة
ّ
وذك�����راك ال��ط��ي��ب��ة ،ك��م��ا يف �أف���راد
عائلتك الأبية ال�صابرة ،التي نهلت
منها �أ�صالة القيم وح�سن الرتبية وحمبة
اجلي�ش والوطن ،قبل �أن ت�ضيف �إليها
التن�شئة الوطنية اخلال�صة التي تلقيتها
يف مدر�سة ال�شرف والت�ضحية والوفاء ،حتى
اً
مثال يحتذى ح��ذوه يف
�أ�صبحت بحق،
الإخال�ص وال�شجاعة ونكران الذات يف
�سبيل الآخرين».

الرقيب �أول ال�شهيد
مارون انطانيو�س خوري

 من مواليد 1980/8/5يف ب���ق���رزال – حمافظة
عكار.
��وع يف اجلي�ش
 ت���ط� ّبتاريخ .2000/8/5
 من عداد منطقة جبللبنان – فرع املخابرات.
 حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�س
مرات.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �ست
مرات.
ّ
• تهنئة رئي�س فرع خمابرات منطقة
مرات.
جبل لبنان ثالث ّ
 ا�ست�شهد بتاريخ .2015/11/2 -عازب.

ال�شيخ حممد

بلدة ال�شيخ حممد ا�ستقبلت جثمان
ً
ملفوفا
اجلندي ال�شهيد مي�شال الرحباوي
بالعلم اللبناين ،وك��ان له ا�ستقبال
حا�شد عند مدخلها وقد ز ّينت �شوارعها
بال�شرائط البي�ض وب�صور له ولوالده ال�شهيد
زكي الرحباوي الذي ا�ست�شهد يف معارك
نهر البارد.
ح��م��ل ال��ن��ع�����ش ع��ل��ى �أك����ف رف��اق
ً
حماطا بعائلة ال�شهيد و�سط
ال�سالح،
�أج���واء احل��زن البالغ وال��ت��أث��ر العميق
ونرث الورد والأرز .و�أم��ام مدخل كني�سة
القدي�س جاورجيو�س للروم االرثوذك�س
قدمت ثلة من رف��اق ال�سالح التحية
الع�سكرية ،لتقام ال�صالة لراحة نف�سه،
يف ح�ضور ممثل وزير الدفاع الوطني وقائد
اجلي�ش العقيد توفيق يزبك ونواب وعدد
كبري من القيادات الع�سكرية والأمنية
وال�ضباط والأفراد واملواطنني.
وت��ر�أ���س ال�صالة الأ�سقف
دميرتيو�س �شربك ممثالً
م���ط���ران ع���ك���ار ل��ل��روم
الأرث��وذك�����س با�سيليو�س
من�صور ،و�ألقى عظة �أكد
فيها عظمة اال�ست�شهاد،
��دم���ا ال���ت���ع���ازي �إىل
م���ق� ً
عائلة ال�شهيد وامل�ؤ�س�سة
الع�سكرية.
بعدها �ألقى العقيد يزبك كلمة قال
فيها�« :إن يف الت�ضحية الق�صوى التي
قدمها الرقيب �أول ال�شهيد مي�شال
على مذبح الوطن ،كما يف ت�ضحيات
�سائر �شهدائنا الأبطال ،يثبت اجلي�ش
ك��ل ي��وم �أن��ه حامي ال��وط��ن واحل��ار���س
الأم�ي�ن ل�شعبه ،يف مواجهة �أ�صحاب
الأفكار الظالمية والأي���ادي املجرمة،
من �إرهابيني وعابثني بالأمن وخارجني
على القانون ،يجمعهم هدف واحد ،وهو

تقوي�ض الكيان الوطني وهدم هيكله
فوق ر�ؤو�س اجلميع».
و�أ���ض��اف ق��ائ�لاً �« :إن اجلي�ش �سيبقى
باملر�صاد له�ؤالء القتلة املجرمني ،ولن
جهدا �أو ت�ضحية �أو و�سيلة ،يف
يدخر
ً
�سبيل انتزاع �أ�شواكهم اخلبيثة من
ج�سم الوطن .ذلك هو ق��راره النهائي
ال��ذي ال ت��راج��ع عنه ،فاحلفاظ على
الأر����ض وال�سيادة الوطنية ،كما حق
املواطن يف العي�ش بكرامة و�أمان ،هما
يفرط بها اجلي�ش
من املقد�سات ،التي ال ّ
حتت �أي ظرف من الظروف».

اجلندي ال�شهيد
مي�شال زكي الرحباوي

 من مواليد 1994/4/21يف ال�شيخ حممد ،حمافظة
عكار.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ
 ّ.2011/12/13
 من عداد منطقة جبل لبنان – فرعاملخابرات.
 حائز:• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة رئي�س فرع املخابرات جبل
لبنان.
 عازب. ا�ست�شهد بتاريخ .2015/11/2 ّرق��ي لرتبة �أعلى بعد اال�ست�شهاد
ومنح �أو�سمة :احلرب ،اجلرحى ،التقدير
الع�سكري ،وتنويه العماد قائد اجلي�ش.
العدد 365
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�إعداد:
نينا عقل خليل

�إجتماع الناقورة
اجلانب اللبناين ي�ستعر�ض خروقات العدو
ّ
التج�س�س
ويركز على مو�ضوع
ّ
�أعلنت قيادة اجلي�ش �أن االجتماع الثالثي ال��ذي عقد
يف ر�أ�س الناقورة ،برئا�سة قائد قوات الأمم املتّ حدة امل� ّؤقتة يف
لبنان اجل�نرال لوت�شيانو بورتوالنو ،وح�ضور وفد من �ضباط

من�سق احلكومة اللبنانية لدى هذه
اجلي�ش اللبناين برئا�سة ّ
ركز على اخلرق
القوات العميد الركن حممد جانبيهّ ،
ّ
التج�س�س الذي متّ اكت�شافه
املتمثل بجهاز
الإ�سرائيلي الأخري
ّ
حيان.
( )2015/9/30يف بلدة بني ّ
وقد اعترب الوفد اللبناين �أن هذا اخل��رق يثبت � ّأن العدو
ً
م�ستعر�ضا
�ضد لبنان،
الإ�سرائيلي يوا�صل �أعماله
العدوانية ّ
ّ
اخلروقات الأخرى التي قام بها العدو.
�شدد اجلرنال بورتوالنــو ،على �ضـرورة ا�ستخدام
من جهتهّ ،
قــوات الأمم املتّ حـدة امل� ّؤقتــة
� ّآليـة التن�سيق واالرتبــاط مــع ّ
التو�صــل �إىل
�شجــع اجلانبــان علــى
يف لبنان ،كمــا
ّ
ّ
عمليــة يف تطبيــق
ميدانيــة لتحقيــق خطــوات
ترتيبــات
ّ
ّ
القــرار ...1701

كم ّيات من الذخائر النوع ّية
�ضمن الهبة الع�سكرية ال�سعودية الطارئة
ّ
النوعية،
كميات من الذخائر
ت�سلم اجلي�ش اللبناين
ّ
ّ
ذكية من عيار 155
ت�ضمنت �صواريخ حديثة ،وقذائف مدفعية
ّ
ّ
ملم ،وذلك يف ح�ضور ال�سفري الأمريكي ونائب رئي�س الأركان
للتجهيز العميد الركن مانويل كرجيان و�ضباط من القيادة.
وت�أتي هذه الدفعة يف �إط��ار برنامج امل�ساعدات الأمريكية
امل��ق��ررة للجي�ش اللبناين ،وم��ن �ضمن الهبة الع�سكرية
ّ
ال�سعودية الطارئة.

من�سق امل�ساعدات
تكرمي ّ
الع�سكرية الأملانية املغادر لبنان
يف ح�ضور العميد الركن البحري نزيه اجلبيلي قائد القوات
البحرية وعدد من ال�ضباط ،وقائد القوات البحرية يف قوات الأمم

املتحدة امل�ؤقتة الأم�يرال الربازيلي Flavio Macedo Brasil
و�أع�ضاء من ال�سفارة الأملانية� ،أقيم يف النادي الع�سكري املركزي
ملن�سق امل�ساعدات الع�سكرية
– بريوت ،حفل غداء تكرميي ّ
الأمل��اين املقدم  CDR. Bjorn Baggesenمبنا�سبة انتهاء
مهماته يف لبنان.
ّ
درعا تقدير ًيا.
تخلل االحتفال ت�سليم ال�ضابط
املكرم ً
ّ
العدد 365
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احتفال �أكادميي ملنا�سبة
افتتاح ال�سنة الدرا�سية لتالمذة �ضباط ال�سنتني الثانية والثالثة

يف ح�ضور قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ورئي�س الأركان
اللواء الركن وليد �سلمان ،وقادة الأجهزة الأمنية والدكتور
ً
ممثال رئي�س اجلامعة اللبنانية� ،إىل جانب
كميل حبيب
عمداء ّ
كليات اجلامعة ،وعدد من الأ�ساتذة اجلامعيني وكبار
ّ
الكلية احلربية ،احتفال �أكادميي
�ضباط اجلي�ش� ،أقيم يف
ملنا�سبة افتتاح ال�سنة الدرا�سية لتالمذة �ضباط ال�سنتني الثانية
والثالثة.
بعد مرا�سم االحتفال� ،ألقى العماد قهوجي كلمة باملنا�سبة،
ّ
الكلية ومد ّربيها و�أ�ساتذتها ،لإعداد
ّنوه فيها «بجهود قيادة
وثقافيا ،وف��ق ال�شروط
وعلميا
تالمذة ال�ضباط ع�سكر ًيا
ً
ًّ
ّ
ؤكدا
واملعايري املعمول بها يف �أرقى كليات العامل املماثلة» ،م� ً
أهمية هذا ال�صرح التعليمي الذي يرفد اجلي�ش بنخبة الرجال.
� ّ
ً
الدرا�سية
ثم خاطب تالمذة ال�ضباط قائال« :تبد�أ �سنتكم
ّ
حتديات م�صريية .فالفراغ يف رئا�سة اجلمهورية
ووطننا يواجه ّ
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م��ن��ذ �أك��ث�ر من
�ستّ ة ع�شر �شه ًرا،
ً
�شلال
ان��ع��ك�����س
ع���ل���ى ال��ك��ث�ير
م�����ن م��ف��ا���ص��ل
ال���دول���ة .وه���ا هو
يتحمل
اجل��ي�����ش
ّ
ؤولياته فيبقي
م�س� ّ
ً
الأم���ن م�ضبوطا
قائما.
واال�ستقرار
ً
نتح�صن بالتفاف اللبنانيني حول
وو�سط احلرائق من حولنا،
ّ
لنتمكن من احلفاظ على كلِّ
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
ّ
االجنازات التي ّ
خ�صو�صا يف مواجهة الإرهاب».
حققناها،
ً
قدمت
و�أ�ضاف�« :إن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية التي �إليها تنتمونّ ،
دفاعا عن الوطن .وجنودها منت�شرون اليوم
�آالف ال�شهداء
ً
ي�صدون الإرهاب من جهة والعدو الإ�سرائيلي من
على احلدود ّ
ٍ
ٍ
كح�صن و�سند ،وهي لن
جهة ثانية .واللبنانيون ينظرون �إليها
ونتحمل
حتملنا
ّ
تخيب �آمالهم مهما غلت الت�ضحيات .لقد ّ
ّ
ّ
لكن
الكثري،
كل ال�صعاب تهون �أم��ام م�صلحة الوطن
َّ
والنا�س».
ّ
وكان قائد الكلية العميد فادي غر ّيب قد �ألقى كلمة
ّ
املقررة
الكلية ،واخلطة
باملنا�سبة عر�ض فيها �إجن���ازات
ّ
لتطويرها على ال�صعيدين العمالين والأكادميي ،بالتعاون مع
الوطنية.
اجليو�ش ال�صديقة والوزارات واجلامعات
ّ

�ض ّباط اخت�صا�ص ّيون
�أنهوا فرتة التن�شئة الع�سكر ّية
ّ
احل��رب��ي��ة – الفيا�ضية
الكلية
�أق��ي��م يف
ّ
احتفال تخريج دورة تن�شئة ع�سكرية ل�ضباط
اخت�صا�صيني ،ح�ضره قائد الكلية بالوكالة
ً
ممثال قائد اجلي�ش العماد
العميد فادي غر ّيب
جان قهوجي ،وعدد من كبار ال�ضباط والأ�ساتذة
املتخرجني.
اجلامعيني �إىل جانب ذوي
ّ
ت�ضمن االح��ت��ف��ال ت�لاوة النتائج وت�سليم
ّ
ثم �ألقى
ال�شهادات �إىل ال�ضباط
املتخرجنيّ ،
ّ
ومم��ا قاله
العميد غر ّيب كلمة باملنا�سبة،
ّ
فيها« :يف الغد القريب ،وبعد �أن تنهوا دورة
ّ
ك��ل يف جم��ال اخت�صا�صه،
ت��دري��ب ث��ان��ي��ة،
�ستتولون وظائف خمتلفة يف وحدتكم ،هذه
ّ
تتطلب من ال�ضابط العون ،الكثري
الوظائف
ّ
من اجلهد واالندفاع واحلما�س ،والتحلي ب�أق�صى
درجات االن�ضباط واجلد ّية �إىل جانب االنكباب
على تطوير قدراته املعرفية والثقافية .واعلموا
�أن��ه بقدر التزامكم ه��ذه ال�صفات وامل��ب��ادئ
والقيم � ،مّإنا ت�ضعون املداميك ال�صلبة يف بنيان
م�ستقبلكم الع�سكري ،فما تزرعونه اليوم
ً
الحقا،
بالعرق واجلهد والتعب� ،ستجنون ثماره
وعزة لكم ومكانة ت�ستحقونها ،وقو ًة
كرامة ّ
مهماته املختلفة».
للجي�ش يف تنفيذ
ّ
و�أ����ض���اف« :ك��ون��وا ع��ل��ى ق���در امل�����س���ؤول��ي��ات
ً
�ضباطا �أكفياء باملعرفة واملناقبية
والتحديات،
حرا�سا للمبادئ والثوابت والقيم،
والأخ�لاق،
ً
التي م�ضت يف �سبيلها قوافل �شهدائنا الأبرار،
ّ
حم��ط تقدير املواطنني
وجعلت من اجلي�ش
ّ
كل
جميعا ،ومعقد �آمالهم باخلال�ص عند
ً
منعطف خطري».
ً
أتوجه �إليكم با�سم العماد قائد
وختم
قائالّ �« :
التخرج،
اجلي�ش بالتهنئة والتقدير ،ملنا�سبة هذا
ّ
و�أخل�ص الأمنيات بحياة ع�سكرية ناجحة،
تزرعون يف جنباتها �أغرا�س الت�ضحية والعطاء
والإميان بلبنان ،فيح�صد اجلي�ش والوطن غالل
اخلري والكرامة والعنفوان».
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احتفال تخريج دورة
تن�شئة مغوار ال�ساد�سة واخلم�سني
�أقيم يف قيادة مدر�سة القوات اخلا�صة  -حامات ،احتفال
تخريج دورة تن�شئة مغوار ال�ساد�سة واخلم�سني ،با�سم «الرقيب
املغوار ال�شهيد ب�سام �أيوب» ,ح�ضره قائد املدر�سة العقيد الركن
ً
ممثال قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وح�شد
فادي خمول
من ال�ضباط واملدعوين وذوي املتخرجني.
وقد �ألقى العقيد الركن خمول كلمة باملنا�سبةّ ،نوه فيها
تر�صعوا
مب�ستوى ال���دورة وجهود امل��درب�ين،
ّ
ومم��ا قالهْ �« :أن ّ
�صدوركم ب�شعار املغاوير ،فهذا يرتّ ب عليكم م�س�ؤوليات
كبرية ،ويجعلكم تعلنون �أمام اجلميع وعلى امللأ� ،أنكم

ج��اه��زون القتحام الأخ��ط��ار ،وم�ستعدون للت�ضحية حتى
ال�شهادة ،دفاع ًا عن تراب الوطن وكرامة �شعبكم و�أمنه
وا�ستقراره».
ثم جرى ت�سليم ال�شهادات للمتخرجني ،وتقدمي درع الدورة
لعائلة ال�شهيد ،كما نفّ ذت ال��وح��دات املتخرجة عر�ض ًا
ع�سكري ًا ومتارين قتالية.

وقد �ألقى العقيد الركن خمول
تر�أ�س قائد مدر�سة القوات اخلا�صة
مهرة»
ورماة
«دهم
دورتي
تخريج
العقيد الركن فادي خمول ممثلاً
كلمة باملنا�سبة �أثنى فيها «على
املتخرجني وجهود املد ّربني»،
كفاءة
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
ّ
اً
أهمية الدورتني يف تعزيز القدرات القتالية
واملدعوين،
ويف ح�ضور عدد من ال�ضباط
احتفال �أقيم يف منطقة م�شد ًدا على «� ّ
ّ
للمتخرجني ،وتقدمي
حنو�ش  -حامات ،مبنا�سبة تخريج عنا�صر من اجلي�ش ومن للعنا�صر» ،ثم جرى ت�سليم ال�شهادات
ّ
املتخرجون مترينً ا
املديرية العامة لأمن الدولة واملديرية العامة للأمن العام ،تابعوا دروع تذكارية باملنا�سبة .ويف اخلتام نفّ ذ
ّ
تكتياّ ،
تخللته عملية �إنزال من الطوافات ورمايات بالذخرية
بنجاح دورتي «دهم ورماة مهرة» ب�إ�شراف �ضباط من اجلي�ش
ً
احلية وتفجري عبوات نا�سفة.
املتخ�ص�ص.
ومن فريق التدريب الأمريكي
ّ
ّ
26
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اتفاقية تعاون
بني قيادة اجلي�ش
واجلامعة
الأنطونية  -بعبدا
ّوق��ع��ت ق��ي��ادة اجلي�ش واجلامعة
الأنطونية _ بعبدا اتفاقية تعاون
تق�ضي بتعزيز �آليات التوا�صل وتبادل
اخلربات واملعرفة يف خمتلف املجاالت
العلمية ذات االهتمام امل�شرتك.
ّ
ّوقع االتفاقية عن قيادة اجلي�ش
نائب رئي�س الأرك���ان للعمليات
العميد ال��رك��ن حممد جانبيه،
وعن اجلامعة الأنطونية الأمني العام
الأب جو �أبو جودة ،وذلك يف ح�ضور:
مدير التعليم العميد الركن دريد
زه���ر ال��دي��ن و���ض��ب��اط م��ن �أج��ه��زة
القيادة ،عميد ّ
كلية الرتبية البدنية
يف اجلامعة املذكورة الدكتورة زينا
مينا ومدير الدبلوم الأوروب��ي ّللياقة
البدنية ال�سيد جورج ع�ساف.

تخريج الدفعة الثانية من دورة �ضابط توجيه

ّ
نظمت مديرية التوجيه «دورة �ضابط توجيه»
ّ
كلية ف���ؤاد
(ال��دف��ع��ة الثانية) للعام  2015يف
ً
�شهاب للقيادة والأركان� ،شارك فيها � 24ضابطا
وت�ضمنت
من خمتلف قطع اجلي�ش ووح��دات��ه،
ّ
إعالمية
النف�سية وال
درو�سا يف خمتلف العلوم
ً
ّ
ّ
ّ
والثقاقية ،كما تخللتها زيارات �إىل م�ؤ�سـ�سات
ّ
�إعالمية (تلفزيون لبنان ،الإذاع��ة اللبنانية،
ال��وك��ال��ة الوطنية ل�ل�إع�لام ،جملة اجلي�ش،
املطبعة الع�سكرية) .ويف ختام ال���دورة� ،أقيم
اخلريجني،
احتفال و ّزعت خالله ال�شهادت على
ّ
ك��م��ا �أل��ق��ى م��دي��ره��ا ال��ع��ق��ي��د ال��رك��ن ع�لاء
الدين ناجي كلمة �أع��رب فيها عن �إعجابه
باالن�ضباطية واجلد ّية التي متتّ ع بها الطلاّ ب.
ّ

العدد 365

27

جي�شنا

مناورة قتالية حتاكي مهاجمة جمموعات �إرهابية يف �أماكن حدودية وعرة

يف ح�ضور عدد من �ضباط �أجهزة قيادة اجلي�ش والوحدات
الكربى والألوية والأفواج امل�ستقلة ،نفّ ذ فوج التدخل الثاين
باال�شرتاك مع القوات اجلوية ،مناورة قتالية يف منطقة عني
ال�سواعري – جمدل تر�شي�ش ،حتاكي مهاجمة جمموعات
�إرهابية يف �أم��اك��ن ح��دودي��ة وع��رة .وق��د ا�ستخدمت يف
املناورة� ،صواريخ جو – �أر�ض ،ورمايات بالأ�سلحة الثقيلة
ّ
وتخللها
واملتو�سطة بالإ�ضافة �إىل تفجري عبوات نا�سفة،
تنفيذ عمليات �إنزال بوا�سطة الطوافات و�إخالء م�صابني
من حقل املعركة.
وت�أتي هذه املناورة يف �إط��ار خطة التدريب النوعي التي
و�ضعتها قيادة اجلي�ش للت�أكد من جهوزية الوحدات ،وا�ستعدادها للتدخل ال�سريع والفاعل يف خمتلف الظروف القتالية.

�ضباط من �أج��ه��زة القيادة
ب���إ���ش��راف م��در���س��ة ال��ق��وات
ة
ي
مبن
أماكن
�
يف
ة
ي
احل
بالذخرية
أخرى
�
و
...
ّ
ّ
وم���ن ال��ق��ط��ع وال���وح���دات
اخل��ا���ص��ة ،و���ض��م��ن برنامج
مدنيون و�أع�ضاء
وم��دع��وون
التدريب املفتتح بالتعاون
ّ
احلية يف منطقة حنو�ش – ال��ف��رق امل���د ّرب���ة ،رم��اي��ات باملدفعية
مع فريقي تدريب �أمريكي وبريطاين ،بالذخرية
ّ
فر�ضية الق�ضاء على وال���دب���اب���ات وال���ط���واف���ات والأ���س��ل��ح��ة
نفّ ذ تالمذة الرتباء يف ال�سنة الثانية ،ح��ام��ات ،ح��ول
ّ
متح�صنة داخ��ل املتو�سطة واخلفيفة ،كما �شملت
ب��اال���ش�تراك م��ع وح���دات م��ن القوات جمموعة �إره��اب��ي��ة
ّ
عمليات دع��م من ال�شاطئ بوا�سطة
مبنية.
اجل��وي��ة وال��ب��ح��ري��ة وف��وج��ي امل��د ّرع��ات �أماكن
ّ
ّ
حربية ،وتفتي�ش �سفينة م�شبوهة.
ا�ستخدمت خالل املناورة التي ح�ضرها زوارق
الأول واملدفعية الثاين ،مناورة قتالية
ّ
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مترينان تكتيان مع الفرقاطة الفرن�س ّية MONTCALM
وال�سفينة احلرب ّية الربازيل ّية BRS BAROSSO

يف �إطار التعاون الع�سكري بني اجلي�شني
اللبناين والفرن�سي ،ن��فّ ��ذت وح��دات
م��ن ال��ق��وات البحرية ب��اال���ش�تراك مع
الفرقاطة الفرن�سية ،MONTCALM
تكتيــا يف عــر�ض البحــر
مترينً ــا
ً

فر�ضيــة
قبالــة مرفــ�أ بيــروت ،حــول
ّ
دهــم �سفينــة م�شبوهــة وتفتي�شهــا،
وتنفيــذ عمليــات مكافحــة حرائــق
وم�ساعفــة م�صابني ،وم�ساعفة مراكب
مت�ضررة.

�آالت ت�صوير �صوت ّية وح�ص�ص غذائ ّية
وقرطا�س ّية من CIMIC

ك��ذل��ك ،ن��فّ ��ذت وح���دات �أخ���رى �إىل
ج��ان��ب وح���دات م��ن ال��ق��وات اجل��و ّي��ة
احلربية
متارين م�شرتكة مع ال�سفينة
ّ
الربازيلية  ،BRS BAROSSOالتابعة
ّ
القوات
للقوة البحر ّيــة العاملــة �ضمن ّ
ّ
املمتدة مـن
الدولية ،وذل��ك يف البقعة
ّ
ّ
اً
منطقة وج��ـ��ه احلجـر ���ش��م��ال حتـى
عم�شيـت جنو ًبا.

يف �إطـار برنامـج التعـاون الع�سكري – املدين ،CIMIC
املدعوم من وزارة الدفاع الأمريكية ،قامت وح��دات من
اجلي�ش ،وبتواريخ خمتلفة ،بتوزيع عدد من �آالت الت�صوير
ال�صوتية ( ،)Ultra Soundم��ق ّ��دم��ة م��ن قبل �شركة
ّ
 ،Medicapوذل��ك على ع��دد م��ن م��راك��ز وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعيــة يف مناطــق :القلمــون ،املنيــة ،غزيــر،
عانــوت� ،ســد البو�شريــة ،ال�شيــاح ،املزرعــة ،حــارة �صيــدا
ور�أ�س بعلبــك.
غذائية
ح�صة
كذلك ،قامت وحدات �أخرى بتوزيع نحو �ألف ّ
ّ
على عدد من املواطنني يف حمافظتي بريوت وجبل لبنان،
كميات من القرطا�سية
مدر�سية بداخلها
ونحو  20000حقيبة
ّ
ّ
الر�سمية يف خمتلف املحافظات.
على تالمذة املدار�س
ّ
العدد 365
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معر�ض يف قاعة
CRYPTE
يف مونو الأ�شرفية

بالتعاون مع مركز الأمم
املتحدة ل�ل�إع�لام يف ب�يروت
ّ
نظمت جمعية
،UNIC
ً
فنيا
بريوت �آرت ورلد
معر�ضا ًّ
ثقافيا يف ال��ق��اع��ة الأث��ري��ة
ًّ
 crypteاخلا�صة بكني�سة
ال��ق��دي�����س ي��و���س��ف ل�ل�آب��اء

ال��ي�����س��وع��ي�ين يف
منطقة م��ون��و -
الأ�شرفية.
افتتح املعر�ض يف
حفل ا�ستقبال ،يف
ح�ضور ممثل قائد
اجل��ي�����ش العميد
ال��ط��ي��ار كميل
ّ
في�صل ،ورئي�سة
دائ���رة ال��ع�لاق��ات العامة يف
حمافظة ب�يروت املهند�سة
مهى ملكي ّ
ممثلة املحافظ
القا�ضي زي��اد �شبيب ،وعدد
كبري من الفنانني ومتذ ّوقي
الفن.
ّ
وك������ان مب���ث���اب���ة واح����ة
ح���������ض����اري����ة ع��ك�����س��ت

ال���ف���ن واجل��م��ـ��ال
ث��ق��اف��ة
ّ
وال�سالم ،يف زم��ن النفايات
واالن��ق�����س��ام��ات ال�سيا�سية.
�ضم املعر�ض نحو  12لوحة
ّ
زي��ت��ي��ة ،و���ش��ارك ف��ي��ه ع��دد
ّ
كبري من الفنانني اللبنانيني
والعامليني من خمتلف دول
العامل.

جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة

ماج�ستري يف �إدارة الأعمال
للمقدم علي �شمي�ساين

بكالوريو�س يف العلوم
املمددة خدماته فرا�س ال�سوقي
للمجنّد ّ

�إجازة فنّية يف العلوم املخربية الطب ّية
املمددة خدماته وليد فوعاين
للمجنّد ّ

جي�ش العلم والثقافة

حاز املقدم علي حيدر �شمي�ساين درجة
املاج�ستري يف �إدارة الأع��م��ال ،بتقدير
ممتاز من اجلامعة العربية املفتوحة.

امل��م��ددة خدماته فرا�س
ن��ال املجنّ د
ّ
�سامي ال�سوقي بكالوريو�س يف العلوم
(هند�سة املعلومات واالت�صاالت) من
جامعة الآداب والعلوم التكنولوجيا يف
لبنان .AUL
جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة
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امل��م��ددة خدماته وليد
ح��از املجنّ د
ّ
ّ
�صبحي فوعاين من الكلية احلربية،
�إجازة فنّ ية يف العلوم املخربية الطبية
من املديرية العامة للتعليم املهني
والتقني.

يوميات
�أمنية

�إعداد:
نينا عقل خليل

�شهدت الأيام الأخرية �سل�سلة من التوقيفات الأمن ّية نتيجة �سهر
الوحدات الع�سكرية وعزمها على مالحقة اخلاليا واملجموعات
الإرهابية والق�ضاء عليها ،كما حلظت �إحالة العديد من املوقوفني
اخلطرين على الق�ضاء املخت�ص.
�إىل ذلك ،وا�صلت الوحدات الع�سكرية تنفيذ التدابري الأمنية يف خمتلف
املناطق اللبنانيةّ ،
ونفذت عمليات دهم �أ�سفرت عن توقيف العديد
من امل�شتبه بانتمائهم �إىل تنظيمات �إرهاب ّية .وخالل تنفيذ �إجراءاتها،
مما
ّتعر�ضت دوريات تابعة للجي�ش �إىل �إطالق نار من قبل م�س ّلحنيّ ،
ا�ضطرها �إىل الر ّد ومالحقة امل�شتبه بهم وتوقيف العديد منهم.

موقوفون و�إرهاب ّيون يف قب�ضة اجلي�ش
جت�س�س �إ�سرائيلي يف بني حيان
وجهاز ّ
البقاع

على �أثر قيام قوة من اجلي�ش بدهم
خميمات النازحني ال�سوريني يف
�أح��د
ّ
ً
منطقة عر�سال بحثا عن م�شبوهني
تعر�ضت لإط�ل�اق نار
(،)2015/9/18
ّ
ّ
رد
من قبل
م�سلحني يف داخل املخيمّ .
عنا�صر القوة على النار باملثل ،ما � ّأدى �إىل
�إ�صابة ال�سوري �شادي مو�سى مو�سى بجروح
ً
الحقا بانتمائه
غري خطرة ،وقد اعرتف
�إىل �أحد التنظيمات الإرهابية ،و�شروعه
ب ��إع��داد ح��زام نا�سف لتفجريه ب�أحد
مراكز اجلي�ش.
بتاريخ  ،2015/9/29دهمت ق��وة من
اجلي�ش منازل مطلوبني يف منطقة دير
الأحمر ،حيث �أوقفت املدعو خالد �أكرم
�أمهز املطلوب بجرم �إطالق النار باجتاه
دورية تابعة للجي�ش يف وقت �سابق ،وقد
�ضبطت داخ��ل هذه الأماكن �أ�سلحة
ورم��ان��ات ي��دوي��ة ،بالإ�ضافة �إىل �أعتدة
متنوعة و�أجهزة ات�صال و� ً
أوراقا
ع�سكرية
ّ
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ثبوتية مزورة.
كذلك� ،أوقفت دوري��ة تابعة ملديرية
امل��خ��اب��رات يف منطقة ع��ر���س��ال -وادي
حميد ( ،)2015/10/5امل��دع��و يو�سف
عبد الله عودة يف �أثناء انتقاله ب�سيارة
نوع «بيك �أب» عائدة له من اجلرود
باجتاه البلدة ،وذلك لال�شتباه بعالقته
باملجموعات الإرهابية .وبعد التحقيق
معه ،اعرتف �أنه �أقدم ،وبالتن�سيق مع
�آخ��ري��ن ،على جتهيز �سيارة الـ«بيك
�أب» بغية تهريب الأ�سلحة مل�صلحة �أحد
التنظيمات الإرهابية .وقد عرث داخل
خمب�أ ال�سيارة املذكورة على منظومة
م�ضاد للدروع ن��وع ت��او مع �صاروخني،
 84رمانة يدوية ،ثالث عبوات نا�سفة
زن��ة ال��واح��دة ح��واىل  3كلغ� ،صواعق
للتفجري وذخ��ائ��ر متنوعة .كما �أق� ّ�ر
امل��وق��وف بتقا�ضيه مبلغ  4100دوالر
�أمريكي مقابل تنفيذه هذه العملية.
توا�صل املديرية التحقيقات الالزمة

باملو�ضوع ،لك�شف املتو ّرطني وتوقيفهم
ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص.
بتاريخ  ،2015/10/7تعر�ض مركز
للجي�ش يف منطقة حرف اجلر�ش -ر�أ�س
بعلبك ،ل�سقوط عدد من قذائف الهاون
ّ
امل�سلحة
م�صدرها املجموعات الإرهابية
يف ج��رود املنطقة ،م��ا �أدى �إىل �إ�صابة
خم�سة ع�سكريني ب��ج��روح .وقامت
ال��وح��دات ب��ال��رد على م�صادر النريان
بالأ�سلحة املنا�سبة.
ونتيجة عمليات التق�صي واملتابعة،
�أوقفت قوى اجلي�ش (بتاريخ )2015/10/8
يف منطقة وادي حميد -عر�سال ،املواطن
ح�سن حم��م��د احل��ج�يري ،لال�شتباه
بانتمائه �إىل جمموعات �إرهابية ،وكان
يقود �سيارة نوع «جيب كيا» من دون
�أوراق ثبوتية .كما �أوق��ف��ت (بتاريخ
 )2015/10/3يف منطقة امل�صنع احلدودية،
�ستة ا�شخا�ص من التابعية ال�سورية،
وذل��ك ملحاولتهم الدخول �إىل الأرا�ضي
اللبنانية بطريقة غري �شرعية.
وبتاريخ � 2015/10/20أقدم املدعو ح�سني
�صوان ،املحكوم بالأ�شغال ال�شاقة
علي ّ
بجرم قتل �أح��د الأ�شخا�ص ،واملطلوب

بعدة مذكرات توقيف،
ّ
وال��ذي ك��ان يقود �سيارة
ج��ي��ب ن���وع �شيفروليه
بدون لوحات ،على جتاوز حاجز ظريف
ّ
حملة الطيبة – بعلبك
تابع للجي�ش يف
وحماولة �صدم �أحد الع�سكريني ،من دون
االمتثال لإنذارات عنا�صر احلاجز الذين
�أطلقوا النار باجتاه ال�سيارة املذكورة،
�صوان بجروح،
ما � ّأدى �إىل �إ�صابة املدعو ّ
نقل على �أثرها �إىل �أحد م�ست�شفيات
املنطقة ،وما لبث �أن فارق احلياة .وقد
�ضبطت داخل ال�سيارة بندقية حربية
وكمية من الذخائر
نوع كال�شنكوف
ّ
العائدة لها .متّ ت�سليم امل�ضبوطات
�إىل امل��رج��ع املخت�ص ،وت��و ّل��ت ال�شرطة
الع�سكرية التحقيق يف احلادث.

اجلنوب

�أوقفت دورية تابعة ملديرية املخابرات
( )2015/9/22يف بلدة �شبعا ،املواطن
حممد احلجريي الذي كان يقود �سيارة
بيك �أب على متنها ت�سعة �سوريني،
اً
حماول تهريبهم من منطقة عر�سال �إىل
جرود بلدة �شبعا احلدودية .وقد �ضبطت
بحوزتهم �أجهزة ات�صال.
متكنت ق��وة من
يف ،2015/9/30
ّ
اجلي�ش يف حملة بني حيان -مرجعيون،

مموه
تن�صت �إ�سرائيلي ّ
من �ضبط جهاز ّ
داخ���ل �إح���دى ال�صخور ،وم��و���ص��ول �إىل
ركيمة كهربائية .وقد عمل اخلبري
الع�سكري على تفكيكه ،فيما بو�شر
التحقيق باملو�ضوع.
�أي��� ً��ض��ا يف �إط���ار احل��ف��اظ على الأم��ن
وم�لاح��ق��ة م��ط��ل��وب�ين� ،أوق��ف��ت دوري���ة
تابعة مل��دي��ري��ة امل��خ��اب��رات يف منطقة
�صيدا -اجلنوب ( )2015/10/8كلاً من
اللبنانيني حممد �أحمد �سعيد حنقري
واب��راه��ي��م خليل �سليم ،لإقدامهما
على �إط�لاق النار باجتاه دوري��ة تابعة
لقوى الأم��ن الداخلي .يف حني �أوقفت
قوى اجلي�ش ،بتواريخ  27و2015/9/29
و 8و ،2015/10/13املدعوين فرا�س عبد
اللطيف حكواتي ،ح�سني عمر ح�سني
وحممود حممد ح�سني وال�سوري ابراهيم
خليل العامر ،والفل�سطينيني ح�سن
�أح��م��د م�شعل وع��ب��د ال��ق��دو���س حممد
�شمندر ،لتو ّرطهم بجرم امل�شاركة يف
القتال �ضد اجلي�ش خالل �أحداث عربا يف
ّ
خملة بالقوانني.
العام  2013وب�أعمال

ال�شمال

بتاريخ � 2015/9/23أوقفت دورية تابعة
ملديرية املخابرات يف مدينة طرابل�س،
كلاً من الفل�سطينية ال�سورية كندا

ع��وي�����س وال��ل��ب��ن��اين
ول��ي��د �صبح اللذين
ي���������ش����ك��ل�ان م��ع
ال�����س��وري ال��ف��ار ط��ارق
وق�����اف��ي��ر��� ،ش��ب��ك��ة
دعارة ترتبط بع�صابة
خ��ط��ف ،ك��ان��ت قد
ح��اول��ت خطف �إب��ن
�أح����د الع�سكريني
ب��ع��د م��ط��اردت��ه عند
�أوتو�سرتاد البح�صا�ص،
من دون �أن تنجح يف
ذلك.
ويف ال�سياق نف�سه،
ح�������ص���ل ب���ت���اري���خ
� 2015/9/28إ�شكال بني مواطنني يف
حملة القلمون ،نتيجة خالفات مادية،
تطور �إىل �إطالق نار بالأ�سلحة احلربية
ّ
اخلفيفة ،ما �أدى �إىل �إ�صابة مواطنني
بجروح ،وعلى الفور ّ
تدخلت قوى اجلي�ش
املنت�شرة يف املنطقة ،ودهمت �أماكن
مطلقي ال��ن��ار .ك��م��ا ده��م��ت منزل
�أحدهم يف بلدة ددة -الكورة ،و�ضبطت
كمية من
يف داخله خمز ًنا يحتوي على
ّ
قذائف الهاون والـ«�أر بي جي» والذخائر
املتو�سطة واخلفيفة ،بالإ�ضافة �إىل �أمتعة
متنوعة.
ع�سكرية
ّ
و�أوق���ف���ت ق���وى اجل��ي�����ش يف املنطقة،
بتاريخي  26و 2015/9/30و2015/10/3
�إثني ع�شر مواطنً ا ،وال�سوري غازي �أحمد
عثمان النتمائهم �إىل جمموعات
�إرهابية وم�شاركتهم يف القتال معه.

بريوت

بتاريخ � ،2015/9/17أوقفت دورية تابعة
ملديرية املخابرات ،ع�صابة �سرقة يف حملة
النبعة ،م�ؤلفة من �أربعة �أ�شخا�ص ،هم:
�سليم اخلوري� ،إيلي ال�شويري ،ربيع متى،
�سامي ب�ضعان ،وق��د اع�ترف املوقوفون
ب�إقدامهم على �سرقة م�صاغ و�أموال من
�أحد املنازل يف احل��دت ،ق� ّ�درت قيمتها
بحواىل مئة الف دوالر �أمريكي ،وب�سرقة
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يوميات
�أمنية
ميني ماركت يف �سن الفيل و�أخ��رى يف
منطقة احلدت.
كما �أوقفت دورية �أخرى بالتاريخ نف�سه
اللبنانيني مدين زعيرت وعبدو ق�سي�س
وال�سوري احمد حمود لإقدامهم على
ترويج املخدرات ،وقد �ضبطت بحوزتهم
كمية منها .كما �أوق��ف��ت بتاريخ
ّ
 2015/9/22يف حملة �صربا ،املدعو علي
�أحمد عيا�ش من التابعية الفل�سطينية،
لإقدامه خالل العام  2013على �إطالق
النار و�إ�صابة مواطنني وجمند يف اجلي�ش
بجروح ،كما �أوقفت ال�سوري �أدهم خالد
�أبو �صايف الذي كان برفقة عيا�ش.

مديرية املخـابرات �أحالت على الق�ضاء
املختـ�ص املوقـوفتـني ،الفل�سطينيـة
ليال حممد الكياجي امللقبة «قمر»
واللبـنانيـة �إن�صـاف �سميح اليمن،
الدعائهمـا ب�أنهما خالل توقيفهما قد
ّ
تعر�ضتا العتداءات جنـ�سيـة من قبـل
ّ
املحققني».
وكانت املدعوة الكياجي ،قد �أوقفت
ً
�سابقا بتاريخ  2013/9/17يف �صيدا،
لقيامها ب�إجراء حمادثات عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي ت�سيىء للم�ؤ�س�سة

يف �صيدا ،ب�أنها مل تتعر�ض لأي اعتداء
خالل وجودها يف �إح��دى امل�ست�شفيات
تعر�ضها لالغت�صاب
املدنية ،و�إنها ّادعت ّ
لك�سب ت�أييد املحيطني بها.
ك��ذل��ك ،ووف���ق البيان ال�����ص��ادر عن
ال��ق��ي��ادة ب��ت��اري��خ � 2015/9/26أح��ال��ت
مديرية املخابرات على الق�ضاء املخت�ص
بعد �إج��راء التحقيقات الالزمة ،كلاً
م��ن امل��وق��وف�ين :عبد الرحمن زكريا
احلن و(ي.ح) و(م.ح) و(�أ.ح) و(ن.ح)
وجميعهم لبنانيون ،وذل��ك النتماء

توقيفات وم�ضبوطات

نتيجة التدابري التي تنفّ ذها الوحدات
يف خمتلف املناطق للحفاظ على الأمن
واال�ستقرار� ،أوقفت هذه الوحدات ،وفق
بيان �أ�صدرته مديرية التوجيه بتاريخ
�شخ�صا من
 ،2015/10/3نحو 1366
ً
جن�سيات خمتلفة ،لتو ّرط بع�ضهم يف
جرائم �إرهابية و�إطالق نار واعتداء على
مواطنني ،واالجت��ار باملخدرات والقيام
ب�أعمال �سرقة وتهريب وحيازة �أ�سلحة
وممنوعات ،وارتكاب بع�ضهم الآخر
خمالفات عديدة ،ت�شمل التجوال داخل
الأرا���ض��ي اللبنانية م��ن دون �إق��ام��ات
�شرعية ،وقيادة �سيارات ودراجات نارية
من دون �أوراق قانونية.
كما �شملت امل�ضبوطات � 115سيارة و4
�شاحنات و 3زوارق �صيد و 120دراجة نارية
زراعيا ،وكميات من الأ�سلحة
وجرا ًرا
ً
الفردية والذخائر اخلفيفة واملتو�سطة
والأع��ت��دة الع�سكرية ،بالإ�ضافة �إىل
ك��م��ي��ات م��ن امل���خ���درات والأج���ه���زة
الإلكرتونية.

موقوفون يف قب�ضة العدالة

يف ب��ي��ان �أ���ص��درت��ه م��دي��ري��ة التوجيه
ب��ـ��ت��اري��خ � 2015/9/22أع��ل��ن��ت «�أن
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الع�سكرية ولعدد من ال�سيا�سيني ،وتثري
النعرات الطائفية ،ولقيامها باال�شرتاك
م��ع �آخ��ري��ن مب��ح��اول��ة ا���س��ت��دراج �أح��د
الأ�شخا�ص للنيل منه ،ثم �أطلق �سراحها
ً
الحقا.
وبتاريخ � ،2015/8/19إدع��ت املدعوة
الكياجي �أمام اثنني من الإعالميني،
تعر�ضت لالغت�صاب خالل فرتة
ب�أنها ّ
توقيفها يف العام  ،2013وقد متّ ن�شر هذا
االدعاء على مواقع التوا�صل االجتماعي.
ّ
وبا�ستدعاء امل��دع��وة الكياجي �إىل
م��دي��ري��ة امل��خ��اب��رات ،اع�ترف��ت ب�أنها
اختلقت تلك الرواية لك�سب العطف،
وت�أمني فر�صة عمل.
من جهة �أخرى� ،أقرت املدعوة �إن�صاف
اليمن بعد توقيفها بتاريخ 2015/9/17

الأول �إىل �أح��د التنظيمات الإرهابية
وح��ي��ازة م���واد متفجرة وقنابل يدوية
حربية،
و�صواعق كهربائية و�أ�سلحة
ّ
متفجرات وعبوات نا�سفة
بهدف ت�صنيع
ّ
ال�ستهداف مراكز ع�سكر ّية والنيل
م��ن ع�سكريني ،وملحاولته الإي��ق��اع
بع�سكريني �آخ��ري��ن وح� ّ�ث��ه��م على
االن�شقاق عن اجلي�ش والعمل مل�صلحة
منظمات �إرهابية ،وت�شجيعهم على
اال�ستيالء على م��ع��دات ع�سكرية،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ح��ي��ازت��ه امل���خ���درات
وتعاطيها.
�أما الآخ��رون فقد �أوقفوا على خلفية
قيامهم بنقل املتفجرات التي كانت
بحوزة احل�سن و�إخفائها بعد توقيفه من
قبل املديرية.

منا�سبة
� ّأكد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجيّ � ،أن اجلي�ش
ومنذ ت�أ�سي�سه� ،أراد �أن تكون كلمته ،كلمة جامعة
موحدة ،تنبع من الثوابت وامل�س ّلمات الوطنية
ّ
والعي�ش امل�شرتك بني اللبنانيني .وقد جاء هذا
الكالم خالل احتفال �أقامته قيادة اجلي�ش مبنا�سبة
اليوبيل الف�ضي لإ�صدار جملة الدفاع الوطني.

قيادة اجلي�ش
يف اليوبيل
الف�ضي
لـ«الدفاع الوطني»

كلمتنا جامعة
توحد ّ
وتدل �إىل
ّ
مكامن اخلطر

الوقائع واحل�ضور

�أقيم االحتفال يف النادي الع�سكري املركزي – املنارة،
وح�ضره رئي�س الأرك��ان اللواء الركن وليد �سلمان ،ومدير
التوجيه العميد علي قان�صو ،وعدد كبري من ال�شخ�صيات
الع�سكرية والإعالمية والأكادميية.
قدم عر�ض وثائقي عن جملة الدفاع
بعد الن�شيد الوطنيّ ،
الوطني الف�صلية البحثية ،ثم كانت كلمة رئي�س حترير
املجلة الدكتور مي�شال نعمة ،فكلمة مدير التوجيه العميد
علي قان�صو ،وكلمة رئي�س الأركان اللواء الركن �سلمان.
وقبل �أن ي�شارك احل�ضور يف حفل الكوكتيل ،جرى عر�ض
وثائقي عن مديرية التوجيه ب�أق�سامها املختلفة ومهماتها،
كما متّ تقدمي جم�سم املجلة لرئي�س حتريرها و�أع�ضاء
الهيئة اال�ست�شارية فيها ،وعدد من ال�شخ�صيات.

كلمة قيادة اجلي�ش

مرحبا بالإعالميني
ا�ستهل اللواء الركن �سلمان كلمته
ً
و�سائر احل�ضور ،فقال:
الف�ضي
أرحب بكم يف لقاء اليوبيل
«�أحييكم
ّ
ً
جميعا ،و� ّ
وحرا�سا
ملجلة الدفاع الوطني� ،أ�صدقاء للم�ؤ�س�سة الع�سكرية،
ً
ربا لل�شعب اللبناين بثقافته وحيويته
للكلمة
احلرة ،ومن ً
ّ
و�إبداعه ،كما بر�سالته احل�ضارية الفذّ ة ،التي طاملا جعلت
ريا بقيمه الإن�سانية،
من لبنان الوطن ال�صغري بحجمه ،كب ً

ومكانته الرائدة بني �سائر بلدان العامل».
و�أ�ضاف:
«�أيها احل�ضور الكرمي �إذا كانت احل��رب �أ ّول��ه��ا كالم
الطيب يف املقابل ،هو مفتاح �أي
�سيىء كما يقال ،فالكالم
ّ
احلرة حتيي ،والكلمة ال�صادقة
ا�ستقرار و�سالم� .إن الكلمة
ّ
ت�ضيء ،والكلمة امل�س�ؤولة تبني الأوطان.
هكذا �أراد اجلي�ش �أن تكون كلمته منذ ت�أ�سي�سه� ،سواء
من خ�لال جملتي «اجلي�ش» و«ال��دف��اع الوطني» �أو �سائر
املن�شورات والتعاميم ال�صادرة عنه ،م�ساحة للفكر والثقافة
ً
وموقفا ثابتً ا ،يعبرّ عن
وتعزيز التوا�صل بني اجلي�ش و�أهله،
�إمي��ان ال�شعب اللبناين بثقافة التنوع والإنفتاح واحل��وار،
و�إرادت���ه ال��واح��دة يف بناء وط��ن �سيد ح� ّ�ر م�ستقل .وهكذا
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منا�سبة
نريدها نحن اليوم ،يف زمن
ال��ت��ح��والت واالن��ق�����س��ام��ات
ّ
الكربى ،وال�صراعات التي تع�صف باملنطقة ،وت�صاعد موجات
الإره��اب ب�شكل غري م�سبوق� ،أن تكون كلمة جامعة
م��وح��دة ،كلمة تنبع من الثوابت وامل�سلمات الوطنية
والعي�ش امل�شرتك بني اللبنانيني على اختالف
ت�شكل اجت��اه البو�صلة
مكوناتهم ،كلمة
ّ
ّ
نحو مكامن اخلطر ،حيث العدو الإ�سرائيلي
والإره���اب ،وك� ّ�ل من ي�سعى �إىل تهديد �سالمة
الوطن وتخريب م�سرية �سلمه الأهلي.
�أيها احل�ضور الكرمي
مير بها لبنان ،بفعل
� ّإن الأو�ضاع احلرجة التي ّ
ا�ستمرار ال�شغور الرئا�سي والإرباك احلا�صل يف �أداء
م�ؤ�س�سات الدولة ،والتظاهرات واالحتجاجات التي
ت�شهدها البالد ،معطوفة على الأحداث اخلطرية
اجلارية يف املنطقة ،تتطلب منّ ا كلبنانيني،
وكج�سم �إعالمي ّ
ميثل �أبرز وجوه ح�ضارة لبنان،
وله ما له من ت�أثري وا�سع يف ال��ر�أي العام املحلي
وال��دويل ،وقفة وطنية ا�ستثنائية ،ت�ضع م�صلحة
الوطن العليا ف��وق كل اعتبار ،فال�سيا�سة يف
حال ذهاب و�إياب و�ضمور وات�ساع ،وجميعنا ن�أتي
ومن�ضي� ،أما الوطن فوحده الذي يبقى ،وهو ملك
الأجيال ،فال يجوز التالعب مب�صريه �أ ًّيا كانت
الظروف.
�إننا كم�ؤ�س�سة ع�سكرية منوط بها مهمة
الدفاع عن الوطن ،واحلفاظ على وحدته و�سيادته
وا�ستقالله ،ن�ؤمن �أن اال�ستقرار الأمني ودميومة
ي�شكالن ال�ضمان الأكيد
عمل م�ؤ�س�سات الدولة،
ّ
لل�شروع ب�أي ا�صالح من�شود ،كما لإع��ادة انتاج
التوافق ال�سيا�سي الذي يتطلع �إليه اجلميع ،فال
إمنائيا،
حرية وال دميقراطية وال ازدهار اقت�صاد ًيا و�
ً
املدمرة التي حترق بنارها ّ
يف ّ
كل �شيء.
ظل الفو�ضى ّ
من هنا ،وبقرار ثابت من قائد اجلي�ش العماد جان
مرة �أخرى ب� ّأن اجلي�ش حازم يف
قهوجي ،ن� ّ
ؤكد ّ
و�سي�ستمر يف مواجهة
احلفاظ على هذا اال�ستقرار،
ّ
ّ
لكل
الإرهاب بيد من حديد ،و�سيبقى باملر�صاد
من يحاول العبث مب�سرية ال�سلم الأهلي ،والتعدي
على املمتلكات العامة واخلا�صة ،ولن ن�سمح
ب�أن يكون �أمن املواطن ،كما هيبة م�ؤ�س�سات
ال��دول��ة ،عر�ضة لالنتهاك والتخريب� ،أو حقل
جتارب لفاقدي الب�صر والب�صرية .فهذه امل�ؤ�س�سات
ت�شكل
هي ملك ال�شعب اللبناين ب�أ�سره ،وهي
ّ
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مداميك البنيان الوطني ،ف ��إذا ما انهارت ،انهار الوطن
و�سقط الهيكل فوق ر�ؤو�س اجلميع .ونحن على ثقة تامة
ا ّنه ب�إرادتنا هذه ،وبوعي �شعبنا ونخبه الفكرية والثقافية،
�سنتمكن
احلر وامل�س�ؤول،
التي يتقدمها الإع�لام اللبناين
ّ
ّ
من احلفاظ على مكت�سباتنا الوطنية ،و�إنقاذ لبنان مهما

ا�شتدت الأخطار والتحديات».
ريا قال:
و�أخ ً
أتوجه بالتقدير �إىل �أ�سرة جملة الدفاع
ً
«ختاماّ � ،
الوطني ،وجميع املفكرين والباحثني الذين
و�ضعوا ع�صارة علومهم وخرباتهم بني ّ
دفتيها،
كما �أت��وج��ه بال�شكر �إىل �إع�لام��ي��ي لبنان،
احلرة وامل�ضيئة ،الذين مل يبخلوا
�أ�صحاب الأقالم
ّ
ّ
بجهد �أو تعاون مع اجلي�ش يف خمتلف املحطات
فمعا �سنكمل امل�سرية ،ن�سمو بالكلمة
ال�صعبة.
ً
التي تبني ،والبندقية التي حتمي ،ونتقا�سم باعتزاز
�شرف خدمة لبنان».

كلمة مديرية التوجيه

ّ
ا�ستهلها قائلاً :
بدوره �ألقى مدير التوجيه كلمة
ّ
معا باليوبيل
«بكل فخر واعتزاز ،نحتفل اليوم ً
الف�ضي ملجلة الدفاع الوطني .م�ساحة من العطاء
ّ
الفكري والعلمي والثقايف ،على امتداد خم�س
وع�شرين �سنة ،ر ّواده��ا �أ�سرة من نخبة الأ�ساتذة
اجلامعني والباحثني الإخت�صا�صيني يف خمتلف
�ش�ؤون احلياة ،زادهم �سالح املعرفة وثقتهم باجلي�ش
جميعا،
و�إميانهم بلبنان :وخلف ه�ؤالء املخل�صني
ً
ق��ي��ادة حكيمة حتفّ ز على الإب���داع والعطاء،
وعلى بناء املزيد من ج�سور التوا�صل بني اجلي�ش
واملجتمع املدين ،وحتر�ص على �أن تكون بو�صلة
هذه املجلة كما �سائر من�شورات اجلي�ش وانتاجه
دائما يف الإجتاه ال�صحيح الذي يخدم
الإعالمي،
ً
امل�ؤ�س�سة والوطن».
وقال:
«�أيها احل�ضور الكرمي ،لقد �آلينا على �أنف�سنا يف
ال�سنوات ال�سابقة وبتوجيهات م�ستمرة من ح�ضرة
ّ
متقدمة
نحقق خطوات
العماد قائد اجلي�ش� ،أن
ّ
خ�صو�صا جلهة
يف م�سرية تطوير مديرية التوجيه،
ً
مواكبة تكنولوجيا االت�صاالت والتكنولوجيا
الرقمية التي جتتاح عاملنا املعا�صر ،فعملنا
باجتاهني ،الإجتاه الأول :تعزيز العالقة بني اجلي�ش
والإعالم اللبناين ورفع م�ستوى التن�سيق والتعاون
ي�شكل
لتغطية الأحداث و�إزالة الإلتبا�سات ،مبا ال
ّ
مهمات اجلي�ش �أو على الإعالميني �أنف�سهم� .أما
خط ًرا على
ّ
الإجتاه الثاين فهو ذو طابع تقنيّ ،
متثل بالآتي:
 جتديد موقع اجلي�ش الإل��ك�تروين على الإن�ترن��ت ،عربا�ستخدام تقنيات حديثة ،تكفل للزائرين �سهولة الت�صفح
على جميع �أجهزة الـ IPADواخل��ل��وي ،وم�شاهدة النقل

املبا�شر الحتفاالت املنا�سبات الوطنية ،و�سماع البث الإذاعي،
ّ
واالطالع على خمتلف الن�شاطات ب�سهولة.
 توفري النقل املبا�شر للأحداث من م�سرح العمليات عربعدة و�سائل.
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منا�سبة
 ا�ستحداث ح�ساب للجي�شعلى م��وق��ع ت��وي�تر و�صفحة
على موقع الفاي�سبوك ،وتطبيق  ،LAF Shieldلتمكني
ّ
واالطالع على
املواطنني من الإبالغ عن �أي حوادث طارئة،
الأخبار عرب عدة و�سائل بال�سرعة الق�صوى.
 �إعداد العن�صر الب�شري ملواكبة هذه التقنيات وا�ستيعابهاوا�ستخدامها بحرفية عالية.
 اال�ستمرار يف تنظيم م�سابقات لطالب جامعاتنا الوطنية،حول �إع��داد �أف�ضل مل�صق �إع�لاين مبنا�سبة عيد اجلي�ش،
كذلك �إ�شراك �أو�سع �شريحة من الباحثني والأكادمييني يف
ن�شر مقاالتهم وبحوثهم يف جملتي الدفاع الوطني واجلي�ش.
 تطوير برنامج اجلنديّ ،وبثه عرب �أثري خمتلف الإذاعات
اللبنانية.
ختاما ،ال�شكر لأ�سرة جملة الدفاع الوطني ،املواظبة على
ً
عملها ب�صمت اجلندي املجهول ،وال�شكر للإعالميني الأعزاء
على تلبيتهم الدعوة �إىل هذا اللقاء ،وتعاونهم الدائم مع
املديرية بروح املحبة وامل�س�ؤولية الوطنية .وال�شكر اخلا�ص لقيادة
ن�ستمد منها ّ
كل الت�شجيع والدعم لالرتقاء ب�أداء
اجلي�ش التي
ّ
املديرية نحو الأف�ضل والأكمل».

كلمة املجلة

توجه �إىل احلا�ضرين بالقول:
رئي�س حترير الدفاع الوطني ّ
«نرحب بكم ،و�أنتم �ضيوف البيت و�أهله� .ضيوف اجلي�ش،
ق����ي����ادة وم���دي���ري���ة
ت��وج��ي��ه ،و���ض��ب� ً
�اط��ا
وع�������س���ك���ري�ي�ن،
و�أه��ل البيت ،بيتنا
ال�����واح�����د ،ج��ي�����ش
وطننا ،وع��م��اده».
و�أ�ضاف:
«م���ن���ذ خ��م�����س��ة
ع��ام��ا،
وع�����ش��رون
ً
����ش���ق���ت م���دي���ري���ة
ال��ت��وج��ي��ه ط��ري� ً�ق��ا
جديدا يتعمق من
ً
خ�لال��ه ال��ت��وا���ص��ل
الفكري بني اجلي�ش
ً
متمثال ب�شكل خا�ص بنخبة من االقالم يف جمال
واملجتمع
البحث االكادميي ،فا�صدرت جملة الدفاع الوطني التي نحتفل
اليوم باليوبيل الف�ضي لت�أ�سي�سها .لقد �شهد العقدان الأخريان
كم كبري من املن�شورات البحثية والتي ا�سهمت وال
ظهور
ّ
�شك ،يف القاء ال�ضوء على كثري من الأزمات والق�ضايا املعا�صرة،
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لبنانيا وع��رب� ً�ي��ا
ً
��ي���ا .لكن
وع���امل� ً
ث���م���ة م����ا مي��ي��ز
جم���ل���ة ال���دف���اع
ع�����ن ال���ك���ث�ي�ر
م���ن امل��ن�����ش��ورات
البحثية.
او ًالّ � ،إن جم��رد
وج��ود هذه املجلة
�ك��ل ح��اف �زًا
ي�����ش� ّ
مزدوجا لل�ضباط:
ً
ف��ه��و م���ن جهة
ي��ح���ّ��ض��ه��م على
ال���ت���ف���اع���ل م��ع
الق�ضايا املطروحة
ويعمق ثقافتهم
ّ
وقدرتهم على الإحاطة مبا ي�شهده العامل ،وهو من جهة
�أخرى ّ
يحثهم على بذل اجلهود يف املجال البحثي وعلى تو�سيع
معارفهم.
ثانيا ،لطاملا كان التفاعل الإيجابي بني اجلي�ش وجمتمعه،
ً
من �أهم عوامل التما�سك والوحدة يف الوطن .وهذا التفاعل
ت�ضطلع جملة الدفاع الوطني بدور مهم فيه.
ً
ثالثا ،يف حني تخ�ضع اجلهود البحثية والتحليلية يف احيان
ك���ث�ي�رة ،وه����ذا ال
يخفى على �أح��د،
ل�����ش��روط امل��م��ول�ين
وامل�شرفني و�سواهم...
ف ��إن التزام الدفاع
الوطني الوحيد ،هو
ال��ت��زام وح��دة لبنان
ونه�ضته ،لذلك فهي
ت�����ش� ّ�رع �صفحاتها
جل��م��ي��ع االب��ح��اث
العلمية املنهجية
واالك�����ادمي�����ي�����ة
�شرط احلفاظ على
الثوابت الوطنية.
ريا ،و�سط البحر الهائج والأمواج العاتية ،لن تكتب لوطننا
�أخ ً
النجاة� ،إال �إذا عملنا جد ًيا على توحيد جهودنا الفكرية
والعملية ،وهذا ما تطمح �أن ت�ساهم فيه جملتنا.
ً
�ضيوفا لنا و�أهل وم�ساهمني يف جهودنا
جمددا،
ف�أهلاً بكم
ً
من �أجل الوطن».

�أجهزة
القيادة

�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

�أرك��ان �أربعة تتكامل لبناء م�ؤ�س�سة اجلي�ش:
العديد ،التجهيز ،العمليات ،والتخطيط .وهي تتبع
لقائد اجلي�ش مبا�شرة لتعرف «بالأركان العامة».
وير�أ�س كل ركن �ضابط ي�سمى نائب رئي�س الأركان.
جملة «اجلي�ش» زارت الركن ال��ذي ير�سم
�سيا�سات اجلي�ش على عدة م�ستويات� ،إ ّنه �أركان
اجلي�ش للتخطيط ،الذي ير�أ�سه العميد الركن
م��ارون احلتي .ومن هناك عدنا مبا ي�سمح
ّ
يخطط ال
بالإفراج عنه من معلومات ،فمن
يك�شف خططه...

�أي جي�ش نريد؟

يعرف العميد الركن م��ارون احلتي
ّ
�أركان اجلي�ش للتخطيط بالركن الذي
ير�سم ا�سرتاتيجية ع�سكرية وطنية
تكون ا�ستجابة ال�سرتاتيجية وطنية
دفاعية ،تنبع بدورها من ا�سرتاتيجية
وطنية للأمن والدفاع ّ
ينظمها املجل�س
الأعلى للدفاع ،التي ت�أتي من �سيا�سة
وطنية للأمن والدفاع ّ
ينظمها جمل�س
الوزراء.
ي�شمل التخطيط جميع م�ؤ�س�سات وزارة
الدفاع الوطني ويندرج حتت عدة عناوين:
كيفية تنظيم وزارة الدفاع بكامل
�أركانها� ،إن على �صعيد مكتب القائد
�أو على �صعيد كل قطعة يف اجلي�ش
(الألوية والأفواج والكتائب ،)...وو�ضع
ت�صور ر�ؤية متو�سطة
خطة ا�سرتاتيجية �أو ّ
وبعيدة املدى للقوات امل�سلحة اللبنانية
(ولي�س فقط على �صعيد اجلي�ش) .على
�أن ت�صب هذه اخلطة يف حتقيق الهدف
البعيد املدى ،والذي يتم حتديده يف �أركان
اجلي�ش للتخطيط بناء على توجيهات
قائد اجلي�ش.

مفهوم الأمن والدفاع

ي��و���ض��ح العميد ال��رك��ن احل��ت��ي �أن
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اجلهة املوجلة و�ضع اخلطوط العري�ضة
ملفهوم الأم��ن والدفاع للدولة هي � اًأول
جمتمعا برئا�سة رئي�س
جمل�س ال��وزراء
ً
اجلمهورية .فهذا املجل�س يحدد يف بيانه

للدفاع ،ومهمته تنظيم ا�سرتاتيجية
وطنية للأمن وال��دف��اع .وعندما ي�ؤدي
هذا املجل�س دوره ،يبد أ� عمل ال��وزارات.
كيف؟ يجب ان ّ
تنظم وزارة الداخلية
ا�سرتاتيجية وطنية �أمنية ،بينما ّ
تنظم
وزارة الدفاع ا�سرتاتيجية وطنية دفاعية
ت��ك��ون �شاملة وت�ضم ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
الدفاع عن احلدود :الدفاع االقت�صادي،
احلرب الإعالمية ،العمل الدبلوما�سي،
قدرات االغرتاب اللبناين ...واملحافظة
على عنواين :الأم��ن الداخلي ،م ��ؤازرة
قوى الأم��ن الداخلي وباقي الأجهزة يف
احلفاظ على الأمن واال�ستقرار.
مهمة �أرك����ان اجلي�ش للتخطيط
يف اجلي�ش اللبناين و�ضع ا�سرتاتيجية
وطنية ع�سكرية تندرج حتت :الدفاع
ع��ن احل���دود وامل��ح��اف��ظ��ة على الأم��ن
ال��داخ��ل��ي .ه��ن��ا ي��ب��د�أ ع��م��ل �أرك���ان
ّ
ينظم هذه
اجلي�ش للتخطيط ال��ذي
اال�سرتاتيجية� .أ�سئلة كثرية يطرحها

وم ْن هو ال�صديق.
الوزاري َم ْن هو العدوَ ،
وبالتايل يحدد من هو العدو الذي نحاربه.
ومن هو العدو الذي ال نحاربه .من هو
ال�صديق ال��ذي نتحالف معه .وم��ن هو
ال�صديق ال��ذي ال نتحالف معه .هذه
حتدد االجتاه الذي تريده الدولة
ال�سيا�سة ّ
يف طريقة تعاطيها مع ال��دول القريبة
والبعيدة.
�أما اجلهة الثانية ،فهي املجل�س الأعلى

هذا الركن على نف�سه قبل �أي خطوة:
�أي جي�ش� ،أو �أي ق��وات م�سلحة نريد
للدفاع عن لبنان وللمحافظة على
الأمن واال�ستقرار؟ من هي هذه القوى؟ ما
هي احلاجة؟ من هي املجموعة املقاتلة
التي �ستنفذ هذه اخلطة؟ من هي قوى
الدعم املنا�سبة وامل�ساندة لها؟ ما هي
املنظومة القيادية؟ ...كل هذه الأ�سئلة
والعوامل ت�صب يف خانة التخطيط الذي

�أركان اجلي�ش
للتخطيط

اجلهود
يف مرحلة
الذروة

ه��و عمل تنظيمي م��ي��داين وعمالين
ولي�س نظر ًّيا كما يعتقد البع�ض.
وي�ضيف اً
قائل:
�إ ًذا ،يحتاج املخطط ل�ضمان جناح خطته
�إىل حد �أدنى من اال�ستقرار ال�سيا�سي وهو
غري متوافر يف لبنان .ويت�ساءل :يف هذه
احلال على ماذا �أبني؟ اجلواب�« :أمامي
خياران :عدم القيام ب�أي خطوة بانتظار
جالء ال�صورة ال�سيا�سية� ،أو االنطالق من
ثوابت ال تتغري» .من هنا ،ف�إن اجلهد
التخطيطي مير �أحيا ًنا ب�ساعات ذروة،
و�أحيا ًنا �أخ��رى ب�ساعات عمل عادية.
�أما اليوم ،وبكل فخر ،فهو يف مرحلة
الذروة.

تعزيز قدرات اجلي�ش

يف �سياق احل��دي��ث ،يتطرق العميد
الركن احلتي �إىل التعاون القائم ما بني
اجلي�ش وال��والي��ات املتحدة الأمريكية
(منذ العام  ،)2008و�إىل خطة «املراجعة

اال�سرتاتيجية امل�شرتكة» ،التي �أوالها
العماد قهوجي االهتمام الالزم ،والهدف
منها تعزيز قدرات اجلي�ش .ويقول :لقد
� ّأدى جناح هذه اخلطة �إىل تر�سيخ ثقة
ال��والي��ات املتحدة باجلي�ش ،و�إىل زي��ادة
دعمها املادي له ب�صورة ملفتة.
مهد جناح املراجعة اال�سرتاتيجية
وقد ّ
امل�شرتكة �إىل تنظيم ما �سمي باحلوار
اال�سرتاتيجي مع ق��وات الأمم املتحدة

ّ
حث
امل�ؤقتة يف لبنان ،وال��ه��دف منه
الأمم املتحدة على اال�ستثمار يف اجلي�ش
اللبناين اً
بدل من الوحدات التابعة لها،
يوما ما ،و�سوف
وهي قوات م�ؤقتة �سرتحل ً
ّ
يحل مكانها اجلي�ش اللبناين املولج
حماية هذه الأر���ض وحدودها ،وتطبيق
قرار جمل�س الأمن  .1701لقد � ّأدى جناح
احلوار �إىل االنتقال من تنظيم اخلطة
�إىل تنفيذها ،وذلك على  6مراحل (بد ًءا
من �أواخ��ر العام ُ )2012نفّ ذ منها لغاية
اليوم املرحلتان الأوىل والثانية.

من النظري �إىل العملي

بعد هاتني اخلطتني ب��د�أ التخطيط
لتطوير قدرات اجلي�ش من خالل درا�سة
ّ
كلف قائد
ماهية هذه القدرات ،وقد
اجلي�ش جلنة لهذه الغاية .بعد عر�ض
نتيجة الدرا�سة على احلكومة طلبت
هذه الأخرية من اجلي�ش حتديد التقدير
فان�صبت ك��ل اجل��ه��ود
امل����ادي ل��ه��ا،
ّ

لبلورتها على الرغم من ال�صعوبات.
على �سبيل املثال ،من ال�صعب تقدير
كلفة منظومة االت�صاالت� ،إذ يعتمد
ذلك على املوا�صفات الفنية والتقنية
لهذه املنظومة وهي �صعبة التحديد.
تو�صلت اللجنة �إىل
لكن يف ما بعدّ ،
تقدير الكلفة االجمالية لتطوير قدرات
اجلي�ش .عند ذلك طلبت احلكومة
العمل حتت �سقف  1.6مليار ،على �أن

تدفع مبوجب خطة خم�سية ،لكن
يتم تنفيذ هذه اخلطة.
لغاية تاريخه مل ّ
اً
و�أ�ضاف العميد الركن احلتي قائل:
«كفانا ا�ستجدا ًء من ال��دول املانحة
فدولتنا �أ ْوىل بالواجب وهي ق��ادرة على
دفع املبلغ املطلوب ،لكنّ ها ما زالت
حتى اليوم غري ق��ادرة على ا�ست�صدار
قانون يجيز اال�ستثمار بالدفاع مبوجب
ن�سبة مئوية �سنوية من الناجت املحلي
ّ
عملية التخطيط
ي�سهل
الإجمايل ،ما
ّ
و�شراء ما يلزم من عتاد وخلق �أو تطوير
قدرات».
ب��ع��د تنظيم خ��ط��ة ت��ط��وي��ر ق���درات
اجلي�ش التي حفّ زت الدول املانحة على
جزئيا،
متويل تنفيذ هذه اخلطة ،ولو
ً
عمدت �أركان اجلي�ش للتخطيط على
البدء مب�سار تخطيطي جديد لتحديد
ما هو اجلي�ش ال��ذي يريده اللبنانيون
يف امل�ستقبل ،ومت ت�سمية هذه اخلطة:
جي�ش ّ � .2025أدت هذه اجلهود �إىل ظهور
ن��واي��ا دع��م م��ن ع��دة دول يف جم��االت
خمتلفة ،مثل م�شروع برنامج دعم �أفواج
احل��دود الربية من قبل دول��ة بريطانيا،
وم�شروع التعاون املدين الع�سكري من
قبل هولندا واالحتاد الأوروبي� ،إ�ضافة �إىل
زي��ادة مذكرات التفاهم حول التعاون
الثنائي مع دول عديدة مثل �أرمينيا،
قرب�ص ،النم�سا ،تركيا ،اليونان� ،أملانيا،
�إيطاليا ...واجلي�ش ي�شكر جميع هذه
اً
الدول التي تدعمه ّ
�سبيل لتطوير
وتوفر
قدراته ،خ�صو صً� ا يف هذه املرحلة.
ي�شدد العميد احلتي على �أن
يف اخلتامّ ،
جدا ،من عمل
ما ذكر هو جزء �صغري ً
�أرك��ان اجلي�ش للتخطيط ،فالإف�صاح
يهدد جناحها� .إمنا يف هذه
عن اخلطط ّ
الأي��ام ال�صعبة حيث كلمة ال�سر هي
ر�ص ال�صفوف ،يبقى التخطيط الوظيفة
ّ
الأ�سا�سية من وظائف الأرك��ان العامة
والتي حتدد االجت��اه اال�سرتاتيجي العام
وتن�سق
للعمليات والعديد والتجهيز،
ّ
بينها يف ظل توجيهات العماد قائد
اجلي�ش.
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ع�سكري

�إعداد:
معو�ض بومارون
با�سكال ّ

هو «م�ؤ�س�سة لبنانية �أوىل لل�سالم  ،»2015لكن عمله من �أجل
ال�سالم والإن�سان بد أ� منذ ت�أ�سي�سه� .إ ّنه املركز اللبناين للأعمال املتع ّلقة
بالألغام الذي يعمل على مدار ال�ساعة وعلى جبهات كثرية ،فهو
وين�سق جهود العاملني يف حقل نزع الألغام ،وي�ستجيب
ين�شر التوعية ّ
ت�ضرر منهم.
لنداءات املواطنني املت�ضررين
ً
متابعا م�صري من ّ
مع العميد الركن �إيلي نا�صيف رئي�س املركز والعقيد الإداري ماري
عبد امل�سيح رئي�سة ق�سم الإعالم والتوعية فيه ،ن�ستعيد �أبرز املحطات
اً
و�صول �إىل ت�سميته م�ؤ�س�سة ال�سالم...
وامل�شاريع

املركز اللبناين
للأعمال
املتع ّلقة
بالألغام

جنود الوطن
والإن�سانية

العميد الركن �إيلي نا�صيف

العقيد الإداري ماري عبد امل�سيح

ن�ش�أته وتاريخه

يف العام � 1998أ�صدر جمل�س الوزراء قرا ًرا
يق�ضي ب�إن�شاء املكتب الوطني لنزع
الألغام (يتبع لقيادة اجلي�ش – �أركان
اجلي�ش للعمليات) .القرار كان نتيجة
اجلبارة
الواقع القائم ،حيث � ّأن اجلهود
ّ
التي بذلها اجلي�ش ،مل تكن كافية
للق�ضاء على خطر الأل��غ��ام والذخائر
امل��زروع��ة يف الأرا���ض��ي اللبنانية ب�سبب
احل��رب واالع��ت��داءات الإ�سرائيلية .ويف
العام  ,2007ا�ستبدلت الت�سمية ف�أ�صبحت
ّ
املتعلقة
«امل��رك��ز اللبناين للأعمال
بالألغام» (LMAC: Lebanon Mine
متا�شيا مع امل�صطلح
)Action Center
ً
املعتمد يف املعايري الدولية.

املهمات والقدرات

ّ
تتمثل ر�ؤية املركز اللبناين للأعمال
ّ
التو�صل �إىل حترير
املتعلقة بالألغام يف
ّ
ك��ل الأرا����ض���ي اللبنانية م��ن خطر
الأل��غ��ام وخم� ّ�ل��ف��ات احل���روب بح�سب
العميد الركن نا�صيف .وهو ميار�س
مهماته يف هذا املجال وفق الأولويات
الوطنية اال�سرتاتيجية ،وي�ساهم يف �إدارة
الن�شاطات وت�أمني الدعم اللوج�ستي
ّ
املخت�صة
للمنظمات الإن�سانية
والإداري
ّ
وين�سق جهودها ويحدد
العاملة يف لبنانّ ،
�أول��وي��ات التوعية من خماطر الألغام؛
كما ُيعنى بتدريب وتن�شئة ع�سكريني
ومدنيني لبنانيني و�أج��ان��ب ،يف جمال
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حتقيق
ع�سكري
الأع��م��ال املتعلقة بالألغام
ّ
وينظم
لأه���داف �إن�سانية،
الوطنية لتتما�شى مع
املعايري
ّ
املعايري الدولية.
�أم���ا ف��ري��ق ع��م��ل امل��رك��ز
�ضباط وعنا�صر
فيت�أ ّلف من ّ
م��ن اجلي�ش اللبناين ،وهو
ّ
يتلقى ال��دع��م م��ن برنامج
الأمم امل��ت��ح��دة الإمن���ائ���ي
( )UNDPال��ذي ي� ّؤمن منذ
العام  ،2001امل�ساعدة التقنية
لتطوير برنامج نظام �إدارة
املعلومات وت��زوي��ده الو�سائل
اللوج�ستية واملالية ،بالإ�ضافة
�إىل ت�أمني ّ
متمر�سني
موظفني
ّ
يف جم���ال الإدارة م��ن ب�ين امل��دن��ي�ين
اللبنانيني .وقد �أن�شئ مركزٌ �إقليمي يف
النبطية من �أجل التخطيط للعمليات
ّ
املتعلقة بالألغام و�إدارت��ه��ا والإ���ش��راف
عليها يف جنوب لبنان.
يدير املركز جميع الأن�شطة الإن�سانية
اخلا�صة بالألغام

م�ؤ�س�سة
ال�سالم

يف لبنان (�إزال���ة الأل��غ��ام والتوعية من
خماطرها وم�ساعدة �ضحاياها،)...
وي��ح� ّ�دد مهمات ف��رق �إزال����ة الأل��غ��ام،
ويتولىّ مراقبة و�ضمان جــودة عملهــا
ونوعيتــه؛ كمــا �أ ّنه يتــــر�أّ�س ّ
اللجنتــني
الوطنيتــني للتوعيــة م��ن خماطــر
ّ
الألغام وم�ساعــدة �ضحاياهـا.

يف � 21أيلول ُيحتفل باليوم العاملي لل�سالم
يف خمتلف �أنحاء العامل ،يف لبنان ّ
نظم (ولل�سنة الثالثة على
ح�صة كبرية
التوايل) احتفال باملنا�سبة ،وكان للجي�ش اللبناين ّ
ِّ
منه ...فقد �أعلنت �شركة «( »Bee Events & PRمنظمة
هذا احلدث) ت�سمية املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام
تكرميا جلهوده
«كم�ؤ�س�سة لبنانية �أوىل لل�سالم  ،»2015وذلك
ً
وعطاءاته يف حماية الوطن واملواطنني من خطر الألغام.
جرى االحتفال يف مطعم « »One Bielيف بريوت بح�ضور نائب
رئي�س الأرك��ان للعمليات بالوكالة العميد الركن حممد
ً
ممثال قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وعدد من
جانبيه
�سفراء الدول ،ورئي�س جمل�س �إدارة «بنك لبنان واملهجر» ومديره
العام �سعد �أزهري ،ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة «�سعد وطراد»
ّ
املنظمة نبيل
ومديرها العام مي�شال ط��راد ،ومدير ال�شركة
ال�ضباط.
ر�سمية واجتماعية وعدد من
�شخ�صيات
تابت� ،إىل
ّ
ّ
ّ
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الت�أليل و�إدارة املعلومات

الت�أليل ،الإعالم والتوعية من خماطر
الأل��غ��ام ،العمليات ،م�ساعدة �ضحايا
الألغام ،مراقبة و�ضمان النوعية ،الإدارة
ت�شكل �أق�سام املركز
واللوج�ستية،
ّ
ال�ستة ،التي تعمل بتن�سيق وتناغم
لتحقيق الأهداف املرجوة.

و�ألقى العميد الركن جانبيه كلمة باملنا�سبة �شكر خاللها
الطيبة جتاه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
�أ�صحاب الدعوة على بادرتهم
ّ
ّ
وثقتهم الغالية بها؛ كما �ألقى منظمو احلفل كلمات
للمنا�سبة �أ���ش��ادوا فيها مب�سرية املركز اللبناين للأعمال
ّ
املتعلقة بالألغام ...ودور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ال�ضامنة لوحدة
الوطن و�أمنه وا�ستقراره.
وعر�ض خالل احلفل فيلم وثائقي عن املركز ون�شاطاته،
�صور ونفّ ذ يف �أر�ض منزوعة الألغام
و�آخر عن الدبكة اللبنانية ّ
يف اجلنوب .كما �أقيم على هام�ش االحتفال معر�ض �صور عن
نزع الألغام وال�ضحايا ،ومل�صقات توعية توجيهية.
ركز على �أهمية ال�سالم بالن�سبة
ومبا �أن احتفال هذا العام ّ
�إىل لبنان الذي يتفاعل مع خمتلف الثقافات واحل�ضارات ،فقد
فنية من خمتلف �أنحاء العامل ،واختتم
ّ
ت�ضمن الربنامج فقرات ّ
بالدبكة اللبنانية.

ق�سم الت�أليل و�إدارة املعلوماتّ ،
يوفر
قاعدة بيانات خا�صة بالربنامج الوطني
للأعمال املتعلقة بالألغام ،كما �أ ّنه
ّ
ّ
املنظمات غري
يوفر الدعم لبناء قدرات
احلكومية العاملة يف جم��ال��ه ،عرب
تدريبها على ا�ستخدام نظم املعلومات
اجلغرافية  ،GISواجليل اجلديد من
نظام �إدارة املعلومات اخلا�ص بعملها،
وبرناجمي  ACCESSو.NAVICAT
ومبا �أن املكتب الوطني لنزع الألغام
هو امل�صدر الر�سمي الوحيد للمعلومات
ّ
املتعلقة ب��الأل��غ��ام يف لبنان ،فقد متّ
جتهيزه ب��الأج��ه��زة وال��ع��ت��اد ال�لازم�ين
لت�شغيل نظام الت�أليل «»IMSMA
ّ
منظمة الأمم املتحدة
ال��ذي قدمته له
بهدف توحيد لغـة الت�أليل بني املعنيني
ّ
واملنظمات غري احلكومية.
من الدول
وي�سمح النظام املذكور بـ�إظهار حجم
امل�شكلة وحتديد �أولويات العمل ،وو�ضع
خطة ا�سرتاتيجية لتنفيذ برنامج نزع
الألغام �أو تقييم و�إع��ادة تيومي اخلطة
املو�ضوعة.

الإعالم والتوعية

يخت�ص ب�أعمال التوعية ي�شرف
يف ما
ّ
امل��رك��ز ع��ل��ى اخل��ط��ط امل��و���ض��وع��ة يف
ّ
املنظمات
ه��ذا امل��ج��ال ،والتي ت�ضعها
واجل��م��ع� ّ�ي��ات امل��دن� ّ�ي��ة بالتن�سيق مع
تت�ضمن
الوطنية للتوعية ،وهي
اللجنة
ّ
ّ
�إقامة ن�شاطات ريا�ضية ،تربوية ،فنية،
اجتماعية ،وثقافية.
خالل �شهر ني�سان � ،2015أطلق املركز
اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام
حملة وطنية تذكريية للتوعية من
خم��اط��ر الأل��غ��ام والقنابل العنقودية
والذخائر غري املنفجرة بالتعاون مع
املخت�صة يف هذا املجال،
اللجنة الوطنية
ّ
ومن ن�شاطات هذه احلملة :يوم ريا�ضي
على الدراجات الهوائية يف و�سط بريوت
� ،Beirut By Bikeسباق ماراثون Run
 for Funيف مدينة �صور ،مباراة ّودية يف
كرة القدم يف النبطية� ،إلقاء حما�ضرات
توعية ،وم�سابقة وطنية لإنتاج مواد
توعية م��ن خماطر الأل��غ��ام والقنابل
العنقودية.

العمليات

ينجز ق�سم العمليات �أعمال امل�سح
(التقني وغ�ير التقني) ويزيل الألغام
وخملفات احلروب وي�شرف على مرحلة
ما بعد التنظيف ،وهو مز ّود و�سائل يدوية
و�أخ���رى ميكانيكية بالإ�ضافة �إىل
الكالب الكا�شفة للألغام.
ومن امللفت يف هذا ال�سياق ،امل�شاركة
الفاعلة للمر�أة يف عمليات �إزالة الألغام
علما
يف لبنان والتي ي�شجعها املركز،
ً
�أن ف��رق الإ�ستجابة ال�سريعة التابعة
للجي�ش اللبناين تعمل � 24ساعة يف اليوم
على م��دار ال�سنة ،فت�ستجيب مبا�شر ًة
لطلبات املواطنني؛ ويف بع�ض الأحيان،
ّ
املنظمات غري
يتم تكليف �إح���دى
ّ
احلكومية �إذا �أتى الإن��ذار من املنطقة
اجلغرافية التي تعمل فيها.

م�ساعدة ال�ضحايا

ّ
منظمة ال�صحة
باال�ستناد �إىل تعريف
العاملية ،ف�إن �ضحايا الألغام «هم من
عانوا ك��أف��راد �أو جماعات� ،إ�صابات
وتكبدوا
ج�سدية ،نف�سية �أو اجتماعية
ّ
ملمو�سا
�اك��ا
خ�سائر م��ادي��ة وان��ت��ه� ً
ً
حلقوقهم ب�سبب الأل���غ���ام» .وعليه
ميكن تق�سيم ال�ضحايا �إىل ثالث
ف��ئ��ات ،امل�صابون مبا�شرة ج�سد ًيا �أو
نف�سيا ،و�أفراد عائالت ال�ضحايا املتو ِّفني
ً
�أو امل�صابني ،و�أف��راد املجتمع املت�أثرين
بتواجد الألغام.
يتــم التوا�صل معهـم ومتابعة
ه��ؤالء
ّ
�أو���ض��اع��ه��م ل��ت��أم�ين امل��ع��اجل��ة الفورية
ونف�سيا مدى احلياة
والدائمة ،ج�سد ًيا
ً
وت ��أم�ين امل�����س��اع��دات الطبية وامل��ادي��ة
وامل��ع��ن��وي��ة ل��ه��م ،و�إع��ـ��ـ��ادة ت�أهيلهـم
واجتماعيا
نف�سيا
ودجمهم باملجتمع
ً
ً
وتدريبهم على امل�شاريع الإنتـاجية،
كما ت�شمل امل�ساعـدة �أي���ً��ض��ـ��ا ،ذوي
ال�ضحايا املتوفني.
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ع�سكري
مراقبة العمل و�ضمان اجلودة

ي�شرف ق�سم مراقبة و�ضمان اجل��ودة
ّ
املنظمات املعنية
والنوعية على عمل
ب��إزال��ة الأل��غ��ام من الأرا���ض��ي اللبنانية
(تقييم مكتبي ،امل��ع��دات والآالت،
متح�س�سات
الكالب الكا�شفة للألغام،
ّ
الألغام )...ومينحها الرتاخي�ص ال�سنوية
ح�ين تتوافر فيها ال�شروط املطلوبة،
أكد
ويقوم بزيارات ميدانية دائمة للت� ّ
من � ّأن العمليات جت��ري وف��ق املعايري
الوطنية والدولية .ف�ضمان النوعية (قبل
عملية التنظيف وخاللها) ومراقبة
اجلودة (بعد عملية التنظيف) ،ي� ّؤمنان
ال�ضمانة للمواطن الذي ميكنه �أن يعاود
ا�ستعمال �أر�ضه واالعتناء بها.

الإدارة واللوج�ست ّية

واللوج�ستيــة
ُيعنى ق�ســم الإدارة
ّ
ّ
ّ
املتعلقــة باملوظفــني
ب��ال�����ش��ـ ��ؤون
ويهتــم
املاليــة،
واللوج�ستيــة واملــوارد
ّ
ّ
ّ
بتحديــث امل��ع��ل��وم��ـ��ـ��ات اخلا�صــة
ب��ال�برن��ام��ـ��ـ��ج اللبنانــي للأعمــال
املتعلقــة بالألغــام ،كمــا �أنه ي�شــرف
�ج��ـ��ـ��رات ال��ت��ي
ع��ل��ى ك��م� ّ�ي��ـ��ـ��ة امل��ت��ف� ّ
واملنظـمات
ت�ستخدمهــا ال�شــركــات
ّ
غ�ير احل��ك��وم� ّ�ي��ة ،وي��ت��ـ��ـ �ولىّ زي��ـ��ـ��ارة
أكــد
خمازنهــا ب�شكــل دوري للت� ّ
منهــا.
أي�ضـا على تزويــد
ويعمل الق�سم � ً
ال�شركات وم� ّ
ّ
�وظ��ف��ي املنظمات غري
احل��ك��وم� ّ�ي��ة (امل��ح��ل��ي�ين والأج���ان���ب)
الأوراق الإدار ّية الالزمة ملمار�سة عملهم
(كت�أ�شرية ال��دخ��ول ،و�إذن الإق��ام��ة،
والت�صريح الأم��ن��ي ،وبطاقات الهو ّية،
املتفجرات وا�ستعمال
والرخ�ص لنقل
ّ
الال�سلكية) ،مع ت�سهيل
ال�شبكات
ّ
اخلا�صة با�سترياد
املعامالت الإدار ّي���ة
ّ
وت�����ص��دي��ر �أن�����واع الأج���ه���زة اخل��ا���ص��ة
ّ
احلكومية.
واملنظمات غري
بال�شركات
ّ
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م�س�ؤوليات دولية

اً
ممثل
يف ني�ســان املا�ضي ّوقــع املركــز
وزارة ال��دف��اع الوطني مذكرة تفاهم
مع مركــز جنيف الدويل لنزع الألغام
لأهداف �إن�سانية.
تق�ضي هــذه االتفاقيــة ب�إعداد املركز
لتوليّ م�س�ؤوليــة �إدارة برنامج التوا�صل

باللغـة العربية ل�ل�أع��م��ال املتعلقة
بالألــغــــام اعتبـــــا ًرا من نهايــة العــــام
� .2017أعقــب ذلــك (يف ت�شــــرين الأول
املا�ضــــي)� ،إقامــة املــ�ؤتـمــر الرابــــع
للأعمــال
العــربــــي
للربنــامــج
ّ
ّ
املتعلقــة بالألغام ،وال��ذي �سينظمــه
املركز ب�شكل ثابت يف بريوت �إبتداء

م��ن ال��ع��ام املقبل؛ وق��د ح�ضره م��دراء
الربامج يف الدول العربية الآتية :م�صر،
الأردن ،العراق ،ت�شاد ،اجلزائر ،ليبيا،
تون�س ،اليمن ،فل�سطني ،ال�سودان،
موريتانيا وال�صومال ،بالإ�ضافة �إىل مدير
املتعلقة
مركز جنيف الدويل للأعمال ّ
بالألغام.

م�ستمر
العمل
ّ

انخف�ض ع��دد الإ���ص��اب��ات م��ن ج��راء
انفجار الألغام ب�شكل ملحوظ نتيجة
َّ
تنفذ ب�شكل
حمالت التوعية التي
مك ّ َثف على جميع الأرا�ضي اللبنانية،
وخ�صو�صا يف مناطق اجلنوب والبقاع
ً
الغربي ورا�شيا ،وبالتعاون مع اجلمعيات
ّ
واملنظمات غري احلكومية
الأهلية
املحلية والدولية .الأم��ر ال��ذي يعني �أن
لن�شاطات التوعية والتحذير من خماطر
الأل��غ��ام والأج�����س��ام امل�شبوهة� ،أهمية
كبرية ال ّ
تقل � أش� ًنا عن عمليات نزع
الألغام.
متيز هذا العام بحمالت التوعية
وقد ّ
ال��ت��ي ط��ال��ت ال��ن��ازح�ين ال�����س��وري�ين يف
امللوثــة
املناطق القريبة مــن الأرا�ضــي
ّ
وامل�شبوهــة.
�أما على �صعيد �أعمال نزع الألغام،
م�ستمرة يف جميع املناطق التي
فهي
ّ
ي�شرف عليها امل��رك��ز حيث تعمل
�أربع �شركات �أجنبية (MAG ,NPA
ّ
املحلية «�أجيال
واملنظمة
)DCA ,HI
ّ
ال�سالم» ،بالإ�ضافة �إىل فوج الهند�سة.
حتى اليوم متّ تنظيف حواىل  95مليون
مرب ًعا من �أ�صل  157مليون م ٍ
رتًا
م�ترًا ّ
ّ
يتوقع �أن
وت�ستمر الأعمال التي
مرب ًعا،
ّ
ّ
قريبا املناطق احلدودية على طول
ت�شمل ً
اخلط الأزرق.

ويف الإطار نف�سه كانت الفرتة املا�ضية
حافلة بالن�شاطات يف جم��االت عمل
ً
�ط�لاق��ا م��ن ور����ش العمل
امل��رك��ز� ،إن�
والدورات مرو ًرا باالجتماعات والزيارات
و�صوال �إىل امل�ؤمترات .فقد �أق��ام املركز
ور�شة عمل مع �شركة Geo Spatial
 Mindsحول كيفية ا�ستعمال و�صيانة
جهاز  ،Trimble GPSو�شارك يف �أخرى
ّ
نظمها مركز جنيف ال���دويل لإزال��ة
الألغام للأغرا�ض الإن�سانية ،GICHD
حول «تطبيق املعايري الدولية للأعمال
ّ
املتعلقة بالألغام باللغة العربية» .كما
�شارك يف ور�شة عمل �إقليمية حول �إدارة
الذخرية وامل�سح والتطهري (يف م�صر) ويف
�أخ��رى حول تقييم معدات وجتهيزات
م�ستخدمة يف م�شروع ( D-BOXيف
بولندا).
ِ
ك��ذل��ك ح�ف��ل ال��ع��ام��ان املن�صرمان
بدورات تدريبية� ،إحداها لدعم قدرات
كوادر املركز اللبناين للأعمال املتعلقة
بالألغام يف �سوي�سرا ،و�أخ��رى على نظام
الأعمال املتعلقة بالألغام «IMSMA
 »MIQ Administrator Level 1يف
�سوي�سرا ،وثالثة حول التوعية من خماطر
الألغام يف طاجك�ستان� ،إىل رابعة يف
جم��ال عمليات امل�سح غري التقني يف
�أملانيا.
و�شهد املركز عدة �إجتماعات مهمة
مع وفد من ال�صندوق النقد الإئتماين
لتعزيز الأمان الإن�ساين  ITFوال�شركة
العاملية لت�صدير البرتول � ،OPECصندوق
التنمية الدولية  ،OFEDومع وفد من
ق��وات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
 ،UNIFILونائب رئي�س الربملان الأوروبي
وم�س�ؤولة ال�����ش��ؤون ال�سيا�سية يف بعثة
الإحتاد الأوروبي...
ويف �إطار التدريبات قام املركز بتدريب
عنا�صر م��ن دول خمتلفة ،يف ع��دة
جم���االت ،منها التوعية م��ن خماطر
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حتقيق
ع�سكري
الألغام ،ونظام �إدارة املعلومات ،واجلودة
والنوعية ،و�إدارة وعمل برنامج العمليات
الإن�سانية للأعمال املتعلقة بالألغام.
ويف �إطار عمل املركز على بناء القدرات
الذاتيــة ،تابــع �ضباطــه وعنا�صــره،
العديد م��ن ال��ـ��ـ��دورات داخــل لبنــان
وخارجــه.

املدر�سة الإقليمية

امل��در���س��ة الإقليمية للتدريب على
العمليات الإن�سانية لنزع الأل��غ��ام،
م�����ش��روع ي��دع��م��ه اجلي�ش

الفرنــ�سي ك��ان قيــد ال��در���س ،وهو
واق��ع��ـ��ا يف وق���ت قريــب.
�سي�صبح
ً
و�ستكون املدر�سة مماثلة ملدر�ســة بينني
الفـرن�سيــة (الدرو�س باللغة العربية)،
ّ
ومن خاللها ي�ضـع املركز اخلربة التي
بتـرف
اكت�سـبها يف ال�سنوات املن�صرمة ّ
املت�ضـررة من الألغـام ،ومن املرتقب
الدول
ّ
�أن يتـم االف��ت��ت��اح يف منت�صف العام
املقبل.
واجلدير بالذكر �أن الأعمال التدريبية
جتري على قدم و�ساق حيث متّ يف العامني

املا�ضيني �إعداد الكادر التعليمي .وجتري
حاليا يف مركز م�ؤقت (مبنى
ال��دورات
ً
تابع ملركز فوج الهند�سة) ،وذلك حلني
�إن�شاء املدر�سة.
وعلى �صعيد ا�ستقطاب امل�ساعدات،
لفت رئي�س املركز �إىل �أ ّنه يتم التن�سيق
مع �سفارات وجهات مانحة حملية
ّ
حلثها على تقدمي الدعم
و�أجنبية
للربنامج اللبناين للأعمال املتعلقة
ّ
وللمنظمات واجلمعيات
ب��الأل��غ��ام
العاملة يف ه��ذا امل��ج��ال حت��ت �إ���ش��راف
املركز.

�شعار املركز

هو ر�سم بي�ضاوي ال�شكل ذو �إطار �أ�صفر اللون،
ملونة ب�ألوان العلم اللبناين،
على خلفية �سوداء حتمل ا�سمه ،ويف داخلها خريطة للبنان ّ
للداللة على �أن �صالحيته ت�شمل الأرا�ضي اللبنانية كافة ،بالإ�ضافة �إىل ّ
نقاب بو�ضعية الركوع يعمل على �سرب الألغام
وك�شفها وهي من �صلب ن�شاطات املركز .ويف �أ�سفل ال�شعار خلفية خ�ضراء ت�شري �إىل هدفه :ت�أهيل الأر�ض و�إعادة طبيعة لبنان
اخل�ضراء� ،أما ّ
ّ
فيمثالن مهمات املركز.
املثلث التحذيري الأحمر مع ال�سياج ال�شائك
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تخريج
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

ال�شهادات �إىل املتخرجني
الـ 118الذين حملت دوراتهم
�أ���س��م��اء ���ش��ه��داء �سقطوا يف
�ساحة ال�شرف دف��اعً��ا عن
���س�لام��ة �شعبهم وك��رام��ة
جي�شهم يف مواجهة الإرهاب
املجرم ،وهم :املعاون ال�شهيد
داوود ف���اخ���وري ،وال��رق��ي��ب
�أول ال�شهيد ج��وزف احلاج،
وال��رق��ي��ب ال�شهيد خمايل
خ��زام��ي ،والرقيب ال�شهيد
خالد �سب�سبي.

كلمة القيادة

تخريج دورات ل�صالح فوج مغاوير البحر

جر�أة ا�ستثنائية ّ
تخطت جميع احلواجز

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي اً
ممثل بقائد فوج مغاوير البحر العقيد الركن املغوار البحري
«مدرب مغوار بحر»« ،مغوار
حممد امل�صطفى� ،أقيم احتفال تخريج الع�سكريني الذين تابعوا دورات:
ّ
بحر» (الدفعتان  11و ،)12و«ا�ستطالع» ،وذلك يف ثكنة ميالد النداف يف عم�شيت.
ح�ضر االحتفال عدد كبري من قادة الألوية
والوحدات والأجهزة الأمنية ،امللحق الع�سكري
الأمريكي ،رئي�س و�أع�ضاء فريق التدريب
الأمريكي ،عائالت ال�شهداء الذين �سميت
املتخرجني.
الدورات ب�أ�سمائهم ،و�أهايل
ّ

�ألقى ممثل قائد اجلي�ش
ال��ع��م��اد ق��ه��وج��ي كلمة
ق���ال ف��ي��ه��ا« :ب��ع��زائ��م من
�صالبة ال�صخر وه��در �أم��واج
البحر ،ويف �سباق مع الزمن
ّ
تتخرجون اليوم
يكل،
ال
ّ
ب��ع��د �أن �أن��ه��ي��ت��م دورات
تدريبية خا�صة ،حر�ص فيها
مد ّربوكم على تزويدكم
املعلومات ال�ضرورية ب�أف�ضل
الطرق والأ�ساليب املمكنة.
ويف املقابل� ،أبديتم �أق�صى
درج��ات اجلدية واالهتمام،
ّ
وحت��ل��ي��ت��م ب������إرادة �صلبة،

يف �ساحة ال�شرف

بد أ� االحـتفال بالنــ�شيد الوطــني اللبناين،
اً
إكليل من
ثم و�ضــع ممثل قائد اجلي�ش �
الزهر على ن�صب �شهـداء الفــوج على وقع
حلن التعــظيم الذي � ّأدتــه ّ
ثلة من مو�سيقى
اجلي�ش.
ّ
بعدها� ،سلم العقيد الركن امل�صطفى
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تخريج
حتمل ال�صعاب
وق��درة مده�شة على
ّ
ّ
ّ
وامل�شقات ،وج��ر�أة ا�ستثنائية تخطت
جميع احل��واج��ز ،الأم���ر ال��ذي �سيزيد
من قدرتكم على تنفيذ الواجبات
املوكلة �إليكم ،وبالتايل االرتقاء ب�أداء
الفوج مبا يتنا�سب مع طبيعة عمله
مهماته».
وخ�صو�صية
ّ
اً
وتابع قائل:
«�إن التدريب الذي خ�ضعتم له ،والذي
�شمل معظم �أنواع القتال اخلا�ص� ،إىل
جانب كيفية ا�ستخدام التقنيات
احلديثة مبهارة عالية ،يعترب و�سيلة
مهمة من و�سائل الرد على تهديدات
الأع��داء الأك�ثر خطورة على الوطن،
ال �سيما العدو الإ�سرائيلي الذي ميتلك
�أ�سلحة وتكنولوجيا متطورة ،والإرهاب
ال���ذي ي�ستخدم يف عمله الإج��رام��ي
لكن
�أ�ساليب وو�سائل غري تقليدية،
ّ
ه���ذا ال��ت��دري��ب وع��ل��ى �أه��م��ي��ت��ه ،ال
يكتمل �إال مبزيد من اجلهد واملثابرة،
واال�ستفادة م��ن ك��ل ت��ط ّ��ور يف جمال
اخت�صا�صكم».
وبخطوات ثابتة مفعمة بالعنفوان
املتخرجون ا�ستعرا�ضً ا
والرجولة ،ق ّ��دم
ّ
رمز ًيا قبل االنتقال �إىل املناورة.
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البحري ،غط�س وقتال ب�أجهزة خا�صة
وتفجري عوائق مائية .وانتهت املناورة
بعملية �إن���زال من الطوافة بوا�سطة
احلبل ال�سريع.

دروع تقديرية

ق��دم قائد فوج
يف نهاية االحتفالّ ،
مغاوير البحر درع الفوج �إىل قادة الألوية
وال��وح��دات الذين �شاركوا يف معارك
ال�شمال عربون اح�ترام وتقدير ،كما

املناورة

من على املن�صة البحرية،
���ش��اه��د احل�����ض��ور م��ن��اورة
حية م�ؤلفة من  7عرو�ض
ّ
ً
متتالية ،ترجمة للدرو�س
املتخرجون
التي تابعها
ّ
وت�ضمنت:
خالل الدورات،
ّ
حركات ريا�ضية ،جوالت
الثقة ،ا�ستطالع ،دهم يف
البحر� ،إن��زال بالطوافات،
مت��ا���س م��ع ال��ن��ار وق��ت��ال
وجها لوجه ،بكرة وحبل
ً
ال��ث��ق��ة ،ا�ستطالع احليز
امل�شكلني
ك ّ��رم ال�ضباط
ّ
م���ن ال���ف���وج �إىل �أف����واج
أ�خ��رى ب��دروع ،وق ّ��دم �أخرى
مماثلة لعائالت ال�شهداء
ال��ذي��ن �سميت ال����دورات
ب�أ�سمائهم.
�إ���ش��ارة �إىل �أن ك��ل دورة
ا�ستغرقت � 3أ���ش��ه��ر من
وت�ضمنت :ريا�ضة،
التدريب
ّ
�سباحة مل�سافات طويلة،
ع��م��ل��ي��ات ده����م� ،إن����زال
ب��ح��ري ،ا���س��ت��ط�لاع ب��ري
وب��ح��ري ،غط�س ،تفخيخ
ع��وائ��ق ،وج��م��ع وحتليل
املعلومات.
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يف ثكناتنا
�إعداد:
ندين البلعة خريالله
«نحلم ب ��أن ن�شارك
يف مهمات عمالنية،
فنحن منلك القدرة
والإرادة واالن��دف��اع،
وم�ستعدات الكت�ساب
امل���ه���ارات ال�لازم��ة
التدريبات
ومتابعة
ال�ضرورية لتحقيق هذا
ال���ه���دف ,»...الكالم
للع�سكريات الإن��اث
تطو َ
عن اختيار ًيا
اللواتي ّ
ملتابعة دورة مداهمة.
ه���ذه ال����دورة التي
تتط ّلب قدرات ج�سدية
ونف�سية ع��ال��ي��ة ،مل
تع�ص على  19فتاة من
َ
خمتلف قطع اجلي�ش،
َ
أده�شن باملهارة ود ّقة
�
التنفيذ وال�شجاعة التي
حت ّل َ
ني بها ،اجلميع ،من
مم ّثلي القيادة يف املناورة
اخلتامية� ،إىل امل�شرف
على ال��دورة ومديرها
واملدربني.
ّ

الإناث يف دورة
مداهمة ثانية
القادمات من املكاتب:
«�أخوات الرجال»

دورة تطبيق ّية بامتياز

ىّ
تول تدريب الع�سكر ّيني الإناث رتباء
م��ن ال��ك��ادر التدريبي اخل��ا���ص بفوج
التدخل الثاين ،وذلك يف قيادة الفوج يف
قاعدة رياق اجلوية.
�أن���ه���ت ال��ف��ت��ي��ات ال������دورة ب��ن��ج��اح
وا�ستحققن �إل��ق��اء ال�ضوء على
مبهر،
َ
جتربتهن هذه والتدريبات وال�صعوبات
َّ
التي واجهنَها ،كمتد ّربات و� ً
أي�ضا
ك��م�����س��اع��دات ل��ل��م��د ّرب�ين (ب��ع�����ض
�شاركن يف ال���دورة ال�سابقة).
اللواتي
َ
املقدم الركن كمال كمال م�ساعد
ّ

قائد الفوج ورئي�س الفرع الثالث فيه،
والذي �أ�شرف على هذه الدورة ،يثني على
الإرادة التي ّ
حتلت بها املتد ّربات.
ي�شدد مدير الدورة� ،آمر �سرية القيادة
بدوره ّ
واخلدمة يف الفوج الرائد �إيلي �أبو جودة،
على جدية التدريبات التي خ�ضعت لها
الفتيات ،وق�سوتها ،فتقنيات التدريب
هي نف�سها �سواء كان املتد ّربون ذكو ًرا �أو
�إنا ًثا .وهو يقول« :على الرغم من مراعاة
بع�ض االعتبارات البدنية ،فقد خ�ضعت
املتد ّربات لتمارين �صعبة تتطلب م�ستوى
عاليا من اللياقة البدنية واجلهوزية
ً

النف�سية،
حتدي رهاناتنا،
َّ
ومتكن من ّ
متقدمة م��ن االح�تراف
وب��ل��وغ درج��ة
ّ
ّ
والدقة وااللتزام».
ً
ويف �شرح �أكرث تف�صيال ،يقول املقدم
ال��رك��ن ك��م��ال� ،إن ه��ذه ال���دورة هي
ّ
يتعلق بتدريب
الثانية من نوعها يف ما
فتيات على تقنيات املداهمة ،ولكن
ميكن اعتبارها الأوىل من حيث عدد
املتطوعات وم�ستوى التدريب واملعارف
ّ
والتقنيات .ففي ح�ين تابعت ال��دورة
الأوىل ثماين فتيات ارتفع العدد �إىل
 19يف الثانية� .أم��ا من ناحية التدريب
ٍ
مبرحلة
فقد كانت الدورة الأوىل �أ�شبه
أ�سي�سي ٍة للدورة الثانية التي
جتريبي ٍة وت�
ّ
ّ
ت�ضمنت كل تطبيقات قتال املداهمة،
ّ
ّ
وم��ا يتطلبه من لياقة بدنية ومعرفة
وتقنية ومهارات.
َ
• ما هي �أوجه االختالف بني الدورتني؟
ت�ضمنت ال��دورة الثانية الكثري من
ّ
التقنيات التي مل تختربها الفتيات يف
الدورة الأوىل ،منها :االنتقال بالطوافة،
الهبوط بوا�سطة احل��ب��ال يف و�ضعيات
خمتلفة ،حلقة اال���ش��ت��ب��اك ،و�ضع
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عبوة حتت املاللة ،القفز من املاللة...
وق��د ت��زام��ن��ت ال��ت��دري��ب��ات ،م��ع حلول
العا�صفة الرملية التي �ضربت لبنان
ً
�صعوبة .لكن وعلى الرغم
لتزيد الأمور
م��ن ت� ّ
�وق��ف الن�شاطات التدريبية يف
كل القطع ،وا�صلت املتدربات ال��دورة
مع اتخاذ تدابري احلماية ال�ضرورية.
� ّأم����ا الأم����ور امل�شرتكة ب�ين ال��دورت�ين
فكانت :الرمايات بالذخرية احلية،
متارين ال�سري ،تقنيات املداهمة والريا�ضة
ال�صباحية.

�إليكم القادمات من خلف املكاتب

يتم قبول الفتيات وت� ّأهلهنَّ ملتابعة
• كيف ّ
هذه الدورة؟
ُخ�ص�ص
 هذه ال��دورة اختيار ّية ،ومل ت َّلها حتى الآن اختبارات دخول (تقنية،
نف�سية وريا�ضية) .رفعت مديرية التعليم
�أ�سماء الع�سكر ّيني الإناث اللواتي عبرّ َن
عددهن
رغبتهن يف متابعتها ،فبلغ
عن
َّ
َّ
خ�ضعن الختبارات يف اليوم الأول
 19فتاة،
َ
قدرتهن
�ضمن برنامج الدورة ،ملعرفة مدى
َّ
ً
عليهن قليال يف
التحمل .ق�سونا
على
َّ
ّ
اجتزن
وكلهن
متارين ال�سري والرك�ض،
َّ
َ
أنهن
ه��ذه االختبارات بنجاح ،حتى � َّ
ّ
وبرهن عن قدرة
تخطنيَ كل التوقعات
َّ
حتمل عالية ،فرحنا نزيد هذه ال�ضغوط
ّ
تقدم مراحل الدورة.
�شيئً ا ف�شيئً ا مع ّ
• ما هو برنامج التدريب الذي تابع َنه؟
أ�سبوعني
امتدت ال��دورة على م��دى �
َ
ّ
رك��زن��ا خاللهما ع��ل��ى ال��ت��دري��ب��ات
ّ
الأ�سا�سية وفق ثالث مراحل :نظرية،
تطبيقية ،وتنفيذ مناورة يف نهاية الدورة.
املخ�ص�ص
وعلى الرغم من �ضيق الوقت
ّ
لهذه ال���دورة ،إ� ّال �أننا التزمنا املراحل
امل��ح��ددة ،ول��ك��ن ب�شكل
الأ�سا�سية
ّ
مقت�ضب ،ف��ك��ان فيها القليل من
الدرو�س النظرية والكثري من التمارين
التطبيقية.
ت�ضمن ال�برن��ام��ج ال��ت��ع��ري��ف بعلم
ّ
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الأ�سلحة ،مبادئ
ال���رم���ي و�أوام������ره
و�أو���ض��اع��ه ،تدابري
احليطة والأم��ان،
تقنيات مداهمة
الأبنية ،والرمايات
املختلفة ،علم
امل��ق��ات��ل ال��ف��ردي،
ال��ق��ت��ال الثنائي،
�أوام��ر العمليات،
الإ�����س����ع����اف����ات
الأول��ي��ة ،متارين
ال�����س�ير ،ال��ت��ع� ّ�رف
ع��ل��ى ال��ط��واف��ات
واالن���ت���ق���ال بها،
ومتارين الهبوط.
واخ����ت����ت����م����ت
ال������دورة مب���ن���اورة
بالذخرية اخللبية
مب���������ش����ارك����ة
طوافات ،نفّ ذتها
الفتيات ّ
بدقة ومهارة وثقة تامة ،بد ًءا
من �إعطاء الأوامر على ن�سيخة عمليات
و�صندوق رمل من قبل كل �آمر جمموعة
( 7جمموعات) ،و�صو ًال �إىل ت�أليف القوى
املهمة وفكرة التنفيذ.
وحتديد نوع
ّ
• ما هي �أكرث املواقف التي برزت خاللها
التحمل؟
قدرة الفتيات على
ّ
 �أت��ى ج��واب امل��ق� ّ�دم الركن كمالً
ً
مثال على ا�ست�سالم
وواثقا :راهنّ ا
�سريعا
ً
الفتيات يف �أول ربع �ساعة من حلقة
اال�شتباك كح ٍّد �أق�صى ،نظ ًرا اىل �صعوبة
دخلن احللقة مبت�سمات
هذا التدريب.
َ
وك��ان يف ذل��ك حت � ٍّد لنا ،ف�سعينا �إىل
مر ربع ال�ساعة،
�إحباط معنو ّي
َّ
اتهنّ .
لي�صمدن
وم��ن بعدها ن�صف �ساعة،
َ
يعيقهن الإرهاق.
حواىل �ساعتَني قبل �أن
َّ
ّ
تخطت الفتيات امل�ستوى املطلوب
لقد
ّ
أنهن ي�أتنيَ
منهن،
واملتوقع
خ�صو�صا و� َّ
َّ
ً
م��ن اخت�صا�صات مكتبية خمتلفة
يوما املهمات والتدريبات
ومل
َ
يختربن ً
الع�سكرية ،وبالتايل ال ّ
قدرتهن
�شك �أن
َّ

هذه تنبع من الرغبة والإرادة يف �إثبات
الذات.

مناورة من دون خط�أ

كذلك داهمت املتد ّربات بقعة كبرية
ٍ
مبان
مربعة ( 300م ) 2م�ؤ ّلفة من خم�س
ّ
زن
متي َ
و�أطمات َ
وبرجني يف تل عمارة ،وقد ّ
باتقان تقنيات املداهمة وتبادل الدعم
وطريقة الإفادة والتن�سيق لتنفيذ املهمة
�ذن � ً
أي�ضا مناورة
حتى �آخ��ر مبنى .ون��فّ � َ
امللونة ()paintball
جتريبية بالذخرية
ّ
ّ
أظهرن خاللها
وك�أنها ذخرية حية� ،
َ
ا�ستثنائيا يف ا�ستخدام ال�سالح ،فلم
وعيا
ً
ً
يوقعن �أي �إ�صابة �صديقة ّ
قن �إ�صابات
وحق َ
َ
دقيقة يف مثيل العدو.
بناء على هذه املعطيات ،هل من جمال
• ً
للمقارنة بني دورة للرجال و�أخرى للإناث،
وهل ميكن �أن ن�شهد مناورة م�شرتكة بينهما؟
 �إىل ح ٍّد ما نعم ...نفّ ذت الفتياتال��رم��اي��ات ب� ّ
�ن من
�دق��ة مده�شة ،ون��زل� َ
ذن �إن��زاالت على احلبال
الطوافات ونفّ َ

��ردد ،وب�شجاعة
من دون �أي خ��وف �أو ت� ّ
�شاركن بنجاح يف
مطلقة ...باخت�صار،
َ
تدريبات قا�سية هي نف�سها التي يخ�ضع
ثقتهن
لها الرجال .و�ضاعفت هذه الدورة
َّ
أنهن م�ستعدات
بالنف�س .لقد
برهن � َّ
َّ
إمكاناتهن
لبلوغ �أق�صى احلدود �ضمن �
َّ
مميزة،
نف�سيــة
اجل�سديــة وبجهوزيــة
ّ
ّ
انخرطــن يف �صفــوف امل�ؤ�س�ســة
فهــن
َ
ّ
ويع�شقــن
الع�سكريــة التي يع�شقنَهــا
َ
م�ستعــدات لأداء دور
وهن
احليــاة فيهــاَّ ،
ّ
ٍ
فاعــل فيها.
عمالنــي
ٍّ
يف املقابل ،ال ميكن �أن ننكر � ّأن
املتقدمة
متابعة مثل ه��ذه ال����دورات
ّ
حتتاج �إىل الإع���داد اجل�سدي والتقني
العلمي (العلوم الع�سكرية) واملعنوي.
ومن خالل ت�أهيل الفتيات على هذه
ي�صبحن بالت�أكيد قادرات
امل�ستويات،
َ
على التنفيذ بحرفية �أعلى ،كالذكور
متاما ورمبا �إىل جانبهم� ،شرط املثابرة
ً
واملتابعة.
• ما هي ال�صعوبات التي واجهتموهــا يف

هذه الدورة؟
ّ
ا�ستهل الرائد �أبو جودة جوابه ب�إ�شارة
�إىل �أن ال�صعوبات على اختالفها مل
وحتقيقهن �أف�ضل
ُت ِعق جناح الفتيات
َّ
كونهن ي�أتنيَ
النتائج ،باملقارنة مع
َّ
من وظائف خمتلفة و�أعمال مكتبية،
بدنيا
يكن جاهزات
هن مل
َّ
وبالتايل َّ
ً
لهذه ال���دورة ب�سبب اخ��ت�لاف طبيعة
عملهن .و�أ�ضاف:
التدريبات عن طبيعة
َّ
ال�صعوبة الأوىل كانت �ضيق الوقت ن�سبةً
املقررة ،ما اقت�ضى و�ضع الربنامج
اىل املواد ّ
بال�شكل املنا�سب للإحاطة بكل العلوم
الالزمة ،و�صو ًال �إىل تقنيات املداهمة التي
ت�سبقها عاد ًة �سل�سلة دورات حت�ضريية
حول مبادئ القتال.
ك��ذل��ك ،واجهنا ع��وائ��ق لوج�ستية
(جتهيز مبنً ى خا�ص للفتيات واتخاذ
ال�ستقبالهن
الإج�������راءات ال�ل�ازم���ة
َّ
وذل��ك من �ضمــن �إمكانــات الفــوج
ّ
تخطيناها ووفرنــا
املتوا�ضعة) لكننا
كــل ما يلــزم.

بني املهارات والثقافة...

ّ
أهميتها
ت�صل هذه الدورة
بتطلعاتها و� ّ
�إىل �أبعد من الأه��داف الآنية ،وقد لفت
املقدم كمال يف هذا املجال �إىل �أن الإناث
ّ
جدا
ي�ستطعن الو�صول �إىل نتائج
َ
متقدمة ً
ّ
يف جمال التدريبات الع�سكرية ،ولكن
امل�شكلة تبقى يف الثقافة اللبنانية
تتحمل ال�شعور بالذنب
الذكورية التي ال
ّ
حيال �إ�صابة فتاة يف معركة �أو �أ�سرها �أو
ا�ست�شهادها� .أما �أبرز الأهداف ،فهي:
 تزويد الفتيات الع�سكريات الأ�س�سوتقنيا
نف�سيا
تهن
التي ت� ّؤمن جهوز ّي َّ
ً
ً
وتدريبيا ،لتنفيذ مهمات حني تدعو
ً
ا�ستخدامهن
احلاجة ،كما ميكن
َّ
متقدمة ولكن على متا�س
يف مهمات
ّ
غري مبا�شر يف �أر�ض املعركة.
 �إظ��ه��ار دور امل���ر�أة ،لي�س فقط علىامل�ستوى اللوج�ستي بل � ً
أي�ضا على امل�ستوى
العمالين.
 رفع قدرات الإناث يف اجلي�ش اللبناينمهاراتهن.
و�صقل
َّ
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املدربني
�شهادة ّ

ىّ
تول تدريب الفتيات مد ّربون �أكفاء
مبناقبيتهم و�أخالقهم العالية.
متيزوا
ّ
ّ
امل�ؤهل حممود خلف هو �أحد املد ّربني،
وق��د �أث��ن��ى على ق���درة الفتيات على
اال�ستيعاب ال�سريع وتطبيق كل ما
أو�صلهن �إىل مرحلة
منهن ،ما �
ُيطلب
َّ
َّ
متقدمة يف التدريب .كما �أ�شار �إىل الدور
ّ
املهم الذي قامت به م�ساعدات املد ّربني،
ّ
فكن
تابعن الدورة الأوىل،
وهن فتيات
َّ
َ
َّ
�صلة و�صل لهم مع املتد ّربات ،ويف الوقت
يخ�ضعن لها يف
ذن تدريبات مل
َ
نف�سه نفّ َ
ال��دورة ال�سابقة ،كالنزول حتت املاللة
وال�صعود بالطوافة وغريها.
حتدث املعاون �أول �إيلي �سمعان
بدوره
ّ
عن �أب��رز التدريبات التي خ�ضعت لها
الفتيات ،مثل رماية اجلهد بعد رك�ض
مل�سافة  1200م ،حلقة اال�شتباك ،الهبوط
باحلبال بالو�ضعية الأمامية ،وهي من
�أ�صعب التقنيات يف هذا املجال ...وقد
ٍ
ب�شكل ممتاز من دون
نفّ ذتها الفتيات
تردد.
خوف وال ّ
كذلك� ،أ�ضاف الرقيب بيار كجك
�أن ا�ستمرارية التدريب هي العامل وال�شرط
الأ�سا�س للحفاظ على اللياقة واملهارات،
حتى بالن�سبة للمد ّربني .فكل العلوم
دائمني ما
الع�سكرية يف
َ
تطور وتغيرّ
ّ
يحتّ م املتابعة الدائمة .و�أ���ش��اد بوحدة
ً
إ�ضافة �إىل
وتعاونهن� ،
الفتيات
َّ
تهن واجلد ّية يف التد ّرب
مناقبي َّ
ّ
والإ����ص���رار على خ��و���ض كل
التدريبات وتطبيقها ب���إرادة
واندفاع.

ال �شيء يثنينا عن املتابعة...

اختتمت ال�����دورة مب��ن��اورة
اخللبية ح�ضرها
بالذخرية
ّ
مدير التعليم العميد الركن
دري��د زه��ر الدين و�ضباط من
ومتقن،
القيادة .تنفيذ دقيق ُ
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ان��دف��اع و�شجاعة
و�إ���ص��رار ...مناورة
م���ت���ك���ام���ل���ة
برهنت قدرة ه�ؤالء
ال��ف��ت��ي��ات على
م��ت��اب��ع��ة دورات
ت��ن��فّ ��ذه��ا ع����اد ًة
الوحدات اخلا�صة،
والإ������ض�����ط��ل��اع
مبهمات �أمنية
�أ�سا�سية �إىل جانب
القوى العمالنية.
ُن� ِّ
��ف���ذّ ت امل��ن��اورة
ول���ك���ن غ��اب��ت
ع��ن��ه��ا ����س���ايل...
�إنها اجلندي �سايل
ح���اك���م���ة م��ن
�أرك����ان اجلي�ش
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات -
مديرية التعليم،
ت���ل���ك ال���ف���ت���اة
املندفعة التي تع�شق جي�شها وتخاطر
ب�صحتها �شرط �أ ّال ت�ست�سلم �أو
حتى
ّ
تن�سحب .خا�ضت ال��دورة بكل اندفاع
على ال��رغ��م م��ن معاناتها م�شكلة
�صحية (رب��و) تفاقمت مع التدريبات
القا�سية وال��غ��ب��ار ،ولكنها مل ُت ِعق
تنفيذها كل التمارين .كانت تذهب
ً
ليال �إىل امل�ست�شفى للعالج ،وتعود �إىل
فكن
التدريب �إىل جانب رفيقاتها،
َّ

واحدا.
وقلبا
ّ
ً
جميعهن ً
يدا واحدة ً
رف�ضت اخل��روج من حلقة اال�شتباك
مراعا ًة لو�ضعها ال�صحي ،حيث وقعت
عدة مرات و�أ�صيبت بجروح خالل رماية
ّ
اجل��ه��د ،ولكنها تابعت فيما يدها
ورمت ب�إتقان.
حتملت �أوجاعها َ
تنزفّ ،
للأ�سف �سايل مل تبلغ املناورة اخلتامية
فقد �أ�صي َبت يف كوعها ،الأم��ر الذي
ّ
تطلب خ�ضوعها لعملية جراحية يف
يوم تنفيذ املناورة والتخريج.
��ذن ب ��إت��ق��ان
رف��ي��ق��ات��ه��ا ن���فّ � َ
ّ
من
�ن احل�ضور ،ت�سل َ
و�أده�����ش� َ
�إىل ج��ان��ب انت�شاره
�ذن �شهادة
َّ
�شهاداتهن ثم �أخ� َ
الكادر التدريبي
وامل��ه��م��ات العمالنية
جميعا �إىل
�ن
�وج��ه� َ
ً
�سايل وت� ّ
أهمية
امل�ست�شفى...
التي ينفّ ذها ،يويل فوج التدخل الثاين � ّ
كبرية ال�ستمرارية التدريب وجد ّيته .ونظ ًرا
�إىل كفاءة الكادر التدريبي املمتاز اخلا�ص
«ولو عم تطلع روحكن»...
يوكل �إليه تدريب دورات خمتلفة .كما
ح�ين جتل�س م��ع الفتيات
بهَ ،
املخ�ص�ص للفريق الأمريكي
�أن مبنى التدريب
تابعن ه��ذه ال���دورة،
اللواتي
َ
ّ
ال ميكنك �سوى �أن تت�أثرّ
وال��ذي ي��د ّرب خمتلف ال��وح��دات املنت�شرة يف
منطقة البقاع ،هو داخل موقع الفوج.
ورف�����ض��ه��ن
��ن
َّ
ب���ان���دف���اع���ه� َّ

الت�صنيف ال�سائد ال��ذي ي�ضع الفتيات
إحلاقهن
يف خانة ال�ضعف ،يطالنبَ ب�
َّ
بالقطع املقاتلة واملنت�شرة على الأر�ض،
ا�ستعدادهن ملتابعة �أي دورة
�دن
َّ
وي �� ّ
ؤك� َ
ّ
يتطلبها تنفيذ املهمات العمالنية.
�شاركت معنا �إن���اث م��ت��ز ّوج��ات...
�أو�ضحت اجلندي را�شيل بو ك�سم من
�أركان اجلي�ش للتخطيط ،التي كانت
�ن
م�ساعد م����د ّرب .و�أ���ض��اف��ت :ت��رك� َ
عن ملتابعة هذه الدورة،
عائالتهن
وتطو َ
َّ
ّ
وما زال هناك من يقارن بني ذكر و�أنثى
يف امل�س�ؤوليات يف اجلي�ش!؟ را�شيل التي
تابعت ال��دورة املا�ضية� ،أ���ش��ارت �إىل �أن
ال�شق
ركزوا على
ّ
املد ّربني يف الدورة الثانية ّ
النف�سي والتخ�شني البدين للمتدربات،
يرحتن لدقائق قليلة حتى
يكن
فهن مل
َ
َّ
َّ
أمرهن
يدعوهن املدرب �إىل اجتماع وي�
َّ
َّ
بال�سري مل�سافة  10كلم والنزول بعد ذلك
مبا�شر ًة على احلبال ،من دون �أي رحمة.
الهدف من هذه ال�ضغوط ،و�ضع الفتيات
يف �أجواء املعارك واملداهمات ،وظروفها

ّ
تتطلب ن�سبة عالية من اجلهوزية
التي
ّ
والرتقب« ...ممنوع اال�ست�سالم لو َعم
تطلع روحكن!»ّ � .أما التدريب الأ�سا�س
والأ�صعب بح�سب را�شيل ،فكان و�ضعية
الوقوف وحمل ال�سالح بال�شكل املنا�سب
حل��م��اي��ة ال�����ص��دي��ق ،وال��ت��ح��رك خ�لال
املداهمة �أو الرماية.

�إمنحونا فر�صة

طليعة ال���دورة الرقيب نان�سي عبد
الكرمي ،فتاة مندفعة تع�شق اجلي�ش
وترف�ض فكرة ح�صر امل���ر�أة بالأعمال
املكتبية .اجتياز ه��ذه ال���دورة كان
لقدرتهن
عظيما و�إثبا ًتا
بر�أيها �إجن��ازًا
َّ
ً
يتحمله الرجل .وعن
حتمل ما
على
ّ
ّ
نظرتها للتدريبات قالت :انتقلنا فج�أ ًة
من اجللو�س يف مكتب �إىل الرك�ض
والتد ّرب مع عتاد كامل ( 30كلغ)،
فاعتربنا �أنف�سنا يف حرب ولي�س يف دورة
التلك�ؤ �أو اال�ست�سالم،
تدريبية :ممنوع
ّ
فنحن بالنهاية ع�سكر ّيون ،وال نعرف

متى ت�ستدعي الظروف تواجدنا يف مثل
البزة
ه��ذه امل��واق��ف .لقد ارتدينا ه��ذه ّ
اختيار ًيا ،وهي التي جعلتنا نخترب وحدة
امل�صري م��ع رفيقات ورف���اق لنا نعي�ش
يوميا �أكرث من عائالتنا.
معهم
ً
وخ�صو�صا
و�أ�ضافت� :إن مثل هذه الدورات،
ً
�إذا كانت م�شرتكة بني الع�سكريني
التحدي
الذكور والإناث ،تزيد من ن�سبة
ّ
َ
الطرفني �إىل �إظهار �أف�ضل
و�سعي كل من
ما عنده ...كذلك ال ميكننا �أن نن�سى
ف�ضل املد ّربني ،الذين عاملونا ك�أخوة
لهم بكل احرتام ،ولكن من دون �أي
تهاون ،بل على العك�س� ،ضغطوا علينا
لنعطي �أف�ضل النتائج.
و�أجمعت الفتيات على �ضرورة قبول
املر�أة يف خمتلف املجاالت ،فهذه الدورة
�أثبتت ق��درة الفتيات يف اجلي�ش على
حتمل امل�صاعب ب����إرادة قوية وعزمية
ّ
جم��رد التفكري ب���� ّأن لبنان
ال ُت��ه �زَم.
ّ
مهدد ،يجعلنا نرغب بتقدمي �أف�ضـل ما
ّ
لدينــا...
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وقفة وفاء
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

غرفة ت�أليل يف لواء امل�شاة الثالث
بدعم من م�ؤ�س�سة العاقوري
اً
ممثل بقائد لواء
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
امل�شاة الثالث العميد الركن �شوقي رم�ضان ،افتتحت م�ؤ�س�سة
املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري غرفة ت�أليل مع كامل
جتهيزاتها يف قيادة اللواء يف جب جنني  -البقاع الغربي،
وذلك يف ح�ضور عدد كبري من ال�ضباط واملدعوين �إىل جانب
رئي�سة امل�ؤ�س�سة و�أع�ضائها.
خالل االحتفال تال العميد الركن رم�ضان كتاب �شكر
با�سم العماد قائد اجلي�ش �إىل م�ؤ�س�سة العاقوري على بادرتها
وقدم لرئي�ستها ال�سيدة ليا العاقوري درع القيادة عربون
الطيبة ّ
ودرعا �آخر من قيادة اللواء و�ضباطه.
�شكر ووفاءً ،
دروعا تقديرية �إىل كل من
قدمت رئي�سة امل�ؤ�س�سة
ً
بدورها ّ
ال�سادة :عارف طالب ،بيار اجللخ ،جهاد حداد ،والنحات زاهر
حممود الذين �ساهموا يف جتهيز الغرفة.

 ...وقاعة
ريا�ضة يف فوج
مغاوير البحر
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اً
ممثل بقائد فوج مغاوير البحر العقيد الركن
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
البحري حممد امل�صطفى ،افتتحت م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري قاعة ريا�ضة
جمهزة مبختلف �أنواع الآالت الريا�ضية ،وذلك يف ح�ضور الفنانني راغب عالمة
يف الفوج
ّ
وطوين كيوان وعدد كبري من ال�ضباط� ،إىل رئي�سة امل�ؤ�س�سة و�أع�ضائها.
بعد �إزاحة ال�ستار عن اللوحة التذكارية� ،شكر ممثل العماد قهوجي م�ؤ�س�سة العاقوري
قدم لرئي�سة
على بادرتها الكرمية التي �ست�سهم يف تعزيز القدرات البدنية للع�سكريني .ثم ّ
ُ
ّ
امل�ؤ�س�سة درعي القيادة والفوج عربون �شكر وتقدير ،وجال احل�ضور يف �أرجاء القاعة ثم أ�خذت
ال�صور التذكارية.

ذكراهم
خالدة

�إعداد:
نينا عقل خليل

عائلة الرائد ال�شهيد
مي�شال مفلح ت�شكر قيادة اجلي�ش
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،عقيلة الرائد
ال�شهيد مي�شال مفلح ال�سيدة نينا مع ولديها ،وذلك
مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية ال�ست�شهاده.
أكد العماد قهوجي لزوجة ال�شهيد وولديه «مارك
وقد � ّ
ً
و�إيليو» �أن والدهما كان مثاال لل�ضابط املقدام ،املتفاين
ّ
لكل منهما ً
�سيفا عربون وفاء.
وقدم
من �أجل وطنهّ ،
من جهتها� ،شكرت ال�سيدة مفلح العماد قهوجي على

اهتمامه بعائالت الع�سكريني ال�شهداء ،و�أعربت عن
تقديرها لت�سمية دورة ال�ضباط الأخرية با�سم «دورة الرائد
ال�شهيد مي�شال مفلح».

�أنه بدماء ال�شهداء يحيا
�أح��ي��ت ق��ي��ادة اجلي�ش
قدا�س يف ذكرى املقدم ابراهيم ج ّبور
ّ
الوطن وي�صان وي�ستمر.
وعائلة املقدم ابراهيم
متفانيا يف �أداء واجبه
قدا�سا يف ويف املقابل كان يف عمله اليومي
جبور ذكراه ال�سنوية الأوىل ،و�أقامت للمنا�سبة
ً
ً
ّ
ال�سعي �إىل الأف�ضل والأ�شمل ،وهذا
كني�سة مار مارون – عندقت ،يف ح�ضور العميد الركن �إىل �أبعد احلدود ،دائم ّ
ً
ممثال قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وفد ما �شهد به ر�ؤ�سا�ؤه ومر�ؤو�سوه على مدى �سنوات خدمته
رائف �سعد
ّ
أمنية الع�سكرية ،تلك ال�سنوات التي حفلت بالكثري من
من �ضباط القيادة،
ممثلني عن قادة الأجهزة ال ّ
وامل�شرفة،
ور�ؤ�ساء بلديات وخماتري العديد من القرى املجاورة ،ورفاق امل�صاعب والأخطار� .إن يف هذه امل�سرية النا�صعة
ّ
الكثري من ال��دالالت واملعاين ،فهي ت�شري �إىل ال�صفات
ال�شهيد و�أهايل البلدة.
ّ
املميزة التي حتلى بها رفيقنا يف ال�سالح
ال�شخ�صية
توجه فيها بال�شكر
و�ألقى ممثل قائد اجلي�ش كلمة ّ
ّ
ّ
ّ
الوطنية ال�سائدة لدى �أفراد
وكل من �شارك يف �إحياء ابراهيم ،كما ت�شري �إىل الروح
لأبناء البلدة والآباء الأجالء،
ّ
ذكرى الفقيد والتعبري عن الوفاء له ،وب�أخل�ص م�شاعر عائلته التي ترعــرع يف كنفها منذ ال�صغر ،كذلك
ومما قال« :لقد كان ت�شري �إىل مكانــة بلدتــه عندقــت ،وعمــوم منطقــة
الت�ضامن �إىل �أفراد عائلته ورفاقهّ .
دائما �أن��ه م�شروع عكــار يف خارطــة الوطــن .فعكــار كانــت و�ستبقــى،
الفقيد العزيز ،ي�ضع ن�صب عينيه
ً
وال�ضــراء ،ومقلــع
ال�ســراء
�شهيد يف �سبيل لبنان� ،إ�سوة برفاقه الذين م�ضوا على رفيقــة اجليــــ�ش الدائمــة يف
ّ
ّ
رجالــه الأ�شــداء».
درب ال�شهادة ،م�ؤمنني
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�صغبني احتفلت
بذكرى املقدم ال�شهيد
عبدو جا�سر
مبنا�سبة ال��ذك��رى ال�سنوية
اخلام�سة ال�ست�شهاد املقدم عبدو
روك�����س جا�سر� ،أق��ام��ت قيادة
قدا�سا
اجلي�ش وعائلة ال�شهيد
ً
يف كني�سة مار جرج�س يف بلدة
�صغبني – البقاع الغربي ،ح�ضره
العميد الركن عدنان �أبو يا�سني
مم� ً
�ث�لا ق��ائ��د اجل��ي�����ش العماد
جان قهوجي و�شخ�صيات ور�ؤ�ساء
بلديات و�أه��ل ال�شهيد ورفاقه
وح�شد من الأهايل.
و�أل���ق���ى مم��ث��ل ق��ائ��د اجلي�ش
كلمة قال فيها« :لقد م�ضيت
�إىل حيث م�ضيت� ،شامخ الر�أ�س
ع��ايل اجل��ب�ين ،ح�سبك التزام
املقد�س ال��ذي ائتمنك
الواجب
ّ
عليه اجلي�ش ال��وط��ن ،كما
ً
وحرية
االنت�صار ل�شعبك� ،أمنً ا
وك��رام� ً�ة ،فك�أنك بذلك قد
تتوج باال�ست�شهاد
�أبيت � اّإل �أن ّ
م�����س�يرت��ك امل�������ش���ه���ود ل��ه��ا،
والتجرد والإخال�ص
بالع�صامية
ّ
والعمل ب�صمت اجلندي املجهول،
أبية �صغبني،
ّ
لرت�صع �صدر م�ؤ�س�ستك وعائلتك وبلدتك ال ّ
العزة والعنفوان والفخر».
ب�أو�سمة ّ
و�أ�ضاف« :عهدنا لل�شهيد ولعائلته الوفية ال�صابرة ،ولكم
جميعا� ،أن يبقى اجلي�ش �أمينً ا على ت�ضحيات �أبطاله ودماء
ً
�شهدائه ،و�أن يبقى درع لبنان و�سياجه ،و�سيفه امل�سلول يف
68

العدد 365

ٍ
معتد على وحدته و�سيادته
ال�شر والإره��اب ،و�أي
وجه قوى
ّ
أعب
وا�ستقالله .با�سم قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي � ،رّ
عن �أعمق م�شاعر الت�ضامن مع �أفراد عائلة ال�شهيد وعموم
ّ
وكل
أتوجه بال�شكر �إىل الآباء الأجلاّ ء
�أبناء البلدة ،كما � ّ
من �شارك يف �إحياء هذه الذكرى الطيبة».

ن�صب تذكاري ودورة ريا�ض ّية
ميا للمالزم �أول ال�شهيد ندمي �سمعان
تكر ً

جمعية كونكتنغ  -الكورة،
كرمت
ّ
ّ
املالزم �أول ال�شهيد ندمي جورج �سمعان ،يف
احتفال �أقيم يف كفتون (بلدة ال�شهيد)،
رعاه احتاد بلديات الكورة و�شارك فيه نادي
الطالئع الريا�ضي (كفتون) ونادي بتعبورة.
ح�ضر االحتفال العقيد الركن نعيم ن�صور
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
وعدد من ال�ضباط� ،إىل رئي�س احتاد بلديات
الكورة ال�سيد كرمي بو كرمي ،رئي�سة نادي
الطالئع ال�سيدة �سعاد �شاهني ،عائلة ال�شهيد
وفاعليات املنطقة و�أهاليها.
ا�ستهل احلفل بالن�شيد الوطني اللبناين
ون�شيد اجلي�ش �أدتهما ثلة من مو�سيقى
اجلي�ش ،ث��م �أزي��ح��ت ال�ستارة ع��ن ن�صب
�شارعا م�ستحد ًثا يف البلدة
تذكاري تو�سط
ً
�أطلق عليه ا�سم ال�شهيد ،وو�ضعت عليه
ّ
املنظمة ال�سيدة �سامل
رئي�سة اجلمعية
ً
إكليال من الزهر.
�
حيا فيها
و�ألقى ممثل قائد اجلي�ش كلمة ّ
منو ًها مبناقبية املالزم
�أهايل البلدة
ّ
الوفيةّ ،
�أول ال�شهيد �سمعان.
كذلك� ،ألقى رئي�س احتاد بلديات الكورة
ال�سيد بو كرمي كلمة �شكر فيها اجلمعية
على ه��ذه اللفتة ال��ك��رمي��ة .ت�لاه كل
من رئي�سة النادي ال�سيدة �شاهني و�أمني �سر
جمعية كوكنتنغ ال�سيد �سا�سني ،اللذين
اعتربا �أن كل من ارتدى ثياب اجلندية هو
م�شروع بطل وم�شروع �شهيد كما �شهيدنا
الغايل املالزم �أول �سمعان.
وبعد ق�صائد �شعرية من ال�شاعر غ�سان �شديد
عن بطوالت اجلي�ش و�شهدائه� ،ألقى والد
ال�شهيد جورج �سمعان كلمة �شكر فيها
كل من �ساهم يف اجن��اح هذا احلفل ،ثم
�أعلن ممثل قائد اجلي�ش بدء الدورة الريا�ضية
يف ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة وال��ت��ي جمعت فريقي
اجلي�ش ونادي الطالئع (كفتون) وانتهت
بفوز الفريق الأول الذي ّ
ت�سلم ك�أ�س الدورة.
ّ
املنظمة
قدمت رئي�سة اجلمعية
ً
وختاماّ ،
دروع��ا تقديرية لكل من
كري�ستال �سامل
ً
ممثل قائد اجلي�ش و�أهل ال�شهيد.
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ذكرى اجلندي ال�شهيد
جمال الها�شم يف القب ّيات

القبيات� ،أقيم قدا�س يف ذكرى ا�ست�شهاد اجلندي
يف بلدة
ّ
جمال جان الها�شم ،ح�ضره العميد �أنطوان �أنطون ممثالً
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،رئي�س البلدية ال�سيد
عبدو عبدو والأهايل وفوج الك�شاف من �أ�صدقاء ال�شهيد.
بعد القدا�س� ،ألقى ممثل قائد اجلي�ش العميد �أنطون
كلمة قال فيها« :يف يوم الوفاء لرفيق ال�سالح اجلندي
متيز به
ال�شهيد جمال ،ن�ستذكر ب�إكبار و�إج�لال ما
ّ
ال�شهيد من ف�ضائل �أخالقية حميدة ،والتزامه ر�سالة
اجل��ن��دي��ة .لقد عرفناه ق���دوة ب�ين رف��اق��ه يف االن�ضباط
واملناقبية ،يندفع يف تنفيذ املهمات �إىل �أق�صى احلدود،
ويتحمل ال�صعاب وامل�شقات برحابة �صدر ،ويبذل اجلهد
ّ
والتعب والعرق ب�صمت و�إب���اء ،وم��ا ك��ان اخلطر يثنيه
حلظة عن القيام بواجبه �أو الإ�سراع لاللتحاق بوحدته،
وما كانت ر�صا�صات الغدر لتنال من عزميته و�شجاعته،
حتى لو �أدى به ذلك �إىل اال�ست�شهاد ،كما ح�صل معه على
يد تلك الع�صابات الإرهابية املجرمة .هذا ما ن�ش�أ عليه
ال�شهيد يف مدر�سة اجلي�ش ،وقبل ذلك يف مدر�سة العائلة،
ويف بلدته القبيات� ،أحد مقالع �أبطاله الذين نفتخر بهم
ونعتز».

لواء امل�شاة
ال�ساد�س
يكرم �شهداءه
ّ
باحتفال
يف غابة �أرز
اللقلوق
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�أق���ام ق��ائ��د ل���واء امل�����ش��اة ال�ساد�س
بالوكالة العميد الركن فادي داود
اً
احتفال يف غابة �أرز اللقلوق ،متّ
خالله زرع �شجرة �أرز با�سم كل
من �شهداء اللواء الذين �سقطوا منذ
�أحداث خميم نهر البارد وحتى اليوم.
ح�ضر االحتفال �إىل جانب قائد
ال���ل���واء وع����دد م���ن ���ض��ب��اط��ه ،ذوو
الع�سكريني ال�شهداء وق��ادة قطع
وم��دع��وون .وبعد زرع �أغ��را���س الأرز
التي حملت �أ�سماء �شهداء اللواء،
ّ
�سلمت دروع تذكارية للأهايل حفر
على كل منها �شعار اللواء ،وعبارة:
مند �أج�سامنا
«تقت�ضي البطولة �أن
ّ
ج�س ًرا ،فقل لرفاقنا �أن يعربوا».

كما كانت لرئي�س البلدية و�شقيق ال�شهيد وال�شاعر �سايد
خمايل ،كلمات ّنوهت بت�ضحيات اجلي�ش اللبناين ومزايا
ال�شهيد� ،أزاح بعدها العميد �أنطون ال�ستارة عن الن�صب
التذكاري الذي �أقيم للراحل مببادرة من الأ�صدقاء وبدعم
ّ
ت�سلم �أهل
تخليدا ل��ذك��راه .كما
من البلدية ،وذل��ك
ً
تكرميية من قيادة اجلي�ش.
درعا
ال�شهيد ً
ّ

يف �سجل
اخللود

العميد الط ّيار املتقاعد
فهيم احلاج

العميد الركن الط ّيار املتقاعد
خليل مطر
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الطيار
نعت ق��ي��ادة اجلي�ش العميد
ّ
املتقاعد فهيم احلاج الذي يّ
توف بتاريخ
.2015/10/12
 من مواليد  1935/8/10يف امل��روج –املنت.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط
 ّطيار اعتبا ًرا من .1954/10/1
ّ
طيار اعتبا ًرا
 رقّ��ي �إىل رتبة م�لازم ّمن  ،1957/9/20وت���د ّرج يف الرتقية
طيار اعتبا ًرا من
حتى رتبة عميد ّ
.1984/1/1
 حائز:• و�سام  1961/12/31التذكاري.
• ميدالية اليوبيل الف�ضّ ي للقوات اجلوية
من قبل اجلمهورية العربية املتّ حدة.
نعت قيادة اجلي�ش العميد الركن
الطيار املتقاعد خليل مطر الذي يّ
توف
ّ
بتاريخ .2015/10/2
 من مواليد  1945/3/14يف الناعمة –ال�شوف.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط
 ّطيار بتاريخ .1967/11/9
ّ
طيار اعتبا ًرا من
 رقّ��ي لرتبة م�لازم ّ ،1971/3/1وتد ّرج يف الرتقية حتى رتبة
طيار اعتبا ًرا من .1995/1/1
عميد ّ
 حائز:• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الثالثة.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الثانية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.

• و���س��ام الن�سر للطريان م��ن الدرجة
الأوىل.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين الف ضّ� ي.
• و���س��ام الن�سر للطريان م��ن الدرجة
املمتازة.
• و�سام الأرز من رتبة فار�س.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الثانية.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الأوىل.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة كومندور.
الوطنية.
• و�سام الوحدة
ّ
مرتني.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ّ
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �أربع ّ
 مت�أهل بدون �أوالد.• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و���س��ام الن�سر للطريان م��ن الدرجة
أقدمية.
املمتازة بال
ّ
• و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة
الف�ضّ ية.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �ست ّ
• تهنئة ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجلي�ش �ست
مرات.
ّ
مرتني.
• تهنئة قائد القوات اجلوية ّ
• تهنئة قائد قاعدة رياق اجلوية.
عدة دورات درا�سية يف الداخل ويف
 تابع ّاخلارج.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

وداع املقدم
و�سيم منذر اخلطيب
�شيعت قيادة اجلي�ش
ّ
و�أه���ايل بلدة �شحيم
يّ
وحملة الروي�س املقدم و�سيم منذر اخلطيب الذي توف بتاريخ
 2015/10/26نتيجة مر�ض ع�ضال .وكان جثمان املقدم
اخلطيب قد نقل من امل�ست�شفى الع�سكري املركزي
يف بدارو يف اجتاه منزل ذويه يف حملة الروي�س ،يف موكب
تقدمه �إخوته وعائلته و�أقربا�ؤه ورفاق ال�سالح ويف طليعتهم
ّ
وفد ع�سكري برئا�سة العميد الركن جهاد عمر ممثلاً
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،و�ضباط من الأجهزة
الأمنية ،وعدد كبري من الأهايل.
بعد ال�صالة على روح املقدم اخلطيب� ،ألقى ممثل قائد
اجلي�ش كلمة قال فيها:
ً
نودع رفيقا عزيزًا
«بكل مرارة و�أ�سىّ ،
من رف��اق ال�سالح ،خفق علم البالد
ب��اك�� ًرا يف قلبه قبل �أن يخفق �أم��ام
ناظريه ،و�سرت يف عروقه حمبة الوطن
التي �أ�ضاف �إليها ما نهله من ح�ضن
عائلة �أ�صيلة ،وم��ن ف�ضائل أ�ب��وي��ن
���ص��احل�ين ،وم��ن بيئة وطنية �صافية
متيزت بها بلدته �شحيم ،رفيقة اجلي�ش
ّ
ميم وجهه
ال�سراء
يف
وال�ضراء ،فكان �أن ّ
ّ
ّ
�شطر امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وهي املالذ واحل�صن وال�سياج،
ّ
ً
ي�ضج بروح العزم والعنفوان،
تلميذا
كليتها
منت�سبا �إىل
ً
ّ
ً
ويكر�س
وي�ضحي،
ثم �ضابطا يف �ساحات الواجب ،يبذل
ّ
ّ
ّ
مهماته على
كل تفكريه وجهده ووقته يف �سبيل �إجناز
ّ
�أكمل وجه».
و�أ�ضاف« :تلك هي ب�ضع �صفات من احلياة الع�سكرية
لفقيدنا الغايل املقدم و�سيم ،الذي كان ي�ضع ن�صب عينيه
لكن يد الق�ضاء
دائما� ،أنه م�شروع �شهيد يف �سبيل لبنان،
ّ
ً
والقدر �شاءت �أن ي�سلك طريق الآالم واملعاناة ،بفعل مر�ض
ٍ
ع�ضال � ّ
ّ
�شجاعة و�ص ٍ
رب ورجا ٍء حتى
بكل
أمل به ،ف�صارعه
الرمق الأخري.
مل ي�ست�سلم الفقيد للم�صاعب التي كابدها وهو على
فرا�ش املر�ض طوال فرتة مديدة من الزمن ،ومل ت� ّؤد به هذه
الظروف القا�سية �إىل االن�صراف عن �ش�ؤون م�ؤ�س�سته ووحدته،
فكان على توا�صل دائم مع ر�ؤ�سائه ورفاقه ،يتابع �أو�ضاعهم

ويطمئن منهم �إىل ح�سن �سري العمل وتنفيذ
عن كثب،
ّ
املهمات والن�شاطات املختلفة ،وهذا بالت�أكيد مبنزلة
ّ
�سجله الع�سكري النا�صع».
�شهادة �أخرى ،ت�ضاف �إىل
ؤكد ب�أن
وختم قائلاً �« :إننا يف يوم الوداع للفقيد العزيز ،ن� ّ
حية فينا ،و�ستبقى عائلته �أمانة يف �أعناق
م�آثره �ستبقى ّ
اجلي�ش ،الذي من �صلب قيمته ومبادئه� ،أن يبادل �أبناءه
العطاء بالعطاء ،والوفاء بالوفاء».
بعدها ،نقل اجلثمان �إىل م��داف��ن العائلة يف حملة
املطريات بعدما � ّأدت له ّ
التحية،
ثلة من مو�سيقى اجلي�ش
ّ
ليوارى يف الرثى.
ويف م��ا يلي ن��ب��ذة ع��ن ح��ي��اة املقدم
اخلطيب:
• من مواليد  1968/9/4يف �شحيم -
ق�ضاء ال�شوف.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط
• ّ
اعتبا ًرا من .1993/1/4
• رقّ���ي ل��رت��ب��ة م�ل�ازم اع��ت��ب��ا ًرا من
 ،1995/8/1وتد ّرج يف الرتقية حتى رتبة
مقدم اعتبا ًرا من .2013/7/1
حائز:
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الثالثة.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الثانية.
الف�ضية.
• و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة
ّ
• و�سام مكافحة الإرهاب.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �ست ّ
مرة.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �سبع ع�شرة ّ
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تهنئة نائب رئي�س �أركان.
مرات.
• تهنئة قائد مع�سكر �ست ّ
مرات.
• تهنئة قائد لواء خم�س ّ
• تهنئة قائد فوج.
عدة دورات درا�سية يف الداخل واخلارج.
 تابع ّ -مت� ّأهل وله ولدان.
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يف �سجل
اخللود

الرقيب حممد �شعالن نزها
نعت ق��ي��ادة اجلي�ش الرقيب حممد
�شعالن نزها الذي يّ
توف بتاريخ .2015/10/1
 من مواليد  1979/9/14يف نبحا ،ق�ضاءبعلبك ،حمافظة بعلبك  -الهرمل.
م�����ددت خ��دم��ات��ه اع���ت���ب���ا ًرا من
ّ
الفعلية
 ،2005/6/27ونقل �إىل اخلدمة
ّ
بتاريخ .2007/8/10
 من عداد لواء امل�شاة التا�سع – الكتيبة.91

الرقيب �سليمان �أحمد الديراين
نعت قيادة اجلي�ش الرقيب �سليمان
يّ
ت���وف بتاريخ
�أح��م��د ال���دي���راين ال���ذي
.2015/9/20
 من مواليد  1982/11/14يف ق�صرنبا،ق�ضاء بعلبك ،حمافظة بعلبك-
الهرمل.
م�����ددت خ��دم��ات��ه اع���ت���ب���ا ًرا من
ّ
الفعلية
 ،2005/5/23ونقل �إىل اخلدمة
ّ

اجلندي مهدي
ابراهيم جمعه
نعت قيادة اجلي�ش
اجل����ن����دي م��ه��دي
اب���راه���ي���م جمعه
يّ
ت���وف بتاريخ
ال���ذي
.2015/9/6
 م�����ن م���وال���ي���د 1995/10/27فــي
النبطية.
النبطية الفوقا ،حمافظة
ّ
ّ
مددت خدماته اعتبا ًرا من  ،2013/12/4ونقل �إىل
 ّالفعلية بتاريخ .2015/6/20
اخلدمة
ّ
 من عداد فوج التدخل اخلام�س. -عازب.
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 حائز:• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• ميدالية امل�ؤمترات للعام .2002
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�س
مرات.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ثالث
مرات.
ّ
مرات.
• تهنئة قائد اللواء �أربع ّ
• تهنئة قائد الكتيبة.
 مت�أهل وله ولد واحد.بتاريخ .2006/9/4
 م��ن ع���داد ل���واء امل�����ش��اة ال��ث��ال��ث –الكتيبة .34
 حائز:• و�سام مكافحة الإرهاب.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �أربع ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �أرب��ع
مرات.
ّ
 -عازب.

املمددة
املجنّد ّ
خدماته علي
عبد العزيز زود
نعت قيادة اجلي�ش
امل���م���ددة
امل���ج���نّ���د
ّ
خدماته علي عبد
العزيز زود الذي يّ
توف
بتاريخ .2015/9/15
 م�����ن م���وال���ي���د 1996/8/8يف تكريت ،عكار.
مددت خدماته اعتبا ًرا من .2014/11/20
 ّ من عداد لواء امل�شاة احلادي ع�شر – الكتيبة .112 -عازب.

وجهة نظر
بقلم:
جورج علم
كانت الإرادة الوطن ّية مت� ّأهبة عند املنعطف امل�صريي .احتالل يتال�شى مع �أمرباطور ّية هرمة،
يرتجل من موكب احللفاء بعد االنت�صار الذي حتقق يف نهاية احلرب العامل ّية ،ومعاناة
وانتداب ّ
اجتماع ّية  -اقت�صاد ّية �سرقت طحينها من �إهراءات القحط ،وعجنته يف معاجن اجلوع ،وخبزته
يف تنّور العوز والفاقة .لقد ذهبت خريات ذلك الزمان
مع رحيق الأر�ض الطيبة بعدما امتلأت جث ًثا،
وارتوت من دموع الثكاىل.
و�سط هذا اخل�ضم املتالطم تفتّحت
براعم اال�ستقالل يف لبنان ،والعديد
من دول املنطقة ،بعد قرون مديدة
من الظلم والظالم ّية� .إنه الربيع
ال��ذي ينبلج فجره من فجوات
امل�أ�ساة اخلر�ساء الهامدة فوق
�أ�شالء اخل��راب والدمار ،ين�شر
رويدا يف �أفياء املنطقة
رويدا ً
�أنواره ً
ت��ط��ورات دول ّية
على وق��ع
ّ
و�إقليم ّية خمتلفة.

ربيع ا

تقال
السس

 ..وربيع االسستغالل
ل

ربيع ذلك الزمان

ربيع الأربعينيات من القرن املا�ضي،
ك��ان��ت ل��ه نكهته اخل��ا���ص��ة .كان
واحدا،
ال�صوت اللبناين ال�شعبي الوطني
ً
من قمم اجلبال ،حتى فق�ش امل��وج...
«�إم���� ِ�ش على م��ا ي��ق� ّ�در ال��ل��هّ ...
ويللي
وطنية
م��ق� ّ�دروا رب��ك ي�صري؟!» .نخوة
ّ
ا�ستقاللية ،وب��وح من جرح الكرامة
ّ
للتكيف مع �أجواء
امل�شرئبة ،التواقة
ّ
تلك احلقبة املنت�شية بفرح االنت�صار
على الظلم ،واال�ستبداد ،واال�ستعباد،
وال�سخرة ،واملهانة.
واملذهبية والفئوية
الطائفية
كانت
ّ
ّ
ماثلة يف ربيع ذلك الزمان ،لكنّ ها
كانت حمت�شمة ،على خجل وت�أدب،
املواطنية،
ال يعلو �صوتها على �صوت
ّ
و«اللبنانية» .كان االعتزاز بالأ�صل ال
ّ
للخ�صو�صية
بالهوام�ش والبدع ،وكان
ّ

حرمتها ،ونكهتها ،والدليل �أن مقولة
«الدين لله ،والوطن للجميع» ،قد نبعت
من �صميم قناعة ،وفعل �إمي��ان ذلك
الزمن ،متعففة من زيف ال�شعارات،
ً
خ�لاف��ا ل��ل��واق��ع
وم��ك��ر امل����زاي����دات،
ال�صادم القائم على مداميك الطني
ال�صوان؟!...
املرتاخي ،بديلاً من مقالع
ّ
تك�سرت ن�صال كثرية يف زمن
رمب��ا
ّ
«�أف���ن���دم» ...و«�أم���رك با�شا» ،لكن
الوطنية منت�صبة يف وجه
بقيت الإرادة
ّ
العتمة الزاحفة املرتامية �آن��ذاك� ،إنها
املخ�ضب بدماء الأبطال
�إرادة البقاء،
ّ
ال�شهداء ،امل�صقول ب�أنني ال�شيوخ ،و�صراخ
الأط��ف��ال ،ونحيب الأم���ه���ات ...ومن
ي�ستطيع �أن يختزل �سنوات اال�ضطهاد،
ويخت�صر م�سافة املعاناة ،عندما يكون
حم�سوما بني موت ..وموت،
�ضي ًقا
ً
اخليار ّ
�أو موت ..وحياة؟!.

كتاب اال�ستقالل

ن�صبوا
ك��ث�يرون ه��م �أول��ئ��ك ال��ذي��ن ّ
�أنف�سهم �أ�ساتذة على تلك املرحلة،
لكن ّ
قلة من بينهم هي التي قر�أت
ومتعن.
بتمهل
كتاب اال�ستقالل
ّ
ّ
م�سطحا ،البع�ض الآخر
البع�ض ق��ر�أه
ً
ً
ب��ال��ط��ول وال��ع��ر���ض ،ب��ح��ث��ا عن
«الكلمة ال�����س��ح��ر ّي��ة» .فاته
�أن اال�ستقالل لي�س ق�صيدة
حب مهداة من �أدوني�س �إىل
ّ
حبيبته ع�شرتوت ،وال باقة
�صبية
�شعر من غزل ،بر�سم
ّ
مغناج تغ�سل قدميها عند
فق�ش امل��وج؟!� ...إنه �أبجدية
وطن ،وملحمة �أبطال كتبت
مبداد من الهمم والقيم وال�شيم.
بالت�أكيد مل يكن اال�ستقالل
��رد ف��رم��ان م��ن �سلطان الباب
جم� ّ
اً
العايل ،وال كتا ًبا منزل على ممالك
الطوائف واملذاهب� ،إنه – ويف كثري من
جوانبه  -من حوا�ضر البيت اللبناين
الأب���ي ،ال���ويف املتعط�ش لقيم احلياة
احلرة الكرمية.
العزيزة
ّ
�إنه �ألف باء الوطن ،و�أبجديته ،ومواويل
�صيفه و�شتائه ،ونكهة «الأجنحة
املتك�سرة» جل�ب�ران ،و«ال�����ش��خ��روب»
ّ
لنعيمة ،و«الرغيف» لتوفيق يو�سف
����واد ،و«���ص��خ��رة ط��ان��ي��و���س» لأم�ير
ع� ّ
أكادميية الفرن�سية� ،أمني املعلوف...
ال
ّ
�إن��ه �سرية �شعب د ّونها كبار من هذا
اجلبل الأ�شم بدماء الت�ضحية واملعاناة.

متغيرّ ات دول ّية

ي��ح��ـ��ل��و للبع�ض �أن ي��ق��ر�أ ك��ت��اب
خلفية ت��اري��خ� ّ�ي��ة،
اال���س��ت��ق�لال م��ن
ّ
فر�ضتها ظروف ،واعتبارات ،ومتغريات
كثرية ،منها :احلرب العاملية كقوة
ت��غ��ي�ير ّي��ة ف��ر���ض��ت م��ع��ادالت �أم��ن� ّ�ي��ة،
واجتماعية
و�سيا�سية ،واقت�صاد ّية،
ّ
ّ
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وجهة نظر
على ال��دول وال�شعوب ،وك��ان لل�شرق
حتول
الأو�سط الن�صيب الوافر منها� ،إذ
ّ
العثمانية �إىل «جبنة»
من «الرتكة»
ّ
االن��ت��داب .ث��م اتفاقية �سايك�س –
بيكو العام  ،1916والتي برزت كثمرة
تفاهم ���س� ّ�ري ب�ين فرن�سا واململكة
الرو�سية
املتحدة ،مب�صادقة الأمرباطور ّية
ّ
على اقت�سام الهالل اخل�صيب بني فرن�سا
وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ يف غرب
العثمانية.
�آ�سيا ،بعد تهاوي الأمرباطور ّية
ّ
وقد متّ الو�صول �إىل هذه االتفاقية ما بني
ت�شرين الثاين من العام  ،1915و�أيار ،1916
بني وزي��ري خارجية بريطانيا وفرن�سا،
مارك �سايك�س ،وفرن�سوا جورج بيكو،
وكان ن�صيب لبنان من �ضمن اجلبنة
ريا ،ولي�س �آخ ًرا ،انطالق
الفرن�سية .و�أخ ً
ّ
ربيع اال�ستقالل يف لبنان ،بالتزامن مع
احلراك الذي بد أ� يف �سوريا ،ثم يف م�صر،
وبع�ض دول املنطقة.
التاريخية
اخللفية
بالطبع مل تكن
ّ
ّ
مو�ضب �ضمن �صندوقة
معجم �أ���س��رار
ّ
ف��والذ ّي��ة ،و�إن ك��ان��ت ك��ذل��ك يف ما
ت�صح الآن،
الفر�ضية ال
م�ضى ،ف�إن هذه
ّ
ّ
يف زم���ن «ال��وي��ك��ي��ل��ي��ك�����س» ،وث���ورة
التكنولوجيا ،وهناك من ي�ؤكد اليوم،
الكونية
وب�شكل ج��ازم ،ب��أن احل��رب
ّ
مل تبد�أ نتيجة ح�سابات خاطئة� ،أو
طموحات جموحة ،بل كانت مبثابة
«ال�شر ال��ذي ال ب� ّ�د منه» لأنها كانت
ّ
مقرونة ب�سالل من الأه���داف واملرامي
الدولية
التي �أعدتها �شبكات املخابرات
ّ
ب�شكل وا�ضح ومتقن .والدليل �أنه بعد
�أن �سكتت املدافع ،وهمدت املعارك،
وهد�أت اجلبهات ،جاء االنتداب حاملاً
معه �أط��ب� ً
�اق��ا م��ن ال��وع��ود .وع��د بلفور
ال�بري��ط��اين بتق�سيم فل�سطني ،ووع��د
اجلرنال غورو الفرن�سي بلبنان الكبري
م�ستقلاً  ،لكن بعد فرتة من االنتداب
«ل��ت��دري��ب ال�شعب على �أن يحكم
نف�ســه بنف�سه؟!».

ال�شروال والقمباز

ملا ح��اول العر�ش الربيطاين الإخ�لال
ب��ال��وع��د ،واالم��ت��ن��اع ع��ن التنفيذ،
أمريكية ،حتت
�ضغطت املخابرات ال
ّ
ت�أثري اللوبي اليهودي على لندن مهددة
الوطنية،
بزعزعة ا�ستقرار العملة
ّ
و�ضرب اقت�صاد «بريطانيا العظمى» يف
ال�صميم؟!� ...أما يف لبنان فقد ّ
متثلت
ال�شعبية» بتكاتف ما بني
«االنتفا�ضة
ّ
و�سكان
ال�شروال والقمباز ،و�أهل اجلبل،
ّ
ال�ساحل ،و� ً
أي�ضا ب�صداح ال�صوت الواحد
الوطنية ال�صلبة:
النابع من الإرادة
ّ
ّ
ّ
«كلنا للوطن» ،بديال عن «كلنا
عالوطن» كما هو احلال الآن؟!...
هناك حقائق �أرب��ع حكمت ربيع
ذلك الزمن.
 احلقيقة الأوىل� :إن الربيع اللبناينقادته ث��ورة فكر ّية ح�ضار ّية �أربابها
�أدب��اء ،و�شعراء ،ومفكرون ،وكتّ اب،
و�صحافيون لهم ح�ضورهم ،ومكانتهم
يف لغة ال�ضاد ،واحرتامهم يف �أو�ساط الر�أي
وطنية،
ق�ضية
العام .كانت هناك
ّ
ّ
ّ
كل جهد وتعب لت�سويقها،
ت�ستحق
وال��دف��اع عنها ب�أ�سلوب مبتكر راق
وال�شفافية ،وال�صدق،
يعتمد احلجة،
ّ
يف �شرح الفكرة لبلوغ الهدف .اليوم،
احتلت التقنيات امل�ساحات ،و�شغلت
إعالمية،
الف�ضائيات كل الفراغات ال
ّ
ب������إدارة �شبكات م��ال� ّ�ي��ة و�سيا�سية
وخمابراتية لها �أهدافها التي ميكن
�أن تكون متعار�ضة مع الهدف الأ�سا�سي
والرئي�س.
مل يعد الهدف الوطني فوق �أي اعتبار،
ل ّأن هناك �أه� ً
�داف��ا م��اد ّي��ة ،ومعنوية،
وم�صلحية ي�صار �إىل الرتويج
و�سيا�سية،
ّ
ّ
االعالمية املثارة
ال�ضجة
لها من خالل
ّ
ّ
ح��ول الق�ضايا امل�صري ّية .ك��ان زمن
همة ،وعلو ،و�شمخة
اال�ستقالل على ّ
ر�أ����س نفتقر �إل��ي��ه��ا يف زم��ن الفو�ضى
والت�سيب.
ّ
ي��وم��ه��ا« :ال�شعب ي��ري��د اال�ستقالل
واحل��ر ّي��ة وال��ك��رام��ة الوطنية» ،اليوم

الطرح خمتلف« :ال�شعب يريد �إ�سقاط
الأن���ظ���م���ة» ،وق���د ���س��ق��ط��ت ف��ع�ًلااً يف
بع�ض ال��دول ،لكن مل ي ��أت بالأف�ضل
لغاية الآن .ومل يتمكن ال�شعب من
التفاهم على البديل ،لأن ال�شبكات
العنكبوتية ق��ادرة على دف��ع الأم��ور
ب��االجت��اه ال��ذي يخدم م�صاحلها ،قبل
م�صالح ال�شعب ،وهذا ما �أدى �إىل فو�ضى
ّ
م�سلحة ا�ستباحت �أوطا ًنا ،وكيانات،
اً
ا�ستقالل،
و�سيادات ...ربيع املا�ضي �أزهر
ربيع اليوم �أزه��ر عبثية �سافرة وخرا ًبا
ودما ًرا...
 احلقيقة الثانية� :إن الإرث الثقايفاحل�ضــاري امل��ت��ن� ّ�وع ك��ان ح��ا���ض� ًرا يف
زمن اال�ستقالل ،وعلى ح�شمة ،ودعة،
ّ
وت��رف��ع ،وت��ع��اون ،وح�شـد للطاقات
الوطنية
والإمكانات لبلوغ الأهـداف
ّ
ال�سـامية .اليوم ،ال ي��زال هــذا الإرث
مكوناتــه
وي�شكل مبجمـوع
قائمــا،
ّ
ً
ّ
الوطنية اللبنانية،
لوحة الف�سيف�ساء
ّ
لكن مع «بهرجة» �إعالمية فيها
الكثري م��ن الع�صبية امل�����ش��دودة �إىل
خارجية ت�ساهم يف
م�صالح خا�صة� ،أو
ّ
ت�سميم الأجواء �أكرث مما ت�ساعد على
حت�سينها وحت�صينها.
حتى احل��ي��اة احل��زب� ّ�ي��ة ك��ان��ت من
ّ
كل لبنان ،ولكل لبنان ،وعلى هيبة
لبنانيا،
وطنيا
و«�شياكة» ،تكت�سي ز ًّيا
ًّ
ًّ
يف ح�ين �أن��ه��ا ال��ي��وم �أ�شبه بتجمعات
مناطقية ،يكاد
مذهبية� ،أو
عائلية� ،أو
ّ
ّ
ّ
�أن ينعدم فيها احل��� ّ��س الوطني �أم��ام
الغلو الطائفي� ،أو املذهبي� ،أو العائلي،
ّ
�أو املناطقي ...م��اذا ت��غ�ّي�رّ ؟ .لقد تغيرّ
الكثري ،رمبا كان اال�ستقالل �أمنية
مقد�سة ،وملا
وطنية واح���دة ،جامعة،
ّ
حتول
حتقق وحت� ّ�ول �إىل خيمة واقية،
ّ
الوطن �إىل بيت مبنازل كثرية ،كما
هي احلال الآن؟!.

السستقالل
ربيع ا
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 احلقيقة الثالثة :وهي اقت�صادية �صرفــة.ل��ق��د رب��ـ��ـ��ط مو�ســم احل��ري��ر اجلبــل

و�أزماتهم ،وق�ضاياهم ،فهذا ظلم كبري،
وحتت وط�أة هذا الظلم ف�إن لبنان يعاين
نتيجة الرتاكمات ،والتداعيات ،و� ً
أي�ضا
حدة التجاذبات ،و�ضعف الإمكانات؟!.
ّ

حيتان امل�صالح ..والطعم

معا خارطة طريق
بال�سـاحل ،و�شكال ً
الريفية
ا�ستقاللية .كانت الأقبية
ّ
ّ
املعقودة القناطر على موعد مع كل
ربيع ال�ستقبال ع�شرات الألوف من دود
الريفية تربيتها
القز ،وتتولىّ العائالت
ّ
م�ستعينة ب����أوراق ال��ت��وت ك��ي تنمو،
وحتيك ال�شرانق الكبرية ،ومن النوع
التجاري اجليد ،وي�صار يف الوقت املنا�سب
�إىل جمعها وو�ضعها يف �أكيا�س من
اخلي�ش ،و�شحنهــا �إىل امل�صانــع اخلا�صــة
بها يف كفر�شيما ،وب��ي�روت ،و�سوق
جونيـة القدمي لتحليلها ،وا�ستخال�ص
خيط احلريــر منهــا ،وحتويلــه �إىل
م�صانــع احلياكــة واخلياطــة ،حتــى
يتغــاوى ال�شبــاب وال�صبايــا ب�شــاالت
احلريــر.
هذه «ال��دورة االقت�صادية ما بني اجلرد
حد بعيد يف
وال�ساحل»� ،أ�سهمت �إىل ّ
منعة البيت اال�ستقاليل اللبناين� .إنها ال
تزال �إىل اليوم ...لكن انتهى زمن «القز
والعز» ،وغابت تلك الزراعة – ال�صناعة
ّ
لتحل
عن الكثري من �أريافنا وقرانا،
مكانها ال�صناعات البديلة احلديثة
امل��ت��ط��ورة ..كنّ ا نتباهى بال�شروال،
واللبادة� ،أ�صبحت �صناعتنا اليوم بربطة
ّ
عاملية؟!.
عنق من ماركات
ّ

الريادة اللبنان ّية

 احلقيقة الرابعة :لقد ّخط لبنان بقلمه
العربية .كان من
ميثاق جامعة الدول
ّ
الطليعيينّ امل�ؤ�س�سني ،ح�ضر ب�إبداعه،
وانفتاحه ،وثقافته ،وت��ن� ّ�وع��ه ،وخ� ّ
�ط
أك���د �أم��ام
وثيقة احلياد ال�سيا�سي ،و� ّ
امللوك والر�ؤ�ساء والأمراء العرب ب�أنه «مع
الإجماع العربي ،عندما يجمعون...
ومع احلياد عندما يختلفون؟!» .لقد
حفظ للعروبة ال��ل��غ��ة ،وح��م��اه��ا من
«الترتيك» ،ق� ّ�دم لها الأدب ،وال�شعر،
والفل�سفة ،واالخ��ت��راع ،وال�سيا�سة
والدبلوما�سية ...كان حا�ضنة العرب،
ّ
وجامعتهم ،وم�ست�شفاهم ،وم�صيفهم،
وم�شتاهم ،وفندقهم ،و�صحيفتهم،
ومقهاهم .وال يزال يف مرتبة متقدمة يف
احلفاظ على هذا الإرث املعنوي ال�ضخم
والفخم ،لكن احلقائق املاثلة اليوم
على �أر���ض الواقع فا�ضحة وفادحة� ،إذ
لي�س بالقليل �أن يتحمل ك��ل هذا
الق�ضية
العبء من اللجوء نتيجة تفاعل
ّ
ّ
تخلى عنها الكثري
الفل�سطينية التي
ّ
من الأ�شقاء والأ�صدقاء؟! ..ولي�س بالقليل
منهكا نتيجة الربيع
نزوحا
ً
�أن يتحمل ً
العربي يف �سوريا� .أن يتحول هذا البلد
�إىل م�ستوعب ،مل�شاكل الآخ��ري��ن،

و
ر
ب
ي
ع
ا
ال
سست

ّ
خــط لبنــان بقلمــه وقلبــه وفكــره
�شرعة حقــوق الإن�ســان يف الأمــم
املتحــدة ،عند انطالقتهــا ،ومطالــع
بواكيــر ت�أ�سي�سها ،وم��ا ج��اد ب��ه ،ما
ه��و �إ ّال بع�ض مم��ا فيــه� ،أو مــا هــو
عليــه م��ن مكانــة و�إمكانــات.
وقدميــا
لكن لعبة الأمم مل ترحمــه،
ً
ّ
حتــط حيتان امل�صالح
قيــل« :عندمــا
يف حم��ي��ط��ات الأزم������ات ،ف�لا ت�س�أل
ع��ن ال��ط��ع��ـ��ـ��م� ...إنهــا الأ�سمــاك
بكبريهــا و�صغريهــا...؟!» .ولي�ست
امل�����س��أل��ة حم�����ص��ورة� ،أو مقت�صرة على
م�ساءلة احلا�ضر �أمام حمكمة املا�ضي،
�إن مثل ه��ذه امل��ع��ادل��ة غ�ير م��ط��روح،
خ�صو�صا �إذا ما �أخذنا بعني االعتبار
ً
ي�صح يف
ب�أن للظروف �أحكامها ،وما
ّ
قطعا.
ي�صح اليوم
ربيع اال�ستقالل ،ال
ً
ّ
وال��ف��ر���ض��ي��ات امل��ت��داول��ة يف املنتديات
إقليمية ،حول
ال�سيا�سية الدولية وال
ّ
ّ
حا�ضر املنطقة وم�ستقبلها ال ت��زال
حم��ا���ص��رة ب��ال��ك��ث�ير م���ن ع�لام��ات
اال�ستفهام� .إ ّال �أن الر�سائل املتداولة تقر أ�
من عناوينها ،والعناوين وا�ضحة ،كان
للعديد من ال��دول كياناتها املعروفة
بحدودها وم�ساحاتها ،با�ستقاللها،
و�سيادتها ،و�أنظمتها ،وقد �أ�ضحت اليوم
كيانات بحدود م�ستباحة ،وم�ساحات
ّ
مقطعة مقتطعة ،وا�ستقالالت فئوية
طائفية ع�شوائية ،و�سيادات
مذهبية
ّ
ّ
مبعرثة بني حملة ال�سالح ،و�أنظمة «مل
تركب على اجلال�س بعد» حتا�صرها
الكثري من عالمات التغيري ،والغ�ضب،
والفو�ضى ال��ع��ارم��ة ...بانتظار املب�ضع
اخلارجي الذي «يق�صق�ص ً
ورقا ي�ساويهم
نا�س ...ويق�صق�ص اً
دول ي�ساويها كيانات
مبعرثة؟!»...

غ
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درا�سات
و�أبحاث

�إعداد :د� .أحمد علو
عميد متقاعد

احلروب الهجينة
و�صفت هيئة الأركان العامة للقوات امل�س ّلحة الرو�سية
َ
بالنوع الرئي�س للنزاعات الدولية ،يف القرن احلادي والع�شرين ،واتهمت
الواليات املتحدة الأمريكية بخو�ض مثل هذه احلرب �ضد رو�سيا (ت�شرين
الأول  .)2014يف املقابل ر ّدت الواليات املتحدة الأمريكية ومعها الناتو
باملثل ،متّهمة رو�سيا بخو�ض حرب هجينة يف �أوكرانيا والقرم (�آذار
.)2015

احلرب الهجينة

()HYBRID WARFARE

قتال ب�أرواح الآخرين وب�أموالهم

ما هي احلرب الهجينة؟

احل���رب الهجينة م�صطلح جديد
يف ع��امل احل���روب احل��دي��ث��ة ،وه��ي وفق
بع�ض املراجع الأجنبية« ،ا�سرتاتيجيا
ع�سكرية مت���زج م��ا ب�ي�ن :مفاهيم
احل���رب التقليدية ،مفاهيم احل��رب
غري النظامية ،واحلرب الإلكرتونية».
واحل��رب الهجينة ميكن �أن تت�ضمن
الهجوم بالأ�سلحة النووية والكيميائية
والبيولوجية والإ�شعاعية ()RBCN
واملح�ضرة
وو�سائط املتفجرات املرجتلة
ّ
حمليا ،بالإ�ضافة �إىل حرب املعلومات.
ً
كان ﺍﻤﻟﻘدﻡ ﻲﻓ ﺍﺠﻟﻴ�ﺶ ﺍ�ﻷﻣﺮﻴﻛﻲ ﺑﻴﻞ
ﻧﻴﻤيث� ،أول من ﻭ�ﺻف هذه احلرب ب�أنها
«منوذج ﻋ�ﺼﺮﻱ ﺤﻟﺮﺏ ﺍﻟﻌ�ﺼﺎﺑﺎﺕ ﺣﻴﺚ
ﻳ�ﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﺤﻟدﻳﺜﺔ
وو�سائل متطورة ﺤﻟ�ﺸﺪ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻤﻟﻌﻨوﻱ
ﻭﺍﻟ�ﺸﻌﺒﻲ».
�أما الباﺣﺚ الأﻣﺮﻴﻛﻲ ﻧﺎﻳﺜﺎﻥ ﻓﺮﺍﻳﺮ من
«مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية الدولية»
ً
ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺁ�ﺧﺮ اعترب فيه �أننا
فقد ﻭ�ﺿﻊ
نكون �أم��ام ﺍﺤﻟﺮﺏ ﺍﻟﻬﺠﻴﻨﺔ «ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗ�ﺴﺘﺨﺪﻡ ﺠﻣﻤﻮﻋﺔ ّ
ﻣ�ﺴﻠﺤﺔ اﺛﻨﻦﻴ �ﺃﻭ �ﺃ ﻛﺮﺜ
ﻣﻦ ﺍ�ﻷ �ﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ ﺍ�ﻷ ﺭﺑﻊ الآتي
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ذك���ره���ا :ﺣﺮﺏ
ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﺣﺮﺏ
ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ،
ﻏﺮﻴ
�إﺭﻫﺎﺏ كوارثي،
وﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،
وذل����ك مل��واج��ه��ة
التفوق الع�سكري
املعادي».
ب�������دوره ،و���ص��ف
ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺍﻤﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻲﻓ
ﺍﺠﻟﻴ�ﺶ ﺍ�ﻷﻣﺮﻴﻛﻲ
ﺟﺎﻙ ﻣﺎﻛي���ووﻥ
ﺍﺤﻟﺮﺏ ﺍﻟﻬﺠﻴﻨﺔ
ﺑ�أنها «تلك ﺍﻟﺘﻲ
ﺗ�ﺸﻦ ﻲﻓ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ
ّ
ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺟﺒﻬﺎﺕ �ﺃﻭ ﺤﻣﺎﻭﺭ :ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟ�ﺴﻜﺎﻲﻧ ﻲﻓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟ�ﺼﺮﺍﻉ،
ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍلإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ
ﻣ�ﺴﺘﻮﻯ ﺍﻤﻟﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻲﻟ».
وي��ق��ول داف��ي��د كلكيولن �صاحب
كتاب «ح��رب الع�صابات العر�ضية»
( )The Accidental Guerillaال�صادر
يف ال��ع��ام �« :2009إن احل��رب الهجينة
ه��ي �أف�ضل تعبري وتف�سري للنزاعات

احلديثة واملعا�صرة» ،ولكنه ي�شدد على
مزيجا من احلرب غري
�أنها «تت�ضمن
ً
التمرد
النظامية واحلرب الأهلية و�أعمال
ّ
والإرهاب».
يف كتاب «فرانك هوفمان» ال�صادر
يف ال��ع��ام  2005بعنوان« ،ال��ن��زاع��ات يف
القرن الواحد والع�شرين� :صعود احلروب
الهجينة» ،يرد تعريف احلرب الهجينة
على �أنها «املزج ما بني تكتيك حرب

مدير معهد الدرا�سات الأمنية الوطنية
يف جامعة البا�سو -تك�سا�س يف الواليات
املتحدة (يف درا���س��ة من�شورة يف جملة
الناتو ّ �« :)2015 -إن كل تهديد ميكن
�أن يكون هجينً ا طاملا �أنه غري حمدود
ٍ
ٍ
واحد من �أنواع
ببعد
ب�شكل واحد� ،أو
احلرب و�أبعادها».

الع�صابات واجلماعات
الإره���اب���ي���ة وام���ت�ل�اك
ق��درات تقليدية و�أ�سلحة
ت�������ش���ب���ه ت���ل���ك ال���ت���ي
كانت ح�ص ًرا للجيو�ش
ال��ن��ظ��ام��ي��ة» .ويف ه��ذا
يتم «ا�ستخدام
ال�سياق
ّ
الأمن����اط املختلفة من
احل�����رب ،مب���ا يف ذل��ك
ال���ق���درات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة،
وال��ت��ك��ت��ي��ك��ات غري
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ،والأف���ع���ال
الإره���اب���ي���ة ،ب��الإ���ض��اف��ة

�إﻥ ﻣﺰﺝ �ﺃ �ﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻣﻦ ﺣﺮﺏ
جديدا،
ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺣﺮﺏ ﻏﺮﻴ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﻴ�ﺲ
ً
فقد ﺍ�ﺳﺘﺨﺪﻣﺖ عدة دول ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ
ﺍﻟﻌ�ﺴﻜﺮﻳﺔ �ﺿﻤﻦ �ﺳﻴﺎ�ﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ،

�إىل ن�شر الفو�ضى ال��ت��ي ت�ساعد على
تف�شي اجلرمية» .ووفق ر�أي��ه ف�إن الدول
واجل��م��اع��ات م��ن غ�ير ال����دول ،ت�سعى
لتطوير ق��درات جديدة (تكنولوجية
ّ
متوقعة) من �أجل
وتكتيكات غري
حتقيق م��ي��زة ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة وجت��نّ ��ب
املتفوق
املواجهة املبا�شرة مع اخل�صم
ّ
ع�سكر ًيا.
ويرى الربوفي�سور داميان فان بويفيلد

املركبة» وهذه
يف ما عرف بـ«احلرب
ّ
الت�سمية اعتمدها ﺍﻟﻜﺘّ ﺎﺏ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻮﻥ
تالفيا ملقارنة
(ﻭﺧ�ﺻو�صا ﻲﻓ �ﺃﻣﺮﻴﻛﺎ)،
ً
ً
ال�����دول ال��ت��ي خ��ا���ض��ت ه���ذه احل���روب
بحركات حترر خا�ضت حرو ًبا هجينة.
ومن الأمثلة على هذه احل��روب ،حرب
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍلأﻣﺮﻴﻛﻴﺔ �ﺿﺪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ عندما
متّ ت�شيكل ف��رق ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ �ﺃﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﻠﻴ�ﺸﻴﺎﺕ ﺤﻣﻠﻴﺔ

بني احلروب الهجينة واحلروب ّ
املركبة

ﻤﻟﻬﺎﺟﻤﺔ ﺍﺠﻟﻴ�ﺶ ﺍﻟﺮﺒﻳﻄﺎﻲﻧ ﻭﻁﺮﺩﻩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻤﻟﺘﺤﺪﺓ ﺍ�ﻷﻣﺮﻴﻛﻴﺔ التي ﻛﺎﻧﺖ
ﻗﺪ �ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍ�ﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻤﻟﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻤﻟﺘﺤﺪﺓ .فقد ﺍ�ﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻤﻟﻴﻠﻴ�ﺸﻴﺎﺕ
ﺍلأﻣﺮﻴﻛﻴﺔ يف ذلك الوقت ﺗﻜﺘﻴﻜﺎﺕ
ت�شبه �إﻰﻟ ﺣﺪ ﺑﻌﻴد تكتيكات
ﺍ�ﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺛﻮﺭﻳﺔ ﻭﺤﺗﺮﺭﻳﺔ
�أﺧﺮﻯ ﺗﻌﺘﺮﺒ ﺍﻟﻴﻮﻡ �إﺭﻫﺎﺑﻴﺔ .ويرى بع�ض
ﺍﻤﻟﺮﻛﺒﺔ
ﺍلباحثني الغربيني � ّأﻥ ﺍﺤﻟﺮﺏ
ّ
�ﺃﻥ ﺍﺤﻟﺮﺏ
ﺗﻌﺘﻤﺪه����ا ال���دول ،ﻲﻓ ﺣﻦﻴ ّ
ﺍﻟﻬﺠﻴﻨﺔ ي�ستخدمها العبون غري ﺍﻟﺪﻭﻝ،
�ﺃ ﻱ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻻ ﺗﺨ�ﻀﻊ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ومفهومها ﺣ�ﺴﺐ تعريف القانون الدويل.
ك���ذل���ك ،ي��رى
البع�ض �أن الدفاع
ﺍﻟ�ﺴﻮﻳ�ﺴﺮﻱ احلايل
��وذج���ا
ي��ع��ت�بر من� ً
ع��ن ال�سيا�سات
ال�����دف�����اع�����ي�����ة
ال��ن��اج��ح��ة ،التي
تعتمد �أ�ساليب
منوعة يف القتال.
ّ
ف����������إىل ج���ان���ب
اجلي�ش النظامي
ي����وج����د ﺟﻴ�ﺶ
وﻳﺘﻢ
�ﺷﻌﺒﻲ،
ّ
ﺍ�ﺳﺘﻨﻔﺎﺭ اجلي�شني
ﻭتعبئتهما ﺑ�ﺴﺮﻋﺔ
ﻤﻟﻮﺍﺟﻬﺔ �ﺃ ﻱ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﺧﺎﺭﺟﻲ� ،ﺿﻤﻦ
�ﺃﻧﻈﻤﺔ وق��واع��د
ﺤﻣﺪﺩﺓ تكفل
ت��ن��ا���س��ق الأداء.
ّ
ﺍﻤﻟ�ﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟ�ﺴﻮﻳ�ﺴﺮﻳﺔ
ﻭهكذا ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ
جاهزة ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ب�أ�ﺳﻠﻮﺏ احلرب التقليدية
معا،
ﻭب�أ�سلوب ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻌ�ﺼﺎﺑﺎﺕ ﻲﻓ ﺁ�ﻥ ً
ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍ�ﻷﻭﻝ ﻟﻠﺤﺮﺏ.
ك��ذل��ك فقد ﻟﻌﺐ الأن�����ص��ار ال��رو���س
ﺒﺮﻴﺍ �إﻰﻟ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺠﻟﻴ�ﺶ الأحمر
ﺩﻭ ًﺭﺍ ﻛ ً
ﺍﻟ�ﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻲﻓ ﺩﺣﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺯﻳﺔ ﺍﻤﻟﺤﺘﻠﺔ ﻭﻁﺮﺩﻫﺎ خالل احلرب
العاملية الثانية .وميكن اعتبار ﺍﻟ�ﺴﻴﺎ�ﺳﺔ
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درا�سات
و�أبحاث
ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍلإ�ﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍلإﻳﺮﺍﻧﻴﺔ
متميزة يف نوعها) قريبة
(و�إن كانت
ّ
ﺍﻤﻟﺮﻛﺒﺔ ،على الرغم من �ﺃﻥ
من احلرب
ّ
ت�سليح ميلي�شيات ﺍﺤﻟﺮ�ﺱ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍلإﻳﺮﺍﻲﻧ
يجعلها �ﺃ ﻗﺮﺏ �إﻰﻟ ﺍﺠﻟﻴ�ﺶ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ منها
�إىل ﻣﻴﻠﻴ�ﺸﻴﺎﺕ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻌ�ﺼﺎﺑﺎﺕ.
ﻛﻤﺎ �ﺃﻥ ﻣﻴﻠﻴ�ﺸﻴﺎ «ﺍﻟﺒﺎ�ﺳﻴﺞ» باتت
ﺗ�ﺴﺘﺨﺪﻡ حلماية ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ
�ضد
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ �ﺃ ﻛﺮﺜ مم��ا ت�ستخدم
ّ
الأخ��ط��ار اخلارجية .وميكن �أن نرى
�أمثلة ذات داللة يف جلوء �سوريا والعراق
واليمن يف الآون���ة الأخ�ي�رة �إىل اعتماد
املركبة والهجينة
�أمناط من احلروب
ّ
ت�شرتك فيها القوى النظامية �إىل جانب
امليلي�شيات والقوى ال�شعبية للوقوف يف
تهدد الوطن.
وجه املخاطر التي ّ

وناجز .وهذا يقودنا �إىل ا�ستنتاج مفاده �أن
بع�ض هذه احلروب «الهجينة» �إمنا هي
و«مرك َبة» ،تخو�ضها
«حروب بديلة»
ّ
ق��وى ك�برى بوا�سطة الع��ب�ين �أ�صغر،
بعد ا�ستغالل التناق�ضات وت�أجيجها
وتخ�صيب االختالفات الفكرية والدينية
واملذهبية والإت��ن��ي��ة داخ��ل املكونات
املتعددة يف جمتمع ما �أو دولة ما ،للو�صول
�إىل �أهداف ا�سرتاتيجية وحتقيق م�صالح
وغايات ال��دول الكربى وجتار احلروب.
وق��د تطول ه��ذه احل��روب وت�ستمر حتى
ت��دم�ير جيو�ش بع�ض ال���دول وتق�سيم
جمتمعاتها وتغيري �أنظمتها ال�سيا�سية �أو
خرائطها اجلغرافية �أو حتى التو�صل �إىل
ت�سويات واتفاقات جيو�سرتاتيجية على

م�ستوى الإقليم والعامل .لذلك ،ميكن
القول � ّأن احلرب الهجينة هي ،بالن�سبة
اىل بع�ض ال���دول ال��ك�برى ،بديل عن
احلروب التقليدية التي تُخا�ض بالو�سائل
الع�سكرية ال��ذات��ي��ة ،ل ّأن �أكالفها
ونتائجها �ستكون كارثية عليها
وعلى م�صاحلها يف حال خا�ضتها ب�صورة
علنية ومبا�شرة� .إنها باخت�صار «ا�ستثمار
ا�سرتاتيجي باحلرب والأم���ن بكلفة
�أق��ل» ،وذل��ك من خالل القتال ب ��أرواح
الآخ��ري��ن و�أم��وال��ه��م� ،سواء كانوا من
�أبناء البلد �أو من املرتزقة �أو من متعاقدي
ال�شركات الأم��ن��ي��ة اخلا�صة العابرة
ّ
املنظمات
للحدود� ،أو حتى من بع�ض
عامليا على �أنها �إرهابية.
امل�صنّ فة
ً

حروب العقدين الأخريين

مم��ا ال �شك فيه � ّأن احل���روب التي
اندلعت خالل العقدين الأخريين فوق
م�سارح متعددة ،وبخا�صة يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شرق �أوروباّ ،
تدل على �أن
الفاعلني من الدول �أو من غري الدول� ،إمنا
يخو�ضونها مبفهوم و�أ�ساليب «احلرب
الهجينة» التي تتداخل فيها وتتمازج
�أ���ص��ن��اف وط���رق و�أمن����اط م��ت��ع��ددة من
احلروب .فمن و�سائل احلرب التقليدية
امل��ع��روف��ة (دب��اب��ات و���ص��واري��خ وم��داف��ع
وطائرات) �إىل و�سائل وطرق حروب ال ِغ ِّر َّية
( )guerillasوقتال الع�صابات و�أعمال
ح��رب الإره���اب ون�شر ال��رع��ب ب�أب�شع
�صوره .كما ت�ستخدم الأطراف املتحاربة
مبعظمها ،عنا�صر احل��رب احلديثة،
كاال�ستغالل املمنهج لو�سائل الإعالم
واحلرب النف�سية واحلرب الإلكرتونية
وال�سيبريية ،حتى �أننا نكاد نرى تواز ًنا
ع�سكر ًيا ما بني املتحاربني من الدول
وغري الدول ،ما يطيل �أمد احلرب ويرفع
�أكالفها املادية والب�شرية ،ويحول دون
ح�سمها مل�صلحة �أي طرف ب�شكل �سريع
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املراجع:

- en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_warfare.
- www.reuters.com.
- www.nato.int ›... › Ukraine and Russia: the perceptions and the reality.
- www.bbc.com/news/world-europe.
- www.amazon.com/Hybrid-Warfare-Fighting.
- www.arab.rbth.com/science-and-technology/...
- www.bbc.co.uk/arabic/...
- www.merriam-webster.com/dictionary/hybrid
- www.maajim.com/dictionary/
- www.nato.int/docu/review/2015/Also-in-2015/hybrid...warfare.../
EN/
- https://sdarabia.com/...

ق�ضايا
�إقليمية

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

يطرح �أفيغدور ليربمان وحزبه العن�صري «�إ�سرائيل بيتنا» �أفكا ًرا مثرية للجدل داخل كيان العدو .ريغيف من حزب الليكود احلاكم،
وهذه الأفكار ت�سعى �إىل تكري�س يهودية و�صهيونية الدولة الإ�سرائيلية ،عرب م�شروع «قانون م�شروع قانون جديد من �ش�أنه �أن ي�ؤجج
ت�شريعا) منها ،القانون الذي غ�ضب �أع�ضاء الكني�ست العرب منهم
املواطنة» وهو واحد من �سل�سلة قوانني عن�صرية (�أكرث من ع�شرين
ً
على وج��ه اخل�صو�ص .فهو ين�ص على
يفر�ض عقوبة ال�سجن على كل من يُ ْحيِي ذكرى النكبة الفل�سطينية (.)1948
�إرغام �أع�ضاء الكني�ست اجلدد على �أداء
َق َ�سم الوالء لإ�سرائيل كدولة يهودية قبل
يتمكنوا من مزاولة عملهم يف �أروقة
�أن
ّ
الربملان الإ�سرائيلي .ويف ال�سياق ذاته
نقلت وكالة «�صفا» عن النائب العربي
لفظ هذه العبارة يف العام  ،2007ع�شية يف الكني�ست �إبراهيم برهوم قوله،
الهدف من القوانني العن�صرية
ت�ستهدف ه��ذه الت�شريعات ب�شكل �إع��ادة انطالق املباحثات بني اجلانبني �إن التعديل املقرتح يطالب ب ��أداء ق�سم
�أ�سا�سي هتك حقوق املواطنني العرب الفل�سطيني والإ�سرائيلي يف �أنابولي�س .ال��والء جلميع الراغبني باحل�صول على
و�إذالل��ه��م داخ��ل �إ�سرائيل ،لي�س على وا�ستطاع اللوبي ال�صهيوين الفاعل اجلن�سية الإ�سرائيلية من غري اليهود
�صعيد امل�ساواة والكرامة وحر ّية التعبري �ضمن الإدارة الأم�يرك��ي��ة �أن ي�ضغط عرب م�سار التجنّ �س ،وملواطني �إ�سرائيل
فح�سب ،بل ً
اي�ضا على �صعيد املحافظة باجتاه طلب االع�تراف بيهودية الدولة الذين يتقدمون للح�صول على بطاقة
والقومية مقابل فكرة ا�ستئناف املفاو�ضات ،الهوية الأوىل (وه��و �أم��ر �إل��زام��ي لكل
التاريخية
على ِ�سماتهم
ّ
ّ
عاما) .وتابع
والثقافية .والقالئل فقط يعرفون �أن وك��ان��ت الإدارة الأم�يرك��ي��ة اجلديدة مواطن يبلغ من العمر ً 16
ّ
لاً
�إ���س��رائ��ي��ل متنح جن�سيتها مبوجب برئا�سة باراك �أوباما قد و�ضعت على ر�أ�س برهوم قائ �« :أداء َ
الق َ�سم هذا هو الوالء
قانونني خمتلفني ،وذل���ك وف��ق واق��ع �أولوياتها �إعادة احياء م�سار التفاو�ض بني لدولة �إ�سرائيل كـدولة يهودية �صهيونية
ال�شخ�ص املعني (يهودي �أو غري يهودي) .الفل�سطينيني والإ�سرائيليني ،بعد ان ودمي��ق��راط��ي��ة ،ول��رم��وز ال��دول��ة وقيمها
فجميع املهاجرين اليهود ،لهم احلق يف كانت ّ
توقفت ل�سنوات عديدة .وين�ص وخدمتها ب ��أي �شكل من الأ�شكال
تلقائيا على اجلن�سية مبوجب م�شروع قانون املواطنة على تغيري تعريف من خالل اخلدمة الع�سكرية �أو خدمة
احل�صول
ً
يعرفها القانون» .والت�شريع
قانون «ح��ق ال��ع��ودة»� ،أم��ا فل�سطينيو �إ�سرائيل من دولة «يهودية ودميقراطية» بديلة كما ّ
 ،1948فهم يخ�ضعون لـ «قانون املواطنة» .لت�صبح «ال���دول���ة ال��ق��وم��ي��ة لل�شعب اجلديد يطالب مواطني �إ�سرائيل و�أولئك
وهذه املواطنة املت�شعبة هي بالذات التي اليهودي» وبالتايل هو يفر�ض َق َ�سم الوالء الذين مل يولدوا فيها ب�أن ي�ؤدوا َق َ�سم الوالء
جعلت من املمكن حرمان مواطني على �أي �شخ�ص يرغب يف احل�صول على لها للح�صول على حقوق املواطنة .ويف
�إ�سرائيل الفل�سطينيني من حق احل�صول اجلن�سية الإ�سرائيلية �أو ا�ست�صدار بطاقة حال امتنعوا عن ذلك يحرمون الكثري
على اجلن�سية� ،أو حتى حق الإقامة ،هوية خا�صة حتت �شعار «ال مواطنة بال من احلقوق املدنية مثل وثيقة الهوية،
عمليا تعطيل ال��ق��درة على
والء» .وطرحت ع�ضو الكني�ست مريي ما يعني
لزوجة �أو زوج من خالل التجني�س.
ً
القيام باملقت�ضيات احلياتية
ال��ي��وم��ي��ة ،م��ن قبيل فتح
الوالء مقابل اجلن�سية
تعريف
تغيري
على
املواطنة
قانون
م�شروع
ين�ص
ح�ساب م�صريف �أو احل�صول
لقد غابت عبارة «الدولة
على رخ�صة قيادة �سيارة...
ال��ي��ه��ودي��ة» ع���ن امل�����س��رح
�إ�سرائيل من دولة «يهودية ودميقراطية» لت�صبح
وي��ف��ر���ض ال��ق��ان��ون املقرتح
ال�سيا�سي ال��دويل طويلاً قبل
«الدولة القومية لل�شعب اليهودي» ،وهو يفر�ض
يف ج����ان����ب �آخ�������ر م��ن��ه،
�أن تعود يف الأع��وام القليلة
َ
احل�صول
يف
يرغب
�شخ�ص
أي
�
على
الوالء
م
�س
ق
َ
واج���ب اخل��دم��ة االج��ب��ارب��ة
امل��ا���ض��ي��ة .وك����ان رئ��ي�����س
بطاقة
ا�ست�صدار
أو
�
إ�سرائيلية
ل
ا
اجلن�سية
على
الع�سكرية �أو االجتماعية
ال���وزراء الإ�سرائيلي الأ�سبق
على املرت�شحني للمواطنة،
ايهود �أومل���رت �أ ّول من �أع��اد
هوية خا�صة حتت �شعار «ال مواطنة بال والء».

العن�صرية والتخبط ال�سيا�سي يف �إ�سرائيل
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�إحياء ذكرى م�ؤ�س�س �إ�سرائيل
لقد اعترب العرب امل��وج��ودون داخ��ل اخلط
دي��ف��ي��د ب��ن غ���وري���ون�« ،إن
الأخ�ضر �أنف�سهم �ضحية �أوىل لهذا القانون،
قانون القومية قد ي ��ؤدي �إىل
كونه يجربهم على الوالء لدولة احت ّلت �أر�ضهم
�ضع�ضعة املجتمع الإ�سرائيلي
واغت�صبت حقوقهم .وهذا هو الوجه احلقيقي
واحل� ّ�د من مكانة �إ�سرائيل
ويف حال رف�ض �أحدهم ف�إن
داخليا
كدولة دميوقراطية
يخول وزير الداخلية
القانون
مدعية ب�أنها
ً
ّ
لدولة كانت تتباهى �أمام العامل ّ
وخ��ارج� ً�ي��ا»� .أم��ا الدكتورة
�صالحية �سحب اجلن�سية
الدولة الدميقراطية الوحيدة يف ال�شرق الأو�سط.
�أوري�����ت ك��ام�ير فكتبت
منه .وي��رى بع�ض املحللني
ث��م��ة دول���ة
�أن الإ���س��رائ��ي��ل��ي�ين ي��ري��دون
ت���ق���ول« :ل��ي�����س ّ
دميقراطية يف العامل تطلب الوالء من
م��ن خ�ل�ال ال��ق��ان��ون اجل��دي��د خف�ض حماولة متييزها من �ش�أنها �أن ت�صطدم
ّ
ن�سبة العرب من  %20اليوم �إىل � 5أو  ،%6مبعار�ضة من مواطنني كثريين ،مبن مواطنيها ...ففي ال��والي��ات املتّ حدة
لأ ّنهم يخ�شون من التوازن الدميوغرايف فيهم اليهود .ور�أت ال�صحيفة يف التعديل الأم�يرك� ّ�ي��ة وفرن�سا ،ويف ك� ّ�ل ال��دول
يحق للمواطن التفكري
الدميقراطية،
يرا لل�شقاق،
ويخافون �أن ي�صبح العرب  %40و�أن ت�صبح
ّ
ً
«م�شروعا ك��ي��د ًي��ا ،م��ث� ً
ّ
مميزًا ،بل ورمبا غري د�ستوري» ،وا�ضافت :واالعتقاد كما يحلو له ،وال تطلب منه
الدولة ثنائية القومية .ويقول اخلبري
ِّ
الربوف�سور دان �آفون الأ�ستاذ يف اجلامعة «�إن الغالبية اليهودية يف �إ�سرائيل لي�ست دولته َق َ�سم ال��والء ،وال ت�شرتط ا�ستمرار
َ
مواطنته ب����أداء َق َ�سم كهذا .جميع
العربية �إن «هذا القانون يعبرّ عن مدى م�ضمونة �إىل الأب��د ،ولكن ثمة ثالثة
ّ
قلق اليهود اال�سرائيليني وخوفهم من عنا�صر ميكن �أن ت�ضمنها على املدى ال��دول  -ومن بينها �إ�سرائيل  -حتظر
التج�س�س واالتّ �صال
الغرباء ،ويعبرّ عن عمق امل�شكلة التي املنظور وه��ي� :إقامة دول��ة فل�سطينية� ،أعمال اخليانة مثل
ّ
ّ
وحتظر �أعمال العنف والتحري�ض،
وال��ت��خ��ل��ي ع��ن ح��ق ال��ع��ودة لالجئني بالعد ّو،
علينا مواجهتها».
والتهرب من ت�سديد ال�ضرائب .لكن
الفل�سطينيني �إىل ن��ط��اق �إ�سرائيل،
ّ
وقانون العودة الذي ي�سمح لكل يهودي احلديث يدور عن �أفعالٍ ال عن �أفكار
العرب �ضحية قانون املواطنة
لقد اع��ت�بر ال��ع��رب امل��وج��ودون داخ��ل باملواطنة»� .أما الكاتب عوفر �شيالح ومعتقدات ونوايا وبالتايل ،ف�إن انتهاك
َ
واملعتقد هو
اخلط الأخ�ضر �أنف�سهم �ضحية �أوىل لهذا فكتب يف �صحيفة «معاريف» يقول :ح� ّ�ر ّي��ة التعبري وال�ضمري
القانون ،كونه يجربهم على الوالء لدولة «�إن املقلق يف التعديل لي�س م�ضمونه وال م�سا�س �أ�سا�سي وخطري بركائز النظام
ّ
احتلت �أر�ضهم واغت�صبت حقوقهم .توقيته وال �صورتنا يف العامل ب�سببه ،بل الدميقراطي ،ل��ذا �سيعار�ض كل من
وهذا هو الوجه احلقيقي لدولة كانت كونه برها ًنا �آخر على ّ
بالدميقراطية هذه االنتهاكات
تغلب اخلوف ي�ؤمن
ّ
و�سيحاربها ما نب�ض قلبه باحلياة».
مدعية ب�أنها الدولة علينا».
تتباهى �أمام العامل ّ
وي�ستخل�ص بع�ض املحللني الإ�سرائيليني
م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى ان��ت��ق��د الرئي�س
الدميقراطية الوحيدة يف ال�شرق الأو�سط.
ي�را الإ�سرائيلي ال�سابق �شمعون بريي�س م��ن خ�لال ه��ذا اجل��دل ال��داخ��ل��ي� ،أن��ه
وه���ذه ال��دمي��ق��راط��ي��ة �أظ��ه��رت �أخ� ً
لاً
ّ
عجلت الغالبية اليهود ّية
كلما
وجهها العن�صري احلقيقي ،فهي تريد م�شروع الدولة القومية اليهودية قائ
ّ
�أن جتعل املواطن العربي الفل�سطيني �إنه «ي�شكل حماولة ال�ستغالل وثيقة وم��ن��دوب��وه��ا يف �إدراك احلقيقة التي
ُمفادها � ّأن من واج��ب الدميقراطية
داخل �إ�سرائيل� ،إن�سا ًنا من دون �أي هوية ،اال�ستقالل من �أج��ل جني مكا�سب
وتريد �أن تق�ضي على ما�ضيه وحا�ضره �سيا�سية م�ؤقتة» .و�أ�ضاف خالل مرا�سم �إت��اح��ة امل��ج��ال لل ّ
أقلـية العربية يف
املحافظة على هويتها و�إرثها
وم�ستقبله.
ّ
وثقافتها؛ وكلما تنازلت
انتقد الرئي�س الإ�سرائيلي ال�سابق �شمعون بريي�س
ّ
وممثلوها عن
هذه الغالبية
�شاهد من �أهله...
لاً
«ي�شكل
إنه
�
ئ
قا
اليهودية
القومية
الدولة
م�شروع
الرغبة يف التحكم بحياة
يف ه��ذا ال�سياق ،انتقدت
اجلمهور العربي ،و�إرغ��ام��ه
�صحيفة «ه�آرت�س» التعديل
حماولة ال�ستغالل وثيقة اال�ستقالل من �أجل
على تبنّ ي قيم غريبة ال
القانوين ،فر�أت يف افتتاحيتها
جني مكا�سب �سيا�سية م�ؤقتة ،وهو قد ي�ؤدي �إىل
ي�شعر ب ��أن��ه �شريك فيها،
�أن����ه م�����ض� ّ�ر وال ح��اج��ة ل��ه،
مكانة
من
واحلد
إ�سرائيلي
ل
ا
املجتمع
�ضع�ضعة
ّ
كلما �أمكن حت�سني الثقة
وقالت �إن �أح� ً�دا ال يعرف ما
ا».
ي
وخارج
ا
ي
داخل
دميوقراطية
كدولة
إ�سرائيل
�
بني الدولة واملواطنني العرب.
ه��ي ال��دول��ة ال��ي��ه��ودي��ة ،و�إن
ً
ً
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حتت
ال�ضوء

�إعداد:
ندين البلعة خريالله
كيف ين�ش أ� احل��راك امل��دين يف جمتمع ما؟ وما هي
ّ
تتحكم ب�سلوك الأفراد فيه؟
الآليات والديناميات التي
ّ
وما هي العوامل التي حتفزه وجتعلها جاذ ًبا للجماهري،
�أو على العك�س تقوده �إىل الف�شل؟ وما �أثر كل ذلك على
املجتمعات؟
عن هذه الأ�سئلة جتيب الدكتورة يف علم النف�س
االجتماعي والأ�ستاذ امل�ساعد يف اجلامعة اللبنانية �سحر
ً
�شارحة �سيكولوجية احلراك املدين.
حجازي،

�سيكولوجية التظاهرات والتحركات ال�شعبية
يف التعريف

ً
بداية تلفت حجازي �إىل �أنه ال تعريف
�وح��د ل��ل��ح��راك امل���دين� ،إذ تختلف
م� ّ
تعريفاته م��ن ب��اح��ث �إىل �آخ���ر ومن
جمتمع �إىل �آخر ،ولكن ُي ِ
جمع الكل
ع��ل��ى �أن���ه ع��ب��ارة ع��ن جم��م��وع��ة من
الأ�شخا�ص ،ي��ق� ّ�ررون تنظيم جهودهم
وغالبا ما يكون
معي.
لتحقيق هدف نّ
ً
هذا الهدف حت�سني الواقع وحتقيق نوع
من امل�ساواة االجتماعية� ،أو مواجهة
ظاهرة قد تكون م�سيئة للمجتمع.

املحركة
العوامل ّ

ت�شرح د .حجازي � ّأن احلراك ال ين�ش�أ
يتحرك �ضمن جمتمع
يف الفراغ ،بل
ّ
معي .هذا املجتمع هو جمال نف�س-
نّ
معينة هي
بدينامية
يتميز
اجتماعي
ّ
ّ
ّ
املكونني
نتيجة �سلوكيات النا�س
ّ
غالبا ما يكون هدفهم
ل��ه ،وال��ذي��ن
ً
ّ
التكيف مع متطلبات البيئة
� ّإم��ا
ّ
معينة
�أو حت�سينها� ،أو تلبية حاجة
ّ
بيولوجية �أو اجتماعية
ق��د ت��ك��ون
ّ
ثمة ع� ّ�دة �أ�سباب
�أو �إن�سانية ...لذلك ّ
نف�س -اجتماعية حتفّ ز احلراك.

املحفزات االجتماعية

ت������ ّؤدي ال���ظ���روف االج��ت��م��اع��ي��ة غري
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ما هي الآليات
التي حتكم �سلوك امل�شاركني فيها؟
امل�ستقرة وح��االت القلق االجتماعي
ّ
�أحيا ًنا �إىل �إث��ارة ح��راك م��دين .فحني
يكون املجتمع يف حالة غليان ،تغيب
املرجعية ال��واح��دة ،في�شعر النا�س ب�أن
التدابري االجتماعية القائمة والقوانني
والأنظمة املرعية الإجراء يف جمتمعهم
ال قيمة لها وال ت�ساعد يف تغيري الو�ضع،
�سلبية وي� ّؤدي
دينامية
يحرك
ّ
ّ
الأمر الذي ّ
�إىل انطالق �سريع للحراك ملناه�ضة
الالم�ساواة والالعدالة وتغيري الظروف.
ي�شكل تغيرّ القيم واملعايري
كذلك
ّ
مع ال��وق��ت ،داف� ً�ع��ا لبع�ض اجلمعيات
للتحرك �ضمن ن�شاطات خارج النطاق
الر�سمي ق��د ت��ت��ط� ّ�ور �إىل ت��ظ��اه��رات،
خ�����ص��و� ً��ص��ا يف ظ���ل ال����واق����ع احل���ايل
للمجتمعات حيث مل يعد الإن�سان قاد ًرا
ّ
والتطور
املتطلبات املادية
على جماراة
ّ
التقني ال�سريع .وي��دع��م ه��ذا العامل
� ً
أي�ضا جتان�س الو�ضعيات االجتماعية،
فكلما كان القائمون باحلراك من

طبقة اجتماعية متجان�سة
�أو من جمعيات مت�شابهة
من حيث الو�ضع االجتماعي �أو الق�ضايا
املثارة ،كلما �ساعد هذا الأمر يف تو�سيع
احلراك وتعزيزه وزيادة العدوى االنفعالية
التي تن�ش�أ من خالله ،وبالتايل ين�ش أ�
ت��واف��ق ح��ول ���ض��رورة التغيري يف ق�ضية
معي ،ما
معينة� ،أو معاجلة مو�ضوع
نّ
وتو�سعه.
يزيد من ثبات احلراك ّ

العوامل النف�سية

�إىل امل��ح��فّ ��زات االجتماعية ،تدخل
تفعل احل���راك امل��دين
ع��وام��ل
نف�سية ّ
ّ
أهمها العدوى
�أو حتفّ ز على ن�ش�أته و� ّ
االجتماعية .فهناك نوع من الالوعي
اجل��م��اع��ي يف ك��ل جمتمع ميكن
و�صفه على �أ ّنه ا�ستعداد م�شرتك للت� ّأثر
بالعاطفة �أك�ث�ر م��ن ال��ت��أث��ر بالعقل
واملنطق .وكلما كانت الق�ضية التي
تتبنّ اها اجلمعيات امل�شاركة يف احلراك
�أك�ثر �إن�سانية ولها �أب��ع��اد عاطفية،
وحدة
كلما ت� ّأججت م�شاعر الأف��راد
ّ

ً
قابال لكل ما يقوله ال�شخ�ص
القائد ( )leaderيف احل��راك،
في�صفّ ق له ويتبعه ،ما يزيد القائد
قدر ًة على الإيحاء والت�أثري بالنا�س
ال��ذي��ن ال يحتاجون �إىل دليل
�شخ�صا ما بل
منطقي لي�ؤ ّيدوا
ً
يت� ّأثرون بالإيحاء العاطفي الذي
ّ
ميثله.
وم��ع ال��ع��دوى والإي���ح���اء ،جند
ال��رغ��ب��ة ب��ال��ت��م��اث��ل� ،أي رغبة
الإن�سان يف �أن يكون مثل غريه،
التكيف مع من حوله
�سعيا �إىل
ً
ّ
والتماثل م��ع اجلماعة لكي
ال ُين َبذ .وقد �أثبت علم النف�س

انفعاالتهم الفردية
وبتنا �أم��ام ما ُيع َرف
بالعدوى االجتماعية.
ً
م��ث�لا،
ل��ن��ف�تر���ض
معينة
� ّأن جمعية
ّ
تنا�ضل ���ض� ّ�د الفقر،
�شاهدت �صورة لرجل
�ن ي��ب��ح��ث عن
م�����س� ّ
الطعام يف النفايات،
ه���ذه ال�����ص��ورة تخلق ل���دى �أف����راد ه��ذه
اجلمعية ح��ال��ة م��ن ال��ت ��أث��ر واحل���زن،
فيتناقلونها ،ويزيد الت� ّأثر من فر ٍد �إىل
�آخ��ر� ،إنها ال��ع��دوى االجتماعية التي
تخلق حالة من الهيجان واال�ستعداد
لتغيري الواقع ،فن�صبح �أمام وحدة نف�سية
ت�ساعد على ت�صريف النزعات النف�سية
الفردية الكامنة لدى كل �إن�سان ،الأمر
ت�صرفات قد
ي�شجع �أحيا ًنا على
الذي
ّ
ّ
�شغبا.
تعترب ً
ُي�ضاف �إىل ذلك ،عامل الإيحاء الذي
نعني به القبول املبدئي لالن�صياع لفكرة
تهي�ؤ
معينة ،فيكون الفرد يف حالة
ّ
ّ
ذهني و�سلوكي لرف�ض �أو ت�أييد فكرة
مطروحة يف احل���راك .ت�أييده يجعله

االجتماعي �أن �سلوك ال�شخ�ص حني
عما يكون
يكون مبفرده يختلف ّ
عليه حني يكون يف تظاهرة ،حيث
يغيب املنطق ويهيمن الإيحاء والرغبة
ويعزز
بالتماثل على معتقدات الفرد.
ّ
هذا العامل ،ت�شارك امل�س�ؤولية� ،إذ تغيب
يف احل��راك امل�س�ؤولية الفردية املبا�شرة
عما يح�صل ،وتظهر امل�س�ؤولية اجلماعية
ّ
املو ّزعة على كل من ي�شارك فيه ،ما
وجناحا.
يجعله �أكرث انت�شا ًرا
ً
كما � ّأن لو�سائل الإع�لام والتوا�صل
مهما يف هذا املجال.
االجتماعي دو ًرا
ًّ
فتناقل الأخ��ب��ار وت��ك��راره��ا يف �أك�ثر
م��ن م��وق��ع وو�سيلة خمتلفة ،يجعل
ي�صدقونها وك�أنها حقيقة ثابتة
النا�س ّ

ال ميكن مناق�شتها و�إن مل تكن
كذلك.

�أ�سباب �أخرى

�إىل الأ���س��ب��اب ال�سابقة امل�صنّ فة يف
والنف�سية
خانتَي املحفّ زات االجتماعية
ّ
للحراك ،ت�أتي �أ�سباب �أخ��رى �إ�ضافية
لتكون هي � ً
املقوية
أي�ضا من العوامل
ّ
للحراكات املدنية ومن بينها:
 التما�س اخل�ير وحتقيق امل�صلحةالعامة� ،أي �أه��داف احل��راك التي ترنو
�إىل خ�ير النا�س واملجتمع ع�بر تغيري
الواقع الب�شع لبع�ض الفئات املهمومة �أو
اجتماعيا �أو املعنّ فة .هذا النوع
املهم�شة
ً
ّ
من ال�شعارات ي�ساعد
يف عملية الإي��ح��اء
وزيادة عدد املنا�صرين
وتو�سيع احلراك.
 ت��واف��ر �أ���ش��خ��ا���صحمركني ()leader
ّ
ي���ك���ون���ون مب��ث��اب��ة
يتجمهر حولها
ن��واة
َ
اجل����م����ي����ع ،ف��ع��ل��م
ؤك��د نزعة
النف�س ي�� ّ
دائما
الإن�سان ليكون ً
حتت �سلطة قائد ما.
ّ
املنظمون هذا
يختار
يتميز بالكاريزما
القائد الذي يجب �أن
ّ
وال�شخ�صية اجلاذبة التي تعرف كيف
تخاطب امل�شاعر والعاطفة ال العقل،
فيبتعد يف �إطار العدوى االنفعالية عن
املنطق وي�ستثري �شفقة النا�س وحما�ستهم
مم���ا ي��ط��رح احل��ل��ول واخل��ط��ط
�أك�ث�ر ّ
واال�سرتاتيجيات .وحني تتحرك امل�شاعر
فيتم
ويت�صعد احل��راك
يتخدر العقل
ّ
ّ
ّ
ا�ستغالله من قبل و�سائل الإعالم ب�سرعة
قيا�سية في�سري كالنار يف اله�شيم.
 ثقافة امل�شاركني ووج��ود امل�شاهري:يحاول ّ
منظمو �أي حراك ا�ستغالل بع�ض
ّ
املثقفني والذين يكونون
امل�شاهري �أو
ّ
ثقافيا ،حيث يوفرّ
يف م��واق��ع م ��ؤث��رة
ً
دعما وا�ستمرارية للحراك
وج��وده��م
ً
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حتت
ال�ضوء
متاهيا
وي�شجع النا�س على امل�شاركة
ً
ّ
به�ؤالء امل�شاهري.
م��ن جهة �أخ����رى ،ت��دخ��ل التن�شئة
ٍ
ب�شكل
االج��ت��م��اع��ي��ة وب��ي��ئ��ة ال��ف��رد
�أ�سا�سي يف حتديد م�شاركته �أو عدمها
ً
مثال
يف احلراك .فالأغنياء واملي�سورون
يرف�ضون عاد ًة امل�شاركة يف �أي حراك �أو
تظاهرة لأي �سبب كان ،حتى لو كانوا
م�ؤمنني بالق�ضية وداعمني لها معنو ًيا.
� ّأما الآخ��رون الذين يعانون الفقر والعوز
فكلمة واح��دة كفيلة با�ستثارتهم

و�إنزالهم �إىل ال�شارع للم�شاركة يف �أي
حتول �إىل �شغب.
حراك حتى لو ّ

�إيجابيات و�سلبيات

ت�شرح د .ح��ج��ازي �أن لكل ح��راك
�إي��ج��اب��ي��ات��ه و�سلبياته ،ول��ك��ن كل
معينة ت� ّؤثر
يتميز بخ�صو�صية
جمتمع
ّ
ّ
يف طبيعة احلراك و�أهدافه .ومع ذلك،
ميكننا حت��دي��د بع�ض الإي��ج��اب��ي��ات
وال�سلبيات التي ت�شمل �أي حراك مدين
ٍ
ب�شكل عام.
يف ت ��أث�يره الإي��ج��اب��ي ،يعترب احل��راك
معينة،
و�سيلة لإلقاء ال�ضوء على ظاهرة ّ
�أو �إن��ذا ًرا من القاعدة ال�شعبية للطبقة
احلاكمة ح��ول ت��� أ� ّزم و�ضع املجتمع
ورغبة ال�شعب يف حماربة الظاهرة امل�سيئة
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يتفكك ،وبالتايل
ملجتمعه حتى ال
ّ
يكون احلراك �إنذا ًرا بالأ�سو�أ �إذا مل تتّ خذ
اخلطوات الالزمة لت�صويب الو�ضع .كما
قد يكون لفتً ا النتباه قادة املجتمع �إىل
ّ
تتف�شى من
ظاهرة اجتماعية خطرية
دون درايتهم ،وذلك بهدف و�ضع خطط
ملواجهة هذه الظاهرة والتوعية حولها
تت�سبب بانهيار املجتمع .ويف هذا
كي ال
ّ
نوعا من الوحدة
الإطار يخلق احلراك ً
وال�صهر يف بوتقة واح��دة ملجموعة من
الفئات االجتماعية التي قد تختلف
بالقناعات ال�سيا�سية �أو االنتماءات �أو
تكون من مناطق خمتلفة.

يف املقابل ،ال ميكن �أن نغفل عن
�سلبيات احلراك املدين الذي قد يخلق
إرباكا يف املجتمع ويزيده عدم ا�ستقرار.
� ً
فاملجتمعات التي تتظاهر وتتحرك
هي لي�ست تلك املي�سورة والتي ت� ّؤمن
ً
�رمي��ا ،و�إمن���ا هي
للمواطن
عي�شا ك� ً
املجتمعات اجل��ائ��ع��ة وال��ف��ق�يرة التي
وتلبي الدعوة �إىل احل��راك فور
تنتف�ض
ّ
ّ
تلقيها ،وعدم ا�ستقرار هذه ال�شعوب قد
يتحول من ح��راك �سلمي �إىل �أعمال
ّ
وت�صعدت ،قد ت�صل
تكررت
�شغب �إذا ما
ّ
ّ
�إىل حالة من الثورة �أو ما ي�شبه الثورة،
بح�سب ن�سبة تنظيم احلراك ومتويله.
فاحلراك يبد أ� عفو ًيا ،ولكن ا�ستمراره
ً
ً
ّ
وت�سويقــا
متويــال
يتطلب
وتو�سعه
ّ
وقــادة.

ما الذي ي�ؤ ّدي �إىل نهاية احلراك؟

حول هذه النقطة تقول حجازي� :إن
ج��ز ًءا من العوامل امل �� ّؤدي��ة �إىل نهاية
مب�سبباته .ف�إذا فقدت
احلراك يرتبط
ّ
َ
الق�ضية �أو ال�شعار وهجهما ،و�إذا مل يطل
احلراك الن�سبة الأكرب من النا�س فهو
حتما �إىل الف�شل .وكمثال على
�آي��ل
ً
ذل��ك ،نالحظ �أن ال�شعب اللبناين ملا
معينة و�أظهر
كان اجتمع حول ق�ضية ّ
دعمه مبختلف الطرق ،لو مل تطرق هذه
الق�ضية ،وهي النفايات باب كل واحد
�صحته ،الأمر الذي مل ن�شهد
منّ ا
ّ
وتهدد ّ
ً
له مثيال من قبل.
يتم ا�ستغالل و�سائل
كذلك �إذا مل ّ
الإعالم والتوا�صل االجتماعي بال�شكل
يتمكن احل���راك من
ال�صحيح ،ل��ن
ّ
النجاح وحتقيق �أهدافه .فالفرد يتفاعل
مع التعليقات التي ت َ
ُن�شر يف هذه الو�سائل
ويتحم�س للم�شاركة.
غ�ضبا
وي�شتعل
ً
ّ
يف اخلال�صة ،حت��ذّ ر د� .سحر حجازي
م��ن ال��ت��ج��ارب ال�سلبية ال��ت��ي عرفها
العامل العربي للحراكات املدنية التي
تطورت ب�شكل دراماتيكي ،و� ّأدت �إىل
ّ
ٍ
عنف ودما ٍر وتدخل خارجي ما زاد من
حالة عدم اال�ستقرار فيها .وبالتايل ف� ّإن
احلراك املدين حالة دينامية �ضمن املجال
النف�س -اجتماعي الذي يعي�ش فيه الفرد،
ٍ
ب�شكل �إيجابي
وال�ستمرار هذه الدينامية
ومت�س
يجب �أن تكون �أهدافها �سامية
ّ
�أكرب قدر ممكن من م�شاعر الأفراد
ّ
والقيمني
املنظمني
واهتماماتهم ،وعلى
ّ
وحتركاتهم
ق�ضيتهم
عليها �أن يدر�سوا
ّ
ّ
مهماتهم بال�شكل
ب�إمعان ،و�أن يو ّزعوا
ّ
ال�صحيحُ ،ليكتب حلراكهم النجاح.
كما تدعو النا�س �إىل �أن يعوا �أهمية
امل�شاركة يف احلراك ،لكنها حتذّ رهم
من كونه ً
حدين ،ففي حني قد
�سيفا ذا َّ
يكون �أدا ًة لتطوير املجتمع �إذا ح�سن
تنظيمه ،قد ي �� ّؤدي يف املقابل �إىل هدم
موحدة،
املجتمع �إذا مل يكن له مرجعية ّ
ي�سهل ا�ستغالله مل�آرب
فغياب املرجعية
ّ
تفكك املجتمع!
ّ

�إقت�صاد
ومال

�إعداد:
تريز من�صور

مير االقت�صاد اللبناين مبرحلة هي ال ّ
أدق يف تاريخه منذ اال�ستقالل.
ّ
امل�ؤ�شرات االقت�صادية ترتاجع مبجملها ،لت�ؤذن بانهيار كبري� ،إذا مل
يتم تدارك الأم��ور .فمن الرتاجــع الكبيــر يف القطاع العقــاري
ّ

االقت�صاد اللبناين
والأرقام املخيفة
اال�ستقرار النقدي يخرق
وحيدا جدار ال�صعوبات
ً
�شلوق�« :شرطان لتاليف االنهيار»

عميد كلية العلوم االقت�صادية و�إدارة
الأعمال يف اجلامعة اللبنانية الدكتور
غ�سان �شلوق �أو���ض��ح �أن «جمموعة
م ��ؤ���ش��رات ت�تراك��م م��ن��ذ ب��داي��ة ه��ذه
ال�سنة لتعطي �صورة �سلبية عن الو�ضع
االقت�صادي ،ومنها على �سبيل املثال،
العجز الكبري يف ميزان املدفوعات الذي
بلغ يف الن�صف الأول من ه��ذه ال�سنة
نحو  1320مليون دوالر ،وتراجع امل�ؤ�شر
االقت�صادي ال��ع��ام ال��ذي ي��ع� ّ�ده م�صرف
لبنان ،بن�سبة تقارب اخلم�سة يف املئة
خالل الن�صف الأول من هذه ال�سنة.
ي�ضاف �إىل ما �سبق ،جمموعة كبرية
املكملة،
م��ن ال��ع��وام��ل الب�سيطة
ّ
منها ،تراجع حركة البناء والتجارة
اخلارجية ،انخفا�ض قيمة ال���واردات
بن�سبة  11يف املئة وقيمة ال�����ص��ادرات
بن�سبة خم�سة يف املئة � ً
أي�ضا يف الن�صف
الأول م��ن ال��ع��ام اجل���اري ،وت��راج��ع يف
امل ��ؤ���ش��رات املختلفة ال��ت��ي ي ��ؤخ��ذ بها
90
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�إىل الرتاجــع يف النمــو ،ويف ال�صــادرات ال�صناعيــة والزراعيــة
والت�سليفــات...
بني مطلع اال�ستقالل وال�ستينيات من القرن املا�ضي ،مل يكن عجز
املوازنة العامة يتخطى الـ 3يف املئة ...وبينما كان لبنان يبيع الكهرباء
ل�سوريا ،وكانت م�ؤ�سـ�سة كهرباء لبنان ّ
أرباحا ،بتنا اليوم �أمام
حتقق � ً
ّ
لي�شكل
عجز �سنوي يف الكهرباء ي�صل �إىل ملياري دوالر ،وهو يزحف
نحو  50يف املئة من عجز املوازنة.
ّ
ما هو واقع االقت�صاد اللبناين بالأرقام ،وهل من نوافذ يطل منها
الأمل؟ �إثنان من �أهل االخت�صا�ص يعر�ضان لـ«اجلي�ش» ر�ؤيتهما للواقع
ال�صعب.

لقيا�س احلركة الإقت�صادية».
و�أ�ضاف الدكتور �شلوق« :باخت�صار
كل هذه العوامل ت�ؤكد ما هو معروف
ب��االن��ك��م��ا���ش امل��ل��ح��وظ يف الن�شاط
االقت�صادي خ�لال ال�سنوات الأخ�يرة.
بد �أن ينظر �إليه مع النظر
وهذا الأمر ال ّ
يف الوقت عينه �إىل ارتفاع الدين العام

الذي يبلغ يف �صيغته ال�صافية
(وه��ي �صيغة غري دقيقة)،
نحو الـ  60مليار دوالر.
ك��م��ا ينبغي ال��ن��ظ��ر �إىل
حدة بع�ض امل�ؤ�شرات
ا�شتداد ّ
�سيما
االج��ت��م��اع��ي��ة ،ال ّ
الهجرة ،ات�ساع دائرة الفقر،
ت��راج��ع م�ستوى املعي�شة،
وال��ب��ط��ال��ة ...ول��ك��ن على
الرغم من كل ذلك ،ف�أنا من الذين
يعتقدون ب���� ّأن ك��ل ه��ذه امل��ؤ���ش��رات،
ميكن �أن تنقلب ب�سرعة ويف حلظة
واحدة ر� ًأ�سا على عقب� ،إذا حتقق �أمران
واج��ب��ان هما :انتخاب رئي�س جديد
للجمهورية ،و�صياغة م�شروع اقت�صادي
انقاذي ولو حمدود ،ي�ؤدي �إىل دعم عملية

اخلروج من هذا النفق .و�إذا كان ذلك
حتميا بالن�سبة � ّ
إيل ،ف�إن اخليار الآخر
ًّ
هو �أن ي�ستمر الو�ضع على ما هو عليه،
ما يعني �أننا نتجه يف وقت غري بعيد،
ورمبا خالل �شهور قليلة (رمبا نهاية
العام) �إىل ما ي�شبه االنهيار ال�شامل».
و�أ���ض��اف�« :إن تنامي الدين هو من
�أخ��ط��ر الأم���ور التي ت��واج��ه االقت�صاد
ال��ل��ب��ن��اين ال��ي��وم ،وع��ل��ى ال��رغ��م من
الت�صدي له ومعاجلته
خطورته ميكن
ّ
ب�شيء من الي�سر� ،شرط توافر بع�ض
خ�صو�صا �أن الدين ال يقا�س
العنا�صر،
ً
بحجمه فقط� ،إمن��ا بثقل خدمته.
والعنا�صر ه��ي :ح�سن �إدارة ال��دي��ن،
ومعاجلة كلفته� ،أي معاجلة م�ستويات
الفوائد ،ومعاجلة الو�ضع االقت�صادي
ال��ع��ام ،ا�ستنا ًدا �إىل معطيات الدين
وم�ستويات تطوره.
و�إنني �أراهن على عودة اللبنانيني �إىل
بعيدا عن االعتبارات
ذواتهم ،والتقرير
ً
ال�ضيقة ،لينه�ضوا ببلدهم.
ال�صغرية
ّ
ويف هذه احلالة ،ف ��إن عملية ال�صعود
لن تكون �صعبة� ،شرط توافر الوعي
والرجال».
ويف اخلتام ي�شري �شلوق �إىل
�أن اقت�صاد

لبنان بني مطلع اال�ستقالل و�ستينيات
متقد ًما بو�ضوح
القرن املا�ضي ،كان
ّ
عدة دول �أوروبية .فالناجت القومي
على ّ
مما هو عليه
كان لديه يومها� ،أف�ضل ّ
يف اليونان و�إ�سبانيا وحتى �إيطاليا يف
بع�ض ال�سنوات.

احلاج :اال�ستقرار النقدي يخرق
جدار ال�صعوبات املالية

مدير التحرير االقت�صادي يف جريدة
«ال�����س��ف�ير» ع��دن��ان احل����اج (رئ��ي�����س
جمعية الإع�لام��ي�ين
االقت�صاديني) يعترب �أن
ّ
اله�ش
الو�ضع الأم��ن��ي
يف امل��ن��ط��ق��ة العربية
وك��ذل��ك يف ال��داخ��ل
ج��دا
ال��ل��ب��ن��اينّ � ،أث����را ً
ع���دة ن�شاطات
ع��ل��ى
ّ
اقت�صادية يف لبنان.
م���ا ج��ع��ل ال��رك��ائ��ز
الثالث الرئي�سة التي
حتفّ ز االقت�صاد اللبناين ،يف تراجع
م�ستمر و�أرقامها تظهر بو�ضوح العجز
يف االقت�صاد:
 -1اال�ستثمارات والر�ساميل الواردة ،وقد
تراجعت خالل الثمانية الأ�شهر الأوىل
من العام � 2015أكرث من  3مليارات
دوالر� ،أي مب��ع��دل  33يف
املئة .ويعود
ذل���ك �إىل
ان��خ��ف��ا���ض
ا لتحو يال ت
اخل��ارج��ي��ة،
ب�سبب غياب
اال���س��ت��ث��م��ارات
اخل�����ارج�����ي�����ة
�سيما
والعربية وال ّ
اخلليجية منها.
خ�ص حتويالت
يف ما ّ
اللبنانيني العاملني
يف اخلارج ،فقد بلغت
نحو  6مليارات دوالر،

بعد �أن كانت  8.4مليارات دوالر يف
الفرتة نف�سها من العام املا�ضي .وال�سبب
ع��ائ��د �إىل م��غ��ادرة معظم ع��ائ�لات
العاملني يف اخل���ارج لاللتحاق برب
الأ�سرة.
م�شروعا يف لبنان،
كما � ّأن من ميلك
ً
ّ
قل�ص ن�شاطه ب�سبب الظروف ،ناهيك
ع��ن ت��راج��ع عملية ���ش��راء العقارات
من قبل املغرتبني اللبنايني ،والتي قد
تكون النقطة الأ�سا�سيـة يف الركود
االقت�صادي.
 -2الو�ضع ال�سيا�سي،
وقد تراجع ومعه تراجع
ع��دد ال��زائ��ري��ن العرب
�سيما اخلليجيني
وال
ّ
منهم.
 -3حركة ال�صادرات
الزراعية وال�صناعية،
وح��ال��ه��ا لي�س �أف�ضل
م��ن ح��ال الركيزتني
ال�سابقتني ،فال�صادرات
تراجعا من  200مليون
�سجلت
ً
الزراعية ّ
دوالر �إىل  160مليون دوالر� .أما ال�صادرات
ال�صناعية فقد تراجعت بن�سبة 10
يف امل��ئ��ة ،بحيث ك��ان��ت ح��ت��ى �آب
املا�ضي  3.4مليارات دوالر و�أ�صبحت اليوم
 2.7مليارات دوالر .و�سبب هذا الرتاجع،
�سيما
�إقفال املعابر يف بع�ض الأحيان وال ّ
اللبنانية ال�سورية ،وبالتايل زيادة كلفة
الت�صدير.
و�أ�ضاف احلاج« :ال�سوق العقاري ت�أثرّ
� ً
أي�ضا ،ب�سبب انعدام اال�ستقرار ال�سيا�سي
ي�شكل �أحد �أركان
والأمني ،وهو الذي
ّ
الن�شاط االقت�صادي يف لبنان ،فاملبيعات
العقارية تراجعت حتى بداية �آب من
العام احلايل حواىل مليار دوالر �أي 14.5
يف املئة».
واعترب احلاج �أن هذا القطاع كان
ينمو �سنـو ًيا بن�سبــة  22يف املئة ،وهو
اليوم قائم على القرو�ض ال�سكنية
لأ���ص��ح��اب ال��دخ��ل امل���ح���دود ،بحيث
�شكلت ن�سبة  54يف املئة من احلوافز
ّ
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�إقت�صاد
ومال
قدمها م�صرف لبنان للإقرا�ض
التي ّ
علما �أن بع�ض امل�ستثمرين
ال�سكني.
ً
يف القطاع العقاري العرب ب��د�أ يبيع
عقاراته.

املالية العامة

خ�ص املالية العامة� ،أو�ضح احلاج،
يف ما ّ
ا ّن��ه منذ ال��ع��ام  2006ال توجد موازنة
مما يعني �أن النفقات
عامة يف لبنانّ ،
تتم �إال وفق التقديرات ويف
والإيرادات ال ّ
غياب احل�سابات الدقيقة ،وعلى الرغم
من ذل��ك ،ف ��إن عجز املوازنة يف العام
يقدر بـ  7700مليار لرية �أي (5،5
ّ ،2015
ميول من
مليار دوالر) ،وهو ّ
�سندات اخلزينة ،الداخلية
واخلارجية.
ال���دي���ن ال���ع���ام ال��داخ��ل��ي
يبلغ  42.5مليار دوالر (65
�أل��ف مليار ل�يرة لبنانية)،
�أي ب��زي��ادة �أك�ثر م��ن  7يف
املئة �سنو ًيا� .أم��ا بالن�سبة
اىل الدين اخلارجي ،فهو يف
حدود  27مليار دوالر ،ويزداد
���س��ن��و ًي��ا ن��ح��و  3.2يف امل��ئ��ة.
وبالتايل ف�إن �إجمايل الدين
العام يناهز الـ 70مليار دوالر،
�أي ب��زي��ادة �أك�ث�ر م��ن 5.5
يف املئة �سنو ًيا ،فالنفقات مل ترتاجع،
بينما الإي��رادات ترتاجع بن�سبة  4.4يف
املئة .ون�سبة الدين العام الإجمايل تفوق
الـ  127يف املئة من الناجت املحلي الذي
يبلغ  50مليار دوالر.
ي�شكل
�أم��ا ميزان املدفوعات ال��ذي
ّ
الفارق بني الأم��وال الداخلة �إىل لبنان
ف�سجل عج ًزا قيمته
واخلارجة منه،
ّ
 1317مليون دوالر ،مقابل  131مليون
دوالر للفرتة نف�سها من العام .2014
و�أما الت�سليفات امل�صرفية للقطاعات،
فقد تراجعت حواىل  42يف املئة ب�سبب
الأو�ضاع الأمنية وال�سيا�سية.
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الكهرباء

ي�ؤكد احلاج �أن �إنتاج الكهرباء قد
تراجع بن�سبة حواىل  2يف املئة مقارنة
م��ع ال��ع��ام املا�ضي ال��ذي �شهد تقنينً ا
مما
ً
قا�سيا ،لكن الو�ضع كان �أف�ضل ّ
هو عليه هذا العام.
ويقول :باملبد�أ يحتاج لبنان �إىل 3000
ميغاواط�/ساعة من الطاقة �سنو ًيا،
حاليا  1500ميغاواط/
ي �� ّؤم��ن منها
ً
�ساعة� ،أي ن�صف الكمية مبا فيها
�إنتاج البواخر .وقد رفعت هذه الأخرية
طاقة �إنتاجها من  280ميغاواط�/ساعة
مم��ا يعني
�إىل  380ميغاواط�/ساعةّ ،
حتولت من عن�صر م�ساعد يف �إنتاج
�أنها ّ
الطاقة �إىل عن�صر �أ�سا�سي يف �إنتاج الثلث

املح�صلة ف�إن �أكرث من 23
منها .ويف
ّ
م�ؤ�ش ًرا من �أ�صل  34م�ؤ�ش ًرا اقت�صاد ًيا ،هي
يف حال تراجع يف النمو مقارنة مع العام
املا�ضي.

املرحلة ال ّ
أدق منذ اال�ستقالل

ريا ،يرى احلاج �أن االقت�صاد اللبناين
�أخ ً
أدق يف تاريخه منذ
مير مبرحلة هي ال ّ
ّ
اال���س��ت��ق�لال ،بحيث مل يكن عجز
املوازنة ي�صل �إىل �أكرث من  3-2يف املئة
قبل احل��رب يف العام  .1975بعد ذلك
بد�أ يرتفع نتيجة فقدان الدولة موارد
�إي��رادات��ه��ا يف امل��راف��ق العامة وامل��راف��ئ.

لكن حتى العام  ،1978كان لبنان
يبيع كهرباء �إىل ���س��وري��ا ،وكانت
ّ
�اح��ا ،فيما
كهرباء لبنان
حتقق �أرب� ً
عجزها ال�سنوي ي�صل اليوم �إىل ملياري
لي�شكل نحو 50
دوالر ،وه��و يزحف
ّ
يف امل��ئ��ة م��ن عجز امل���وازن���ة ،وكلفة
العجوزات الرتاكمية لكهرباء لبنان
تفوق (من دون فوائد)  7.23مليار دوالر
لت�شكل نحو  50يف املئة
وهي تزحف
ّ
من الدين العام.
ب��د م��ن الإ����ش���ارة �إىل �أن
ول��ك��ن ال ّ
املعطيات االقت�صادية اليوم قد تغيرّ ت،
وحجم االقت�صاد كرب ،بحيث �أن الناجت
املحلي يف ال�سبعينيات كان  3مليارات
دوالر ،بينما هو اليوم  50مليار دوالر.

وباملح�صلة ف�إن القطاعات االقت�صادية
ّ
واملرافق العامة يف البالد تعاين اليوم
�صعوبات مالية ،و�صعوبات يف التطوير،
يف ظ� ّ�ل ال��ظ��روف ال�سيا�سية والأمنية
القائمة يف لبنان واملنطقة العربية.
ويخرق هذه ال�صعوبات عن�صر اال�ستقرار
النقدي الذي يقوم على �سيا�سة � ّأدت �إىل
تكوين احتياطي كبري من العمالت
الأجنبية يتخطى الـ  45مليار دوالر ،مع
ا�ستمرار القطاع امل�صريف وم�صرف لبنان
يف متويل احتياجات الدولة عن طريق
االكتتاب ب�سندات اخلزينة و�شهادات
الإيداع.

نحن والقانون
�إعداد :د .نادر عبد العزيز �شايف
حمام بالإ�ستئناف
كر�س امل�شرتع اللبناين حق الدفاع امل�شروع يف املادة  184من قانون العقوبات التي ن�صت على
ّ
ّ
حمق وال مثار على
تعر�ض غري
�أنهّ :
يعد ممار�سة حق كل فعل ق�ضت به �ضرورة حالية لدفع ّ
النف�س �أو امللك �أو نف�س الغري �أو ملكه ،وي�ستوي يف احلماية ال�شخ�ص الطبيعي وال�شخ�ص املعنوي...
ً
ويعترب الدفاع امل�شروع ً
مقر ًرا جلميع الأفراد ،يبيح لهم ارتكاب اجلرمية
حقا مو�ضوع ًيا
مطلقا ّ
تهددهم عند ا�ستحالة اللجوء �إىل
ا�ستثناء على الأ�صل العام الذي مينعها ،وذلك لدرء الأخطار التي ّ
ً
الأجهزة املخت�صة ال�ستيفاء احلق �أو ملنع وقوع ال�ضرر ،وذلك تغلي ًبا مل�صلحة املعتدى عليه على
م�صلحة املعتدي الذي �أهدر حماية القانون وانتهك قواعده.

حق الدفاع
امل�شروع عن
النف�س �أو املال
ال�شروط القانونية حلق الدفاع
امل�شروع

يحدد القانون ثالثة ���ش��روط لي�صبح
�اع��ا
ب��الإم��ك��ان اع��ت��ب��ار ف��ع��ل م��ا دف� ً
م�شروعا ،وهي وفق الآتي:
ً
ٍّ
تعر�ض حال غري حمق
• ال�شرط الأول ،وجود ّ
وال مثار:
التعر�ض �أو خطر االعتداء :ومعناه
• وجود ّ
تعر�ض باخلطر يهدد
�أن ي�صدر عن املعتدي ّ
نف�س املعتدى عليه �أو ماله� .أما �إذا ملح
قادما من دون �أن يكون
�شخ�ص خ�صمه
ً
قد �صدر منه جتاهه �أي فعل ينذر بخطر،
فال جمال للتذرع بالدفاع ما مل تكن
هناك ظروف �أخرى مبنية على �أ�سباب
معقولة تفيد بتوافر اخلطر .وال ي�شرتط يف
التعر�ض املهدد باخلطر �أن يكون عملاً
ّ
إيجابيا ،بل يكون مبجرد االمتناع
�
ً
املخالف للقانون ،ك�إكراه الأم على
عدم �إر�ضاع وليدها ...وال حمل للدفاع
�إذا انتهى اخلطر قبل ح�صول ال�ضرر .فال
يجوز مثلاً للمعتدى عليه� ،أن ي�ستعمل
ال�سالح املنزوع من املعتدي بعد انتهاء
اخلطر ،لأن عمله ي�صبح جمرد انتقام
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�شروطه و�صوره
ومفاعيله
يعاقب عليه القانون.
� ّأما �إذا انتهى اخلطر بعد ح�صول ال�ضرر
وامتام اجلرمية ،فيجوز للمعتدى عليه
اللجوء �إىل ا�ستعمال العنف �ضد املعتدي،
علما �أن حتديد الوقت الذي ينتهي فيه
ً
اخلطر يختلف باختالف اجلرائم وظروف
ارتكابها .ف�إذا كنا �أمام جرمية �ضرب
ح�صلت وانتهت ب�إ�صابة املعتدى عليه،
ف�إن هذا الأخري ال ي�ستطيع ممار�سة حق
الدفاع �إذا كان االعتداء غري م�ستمر.
� ّأم��ا يف اجلرمية املتمادية �أو امل�ستمرة
فيعترب اخل��ط��ر م�ستم ًرا ،مم��ا يبيح
الدفاع حتى تنتهي حالة اال�ستمرار .يف
ً
مثال يجوز للمخطوف
جرمية اخلطف
�أن يدافع عن نف�سه �ضد خاطفيه يف �أي
وقت �أثناء اخلطف.
ّ
تعر�ض خلطر حال :التعر�ض املربر
• وجود ّ
للدفاع ،هو �أن تق�ضي به �ضرورة حالية،
ويكون يف �إحدى �صورتني:
 اخلطر الو�شيك :وهو يفرت�ض �أن االعتداءمل يبد�أ بعد ،لكنه يف مرحلة التنفيذ �أو
على الأقل يف مرحلة املحاولة .فالقانون
املهدد باخلطر �أن ينتظر ابتداء
ال يلزم
ّ

االعتداء عليه حتى يربر له الدفاع ،و�إمنا
يجيز له الدفاع مبجرد �أن يتهدده اخلطر
ال��داه��م .فمن يخرج م�سد�سه وي�أخذ
بتجهيزه بالر�صا�صات ،يكون اخلطر
و�شيكا ويجيز الدفاع ،ولو مل
ال�صادر عنه
ً
يبد�أ ب�إطالق النار� ،أما �إذا كان اخلطر
ً
حمتمال يف امل�ستقبل ،فال يو�صف الفعل
تعر�ض وال يباح الدفاع .وال يكفي
ب�أنه ّ
�إ�شهار ال�سالح �أو التهديد به �أو و�ضع اليد
على مكان يف و�سط اجل�سم لقيام حق
الدفاع امل�شروع .فتقدير حلول اخلطر
يجب �أن ي�ستند �إىل اعتبارات مو�ضوعية
واقعية ،وال يجوز �أن يختلط باخلطر
الوهمي .ك ��أن يتوهم �صاحب املنزل
وجود �شخ�ص يرغب بال�سرقة ً
ليال فيطلق
يهم بالهرب و�إذ
عليه الر�صا�ص عندما
ّ
يهدد �شخ�ص
به �صديق للخادمة� ،أو �أن ّ
مزيف �أو ي�ضع يده على
�آخ��ر مب�سد�س ّ
و�سط اجل�سم حيث يكون امل�سد�س عادة،
ويتبني بعد الدفاع عدم وجود �سالح.
قائما
 اخلطر امل�ستمر� :أي الذي ما يزالً
ومل ينته ب��ع��د ،ك����أن يطلق املعتدي
ر�صا�صة على املجني عليه وي�ستعد
لإط�لاق الر�صا�صات الأخ��رى� ،أو يطعنه
بال�سكني ويتهي أ� للطعنات الأخ��رى،
فالدفاع هنا جائز لتفادي اخلطر الداهم.
� ّأما �إذا كان اخلطر قد متّ وانتهى ،ف�إن
نوعا من
�أي ردة فعل �ضد املعتدي تعترب ً
االنتقام وال ت�شكل حالة دفاع .لذلك
يجب �أن تكون ردة الفعل حا�صلة يف
الوقت الذي يكون فيه االعتداء يف طور
التنفيذ ،وغ�ير ممكن التغلب على
اخلطر الناجم عنه ،وهذا الأمر مرتوك
لتقدير القا�ضي.
التعر�ض غري حمق:
• �أن يكون ّ
ً
�أي �أن يهدد حقا يحميه القانون.
التعر�ض غري حمق ول��و كان
ويكون
ّ
جزائيا ،كاملجنون
املعتدي غري م�س�ؤول
ً
ً
�أو القا�صر دون ال�سابعة� ،إذا يجوز للمعتدى
تعر�ضهما
عليه �أن يدافع �ضدهما لأن ّ
غري حمق .و�إذا ا�ستخدم املعتدي احليوان
�أداة لالعتداء� ،أمكن للمعتدى عليه

�أن يدافع عن نف�سه بقتل احليوان،
ل ّأن فعل �صاحبه غ�ير حم��ق� .أم��ا �إذا
�صدر االع��ت��داء من احليوان من تلقاء
التعر�ض ب�أنه
ذاته ،ف�إنه ي�ستحيل و�صف
ّ
غري حمق ،وال يجوز الدفاع �ضده .و�إمنا
ميكن االحتجاج عندئذ بحالة ال�ضرورة
�سندا للمادة  229عقوبات،
�رد اخلطر
ً
ل� ّ
متنا�سبا واخلطر.
�شرط �أن يكون الفعل
ً
ومي��ن��ع على ال��ول��د ا�ستعمال ال��دف��اع
�ضد الأب �أو الأ�ستاذ ال��ذي ميار�س حقه
يف الت�أديب ،كما ال يجوز الدفاع �ضد
املواطن ال��ذي مي�سك باجلاين يف حالة
اجل��رمي��ة امل�����ش��ه��ودة ب��ه��دف ت�سليمه
للعدالة ،لأن هذا حق للمواطن وواجب
عليه .ومينع الدفاع � ً
أي�ضا �ضد من تتوافر
لديه حالة الدفاع امل�شروع فال دفاع �ضد
دفاع حمق .كما ال يحق لل�سجني الذي
يفر �أن يحتج بالدفاع امل�شروع �إذا اعتدى
ّ
على احلار�س الذي يقوم بواجبه ويتعقبه
للقب�ض عليه.
• �أن ي��ك��ون ال��ت��ع��ر���ض غ�ير م��ث��ار:
وهذا يعني �أن ال يكون املدافع هو م�صدر
ّ
ا�ضطر �إىل رده ،فال دفاع �إذا
اخلطر الذي
كان املدافع هو الذي ت�سبب ب�إثارة من
التعر�ض.
ي�صدر عنه
ّ
• ال�شرط الثاين ،تهديد التعر�ض للنف�س �أو
املال:
التعر�ض للنف�س :يجوز ال��دف��اع لدرء
•
ّ
ج��رائ��م االع��ت��داء على حياة الإن�سان
و�سالمته ،كالقتل والإي��ذاء والإجها�ض
وت�سييب الولد �أو العاجز وغريها ،وجرائم
االع��ت��داء على العر�ض ،كاالغت�صاب
والفح�شاء ،واجلرائم الواقعة على احلرية،
كاخلطف وخرق حرمة املنزل و�إف�شاء
املا�سة بال�شرف كالذّ م
الأ�سرار ،واجلرائم ّ
والقدح .ويجوز ملن ي�شاهد �أحد الأ�شخا�ص
يغازل �إمر�أة يف الطريق العام� ،أن مينعه
من اال�سرت�سال بالغزل الذي يعد �شتيمة.
كما �أن الإي��ذاء الب�سيط والفعل املنايف
للح�شمة يف �أب�سط �صوره ،يبيح الدفاع
امل�شروع .وكذلك ،يجوز الدفاع �سواء
وق��ع على نف�س امل��داف��ع �أو على غريه

بهدف الدفاع عنه.
التعر�ض للمال :يجوز الدفاع �ضد جرائم
• ّ
احلريق والتخريب وال�سرقة ...وا�ستعمال
�أ�شياء الغري بدون حق ،واالحتيال و�إ�ساءة
الأم��ان��ة واالخ��ت�لا���س ،وغ�ير ذل��ك من
جرائم االعتداء على املال� ،إذ ي�ستطيع
�شخ�صا
االن�سان �أن يدافع ومينع بالقوة
ً
يعتدي على ماله �أو مال البلدية �أو الدولة
�أو مال غريه...
الزما
• ال�شرط الثالث� ،أن يكون الدفاع
ً
ومتنا�س ًبا مع اخلطر:
عند حتقق �شروط التعر�ض �أو االعتداء،
يكون للمعتدى عليه احلق يف الدفاع
امل�شروع عن نف�سه �أو ماله �أو عن نف�س
الغري �أو ماله .فيجوز له اللجوء �إىل جميع
�رد اخلطر احل� ّ
�ال واملحدق
�صور الدفاع ل� ّ
وغري املحدق ،كقتل من يريد قتله� ،أو
�إيذائه� ،أو حتطيم �سالحه� ،أو تك�سري
باب املكان املحتجز به املخطوف .و�إذا
كانت ال�صورة الغالبة للدفاع امل�شروع
تتم ب�سلوك �إيجابي ،فمن املمكن
�أن تتم � ً
أي�ضا ب�سلوك �سلبي ،كامتناع
امليكانيكي عن �إ�صالح �سيارة يريد
�سائقها التوجه بها الرتكاب جرمية.

كيفية الدفاع وتنا�سبه

� ّإن كل ذلك ال يعني �إطالق ممار�سة
حق الدفاع امل�شروع من دون قيد �أو �شرط،
فيجب �أن يتوافر يف فعل الدفاع �شرطان
�أ�سا�سيان ،هما� :ضرورة الدفاع ،وتنا�سبه
ّ
م�ضط ًرا
مع اخلطر� ،أي �أن يكون املدافع
الزما
لإتيان الفعل ،و�أن يكون الفعل
ً
موجها
لدفع اخلطر .و�أن يكون الدفاع
ً
ومتنا�سبا مع
�إىل م�صدر ذلك اخلطر،
ً
التعر�ض �أو االعتداء ،من دون جتاوز.
• لزوم الدفاع (كيفية الدفاع):
ال يباح الدفاع امل�شروع �إال �إذا كان
املعتدى عليه غري قاد ٍر على درء اخلطر
�إال باجلرمية التي �أق���دم عليها .و�إذا
كان يف و�سعه ّرد اخلطر بو�سيلة �أخرى
غ�ير جرمية ،ف���إن ال��دف��اع باجلرمية
ً
مثال �إذا �شهر طفل
يكون غري �ضروري.

�ضد
م�سد�سا على �آخر ،ال يقبل الدفاع ّ
ً
هذا الطفل ،لأنه ميكن انتزاع امل�سد�س
من يده ب�سهولة .و�إذا كان من املمكن
الل�ص عن ال�سرقة
للحار�س �أن يوقف
ّ
مبجرد �إط�لاق النار يف الهواء ،ال يحق
له �إط�لاق النار مبا�شرة بحجة الدفاع.
كذلك ال يباح الدفاع �إذا كان بو�سع
املدافع الإلتجاء �إىل ال�سلطات العامة
يف الوقت املنا�سب لكنه مل يفعل .و�إذا
ك��ان يف و�سع املعتدى عليه �أن ينجو
وف�ضل الدفاع،
من اخلطر فلم يفعل ّ
كان له ذلك ،لأن القانون ال ميكن �أن
يطالب الإن�سان بالهرب عند تخوفه من
االعتداء عليه ،ملا يف ذلك من اجلنب الذي
ال تقره الكرامة الإن�سانية� .إال �أن بع�ض
االجتهادات تعترب �أن ال��دف��اع ينتفي
�إذا ك��ان ال��ه��رب ممكنً ا .وال معنى
لالحتجاج بالدفاع امل�شروع �إذا اجته �إىل
م�صدر غري اخلطر .فمن يهاجمه �شخ�ص
ال يجوز له توجيه فعله نحو غريه بحجة
الدفاع .ومن يهاجمه كلب ال يجوز
ويوجه دفاعه �ضد �صاحب
له �أن يرتكه
ّ
الكلب.
• تنا�سب الدفاع (كمية الدفاع):
متنا�سبا مع
يفرت�ض �أن يكون الدفاع
ً
اخلطر بغري جتاوز ،كما لو حاول �شخ�ص
اغت�صاب �إم���ر�أة فدافعت عن نف�سها
بقتله ،وكما لو حاول �شخ�ص اختطاف
�إمر�أة فقتلته� .إن التنا�سب يتوافر كلما
كانت الو�سيلة امل�ستعملة للدفاع هي
املتاحة �أو كانت ظروف االعتداء هي التي
�سالحا
فر�ضته .ك�أن ي�ستخدم املدافع
ً
ّ
م�سلح م�شهود له بقوته
�ضد معتد غري
وبقدرته على �إزهاق الروح ب�ضربة واحدة،
�أو �أن يح�صل االعتداء يف مكان مهجور �أو
ً
ليال �أو على �إمر�أة ،فيباح للمعتدى عليه
قدر من العنف يزيد عن ذلك القدر املباح
لل�شخ�ص املت�ساوي يف القوة� ،أو احلا�صل يف
مكان م�أهول �أو نها ًرا �أو على رجل...
و�إذا كانت الو�سائل املتاحة للدفاع
عديدة ،يباح للمدافع فقط �أهونها �أو
املتنا�سب منها مع اخلطر ولي�س ال�شديد.
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نحن والقانون
فمن يت�شاجر مع �صغري ال يباح له �أن
ي�ستعمل ال�سالح �ضده ،وم��ن تلحقه
�إهانة ال يباح له الرد عليها ب�إطالق النار،
ومن ي�صفع ب�ضربة على وجهه ال يجوز له
الرد بال�سالح .و�إذا كان االعتداء قد �أثار
املعتدى عليه وجعله يف ثورة انفعال �شديد
�أفقده القدرة على التوازن ،مما جعله
يفرط يف الدفاع ،ف�إن القانون يعفيه من
العقاب مع الإبقاء على وجود اجلرمية
(املادة  2/228عقوبات).
�إن مقيا�س التنا�سب م�تروك لتقدير
القا�ضي على �ضوء و�ضع املدافع ال�شخ�صي
وما كان يعتقده يف الظروف املحيطة به،
وحالته النف�سية واجل�سدية ومدى قدرته
على اتخاذ قرار معني �أمام اخلطر املحيط
به ،وما لديه من و�سائل متاحة ،بالإ�ضافة
�إىل ج�سامة اخلطر ال��ذي يتهدده والذي
يراعى يف تقديره القوة البدنية للمعتدي
والباعث على االعتداء وظروفه.
و�إذا اختل التنا�سب والتوازن ،بح�صول
جتاوز بني الدفاع وال�ضرر ،ينتفي التربير
ويعترب الفعل جرمية� ،إمنا يتوقف حتديد
و�صفها على مدى توافر الق�صد اجلرمي.
ف�إذا كان التجاوز مق�صو ًدا ،كان املدافع
م�س�ؤو ًال عن ارتكاب جرمية مق�صودة،
ً
ناجتا عن تقدير
�أما �إذا كان التجاوز
خاطىء غري مق�صود ،فيكون املدافع
م�����س ��ؤو ًال ع��ن ارت��ك��اب ج��رمي��ة غري
مق�صودة...

ال�صور اخلا�صة للدفاع امل�شروع

�أورد امل�شرتع اللبناين يف املادة  563من
قانون العقوبات �صورتني للدفاع امل�شروع
تبيحان ا�ستعماله ولو بالقتل ،وهما:
• الدفاع بالقوة �ضد ال�سارق بعنف:
يعد من قبيل الدفاع من يدافع عن
ّ
نف�سه �أو عن �أمواله �أو عن نف�س الغري
�أو عن �أمواله جتاه من يقدم با�ستعمال
العنف على ال�سرقة �أو النهب ،ك�أن
�سالحا
يفاج أ� �صاحب املال بل�ص يحمل
ً
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�أثناء ال�شروع يف ال�سرقة ،فيقدم �صاحب
املال على الدفاع عن طريق قتل ال�سارق
�أو �إي��ذائ��ه .فال�سرقة يف الأ�صل ال تبيح
القتل ،لكن خ�شية ا�ستعمال ال�سارق
للعنف وم��ا يرتتب عليه من �أخطار
�شديدة� ،أبيح ل�صاحب املال �أن يرتكب
دفاعا عن ماله.
القتل
ً
• الدفاع بالقوة �ضد �سرقة املنازل الآهلة
لي ً
ال:
يعد م��ن قبيل ال��دف��اع ع��ن النف�س
ّ
ا�ستعمال ال��ق��وة �ضد �شخ�ص دخ��ل �أو
ً
ليال �إىل منزل �آهل �أو �إىل
حاول الدخول
ملحقاته املال�صقة ،بت�سلق ال�سياجات �أو
اجلدران �أو املداخل� ،أو ثقبها �أو ك�سرها
�أو با�ستعمال مفاتيح مقلدة �أو �أدوات
خا�صة .فدخول املنزل نها ًرا ال يربر الدفاع
بالقوة �إذا مل يرافقه عنف ،لكن املدافع
هنا ي�ستفيد من عذر خمفف .وتفرت�ض
ه��ذه ال�����ص��ورة م�شاهدة �صاحب املنزل
ً
ليال �إىل منزله
نها ًرا من يحاول الدخول
امل�سكون �أو �أحد ملحقاته ،عن طريق
و�سائل غري عادية للدخول مما يثري لديه
يتهدده.
اخلوف من خطر �شديد
ّ
�أم��ا �إذا ح�صل ال��دخ��ول �إىل امل��ن��زل �أو
ملحقاته بطريقة عادية ،كوجود فجوة
يف �سياج الب�ستان دخل منها املعتدي،
فال حمل لالحتجاج بالدفاع امل�شروع
ال�ستعمال ال��ق� ّ�وة ،ما مل تتوافر �شروط
ً
�سابقا.
القانونية العامة املذكورة

مفاعيل الدفاع امل�شروع

�إذا توافرت �شروط الدفاع امل�شروع والتزم
املدافع قيوده ،كانت الأفعال التي �أقدم
ب�ررة ،واع��ت�برت م�شروعة وال
عليها م� ّ
ترتتب عليها �آي م�س�ؤولية ،ال جزائية وال
مدنية .ومتتد مفاعيل الدفاع امل�شروع
�إىل الأفعال املرتبطة به ،فال ي�س�أل املدافع
عن �إطالق النار من م�سد�س مرخ�ص ،وال
جتوز م�صادرته �أو حتميله م�س�ؤولية عن
�إطالق النار .كما متتد مفاعيل الدفاع
امل�����ش��روع �إىل جميع امل�شاركني مع
املدافع� ،سواء علموا �أم مل يعلموا بتوافر

حالة الدفاع امل�شروع .وقد يعرتف املدعى
عليه مبا �أ�سند �إليه ويدفع ب�أنه كان يف
حالة دفاع م�شروع ،وال ي�شرتط للتم�سك
بالدفع �أن يرد ب�صريح لفظه ،وعندئذ
يجب على املحكمة �أن تبني عنا�صره
متكينً ا ملحكمة التمييز من �إجراء
رقابتها على ح�سن تطبيق القانون.
والتذرع بحق الدفاع امل�شروع من الدفوع
الرد
اجلوهرية التي يتعني على املحكمة ّ
عليها يف احلكم حتت طائلة اعتباره
م�شو ًبا بالق�صور يف التعليل .كما يتوجب
على املحكمة بحثه �إذا تبني لها �أن
املتهم ك��ان يف حالة دف��اع م�شروع
بالفعل ،و�أن تعامله على هذا الأ�سا�س
متى توافرت �شروطه ،ولو كان يجهل
قيام الدفاع امل�شروع �أو كان له م�صلحة
ب�إنكار ارتكاب اجلرمية � ً
أ�صال.
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حما�رضة
�إعداد:
ليال �صقر الفحل
واحدا من العالجات
منذ نحو �سنة تقري ًبا ،بات العالج االن�شغايل
ً
املعتمدة يف امل�ست�شفى الع�سكري املركزي .لكن ما هو هذا العالج؟ وهل
من �صلة بينه وبني العالج الفيزيائي؟ ومن هم الذين ي�ستفيدون منه؟
هذه الأ�سئلة و�سواها �أجابت عنها حما�ضرة �ألقتها ال�سيدة فتية حاج
(اخت�صا�صية يف العالج االن�شغايل) يف امل�ست�شفى الع�سكري املركزي،
وتابعها عدد من ال�ضباط الأطباء وموظفي الطبابة الع�سكر ّية.
ب��داي� ً�ة� ،شرحت ال�سيدة ح��اج كيف
�أدرج����ت اجل��ام��ع��ة اللبنانية العالج
االن�����ش��غ��ايل ���ض��م��ن االخ��ت�����ص��ا���ص��ات
ً
تلبية حلاجة
امل�ستحدثة يف كلية ال�صحة
كثريين �إىل الت�أهيل اجل�سدي والنف�سي،
خ�صو�صا ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة
ً
والأطفال وامل�سنني الذين يواجهون العديد
من امل�صاعب يف حياتهم اليومية .وقد
اعتمد امل�ست�شفى الع�سكري املركزي
هذا النوع من العالجات ملنح ه�ؤالء دو ًرا
ً
إيجابيا يف املجتمع ،وذلك منذ
فاعال و�
ً
تقريبا.
�سنة
ً
يندرج هذا العالج �ضمن حقل الطب
احلليف الذي يعنى بامل�صابني ب�إعاقات
ج�����س��د ّي��ة ،ف��ك��ري��ة ،واج��ت��م��اع��ي��ة،
وه��و يعنى برعاية ه����ؤالء وحمايتهم
وت�أهيلهم للقيام بن�شاطات خمتلفة
يف املنزل والعمل ،بالإ�ضافة �إىل مراكز
التعليم .و�أو�ضحت ال�سيدة ح��اج � ّأن
العالج االن�شغايل يختلف عن العالج
الفيزيائي من حيث الأه��داف .فالثاين
ّ
يتعلق ب�أطراف املري�ض ،يف حني يهدف
ل ّول �إىل ت�أهيل امل�صاب واحرتام قدراته
ا أ
من خالل التقومي النف�سي واالجتماعي.
� ّإن افتتاح مركز العالج االن�شغايل يف
امل�ست�شفى الع�سكري يزيد من م�س�ؤولية
الطاقم الطبي حيال الأط��ف��ال وذوي
االحتياجات اخلا�صة وفق ح��اج ،فهو
يفتح �أمامهم الأب��واب التي كانت يف
الأم�س مغلقة ،من خالل �إتاحة فر�ص
ّ
التعلم واالنفتاح على الآخرين.
� ّإن الأمرا�ض وال�صعوبات التي ي�شملها

العالج االن�شغايل

ق�سم م�ستحدث يف الطبابة الع�سكر ّية

خدمات لت�أهيل
املر�ضى ج�سد ًّيا ونف�س ًّيا واجتماع ًّيا

ه��ذا ال��ع�لاج هي
�أمرا�ض الأطفال،
كال�شلل الدماغي ،الت�أخر يف النمو
الفكري واجل�سدي ،الإعاقة احلركية
ال��ت��وح��د ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
واحل�����س� ّ�ي��ة،
ّ
ّ
مية و�أمرا�ض املفا�صل
ال�صعوبات التعل ّ
الع�صبية
والعظام والك�سور ،والأمرا�ض
ّ
والنف�سية و�إ�صابات الدماغ والعامود
ّ
ال��ف��ق��ري ،و�أم��را���ض امل�سنّ ني املختلفة
را
(ب��ارك��ن�����س��ون� ،أل���زه���امي���ر) و�أخ��ي� ً
ال�سرطان.
يقدم املركز خدمات العالج االن�شغايل
ّ
ال��ه��ادف��ة �إىل حت�سني ال��واق��ع اليومي
للمر�ضى م��ن خ�لال ب��رام��ج تدريبية
نف�سية يف الأ�سرة واملجتمع ،و�صولاً
ومتابعة
ّ
�إىل حتقيق الدمج االجتماعي للمري�ض.
ويهتم الق�سم باختيار الأدوات والتقنيات
ّ
امل�ساعدة على تعوي�ض العجز ،وبتدريب
املري�ض و�أفراد �أ�سرته على ا�ستخدام هذه
التقنيات ،وتقييم و�ضعيات جلو�سه
وت�صحيحها ،وتقدمي خدمات ا�ست�شارية
يف جمال ت�أهيله ج�سد ًيا.
ّ
يركز العالج
يتعلق بامل�سنني،
يف ما
ّ
االن�����ش��غ��ايل ع��ل��ى تقييم مهاراتهم
وقدراتهم بح�سب �إ�صاباتهم وت�أثريها
ويعد بالتايل
على ن�شاطهم اليومي،
ّ
�اجم��ا ع�لاج� ً�ي��ا ي�شمل خ��ط��وات
ب��رن� ً
تدريبية وابتكار �أدوات خا�صة بكل
ّ
حالة لتح�سني و�ضعهم يف بيئتهم.
يتوجه اهتمام هذا النوع من العالج
ّ
�أي��� ً��ض��ا ،نحو الأوالد ذوي اال�ضطرابات
تقييما �شاملاً
التعليمية ،فيقيم املعالج
ً

حمد ًدا نقاط �ضعفه التي
لقدرات الطفل
ّ
احل�سية،
ت�سبب له �صعوبة يف القدرات
ّ
ّ
النف�سية والفكر ّية .كما
الإدراكية،
ّ
يحدد نقاط القوة ال�ضرور ّية امل�ساعدة على
ّ
ّ
�إمتام وظيفة التعلم .وبح�سب ال�سيدة
وي�صمم
يتم ت�شخي�ص احل��ال��ة
ح��اجّ ،
ّ
برنامج عالجي منا�سب ومتكامل لها.
ومن �أه��داف العالج االن�شغايل � ً
أي�ضا،
العمل على الوقاية من تزايد امل�شاكل
ت�ضرر اجلهاز احلركي عند
الناجتة عن ّ
التقرحات
الأط��ف��ال (ال��ت��واء املفا�صل،
ّ
بو�ضعية
اجللدية الناجتة عن اجللو�س
ّ
واحدة لفرتات طويلة ،)...عرب الت�أهيل
اجل�سدي ال��ذي ي�ساعد املري�ض يف ّ
تعلم
م��ه��ارات وظيفية حركية �أ�سا�سية،
التحكم باجل�سد واجللو�س
ت��ؤدي �إىل:
ّ
والتكيف مع الو�سائل
بو�ضعية �سليمة،
ّ
اليومية (كر�سي،
امل�ستخدمة يف احلياة
ّ
حمام� ،سرير ،)...والتد ّرب على الأن�شطة
ّ
ّ
التنقل ،الأكل،
الأ�سا�سية (النظافة،
املظهر اخلارجي .)...وبذلك يكت�سب
املري�ض مهارات اال�ستقاللية الذاتية التي
ومدر�سيا وبالتايل
مهنيا
تتيح دجم��ه
ً
ً
اجتماعيا.
ً
ي�را ،وبعد �أن �أو�ضحت الفرق بني
�أخ� ً
العالج الوظيفي والعالج الفيزيائي الذي
يهتم فقط بتنمية املهارات احلركية،
ّ
القيمون على
�أم��ل��ت ح��اج �أن يعي
ّ
عموما،
اجل�سم الطبي يف امل�ست�شفيات
ً
�ضرورة هذا االخت�صا�ص وفعاليته.
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�صحة
ووقاية

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

«ع���ت���اد» ج��دي��د يف الطبابة
الع�سكرية!؟� ...إ ّن��ه اللقاح الذي
يت�صدى بفعالية عالية لفريو�سات
ّ
الـ H.P.Vامل�س ّببة ل�سرطان عنق
الرحمّ ،
لكن ارتفاع كلفته يحول دون
ا�ستفادة الكثريات منه.
ملعرفة املزيد عن املر�ض وعن
الطب
توجهنا �إىل ق�سم
اللقاح،
ّ
ّ
الن�سائي يف الطبابة الع�سكرية ،حيث
التقينا الطبيبني �سلمى طرادية ونبيل
�ضو.

درهم
الوقاية من
�سرطان
عنق الرحم..
بات م�ؤم ًنا

«عتاد»
جديد
يف الطبابة
الع�سكرية
100
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الداء وامل�س ّبب

ً
بداية ،ت�شري الدكتورة طرادية �إىل � ّأن
�سرطان عنق الرحم هو مر�ض خبيث،
ينتج عن تغيرّ ات غري طبيعية يف خاليا
عنق ال��رح��م ،ال��ت��ي تنمو وتت�ضاعف
ب�شكل غ�ير طبيعي ،م��ا ي����ؤدي �إىل
ي�سمى «Cervical
خ��ل��ل ن�سيجي
ّ
.»Intraepithelial
Neoplasia
وال�����س��ب��ب (ب��ن�����س��ب��ة  )%90ف�يرو���س��ات
H.P.V. Human Papilloma Virus
�أو ما يعرف بالورم احلليمي الب�شري من
�أنواع  ،32 ،18 ،16و ،38وهي �أربعة من
بني �أكرث من مئة فريو�س ،تنتقل عن
طريق العالقة اجلن�سية ،وتبقى غري
لعدة �سنوات قبل �أن تبد�أ بالت�أثري
ن�شطة ّ
على خاليا عنق الرحم.

وقائيا ،على عك�س ما هي احلال عليه
ً
يف باقي الأمرا�ض ال�سرطانية.

عوار�ض املر�ض

عندما ت�شعر امل��ر�أة ب ��آالم غري معتادة
خالل العالقة اجلن�سية� ،أو ت�صاب بنزيف
مهبلي بعدها� ،أو بنزيف غري متوقع
(يف غري موعد الدورة ال�شهرية)� ،أو حتى
عندما ت�شاهد �أي �إفرازات غري م�ألوفة...

الك�شف املبكر

ي��ع��ت�بر ���س��رط��ان ع��ن��ق ال���رح���م من
الأمرا�ض الن�سائية التي ميكن للطب
اكت�شافها باك ًرا ،وذلك بوا�سطة فح�ص
خمربي يعرف با�سم اختبار عنق الرحم
�أو «امل�سحة املهبلية» ،وهو جزء هام من
الرعاية ال�صحية الروتينية التي يجب
ّ
كل ام��ر�أة بعد �أ ّول ات�صال
�أن تتلقاها
ّ
ّ
كل � 3سنوات.
مرة
جن�سي لها� ،أقله ّ
وت�ضيف الدكتورة طرادية ،عند �إجراء
يتم اكت�شاف
ه��ذا الفح�ص املخربيّ ،
التغيرّ ات غري الطبيعية يف خاليا عنق
عدة �سنوات
الرحم والتي عاد ًة ما ت�ستغرق ّ
لتتطور ،و�إذا متّ اكت�شافها يف وقتٍ
ّ
مبكر من العمر �أمكن عالجها فو ًرا،
ولكن يف حال ت� ّأخر الك�شف عنها ،قد
تتحول �إىل خاليا �سرطانية تنت�شر وت�صل
ّ
�إىل الأع�ضاء املجاورة ،وبالتايل ف� ّإن هذا
ً
حظا
الك�شف الروتيني يعطي للمر�أة

د� .سلمى طرادية
ف�� ّإن هذه العوار�ض ميكن �أن تكون
مرتبطة ب�إ�صابتها بفريو�س الـ،H.P.V.
دائما كذلك .فكثري
ولكنّ ها لي�ست ً
ت�سبب مثل هذه
من �أمرا�ض الن�ساء قد ّ
الأع��را���ض ...يف جميع الأح��وال يجب
خمت�ص.
ا�ست�شارة طبيب
ّ
� ّأم����ا ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت��ه� ّ�ي��ىء امل����ر�أة
للإ�صابة بعدوى هذا الفريو�س ،تو�ضح
تعدد العالقات
الدكتورة طرادية ،فهي ّ

اجل��ن�����س��ي��ة (ال ���س� ّ�ي��م��ا مع
متعـددي
�أ�شخا�ص بدورهــم
ّ
العالقات) ،التدخيــن ،و�أي
ي�سبــب �ضعــف
مــر�ض قــد
ّ
يف جهــاز املناعــة.

يف حال كان االلتهاب يف درجاته الأوىل (عاد ًة يف ّ
�سن
بالكي
�صغرية) يكفي ا�ستئ�صال القطعة امل�صابة �أو عالجها
ّ
متطو ًرا ومنت�ش ًرا ،فيقت�ضي ذلك
مع اال�ستئ�صالّ � .أما يف حال كان
ّ
ا�ستئ�صال منطقة الرحم وعنقه بالكامل

الت�شخي�ص والعالج

ح�سب الدكتور �ضو ،يف حال ت�شخي�ص
خلل ن�سيجي يف عنق ال��رح��م ،يقوم

يكفي ا�ستئ�صال القطعة امل�صابة �أو
بالكي مع اال�ستئ�صالّ � .أما يف
عالجها
ّ
متطو ًرا ومنت�ش ًرا ،فيقت�ضي
حال كان
ّ
ذلك ا�ستئ�صال منطقة الرحم وعنقه
�سن
بالكامل (عاد ًة ما يكون ذلك يف ّ
متقدم).
ّ

وت�شري املالزم �أول ندى ال�شوا ،رئي�سة ق�سم
الطب الن�سائي يف الطبابة الع�سكرية،
�إىل � ّأن الإقبال على هذا اللقاح يزداد

لقاح فريو�س الـ H.P.V.

د .نبيل �ضو
الطبيب بو�ضع خ� ّ
�ط��ة متابعة تبد�أ
ب�إعطاء عالج بالتحاميل الن�سائية ملدة
ثم �إع��ادة اختبار امل�سحة
 15ي��وم ،ومن ّ
املهبلية (بعد � 6أ�شهر)� ،إذا تبينّ وجود
ّ
اخللل جم� ّ�د ًدا ،يطلب الطبيب القيام
بتنظري مهبلي (لفح�ص اجلزء الداخلي
للمهبل وعنق ال��رح��م) و�أخ���ذ خزعة
لتحليلها ...يف حال كان االلتهاب
�سن �صغرية)
يف درجاته الأوىل (عاد ًة يف ّ

منذ حواىل الع�شر �سنوات ،متّ تطوير
لقاح جديد ( )Gardasilيتيح الوقاية
من الإ�صابة بفريو�س الـ H.P.V.نوعي
 6و( 11امل�سببة للث�آليل Condyloma
يف منطقتي املهبل وعنق الرحم) ونوعي
 16و( 18امل�سببة ب�شكل �أ�سا�سي ل�سرطان
عنق ال��رح��م) .وه���ذا ال��ل��ق��اح ،يقول
فعالية عالية يف الوقاية
الدكتور �ضو ،ذو
ّ
من الإ�صابة بهذه الأن���واع ،ويجب �أن
يعطى للفتاة (من التا�سعة وحتى الـ26
من عمرها) قبل الإ�صابة بالفريو�س �أي
جن�سي لها .وهناك � ً
أي�ضا
قبل أ� ّول ات�صال
ّ
لقاح �آخ��ر ( )Cervarixلكنّ ه يغطي
فقط نوعي  16 H.P.V.و.18
هذا اللقاح بنوعيه ،ما زال اختيار ًيا
وغ�ير م���درج على ج���دول اللقاحات
الإجبارية يف وزارة ال�صحة اللبنانية،
وال ميكن جلميع الفئات احل�صول
ن�سبيا ،غري
عليه نظ ًرا اىل �سعره العايل
ً
�ن منذ ح��واىل ال��ـ� 4سنوات يف
�أ ّن��ه م�� ّؤم� ٌ
�صيدليات ال�شراء يف الطبابة الع�سكرية
ب�سعر مقبول.

املالزم �أول ندى ال�شوا
أهميته
ً
عاما بعد عام مع زيادة الوعي ل ّ
الوقائية كونه اللقاح الوحيد حتى
ّ
يومنا ،الذي يقي بن�سبة  %90من �سرطان
�سببه فريو�س.
�إىل ذل��ك ،ميكن لطبيب الأطفال
كما للطبيب الن�سائي �أن يعطي هذا
اللقاح وفق  3جرعات على مدى � 6أ�شهر:
جرعة �أوىل ،وجرعة ثانية بعد �شهرين،
وبعد � 4أ�شهر جرعة ثالثة و�أخرية.
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ق�صة ق�صرية
يكتبها:
العميد الركن �إميل منذر

زينة
الرجال
ُن ِع َي � ّ
إيل ذات يوم وفاة �إح��دى قريبات
ٍ
ن�سيب يل يف قرية من قرى و�سط �شمال
فذهبت لأداء واج��ب التعزية.
لبنان؛
ُ
باملعزين
وعندما �ضاقت ال�صالة الوا�سعة
ّ
ال��ذي��ن ك��ان��وا م��ا ي��زال��ون يتقاطرون
ألت ن�سيبي :كم ت َُع ّد
زرافات ووحدانا� ،س� ُ
قريتكم على وجه التحديد؟
 حواىل �ألف وخم�سماية بارودة� .أجابجادا.
ًّ
ألت
 �أل��ف وخم�سماية ب����ارودة!؟ �س� ُوك���ادت �أن تفلت �ضحكة م��ن بني
�شفتي.
ّ
 ال تعجب .يف منطقتكم يقولون:�ألف ن�سمة �أو �ألف ناخب� .أما يف منطقتنا
ومن كان ال ميلك
ّ
فيعدون البواريدَ .
واحدة �أو غري قادر على حملها ،فال ُي َع ّد.
� ًأ�صدقا تقول!؟
 وحياة ال�شيخ جواد. ال�شيخ جواد! وهذا �أمر �آخر نختلف فيه عنكم.�أن��ت��م تُق�سمون بالله ،ب����الأوالد ،بنور
العينني� .أم��ا النا�س عندنا فيحلفون
ٌّ
كل بزعيمه.
 ال ّ�شك يف �أن ال�شيخ هو �أوفر النا�س
لما و�أكرثهم ثرا ًء و�أف�صحهم ل�ساناً
ِع ً
حتى �أ�صبح زعيمهم َ
وق ْيدومهم.

 من جهة الرثاء� ،أجل� .أما من جهةالعلم والف�صاحة ،فال�شيخ ال ُيح�سن
ر�سم �أح���رف ا���س��م��ه ...ال ِعلم يف هذه
الأر���ض ،يا �أخ��ي ،لي�س غاية تُرجى وال
و�سيلة ُيرتَزق منها� .إنه ال �شيء ،و�سنوات
الدرا�سة القليلة ،جم� ّ�رد وق��ت �ضائع.
ّ
تخطوا ال�شهادة
لذلك لن جتد �إال ِق ّلة قد
التكميلية .ال�شهادات لي�ست ما ُيز ّين
اجلدران يف املنازل .ما يز ّينها هو ال�سيوف
واخلناجر والبواريد .و�أثمن البواريد ما
عاد بال ِق َدم �إىل �أ ّي��ام ابراهيم با�شا� ،أو
ّ
خملفات الأملان والفرن�سيني
كان من
والإنكليز.
 �إن �أمركم لعجيب ًّحقا.
ال�ست « َنهال» �ستح�ضر بعد
أظن �أن
� ّّ
تفوت مثل هذه املنا�سبة
قليل؛ فهي ال ّ
الدعائية ،لأن االنتخابات �أ�صبحت على
الأبواب.
َ
 �ألي�ست ابنة... �أ�سعد ب��ك .لقد ورث��ت ع��ن �أبيهااملرحوم زعامته وحمازبيه .وكما يعرف
الراعي قطيعه ،هي تعرف َمن معها ِمن
�ضدها.
ومن ّ
ه�ؤالء َ
وما م�ضى بعد ذلك دقائق معدودات
َ
�سي ٌ
ارة �سوداء
حتى «اقتحمت»
ال�ساحة ّ
طويلة من �أح��دث ط��راز؛ فهرع النا�س

ال�ست
لترتجل
نحوها ،وفتحوا �أبوابها
ّ
ّ
ال�ست
نهال ومرافقوها .وما كادت قدم
ّ
تط�أ الأر�ض حتى نت�أت �أفواه البنادق من
ّ
كل
ال�سيارات ،من ال�شرفات ،وم��ن
ّ
ليتمزق �صدر ال�سماء بالر�صا�ص
مكان،
ّ
اجلو
ينطلق ر�شقات ر�شقات ،ويعبق
ّ
فقلت لقريبي
برائحة البارود والدخان.
ُ
حد ال�صراخ لي�سمع:
وقد
ُ
رفعت �صوتي �إىل ّ
«�أيعرف ه ��ؤالء �أي��ن تقع الر�صا�صات!؟
�إنها ت�ؤذي وتقتل �إن كانوا ال يعرفون».
«املهم �أن تخرج
ف�ضحك قريبي ،وقال:
ّ
من �أفواه البنادق� .أما �أين ت�سقط ،فهذا
مما ال يح�سبون له ح�سا ًبا».
ّ
ال�ست نهال ،ووقفت بني �أبناء
دخلت
ّ
تتقبل التعازي مثلهم .وكان
الفقيدة
ّ
��دا.
��دا واح� ً
��رون �أمامها واح� ً
النا�س مي� ّ
ً
اً
حتية و�إجالل و...
هذا يحني ر�أ�سه لها ّ
بال�صحة وطول
مبايعة .وذاك يدعو لها
ّ
الحظت � ّأن بني النا�س َمن
العمر .و�إذ
ُ
ك��ان مي� ّ�ر من دون �أن ينظر �إليها �أو
هم�ست يف �أذن قريبي
ميد يده نحوها،
ُ
ّ
م�ستف�س ًرا؛ فقال« :ه��ؤالء من جماعة
ال�شيخ جواد».
 وال���ذي���ن ي��ل��ث��م��ون ي��ده��ا ويحنونجباههم �إليها؟
 بالت�أكيد يبغون �شيئً ا منها .هذاوظيفة البنه ،وتيك تو�صية بابنتها .هم
يكذبون عليها ،وهي َت ِع ُدهم وتكذب
عليهم.
ّ
ي�شك يف و�سطه
 �أت���رى ذاك ال���ذيم�سد ً�سا «على عينك يا تاجر!!!».
ّ
مبت�سما،
 هذا �صديقي «�سايد» �أجابً
و�أ���ض��اف�« :إن له حكاية م�ضحكة.
�أترغب يف �سماعها؟».
ّ
بكل �سرور.
التقيت «�سايد» ذات م�ساء يف بيت
ُ
�صديق م�شرتَك من �أبناء القرية ُيدعى
فاقرتحت �أن ن�صعد �إىل اجلرد
« ِفرا�س»؛
ُ
لتنا ُول الع�شاء.
ِ
هيا بنا ،قال فرا�س.
 فكرة ممتازةّ .ً
�صيفا �إال يف
اللقمة ،والله ،ال تطيب
اجلبال.
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ق�صة ق�صرية
قلت ،ونه�ضت.
هيا � ًإذاُ .
 ّ مهلاً  ،قال �سايد� .إنتظراين قليلاًريثما �أذهب �إىل البيت و�أعود.
 عيب ي��ا �سايد ،قلت� .إين �أحملمن املال ما يكفي لع�شاء ثالثة� .أنتما
الليلة �ضيفاي.
 لي�س امل��ال ما �أري��د �إح�ضاره .لكنامل�سد�س ...ع�شر دقائق و�أعود.
ّ
رج��ل!
 م��ا حاجتنابامل�سد�س ي��ا ُ
ّ
�أ َوذاهبون نحن �إىل اجلبهة!
ي�صح �أن نخرج من القرية ولي�س
 ال .الّ
بحوزتنا قطعة �سالح.
بندقيتي؛ فال
 �أ�ستطيع �أن �آخ��ذّ
تذهب .قال ِفرا�س.
م�سد�سي قطعة
 �إفهماين �أرجوكما.ّ
مني .ال �أ�ستطيع �أن �أذهب �إىل � ّأي مكان
من دونه.
 ح�سنً ا يا �أخ��ي� .إذه��ب وال تت� ّأخر،قلت.
وخ��رج �سايد ال يلوي على �شيء .وعاد
�سيارة
ّ
وم�سد�سه �إىل و�سطه؛ فركبنا ّ
ِفرا�س ،وانطلقنا �صعو ًدا .ثم �سلكنا
ً
فرعيا ال ي�ضيئه غري القمر لأن
طريقا
ًّ
الكهربائي ك��ان -كما يف
ال��ت� ّ�ي��ار
ّ
معظم الليايل واحلمد لله -حمجو ًبا عن
ن�صعد يف
م�صابيح الأعمدة .وفيما نحن ّ
نائما
اجلبل،
ُ
بر ًّيا ً
ملحت ما ي�شبه حيوا ًنا ّ
ف�صرخت بفرا�س � ْأن
بجانب الطريق؛
ُ
ّ
ّ
فتوقف ورجع
�ع �إىل ال��وراء؛
توق ْف وارج� ْ
بال�سيارة؛ ف�إذا ما ر�أيته غزال جنح ،على
ّ
املحمية.
الأرجح ،يف االفالت من
ّ
 وتقولون �إنكم حم��روم��ون عطفَ�ت .ه��ا ه��ي وزارة
ال��دول��ة وحنانها ،ق��ل� ُ
حممية فيها
البيئة قد �أقامت لكم
ّ
من احليوان حتى الغزالن.
املحمية،
 لي�ست وزارة البيئة َمن �أقامّ
لكن ال�شيخ جواد؛ فهو يف هذه البقعة
ّ
ممثل وزارة البيئة والزراعة
من الوطن
ُ
ّ
وكل احلكومة� .أو قل �إنه يقوم مقامها.
�صوب فرا�س
وتابع قريبي يقول« :عندما ّ
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ال�سيارة نحو الغزال ،نه�ض يريد
م�صابيح
ّ
هيا يا �سايد .ها هو ع�شا�ؤنا
الفرار .قلتّ :
م�سد�سك؟ فانت�شل
يقف يف طريقنا؛ ف�أين ّ
لكن
وه َّم بتلقيمه.
�صاحبنا
ّ
م�سد�سه َ
ّ
ً
جرب ثانية وثالثة
ّ
امل�سد�س مل يطاوعهّ .
ٍ
�ضحكت
وراب��ع��ة ،ومل ينجح .عندئذ
ُ
وفرا�سا ،و�أخذنا ن�سخر من �سايد.
ً
احلق
 يبدو �أن ال�صد�أ هو ال�سبب...ّ
مدة طويلة،
علي؛ ف�أنا مل � ّ
أتعهده منذ ّ
ّ
لاً
ِ
ق��ال �سايد ،وق��د َن���د َي جبينُه خج ؛
فط�أط�أ ر�أ�سه ،وقطع �أنفا�سه.
 ال �أعتقد �أن ال�سبب هو ال�صد�أ .هذاامل�سد�س هو من النوع العاطل ال��ذي ال
ّ
ِ
�أحد يقتنيه يف بيته ،قال فرا�س ،ولكزين
ً
خفية لأ�سانده.
 بكم ا�شرتيته يا �سايد؟ �س�ألت� .أماكان يجدر بك �أن تدفع «لريتني» بعد
وت�شرتي �أف�ضل منه!؟
ِ
 لقد ّغ�شوك والله فيه ،قال فرا�س
جاهدا يف منع نف�سه من ال�ضحك.
ً
 من الأف�ضل �أن تعرث على مغفَّ لم�سد ً�سا ال
تتدبر لنف�سك
تبيعه �إ ّياه ،ثم
ّ
ّ
أ�ضفت« :لكن
يخذلك �أمام النا�س .ثم �
ُ
�إ ّي��اك �أن ت�شرتي �إن مل �أكن برفقتك
لأُ�سديك ن�صحي».
 كفى �أرجوكما� ،صاح �سايدّ ،وفك
ال�سيارة
�شباك
ز ّر قمي�صه
ّ
ّ
العلوي ،وفتح ّ
لإح�سا�سه ب�أنه يختنق .وعندما بلغنا
جل�ست �إىل املائدة قبالة ِفرا�س،
املطعم،
ُ
وجل�س �سايد �إىل جانبي �ساكتً ا ال ُيبدي
وال ُيعيد.
 يا له من غ��زال! الفر�صة ال ت�سنحوددت لو كان بحوزتنا ع�صا!
دائما .كم
ُ
ً
ِ
ونقرت حذاء فرا�س بحذائي.
قلت،
ُ
ُ
ِ
م�سد�سي معي! قال فرا�س.
 �آه لو كانّ
 �أال تريدان �أن تقطعا هذا احلديثالليلة قبل �أن �أقتل نف�سي! قال �سايد
ً
حانقا ،ووقف.
أجل�س يا �أخي ...كفى يا ِفرا�س...
�ْ
املهم �أال يعلم �أحد من رفاقنا مبا حدث.
ّ
 وال���ل���ه ل���و ن��ط��ق��ت��م��ا ب��ك��ل��م��ة،خلا�صمتكما مدى احلياة ،قال �سايد

يتهي�أ للبكاء.
كمن
َ
ّ
ِ
وح�ضر الطعام؛ فتناولتُه وفرا�س ،لأن
�سايد مل ي�ضع لقمة يف فيه بالرغم من
فما
�أننا رج��ون��اه ،ووع��دن��اه ب ��أال نفتح ً
ال�سيارة عائدين.
بكلمة .ثم ركبنا
ّ
ويف الطريق �أحببنا �أن من��ازح��ه بعد
قلت�« :أتعرفان �أيها
ونزيد يف طينه ب ِّلةُ .
ح�سن �أننا مل ن�صادف َمن
ال�صديقان؟
ٌ
ي�ستفزنا بحركة �أو كلمة يف الطريق
ّ
قبل �أن ن�صادف ذاك الغزال املحظوظ».
 �أجبناء نحن حتى نخ�شى مثل هذاالأمر!؟ قال فرا�س.
الع ْزىل
 ل�سنا بجبناء.ّ
لكن ال�شجاعة َ
قلت .والله لو
ال تنفع يف وجه ال�سالح،
ُ
ح�صل �أن ت�شاجرنا مع بع�ضهم ،لقتلونا
جميعا.
ً
ِ
 �أبهذه الب�ساطة يقتلوننا! قال فرا�س. بالت�أكيد يفعلون ،لأنهم ما كانواليرتددوا يف �إط�لاق النار علينا قبل �أن
ّ
م�سد�سه الذي ال يعمل ،كما
ي�شهر �سايد
ّ
ر�أي��ت� .أما لو مل يكن بحوزتنا �سالح،
القت�صر العراك على ال�سباب والت�ضا ُرب
بالأيدي من غري �أن تُراق نقطة دم واحدة.
ٍ
عندئذ مل يتما َلك ِفرا�س عن ال�ضحك،
وال �أنا متالكت .فما كان من �سايد
ان�شق �صدره
ال�سيارة ،وقد
�إال �أن فتح باب
ّ
ّ
ً
ِ
غيظا�« :أوق� ِ
قلت
ال�سيارة يا فرا�س.
�ف
ُ
ّ
أترجل و�أعود
لك �أوقفْ ها الآن� .أريد �أن � ّ
لعن الله
قدم ّيَ ...
ريا على َ
�إىل البيت �س ً
أتيت فيها معكما ...يا
ال�ساعة التي � ُ
�ألله! �أما لهذه الليلة من نهاية!».
ٍ
�ساعتئذ خفنا ًّ
حقا �أن يقفز �سايد من
الرجل فبقي
ال�سيارة؛ ف�سكتنا� .أم��ا
ُ
ّ
ال�شباك ورمى
يغلي ،وما عتّ م �أن فتح
ّ
إذه��ب عني يف
بعيدا ِع� رْْبهه�« :
م�سد�سه
ً
ّ
ْ
لعنة الله».
�صباح اليوم التايل ،تابع قريبي يقول،
ف�سارعت �إىل
ُقرع باب بيتنا ب�إحلاح؛
ُ
فتحه لأجد «�صوفيا» زوجة �سايد بحال
م�شعثة
ُيرثى لها .لقد كانت حزينة،
ّ
ال�شعر .وبدت بقعة بنف�سجية اللون تعلو
عما بها؛ فحنت
تفّ احة ّ
خدها� .س�ألتها ّ

ٍ
عندئذ دعوتُها �إىل
ر�أ�سها ومل تجُ ��ب.
رت عليها
الدخول؛ فدخلت .و ّملا ك� ّ�ر ُ
ال�س�ؤال ،رفعت ب�صرها � ّ
إيل ،وقالت�« :أنت
ّ
كل ما ح�صل» .و�إذ
و ِفرا�س ال�سبب يف
اعت�صمت بال�صمت ،تابعت املر�أة تقول:
ُ
«ليلة �أم�س عاد �سايد �إىل البيت يف �ساعة
غا�ضبا جاحظ العينني،
مت� ّأخرة ،وكان
ً
ك�أنه يبحث عن �أحد ليقاتله».
 ما الأمر يا �سايد! �إنك تبدو على غريما ُيرام ،قلت.
 دعيني و�ش�أين� .أجاب بجفاء.أخربين مبا
 كيف �أدعك و�ش�أنك! � ْا�ستطعت �أن �أخفّ ف
ي�سوءك ،فلربمّ ا
ُ

قلت.
 �صباح اخلريُ ، �صباح اخل�ير� ،أج��اب ب�صوت كادٍ
منحن فوق
م�سموعا ،ور�أ�سه
�أال يكون
ً
ركبتيه.
 �إبننا يطالبونه بق�سط املدر�سة. ال �أ�ستطيع �أن �أدفع يف الوقت احلا�ضر. لقد ّتخلفنا عن الدفع طويلاً ؛ ف�إىل
متى �سينتظروننا!؟
ال�صبي �إىل
 لينتظروا بعد� ،أو انقليّ
مدر�سة ر�سمية.
 مدر�سة ر�سمية!!! �أجل ،ما بها املدر�سة الر�سمية! �أجابً
�صارخا.

عنك.
ِ
وهمي.
 تخفّ فني عني �إن تركتني ّهمك!!!!
 ّ�شر هذه
 ما بالك يا امر�أة! �إكفيني ّالليلة ،وا�سكتي.
 �أنا زوجتك يا �سايد. � ًإذا ارحميني ،وا�سكتي.وتابعت:
و�سكتت ،قالت �صوفيا،
ُ
ْ
«خ��رج �صديقك �إىل ال�شرفة و�أ�شعل
�سيجارة .ثم �أعقبها ب�أخرى و�أخرى حتى
�أتى على العلبة ّ
كلها ،و�أنا �ساهرة �أنتظر
�أن يدخل ّ
عله يخربين مبا ُيثقل �صد َره.
وملا غلبني النعا�س ،جل�أت �إىل ال�سرير،
و�سايد ما زال يروح على ال�شرفة ويجيء،
ويقاتل ّ
نه�ضت
ظله .وعندما بزغ الفجر،
ُ
لأجده قد �سبقني �إىل غرفة اجللو�س».

رت املبلغ� .أمل
 لكنَ
تدب َ
قلت �إنك ّ
تتدبره؟
ّ
 بلى .لكنني لن �أدفعه للمدر�سة...ثمة �أولو ّيات يف هذه احلياة.
ّ
 �صحيح �أننا نعي�ش عي�شة الكفاف،لكن ال ينق�صنا -واحلمد لله� -شيء.
 بلى ينق�صنا .ينق�صنا الكثري...ينق�صنا ال ِع ّزة والكرامةِ � .
مترغ
أم�س
ّ
يت لو تفغر الأر�ض
ر�أ�سي يف الوحل؛ فتمنّ ُ
فاهها وتبتلعني؛ فهذا �أهون من ارتداء
ثوب الهوان والعار.
علي ما كان له معك ومع
ق�ص
ثم ّ
ّ
لاً
ِفرا�س يف الطريق �إىل اجلرد ،وختم قائ :
م�سد ً�سا �أرف��ع به ر�أ�سي
«�أري��د �أن �أبتاع
ّ
�أمام النا�س».
ِّ
� َإعق ْل يا �سايد ،قلت .علم ابنك؛

فيكرب ،ويرتفع ر�أ�سك به.
 �أتريدين �أن �أنتظر ابني لريفع ر�أ�سيِ
اقتنعت بعد � ْأن لي�س
ب�شهادته!؟ �أم��ا
ال�شهادات ما يرفع الر�ؤو�س يف هذه الأر�ض؟
ما يرفعها يا زوجتي العزيزة هو ال�سالح.
�إنه زينة الرجال� .أب�شهادته بنى ال�شيخ
ّ
العز واملجد� ،أم ببواريد
كل هذا
جواد
ّ
الرجال الذين حوله!؟
 ال ،لي�س ب�شهادته .لكن� -أن��تال�صادق -بقطيع الب�شر الذين ي�سريون
كاملاعز وراءه.
 انتبهي لكالمك ،وال تذكري ا�سمال�شيخ بال�سوء ،و�إال...
 و�إال ماذا؟ ت�ضربني؟ �أجل� ،أ�ضربك .قال ،ولطمني علىوجهي.
هكذا قالت �صوفيا ،وم�سحت دمعتني
تدحرجتا على خ� ّ�دي��ه��ا ،و�أ���ض��اف��ت:
غا�ضبا يقول :كان يجب
«وخرج �سايد
ً
ِ
�أن �أ�ضربك قبل اليوم .لقد كنت وما
ِ
زل��ت حمقاء ،مثل �أب��ي��ك و�أخ��وت��ك،
تكرهني ال�شيخ جواد وتذكرينه بال�سوء
ّ
ل�ست �أعرف بعد ما
كل منا�سبة...
يف
ُ
حتبوها هذه
ترون يف
ّ
ال�ست نهال حتى ّ
املحبة العمياء� .أال � َ
الله ب�أبيها
أحلقها ُ
ّ
عما قريب».
ّ
وتابع ن�سيبي احلكاية .قال« :رجتني
�صوفيا �أن � ّ
عما هو
أكلم �سايد و�أثنيه ّ
ّ
فكلمته .لكنه مل
ُم� ْ�ز ِم��ع عليه؛
امل�سد�س الذي ر�أيتَه منذ
ينثنِ  .وا�شرتى
ّ
قليل يز ّين و�سطه .ويف �آخر ال�سنة نقل
ابنه �إىل مدر�سة القرية الر�سمية».
هنا ختم ن�سيبي حكايته يل .و�إذ
حانت مني التفاتة �إىل اخل���ارج عرب
�شابا يدخل ال�ساحة بخطى
النافذة ،ر�أيت ًّ
اجلمع �أن ر�صا�صة طائ�شة
حثيثة ،ويخرب
َ
لاً
�أ�صابت قبل قليل طف وهو يلعب على
ال�شرفة؛ فت�أ ّلب النا�س عليه ي�ستف�سرونه.
ويف ال��ي��وم ال��ت��ايل م�شى �أه���ل القرية
موكبا حزينً ا خلف نع�ش �صغري
واجلوار
ً
ــلاً
بعمــر
�أبي�ض يحمل �إىل القبـر طف
الرياحــني.
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رحلة يف
الإن�سان

�إعداد:
غري�س فرح

منذ القدم ،متّ ت الإ�شارة �إىل املخاطر التي تلحقها
ب�صحة القلبّ ،
لكن الأبحاث املخربية
ال�سلبية ّ
امل�شاعر ّ
التي تثبت هذا الواقع ،مل ّ
تتو�ضح �إ ّال خالل العقود
ّ
الأخرية املا�ضية� ،أي بعد اكت�شاف العالقة املعقدة
التي تربط بني الدماغ ،مركز الأحا�سي�س ،وحمت�ضن
خطوط ال�شخ�صية ،وبني القلب ،الع�ضو ّ
املتلقي
امل�ؤثرات الناجمة عن تفاعالتهما.
يحدد الباحثون
ما هو اجلديد يف هذا املجال ،وكيف ّ
العالقــة بني ال�شخ�صيــة والطبــاع،
و�صحــة القلب؟
ّ

بني دماغ االنفعاليني وقلوبهم

م�سار املر�ض �أكيد و�سريع

م�س�ؤولية
الدماغ

العلمية التي
تو�صلت املعطيات
ّ
ّ
جمعها ال��ب��اح��ث��ون يف ح��ق��ل الطب
النف�سي – اجل�سدي� ،إىل حتديد الدوافع
ّ
ال�شخ�صية
البيولوجية التي تربط بني
والطباع ،وبني اال�ستعداد لن�شوء الأمرا�ض،
مقدمها �أمرا�ض القلب .هذه الدوافع،
ويف ّ
كما �أ�شارت جملة العلوم الأمريكية
( ،)Scientific Americanتخت�صر
بوجود تفاعل �آيل بني القلب والدماغ،
ع�صبية
وهو تفاعل يحدث عرب خاليا
ّ
تر�سل الأوام��ر الناجمة عن االنفعاالت
مقدمها القلب.
�إىل �أع�ضاء اجل�سم ،ويف ّ
وم��ن هنا القول ب ��أن االعتقاد ال�سائد
بكون القلب هو مركز امل�شاعر ،ينبع
يف الواقع من ت� ّأثره الفوري بتداعياتها،
�سلبا �أو �إيجا ًبا على
الأمر الذي ينعك�س ً
وظائفه.
�صحة
ت��أث�ير امل�شاعر ال�سلبية على
ّ
القلب ،يحدث ،كما متّ الت�أكيد ،عرب
م�سار التهابي مهمته حت�ضري اجل�سم
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من �أجل �إنتاج خاليا
دفاعية يف وجه ال�ضغوط.
ّ
وامل���ع���روف �أن اخلا�ضعني
عموما من
لهذا الت�أثري ،هم
ً
�أ�صحاب ال�شخ�صيات االنفعالية التي
تر�سم معاملها عوامل وراثية كامنة يف
اجلينات� ،أو عوامل مكت�سبة تعود �إىل
تكون ال�شخ�صية منذ مراحل
ظ��روف
ّ
الطفولة.
هذه املعرفة ،كما ي�ؤكد الباحثون،
�ه��دت لن�شوء �آم���ال ج��دي��دة ،الهدف
م� ّ
منها جتنيب الكثريين خماطر �أمرا�ض
حاليا عرب
القلب .وه��ي �آم��ال ترتجم
ً
�أ�ساليب الت�أهيل النف�سي – ال�سلوكي
التي تعمل على تغيري �أمن��اط احلياة
والتفكري لدى املعنيني بهذه املخاطر.
أهمية �إر�ساء التوازن
وال ين�سى املعنيون � ّ
ال�شخ�صية
العاطفي ،وبالتايل تنمية
ّ
ال�سليمة نظ ًرا �إىل �أهمية دورها على
ال�صحة ب�شكل عام.
�صعيد �سالمة
ّ

حتى يف الرحم...

ّ
الالفت يف املو�ضوع �أن العالقة بني
عموما
و�صحة القلب ،تبد�أ
العواطف
ً
ّ
يف الرحم� ،أي منذ اللحظة التي تن�صهر

فيها نب�ضات قلب اجلنني مع نب�ضات
قلب الأم .وه��و ان�صهار ي�ستمر طوال
مرحلة احلمل ،ويتجاوزها �إىل ما بعد
وحتديدا �إىل الأ�شهر الثالثة الأوىل
الوالدة،
ً
التي تليها .فخالل هذه الفرتة تتفاعل
معا ،مع
نب�ضات قلب الأم �أو الوالدين ً
نب�ضات قلب الطفل ،من �أجل �إمداده
باال�ستقرار العاطفي.
واملثري للده�شة هناّ � ،أن الت�أثري الإيقاعي
ال��ذي يحت�ضن وح��دة احل��ي��اة املتمثلة
بنب�ضات القلوب ،ووترية التنفّ �س ،واحلوار
ال�صامت الذي تتبادله ح��رارة الأج�سام
امللت�صقة �أحيا ًنا ،واملتباعدة �أحيا ًنا
�أخرى ،ير�سيان العالقة بني امل�شاعر التي

يطلقها الدماغ ،وت�ستجيب لها وظائف
القلب البدائية بعفوية مطلقة.
را يف
وبح�سب درا���س��ة �أج��ري��ت �أخ��ي� ً
جامعة كاليفورنيا ،ون�شرت بع�ض
نتائجها جملة «علم النف�س اليوم»
( )Psychology Todayالأمريكية،

ف���� ّإن االن�����ص��ه��ار احلميم ب�ين الطفل
أ�سا�سا
والوالدين،
ً
وحتديدا الأم ،يعترب � ً
لنجاح ال��ت��وا���ص��ل ب�ين الطفل وعامله
اخلارجي ،فهو ميده بالثقة واالطمئنان،
ومينحه امل��ن��اع��ة مل��ق��اوم��ة الأم��را���ض،
وخ�صو�صا �أمرا�ض القلب .والدليل على
ً
ذلك نتائج الإح�صاءات احلديثة ،والتي
أك��دت بو�ضوح ارتفاع ن�سبة �أمرا�ض
� ّ
القلب بني الأ�شخا�ص الذين ا�ضطروا
�إىل االنف�صال عن ذويهم بعد ال��والدة،
وذلك باملقارنة مع الذين حافظوا على
عالقة عائلية حميمة .وهو ما يعتربه
ح�سا�سية
قاطعا على
الباحثون برها ًنا
ً
ّ
تفاعل وظائف القلب مع انعكا�سات
امل�شاعر.
يف هذا ال�سياق ،متّ الت�سا�ؤل عن الأ�سباب
التي جتعل الأطفال االنطوائيني� ،أكرث
عر�ضة لأم��را���ض القلب م��ن �أترابهم
االجتماعيني .وق��د �أجابت عن ذلك
ً
الحقا نتائج الأبحاث التي ربطت بني
اخل�صائ�ص الفردية ومنط التفكري ،وبني
امل�سار الإلتهابي الدماغي.

ال�صحة؟
كيف ت�ؤثر ال�شخ�ص ّية على
ّ

علميا �أن الأف��ك��ار
م��ن امل��ع��روف
ً

ال�سلبية الناجمة عن تفاعالت
وامل�شاعر
ّ
وخ�صو�صا يف
ال�شخ�صية االكتئابية،
ً
ّ
�أثناء نوبات احلزن والغ�ضب ،ترتافق مع
مقدمها الكورتيزول
�إفرازات دماغية يف ّ
والأدري��ن��ال�ين ،وه��ي �إف����رازات طبيعية
��دم ،ودق��ات
تت�سبب بارتفاع �ضغط ال� ّ
ّ
ال��ق��ل��ب وان��ت��ف��اخ
الع�ضالت ،تلبية
مل��واج��ه��ة امل��وق��ف
ال�����ض��اغ��ط .وه��ذا
�وم��ا
ي��ح�����ص��ل ع��م� ً
ن��ت��ي��ج��ة دواف�����ع
فطرية مهمتها
ال������دف������اع ع��ن
والت�شبث
النف�س،
ّ
بالبقاء .مع ذلك،
ردات
ف����إن ت��وات��ر ّ
الدماغية امل�شار �إليها ،يرتك �آثا ًرا
الفعل
ّ
بالغة اخلطورة على القلب وال�شرايني
الع�صبية.
واخلاليا
ّ
وبح�سب الباحث الربيطاين يف جامعة
ك��ول��وم��ب��ي��ا ،غ��ري��غ��وري ميللر ،ف ��إن
«االل��ت��ه��اب» ه��و الطريق البيولوجي
ال�سريع وال��وح��ي��د ال���ذي ي��رب��ط م��ا بني
ال�ضغوط العاطفية و�أم��را���ض القلب،
وال�س�ؤال املطروح :كيف يح�صل ذلك؟
عندما تكرث ال�ضغوط ،وتتفاقم معها
امل�شاعر ال�سلبية ،يهرع جهاز املناعة
ميهد ملرورها
دفاعية
�إىل �إنتاج خاليا
ّ
ّ
امل�سار االلتهابي الذي �سبق و�أ�شرنا �إليه.
ويف ح��ال توا�صـل ال�ضغوط ،وتعـذّ ر
ال�شخ�صية،
الت�أقلــم معها خللل يف
ّ
ي�ضطر اجل�سم �إىل تفعيل �آلية االلتهاب
ّ
ال��دم��اغ��ي��ة ال��ت��ي حت��فّ ��ز ع��م��ل جهاز
امل��ن��اع��ة .يف ح���ال ك��ه��ذه ،ق��د ت�صل
وتت�سبب
اخلاليا االلتهابية �إىل الدماغ
ّ
ب�أعرا�ض اكتئابية .وبح�سب الباحث
ميللر ،فقد ي�صل االلتهاب �إىل القلب
�أو ًال ويت�صل بالدماغ عرب امل�سار ال�سابق
ذكره ،كونه الطريق الوحيد الذي ي�صل
بني القلب وامل�شاعر.
من هذا املنطلق ،ي�صبح بالإمكان

القول� :إن الأ�شخا�ص املتّ �سمني بالت�شا�ؤم
واالنطوائية و�سرعة الغ�ضب ،هم �أكرث
ا�ستعدادا للإ�صابة بالأمرا�ض القلبية
ً
واالكتئابية من املتفائلني� ،أو القادرين
على الت�أقلم مع الواقع.

تغيريات جذرية

ين�صح االخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ون �أ���ص��ح��اب
ال�شخ�صيات االنفعالية املت�شنجة ،والذين
ثبت ا�ستعدادهم للإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب ،بالعمل على تغيري ج��ذري يف
تفكريهم و�سلوكهم .وهنا بع�ض
الإر�شادات يف هذا املجال:
• قبل �إطالق العنان مل�شاعر الغ�ضب
وال��ع��دائ��ي��ة ،يو�صى بتغليب املنطق،
ف�سرعة االنفعال ال حت� ّ�ل امل�شاكل،
تعقيدا ،بالإ�ضافة �إىل �أنها
بل تزيدها
ً
ّ
وتنم عن �ضعف يف
حتطم العالقات،
ّ
بال�صحة
ال�شخ�صية ،وتلحق �أ�ضرا ًرا بالغة
ّ
والنف�سية.
اجل�سدية
ّ
• لدى ال�شعور بامليل �إىل االنفجار ومالمة
الذات والآخ��ر ،من الأف�ضل اخلروج من
امل��ن��زل �أو مكــان العمل ،فامل�شي يف
يهــدئ امل�شاعــر.
الهواء الطلــق
ّ
ّ
• ممار�سة الهوايات� ،أو تعلم مهارات
جديدة يفيد � ً
أي�ضا ،فاالن�شغال بالإبداع
يبعد القلق وال�شعور بالنق�ص ،ويكبح
جماح العدائية والغ�ضب.
م�ستقبلية تو�صل
• و���ض��ع �أه���داف
ّ
�إىل النجاح ،فالدرا�سات احلديثة �أولت
أهمية بالغة ،مل��ا يرتكه يف
النجاح � ّ
النفــ�س من ثقــة واطمئنــان ،وبالتالــي
م��ن انعكا�ســات �إيجابيــة علــى
ال�صحــة.
ّ
ّ
• التحلي بالإميان ،فهو ّ
ينقي النف�س،
النف�سية .وال�صالة من
ويبعد ال�صراعات
ّ
�أعماق القلب� ،أف�ضل و�سيلة لالبتعاد
عن الغ�ضبّ � .أما يف حال خروج االنفعال
ال�سيطرة ،فمن
�أو امل�شاعر
ّ
ال�سلبية عن ّ
الأف�ضل ا�ست�شارة �أح��د االخت�صا�صيني
النف�سيني للح�صول على امل�ساعدة
ّ
الالزمة.
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خدمات
دوت كوم

�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

درو�س يف الطباعة

http://www.typing.com
جمانية ح��ول ا�ستخدام لوحة
درو���س
ّ
املفاتيح ( )keyboardللطباعة على
ّ
يتخللها اختبارات لقيا�س
الكمبيوتر،
التقدم والنجاح.
م�ستوى
ّ

�أرقام و�إح�صاءات

http://www.worldometers.
info/ar
يقدم املوقع �إح�صاءات باللغة العربية
ّ
عدة موا�ضيع من بينها التعداد
حول ّ
أر�ضية ،و�أعداد
احلايل ل�سكان الكرة ال ّ
يوميا يف
الكتب وال�صحف التي ت�صدر
ًّ
عامة
العامل ،بالإ�ضافه �إىل �إح�صائيات
ّ
وال�صحة.
حول البيئه والغذاء
ّ

ق�ص�ص للأطفال

http://www.wegivebooks.org
��ورة ل���ل���أوالد ب��ال��ل��غ��ة
ق�����ص�����ص م�������ص� ّ
الإنكليز ّية ،تتناول موا�ضيع خمتلفة
من بينها ال�صداقة والعائلة والتاريخ
وال��ري��ا���ض��ة ،وغ�يره��ا .ميكن اختيار
الق�صة املنا�سبة بح�سب العمر �أو م�ستوى
ّ
القراءة.

علوم العرب

http:/arabsciences.com
موقع علمي ي�ضم مقاالت ومقتطفات
وثائقية حول موا�ضيع خمتلفة
أفالما
و� ً
ّ
ت�شمل علم الف�ضاء ،والبيئة ،وعامل
احليوان ،وال�صحة ،وغريها من املوا�ضيع
التثقيفية التي يتم نقلها عن �شبكات
ّ
العاملية.
التلفزة
ّ

برجمية خبيثة تهدد �أجهزة �أندرويد

برناجما
أمنية ال�شهرية «»FireEye
ً
أمنيون من ال�شركة ال ّ
اكت�شف خرباء � ّ
ً
التحكم
خبيثا يحمل �إ�سم « »Kemogeي�ستهدف �أجهزة �أندرويد وي�ستطيع
ّ
بها .الربنامج من تطوي ٍر �صيني ،وهو موجود يف املتاجر الإلكرتونية املوازية ملتجر
«غوغل بالي» ،كما ينت�شر عرب مواقع مز ّيفة �أو �إعالنات خبيثة ،ويتخفى � ً
أي�ضا
يف عد ٍد من التطبيقات من بينها «� »Wifi Enhancerأو «.»Calculator
وت�شري �شركة  FireEyeالأمنية �إىل �أن الربنامج اخلبيث  Kemogeوفور تثبيته
ّ
ويبث له
من طرف امل�ستخدم عرب حتميل ملف ،APKيجمع بيانات امل�ستخدم
ريا من الإعالنات يف �أثناء ت�صفّ حه املواقع والتطبيقات املختلفة.
ً
عددا كب ً
لكن الأخطر بح�سب  FireEyeهو �أن  ،Kemogeيقوم ّ
ببث ملف  MP4الذي
بغالبية الأجهزة العاملة بنظام �أندرويد ،وهو ما
التحكم
ميكن الهاكرز من
ّ
ّ
ّ
يتيح للربنامج اخلبيث حتميل تطبيقات خا�صة به �أو حذف بع�ض التطبيقات
املوجودة يف اجلهاز كم�ضادات الفريو�سات ،ما يجعل اجلهاز فري�سة �سهلة
للقر�صنة.

من «� »Wi-Fiإىل «»Li-Fi

االرتفاع املتزايد يف كمية البيانات
املعتمدة على الإنرتنت ي� ّؤدي �إىل ازدياد
ال�ضغط على ال�شبكات الال�سلكية
احلالية ،ما قد يجعلها عاجزة عن
تنفيذ املطلوب بال�سرعة ال�ضرور ّية .حلل
ه���ذه امل�شكلة
مت �إي��ج��اد تقنية
ذي
«»Li-Fi
ال�سرعة الفائقة
يف نقل البيانات.
« »Li-Fiه��ي اخت�صار مل�صطلح
« ،»Light Fidelityوه��ي تقنية
ات�صاالت ال�سلكية �ضوئية عالية
ال�سرعة ،تعتمد على ال�ضوء املرئي
كو�سيلة لنقل البيانات ،وقد �صنفت
كواحدة من �أف�ضل االبتكارات يف
العامل .بف�ضلها �ستكون م�صابيح
ال�شارع ،وال�سيارات واملنازل قادرة على
نقل البيانات.
م��ن �أه���م امل��ي��زات ال��ت��ي تقدمها

تقنية « »Li-Fiهي
ال�سرعة الهائلة يف
ت�شو�ش
نقل البيانات ،كما �أنها ال
ّ
الطبية
على �أجهزة املالحة والأجهزة
ّ
وال�صناعية احل��� ّ��س��ا���س��ة ،كما هو
ّ
احلال مع تقنيات االت�صال املعتمدة
على موجات الراديو ،ولهذا ميكن
ا�ستخدامها يف امل�ست�شفيات والطائرات.
كما ميكن نقل البيانات حتت املاء
ويف الأعماق ،ب�سبب قدرة ال�ضوء على
النفاذ من خالل امل��اء ل�تردده العادي
على عك�س موجات الراديو.
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�أوالدنا
�إعداد:
دموع يو�سف احلالق
يعرف جنوح الأحداث لغو ًيا ب�أنه الف�شل يف �أداء الواجب� ،أو �أنه ارتكاب
ّ
اخلط�أ �أو العمل ال�سيىء� ،أو العمل اخلاطئ� ،أو خرق القانون من قبل
ال�صغار� .أما علم النف�س فينظر �إليه على أ� ّنه انتهاك ب�سيط للقاعدة
وخ�صو�صا لدى الأطفال واملراهقني.
القانونية �أو الأخالقية
ً
وجتري حماكمة الأح��داث اجلانحني يف حماكم خا�صة ،وي�صار
�إىل و���ض��ع��ه��م يف
�إ�صالحيات لتقومي
اع���وج���اج���ه���م
و�إر�شادهم و�إع��ادة
ت�أهيلهم وتدريبهم،
ومعاجلة م�شاكلهم
النف�سية واجل�سدية
والأ�سرية.
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الأعرا�ض املبكرة

�إن م�شكلة اجل��ن��وح من
�أكرب امل�شاكل التي تواجهها
املجتمعات املعا�صرة وال �سيما
جنوح الأحداث ال�صغار .ويزداد
تفاقم هذه امل�شكلة ب�سبب
ان�شغال الآب����اء والأم��ه��ات
وان�����ص��راف��ه��م ع���ن توجيه
ال��رع��اي��ة الأب��وي��ة والإ���ش��راف
الدقيق على �أبنائهم.
ق��د تظهر ل��دى الطفل يف
عمر � 4إىل � 6سنوات بع�ض
التغيريات ال�سلوكية
وال���ت���ي حت��ت��اج �إىل
ح��ك��م��ة ب��ال��غ��ة
م��ن الأم والأه���ل

ب�صفة عامة ،ملواجهتها ودرء
ّ
ولعل
�أخطارها يف امل�ستقبل.
من اب��رز تلك ال�سلوكيات
الب�سيطة ال��ت��ي ق��د تتحول
مب��رور الوقت �إىل م�شكلة،
جلوء الطفل �إىل اخفاء �أ�شياء
حبا يف
تخ�ص الآخرين ،رمبا ً
ّ
التملك �أو رغبة يف حرمان
الآخ���ري���ن م��ن��ه��ا ،وذل���ك يف

جنوح
الأحداث
الأعرا�ض املبكرة
والأ�سباب
والعالج

البيت �أو املدر�سة على ال�سواء.
وال �شك �أن بع�ض الأمهات
قد مل�سن تلك الظاهرة حني
ي��خ��رج ال��ط��ف��ل م���ن م��ن��زل
�صديقه وقد �أخفى لعبة لي�ست
ل��ه ب�ين مالب�سه� ،أو حينما

جت��د ن��ق��وده��ا يف حقيبة �أو
جيب ابنها فتنهال عليه
بال�ضرب والتوبيخ ..والواقع �أن
الطفل الذي يقدم على فعل

ذلك يعرف �أنه يرتكب خط�أ
بدليل �أ ّن��ه يخفيه ويكذب
وينكر فعلته .واكت�شاف
�سلوك الطفل خطوة هامة
يف ال���ع�ل�اج وال���رج���وع عن
اخل��ط ��أ .غ�ير �أن���ه �إذا م� ّ�رت
�أك�ث�ر م��ن جت��رب��ة م��ن هذا
النوع مع الطفل من دون �أن
يكت�شفها الأه��ل ،ف�إن هذا
ال�سلوك ي�ستمر.

كيف نعالج اخلط�أ؟

�إن ال�����ض��رب وال��ت��وب��ي��خ لن
يفيدا يف ه��ذا املجال ،وال بد
من التحاور مع الطفل بهدوء
ومطالبته بعدم تكرار هذا
العمل م��رة �أخ���رى ،وب��إع��ادة
ال�شيء الذي �أخذه
�إىل �أ���ص��ح��اب��ه
واالع�����ت�����ذار عن
اخل�����ط����� أ� ال�����ذي
ارتكبه.
را م��ا
وك������ث���ي�� ً
يحدث �أن ال تعري
الأم �أي اهتمام
ل�سلوك مماثل ملا
�سبق ذك���ره ،وال
ّ
تكلف نف�سها
عناء اال�ستف�سار
عنه من باب انه
�شيء تافه .وقد ت�س�أل الطفل
فيجيب ب�أنه وجد هذا القلم
م��ث�ًل�اً  ...على الأر�����ض ...ال
يجب الت�سليم ب�صدق ما قاله
الطفل ب�سهولة،
وم����ن ال�������ض���روري
�إف��ه��ام��ه �أهمية
�إع��ادة ما هو لي�س
ل��ه �إىل مكانه،
�أو ال��ب��ح��ث عن
�صاحبه ،وبذلك
ي�����درك �أه��م��ي��ة
الأمانة.
وين�صح بع�ض علماء الرتبية
باختبار �أم��ان��ة الطفل من
خ�ل�ال خ��ط��وات ب�سيطة.
م��ث�ًل�اً � ،ضعي بع�ض النقود
على املن�ضدة واتركيها فرتة
والحظي ما اذا كانت يده
�ستمتد �إليها �أم ال .فبذلك قد
تكت�شف بع�ض ال�سلوكيات
التي ت�ستدعي التدخل ال�سريع
ملعاجلتها� .إال �أن الأم مطالبة

� ً
أي�ضا ب ��أن تراجع �سلوكها
مع طفلها ،و�أن تدرك �أنها
ملح
عندما حترمه من �شيء ّ
�أو من �أب�سط الأ�شياء ،ف�إنها
بذلك قد تدفعه �إىل �سلوك ال
تريده .ومع ا�ستمرار ال�ضغط قد
ي�ضطر �إىل الكذب واملبالغة يف
اخفاء ال�سلوكيات ال�سيئة.

الأ�سباب

من �أ�سباب جنوح الأحداث
�ضعف الرقابة الأ�سرية وفتور
�سلطتها وال��ت��أث��ر مبوجات
ال�سخط العاملية التي تنت�شر
بني ال�شباب ،والفقر واملر�ض
والإح����ب����اط ،وامل�����ش��ك�لات
ال��ع��اط��ف��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
والأ�سرية .
ولعل الفقر على ر�أ�س ا�سباب
علما �أنه لي�س ال�سبب
اجلنوح ً
�م��ا،
ال��وح��ي��د ،وال الأه���م دائ� ً
ولكن املق�صود هو � ّأن الفقر
ي�سبب الإحباط ،ومينع من
�إ���ش��ب��اع احل��اج��ات وحتقيق
الرغبات فيدفع �إىل الكذب
وال�سرقة واجلنوح .وهو ً
اي�ضا
�سبب للمر�ض ،كما �أ ّن��ه
م��ن �أه����م �أ���س��ب��اب اجلهل
وال�شقاق العائلي ،وكلها
ع��وام��ل ت�سهم يف اجلنوح .
ع��ل��ى �أن ه���ذا ال يعني �أن
اجلنوح هو من �سمات الفقراء
و� ّأن الأغ��ن��ي��اء مع�صومون،
فالكثري من الفقراء �أ�صحاب
�أخالق فا�ضلة و�سلوك قومي
ال ت�شوبه �شائبة ،والكثري من
الأغنياء واملرتفني يجنحون
ب�سبب احل��رم��ان العاطفي
و�إه���م���ال الأه����ل �أو ب�سبب
خالفاتهم.
ولعلنا ال نبالغ �إذا قلنا �إن
البيت ال���ذي ي�سوده عطف

الأب وحنان الأم ويقوم فيه
التفاهم بينهما ،قادر على
يعو�ض الطفل عن كثري
�أن ّ
من الفقر واحل��رم��ان ،وق��ادر
على �أن ُيجنّ به العديد من
املزالق اخلطرة.

العالج

يركز عالج اجلنوح على
ّ
توجيه ط��اق��ات ال��ف��رد نحو
ن���واح �إي��ج��اب��ي��ة (الأن�����ش��ط��ة
الثقافية والريا�ضية والفنية),
نف�سيا
وتعزيز قدراته ودعمه
ً
ومعنو ًيا وت�شجيعه للم�ضي
نحو الأف�ضل ،و�إزال��ة امل�شاعر
ال�سلبية التي يعانيها (اخلوف
وال��ع��داء وال�����ش��ع��ور بالذنب,
عما يثري
وبالدونية) ,و�إبعاده ّ
�أع�����ص��اب��ه ,وتعليمه �ضبط
انفعاالته .وي�أخذ العالج بعني
االعتبار خ�صو�صية كل حالة
و�أ�سبابها ،وي�سعى �إىل تعديل
ع���ادات احل���دث ع��ن طريق
التو�ضيح والإقناع ,والت�أكيد
ع��ل��ى ف��ه��م ذات����ه وح����دوده
(م��ا له وم��ا عليه) ,وتعديل
ا�ستجاباته ال�سلبية والعدوانية
و���س��ل��وك��ه االن��دف��اع��ي عن
طريق الن�صح والإيحاء (نعاقب
على ال�سلوك اخلاطئ ونعزز
ال�سلوك املرغوب).
توفري الرعاية بعد العالج
��م ع���ن ط���ري���ق ب��رام��ج
ي���ت� ّ
ت��دري��ب وت�شغيل ومتابعة
التعليم ,وع�لاج ال�صعوبات
وامل�����ش��ك�لات ال��ت��ي تعيق
�إع���ادة االن��دم��اج باملجتمع.
وكذلك ،تعديل اجتاهات
املحيطني باحلدث (الوالدين
 زوج���ة الأب )...بهدفتخفيف م��ا يحيط ب��ه من
�ضغوط خارجية...
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طفولة
�إعداد :ماري الأ�شقر
اخت�صا�صية يف علم النف�س
طفلك يرف�ض و�ضع ّ
النظاراتّ ،
لكن الطبيب يرى �أنها
�ضرورية يف حالته ،فما العمل؟
ريا
هناك و�سائل ب�سيطة مل�ساعدة الطفل الذي ما زال �صغ ً
ليتحمل ّ
النظارات على عينيه ،و�إليك بع�ض الن�صائح.
ّ

ّ
نظاراته تزعجه؟!
حتملها
�ساعديه على ّ
�إفهميه كي ت�ساعديه!

• �إختاري ّ
نظارات تنا�سب
وج��ه��ه ،وي�ستح�سن �أن
تكون دائرية ال�شكل ل ّأن
ال�صغار ينظرون يف العادة
�إىل ف���وق ،ويف ه���ذه احل��ال��ة
ينبغي �أن تغطي الزجاجتان
حقل نظره ب�شكل تام.
• يجب �أن تكون النظارة خفيفة
الوزن مع قب�ضتني طريتني ،وال تنزلقان
ب�سهولة عن وجهه.
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ّ
النظارات التي يريد:
• دعيه يختار
خ�ضراء �أو حمراء �أو �صفراء مع بع�ض
الزخارفِ � ...
إن�س م�س�ألة الذوق الراقي...
تبديل
�أتركيه يلعب بكل حر ّية وال ّ
م��ن ع��ادات��ه ،ف��زج��اج��ات ال��ن� ّ
�ظ��ارات
اخلا�صة ب��الأط��ف��ال تكون مقاومة
للك�سر ،وميكنك ربطها ب�شريط
ملون ي�ضعه حول عنقه.
• ع����ادة ي��خ�����ش��ى الأط���ف���ال
ت���ع���ل���ي���ق���ات ال�����رف�����اق،
ب�إمكانك الثناء على
لون عينيه من خالل
ال��ن� ّ
�ظ��ارات� ،أو القول
و�سيما،
ت��ب��دو ���ش��ا ًب��ا
ً
�أو ك��م ت�شبه وال��دك

عندما ت�ضع ّ
نظاراتك...
كلمات من هذا القبيل متنحه
الثقة بالنف�س.
ّ
• ال تطلبي �إليه ن��زع نظاراته
�إذا كنت �ستلتقطني له ال�صور� ،أو
خالل احلفالت اخلا�صة بال�صغار �أو
عندما يرتدي ثيابه اجلميلة.

كيف تقولني الأمور؟

عموما� ،إن احل�شرية التي تظهر عند
ً
جدا لنمو ذهني �سليم،
ال�صغار �ضرورية ً
ّ
�إنها دليل تفتّ ح على احلياة وحب للتعلم
واملعرفة .كما � ّأن رف�ضهم �أم ًرا ما ّ
يتعلق
مبظهرهم ،هو دليل رغبتهم يف ت�أكيد
�أنف�سهم حيال الكبار .لذلك ،حاويل
�أن تلغي من قامو�سك اللغوي بع�ض
العبارات مثل :ال تفعل ذل��ك� ،ست�ؤذي
دائما
نف�سك� ،إفعــل ذلــك ...فهناك
ً
طريقة لقول الأم���ور ب�شكل �إيجابي،
وبالتايل جلعل �أطفالنا بتجاوبون مع ما
حر�صا على �صحتهم �أو
نطلبه منهم
ً
�صاحلهم.

اجلي�ش
واملجتمع

�إبل ال�سقي
يف م�شوار
مع مغوار

يتابع م�شوار مع مغوار جتواله
جامعا املغاوير
يف املناطق اللبنانية
ً
وامل��واط��ن�ين يف ن�شاط ممتع.
«امل�شوار» الأخري كان يف حمى �إبل
حتول �إىل ما ي�شبه
ال�سقي ،حيث ّ
ّ
تظاهرة وطنية تخللها ن�شاطات
متعددة ،ورافقتها الهتافات
الداعمة للجي�ش ذها ًبا و�إيا ًبا.

انطلق امل�شوار مب�شاركة
قائمقامي مرجعيون و�سام احلايك وحا�صبيا وليد الغفري،
وقائد اللواء التا�سع العميد الركن جوزف عون ،وقائد القطاع
ال�شرقي يف اليونيفيل اجل�نرال خو�سيه كوندي� ،إىل �ضباط
وعنا�صر من اجلي�ش واملغاوير والفرق الإ�سبانية والإندوني�سية
والهندية وعدد كبري من �أبناء البلدة واجلوار.
فرق من اليونيفيل �شاركت يف بث احلما�سة من خالل
املو�سيقى التي عزفتها ،بينما �أطلق امل�شاركون كبا ًرا و�صغا ًرا
ّ
وتخلل االحتفال ال��ذي �أقيم باملنا�سبة كلمة
الهتافات.
منوها بـ«هذا
حيا اجلي�ش وعنا�صره،
ً
لقائمقام مرجعيون الذي ّ

الن�شاط الذي يثري احلما�سة الوطنية وال�شعور باالعتزاز.»...
ً
عرو�ضا
فقدموا ب�إ�شراف النقيب �شربل الفخري،
�أما املغاوير ّ
قتالية خمتلفة� ،صفّ ق احلا�ضرون بحرارة وهم يتابعونها.
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ريا�ضة
�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

اجلي�ش يف املركز الأول يف بطولة
لبنان للم�صارعة (الدرجة الأوىل)
وع�سكريوه كالعادة يف الطليعة
ّ
نظم االحتاد اللبناين للم�صارعة بطولة لبنان يف امل�صارعة
جممع الرئي�س العماد
احلرة والرومانية للعام  2015وذلك يف
ّ
ّ
�إميل حلود الريا�ضي الع�سكري ،وب�إ�شراف رئي�س فريق اجلي�ش
يف هذه اللعبة املقدم فادي الكبي.
ّ
احتل املركز الأول
عودنا فريق اجلي�ش للم�صارعة،
وكما ّ
احلرة (من بني
على ال�صعيد الإجمايل يف م�سابقتي امل�صارعة
ّ
 6فرق بر�صيد  77نقطة) ،وامل�صارعة الرومانية (من بني  5فرق
بر�صيد  80نقطة).
� ّأم��ا على ال�صعيد الإف��رادي فقد جاءت النتائج على النحو
الآتي:
احلرة:
• امل�صارعة ّ
ّ
حل يف املركز الأول ،املجنّ د املمددة خدماته �أحمد ح�سن (57
كلغ) من اللواء العا�شر ،الرقيب تامر عبيد ( 65كلغ) من

فوج املدرعات الأول ،الرقيب �أول كمال اخلطيب ( 70كلغ)
من اللواء ال�سابع ،املجند املمددة خدماته علي �أحمد (74
كلغ) من القوات البحرية ،الرقيب �أول ابراهيم اخلطيب (86
كلغ) من فوج املغاوير ،واجلندي الهادي حمية ( 125كلغ)
من اللواء الثاين.
ّ
وقد ّ
كل من اجلندي زياد اخلطيب ( 61كلغ) من فوج
حل
املدفعية الأول يف املركز الثاين ،واجلندي حممد احلجار (97
كلغ) من لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الثالث.
• امل�صارعة الرومانية:
ّ
لكل من :اجلندي �سعيد ال�شامي (60
كان املركز الأول
كلغ) والعريف ح�سن ترحيني ( 98كلغ) من اللواء الثاين،
اجلندي علي نظام ( 66كلغ) ،امل��ع��اون �أحمد خالد (71
كلغ) ،والعريف �أول �أحمد الرفاعي ( 80كلغ) من املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية ،املجند املمددة خدماته حممد
ّ
امل�ستقل ،الرقيب �أحمد
م�شيك ( 75كلغ) من فوج الأ�شغال
قمحية ( 85كلغ) من فوج احلدود الربية الثاين ،والعريف
ح�سن حمية ( 130كلغ) من اللواء احلادي ع�شر.

...ويف التجذيف � ً
أي�ضا
ّ
حل فريق اجلي�ش يف املركز الأول يف
الت�صنيف النهائي ل�سباقي الأرغوميرت
(بر�صيد  70نقطة) ،وامل��اء (بر�صيد 99
الإ�سم وال�شهرة
طانيو�س القزي
م�صطفى طرفة
�إبراهيم عبود
�صالح العري�ضي
روبري جبور
مارون اخلوري
بالل طلي�س
جوي خوري
جينيفر خوري
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نقطة) ،من بني � 8أندية م�شاركة يف
بطولة لبنان للتجذيف للعام  ،2015والتي
ّ
نظمها االحتاد اللبناين للعبة يف قاعدة

بريوت البحرية.
� ّأم��ا الت�صنيف الفردي للع�سكريني،
فقد جاء على النحو الآتي:

�سباق الأرغوميرت (رجال):
الوزن وامل�سافة
القطعة
الرتبة
جندي
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية ثقيل حتت � 23سنة
 1000مرت
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
جندي
خفيف فوق � 23سنة
فوج املغاوير
رقيب �أول
 1000مرت
لواء امل�شاة الثاين ع�شر
جمند (م.خ)
اللواء اللوج�ستي
عريف �أول
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية ثقيل فوق � 23سنة
رقيب �أول
 1000مرت
جمند (م.خ)
لواء امل�شاة الثاين ع�شر
�سباق الأرغوميرت (�سيدات):
مفتوح
منت�سبتني �إىل املركز العايل
مدنية
 1000مرت
للريا�ضة الع�سكرية
مدنية

التوقيت
 3.09.1د.
 3.17.3د.
 3.18.3د.
 3.24.2د.
 3.25.1د.
 3.10.8د.
 3.12.1د.

الت�صنيف
الأول
الثاين
الأول
الثاين
الثالث
الثاين
الثالث

 4.13.3د.
 4.14.0د.

الأوىل
الثانية

اجلي�ش ثال ًثا
يف بطولة لبنان ال�صيفية يف ال�سباحة
برعاية ق��ائ��د اجلي�ش العماد جان
قهوجيّ ،
نظم االحتاد اللبناين لل�سباحة
بطولة لبنان ال�صيفية للعام  ،2015التي
�أقيمت يف م�سبح اجلامعة اللبنانية -
ً
فريقا.
احلدث مب�شاركة 18
كان اجلي�ش من بني هذه الفرق ّ
وحل
يف النتائج النهائية يف املركز الثالث،
� ّأما النتائج الإفرادية للع�سكريني ،فقد
جاءت على النحو الآتي:
  50مرتًا �صدر :العريف م�صطفى بدورمن فوج احلدود الربية يف املركز الثالث.
  50و 100مرت ظهر :اجلندي لوي�س داغرمن اللواء اللوج�ستي يف املركز الثاين،
واجلندي حممد عجمي من لواء الدعم
يف املركز الثالث.
حرة :اجلندي داغر يف املركز
  100مرت ّالثاين ،والرقيب وائل زيادة من ال�شرطة
الع�سكرية يف املركز الثالث.

الإ�سم وال�شهرة
مارون اخلوري
حممد خالد
بالل طلي�س
�إبراهيم عبود
جورج خمول
�صالح العري�ضي
طانيو�س القزي
م�صطفى طرفة
جوي خوري
جينيفر خوري

  100مرت فرا�شة:ال��ع��ري��ف �أول ال��ي��ا���س ك�ترا م��ن فوج
التدخل الأول يف املركز الثالث.
  100مرت �صدر :املعاون جاك خمايلمن ف��وج الأ�شغال امل�ستقل يف املركز
الثالث.
  200مرت ظهر :اجلندي داغر يف املركزالثاين ،والعريف �أحمد �شموا من فوج
التدخل الثاين يف املركز الثالث.
  200مرت متنوع :اجل��ن��دي داغ���ر يفاملركز الثالث.
  200مرت �صدر :امل��ع��اون خم��اي��ل يفاملركز الثاين ،والعريف �أول فادي اخلوري
من الفوج املجوقل يف املركز الثالث.
حرة :اجلندي �أول علي الزعبي
  200مرت ّمن ال��ل��واء التا�سع يف املركز الثاين،
واملجند املمددة خدماته علي عز الدين
من اللواء اخلام�س يف املركز الثالث.

متنوع :العريف �أول كرتا يف
  400مرت ّاملركز الثاين ،والتلميذ ال�ضابط طارق
حنا من الكلية احلربية يف املركز
الثالث.
ح��رة :اجل��ن��دي عجمي يف
  400مرتّ
املركز الثالث.
حرة :العريف �أول كرتا يف
  1500مرت ّاملركز الثاين والرقيب زيادة يف املركز
الثالث.
  100×4مرت متنوع :الرقيب �شربل نقوالمن القوات البحرية ،العريف �شموا،
اجلندي �أول الزعبي ،والعريف �أول اخلوري
يف املركز الثاين.
حـرــة :اجلنــدي
  100×4مـتــرّ
داغــر ،العريــف �أول كـتــرا ،الـجـنــدي
عجمــي والرقيــب زيــادة يف املركــز
الثالــث.

�سباق املاء (فردي رجال):
التوقيت
الوزن وامل�سافة
القطعة
الرتبة
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية مفتوح فوق � 23سنة  8.20.39د.
رقيب �أول
 2000مرت
 9.39.80د.
لواء امل�شاة الأول
رقيب �أول
جمند (م.خ)
خفيف حتت � 23سنة  9.26.46د.
لواء امل�شاة الثاين ع�شر
 2000مرت
خفيف فوق � 23سنة  8.34.61د.
فوج املغاوير
رقيب �أول
 2000مرت
 9.10.30د.
لواء امل�شاة الثامن
عريف �أول
 10.01.09د.
لواء امل�شاة الثاين ع�شر
جمند (م.خ)
جندي
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية ثقيل حتت � 23سنة  7.04.51د.
 2000مرت
 7.36.57د.
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
جندي
�سباق املاء (فردي �سيدات):
 4.13.67د.
مفتوح
منت�سبتني �إىل املركز العايل
مدنية
 4.20.87د.
 1000مرت
مدنية
للريا�ضة الع�سكرية
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الت�صنيف
الثاين
الثالث
الأول
الأول
الثاين
الثالث
الأول
الثاين
الثانية
الثالثة
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بطولتا
ال�شطرجن العادي وال�سريع

�شارك فريق اجلي�ش يف بطولة لبنان
للفرق (ال��درج��ة الأوىل) يف ال�شطرجن
ال��ع��ادي التي ّ
نظمها االحت��اد اللبناين
ّ
وحل يف املركز ال�ساد�س من بني
للعبة،
 10ف��رق م�شاركة ،كما �شارك عدد
من ال�ضباط والأفراد يف البطولة الإفرادية
جيدة.
لل�شطرجن ال�سريع وحققوا مراكز ّ

 ...وبطولة بريوت الدولية
الثامنة يف ال�شطرجن العادي

ّ
نظمت رابطة قدامى مدر�سة نوتردام
فرير – فرن ال�شباك بطولة بريوت الدولية
الثامنة يف ال�شطرجن العادي وذلك ب�إ�شراف
االحتاد اللبناين للعبة ،ومب�شاركة 84
العبا من رو�سيا� ،أوكرانيا� ،أذربيجان،
ً
بيالرو�سيا ،هولندا ،م�صر� ،أرمينيا،
تون�س� ،سوريا ،بلغاريا ،فرن�سا ،جورجيا
ولبنان.
ك��ان اجلي�ش م��ن �أب���رز امل�شاركني
اللبنانيني الذين ّ
حل من بينهم النقيب جمال ال�شامية من اللواء التا�سع يف املركز التا�سع .كما �أقيمت يف نهاية البطولة
ً
تتابعية بني الالعبني اللبنانيني وال�سيد �سريغي تيفياكوف من هولندا احلا�صل على �أعلى جمموع نقاط ،ففاز بـ17
 18مبارا ًة
ومتكن النقيب ال�شامية من حتقيق التعادل الوحيد معه يف املباراة الـ.18
منهم،
ّ

بطولة اجلي�ش لل�شطرجن اخلاطف
ّ
نظم املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية وبرعاية
االحت���اد اللبناين لل�شطرجن ،بطولة اجلي�ش يف
ال�شطرجن اخلاطف والتي �أقيمت يف جممع الرئي�س
العماد �إميل حلود الريا�ضي الع�سكري .وقد ّ
حل يف
ّ
كل من النقيب جمال ال�شامية من
هذه البطولة
اللواء التا�سع يف املركز الأول ،الرائد �أ�سامة جوهر
من فوج الأ�شغال امل�ستقل يف املركز الثاين ،والعميد
الركن م��ارون منيرّ من اللواء الثالث يف املركز
الثالث.
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اجلي�ش ي�شارك يف بطولتني للكرة الطائرة ال�شاطئية
ّ
نظم االحت��اد اللبناين لكرة الطائرة
بطولة لبنان ال�شاطئية للعام  2015والتي
�أق��ي��م��ت على م�لاع��ب BVB Club
ً
فريقا،
– نهر ابراهيم مب�شاركة 33
من بينهم فريق اجلي�ش ال��ذي ّ
حل يف
املركزين اخلام�س وال�سابع.
كما �شارك اجلي�ش يف ال��دورة الدولية
الأوىل لكرة الطائرة ال�شاطئية التي
ّ
نظمها ن��ادي - Encore Sea View
العقيبة ب�إ�شراف االحتادّ ،
وحل يف املركز
ً
م�شاركا.
فريقا
ال�ساد�س من بني 16
ً

اجلي�ش يت�أ ّلق يف بطولة
لبنان ل�سباق الن�صف ماراثون
ّ
حل العريف بالل عوا�ضة (� 34-20سنة) من اللواء
الأول يف املركز الأول يف الت�صنيف العام لبطولة
لبنان ل�سباق الن�صف ماراثون للعام  2015الذي ّ
نظمه
االحتاد اللبناين لألعاب القوى.
فيما جاءت النتائج الإفرادية للع�سكريني
امل�شاركني بح�سب الفئات العمرية على النحو
الآتي:
 العريف عوا�ضة ،وامل�ؤهل نقوال مرتا (� 44-40سنة)من مديرية املخابرات يف املركز الأول.
 املعاون �أول رميون �سمعان (� 54-50سنة) من فوج التدخل الثالث يف املركز الثاين. -الرقيب ح�سني قي�س (� 34-20سنة) من اللواء الأول يف املركز الثالث.

بطولة اجلي�ش يف �سباق الن�صف ماراثون للم�شاة الأول

ح� ّ�ل ل��واء امل�شاة الأول يف املركز الأول يف
الت�صنيف الإجمايل لبطولة اجلي�ش يف �سباق
الن�صف ماراثون للعام �( 2015سباق البدل)،
تبعه لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الثاين،
ولواء امل�شاة اخلام�س يف املركز الثالث.
� ّأم��ا يف الت�صنيف الإف��رادي لل�سباق ،فقد
حقق امل�ؤهل نقوال مرتا من مديرية املخابرات
املركز الأول ،تاله العريف �أول ح�سني احلاج
ح�سن من اللواء التا�سع يف املركز الثاين،
والرقيب �أول و�سام يزبك من اللواء اخلام�س
يف املركز الثالث.
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بطولة ك�أ�س العماد قائد
اجلي�ش للألعاب الع�سكرية للواء اللوج�ستي

�ضمن ب��ط��والت اجل��ي�����ش ل�ل�أل��ع��اب
الريا�ضية ،ج��رت ال��ع��ادة على �إقامة
بطولة ك ��أ���س ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجلي�ش
للألعاب الع�سكرية والتي ت�ضمنت
لهذا العام �ألعاب :جولة مقاتل �سباق
بدل ( 4العبني) يف ثكنة ميالد النداف
– عم�شيت ،قذف رمانات �صلودية يف
ثكنة يو�سف الأ�سطا – كفر�شيما،
حرة
�سباحة (�سباق ب��دل)  50×4م� ً
ترا ّ
يف النادي الع�سكري املركزي ،رماية
بالبندقية م� – 16أ 1يف حقل رماية ثكنة
م��ي�لاد ال��ن��داف – عم�شيت ،و�سباق
ً
انطالقا من
رك�ض مل�سافة  8كلم
�أمام ثكنة ميالد النداف – عم�شيت
باجتاه البرتون.
ح� ّ�ل يف الت�صنيف النهائي للبطولة
اللواء اللوج�ستي يف املركز الأول ،تاله
لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الثاين

 ...وبطولة اجلي�ش
لكرة اليد � ً
أي�ضا

�ألعاب تراثية

وفوج مغاوير البحر يف املركز الثالث.
� ّأما يف الت�صنيف الإفرادي فقد جاءت
النتائج على النحو الآتي:
• رم��اي��ة بالبندقية :امل��ع��اون ج��ورج
حميم�ص م��ن ال��ل��واء اللوج�ستي يف
املركز الأول ،املعاون �أول مو�سى �صبحة
يف املركز الثاين ،والرقيب �أول حممد
�صبحة يف املركز الثالث (كالهما من
فوج مغاوير البحر).
• قذف رمانات �صلودية :الرقيب �أول
ماجد طاليع من ال��ل��واء اخلام�س يف
املركز الأول ،املعاون �أول �أحمد احل�سن
من ل��واء احلر�س اجلمهوري يف املركز
الثاين ،واملعاون �أول علي �سبيتي من
اللواء اللوج�ستي يف املركز الثالث.
• �سباق رك�ض ( 8كلم) :املعاون ح�سني
عوا�ضة يف املركز الأول ،والعريف عمر
عي�سى يف املركز الثاين (كالهما من

�أقيمت على ملعب جممع الرئي�س �إميل حلود الريا�ضي الع�سكري املباراة النهائية
لبطولة اجلي�ش يف كرة اليد ،والتي فاز فيها فريق اللواء اللوج�ستي على فريق لواء احلر�س
اجلمهوري بنتيجة  27×29حمرزًا بذلك لقب البطولة ،وكان املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية قد ّ
حل يف املركز الثالث.
لاً
ّ
ممث قائد
ح�ضر املباراة قائد املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية العميد جورج الهد
اجلي�ش وقام بت�سليم الك�ؤو�س وامليداليات للمراكز الثالثة الأوىل.

�شارك فريق اجلي�ش لرفع الأثقال يف مهرجان ريا�ضي
بالألعاب الرتاثية (رفع اجل��رن ،املحدلة ،املخل)...،
الذي ّ
نظمته جمعية الغولدن بادي بالتعاون مع جلنة
مهرجانات قرطبا ال�سياحية يف �ساحة قرطبا ،كما
�شارك� ،إىل فرق من املديرية العامة للأمن العام ،وقوى
الأم��ن الداخلي يف مهرجان �آخ��ر ّ
نظمه ن��ادي القوى
الريا�ضي ال�شعبي يف رمي�ش.
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لواء احلر�س اجلمهوري) ،والعريف �أحمد
علي من اللواء اللوج�ستي يف املركز
الثالث.
• توجه بالبو�صلة :امل�ؤهل ح�سن م�صري
من اللواء اللوج�ستي يف املركز الأول،
اجلندي خليل فقيه من فوج املدرعات
الأول يف املركز الثاين ،وامل�ؤهل و�سيم
ابراهيم من اللواء اللوج�ستي يف املركز
الثالث.
• �سباحة  50×4مرت حرة بدلّ :
حل لواء
احلر�س اجلمهوري يف املركز الأول ،تاله
اللواء اللوج�ستي يف املركز الثاين ،وفوج
املغاوير يف املركز الثالث.
ّ
ح��ل ال��ل��واء
• جولة مقاتل (ب���دل):
اللوج�ستــي يف املركــز الأول ،تبعــه
فوج مغاويــر البحــر يف املركــز الثــاين
وفــوج التدخــل الثانــي يف املركــز
الثالــث.

ّ
نظم املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية وب��إ���ش��راف املقدم
فادي الكبي ،بطولة اجلي�ش
يف لعبتي رف��ع الأث��ق��ال والقوة
البدنية ،يف جممع الرئي�س
العماد �إم��ي��ل حل��ود الريا�ضي
الع�سكري.
�شارك يف البطولة ع�سكريون
من خمتلف القطع والوحدات،
وكانت النتائج بح�سب الأوزان
على النحو الآتي:
• رفع الأثقال:
  62-59كلغ :اجلندي طوين كرم من املركز العايل للريا�ضةالع�سكرية يف املركز الأول ،اجلندي ر�شيد العيناتي من التدخل
الأول يف املركز الثاين واجلندي �أول �سعيد ال�شامي من اللواء
الثاين يف املركز الثالث.
  69-66كلغ :الرقيب حامت حنا من اللواء الثاين يف املركزالأول ،الرقيب علي �شومان من اللواء الثاين ع�شر يف املركز
الثاين ،وك� ّ�ل من الرقيب تامر عبيد من امل��درع��ات الأول
والعريف �أول وائل �شاهني من املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
يف املركز الثالث.
  77-74كلغ :الرقيب �أول حممد ال�صواحلي من لواء الدعميف املركز الأول ،اجلندي �أحمد اخل�ضر من احلدود الربية الأول
ّ
وكل من املجند املمددة خدماته وائل زيتون
يف املركز الثاين،
من اللواء الثامن واملعاون �أول �أحمد خالد من املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية يف املركز الثالث.
  85-83كلغ :العريف كاظم ال�صواحلي من اللواء اللوج�ستييف املركز الأول ،الرقيب �أحمد قمحية من احلدود الربية الثاين
ّ
وكل من املعاون �أول جهاد عبدالله من
يف املركز الثاين،
اللواء الثامن واملجند املمددة خدماته علي �أحمد من القوات
البحرية يف املركز الثالث.
  94-93كلغ :الرقيب حممود نزال من اللواء الثاين ع�شر يفاملركز الأول ،امل�ؤهل حممد خ�ضر خليل من التدخل الرابع يف
ّ
وكل من الرقيب �أول ابراهيم اخلطيب من
املركز الثاين،
فوج املغاوير والرقيب �أول ب�شار �أبو قلفوين من اللواء الثامن يف
املركز الثالث.
  105كلغ :الرقيب �أول غ�سان زيتون من ل��واء الدعم يفاملركز الأول ،املجند املمددة خدماته حممد علي يو�سف من
ّ
وكل من العريف ح�سن
اللواء احلادي ع�شر يف املركز الثاين،
ترحيني من اللواء الثاين واملعاون زين الدين مترة من التدخل
الرابع يف املركز الثالث.
 120-105 -كلغ :اجلندي الهادي حمية من اللواء الثاين يف

املركز الأول ،العريف ح�سن
حمية من اللواء احلادي ع�شر
يف املركز الثاين ،واجلندي خالد
دقو من اللواء الثاين يف املركز
الثالث.
 وزن مفتوح :العريف م�صطفىدل��ول م��ن املدفعية ال��ث��اين يف
امل��رك��ز الأول ،ال��ع��ري��ف �أول
جوزيف داود من املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية يف املركز
ّ
وكل من الرقيب �أول
الثاين،
و�سيم عبيد من القوات البحرية
واجلندي �أول وائل جعفر من اللواء الأول يف املركز الثالث.
• القوة البدنية:
  62-59كلغ :اجلندي �أول �سعيد ال�شامي من اللواء الثاين يفّ
وكل من
املركز الأول ،اجلندي طوين كرم يف املركز الثاين،
اجلندي ر�شاد العيناتي واملجند املمددة خدماته �أحمد ح�سن من
اللواء العا�شر يف املركز الثالث.
  69-66كلغ :الرقيب حامت حنا يف املركز الأول ،الرقيب تامرّ
وكل من الرقيب علي �شومان والعريف
عبيد يف املركز الثاين،
�أول وائل �شاهني يف املركز الثالث.
  77-74كلغ :الرقيب �أول حممد ال�صواحلي يف املركز الأول،ّ
وكل من الرقيب �أول
اجلندي �أحمد اخل�ضر يف املركز الثاين،
كمال اخلطيب من اللواء ال�سابع واملعاون �أول �أحمد اخلالد يف
املركز الثالث.
  85-83كلغ :العريف كاظم ال�صواحلي يف املركز الأول،الرقيب �أحمد قمحية يف املركز الثاين ،وك� ّ�ل من امل�ؤهل
حممد خ�ضر خليل وامل�ؤهل �أول علي كنعان من اللواء الثاين
يف املركز الثالث.
  94-93كلغ :الرقيب حممود نزال يف املركز الأول ،العريفخالد �شريتح من اللواء ال�سابع يف املركز الثاين ،والرقيب �أول
ابراهيم اخلطيب يف املركز الثالث.
  105كلغ :الرقيب �أول غ�سان زيتون يف املركز الأول ،املجنداملمددة خدماته حممد علي يو�سف من اللواء احلادي ع�شر
ّ
وكل من العريف ح�سن ترحيني واجلندي
يف املركز الثاين،
حممد احلجار من لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الثالث.
  120-105كلغ :اجلندي الهادي حمية يف املركز الأول ،العريفّ
وكل من اجلندي خالد دقو
ح�سن حمية يف املركز الثاين،
واجلندي �أول وائل جعفر يف املركز الثالث.
 وزن مفتوح :العريف م�صطفى دلول يف املركز الأول ،الرقيب�أول و�سيم عبيد يف املركز الثاين ،والعريف �أول جوزيف داود يف
املركز الثالث.

رفع الأثقال والقوة البدنية
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ريا�ضة

دورة
«ال�شهيد ح�سن �سبيتي» يف كرة القدم
�شارك اجلي�ش يف دورة «ال�شهيد ح�سن �سبيتي»
الريا�ضية لكرة القدم والتي ّ
نظمها نادي الر�سالة
الريا�ضي – كفر�صري على ملعب البلدة – النبطية،
وح� ّ�ل يف املركز اخلام�س من �أ�صل ثمانية فرق
م�شاركة.

 ...ودورة
ر�أ�سنحا�ش
يف كرة القدم
امل�صغرة

�شارك اجلي�ش يف دورة
ريا�ضية يف ك��رة القدم
امل�صغرة من تنظيم بلدية
ر�أ���س��ن��ح��ا���ش – ال��ب�ترون
وحل ً
ّ
ثالثا من بني  6فرق
م�شاركة.

�سباقات

ّ
كل من
• خريبة ال�شوف� :أحرز
املعاون ح�سني عوا�ضة واملجند
املمددة خدماته حممد قدوح من
لواء احلر�س اجلمهوري املركزين
الأول والثاين ،تالهما العريف
فواز الأ�سعد من اللواء ال�سابع يف
املركز الثالث يف �سباق خريبة
ال�شوف مل�سافة  10كلم الذي ّ
نظمه نادي
ً
انطالقا من املحمية
الإيليت للرك�ض
من جهة الباروك باجتاه اخلريبة.
• «يال نرك�ض القاع ّ :»2
نظمت بلدية
القاع �سباق رك�ض مل�سافة  5كلم

ً
انطالقا
بعنوان « يال نرك�ض القاع »2
من امللعب البلدي يف املنطقة والعودة،
وذلك مب�شاركة ع�سكريني من فوج
احلدود الربية الثاين ولواء امل�شاة ال�ساد�س
احتلوا املراكز الثالث الأوىل ونالوا

�شارك اجلندي �أحمد
�أوندا�ش من املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية يف بطولتي العامل يف الإيفما ( )IFMAواملحرتفني يف التاي
ّ
وحل يف الأوىل يف املركز
بوك�سينغ اللتني �أقيمتا يف تايالند مب�شاركة  127دولة،
العباّ � ،أما يف الثانية فقد �أحرز املركز الأول بعد فوزه على الالعب
الرابع بني 25
ً
التايالندي.

مربوك للجندي �أحمد �أوندا�ش
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ك�ؤو�س ال�سباق وهم :اجلندي �أحمد
الفيا�ض والعريف علي يا�سني من الفوج
يف املركزين الأول والثاين ،تبعهما
الرقيب عبا�س ح�سن قا�سم من اللواء يف
املركز الثالث.
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة
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�إعداد:
�شما�س
فيليب ّ

21

 400.000لرية لبنانية

العنوان.:

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.

�شــروط امل�سابقة

اجلائزة

اال�سم.:

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

الهاتف.:

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

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

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من املجلة« - ،م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
ويكتب احلل بخط وا�ضح داخل املربعات وتر�سل • با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف
ثكن اجلي�ش يف جميع املناطق.
ال�صفحة بكاملها مع احلل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة اجلي�ش • �آخر موعد لقبول احللول  25ت�شرين الثاين .2015
 الريزة  -مديرية التوجيه  -جملة «اجلي�ش»• تعلن النتائج يف العدد املقبل.
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1ـ دورة متّ تنفيذها م�ؤخ ًرا،
�أفق ًيا:
فوز ،اجلي�ش.
2ـ يخ�صني ،لعبة ريا�ضية ،دولة افريقية،
مدينة �أملانية.
ح�سن وز ّين،
3ـ ح�صينا ،مدينة فرن�سيةّ ،
منا�صرة وتقوية لـ.
4ـ انتماء� ،أطول �أنهر فرن�سا� ،أ�ضجر و�أ�س�أم.
5ـ نهر يف �أملانيا ،يعرف بالقري�شة ،والية
�أمريكية ،مقيا�س غربي.
6ـ ماركة �سيارات ،قطيع البقر.
7ـ مدينة �أمريكية عا�صمة والية ،من
جبال لبنان.
عمود ًيا:

1ـ عارف بالأمور ،حما�سن
الوجه� ،أفعال ،حيوان

معروف.
2ـ من املتفجرات ،باب ،مقول ،ورك.
متتابعا ،ا�سد ،دولة
3ـ يتناثر الل�ؤل ؤ�
ً
عربية.
4ـ �سكنت واطم أ� ّنت� ،صفا ،من لوازم
اخلياطة� ،أ�سد ،ت�ضع خل�سة.
5ـ مكاتبون ،طبيب انكليزي
اكت�شف التلقيح �ضد اجلدري.
6ـ مت�شابهان� ،أجل�أتها� ،أرخى ال�سرت،
ريق.
7ـ ن�شرة الوقائع واملنهاج ،يناطقه
ويجاوبه ،اال�سم الثاين
لفنانة لبنانية.
8ـ ميكانيكي ،يعاون،

8ـ �ضمري منف�صل ،جمعنا وحفظنا.
9ـ م�ستخدم ،وقع �صريعا.
10ـ عا�صمة �أوروبية ،نوع من �أنواع
احللويات ،بلدة يف ال�شمال.
11ـ دولة �أوروبية ،من الطيور ،الينهم
ويا�سرهم.
12ـ ا�ستعاد ال�شيء ،قطع بال�سيف� ،أغنية
لأم كلثوم.
13ـ عنق ،ممثلة لبنانية ،مو�سيقي �أملاين.
14ـ بلدة يف ك�سروان ،اال�سم الثاين
ملخرجة لبنانية ،ثقب االبرة ،للتف�سري.
15ـ ابن الفر�س ،ا�سم �سابق جلزر فوكلند،

ظهر ،عجب.
16ـ �أكل الطعام ،ير�شدهم ،من علماء
الكيمياء العرب �صاحب الرحمة.
17ـ طائر عري�ض املنقار ،يهلكون ،مدينة
هندية.
18ـ ّوبخ ،عا�صمة افريقية ،قرب منهم.
ّ
19ـ
نتفطن للأمر� ،سرع الأمر ،نهر يف
فرن�سا ،يعر�ض ال�سلعة للبيع مناديا.
20ـ غرائب الكالم ،كاتب و�شاعر رو�سي
راحل.
21ـ مغن وجنم بوب �أمريكي ،عنق ،من
ملوك انكلرتا ،عملة ا�سبانيـة.

اال�سم الثاين ملمثلة م�صرية ،حب.
9ـ �شاعر و�أديب وم�ؤرخ لبناين راحل
�صاحب تاريخ نابوليون ،فرح ،تطوف
حول.
10ـ تقرتبون ،قطيع من بقر الوح�ش،
مو�سيقي لبناين تويف .2014
11ـ �أ�سد ،رجع الفيء� ،شقيق� ،ضمري
مت�صل� ،أمري بريطاين دوق كمربدج،
هزم.
12ـ رك�ض وعدو� ،شاعر عبا�سي� ،أذاع
اخلرب.
13ـ �أ�صلح البناء ،خ�شن �صوته ،رفع
ال�شيء� ،شاعر فرن�سي راحل.

14ـ فريق كرة لبناين ،الأ�سم الأ�صلي
لل�شاعر العبا�سي �أبو متام.
15ـ للتعريف ،اال�سم الثاين ملمثلة
�أمريكية ،جلد احلية الذي ت�سلخه،
وطن الذباب ،ا�سرتخى وتوانى يف
�صوت ّ
ّ
�أمره.
16ـ من املكاييل ،دعة و�سكينة،
اغارتهم على ،نوتة مو�سيقية.
17ـ �أحدى القارات� ،أقرباءهم� ،أنت
ي�صوت الظبي.
بالأجنبيةّ ،
منبه ،يلعب وميرح ،فيزيائي
18ـ م�شروب ّ
انكليزي اكت�شف البنزين.
19ـ طبيب ،كتبه ،مرف أ� بلغاري،
خلطت و�ضغطت ال�شيء.
20ـ �سيد �شجاع ،دولة
�أوروبية ،ي�ستعمل مع النب.
20
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• العريف نزار حالوي
منطقة البقاع.
• فاتن هزمية هزمية
احلدت.
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• جوزف لوي الغراجن:
عامل فلكي وريا�ضي
ايطايل فرن�سي (1736ـ
��� .)1813س��اه��م يف
و�ضع احل�ساب املرتي،
وجدد �أ�ساليب تعليم
احل�ساب.
• بفيكتور ه�س:
عامل فيزيائي من�ساوي
�أم�ي�رك���ي ( 1883ـ
 .)1964نال جائزة نوبل
للفيزياء يف العام 1936
لأبحاثه على الأ�شعة
الكونية.
• دني�س بابان:
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وف��ي��زي��ائ��ي ف��رن�����س��ي
(1647ـ .)1714
اكت�شف ق��وة البخار
واخ��ت�بره��ا يف ت�سيري
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�سهلة احلل

�صعبة احلل

قامو�س �صغري
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�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

يف ال ّرب والبحر
وك� ّأن الأمن واال�ستقرار م�صطلحان ال ميكن �أن يغيبا عن اخلطاب الع�سكري
مرة يف البحر .يف الأوىل ملواجهة اخلارجني على
مرة يكونان يف ّ
الرب ويف ّ
عندنا ،ففي ّ
ّ
وال�ساعني اىل زرع الفتنة ّ
الدمار واخلراب ،ويف
القانون
وال�شقاق ون�شر ّ
املحلي والدويلّ ،
احلياتية ،والرمي بهم بني حبائل
الثانية ملنع التغرير باملواطنني واقتنا�ص م�صاعبهم
ّ
وهمية تزيد
املكر ،والوعود اخليالية ،والأ�ساليب غري ال�شرعية ،وذلك يف معر�ض �أ�سفار
ّ
اً
و�صول اىل املوت.
و�ضياعا...
ت�شر ًدا
ً
الب�ؤ�س ب� ًؤ�سا ،ال بل حتيله ّ
وكما � ّأن واجب امل�ؤ�س�سة الع�سكر ّية جتاه وطنها ،ال يحيد عن اال�ستعداد الدائم
ملواجهة اخلطر الإ�سرائيلي يف اجلنوب ،حني تت�صدى للإرهاب عند احلدود ال�شرقية ،ف� ّإن
بعيدا يف �سرب �أغوار املياه املاحلة حلمايتهم ،وتخلي�صهم
وم�ضيها
�إخال�صها ملواطنيها،
ً
ّ
أبدا مهماتها الداخلية،
من براثن جتّ ار الب�شر ومقاويل مراكب املوت ،ال ين�سيها � ً
و�ضرورة �أن ت�سهر على حماية امل�ؤ�س�سات ،وحتمية �أن تدافع عن النا�س وحتفظ كرامة
عاليا كن�سائم الأرز التي جتاوره ،والتي ترافقه
العلم الوطني ،وت�ضمن له �أن يخفق ح ًرا
ً
يف ّ
ّ
كل منا�سبة واحتفال.
حله وترحاله فوق الربوع والأحياء ،ويف
إرهابي جمرم ،وال
�ضحية ل
ال ميكن للجندي اللبناين �أن ير�ضى بوقوع �أخيه املواطن
ّ
ّ
�ألعوبة بني يدي �سم�سار منافق� .صحيح � ّأن الأمن ال ي�ستطيع مبفرده �أن يبني االقت�صاد،
تتجدد يف ّ
ظله،
بد للآمال �أن
ّ
ويغيرّ �أمناط املعي�شة ،لكنّ ه م�سلك �ضروري �إليهما ،وال ّ
الت�صدي للأعباء وامل�صاعب؛ واملهمات الإمنائية مل تغب يف يوم
وللهمم �أن تقوى يف
ّ
أمنية هي التي تت�صدر امل�شهد
عن الواجبات الع�سكرية ،و�إن تكن
الدفاعية منها وال ّ
ّ
بالت�أكيد.
يف �أي ح��الّ � ،إن التفا�صيل ال حتيد بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية عن الأ�سا�سيات الأوىل
جانبية وال �إ�ضافية ،ففي
لكن تلك التفا�صيل ال ت�أتي من فراغ ،ولي�ست
ملهماتها،
ّ
ّ
ّ
هذه امل�ؤ�س�سة التي كانت منذ ن�ش�أتها وال تزال ،ل�صيقة ب�ش�ؤون اللبنانيني اىل �أبعد
م�ستخدما بكرثة يف �أوراقها وم�ستنداتها ،لنجدة
احلدود ،ي�ستمر خامت كلمة «فوري»
ً
ِّ
الرب �أو البحر.
املواطن عند
كل طارئ� ،سواء �أكان ذلك يف ّ
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