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يف ظّل راية الوطن، ي�صتمّر الوالء را�صًخا، وتتوا�صل م�صرية 

العماد  العماد جوزاف عون ت�صّلم راية اجلي�ش من  العطاء. 

قهوجي معلًنا: »اجلي�ش بقيادتي«. عبارة تخت�صر بكلمتني، 

يف  العزم  �صالبة  وتوؤّكد  العهد،  ور�صوخ  االأمانة  انتقال 

مواجهة جبال من التحديات وامل�صوؤوليات.

الع�صكريني  اإىل  عون  جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  وّجه 

احلفاظ  اإىل  خالله  من  ودعاهم   )1( الرقم  اليوم«  »اأمر 

على القيم واملبادئ التي �صارت عليها املوؤ�ص�صة الع�صكرية، 

واملكت�صبات التي حققتها، فهي اخلبز الذي به يحيا اجلي�ش 

واالأمل الذي ي�صتمّر به لبنان.

مل  اأحياء  القدمية...  واالأ�صواق  الرمل،  باب  الزاهرية، 

تلك  �صهدتها..  التي  ال�صعبة  الطويلة  االأيام  اأهلها  ين�َش 

التدخل  فوج  جنود  يعتمرها  التي  اخل�صراء  »البرييه« 

اأعادت حياتهم  التي  الثقة واالطمئنان  االأول، هي عالمة 

اإىل اإيقاعها الطبيعي، واأعادت لطرابل�ش دورها.
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العماد جوزاف عون قائًدا للجي�ش

م�صرية العطاء وال�صرف

حتر�صها هّمة ال�صجعان االأوفياء

م�صرية  وتتوا�صل  را�صًخا،  الوالء  ي�صتمّر  الوطن،  راية  ظّل  يف 

العطاء حمرو�صة بهّمة الرجال ال�صجعان، االأوفياء، ال�صرفاء.

العماد جوزاف عون ت�صّلم راية اجلي�ش من العماد قهوجي معلًنا: 

»اجلي�ش بقيادتي«. عبارة تخت�صر بكلمتني، انتقال االأمانة ور�صوخ 

التحديات  من  جبال  مواجهة  يف  العزم  �صالبة  وتوؤّكد  العهد، 

وامل�صوؤوليات.



التعيني واحتفال الت�صليم 

والت�صّلم

ع����نّ جم��ل�����ش ال������وزراء يف 

جل�سته التي عقدت يف الق�سر 

 2017/3/8 يف  اجل��م��ه��وري 

عون  جوزاف  الركن  العميد 

اللبناين،  للجي�ش  ق��ائ��ًدا 

ت ترقيته اإىل رتبة عماد.  ومتنّ

قبل  م��ن  ع�سر  احل���ادي  ويف 

ظهر اليوم التايل )2017/3/9( 

م  وت�سلنّ ت�سليم  احتفال  اأقيم 

قيادة اجلي�ش يف الريزة، ب� العماد جان 

والعماد جوزاف عون، يف ح�سور  قهوجي 

حامت  الركن  ال��ل��واء  الأرك���ان  رئي�ش 

الع�سكري،  املجل�ش  واأع�ساء  ك  م��النّ

التابعة  الأجهزة  وروؤ�ساء  القيادة  واأركان 

الوحدات  وق��ادة  الوطني،  الدفاع  ل��وزارة 

الكربى يف اجلي�ش.

بداأ الحتفال بو�سول علم اجلي�ش ومن 

عون  والعماد  قهوجي  العماد  و�سول  ثمنّ 

ورئي�ش الأركان، و�سط مرا�سم التكرمي.

»ت�سليم  العر�ش:  قائد  اإع��الن  وم��ع 

العماد  م  �سلنّ اجلي�ش«،  قيادة  م  وت�سلنّ

عون  العماد  اإىل  اجلي�ش  علم  قهوجي 

بقيادتي«.  »اجلي�ش  ب��دوره:  اأعلن  الذي 

ثم جرى عر�ش التحية من قبل الوحدات 

بعدها  وانتقل  بالحتفال،  امل�ساركة 

حيث  ال��ق��ي��ادة  مق�سف  اإىل  اجلميع 

اأ  هننّ قهوجي  للعماد  كلمة  كانت 

فيها العماد عون واأودعه الأمانة، وبدوره 

ه  د فيها اأننّ األقى العماد عون كلمة اأكنّ

اأوتي من جهد وخربة  �سي�سعى بكل ما 

ال�سمانة  اجلي�ش  موؤ�س�سة  لتبقى  ومعرفة 

الأكيدة حلماية لبنان.

كلمة العماد قهوجي

كلمته  ق��ه��وج��ي  ال��ع��م��اد  ا���س��ت��ه��لنّ 

ال�سباط،  واإىل  عون  العماد  اإىل  متوجًها 

اأتاحت  لو  قلبي  اإىل  اأحبنّ  وقال: »كان 

اجلي�ش  قيادة  ة  �سدنّ م  اأ�سلنّ اأن  الظروف  يل 

�ساءت  وقد  ��ا  اأمنّ �سنوات،  قبل  �سواي  اإىل 

تلك الظروف اأن اأبقى يف موقع امل�سوؤولية 

يف مرحلة �سديدة اخلطورة والتعقيد، واأْن 

املنوطة  بالواجبات  القيام  مًعا يف  ننجح 

بنا، فذلك ي�سعرين مبلء الر�سى والثقة، 

ا�ستطعت  اأق��ول،  وبتوا�سع  لأنني  الر�سى 

وبف�سل  القيادة  اأرك��ان  مع  وبالتعاون 

�سابط  كلنّ  وجهود  ال�سهداء  ت�سحيات 

متا�سك  ع��ل��ى  ن��ح��اف��ظ  اأن  وج��ن��دي، 

يف  الإن��ق��اذي  ب���دوره  يقوم  واأن  اجلي�ش، 

و�سيادتها  وحدتها  و�سون  البالد  حماية 

املوجات  خطر  من  �سواء  وا�ستقرارها، 

الإرهابية على احلدود ال�سرقية وال�سمالية 

من  اأو  جنوًبا،  الإ�سرائيلي  العدو  خطر  اأو 

خماطر تدحرج كرة النار الإقليمية اإىل 

داخل الوطن.

اأننّ  فهي  كني،  تتملنّ التي  الثقة  ��ا  اأمنّ

اللحظة،  ومنذ هذه  قيادة اجلي�ش  اأمانة 

العزيز  ��ه��ا  اأينّ عهدتكم  يف  �ستكون 

العماد جوزاف عون، و�ستكون حكًما 

من  فيكم  عرفت  مل��ا  اأم��ي��ن��ة،  ي��ٍد  يف 

وخربة  وعلم  واإق���دام،  و�سجاعة  ر  تب�سنّ

من  �سيء  ك��لنّ  وقبل  عالية،  وثقافة 

امل�سوؤولية  اأداء  يف  وتفاٍن  ومناقبية  التزام 

والواجب.

العائلة  ه���ذه  ال��ي��وم  اأ���س��ت��ودع��ك��م 

يف  اأم�سيت  التي  الكربى،  الع�سكرية 

اأربعة عقود بحلوها  اأكرث من  كنفها 

على  التجربة  بحكم  فاأيقنت  ها،  ومرِّ

ة  ع�سينّ وطنية  قلعة  ها  اأننّ الواقع،  اأر�ش 
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وطنية  م��در���س��ة  ��ه��ا  واأننّ ال��ري��اح،  على 

واأخالقية ل تخرق.

باإجنازاتها  املوؤ�س�سة  اأ�ستودعكم 

وت�سحيات  وجرحاها،  �سهدائها  واإرث 

قيد  يزالون  ل  الذين  ع�سكرييها  بع�ش 

اإىل  واإجالل  اإكباٍر  فتحية  الختطاف. 

هوؤلء الرجال الأبطال.

اها ملوا�سلة العمل الدوؤوب  اأ�ستودعكم اإينّ

على تعزيز قدراتها الع�سكرية بالتعاون 

مع كلنّ �سقيق و�سديق، وباحلفاظ على 

وحياتهم  وجنودها  �سباطها  كرامات 

الجتماعية واملعي�سية الالئقة.

من  الكثري  هناك  يزال  ل  ��ه  اأننّ اأدرك 

يزال  ل  ���ه  واأننّ املوؤ�س�سة،  لتطوير  العمل 

ات الدفاعية والأمنية  الكثري من املهمنّ

الأيام،  مقبل  يف  تنتظرها  التي  الدقيقة 

املوؤ�س�سة  بقدرة  ة  تامنّ ثقة  على  ي  لكننّ

والتحديات،  الأخ��ط��ار  مواجهة  على 

قيادتها  على  �سخ�سًيا  وبقدرتكم 

بكفاءة عالية يف ظل عهد جديد على 

مي�سال  العماد  الرئي�ش  فخامة  راأ���س��ه 

هذه  وطنية  متاًما  ي��درك  ال��ذي  ع��ون، 

اأبعد  و�سي�ستمرنّ يف رعايتها اىل  املوؤ�س�سة، 

احلدود، لتبقى دائًما على قدر اآمال الدولة 

واملواطن�.

ختاًما، اإننّ اإخال�سي لهذه املوؤ�س�سة التي 

وفكًرا،  عقاًل  ل  ح�سوًرا  اليوم  اأغادرها 

فال  ووج���داين،  قلبي  يف  ا  ناب�سً �سيبقى 

تبخلوا بطلب اأي ن�سيحة اأو م�سورة، وثقوا 

ما  اإىل جانبكم يف كلنّ  �ساأكون  باأيننّ 

حتتاجون اإليه.

امل�سوؤولية  هذه  ل  حتمنّ يف  الله  قكم  وفنّ

�ساخمة  اجلي�ش  راي��ة  لتبقى  النبيلة، 

د حرنّ م�ستقل. عزيزة، يف كنف وطٍن �سينّ

ع�ستم، عا�ش اجلي�ش، عا�ش لبنان«.

كلمة العماد عون

قهوجي،  العماد  كلمة  على  ه  ردنّ يف 

قال العماد عون خماطًبا �سلفه واأركان 

القيادة وال�سباط:

هذه  ويف  اجلي�ش  قيادة  ة  �سدنّ اأتوىلنّ  »اأْن 

املرحلة بالتحديد، فهذا عنوان ثقة من 

فخامة رئي�ش اجلمهورية العماد مي�سال 

م��ق��ام جمل�ش  وم���ن  ع���ون، 

الوزراء، وهذا ما ي�ساعف من 

تزال  ل  مرحلة  يف  م�سوؤوليتي 

مثقلًة بالأخطار والتحديات.

امل�سوؤولية  ه��ذه  اأت���وىلنّ  واأْن 

العماد  ح�سرة  لكم  خلًفا 

ج������ان ق���ه���وج���ي، ف��ه��ذا 

م���ا ي�����س��ع��رين ب��امل��زي��د من 

علينّ  ل  وي�سهنّ الط��م��ئ��ن��ان 

القيام بواجباتي جتاه اجلي�ش 

را�سخة  فالثوابت  وال��وط��ن، 

م�ستقيم،  وا���س��ح  وال��ن��ه��ج 

وال���ب���ن���ي���ان ال��ع�����س��ك��ري 

ذلك  ال�سخر.  على  وق��ائ��م  متما�سك 

ق لول حمبتكم  ه مل يكن ليتحقنّ كلنّ

خدمتها،  يف  وتفانيكم  املوؤ�س�سة  هذه 

ب�سريتكم،  وو�سع  روؤيتكم  �سواب  ولول 

مواجهة  على  ال��الحم��دود  و�سربكم 

ح�سرة  لكم  �سكر  فاألف  امل�ساعب. 

العماد ولأركان القيادة وجلميع ال�سباط 

والع�سكري� الذين كانوا اإىل جانبكم 

طوال املرحلة ال�سابقة«.

يف  د  والتجدنّ العطاء  »اإننّ  قائاًل:  واأ�ساف 

ة  احلياة الع�سكرية، هما عملية م�ستمرنّ

من  ح��اٍل  اأينّ  يف  ف  تتوقنّ اأن  ميكن  ل 

م ال�سعلة اإىل جيل،  الأحوال، فجيل ي�سلنّ

م الأمانة اإىل قائد، والأهمنّ من  وقائد ي�سلنّ

ه، اأن ُيراكم اخللف على ما  ذلك كلنّ
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ي�سعى  واأن  اإجن��ازات،  من  ال�سلف  بناه 

اإط��ار  يف  والتحديث  التطوير  اإىل  دائًما 

والقيم  واملبادئ  الثوابت  على  احلفاظ 

البو�سلة  مبنزلة  تعترب  التي  الع�سكرية 

اأهدافه  حتقيق  نحو  اجلي�ش  ه  توجنّ التي 

املن�سودة.

د  من هنا، ومن هذه اللحظة التي جتدنّ

ديناميتها،  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  فيها 

والوطن  املوؤ�س�سة  اأبناء  واأع��د  اأعدكم 

بالآتي:

هذه  لتبقى  بو�سعي  ما  كلنّ  اأعمل  اأْن 

املوؤ�س�سة ال�سمانة الأكيدة حلماية وحدة 

وا�ستقالله  �سيادته  على  واحلفاظ  لبنان 

وكرامة �سعبه.

جهٍد  من  اأوتيت  ما  بكلنّ  اأ�سعى  اأْن 

ب��داأمت  ما  ل�ستكمال  ومعرفة  وخ��ربٍة 

على �سعيد تطوير قدراتها، عديًدا وعتاًدا 

اأينّ  يف  جاهزة  لتكون  وتدريًبا،  و�سالًحا 

لبنان  عن  للدفاع  الظروف  من  ظ��رٍف 

مهم  مقدنّ ويف  الوطن،  اأعداء  مواجهة  يف 

اجلنوبية  احلدود  على  الإ�سرائيلي  العدونّ 

ال�سرقية  احلدود  على  وخالياه  والإرهاب 

ويف اأينّ منطقة من مناطق الوطن.

اأْن اأحافظ على مكانتها املوؤ�س�ساتية، 

يف  املوؤ�س�ساتي  للعمل  رائ��د  كنموذج 

الكفاءة  معايري  تطبيق  جلهة  الدولة، 

يف  وال�سفافية،  وال�ستقامة  وال��ن��زاه��ة 

والت�سكيالت  وال��رق��ي��ات  التطويع 

على  اأفرادها  وحت�س�  العام  املال  واإدارة 

مقابل  يف  والأخالقي،  املهني  امل�ستوي� 

ال�سهر على تاأم� احلماية الجتماعية 

معي�سية  وحياٍة  ولأفراد عائالتهم،  لهم 

كرمية تليق بجهودهم وت�سحياتهم.

اأْن اأحافظ على ثقة املواطن� باجلي�ش، 

ج��م��ي��ع امل���واط���ن����، ع��ل��ى اخ��ت��الف 

انتماءاتهم واأطيافهم ومناطقهم.

ة  وفينّ اجلي�ش  موؤ�س�سة  ت�ستمر  اأْن 

ل��ت�����س��ح��ي��ات ال�����س��ه��داء وامل�����س��اب��� 

اجلهود  اأق�سى  تبذل  واأن  وعائالتهم، 

لتحرير  املمكنة  ال��و���س��ائ��ل  وب��ك��لنّ 

الع�سكري� املخطوف� لدى التنظيمات 

الإرهابية.

نة  حم�سنّ املوؤ�س�سة،  بقاء  على  اأ�سهر  اأْن 

واملذهبية  الطائفية  الغرائز  �سموم  من 

واملناطقية«.

وختم بالقول:

»ح�سرة العماد

على  ال��ك��ب��رية  اإجن���ازات���ك���م  اإننّ 

يف  والع�سكري،  ال��وط��ن��ي  ال�سعيدين 

مرحلة عانى لبنان فيها ما عاناه، من 

�سر�سة  وهجمات  وجتاذبات،  انق�سامات 

على  الإرهابية  التنظيمات  قبل  من 

وخالياها  و�سبكاتها  ال�سرقية،  احلدود 

�ستبقى  الإجن����ازات  ه��ذه  ال��داخ��ل،  يف 

حمفورة يف ذاكرة اجلي�ش، و�ستبقى دلياًل 

لنا ملتابعة امل�سرية بخطًى واثقة، عنوانها 

والإ�سرار  ال�سمود  واإرادة  بلبنان،  الإميان 

والتجارب  املحن  خ�سمنّ  يف  النجاح  على 

القا�سية.

واأخل�ش  اأجن���زمت،  ملا  التقدير  فكلنّ 

بالتوفيق يف حياتكم  لكم  التمنيات 

املوؤ�س�سة  باأننّ  ثقة  على  وكونوا  العامة، 

ترتاحون  ال��ذي  الثاين  بيتكم  �ستبقى 

بيت  الوطنية،  الكرامة  بيت  اإل��ي��ه، 

ال�سرف والت�سحية والوفاء.

ع�ستم، عا�ش اجلي�ش، عا�ش لبنان«.

م�سرية 

العطاء

العدد 8381



ا���س��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل وزي��ر 

يعقوب  الوطني  ال��دف��اع 

اف ق��ائ��د  ري���ا����ش ال�������س���رنّ

ج��وزاف  العماد  اجلي�ش 

ع����ون وق���ائ���د اجل��ي�����ش 

ال�����س��اب��ق ال��ع��م��اد ج��ان 

قهوجي.

وب��ع��د ع��ر���ش لأو���س��اع 

الع�سكري��ة،  املوؤ�س�س��ة 

اف العماد  اأ الوزير ال�سرنّ هننّ

قيادة  يه  تولنّ على  ع��ون 

ت�سهد  اأن  اآم��اًل  اجلي�ش، 

الع�سكرية  امل��وؤ���س�����س��ة 

ق��ي��ادت��ه م��زي��ًدا  يف ظ���لنّ 

والتما�سك  املنعة  م��ن 

والإجنازات.

وامل�سوؤوليات  فاملهمات  �ساق،  عمل  بانتظاركم  وقال: 

التي  الظروف  اأننّ  ا  امللقاة على عاتكقم ج�سيمة خ�سو�سً

ميرنّ بها لبنان واملنطقة دقيقة واجلي�ش يقف يف مواجهة 

اليقظة  ي�ستدعي  ا  واإ�سرائيل، ممنّ الإرهاب  �سر�س�  ين  عدونّ

ه لإحباط اأي موؤامرة يحاول اأعداء لبنان حياكتها. والتنبنّ

�ساكًرا  قهوجي  العماد  اإىل  اف  ال�سرنّ الوزير  جه  تونّ كما 

يه القيادة، مثنًيا على م�سرية  اه على ما بذله خالل تولنّ اإينّ

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  املا�سية، وجناح  الفرة  اجلي�ش خالل 

يف اإحباط موؤامرات كانت تهدف اإىل زعزعة اأمن لبنان 

وا�ستقراره.

اف بالقول: اإننّ امل�سرية م�ستمرة واجلي�ش  وختم الوزير ال�سرنّ

بالعبث  كان  لأينّ  ي�سمح  ولن  اأعناقنا،  يف  اأمانة  �سيبقى 

بالأمن وال�ستقرار.
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الوفاء عنوان للم�صرية

الت�سليم  اح��ت��ف��ال  ان��ت��ه��اء  ع��ق��ب 

ن�سب  اإىل  عون  العماد  ه  توجنّ م،  والت�سلنّ

الوطني  الدفاع  وزارة  يف  اجلي�ش  �سهداء 

وو�سع عليه اإكلياًل من الزهر، يف حتية 

اإىل من �سانوا الوطن بدمائهم الطاهرة.

وزير الدفاع الوطني ي�صتقبل قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون و�صلفه العماد قهوجي



اأّيها الع�صكريون

اها فخامة رئي�ش اجلمهورية،  ها ملدعاة �سرف يل هذه الثقة الكبرية التي منحني اإينّ اإننّ

حة العماد مي�سال عون، ومقام جمل�ش الوزراء بتعييني قائًدا  ات امل�سلنّ القائد الأعلى للقونّ

للجي�ش اللبناين، متاًما كما كان يل ال�سرف منذ البداية، اأن اأكون �سابًطا يف موؤ�س�سة 

الوطن  وحدة  على  املوؤمتنة  العريقة  الوطنية  املوؤ�س�سة  هذه  والوفاء،  والت�سحية  ال�سرف 

ت منذ تاأ�سي�سها تكتب بدماء �سهدائها وجرحاها  و�سيادته وا�ستقالله، والتي ما انفكنّ

ها  د يف نفو�سهم، اأننّ الأبطال �سفحات تاريخه املجيد، وتثبت بعزمية رجالها والأمل املتجدنّ

راته. دائًما املوؤ�س�سة اجلديرة باحلفاظ على هذا الوطن، يف دولته و�سعبه وموؤ�س�ساته ومقدنّ

اأّيها الع�صكريون

م اليوم اأمانة اجلي�ش يف خ�سمنّ الظروف الإقليمية  اأت�سلنّ

ال�سعبة التي مترنّ بها املنطقة، وموجات الإرهاب التي 

ل تزال تطرق حدود الوطن، حماولًة ا�ستدراج نار الفتنة 

والفو�سى اإىل داخله. وكما واجهتم املرحلة ال�سابقة 

مواجهة  يف  مناعتكم  م  واأثبتنّ وعزم  �سالبة  بكلنّ 

يات، اإيننّ على ثقة كاملة باأنكم �ستكونون  التحدنّ

املعقود عليكم.  الأمل  قدر  وم�ستقباًل على  حا�سًرا 

اجلنوبية  احلدود  على  ال�ستعداد  اأمتنّ  على  فكونوا 

اأطماع  من  الإ�سرائيلي  العدونّ  له  ت  يبينّ ما  ملواجهة 

طاٍت تخريبية، جنًبا اإىل جنب مع ال�سهر على  وخمطنّ

القوات  مع  والتعاون  بالتن�سيق   1701 القرار  تطبيق 

ا  اأي�سً ال�ستعداد  اأمتنّ  على  وكونوا  ال�سديقة،  الدولية 

من  اأوتيتم  ما  بكلنّ  الإره��اب  على  احلرب  ملوا�سلة 

ا�ستئ�ساله  حتى  واأوك��اره  خمابئه  و�سرب  ة،  وقونّ حزٍم 

رفاقكم  حترير  العيون  ن�سب  وا�سع�  ج��ذوره،  من 

املخطوف� لديه وعودتهم اإىل اأح�سان عائالتهم وموؤ�س�ستهم يف اأ�سرع وقٍت ممكن.

اأيها الع�صكريون

ال�ستقرار  لتوفري  موؤ�س�ستكم  دور  على  يراهن  ما  يف  يراهن  اجلديد  العهد  اأننّ  اإعلموا 

من  حتقيقه  اإىل  ي�سبو  ملا  النطالق  قاعدة  ر  يوفنّ بدوره  الذي  وامل�ستدام،  ال�سامل  الأمني 

�سبيل  وهو يف  اأخرى،  اإىل  البالد من �سفٍة  تنقل  واإمنائية  واإ�سالحية  اقت�سادية  اإجنازات 

ذلك اأبدى منتهى احلر�ش على تعزيز قدرات موؤ�س�ستكم، �سواء عرب الدعم الداخلي، اأو 

عرب دعم الدول ال�سقيقة وال�سديقة، فال تتاأخروا حلظة عن القيام بهذا الواجب النبيل.

اأّيها الع�صكريون

ودم  الت�سحية  بعرق  امل�سان  اللتزام  يف  القدوة  لأنها  ال�ستقالل،  حامية  موؤ�س�ستكم 

والنزاهة  والأهلية  الكفاءة  حيث  ال�سالح،  املوؤ�س�ساتي  العمل  منوذج  وهي  ال�سهادة، 

وال�سفافية.

كه بدوره احل�ساري،  عه ومت�سنّ موؤ�س�ستكم هي مراآة ال�سعب اللبناين، التي تعك�ش تنونّ

وباإرادته النهائية يف الن�سهار الوطني والعي�ش احلرنّ يف كنف الد�ستور والقانون.

عات م�ستقبلهم. ة حا�سرهم وتطلنّ د اإرث اللبناني� وقونّ موؤ�س�ستكم جت�سنّ

اجلي�ش،  به  يحيا  الذي  اخلبز  ها  لأننّ واملكت�سبات،  واملبادئ  القيم  هذه  على  فحافظوا 

والأمل الذي ي�ستمرنّ به لبنان.

الريزة يف 2017/3/10

العماد عون قائد اجلي�ش

اأمر اليوم

العدد 10381

جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  وّجه 

عون اإىل الع�صكريني »اأمر اليوم« الرقم 

احلفاظ  اإىل  خالله  من  ودعاهم   )1(

على القيم واملبادئ التي �صارت عليها 

التي  واملكت�صبات  الع�صكرية،  املوؤ�ص�صة 

حققتها. يف ما يلي ن�ش »اأمر اليوم«.

 قائد اجلي�ش 

يف »اأمر اليوم«:

حافظوا على 

القيم واملبادئ 

واملكت�صبات

فهي اخلبز الذي 

به يحيا اجلي�ش 

واالأمل الذي 

ي�صتمّر به لبنان





- من مواليد 1964/1/10 يف �سن الفيل، 

ق�ساء املنت.

غت� الفرن�سية والإنكليزية. - ُيتقن اللنّ

ال�سيا�سية-  العلوم  يف  اإج��ازة  حائز:   -

ة  جامعينّ واإجازة  دولية،  �سوؤون  اخت�سا�ش 

يف العلوم الع�سكرية.

نعمه  نعمت  دة  ال�سينّ من  متاأهل   -

ولديهما ولدان خليل ونور.

تلميذ  ب�سفة  اجلي�ش  يف  ع  ت��ط��ونّ  -

احلربية  ية  الكلنّ يف  والتحق  �سابط، 

اعتباًرا من 1983/5/19.

 

ترقياته

من  اعتباًرا  م��الزم  رتبة  اإىل  ��ي  ُرقنّ  -

.1985/5/6

اعتباًرا من  اأول  رتبة مالزم  اإىل  ي  ُرقنّ  -

.1988/7/1

من  اعتباًرا  نقيب  رتبة  اإىل  ��ي  ُرقنّ  -

.1993/1/1

اع��ت��ب��اًرا من  رائ���د  رت��ب��ة  اإىل  ���ي  ُرقنّ  -

.1998/1/1

من  اع��ت��ب��اًرا  مقدم  رتبة  اإىل  ���ي  ُرقنّ  -

.2003/1/1

اعتباًرا  ركن  عقيد  رتبة  اإىل  ��ي  ُرقنّ  -

من 2007/7/1.

اعتباًرا  ركن  عميد  رتبة  اإىل  ��ي  ُرقنّ  -

من 2013/7/1.

قائًدا  وع���نّ  عماد،  رتبة  اإىل  ��ي  ُرقنّ  -

للجي�ش بتاريخ 2017/3/8.

 

ت�صكيالته

اجلي�ش  تدريب  مع�سكر  اإىل  ُف�سل   -

اعتباًرا من 1983/9/25.

من  اعتباًرا  املغاوير  ف��وج  اإىل  ُنقل   -

.1985/5/6

- ُنقل اإىل مقر عام اجلي�ش اعتباًرا من 

.1990/12/4

- ُنقل اإىل فوج املغاوير، اآمًرا ل�سرية قتال 

املغاوير اخلام�سة اعتباًرا من 1991/6/26.

- ُنقل اإىل لواء امل�ساة ال�سابع – الكتيبة 

71 اعتباًرا من 1992/1/24.

 – ال��ث��ال��ث  امل�����س��اة  ل���واء  اإىل  ُن��ق��ل   -

الكتيبة 31 اآمًرا لل�سرية 311 اعتباًرا من 

.1992/9/30

- ُنقل اإىل لواء امل�ساة الأول – الكتيبة 

من  اع��ت��ب��اًرا   122 لل�سرية  اآم�����ًرا   12

.1995/11/23

- ُنقل اإىل لواء امل�ساة الثاين – الكتيبة 

من  اع��ت��ب��اًرا   210 لل�سرية  اآم����ًرا   ،21

.1997/9/16

 – ع�سر  احل��ادي  امل�ساة  لواء  اإىل  ُنقل   -

الأول  للفرع�  ا  رئي�سً  ،111 الكتيبة 

والرابع اعتباًرا من1998/2/23.

 – ع�سر  احل��ادي  امل�ساة  لواء  اإىل  ُنقل   -

ا للفرع الأول اعتباًرا  الكتيبة 111، رئي�سً

من 1998/3/6.

 – ع�سر  احل��ادي  امل�ساة  لواء  اإىل  ُنقل   -

الأول  للفرع�  ا  رئي�سً  ،111 الكتيبة 

واخلدمة  القيادة  ل�سرية  واآم���ًرا  وال��راب��ع 

اعتباًرا من 1999/5/1.

- ُنقل اإىل لواء امل�ساة التا�سع – الكتيبة 

واآمًرا  والرابع،  الأول  للفرع�  ا  رئي�سً  96

من  اع��ت��ب��اًرا  واخل��دم��ة  القيادة  ل�سرية 

.2003/4/6

- ُنقل اإىل لواء امل�ساة التا�سع اآمًرا لل�سرية 

900 اعتباًرا من 2005/7/15.

قائًدا  التا�سع  امل�ساة  ل��واء  اإىل  ُنقل   -

لل�سرية 900 اعتباًرا من 2006/1/13.

قائًدا  التا�سع  امل�ساة  ل��واء  اإىل  ُنقل   -

للكتيبة 92 اعتباًرا من 2009/6/23.

ا  رئي�سً ال�ساد�ش  امل�ساة  لواء  اإىل  ُنقل   -

للق�سم الثالث اعتباًرا من 2010/9/6.

- ُنقل اإىل اأركان اجلي�ش للعمليات – 

مديرية التعليم اعتباًرا من 2012/1/5.

�سطور 

من م�سرية

العدد 12381

قائد اجلي�ش 

العماد جوزاف عون
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للعمليات  اجلي�ش  اأركان  اإىل  ُنقل   -

املراجع  لق�سم  ا  رئي�سً التعليم  مديرية   –
ومراقبة التدريب اعتباًرا من 2012/4/26.

ا  رئي�سً العا�سر  امل�ساة  ل��واء  اإىل  ُنقل   -

لأركان اللواء اعتباًرا من 2013/5/21.

م�ساعًدا  التا�سع  امل�ساة  لواء  اإىل  ُنقل   -

لقائد اللواء اعتباًرا من 2014/2/15.

- ُنقل اإىل لواء امل�ساة التا�سع قائًدا للواء 

اعتباًرا من 2015/3/21.

 

الدورات الدرا�صية

ة يف الداخل ويف  ة دورات درا�سينّ تابع عدنّ

ها: اخلارج، اأهمنّ

املتحدة  ال���ولي���ات  يف  م�����س��اة  دورة   -

 1988/4/14 من  اعتباًرا  الأمريكية 

ولغاية 1988/8/16.

��ح��دة  امل��تنّ ال���ولي���ات  يف  م�����س��اة  دورة   -

 1995/5/12 م��ن  اع��ت��ب��اًرا  الأم��ريك��ي��ة 

ولغاية 1995/10/28.

من  اعتباًرا  �سوريا  يف  �ساعقة  دورة   -

1996/4/15 ولغاية 1996/6/5.

املتحدة  ال��ولي��ات  يف   IDMC دورة   -

 1999/2/6 م��ن  اع��ت��ب��اًرا  الأم��ريك��ي��ة 

ولغاية 1999/4/28.

اعتباًرا  �سوريا  يف  كتيبة  قائد  دورة   -

من 2002/10/1 ولغاية 2003/4/3.

 INTERNATIONAL دورة   -

 COUNTER TERRORISM
املتحدة  ال��ولي��ات  يف   PROGRAM
 2008/7/18 من  اعتباًرا  الأمريكية 

ولغاية 2009/6/15.

 

االأو�صمة والتناويه والتهاين

ات. • و�سام احلرب ثالث مرنّ

ت�. • و�سام اجلرحى مرنّ
• و�سام الوحدة الوطنية.

• و�سام فجر اجلنوب.
التقدير الع�سكري من الدرجة  • و�سام 

ية. الف�سنّ

)من  اللبناين  ال�ستحقاق  و���س��ام   •
الدرجات الثالثة، الثانية والأوىل(.

فار�ش  رتبة  )من  الوطني  الأرز  و�سام   •
ورتبة �سابط(.

• و�سام مكافحة الإرهاب.
الدرجة  من  الع�سكري  الفخر  و�سام   •

ية. الف�سنّ

ثماين  اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •
ات. مرنّ

خم�ش  اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
ة. وع�سرين مرنّ

ات. • تهنئة قائد قطعة اأربع مرنّ





تعيني
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مب�����وج�����ب 

جل�سة جمل�ش 

التي  ال�����وزراء 

ُعقدت بتاريخ 

 ،2 0 1 7 /3 /8

�سعدالل�ه  الركن  العميد  ع�نّ 

اأميًنا عاًما  الدين احلمد  حمي 

ويف  للدفاع،  الأعلى  للمجل�ش 

ما يلي نبذة عن �سريته الذاتية:

 - اأك��روم  بلدة  مواليد  من   -

ق�ساء عكار تاريخ 1960/2/7.

ب�سفة  اجلي�ش  يف  ع  ت��ط��ونّ  -

ت��ل��م��ي��ذ ����س���اب���ط ب��ت��اري��خ 

.1983/5/19

ية احلربية  ج من الكلنّ - تخرنّ

برتبة مالزم بتاريخ 1985/5/6، 

ج يف الرقية حتى رتبة لواء  وتدرنّ

ركن اعتباًرا من 2017/3/8.

يف  جامعية  اإج���ازة  ح��ائ��ز   -

ويتقن  الع�سكرية،  ال��ع��ل��وم 

اللغت� الفرن�سية والإنكليزية.

درا�سية يف  دورات  ة  تابع عدنّ  -

وباك�ستان  فرن�سا  ويف  الداخل، 

و�سوريا.

ة خمتلفة  - توىلنّ وظائف قيادينّ

�سرية مدفعية، قائد  اآمر  منها: 

كتيبة مدفعية، رئي�ش اأركان 

ورعاية  اإدارة  ق�سم  رئي�ش  ل��واء، 

منطقة  يف  الع�سكري�  �سوؤون 

ملدير  الثاين  وامل�ساعد  ال�سمال، 

املخابرات.

- ح��ائ��ز الأو���س��م��ة الآت��ي��ة: 

فار�ش  رتبتي  من  الوطني  الأرز 

الإره��اب،  مكافحة  و�سابط، 

فجر اجلنوب، الوحدة الوطنية، 

الدرجة  الع�سكري من  التقدير 

اللبناين  ال�ستحقاق  الف�سية، 

والثانية  الأوىل  ال��درج��ات  من 

الع�سكري  الفخر  وال��ث��ال��ث��ة، 

امليدالية  الف�سية،  الدرجة  من 

للعام  للموؤمترات  التذكارية 

.2002

قائد  العماد  تنويه  حائز   -

وتهنئته  ات  م��رنّ ثماين  اجلي�ش 

ة. اإحدى وع�سرين مرنّ

ة  رقينّ دة  ال�سينّ من  متاأهل   -

راغب ولهما ثالثة اأولد.

العميد الركن 

�صعداللـه 

حمي الدين 

احلمد

اأميًنا عاًما 

للمجل�ش 

االأعلى للدفاع











ا�ستقباالت 
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وزير الدفاع الوطني

ي�ستقبل �سفرية الوليات املّتحدة الأمريكية

ال�صّراف،  ريا�ض  الأ�صتاذ يعقوب  الوطني  الدفاع  وزير  ا�صتقبل   

 Elizabeth ال�صّيدة  الأمريكية  املّتحدة  ال��ولي��ات  �صفرية 

Richard، وا�صتعر�ض معها ق�صايا تتعّلق بالأو�صاع يف منطقة 
ا. وقد ثّمن الوزير ال�صّراف  ال�صرق الأو�صط عموًما ولبنان خ�صو�صً

دور الوليات املّتحدة الأمريكية يف دعم اجلي�ض اللبناين.

... و�سفرية الحتاد الأوروبي

ال�صّيدة  الأوروب���ي  الحت��اد  �صفرية  ال�صّراف  ال��وزي��ر  ا�صتقبل 

العقيد  الع�صكري  امللحق  يرافقها   Christina Lassen
.Pierre Dijeux

اإيجابًيا، وقد ُعر�صت  اللقاء كان  باأّن  ال�صّراف  الوزير  واأعلن 

يف  ولبنان  الأوروب���ي  الحت��اد  بني  التعاون  اإمكانات  خالله 

مواجهة خطر الإرهاب.

... وعدًدا من ال�سفراء

ُعقدت يف مكتب الوزير ال�صّراف لقاءات �صّمت �صفراء دول 

كل من: بريطانيا ال�صيد Hugo Shorter يرافقه امللحق 

ال�صّيدة  كندا   ،Chris Gunning العقيد  الع�صكري 

ال�صّيد  ال�صيا�صي  امل�صت�صار  يرافقها   Michelle Cameron
يرافقه   Martin Huth ال�صّيد  اأملانيا   ،Olivier Polion

ال�سفري الربيطاين

ال�سفرية الكندية

ال�سفري الأملاين
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رومانيا   ،Ditrich Jennish املقدم  الع�صكري  امللحق 

العقيد  الع�صكري  امللحق  يرافقه   Victor Mirsia ال�صّيد 

 Millagros Hermando اإ�صبانيا ال�صّيدة ،Dorill Sando
 ،Ricardo Pardo العقيد  الع�صكري  امللحق  يرافقها 

واأرمينيا ال�صّيد Samoel Makratchian يف ح�صور العميد 

الركن املتقاعد بانو�ض ماجنيان.

ال�سفري الروماين

ال�سفرية الإ�سبانية

ال�سفري الأرميني

...ووفًدا اأمريكًيا

... وع�سًوا يف الربملان الأملاين مع وفد

النائب  برئا�صة  اأمريكًيا  وفًدا  الوطني  الدفاع  وزير  ا�صتقبل 

الع�صكرية   - ال�صيا�صية  لل�صوؤون  اخلارجية  وزير  مل�صاعد  الأول 

ال�صّيدة Tina Kidano، وذلك يف ح�صور �صفرية الوليات املّتحدة 

الأمريكية ال�صّيدة Elizabeth Richard وامللحق الع�صكري. 

وجرى خالل اللقاء البحث يف الأو�صاع العامة يف لبنان واملنطقة.

 Marcus ال�صّيد  الأملاين  الربملان  ال�صّراف ع�صو  الوزير  ا�صتقبل 

 Martin على راأ�ض وفد، يف ح�صور ال�صفري الأملاين ال�صّيد Grubel
اللقاء  خالل  جرى  ال�صفارة.  يف  الع�صكري  وامللحق   Huth
والإقليمية،  املحّلية  ال�صاحتني  على  الّراهنة  لالأو�صاع  عر�ض 

وحلاجات اجلي�ض اللبناين يف هذه املرحلة.

الأملانية  البحرية  القّوة  دور  اأهمّية  ال�صّراف  الوزير  اأّكد  وقد 

العاملة �صمن قّوات الأمم املّتحدة املوؤقتة يف حفظ ال�صالم على 

احلدود البحرّية اللبنانية، ويف دعم اجلي�ض اللبناين.

جانب  اإىل  تقف  اأملانيا  اإّن   Grubel ال�صيد  قال  جهته،  من 

لبنان وتدعم وحدته و�صيادته وا�صتقراره، وم�صاركتها يف قّوات 

الأمم املّتحدة املوؤقتة يف لبنان، تاأتي يف هذا ال�صياق.
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... ورئي�س جلنة الدفاع يف الربملان الأ�ستوين مع وفد

... ورئي�س ال�سليب الأحمر الدويل

الربملان  يف  الدفاع  جلنة  رئي�ض  ال�صّراف  الوزير  ا�صتقبل   

الأ�صتوين ال�صّيد Hanz Hanzo على راأ�ض وفد نيابي رفيع 

وترّكز  اأ�صتونيا.  �صفارة  باأعمال  القائم  يرافقه  امل�صتوى، 

البحث على الأو�صاع العاّمة يف لبنان واملنطقة، وعلى �صبل 

تعزيز التعاون الع�صكري بني البلدين.

 ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني رئي�ض ال�صليب الأحمر الدويل 

البحث  تناول  وفد.  راأ���ض  على   Fabrisio Carioni ال�صّيد 

اجلهود التي يبذلها ال�صليب الأحمر الدويل من اأجل خدمة 

ال�صوريني  النازحني  اأزمة  تفاقم  ظّل  يف  ا  خ�صو�صً الإن�صانية، 

تقدميات  على  زائريه  ال�صّراف  الوزير  �صكر  وقد  لبنان.  يف 

�صتهم للبنان، ودعمها لل�صليب الأحمر اللبناين. موؤ�صّ

ا�صتقبل الوزير ال�صّراف رئي�ض كتلة الوفاء للمقاومة النائب 

حممد رعد، يرافقه رئي�ض وحدة الرتباط والتن�صيق يف احلزب 

الو�صع  اإىل  التطّرق  اللقاء  خالل  وجرى  �صفا.  وفيق  احلاج 

على  احلفاظ  يف  الأمنّية  والأجهزة  اجلي�ض  وجهود  الأمني، 

اإىل  بالإ�صافة  الإرهابّية،  ال�صبكات  ومالحقة  ال�صتقرار 

الو�صع على احلدود اجلنوبية.

... و�سخ�سّيات

الهرمل  بعلبك  حمافظ  من  كالاًّ  ال�صّراف  الوزير  التقى 

الأ�صتاذ ب�صري خ�صر، ومدير دائرة العالقات امل�صكونية والتنمية 

... ورئي�س كتلة الوفاء للمقاومة

الأ�ستاذ ب�سري خ�سر
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يف بطريركية اأنطاكيا و�صائر امل�صرق للروم الأرثوذك�ض الأب 

ت�صّلمه  منا�صبة  يف  تهنئة  زيارتي  يف  وذلك  �صحادة،  األك�صي 

من�صبه اجلديد.

وزير الدفاع الوطني يبحث مع العماد قهوجي

�سوؤوًنا اأمنّية وع�سكرّية

 اجتمع وزير الدفاع الوطني الأ�صتاذ يعقوب ريا�ض ال�صّراف، 

معه  وبحث  قهوجي،  جان  العماد  مع  خمتلفة،  اأوق��ات  يف 

املختلفة،  واحتياجاتها  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  اأو���ص��اع  يف 

على  واحلفاظ  الإرهاب  ملكافحة  تنّفذها  التي  والإج��راءات 

م�صرية الأمن وال�صتقرار يف البالد.

حني  املر�صّ اختبارات  مو�صوع  اإىل  البحث  تطّرق  كما 

للتطّوع ب�صفة �صباط اخت�صا�صيني يف اجلي�ض.

... ويتفّقد الطبابة الع�سكرية

ال�صّراف  يعقوب  الأ�صتاذ  الوطني  الدفاع  وزير  معايل  تفّقد 

الطبابة الع�صكرية، حيث اّطلع على �صري العمل يف املخترب، 

املواطنني  اإىل  بال�صكر  توّجه  كما  دم.  فحو�صات  واأج��رى 

ع�صكريني  لإنقاذ  بدمائهم  يترّبعون  الذين  والع�صكريني 

يقّدمون دماءهم على مذبح الوطن.

الأب األك�سي �سحادة
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 العماد قهوجي ي�ستقبل �سفراء

 Han ا�صتقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، القائم باأعمال ال�صفارة الهولندية ال�صّيد

Mauruts Schaapveld، وتناول البحث العالقات الثنائّية بني جي�صي البلدين، والدعم الهولندي 
.CIMIC لربنامج التعاون الع�صكري – املدين

ترافقه   ،Glenn Miles ال�صّيد  اأ�صرتاليا  �صفري  ا�صتقبل  كما 

 ،Catherine Anne Stewert العقيد  الع�صكري  امللحق 

 Christopher العقيد  خلفها  فيها  قّدمت  وداعّية  زيارة  يف 

.Buxton
وا�صتقبل العماد قهوجي ال�صفري امل�صري ال�صّيد نزيه النجاري، 

علي  حم�صن  الدين  ح�صام  العقيد  الع�صكري  امللحق  يرافقه 

ح�صن، وبحث معهما يف الأو�صاع العامة وعالقات التعاون بني 

جي�صي البلدين.

ال�سفري امل�سري�سفري اأ�سرتاليا

القائم باأعمال ال�سفارة الهولندية

... ووفًدا اأمريكًيا

الأمريكي  وزير اخلارجية  العماد قهوجي، م�صاعدة  ا�صتقبل 

 ،Tina Kaidanow ال�صّيدة  الع�صكرية  ال�صيا�صة  ل�صوؤون 

الدفاع  وملحق   Elizabeth Richard ال�صفرية  ح�صور  يف 

الأمريكي العقيد Ulises V.Calvo، وتناول البحث الأو�صاع 

العامة يف لبنان واملنطقة، بالإ�صافة اإىل العالقات الثنائية بني 

جي�صي البلدين.

 

... وم�ساعد الأمني العام 

لالأمم املّتحدة لعمليات حفظ ال�سالم

ا�صتقبل العماد قهوجي، م�صاعد الأمني العام لالأمم املّتحدة 

لعمليات حفظ ال�صالم ال�صّيد Wen El Ghassim على راأ�ض 

وفد مرافق، وذلك يف ح�صور قائد قّوات الأمم املّتحدة املوؤقتة يف 

.Michael Beary لبنان اجلرنال

العامة يف لبنان واملنطقة،  وقد ا�صتعر�ض املجتمعون الأو�صاع 

بالإ�صافة اإىل مّهمات قّوات الأمم املّتحدة املوؤقتة العاملة على 

احلدود اجلنوبية.
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وزير الدفاع الوطني 

والعماد قهوجي 

يزوران مدينة الرئي�س 

رفيق احلريري 

اجلامعّية يف احلدت

ال��وط��ن��ي  ال���دف���اع  وزي�����ر  زار 

ال�صّراف  ريا�ض  يعقوب  الأ�صتاذ 

قهوجي،  ج��ان  العماد  يرافقه 

احلريري  رفيق  الرئي�ض  مدينة 

حيث  احل����دت،  يف  اجل��ام��ع��ي��ة 

اخلّطية  المتحانات  �صري  عاينا 

ب�صفة  ل��ل��ت��ط��ّوع  حني  للمر�صّ

واّطلعا من  اخت�صا�صيني،  �صباط 

وجلنة  العامة  الفاح�صة  اللجنة 

الختبارات اخلّطية على التدابري 

املّتخذة  والإداري����ة  التنظيمية 

وفق  المتحانات  اإج��راء  ل�صمان 

والعلمية  الأكادميية  ال�صروط 

املطلوبة.

بتعاون  ال�صّراف  الوزير  نّوه  وقد 

وبجهود  اللبنانية،  اجل��ام��ع��ة 

واملهند�صني  والأط��ب��اء  ال�صباط 

امل�صاركني  اجلامعيني  والأ�صاتذة 

ل��الخ��ت��ب��ارات  ال��ت��ح�����ص��ري  يف 

مراحلها،  خمتلف  ومواكبة 

لفًتا اإىل اأّن اإقبال نخبة ال�صابات 

اللبنانيني على التطّوع  وال�صّبان 

دليل  هو  بكثافة،  اجلي�ض  يف 

وا���ص��ح ع��ل��ى ع��م��ق اإمي��ان��ه��م 

الوطني  بالدور  وثقتهم  بالوطن، 

املوؤ�ص�صاتي  وبنهجه  للجي�ض، 

ا اعتماد معايري الكفاءة  خ�صو�صً

يف  للتطويع  وال�صفافية  والأهلية 

�صفوفه.



ع��ق��د ال���ع���م���اد ج��ان 

ال������ريزة،  يف  ق���ه���وج���ي 

اأرك��ان  مع  اجتماعني 

الوحدات  وق��ادة  القيادة 

ال���ك���ربى و���ص��ب��اط��ه��ا، 

ح���ي���ث ع����ر�����ض ل��ه��م 

الأو�������ص������اع ال���دول���ّي���ة 

املوؤ�ص�صة  و�صوؤون  واملحلّية 

الع�صكرية.

قهوجي  العماد  واأعطى 

يف  ال��اّلزم��ة  توجيهاته 

م���ا ي��ت��ع��ّل��ق مب��ه��ّم��ات 

امل��رح��ل��ة  يف  ال���وح���دات 

مقّدمها  ويف  امل��ق��ب��ل��ة، 

ال����دف����اع ع���ن ال��وط��ن 

���ص��ّد ت��ه��دي��دات ال��ع��دو 

ومكافحة  الإ�صرائيلي، 

على  واحلفاظ  الإره���اب 

وال�صتقرار  الأمن  م�صرية 

يف البالد.

املوؤ�ص�صات  عقد  »اكتمال  اأّن  اإىل  قهوجي  العماد  واأ�صار 

ا للجمهورية،  الد�صتورية بانتخاب العماد مي�صال عون رئي�صً

ملمار�صة  النيابي  املجل�ض  وع��ودة  احلكومة  وت�صكيل 

البالد،  يف  ال�صتقرار  تعزيز  اإىل  اأّدى  قد  الت�صريعي،  دوره 

الأمني،  امل�صتوى  على  اجلهود  اأق�صى  �صيبذل  اجلي�ض  واأّن 

ا جلهة  تطّلعاته، خ�صو�صً وحتقيق  العهد  م�صرية  ملواكبة 

حماية ا�صتحقاق النتخابات النيابية املرتقبة«.

واأّكد العماد قهوجي اأّن »القيادة ما�صية يف تعزيز قدرات 

وتدريب  ومعّدات  وذخائر  اأ�صلحة  من  الع�صكرية  اجلي�ض 

ا بعدما حّققت  نوعي بالتعاون مع الدول ال�صديقة، خ�صو�صً

الإرهاب  مواجهة  يف  وحا�صمة  كبرية  اإجن��ازات  املوؤ�ص�صة 

التخريبية«. و�صبكاته 

لدى  املخطوفني  الع�صكريني  ق�صية  اإىل  وبالن�صبة 

متابعة  على  قهوجي  العماد  �صّدد  الإرهابية،  التنظيمات 

وعدم  النهاية،  حتى  املعنّية  اجلهات  مع  الق�صية  هذه 

تفويت اأي فر�صة ممكنة اأو و�صيلة متاحة يف �صبيل ك�صف 

م�صريهم وعودتهم اإىل كنف عائالتهم وموؤ�ص�صتهم.
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العماد قهوجي 

يعقد اجتماعات 

مع ال�سباط
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رئي�س الأركان 

ي�ستقبل وفًدا 

من الأونروا 

وملحقني ع�سكريني 

ونواًبا ويلتقي 

وفوًدا و�سخ�سيات

يف  م��اّلك،  حامت  الركن  اللواء  الأرك��ان  رئي�ض  ا�صتقبل 

مكتبه يف الريزة، املدير العام لالأونروا بالوكالة ال�صّيد حكم 

�صهوان، ترافقه امل�صت�صارة القانونية ال�صّيدة ماري �صبلي، وعر�ض 

معهما �صبل تفعيل التعاون بني الطرفني.

الرو�صي  الع�صكري  امللحق  ماّلك،  الركن  اللواء  وا�صتقبل 

الربيطاين  الع�صكري  وامللحق   ،Ratmir Gabbasov العقيد 

املدير العام للأونروا بالوكالة

امللحق الع�سكري الربيطاين

الّنائب الوليد �سكرية

امللحق الع�سكري الرو�سي

الّنائب اأكرم �سهّيب

الوزير ال�سابق ناجي الب�ستاين
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التعاون  �صبل  يف  معهما  وبحث   ،Chris Gunning املقدم 

الع�صكري.

والوليد  �صهّيب  اأك��رم  الّنائبني  الأرك���ان  رئي�ض  والتقى 

�صوؤوًنا  وبحث معهم  الب�صتاين،  ناجي  ال�صابق  والوزير  �صكرية، 

احلزب  رئي�ض  نائب  نف�صه،  الإط��ار  يف  ا�صتقبل  كما  عامة. 

يف  الإعالم  ومفّو�ض  ياغي،  دريد  الأ�صتاذ  ال�صرتاكي  التقّدمي 

احلزب الأ�صتاذ رامي الرّي�ض.

الفّني  اللواء الركن ماّلك، رئي�ض املعهد  ا�صتقبل  كذلك، 

الأنطوين الأب �صربل بو عّبود، ورئي�ض الحتاد العربي للم�صاحة 

ال�صّيد �صركي�ض فدعو�ض، ورئي�ض جمل�ض اإدارة �صركة خطيب 

الي�صارية  احلركة  ورئي�ض  اخلطيب،  �صمري  ال�صّيد  وعلمي 

اللبنانية ال�صّيد منري بركات مع وفد مرافق.

الأ�ستاذ دريد ياغي

الأب �سربل بو عّبود

ال�سّيد �سمري اخلطيب

الأ�ستاذ رامي الرّي�س

ال�سّيد �سركي�س فدعو�س

ال�سّيد منري بركات مع وفد



�صكري  ال�صّيد  الوطن  اأن�صار  جمعّية  رئي�ض  ا:  اأي�صً زّواره  ومن 

قية اجلمعّية يف بلدة عر�صال، وفد من  �صابا مع وفد من من�صّ

عرمون،  �صّيدات  ورابطة  اخلريّية  لالأعمال  الن�صائية  الرابطة 

ال�صوف،  خماتري  رابطة  من  وفد  اخلالق،  عبد  دانيال  ال�صيخ 

ومن  عكار،  وع�صائر  وجهاء  ومن  الدين،  غرز  اآل  من  ووفود 

منطقة حا�صبيا.

ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان

العدد 30381

وفد من منطقة حا�سبيا

وفد من اآل غرز الدين

ال�سيخ دانيال عبد اخلالق

رئي�س جمعّية اأن�سار الوطن

وفد من وجهاء وع�سائر عكار

وفد من رابطة خماتري ال�سوف

وفد من الرابطة الن�سائية للأعمال اخلريّية ورابطة �سّيدات عرمون





جوالت 

رئي�س االأركان

العدد 32381

رئي�س الأركان يتفّقد الأجهزة 

والوحدات املنت�سرة يف بريوت 

و�سواحيها ويف منطقة جبل لبنان

الركن  ال��ل��واء  الأرك����ان  رئي�ض  تفّقد 

والوحدات  الأجهزة  من  عدًدا  ماّلك  حامت 

الع�صكرية املتمركزة يف بريوت و�صواحيها، 

حمّلة  يف  املنطقة  ق��ي��ادة  جولته  و�صملت 

املتحف، ومقّر املحكمة الع�صكرية، وفرع 

ال�صاحية،  اأمن  ومكتب  بريوت  خمابرات 

الثالث  التدخل  قيادتي فوجي  اإىل  بالإ�صافة 

والرابع يف املنارة والأوزاعي، والقوى املتمركزة 

يف ثكنتي هرني �صهاب والأمري ب�صري، حيث 

ومهّماتها  املختلفة،  اأو�صاعها  على  اّطلع 

الأمنية والتدريبية.

نّوه  والع�صكريني،  ال�صباط  مع  لقائه  ويف 

رئي�ض الأركان باأداء املحكمة الع�صكرية 

يف متابعة ملّفات جرائم الإرهاب والتعامل 

اإجناز  على  وحر�صها  الإ�صرائيلي،  العدو  مع 

وحرفية  قيا�صية  ب�صرعة  امل��ل��ّف��ات  ه��ذه 

عالية. كما نّوه بجهود مديرية املخابرات، 

التي  ال�صتباقية  الأم��ن��ّي��ة  وب���الإج���راءات 

اخلاليا  ن�صاطات  على  للق�صاء  تّتخذها، 

للمخّلني  والت�صّدي  مهدها،  يف  الإرهابّية 

اأّي  اإىل  القانون  على  واخل��ارج��ني  ب��الأم��ن 

الركن  اللواء  اأثنى  كذلك،  انتموا.  جهة 

الثالث  التدخل  فوجي  اأداء  على  م��اّلك 

العا�صمة  اأمن  على  احلفاظ  جلهة  والرابع 

التدريبّية  والن�صاطات  وحميطها،  ب��ريوت 

القتالية  اجلهوزية  م�صتوى  لرفع  املكّثفة 

للع�صكريني.

من  عدًدا  الأركان  رئي�ض  تفّقد  كذلك، 

منطقة  يف  املنت�صرة  الع�صكرية  الوحدات 
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على  واّطلع  �صربا  موقع  فزار  لبنان،  جبل 

الأم��ن  ومكتب  الطبابة  يف  العمل  �صري 

زار  كما  فيه،  املتمركزة  ال�صرطة  وف�صيلة 

فوج املدّرعات الأول، وقاعدة جونيه البحرية 

على  اّط��ل��ع  حيث  البحر،  مغاوير  وف���وج 

ن�صاطات هذه الوحدات و�صري التدريب فيها، 

ونقل  والع�صكريني  بال�صباط  اجتمع  ث��ّم 

اإليهم توجيهات القيادة.

وقد نّوه رئي�ض الأركان بجهود الع�صكريني 

وتنفيذ  وحداتهم  تطوير  على  و�صهرهم 

واج��ب��ات��ه��م ب���روح الن���دف���اع وامل��ن��اق��ب��ّي��ة 

تكامل  اأهمّية  على  م�صدًدا  والن�صباط، 

واللوج�صتية  القتالية  الوحدات  بني  العمل 

يف  النوعي  التدريب  وتكثيف  والطّبية، 

اجلي�ض، واإجراء املناورات القتالية امل�صرتكة 

على  للحفاظ  الأ���ص��ل��ح��ة،  خمتلف  ب��ني 

اجلهوزية الكاملة واأداء املهّمات الدفاعية 

والأمنّية بفعالية ق�صوى.

اأّن املوؤ�ص�صة  واأ�صار اللواء الركن ماّلك اإىل 

وقٍت  اأّي  من  اأكرث  اليوم  باتت  الع�صكرية 

مواجهة  يف  ومنيعة  متما�صكة  م�صى 

اللبنانيني  التفاف  بف�صل  وذلك  التحّديات، 

حولها، وما حّققته من اإجنازات كبرية يف 

حماية احلدود اجلنوبية وال�صرقية من العدو 

الإ�صرائيلي والإرهاب، الأمر الذي جّنب لبنان 

نريان احلروب وال�صراعات الإقليمية.

من  مزيد  اإىل  الع�صكريني  داعًيا  وختم 

اليقظة وال�صتعداد للدفاع عن الوطن جنًبا 

ال��اّلزم  الأمني  املناخ  توفري  مع  جنب  اإىل 

ومواكبة  الوطنّية،  ال�صتحقاقات  لإج��راء 

ور�صة النهو�ض القت�صادي والإمنائي يف البالد.





البحـري  الركن  العميـد  ح�ضور  يف   

البحرية  ــقــّوات  ال قائد  عــلــوان  ماجد 

ــد الــقــّوة  ــائ ــ�اً قــائــد اجلــيــ�ــش، وق ممــّث

املّتحدة  الأمم  لقّوات  التابعة  البحرية 

ــنــان، كــّرمــت قــيــادة  ــب ل ــة يف  ــت ــوؤق امل

الأملانية  احلربية  ال�ضفينة  قائد  اجلي�ش 

الــبــحــري  املـــقـــّدم   Braunschweig
ومــ�ــضــاعــده   Fitz CDR Rudiger
 LT CDR Sebastian البحري  الرائد 

.Lehmann – Dowall
يف  غــداء  حفل  املنا�ضبة  يف  اأُقيم  وقــد 

ح�ضره  املــركــزي،  الع�ضكري  الــنــادي 

قائد  ـــــاين،  الأمل الــعــ�ــضــكــري  املــلــحــق 

من  و�ضباط  الأملانية،  الّزوارق  جمموعة 

القّوات البحرية.

البحري  الــركــن  العميد  منح  ــد  وق

Fitz و�ضام التقدم  علوان املقدم البحري 

كما  ية،  الف�ضّ الدرجة  من  الع�ضكري 

ا  منح م�ضاعده درع الأمم املّتحدة تقديراً

خلدماتهما.

بالوكالة  للعمليات  الأركـــان  رئي�ش  نائـب  ح�ضور  يف 

وقائد  اجلي�ش،  قائد  ممّث�اً  جانبيه  حممـد  الركن  العميد 

بريي،  مايكل  اجلرنال  لبنان  يف  املوؤقتة  املّتحدة  الأمم  قّوات 

اللبناين  اجلي�ش  ت�ضّلم  الطرفني،  �ضباط  من  عدد  جانب  اإىل 

الآليات  من  ا  عدداً املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قّوات  من 

باأنظمة  اخلا�ضة  املــعــّدات  من  وكمّية  اخلفيفة 

اإىل  التكنولوجيا واملعلومات والت�ضالت، بالإ�ضافة 

وامل�ضتوعبات  ال�ضكنّية اجلاهزة  الوحدات  عدٍد من 

البحرية.

الركن  العميد  الناقورة، ت�  اأُقيم يف  الذي  ويف ختام احلفل 

و�ضّلمه  اجلي�ش  قائد  العماد  با�ضم  �ضكر  كتاب  جانبيه 

عربون  التذكاري  اجلي�ش  درع  له  قّدم  كما  بريي،  للجرنال 

تقدير وامتنان.

اإعداد: نينا عقل خليل

جي�شنا
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اجلي�ش ت�سّلم عتاًدا من القّوات الدولية يف الناقورة

قيادة اجلي�ش تكّرم قائد ال�سفينة احلربية الأملانية املغادرة لبنان



جي�شنا

العدد 36381

اجتماع ثالثي يف الناقورة

ُعقد يف راأ�ش الناقورة )2017/2/13(، اجتماع ث�ثي يف ح�ضور 

قائد قّوات الأمم املّتحدة املوؤقتة يف لبنان اجلرنال مايكل بريي، 

احلكومة  ق  من�ضّ برئا�ضة  اللبناين  اجلي�ش  �ضباط  من  ووفد 

جانبيه.  حممد  الركن  العميد  القوات  هذه  لدى  اللبنانية 

بتطبيق  املتعّلقة  املوا�ضيع  مناق�ضة  الجتماع  خ�ل  مّتت 

القرار 1701، واحلوادث احلا�ضلة خ�ل الفرتة الأخرية يف منطقة 

جنوب الليطاين.

واجلّوية  والبحرية  الرّبية  اخلروقات  اللبناين  اجلانب  وعر�ش 

كما  ا،  فــوراً بوقفها  وطالب  الإ�ضرائيلي،  العدو  بها  قام  التي 

ا على املناطق التي  طالب بان�ضحابه من �ضمال الغجر، مرّكزاً

لها،  باإيجاد حلٍّ  ا  مو�ضوع حتّفظ، مطالباً ت�ضّكل 

ولكّنه  الأزرق،  لبنان يحرتم اخلط  اأّن  ورّكز على 

ا  خ�ضو�ضاً الدولية،  احلدود  اإىل  بالعودة  نف�ضه  الوقت  يف  يطالب 

جمل�ش  اأّن  على  تن�ّش   1701 القرار  من  اخلام�ضة  الفقرة  اأّن 

و�ضيادته  لبنان  اأرا�ضي  �ض�مة  على  احلفاظ  ب�ضّدة  يوؤّيد  الأمن 

ما  وفق  ا،  دولياً بها  املعرتف  داخل حدوده  ال�ضيا�ضي،  وا�ضتق�له 

العدو الإ�ضرائيلي ولبنان يف 23  العامة بني  ورد يف اتفاق الهدنة 

اآذار من العام 1949.

ترتيبات  التزام  �ضرورة  على  بريي  اجلرنال  �ضّدد  جهته،  من 

هي  ال�ضتقرار  على  املحافظة  اأّن  ا  موؤّكداً والرتباط،  التن�ضيق 

م�ضوؤولية اجلانبني، واأّن القّوات الدولية جاهزة للم�ضاعدة على 

ذلك.

جلنة الأمن املائي و�سرقة اإ�سرائيل للمياه تزور مديرّية ال�سوؤون اجلغرافية

املكّلفة  الــلــجــنــة  زارت 

املائي  الأمــن  مو�ضوع  درا�ضة 

للمياه  ــيــل  ــرائ ــض اإ� ــرقــة  و�ــض

الدكتور فادي قمري،  برئا�ضة 

اجلغرافية  ال�ضوؤون  مديرّية 

العميد  مــديــرهــا  ــتــقــت  وال

نعيم  الرحمن  عبد  الركن 

يف ح�ضور عدد من ال�ضباط.

تخّلل الزيارة جولة يف اأق�ضام 

املديرّية، اّطلع خ�لها الوفد 

التي  املــهــّمــات  على  الــزائــر 

املّتبعة  العمل  واآلّية  تنّفذها 

انتقل  ثــّم  وقــدراتــهــا،  فيها 

حيث  الإيـــجـــاز  غــرفــة  اإىل 

داين  املهند�ش  العقيد  ــّدم  ق

�ضاكر  املهند�ش  والرائد  �ضقر 

متحور  اإيـــجـــازيـــن.  احلـــاج 

الأول حول هيكلّية  الإيجاز 

ــام  ــة وعــمــل الأقــ�ــض ــري ــدي امل

ا  عر�ضاً الثاين  وت�ضّمن  فيها، 

واخلط  احلــدوديــة  للمنطقة 

مبو�ضوع  وارتباطها  الأزرق 

املــيــاه والأمـــن، وذلــك على 

ــة، مع  ــّوي ــور ج ــط و�ــض خــرائ

منطقة  ــى  ــل ع الـــرتكـــيـــز 

امل�ضاحة،  )احلــــدود،  �ضبعا 

الرتفاعات...( وعلى جمرى 

واحلا�ضباين،  الـــوّزاين  نهري 

وجمرى وادي عيحا.

نادي  يف  اللقاء غداء  اأعقب 

ال�ضباط – الريزة، قّدم خ�له 

ا  دروعاً نعيم  الركن  العميد 

لرئي�ش  تــذكــاريــة  ــا  ــداي وه

واأع�ضائها. اللجنة 
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مترين قتايل 

يف منطقة الناقورة

بال�سرتاك مع وحدات 

من قوات الأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان

نّفذت وحدات من لواءي امل�ضاة اخلام�ش 

ــتــدخــل اخلــامــ�ــش،  ــابــع وفـــوج ال والــ�ــض

بال�ضرتاك مع وحدات من قوات الأمم 

عدد  وبح�ضور  لبنان،  يف  املوؤقتة  املتحدة 

منطقة  يف  قتاليااً  مترينااً  ال�ضباط،  من 

الفولذية«،  »العا�ضفة  با�ضم  الناقورة 

رمــايــات  وتخّللته  ـــام  اأي لــعــدة  ا�ضتمّر 

بالر�ضا�ضات الثقيلة واملتو�ضطة.

تفعيل  اإطـــار  يف  التمرين  هــذا  يــاأتــي 

ورفــع  اجلانبني،  بــني  املــيــداين  التعاون 

الع�ضكرية  الوحدات  جهوزية  م�ضتوى 

املنت�ضرة يف قطاع جنوب الليطاين.

... ومترين تكتي 

يف عر�ش البحر 

بالتعاون مع 

البحرية الفرن�سية

بني  الع�ضكري  التعاون  اإطـــار  يف 

اجلــيــ�ــضــني الــلــبــنــاين والــفــرنــ�ــضــي، 

البحرية  القّوات  من  وحدات  نّفذت 

الفرن�ضية  الفرقاطة  مع  بال�ضرتاك 

يف  لبنان  زارت  التي   ،Montcalm
ا  متريناً املن�ضرم،  �ضباط  �ضهر  مطلع 

مرفاأ  قبالة  البحر  عر�ش  يف  ا  تكتياً

بريوت.

�ضمل التمرين عمليات مكافحة 

ــاعــفــة مــ�ــضــابــني،  ـــق، ومــ�ــض ـــرائ ح

بالإ�ضافة اإىل رفع اأعتدة ونقل عنا�ضر 

الطّوافات  بوا�ضطة  املــراكــب  مــن 

الع�ضكرية.



باإ�ضراف مدر�ضة القّوات اخلا�ضة، وبهدف التاأّكد من جهوزية 

خمتلف  يف  والفاعل  ال�ضريع  للتدخل  وا�ضتعدادها  الوحدات 

الثالث،  التدخل  اأفواج:  من  وحدات  نّفذت  القتالية،  الظروف 

احلدود الرّبية الثالث، واملدّرعات الأول، بال�ضرتاك مع وحدات 

من القوات اجلوية والبحرية، واأفواج: الهند�ضة، التدخل الأول، 

مغاوير البحر واملدفعية الثاين، مناورة قتالية بالذخرية احلّية يف 

حقل رماية حنو�ش – حامات، حتاكي الق�ضاء على جمموعة 

مواقع  داخل  متمركزة  اإرهابّية 

نة. حم�ضّ

واأفواج  الثالث  امل�ضاة  لواء  من  اأخرى  وحدات  نّفذت  كذلك، 

الهند�ضة واملغاوير واملدّرعات الأول واحلدود الرّبية الرابع واملدفعية 

والبحرية،  اجلوية  القوات  من  وحدات  مع  بال�ضرتاك  الثاين، 

مناورة قتالية مماثلة يف احلقل نف�ضه.

والدبابات،  بالطّوافات  رمايات  املناورتني  خ�ل  ُنّفذت  وقد 

وبع�ش الأ�ضلحة الثقيلة واملتو�ضطة، بالإ�ضافة اإىل تفجري عبوات 

نا�ضفة، ودعم جّوي بوا�ضطة الطوافات.

جي�شنا
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مناورتان قتالّيتان بالذخرية احلّية يف حامات

 اأُقيمت يف مركز تدريب تعزيز اأمن املطار، دورتان تابعهما دورات يف مركز تدريب تعزيز اأمن املطار

العام  والأمــن  الداخلي  الأمــن  وقوى  اجلي�ش  من  ع�ضكريون 

يف  تاأ�ضي�ضية  الأوىل  املطار،  اأمن  جهاز  يف  يعملون  واجلمارك 

اأمن الطريان املدين، والثانية حول تقنّيات تفتي�ش الأ�ضخا�ش 

املتدّربون  خ�لها  ت�ضّلم  احتفالت  اأُقيمت  وقد  واحلقائب. 

�ضهاداتهم يف ح�ضور عدد من ال�ضباط واملدّربني.

كذلك، افتتحت يف املركز دورات توعية يف املجال الأمني، 

املطار،  يف  العاملة  ال�ضركات  خمتلف  من  مدنّيون  تابعها 

بالإ�ضافة اإىل دورة متقّدمة لروؤ�ضاء نقاط التفتي�ش، �ضارك فيها 

عنا�ضر من ف�ضيلة تفتي�ضات املطار ومن مركز تدريب تعزيز 

اأمن املطار، باإ�ضراف فريق تدريب بريطاين.



اخـــتـــريت �ــضــرايــا 

التدخل  اأفواج:  من 

ــث، املــغــاويــر  ــال ــث ال

ومـــغـــاويـــر الــبــحــر، 

جمّلية  كــ�ــضــرايــا 

من بني ال�ضرايا التي 

العر�ش  يف  �ضاركت 

الــعــ�ــضــكــري الــذي 

جرى يف منا�ضبة عيد ال�ضتق�ل )2016(.

الثالث  التدخل  فوج  �ضرية  متّيزت  وقد 

بني  مــن  الأوىل  املرتبة  يف  لت�ضنيفها 

املوّقعة،  اخلطوة  يف  امل�ضاركة  الوحدات 

كما متّيزت �ضريتا فوج املغاوير ومغاوير 

النقاط  جمموع  على  حل�ضولهما  البحر 

الوحدات  بني  من  وبالت�ضاوي،  الأعلى 

امل�ضاركة يف اخلطوة الريا�ضّية.

الثالث  التدخل  اأُقيم يف قيادة فوج  وقد 

العميد  تــراأ�ــضــه  املنا�ضبة،  يف  احتفال 

الركن غازي عامر ممّث�اً قائد اجلي�ش. 

اأقيم احتفال مماثل يف فوج  كذلك، 

رومية،   – رّمان  غ�ضان  ثكنة  املغاوير- 

الركن مارون  العقيد  الفوج  قائد  تراأ�ضه 

القبّياتي ممّث�اً قائد اجلي�ش.

حممد  الركن  العقيد  تراأ�ش  كذلك، 

البحر  مــغــاويــر  فـــوج  قــائــد  امل�ضطفى 

اأُقيم  اآخر  احتفالاً  قائد اجلي�ش،  ممّث�اً 

يف  الــنــّداف  مي�د  ثكنة  ملعب  على 

عم�ضيت.

وجرى خ�ل الحتفالت التي ح�ضرها 

والع�ضكريني،  ال�ضباط  من  كبري  عدد 

واإلقاء  ال�ضارات،  املجّلية  ال�ضرايا  تقليد 

كلمات من وحي املنا�ضبة.
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تكرمي ال�سرايا املجّلية يف العر�ش الع�سكري

 كّرم ال�ضيد جهاد حداد مع جمموعة خربة قنافار تكّرم �سابطني متقاعدين من اأبنائها

قنافار  خربة  بلدة  و�ضابات  �ضباب  من 

العميد  من  ــّ�اً  ك الغربي(،  )البقاع 

ع�ضام  والعميد  �ضديد  ــورج  ج الركن 

اأُحي�  اللذين  البلدة(  اأبناء  )من  كرم 

على التقاعد، وذلك يف احتفال اأقيم يف 

ح�ضور رئي�ش بلدية خربة قنافار واملخاتري 

وعائلتي  املــنــطــقــة  ــن  م ــات  ــّي وفــاعــل

مني. املكرَّ

نّوهت  كلمات  الحــتــفــال  تخّلل 

تثبيت  يف  وجهوده  اجلي�ش  بت�ضحيات 

اأّدتها  فّنية  وفقرات  وال�ضتقرار،  الأمن 

»زّفة الأكابر« بقيادة �ضربل اأبو عا�ضي، 

درع تكرميي لكّل  ت�ضليم  اإىل  اإ�ضافة 

�ضكر  ــون  ــرب ع بــهــمــا،  املحتفى  مــن 

اخلدمة  يف  ت�ضحياتهما  على  وتقدير 

الع�ضكرية.



جي�شنا
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�سفرية الحتاد 

الأوروبي تكّرم الطالبة 

�ساميا القعقور

الفائزة بجائزة الر�سم 

التعبريي للعام 2016

الأوروبــي  الحتاد  �ضفرية  كّرمت   

ال�ضيدة Christina Lasse الطالبة 

زيدان  الركن  العقيد  ابنة  �ضاميا 

الكرمل-  مدر�ضة  من  القعقور، 

باملرتبة  فوزها  بعد  جــوزف،  �ضان 

التعبريي  الر�ضم  م�ضابقة  يف  الأوىل 

التي   ،Fabriano Dessin 2016
 Fabriano موؤ�ض�ضة  نّظمتها 

بتاريخ  ال�ضبّية،  ــال-  روي اأوتيل  يف 

.2016/11/21

 

القّوات اجلوّية تفوز بجائزة

اأف�سل لوحة اإعالمّية

فازت القّوات اجلوّية يف املرتبة الأوىل عن اأف�ضل لوحة اإع�مّية 

على �ضعيد اجلي�ش، وذلك بنتيجة التقييم الذي اأجرته جلنة 

تقييم اللوحات الإع�مّية برئا�ضة العميد الركن ع�ء الدين 

ناجي من مديرية التوجيه.

فوج  ولوحة  الثانية،  املرتبة  يف  ال�ضمال  منطقة  لوحة  وحّلت 

التدخل الثاين يف املرتبة الثالثة.

قيادة اجلي�ش 

تطلق التطبيق 

 LAF اجلديد

SHIELD
بالّلغتني العربية 

والإنكليزية

املواطنني  التوجيه  مديرية   – اجلي�ش  قيادة  حتيط 

 LAF Shield اجلديد  التطبيق  و�ضعت  اأّنها  ا،  علماً

ح�ضابيها  �ضمن  والإنكليزية،  العربية  بالّلغتني 

والذي   ،Apple Storeو  Play Store متجري  على 

نظامي  تعتمد  التي  الذكّية  الهواتف  على  يعمل 

ت�ضغيل Android وIOS، وبالتايل ميكنهم حتميل 

التطبيق اجلديد بعد اإزالة القدمي يف حال وجوده.

اخلا�ضة  املعلومات  اأّن  اإىل  القيادة  هــذه  وت�ضري 

طرف  اأي  عليها  يّطلع  ل  التطبيق  مب�ضتخدمي 

ول  اآمنة،  قنوات  عرب  نقلها  عمليات  وتتّم  ثالث، 

قبل  من  وا�ضح  ب�ضكٍل  املوافقة  اأخذ  بعد  اإّل  ُتخّزن 

امل�ضتخدم.









عمليات الدهم

قّوة  دهمت   ،2017/2/2 يف 

ــرات يف  ــخــاب مــن مــديــريــة امل

الأحمر،  دير   – الزرازير  حملة 

منزل املواطن بطر�ش حب�ضي، 

من  كــ�اًّ  بداخله  واأوقــفــت 

رواد  حب�ضي،  فريد  املواطنني: 

حب�ضي  جيلبري  حــبــ�ــضــي، 

و�ضبحي حب�ضي، مل�ضاركتهم 

مـــادة  ت�ضنيع  اأعـــمـــال  يف 

مّت  وقــد  الكيف.  ح�ضي�ضة 

من  �ضاحنتني  حمولة  �ضبط 

بالإ�ضافة  ــورة،  ــذك امل املـــادة 

لت�ضنيعها  اآلت  خم�ش  اإىل 

وخم�ش  اأخـــــرى،  ومـــعـــّدات 

�ــضــّيــارتــان  بينها  ــارات  ــّي ــض �

حتم�ن لوحتني مزّورتني.

ــّوة من  كــذلــك، اأوقــفــت ق

التاريخ  يف  املخابرات  مديرية 

نف�ضه، ويف حمّلة كامد اللوز – 

البقاع الغربي، املواطن يو�ضف 

لرتكابه  املــطــلــوب  فــار�ــش 

ــلــحــة  جـــرائـــم جتـــــارة الأ�ــض

واإط�ق الّنار من �ض�ح حربي 

اأقدم  وقد  خمتلفة.  اأوقات  يف 

املدعو فار�ش على اإط�ق الّنار 

عنا�ضر  باجتاه  م�ضد�ش  من 

اأثــنــاء حمــاولــة  ـــة، يف  ـــدوري ال

توقيفه من دون اإ�ضابة اأحد.

ويف حمــّلــة اإجـــر احلـــرف – 

اجلي�ش  قوى  اأوقفت  بعلبك، 

)2017/1/24(، املواطن يو�ضف 

بجرم  املطلوب  �ضقري،  حممد 

اإط�ق الّنار باجتاه عن�ضر من 

خ�ل  الداخلي  الأمــن  قــوى 

اأوقــفــت  كما   .2015 ــعــام  ال

الهرمل  منطقة  يف  الــقــّوة 

لإقدامهم  الأ�ضخا�ش  بع�ش 

على اإط�ق الّنار من اأ�ضلحة 

حربية يف اأوقات �ضابقة.

من  دورية  دهمت  كذلك، 

مديرية املخابرات، مبوؤازرة قّوة 

يف   )2017/2/7( اجلي�ش  من 

منازل  البقاع،   - نبحا  بلدة 

واأوقفت  املطلوبني،  من  عدد 

مــــن: حــ�ــضــني عبد  كــــ�اًّ 

العابدين  زين  اأمهز،  احل�ضني 

علي  ملحم  قطايا،  ح�ضن 

احل�ضني  عبد  اأحــمــد  اأمــهــز، 

اإطــ�ق  اإىل  ــادر  ب ــذي  ال اأمهز 

اأثناء  يف  الدورية  باجتاه  الّنار 

ــة  ــدوري ــه، فــــرّدت ال ــاردت ــط م

اإ�ضابته.  اإىل  اأّدى  ما  باملثل 

امل�ضري  الدورية  اأوقفت  كما 

متويل  اأحــمــد  اأ�ــضــرف  روين 

اأحمد، و�ضبطت يف الأماكن 

املداهمة اأربع �ضيارات )تويوتا 

�ضريوكي  رابــيــد،  فــور،  راف 

من  جميعها  �ضي(،  اأم  وجي 

قانونية،  اأوراق  اأو  لوحات  دون 

يوميات 

اإعداد: نينا عقل خليل�أمنية

العدد 44381

 توا�سل وحدات اجلي�ش 

يف  الأمنّية  التدابري  تنفيد 

ما  ويف  املناطق.  خمتلف 

اأ�سفرت عنه هذه  ما  يلي 

اأعلنته  ما  وفق  التدابري 

مديرية   - اجلي�ش  قيادة 

التوجيه يف �سل�سلة بيانات 

اأ�سدرتها تباًعا.

عمليات دهم 

وتوقيفات 

وم�سبوطات



من  كمّية  اإىل  بــالإ�ــضــافــة 

والبنادق  اخلفيفة  الذخائر 

احلربّية، والأعتدة الع�ضكرية 

املتنّوعة.

ويف ال�ضياق نف�ضه، اأوقفت قّوة 

يف   )2017/2/19( اجلي�ش  من 

وادي حمّيد - عر�ضال، املواطن 

حممد ح�ضن عودة الذي كان 

يقود �ضاحنة حمّملة باحلجارة 

مع كمّية من املواد الغذائية 

ــاأة حتــتــهــا، وذلـــك يف  ــخــب امل

املــواد  تهريب  حماولته  اأثناء 

املجموعات  باجتاه  املذكورة 

الإرهابّية يف جرود املنطقة.

 

2718 موقوًفا

اأوقفت الوحدات الع�ضكرية 

الثاين  كــانــون  �ضهر  خــ�ل 

من  ا  �ضخ�ضاً  2718 املن�ضرم 

يف  وجاء  خمتلفة.  جن�ضّيات 

بياٍن اأ�ضدرته مديرية التوجيه 

هوؤلء  اأّن   ،2017/2/6 بتاريخ 

اأوقفوا لتوّرط بع�ضهم يف جرائم 

واعتداء  نار  واإط�ق  اإرهابّية، 

ــني، والإجتــــار  ــن ــواط عــلــى م

باأعمال  والقيام  باملخدرات 

�ضرقة وتهريب، وحيازة اأ�ضلحة 

ـــوعـــات، وارتـــكـــاب  وممـــن

خمالفات  الآخــــر  بع�ضهم 

ــجــوال  ــّت ال ت�ضمل  عـــديـــدة، 

من  اللبنانية  الأرا�ضي  داخل 

وقيادة  �ضرعّية،  اإقامات  دون 

من  نارية  ودّراجــات  �ضيارات 

دون اأوراق قانونية.

امل�ضبوطات  �ضملت  كما 

بندقّية  و20  ا،  نا�ضفاً ــا  حــزاماً

و37  ا،  م�ضد�ضاً و19  حــربــّيــة، 

من  وكمّيات  يدوية،  رّمانة 

بالإ�ضافة  اخلفيفة،  الذخائر 

�ضاحنات،  و4  �ضيارة،   269 اإىل 

و9 مراكب �ضيد، و118 دّراجة 

نارّية، وكمّية من املخدرات، 

وكامريات  اإت�ضال  واأجــهــزة 

اإلكرتونية  واأجــهــزة  مراقبة 

خمتلفة.
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من مكتب اإىل مديرية

• متى اأن�سئت مديرية القانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان، وما 
الهدف من اإن�سائها؟

الإن�ضان  وحقوق  الإن�ضاين  الدويل  القانون  مكتب  اأن�ضىء   -

عت  تو�ضّ ثم  ومــن   ،2009/10/19 يف  خدمة  مذكرة  مبوجب 

القانون  مديرية  اإىل  مكتب  من  الت�ضمية  فعّدلت  املهمات، 

الدويل الإن�ضاين وحقوق الإن�ضان، وذلك يف 2015/9/3.

الرئي�ضي  الهدف  اأن  جودة  اأبو  الركن  العميد  يو�ضح  بداية 

من تاأ�ضي�ش هذه املديرية هو مراقبة تطبيق اأحكام القوانني 

على  واحلفاظ  الإن�ضان،  حلقوق  والدولية  الإن�ضانية  الدولية 

�ضمعة املوؤ�ضـــ�ضة الع�ضكرية اأمام املحافل الدولية، والإقليمية 

واملحلية.

املديرية  هيكلية  تت�ضمن  وي�ضيف: 

عّدة اأق�ضام، يتوىّل كل منها اإجناز جزء 

من العمل. لكنّنا ن�ضعى اإىل املزيد من 

الإدارة  اأ�ضاليب  اعتماد  عرب  �ضية  التخ�ضّ

احلديثة، وهذا ما دفعنا اإىل اإعداد ت�ضّور 

توزيع  اإعــادة  يتيح  جديدة،  لهيكلية 

املعايري  مع  يتوافق  ب�ضكل  املهمات 

وهذا  الإطــار،  هذا  يف  امُلعتمدة  الدولية 

امل�ضروع قيد الإجناز.

ي�ضري  املديرية،  مبهمات  يتعّلق  ما  يف 

العميد الركن اأبو جودة اإىل اأن القانون 

حلقوق  الدويل  والقانون  الإن�ضاين  الدويل 

من  منف�ض�ن  فرعان  هما  الإن�ضان 

الأّول  يطّبق  العام.  الدويل  القانون  فروع 

الدوليّة  امل�ضّلحة  النزاعات  حــالت  يف 

اجلي�ش  بني  الدولية  وغري  دولتني(  )بني 

م�ضّلحة  وجمموعات  للدولة  النظامي 

منّظمة داخل الدولة. اأما الثاين فيطّبق 

�ضواء،  واحلرب على حدٍّ  ال�ضلم  زمني  يف 

يف اأثناء تنفيذ مهمات الأمن الداخلي.

بالقوانني  املــديــريــة،  مهمات  تت�ضل 

تتوىل  وهي  ت�ضميتها،  يت�ضح من  كما 

اللبنانية  الدولة  وّقعته  اإدماج ما  مراقبة 

من اتفاقيات يف ما خ�ّش القانون الدويل 

اأو  امل�ضّلحة  النزاعات  وقانون  الإن�ضاين 

والأنظمة  القوانني  قانون احلرب. �ضمن 

 16 املادة  �ضّيما  ول  العامة،  الع�ضكرية 

من النظام الع�ضكري.

القانون  بن�ضر  املديرية  تقوم  وي�ضيف: 

الدويل الإن�ضاين يف اجلي�ش وتقّدم امل�ضورة 

تتوىل  كما  بتطبيقه.  يتعّلق  ما  يف  الع�ضكرية  للوحدات 

الدويل  القانون  مــادة  لإدمــاج  التعليم  مديرية  مع  التن�ضيق 

امل�ضتويات،  جميع  على  التعليم  برامج  �ضمن  الإن�ضاين 

القانون  على  للتعّرف  تقام  التي  التدريبية  الدورات  ومواكبة 

املدربني يف  تاأهيل  دورات  ف�ض�اً عن  ومبادئه،  الإن�ضاين  الدويل 

جمال القانون الدويل الإن�ضاين التي تنّظمها مديرية التعليم، 

الدويل  القانون  حلظ  جلهة  العمليات  مديرية  مع  والتن�ضيق 

الإن�ضاين ومبادئه يف اأوامر العمليات. كذلك، تطلع املديرية 

واتفاقيات  معاهدات  من  اللبنانية  الدولة  توّقعه  ما  على 

الإن�ضان،  حقوق  وبقانون  الإن�ضاين  الــدويل  بالقانون  تخت�ّش 

وبحظر وتقييد ا�ضتعمال بع�ش اأنواع الأ�ضلحة، واأي �ضلوك اآخر 

الع�ضكرية مع  الأنظمة  مواءمة  اأجل  املعركة، من  اأر�ش  يف 

اإعداد: تريز من�سور

�أجهزة 

�لقيادة
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القانون الدويل الإن�ساين 

وحقوق الإن�سان يف اجلي�ش اللبناين

مديرية حديثة العهد تكمل م�سرية عريقة

من املناقبية واحرتام املواثيق واحلقوق

لطاملا ُعرف اجلي�ش اللبناين مبناقبيته وباحرتامه لقواعد ال�سلوك التي تفر�سها القوانني 

اإذ تبذل جهود  اليوم،  العريقة ت�ستمر  اأ�سّد الظروف ق�سوة، هذه امل�سرية  الدولية، حتى يف 

مديرية  ودولًيا.  واإقليمًيا  حملًيا  و�سمعته  اللبناين  اجلي�ش  �سورة  على  للمحافظة  كبرية، 

ومديرها  املهمة،  تتوىل  التي  هي  اجلي�ش  يف  الإن�سان،  وحقوق  الإن�ساين  الدويل  القانون 

العميد الركن اليا�ش اأبو جودة يتحّدث عنها.



هذه املعاهدات والتفاقيات.

وحتر�ش املديرية على تاأمني 

واجلمعيات  الدولية  واملنظمات  اجلي�ش  قيادة  بني  التن�ضيق 

بالقانون  ُتعنى  التي  واملنظمات احلكومية وغري احلكومية 

دور اجلي�ش يف  لإبراز  الإن�ضان،  وبقانون حقوق  الإن�ضاين  الدويل 

هذا املجال، واحلفاظ على �ضورته وعدم النيل من �ضمعته.

متابعة دائمة

اأو �سواهم  ادعاءات حول تعّر�ش موقوفني  اأو  • اأحياًنا ن�سمع �سكاوى 
حقوق  وقانون  الإن�ساين  الدويل  القانون  قواعد  مع  تتنافى  ملمار�سات 

الإن�سان، ما هو دور املديرية يف هذا ال�سياق؟

حال  ويف  ذلــك،  كل  من  التحّقق  على  املديرية  تعمل   -

الو�ضع  معاجلة  على  العمل  يجري  حمّقة  الدعاءات  كانت 

لوزارة  التابعة  لل�ضجون  بزيارات  تقوم  املديرية  اأن  كما  ا.  فوراً

املوقوفني  اأو�ضاع  اأو�ضاعها ومن  للتاأّكد من  الوطني،  الدفاع 

حقوق  قانون  التزام  مدى  مراقبة  وبالتايل  الإحتجاز،  وظروف 

يتّم  انتهاكات،  والتقّيد مبوجباته. ويف حال وجود  الإن�ضان، 

على  تعمل  كذلك،  لها.  بيانات  قاعدة  وتنظيم  توثيقها 

معاجلة اأي ادعاء بانتهاك حقوق الإن�ضان من قبل اجلي�ش يف 

و�ضائل الإع�م وذلك بالتعاون مع مديرية التوجيه

املفقودين  اأو�ضاع  متابعة  ا،  اأي�ضاً مهماتنا  ت�ضمل  وي�ضيف: 

الإن�ضاين  الدويل  القانون  بحماية  امل�ضمولني  الأ�ضخا�ش  وجثث 

املتعّلقة  املعلومات  قوى اجلي�ش، وحفظ  يف منطقة عمليات 

نتيجة  جثث  على  بالعثور 

ـــــكـــــوارث الــطــبــيــعــيــة  ال

املعلومات  واحلروب، ومتابعة 

الع�ضكريني  بجثث  املتعلقة 

وحفظها،  املفقودين  واأو�ضاع 

الأجــهــزة  مــع  بالتن�ضيق 

اجلي�ش.  يف  املعنية  واللجان 

املركز  مع  املديرية  ق  وتن�ضّ

املتعلقة  ل�أعمال  اللبناين 

توثيق  اأجـــل  مــن  بــالألــغــام 

ب�ضحايا  املتعّلقة  املعلومات 

والألغام  العنقودية  القنابل 

و�ضائر القذائف والأج�ضام غري 

الأرا�ضي  جميع  يف  املنفجرة 

تراقب  اأنها  كما  اللبنانية، 

الإ�ضرائيلي  العدو  تقّيد  مدى 

بــقــوانــني احلـــرب واأعــرافــهــا 

القانون  لتفاقيات  واحرتامه 

وّقعها،  التي  الإن�ضاين  الدويل 

ا بها. وتوّثق النتهاكات التي يقوم بها �ضّد لبنان، وتُعّد تقريراً

ن�ساطات واإجراءات

فروع  من  فرعني  تغطي  املديرية  مهمات  اأن  اأخربتنا  اأن  �سبق   •
والثاين  الإن�ساين  الدويل  بالقانون  متعّلق  الأول  العام،  الدويل  القانون 

يخت�ّش بالقانون الدويل حلقوق الإن�سان، عملًيا كيف جتري الأمور؟

- لقد مّت ا�ضتحداث وظيفة م�ضت�ضار القانون الدويل الإن�ضاين 

وحقوق الإن�ضان لدى ح�ضرة العماد قائد اجلي�ش. هذه الوظيفة 

يتولها مدير »القانون الدويل الإن�ضاين وحقوق الإن�ضان« وقد مّت 

ا اإىل اتفاقيات جنيف والربوتوكول الإ�ضايف  ا�ضتحداثها ا�ضتناداً

املرتتبة  امل�ضوؤولية  �ضمن  يندرج  اأنه  كما  بها.  امللحق  الأول 

اأي  ارتكاب  فــاإن  معلوم،  هو  وكما  والروؤ�ضاء.  القادة  على 

والربوتوكولت  جنيف  اتفاقيات  لأحكام  ج�ضيمة  خمالفة 

اأمام  يحا�ضب  ومرتكبها  حرب،  جرمية  يعترب  الإ�ضافية، 

حال  ويف  الع�ضكري(،  الق�ضاء  )قانون  اأولاً  الوطني  القانون 

املرتكبة، يحاكم  الوطنية للمخالفة  العقوبة  عدم م�ئمة 

على  الدولية،  املحاكم  اأمام 

لي�ش  لبنان  اأن  مــن  الــرغــم 

اجلنائية  املحكمة  يف  ا  طرفاً

الدولية.

ا�ضتحداث  مّت  ــك،  ــذل ك

دائــرة  يف  م�ضت�ضار  وظــيــفــة 

الـــ�ـــضـــوؤون الــقــانــونــيــة يف 

وغرفة  الع�ضكرية  الغرفة 

اأركان اجلي�ش  العمليات يف 

للعمليات.

اأنـــه من  اإىل  الإ�ـــضـــارة  مــع 

امل�ضت�ضار  يكون  اأن  ال�ضروري 

ا  ــا حــائــزاً ــوين، �ــضــابــطاً ــان ــق ال

ــوق،  ــق اإجـــــازة يف احل عــلــى 

العلوم  اأو  ال�ضيا�ضية،  العلوم 

والإن�ضانية.  الجتماعية 

دورات  افتتاح  مّت  كذلك، 

اجلامعات  لط�ب  تدريبية 

مادة  يف  واخلا�ضة  الر�ضمية 

�أجهزة 

�لقيادة
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املوؤ�س�سات الدولية التي يتّم التعاون معها

الدولية  املوؤ�ض�ضات  من  العديد  مع  املديرية  تتعاون 

الإن�ضان.  وحقوق  الإن�ضاين  ــدويل  ال بالقانون  املعنية 

وي�ضمل هذه القانون:

املتحدة  الأمم  الأحــمــر،  لل�ضليب  الدولية  اللجنة 

ال�ضامية  املفّو�ضية  الإن�ضان،  حلقوق  ال�ضامية  املفّو�ضية 

مكتب   ،UNHCR ال�جئني  ل�ضوؤون  املتحدة  ل�أمم 

املكتب   – واجلرمية  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم 

 ،UNODC اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  لل�ضرق  الإقليمي 

الأمريكية  املتحدة  )الوليات  الأجنبية  وال�ضفارات 

الهولندية  ال�ضفارة  باأعمال  القائم  املتحدة  اململكة 

 ،HAN- MAURITS SHAAPVELD لبنان(  يف 

الدولية   القانونية  الدفاعي الأمريكي للدرا�ضات  املعهد 

حقوق  )دائرة  لبنان  يف  الأوروبي  الإحتاد  بعثة   ،DILLS
يف  املتحدة  ل�أمم  اخلا�ش  ق  املن�ضّ ومكتب  الإن�ضان( 

.UNSCOL لبنان



القانون الدويل الإن�ضاين.

وي�ضيف العميد الركن اأبو جودة: ثّمة ن�ضاطات ما تزال قيد 

التدريبي ملادة  املرجع  التدريب،  الإجناز، منها: تعديل مناهج 

القانون الدويل الإن�ضاين يف كلية فوؤاد �ضهاب للقيادة والأركان 

)دورة اأركان- دورة قائد كتيبة(، والكلية احلربية )دورة اآمر 

الرتباء(.  )ت�مذة  الرتباء  ومدر�ضة  ال�ضباط(  الت�مذة  �ضرّية- 

التعليم يتّم تنظيم، حما�ضرات حول  وبالتن�ضيق مع مديرية 

ي�ضاف  املاأهولة.  الأماكن  يف  املتفجّرة  الأ�ضلحة  ا�ضتعمال 

ووحداته  اجلي�ش  قطع  خمتلف  على  التفتي�ش  ذلــك،  اإىل 

الإن�ضاين  الــدويل  بالقانون  املتعلقة  التعاميم  تطبيق  حول 

الع�ضكريني،  عن  للتعريف  معدنية  اأقرا�ش  توزيع:  )اأبرزها 

يف  الع�ضكري  ل�ضلوك  العامة  باملبادىء  تتعلق  ومطبوعات 

اجلي�ش اللبناين، وتعميم �ضارات احلماية اخلا�ضة يف اأثناء اأي 

نزاع م�ضّلح(.

الن�ضاطات،  من  العديد  هناك  الإن�ضان  حقوق  جمال  ويف 

منها: زيارات تفتي�ضية لل�ضجون الع�ضكرية، مواكبة اللجنة 

مبادىء  تطبيق  اأجل  من  ال�ضجون  لهذه  زياراتها  يف  الدولية 

ال�ضحية  الأو�ضاع  حت�ضني  جلهة  ا  وخ�ضو�ضاً الإن�ضان  حقوق 

ندوات  تنظيم  اإىل  بالإ�ضافة  للموقوفني،  احلياتية  والظروف 

حول الرعاية ال�ضحية يف اأماكن الحتجاز، وحما�ضرات حول 

الأطر القانونية املتعددة املطّبقة يف الظروف املختلفة للعنف، 

وو�ضع تعليمات ت�ضّرف دائمة حول الإجراءات الواجب اتخاذها 

ور�ش  وتنظيم  الطعام،  عن  املدنيني  ال�ضجناء  اإ�ضراب  حال  يف 

عمل حول ا�ضتخدام القوة خ�ل عمليات تطبيق القانون.

توازن بني ال�سرورات الأمنية واملعايري الدولية

وما   ،2017 للعام  املديرية  و�سعتها  التي  العمل  خطة  تت�سمن  • ماذا 
هي اأهدافها؟

القانون  جمال  يف  العام  لهذا  عمل  خطة  املديرية  و�ضعت   -

ما  التوازن  حتقيق  منها  والهدف  الإن�ضان،  حلقوق  الــدويل 

وقد  الإن�ضان.  حلقوق  الدولية  واملعايري  الأمنية  ال�ضرورات  بني 

ت�ضّمنت هذه اخلطة عّدة نقاط رئي�ضية، وهي: تاأهيل ال�ضجون 

الع�ضكرية ونظارات التحقيق يف املناطق لتت�ءم مع معايري 

متطابقة  منوذجية  �ضجون  بناء  والنظافة،  ال�ضحية  الرعاية 

مع املعايري الدولية حلقوق الإن�ضان وفق املخّطط املعّد ل�ضجن 

ملادة  تدريبي  مرجع  اإعداد  الريحانية،  يف  الع�ضكرية  ال�ضرطة 

التدريبية  املناهج  يف  واإدراجه  الإن�ضان  حلقوق  الدويل  القانون 

التفاقيات  اإدماج  الع�ضكرية،  والكليات  باملعاهد  اخلا�ضة 

�ضادق  التي  الإن�ضان  حلقوق  الدويل  بالقانون  اخلا�ضة  الدولية 

تفعيل  الع�ضكرية،  والتعليمات  القوانني  يف  لبنان،  عليها 

حلقوق  الدويل  القانون  اأحكام  لنتهاكات  املحا�ضبة  اآلية 

هذا  يف  العاملة  الدولية  املوؤ�ضـ�ضات  مع  والتعاون  الإن�ضان، 

الداخلي  الأمــن  وقوى  والداخلية  العدل  وزارتــي  ومع  املجال، 

والأمن العام.

الع�ضكرية  ال�ضجون  اإدارة  تعليمات  تطوير  التعاون  وي�ضمل 

مدّونة  ــداد  واإع باإدارتها،  املوجلة  الب�ضرية  العنا�ضر  وتاأهيل 

اإىل  بالإ�ضافة  الإن�ضان،  الدويل حلقوق  بالقانون  �ضلوك خا�ضة 

املتعلقة  املوا�ضيع  جميع  يف  وحما�ضرات  عمل  ور�ش  تنظيم 

الطفل،  امل�ضت�ضعفة،  الفئات  )ال�جئون،  الإن�ضان  بحقوق 

التحقيق  اآليات  وتطوير  املفقودون...(،  بالب�ضر،  الجتار  املراأة، 

من خ�ل اعتماد اأ�ضاليب وو�ضائل حديثة متوافقة مع املعايري 

الدولية للتحقيق اجلنائي. 
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�ص تدريب متخ�صّ

ي��رّك��ز ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن ف��ا���ض��ل يف 

على  ال��ف��وج،  ع��ن  ح��دي��ث��ه  م�ضتهّل 

بف�ضلها  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب��ّي��ة،  الناحية 

عالًيا  م�ضتًوى  الع�ضكريون  ح��ّق��ق 

واحل��رف��ي��ة يف خمتلف  م��ن اجل��ه��وزي��ة 

ال��ق��درات  على  باالعتماد  امل��ج��االت، 

اخلا�ضة به من دون اأي م�ضاعدة اأجنبية. 

ثالث  على  التدريب  يف  نرّكز  ويقول: 

والقتال،  ال�ضالح،  هي  اأ�ضا�ضية،  ن��واٍح 

مركز  للتدريب  �ص  ُخ�ضِّ وقد  والريا�ضة. 

حقل  يت�ضّمن  م�ضقا،  راأ����ص  يف  جديد 

حركة ونار. هناك يتدّرب الع�ضكريون 

على املداهمة حيث توجد اأنواع عديدة 

من االأبنية باالإ�ضافة اإىل: برج للهبوط، 

جولة هوائية، Poulie، حلقة ا�ضتباك، 

واٍق  بزجاٍج  جمّهزة  للم�ضاهدة  ة  ومن�ضّ

حقل  لدينا  وي�ضيف:  الر�ضا�ص.  م��ن 

اإعداد: ندين البلعة خريالله

حتقيق 

ع�سكري
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اأ�سرع من 

    الربق واأقوى 

        من حّد ال�سيف

القّبعة اخل�صراء عالمة الثقة واالطمئنان يف اأحياء اأنهكتها احلروب

فوج التدخل االأول

بذكر  ذكرها  ارتبط  اأحياء  القدمية...  واالأ�صواق  الرمل،  باب  الزاهرية، 

فوج التدخل االأول اإىل حدٍّ كبري. اأهلها ب�صكٍل خا�ص واأهايل اجلوار ب�صكٍل 

التجارب  ين�صوا  مل  �صهدتها.  التي  ال�صعبة  الطويلة  االأيام  ين�صوا  مل  عام، 

القا�صية يف ظّل انت�صار جمموعات م�صّلحة حّولت احلياة اإىل جحيم.

تلك  تنعاد«.  »لن  اأنها  يعرفون  لكّنهم  االأي��ام  تلك  يذكرون  اإّنهم 

التي يعتمرها جنود فوج التدخل االأول، هي عالمة  »البرييه« اخل�صراء 

واأعادت  الطبيعي،  اإيقاعها  اإىل  حياتهم  اأعادت  التي  واالطمئنان  الثقة 

لطرابل�ص دورها.

وعن  فوجه،  عن  يحّدثنا  فا�صل،  غ�صان  الركن  العميد  الفوج  قائد 

اجلهود اليومية والتدريبات، واحِلَرفية التي بلغها الع�صكريون...
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اأهداف  فيه  الدّقة،  لرمايات  �ضغري  ثاٍن 

كهربائية متحّركة للرمايات ال�ضريعة 

اليدوية  الرمانات  ولرماية  االإ�ضابة،  ودّقة 

اإىل  باالإ�ضافة  والدفاعية.  الهجومية 

حالًيا  ج��اٍر  والعمل  للمنامة،  مبنى 

لتجهيز هنغار كبري للمنامة والتدريب.

الفوج  يف  التدريب  عمليات  تتوا�ضل 

على  قائده  وفق  وهي  ال�ضنة،  مدار  على 

النحو االآتي:

اأ�ضابيع،   3 مّدته  التدريبي:  املخيم   •
ويت�ضّمن:

التدريبات  خالله  ت�ضتعاد  اأ�ضبوع   -

رامي  رماية،  ون��ار،  )حركة  االأ�ضا�ضية 

حذق، ردات فعل وحفظ اأمن(.

للتدّرب  ودف���اع،  رم��اي��ات  اأ���ض��ب��وع   -

الدفاع عن مركز حدودي وتنفيذ  على 

دفاعية  وم��ن��اورة  دفاعي  قتال  عملية 

الرتاجع  تقنيات  يف  التمّر�ص  بهدف 

االحتياط،  واإدخ��ال  والتدخل،  والتقّدم، 

ودرا���ض��ة  املعاك�ص،  الهجوم  واإ���ض��راك 

ذلك  ويتّم  االإرهابية.  والعقيدة  االأر���ص 

كّله با�ضتخدام لوج�ضتية الفوج واآلياته 

الع�ضوية.

هجوم،  مترين  حموره  ثالث  اأ�ضبوع   -

جردية  طبيعة  ذات  منطقة  يف  ويجري 

اجلبلي.  القتال  يف  للتمّر�ص  و�ضعبة، 

هجومية  مناورة  عن  عبارة  والتمرين 

ت�ضاهم من ناحية يف اكت�ضاف قدرات 

اأخ��رى  ناحية  وم��ن  لوج�ضتًيا،  ال��ف��وج 

قدرات الع�ضكريني.

التي  التدريب  املناورات: كل مراحل   •
مناورات  تنفيذ  تت�ضّمن  الفوج  ينّفذها 

بها  تختتم  مناورة  اأب��رزه��ا:  تقييمّية. 

كل �ضرية مرحلتها التدريبية يف املخيم، 

واأخرى ختامّية لكل �ضرايا الفوج. اإ�ضافة 

تنفيذ  عند  م��ن��اورات  تنّفذ  ذل��ك،  اإىل 

الدورات  ختام  ويف  حامات،  يف  الرمايات 

غري  العبوات  م��ع  تعامل  ح��ذق،  )رام 

واإ�ضعافات  القن�ص،  يف  النظامية، متّر�ص 

اأولية...(.
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متارين  جت��ري  التدريبّية:  التمارين   •
واأخرى  وده��م...(  ونار  )حركة  نهارية 

مبعّدل  ال�ضنة،  مدار  على  وذلك  ليلية، 

مّرة لكل وحدة يف االأ�ضبوع.

االإ�صارة: يتّم  واأ�صلحة  االإجمالية  • االأ�صلحة 
االأ�ضلحة  هذه  ا�ضتخدام  على  التدريب 

وتعّهدها.

• الرمايات: ثّمة رمايات نهارية وليلية، 
)م��اغ،  االإجمالية  باالأ�ضلحة  واأخ���رى 

ميني مي، 12.7 ملم، م/د، قنابل يدوية، 

 14.5 م�ضاد   ،MK203  -19 ب��ن��ه��ارد، 

اإىل  اإ�ضافة  ملم،   106 الن�ضر  ملم،  و23 

القنا�ضات والهواوين واملدفع 105 ملم(.

جمال  يف  التدريب  ي�ضمل  القن�ص:   •
والقن�ص  والتمّر�ص  التعهد،  القن�ص، 

امل�ضاد، والقن�ص يف ظروف �ضديدة، ورماية 

تعهد قن�ص.

على  الع�ضكريون  يتدّرب  الهند�صة:   •
النظامية،  غري  العبوات  مع  التعامل 

االأل��غ��ام،  ن��زع  يف  التمر�ص  اإىل  اإ�ضافة 

والتفتي�ص االأمني والتعامل مع االأج�ضام 

امل�ضبوهة.
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عّدة  يف  متارين  تنّفذ  اال�صتطالع:   •
مناطق.

• املدفعية: ي�ضمل التدريب يف اخت�ضا�ص 
مدفعية، املراقبة، الهاون 105 ملم، ترقيم 

ال�ضهابات وا�ضتعمال الذخرية.

اإىل  باالإ�ضافة  االأول��ي��ة:  االإ�صعافات   •
الع�ضكريون يف  التي يتلّقاها  التدريبات 

ال�ضليب  مع  مناورة  تنّفذ  املجال،  هذا 

االإخالء  فر�ضية  حول  اللبناين  االأحمر 

االأماكن  يف  القتال  اأث��ن��اء  يف  ال�ضحي 

املدين  الدفاع  مع  باال�ضرتاك  املبنية، 

والقوات اجلوية.

تدخل  دورة  �ضبق ذكره:  ما  اإىل  ُي�ضاف 

دورات  وم��ن��اورات(،  تدريبات  )تت�ضّمن 

االآليات  على  لل�ضائقني  )مناورات  �ضوق 

على  دورة  ف����اب...(،  ب��ن��ه��ارد،  م113، 

دورة  االأر�����ص،  ودرا���ض��ة   GPS اخل��رائ��ط 

الغاز  من  الواقي  القناع  ا�ضتخدام  حول 

ح�ضرية،  اآم��ر  دورة  الليلّية،  واملناظري 

اأمناء خمازن،  ومعلوماتية،  اإدارة  ودورات 

االإداري  العمل  يف  متّر�ص  بريد،  مداولة 

ومكاتب درا�ضية، ودورات تعهد.

تدريبات  يف  الفوج  ي�ضارك  ذل��ك،  اإىل 

يف  �ضارك  اأن  �ضبق  وق��د  لبنان،  خ��ارج 

يف   Eager Lion املتاأهب  االأ�ضد  مترين 

االأردن، وحّقق نتائج ممّيزة.

الريا�صة اأولوية

احلياة  فائقة يف  اأهمية  الريا�ضة  حتتّل 

مكافاآت  الفوج  وي��ق��ّدم  الع�ضكرية، 

وجوائز حتفيزّية لعنا�ضره يف هذا املجال، 

وتت�ضّمن الن�ضاطات الريا�ضّية يف الفوج:

خالل  الرك�ص  يف  الف�ضائل  �ضباق   -

ال�ضنة على مراحل )8، 10، 12، 14، 16 و18 

كلم( و�ضواًل اإىل الن�ضف ماراثون و�ضباق 

الع�ضرة.

حلقة  ه��وائ��ي��ة،  اأر���ض��ي��ة،  ج��ول��ة   -

ا�ضتباك، برج هبوط، وتوجه.

- رك�ص لل�ضباط.

وتوجه،  قوى  األعاب  اإجمالية،  األعاب   -



من خ�ضائر.

قطاع الفوج

ينت�ضر الفوج )اعتباًرا من كانون الثاين 

حيث  دّده،  طرابل�ص-  قطاع  يف   )2014

وامل�ضالح  والقن�ضليات  اجل�ضور،  تتوّزع 

القوى  مراكز  اإىل  اإ�ضافة  االأجنبية، 

�ضات  واملوؤ�ضّ االإغاثة  وموؤ�ض�ضات  االأمنية 

والدينية...  واال�ضت�ضفائية  العامة 

امليناء،  القطاع مناطق  ويت�ضّمن هذا 

الزاهرية وباب الرمل، التّل، اأبي �ضمراء، 

القلمون، دّده، قلحات، برتومني وفيع.

بالكثافة  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  يتمّيز 

األف   25( لبنان  يف  االأعلى  ال�ضكانية 

وبوجود  امل��رب��ع(،  الكلم  يف  �ضخ�ص 

اإجمااًل.  الفقر  ي�ضودها  قدمية  اأحياء 

هذه االأحياء كان »الزعران« واملخّلون 

باالأمن يتغلغلون فيها، ويعتدون على 

اأمن املواطنني.

2014/10/24 نقطة حتّول

ق�ضت  ا�ضرتاتيجّية  ال��ف��وج  اّت��ب��ع 

يتمركز  التي  االأحياء  اإىل  بالذهاب 
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وخما�ضي ع�ضكري.

- ريا�ضة ورماية �ضنوية للع�ضكريني.

- مترين �ضري.

رفع  بعد  اأ�ضبوعي  مر�ضو�ص  مترين   -

العلم.

ذ الن�ضاطات وفق روزنامة اأ�ضبوعّية  وُتنفَّ

حمّددة.

تطوير منظومة القيادة وال�صيطرة

جم��اليَ  يف  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  بف�ضل 

على  ال��ف��وج  ب��ات  والريا�ضة،  التدريب 

درجة عالية من اجلهوزية واالحرتاف يف 

والدفاعية  الهجومية  العمليات  جمال 

العنا�ضر  م��ط��اردة  ويف  ���ض��واء،  ح��ّد  على 

ويف  امل��ت��م��ّردة،  وامل��ج��م��وع��ات  امل�ضّلحة 

اإ�ضافة  ت��واج��ده��ا،  اأم��اك��ن  مداهمة 

الدوريات،  وت�ضيري  الكمائن  اإقامة  اإىل 

وامل�ضاركة يف عمليات االإنقاذ واالإغاثة، 

العميد  وي�ضيف  ق��ائ��ده.  ي��وؤّك��د  كما 

تنّوع  من  الهدف  اإّن  فا�ضل:  الركن 

منظومة  تطوير  هو  والتدريبات  ال��دورات 

الع�ضكريني  ومتّر�ص  وال�ضيطرة،  القيادة 

قدراتهم  وتطوير  االأ�ضلحة،  ا�ضتخدام  يف 

من  واال�ضتفادة  واالإداري����ة  اللوج�ضتية 

بت�ضّرفهم  املو�ضوع  العتاد 

وف��اع��ل،  �ضحيح  ب�ضكٍل 

خمتلف  يف  الرعائل  ومتّر�ص 

كانت  ���ا  واأيًّ القتال  اأن���واع 

الظروف، وبالتال التاأّكد من 

تنفيذ  على  ال��وح��دات  ق��درة 

والعمالنية  االأمنية  املهمات 

ميك��ن  ما  وب��اأق��ل  بنجاح 



و  ب��االأم��ن  وامل��خ��ّل��ون  امل�ضّلحون  فيها 

يف  االأمن  اإر�ضاء  وبالتال،  »تنظيفها«، 

التي  التدابري  ونتيجة  كاماًل.  القطاع 

وانتهى  االأم��ن��ي  الو�ضع  ا�ضتقّر  نّفذها 

كانت  التي  امل�ضّلحة  الع�ضابات  دور 

ت�ضتخدم نفوذها لفر�ص اخلّوات وترهيب 

ال�ضكان.

عملية  ال��ف��وج  ن��ّف��ذ   2014/10/24 يف 

املجموعات  ه��ذه  �ضّد  وخ��ط��رة  نوعية 

الزاهرية  بعملية  ��ت  ُع��ِرفيَ امل�ضّلحة، 

ال��ق��دمي��ة، وك��ان��ت عملية  واالأ���ض��واق 

الق�ضاء  مّت  �ضاعة   24 فخالل  ناجحة. 

ت الطماأنينة  على التهديد امل�ضّلح واأعيديَ

ليمار�ضوا  ع��ادوا  الذين  املنطقة  الأه��ال 

وك�ضب  واأعمالهم  الطبيعية  حياتهم 

لقمة عي�ضهم.

ح�ضرية  ق��ام��ت  ال��ع��م��ل��ي��ة  ه���ذه  يف 

القنا�ضني بدوٍر مهمٍّ جًدا، حيث انت�ضرت 

البقعة  على  ف�ضيطرت  ومت��رك��زت، 

ا�ضتطاع  وبذلك،  النواحي.  جميع  من 

فنّفذ  �ضهولة،  بكل  التدخل  ال��ف��وج 

الع�ضكريون  اأث��ب��ت  هجومية  م��ن��اورة 

خاللها اأنهم باتوا على م�ضتًوى عاٍل من 

االحرتاف، وبرهنوا عن دّقٍة يف الرماية.

�ضّكلت هذه املهّمة نقطة حتّول على 

العميد  يقول  ال�ضمال،  منطقة  �ضعيد 

الركن فا�ضل، فبتنا نتحّدث عّما قبلها 

كانت  التاريخ  ه��ذا  قبل  بعدها.  وم��ا 

مكّثفة،  والكمائن  ال��ف��وج  دوري���ات 

ومهمات  دوري��ات  ننّفذ  فبتنا  بعده  اأّم��ا 

وارت���اح  ال�ضغط  خّففنا  اع��ت��ي��ادي��ة، 

ويبّلغون  باأمان  ي�ضعرون  وباتوا  ال�ضكان 

عن اأي حتّرك م�ضبوه، ويدعمون اجلي�ص 

الطماأنينة،  نفو�ضهم  اإىل  اأع���اد  ال��ذي 

وحمى اأرزاقهم وم�ضاحلهم.

حازمون باحرتام

• كيف ت�صفون عالقتكم بال�صكان حالًيا؟
�ضربة  حتى  ن�ضبط  االأر�����ص  على   -

ممتازة  املدنيني  مع  وعالقتنا  الكّف، 

ذلك  برز  وقد  الدعم،  لنا  يقّدمون  فهم 

التدريب  مركز  بناء  خ��الل  ا  خ�ضو�ضً

بدورنا  ونحن  م�ضقا.  راأ����ص  يف  اجل��دي��د 

مهمات  تنفيذ  خ��الل  م��ن  نعاونهم 

التعاون  يوّفره  ما  اإىل  باالإ�ضافة  اإمنائية 

الع�ضكري- املدين ال�CIMIC. وي�ضيف: 

ال��ق��ط��اع حتى  امل���الالت يف  ن��ح��ّرك  ال 

واخل��وف،  بالتهديد  ال�ضكان  ي�ضعر  ال 

قد  خمالفة  اأي  مع  نتهاون  ال  ولكننا 

تهّدد اأمن املنطقة وهدوئها.

الع�صكريني؟ اأداء  • كيف تقّيمون 
- حادثة �ضغرية قد ُتغني عن اأي �ضرح: 

منذ اأيام اأطلق اأحد املواطنني النار باجتاه 

رّدة الفعل الطبيعية  ح�ضرية من الفوج. 

التي كان ميكن الآمر احل�ضرية القيام 

بها هي اإطالق النار على امل�ضّلح واإ�ضابته 

بالع�ضكريني.  االأذى  اإحل��اق  من  ملنعه 

تاأثري  حتت  باأنه  �ضرخ  اأحدهم  ولكّن 

احل�ضرية  اآمر  من  كان  فما  الكحول، 

اإاّل اأن اأمر باإطالق النار اإىل جانب امل�ضّلح 

فتّم  ح�ضل،  ما  وهذا  ويختبئ،  فيخاف 

تطويقه وتوقيفه.

الع�ضكريني  باأّن  الثقة  كامل  عندي 

ما  واالح��رتاف،  القدرات  من  ميلكون 

يف  املنا�ضبة  الفعل  برّدة  القيام  يخّولهم 

اأي موقف قد يتعّر�ضون له. وبالتال فهم 

وحزم  بحكمة  الت�ضّرف  على  ق��ادرون 

واحرتام يف كل الظروف.

الروابط بني الرفاق

تخّففون  فكيف  قا�صية،  الع�صكرية  احلياة   •
من وطاأتها على الع�صكريني؟

- للعالقات االجتماعية واالإن�ضانية يف 

حتقيق 
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جّيدة،  م�ضاحة  الفوج 

يتّم  العالقات  وه��ذه 

خالل  م��ن  تعزيزها 

�����ض����ه����رات جت��م��ع 

وعائالتهم  ال�ضباط 

يف منا�ضبات خمتلفة. 

ذلك،  اإىل  باالإ�ضافة 

تكرمي  على  نرّكز 

وعائالتهم  �ضهدائنا 

مب���ب���ادرات ع��دي��دة، 

منها مثاًل: دعوة هذه 

تنورين  اإىل  العائالت 

كل  م��ن  اأي���ل���ول  يف 

عام، حيث يكون لنا لقاء حتت ظالل 

�ضجرات االأرز التي حتمل كل منها ا�ضم 

�ضهيد.

مهّمات على مّر ال�صنوات

االأول  التدخل  فوج  نّفذ  تاأ�ضي�ضه،  منذ 

توىّل  التي  القطاعات  يف  مهمات  ع��ّدة 

الت�ضّدي  يف  امل�ضاركة  من  م�ضوؤوليتها، 

للعدو االإ�ضرائيلي، اإىل مواجهة االإرهاب، 

وخم��ّل��ني  مطلوبني  مب��الح��ق��ة  م����روًرا 

مراكز  وحماية  وتوقيفهم،  ب��االأم��ن 

ووزارات  و�ضفارات  وموؤ�ض�ضات  وم��راف��ق 

�ضخ�ضيات  وحماية  ومرافقة  وغريها، 

�ضيا�ضية ودينية، وحرا�ضة منازل �ضيا�ضيني 

اأمنية  تدابري  واتخاذ  ومواطنني،  ودينيني 

حرائق  واإخماد  خمتلفة،  منا�ضبات  يف 

و�ضوى  بالثلوج،  مقطوعة  طرقات  وفتح 

انتقلت   ،1998/9/24 ففي  ذل����ك... 

وحدات الفوج اإىل منطقة اإقليم التفاح- 

حفظ  مهّمتها  كانت  حيث  اجلنوب 

االأمن والت�ضّدي لالعتداءات االإ�ضرائيلّية. 

ال�ضنّية  اإىل  انتقلت   ،1999/12/31 ويف 

معركة  يخو�ص  اجلي�ص  ك��ان  حيث 

وفّت�ضتها  البقعة  فطّوقت  اإرهابيني،  �ضّد 

وثّبتت االأمن يف القطاع.

بوحدات  معّزًزا  الفوج  داهم  كذلك، 

من الفوج املجوقل و�ضرية من فوج التدخل 

اجلوية،  ال��ق��وات  من  وطوافتني  ال��راب��ع 

تواجد مهّربني يف جرود عر�ضال  اأماكن 

 97 ت��وق��ي��ف  ومّت 

منهم  ��ا  ���ض��خ�����ضً

 . )2 0 0 5 /7 /8 (

 ،2007 ال��ع��ام  ويف 

ع��دد  ف�����ض��ل  مّت 

ع�ضكريي  م���ن 

القطع  اإىل  الفوج 

وال���������وح���������دات 

ال���ت���ي ���ض��ارك��ت 

ال��ع��م��ل��ي��ات  يف 

ال��ع�����ض��ك��ري��ة يف 

البارد  نهر  خميم 

فتح  تنظيم  �ضّد 

االإ�ضالم االإرهابي.

اإّننا  قائاًل:  حديثه  الفوج  قائد  ويختتم 

ال�ضيف،  واأقوى من حّد  الربق  اأ�ضرع من 

جاهزون  فنحن  فوجنا،  �ضعار  هو  هذا 

دائًما للتدخل واملعاجلة واحل�ضم ال�ضريع. 

وملن ت�ضّول له نف�ضه االإخالل باأمن املنطقة 

واأهلها، اأو تهديد اأمن ع�ضكرّيينا نقول: 

اإحذروا، فلن نتهاون اأبًدا...
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تنظيم الفوج

االأول  التدخل  ف��وج  يتاأّلف 

الفوج  الفوج )قائد  من قيادة 

االأربعة  الفروع  وم�ضاعده(، 

وفرع التاأليل، و6 �ضرايا قتال، 

هي: اأربع �ضرايا تدخل موؤّللة، 

دعم،  �ضرية  مدرعات،  �ضرية 

القيادة  �ضرية  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

واخلدمة.



اجتماعات ولقاءات

 Philip Messer تباحث العميد الركن اأبو جوده مع املقدم

 Timothy رئي�ص مكتب التعاون الدفاعي االأمريكي والرائد

Doll )�ضابط التدريب يف املكتب(، يف ما ميكن اأن تقّدمه 
ال�ضلطات االأمريكية من دعم فّني وتقني لعمل املديرية.

خا�ضة  دائمة  ت�ضّرف  تعليمات  تنظيم  البحث،  و�ضمل 

املوجلة  الب�ضرية  العنا�ضر  وتاأهيل  الع�ضكرية،  ال�ضجون  باإدارة 

باإدارتها، واإعداد مدّونة �ضلوك خا�ضة بالقانون الدول حلقوق 

التحقيق  اآليات  ور�ص عمل حولها، وتطوير  وتنظيم  االإن�ضان، 

الدولية  املعايري  مع  متوافقة  اأ�ضاليب  اعتماد  خ��الل  من 

�ضجون  لبناء  التمويل  توفري  يف  وامل�ضاعدة  اجلنائي،  للتحقيق 

منوذجية، اإ�ضافة اإىل اإعداد مرجع تدريبي ملادة القانون الدول 

حلقوق االإن�ضان.

باأعمال  القائم  مع  لقاء  جوده  اأبو  الركن  للعميد  وكان 

 Han-Maurits ال�ضفري  لبنان  يف  الهولندية  ال�ضفارة 

لني  وال�ضيدة  اجلردي  ن�ضال  الدكتور  واآخر مع   ،Schaapveld
عيد من املكتب االإقليمي للمفّو�ص ال�ضامي حلقوق االإن�ضان 

يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا.

م�صتديرة طاولة 

مع  م�ضتديرة  طاولة  على  جوده  اأبو  الركن  العميد  اأ�ضرف 

مديريات

اإعداد:

با�صكال معّو�ص بومارون
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مديرية القانون

الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان

اجتماعات وتدريب لتطوير 

تعليمات دائمة

عقد مدير القانون الدويل االإن�صاين وحقوق االإن�صان العميد 

الركن اليا�ص اأبو جوده اجتماعات مع عدة وفود من مكتب التعاون 

الدفاعي االأمريكي، ومن املكتب االإقليمي للمفو�ص ال�صامي حلقوق 

االإن�صان يف منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا، ومن اللجنة 

الدولية لل�صليب االأحمر، ومن منظمة »هيومن رايت�ص ووت�ص«.



�ضيلفي  ال�ضيدتان  اأدارتها  االأحمر،  لل�ضليب  الدولية  اللجنة 

)م�ضت�ضارة  فيلربت  وليندا غاروود  البعثة(  رئي�ص  )نائبة  تورال 

واالأطباء  ال�ضباط  من  عدد  وتابعها  اللجنة(،  لدى  ال�ضجون 

النقا�ضات  حوله  دارت  الذي  العنوان  اأما  اجلي�ص.  يف  والرتباء 

تعليمات  لتطوير  وم��ه��ارات  عملية  »معلومات  فكان 

الدولية الأماكن  واملعايري  القواعد  دائمة متوافقة مع  ت�ضّرف 

االحتجاز«.

على  فيها  �ضّدد  كلمة  جوده  اأبو  الركن  العميد  األقى  وقد 

ما  يف  االإن�ضان  حلقوق  الدولية  املعايري  على  االّطالع  اأهمية 

الدنيا ملعاملة  النموذجية  القواعد  ال�ضجون وفق  باإدارة  يتعّلق 

ال�ضجناء )قواعد مانديال(.

هيومن رايت�ص ووت�ص

نائبة  مع  جوده  اأبو  الركن  العميد  ناق�ص  مّت�ضل،  �ضياق  يف 

هيومن  ل�»منظمة  اأفريقيا  و�ضمال  االأو�ضط  ال�ضرق  مديرة 

املنظمة  اأعّدته  الذي  التقرير  فقيه  ملى  ال�ضيدة  ووت�ص«  رايت�ص 

لبنان،  الع�ضكرية يف  املحاكم  اأمام  املدنيني  عن حماكمة 

حيث طرحت ت�ضاوؤالت عن اآلية اّدعاء املدنيني اأمام املحاكم 

الع�ضكرية، واالإجراءات التي اّتخذت بحق الع�ضكريني الذين 

اأحكام  ا�ضتئناف  واإمكان  االإن�ضان،  حقوق  ينتهكون 

املحكمة الع�ضكرية الدائمة. فرّد العميد باأجوبة واإي�ضاحات 

اأمام  �ضكوى  تقدمي  ي�ضتطيع  مدين  اأّي  اأّن  منها:  قانونية 

الع�ضكرية  التعليمات  اأّن  الع�ضكرية، كما  العامة  النيابة 

يف  املّتخذة  االإج��راءات  اأو  الع�ضكريني  اأ�ضماء  بن�ضر  ت�ضمح  ال 

االإن�ضان،  حلقوق  الدول  القانون  خمالفتهم  حال  يف  حّقهم 

املحكمة  عن  ال�ضادرة  االأحكام  متييز  ا  اأي�ضً وباالإمكان 

الع�ضكرية،  التمييز  حمكمة  اأم��ام  الدائمة  الع�ضكرية 

وذلك ا�ضتناًدا اإىل القوانني املرعية االإجراء.
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كلمة قيادة اجلي�ص

يف  األقى  ف��رح  ج��ان  الركن  العميد 

كلمة القيادة وقال يف م�ضتهّلها: عادة 

ال�ضرارة  اخلاّلقة،  االأفكار  ت�ضّكل  ما 

االأوىل على طريق حتقيق اال�ضرتاتيجيات واالجنازات الكربى، 

فكم من فكرة ملعت يف عقل اإن�ضان ا�ضتطاعت اأن تغرّي وجه 

التاريخ وم�ضائر ال�ضعوب، بعد اأن توافرت لها الظروف والو�ضائل 

املنا�ضبة، فرُتجمت اإىل اأفعال وحقائق على يد خمّطط مبدع 

وموّجه بارع ومنّفذ حمرتف ملتزم.

واأ�ضاف قائاًل: لقد كان من ح�ضن االختيار اأن ُيبادر اجلي�ص 

اخلا�ضة  االإقليمية  املوؤمترات  ا�ضت�ضافة  اإىل   2011 العام   منذ 

املذكور  العام  مطلع  فمع  االأو�ضط.  ال�ضرق  منطقة  بق�ضايا 

انطلقت �ضرارة ما �ضمّي بالربيع العربي حتت عناوين مطالبة 

ال�ضعوب باحلرية والدميوقراطية والعدالة االجتماعية، لتتحّول 

ب�ضرعة ولالأ�ضف اإىل اأزمات �ضيا�ضية واأحداث ع�ضكرية واأمنية 

ال تزال ع�ضّية على احللول حتى تاريخه. 

ال�ضبب يف ذلك كما بات معلوًما، يعود 

واالإيديولوجيات  املفاهيم  ت�ضادم  اإىل 

اخلارجية  امل�ضالح  واختالط  واالأه��داف، 

تنامي  اإىل  اأدى  ما  الداخلية،  بالعوامل 

نطاق  على  واالإره����اب  العنف  ظ��واه��ر 

وا�ضع، واإىل تدّخالت ع�ضكرية، اأجنبية 

هذا  واأمام  مبا�ضرة.  وغري  مبا�ضرة  ب�ضورة 

وفقدان  واالرت��ب��اك  ال�ضياع  من  احل��ال 

املوؤمترات  هذه  جاءت  الوا�ضحة،  الروؤية 

االأ�ضباب  ال�ضوء على  لُت�ضّلط  املتالحقة، 

وامل�����ض��ك��الت،  ل���الأزم���ات  احلقيقية 

واملعاجلات  للحلول  اإطار  اإيجاد  حماوًلة 

ال��ت��ج��ّرد  ب���روح  وذل���ك  ل��ه��ا،  املمكنة 

اأو  توّجهات  اأي  من  بعيًدا  واملو�ضوعية 

وباالعتم��اد  م�ضبق��ة.  فكرية  ميول 

ع��ل��ى خ����ربات ك��ب��ار االأك��ادمي��ي��ني 

واملحّللني  وال��ب��اح��ث��ني  واملفكري��ن 

يف  بفعالية  �ضاركوا  الذين  الدوليني، 

ع�ضارة  وا�ضعني  املوؤمترات،  هذ  جميع 

علومهم ومعارفهم وجتاربهم يف خدمة 

االأهداف املرجّوة منها.

املريرة  االأحداث  اإّن جتربتنا من  فرح:  الركن  العميد  وتابع 

التي مّر بها لبنان يف ما م�ضى، توؤكد اأن ال�ضبيل الوحيد ملواجهة 

قوة  تعزيز  ويف  الداخلي  التما�ضك  حت�ضني  يف  يتمثل  االأخطار، 

اجلي�ص واحلفاظ على جهوزيته الدائمة للتدّخل الفاعل. ومن 

هنا كان القرار احلا�ضم لقيادة اجلي�ص يف الت�ضّدي بكل حزم 

لبنان  داخل  اإىل  التمّدد  حاولت  التي  االإرهابية  للتنظيمات 

هذا  يف  جنحنا  وقد  اإليه.  االإقليمية  االأزم��ات  ا�ضتدراج  بهدف 

وبالتفاف  �ضهدائنا  ودماء  جنودنا،  بعزمية  الكبري،  التحّدي 

ت�ضتهدف  خمّططات  من  يحاك  ملا  ووعيه  حولنا،  ال�ضعب 

امل�ضرتك بني خمتلف مكّوناته.  العي�ص  ور�ضالة  الوطن  وحدة 

منا�سبة

اإعداد: تريز من�صور
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»ال�سرق الأو�سط يف ظّل النظام العاملي اجلديد وتداعيات ال�سراع العاملي يف املنطقة« 

اأعمال املوؤمتر يف كتاب

جان  الركن  العميد  للتجهيز  االأركان  رئي�ص  بنائب  ممثاًل  قهوجي  جان  العماد  برعاية 

يف  االأو�صط  »ال�صرق  ال�صاد�ص  االإقليمي  باملوؤمتر  اخلا�ص  الكتاب  توزيع  حفل  اأقيم  فرح، 

تقّدم احل�صور وزير  املنطقة«.  العاملي يف  ال�صراع  العاملي اجلديد، وتداعيات  النظام  ظّل 

الدفاع الوطني يعقوب ريا�ص ال�صراف، وعدد كبري من الفعاليات ال�صيا�صية واالأكادميية 

واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية، وال�صباط.



فع�ضى اأن تكون جتربتنا قدوة لبلدان املنطقة التي تع�ضف بها 

االأزمات، لت�ضلك جمّدًدا �ضّكة االأمان واال�ضتقرار واالزدهار.

وبا�ضم قائد اجلي�ص هّناأ العميد الركن فرح اجلميع ب�ضدور 

مركز  جهود  مثّمًنا  ال�ضاد�ص،  االقليمي  امل��وؤمت��ر  كتاب 

على  الباحثني،  وكذلك  اال�ضرتاتيجية،  والدرا�ضات  البحوث 

ي�ضّكل  اأن  اآماًل  املوؤمتر،  الإجناح  والقّيمة  امل�ضنية  جهودهم 

هذا الكتاب، الذي اأب�ضر النور على قاعدة النقا�ضات واحلوارات 

وتبادل االأفكار، مرجًعا موثوًقا ي�ضاعد يف اإنارة الطريق اإىل غٍد 

اأف�ضل.   

كلمة املركز

وال��درا���ض��ات  ال��ب��ح��وث  م��رك��ز  مل��دي��ر  الكلمة  ث��م ك��ان��ت 

اال�ضرتاتيجية العميد الركن 

اعترب  ال��ذي  ف��ّراج  اأب��ي  ف�ادي 

فيها اأن التم�ّنيات هي روؤي��ة، 

ت��ب��داأ م��ن ع���امل االأح����الم، 

من  ���ض��ورة  ُت�ضبح  واالأح���الم 

ُترجمت  اإذا  ال��واق��ع،  ر  ��ويَ ���ضُ

باأفعال وا�ضتندت اإىل تخطيط 

على  مبنّية  بعزمية  واقرتنت 

احلقائق.

واأ�ضاف: عقد مركز الُبحوث 

يف  اال�ضرتاتيجّية  والدرا�ضات 

متوز  يف  ال��ل��ب��ن��اين،  اجلي�ص 

االإقليمي  م��وؤمت��ره  ال��ف��ائ��ت 

قيادة  من  بتوجيه  ال�ضاد�ص، 

اجلي�ص وبتعاُون مع ُنخبة من 

العرب  والباحثني  رين  امُلفكِّ

واالأجانب...

لقد اّت�ض�م املوؤت��مر باجلّدي��ة 

واجل��ه��د امُل��ج��دي واملُ��ن��ّظ��م، 

تو�ضي��ات الق��ت  اإىل  ��ل  وتو�ضّ

ولكن  امُل�ضاركني،  اإجماع 

العربة تبقى يف التنفيذ...

ولف���ت العميد ال�رك�ن اأبي 

اأن��ه قد مّت توث��ي��ق  اإىل  فّراج 

يف  واإ�ضدارها  وحيث�ّي��اتها،  تفا�ضيلها  بكل  املوؤمتر  وقائ��ع 

ت�وث��يق  مّت  كما  واالإنكليزّية،  العرب�ّي�ة  باللغت�ني  كتاب 

اآخر،  ك��ت��اب  يف  امل�ضارك��ني  من  املقّدمة  البحثّي�ة  االأوراق 

االإقليمي  للموؤمتر  التح�ضري  ب�ض�دد  هو  املركز  اأّن  اإىل  م�ضي��ًرا 

احل��ال  العام  من  اأيار  �ضه���ر  خالل  عق��ده  املزم��ع  ال�ضابع، 

الع�امل  يف  والتح�ّول  ال�ضراع  »تن�اق��ضات  عن�وان:  حت�ت 

الع�رب�ي«.

اأبي فّراج العماد جان قهوجي وكّل  و�ضكر العميد الركن 

تعاون  ي�ضتم�ر  اأن  اآم��اًل  العمل،  ه��ذا  اإجن��از  يف  �ضاه��م  من 

امُل�ضاركني يف املراحل املقبلة على خُمتلف امُل�ضتويات.

حمطات  اأبرز  ت�ضمن  وثائقي  لفيلم  عر�ص  جرى  اخلتام  ويف 

املوؤمتر، ثم �ضرب اجلميع نخب املنا�ضبة.
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العميد الركن فادي اأبي فراج

فادي  الركن  العميد  املركز  ملدير  الور�ضة بكلمة  ا�ضتهّلت 

احلماية  »اأهمية  اإىل  واأ�ضار  باحل�ضور،  فيها  رحب  فراج،  اأبي 

االجتماعية التي متثل مدخاًل اأ�ضا�ضًيا لتعزيز اال�ضتقرار االأمني 

وال�ضيا�ضي، ويف الوقت عينه، لها انعكا�ص اإيجابي على النمّو 

االإقت�ضادي والتنمية امل�ضتدامة، وتنمية ال�ضعور الوطني باالنتماء 

والواجبات«. كما  اإىل دولة يت�ضاوى فيها اجلميع يف احلقوق 

اأّكد احلر�ص على ا�ضرتجاع جهود وخربات املتقاعدين الذين 

و�ضعوا االأ�ضا�ص، ثم اأ�ضافوا بالعمل الدوؤوب للو�ضول اإىل ما نحن 

عليه االآن، الفًتا اإىل اأّن النهو�ص باالأوطان واملجتمعات عملية 

احلا�ضر  وتخطيط  املا�ضي  اإجنازات  على  فيها  نبني  م�ضتمّرة، 

كّل  على  املثمر  العطاء  من  جديدة  مرحلة  اإىل  لالن�ضراف 

�ضعيد.

واأمل العميد الركن اأبي فراج يف اأن يرتجم كّل ما يدور يف 

الندوة من نقا�ضات ومداخالت وحوارات جمدية، اإىل تو�ضيات 

ت�ضّكل ماّدة قابلة لال�ضتثمار يف دوائر �ضنع القرار لدى اجلهات 

املعنية.

الوزير كبارة

االأ�ضا�ضية  احلقوق  اأّن  كلمته  يف  كبارة  الوزير  اأّكد  بدوره 

بل  الدولة،  من  اأو  العمل  اأرب��اب  من  مّنة  لي�ضت  للمواطنني 

اإق��رار  ال��ن��واب  جمل�ص  وعلى  ال��ت��زام��ه،  عليهم  واج��ب  ه��ي 

م�ضروع احلماية االجتماعية، الأّن تاأمينها اأولوية لبناء لبنان 

للتقاعد  نظام  اإن�ضاء  قانون  م�ضروع  اأّن  اإىل  م�ضرًيا  امل�ضتقبل، 

واحلماية االجتماعية �ضكّل مطلًبا اأ�ضا�ضًيا للطبقة العاملة 

والأكرثية اللبنانيني، وهو حّق من واجبنا اإقراره باأقرب فر�ضة.

للعّمال،  االأ�ضا�ضية  احلقوق  احرتام  الوزير كبارة على  و�ضّدد 

وامل�ضتخدمني واملواطنني، من خالل تنفيذ هذا الربنامج الذي 

يهدف اإىل حتقيق �ضبكة اأمان الأفراد املجتمع، وم�ضاعدتهم 

كرمية  حياة  ل�ضمان  بهم  املحدقة  االأخطار  مواجهة  على 

لهم.

النائب جمدالين 

اأّما النائب عاطف جمدالين فاأ�ضار يف كلمته اإىل اأّن اخلريطة 

وجود  بو�ضوح  تبنّي  لبنان،  يف  القائمة  االجتماعية  ال�ضحية 

مقّدًما ثالثة  ال�ضحية،  املنظومة  اإىل معاجلة يف  يحتاج  خلل 

امل�ضمونة  غري  لل�ضريحة  ال�ضحية  بالبطاقة  تتعّلق  اقرتاحات 

يف اأي نظام �ضحي، وتاأمني العناية ال�ضحية للم�ضمون بعد �ضّن 

التقاعد باالإ�ضافة اإىل �ضمان ال�ضيخوخة. 

االإدارات  يف  امل�ضوؤولني  من  ع��دد  كلمات  بعدها  وتوالت 

وهم  االجتماعي،  بال�ضاأن  ُتعنى  التي  واخلا�ضة  الر�ضمية 

وال�ضّيد   ،CIH املدين  التاأثري  ملتقى  من  االأعور  نزار  الدكتور 

واالجتماعي،  االقت�ضادي  املجل�ص  رئي�ص  ن�ضنا�ص  روجيه 

الدولة،  موّظفي  تعاونّية  عام  مدير  خمي�ص  يحيى  والدكتور 

الوطني  ال�ضندوق  ع��ام  مدير  كركي  حممد  وال��دك��ت��ور 

جمل�ص  رئي�ص  زخيا  طوبيا  والدكتور  االجتماعي،  لل�ضمان 

امل�ضلحة  رئي�ضة  حيدر  اأبي  فريناند  واالأ�ضتاذة  ال�ضندوق،  اإدارة 

وال�ضّيد  االجتماعّية،  ال�ضوؤون  وزارة  يف  بالتكليف  االأُ�ضرّية 

واالأ�ضتاذة  ال�ضمان،  �ضركات  جمعّية  رئي�ص  زكار  ماك�ص 

رانيا دياب رئي�ضة م�ضلحة ال�ضرفّيات يف وزارة املالّية، والعقيد 

ال�ضحية،  واللجان  التقاعد  ق�ضم  من  زخرّيا  طوين  االإداري 

القوى  قدامى  رابطة  ممّثاًل  �ضحادة  حافظ  املتقاعد  والعميد 

ور�سة عمل

اإعداد:

با�صكال معّو�ص بومارون

العدد 62381

�صيا�صة 

التقاعد 

واحلماية 

االجتماعية

اأقام العميد الركن فادي اأبي فراج مدير مركز البحوث والدرا�صات اال�صرتاتيجية يف اجلي�ص، ور�صة 

االإجتماعية« ح�صرها  التقاعد واحلماية  املركز حتت عنوان »�صيا�صة  عمل يف قاعة حما�صرات 

وقد  جمدالين.  عاطف  النائب  النيابية  ال�صحة  جلنة  ورئي�ص  كبارة،  حممد  النائب  العمل  وزير 

اجلهات  وعن  االجتماعية،  وال�صوؤون  واملالية،  العمل،  وزارات  عن  ممثلون  الور�صة  يف  �صارك 

ال�صامنة والقطاع اخلا�ص، واخت�صا�صيون واأكادمييون اإىل جانب عدد من ال�صباط.



امل�ضّلحة، والعقيد املتقاعد نا�ضيف عبيد من مركز درا�ضات 

كبار ال�ضن.

الواقع  امل�ضاركون  فيها  تناول  نقا�ص  حلقة  جرت  بعدها 

واجلهات  االجتماعية،  واحلماية  التقاعد،  لنظام  احل��ال 

عنه،  املتوافرة  واملعطيات  لبنان،  يف  التقاعد  و�ضّن  ال�ضامنة، 

وكيفية تطويره من خالل مقاربات علمية وواقعية.

العميد  فيها  عر�ص  ختامية  جل�ضة  عقدت  اخلتام  ويف 

تقدمي  ومّت  والتو�ضيات،  اخلتامي  البيان  فراج  اأبي  الركن 

الدروع للم�ضاركني يف الور�ضة.

63 العدد 381

الور�صة خال�صة تو�صيات 

• تبّني مفهوم »املتقاعدون طاقات مهدورة، يجب 
وا�ضتثمارها«. تفعيلها 

اأجل  من  واإر�ضاد  وتوجيه  تدريب  �ضة  موؤ�ضّ ان�ضاء   •
امُلقِبلني  ع�ضكرّيني(  )مدنّيني-  املوّظفني  تدريب 

اجلديدة  للمرحلة  تهيئتهم  بغية  التقاعد  على 

وتقدمي امل�ضاعدة لهم يف خمتلف املجاالت.

• تاأمني العناية ال�ضّحية االلزامّية جلميع املواطنني، 
مع درا�ضة و�ضع ال�ضناديق ال�ضامنة لناحية دجمها اأو 

اإبقائها على ما هي عليه.

 1963 للعام  االجتماعي  ال�ضمان  خّطة  تطوير   •
واإعادة االعتبار ملجل�ص اإدارة ال�ضمان االجتماعي.

• تاأمني متويل ُم�ضتدام لتوفري التقدميات املنا�ضبة 
من الناحيتني االجتماعّية واالقت�ضادّية.

القومي  االأم��ن  منظومة  �ضمن  جلنة،  تاأليف   •
خّطة  لو�ضع  خرباء  ت�ضّم  اجلمهورّية،  لرئا�ضة  تابعة 

وبرامج تعيد بناء احلماية االإجتماعّية.

ميدانّية  اإح�ضائّية  درا�ضة  اإج��راء  على  املوافقة   •
واق��ع  معرفة  بغية  املتقاعدين،  ال�ضّباط  ل��واق��ع 

الن�ضاطات  يف  ورغباتهم  طاقاتهم  ن�ضاطاتهم، 

عن  عزوفهم  اأ�ضباب  معرفة  اإىل  اإ�ضافة  املجتمعّية، 

االنت�ضاب اإىل رابطة القّوات امل�ضّلحة واآرائهم يف �ضبل 

تطويرها.

ممّثل  م�ضاركة  توجب  التي  الن�ضو�ص  اإ�ضدار   •
واالأعمال  اللجان  يف  الرابطة  قبل  من  للمتقاعدين 

ال��روات��ب  درا���ض��ة  عند  �ضات  املوؤ�ضّ بها  تقوم  التي 

والتقدميات. والتعوي�ضات 

يف  التقاعد  ع��ن  امل�����ض��وؤول��ة  املكاتب  تفعيل   •
للمتقاعدين  مكاتب  واعتماد  االأم،  �ضات  املوؤ�ضّ

ملتابعة �ضوؤونهم ومراجعتهم يف وزارة املالّية.

يف  املتقاعدين  مع  التعامل  تنظيم  يف  الت�ضّدد   •
واملحا�ضبة  االأم،  �ضاتهم  موؤ�ضّ مراجعاتهم مع  جميع 

عند اأّي تق�ضري اأو تهاون.

االجتماعّية  ال�ضوؤون  وزارة  بني  والتعاون  التن�ضيق   •
وروابط املتقاعدين لال�ضتفادة من �ضيا�ضة هذه الوزارة 

يف رعاية املواطنني.

منها  كّل  يعالج  �ضة  متخ�ضّ عمل  �ص  وريَ تنظيم   •
)ال�ضّحة-  باملو�ضوع  املرتبطة  امل��ح��اور  من  حم��وًرا 

العمل- ال�ضمان االجتماعي...(.

التي  التو�ضيات  تنفيذ  ملتابعة  جلنة  ت�ضكيل   •
اأُقّرت يف هذه الور�ضة.



االإدماج وترجمة القانون اإىل �صلوك

مل��ن��ع ح���دوث االن��ت��ه��اك��ات، يجب 

من  يتجزاأ  ال  ج��زًءا  القانون  ي�ضبح  اأن 

على  الت�ضديق  وُي��ع��ّد  العمليات.  �ضري 

اأو  امل�ضّلحة  النزاعات  قانون  معاهدات 

القانون الدول حلقوق االإن�ضان، واإدماجها 

اأ�ضا�ضيتني  خطوتني  املحلي،  القانون  يف 

نحو االمتثال. كما اأن ن�ضر حمتوى هذه 

ممكن،  نطاق  اأو�ضع  على  املعاهدات 

ُيعد عن�ضًرا مهًما اآخر يف اأي ا�ضرتاتيجية 

لل�ضلوك  موؤاتية  بيئة  خلق  اإىل  تهدف 

القانوين.

كافية.  لي�ضت  التدابري  هذه  لكّن   

ت�ضكل  رئي�ضية  عنا�ضر  اأربعة  وهناك 

�ضلوك من يحملون ال�ضالح خالل تنفيذ 

الع�ضكرية،  العقيدة  وهي:  العمليات 

ونظام  وامل��ع��دات،  والتدريب  والتعليم، 

وفق  العمليات  ت�ضري  ولكي  العقوبات. 

القانون، يجب اأن ي�ضبح القانون جزًءا ال 

يتجزاأ من كل عن�ضر من هذه العنا�ضر 

االأربعة، واأن يف�ضي اإىل اال�ضتخدام الر�ضيد 

للقوة، واإىل تاأ�ضي�ص �ضلوك من يحملون 

عليها  املتفق  القواعد  على  ال�ضالح 

العنف  حاالت  يف  القوة  ال�ضتخدام  دولًيا 

املختلفة.

ال��ق��ان��ون جمموعة  ُي��ع��ّد  ال��واق��ع،  يف   

وال  عامة،  اأحياًنا  تكون  القواعد  من 

ت�ضلح الأن تكون مبثابة دليل لل�ضلوك 

اإنفاذ  اأو  القتال  عمليات  يف  العملي 

اأن  ال�ضروري  من  فمن  لذلك،  القانون. 

وحتليل  للقانون،  تف�ضري  هناك  يكون 

النعكا�ضه  وحت��دي��د  امليدانية،  الآث���اره 

كانت  �ضواء  امل�ضتويات،  جميع  على 

ا�ضرتاتيجية اأو عمالنية اأو تكتيكية.

 

العنا�صر االأ�صا�صية لعملية االإدماج

والتدريب  والتعليم  العقيدة  ترتبط 

ا  تغرّيً وتتغري  وثيًقا  ارتباًطا  وامل��ع��دات، 

��ل��ة ب��ذل��ك دائ���رة  م�����ض��ت��م��ًرا، م�����ض��كِّ

امل�ضتفادة من  الدرو�ص  وتتطلب  حميدة. 

التي  التغيريات  جانب  اإىل  العمليات، 

واملعدات،  القانون،  على  اإدخالها  يتم 

املطلوب  واملهمة  التهديدات،  وطبيعة 

جلميع  منتظمة  مراجعة  اإجن��ازه��ا، 

العقوبات  اإنفاذ  يجب  كما  العنا�ضر. 

ثم،  ومن  منتظم.  ب�ضكل  وتكييفها 

ال  م�ضتمرة  عملية  القانون   اإدماج  ُيعّد 

تنتهي، اإذ اأنها تبداأ من جديد من حيث 

انتهت.

 

اتخاذ االإجراءات

كيفية  حول  م�ضروعة  اأ�ضئلة  تربز  قد 

امل�ضّلحة  ال��ن��زاع��ات  ق��ان��ون  تطبيق 

وال��ق��ان��ون ال���دول حل��ق��وق االإن�����ض��ان يف 

امل��م��ار���ض��ة ال��ي��وم��ي��ة. وم���ن االأه��م��ي��ة 

امليدانية  االنعكا�ضات  فهم  مبكان 

لكل قاعدة وحتديد االإجراء الذي يتعني 

اتخاذه – على م�ضتوى العقيدة والتعليم 

بغية   – والعقوبات  واملعدات  والتدريب 

�ضمان االمتثال.

االنتقال من  تو�ضيح عملية  وميكن 

االأحكام القانونية املحددة اإىل تطبيقها 

العملي على النحو االآتي:

- احلكم القانوين.

- االنعكا�ضات امليدانية.

الواجب  واالآليات  والو�ضائل  التدابري   -

اتباعها – على م�ضتوى العقيدة والتعليم 

بغية   – والعقوبات  واملعدات  والتدريب 

�ضمان االمتثال.

قانون

اإعداد: اأحمد زكريادويل �إن�ساين

املندوب الإقليمي

للجنة الدولية لل�سليب الأحمر

لدى القوات امل�سّلحة- لبنان

العدد 64381

عملية م�ستمرة ت�سمل 

عّدة عنا�سر

ماذا يعني 

اإدماج القانون 

وكيف يتّم ذلك؟

العدو  القتالية وعمليات حفظ االأمن �صالحيات وا�صعة، مثل حتييد  العمليات  ي�صتلزم جناح 

اأو ممتلكاتهم للتفتي�ص،  اأو القتل، واإخ�صاع االأ�صخا�ص  اأو االإ�صابة  القتال عن طريق االأ�صر  عن 

مع  جنب  اإىل  جنبًا  ال�صالحيات  هذه  وتاأتي  النارية.  االأ�صلحة  ذلك  يف  مبا   - القوة  وا�صتخدام 

م�صوؤوليات مماثلة ل�صمان اال�صتخدام الر�صيد للقوة. فا�صتخدام القوة خالل العمليات الع�صكرية 

اإطار قانوين حمّدد. ولهذا الغر�ص وجدت يف قانون  اأن يكون داخل  لي�ص باالأمر املطلق، ويجب 

يف  القوة  ا�صتخدام  كيفية  حتدد  قواعد  االإن�صان،  حلقوق  الدويل  والقانون  امل�صّلحة  النزاعات 

ملمو�صة،  وتدابري  اآليات  اإىل  قواعده  حتويل  اأي  القانون  اإدماج  ويُعّد  املختلفة.  العنف  مواقف 

عملية م�صتمرة ت�صمل العقيدة الع�صكرية، والتعليم، والتدريب واملعدات، ونظام عقوبات فّعال 

ملالحقة املخالفات.



 املتطلبات االأ�صا�صية

• اأواًل، االلتزام:
االإرادة  توافر  ينبغي  االإدم��اج  لتحقيق 

روؤية  اإىل  باالإ�ضافة  والقدرة،  ال�ضيا�ضية 

ا�ضرتاتيجية ونظرة �ضاملة لالنعكا�ضات 

على  االلتزام  اإن  املعنية.  املنظمة  على 

�ضروري،  اأم��ر  القيادة  م�ضتويات  اأعلى 

العملية بو�ضوح �ضكل  اأن تتخذ  ويجب 

التوّجه من اأعلى اإىل اأ�ضفل. كما ينبغي 

اإىل  احلاجة  قبول  االل��ت��زام،  يتجاوز  اأن 

دورات  تنظيم  اأو  تعليمه  اأو  القانون  ن�ضر 

تدريبية فيه بانتظام. اإذ يجب اأن ير�ضل 

امل�ضتويات  جلميع  قوية  ر�ضمية  اإ�ضارة 

للقانون  االمتثال  يجعل  واأن  الفرعية، 

ويجب  املعنية.  للمنظمة  وا�ضحة  اأولوية 

باالأفعال،  مقرتنة  االأق���وال  تكون  اأن 

وب�ضبب حتّرك االأفراد املعنيني، ال ب��د من 

ل�ضم��ان  دوري�ة،  االلت�زام ب�ضف��ة  جتدي��د 

ا�ضتق��رار ه��ذه العملي��ة وا�ضتمراريته�ا.

القدرات: • ثانًيا، 
االدم��اج  عملية  تكلل  اأن  اأج��ل  من 

بيئة  يف  تتم  اأن  يجب  فاإنه  بالنجاح، 

يحملون  م��ن  ق���درة  وتعتمد  م��وؤات��ي��ة. 

النزاعات  لقانون  االمتثال  ال�ضالح على 

امل�ضّلحة على بع�ص املتطلبات االأ�ضا�ضية 

الت�ضريعات  وه��ي:  االأه��م��ي��ة،  البالغة 

القانون  اأحكام  تدمج  التي  الوطنية 

الدول ذات ال�ضلة، والت�ضريعات اجلنائية 

وقمعها،  االنتهاكات  ملنع  ال��رادع��ة 

نظام  مع  للقيادة  الفعال  والت�ضل�ضل 

م�ضتقر  وهيكل  الداخلية،  للعقوبات 

م�ضرتكة.  وعقيدة  والتدريب،  للتعليم 

ال�ضالح،  يحملون  من  اإىل  وبالن�ضبة 

امتالك  اأ�ضا�ضية  ب�ضفة  االأم��ر  يتطلب 

التي  االأربعة  بالعنا�ضر  يتعلق  هيكل 

ت�ضكل ال�ضلوك يف اأثناء العمليات )اأي 

واملعدات،  والتدريب  والتعليم،  العقيدة، 

اإليه  ت�ضتند  اأن  ميكن  والعقوبات(، 

عملية االدماج. ويف حال �ضعف عن�ضر اأو 

اأكرث من هذه العنا�ضر اأو انعدامه، فلن 

اإاّل جزئية ورمبا  تكون عملية االدماج 

اأقل فعالية.

 برنامج االإدماج

• اأواًل، املتطلبات:
اإدارة برنامج �ضامل جيد الت�ضميم  ُتعّد 

وبو�ضفه  االدماج.  لتعزيز عملية  املفتاح 

من  ت�ضري  التخ�ض�ضات  متعددة  عملية 

اأعلى  االدم��اج  ي�ضمل  اأ�ضفل،  اإىل  اأعلى 

امل�ضتويات يف الدولة، مبن يف ذلك القادة 

جانب  اإىل  الوزارات  من  وعدد  الوطنيون 

ومن  الداخلية.  اأو  واالأمن  الدفاع  وزارتي 

بني من يحملون ال�ضالح، يجب اإ�ضراك 

القيادة،  ت�ضل�ضل  م�ضتويات  جميع 

امل�ضتوى  اإىل  اال�ضرتاتيجي  امل�ضتوى  من 

القادة  كبار  على  ويجب  التكتيكي. 

اأن  على  باالإ�ضرار  االأم��ر  لهذا  التمهيد 

جميع  تخطيط  يف  القانون  اإدم��اج  يتم 

اإنفاذ  عمليات  اأو  القتالية  االأع��م��ال 

ويتحقق  وتنفيذها.  وتنظيمها  القانون، 

ب��اإ���ض��دار  احل���ال  بطبيعة  االأم����ر  ه���ذا 

تعليمات ت�ضّرف دائمة. 

اإ���ض��دار مثل هذه  ُي��ع��ّد  ذل��ك، ال  وم��ع 

التعليمات كافًيا، بل يجب اأن يرتجم 

خطة  اأو  م�ضروع  اأو  برنامج  اإىل  االأم��ر 

اأن  يجب  املقابل،  ويف  ملمو�ضة.  عمل 

ولذلك  �ضحيح،  ب�ضكل  الربنامج  ُيدار 

ر�ضمًيا  تعني  اأن  ال�ضلطات  على  ينبغي 

املهمة.  بهذه  للقيام  مديرية  اأو  �ضابًطا 

تقييم  اإج��راء  اإىل  اأي�ضًا  حاجة  وهناك 

منتظم الإجنازات الربنامج، ما من �ضاأنه 

اأن يتيح �ضبط الو�ضائل واالأهداف يف اأثناء 

هذه العملية.

مع تطّور التهديد واملهمة، وا�ضطرار من 

يحملون ال�ضالح اإىل التكّيف با�ضتمرار 

الدرو�ص  وتعّلم  العمليات،  وقائع  مع 

واتخاذ االإجراءات وفق ذلك، ُيعّد االدماج 

عملية م�ضتمرة، ال تتوقف تقريًبا، وعلى 

القادة )على جميع امل�ضتويات( احلفاظ 

على ا�ضتمراريتها.

الربنامج: اإدارة  • ثانًيا، 
به  يت�ضم  ال��ذي  التعقيد  اإدارة  تتطلب 

ب��االأدوات  اال�ضتعانة  االدم���اج،  برنامج 

»اإدارة  يف  الكال�ضيكية  وامل��ه��ارات 

اإ�ضفاء  يتم  م��ا  وع���ادة  امل�����ض��روع��ات«. 

الر�ضمي على الربنامج يف وثيقة  الطابع 

اإىل  باالإ�ضافة  االأه���داف،  حتدد  ر�ضمية 

لتحقيق  النهائية  واملواعيد  امل�ضوؤوليات 

حتديًدا  الربنامج  وي�ضع  االأهداف.  تلك 

يجب  التي  امللمو�ضة  للخطوات  مف�ضاًل 

لتحقيق  ع��ام،  بعد  ع��اًم��ا  ات��خ��اذه��ا، 

مع  جنب  اإىل  جنًبا  املحددة،  االأه��داف 

املهمات  الإدارة  ال��الزم��ة  التعيينات 

املختلفة وتنفيذها.

• ثالًثا،الر�صد والتقييم:
للر�ضد  هيئة  اإن�����ض��اء  ��ا  اأي�����ضً ينبغي 

والتقييم، من اأجل االإ�ضراف على عملية 

التنفيذ، وتقييم ما اإذا كانت االأهداف 

توكل  ما  وع��ادة  حتققت.  قد  اجلزئية 

هذه املهمة اإىل املفت�ص العام اأو اإىل هيئة 

اإىل  وا�ضتناًدا  مماثلة.  �ضالحيات  ذات 

املتو�ضط،  امل�ضتوى  على  املحققة  النتائج 

يجب اأن ترفع التعديالت املقرتحة على 

من  العليا  امل�ضتويات  اإىل  العمل،  خطة 

الت�ضل�ضل الهرمي للموافقة عليها.

* يف العدد املقبل

نتناول اإدماج القانون يف العقيدة 

الع�ضكرية والتعليم.
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اأ�صدر جمل�س الأمن قراًرا يحمل الرقم 2434 

�صيا�صة  فيه  اأدان   )2016/12/23 )تاريخ 

الحتالل  �صلطات  تتبعها  التي  ال�صتيطان 

واأرا�صي  ال�صريف  القد�س  يف 

دولة  من  وطلب  الغربية.  ال�صفة 

اإجراءاتها  عن  التوقف  العدو 

الأرا���ص��ي  ق�صم  اإىل  الهادفة 

جغرافيتها  وتغيري  الفل�صطينية 

ودميوغرافيتها. كما اأعلن القرار 

بطالن جميع الأعمال التي يقوم 

الدويل  املجتمع  اع��راف  وعدم  العدو،  بها 

الفل�صطينيني  النزاع،  فريقي  من  وطلب  بها، 

بالو�صائل  امل�صاألة  حلّل  التفاو�س  العدو،  ودولة 

ال�صلمية، وعلى قاعدة قيام دولتني .

ق�ضايا دولية

اإعداد: د. اأحمد �صيف الدين

�ضابط متقاعد

العدد 68381

قرار جمل�س الأمن 

حول ال�ضتيطان

ا�صرائيل مل ترف�س وح�صب

بل فر�صت اأمًرا واقًعا مّرة اأخرى

قبل اأن يجّف احلرب

اأربعة  بغالبية  القرار  �صدور  الفًتا  كان 

اأ�صل خم�صة ع�صر، هم  من  �صوًتا  ع�صر 

وذلك  االأم��ن،  جمل�س  اأع�صاء  جمموع 

بامتناع الواليات املتحدة عن الت�صويت. 

القرار  مل�صمون  متاًما  م�صابًها  جاء  وقد 

االأم��ن  جمل�س  عن  ال�صادر   446 الرقم 

مل  ال�صبه  واأوج���ه   .1979 ال��ع��ام  خ��ال 

ا  اأي�صً �صملت  بل  امل�صمون،  على  تقت�صر 

تقدمت  التي  وال���دول  االإ���ص��دار،  ظ��روف 

القرارين  اأن  كما  ال��ق��رار،  مب�صروع 

ميثاق  من  ال�صاد�س  الف�صل  اإىل  ا�صتندا 

اجلمعية  اأن  ومعلوم  املتحدة.  االأمم 

العامة لاأمم املتحدة كانت قد اأ�صدرت 

ع�صرات التو�صيات يف هذا املجال، لكن 

دولة العدو رف�صت تنفيذها.

خمتلًفا  يكن  مل  االإ�صرائيلي  ال���رّد 

خمالفة  م��ن  ال��ع��دّو  عليه  درج  ع��ّم��ا 

احلرب  يجّف  اأن  فقبل  الدولية،  القواعد 

دول��ة  ب���ادرت  ال��ق��رار،  فيه  ُكتب  ال��ذي 

بناء  على  عزمها  اإع���ان  اإىل  ال��ع��دو 

وقدمت  اجلديدة،  امل�صتوطنات  ع�صرات 

اإىل  يرمي  قانون  اقرتاح  الكني�صت  اإىل 

م�صادرة اأرا�صي الفل�صطينيني من دون اأن 

املحاكم  مبراجعة  احلق  لهم  يكون 

القرار  العدو  دولة  وو�صفت  االإ�صرائيلية. 

باأنه »�صخيف وم�صني وقالت اإنها �صتعمل 

ال�صارة«،  اآثاره  حمو  على  اأ�صدقائها  مع 

»ن�صًرا  الفل�صطينيون  اع��ت��ربه  فيما 

لل�صيا�صة  و»�صفعة  ال���دويل«  للقانون 

فقد  العامل  دول  بقية  اأّما  اال�صرائيلية«، 

يكتف  مل  اإًذا  مبعظمها.  به  رحبت 

العدو برف�س القرار وح�صب، بل عمد اإىل 

اإثبات  وه��ذا  متاًما،  يخالفه  ما  تنفيذ 

اآخر على تعنته ورف�صه لقرارات ال�صرعية 

اإىل  و�صواًل  اإياها،  التزامه  وعدم  الدولية 

اال�صتهزاء باالإرادة الدولية.

ملزم اأم غري ملزم؟

اإذا قبلت به  اإال  القرار غري ملزم  يعترب 

الدولة املوجه اإليها )دولة العدو( فرف�صها 

ثّمة  لكن  ملزم.  غري  ق��راًرا  يجعله  له 

ا�صتناًدا  للعدو  ملزم  القرار  اإن  يقول  راأي 

املتحدة،  االأمم  ميثاق  من   25 املادة  اإىل 

اإاّل اأن ن�ّس هذه املادة جاء 

بينما  ع���ام،  �صياق  يف 

االإلزامي  الطابع  يتطلب 

االأم��ن  جمل�س  ل��ق��رارات 

الف�صل  مواد  اإىل  اال�صتناد 

تت�صمن  والتي  ال�صابع، 

ات��خ��اذ اإج����راءات رادع��ة 

تنفيذ  ترف�س  التي  ال��دول��ة  مواجهة  يف 

مبا  الف�صل،  هذا  اإىل  امل�صندة  القرارات 

لردع  الع�صكرية  القوة  ا�صتخدام  فيها 

الدولية.  ال�صرعية  على  املتمردة  الدولة 

ومعلوم اأن قرارات جمل�س االأمن املتعّلقة 

جاءت  االإ�صرائيلي   - العربي  بال�صراع 

ال�صاد�س،  الف�صل  اإىل  ا�صتناًدا  مبعظمها 

دول���ة ك��ربى  اأي  ال���ص��ت��ع��م��ال  ت��اف��ًي��ا 

االأمريكية  املتحدة  الواليات  ا  وخ�صو�صً

اإبطال  وبالتايل  )الفيتو(  النق�س  حق 

القرار واإجها�صه قبل �صدوره .

يقع  اإقليم  اأي  رعاية  اإّن  املقابل،  يف 

االأعمال  كانت  واإن  االح��ت��ال  حتت 

التي تقع فيه تتحمل م�صوؤوليتها الدولة 

ال�صرعية  عاتق  على  تبقى  املحتلة، 



املتحدة.  االأمم  املمثلة مبنظمة  الدولية 

حلفظ  باالأ�صا�س  كان  املنظمة  فقيام 

حق  ميثاقها  كفل  وقد  الدويل،  ال�صلم 

تقرير امل�صري، ونبذ �صيا�صة العدوان والقوة 

يف العاقات الدولية.

الدولية  القرارات  م�صمون  تكرار  اإّن 

�صواء �صدرت عن جمل�س االأمن اأو اأو�صت 

اأو  املتحدة،  لاأمم  العامة  اجلمعية  بها 

الدولية،  العدل  ملحكمة  فتاوى  كانت 

عن  تعرّب  الأنها  اإلزامية،  قوة  مينحها 

توّجه املجتمع الدويل واإرادته.

ف��امل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة وال��ق��ان��ون ال��دويل 

الدولية،  القوانني  من  وغريها  االإن�صاين 

قواعد  املحتلة  ال��دول��ة  بالتزام  تق�صي 

تطبيق  اإىل  خمالفتها  ت��وؤدي  واأع��راًف��ا 

مما  اجل��زائ��ي،  ال���دويل  الق�صاء  ق��واع��د 

يتيح ماحقة كبار امل�صوؤولني يف �صلطة 

وفق  اجلرمية  اأفعالهم  عن  االحتال 

هذه  وم��ن  ال��ف��ردي��ة.  امل�صوؤولية  ق��واع��د 

ال�صكان  ونقل  اال�صتيطان  االأف��ع��ال، 

التي  االأخرى  واجلرائم  والقتل  والتهجري 

يعاقب عليها القانون الدويل .

ال�صتيطان يف القوانني الدولية

لن�صو�س  خم��ال��ف  اال���ص��ت��ي��ط��ان  اإّن 

االإع�����ان ال��ع��امل��ي حل��ق��وق االن�����ص��ان، 

ال�صيا�صية،  للحقوق  العاملي  واالإع��ان 

القانون  مب��ب��ادىء  اخل��ا���س  واالإع����ان 

ال��وّدي��ة  ب��ال��ع��اق��ات  املتعلقة  ال����دويل 

جنيف  والتفاقيات  الدول،  بني  والتعاون 

ا  االأربعة املوؤرخة يف 12 اب 1949، وخ�صو�صً

هذه  اأحكام  وت�صري  الرابعة.  االتفاقية 

ن�صوب حالة احلرب، وهي  فور  االتفاقية 

وتن�ّس  اتباعها،  الواجب  القواعد  ل  تف�صّ

هدم  وعدم  والب�صر،  االأر�س  حماية  على 

وي�صاف  املحتل.  االإقليم  �صكان  منازل 

الربوتوكوالن  ال�صابقة،  االتفاقيات  اإىل 

امللحقان بها )6، 10، 1977(.

الدولية  املحكمة  نظام  ين�ّس  كما 

اخت�صاًرا  امل��ع��روف  ال��دائ��م��ة  اجلنائية 

اال�صتيطان  اعتبار  على  روم��ا،  بنظام 

وهو  االح��ي��ان،  معظم  ح��رب  ج��رمي��ة 

يف  جاء  اإذا  االإن�صانية  �صّد  جرمية  يعترب 

يف  حت�صل  التي  اال�صطهاد  جرائم  �صياق 

حاالت ال�صلم.

اأخرًيا، وعلى الرغم من رف�س دولة العدو 

االأهمية  غاية  يف  القرار  هذا  يبقى  له، 

فهو  اإي��ج��اب��ي��ة،  نتائج  عليه  وت��رتت��ب 

االحتال،  ل�صلطات  دويل  جترمي  �صّك 

وميكن البناء عليه يف املحافل الدولية، 

جرائم  مواجهة  يف  ال�صتثماره  وتطويره 

ت  التي ن�صّ القانونية  االآليات  العدو، وفق 

عليها القوانني الدولية .

املراجع: 

االل����ك����رتوين،  اجل����زي����رة  م���وق���ع   •
. 2016/12/24

• م��وق��ع وك��ال��ة م��ًع��ا االإخ��ب��اري��ة، 
 2 اخلليج،  جريدة  وموقع   ،2016/11/23

كانون الثاين 2017.

االأمم  ميثاق  من   25 امل��ادة  يف  ج��اء   •
االأمم  اأع�صاء  »يتعهد  االآت��ي:  املتحدة، 

االأم��ن  جمل�س  ق��رارات  بقبول  املتحدة 

وتنفيذها وفق هذا امليثاق«.

التنظيم  املجذوب،  حممد  الدكتور   •
احلقوقية،  احللبي  من�صورات  ال��دويل، 

بريوت، 2005، �صفحة 201.

• اتفاقية جنيف الرابعة )12 اآب 1949( 
اأن  االحتال  لدولة  يجوز  »ال   :49 امل��ادة 

ترحل �صكانها اإىل االأرا�صي املحتلة«. 

اجلزائية  الدولية  املحكمة  نظام   •
8-2-ب-8:  املادة  روما(  )نظام  الدائمة 

 ... التالية  اجلرائم  حرب  جرمية  تعترب 

مبا�صر  نحو  على  االحتال  دولة  »قيام 

اأو غري مبا�صر بنقل اأجزاء من �صكانها 

املدنيني اإىل االأرا�صي التي حتتلها ...«.
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تكّهنات

الرئي�س  اأّن  معلوم 

وعد  قد  كان  ترامب 

ب��اده  ���ص��ف��ارة  بنقل 

»ب�صرعة«  القد�س  اإىل 

من�صبه،  توليه  عقب 

تكهنات  اأث����ار  م��ا 

وتعليقات  وخم���اوف 

منها :

- اإّن اإقدام ترامب على هذه اخلطوة، ميثل احتقاًرا للقانون 

الدويل ولل�صيا�صة اخلارجية االأمريكية املاألوفة.

- اإّن نقل ال�صفارة للقد�س، قد يوؤدي اإىل اندالع انتفا�صة جديدة 

يف القد�س ال�صرقية، وال�صفة الغربية، وحالة من الغ�صب داخل 

اإ�صرائيل  و�صع عاقات  اإىل  اإ�صافة  واالإ�صامي،  العربي  العاملني 

ويف  املحك  على  بها،  عاقاتها  طّبعت  التي  العربية  بالدول 

اأو�صاع حرجة.

- على �صعيد العدو االإ�صرائيلي، �صوف يجني نتنياهو الكثري 

اإىل  االإ�صرائيليون  ينظر  و�صوف  وال��رب��ح،  التفوق  نقاط  من 

�صخ�صي  وكاإجناز  يهودي،  قومي  كحدث  االأمريكي  القرار 

املتعنت  املوقف  جدوى  تاأكيد  ذلك،  اإىل  وي�صاف  لنتنياهو. 

ما  الت�صوية،  عملية  جتاه  االإ�صرائيلية  اليمينية  للحكومة 

يدعم بالتايل ا�صتمرار االحتال وتو�صيع امل�صتوطنات، ويوؤكد 

اأن غياب احلّل ال�صيا�صي مع الفل�صطينيني ال ي�صكل عائًقا 

من  ا�صرتاتيجية  �صيا�صية  ومكا�صب  اإجن��ازات  حتقيق  اأمام 

الدرجة االأوىل.

...واحتمالت

وال�صاباك  ال�صرطة  وكذلك  االإ�صرائيلي،  اجلي�س  عر�س 

الوزراء،  من  وعدد  نتنياهو  احلكومة  لرئي�س  العام(،  )االأمن 

اإىل  االأمريكية  ال�صفارة  نقل  حال  يف  الت�صعيد  �صيناريوهات 

طلب  نتنياهو  اإّن  كبار  اإ�صرائيليون  م�صوؤولون  ويقول  القد�س. 

من االأجهزة االأمنية اال�صتعداد ملثل هذا االحتمال منذ حلظة 

واأ�صارت  االأبي�س.  البيت  يف  من�صبه  مهمات  ترامب  ت��ويل 

نتنياهو  اأن  اإىل  »ه��اآرت�����س«،  �صحيفة 

اأمنية  م�صاورات  جل�صة  عقد  قد  كان 

وزير  فيها  �صارك  املو�صوع،  حول  خا�صة 

اإردان،  جلعاد  الداخلي  االأمن  ووزير  ليربمان،  اأفيغدور  االأمن 

اأن  ال�صحيفة  ونقلت  وال�صاباك.  وال�صرطة  قادة اجلي�س  وكبار 

نتنياهو واآخرين اأو�صحوا اأن ال معلومات موؤكدة لديهم حول 

ما اإذا كان ترامب �صي�صدر فعًا بياًنا بنقل ال�صفارة، وال حول 

توقيت البيان. وعلم اأنه ال يوجد لدى ال�صاباك اأو اال�صتخبارات 

الع�صكرية اأو دائرة اال�صتخبارات يف ال�صرطة معلومات وا�صحة 

اأو تظاهرات يف حال �صدور  لتنفيذ عمليات  نوايا  بوجود  تنذر 

ال�صيناريوهات  هذه  اأحد  اأن  علم  كما  االأمريكي.  االإعان 

التي عر�صت على الوزراء، يتوقع اأن متّر العملية ب�صكل هادئ 

امل�صتويني  على  مقت�صًرا  الفل�صطيني  الرّد  يكون  واأن  ن�صبًيا، 

االإعامي وال�صيا�صي.

ع�صو  ع�صراوي،  حنان  �صّرحت  الفل�صطيني،  اجلانب  على 

قرار  ب��اأن  الفل�صطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 

اإىل  اأبيب  تل  من  اإ�صرائيل  يف  �صفارتها  نقل  املتحدة  الواليات 

القد�س، يعني حتّولها اإىل �صريك مبا�صر يف االحتال. وحّذرت 

اخلطوة  لهذه  ال�صلبية  التداعيات  من  الفل�صطينية  ال�صلطة 

الفل�صطيني  لل�صراع  �ص�صيا�صية  ت�صوية  حتقيق  فر�س  على 

عبا�س  حممود  الفل�صطيني  الرئي�س  و�صف  اإذ  االإ�صرائيلي، 

اخلطوة، لو مّتت، باأنها »�صتدمر عملية ال�صام« بني الطرفني.

هذه  اإّن  ايرو  مارك  جان  الفرن�صي  اخلارجية  وزير  قال  دولًيا، 

بينما  خطرية«،  عواقب  له  »ا�صتفزاًزا  �صت�صكل  اخلطوة، 

حّذر وزير اخلارجية االأمريكي ال�صابق جون كريي من خطر 

»انفجار �صامل يف املنطقة يف حال نقل ال�صفارة«. 

 1995 العام  يف  تبّنى  قد  االأمريكي  ال�صيوخ  جمل�س  وكان 

وال  اإ�صرائيل  دولة  »عا�صمة  القد�س  مدينة  اأّن  فيه،  جاء  قراًرا 

ق�ضايا 

اإعداد: اإح�صان مرت�صى�إقليمية

باحث يف ال�ضوؤون الإ�ضرائيلية
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نقل ال�ضفارة 

الأمريكية اىل القد�س

املالب�صات والتداعيات

املوؤ�صرات حول تداعيات احتمال نقل  اأهمية  الأبي�س من  البيت  قّلل 

يف  املحتلة  القد�س  اإىل  اأبيب  تل  من  اإ�صرائيل،  يف  الأمريكية  ال�صفارة 

وقت قريب. و�صّرح �صون �صباي�صر املتحدث با�صم البيت الأبي�س لوكالة 

»فران�س بر�س« قائاًل: »نحن ل نزال يف مراحل مبكرة جًدا لنناق�س هذه 

امل�صاألة«.



لكن  تق�صيمها«،  يجب 

داأب  ال��ق��رار  ه��ذا  �صدور  منذ 

على  االأمريكيون  الروؤ�صاء 

التوقيع على مذكرات كل 

6 اأ�صهر بتاأجيل نقل ال�صفارة 

حفاًظا على »م�صلحة االأمن 

وعلى  االأم��ريك��ي«.  القومي 

عاًما   36 م���رور  م��ن  ال��رغ��م 

اإ�صرائيل �صم اجلزء  على قرار 

القد�س  مدينة  من  ال�صرقي 

واإعان   ،)  1980( غربها  اإىل 

لها،  عا�صمة  املوحدة  املدينة 

اإال اأن املجتمع الدويل – مبا فيه الواليات املتحدة - مل يعرتف 

بالقد�س الكربى كعا�صمة للدولة العربية، وظل يعترب القد�س 

ال�صرقية جزًءا من االأرا�صي الفل�صطينية املحتلة.

�صواء  املتعاقبة،  االأمريكية  االإدارات  قاومت  االأثناء  هذه  يف 

جمل�س  وقرار  اإ�صرائيل  م�صاعي  اجلمهورية،  اأم  الدميقراطية 

املدينة  م�صري  ترك  �صيا�صة  والتزمت  ال�صفارة،  لنقل  ال�صيوخ 

للمفاو�صات النهائية بني الطرفني.

ماذا �صيح�صل؟

لقد اأعلن البيت االأبي�س اأنه يف املراحل االأولية، من مناق�صة 

االأمريكي  الرئي�س  يكون  القد�س،  اإىل  ال�صفارة  نقل  ق�صية 

النقل  اإعان  خيار  ويبدو  خيارات.  عدة  اأمام  ترامب  دونالد 

مع االإبقاء على القن�صلية االأمريكية يف القد�س ال�صرقية، هو 

اخليار االأكرث ترجيًحا، من دون ا�صتبعاد خيار االإعان عن 

وفيما  ال�صفارة.  لبناء  �صنوات  ت�صتغرق  قد  عملية  يف  ال�صروع 

ياأمل االإ�صرائيليون باأن يعمد ترامب اإىل نقل ال�صفارة مبا�صرة، 

فاإن الفل�صطينيني ياأملون باأن يبقي الو�صع على ما هو عليه، 

اإىل حني التو�صل اإىل اتفاق نهائي ب�صاأن م�صتقبل املدينة، وهو 

اأمر م�صتبعد يف املرحلة املنظورة.

االأمريكية  ال�صفارة  نقل  اإمكان  هو  املرّجح  وباخلا�صة، 

االأمريكية  القن�صلية  على  االإبقاء  مع  الغربية  القد�س  اإىل 

تتوىل   ،1948 العام  منذ  اأّنه  علًما  ال�صرقية،  القد�س  يف  العامة 

ال�صفارة االأمريكية يف تل ابيب م�صوؤولية العاقة مع اإ�صرائيل، 

العاقة  م�صوؤولية  العامة  االأمريكية  القن�صلية  تتوىل  فيما 

القن�صلية  اإدارية بني  �صلة  وجود  دون  ومن  الفل�صطينيني،  مع 

وال�صفارة، اإذ يرتبط كاهما ب�صكل منف�صل بوزارة اخلارجية 

االأمريكية.
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قالت الدميوقراطّية الأمريكّية كِلمتها، فاز 

رجل املال والأعمال، ودخل الرئي�س دونالد 

احلناجر  دح  �صَ على  الأبي�س  البيت  ترامب 

الأمريكّية  الوليات  يف  املعر�صة  الراف�صة 

احتجاًجا، اأو تخّوًفا من الغد الآتي امل�صكون بالقلق 

من اأن تاأخذ ال�صعارات النتخابّية ال�صادمة طريقها 

نحو التنفيذ.

مل يعد »اأمريكا اأوًل«، جمّرد �صعار، اإّنه عنوان نحو 

قيا�س طموحاته،  الرئي�س على  يريده  الذي  امل�صكون امل�صتقبل،  وه��و 

قّفازات حرير،  اإىل  املهادنة، ول حتتاج  تعرف  بدينامّية جريئة، طموحة، ل 

بل اإىل اإرادة ممتثلة لتنفيذ الأوامر، وحتقيق الرغبات بعيًدا من �صجيج امل�صاءلة، 

والكوابح القانونّية التي يرى يف عينيها َحَوًل، اأو غ�صاوة من البريوقراطّية الزائدة.

�صبع  رعايا  ا�صتقبال  بوقف  قرار  واخلارج،  الداخل  يف  جبهات  عّدة  على  معارك  فتح 

بر�صم  واإنذار  ق�صائًيا،  املالحقني  ال�صوابق،  اأ�صحاب  املهاجرين  وطرد  واإ�صالمّية،  عربّية،  دول 

طهران، وحائط فا�صل مع املك�صيك، وانتقاد لالحتاد الأوروبي، وتهديد بالن�صحاب من احللف 

حّكام  من  العديد  ومتّرد  والق�صاء،  الكونغر�س  مع  الداخل  يف  مفتوحة  ومواجهات  الأطل�صي، 

الوليات... واحلبل على اجلّرار.

بقلم: جورج علم
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اأمريكا 

اأول

مواجهات يف 

الداخل... واخلارج

اأم »م�صاركة الأعباء«؟

قيادة العامل

»وا�صنطن  �صحيفة  تفيد 

ترامب  انتخاب  اأّن  بو�صت« 

املتحدة  ل��ل��والي��ات  ��ا  رئ��ي�����صً

�صينهي، على االأرجح، قيادة 

بداأت  والتي  للعامل،  اأمريكا 

يف العام 1945.

وت�����ص��ي��ف: اإّن�����ه م���ن غري 

ترامب  يتخّلى  اأن  امل�صتبعد 

اأمريكا  بنتها  التي  التحالفات  عن 

وكانت  الثانية،  العاملية  احلرب  عقب 

م�صرية  املتحدة،  ال��والي��ات  لقّوة  ا  اأ�صا�صً

التي  البديلة  اجلديدة  اأمريكا  اأّن  اإىل 

على  منكفئة  �صتكون  �صيبنيها 

الذاتية،  م�صاحلها  وراء  جتري  نف�صها، 

واحلظر  االأ���ص��وار  ال�صتخدام  وم�صتعّدة 

لتحقيق  وال��ت��ع��ذي��ب  واالغ���ت���ي���االت، 

الُنظم  مع  �صراكات  وعقد  اأهدافها، 

التي ت�صبهها مثل رو�صيا.

وت�صري ال�صحيفة اإىل اأّن العامل �صيكون 

بالقّيم  ي��وؤم��ن��ون  ال��ذي��ن  اإىل  بالن�صبة 

اأ�صّد برودة، واأكرث  الليربالية االأمريكّية 

خطًرا.

يتمّتع  اأمريكا  رئي�س  اأّن  توؤّكد  وهي 

القومي  االأم����ن  جم���ال  يف  ب�صلطات 

اآخ��ر،  جم��اٍل  اأّي  يف  �صلطاته  من  اأو�صع 

وتنفيذ  احل���روب،  �صّن  فبا�صتطاعته 

مع  �صفقات  وعقد  اأمنية،  عمليات 

احلكومات االأجنبّية باأقّل االعرتا�صات 

والت�صريعّي��ة  الق�صائي�ة  ال�صلطت�ني  م�ن 

يف الباد.

اأمثلة  بو�صت«  ال���»وا���ص��ن��ط��ن  وت���ورد 

ا ي�صتطيع ترامب اأن ينّفذه من  كثرية ملمِ

اأخرى،  جهٍة  من  معّطل  اعرتا�س  دون 

فتقول اإّن باإمكانه اال�صتياء على نفط 

العراق اأو �صوريا، كما اقرتح مراٍت عّدة. 

مراقبة  عمليات  ينّفذ  اأن  وباإمكانه 

على   - الكونغر�س  اإب��اغ  دون  من   –
االأجانب، اأو اإلغاء تقييد اأوباما لعمليات 

االغتيال التي تنّفذها الطائرات امل�صرّية، 

اأو اإغاق قواعد اأمريكّية يف اخلارج، اأو 

اأو  اليابان،  من  اأمريكّية  قوات  �صحب 

كوريا اجلنوبّية، اأو اأوروبا.

االأع��م��ال  اإّن  ال�صحيفة:  وت�صيف 

تخ�صع  ترامب  ينّفذها  اأن  يتوّقع  التي 

ال  اأّن��ه  عنه  الثابت  لكن  للتخمني، 

للواليات  التقليدّية  التحالفات  يحرتم 

حلف  اإىل  املك�صيك  م��ن  امل��ت��ح��دة، 

واالأم��ر  اليابان.  اإىل  االأطل�صي،  �صمال 

الثاين الثابت عنه، اأّنه يتمّتع بعاقات 

الرئي�س  مع  ال�صيء  بع�س  وغام�صة  قوّية 

الرو�صي فادميري بوتني.

االأمر ال يتطّلب  اإّن  القول:  اإىل  ومت�صي 

ر�صمّية  خطوة  اأّي  ات��خ��اذ  ت��رام��ب  م��ن 

لاأمن  ا  اأ�صا�صً ظّل  الذي  »الناتو«  لتدمري 

ك��رّر  ف���اإذا   ،1949 ال��ع��ام  منذ  ال��غ��رب��ي 

كرئي�س ما كان يرّدده وهو مر�صح، عن 
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عن  بالدفاع  تقوم  ال  رمبا  اأمريكا  اأّن 

دول اأوروبا الو�صطى وال�صرقّية التي تتعّر�س 

للتهديد الرو�صي، فاإّن تلك الدول �صتهرع 

اإىل القيام برتتيبات خمتلفة، مبا فيها 

عقد �صفقات خا�صة مع مو�صكو.

لعبة كي�صنجر

ك��ت��ب ال�����ص��ح��ايف االأم���ريك���ي ج��ون 

بومفريت مقااًل ا�صتعر�س فيه العاقات 

التي  ال�صينّية   – الرو�صّية   – االأمريكّية 

كتبه:  ومما  املا�صية.  العقود  �صهدتها 

االأمريكي  الرئي�س  قام  عاًما،   45 قبل 

مبحاولة  نيك�صون  ريت�صارد  ال�صابق 

)االإحت���اد  »امل��ث��ّل��ث«  ت�صكيلة  تغيري 

ال�صوفياتي – الواليات املتحدة – ال�صني(، 

على  باخرتاٍق  القيام  على  راهن  حيث 

ويف  بكني.  مع  العاقات  تطوير  �صعيد 

4 �صباط من العام 1972 اأجرى نيك�صون 

القومي  االأمن  ل�صوؤون  لقاًء مع م�صت�صاره 

بحث  بغية  كي�صنجر  ه��ري  اآن���ذاك، 

زيارته اإىل ال�صني. قال كي�صنجر للرئي�س 

»اإّن  ال��ل��ق��اء:  ه��ذا  خ��ال  نيك�صون 

الرو�س على حّد  مثل  ال�صينينّي خطرون 

التاريخي  املنظور  من  اأّنهم  وحتى  �صواء، 

اأك���رث خ��ط��ورًة م��ن ال��رو���س. واأ���ص��اف 

 20 بعد  نيك�صون،  الرئي�س  خماطًبا 

�صنة، اإذا كان الرئي�س االأمريكي القادم 

على  �صيعتمد  فهو  مثلكم،  حكيًما 

الرو�س يف �صيا�صته �صد ال�صينينّي؟!«.

اقرتح  قد  كان  كي�صنجر  اأّن  يذكر 

توازن  »لعبة  ا�صتخدام  نيك�صون  على 

القائمة  التناق�صات  وا�صتغال  القوى« 

بني مو�صكو وبكني يف ذلك الزمان.

الرئي�س  �صلوك  اأّن  اإىل  بومفريت  واأ�صار 

اإعادة  اإمكان  يدر�س  باأنه  يفيد  ترامب 

حيال  االأمريكّية  ال�صيا�صة  يف  النظر 

�صيا�صة  اعتماد  اإىل  دع��ا  فهو  ال�صني. 

ومكاملاته  )ت�صريحاته  اإزاءه��ا  قا�صية 

رئي�صة  مع  ات�صااًل  واأج��رى  الهاتفّية(، 

تايوان، وذلك للمرة االأوىل منذ عقود، وقد 

اأثارت هذه املكاملة حفيظة بكني. ويف 

وقت الحق اأعرب ترامب خال مقابلة 

مع قناة »فوك�س نيوز« االأمريكّية عن 

وا�صنطن  ك  مت�صّ �صوابية  يف  �صكوكه 

ال��واح��دة«،  »ال�صني  �صيا�صة  مب��ب��ادىء 

منذ  املّتحدة  ال��والي��ات  مار�صتها  والتي 

اإىل  نيك�صون  للرئي�س  التاريخّية  الزيارة 

ال�صني، مّتهًما ال�صني بارتكاب مكائد 

جتارّية.

ولفت بومفريت اأّن ال�صني مل تعد حالًيا 

كانت  ال��ذي  الفقري«  »امل�صتنقع  ذلك 

اأر�صلت  فبكني   ،1872 العام  يف  عليه 

رًدا  ال�صني اجلنوبي  اإىل بحر  طائرة قاذفة 

على مكاملة ترامب مع رئي�صة تايوان. 

اأما رو�صيا، فيرتاأ�صها ال�صخ�س )فادميري 

اإىل  باده  نفوذ  اإع��ادة  يريد  الذي  بوتني( 

انهيار  قبل  عليه  كان  ال��ذي  امل�صتوى 

االحتاد ال�صوفياتي.

رغبة  اإّن  بالقول:  بومفريت  واختتم 

دون���ال���د ت���رام���ب يف ال��ل��ع��ب ب���»ل��ع��ب��ة 

احلايل،  التوازن  ظ��روف  يف  كي�صنجر« 

ميكن  ال  ال��راه��ن  ال��ع��امل  اأّن  تعني 

التنّب�وء به.

التمييز �صّد ال�صود

وت�������ص���اءل ال���ك���ات���ب ن��ي��ك��وال���س 

كري�صتوف )مقال يف �صحيفة »نيويورك 

اإّنه  وقال  عن�صري؟  ترامب  هل  تاميز«: 

وزارة  اأن  ليجد  القدمية  امللفات  اإىل  عاد 

ووالده  ترامب  قا�صت  قد  كانت  العدل 

فريد ترامب ب�صبب متييزهما �صّد ال�صود 

يف اإيجارات املنازل.

الق�صّية  اأوراق  ا�صتعر�س  اأّن��ه  واأو���ص��ح 

واأّن  الوثائق،  من  األ��ف  عن  تزيد  التي 

احلكومة كانت قد جمعت اأدّلة تثبت 

اأّن ال�صركة العقارّية التي كان يديرها 

دونالد ترامب كانت متار�س متييًزا �صد 

ال�صود، مبا يف ذلك اأولئك الذين يعملون 

يف اجلي�س.

يف  بروين  فرانك  الكاتب  انتقد  كما 

ترامب،  ت�صريحات  عينها  ال�صحيفة 

وقال اإّنه م�صتعد للتخّلي عن القيم التي 

جتعل من الواليات املتحدة بلًدا عظيًما، 

وعن التحالفات التي جتعل الباد اأكرث 

اأمًنا. واأ�صار اإىل اأّن ترامب قال اإّن باده قد 

ال تهّب للدفاع عن دولة يف حلف �صمال 

االأطل�صي )الناتو( اإذا ما غزاها بوتني.

كا�صربوف  غ���اري  ال��ك��ات��ب  وذّك���ر 

بو�صت«  ال�»وا�صنطن  ن�صرته  مقال  يف 

ب��خ��ط��اب ت��رام��ب يف م��وؤمت��ر احل��زب 

)والي��ة  كليفاند  مبدينة  اجلمهوري 

�صاعة،  من  الأك��رث  امتّد  ال��ذي  اأوهايو( 

باأّنه كان مظلًما وخميًفا، ويبعث على 

ر�صم  ترامب  اأّن  اإىل  واأ�صار  الكراهية. 

داخل  لاأو�صاع  قامتة  �صورة  بخطابه 

اأّنه  معترًبا  وخارجها،  املتحدة  الواليات 

جاء يف فرتة يهيمن فيها الفقر والعنف 

العامل،  وال��دم��ار يف  واحل���روب  ب��اده،  يف 

وباأي  ولكن كيف،  يغرّي،  اأن  يريد  واأّنه 

�ثمن؟!

ال�صرق الأو�صط

خطى  االأو���ص��ط  ال�صرق  زعماء  يتتبع 

�صيا�صة احلاكم �صعيًدا يف البيت االأبي�س 

كّل  على  للوقوف  واهتمام،  ب�صغٍف 

واأبعاده  والنظر بخلفياته  جديٍد وطارىء، 

وانعكا�صاته على دول املنطقة.

ا  بع�صً اأّن  بو�صت«  ال�»وا�صنطن  وت��رى 

االأو�صط  ال�صرق  يف  ترامب  اأه��داف  من 

باراك  اأه��داف  عن  كثرًيا  يختلف  ال 

والتعاون  رو�صيا،  بدعم  املتمّثلة  اأوباما، 

االإرهابّية،  اجلماعات  ملحاربة  معها 

تلك  ملحاربة  العربية  الدول  دعم  ا  واأي�صً

اجلماعات، مع اأّن معظم تلك االأهداف 

التي �صعى اإليها اأوباما مل يتحّقق.

وتنقل ال�صحيفة عن تيودور كارا�صك، 

توّقعه  �س،  املتخ�صّ ال�صيا�صي  املحّلل 

اخلارجية  ترامب  �صيا�صة  تعتمد  ب��اأن 

االإ�صامّية«  الدولة  »تنظيم  حماربة  يف 

على تعزيز التعاون مع رو�صيا، ومع الدول 

ا، م�صرًيا اإىل اأّن هذا االأمر قد  العربية اأي�صً

االإدارة  الدول لدى  اإعادة ترتيب  ُي�صهم يف 

االأمريكّية.

العديد  اأّن  اإىل  ك��ارا���ص��ك  وي�����ص��ري 
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كانت  االأو���ص��ط،  ال�صرق  يف  ال��دول  من 

اإاّل  اأوباما،  اإدارة  مع  م�صحونة  عاقاتها 

اأّن و�صول ترامب اإىل الرئا�صة لقي ترحيًبا 

من دول مثل تركيا وم�صر، حيث اعترب 

بالعاقات  النظر  الإع��ادة  فر�صة  و�صوله 

املتوّترة مع وا�صنطن.

اأن��درو  الباحث  ب��اأّن  ال�صحيفة  وتفيد 

تابلر من معهد وا�صنطن، اأبدى ا�صتغرابه 

حول كيفية َجمع ترامب بني مقاتلة 

اإيران،  نفوذ  وتقلي�س  »داع�س«،  تنظيم 

موجودة  اإي���ران  اأّن  جيًدا  يعرف  فيما 

تقوم مبحاربة  وهي  فعلًيا،  االأر�س  على 

اجلماعات االإرهابّية.

تلك  ك���ل  ب���ني  اجل��م��ع  اأّن  ي��ب��دو 

والتوفيق  االأو�صط  ال�صرق  يف  املتناق�صات 

بينها، �صيكون مهمة ع�صرية اأمام اإدارة 

ترامب، اإاّل اأّنها ال تبدو م�صتحيلة.

يف  �صميث  اإري��ك  ال�صحايف  ويتحّدث 

نظرة  عن  تاميز«  »نيويورك  �صحيفة 

الرئي�س  اإىل  العربّية  ال��دول  من  العديد 

اخلليج  يف  النا�س  اأّن  معترًبا  ترامب، 

ي�صعرون مبوجات ال�صدمة ال�صيا�صية من 

نتائج االنتخابات الرئا�صّية االأمريكّية، 

وال��ق��ادة  الدبلوما�صّيون  ي��ق��ول  حيث 

اإّنهم  القيادات،  و�صائر  الع�صكرّيون 

لرتامب  وج��ه  اأّي  ويت�صاءلون،  خائفون 

هل  ا،  رئي�صً اأ�صبح  اأن  بعد  �صيظهر 

يوقف  باأن  وعد  الذي  الرئي�س  �صيكون 

ال��ث��وار  ملجموعات  االأم��ريك��ي  ال��ع��ون 

ال�صوريني، التي تدعمها الكثري من دول 

د باأن  املنطقة؟ اأم الرئي�س ترامب الذي يعمِ

االإقليم؟  دول  بع�س  مع  حازًما  يكون 

عاًما  قائًدا  فته  ب�صمِ ترامب،  �صيعّزز  وهل 

الع�صكري  ال��وج��ود  امل�صلحة،  للقوات 

�صيتجّنب  اأّنه  اأم  االأمريكي يف اخلليج، 

اإنفاق املزيد من ثروة اأمريكا يف منطقة 

تهم العادلة  راأى اأّن اأهلها ال يدفعون ح�صّ

من تكاليف اأمنهم؟

اآميل  الباحث  عن  ال�صحيفة  وتنقل 

للدرا�صات  الدويل  املعهد  من  هوكاييم 

اال�صرتاتيجّية، يف مكتب ال�صرق االأو�صط 

ترامب  اأن مييل  »اإما  قوله:  البحرين  يف 

غياب  مع  االأدن���ى  باحلّد  التدّخل  اإىل 

التعقيدات  فهم  اأو  ال�صاملة  ال��روؤي��ة 

باأن  يخاطر  اأن  اأو  االأو���ص��ط،  ال�صرق  يف 

يف  بق�صوة  ويت�صّرف  ا�صتفزازًيا،  يكون 

تتم  اأن  يجب  اأزم���ة 

اأو  ج���ي���ًدا،  اإدارت���ه���ا 

يعمل على تهدئتها؛ 

عر�صة  ترامب  ويبدو 

فظيع  ���ص��يء  ل��ق��ول 

الرتاجع  حم��اول��ة  ث��م 

عنه، واإّنه بهذا ي�صّبب 

ال�صرر ملكانة اأمريكا 

وعاقاتها  و�صدقيتها 

ال�صرق  يف  النا�س  مع 

االأو�صط«.

ك����ذل����ك، ت��ن��ق��ل 

االأدم��ريال كيفني  نائب  ال�صحيفة عن 

اخلام�س  االأ�صطول  يقود  ال��ذي  دونيغان 

»النا�س  قوله:  البحرين،  يف  وقاعدته 

م��اذا  ل���ريوا  ينتظرون  هنا  املنطقة  يف 

�صيح�صل... وهم قلقون لرَيوا ما اإذا كان 

�صيح�صل التغيري يف بع�س اجلوانب«.

وت�صيف ال�صحيفة، اإن كان ترامب يثري 

ك، فاإّن اختياراته للمنا�صب  القلق وال�صّ

الكثري  تثري  القومي  االأمن  الكبرية يف 

ت�صّمنت  فقد  اال�صتفهام.  عامات  من 

فلني  مايكل  فيرتان  املتقاعد  الفريق 

 13 يف  )ا�صتقال  القومي  لاأمن  م�صت�صاًرا 

ورئي�س  املتقاعد  البحرية  ولواء  �صباط(، 

جيم�س  للبنتاغون  املركزّية  القيادة 

ماتي�س وزيًرا للدفاع، والرئي�س التنفيذي 

ريك�س  موبيل«  »اإك�����ص��ون  ل�صركة 

وبح�صب  للخارجّية.  وزي��ًرا  تيلر�صون، 

ثل  ممِ �صيكون  تيلر�صون  فاإّن  ال�صحيفة، 

�صفقات  حتقيق  اإىل  ي�صعى  رئي�صه، 

احلمات  �صّن  اإىل  ال�صعي  من  اأك��رث 

وهي  االإن�صان.  حقوق  انتهاكات  �صد 

موبيل«  »اإك�صون  �صركة  اأّن  اإىل  ت�صري 

الوطنية  ال�صركة  مع  قوية  عاقة  لها 

القطريني  �صاركت  وقد  قطر،  للنفط يف 

خليج  يف  امل�صال  الغاز  حمطة  بناء  يف 

ال�صترياد  م�صّممة  وه��ي  املك�صيك، 

ا. الغاز، ولت�صديره اأي�صً

ماتي�س  اجل��رال  ب��اأّن  كذلك،  وتفيد 

والقادة  الدبلوما�صيني  مدح  على  ح�صل 

يف  امل��خ��اب��رات  وم�����ص��وؤويل  الع�صكرينّي 

»ب�صقورّية«  تعامل  كونه  املنطقة، 

البيت  اأّن  االإقليم، حتى  دول  اإحدى  مع 

العامة  للقيادة  رئا�صته  اخت�صر  االأبي�س 

العام 2013. مع ذلك، فهو لي�س م�صعًا 

دموية  املعارك  اأكرث  قاد  الأّنه  للحروب، 

ويعرف  واأفغان�صتان،  العراق  يف كٍل من 

جيًدا التكلفة الب�صرية لل�صراع. كما 

اإيران  النووي مع  االتفاق  اإلغاء  اأّن  يعرف 

ال�صرر  اإحل��اق  �صاأنه  من   – مّت  ما  اإذا   –
باأمريكا.

ُيقلق  ترامب  ب��اأّن  ال�صحيفة  وتوؤّكد 

االإي��راين  الدفاع  وزير  اأّن  اإاّل  االإيرانيني، 

مواجهة  اأّي  ب��اأّن  يوؤّكد  ديغان  ح�صني 

للدول  بكارثة  �صتنتهي  اأمريكا  مع 

م�صيًفا:  واإ�صرائيل.  ال�صغرية  العربية 

وكونه  ترامب،  �صخ�صية  اإىل  »بالنظر 

لي�س  فاإّنه  بالدوالر،  التكاليف  يقي�س 

من املحتمل اأن يقوم باأّي عمٍل قوّي �صّد 

بلدنا«.

تقريرها  ت��امي��ز«  »ن��ي��وي��ورك  وتختم 

امل�صري  اخلارجية  وزير  قول  اإىل  باالإ�صارة 

�صيكون  »ترامب  فهمي:  نبيل  ال�صابق 

مر�صًحا  ب�صفته  انتخابه  مّت  ت��رام��ب.. 

يف  ه��ذا  و�صينعك�س  للتغيري،  ي�صعى 

اأكرث  �صتكون  وحتالفاته  �صيا�صاته  اأّن 

جتارية، وتقوم على م�صاركة االأعباء«.





الأرقام املوجعة

حّذرت منّظمة االأمم املتحدة للطفولة 

املن�صرم  العام   UNICEF ال�»يوني�صيف« 

يف  طفل  مليون   14 نحو  اأن  من   ،)2016(

ما  اأي  اأفريقيا،  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق 

هذه  يف  االأط��ف��ال  ع��دد  من   %40 يقارب 

ب�صبب  باملدار�س  يلتحقون  ال  البلدان، 

ووفق  بلدانهم.  يف  امل�صّلحة  ال�صراعات 

يف  طفل  م��اي��ني   3 ف���اإّن  التقرير  ه��ذا 

و2  �صوريا،  يف  طفل  مليون  و2.4  العراق، 

مليون طفل يف ليبيا، و3.1 مليون طفل يف 

ال�صودان، و2.9 مليون طفل يف اليمن، مل 

يتمكنوا من االلتحاق باملدار�س ب�صبب 

احلرب. وك�صفت املنظمة اأن اأكرث من 

واليمن  و�صوريا  العراق  يف  مدر�صة   8850

اآالف  اأن  كما  ت�صررت،  اأو  دمرت  وليبيا 

املعلمني فّروا من هذه الدول. ويعلق املدير 

�صامة  بيرت  لل�»يوني�صيف«  االإقليمي 

على ذلك بقوله:

دّمرت فقط،  التي  املدار�س هي  »لي�صت 

والفر�س  االأحام  بل  ا،  اأنقا�صً وا�صبحت 

امل�صتقبلية جليل كامل من االأطفال«.

دور الأطفال يف احلرب

من  كثري  يف  ب��ارًزا  دوًرا  االأطفال  اأّدى 

فقد  اليوم.  وحتى  القدمي  منذ  احل��روب 

ال�صغر  منذ  ال��ت��دري��ب  يتلقون  ك��ان��وا 

يف  حماربني  وفر�صاًنا  ج��ن��وًدا  لي�صبحوا 

���ص��رورات  م��ن  ذل��ك  وك��ان  امل�صتقبل. 

الرجولة  ع��امل  يف  للدخول  حت�صريهم 

اعتماًدا  والفرو�صية يف جمتمعات تعتمد 

والع�صكرية،  البدنية  القوة  على  كلًيا 

وت��ع��ت��رب ال���ت���دّرب ع��ل��ى ال���دف���اع عن 

احلياة  بدهيات  من  ال�صغر  منذ  النف�س 

البقاء.  و���ص��رورات 

وم���ع ت��غ��رّي منط 

املجتمعات  حياة 

وط�����ب�����ي�����ع�����ة 

ت���رك���ي���ب���ت���ه���ا 

والفكرية  واالقت�صادية  االجتماعية 

القتال  مهمات  اأ�صبحت  وال�صيا�صية، 

الرا�صدين  باجلنود  حم�صورة  واحل���روب 

ع�صر  بداأ  وبالتايل  واملدربني.  املتخ�ص�صني 

جديد من التغيري يف املفاهيم والتقاليد، 

القتال  ميادين  عن  االأط��ف��ال  اأبعد  ما 

تقريًبا.  الر�صد  �صّن  بلوغ  حتى  واحل��رب 

حقوق  �صرعة  اإق��رار  نتيجة  ذلك  وكان 

وفق  الطفل  حقوق  و�صرعة  االن�����ص��ان، 

العاملية  ميثاق ع�صبة االأمم بعد احلرب 

االأوىل، وميثاق االأمم املتحدة بعد احلرب 

العاملية الثانية.

ع�صكرية  باأعمال  االأطفال  قام  لقد 

من  عدد  يف  م�صاركتهم  خال  مهمة 

م��روًرا  القدمية  الع�صور  منذ  احل���روب، 

الع�صور  اإىل  و���ص��واًل  الو�صطى،  بالع�صور 

اأوروب��ا  دول  خمتلف  يف  وذل��ك  احلديثة. 

واآ�صيا واأفريقيا واأمريكا.

ومنذ �صبعينيات القرن املا�صي، انطلقت 

وتوقيع  م��ع��اه��دات  لتنظيم  دع���وات 

اتفاقات دولية بهدف و�صع حّد الإ�صراك 

النزاعات  يف  وا�صتخدامهم  االأط��ف��ال 

قبل  الدول(،  قبل  )بخا�صة من  واحلروب 

بلوغهم �صن اخلام�صة ع�صرة.

اال���ص��ت��غ��ال  اأو  اال���ص��ت��خ��دام  ي��ت��خ��ذ 

اأو  االأ�صكال  اليوم  لاأطفال  الع�صكري 

املظاهر االآتي ذكرها: 

مبا�صًرا  دوًرا  االأط���ف���ال  ي��ت��وىّل  اأن   _

القت��ال  جبه��ات  يف  وعملياتًي��ا 

وخط��وط النار.

وهذا  الدعم،  مبهمات  يكّلفوا  اأن   -

ينطوي على خطر ج�صيم وم�صقة بالغة، 

حيث  حّمالني  بو�صفهم  يعملوا  كاأن 

حمل  ع��بء  حتت  الغالب  يف  ي��رزح��ون 

اأو  ال��ذخ��ائ��ر،  فيها  مب��ا  كبرية  اأث��ق��ال 

ينقلون اجلنود امل�صابني.

- اأن ي�صتخدم بع�س االأطفال يف مهمات 

اال�صتطاع، اأو كر�صل اأو طهاة، اأو لتنفيذ 

الفتيات  اأم��ا  اأخ��رى.  روتينية  واجبات 

فهن يعانني من حالة اال�صت�صعاف ب�صورة 

العمل  على  ُيجرَبن  ما  وغالًبا  خا�صة، 

كاإماء اأو لاأغرا�س اجلن�صية.

اأعمال  يف  االأطفال  ا�صتخدام  يتّم  اأن   -

وهذه  كانتحاريني،  وبخا�صة  االإره��اب، 

احلديثة  احل���رب  ظ��واه��ر  م��ن  ظ��اه��رة 

والعقائد  االأف��ك��ار  بع�س  اإىل  امل�صتندة 

الدينية املتع�صبة والتكفريية.

ك���دروع  االأط���ف���ال  ي�صتخدم  اأن   -

اإعداد: د. اأحمد علو

عميد متقاعد

در��ضات 

و�أبحاث
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الأطفال واحلرب

اأجيال الأحالم الزائفة 

والفر�س ال�صائعة 

حا�صر مفخخ 

وم�صتقبل ملغوم

املواثيق والأعراف الدولية مل ت�صتطع حماية اأدنى حقوق الأطفال. 

واإذا كان العامل قد �صهد منذ القدم ا�صتخدام الأطفال وا�صتغاللهم يف 

احلرب، فاإّن هذه الظاهرة تربز اليوم بفجاجة، وتوّجه اإىل الإن�صانية 

اأ�صّد ال�صفعات اإيالًما.
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ال�صيا�صية  الدعاية  الأغرا�س  اأو  ب�صرية، 

عند بع�س االأطراف املتحاربة.

تعريف اجلندي الطفل

Child soldier
القانونية  التعريفات  معظم  تتفق 

الطفل  اجلندي  اأن  على  اليوم  املتداولة 

»هو اأي �صخ�س دون �صّن الثامنة ع�صرة من 

ع�صكرية  قوة  مل�صلحة  متطوع  العمر، 

ر�صمية )دولة(، اأو غري ر�صمية )منظمات 

ُم�صتخَدم  اأو  جمّند،  اأو  ال��دول(،  غري  من 

منظمة  اأو  ع�صكرية  ق��وة  بوا�صطة 

كانت،  �صفة  اأي  وحت��ت  ع�صكرية 

والفتيات  والغلمان  االأط��ف��ال  وبخا�صة 

الذين يتّم ا�صتخدامهم ب�صفة حماربني، 

اأو طهاة، اأو حّمالني، اأو جوا�صي�س، اأو حتى 

الأغرا�س جن�صية«.

ح�صاد الطفولة يف ال�صراعات امل�صّلحة

اأودت  القرن،  املن�صرم من هذا  العقد  يف 

يزيد على  ما  بحياة  امل�صّلحة  ال�صراعات 

مليوين طفل وفق تقارير ال�»يوني�صيف«، 

اآخرين  مايني  �صتة  نحو  تعر�س  بينما 

احل��ي��اة.  مل���دى  اإع���اق���ات  اأو  الإ���ص��اب��ات 

كذلك، اأ�صبح نحو مليون طفل يف عداد 

اليتامى. وت�صري اإح�صائيات حديثة )العام 

300.000 طفل قد  اأكرث من  اأن  اإىل   )2015

واأجربوا  واجليو�س  امليلي�صيات  يف  ُجّندوا 

على حمل ال�صاح.

ويوجد اليوم مئات االآالف من االأطفال 

معظم  يف  جنوًدا  بو�صفهم  امُل�صتخَدمني 

ومن  العامل،  ح��ول  امل�صّلحة  النزاعات 

غ��ري اجل��ي��و���س ال��ر���ص��م��ي��ة. ك��ث��ري من 

وم�صتلبون،  خمتطفون  االأطفال  ه��وؤالء 

الدماغ  لغ�صل  اأو  لل�صرب  تعّر�صوا  وق��د 

اإىل  اآخ���رون  ين�صم  فيما  الإخ�صاعهم، 

اجلماعات امل�صّلحة فراًرا من الفقر اأو من 

اأجل حماية جمتمعاتهم، اأو انطاًقا من 

�صعور برغبة االنتقام، اأو الإ�صباع العاطفة 

الدينية، اأو الإغراء نف�صي ما، كما حدث 

يف جتنيد كثري من االطفال مع تنظيم 

»داع�����س«. وم��ن امل��اح��ظ، وف��ق بع�س 

االأطفال  تطويع  اأن  احلديثة،  الدرا�صات 

يف  يطيل  احلرب  يف  واإ�صراكهم  اجلنود 

اأمد احلروب االأهلية والنزاعات امل�صّلحة 

ب��ني ح��رك��ات ال��ت��م��رد واحل��ك��وم��ات 

املحلية يف معظم االأحيان.

املوقف الدويل من تزايد ا�صراك 

الأطفال يف النزاعات امل�صّلحة

للعام  جنيف  بروتوكويل  توقيع  بعد 

للعام  جنيف  باتفاقية  امللحقني   1977

1949، واللذين مينعان ا�صتخدام االطفال 

وتطويعهم لغايات ع�صكرية، قبل �صن 

ال�15، مل تتوقف ظاهرة الزّج باالأطفال يف 

الظاهرة  هذه  وبدت  والنزاعات،  احلروب 

العامل،  من  متفرقة  اأماكن  يف  وا�صحة 

وهذا ما اأكدته اللجنة الدولية لل�صليب 

�صاحبة  اجل��ه��ة  باعتبارها  االأح��م��ر، 

الو�صاية االأ�صلية يف الرقابة على تطبيق 

التي  وامل��ب��ادئ  االإن�صاين  ال��دويل  القانون 

يحميها.

للعام  ن�صرتها  يف  اللجنة  حتّدثت  فقد 

تزيد  ال  اأط��ف��ال  ا���ص��رتاك  ع��ن   ،1984

اأعمارهم عن اإحدى ع�صرة اأو اثنتي ع�صرة 

من  كثرية  اأماكن  يف  القتال،  يف  �صنة 

اخلليج  )حرب  واإيران،  كالعراق  العامل 

االأوىل( واأمريكا الو�صطى واآ�صيا واأفريقيا. 

املخالفة  اإىل  وا�صحة  اإ���ص��ارة  ذل��ك  ويف 

ال�صريحة ملبادئ القانون الدويل االإن�صاين. 

وقد اأّيدها يف ذلك تقرير لل� »يوني�صيف« 

الدرا�صة  اأن  فيه  ورد  العام 1986،  �صادر يف 

عن  اأ���ص��ف��رت  املنظمة  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي 

اكت�صاف اأكرث من ع�صرين دولة ت�صمح 

اأعمارهم  تراوح  الذين  االأطفال  باإ�صراك 

ورمبا  ع�صرة،  والثامنة  العا�صرة  بني  ما 

الع�صكري،  التدريب  يف  ذلك،  من  اأقل 

واالأن�صطة غري الر�صمية املت�صلة باحلروب 

ويف  بل  التحرير،  جيو�س  ويف  االأهلية، 

احلروب الدولية اأحياًنا، واأّن هذه الظاهرة 

اأفريقيا  يف  النزاع  مناطق  فى  تتفاقم 

واآ�صيا واأمريكا الاتينية.

وبناًء على هذه التقارير وغريها، بذلت 

جهود دولية حثيثة يف اأثناء اإعداد م�صروع 

حتديد  بهدف  الطفل،  حقوق  اتفاقية 

اأن  لاأطفال  دونها  يجوز  �صّن ال  واعتماد 

اأن  العدائية، على  االأعمال  ي�صاركوا يف 

والثامنة  ع�صرة  اخلام�صة  بني  ما  تكون 

اتفاقية  م��ن   38 امل���ادة  اأن  اإاّل  ع�صرة. 

حقوق الطفل املوؤرخة يف 20 ت�صرين الثاين 

فقد  ذلك،  تقدم يف  اأي  ت�صّجل  1989، مل 

جاءت تكراًرا للفقرة 2 من املادة 77 من 

ن�صها:  وه��ذا  االأول،  جنيف  بروتوكول 

»يجب على اأطراف النزاع اتخاذ كافة 

عدم  تكفل  التي  امل�صتطاعة،  التدابري 

بعد  يبلغوا  مل  الذين  االأطفال  ا�صرتاك 

�صن اخلام�صة ع�صره يف االأعمال العدائية 

االأط���راف،  ه��ذه  وعلى  مبا�صرة،  ب�صورة 

بوجه خا�س، اأن متتنع عن جتنيد هوؤالء 

على  ويجب  امل�صّلحة.  قواتها  يف  ال�صغار 

اأطراف النزاع يف حالة جتنيد هوؤالء ممن 

بلغوا �صن اخلام�صة ع�صرة ومل يبلغوا بعد 

الثامنة ع�صرة، اأن ت�صعى الإعطاء االأولوية 

ملن هم اأكرب �صًنا...«.

 ،2000 للعام   OPAC اتفاقية  ولكّن 

�صمحت لبع�س الدول )انكلرتا والواليات 

من  ابتداء  االأ�صخا�س  بتطويع  املتحدة( 

عدم  ب�صرط  واإمن���ا  �صنة،  و17   16 عمر 

�صنة   18 بلوغهم  قبل  للحرب  اإر�صالهم 

من العمر.

االختياري  الربوتوكول  4 من  املادة  اأما 

لاتفاقية نف�صها )OPAC(، فقد ن�صت 

على ما ياأتي:

1. ال يجوز اأن تقوم املجموعات امل�صّلحة 

املتميزة عن القوات امل�صّلحة الأي دولة يف 

اأي ظرف من الظروف بتجنيد اأو ا�صتخدام 

يف  ع�صرة  الثامنة  �صن  دون  االأ�صخا�س 

االأعمال احلربية.

2. تّتخذ الدول االأطراف جميع التدابري 

التجنيد  ه��ذا  ملنع  عملًيا  املمكنة 

واال�صتخدام، مبا يف ذلك اعتماد التدابري 

املمار�صات  هذه  حلظر  الازمة  القانونية 

وجترميها.

مبوجب  امل��ادة  هذه  تطبيق  يوؤثر  ال   .3
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القانوين  املركز  على  الربوتوكول  هذا 

الأي طرف يف اأي نزاع م�صّلح.

جدلية القانون الدويل والواقع

كان  التناق�س  اأن  الباحثون  ياحظ 

وا�صًحا و�صريًحا يف اتفاقية حقوق الطفل، 

الطفل  عّرفت  االأوىل  مادتها  اأن  بحيث 

الثامنة  يتجاوز  مل  اإن�صان  »ك��ل  باأنه 

ذلك  قبل  الر�صد  �صن  يبلغ  مل  ما  ع�صرة 

ثم  عليه«،  املنطبق  القانون  مبوجب 

االأطفال  جتنيد  عدم  ال��دول  من  طلبت 

امل�صّلحة.  دون اخلام�صة ع�صرة يف قواتها 

�صن  ب��ني  م��ا  الطفل  اأن  ذل��ك  ومعنى 

اخلام�صة ع�صرة والثامنة ع�صرة، م�صموح 

للدول  امل�صّلحة  ال��ق��وات  يف  بتجنيده 

االأطراف، وهو مازال طفًا، طبًقا لتعريف 

نتائج  ومن  الطفولة.  ل�صن  االأوىل  امل��ادة 

هذا الرتدد يف رفع �صّن جتنيد االأطفال اإىل 

الثامنة ع�صرة، وعدم اإقرار اتفاقية دولية 

خا�صة بحقوق الطفل، فتح املجال وا�صًعا 

اأمام بع�س الدول وكرثة من اجلماعات، 

لت�صتمر يف ا�صتغال هذه الثغرة وا�صتخدام 

وحربية  ع�صكرية  الأه��داف  االأط��ف��ال، 

وغري ان�صانية قبل بلوغهم �صن الر�صد.

ملاذا يذهب الأطفال اإىل احلرب؟

من االأمور التي �صاهمت ب�صكل رئي�صي 

وا�صرتاكهم  االأطفال،  ا�صتغال  زيادة  يف 

من  اأك��وام  توافر  العدائية،  االأعمال  يف 

احلرب  انتهاء  نتيجة  املخزون  ال�صاح 

الرخي�صة  االأ�صلحة  وانت�صار  ال��ب��اردة، 

واإم  )كا�صنيكوف  ال��وزن  واخلفيفة 

16(، وكون االأطفال يقبلون برواتب اأقل 

من الكبار.

انت�صار  اإىل  ي��رج��ع  اآخ���ر  �صبب  وث��م��ة 

غري  ال��ن��زاع��ات  م��ن  كبرية  جمموعة 

اأو  اأ�صا�س قومي  والتي قامت على  الدولية 

ديني اأو قبلي، حيث ي�صهل فيها التاأثري 

على االأطفال واإغواوؤهم وغ�صل اأدمغتهم 

اأعمال  يف  االن��خ��راط  على  واإج��ب��اره��م 

اإن  ب��ل  والتج�ص�س،  والتخريب  القتال 

العنف  ن�صاأوا يف ظل هذا  الذين  االأطفال 

حياة  منط  وكاأنه  اإليه  ينظرون  باتوا 

دائم.

والتي  ليبرييا  يف  االأهلية  احلرب  تعترب 

ا�صتمرت من العام 1989 اإىل العام 1997، 

األف  وخم�صون  مائة  �صحيتها  راح  والتي 

على  ن�صمة  مليون  واأج���ربت  �صخ�س، 

ال�صتخدام  ب��ارًزا  مثااًل  والهجرة،  النزوح 

االأطفال كجنود. ت�صري بع�س االح�صاءات 

)معظمهم  طفل  األ��ف   15 نحو  اأن  اإىل 

جرى  ع�صرة(،  ال�صاد�صة  �صن  يتجاوز  مل 

ليبرييا  ل��ك��ن  ك��ج��ن��ود،  ت��دري��ب��ه��م 

جتنيد  مّت  فقد  الوحيد،  املثال  لي�صت 

االأطفال يف العراق و�صوريا، وليبيا واليمن 

واأفغان�صتان  واأوغندا،  وال�صومال  وال�صودان 

وكرد�صتان وميامنار والفليبني.

خفيفة  جديدة  اأ�صلحة  ابتكار  فمع 

ت�صليح  بات  اال�صتعمال  و�صهلة  ال��وزن 

كان  مما  اأ�صهل  وتدريبهم  االأط��ف��ال 

وت�صتخدم  م�صى.  وق��ت  اأي  يف  عليه 

ل�صهولة  االأطفال  امل�صّلحة  اجلماعات 

بالقتل  يقومون  فهم  بهم،  التحّكم 

من دون خوف ويطيعون االأوامر من دون 

تفكري.

الأطفال �صحايا اأنف�صهم

جتنيد  كيفية  ع��ن  النظر  ب�صرف 

التي  واملهمات  االأدوار  وع��ن  االأط��ف��ال، 

هم  اجلنود  فاالأطفال  اإليهم،  توَكل 

هذه  يف  اأنف�صهم  �صحايا  اأول  بذواتهم 

من  النزاع  يف  مل�صاركتهم  ملا  احل��رب، 

�صحتهم  يف  وت���اأث���ريات  ان��ع��ك��ا���ص��ات 

اجل�صدية والنف�صية. واأول ما يخ�صره هوؤالء 

ي�صهدون  فهم  طفولتهم،  هو  االأطفال 

من�صوب  ذات  اأع��م��ال  يف  ي�صاركون  اأو 

مرتفع من العنف، وقد تكون موجهة 

املحلية،  اأو جمتمعاتهم  �صد عائاتهم 

خا�صعني  ي��ك��ون��ون  م��ا  غ��ال��ًب��ا  وه���م 

ويواجهون  االأذى،  من  متنوعة  الأ�صناف 

والعنف  وال��ق��ت��ل،  امل���وت  مبعظمهم 

اجل�صدي واجلن�صي. كما يجرب كثريون 

منهم على ارتكاب هذه اجلرائم لدرجة 

اأنهم يعانون اآثاًرا �صيكولوجية خطرية، 

ت�صتمر لفرتة طويلة. وبذلك فاإن عملية 

املجتمع  يف  االأطفال  ه��وؤالء  دمج  اإع��ادة 

واأما  وال�صعوبة،  التعقيد  بالغ  اأمًرا  ت�صبح 

م�صتقبلًيا  تعقيًدا  في�صكل  عدمها 

اأكرب يحمل يف ثناياه اأخطاًرا اجتماعية 

كثرية.

املتاأثرين  لاأطفال  املاأ�صاوي  الو�صع  اإّن 

احلاالت  ا  وخ�صو�صً امل�صّلحة،  بالنزاعات 

البالغة ال�صيوع التي يتم فيها اإجبارهم 

اأو  العدائية  االأعمال  يف  اال�صرتاك  على 

تقت�صي  فيها،  باال�صرتاك  لهم  ال�صماح 

عملي،  اإ�صايف  بروتوكول  وبلورة  تطوير 

حقوق  اإتفاقية  اإىل  ي�صاف  اإلزاًما  اأ�صد  اأو 

الطفل. وهذا ما ي�صتوجب العمل احلثيث 

من قبل املجتمع املدين والدويل واالإن�صاين 

واالأمم املتحدة وعلى م�صتويات متنوعة، 

وباأ�صرع وقت ممكن.
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يف املنازعات امل�صّلحة
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احلركة التجارية يف لبنان

هل انتهت ال�صنوات العجاف؟

5 �صنوات من النكما�س

التجارية للعام 2016؟ • ما هو تقييمكم للحركة 
ا  - يعي�س االقت�صاد اللبناين عموًما والقطاع التجاري خ�صو�صً

فرتة �صعبة جًدا منذ العام 2011، الذي اعُترب منوذجًيا، بحيث 

املئة.  يف   10 و   9 بني  راوحت  قيا�صية  ن�صبة  خاله  النمو  �صّجل 

ولكن لاأ�صف، بداأت االأمور تتغرّي منذ اندالع االأزمة ال�صورية، 

التي كانت تداعياتها على االقت�صاد اللبناين موجعة، بحيث 

بداأت ن�صب النمو باالنخفا�س تدريًجا، حتى الم�صت ال�صفر يف 

املئة خال ال�صنوات االأخرية. فاالقت�صاد بات مكّبًا والقطاع 

ي�صّكل  اأنه  علًما  املميتة،  النزيف  مرحلة  يف  دخل  التجاري 

يف  املالية  املعادلة  تغرّيت  وبالتايل  لاقت�صاد.  الفقري  العمود 

اإىل  املقبول  الربح  مرحلة  من  انتقل  الذي  التجاري  القطاع 

مرحلة اخل�صارة املفتوحة. واخل�صائر التي حلقت بهذا القطاع 

اإىل بيع عقاراتهم ورهن منازلهم، وزيادة  دفعت بع�س التجار 

ديونهم امل�صرفية اأو اإدخال �صريك م�صارب، بغية احلفاظ على 

ا�صتمرارية موؤ�ص�صاتهم ودفع الرواتب ملوظفيهم، بينما اأقفلت 

موؤ�ص��صات اأخرى.

واأ�صاف �صما�س: النزوح ال�صوري اإىل لبنان فاقم الو�صع �صوًءا. يف 

البداية اأّثر على املناطق الواقعة يف االأطراف كالبقاع وال�صمال، 

لكنه ما لبث اأن امتّد اإىل العا�صمة بريوت. العامل ال�صوري اأخذ 

مكان العامل اللبناين يف العديد من جماالت العمل.

وبطريقة  االأخرية  ال�صنوات  خال  لبنان  يف  ن�صاأت  كذلك، 

غري �صرعية �صركات �صورية، هذه ال�صركات ال تلتزم القوانني 

والر�صوم  ال�صرائب  ودفع  العمال،  توظيف  لناحية  اللبنانية، 

لل�صمان االجتماعي... وي�صاف اإىل ذلك تهريب الب�صائع التي 

اقت�صادية  دورة  وجود  يعني  مّما  اللبنانية.  املنتجات  تناف�س 

عانى  الأخ��رية  اخلم�س  ال�صنوات  خالل 

التجارية  واحلركة  عموًما  اللبناين  القت�صاد 

ا حاًدا، ما اأدى اإىل اإقفال اأكرث  ا، انكما�صً خ�صو�صً

بينما  التجارية،  املوؤ�ص�صات  املئة من  من 10 يف 

لم�صت ن�صبة النمو ال�صفر يف املئة. اأواخر العام 

املن�صرم تلّقت الأ�صواق التجارية واملالية جرعة 

من الأمل والثقة والتفاوؤل، اإل اأّن هذا ل يكفي 

ملعاجلة اقت�صاد يعاين �صعًفا بنيوًيا.

جتار  جمعية  رئي�س  ح��اورت  »اجلي�س« 

املو�صوع.  حول  �صّما�س  نقول  ال�صيد  بريوت 

وهنا ن�س احلوار.



ة التجار اللبنانيني  �صوداء مكتملة يف لبنان، تاأكل من ح�صّ

وت�صهم يف تدمريهم وتدمري االقت�صاد الوطني على حدِّ �صواء.

اأرقام كارثية

لقد اأّدى هذا الواقع اإىل اإقفال 10 يف املئة من املوؤ�ص��صات التجارية 

منت�صف  وب��ني   ،2015 ومنت�صف   2014 منت�صف  بني  لبنان  يف 

بلغت   ،2016 ومنت�صف   2015

الن�صبة نحو 12 يف املئة، وذلك 

»غلوبل  موؤ�ص��صة  موؤ�صر  وفق 

ة  بلو« Global Blue املخت�صّ

ال�صريبي  اال�صرتجاع  بق�صية 

على القيمة امل�صافة.

وتابع �صما�س قائًا: تعتمد 

ر  موؤ�صّ ب��ريوت  جت��ار  جمعية 

ل�»فرن�صا  ال��ت��ج��زاأة  جت���ارة 

تراجًعا  اأظ��ه��ر  وق��د  ب��ن��ك«، 

بن�صبة 45 يف املئة بني االأعوام 

يّدل  ال��ذي  االأم��ر  و2016،   2011

التجارية  احلركة  اأن  على 

ويف  لبنان.  يف  متوّقفة  �صبه 

الو�صع  اال�صتثمار،  يخ�ّس  ما 

موؤ�صر  ي��ب��نّي  كما  ك��ارث��ي 

»بنك ميد«. ي�صاف اإىل ذلك 

ر وزارة  ن�صبة البطالة والهجرة التي جتاوزت ال�25 يف املئة وفق موؤ�صّ

العمل.

لاقت�صاد  املاأ�صاوي  الو�صع  ال�صلبية  االأرق��ام  هذه  عك�صت 

م�صرف  بحاكم  دفع  الذي  االأمر  املذكورة،  الفرتة  يف  اللبناين 

من  تبّقى  ما  منعت  التي  املالية،  الهند�صة  اإع��داد  اإىل  لبنان 

واأنقذت  الهاوية،  �صفري  اإىل  الو�صول  من  جتارية  موؤ�ص��صات 

املوقف املايل والنقدي، فعّززت احتياطي م�صرف لبنان، بحيث 

ارتفعت قيمته من 34 مليار دوالر اأمريكي اإىل 40.5 مليار دوالر 

اأمريكي.

عودة الثقة والأمل موجود

املوؤ�ص�صات  انتظام  بعد  اليوم  التجارية  احلركة  اأجواء  ت�صف  كيف   •
الد�صتورية من خالل انتخاب رئي�س للجمهورية وت�صكيل حكومة؟

- لقد عادت الثقة اإىل االقت�صاد وعاد االأمل اإىل النفو�س ع�صية 

وا�صتمّرت  للجمهورية،  ا  رئي�صً عون  مي�صال  العماد  انتخاب 

اأجواء الثقة بعد ت�صكيل احلكومة، وبداأت احلركة التجارية 

باالإنطاق جمّدًدا خال فرتة االأعياد. االأجواء االإيجابية �صرط 

م�صبق للنمو االقت�صادي، ولكنها غري كافية، الأن االقت�صاد 

ا،  اأي�صً  Global blue اللبناين يعاين �صعًفا بنيوًيا. ووفق موؤ�صر 

ال�صهرين  يف  االإيجابية  االأجواء  من  الرغم  على  اأنه  لنا  يتبنّي 

التجارية  احلركة  نتيجة  جاءت   ،2016 العام  من  االأخريين 

االإجمالية لهذا العام �صلبية )-9(، كما يبدو اأن العام 2017 بداأ 

بوهن وجمود.

ولكن ال بّد من االإ�صارة اإىل اأن زيارة رئي�س اجلمهورية اإىل كل 

من ال�صعودية وقطر، عك�صت اأمًا بعودة ال�صياح اخلليجيني 

يف  امل�صتثمرين  عودة  اأمل  على  احلالية،  املرحلة  يف  لبنان  اإىل 

املرحلة الاحقة.

واأّكد �صما�س اأن عودة ال�صياح وامل�صتثمرين العرب اإىل لبنان 

ب�صكل  االقت�صادية  العجلة  تعمل  لكي  و�صروري  مهّم  اأمر 

يف  يرغب  يعد  ومل  ا�صُتنزف،  اللبناين  فامل�صتهلك  �صحيح. 

اأثناء فرتة  اإاّل يف  اأو مل يعد قادًرا على اال�صتهاك  اال�صتهاك 

التنزيات الكربى اأو حتى خال فرتة الت�صفيات. وُتعترب هذه 

االأكل من  �صاأنها  الأنه من  االقت�صاد،  الظاهرة كارثية على 

فرتات  يف  �صّيما  وال  االأرب��اح،  واإلغاء  التجارية  الهوام�س  ح�صة 

التنزيات يجب  اأن  ين�ّس على  العام  التجاري  االأعياد. فاملبداأ 

ال�صنة،  وراأ�س  املياد  عيدي  بعد  مرة  ال�صنة،  يف  مرتني  تتّم  اأن 

تبيح  »ال�صرورات  ولكن  ال�صيف،  ف�صل  نهاية  يف  اأخرى  ومّرة 

اإىل  بالتجار  دفعا  والعوز  االقت�صادي  املحظورات«، فاالنكما�س 

التخّل�س من الفائ�س لديهم عّدة مرات يف ال�صنة.

• ما هي اقراحاتكم للخروج من الأزمة؟
- نظًرا اىل الظروف ال�صعبة التي ميّر بها لبنان على خمتلف 

نوّجه  وهنا  بيد من حديد.  االأمن  بّد من م�صك  ال  االأ�صعدة، 

حتّية اإكبار اإىل اجلي�س اللبناين و�صائر املوؤ�ص��صات االأمنية على 

خت االأمن وحمت لبنان واأحبطت املوؤامرات  جهودها التي ر�صّ

التي حيكت �صّده.

ي�صاف اإىل ذلك �صرورة حتقيق ال�صراكة بني القطاعني العام 

واخلا�س PPP، وتلزمي بلوكات النفط وعدم اللجوء اإىل زيادة 

ال�صرائب.
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كلمة قيادة اجلي�ش

الّراحل  باإجنازات  فيها  ن��ّوه  كلمة  الأرك��ان  رئي�س  األقى 

و�سماته البارزة خالل توّليه �سّدة قيادة اجلي�س بني العامني 1978 

و1983 ووزارة الدفاع الوطني بني العامني 1978 و1979.

فقيدنا  للجي�س،  �سابًقا  قائًدا  اليوم  نوّدع  كلمته:  يف  وجاء 

�سنوات  اأفنى  الذي  اخلوري،  فيكتور  املتقاعد  العماد  الكبري 

الفعلية،  اخلدمة  يف  �سواء  ووطنه،  موؤ�س�سته  �سبيل  يف  عمره 

للجي�س  وقائًدا  �سغلها،  التي  املراكز  جميع  يف  لمًعا  �سابًطا 

رجاًل  التقاعد،  على  اإحالته  بعد  اأو  الوطني،  للدفاع  ووزي��ًرا 

وطنًيا مواظًبا على التوا�سل مع موؤ�س�سته، مدافًعا �سلًبا عنها، 

اأوتي من قدرٍة  واأبنائه، بكّل ما  وعاماًل يف �سبيل خري الوطن 

وخربٍة ومكانة.

يف  جميًعا  اللبنانيون  ع��رف  كما  عرفنا،  لقد  واأ���س��اف: 

�سخ�س فقيدنا الغايل، الكثري من ال�سمات القيادية والوطنية 

والأخالقية املمّيزة، فاإىل جانب �سجاعته وحكمته يف اتخاذ 

الكامل  والتزامه  املوؤ�س�سات،  بدولة  واإميانه  املنا�سبة،  املواقف 

ال�سخ�سي  امل�ستوى  على  ك��ان  ال�سرعية،  ال�سلطة  ق��رارات 

واملغريات  ال�سيا�سة  عن  والبتعاد  والع�سامية  للتوا�سع  عنواًنا 

على اأنواعها، يعمل وي�سّحي ب�سمٍت، ويتعاىل على اجلراح يف 

الإن�سانية  الروابط  تر�سيخ  ا على  واملحن، حري�سً ال�سدائد  اأزمنة 

منوذًجا  لتبقى  الع�سكرية،  العائلة  اأف��راد  بني  والجتماعية 

للعائلة الوطنية الكربى التي يتكّون منها الن�سيج اللبناين 

مبختلف األوانه واأطيافه.

�سّدة  الكبري  الّراحل  تويّل  خالل  البالد  �سهدت  لقد  وتابع: 

اإ�سرائيلية  اعتداءات  الوطني،  للدفاع  وزيًرا  ثّم  اجلي�س،  قيادة 

اأو�سال  تقطيع  اإىل  اأّدت  األيمة،  داخلية  واأحداًثا  متوا�سلة، 

املناطق.  من  العديد  بني  واحلواجز  املتاري�س  وارتفاع  الوطن 

مب�سوؤولّياته  اأحاطت  التي  التعقيد  البالغة  ال��ّظ��روف  ورغ��م 

واحلفاظ  ال�سرعية  عن  الدفاع  الدائم  هاج�سه  كان  اآنذاك، 

وداع ر�سمي

العدد 84381

وداع ر�شمي و�شعبي لوزير الدفاع الوطني 

وقائد اجلي�ش الأ�شبق العماد املتقاعد فيكتور اخلوري

قيادة اجلي�ش يف وداع الراحل:

كان عنواًنا للتوا�صع والع�صامية 

وبعيًدا من ال�صيا�صة ومغرياتها

اجلي�ش  قيادة  �صّيعت 

القوى  قدماء  وراب��ط��ة 

واأهايل  اللبنانية  امل�صّلحة 

وزي��ر  عم�صيت،  بلدة 

وقائد  الوطني  الدفاع 

اجلي�ش الأ�صبق العماد املتقاعد فيكتور اخلوري، حيث 

خروج  عند  الت�صريفات  مرا�صم  ع�صكرية  وحدة  اأّدت 

بدارو  يف  املركزي  الع�صكري  امل�صت�صفى  من  اجلثمان 

وعند و�صوله اإىل كني�صة مار يوحنا – عم�صيت.

تراأ�ش �صالة اجلّناز لراحة نف�ش الفقيد املطران بول�ش 

بطر�ش  ب�صارة  مار  البطريرك  غبطة  ممّثاًل  روحانا 

الأ�صتاذ  الوطني  الدفاع  وزير  ح�صور  يف  وذلك  الّراعي، 

اجلمهورية  رئي�ش  ممّثاًل  ال�صّراف  ريا�ش  يعقوب 

ورئي�صي جمل�ش النّواب والوزراء، ورئي�ش الأركان اللواء 

ال�صباط  كبار  من  وفد  راأ�ش  على  ماّلك  حامت  الركن 

اإىل جانب جمٍع من ال�صخ�صيات  ممّثاًل قائد اجلي�ش، 

ورفاق  والدبلوما�صّية،  والأمنّية  والروحّية  الر�صمّية 

ال�صالح واملواطنني.

اإعداد: 

نينا عقل خليل



على وحدة اجلي�س وتعزيز قدراته الع�سكرية، لي�سطلع جمدًدا 

بدوره الوطني يف اإعادة توحيد البالد وا�سرتجاع �سيادتها واأمنها 

وا�ستقرارها.

واأردف: اأ�ستذكر هنا »اأمر اليوم« الذي وّجهه اإىل الع�سكريني 

يف منا�سبة عيد ال�ستقالل يف العام 1979، حني قال:

ال�ستقالل قّوة والقّوة حتمي ال�ستقالل.

بل ممار�سًة  ورق،  وحرًبا على  قانونية  لي�س حالة  ال�ستقالل 

ا باحلرّية. ا يوميًّ وح�سًّ

ال�ستقالل ت�سنعه ال�سعوب بتعاوٍن حّر بني اأبنائها لتنفيذ قرار 

حّر �سادر عن اإرادتها، ومل يكن اأبًدا لي�سنع اأو ُيحمى مبّد اليد 

اإىل الغري يف الظالم.

حافظوا على جي�سكم مدر�سة يف الوطنّية وم�سنًعا للرجال، 

في�سّلمها  الأخ  �سقط منكم  واإن  لبنان عالية،  راية  حتملون 

لأخيه، واإن �سقط الأب في�سّلمها لبنه.

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  ا�ستودعتنا  العزيز،  الرفيق  اأيها  واأ�ساف: 

اأمينة،  اأيٍد  يف  اأّنها  اليوم  نعاهدك  وبدورنا،  الأعناق.  يف  اأمانة 

م�سرية  متابعة  على  م�سى  وقت  اأّي  من  اأكرث  عازمون  واأننا 

ال�سرف والت�سحية والوفاء، مهما ا�ستّدت امل�ساعب والتحديات، 

واأّننا ثابتون على الق�سم، ق�سم الدفاع عن الوطن، واحًدا �سّيًدا 

ا م�ستقاًل، ومنوذًجا اإن�سانًيا وح�سارًيا رائًدا. حرًّ

التعازي  باأحّر  اجلي�س،  قائد  العماد  با�سم  متوّجًها  وختم 

وعميق املوا�ساة اإىل كّل فرٍد من اأفراد املوؤ�س�سة، واإىل اأهل الفقيد 

واأقربائه واأ�سدقائه واأبناء بلدته الأبّية عم�سيت، ولتبق ذكراه 

وماآثره الطّيبة منارة لأجيال املوؤ�س�سة، ولتكن يف م�سيئة الل�ه 

ويف ح�سور هذا اجلمع العزيز، مّما ي�سرح ال�سدور وميالأ القلوب 

مب�ساعر ال�سرب وال�سلوان.

 

نبذة عن حياة الراحل

 - من مواليد 1929/1/1 يف عم�سيت – جبيل.

- تطّوع يف اجلي�س ب�سفة تلميذ �سابط بتاريخ 1948/10/9.

- ُرّقي اإىل رتبة مالزم اعتباًرا من 1950/10/9، وتدّرج يف الرتقية 

حتى رتبة عميد اعتباًرا من 1977/3/28، متوّلًيا خاللها عّدة 

قائد  لواء،  اأركان  رئي�س  قائد كتيبة،  منها:  قيادّية  وظائف 

�سالح ورئي�س مكتب الدرا�سات والّتنظيمات والتخطيط.

- ُعنّي قائًدا للجي�س بتاريخ 1978/8/2، ووزيًرا للدفاع الوطني 

من 1978/12/20 ولغاية 1979/7/16.

- اأُحيل على التقاعد بتاريخ 1983/5/22.

- حائز:

• ميدالية فل�سطني التذكارية يف العام 1949.
ية يف العام 1959. • ميدالية الإ�ستحقاق اللبناين الف�سّ

• و�سام 31 كانون الأول 1961 التذكاري يف العامني 1961 و1971.
• و�سام احلرب ذو النجمة الربونزّية.

• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.

ي م�سعف. • و�سام ال�ستحقاق – ف�سّ
• و�سام احلرب.

• و�سام ال�سحقاق اللبناين من الدرجة الأوىل.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة كومندور.

• و�سام الأرز الوطني من رتبة �سابط اأكرب.
• تنويه العماد قائد اجلي�س وتهانيه عّدة مّرات.

- تابع عّدة دورات درا�سية يف لبنان ويف فرن�سا والوليات املتحدة 

الأمريكية.

- متاأهل وله ثالثة اأولد.
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عقيدة اجلي�ش الإعالمية

العميد  اجلي�س  قائد  ممثل 

كلمة  األقى  ناجي،  الركن 

فيها:  ق���ال  الح��ت��ف��ال،  يف 

لي�س يف ح�ساب قيادة اجلي�س 

ويف  الأوق���ات  وق��ت من  اأي  يف 

اأن  ال��ظ��روف،  م��ن  اأي ظ��رف 

الع�سكري  الإع��الم  يكون 

و�سيلة  ال��ت��وج��ي��ه،  مب��دي��ري��ة  املتمّثل 

الإعالم  و�سائل  مع  وللت�سابق  للتناف�س 

بهدف  الدعائي  للرتويج  اأو  املحلية، 

على  باملوؤ�س��سة  خا�سة  م�سالح  حتقيق 

دور  كان  بل  العامة.  امل�سلحة  ح�ساب 

هذا الإعالم ول يزال، دوًرا وطنًيا جامًعا، 

لبنان،  ور�سالة  ينبع من عقيدة اجلي�س 

اللبنانيون على اختالف  اآمن بها  التي 

مكّوناتهم واأطيافهم. دور متجّرد منّزه 

ما  وعن كل  والطائفية،  ال�سيا�سة  عن 

من �ساأنه الإ�سرار بامل�سلحة الوطنية.

اخلطوط  ناجي  الركن  العميد  وحّدد 

املوؤ�س�سة  يف  الإع��الم  لأه��داف  العري�سة 

جهود  مواكبة  ب��الآت��ي:  الع�سكرية 

الع�سكرية  العمليات  خالل  اجلي�س 

اجلي�ش 

اإعداد: تريز من�صورواملجتمع

العدد 86381

احتفال يف يوم الإعالم الأمني»اإيدي واإيدك يا ع�شكر«

الأمني،  الإعالم  يوم  منا�صبة  يف 

الت�صامن  ل�صرتاتيجية  وتعزيًزا 

الأمنية  املوؤ�ص�صات  مع  والتعاون 

جمعية  نّظمت  والع�صكرية، 

لبنان  يف  الأم��ن  ق��وى  اأ�صدقاء 

يف  ال��ع��زم  وجامعة  ال�صمايل 

تكرميًيا  احتفاًل  طرابل�ش، 

)جملة  املقروء  الأمني  لالإعالم 

وجملة  الأم��ن  جملة  اجلي�ش، 

الحتفال  اأقيم  العام(.  الأم��ن 

يا  واإي��دك  »اإي��دي  عنوان  حتت 

ع�صكر«، يف ح�صور العميد الركن 

العماد  ممثاًل  ناجي  الدين  عالء 

جمعية  رئي�ش  اجلي�ش،  قائد 

لبنان  يف  الأم��ن  ق��وى  اأ�صدقاء 

هرمو�ش،  الغني  عبد  الدكتور 

رئي�ش جامعة العزم الدكتور فريد 

النواب  من  كبري  وعدد  �صعبان، 

والع�صكرية  ال�صيا�صية  والهيئات 

والجتماعية  والإع��الم��ي��ة 

والأكادميية والثقافية.



والأمنية، لإطالع املواطنني على الوقائع 

والتطورات، رفع معنويات الع�سكريني، 

يف  والع�سكرية  الوطنية  ال��روح  غر�س 

نفو�سهم وتوجيههم واإر�سادهم، ل �سّيما 

يف اأثناء املحّطات ال�سعبة، تعزيز التوا�سل 

وتو�سيح  امل��دين،  واملجتمع  اجلي�س  بني 

ا  دح�سً ال��ع��ام،  ال����راأي  اأم���ام  احل��ق��ائ��ق 

وم�ساهمًة يف  لل�سائعات،  اأو  للمغالطات 

ن�سر الوعي الوطني.

ج�صور التوا�صل بني املوؤ�ص��صة 

واملجتمع املدين

اأّن  القائد،  ممثل  اأّك��د  ا�ستطراًدا، 

حتقيق هذه الأهداف ب�سكل م�ستدام، 

والتحديات  الأخ��ط��ار  ظل  يف  �سيما  ل 

خطرا  مقدمها  ويف  الوطن،  تواجه  التي 

ظّل  ويف  والإره����اب،  الإ�سرائيلي  العدو 

الإعالم  لتكنولوجيا  املت�سارع  التطّور 

من  املزيد  اإقامة  ا�ستدعى  والت�سالت، 

واملجتمع  املوؤ�س��سة  بني  التوا�سل  ج�سور 

املدين، ومنها على �سبيل املثال ل احل�سر: 

تو�سيع دائرة التعاون بني مديرية التوجيه 

الوطنية،  واجلامعات  الإع��الم  وو�سائل 

املل�سقات  اإع���داد  يف  الطالب  اإ���س��راك 

الوطنية،  املنا�سبات  خالل  الإعالنية 

�سبكة  على  اجلي�س  م��وق��ع  تطوير 

املن�سورات  خمتلف  وتطوير  الإن��رتن��ت، 

جملتي  ا  وخ�سو�سً املديرية،  عن  ال�سادرة 

وكذلك  ال��وط��ن��ي.  وال��دف��اع  اجلي�س 

موقع  عرب  وبّثه  اجلندي،  برنامج  تطوير 

املحلية،  الإذاعات  معظم  واأثري  اجلي�س 

تاأمني تقنيات النقل املبا�سر، واإن�ساء فرع 

بالإ�سافة  الجتماعي،  التوا�سل  موقع 

موقع  على  باجلي�س  خا�س  ح�ساب  اإىل 

ب���وك«،  »ال��ف��ي�����س  و�سفحة  »ت��وي��رت« 

.LAF Shield والتطبيق الإلكرتوين

اإّن  ن��اج��ي:  ال��رك��ن  العميد  واأ���س��اف 

اجلي�س،  ت��ك��رمي  على  مواظبتكم 

منكم  ت��ك��رمي  احل��ق��ي��ق��ة  يف  ه���ي 

تنب�س حمبة اجلي�س يف  ولكم، فكما 

وعكار  الفيحاء  طرابل�س  اأهايل  قلوب 

حمبتهم  تنب�س  ع��م��وًم��ا،  وال�����س��م��ال 

خيله  مربط  فهنا  اجلي�س.  قلب  يف 

وهنا  �سهدائه،  ودروب  اأبطاله  ومقلع 

د  املتج�سّ والوفاء  بالوفاء،  امل�سون  ال�سرف 

الذي  الأ�سيل  التاريخ  وهنا  بالت�سحية، 

وق�سمات  العيون  �سفحات  على  نقراأه 

من  فنفهمه  البي�س،  والأي��ادي  الوجوه 

اإىل  اأو عناء، ومن دون حاجة  دون جهد 

اإعالن اأو اإعالم.

�صكر وتقدير

ناجي  الركن  العميد  توّجه  يف اخلتام 

بال�سكر اإىل جمعية اأ�سدقاء قوى الأمن 

يف  ال��ع��زم  وجامعة  ال�سمايل  لبنان  يف 

الوطنية،  الروح  فيهم  حمّيًيا  طرابل�س، 

الأخوي،  اللقاء  هذا  اإقامة  لهم  �ساكًرا 

ل��الإع��الم  التقدير  ع��ن  التعبري  ل��ق��اء 

تقدير  خالله  ومن  والأمني،  الع�سكري 

اجلي�س واملوؤ�س�سات الأمنية، التي ت�ستمر 

ت�سحيات  على  اأمينة  للق�سم،  وفّية 

اأرواحهم يف  �سهدائها الأبرار الذين بذلوا 

�ساحات الواجب، ليبقى لنا وطن نفتخر 

به، ونعتّز باأّننا اأبناوؤه املخل�سون.
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خدمات

اإعداد: روجينا خليل ال�صختورةطبية

العدد 88381

تعزيز  املركزي  الع�صكري  امل�صت�صفى  يوا�صل 

العديد  م�صّجاًل  وتطويرها  الطبية  خدماته 

اآخرها عملية زرع  والتي كان  الإجنازات  من 

جهاز Alfa Pump ملعاجلة ا�صت�صقاء البطن 

ملري�ش م�صاب بت�صّمع الكبد. هذه العملية هي 

املزيد،  وملعرفة  لبنان،  يف  نوعها  من  الأوىل 

عز  �صالح  الطبيب  املقدم  مع  لقاء  لنا  كان 

الدين، رئي�ش فرع التنظري واجلهاز اله�صمي يف 

امل�صت�صفى الع�صكري املركزي.

يف امل�شت�شفى 

الع�شكري املركزي

عملية زرع جهاز 

للكبد هي الأوىل 

من نوعها يف لبنان

ما هو ت�صّمع الكبد

عز  امل��ق��دم  يو�سح  احل��دي��ث  ب��داي��ة  يف 

فيقول:  الكبد  ت�سمع  ماهية  الدين 

حياة  يف  الأه��م��ي��ة  �سديد  دور  للكبد 

ال�سموم  اإزالة  عن  م�سوؤول  فهو  الإن�سان، 

التي تدخل ج�سم الإن�سان وعن طرحها 

خارجه، وتنظيم كمية املياه يف البطن 

الدم. كذلك، فهو  ال�سكر يف  وم�ستوى 

ينتج الع�سارة ال�سفراء امل�سوؤولة عن ه�سم 

اجلهاز  من  وامت�سا�سها  الدهنية  املواد 

ي�ساب  عندما  وبالتايل،  اله�سمي... 

الكبد بالق�سور الوظيفي، ن�سبح اأمام ما 

ي�سّمى »ت�سّمع الكبد«.

اأبرزها:  عديدة  املر�س  هذا  م�سّببات 

والإ�سابة  الكحول،  �سرب  على  الإدمان 

النوعني  من  الفريو�سي  الكبد  بالتهاب 

باء وجيم Hepatites B/C، ما يوؤدي اإىل 

تاآكل اخلاليا املوجودة يف الكبد. وهناك 

 Métabolique ا�ستقالبية  م�سّببات 

الفروكتوز  ملادة  برتاكم  تتمّثل  وراثية 

الدهون  اأو   Glucogenose الغلوكوز  اأو 

على  قدرته  وعدم  الكبد  يف   Steatose
ه�سمها والتخّل�س 

فتتجّمع  منها، 

وحتدث  داخله  يف 

ت�سّخًما فيه.

اأعرا�ش هذا 

املر�ش وعالجه

اأع��را���س  تقت�سر 

ه�����ذا امل����ر�����س يف 

امل��رح��ل��ة الأول��ي��ة 

الإح�سا�س  على 

وال�سعف  بالإرهاق 

العام، وفقدان ال�سهية وال�سعور بالغثيان 

البطن  يف  اآلم  اإىل  بالإ�سافة  وال��ق��يء، 

على  القدرة  و�سعف  ال��وزن  يف  ونق�سان 

املتاأخرة،  املراحل  يف  اأّم��ا  الرتكيز... 

منها،  خ��ط��رية  م�ساعفات  فتحدث 

ارتفاع ال�سغط يف الوريد الكبدي البابي 

اجلهاز  اأع�ساء  من  ال��دم  يحمل  ال��ذي 

مّما  الكبد،  اإىل  والطحال  اله�سمي 

املعدة  الدموية يف  الأوعية  ت�سّخم  ي�سبب 

واملريء. يف هذه احلالة، يعيد اجل�سم بناء 

اأوعية جديدة لكي تغذي الكبد، وهذه 

ولها  بالدوايل  ت�سمى  املت�سّخمة  الأوعية 

ي�سبب  اأحدها  انفجر  واإذا  رفيع،  جدار 

نزيًفا مميت.

ا،  اأي�سً الكبد  ت�سّمع  م�ساعفات  من 

وا�ست�سقاء  الألبومني  كمية  انخفا�س 

يف  �سائل  وج��ود  اأي  ال��ربي��ت��وين،  البطن 

املري�س  على  )يظهر  الربيتوين  الغ�ساء 

احلالة  وهذه  البطن(،  يف  كبري  انتفاخ 

للبول  املدّرة  بالأدوية  معاجلتها  ميكن 

يف املراحل الأوىل. ويف حال عدم ا�ستجابة 

اإج��راء  يتّم  بالأقرا�س،  للعالج  املري�س 

من  كمية  ب�سحب  تق�سي  عملية 

جتويف  يف  بكرثة  املتجمعة  ال�سوائل 

اأّن  الألبومني. امل�سكلة  البطن وتعوي�س 

امل�ست�سفى  دخول  يتطّلب  الإج��راء  هذا 

م��ادًي��ا  مكلف  وه��و  دورّي،  ب�سكٍل 

على  ولذويه  للمري�س  ج�سدًيا  ومرهق 

حّد �سواء. وقد نخاله �سهاًل كون املري�س 

ل  ولكن  بالتح�سن،  ي�سعر  النهاية  يف 



�سريع  املر�س  هذا  اأّن  اإىل  الإ�سارة  من  بّد 

ال�سفاء  اأو  عالجه  ميكن  ول  التطّور، 

الذين  للمر�سى  الوحيد  والأم���ل  منه. 

ي�سابون به هو القيام بعملية زرع كبد.

مركز  ل��ب��ن��ان  يف  ي��وج��د  ل  ح��ال��ًي��ا، 

املقدم  يقول  ال��ع��الج،  لهذا  متخ�س�س 

الطبيب عز الدين، لذلك تر�سل املوؤ�س�سة 

ت�ستدعي  ال��ذي��ن  املر�سى  الع�سكرية 

وادي  م�ست�سفى  اإىل  كبد  زرع  حالتهم 

النيل يف م�سر، مبوجب بروتوكول تعاون 

6 حالت حتى  اإر�سال  )مّت  الطرفني  بني 

الآن وتكّللت عملياتهم بالنجاح(. 

امل�ست�سفى  ا�ستقبل  الأخ��رية،  الآون��ة  يف 

ال�65 من  ا يف  مري�سً املركزي  الع�سكري 

وال��د  حممد  غ��ازي  ال�سيد  )ه��و  العمر، 

املوؤهل اأول غ�سان الرتك من فوج التدخل 

ب�سبب  الكبد  ت�سّمع  يعاين  اخلام�س( 

وحالته   ،Steatose فيه  دهني  تراكم 

با�ست�سقاء  اإ�سابته  ل��درج��ة  متدهورة 

واحلياتي  ال�سحي  و�سعه  ولكّن  البطن، 

مقبول.

العملية

اأعطي العالج املنا�سب بالأدوية ولكّنه 

مل يتجاوب معه، فبات يدخل امل�ست�سفى 

دورًيا. وكما �سبق وذكرنا، احلّل الوحيد 

حلالته هو زرع كبد. غري اأّن هذا احلّل 

واه��ب  ت��واف��ر  ع��دم  ب�سبب  ا  اأي�سً ت��ع��ّذر 

منا�سب. وقد كان للموؤ�س�سة الع�سكرية 

من  دقماق  �سايف  الدكتور  مع  ات�سال 

م�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

فرن�سا،   – باري�س 

اخت�سا�سي  وه���و 

زرع  عمليات  يف 

وجراحته،  الكبد 

عليه  ع��ر���س��ت 

احل��ال��ة، ف��اق��رتح 

عملية  اإج������راء 

ب�����س��ي��ط��ة ت��ق��وم 

ع��ل��ى ت��رك��ي��ب 

 Alfa ج����ه����از 

اإنتاج  Pump من 
والذي  ال�سوي�سرية،   Sequana �سركة 

الأوروبية  الدول  جميع  يف  معتمًدا  بات 

والوليات املتحدة الأمريكية.

تقت�سر هذه العملية على �سحب املياه 

اجلهاز  وتركيب  الربيتوين،  الغ�ساء  من 

املرتاكمة  ال�سوائل  ب�سحب  يقوم  الذي 

لي�سّرفها  املبولة  اإىل  البطن وحتويلها  يف 

ي�سحب  كما  طبيعي،  ب�سكل  املري�س 

اإىل  ويعيدها  )الألبومني(  املغذية  امل��واد 

 %80 ح��واىل  اجلهاز  هذا  ينجز  اجل�سم. 

الباقية منها  وال�%20  الكبد  من مهمة 

تتّممها الأدوية، وبالتايل يكمل املري�س 

اأق�ساها  ملّدة  اجلهاز  هذا  )يخدم  حياته 

من  ن�سبًيا  اأف�سل  ب�سكل  �سنوات(   5

الدوري وما ي�سحبه من  امل�ست�سفى  دخول 

اإجراءات، ريثما يتوافر واهب منا�سب.

وق���د ح�����س��ر ال��دك��ت��ور دق���م���اق اإىل 

واأجرى  املركزي،  الع�سكري  امل�ست�سفى 

نوعها  م��ن  الأوىل  ه��ي  التي  العملية 

عز  الطبيب  املقدم  وي�سيف  لبنان،  يف 

جانب  اإىل  اإجرائها  يف  �ساركته  الدين، 

)رئي�س  الله  عبد  فهد  الطبيب  العقيد 

والعقيد  والإن��ع��ا���س(،  التخدير  ق�سم 

ق�سم  )رئ��ي�����س  خليل  علي  الطبيب 

اجلراحة العامة(.

وتتابع  بالنجاح،  العملية  تكللت 

�سوي�سرا،  من  اجلهاز   Sequana �سركة 

تقريًرا  الع�سكري  امل�ست�سفى  اإىل  وتر�سل 

دورًيا عن عمله.

عز  الطبيب  املقدم  اأ���س��ار  اخل��ت��ام،  يف 

الع�سكرية  الطبابة  اأّن  اإىل  ال��دي��ن 

اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  اإىل  دائًما  ترمي 

ومعاجلتهم  للم�ستفيدين  الطبية 

بناًء  وذلك  احلديثة،  التقنيات  باأف�سل 

قائد  العماد  من  دائمة  توجيهات  على 

اجلي�س.
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قّلد رئي�ش اجلمهورية العماد مي�صال عون، 

من  الوطني  الأرز  و�صام  �صويري  اإيلي  الفنان 

الق�صر  يف  اأقيم  حفل  يف  كومندور،  رتبة 

تكرمي  بادرة  يف  وذلك  بعبدا،  يف  اجلمهوري 

خا�صة باأحد رواد الفن اللبناين الأ�صيل الذي 

تنّوع عطاوؤه �صوًتا واأحلاًنا وق�صائد واأنا�صيد وطنية، من هياكل بعلبك 

والأرز اإىل الدول العربية وم�صارح العامل، وبنى لنف�صه على مدى ن�صف 

قرن عمارة من اأجمل التجارب الفنية الغنية والأ�صيلة.

رئا�صة  ل�صوؤون  والدولة  خوري  غطا�ش  الثقافة  وزيرا  احلفل  ح�صر 

عون  وكلودين  ها�صم  عون  مرياي  وال�صيدتان  رفول،  بيار  اجلمهورية 

من  به  املحتفى  ومدعوو  اجلمهورية،  رئا�صة  يف  امل�صوؤولني  وكبار  روكز 

اأفراد عائلته املكّونة من بناته الثالث واأحفاده واأ�صدقائه.

حمّطات

اإعداد: جان دارك اأبي ياغي

العدد 92381

قّلد الفّنان اإيلي �شويري و�شام الأرز الوطني

الرئي�ش عون

عون  للرئي�س  بكلمة  احلفل  ا�ستهّل 

موؤكًدا  به،  املحتفى  مبزايا  فيها  اأ�ساد 

لبنان هو  لفنان من  اأّن: »كل تكرمي 

الأ�سيلة،  الوطن  هذا  لهوية  خلق  اإعادة 

ن�سيم  ح�سرة  يف  اليوم  كنا  اإذا  فكيف 

يف  حمفور  وحل��ن  بعلبك،  ن�سائم  م��ن 

وق�سيدة  وال�سعبي،  الوطني  ال��وج��دان 

بالعنفوان، و�سوت يختزن حنني  م�سبعة 

املا�سي يف خواب من تراث. اإيلي �سويري، 

من  الآت���ي  واأن���ت  التكرمي  يليق  ب��ك 

زمن الكبار. انطبع فيك حب الوطن، 

ف�سخرت له كل مواهبك، لتظل الأر�س 

م�سّيجة بالع�سكر الذي غنيت له، وا�سم 

تغيب.  ل  �سم�س  على  مكتوًبا  لبنان 

طّلتك بيننا تخربنا الكثري عن عظمة 

حتتل  م�سرحيات  وعن  اللبناين،  الفن 

وحوارات  ع�سقناها،  واأ�سوات  الذاكرة، 

اإىل حيث يعلو احللم  الروح  مغناة ترفع 

واحلياة. ويف قلب هذه العظمة، يحتفظ 

حتجبه  مل  مبكانته.  �سويري  اإيلي  ا�سم 

اللحن  ومبدعي  لبنان،  عباقرة  زحمة 

بل  الفني،  اخللق  وحم��رتيف  والكلمة، 

بفرادته،  وان�سهرت  بوهجها  ان�سهر 

من  اأك���رث  م��ن��ذ  ب�سماته  ف��ت��م��اي��زت 

ر�سيد  يف  له  فني  خط  يف  �سنة  خم�سني 

من  له  ما  املتوهجة،  الوطنية  الأغ��اين 

اأغاين الفرح واحلب والحتفاء باحلياة«.

الفنان  اأي��ه��ا  ل��ك  واأ���س��اف: »���س��ك��ًرا 

لأّنك بتكرميك  �سويري،  اإيلي  الكبري 

لبنان  وجه  على  الإ�ساءة  فر�سة  منحتنا 

التي  والتحديات  امل�ساعب  و�سط  امل�سع، 

عن  اللبناين  ال�سعب  وت�سغل  ت�سغلنا 

الأنوار الكثرية التي ما زالت تتدفق من 

اأعماق اأبنائه، وجتعل منه �سعًبا عظيًما 

قادًرا على اجرتاح حياة اأف�سل«.

�صويري

بعد تقليده الو�سام، األقى الفنان �سويري 

كلمة جاء فيها: »كنت دائًما عندما 

عمل  من  ل��دي  ك��ان  ما  اإذا  ي�ساألونني 

جديد اأعددته للجي�س اأو للعهد، اأجيبهم 

باأن حياتي كلها وعطائي كله، بقدر 

هما  م��واه��ب،  م��ن  ال���رب  منحني  م��ا 

الدولة  وهذه  الأر���س  هذه  لعيون  كرمى 

وهذا الوطن«.

واأ�ساف: »كتبت وغّنيت طوال حياتي 

من دون اأن يطلب اأحد مني ذلك. وهذا 

واأك��رب تكرمي.  و�سام يل  اأك��رب  ك��ان 

جانب  اإىل  اأتكّر�س  اأن  ي�سرفني  واليوم 

الذي  بعمره،  الله  اأط��ال  ب��الدي،  رئي�س 

جايي  »عر�سك  �سنة   15 منذ  له  اأن�سدت 

و»ح�سانك  م�سوايي«  و»الدنيي  بطل«  يا 

»اإنت  مرايي«،  »جنومك  جبل«،  بريق 

البطل« و»نحنا اأهلك«، »�سعبك كلو 

عم يندهلك«، »رد وقلو جايي««.

عيد  هو  اليوم  الأرز  و�سام  »اإن  وتابع: 

لكل الأغاين التي غنيتها. واإين اأ�سكر 

من عاد وقربني من الأرز، اأ�سكر فخامة 

�سكر،  األ��ف  ل��ه:  واأق���ول  ب��الدي  رئي�س 

البلد، مع  الله بعمرك وعمر هذا  اأطال 

الدعاء اأن ي�سهد على اإيامك العز والفرح 

والبحبوحة«.

يف اخلتام، اأقيم كوكتيل للمنا�سبة، 

والتقطت ال�سور التذكارية، فيما كانت 

اأرج��اء  يف  ت�سدح  �سويري  الفنان  اأغ��اين 
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الق�سر اجلمهوري.

 

�صطور من �صرية

حبه  يف  بداياته  منذ  �سويري  اإيلي  غرق 

باأنا�سيد  لأر�سه  ع�سقه  وترجم  لوطنه 

ونبتت  لبنان.  جبني  على  نرثها  وطنية 

كل  يف  رّددوه��ا  الذين  اأبنائه  نفو�س  يف 

يف  حالهم  ل�سان  و�سارت  ومكان  زمان 

ا�سمك  »بكتب  وال�سلم.  احلرب  اأي��ام 

»تعال  الع�سكر«،  »�سف  ب��الدي«،  يا 

الأر�س«…  اأه��ل  »ي��ا  دار«،  يا  وتتعمر 

فارقة  عالمة  �سكلت  اأغ��اٍن  جميعها 

فمّيزته  الفنّية  �سويري  ايلي  م�سرية  يف 

�سيته  وذاع  جيله،  اأبناء  من  �سواه  عن 

مرجًعا  و�سار  العربي  والعامل  لبنان  يف 

الوطنية.  الأغ��اين  قامو�س  يف  معتمًدا 

الأنا�سيد  باأبي  عرف  الذي  �سويري  فاإيلي 

منذ  اإليه  بالن�سبة  الفن  كان  الوطنية، 

ا يتلم�سه يف  ا يعي�سه واإح�سا�سً �سغره هو�سً

�سكل غري مبا�سر.

ولد اإيلي �سويري يف بريوت العام 1939. هو 

اخلام�س بني اأ�سقائه، بعد �سبيني وبنتني. 

راأ�س  م�سقط  املزرعة،  حمّلة  بني  ترعرع 

والأ�سرفية  وال���ده، 

ح���ي���ث ع��ا���س��ت 

حي  يف  ال��ع��ائ��ل��ة 

مكّلل بالقرميد. 

يف عرزال ال�ساحة، 

يكت�سف  ب�����داأ 

ال�سوتية.  ق��درات��ه 

ك������ان ي��ح��ف��ظ 

اأب������رز م���ا غ��ّن��اه 

ع���ب���د ال����وه����اب 

ك���ل���ث���وم  واأم 

واأ����س���م���ه���ان. يف 

ع�سرة،  اخلام�سة 

اأترابه  مع  �س  اأ�سّ

غنائية،  ج��وق��ة 

فيها  ي��ردد  ك��ان 

البغدادية  املواويل 

ال���ت���ي ح��ف��ظ��ه��ا 

ع��ن وال����ده. اأح��د 

وجه  الكار  رف��اق 

لق�ساء  دع��وة  اإليه 

ف����رتة ن��ق��اه��ة يف 

فوافق.  الكويت، 

ه���ن���اك وب��ي��ن��م��ا 

ق��راأ لفتة  ال�����س��وارع،  اأح��د  ك��ان يعرب 

كتب عليها »دار الإذاعة الكويتية«، 

وكانت يف مرحلتها التجريبية اجلديدة 

موؤدًيا  اإليها  انت�سب  ال�ستينيات.  مطلع 

خ�سع  بعدما  الغنائية،  فرقتها  يف 

من  مو�سيقيون  عليه  اأ�سرف  لختبار 

فرقة اأم كلثوم.

الآلت  ب��ني  ال���س��ت��دي��و،  ي��ن��ام يف  ���س��ار 

املو�سيقية، و�سّجعه املطرب الراحل عو�س 

الدوخي، اإىل جانب امللحن امل�سري مر�سي 

العود.  على  العزف  تعّلم  على  احلريري 

الكويت  اإىل  ت�سل  اأن  امل�سادفة  ت�ساء 

وبديعة ج��رار مع  مل��روان  »الأن���وار«  فرقة 

واملخرج  نا�سيف  وزك��ي  البا�سا  توفيق 

ها�سم  �سعاد  جانب  اإىل  ميقاتي،  ن��زار 

يف  حفالت  يومها  قّدموا  ال�سايف.  ووديع 

»الإذاع��ة  وح�سرت  »الأن��دل�����س«،  �سالة 

الكويتية« لت�سجيل الأغاين. فور عودته، 

كان روميو حلود ي�ستعد لعر�س م�سرحية 

بعلبك«،  »مهرجانات  يف  »ال�سالل« 

ف�سارك معه. يف هذا الوقت، انت�سب اإىل 

كور�س »اإذاعة ال�سرق الأدنى« و»الإذاعة 

الرحباين  اليا�س  اإىل  وتعّرف  اللبنانية« 

فعّرفه  الإذاع���ة،  يف  يعمل  ك��ان  ال��ذي 

الرحباين  ومن�سور  عا�سي  الأخوين  اإىل 

وكانت له معهما م�سرية طويلة )اأكرث 

»ف�سلو«  دور  اإليه  اأ�سندا  عماًل(.   25 من 

العام  اخل���وامت«  »ب��ي��اع  م�سرحية  يف 

وّقعه  الذي  ال�سينمائي  ال�سريط  ويف   ،1964

وكّرت  التايل.  العام  يف  �ساهني  يو�سف 

ال�سبحة، فعمل يف كل امل�سرحيات التي 

الهوا«  »دواليب  من  الرحابنة،  وّقعها 

اإىل »اأيام فخر الدين«، و»هالة وامللك«، 

و»ال�سخ�س«، و»ناطورة املفاتيح«، و»�سح 

وهو  الرمي«.  اإىل »مي�س  و�سوًل  النوم«… 

من  حلم  وكاأنها  احلقبة  تلك  يعترب 

اأجمل  خو�س  خّولته  الأ�ساطري  ق�س�س 

التجارب الفنية...

بالدي« حتّول  يا  ا�سمك  مع »بكتب 

�سويري اإىل اأب حقيقي لالأغنية الوطنية. 

على  �سباح  ال�سحرورة  جانب  اإىل  وقف 

الكل«،  »�ست  م�سرحية  يف  اخل�سبة 

يا  وتتعمر  »تعال  اأغنية  اأول  لها  وحّلن 

مثل  ال�سايف،  لوديع  اأغاين  كتب  دار«. 

»بلدي«،  ب���الدي«،  يا  تاللك  »زرع��ن��ا 

»اإنت واأنا يا ليل«، »من يوم من يومني«، 

»يا بحر يا دوار«.

من  �سويري  اإيلي  تزوج   ،1965 العام  يف 

بنات:  منها ثالث  ورزق  عاد  اأبي  عايدة 

ل  حالًيا  و�سيلينا.  وك���ارول  نيكول 

جمريات  متابعة  عناء  نف�سه  يكّلف 

ال�ساحة الفنية، ويقول: »اليوم اأنا م�س اأنا 

اهتمامي.  يثري  ول  يعنيني  ل  يجري  وما 

ول  الفني،  الواقع  ت��رّدي  ب�سبب  اأع��اين 

�سيما اأنني جئت من حقيقة البارحة«.
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ال�سهداء  الع�سكريني  عائالت  من  ا  �سخ�سً  40 ح��واىل  لّبى 

واأبنائهم، دعوة موؤ�س�سة املقدم املغوار ال�سهيد �سبحي العاقوري، 

 »LE MALL« حل�سور الفيلم ال�سينمائي »ولعانة«، يف �سينما

- �سبيه.

الق�سة تبداأ من خمطط ت�سرتك فيه ماغي بو غ�سن، ح�سني 

مقدم، و�سام �سباغ وكري�ستيان الزغبي ل�سرقة رجل الأعمال 

اأّدى  وق��د  ق�سره.  داخ��ل  كتابه  توقيعه  خ��الل  �سمعون  بيار 

الدفاع  التطّوع يف  اإىل  بالأربعة  املخطط 

الق�سر ليلة  املدين ليتمّكنوا من دخول 

توقيع الكتاب و�سرقته.

املتطّوعون  يخترب  التدريب،  ف��رتة  يف 

ال��ر���س��ال��ة الإن�����س��ان��ي��ة ل��ل��دف��اع امل��دين، 

الطريق،  منت�سف  يف  تلد  اإم��راأة  حياتية:  ق�س�س  خالل  من 

فت�ساعدها �سمر )ماغي بو غ�سن( التي ت�سهد ولدة طفل على 

تلك  عن  بعيًدا  خمتلفة  حياة  يف  رغبة  لديها  فتولد  يديها، 

التي قادتها اإىل التخطيط لل�سرقة.

على  عالقة  هّرة  يحرتق،  منزل  والتجارب:  املواقف  وتتواىل 

ال�سجرة، كلب عالق على �سرفة املنزل، حوادث طرق، تنقلنا 

اإىل عامل الدفاع املدين ومتطّوعيه.

يتغرّي جمرى الأحداث 

حب  ق�سة  ن�سوء  م��ع 

جميلة بني كارلو�س 

ع������ازار وم���اغ���ي بو 

الفيلم،  يف  غ�سن 

ال���ت���ي ت���ع���اون���ه يف 

م���واج���ه���ة رج���ل 

طامع  ا�ستغاليل 

باأر�سه...

ال��ف��ي��ل��م ال���ذي 

ق�سته  كتبت 

�سليبا  ك��ل��ود 

اإيلي  واأخ��رج��ه 

من  ح��ب��ي��ب، 

الكوميدي اخلفيف،  العائلي  النوع 

برع اأبطاله يف اإي�سال املطلوب منهم باأداء 

عفوي.

وقفة وفاء

اإعداد: جان دارك اأبي ياغي

العدد 94381

عر�ش فيلم »ولعانة« لعائالت ال�صهداء







اأُجري  اأنه  القت�ساد  موؤ�س�سة  اأعلنت 

بتاريخ 2017/2/10 يف مركزها الرئي�س 

�سيارة  على  التومبول  �سحب  بدارو،  يف 

اإىل  بالإ�سافة   ،2017 موديل   Nissan
جوائز اأخرى.

وقد فاز ال�سيد يو�سف دلباين )مدين( 

 2017/2/13 بتاريخ  وت�سّلمها  بال�سيارة 

كذلك،  املعنيني.  ال�سباط  ح�سور  يف 

جوائزهم،  الآخ��رون  الرابحون  ت�سّلم 

وكانت على النحو الآتي:

موؤ�س�سة  ت��ق��دم��ة   Tredmill  -

القت�ساد للمعاون ح�سن كركلي.

القت�ساد  موؤ�س�سة  تقدمة  ب���ّراد   -

للمقدم عبد الرحمن �ساهني.

موؤ�س�سة  تقدمة  هوائية  دّراج���ة   -

روج��ي��ه  اأول  ل��ل��رق��ي��ب  الق��ت�����س��اد 

اأنطونيو�س.

تقدمة حماّلت  ثريا  �سراء  ق�سيمة   -

مرحبا للرقيب اأول �سربل يعقوب.

 SUMSUNG خليوي  ه��ات��ف   -

G7 تقدمة موؤ�س�سة القت�ساد للمجّند 
املمّددة خدماته حممد قا�سم.

يتيم  �سعيد  موؤ�س�سة  تقدمة   UPS  -

للمجّند املمّددة خدماته خالد غدادا.

القت�ساد  موؤ�س�سة  تقدمة   DVD  -

للعريف حممد بزيع.

دولر   100 بقية  ���س��راء  ق�سيمة   -

موند  دي  بوتيك  تقدمة  اأم��ريك��ي 

للرقيب اأول غربيال �سفر.

- ق�سيمة �سراء ماأكولت بقيمة 50 

تعنايل  مزارع  تقدمة  اأمريكي  دولر 

للمعاون اأول �سامر الغ�سني.

- ق�سيمة �سراء ماأكولت بقيمة 50 

تعنايل  مزارع  تقدمة  اأمريكي  دولر 

للعريف مفيد قا�سم. 

اإجازة يف 

اجلغرافيا

للمالزم 

اأول رائد 

كليب

ن������������ال 

اأول  امل��الزم 

�سامل  رائد 

ك��ل��ي��ب 

م���ن ل���واء 

امل���������س����اة 

ال�ساد�س، اإجازة يف اجلغرافيا )م�سار تاأهيل وتنظيم 

والعلوم  الآداب  كّلية  م��ن  اجل��غ��رايف(،  امل��ج��ال 

الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.

ما�صتري يف اجلغرافيا

للنقيب الطّيار 

ندمي دبيان

الطّيار  النقيب  حاز 

ن���دمي ري��ا���س ذب��ي��ان 

���س��ه��ادة م��ا���س��ت��ري يف 

اجل��غ��راف��ي��ا )م�����س��ار 

جغرافيا ب�سرية(، من 

والعلوم  الآداب  كّلية 

اجلامعة  يف  الإن�سانية 

اللبنانية .

حول  متحورت  التي  ر�سالته  ذبيان  الطّيار  النقيب  ناق�س 

ا�ستخدام  يف  ال�سوف،  نيحا  لقرية  واحليوي  اجلغرايف  »املجال 

نظم املعلومات اجلغرافية وال�ست�سعار عن بعد«، ونال بنتيجة 

مناق�سة الر�سالة تقدير جّيد جًدا.

جمتمع 

اجلي�ش
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جمتمع اجلي�شجمتمع اجلي�ش جمتمع اجلي�ش

جمتمع اجلي�شجمتمع اجلي�ش جمتمع اجلي�ش

نتائج �صحب التومبول ال�صنوي يف موؤ�ص�صة القت�صاد 





العناوين يف هذا الكتاب للوزير ال�سابق 

تواليها،  يف  منف�سلة  دل���ول،  حم�سن 

وجوهرها  روحيتها  يف  مّت�سلة  ولكنها 

ومراميها.

اإنها خواطر �ساخنة يف طبيعتها، كما 

جاء يف توطئة الكاتب يو�سف مرت�سى، 

وجتربة  ثقافة  خما�ض  من  تتوّلد  لأنها 

عميقتني وغنيتني مرتاكمتني بالزمن 

روؤية  وحتمل  معّبة  ا  اأي�سً وهي  وامليدان، 

م�سقولة  العربيني،  وامل�ستقبل  للحا�سر 

مبعاناة املمار�سة و�سفاء الذهن.

يطرح الكتاب اأ�سئلة وت�ساوؤلت جتول 

يف  نعي�سه  ما  ح��ول  منا  ك��ّل  خاطر  يف 

عاملنا العربي املرير، اأين اأ�سبنا؟ واأين اأخطاأنا؟ واإىل اأين امل�سري؟

، تطرق اأبواب ال�سيا�سة والفل�سفة والدين، من خلفية البحث  هي خواطر وِعبرَ

عن اأ�سباب ماآ�سينا و�سبل اخلروج منها... 

اإعداد: جان د�رك �أبي ياغي

اإ�صدارات
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حم�سن دلول »خو�طر وعرب... يف �ل�سيا�سة و�لفل�سفة و�لدين«

»ح�ساٌد ومد�د« 

ملوري�س وديع �لنّجار

�سدر لل�ساعر واملوؤّلف موري�ض 

جديد  كتاب  النّجار،  ودي��ع 

وهو  وِم��داد«  �ساٌد  »حرَ بعنوان 

جان  الأدي���ب  نتاج  يف  جولة 

�سامله.

الدكتور  للكتاب  ق���ّدم 

اأن  اعتب  ال��ذي  كبا  اإم��ي��ل 

ب�سرية  روؤي��ة  وِم��داد«  �ساٌد  »حرَ

نقدية  وج��دان..ل��غ��ٌة  وروؤي����ا 

��ْع��ُرب��ّي،  يرَ ب��اإه��اٍب  �سافية، 

وقّي �ساحر.. وتوقيٍع ذرَ

وراأى الدكتور كبا اأن يف ما 

تك�سف  وموهبٌة  اأدٌب  نقراأ، 

ي�ساهيه  مب��ا  اجل��م��ال  ع��ن 

متاًما...

مقالته،  ِبُجْمِع  فالكتاب 

كاأّنه التخ�س�ض يف اآثار اأديب، 

الأكادميية  وهذا من �سلب 

عُر  ال�سِّ اأم���ا  التعليمية... 

خالدات  فلوحات  املنقول، 

م���ن ع��ي��ون 

القري�ض...

»د�نتيلال �لروح« 

لهنادي حجازي

الديوان  عنوان  هو  ال��روح«  »دانتيلال 

الثاين ل�ساعرة ق�سيدة النرث هنادي عدنان 

»�سهد  البكر  ديوانها  بعد  ح��ج��ازي، 

اخلوابي« ال�سادر العام 2014.

ميقاتي،  عمر  ال�ساعر  للديوان  ق��ّدم 

فقال: »هنادي... ما زالت تطري، حتلق. 

ما  و�سهًدا.  عطًرا  متطُر  غيمًة  تفر�ض 

تعانق  راحلة؛  �سم�ض  نحو  تبحر  زال��ت 

منها  وحتيك  الناري،  �سعرها  خ�سالت 

ُه روًحا كونية...«. دانتيلال... تطرزها ف�ستان عرو�ض، ُتلب�سُ

اأما ال�ساعر زياد عقيقي فكتب يف الديوان يقول: »يقولون اإّن ال�سعر هو ابن 

امل�ساء. اأّي م�ساء يف ح�سرة ال�سعر هذا؟!!! اأي م�ساء؟؟؟ اأيُّ ظلمة جتروؤ اأن تغمر 

الأر�ض يف ح�سرة ال�سم�ض... وحروف الع�سافري والزهر وال�سياء؟«.



حلم موؤّجل

يف  البا�سا  �سليمان  ول��د 

يف  ال�سوفية  دم��ي��ت  ب��ل��دة 

موهبته  برزت   .1926 العام 

خ�سبة  على  التمثيل  يف 

يف  وك��ان  املدر�سة  م�سرح 

ال�ساد�سة من عمره. الطفل 

املوهوب مل ي�ستطع متابعة 

اأجبته  احلياة  ظروف  ب�سهولة،  الدرا�سة 

مدار�ض  يف  درا�سته  فتابع  العمل،  على 

فظّل  الفن  اأما  بريوت،  راأ�ض  يف  م�سائية 

حلًما موؤجاًل.

يف عمر الع�سرين، �ساهد البا�سا م�سرحية 

لعبد احلفيظ حمم�ساين كانت تعر�ض 

اإىل  فا�ستيقظ احلنني  بلدة بحمدون،  يف 

امل�سرح يف داخله. توا�سل مع املحم�ساين، 

تنفع  ومل  اأجر  دون  من  بفرقته  والتحق 

معار�سة الوالد يف تغيري قراره.

�النطالق و�مل�سرية

م�سرحّية  يف  كانت  الفعلية  البداية 

»بول  رواي��ة  عن  املقتب�سة  »فريجيني« 

برناردين  الفرن�سي  لالأديب  وفريجيني« 

يف  اآن��ذاك  ت  ُعِر�سرَ والتي  بيار،  �سان  دي 

منا�سبة عيد ال�ستقالل اللبناين. اأعقب 

هذا العمل اأعمال اأخرى للبا�سا الذي ما 

خوري  جالل  املخرج  اإىل  تعرف  اأن  لبث 

منها،  م�سرحيات،  عّدة  يف  معه  وعمل 

 )1972( الأم��ام��ي��ة«  ال��ق��رى  يف  »ج��ح��ا 

و»القب�ساي« )1973(، و»الرفيق �سجعان« 

.)1974(

يف »اأبو علي الأ�سمراين« التي اأخرجها 

زياد  مو�سيقاها  وكتب  فازليان،  برج 

ن�سال  جانب  اإىل  البا�سا  وقف  الرحباين، 

كرباج،  اأن��ط��وان  الأ�سقر، 

و�سع  ك��رم.لح��ًق��ا  وليلى 

م�سرحية  ا  ن�سو�سً بنف�سه 

بها يف  وج���ال  واأخ��رج��ه��ا، 

ومن  اللبنانية.  املناطق 

اجل��ّوال،  امل�سرح  يف  اأعماله 

»امل�����وظ�����ف ال���ك���ب���ري«، 

و»م�����س��ي��ب��ت��ي اب���ن���ي«، 

و»ا�ست�سهد غ�سب عنو«...

حمدودة،  كانت  ال�سينمائية  جتاربه 

فقد �سارك يف فيلمني فقط، »القّنا�ض« 

)1980( للمخرج العراقي في�سل اليا�سري، 

و»�سبح املا�سي« )1985( جلورج غيا�ض.

يف �لتلفزيون

دور  مع  كانت  التلفزيونية  اإنطالقته 

ال�سنديانة«  »حت��ت  م�سل�سل  يف  الأب 

كانت  وال��ذي  طويل،  ج��ورج  للكاتب 

ال��ه��واء،  على  مبا�سرة  تبث  حلقاته 

»�سندوق  يف  اأدوار  بعّدة  �سارك  كذلك 

والذي عر�ست  الفرجة« لإح�سان �سادق. 

رحيل

اإعداد: تريز من�سور

العدد 100381

برحيل �سليمان �لبا�سا يغيب 

وجه �آخر من وجوه رّو�د �لرعيل 

�س يف لبنان. �ملمثل  �لفني �ملوؤ�سّ

�لقدير عمل يف �مل�سرح ويف 

و�لتلفزيون و�ل�سينما. كان �أف�سل 

د دور �الأب �ل�سارم.  من ج�سّ

وكان من �لوجوه �لتي ر�فقت 

�سهر�ت �للبنانيني يف »ي�سعد 

م�ساكم« مع »�أبو ملحم«، 

و»�سندوق �لفرجة«، و�سو�ها 

من �أعمال تلفزيونية بني �أو��سط 

�ل�ستينيات و�أو��سط �ل�سبعينيات 

من �لقرن �ملا�سي.

�شليمان البا�شا: 

وجه �أ�سَعَد م�ساء�ت �للبنانيني
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ال��ه��واء،  على  ا�سرًة  مبرَ ا  اأي�سً حلقاته 

وا�ستمّر على مدى اأربع �سنوات.

على  تدريجًيا  البا�سا  جن��م  ت�ساعد 

وحيد  ج��ان��ب  اإىل  الف�سّية  ال�سا�سة 

اأفيوين،  اأبو احل�سن، ماجد  نبيه  جالل، 

العديد  يف  وغريهم،  ال�سايغ  وجورجيت 

من الأدوار، ولعّل اأبرزها ذلك الذي اأداه يف 

م�سل�سل »حكمت املحكمة« )1963-

.)1968

امل�سل�سل  يف  لفتة  م�ساركته  كانت 

م�ساكم«  »ي�سعد  ال�سهري  اللبناين 

)اأديب  ملحم«  »اأبو  جانب  اإىل   )1976(

حداد( وزوجته )�سلوى( »اإم ملحم«. اأما 

م�سل�سل  يف  فكان  الفنية  اأعماله  اآخر 

ل�لمخ��رج   )2007( الق��وة«  من  »�س��يء 

اإيل��ي معلوف.

�لعمل �لنقابي

اإ�سافة اإىل عمله يف الفن، كان البا�سا 

ومعاناته  وقناعاته  مبادئه  بحكم 

عن  الدفاع  يف  �سلًبا  اإن�ساًنا  ال�سخ�سية 

حقوق زمالئه الفنانني، وكان من بني 

ممثلي  »نقابة  تاأ�سي�ض  اإىل  �سعوا  الذين 

والتلفزيون«.  والإذاعة  وال�سينما  امل�سرح 

يف  كبرية  جهود  له  كانت  كذلك، 

حقوق  عن  دفاًعا  النقابي  العمل  اإطار 

العمال.

برحيله  البا�سا  �سليمان  الفنان  طوى 

يناهز  عمر  عن   2017 الثاين  كانون  يف 

ال�91 عاًما، �سفحًة عابقة بالعمل الفني 

ال�سادق وبذكريات زمن الفن اجلميل.



يف �صجل 

اخللود

العدد 102381

اأول �لرقيب �أول ح�سني حممد نا�سر �لدين الرقيب  اجلي�ض  ق��ي��ادة  نعت 

تويّف  الذي  الدين  نا�سر  ح�سني حممد 

بتاريخ 2017/1/24.

يف   1980/2/10 م��وال��ي��د  م���ن   -

حمافظة  الهرمل،  ق�ساء  الكواخ، 

بعلبك – الهرمل.

من  اع��ت��ب��اًرا  اجلي�ض  يف  ُج��ّن��د   -

بتاريخ  خدماته  واأُنهيت   ،2000/1/31

.2001/1/31

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ض  يف  ت���ط���ّوع   -

.2001/4/7

منطق�ة  ط��ب��اب�����ة  ع����داد  م��ن   -

البق�اع.

- حائز:

• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.

• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام التقدير الع�سكري.

ال��داخ��ل��ي�����ة  وزي�������ر  ت��ه��ن��ئ��������ة   •
والبلدي�ات.

• تنويه العماد قائد اجلي�ض خم�ض 
مّرات.

�ست  اجلي�ض  قائد  العماد  تهنئة   •
مّرات.

• تهنئة قائد اللواء ثالث مّرات.
- متاأهل وله ولدان.

�لرقيب �أول ربيع ح�سني طه

اأول  الرقيب  اجلي�ض  ق��ي��ادة  نعت 

بتاريخ  ت��ويّف  ال��ذي  طه  ح�سني  ربيع 

.2017/1/21

يف   1983/10/13 م��وال��ي��د  م��ن   -

حمافظة  الهرمل،  ق�ساء  الكواخ، 

بعلبك – الهرمل.

من  اع��ت��ب��اًرا  اجلي�ض  يف  ُج��ّن��د   -

بتاريخ  خدماته  واأُنهيت   ،2002/1/4

.2003/1/4

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ض  يف  ت���ط���ّوع   -

.2006/3/16

- من عداد لواء امل�ساة احلادي ع�سر 

– كتيبة الدعم.
- حائز:

• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ض خم�ض 

مّرات.

اجلي�ض  ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
مّرت�ني.

• تهنئة مدير العتاد.
ثالث  الكتيبة  ق��ائ��د  تهنئة   •

مّرات.

- متاأهل وله ولدان.
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�لعريف ح�سني علي مهدي

نعت قيادة اجلي�ض العريف ح�سني 

بتاريخ  ت���ويّف  ال���ذي  م��ه��دي  ع��ل��ي 

.2017/2/3

حي  يف   ،1994/3/2 مواليد  من   -

زحلة،  ق�ساء  زحلة،   - الفيكاين 

حمافظة البقاع.

من  اع��ت��ب��اًرا  خدماته  ُم���ّددت   -

.2014/3/27

- ُنقل اإىل اخلدمة الفعلّية بتاريخ 

2016/6/1

فوج  الدعم–  ل���واء  ع���داد  م��ن   -

الهند�سة.

- حائز:

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
اجلي�ض  ق��ائ��د  العماد  تهنئة   •

مّرتني.

- عازب.

 �لعريف �أحمد خليل �ل�سّيد قا�سم

نعت قيادة اجلي�ض العريف اأحمد 

خليل ال�سّيد قا�سم الذي تويّف بتاريخ 

.2017/2/3

- من مواليد 1993/8/5، يف متنني 

حمافظة  بعلبك،  ق�ساء   – التحتا 

بعلبك – الهرمل.

من  اع��ت��ب��اًرا  خدماته  ُم���ّددت   -

.2013/1/11

- ُنقل اإىل اخلدمة الفعلّية بتاريخ 

.2016/6/1

- من عداد فوج التدخل الثاين.

- حائز:

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
اجلي�ض  ق��ائ��د  العماد  تهنئة   •

مّرتني.

- عازب.

�ملجّند �ملمّددة خدماته 

منر ح�سني �خلطيب

املمّددة  املجّند  نعت قيادة اجلي�ض 

الذي  خدماته منر ح�سني اخلطيب 

تويّف بتاريخ 2017/1/28.

- من مواليد 1998/3/8، يف عني 

الزيت - عكار.

من  اع��ت��ب��اًرا  خدماته  ُم���ّددت   -

.2016/6/22

- من عداد مديرية املخابرات.

- عازب.





حكاية مكان

�سمال  )الكورة  العني  �سهر  حملة  يف 

البيئية  ح�سون  بدر  قرية  تقع  لبنان(، 

العام  منذ  بنائها  على  العمل  بداأ  التي 

منظمة  معايري  وفق  مبنية  وهي   ،2012

ترخي�ض  على  وحائزة  العاملية،  ال�سحة 

من »ايزو« للجودة والنوعية.

يف  ك��ان  القرية،  اإىل  و�سلنا  عندما 

ا�ستقبالنا مدير ال�ستقبالت والت�سريفات 

راف��ق��ن��ا يف جولة  ال���ذي  م��ط��ر  حم��م��ود 

القرية  اأق�سام  اإىل  للتعّرف  ا�ستك�سافية 

وموجوداتها. البداية كانت من الأق�سام 

على  القرية  متتّد  اإذ  واملباين،  اخلارجية 

بناًء  وت�سّم  مربع،  مرت  األف   30 م�ساحة 

حيث  واملختبات  اجل��ودة  اإدارة  اأث��رًي��ا، 

ق�سم  والتجارب،  الأبحاث  كل  جترى 

النتاج- امل�سنع، حيث ت�سّنع منتجات 

الأر�ض،  بقاع  اإىل  وت�سّدر  ال�سابون،  خان 

اأن���واع  تع�سر  حيث  ال��زي��ت��ون  مع�سرة 

خان  منتجات  يف  ت�ستخدم  التي  الزيوت 

مطبخ  اإداري�����ة،  مكاتب  ال�����س��اب��ون، 

ماأكولت  يقدم  قروي  مطعم  ال�سابون، 

ع�سوية طبيعية، فرن ال�سيعة ومناقي�ض 

على ال�ساج. هذا لي�ض كل �سيء، فثمة 

يف  مغاور   3 من  م��وؤّل��ف  �سحي  منتجع 

اأ�سفل كعب الوادي �سحيح اأن العمل به 

مل يبداأ بعد، لكنه �سيبداأ عن النتهاء 

من و�سع اخلرائط الهند�سية. يعيد هذا 

الطبيعية  احلياة  اإىل  قا�سديه  املنتجع 

التي كان الأجداد يعي�سونها قبل مئتي 

بوا�سطة  �سيكون  اإليه  الو�سول  ع��ام. 

�سريتدون  الزائرون  املركبات،  ل  احلمري 

ويقيمون  التقليدية،  اللبنانية  املالب�ض 

الطعام  اأم��ا  غ��رف.  يف  ولي�ض  مغاور  يف 

القرية  م��زارع  من  املئة  يف  مئة  فع�سوي 

اأبقاًرا وخراًفا ودجاًجا( وحدائقها  )ت�سم 

اأخ�سر  �ساي  بابوجن،  اجلبل،  )اإكليل 

ت�ستعمل يف منتجات القرية، اإىل جانب 

اأنواع اأخرى من اأ�سجار الفواكه واخل�سار 

الع�سوية(. اأّما املتحف، فهو الأكب من 

اأ�سكال  نوعه يف العامل، حيث ال�سابون 

ا مباين  اأي�سً القرية  وت�سم  واأنواع وعطور، 

�سكنية حل�سون واأبنائه، ولبقية عائلته 

ا يعملون مًعا ك�  املكّونة من 61 �سخ�سً

»خلية نحل«.

اإعداد: جان د�رك �أبي ياغي

متاحف 

يف بالدي
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ر�سالة عطرة من قلب �ل�سرق 

لبنان �إىل كل �لعامل 

و�ل�سابون من حرفة يدوية 

�إىل �سناعة ما�سية

قرية 

بدر ح�شون 

البيئية 

�لعطري  �ل�سابون  �أنو�ع  خمتلف  ت�سنع  للبيئة«  »�سديقة  �آخر،  نوع  من  قرية 

و�لعالجي و�لزيوت، و�سواًل �إىل �لكرميات وم�ستح�سر�ت �لعناية بالب�سرة، وجميعها 

منتجة من »روح �لطبيعة« ومن دون �أن تدخل يف تركيبتها �أي مادة كيميائية.

�إنها قرية بدر ح�سون �لبيئية �لتي بناها »حجًر� حجًر�« منذ ما يقارب خم�س �سنو�ت، 

وباالأ�سكال �لرت�ثية �لتقليدية حتى باتت قبلة ملحبي �لرت�ث و�ملو�د �لطبيعية.



لنا بدر ح�سون )حائز  روى  يف مكتبه، 

على دكتوراه فخرية يف »عالج امل�ساج« 

من جامعة FIMA يف لندن(، حكايته 

وكيف بنى قريته البيئية حجًرا حجًرا. 

مع  بذلها  التي  اجل��ه��ود  ع��ن  يتحدث 

قبل  واجهته  التي  املعاناة  وعن  اأبنائه. 

فاأنبتت  حقيقة،  اإىل  احللم  يتحول  اأن 

وتتحول القرية معلم �سياحي لبناين.

القرية  هذه  احتّلت  املوا�سفات  بهذه 

قرية  ل  ك���اأوَّ ال��ع��امل،  يف  الأول  امل��رك��ز 

بال�سناعة  تعنى  بيئية عربية منوذجية 

وال�سياحة البيئية، وت�ستثمر يف القت�ساد 

الأخ�سر.

تاريخ طويل

تعود �سناعة ال�سابون لدى اآل ح�سون اإىل 

عب  اأجيالهم  توارثتها  وقد   ،1480 العام 

لها  15 جياًل وقد تطور هذه ال�سناعة وحوَّ

اإىل �سناعة �سديقة للبيئة، متخلًيا من 

اأجل ذلك عن عامل الذهب: »لعب القدر 

دوًرا يف و�سويل اإىل ما اأنا عليه اليوم. فبعد 

ورثته  الذي  الذهب  ومتجر  معمل  �سرقة 

بالعودة  اأقاربي  اأحد  ن�سحني  والدي،  عن 

الثوب  فخلعت  اأج����دادي.  ح��رف��ة  اإىل 

وب��داأت من  لأع��وام،  اأرتديه  الذي كنت 

املعرفة ب�سناعة  ولي�ض يف  املادة  ال�سفر يف 

ال�سابون«. واأ�ساف: »يف البداية اعتمدت 

حمرتف  يف  التقليدية  الأهلية  الطريقة 

طرابل�ض،  يف  ال�سهري  ال�سابون  خ��ان 

لل�سابون  التّواقني  من  اإقباًل  فوجدت 

البلدي املفقود، ما �سّجعني على املتابعة 

والبتكار«.

متاحف 

يف بالدي
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اإذا كان البع�ض يتغّنى بحبه للطبيعة، 

على  ع��م��ل  ال�سنية  ���س��ري  اب���ن  ف����اإّن 

بيئي  »اأن��ا  م��راًرا  اأعلن  وقد  حمايتها، 

على  املحافظة  واأع�سق  العظم،  حتى 

الطبيعة من خالل مهنتي التي جعلت 

فاجلميع  بيئية.  القت�سادية  ال���دورة 

ي�ستفيد من البيئة، املزارع الذي يزرع اأو 

يربي احليوانات، وامل�سنع الذي ينتج. واأنا 

ينتج  كي  ع�سوي  بطعام  البقر  اأعلف 

حليًبا �سحًيا. عالقتنا مع اأمنا الطبيعة 

ل ت�سّر، فهل من اأم ت�سّر بولدها«!

وعن �سبب ت�سميته مل�سنعه ب� »القرية« 

قال: »لأنه يحتوي على كل مقوماتها. 

مبداأ �سناعتي هو مبداأ القرية التي تعتمد 

اإىل  العودة  وهديف  �سكانها،  اإنتاج  على 

الطبيعة الأم ولغتها«.

»�بن عيلة«

كبرًيا  رواًج��ا  القرية  منتجات  تلقى 

العالية،  جلودتها  اخلارجية  الأ�سواق  يف 

وفق ما يوؤكد بدر الذي يقول: »نحن اأول 

من �سّدر ال�سابون اإىل مر�سيليا، وها هي 

واأوروب��ا  واأمريكا  ال�سني  تغزو  منتجاتنا 

 1400 ولدينا  العربية،  الدول  اإىل  بالإ�سافة 

الع�سوية  الطبيعية  الزيوت  من  �سنف 

ك��اخل��زام  الأع�����س��اب،  م��ن  املنتجة 

نوع   700 ونحو  اجلبل،  واأكليل  واملرمية 

ابن  »�سابوننا  وي�سيف:  ال�سابون«.  من 

 24 اجل�سم  على  ي��دوم  عطره  عيلة«. 

�ساعة، �سواء كان من امل�سك اأو العنب اأو 

اليا�سمني وغريه الكثري. وال�سابونة التي 

تخرج من م�سنعنا حتّول ال�ستحمام من 

روتني يومي اإىل متعة.

ل يخفى على اأحد ما للعطور ال�سرقية 

من  الإن�سان.  نف�سية  على  تاأثري  من 

عن  دائًما  ح�سون  عائلة  تبحث  هنا، 

وهي  منتجاتها،  لتطوير  البتكارات 

اجلامعات  م��ع  اتفاقات  تعقد  لذلك 

ولديها  اجل��ودة،  ومراكز  املختب  لتطوير 

اأطباء واخت�سا�سيون يف الأع�ساب ي�سعون 

كل طاقاتهم لإنتاج الأف�سل.

مر�حل �لت�سنيع

تدخل  التي  الأع�ساب  تقطري  يتم  اأوًل، 

يطبخ  بعدها  من  ال�سابون،  �سناعة  يف 

احلامية،  الطبخ  طريقة  على  ال�سابون 

الطبّية  الأع�ساب  م��اء  اإدخ��ال  يتم  ثم 

العطرية.

 16 اىل  الطبخ من 8  وت�ستغرق عملية 

اأيام يرتك خاللها  تعقبها عدة  �ساعة، 

ال�سابون لين�سف، ثم يطبخ على البخار 
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وتدخل اإليه الأع�ساب ثم ي�ساف الع�سل. 

اليدوية،  بالطريقة  التغليف  يتم  واأخرًيا 

وت��خ��ّت��م ك��ل ���س��اب��ون��ة ح��ف��اًظ��ا على 

هويتها.

يف  للفحو�سات  الأول��ي��ة  امل��واد  تخ�سع 

املياه،  ذل��ك  يف  مب��ا  خا�سة  خم��ت��بات 

عملية  نهاية  بعد  املنتج  وك��ذل��ك 

ت�سنيعه.

�أكرب متحف 

ل�سناعة �ل�سابون يف �لعامل 

 1400 من  اأك��رث  على  املتحف  يحتوي 

الع�سوية  وال��زي��وت  ال�سابون  من  �سنف 

م�ستح�سرات  ���س��ام��ب��و،  )ك���رمي���ات، 

ال�سعر،  ملعاجلة  زيوت  بالب�سرة،  العناية 

اجللدية...(،  امل�ساكل  لعالج  واأخ��رى 

)كالليايل  ال�سرق  يف  املعروفة  والعطرية 

احلب  �سحر  ال�سلطاين،  العود  العربية، 

هذا  تطوير  يف  اعتمد  وقد  العود(.  ودهن 

حّولت  التي  التقنيات  اأح��دث  الإن��ت��اج 

املتحف  وجعلت  اأ�سطورة،  اإىل  ال�سابون 

وحت�سريه  ت�سنيعه  طريقة  يف  الأك���ب 

لل�سابون يف العامل.

من الأنواع التي ينتجها ح�سون:

 3 يف  وه��و  العطري:  العالج  �سابون   •
مكوناته  خليط  منها  لكل  فئات، 

اخلا�سة وطريقة ت�سنيعه وحت�سريه.

• �سابون الأع�ساب الطبية: هو خليط 
طبيعية،  ورائ��ح��ة  غنية  رغ���وة  ينتج 

مكّون من الأع�ساب والزهور الطبيعية 

التي قد ت�سل اإىل 200 نوع.

• ال�سابون التقليدي و�سابون الزفاف.
• ال�سابون العالجي: هو جمموعة من 
احلكماء  اعتاد  الدوائية.  الرتاكيب 

م�ساكل  ع��الج  اأج��ل  من  ا�ستخدامه 

الب�سرة.

وكرميات  العطرية،  الكرميات   •
العناية بالب�سرة.

قبل اأن تخرج من املتحف، مّنر يف ق�سم 

تقطري  كركة  و�سعت  حيث  خا�ض 

الأع�ساب والزيوت، وهي فريدة من نوعها 

يف  واحدة  �سوى  العامل  يف  لها  مثيل  ل  اإذ 

فرن�سا.

�أغلى �سابونة يف �لعامل

تراوح اأ�سعار منتجات بدر بني 10 اإىل 2800 

العامل  يف  �سابونة  اأغلى  �سعر  وهو  دولر، 

هذه  حتتوي  ح�سون.  عائلة  �سنعتها 

ال�سابونة على 17 غراًما من بودرة الذهب 

غرامات  وث��الث��ة   ،)24 )ع��ي��ار  ال�سايف 

متاحف 
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بخريات  ممزوجة  الأمل��ا���ض،  ب��ودرة  من 

الطبيعة، من زيت الزيتون النقي، وع�سل 

والبلح  املعّتق  العود  اإىل  الع�سوي  النحل 

حتمل  ال��ذه��ب  م��ن  وقطعة  وغ��ريه��ا، 

ا���س��م ق��ط��ر، ومي��ك��ن الح��ت��ف��اظ بها 

هذه  ت�سنيع  ا�ستغرق  ا�ستخدامها.  بعد 

مو�سوعة  يف  ودخلت  اأ�سهر،   6 ال�سابونة 

يف  »غيني�ض«  العاملية  القيا�سية  الأرقام 

قطر.

وعندما تعود من جولتها على املتاحف 

يف العامل، �سوف تقيم يف برج خا�ض �سنع 

لها.

ال�سابونة  ه��ذه  »اأن  ح�سون  وي��وؤك��د 

لها  بل  لل�»فانتزي«،  م�سنوعة  لي�ست 

فوائد ع�سوية ونف�سية وروحية. فهي تزيد 

جمال  على  وحتافظ  امل��راأة  اأنوثة  من 

الذهب  معدن  اأن  املعلوم  ومن  ب�سرتها. 

ال�سبب،  ولهذا  الأنوثة،  يزيد من هرمون 

نوعية  ن  ُيح�سّ لأنه  الذهب  املراأة  تع�سق 

الهدف  اأما  الأك�سدة«.  ويعالج  اجللد 

اأج��واء  »بعد  فيقول:  �سناعتها،  م��ن 

نبعث  اأن  قررنا  لبنان،  يف  القتتال 

ر�سالة معّطرة اإىل العامل، وهي اأن بلدنا 

اأن  وباإمكانه  والثقافة،  احل�سارة  بلد 

رائحة  فقط  ولي�ض  طيبة  رائحة  ي�سّدر 

التفجريات«.

بدر  يوؤكد  ع��اًم��ا،   18 م�سرية  بعد 

بدر  عائلة  �سفرية  اجل��ودة  اأن  ح�سون 

يف  لبنان  واأولده  مّثل  ال��ذي  ح�سون 

خمتلف اأ�سقاع الأر�ض.

عب  ح�سون  ب��در  وّج��ه  اخل��ت��ام،  ويف 

�سباط  اإىل  دع���وة  اجل��ي�����ض«  »جم��ل��ة 

البيئية،  القرية  لزيارة  وعنا�سره  اجلي�ض 

العمود  للجي�ض  الوطني  ب��ال��دور  واأ���س��اد 

الفقري لكيان الدولة، مثّمًنا ت�سحيات 

�سهدائه.
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تربية 

اإعداد: ماري �الأ�سقر - اخت�شا�شية يف علم النف�سوطفولة
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�سلطة �الأهل �سرورية 

لتو�زن �لطفل

�سلطة  �إن  �لقول  على  �لنف�س  علماء  يجمع 

ترتدي  ال  لذلك  �لطفل.  لنمو  �سرورية  �الأهل 

ت�سّرفات  على  قيود  فر�س  يف  �لقارئة  عزيزتي 

و�أولوياتك.  �سّنه  مع  يتالءم  مبا  طفلك، 

�لقيود  باأن هذه  ت�سعريه  �أن  و�الأهم من ذلك، 

ويفهمها،  في�ستوعبها  حلياته،  �سرورية 

ويطّبقها تلقائًيا ال خوًفا من �لعقاب.

حدود وقو�عد

طفلك بني يديك، اإنه فرح �سعيد وباله 

ال�ساحلة.  الرتبية  واأنت طاملا حلمت بطفٍل متنحينه  مرتاح. 

فجاأة تتغري ال�سورة، وت�سبحني م�سطرة كل يوم اإىل ترداد مئات 

الكلمات لإنهاء طفلك عن ت�سرفات معينة.

اإن و�سع حدود للت�سّرف وفر�ض احرتامها على الطفل، هو يف 

الوقت نف�سه، م�ساألة �سلطة، واأ�سا�ض تربية �سليمة قائمة على 

الطفل  عمر  مراعاة  ا  اأي�سً يجب  لكن  والطفل،  الأهل  توازن 

عند و�سع احلدود والقواعد.

التي  املمنوعات  اأول  مع  ال�سلطة  تظهر  النف�ض،  علم  وفق 

على  تطّبق  اأن  ويجب  م�سيه،  بداية  يف  الطفل  على  تفر�ض 

كل اأمر قد ي�سّكل خطًرا عليه، كما يجب تنظيم البيت 

عند  والكت�ساف  النطالق  رغبة  مع  يتالءم  مبا  وحمتوياته 

الأطفال. على الأم مثاًل، اإقفال �سيدلية املنزل باإحكام واإبعاد 

الزجاجيات عن متناول طفلها. فمن املعلوم اأن الطفل يحتاج 

وج�سدًيا،  فكرًيا  لينمو  لّلعب،  م�ساحة  واإىل  الكت�ساف  اإىل 

وتولد  املمنوعات تلجمه  ويجب منحه هذه احلرية لأن كرثة 

لديه مرّكبات نق�ض.

�سار  التي  �سادية  طفلتي  ولدة  قبل  الأمهات:  اإح��دى  تقول 

عمرها خم�ض �سنوات، و�سعت يف ذهني قواعد واأ�سوًل م�سبقة 

تخريب  اأو  غرفتها  خارج  باّللعب  لها  اأ�سمح  لن  لت�سّرفاتها: 

اأ�سمح  ولن  اإعداده.  وقًتا طوياًل يف  اأم�سيت  الذي  املنزل  ديكور 

اأهلهم  يقاطعون  الذين  اجلريان  اأولد  مثل  تت�سّرف  باأن  لها 

وي�سرخون اأو يرف�سون الذهاب اإىل النوم عندما يوجد �سيوف يف 

املنزل. لكّن �سادية، ت�سيف اأمها، مل تكن اأبًدا تلك الطفلة 

اأ�سبحت غري مطيعة، تعبث مبحتويات  التي تخّيلتها، فقد 

الأدراج، وت�سرخ عند الذهاب اإىل النوم...

باخت�سار �سرت اأم�سي النهار كّله يف ال�سراخ وهي يف البكاء. 

من  جانًبا  ح�سرت  التي  ال�سديقات  اإحدى  لفتتني  يوم  وذات 

ا اأنني كنت  �سجاري مع �سادية اإىل خطورة هذا الو�سع، خ�سو�سً

منهارة. لحظت �سديقتي اأنني �سارمة جًدا مع ابنتي واأ�سرخ يف 

وجهها با�ستمرار، واأمنعها، ل �سعورًيا، من النطالق كبقية 

الأطفال. قررت اعتماد طريقة جديدة يف تربية �سادية، فاأبعدت 

العطب  ال�سريعة  اأو  الثمينة  الأغ��را���ض  كل  متناولها  عن 

معها.  واألعب  اأحادثها  و�سرت  بحّرية،  تت�سّرف  وتركتها 

و�سرعان ما ا�ستعادت طفلتي ثقتها بنف�سها و�سارت جتروؤ على 

الت�سّرف بال خوف من توبيخي.

و�سرورة  لالأهل،  الرتبوي  ال��دور  �سعوبة  تو�سح  الق�سة  ه��ذه 

يوؤدي  اأن ل  اأطفالهم، على  تعاملهم مع  مراجعتهم لطريقة 

مثاًل  يفهم  ل  فالطفل  الأ�سا�سية،  القواعد  تغيري  اإىل  ذلك 

بالقيام  له  ون�سمح  ما  بعمل  القيام  من  اليوم  مننعه  كيف 

به يف اليوم التايل. ويف املطلق يجب اأن يكون احرتام الطفل 

قاعدة ثابتة يف التعامل معه.

�ل�سلطة ولي�س �لت�سّلط

يجب اأن تكون الأ�سول املو�سوعة للت�سرف مت�ساهلة قلياًل، 

ال�سب.  وبقدرتهم على  الأهل  ب�سخ�سية  الأمر منوط  اأن  علًما 

فبع�ض الأمهات يرتكن لأطفالهن حرّية اختيار وقت النوم، 

من دون اأن ي�سعرن بالإنزعاج.

البداية،  الأم، منذ  اأن حتّدد  اإىل �سرورة  النف�ض  ويلفت علماء 



الطفل  يبداأ  وعندما  املنا�سبة.  والبدائل  املمنوعات 

اأكرث �سهولة كونه ي�سبح  الأمور  بالكالم، ت�سبح 

اأف�سل.  املمنوعات اخلطرية، على نحو  قادًرا على فهم 

اإىل  يوؤدي  ل  اأن  للت�سّرف يجب  و�سع حدود  اإن 

ففر�ض  والت�سّلط،  ال�سلطة  بني  الدمج 

والق�سوة  العنف  خالل  من  ال�سلطة 

واأحياًنا  ال�سليم،  بالت�سرف  لي�ض 

فّعالة  الرقيقة  الكلمة  ت��ك��ون 

اأكرث من التهديد والتوبيخ.

ال�سلوك  هو  الت�سّرف  يف  العتدال 

كما  ال��زائ��د،  فالت�ساهل  الأف�����س��ل، 

الت�سّلط، يوؤدي اإىل انعكا�سات �سلبية. الطفل الذي 

ترعرع يف كنف عائلة �سديدة الت�سامح قد يتحول اإىل مراهق 

عنيف، ذي ت�سرفات ل تطاق. هذه الت�سّرفات يعتبها علماء 

املقابل  يف  عليه.  �سلطتهم  يفر�سوا  كي  لأهله  نداًء  النف�ض 

فر�سوا  حال  يف  اأطفالهم  حمبة  فقدان  يخ�سون  اأهل  هناك 

بحاجة  الأطفال  لأن  خاطئ  العتقاد  وهذا  اإرادتهم،  عليهم 

يفعالن.  ماذا  يعرفان  واأب  اأم  مع  والثقة  بالأمان،  ال�سعور  اإىل 

اأقوياء ليقلدهم يف بادئ الأمر، ثم يثور  اأهل  اإىل  والولد بحاجة 

�سخ�سيته  تتكون  ذلك  وبنتيجة  اأخ��رى،  مراحل  يف  عليهم 

امل�ستقلة والفريدة.

�عتماد �أمناط ثابتة ال مينع �ملرونة

يف عالقاته مع اأهله، يحتاج الطفل اإىل عالمات واإ�سارات. 

لذا من ال�سروري، اأن يثبت الأهل منط ت�سّرف معنّي. فالأم التي 

ترتك طفلها يو�سخ ثيابه بالأكل، �ستجد نف�سها 

اأمام كومة من الغ�سيل، فتعمد اإىل توبيخ طفلها، 

وهذا خطاأ كبري، عليها منذ البداية اأن تعّوده على 

عندما  نظيفة.  ثيابه  على  املحافظة  كيفية 

اأن  الثالثة ميكن لالأم  يبلغ الطفل �سن 

التعاطي  يف  املنطق  باعتماد  تبداأ 

التفاو�ض.  عمر  ه��و  ف��ه��ذا  م��ع��ه، 

ميكنها مثاًل اأن تقول له، ل تريد 

خذ  لكن  ط��ع��ام��ك،  ت��ت��ن��اول  اأن 

ملعقتني فقط. هنا ي�سار اإىل اأنه من 

طلب  يرف�ض  اأن  الطفل  على  ال�سعب 

دون  من  حتى  غايتها،  اإىل  ب�سهولة  ت�سل  التي  اأم��ه 

�سراخ.

مع تقدم الطفل يف العمر ي�سبح �سرورًيا تطوير القواعد والأ�سول 

التلفزيون  اأحياًنا مب�ساهدة  له  ال�سماح  باأ�ض من  املّتبعة. فال 

ال�سيوف.  ا�ستقبال  اأثناء  يف  اأهله  مع  البقاء  اأو  النوم،  قبل 

الطفل  معها  يتاأقلم  اأن  ويجب  جامدة،  لي�ست  فالقواعد 

هذا  ويف  تامة.  براحة  والأهل 

النف�ض  علماء  يقول  املجال 

اإن ال�سلطة احلقيقية ل تنبع 

اأو  العنف  اأو  ال�سرب  من  اأب��ًدا 

ال�سراخ. فال�سخ�ض الواثق من 

نف�سه لي�ض بحاجة اإىل اللجوء 

لل�سرب لفر�ض احرتامه على 

طفل لي�ض قادًرا على الدفاع 

عن نف�سه. وال�سفعة يجب اأن 

الطفل  لإفهام  فقط  تكون 

لي�ض  ت�����س��ّرف��ه  اأن  ب�سرعة 

يجب  ح��ال  اأي  ويف  مقبوًل. 

موؤملة.  ال�سفعة  تكون  ل  اأن 

وبعد اأن يتجاوز الطفل الأربع 

ال�ستعا�سة  يجب  �سنوات، 

عنها بعقاب اآخر.

 

ن�سيحة فرويد

فرويد:  �سيغموند  امل�سهور  النف�سي  الطبيب  برواية عن  نختم 

فقال  اأولده��ا،  لرتبية  الأف�سل  الطريقة  عن  ت�ساأله  اأم  جاءت 

الأمر  الطريقة، ويف كل احلالت، �سيكون  »اأًيا كانت  لها: 

�سّيًئا«. وكان فرويد يق�سد بكالمه اأنه ل يوجد اأهل مثاليون، 

لأن الأخطاء �ستح�سل دائًما، ولكن الأقل �سوًءا هو من يت�سرف 

املن�سج�م  النا�سج  الإن�سان  �سورة  طفله  ويعطي  يح�ّض،  كما 

م�ع نف�سه.
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 برعاية العماد قائد اجلي�ش، 

التزلج  مدر�سة  قائد  وباإ�سراف 

واالحتاد  حمود  خالد  العميد 

ح�سور  ويف  للتزّلج،  اللبناين 

يف  وال��رم��ي  ال��ري��ا���س��ة  �سابط 

اجلي�ش العميد الركن بطر�ش 

منطقة  يف  اأق��ي��م��ت  ع����زام، 

للتزّلج  اجلي�ش  بطولة  االأرز 

ت�سمنت  والتي   ،2017 للعام 

تعرج  و�سباقي  عمق  �سباق 

فيها  و�سارك  وق�سري،  طويل 

وع�سكريوه  اجلي�ش  �سباط 

والقطع  الرتب  خمتلف  من 

والوحدات.

على  النتائج  ج���اءت  وق��د 

النحو االآتي:

الطويل  التعرج  �سباقي   •
اأن��دري  اأول  املعاون  والق�سري: 

جنم يف املركز االأول، اجلندي 

الثاين،  املركز  يف  طوق  اإيلي 

وال��رق��ي��ب ب��ط��ر���ش ط���وق يف 

جميعهم  ال��ث��ال��ث،  امل��رك��ز 

من مدر�سة التزلج – االأرز.

الرقيب  العمق:  �سباق   •
املركز  اخلوري حنا يف  مارون 

اأحمد  اأول  وامل��ع��اون  االأول، 

الثاين  امل��رك��ز  يف  كنعان 

)ك��اه��م��ا م���ن م��در���س��ة 

عطيه  والنقيب  ال��ت��زل��ج(، 

يف  املغاوير  فوج  اأبو حيدر من 

املركز الثالث.

للمبارزة  اللبناين  االحت���اد  اختتم 

يف   2016 للعام  االإفرادية  لبنان  بطوالت 

كّل من �ساح ال�سي�ش واحل�سام واملبارزة، 

وبطولة الفرق يف �ساح ال�سي�ش، وذلك يف 

جممع اإميل حلود الريا�سي الع�سكري.

�سارك اجلي�ش يف هذه البطوالت واحتّل 

الع�سكريني  نتائج  جاءت  وقد  ال�سدارة، 

على النحو االآتي:

• االإفرادية يف �ساح احل�سام: حّل من 
اأول  املوؤهل  من  كّل  م�ساركني   7 بني 

العايل  املركز  من  اأحمد  علي  حممود 

االأول،  املركز  يف  الع�سكرية  للريا�سة 

اللواء  من  اخل��وري  �سفيق  اأول  وامل��ع��اون 

اأول  واملعاون  الثاين،  املركز  يف  التا�سع 

رائد بو كروم من فوج التدخل الرابع يف 

املركز الثالث.

• االإفرادية يف �ساح ال�سي�ش: الت�سنيف 
من  ولكن  احل�سام  �ساح  للعبة  نف�سه 

بني 13 م�سارًكا.

من  حّل  املبارزة:  �سيف  يف  االإفرادية   •
اأول  املعاون  من  كّل  م�ساركني   7 بني 

رائد بو كروم يف املركز االأول، واملعاون اأول 

زياد اجللبوط من املركز العايل للريا�سة 

الع�سكرية يف املركز الثاين، واملعاون اأول 

�سفيق اخلوري يف املركز الثالث.

الفريق  ال�سي�ش: حّل  • الفرق يف �ساح 
علي  حممود  اأول  امل��وؤه��ل  م��ن:  امل��وؤل��ف 

اجللبوط  زي��اد  اأول��ني  واملعاونني  اأح��م��د، 

املركز  من  )جميعهم  �سرانق  وبهيج 

واملعاون  الع�سكرية(،  للريا�سة  العايل 

اأول �سفيق اخلوري )من اللواء التا�سع( يف 

املركز االأول، والفريق الذي ي�سّم: املعاون 

التدخل  ف��وج  )م��ن  ك��روم  بو  رائ��د  اأول 

واجلندي  حمزة  حممد  اجلندي  الرابع(، 

من  )كاهما  عطاالله  طانو�ش  اأول 

الع�سكرية(،  للريا�سة  العايل  املركز 

فوج  )م��ن  وه��ب��ه  رب��ي��ع  اأول  وال��رق��ي��ب 

التدخل اخلام�ش( يف املركز الثالث.

ريا�ضة

اإعداد: روجينا خليل ال�شختورة

العدد 118381

احل�شام وال�شي�ش واملبارزة: اجلي�ش يف ال�شدارة

بطولة 

اجلي�ش للتزلج
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بطولة اجلي�ش الخرتاق ال�شاحية للع�شكريني و�شباق الطرق لل�شباط

 اأقيمت يف نادي الغولف اللبناين 

بطولة اجلي�ش الخرتاق ال�ساحية 

كلم،   4 مل�سافة  للع�سكريني 

من  ف��ري��ًق��ا   30 ف��ي��ه��ا  ����س���ارك 

وقد  والوحدات،  القطع  خمتلف 

يف  اجلمهوري  احلر�ش  ل��واء  ح��ّل 

البحر  مغاوير  فوج  االأول،  املركز 

امل�ساة  ول���واء  ال��ث��اين،  امل��رك��ز  يف 

ال�سابع يف املركز الثالث.

ك��م��ا اأق���ي���م ���س��ب��اق ال��ط��رق 

فحّل  كلم،   4 مل�سافة  لل�سباط 

النقيب  �سنة   34-18 فئة  ع��ن 

احلر�ش  ل��واء  م��ن  قحو�ش  ط��وين 

تاه  االأول،  املركز  يف  اجلمهوري 

الثاين،  املركز  يف  املغاوير  فوج  من  احلويك  رامي  اأول  املازم 

واملازم �سليم طنو�ش يف املركز الثالث. وعن فئة 35-39 �سنة، 

حّل الرائد جوزيف اليا�ش من الكلية احلربية يف املركز االأول، 

والرائد �سعد اللدن من اللواء العا�سر يف املركز الثاين. اأّما عن 

فئة 40 -44 �سنة، فقد حّل كّل من املازم اأول عبا�ش ن�سر الله 

وائل  املقدم املهند�ش  االأول، تبعه  ال�ساد�ش يف املركز  اللواء  من 

عبا�ش من مديرية الهند�سة يف املركز الثاين، واملقدم الركن 

�سامر دياب من فوج التدخل االأول يف املركز الثالث.







اإعداد:

فيليب �شّما�ش
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�شابقة 

»اجلي�ش« لقرائها وتخ�ش�ش للفائزين فيها 

جوائز مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�شطة القرعة على اربعة 

فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخط وا�شح داخل املربعات 

وتر�شل ال�شفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة  العنوان  • تر�شل احللول اىل 
اجلي�ش - الريزة - مديرية التوجيه - جملة 

»اجلي�ش« - »م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف  • با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة 
ثكنات اجلي�ش يف جميع املناطق.

اآذار 2017. اآخر  • اآخر موعد لقبول احللول 
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
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اأف���واج  م��ن   �1

اجل����ي���������ش، 

ال�سجعان.

عن،  عَو�ش  افريقية،  دولة   �2

الطبلة  مبلك  عرَف  خاتل، 

تويف موؤخرا.

دول��ة  ب��ري��ط��اين،  مم��ث��ل   �3

اأوروبية، فم.

4� �سار الوقت، ممثل وكاتب 

االب��رة،  ثقب  راح��ل،  لبناين 

اأحد الوالدين.

وعازف  ملغني  الثاين  اال�سم   �5

كندي، مرفاأ نهري فرن�سي.

6� من االأزهار، منطقة اآ�سيوية 

درج��ات  اأدن��ى  فيها  تتواجد 

ن وبَركة. احلرارة، يمُ

قلبه،  حنَّ  املكان،  ق�سَد   �7

حّرَك وهّز، مدينة يف ال�سني.

نعم  م��و���س��ي��ق��ي��ة،  ن��وت��ة   �8

باالأجنبية.

ن�سادفه  اف��ري��ق��ي��ة،  دول���ة   �9

ونقابله.

عتَب  �ساحنات،  ماركة   �10

عليها، يدّربونني.

لبنانية،  11� اعامية ومذيعة 

نعام.

من  �سحم،  قطع،  ي�سّر،   �12

لوازم اخلياطة.

13� خبز، اأح�سَن الثناء على، 

مغنية خليجية، منا�ش.

فيل�سوف  ���س��رط،  اأداة   �14

اغريقي، ناأتي بعدهم.

ال�سراب،  وب��رق  اإ�سطرب   �15

فائق  ف��وز  بحرية،  عا�سفة 

ومذهل.

16� ممثلة م�سرية ولدت 1953.

17� موؤرخ عربي قدمي �ساحب 

تلفزيونية  �سل�سلة  الطبقات، 

اأ  تهيَّ اأم��ريك��ي��ة،  كندية 

للحملة يف احلرب.

يف  م��رف��اأ  الظبي،  ت  ���س��وَّ  �18

باالأجنبية،  ك��ا  ق��ر���ش، 

الفْيء.

رئي�ش  ب��ري��ة،  ح��م��ام��ة   �19

دولة  �سواد،  ومقدامهم،  القوم 

اأمريكية.

�سيارات  ماركة  اأ�سخن،   �20

يابانية، مدينة لبنانية.

اإب��ت��ك��ره��ا  �سخ�سية   �21

موري�ش  الفرن�سي  الكاتب 

اأوطان  عربية،  دولة  لوبان، 

و�سعوب.

اأفقًيا:

عمودًيا:

الـفـائـزونالـفـائـزون

• الرقيب فادي خوري 
فوج املجوقل.

• العريف م�شطفى بدور 
فوج احلدود الرّية االأول.

• العريف حممود ر�شى
فوج التدخل الثالث.

• جهاد قا�شوف معلوف 
زبوغا - املنت.

لل جج اا لل سس اا وو بب لل اا رر يي وو اا غغ مم لل اا

عع وو بب نن يي لل جج وو هه جج وو تت اا رر اا وو بب

اا لل اا فف اا رر لل يي بب وو مم شش اا يي رر لل اا

بب تت اا اا تت يي شش يي وو نن اا دد نن سس وو اا
دد لل اا وو فف يي فف لل وو نن طط بب نن اا

نن اا سس لل لل اا بب يي اا اا وو مم نن رر كك لل
اا فف قق مم هه لل وو اا نن يي يي رر مم
هه عع يي بب نن وو دد نن نن مم حح
دد وو يي اا اا
سس نن اا وو بب سس كك جج رر يي دد مم لل اا مم اا

مم لل اا يي نن اا ثث لل اا بب يي لل يي فف

يي رر وو خخ نن يي لل كك اا جج سس رر وو مم رر وو لل

رر فف اا لل قق تت بب يي لل يي فف لل اا وو مم سس لل اا

يي وو لل تت اا نن اا يي لل وو جج رر يي مم اا سس مم

رر قق اا قق لل سس نن وو دد نن اا سس تت وو نن بب
دد عع تت سس يي عع رر فف تت مم هه يي دد نن جج اا

نن وو رر رر كك تت هه لل يي وو سس شش نن اا لل يي لل

يي لل مم يي رر اا يي نن وو يي لل وو لل سس وو اا

زز جج وو اا اا وو مم مم عع خخ رر اا صص لل اا تت سس

مم اا رر مم رر مم نن اا عع وو جج لل اا دد بب اا كك

نن نن فف لل اا اا يي غغ دد رر يي دد مم اا مم تت هه اا

م���دي���ن���ة   �1

هندية، مدينة 

مغربية، �سهر هجري.

اأرجنتيني  قدم  كرة  جنم   �2

اأمريكية،  عا�سمة  دويل، 

بلدة يف ك�سروان.

تويف  ت�سرع، خمرج م�سري   �3

2008، اأ�سعر.

الناقة  البقاع،  يف  بلدة   �4

الكثرية اللنب.

5� ن�سيج من القطن، مدينة 

م�سرية على قناة ال�سوي�ش.

اال�سم  اأوروبية،  عا�سمة   �6

ال��ث��اين مل��م��ث��ل اأم��ريك��ي 

راحل، مت�سابهان، �سئَم.

ال��ن��م��ر،  اأ����س���م���اء  م���ن   �7

ي��ب��غ�����س��ون��ه، اال���س��م ال��ث��اين 

نيكاراغوّي  واأدي��ب  ل�ساعر 

راحل.

�سديدة،  خ�سومة  خا�سم   �8

ي�ستقيم  م��ع��ط��اء،  ق��م��ح، 

ويّطرد االأمر.

امل���اء،  ل�����س��رب  ي�ستعمل   �9

بريطانية،  ج��زي��رة  اأ����س���اَء، 

ال�سودان،  جنوب  يف  بحرية 

باالأجنبية. نعم 

ال��ث��وب،  ويبّي�ش  يغ�سل   �10

رئي�ش اأمريكي راحل.

مات  اإنكليزي  �ساعر   �11

باحلمى، رقَّ لفان، بْزر.

ن�سب،  حرف  ال�سيادون،   �12

غزال.

13� اال�سم الثاين ل�ساعر اأملاين 

قلده  لبناين  ف��ن��ان  راح���ل، 

االأرز  و�سام  اجلمهورية  رئي�ش 

اأ�َسد. الوطني، 

ل،  14� اأقام باملكان، قهَر وذلَّ

مثل، عملة اآ�سيوية.

يْهدونه،  برتولية،  �سركة   �15

رفيق الورد.

قائد  بيت،  اخلبز،  يب�ش   �16

قرطاجي، ملجاأ.

ع��ا���س��م��ة  اأك����م����َل،   �17

افريقية.

من  �سيدا،  ق��رب  بلدة   �18

ومرتفع  عال  النحل،  اأ�سماء 

ب���االأج���ن���ب���ي���ة، ب��ل��������دة يف 

البق��اع.

روائ��ي  م�سرية،  مغنية   �19

م�سري راحل نال نوبل، بحر.

على  بع�سه  ال�سيء  دقَّ   �20

ب���ع�������ش، ف��ي��ل��م ل��ف��ري��د 

حاجز،  و�سباح،  االأط��ر���ش 

واجهوه�م.
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غرهارت هاوبتمان:

وم�سرحي  و�ساعر  اأدي��ب 

 .)1946  �1862( اأمل���اين 

اأدب��اء  اأه��م  اح��د  يعتر 

يف  الطبيعية  احلركة 

بلده. له ا�سعار ملحمية. 

نال نوبل لاآداب 1912.

 كارل بوم: 

من�ساوي  اأورك�سرتا  قائد 

ق��اد   .)1981  �1894(

نال  فيينا.  اأورك�����س��رتا 

الأف�سل  غ��رام��ي  ج��ائ��زة 

جائزة  باالأوبرا،  ت�سجيل 

غ��رام��ي الأف�����س��ل األ��ب��وم 

لاأطفال.

 جون غلزورثي:

وروائي  م�سرحي  كاتب 

 �1867( بريطاين  و�ساعر 

بروايته  اإ�ستهر   .)1933

نال  فور�سايت.  اآل  ة  ق�سّ

نوبل لاآداب 1932.

افريقيا

اآ�سيا

اأوروبا

ايطاليا

املغرب

اليمن

البحرين

برليوز

تنزانيا

ت�سارلز

ت�سر�سل

تريانا

تايوان

جنود

جامايكا

حذر

خوليو

خيزران

دبي

دفة

رقيب

رونالدو

ريفالدو

رون�سار

روماريو

زيلندة

زيدان

�سمر

�سوبان

�سرتاو�ش

�سم�ش

�سوقي

�سوجلان

�سدق

�سابون

�سيف

طوكيو

طريق

طرابل�ش

عز

عنب

غزال

فلورن�سا

فارنا

قيظ

كتاب

م�سارعة

يورك

يا�سمني.

قامو�ش �سغري

احلل بني يديك

�سعبة احلل�سهلة احلل

نن جج  اا  مم  اا  يي  كك  اا  شش  اا  تت  نن  نن  زز  ةة   
لل اا  صص  وو  لل  جج  اا  نن  وو  يي  شش  اا  اا  يي  عع   
دد شش  دد  وو  يي  لل  وو  خخ  قق  سس  اا  رر  وو  لل  رر   
بب وو  رر  يي  حح  ذذ  رر  اا  يي  اا  رر  زز  يي  نن  اا   
رر اا  نن  شش  زز  رر  بب  يي  بب  دد  لل  يي  اا  دد  صص   
لل لل  شش  جج  تت  وو  غغ  زز  اا  لل  زز  خخ  تت  ةة  مم   
يي يي  مم  وو  رر  ةة  طط  وو  كك  يي  وو  كك  قق  زز  مم   
وو مم  سس  وو  فف  سس  وو  اا  رر  تت  شش  اا  رر  يي  عع   
زز نن  اا  دد  اا  يي  لل  اا  طط  يي  اا  فف  اا  وو  ظظ   
اا وو  دد  لل  اا  نن  وو  رر  رر  صص  طط  رر  يي  اا  يي   
قق يي  رر  طط  رر  نن  فف  نن  مم  اا  رر  يي  نن  لل  شش   
فف اا  رر  نن  اا  وو  يي  يي  سس  بب  اا  قق  اا  مم  وو   
اا نن  اا  رر  يي  تت  نن  مم  ضض  وو  بب  يي  زز  غغ  بب   
وو دد  لل  اا  فف  يي  رر  سس  سس  نن  لل  اا  نن  رر  اا   
اا سس  نن  رر  وو  لل  فف  صص  اا  اا  سس  يي  تت  بب  نن   
بب نن  عع  بب  اا  تت  كك  دد  اا  رر  يي  رر  قق  يي  بب   
وو يي  رر  اا  مم  وو  رر  قق  نن  يي  رر  حح  بب  لل  اا   
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هل تريد اأن 

تكت�سف ما 

هو خمّباأ يف 

داخل ال�سورة؟

ما عليك 

اإاّل اأن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�سطها، على 

اأن تكون  

امل�سافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�سورة 

تدريًجا، 

حماواًل اأن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل اىل 

روؤية االأ�سكال 

الثاثية 

االأبعاد التي 

�ستظهر 

اأمامك. 
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هذا علم اجلي�ش يزدهي وهو ين�سر عطره بني االأيادي االأمينة، وي�سّد اأزر خيوطه، 

ويزيد يف تر�سيخ املعاين التي �سّمها االأهل واالأجداد يف قما�سه وعند حدود األوانه. 

�ساته  مبوؤ�سّ م�ساحته،  م�ساحتها  ويف  لبنان،  ح��دود  هي  االأل��وان  تلك  ح��دود 

ومواطنيه وجنوده وعتاد جي�سه يف الّر واجلّو والبحر.

موخ واالعتزاز  ت�سليم وت�سّلم. مهّمات وواجبات واأعباء ال ح�سر لها، و�سعور بال�سّ

والفخر يف احلالني، يٌد ت�سّلم يغمرها االطمئنان اإىل ما قامت به ونّفذته على مدى 

بامل�سوؤولية،  اإح�سا�ش  اأزرها  ي�سّد  تت�سّلم  ويٌد  والعطاء،  والبذل  اجلهد  من  �سنوات 

وفي�ش من الّثقة واال�ستعداد للخطو يف طريق اعتادت على اخلطوات الكبرية، 

 ، و�سيلًة  والّت�سحية  عنواًنا،  رف  ال�سّ بغري  تر�َش  مل  �سة  موؤ�سّ طليعة  الّطليعة،  يف 

والوفاء طبًعا واأ�سلوًبا.

اإىل  الوطن  �سمال  القائد اجلديد بني وحدات جي�سه، من  واالآن، حيث يكون 

و�سوف  معها،  والعمل  تنظيمها  اعتاد على  التي  واعد  ال�سّ يلتقي  �سوف  جنوبه، 

يقف اأمام الّدفاعات املنيعة التي رفعها اجلنود ل�سّد اعتداءات العدو االإ�سرائيلي، 

امللتهبة يف  الّنار  األ�سنة  اإبعاد  �سبيل  اأقاموها يف  اّلتي  املرتفعة  الدريئات  ويتلّم�ش 

ملواجهة  اال�ستعدادات  من  بنف�سه  ويتاأّكد  العني  باأّم  ويرى  جبالنا،  قبالة  اجلوار 

احل�سن،  الباء  فيها  واأبلى  وتابعها،  خرها  اّلتي  اال�ستعدادات  تلك  االإرهاب، 

ووحدتها  ا�ستقرارها  يف  بادنا  يتهّدد  اخلطر  هذا  ا�ستمّر  طاملا  لها  متابع  وهو 

وعي�سها امل�سرتك، و�سعيها اإىل جتاوز االأزمات والنهو�ش والتقّدم.

حروفها،  من  هو  االأمن  ولعلَّ  اأمينة،  يد  اإىل  اأمينة  يد  من  تنتقل  اأمانة  اإّنها 

اأّن حملها يف كّل حال يتخّطى االأحمال،  اإاّل  اأو لعّلها هي من حروف االأمن، 

والّتعب معها كثري.

العميد علي قان�شو

مدير التوجيه

االأمانة

عبارة
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