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2017
طبع من هذا العدد 72.000 :ن�سخة
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م�سرية العطاء

ً
يف ّ
را�سخا ،وتتوا�صل م�سرية
ي�ستمر الوالء
ظل راية الوطن،
ّ
العطاء .العماد جوزاف عون ت�س ّلم راية اجلي�ش من العماد
قهوجي معل ًنا« :اجلي�ش بقيادتي» .عبارة تخت�صر بكلمتني،
انتقال الأمانة ور�سوخ العهد ،وت� ّؤكد �صالبة العزم يف
مواجهة جبال من التحديات وامل�س�ؤوليات.

10

�أمر اليوم

وجه قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون �إىل الع�سكريني
ّ
«�أمر اليوم» الرقم ( )1ودعاهم من خالله �إىل احلفاظ
على القيم واملبادئ التي �سارت عليها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
واملكت�سبات التي حققتها ،فهي اخلبز الذي به يحيا اجلي�ش
ي�ستمر به لبنان.
والأمل الذي
ّ

العدد  - 381ال�سنة الثالثة والثالثون � -آذار 2017

حمتويات العدد

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

�سطور من م�سرية 12 ....................................
تعيني 15 ................................................
ا�ستقباالت وزير الدفاع 20 ................................
ا�ستقباالت العماد 25 ....................................
ن�شاطات القيادة 26 .....................................
ا�ستقباالت رئي�س الأركان 28 ..............................
جوالت رئي�س الأركان 32 .................................
جي�شنا 35 .................................................
يوميات �أمنية 44 .......................................
�أجهزة القيادة 47 ........................................
مديريات 58 ..............................................
منا�سبة 60 ...............................................
ور�شة عمل 62 ............................................
قانون دويل �إن�ساين 64 ...................................
ق�ضايا دولية 68 ..........................................
ق�ضايا �إقليمية 70 ........................................
وجهة نظر 73 ............................................
درا�سات و�أبحاث 77 .......................................
اقت�صاد ومال 80 ..........................................
وداع ر�سمي 84 ..........................................
اجلي�ش واملجتمع 86 ....................................
خدمات طبية 88 ........................................
حمطات 92 ..............................................
وقفة وفاء 94 ...........................................
جمتمع اجلي�ش 97 .......................................
�إ�صدارات 99 ..............................................
رحيل 100 .................................................
متاحف يف بالدي 105 ...................................
ريا�ضة 118 ..............................................
عبارة 130 ................................................
«جندي الغد» :زاوية خا�صة بجنود امل�ستقبل
بالإ�ضافة �إىلاملوا�ضيع الثابتة املتنوعة
�سعر الن�سخة 3000 :لرية لبنانية

51

حتقيق ع�سكري

الزاهرية ،باب الرمل ،والأ�سواق القدمية� ...أحياء مل
ين�س �أهلها الأيام الطويلة ال�صعبة التي �شهدتها ..تلك
َ
«البرييه» اخل�ضراء التي يعتمرها جنود فوج التدخل
الأول ،هي عالمة الثقة واالطمئنان التي �أعادت حياتهم
�إىل �إيقاعها الطبيعي ،و�أعادت لطرابل�س دورها.

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

«اجلي�ش»
جملة �شهرية ت�صدر عن:
قيادة اجلي�ش اللبناين
مديرية التوجيه  -الريزة
هاتف1701 :
»«AL JAISH
Issued by:
The Lebanese Army
Directorate of Orientation
www.lebarmy.gov.lb
www.lebanesearmy.gov.lb

رئي�سة التحرير:
نهى اخلوري
�سكرترية التحرير:
�إلهام ن�صر تابت
املدير الفني:
ح�سن عا�صي

Graphic Designer:
Ali Awde

توجه جميع املرا�سالت ح�ص ًرا
َّ
اىل العنوان الآتي:
قيادة اجلي�ش اللبناين،
مديرية التوجيه،
جملة «اجلي�ش»
�أو عرب الفاك�س على الرقم:
01/424104

www.byblosprinting.com

توزيع:
�شركة «الأوائل»
لتوزيع ال�صحف واملطبوعات
�ش.م.م.

م�سرية
العطاء

قائدا للجي�ش
العماد جوزاف عون ً

م�سرية العطاء وال�شرف
همة ال�شجعان الأوفياء
حتر�سها ّ
ً
يف ّ
را�سخا ،وتتوا�صل م�سرية
ي�ستمر الوالء
ظل راية الوطن،
ّ
بهمة الرجال ال�شجعان ،الأوفياء ،ال�شرفاء.
العطاء حمرو�سة ّ
ّ
العماد جوزاف عون ت�سلم راية اجلي�ش من العماد قهوجي معل ًنا:
«اجلي�ش بقيادتي» .عبارة تخت�صر بكلمتني ،انتقال الأمانة ور�سوخ
العهد ،وت� ّؤكد �صالبة العزم يف مواجهة جبال من التحديات
وامل�س�ؤوليات.
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م�سرية
العطاء
التعيني واحتفال الت�سليم
والت�س ّلم

ع�ّي� جم��ل�����س ال������وزراء يف
نّ
جل�سته التي عقدت يف الق�صر
اجل��م��ه��وري يف 2017/3/8
العميد الركن جوزاف عون
ق��ائ��دا للجي�ش اللبناين،
ً
ّ
ومتت ترقيته �إىل رتبة عماد.
ويف احل���ادي ع�شر م��ن قبل
ظهر اليوم التايل ()2017/3/9
ّ
وت�سلم
�أقيم احتفال ت�سليم
قيادة اجلي�ش يف الريزة ،بني العماد جان
قهوجي والعماد جوزاف عون ،يف ح�ضور
رئي�س الأرك���ان ال��ل��واء الركن حامت
م�ّل�اّ ك و�أع�ضاء املجل�س الع�سكري،
و�أركان القيادة ور�ؤ�ساء الأجهزة التابعة
ل��وزارة الدفاع الوطني ،وق��ادة الوحدات
الكربى يف اجلي�ش.
بد�أ االحتفال بو�صول علم اجلي�ش ومن
ثم و�صول العماد قهوجي والعماد عون
ّ
ورئي�س الأركان ،و�سط مرا�سم التكرمي.
وم��ع �إع�لان قائد العر�ض« :ت�سليم
وت�سلم قيادة اجلي�ش»ّ ،
ّ
�سلم العماد
قهوجي علم اجلي�ش �إىل العماد عون
الذي �أعلن ب��دوره« :اجلي�ش بقيادتي».
ثم جرى عر�ض التحية من قبل الوحدات
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امل�شاركة باالحتفال ،وانتقل بعدها
اجلميع �إىل مق�صف ال��ق��ي��ادة حيث
كانت كلمة للعماد قهوجي هنّ�أ
فيها العماد عون و�أودعه الأمانة ،وبدوره
أكد فيها أ� ّنه
�ألقى العماد عون كلمة � ّ
�سي�سعى بكل ما �أوتي من جهد وخربة
ومعرفة لتبقى م�ؤ�س�سة اجلي�ش ال�ضمانة
الأكيدة حلماية لبنان.

كلمة العماد قهوجي

ا���س��ت��ه� ّ�ل ال��ع��م��اد ق��ه��وج��ي كلمته
متوجها �إىل العماد عون و�إىل ال�ضباط،
ً
أحب �إىل قلبي لو �أتاحت
وقال« :كان � ّ
ّ
�سدة قيادة اجلي�ش
يل الظروف �أن �أ�سلم ّ
�إىل �سواي قبل �سنواتّ � ،أم��ا وقد �شاءت

تلك الظروف �أن �أبقى يف موقع امل�س�ؤولية
يف مرحلة �شديدة اخلطورة والتعقيد ،و� ْأن
معا يف القيام بالواجبات املنوطة
ننجح ً
بنا ،فذلك ي�شعرين مبلء الر�ضى والثقة،
الر�ضى لأنني وبتوا�ضع �أق��ول ،ا�ستطعت
وبالتعاون مع �أرك��ان القيادة وبف�ضل
ّ
كل �ضابط
ت�ضحيات ال�شهداء وجهود
وج��ن��دي� ،أن ن��ح��اف��ظ ع��ل��ى متا�سك
اجلي�ش ،و�أن يقوم ب���دوره الإن��ق��اذي يف
حماية البالد و�صون وحدتها و�سيادتها
وا�ستقرارها� ،سواء من خطر املوجات
الإرهابية على احلدود ال�شرقية وال�شمالية
�أو خطر العدو الإ�سرائيلي جنو ًبا� ،أو من
خماطر تدحرج كرة النار الإقليمية �إىل
داخل الوطن.
ّ
� ّأم��ا الثقة التي تتملكني ،فهي � ّأن
�أمانة قيادة اجلي�ش ومنذ هذه اللحظة،
�ستكون يف عهدتكم �أ ّي��ه��ا العزيز
حكما
العماد جوزاف عون ،و�ستكون
ً
يف ي� ٍ�د �أم��ي��ن��ة ،مل��ا عرفت فيكم من
تب�صّ ر و�شجاعة و�إق���دام ،وعلم وخربة
وثقافة عالية ،وقبل ك� ّ�ل �شيء من
ٍ
وتفان يف �أداء امل�س�ؤولية
التزام ومناقبية
والواجب.
�أ���س��ت��ودع��ك��م ال��ي��وم ه���ذه العائلة
الع�سكرية الكربى ،التي �أم�ضيت يف
كنفها �أكرث من �أربعة عقود بحلوها
ومرها ،ف�أيقنت بحكم التجربة على
ِّ
ع�صية
�أر�ض الواقع� ،أ ّنها قلعة وطنية
ّ

على ال��ري��اح ،و أ� ّن��ه��ا م��در���س��ة وطنية
و�أخالقية ال تخرتق.
�أ�ستودعكم امل�ؤ�س�سة ب�إجنازاتها
و�إرث �شهدائها وجرحاها ،وت�ضحيات
بع�ض ع�سكرييها الذين ال يزالون قيد
االختطاف .فتحية �إكبا ٍر و�إجالل �إىل
ه�ؤالء الرجال الأبطال.
�أ�ستودعكم إ� ّياها ملوا�صلة العمل الد�ؤوب
على تعزيز قدراتها الع�سكرية بالتعاون
ّ
كل �شقيق و�صديق ،وباحلفاظ على
مع
كرامات �ضباطها وجنودها وحياتهم
االجتماعية واملعي�شية الالئقة.
�أدرك �أ ّن��ه ال يزال هناك الكثري من
العمل لتطوير امل�ؤ�س�سة ،و�أ ّن���ه ال يزال
املهمات الدفاعية والأمنية
الكثري من
ّ
الدقيقة التي تنتظرها يف مقبل الأيام،
تامة بقدرة امل�ؤ�س�سة
لكنّ ي على ثقة ّ
على مواجهة الأخ��ط��ار والتحديات،
�شخ�صيا على قيادتها
وبقدرتكم
ً
بكفاءة عالية يف ظل عهد جديد على
ر�أ���س��ه فخامة الرئي�س العماد مي�شال
متاما وطنية هذه
ع��ون ،ال��ذي ي��درك
ً
و�سي�ستمر يف رعايتها اىل �أبعد
امل�ؤ�س�سة،
ّ
دائما على قدر �آمال الدولة
احلدود ،لتبقى ً
واملواطنني.
ختاماّ � ،إن �إخال�صي لهذه امل�ؤ�س�سة التي
ً
لاً
�أغادرها اليوم ح�ضو ًرا ال عق وفك ًرا،
ً
ناب�ضا يف قلبي ووج���داين ،فال
�سيبقى
تبخلوا بطلب �أي ن�صيحة �أو م�شورة ،وثقوا

ّ
كل ما
ب�أنيّ �س�أكون �إىل جانبكم يف
حتتاجون �إليه.
حتمل هذه امل�س�ؤولية
ّوفقكم الله يف
ّ
النبيلة ،لتبقى راي��ة اجلي�ش �شاخمة
عزيزة ،يف كنف ٍ
حر م�ستقل.
وطن ّ
�سيد ّ
ع�شتم ،عا�ش اجلي�ش ،عا�ش لبنان».

كلمة العماد عون

رده على كلمة العماد قهوجي،
يف ّ
خماطبا �سلفه و�أركان
قال العماد عون
ً
القيادة وال�ضباط:
«� ْأن �أتولىّ
�سدة قيادة اجلي�ش ويف هذه
ّ
املرحلة بالتحديد ،فهذا عنوان ثقة من
فخامة رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال

ع���ون ،وم���ن م��ق��ام جمل�س
الوزراء ،وهذا ما ي�ضاعف من
م�س�ؤوليتي يف مرحلة ال تزال
ً
مثقلة بالأخطار والتحديات.
و� ْأن �أت���ولىّ ه��ذه امل�س�ؤولية
ً
خلفا لكم ح�ضرة العماد
ج������ان ق���ه���وج���ي ،ف��ه��ذا
م���ا ي�����ش��ع��رين ب��امل��زي��د من
علي
وي�سهل
االط��م��ئ��ن��ان
ّ
ّ
القيام بواجباتي جتاه اجلي�ش
وال��وط��ن ،فالثوابت را�سخة
وال��ن��ه��ج وا���ض��ح م�ستقيم،
وال���ب���ن���ي���ان ال��ع�����س��ك��ري
متما�سك وق��ائ��م على ال�صخر .ذلك
ّ
ّ
ليتحقق لوال حمبتكم
كله مل يكن
هذه امل�ؤ�س�سة وتفانيكم يف خدمتها،
ولوال �صواب ر�ؤيتكم وو�سع ب�صريتكم،
و�صربكم ال�لاحم��دود على مواجهة
امل�صاعب .ف�ألف �شكر لكم ح�ضرة
العماد ولأركان القيادة وجلميع ال�ضباط
والع�سكريني الذين كانوا �إىل جانبكم
طوال املرحلة ال�سابقة».
والتجدد يف
و�أ�ضاف قائلاً ّ �« :إن العطاء
ّ
م�ستمرة
احلياة الع�سكرية ،هما عملية
ّ
ّ
تتوقف يف � ّأي ح��الٍ من
ال ميكن �أن
ّ
الأحوال ،فجيل ي�سلم ال�شعلة �إىل جيل،
وقائد ّ
أهم من
ي�سلم الأمانة �إىل قائد ،وال ّ
ذلك ّ
كله� ،أن ُيراكم اخللف على ما
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م�سرية
العطاء
بناه ال�سلف من �إجن��ازات ،و�أن ي�سعى
دائما �إىل التطوير والتحديث يف �إط��ار
ً
احلفاظ على الثوابت واملبادئ والقيم
الع�سكرية التي تعترب مبنزلة البو�صلة
توجه اجلي�ش نحو حتقيق �أهدافه
التي ّ
املن�شودة.
جتدد
من هنا ،ومن هذه اللحظة التي ّ
فيها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ديناميتها،
�أعدكم و�أع��د �أبناء امل�ؤ�س�سة والوطن
بالآتي:
ّ
كل ما بو�سعي لتبقى هذه
� ْأن �أعمل
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امل�ؤ�س�سة ال�ضمانة الأكيدة حلماية وحدة
لبنان واحلفاظ على �سيادته وا�ستقالله
وكرامة �شعبه.
بكل ما �أوتيت من جهدٍ
ّ
� ْأن �أ�سعى
وخ�بر ٍة ومعرفة ال�ستكمال ما ب��د�أمت
وعتادا
عديدا
على �صعيد تطوير قدراتها،
ً
ً
وتدريبا ،لتكون جاهزة يف � ّأي
و�سالحا
ً
ً
ظ� ٍ
�رف من الظروف للدفاع عن لبنان
مقدمهم
يف مواجهة �أعداء الوطن ،ويف
ّ
العد ّو الإ�سرائيلي على احلدود اجلنوبية
والإرهاب وخالياه على احلدود ال�شرقية
ويف � ّأي منطقة من مناطق الوطن.
� ْأن �أحافظ على مكانتها امل�ؤ�س�ساتية،

كنموذج رائ��د للعمل امل�ؤ�س�ساتي يف
الدولة ،جلهة تطبيق معايري الكفاءة
وال��ن��زاه��ة واال�ستقامة وال�شفافية ،يف
التطويع وال�ترق��ي��ات والت�شكيالت
و�إدارة املال العام وحت�صني �أفرادها على
امل�ستويني املهني والأخالقي ،يف مقابل
ال�سهر على ت�أمني احلماية االجتماعية
لهم ولأفراد عائالتهم ،وحيا ٍة معي�شية
كرمية تليق بجهودهم وت�ضحياتهم.
� ْأن �أحافظ على ثقة املواطنني باجلي�ش،
ج��م��ي��ع امل���واط���ن�ي�ن ،ع��ل��ى اخ��ت�لاف
انتماءاتهم و�أطيافهم ومناطقهم.
وفية
� ْأن ت�ستمر م�ؤ�س�سة اجلي�ش
ّ
ل��ت�����ض��ح��ي��ات ال�����ش��ه��داء وامل�����ص��اب�ين
وعائالتهم ،و�أن تبذل �أق�صى اجلهود
ّ
وب��ك��ل ال��و���س��ائ��ل املمكنة لتحرير
الع�سكريني املخطوفني لدى التنظيمات
الإرهابية.
� ْأن �أ�سهر على بقاء امل�ؤ�س�سة ،حم�صّ نة
من �سموم الغرائز الطائفية واملذهبية
واملناطقية».
وختم بالقول:
«ح�ضرة العماد
� ّإن �إجن���ازات���ك���م ال��ك��ب�يرة على
ال�صعيدين ال��وط��ن��ي والع�سكري ،يف
مرحلة عانى لبنان فيها ما عاناه ،من
انق�سامات وجتاذبات ،وهجمات �شر�سة
من قبل التنظيمات الإرهابية على
احلدود ال�شرقية ،و�شبكاتها وخالياها
يف ال��داخ��ل ،ه��ذه الإجن����ازات �ستبقى
حمفورة يف ذاكرة اجلي�ش ،و�ستبقى دليلاً
بخطى واثقة ،عنوانها
لنا ملتابعة امل�سرية
ً
الإميان بلبنان ،و�إرادة ال�صمود والإ�صرار
خ�ضم املحن والتجارب
على النجاح يف
ّ
القا�سية.
ّ
فكل التقدير ملا �أجن���زمت ،و�أخل�ص
التمنيات لكم بالتوفيق يف حياتكم
العامة ،وكونوا على ثقة ب� ّأن امل�ؤ�س�سة
�ستبقى بيتكم الثاين ال��ذي ترتاحون
�إل��ي��ه ،بيت الكرامة الوطنية ،بيت
ال�شرف والت�ضحية والوفاء.
ع�شتم ،عا�ش اجلي�ش ،عا�ش لبنان».

الوفاء عنوان للم�سرية

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

ّ
توجه العماد عون �إىل ن�صب
والت�سلمّ ،
�شهداء اجلي�ش يف وزارة الدفاع الوطني

وو�ضع عليه �إكليلاً من الزهر ،يف حتية
�إىل من �صانوا الوطن بدمائهم الطاهرة.

وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون و�سلفه العماد قهوجي
ا���س��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل وزي��ر
ال��دف��اع الوطني يعقوب
��راف ق��ائ��د
ري���ا����ض ال�������ص� ّ
اجلي�ش العماد ج��وزاف
ع����ون وق���ائ���د اجل��ي�����ش
ال�����س��اب��ق ال��ع��م��اد ج��ان
قهوجي.
وب��ع��د ع��ر���ض لأو���ض��اع
امل�ؤ�س�ســة الع�سكريــة،
ال�صراف العماد
هنّ�أ الوزير
ّ
ع��ون على تو ّليه قيادة
اجلي�ش� ،آم�ًل اً �أن ت�شهد
امل ��ؤ���س�����س��ة الع�سكرية
يف ظ� ّ
��ل ق��ي��ادت��ه م��زي� ً�دا
م��ن املنعة والتما�سك
والإجنازات.
وقال :بانتظاركم عمل �شاق ،فاملهمات وامل�س�ؤوليات
خ�صو�صا � ّأن الظروف التي
امللقاة على عاتكقم ج�سيمة
ً
مير بها لبنان واملنطقة دقيقة واجلي�ش يقف يف مواجهة
ّ
مما ي�ستدعي اليقظة
عد ّوين �شر�سني الإرهاب و�إ�سرائيلّ ،
والتنبه لإحباط �أي م�ؤامرة يحاول �أعداء لبنان حياكتها.
ّ
ال�صراف �إىل العماد قهوجي �شاك ًرا
توجه الوزير
ّ
كما ّ

مثنيا على م�سرية
�إ ّياه على ما بذله خالل تو ّليه القيادة،
ً
اجلي�ش خالل الفرتة املا�ضية ،وجناح امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
يف �إحباط م�ؤامرات كانت تهدف �إىل زعزعة �أمن لبنان
وا�ستقراره.
ال�صراف بالقولّ � :إن امل�سرية م�ستمرة واجلي�ش
وختم الوزير
ّ
�سيبقى �أمانة يف �أعناقنا ،ولن ي�سمح ل ّأي كان بالعبث
بالأمن واال�ستقرار.
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�أمر اليوم
وجه قائد اجلي�ش العماد جوزاف
ّ
عون �إىل الع�سكريني «�أمر اليوم» الرقم
( )1ودعاهم من خالله �إىل احلفاظ
على القيم واملبادئ التي �سارت عليها
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،واملكت�سبات التي
حققتها .يف ما يلي ن�ص «�أمر اليوم».

قائد اجلي�ش
يف «�أمر اليوم»:
حافظوا على
القيم واملبادئ
واملكت�سبات
فهي اخلبز الذي
به يحيا اجلي�ش
والأمل الذي
ي�ستمر به لبنان
ّ
10
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أ� ّيها الع�سكريون
�إ ّنها ملدعاة �شرف يل هذه الثقة الكبرية التي منحني �إ ّياها فخامة رئي�س اجلمهورية،
ّ
قائدا
للقوات
امل�سلحة العماد مي�شال عون ،ومقام جمل�س الوزراء بتعييني ً
القائد الأعلى ّ
ً
متاما كما كان يل ال�شرف منذ البداية� ،أن �أكون �ضابطا يف م�ؤ�س�سة
للجي�ش اللبناين،
ً
ال�شرف والت�ضحية والوفاء ،هذه امل�ؤ�س�سة الوطنية العريقة امل�ؤمتنة على وحدة الوطن
انفكت منذ ت�أ�سي�سها تكتب بدماء �شهدائها وجرحاها
و�سيادته وا�ستقالله ،والتي ما
ّ
املتجدد يف نفو�سهم� ،أ ّنها
الأبطال �صفحات تاريخه املجيد ،وتثبت بعزمية رجالها والأمل
ّ
ومقدراته.
دائما امل�ؤ�س�سة اجلديرة باحلفاظ على هذا الوطن ،يف دولته و�شعبه وم�ؤ�س�ساته
ّ
ً
�أ ّيها الع�سكريون
� ّ
خ�ضم الظروف الإقليمية
أت�سلم اليوم �أمانة اجلي�ش يف
ّ
متر بها املنطقة ،وموجات الإرهاب التي
ال�صعبة التي ّ
ً
ال تزال تطرق حدود الوطن ،حماولة ا�ستدراج نار الفتنة
والفو�ضى �إىل داخله .وكما واجهتم املرحلة ال�سابقة
ّ
بكل �صالبة وعزم و�أثبتّ م مناعتكم يف مواجهة
التحديات� ،إنيّ على ثقة كاملة ب�أنكم �ستكونون
ّ
لاً
حا�ض ًرا وم�ستقب على قدر الأمل املعقود عليكم.
فكونوا على �أمتّ اال�ستعداد على احلدود اجلنوبية
يبيت له العد ّو الإ�سرائيلي من �أطماع
ملواجهة ما ّ
ّ
وخمط ٍ
جنبا �إىل جنب مع ال�سهر على
طات تخريبيةً ،
تطبيق القرار  1701بالتن�سيق والتعاون مع القوات
الدولية ال�صديقة ،وكونوا على �أمتّ اال�ستعداد � ً
أي�ضا
ّ
بكل ما �أوتيتم من
ملوا�صلة احلرب على الإره��اب
وقوة ،و�ضرب خمابئه و�أوك��اره حتى ا�ستئ�صاله
ٍ
حزم ّ
من ج��ذوره ،وا�ضعني ن�صب العيون حترير رفاقكم
املخطوفني لديه وعودتهم �إىل �أح�ضان عائالتهم وم�ؤ�س�ستهم يف �أ�سرع ٍ
وقت ممكن.
�أيها الع�سكريون
�إعلموا � ّأن العهد اجلديد يراهن يف ما يراهن على دور م�ؤ�س�ستكم لتوفري اال�ستقرار
الأمني ال�شامل وامل�ستدام ،الذي بدوره ّ
يوفر قاعدة االنطالق ملا ي�صبو �إىل حتقيقه من
ٍ
�ضفة �إىل �أخرى ،وهو يف �سبيل
�إجنازات اقت�صادية و�إ�صالحية و�إمنائية تنقل البالد من
ذلك �أبدى منتهى احلر�ص على تعزيز قدرات م�ؤ�س�ستكم� ،سواء عرب الدعم الداخلي� ،أو
عرب دعم الدول ال�شقيقة وال�صديقة ،فال تت�أخروا حلظة عن القيام بهذا الواجب النبيل.
أ� ّيها الع�سكريون
م�ؤ�س�ستكم حامية اال�ستقالل ،لأنها القدوة يف االلتزام امل�صان بعرق الت�ضحية ودم
ال�شهادة ،وهي منوذج العمل امل�ؤ�س�ساتي ال�صالح ،حيث الكفاءة والأهلية والنزاهة
وال�شفافية.
ومت�سكه بدوره احل�ضاري،
تنوعه
م�ؤ�س�ستكم هي مر�آة ال�شعب اللبناين ،التي تعك�س ّ
ّ
احلر يف كنف الد�ستور والقانون.
وب�إرادته النهائية يف االن�صهار الوطني والعي�ش ّ
ّ
وقوة حا�ضرهم وتطلعات م�ستقبلهم.
جت�سد �إرث اللبنانيني ّ
م�ؤ�س�ستكم ّ
فحافظوا على هذه القيم واملبادئ واملكت�سبات ،لأ ّنها اخلبز الذي يحيا به اجلي�ش،
ي�ستمر به لبنان.
والأمل الذي
ّ
الريزة يف 2017/3/10
العماد عون قائد اجلي�ش

�سطور
من م�سرية
 من مواليد  1964/1/10يف �سن الفيل،ق�ضاء املنت.
ّ
 ُيتقن اللغتني الفرن�سية والإنكليزية. حائز� :إج��ازة يف العلوم ال�سيا�سية-جامعية
اخت�صا�ص �ش�ؤون دولية ،و�إجازة
ّ
يف العلوم الع�سكرية.
ال�سيدة نعمت نعمه
 مت�أهل منّ
ولديهما ولدان خليل ونور.
 ت��ط� ّ�وع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذّ
الكلية احلربية
�ضابط ،والتحق يف
اعتبا ًرا من .1983/5/19

قائد اجلي�ش
العماد جوزاف عون

ترقياته

 ُر ّق��ي �إىل رتبة م�لازم اعتبا ًرا من.1985/5/6
 ُر ّقي �إىل رتبة مالزم �أول اعتبا ًرا من.1988/7/1
 ُر ّق��ي �إىل رتبة نقيب اعتبا ًرا من.1993/1/1
 ُر ّق���ي �إىل رت��ب��ة رائ���د اع��ت��ب��ا ًرا من.1998/1/1
 ُر ّق���ي �إىل رتبة مقدم اع��ت��ب��ا ًرا من.2003/1/1
 ُر ّق��ي �إىل رتبة عقيد ركن اعتبا ًرامن .2007/7/1
 ُر ّق��ي �إىل رتبة عميد ركن اعتبا ًرامن .2013/7/1
قائدا
 ُر ّق��ي �إىل رتبة عماد ،وع� نّّي�ً
للجي�ش بتاريخ .2017/3/8

ت�شكيالته

 ُف�صل �إىل مع�سكر تدريب اجلي�شاعتبا ًرا من .1983/9/25
 ُنقل �إىل ف��وج املغاوير اعتبا ًرا من.1985/5/6
 ُنقل �إىل مقر عام اجلي�ش اعتبا ًرا من.1990/12/4
 ُنقل �إىل فوج املغاوير� ،آم ًرا ل�سرية قتالاملغاوير اخلام�سة اعتبا ًرا من .1991/6/26
 ُنقل �إىل لواء امل�شاة ال�سابع – الكتيبة12
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 71اعتبا ًرا من .1992/1/24
 ُن��ق��ل �إىل ل���واء امل�����ش��اة ال��ث��ال��ث –الكتيبة � 31آم ًرا لل�سرية  311اعتبا ًرا من
.1992/9/30
 ُنقل �إىل لواء امل�شاة الأول – الكتيبة� 12آم����� ًرا لل�سرية  122اع��ت��ب��ا ًرا من
.1995/11/23
 ُنقل �إىل لواء امل�شاة الثاين – الكتيبة� ،21آم���� ًرا لل�سرية  210اع��ت��ب��ا ًرا من
.1997/9/16
 ُنقل �إىل لواء امل�شاة احل��ادي ع�شر –رئي�سا للفرعني الأول
الكتيبة ،111
ً
والرابع اعتبا ًرا من.1998/2/23
 ُنقل �إىل لواء امل�شاة احل��ادي ع�شر –رئي�سا للفرع الأول اعتبا ًرا
الكتيبة ،111
ً
من .1998/3/6
ُ -نقل �إىل لواء امل�شاة احل��ادي ع�شر –

رئي�سا للفرعني الأول
الكتيبة ،111
ً
وال��راب��ع و�آم��� ًرا ل�سرية القيادة واخلدمة
اعتبا ًرا من .1999/5/1
 ُنقل �إىل لواء امل�شاة التا�سع – الكتيبةرئي�سا للفرعني الأول والرابع ،و�آم ًرا
96
ً
ل�سرية القيادة واخل��دم��ة اع��ت��ب��ا ًرا من
.2003/4/6
 ُنقل �إىل لواء امل�شاة التا�سع �آم ًرا لل�سرية 900اعتبا ًرا من .2005/7/15
قائدا
 ُنقل �إىل ل��واء امل�شاة التا�سعً
لل�سرية  900اعتبا ًرا من .2006/1/13
قائدا
 ُنقل �إىل ل��واء امل�شاة التا�سعً
للكتيبة  92اعتبا ًرا من .2009/6/23
رئي�سا
 ُنقل �إىل لواء امل�شاة ال�ساد�سً
للق�سم الثالث اعتبا ًرا من .2010/9/6
 ُنقل �إىل �أركان اجلي�ش للعمليات –مديرية التعليم اعتبا ًرا من .2012/1/5

 ُنقل �إىل �أركان اجلي�ش للعملياترئي�سا لق�سم املراجع
– مديرية التعليم
ً
ومراقبة التدريب اعتبا ًرا من .2012/4/26
رئي�سا
 ُنقل �إىل ل��واء امل�شاة العا�شرً
لأركان اللواء اعتبا ًرا من .2013/5/21
م�ساعدا
 ُنقل �إىل لواء امل�شاة التا�سعً
لقائد اللواء اعتبا ًرا من .2014/2/15
قائدا للواء
 ُنقل �إىل لواء امل�شاة التا�سع ًاعتبا ًرا من .2015/3/21

الدورات الدرا�سية

درا�سية يف الداخل ويف
عدة دورات
تابع ّ
ّ
أهمها:
اخلارجّ � ،
 دورة م�����ش��اة يف ال���والي���ات املتحدةالأمريكية اعتبا ًرا من 1988/4/14
ولغاية .1988/8/16
 -دورة م�����ش��اة يف ال���والي���ات امل��تّ ��ح��دة

الأم�يرك��ي��ة اع��ت��ب��ا ًرا م��ن 1995/5/12
ولغاية .1995/10/28
 دورة �صاعقة يف �سوريا اعتبا ًرا من 1996/4/15ولغاية .1996/6/5
 دورة  IDMCيف ال��والي��ات املتحدةالأم�يرك��ي��ة اع��ت��ب��ا ًرا م��ن 1999/2/6
ولغاية .1999/4/28
 دورة قائد كتيبة يف �سوريا اعتبا ًرامن  2002/10/1ولغاية .2003/4/3
 دورة INTERNATIONALCOUNTER
TERRORISM
 PROGRAMيف ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية اعتبا ًرا من 2008/7/18
ولغاية .2009/6/15

الأو�سمة والتناويه والتهاين

مرات.
• و�سام احلرب ثالث ّ

مرتني.
• و�سام اجلرحى ّ
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة
الف ضّ� ية.
• و���س��ام اال�ستحقاق اللبناين (من
الدرجات الثالثة ،الثانية والأوىل).
• و�سام الأرز الوطني (من رتبة فار�س
ورتبة �ضابط).
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام الفخر الع�سكري من الدرجة
الف ضّ� ية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثماين
مرات.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش خم�س
مرة.
وع�شرين ّ
مرات.
• تهنئة قائد قطعة �أربع ّ
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تعيني

العميد الركن
�سعداللـه
حمي الدين
احلمد
عاما
�أمي ًنا ً
للمجل�س
الأعلى للدفاع

مب�����وج�����ب
جل�سة جمل�س
ال�����وزراء التي
ُعقدت بتاريخ
،2 0 1 7 /3 /8
عي العميد الركن �سعداللـه
نّ
عاما
حمي الدين احلمد �أمينً ا ً
للمجل�س الأعلى للدفاع ،ويف
ما يلي نبذة عن �سريته الذاتية:
 من مواليد بلدة �أك��روم -ق�ضاء عكار تاريخ .1960/2/7
 ت��ط� ّ�وع يف اجلي�ش ب�صفةت��ل��م��ي��ذ ����ض���اب���ط ب��ت��اري��خ
.1983/5/19
ّ
تخرج من الكلية احلربية
 ّبرتبة مالزم بتاريخ ،1985/5/6
وتد ّرج يف الرتقية حتى رتبة لواء
ركن اعتبا ًرا من .2017/3/8
 ح��ائ��ز �إج���ازة جامعية يفال��ع��ل��وم الع�سكرية ،ويتقن
اللغتني الفرن�سية والإنكليزية.
عدة دورات درا�سية يف
 تابع ّالداخل ،ويف فرن�سا وباك�ستان
و�سوريا.
 تولىّ وظائف قياد ّية خمتلفةمنها� :آمر �سرية مدفعية ،قائد

كتيبة مدفعية ،رئي�س �أركان
ل��واء ،رئي�س ق�سم �إدارة ورعاية
�ش�ؤون الع�سكريني يف منطقة
ال�شمال ،وامل�ساعد الثاين ملدير
املخابرات.
 ح��ائ��ز الأو���س��م��ة الآت��ي��ة:الأرز الوطني من رتبتي فار�س
و�ضابط ،مكافحة الإره��اب،
فجر اجلنوب ،الوحدة الوطنية،
التقدير الع�سكري من الدرجة
الف�ضية ،اال�ستحقاق اللبناين
من ال��درج��ات الأوىل والثانية
وال��ث��ال��ث��ة ،الفخر الع�سكري
من الدرجة الف�ضية ،امليدالية
التذكارية للم�ؤمترات للعام
.2002
 حائز تنويه العماد قائداجلي�ش ثماين م� ّ�رات وتهنئته
مرة.
�إحدى وع�شرين ّ
رقية
 مت�أهل منال�سيدة ّ
ّ
راغب ولهما ثالثة �أوالد.

العدد 381

15

ا�ستقباالت
الوزير
وزير الدفاع الوطني
ي�ستقبل �سفرية الواليات املتّحدة الأمريكية

ال�صراف،
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ يعقوب ريا�ض
ّ
ال�سيدة Elizabeth
�سفرية ال��والي��ات املتّ حدة الأمريكية
ّ
ّ
تتعلق بالأو�ضاع يف منطقة
 ،Richardوا�ستعر�ض معها ق�ضايا
ال�صراف
ثمن الوزير
عموما ولبنان
ال�شرق الأو�سط
ً
ً
خ�صو�صا .وقد ّ
ّ
دور الواليات املتّ حدة الأمريكية يف دعم اجلي�ش اللبناين.

 ...وعد ًدا من ال�سفراء

�ضمت �سفراء دول
ال�صراف لقاءات ّ
ُعقدت يف مكتب الوزير ّ
كل من :بريطانيا ال�سيد  Hugo Shorterيرافقه امللحق
ال�سيدة
الع�سكري العقيد  ،Chris Gunningكندا
ّ
ال�سيد
 Michelle Cameronيرافقها امل�ست�شار ال�سيا�سي
ّ
ال�سيد  Martin Huthيرافقه
� ،Olivier Polionأملانيا
ّ

ال�سفري الربيطاين

 ...و�سفرية االحتاد الأوروبي

ال�سفرية الكندية

ال�سيدة
ال�صراف �سفرية االحت��اد الأوروب���ي
ا�ستقبل ال��وزي��ر
ّ
ّ
 Christina Lassenيرافقها امللحق الع�سكري العقيد
.Pierre Dijeux
إيجابيا ،وقد ُعر�ضت
ال�صراف ب� ّأن اللقاء كان �
و�أعلن الوزير
ً
ّ
خالله �إمكانات التعاون بني االحت��اد الأوروب���ي ولبنان يف
مواجهة خطر الإرهاب.
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ال�سفري الأملاين

امللحق الع�سكري املقدم  ،Ditrich Jennishرومانيا
ال�سيد  Victor Mirsiaيرافقه امللحق الع�سكري العقيد
ّ
ال�سيدة Millagros Hermando
� ،Dorill Sandoإ�سبانيا ّ
يرافقها امللحق الع�سكري العقيد ،Ricardo Pardo
ال�سيد  Samoel Makratchianيف ح�ضور العميد
و�أرمينيا
ّ
الركن املتقاعد بانو�س ماجنيان.

ال�سفري الروماين

...ووفدا �أمريك ًيا
ً

أمريكيا برئا�سة النائب
وفدا �
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ً
ً
الأول مل�ساعد وزير اخلارجية لل�ش�ؤون ال�سيا�سية  -الع�سكرية
ال�سيدة  ،Tina Kidanoوذلك يف ح�ضور �سفرية الواليات املتّ حدة
ّ
ال�سيدة  Elizabeth Richardوامللحق الع�سكري.
الأمريكية
ّ
وجرى خالل اللقاء البحث يف الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة.

 ...وع�ض ًوا يف الربملان الأملاين مع وفد

ال�سفرية الإ�سبانية

ال�سفري الأرميني

ال�سيد Marcus
ال�صراف ع�ضو الربملان الأملاين
ا�ستقبل الوزير
ّ
ّ
ال�سيد Martin
 Grubelعلى ر�أ�س وفد ،يف ح�ضور ال�سفري الأملاين ّ
 Huthوامللحق الع�سكري يف ال�سفارة .جرى خالل اللقاء
ّ
املحلية والإقليمية،
الراهنة على ال�ساحتني
عر�ض للأو�ضاع ّ
وحلاجات اجلي�ش اللبناين يف هذه املرحلة.
القوة البحرية الأملانية
أهمية دور
أكد الوزير
وقد � ّ
ال�صراف � ّ
ّ
ّ
قوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف حفظ ال�سالم على
العاملة �ضمن ّ
احلدود البحر ّية اللبنانية ،ويف دعم اجلي�ش اللبناين.
من جهته ،قال ال�سيد ّ � Grubelإن �أملانيا تقف �إىل جانب
قوات
لبنان وتدعم وحدته و�سيادته وا�ستقراره ،وم�شاركتها يف ّ
الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان ،ت�أتي يف هذا ال�سياق.
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ا�ستقباالت
الوزير

 ...ورئي�س جلنة الدفاع يف الربملان الأ�ستوين مع وفد

ال�صراف رئي�س جلنة الدفاع يف الربملان
ا�ستقبل الوزير
ّ
ال�سيد  Hanz Hanzoعلى ر�أ�س وفد نيابي رفيع
الأ�ستوين
ّ
وتركز
امل�ستوى ،يرافقه القائم ب�أعمال �سفارة �أ�ستونيا.
ّ
العامة يف لبنان واملنطقة ،وعلى �سبل
البحث على الأو�ضاع
ّ
تعزيز التعاون الع�سكري بني البلدين.

 ...ورئي�س ال�صليب الأحمر الدويل

 ...ورئي�س كتلة الوفاء للمقاومة

ال�صراف رئي�س كتلة الوفاء للمقاومة النائب
ا�ستقبل الوزير
ّ
حممد رعد ،يرافقه رئي�س وحدة االرتباط والتن�سيق يف احلزب
التطرق �إىل الو�ضع
احلاج وفيق �صفا .وجرى خالل اللقاء
ّ
أمنية يف احلفاظ على
الأمني ،وجهود اجلي�ش والأجهزة ال ّ
إرهابية ،بالإ�ضافة �إىل
اال�ستقرار ومالحقة ال�شبكات ال
ّ
الو�ضع على احلدود اجلنوبية.

 ...و�شخ�ص ّيات

اًّ
كل من حمافظ بعلبك الهرمل
ال�صراف
التقى الوزير
ّ
الأ�ستاذ ب�شري خ�ضر ،ومدير دائرة العالقات امل�سكونية والتنمية

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني رئي�س ال�صليب الأحمر الدويل
ال�سيد  Fabrisio Carioniعلى ر�أ���س وفد .تناول البحث
ّ
اجلهود التي يبذلها ال�صليب الأحمر الدويل من �أجل خدمة
خ�صو�صا يف ّ
ظل تفاقم �أزمة النازحني ال�سوريني
الإن�سانية،
ً
ال�صراف زائريه على تقدميات
يف لبنان .وقد �شكر الوزير
ّ
م� ّؤ�س�ستهم للبنان ،ودعمها لل�صليب الأحمر اللبناين.
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الأ�ستاذ ب�شري خ�ضر

وزير الدفاع الوطني يبحث مع العماد قهوجي
�ش�ؤو ًنا �أمن ّية وع�سكر ّية

ّ
ويتفقد الطبابة الع�سكرية
...

ّ
ال�صراف
تفقد معايل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ يعقوب
ّ
الطبابة الع�سكرية ،حيث ّ
اطلع على �سري العمل يف املخترب،
توجه بال�شكر �إىل املواطنني
و�أج��رى فحو�صات دم .كما ّ
يتربعون بدمائهم لإنقاذ ع�سكريني
والع�سكريني الذين
ّ
يقدمون دماءهم على مذبح الوطن.
ّ

ال�صراف،
اجتمع وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ يعقوب ريا�ض
ّ
يف �أوق��ات خمتلفة ،مع العماد جان قهوجي ،وبحث معه
يف �أو���ض��اع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية واحتياجاتها املختلفة،
والإج��راءات التي تنفّ ذها ملكافحة الإرهاب واحلفاظ على
م�سرية الأمن واال�ستقرار يف البالد.
ّ
تطرق البحث �إىل مو�ضوع اختبارات املر�شحني
كما
ّ
للتطوع ب�صفة �ضباط اخت�صا�صيني يف اجلي�ش.
ّ
يف بطريركية �أنطاكيا و�سائر امل�شرق للروم الأرثوذك�س الأب
�ألك�سي �شحادة ،وذلك يف زيارتي تهنئة يف منا�سبة ّ
ت�سلمه
من�صبه اجلديد.

الأب �ألك�سي �شحادة
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ا�ستقباالت
العماد

العماد قهوجي ي�ستقبل �سفراء

ال�سيد Han
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،القائم ب�أعمال ال�سفارة الهولندية ّ
الثنائية بني جي�شي البلدين ،والدعم الهولندي
 ،Mauruts Schaapveldوتناول البحث العالقات
ّ
لربنامج التعاون الع�سكري – املدين .CIMIC
ال�سيد  ،Glenn Milesترافقه
كما ا�ستقبل �سفري �أ�سرتاليا
ّ
امللحق الع�سكري العقيد ،Catherine Anne Stewert
قدمت فيها خلفها العقيد Christopher
يف زيارة
وداعية ّ
ّ
.Buxton
ال�سيد نزيه النجاري،
وا�ستقبل العماد قهوجي ال�سفري امل�صري
ّ
يرافقه امللحق الع�سكري العقيد ح�سام الدين حم�سن علي
ح�سن ،وبحث معهما يف الأو�ضاع العامة وعالقات التعاون بني
القائم ب�أعمال ال�سفارة الهولندية
جي�شي البلدين.

�سفري �أ�سرتاليا

ال�سفري امل�صري

ووفدا �أمريك ًيا
ً ...

ا�ستقبل العماد قهوجي ،م�ساعدة وزير اخلارجية الأمريكي
ال�سيدة ،Tina Kaidanow
ل�ش�ؤون ال�سيا�سة الع�سكرية
ّ
يف ح�ضور ال�سفرية  Elizabeth Richardوملحق الدفاع
الأمريكي العقيد  ،Ulises V.Calvoوتناول البحث الأو�ضاع
العامة يف لبنان واملنطقة ،بالإ�ضافة �إىل العالقات الثنائية بني
جي�شي البلدين.

 ...وم�ساعد الأمني العام
للأمم املتّحدة لعمليات حفظ ال�سالم

ا�ستقبل العماد قهوجي ،م�ساعد الأمني العام للأمم املتّ حدة
ال�سيد  Wen El Ghassimعلى ر�أ�س
لعمليات حفظ ال�سالم
ّ
قوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف
وفد مرافق ،وذلك يف ح�ضور قائد ّ
لبنان اجلرنال .Michael Beary
وقد ا�ستعر�ض املجتمعون الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة،
قوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة العاملة على
بالإ�ضافة �إىل ّ
مهمات ّ
احلدود اجلنوبية.
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ن�شاطات
القيادة

وزير الدفاع الوطني
والعماد قهوجي
يزوران مدينة الرئي�س
رفيق احلريري
اجلامع ّية يف احلدت
زار وزي�����ر ال���دف���اع ال��وط��ن��ي
ال�صراف
الأ�ستاذ يعقوب ريا�ض
ّ
يرافقه العماد ج��ان قهوجي،
مدينة الرئي�س رفيق احلريري
اجل��ام��ع��ي��ة يف احل����دت ،حيث
ّ
اخلطية
عاينا �سري االمتحانات
ّ
للمر�شحني ل��ل��ت��ط� ّ�وع ب�صفة
�ضباط اخت�صا�صينيّ ،
واطلعا من
اللجنة الفاح�صة العامة وجلنة
ّ
اخلطية على التدابري
االختبارات
التنظيمية والإداري����ة املتّ خذة
ل�ضمان �إج��راء االمتحانات وفق
ال�شروط الأكادميية والعلمية
املطلوبة.
ال�صراف بتعاون
وقد ّنوه الوزير
ّ
اجل��ام��ع��ة اللبنانية ،وبجهود
ال�ضباط والأط��ب��اء واملهند�سني
والأ�ساتذة اجلامعيني امل�شاركني
يف ال��ت��ح�����ض�ير ل�لاخ��ت��ب��ارات
ومواكبة خمتلف مراحلها،
الفتً ا �إىل � ّأن �إقبال نخبة ال�شابات
التطوع
وال�شبان اللبنانيني على
ّ
ّ
يف اجلي�ش بكثافة ،هو دليل
وا���ض��ح ع��ل��ى ع��م��ق �إمي��ان��ه��م
بالوطن ،وثقتهم بالدور الوطني
للجي�ش ،وبنهجه امل�ؤ�س�ساتي
خ�صو�صا اعتماد معايري الكفاءة
ً
والأهلية وال�شفافية للتطويع يف
�صفوفه.
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العماد قهوجي
يعقد اجتماعات
مع ال�ضباط
ع��ق��د ال���ع���م���اد ج��ان
ق���ه���وج���ي يف ال���ي��رزة،
اجتماعني مع �أرك��ان
القيادة وق��ادة الوحدات
ال���ك�ب�رى و���ض��ب��اط��ه��ا،
ح���ي���ث ع����ر�����ض ل��ه��م
ال���دول���ي���ة
الأو�������ض������اع
ّ
واملحلية و�ش�ؤون امل�ؤ�س�سة
ّ
الع�سكرية.
و�أعطى العماد قهوجي
توجيهاته ال�ّل�اّ زم��ة يف
م���ا ي��ت��ع� ّ�ل��ق مب��ه� ّ�م��ات
ال���وح���دات يف امل��رح��ل��ة
مقدمها
امل��ق��ب��ل��ة ،ويف
ّ
ال����دف����اع ع���ن ال��وط��ن
���ض��د ت��ه��دي��دات ال��ع��دو
ّ
الإ�سرائيلي ،ومكافحة
الإره���اب واحلفاظ على
م�سرية الأمن واال�ستقرار
يف البالد.
و�أ�شار العماد قهوجي �إىل � ّأن «اكتمال عقد امل�ؤ�س�سات
رئي�سا للجمهورية،
الد�ستورية بانتخاب العماد مي�شال عون
ً
وت�شكيل احلكومة وع��ودة املجل�س النيابي ملمار�سة
دوره الت�شريعي ،قد � ّأدى �إىل تعزيز اال�ستقرار يف البالد،
و� ّأن اجلي�ش �سيبذل �أق�صى اجلهود على امل�ستوى الأمني،
ّ
خ�صو�صا جلهة
تطلعاته،
ملواكبة م�سرية العهد وحتقيق
ً
حماية ا�ستحقاق االنتخابات النيابية املرتقبة».
أكد العماد قهوجي � ّأن «القيادة ما�ضية يف تعزيز قدرات
و� ّ

ومعدات وتدريب
اجلي�ش الع�سكرية من �أ�سلحة وذخائر
ّ
ّ
خ�صو�صا بعدما حققت
نوعي بالتعاون مع الدول ال�صديقة،
ً
امل�ؤ�س�سة �إجن��ازات كبرية وحا�سمة يف مواجهة الإرهاب
و�شبكاته التخريبية».
وبالن�سبة �إىل ق�ضية الع�سكريني املخطوفني لدى
�شدد العماد قهوجي على متابعة
التنظيمات الإرهابيةّ ،
املعنية حتى النهاية ،وعدم
هذه الق�ضية مع اجلهات
ّ
تفويت �أي فر�صة ممكنة �أو و�سيلة متاحة يف �سبيل ك�شف
م�صريهم وعودتهم �إىل كنف عائالتهم وم�ؤ�س�ستهم.
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ا�ستقباالت
رئي�س الأركان

رئي�س الأركان
وفدا
ي�ستقبل ً
من الأونروا
وملحقني ع�سكريني
ونوا ًبا ويلتقي
وفو ًدا و�شخ�صيات

ا�ستقبل رئي�س الأرك��ان اللواء الركن حامت م�ّلكاّ ك ،يف
ال�سيد حكم
مكتبه يف الريزة ،املدير العام للأونروا بالوكالة
ّ
ال�سيدة ماري �شبلي ،وعر�ض
�شهوان ،ترافقه امل�ست�شارة القانونية
ّ
معهما �سبل تفعيل التعاون بني الطرفني.
وا�ستقبل اللواء الركن ملاّ ك ،امللحق الع�سكري الرو�سي
العقيد  ،Ratmir Gabbasovوامللحق الع�سكري الربيطاين

املدير العام للأونروا بالوكالة

امللحق الع�سكري الرو�سي

امللحق الع�سكري الربيطاين

النّائب �أكرم �شه ّيب

النّائب الوليد �سكرية

الوزير ال�سابق ناجي الب�ستاين
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املقدم  ،Chris Gunningوبحث معهما يف �سبل التعاون
الع�سكري.
�شهيب والوليد
والتقى رئي�س الأرك���ان النّ ائبني �أك��رم
ّ
�سكرية ،والوزير ال�سابق ناجي الب�ستاين ،وبحث معهم �ش�ؤوناً
عامة .كما ا�ستقبل يف الإط��ار نف�سه ،نائب رئي�س احلزب
ومفو�ض الإعالم يف
التقدمي اال�شرتاكي الأ�ستاذ دريد ياغي،
ّ
ّ

احلزب الأ�ستاذ رامي الر ّي�س.
لاّ
كذلك ،ا�ستقبل اللواء الركن م ك ،رئي�س املعهد الفنّ ي
عبود ،ورئي�س االحتاد العربي للم�ساحة
الأنطوين الأب �شربل بو ّ
ال�سيد �سركي�س فدعو�س ،ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة خطيب
ّ
ال�سيد �سمري اخلطيب ،ورئي�س احلركة الي�سارية
وعلمي
ّ
ال�سيد منري بركات مع وفد مرافق.
اللبنانية
ّ

الأ�ستاذ دريد ياغي

الأ�ستاذ رامي الر ّي�س

الأب �شربل بو ع ّبود

ال�س ّيد �سركي�س فدعو�س

ال�س ّيد �سمري اخلطيب

ال�س ّيد منري بركات مع وفد
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ا�ستقباالت
رئي�س الأركان
ومن ز ّواره � ً
ال�سيد �شكري
جمعية �أن�صار الوطن
أي�ضا :رئي�س
ّ
ّ
اجلمعية يف بلدة عر�سال ،وفد من
من�سقية
ّ
�سابا مع وفد من ّ
�سيدات عرمون،
الرابطة الن�سائية للأعمال اخلري ّية ورابطة ّ
ال�شيخ دانيال عبد اخلالق ،وفد من رابطة خماتري ال�شوف،
ووفود من �آل غرز الدين ،ومن وجهاء وع�شائر عكار ،ومن
منطقة حا�صبيا.

رئي�س جمع ّية �أن�صار الوطن

وفد من الرابطة الن�سائية للأعمال اخلري ّية ورابطة �س ّيدات عرمون

ال�شيخ دانيال عبد اخلالق

وفد من رابطة خماتري ال�شوف

وفد من �آل غرز الدين

وفد من وجهاء وع�شائر عكار

وفد من منطقة حا�صبيا
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جوالت
رئي�س الأركان

رئي�س الأركان ّ
يتفقد الأجهزة
والوحدات املنت�شرة يف بريوت
و�ضواحيها ويف منطقة جبل لبنان

ّ
تفقد رئي�س الأرك����ان ال��ل��واء الركن
عددا من الأجهزة والوحدات
حامت ملاّ ك
ً
الع�سكرية املتمركزة يف بريوت و�ضواحيها،
ّ
حملة
و�شملت جولته ق��ي��ادة املنطقة يف
ومقر املحكمة الع�سكرية ،وفرع
املتحف،
ّ
خمابرات بريوت ومكتب �أمن ال�ضاحية،
بالإ�ضافة �إىل قيادتي فوجي التدخل الثالث
والرابع يف املنارة والأوزاعي ،والقوى املتمركزة
يف ثكنتي هرني �شهاب والأمري ب�شري ،حيث
ّ
ومهماتها
اطلع على �أو�ضاعها املختلفة،
ّ
الأمنية والتدريبية.
ويف لقائه مع ال�ضباط والع�سكرينيّ ,نوه
رئي�س الأركان ب�أداء املحكمة الع�سكرية
يف متابعة ملفّ ات جرائم الإرهاب والتعامل
مع العدو الإ�سرائيلي ،وحر�صها على �إجناز
ه��ذه امل��ل��فّ ��ات ب�سرعة قيا�سية وحرفية
عالية .كما ّنوه بجهود مديرية املخابرات،
وب���الإج���راءات الأم��ن� ّ�ي��ة اال�ستباقية التي
تتّ خذها ،للق�ضاء على ن�شاطات اخلاليا
ّ
للمخلني
والت�صدي
إرهابية يف مهدها،
ال
ّ
ّ
ب��الأم��ن واخل��ارج�ين على القانون �إىل � ّأي
جهة انتموا .كذلك� ،أثنى اللواء الركن
م�ّل�اّ ك على �أداء فوجي التدخل الثالث
والرابع جلهة احلفاظ على �أمن العا�صمة
التدريبية
ب�يروت وحميطها ،والن�شاطات
ّ
ّ
املكثفة لرفع م�ستوى اجلهوزية القتالية
للع�سكريني.
ّ
كذلك ،تفقد رئي�س الأركان عد ًدا من
الوحدات الع�سكرية املنت�شرة يف منطقة
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جبل لبنان ،فزار موقع �صربا ّ
واطلع على
�سري العمل يف الطبابة ومكتب الأم��ن
وف�صيلة ال�شرطة املتمركزة فيه ،كما زار
فوج املد ّرعات الأول ،وقاعدة جونيه البحرية
وف���وج مغاوير البحر ،حيث ّ
اط��ل��ع على
ن�شاطات هذه الوحدات و�سري التدريب فيها،
ث� ّ�م اجتمع بال�ضباط والع�سكريني ونقل
�إليهم توجيهات القيادة.
وقد ّنوه رئي�س الأركان بجهود الع�سكريني
و�سهرهم على تطوير وحداتهم وتنفيذ
واج��ب��ات��ه��م ب���روح االن���دف���اع وامل��ن��اق��ب� ّ�ي��ة
أهمية تكامل
واالن�ضباط ،م�شد ًدا على � ّ
العمل بني الوحدات القتالية واللوج�ستية
والطبية ،وتكثيف التدريب النوعي يف
ّ
اجلي�ش ،و�إجراء املناورات القتالية امل�شرتكة
ب�ين خمتلف الأ���س��ل��ح��ة ،للحفاظ على
املهمات الدفاعية
اجلهوزية الكاملة و�أداء
ّ
أمنية بفعالية ق�صوى.
وال ّ
لاّ
و�أ�شار اللواء الركن م ك �إىل � ّأن امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية باتت اليوم �أكرث من � ّأي ٍ
وقت
م�ضى متما�سكة ومنيعة يف مواجهة
التحديات ،وذلك بف�ضل التفاف اللبنانيني
ّ
ّ
حولها ،وما حققته من �إجنازات كبرية يف
حماية احلدود اجلنوبية وال�شرقية من العدو
الإ�سرائيلي والإرهاب ،الأمر الذي جنّ ب لبنان
نريان احلروب وال�صراعات الإقليمية.
داعيا الع�سكريني �إىل مزيد من
وختم
ً
جنبا
اليقظة واال�ستعداد للدفاع عن الوطن ً
�إىل جنب مع توفري املناخ الأمني ال�ّلااّ زم
الوطنية ،ومواكبة
لإج��راء اال�ستحقاقات
ّ
ور�شة النهو�ض االقت�صادي والإمنائي يف البالد.
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عددا من الآليات
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
�إعداد :نينا عقل خليل
ً
من ّ
وكمية من امل��ع ّ��دات اخلا�صة ب�أنظمة
اخلفيفة
ّ
التكنولوجيا واملعلومات واالت�صاالت ،بالإ�ضافة �إىل
القوات الدولية يف الناقورة
اجلي�ش ت�س ّلم عتا ًدا من ّ
ال�سكنية اجلاهزة وامل�ستوعبات
عد ٍد من الوحدات
ّ
البحرية.
ُ
ويف ختام احلفل الذي �أقيم يف الناقورة ،تال العميد الركن
يف ح�ضور نائـب رئي�س الأرك���ان للعمليات بالوكالة
ّ
ّ
ممث اًل قائد اجلي�ش ،وقائد جانبيه كتاب �شكر با�سم العماد قائد اجلي�ش و�سلمه
العميد الركن حممـد جانبيه
قدم له درع اجلي�ش التذكاري عربون
قوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان اجلرنال مايكل بريي ،للجرنال بريي ،كما ّ
ّ
ّ
�إىل جانب عدد من �ضباط الطرفني ،ت�سلم اجلي�ش اللبناين تقدير وامتنان.

تكرم قائد ال�سفينة احلربية الأملانية املغادرة لبنان
قيادة اجلي�ش ّ
يف ح�ضور العميـد الركن البحـري
ال��ق��وات البحرية
ماجد ع��ل��وان قائد
ّ
مم��ث اً
ّ
ال��ق��وة
�ًل� ق��ائ��د اجل��ي�����ش ،وق��ائ��د
ّ
لقوات الأمم املتّ حدة
البحرية التابعة ّ
ك��رم��ت ق��ي��ادة
امل���ؤق��ت��ة يف ل��ب��ن��ان،
ّ
اجلي�ش قائد ال�سفينة احلربية الأملانية

امل���ق���دم ال��ب��ح��ري
Braunschweig
ّ
 Fitz CDR Rudigerوم�����س��اع��ده
الرائد البحري LT CDR Sebastian
.Lehmann – Dowall
وق��د �أُقيم يف املنا�سبة حفل غ��داء يف
ال��ن��ادي الع�سكري امل��رك��زي ،ح�ضره

امل��ل��ح��ق ال��ع�����س��ك��ري الأمل�����اين ،قائد
الزوارق الأملانية ،و�ضباط من
جمموعة ّ
القوات البحرية.
ّ
وق��د منح العميد ال��رك��ن البحري
علوان املقدم البحري  Fitzو�سام التقدم
الف�ضية ،كما
الع�سكري من الدرجة
ّ
منح م�ساعده درع الأمم املتّ حدة تقدي ًرا
خلدماتهما.
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اجتماع ثالثي يف الناقورة
مطالبا ب�إيجاد ٍّ
حل لها،
ت�شكل مو�ضوع حتفّ ظ،
ّ
ً
وركز على � ّأن لبنان يحرتم اخلط الأزرق ،ولكنّ ه
ّ
ُعقد يف ر�أ�س الناقورة ( ،)2017/2/13اجتماع ثالثي يف ح�ضور يطالب يف الوقت نف�سه بالعودة �إىل احلدود الدولية ،خ�صو�صً ا
تن�ص على � ّأن جمل�س
قوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان اجلرنال مايكل برييّ � ،أن الفقرة اخلام�سة من القرار 1701
ّ
قائد ّ
ب�شدة احلفاظ على �سالمة �أرا�ضي لبنان و�سيادته
من�سق احلكومة الأمن ي ؤ� ّيد
ووفد من �ضباط اجلي�ش اللبناين برئا�سة
ّ
ّ
دوليا ،وفق ما
اللبنانية لدى هذه القوات العميد الركن حممد جانبيه .وا�ستقالله ال�سيا�سي ،داخل حدوده املعرتف بها ً
ّ
ّ
املتعلقة بتطبيق ورد يف اتفاق الهدنة العامة بني العدو الإ�سرائيلي ولبنان يف 23
متت خالل االجتماع مناق�شة املوا�ضيع
القرار  ،1701واحلوادث احلا�صلة خالل الفرتة الأخرية يف منطقة �آذار من العام .1949
جنوب الليطاين.
�شدد اجلرنال بريي على �ضرورة التزام ترتيبات
من جهتهّ ،
ؤك ًدا � ّأن املحافظة على اال�ستقرار هي
الربية والبحرية
واجلوية التن�سيق واالرتباط ،م� ّ
وعر�ض اجلانب اللبناين اخلروقات ّ
ّ
القوات الدولية جاهزة للم�ساعدة على
التي قام بها العدو الإ�سرائيلي ،وطالب بوقفها ف��و ًرا ،كما م�س�ؤولية اجلانبني ،و� ّأن ّ
مركزًا على املناطق التي ذلك.
طالب بان�سحابه من �شمال الغجر،
ّ
جلنة الأمن املائي و�سرقة �إ�سرائيل للمياه تزور مدير ّية ال�ش�ؤون اجلغرافية

ّ
املكلفة
زارت ال��ل��ج��ن��ة
درا�سة مو�ضوع الأم��ن املائي
و���س��رق��ة �إ���س��رائ��ي��ل للمياه
برئا�سة الدكتور فادي قمري،
مدير ّية ال�ش�ؤون اجلغرافية
وال��ت��ق��ت م��دي��ره��ا العميد
الركن عبد الرحمن نعيم
يف ح�ضور عدد من ال�ضباط.
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ّ
تخلل الزيارة جولة يف �أق�سام
املدير ّيةّ ،
اطلع خاللها الوفد
ال��زائ��ر على امل��ه ّ��م��ات التي
تنفّ ذها و� ّآلية العمل املتّ بعة
ث��م انتقل
فيها وق��درات��ه��اّ ،
�إىل غ��رف��ة الإي���ج���از حيث
ق��دم العقيد املهند�س داين
ّ
�صقر والرائد املهند�س �شاكر

احل���اج �إي���ج���ازي���ن .متحور
هيكلية
الإيجاز الأول حول
ّ
امل��دي��ري��ة وع��م��ل الأق�����س��ام
ً
عر�ضا
وت�ضمن الثاين
فيها،
ّ
للمنطقة احل��دودي��ة واخلط
الأزرق وارتباطها مبو�ضوع
امل��ي��اه والأم���ن ،وذل��ك على
ج��وي��ة ،مع
خ��رائ��ط و���ص��ور ّ

ال�ت�رك���ي���ز ع��ل��ى منطقة
�شبعا (احل����دود ،امل�ساحة،
االرتفاعات )...وعلى جمرى
نهري ال���و ّزاين واحلا�صباين،
وجمرى وادي عيحا.
�أعقب اللقاء غداء يف نادي
قدم خالله
ال�ضباط – الريزةّ ،
دروعا
العميد الركن نعيم
ً
وه��داي��ا ت��ذك��اري��ة لرئي�س
اللجنة و�أع�ضائها.

مترين قتايل
يف منطقة الناقورة
باال�شرتاك مع وحدات
من قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان
نفّ ذت وحدات من لواءي امل�شاة اخلام�س
وال�����س��اب��ع وف���وج ال��ت��دخ��ل اخل��ام�����س،
باال�شرتاك مع وحدات من قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،وبح�ضور عدد
من ال�ضباط ،مترين ًا قتالي ًا يف منطقة
الناقورة با�سم «العا�صفة الفوالذية»،
ّ
وتخللته رم��اي��ات
ا�ستمر ل��ع��دة �أي���ام
ّ
بالر�شا�شات الثقيلة واملتو�سطة.
ي���أت��ي ه��ذا التمرين يف �إط���ار تفعيل
التعاون امل��ي��داين ب�ين اجلانبني ،ورف��ع
م�ستوى جهوزية الوحدات الع�سكرية
املنت�شرة يف قطاع جنوب الليطاين.

 ...ومترين تكتي
يف عر�ض البحر
بالتعاون مع
البحرية الفرن�سية
يف �إط���ار التعاون الع�سكري بني
اجل��ي�����ش�ين ال��ل��ب��ن��اين وال��ف��رن�����س��ي،
القوات البحرية
نفّ ذت وحدات من
ّ
باال�شرتاك مع الفرقاطة الفرن�سية
 ،Montcalmالتي زارت لبنان يف
مطلع �شهر �شباط املن�صرم ،مترينً ا
تكتيا يف عر�ض البحر قبالة مرف�أ
ً
بريوت.
�شمل التمرين عمليات مكافحة
ح���رائ���ق ،وم�����س��اع��ف��ة م�����ص��اب�ين،
بالإ�ضافة �إىل رفع �أعتدة ونقل عنا�صر
الطوافات
م��ن امل��راك��ب بوا�سطة
ّ
الع�سكرية.
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إرهابية متمركزة داخل مواقع
مناورتان قتال ّيتان بالذخرية احل ّية يف حامات �
ّ
حم�صنة.
ّ
كذلك ،نفّ ذت وحدات �أخرى من لواء امل�شاة الثالث و�أفواج
أكد من جهوزية
القوات اخلا�صة ،وبهدف الت� ّ
ب�إ�شراف مدر�سة ّ
الربية الرابع واملدفعية
الوحدات وا�ستعدادها للتدخل ال�سريع والفاعل يف خمتلف الهند�سة واملغاوير واملد ّرعات الأول واحلدود ّ
الظروف القتالية ،نفّ ذت وحدات من �أفواج :التدخل الثالث ،الثاين ،باال�شرتاك مع وحدات من القوات اجلوية والبحرية،
الربية الثالث ،واملد ّرعات الأول ،باال�شرتاك مع وحدات مناورة قتالية مماثلة يف احلقل نف�سه.
احلدود ّ
ُ
بالطوافات والدبابات،
وقد نفّ ذت خالل املناورتني رمايات
من القوات اجلوية والبحرية ،و�أفواج :الهند�سة ،التدخل الأول،
ّ
احلية يف وبع�ض الأ�سلحة الثقيلة واملتو�سطة ،بالإ�ضافة �إىل تفجري عبوات
مغاوير البحر واملدفعية الثاين ،مناورة قتالية بالذخرية
ّ
جوي بوا�سطة الطوافات.
حقل رماية حنو�ش – حامات ،حتاكي الق�ضاء على جمموعة نا�سفة ،ودعم ّ

دورات يف مركز تدريب تعزيز �أمن املطار
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أُ�قيمت يف مركز تدريب تعزيز �أمن املطار ،دورتان تابعهما
ع�سكريون من اجلي�ش وقوى الأم��ن الداخلي والأم��ن العام
واجلمارك يعملون يف جهاز �أمن املطار ،الأوىل ت�أ�سي�سية يف
تقنيات تفتي�ش الأ�شخا�ص
�أمن الطريان املدين ،والثانية حول
ّ
ّ
واحلقائب .وقد �أُقيمت احتفاالت ت�سلم خاللها املتد ّربون
�شهاداتهم يف ح�ضور عدد من ال�ضباط واملد ّربني.
كذلك ،افتتحت يف املركز دورات توعية يف املجال الأمني،
مدنيون من خمتلف ال�شركات العاملة يف املطار،
تابعها
ّ
متقدمة لر�ؤ�ساء نقاط التفتي�ش� ،شارك فيها
بالإ�ضافة �إىل دورة
ّ
عنا�صر من ف�صيلة تفتي�شات املطار ومن مركز تدريب تعزيز
�أمن املطار ،ب�إ�شراف فريق تدريب بريطاين.

تكرمي ال�سرايا املج ّلية يف العر�ض الع�سكري
اخ���ت�ي�رت ���س��راي��ا
من �أفواج :التدخل
ال��ث��ال��ث ،امل��غ��اوي��ر
وم���غ���اوي���ر ال��ب��ح��ر،
ّ
جملية
ك�����س��راي��ا
من بني ال�سرايا التي
�شاركت يف العر�ض
ال��ع�����س��ك��ري ال��ذي
جرى يف منا�سبة عيد اال�ستقالل (.)2016
متيزت �سرية فوج التدخل الثالث
وقد ّ
لت�صنيفها يف املرتبة الأوىل م��ن بني
الوحدات امل�شاركة يف اخلطوة ّ
املوقعة،
متيزت �سريتا فوج املغاوير ومغاوير
كما ّ
البحر حل�صولهما على جمموع النقاط
الأعلى وبالت�ساوي ،من بني الوحدات
الريا�ضية.
امل�شاركة يف اخلطوة
ّ
وقد �أُقيم يف قيادة فوج التدخل الثالث
احتفال يف املنا�سبة ،ت��ر�أ���س��ه العميد
الركن غازي عامر ّ
ممث اًل قائد اجلي�ش.
كذلك� ،أقيم احتفال مماثل يف فوج

رمان – رومية،
املغاوير -ثكنة غ�سان ّ
تر�أ�سه قائد الفوج العقيد الركن مارون
ّ
ممث اًل قائد اجلي�ش.
القبياتي
ّ
كذلك ،تر�أ�س العقيد الركن حممد
امل�صطفى ق��ائ��د ف���وج م��غ��اوي��ر البحر
اً
ّ
احتفال �آخر �أُقيم
ممث اًل قائد اجلي�ش،
على ملعب ثكنة ميالد ال��ن ّ��داف يف
عم�شيت.
وجرى خالل االحتفاالت التي ح�ضرها
عدد كبري من ال�ضباط والع�سكريني،
ّ
املجلية ال�شارات ،و�إلقاء
تقليد ال�سرايا
كلمات من وحي املنا�سبة.

تكرم �ضابطني متقاعدين من �أبنائها
خربة قنافار ّ

كرم ال�سيد جهاد حداد مع جمموعة
ّ
من �شباب و�شابات بلدة خربة قنافار
(البقاع الغربي) ،ك اًّ
�ّل� من العميد
الركن ج��ورج �شديد والعميد ع�صام
كرم (من �أبناء البلدة) اللذين �أُحيال
على التقاعد ،وذلك يف احتفال �أقيم يف
ح�ضور رئي�س بلدية خربة قنافار واملخاتري
وف��اع��ل��ي��ات م��ن امل��ن��ط��ق��ة وعائلتي
ّ
املكرمني.
َّ
ّ
تخلل االح��ت��ف��ال كلمات ّنوهت
بت�ضحيات اجلي�ش وجهوده يف تثبيت
الأمن واال�ستقرار ،وفقرات فنّ ية � ّأدتها
ّ
«زفة الأكابر» بقيادة �شربل �أبو عا�صي،
ّ
لكل
�إ�ضافة �إىل ت�سليم درع تكرميي
م��ن املحتفى ب��ه��م��ا ،ع��رب��ون �شكر
وتقدير على ت�ضحياتهما يف اخلدمة
الع�سكرية.
العدد 381
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جي�شنا

كرمت �سفرية االحتاد الأوروب��ي
ّ
ال�سيدة  Christina Lasseالطالبة
�ساميا ابنة العقيد الركن زيدان
القعقور ،من مدر�سة الكرمل-
�سان ج��وزف ،بعد فوزها باملرتبة
الأوىل يف م�سابقة الر�سم التعبريي
 ،Fabriano Dessin 2016التي
ّ
نظمتها م�ؤ�س�سة Fabriano
ال�ضبية ،بتاريخ
يف �أوتيل روي��ال-
ّ
.2016/11/21

�سفرية االحتاد
تكرم الطالبة
الأوروبي ّ
�ساميا القعقور
الفائزة بجائزة الر�سم
التعبريي للعام 2016
القوات اجلو ّية تفوز بجائزة
ّ
�أف�ضل لوحة �إعالم ّية

إعالمية
القوات اجلو ّية يف املرتبة الأوىل عن �أف�ضل لوحة �
ّ
فازت ّ
على �صعيد اجلي�ش ،وذلك بنتيجة التقييم الذي �أجرته جلنة
إعالمية برئا�سة العميد الركن عالء الدين
تقييم اللوحات ال
ّ

قيادة اجلي�ش
تطلق التطبيق
اجلديد LAF
SHIELD
بال ّلغتني العربية
لنكليزية
وا إ
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ناجي من مديرية التوجيه.
ّ
وحلت لوحة منطقة ال�شمال يف املرتبة الثانية ،ولوحة فوج
التدخل الثاين يف املرتبة الثالثة.

حتيط قيادة اجلي�ش – مديرية التوجيه املواطنني
علما ،أ� ّنها و�ضعت التطبيق اجلديد LAF Shield
ً
ّ
باللغتني العربية والإنكليزية� ،ضمن ح�سابيها
على متجري  Play Storeو ،Apple Storeوالذي
الذكية التي تعتمد نظامي
يعمل على الهواتف
ّ
ت�شغيل  Androidو ،IOSوبالتايل ميكنهم حتميل
التطبيق اجلديد بعد �إزالة القدمي يف حال وجوده.
وت�شري ه��ذه القيادة �إىل � ّأن املعلومات اخلا�صة
مب�ستخدمي التطبيق ال ّ
يطلع عليها �أي طرف
وتتم عمليات نقلها عرب قنوات �آمنة ،وال
ثالث،
ّ
اّ
ٍ
ب�شكل وا�ضح من قبل
ُخزن �إل بعد �أخذ املوافقة
ت ّ
امل�ستخدم.

يوميات
�أمنية

�إعداد :نينا عقل خليل

توا�صل وحدات اجلي�ش
تنفيد التدابري الأمن ّية يف
خمتلف املناطق .ويف ما
يلي ما �أ�سفرت عنه هذه
التدابري وفق ما �أعلنته
قيادة اجلي�ش  -مديرية
التوجيه يف �سل�سلة بيانات
تباعا.
�أ�صدرتها ً

عمليات دهم
وتوقيفات
وم�ضبوطات
عمليات الدهم

قوة
يف  ،2017/2/2دهمت ّ
م��ن م��دي��ري��ة امل��خ��اب��رات يف
حملة الزرازير – دير الأحمر،
منزل املواطن بطر�س حب�شي،
و�أوق��ف��ت بداخله ك اًّ�ًّل� من
املواطنني :فريد حب�شي ،رواد
ح��ب�����ش��ي ،جيلبري حب�شي
و�صبحي حب�شي ،مل�شاركتهم
يف �أع���م���ال ت�صنيع م���ادة
ح�شي�شة الكيف .وق��د متّ
�ضبط حمولة �شاحنتني من
امل���ادة امل��ذك��ورة ،بالإ�ضافة
�إىل خم�س �آالت لت�صنيعها
وم���ع���دات �أخ�����رى ،وخم�س
ّ
���س��ي��ارت��ان
���س��ي��ارات بينها
ّ
ّ
حتمالن لوحتني مز ّورتني.
ق��وة من
ك��ذل��ك� ،أوق��ف��ت ّ
مديرية املخابرات يف التاريخ
نف�سه ،ويف ّ
حملة كامد اللوز –
البقاع الغربي ،املواطن يو�سف
ف��ار���س امل��ط��ل��وب الرتكابه
ج���رائ���م جت�����ارة الأ���س��ل��ح��ة
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و�إطالق النّ ار من �سالح حربي
يف �أوقات خمتلفة .وقد �أقدم
املدعو فار�س على �إطالق النّ ار
من م�سد�س باجتاه عنا�صر
ال���دوري���ة ،يف �أث��ن��اء حم��اول��ة
توقيفه من دون �إ�صابة �أحد.
ويف حم ّ��ل��ة �إج���ر احل���رف –
بعلبك� ،أوقفت قوى اجلي�ش
( ،)2017/1/24املواطن يو�سف
حممد �شقري ،املطلوب بجرم
�إطالق النّ ار باجتاه عن�صر من
ق��وى الأم��ن الداخلي خالل
ال��ع��ام  .2015كما �أوق��ف��ت
ال��ق��وة يف منطقة الهرمل
ّ
بع�ض الأ�شخا�ص لإقدامهم
على �إطالق النّ ار من �أ�سلحة
حربية يف �أوقات �سابقة.
كذلك ،دهمت دورية من
قوة
مديرية املخابرات ،مب�ؤازرة ّ
من اجلي�ش ( )2017/2/7يف
بلدة نبحا  -البقاع ،منازل
عدد من املطلوبني ،و�أوقفت
اًّ
ك��ًّل� م����ن :ح�����س�ين عبد

احل�سني �أمهز ،زين العابدين
ح�سن قطايا ،ملحم علي
�أم��ه��ز� ،أح��م��د عبد احل�سني
�أمهز ال��ذي ب��ادر �إىل �إط�لاق
النّ ار باجتاه الدورية يف �أثناء
ف����ردت ال��دوري��ة
م��ط��اردت��ه،
ّ
باملثل ما � ّأدى �إىل �إ�صابته.

كما �أوقفت الدورية امل�صري
روين �أ���ش��رف �أح��م��د متويل
�أحمد ،و�ضبطت يف الأماكن
املداهمة �أربع �سيارات (تويوتا
راف ف��ور ،راب��ي��د� ،شريوكي
وجي �أم �سي) ،جميعها من
دون لوحات �أو �أوراق قانونية،

كمية من
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
ّ
الذخائر اخلفيفة والبنادق
احلربية ،والأعتدة الع�سكرية
ّ
املتنوعة.
ّ
قوة
ويف ال�سياق نف�سه� ،أوقفت ّ
من اجلي�ش ( )2017/2/19يف
حميد  -عر�سال ،املواطن
وادي
ّ
حممد ح�سن عودة الذي كان
حمملة باحلجارة
يقود �شاحنة
ّ
كمية من املواد الغذائية
مع
ّ
امل��خ��ب���أة حت��ت��ه��ا ،وذل���ك يف
�أثناء حماولته تهريب امل��واد
املذكورة باجتاه املجموعات
إرهابية يف جرود املنطقة.
ال
ّ

 2718موقو ًفا

�أوقفت الوحدات الع�سكرية
خ�لال �شهر ك��ان��ون الثاين
املن�صرم � 2718شخ�صً ا من
جن�سيات خمتلفة .وجاء يف
ّ
ٍ
بيان �أ�صدرته مديرية التوجيه
بتاريخ ّ � ،2017/2/6أن ه�ؤالء
�أوقفوا لتو ّرط بع�ضهم يف جرائم
إرهابية ،و�إطالق نار واعتداء
�
ّ

ع��ل��ى م��واط��ن�ين ،والإجت����ار
باملخدرات والقيام ب�أعمال
�سرقة وتهريب ،وحيازة �أ�سلحة
ومم���ن���وع���ات ،وارت���ك���اب
بع�ضهم الآخ����ر خمالفات
ع���دي���دة ،ت�شمل ال��تّ ��ج��وال
داخل الأرا�ضي اللبنانية من

�شرعية ،وقيادة
دون �إقامات
ّ
�سيارات ود ّراج��ات نارية من
دون �أوراق قانونية.
كما �شملت امل�ضبوطات
ً
بندقية
نا�سفا ،و20
ح��زامً��ا
ّ
ح��رب ّ��ي��ة ،و 19م�سد�سً ا ،و37
وكميات من
رمانة يدوية،
ّ
ّ

الذخائر اخلفيفة ،بالإ�ضافة
�إىل � 269سيارة ،و� 4شاحنات،
و 9مراكب �صيد ،و 118د ّراجة
وكمية من املخدرات،
نار ّية،
ّ
و�أج��ه��زة �إت�صال وكامريات
مراقبة و أ�ج��ه��زة �إلكرتونية
خمتلفة.
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وي�ضيف :تت�ضمن هيكلية املديرية
�إعداد :تريز من�صور
لىّ
عدة �أق�سام ،يتو كل منها �إجناز جزء
ّ
من العمل .لكننّ ا ن�سعى �إىل املزيد من
التخ�ص�صية عرب اعتماد �أ�ساليب الإدارة
ّ
ت�صور
احلديثة ،وهذا ما دفعنا �إىل �إعداد ّ
لهيكلية جديدة ،يتيح �إع��ادة توزيع
املهمات ب�شكل يتوافق مع املعايري
الدولية ا ُملعتمدة يف هذا الإط��ار ،وهذا
امل�شروع قيد الإجناز.
ّ
يتعلق مبهمات املديرية ،ي�شري
يف ما
العميد الركن �أبو جودة �إىل �أن القانون
الدويل الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق
الإن�سان هما فرعان منف�صالن من
يطبق الأ ّول
فروع القانون الدويل العام.
ّ
ّ
امل�سلحة الدوليةّ
يف ح��االت النزاعات
لطاملا ُعرف اجلي�ش اللبناين مبناقبيته وباحرتامه لقواعد ال�سلوك التي تفر�ضها القوانني
(بني دولتني) وغري الدولية بني اجلي�ش
أ�شد الظروف ق�سوة ،هذه امل�سرية العريقة ت�ستمر اليوم� ،إذ تبذل جهود
الدولية ،حتى يف � ّ
ّ
النظامي للدولة وجمموعات م�سلحة
كبرية ،للمحافظة على �صورة اجلي�ش اللبناين و�سمعته حمل ًيا و�إقليم ًيا ودول ًيا .مديرية
ّ
فيطبق
منظمة داخل الدولة� .أما الثاين
القانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان ،يف اجلي�ش هي التي تتوىل املهمة ،ومديرها
ّ
يف زمني ال�سلم واحلرب على ح ٍّد �سواء،
يتحدث عنها.
العميد الركن اليا�س �أبو جودة ّ
يف �أثناء تنفيذ مهمات الأمن الداخلي.
تت�صل مهمات امل��دي��ري��ة ،بالقوانني
كما يت�ضح من ت�سميتها ،وهي تتوىل
مراقبة �إدماج ما ّ
وقعته الدولة اللبنانية
خ�ص القانون الدويل
من اتفاقيات يف ما ّ
ّ
الإن�ساين وقانون النزاعات امل�سلحة �أو
قانون احلرب� .ضمن القوانني والأنظمة
�سيما املادة 16
الع�سكرية العامة ،وال ّ
من النظام الع�سكري.
وي�ضيف :تقوم املديرية بن�شر القانون
وتقدم امل�شورة
الدويل الإن�ساين يف اجلي�ش
ّ
ّ
يتعلق بتطبيقه .كما تتوىل
للوحدات الع�سكرية يف ما
من مكتب �إىل مديرية
• متى �أن�شئت مديرية القانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان ،وما التن�سيق مع مديرية التعليم لإدم��اج م��ادة القانون الدويل
الإن�ساين �ضمن برامج التعليم على جميع امل�ستويات،
الهدف من �إن�شائها؟
للتعرف على القانون
 �أن�شىء مكتب القانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان ومواكبة الدورات التدريبية التي تقامّ
تو�سعت الدويل الإن�ساين ومبادئه ،ف�ضالً عن دورات ت�أهيل املدربني يف
مبوجب مذكرة خدمة يف  ،2009/10/19وم��ن ثم ّ
ّ
فعدلت الت�سمية من مكتب �إىل مديرية القانون جمال القانون الدويل الإن�ساين التي تنظمها مديرية التعليم،
املهماتّ ،
والتن�سيق مع مديرية العمليات جلهة حلظ القانون الدويل
الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان ،وذلك يف .2015/9/3
بداية يو�ضح العميد الركن �أبو جودة �أن الهدف الرئي�سي الإن�ساين ومبادئه يف �أوامر العمليات .كذلك ،تطلع املديرية
من ت�أ�سي�س هذه املديرية هو مراقبة تطبيق �أحكام القوانني على ما ّ
توقعه الدولة اللبنانية من معاهدات واتفاقيات
تخت�ص بالقانون ال��دويل الإن�ساين وبقانون حقوق الإن�سان،
الدولية الإن�سانية والدولية حلقوق الإن�سان ،واحلفاظ على
ّ
�سمعة امل�ؤ�ســـ�سة الع�سكرية �أمام املحافل الدولية ،والإقليمية وبحظر وتقييد ا�ستعمال بع�ض �أنواع الأ�سلحة ،و�أي �سلوك �آخر
يف �أر�ض املعركة ،من �أجل مواءمة الأنظمة الع�سكرية مع
واملحلية.

القانون الدويل الإن�ساين
وحقوق الإن�سان يف اجلي�ش اللبناين
مديرية حديثة العهد تكمل م�سرية عريقة
من املناقبية واحرتام املواثيق واحلقوق
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هذه املعاهدات واالتفاقيات.
وحتر�ص املديرية على ت�أمني
التن�سيق بني قيادة اجلي�ش واملنظمات الدولية واجلمعيات
واملنظمات احلكومية وغري احلكومية التي تُعنى بالقانون
الدويل الإن�ساين وبقانون حقوق الإن�سان ،لإبراز دور اجلي�ش يف
هذا املجال ،واحلفاظ على �صورته وعدم النيل من �سمعته.

متابعة دائمة

ّ
وتع ّد تقري ًرا بها.
وتوثق االنتهاكات التي يقوم بها ّ
�ضد لبنانُ ،

تعر�ض موقوفني �أو �سواهم
• �أحيا ًنا ن�سمع �شكاوى �أو ادعاءات حول ّ
ملمار�سات تتنافى مع قواعد القانون الدويل الإن�ساين وقانون حقوق
ن�شاطات و�إجراءات
الإن�سان ،ما هو دور املديرية يف هذا ال�سياق؟
• �سبق �أن �أخربتنا �أن مهمات املديرية تغطي فرعني من فروع
ّ
ّ
التحقق من كل ذل��ك ،ويف حال القانون الدويل العام ،الأول متعلق بالقانون الدويل الإن�ساين والثاين
 تعمل املديرية علىّ
يخت�ص بالقانون الدويل حلقوق الإن�سان ،عمل ًيا كيف جتري الأمور؟
حمقة يجري العمل على معاجلة الو�ضع
كانت االدعاءات
ّ
 لقد متّ ا�ستحداث وظيفة م�ست�شار القانون الدويل الإن�ساينفو ًرا .كما �أن املديرية تقوم بزيارات لل�سجون التابعة لوزارة
أكد من �أو�ضاعها ومن �أو�ضاع املوقوفني وحقوق الإن�سان لدى ح�ضرة العماد قائد اجلي�ش .هذه الوظيفة
الدفاع الوطني ،للت� ّ
وظروف الإحتجاز ،وبالتايل مراقبة مدى التزام قانون حقوق يتوالها مدير «القانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان» وقد متّ
ا�ستنادا �إىل اتفاقيات جنيف والربوتوكول الإ�ضايف
يتم ا�ستحداثها
الإن�سان،
ً
والتقيد مبوجباته .ويف حال وجود انتهاكاتّ ،
ّ
توثيقها وتنظيم قاعدة بيانات لها .كذلك ،تعمل على الأول امللحق بها .كما �أنه يندرج �ضمن امل�س�ؤولية املرتتبة
معاجلة �أي ادعاء بانتهاك حقوق الإن�سان من قبل اجلي�ش يف على القادة والر�ؤ�ساء .وكما هو معلوم ،ف���إن ارتكاب �أي
خمالفة ج�سيمة لأحكام اتفاقيات جنيف والربوتوكوالت
و�سائل الإعالم وذلك بالتعاون مع مديرية التوجيه
وي�ضيف :ت�شمل مهماتنا � ً
أي�ضا ،متابعة �أو�ضاع املفقودين الإ�ضافية ،يعترب جرمية حرب ،ومرتكبها يحا�سب �أمام
الً
وجثث الأ�شخا�ص امل�شمولني بحماية القانون الدويل الإن�ساين القانون الوطني �أو (قانون الق�ضاء الع�سكري) ،ويف حال
ّ
املتعلقة عدم مالئمة العقوبة الوطنية للمخالفة املرتكبة ،يحاكم
يف منطقة عمليات قوى اجلي�ش ،وحفظ املعلومات
بالعثور على جثث نتيجة
�أمام املحاكم الدولية ،على
ال��رغ��م م��ن �أن لبنان لي�س
ال�����ك�����وارث ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة
ً
طرفا يف املحكمة اجلنائية
يتم التعاون معها
واحلروب ،ومتابعة املعلومات
امل�ؤ�س�سات الدولية التي ّ
الدولية.
تتعاون املديرية مع العديد من امل�ؤ�س�سات الدولية
املتعلقة بجثث الع�سكريني
ك��ذل��ك ،متّ ا�ستحداث
املعنية بالقانون ال��دويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان.
و�أو�ضاع املفقودين وحفظها،
وظ��ي��ف��ة م�ست�شار يف دائ��رة
وي�شمل هذه القانون:
بالتن�سيق م��ع الأج��ه��زة
ال�������ش����ؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة يف
اللجنة الدولية لل�صليب الأح��م��ر ،الأمم املتحدة
واللجان املعنية يف اجلي�ش.
الغرفة الع�سكرية وغرفة
املفو�ضية ال�سامية
املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان،
وتن�سق املديرية مع املركز
ّ
ّ
ّ
للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني  ،UNHCRمكتب
العمليات يف �أركان اجلي�ش
اللبناين للأعمال املتعلقة
الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية – املكتب
للعمليات.
ب��الأل��غ��ام م��ن �أج���ل توثيق
ّ
الإقليمي لل�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،UNODC
م��ع الإ����ش���ارة �إىل �أن���ه من
املتعلقة ب�ضحايا
املعلومات
القنابل العنقودية والألغام
وال�سفارات الأجنبية (الواليات املتحدة الأمريكية
ال�ضروري �أن يكون امل�ست�شار
اململكة املتحدة القائم ب�أعمال ال�سفارة الهولندية
ال��ق��ان��وين��� ،ض��اب��طً��ا ح��ائ�� ًزا
و�سائر القذائف والأج�سام غري
يف لبنان) ،HAN- MAURITS SHAAPVELD
ع��ل��ى �إج�����ازة يف احل��ق��وق،
املنفجرة يف جميع الأرا�ضي
املعهد الدفاعي الأمريكي للدرا�سات القانونية الدولية
العلوم ال�سيا�سية� ،أو العلوم
اللبنانية ،كما �أنها تراقب
 ،DILLSبعثة الإحتاد الأوروبي يف لبنان (دائرة حقوق
والإن�سانية.
االجتماعية
تقيد العدو الإ�سرائيلي
مدى ّ
املن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة يف
الإن�سان) ومكتب
كذلك ،متّ افتتاح دورات
ب��ق��وان�ين احل���رب و�أع��راف��ه��ا
ّ
لبنان .UNSCOL
تدريبية لطالب اجلامعات
واحرتامه التفاقيات القانون
الدويل الإن�ساين التي ّ
الر�سمية واخلا�صة يف مادة
وقعها،
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عمل حول ا�ستخدام القوة خالل عمليات تطبيق القانون.

توازن بني ال�ضرورات الأمنية واملعايري الدولية

• ماذا تت�ضمن خطة العمل التي و�ضعتها املديرية للعام  ،2017وما
هي �أهدافها؟
 -و�ضعت املديرية خطة عمل لهذا العام يف جمال القانون

القانون الدويل الإن�ساين.
ثمة ن�شاطات ما تزال قيد
وي�ضيف العميد الركن �أبو جودةّ :
الإجناز ،منها :تعديل مناهج التدريب ،املرجع التدريبي ملادة
القانون الدويل الإن�ساين يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان
(دورة �أركان -دورة قائد كتيبة) ،والكلية احلربية (دورة �آمر
�سر ّية -التالمذة ال�ضباط) ومدر�سة الرتباء (تالمذة الرتباء).
يتم تنظيم ،حما�ضرات حول
وبالتن�سيق مع مديرية التعليم ّ
املتفجرة يف الأماكن امل�أهولة .ي�ضاف
ا�ستعمال الأ�سلحة
ّ
�إىل ذل��ك ،التفتي�ش على خمتلف قطع اجلي�ش ووحداته
حول تطبيق التعاميم املتعلقة بالقانون ال��دويل الإن�ساين
(�أبرزها توزيع� :أقرا�ص معدنية للتعريف عن الع�سكريني،
ومطبوعات تتعلق باملبادىء العامة ل�سلوك الع�سكري يف
اجلي�ش اللبناين ،وتعميم �شارات احلماية اخلا�صة يف �أثناء �أي
ّ
م�سلح).
نزاع
ويف جمال حقوق الإن�سان هناك العديد من الن�شاطات،
منها :زيارات تفتي�شية لل�سجون الع�سكرية ،مواكبة اللجنة
الدولية يف زياراتها لهذه ال�سجون من �أجل تطبيق مبادىء
حقوق الإن�سان وخ�صو�صً ا جلهة حت�سني الأو�ضاع ال�صحية
والظروف احلياتية للموقوفني ،بالإ�ضافة �إىل تنظيم ندوات
حول الرعاية ال�صحية يف �أماكن االحتجاز ،وحما�ضرات حول
املطبقة يف الظروف املختلفة للعنف،
الأطر القانونية املتعددة
ّ
ت�صرف دائمة حول الإجراءات الواجب اتخاذها
وو�ضع تعليمات ّ
يف حال �إ�ضراب ال�سجناء املدنيني عن الطعام ،وتنظيم ور�ش

ال��دويل حلقوق الإن�سان ،والهدف منها حتقيق التوازن ما
بني ال�ضرورات الأمنية واملعايري الدولية حلقوق الإن�سان .وقد
عدة نقاط رئي�سية ،وهي :ت�أهيل ال�سجون
ت�ضمنت هذه اخلطة ّ
ّ
الع�سكرية ونظارات التحقيق يف املناطق لتتالءم مع معايري
الرعاية ال�صحية والنظافة ،بناء �سجون منوذجية متطابقة
ّ
املعد ل�سجن
املخطط
مع املعايري الدولية حلقوق الإن�سان وفق
ّ
ال�شرطة الع�سكرية يف الريحانية� ،إعداد مرجع تدريبي ملادة
القانون الدويل حلقوق الإن�سان و�إدراجه يف املناهج التدريبية
اخلا�صة باملعاهد والكليات الع�سكرية� ،إدماج االتفاقيات
الدولية اخلا�صة بالقانون الدويل حلقوق الإن�سان التي �صادق
عليها لبنان ،يف القوانني والتعليمات الع�سكرية ،تفعيل
�آلية املحا�سبة النتهاكات �أحكام القانون الدويل حلقوق
الإن�سان ،والتعاون مع امل�ؤ�سـ�سات الدولية العاملة يف هذا
املجال ،ومع وزارت��ي العدل والداخلية وقوى الأم��ن الداخلي
والأمن العام.
وي�شمل التعاون تطوير تعليمات �إدارة ال�سجون الع�سكرية
وت�أهيل العنا�صر الب�شرية املوجلة ب�إدارتها ،و�إع��داد مد ّونة
�سلوك خا�صة بالقانون الدويل حلقوق الإن�سان ،بالإ�ضافة �إىل
تنظيم ور�ش عمل وحما�ضرات يف جميع املوا�ضيع املتعلقة
بحقوق الإن�سان (الالجئون ،الفئات امل�ست�ضعفة ،الطفل،
املر�أة ،االجتار بالب�شر ،املفقودون ،)...وتطوير �آليات التحقيق
من خالل اعتماد �أ�ساليب وو�سائل حديثة متوافقة مع املعايري
الدولية للتحقيق اجلنائي.
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�إعداد :ندين البلعة خريالله

�أ�سرع من
الربق و�أقوى
حد ال�سيف
من ّ

الزاهرية ،باب الرمل ،والأ�سواق القدمية� ...أحياء ارتبط ذكرها بذكر
فوج التدخل الأول �إىل حدٍّ كبري� .أهلها ب�شكلٍ خا�ص و�أهايل اجلوار ب�شكلٍ
عام ،مل ين�سوا الأيام الطويلة ال�صعبة التي �شهدتها .مل ين�سوا التجارب
القا�سية يف ّ
حولت احلياة �إىل جحيم.
ظل انت�شار جمموعات م�س ّلحة ّ
إ� ّنهم يذكرون تلك الأي��ام لكنّهم يعرفون �أنها «لن تنعاد» .تلك
«البرييه» اخل�ضراء التي يعتمرها جنود فوج التدخل الأول ،هي عالمة
الثقة واالطمئنان التي �أعادت حياتهم �إىل �إيقاعها الطبيعي ،و�أعادت
لطرابل�س دورها.
يحدثنا عن فوجه ،وعن
قائد الفوج العميد الركن غ�سان فا�ضلّ ،
اجلهود اليومية والتدريبات ،واحلِ َرفية التي بلغها الع�سكريون...

متخ�ص�ص
تدريب
ّ

ي��رك��ز ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن ف��ا���ض��ل يف
ّ
ّ
م�ستهل ح��دي��ث��ه ع��ن ال��ف��وج ،على
الناحية ال��ت��دري��ب� ّ�ي��ة ،ال��ت��ي بف�ضلها
عاليا
ح� ّ�ق��ق الع�سكريون م�ست ًوى
ً
م��ن اجل��ه��وزي��ة واحل��رف��ي��ة يف خمتلف
امل��ج��االت ،باالعتماد على ال��ق��درات

اخلا�صة به من دون �أي م�ساعدة �أجنبية.
نركز يف التدريب على ثالث
ويقول:
ّ
�واح �أ�سا�سية ،هي ال�سالح ،والقتال،
ن� ٍ
ُ
والريا�ضة .وقد خ ِّ�ص�ص للتدريب مركز

فوج التدخل الأول

يت�ضمن حقل
جديد يف ر�أ����س م�سقا،
ّ
حركة ونار .هناك يتد ّرب الع�سكريون
على املداهمة حيث توجد �أنواع عديدة
من الأبنية بالإ�ضافة �إىل :برج للهبوط،
جولة هوائية ،Poulie ،حلقة ا�شتباك،
بزجاج ٍ
واق
جمهزة
ومن�صة للم�شاهدة
ّ
ٍ
ّ
م��ن الر�صا�ص .وي�ضيف :لدينا حقل

الق ّبعة اخل�ضراء عالمة الثقة واالطمئنان يف �أحياء �أنهكتها احلروب
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ثان �صغري لرمايات ّ
ٍ
الدقة ،فيه �أهداف
متحركة للرمايات ال�سريعة
كهربائية
ّ
ّ
ودقة الإ�صابة ،ولرماية الرمانات اليدوية
الهجومية والدفاعية .بالإ�ضافة �إىل
حاليا
مبنى للمنامة ،والعمل ج��ا ٍر
ً
لتجهيز هنغار كبري للمنامة والتدريب.
تتوا�صل عمليات التدريب يف الفوج
على مدار ال�سنة ،وهي وفق قائده على
النحو الآتي:
مدته � 3أ�سابيع،
• املخيم التدريبيّ :
ويت�ضمن:
ّ
 �أ�سبوع ت�ستعاد خالله التدريباتالأ�سا�سية (حركة ون��ار ،رماية ،رامي
حذق ،ردات فعل وحفظ �أمن).
 �أ���س��ب��وع رم��اي��ات ودف���اع ،للتد ّربعلى الدفاع عن مركز حدودي وتنفيذ
عملية قتال دفاعي وم��ن��اورة دفاعية
التمر�س يف تقنيات الرتاجع
بهدف
ّ
والتقدم ،والتدخل ،و�إدخ��ال االحتياط،
ّ
و�إ���ش��راك الهجوم املعاك�س ،ودرا���س��ة
ويتم ذلك
الأر���ض والعقيدة الإرهابية.
ّ
ّ
كله با�ستخدام لوج�ستية الفوج و�آلياته
الع�ضوية.
 �أ�سبوع ثالث حموره مترين هجوم،ويجري يف منطقة ذات طبيعة جردية
للتمر�س يف القتال اجلبلي.
و�صعبة،
ّ
والتمرين عبارة عن مناورة هجومية
ت�ساهم من ناحية يف اكت�شاف قدرات
لوج�ستيا ،وم��ن ناحية �أخ��رى
ال��ف��وج
ً
قدرات الع�سكريني.
• املناورات :كل مراحل التدريب التي
تت�ضمن تنفيذ مناورات
ينفّ ذها الفوج
ّ
تقييمية� .أب��رزه��ا :مناورة تختتم بها
ّ
كل �سرية مرحلتها التدريبية يف املخيم،
ختامية لكل �سرايا الفوج� .إ�ضافة
و�أخرى
ّ
�إىل ذل��ك ،تنفّ ذ م��ن��اورات عند تنفيذ
الرمايات يف حامات ،ويف ختام الدورات
(رام ح��ذق ،تعامل م��ع العبوات غري
متر�س يف القن�ص ،و�إ�سعافات
النظاميةّ ،
�أولية.)...
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و 23ملم ،الن�شر  106ملم� ،إ�ضافة �إىل
القنا�صات والهواوين واملدفع  105ملم).
• القن�ص :ي�شمل التدريب يف جمال
والتمر�س والقن�ص
القن�ص ،التعهد،
ّ
امل�ضاد ،والقن�ص يف ظروف �شديدة ،ورماية
تعهد قن�ص.
• الهند�سة :يتد ّرب الع�سكريون على
التعامل مع العبوات غري النظامية،
�إ�ضافة �إىل التمر�س يف ن��زع الأل��غ��ام،
والتفتي�ش الأمني والتعامل مع الأج�سام
امل�شبوهة.

• التمارين التدريب ّية :جت��ري متارين
نهارية (حركة ونار وده��م )...و�أخرى
مبعدل
ليلية ،وذلك على مدار ال�سنة،
ّ
مرة لكل وحدة يف الأ�سبوع.
ّ
يتم
• الأ�سلحة الإجمالية و�أ�سلحة الإ�شارةّ :
التدريب على ا�ستخدام هذه الأ�سلحة
وتعهدها.
ّ
ثمة رمايات نهارية وليلية،
• الرماياتّ :
و�أخ���رى بالأ�سلحة الإجمالية (م��اغ،
ميني مي 12.7 ،ملم ،م/د ،قنابل يدوية،
ب��ن��ه��ارد ،MK203 -19 ،م�ضاد 14.5
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عدة
• اال�ستطالع :تنفّ ذ متارين يف ّ
مناطق.
• املدفعية :ي�شمل التدريب يف اخت�صا�ص
مدفعية ،املراقبة ،الهاون  105ملم ،ترقيم
ال�شهابات وا�ستعمال الذخرية.
• الإ�سعافات الأول��ي��ة :بالإ�ضافة �إىل
ّ
يتلقاها الع�سكريون يف
التدريبات التي
هذا املجال ،تنفّ ذ مناورة مع ال�صليب
الأحمر اللبناين حول فر�ضية الإخالء
ال�صحي يف �أث��ن��اء القتال يف الأماكن
املبنية ،باال�شرتاك مع الدفاع املدين
والقوات اجلوية.
ُي�ضاف �إىل ما �سبق ذكره :دورة تدخل
(تت�ضمن تدريبات وم��ن��اورات) ،دورات
ّ
�سوق (مناورات لل�سائقني على الآليات
م ،113ب��ن��ه��ارد ،ف����اب ،)...دورة على
اخل��رائ��ط  GPSودرا���س��ة الأر�����ض ،دورة
حول ا�ستخدام القناع الواقي من الغاز
الليلية ،دورة �آم��ر ح�ضرية،
واملناظري
ّ
ودورات �إدارة ومعلوماتية� ،أمناء خمازن،
متر�س يف العمل الإداري
مداولة بريد،
ّ
ومكاتب درا�سية ،ودورات تعهد.
�إىل ذل��ك ،ي�شارك الفوج يف تدريبات
خ��ارج لبنان ،وق��د �سبق �أن �شارك يف
مترين الأ�سد املت�أهب  Eager Lionيف
الأردنّ ،
مميزة.
وحقق نتائج
ّ

الريا�ضة �أولوية

ّ
حتتل الريا�ضة �أهمية فائقة يف احلياة
الع�سكرية ،وي��ق� ّ�دم الفوج مكاف�آت
وجوائز حتفيز ّية لعنا�صره يف هذا املجال،
الريا�ضية يف الفوج:
وتت�ضمن الن�شاطات
ّ
ّ
 �سباق الف�صائل يف الرك�ض خاللال�سنة على مراحل ( 16 ،14 ،12 ،10 ،8و18
كلم) و�صو ًال �إىل الن�صف ماراثون و�سباق
الع�شرة.
 ج��ول��ة �أر���ض��ي��ة ،ه��وائ��ي��ة ،حلقةا�شتباك ،برج هبوط ،وتوجه.
 رك�ض لل�ضباط. �ألعاب �إجمالية� ،ألعاب قوى وتوجه،54
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وخما�سي ع�سكري.
 ريا�ضة ورماية �سنوية للع�سكريني. مترين �سري. مترين مر�صو�ص �أ�سبوعي بعد رفعالعلم.
أ�سبوعية
وتُنفَّ ذ الن�شاطات وفق روزنامة �
ّ
حمددة.
ّ

تطوير منظومة القيادة وال�سيطرة

يَ
جم��ال
بف�ضل اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف
التدريب والريا�ضة ،ب��ات ال��ف��وج على
درجة عالية من اجلهوزية واالحرتاف يف
جمال العمليات الهجومية والدفاعية
على ح� ّ�د ���س��واء ،ويف م��ط��اردة العنا�صر
ّ
امل�سلحة وامل��ج��م��وع��ات امل��ت��م� ّ�ردة ،ويف
مداهمة �أم��اك��ن ت��واج��ده��ا� ،إ�ضافة

�إىل �إقامة الكمائن وت�سيري الدوريات،
وامل�شاركة يف عمليات الإنقاذ والإغاثة،
ؤك��د ق��ائ��ده .وي�ضيف العميد
كما ي�� ّ
تنوع
الركن فا�ضلّ � :إن الهدف من ّ
ال��دورات والتدريبات هو تطوير منظومة
ومتر�س الع�سكريني
القيادة وال�سيطرة،
ّ
يف ا�ستخدام الأ�سلحة ،وتطوير قدراتهم
اللوج�ستية والإداري����ة واال�ستفادة من
بت�صرفهم
العتاد املو�ضوع
ّ
ٍ
ب�شكل �صحيح وف��اع��ل،
ومتر�س الرعائل يف خمتلف
ّ
�أن���واع القتال و�أ ًّي���ا كانت
أكد من
الظروف ،وبالتايل الت� ّ
ق��درة ال��وح��دات على تنفيذ
املهمات الأمنية والعمالنية
بنجاح وب��أق��ل ما ميكــن

من خ�سائر.

قطاع الفوج

ينت�شر الفوج (اعتبا ًرا من كانون الثاين
دده ،حيث
 )2014يف قطاع طرابل�سّ -
تتو ّزع اجل�سور ،والقن�صليات وامل�صالح
الأجنبية� ،إ�ضافة �إىل مراكز القوى
الأمنية وم�ؤ�س�سات الإغاثة وامل� ّؤ�س�سات

العامة واال�ست�شفائية والدينية...
ويت�ضمن هذا القطاع مناطق امليناء،
ّ
ّ
الزاهرية وباب الرمل ،التل� ،أبي �سمراء،
دده ،قلحات ،برتومني وفيع.
القلمونّ ،
يتميز ه���ذا ال��ق��ط��اع بالكثافة
ّ
ال�سكانية الأعلى يف لبنان (� 25ألف
�شخ�ص يف الكلم امل��رب��ع) ،وبوجود
�أحياء قدمية ي�سودها الفقر �إجما ًال.
ّ
واملخلون
هذه الأحياء كان «الزعران»
بالأمن يتغلغلون فيها ،ويعتدون على
�أمن املواطنني.

حتول
 2014/10/24نقطة ّ

ا�سرتاتيجية ق�ضت
اتّ ��ب��ع ال��ف��وج
ّ
بالذهاب �إىل الأحياء التي يتمركز
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حتقيق
ع�سكري
ّ
امل�سلحون وامل��خ� ّ�ل��ون ب��الأم��ن و
فيها
«تنظيفها» ،وبالتايل� ،إر�ساء الأمن يف
ً
كامال .ونتيجة التدابري التي
القطاع
ا�ستقر الو�ضع الأم��ن��ي وانتهى
نفّ ذها
ّ
ّ
دور الع�صابات امل�سلحة التي كانت
اخلوات وترهيب
ت�ستخدم نفوذها لفر�ض ّ
ال�سكان.
يف  2014/10/24ن��فّ ��ذ ال��ف��وج عملية
�ضد ه��ذه املجموعات
نوعية وخ��ط��رة ّ
ّ
امل�سلحةُ ،ع �ر َِف��ت بعملية الزاهرية
والأ���س��واق ال��ق��دمي��ة ،وك��ان��ت عملية
ناجحة .فخالل � 24ساعة متّ الق�ضاء
ّ
أعيدت الطم�أنينة
على التهديد
امل�سلح و� َ
لأه��ايل املنطقة الذين ع��ادوا ليمار�سوا
حياتهم الطبيعية و�أعمالهم وك�سب
لقمة عي�شهم.
يف ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ق��ام��ت ح�ضرية
جدا ،حيث انت�شرت
القنا�صني بدو ٍر
مهم ً
ٍّ
ومت��رك��زت ،ف�سيطرت على البقعة
من جميع النواحي .وبذلك ،ا�ستطاع
ال��ف��وج التدخل بكل �سهولة ،فنفّ ذ
م��ن��اورة هجومية �أث��ب��ت الع�سكريون
خاللها �أنهم باتوا على م�ست ًوى عالٍ من
االحرتاف ،وبرهنوا عن ّ
دق ٍة يف الرماية.
حتول على
�شكلت هذه
ّ
ّ
املهمة نقطة ّ
�صعيد منطقة ال�شمال ،يقول العميد
عما قبلها
الركن فا�ضل ،فبتنا
ّ
نتحدث ّ
وم��ا بعدها .قبل ه��ذا التاريخ كانت
ّ
مكثفة،
دوري���ات ال��ف��وج والكمائن
� ّأم��ا بعده فبتنا ننفّ ذ دوري��ات ومهمات
اع��ت��ي��ادي��ة ،خفّ فنا ال�ضغط وارت���اح

ال�سكان وباتوا ي�شعرون ب�أمان ّ
ويبلغون
حترك م�شبوه ،ويدعمون اجلي�ش
عن �أي ّ
ال��ذي �أع���اد �إىل نفو�سهم الطم�أنينة،
وحمى �أرزاقهم وم�صاحلهم.

حازمون باحرتام

• كيف ت�صفون عالقتكم بال�سكان حال ًيا؟
 على الأر�����ض ن�ضبط حتى �ضربةّ
الكف ،وعالقتنا مع املدنيني ممتازة
يقدمون لنا الدعم ،وقد برز ذلك
فهم ّ
خ�صو�صا خ�لال بناء مركز التدريب
ً
اجل��دي��د يف ر�أ����س م�سقا .ونحن بدورنا
نعاونهم م��ن خ�لال تنفيذ مهمات
�إمنائية بالإ�ضافة �إىل ما ّ
يوفره التعاون
الع�سكري -املدين الـ .CIMICوي�ضيف:
ال ن��ح� ّ�رك امل�ل�االت يف ال��ق��ط��اع حتى
ال ي�شعر ال�سكان بالتهديد واخل��وف،
ولكننا ال نتهاون مع �أي خمالفة قد
تهدد �أمن املنطقة وهدوئها.
ّ
• كيف تق ّيمون �أداء الع�سكريني؟
 -حادثة �صغرية قد تُغني عن �أي �شرح:

منذ �أيام �أطلق �أحد املواطنني النار باجتاه
ح�ضرية من الفوجّ .ردة الفعل الطبيعية
التي كان ميكن لآمر احل�ضرية القيام
ّ
امل�سلح و�إ�صابته
بها هي �إطالق النار على
ملنعه من �إحل��اق الأذى بالع�سكريني.
ولكن �أحدهم �صرخ ب�أنه حتت ت�أثري
ّ
الكحول ،فما كان من �آمر احل�ضرية
ّ
امل�سلح
إ� ّال �أن �أمر ب�إطالق النار �إىل جانب
فتم
فيخاف ويختبئ ،وهذا ما ح�صلّ ،
تطويقه وتوقيفه.
عندي كامل الثقة ب� ّأن الع�سكريني
ميلكون من القدرات واالح�تراف ،ما
بردة الفعل املنا�سبة يف
يخولهم القيام ّ
ّ
يتعر�ضون له .وبالتايل فهم
�أي موقف قد
ّ
الت�صرف بحكمة وحزم
ق��ادرون على
ّ
واحرتام يف كل الظروف.

الروابط بني الرفاق

• احلياة الع�سكرية قا�سية ،فكيف ّ
تخففون
من وط�أتها على الع�سكريني؟
 -للعالقات االجتماعية والإن�سانية يف

جيدة،
الفوج م�ساحة ّ
يتم
وه��ذه العالقات ّ
تعزيزها م��ن خالل
ّ
يت�ألف ف��وج التدخل الأول
�����س����ه����رات جت��م��ع
من قيادة الفوج (قائد الفوج
ال�ضباط وعائالتهم
وم�ساعده) ،الفروع الأربعة
يف منا�سبات خمتلفة.
وفرع الت�أليل ،و� 6سرايا قتال،
بالإ�ضافة �إىل ذلك،
ّ
هي� :أربع �سرايا تدخل م�ؤللة،
نركز على تكرمي
ّ
�سرية مدرعات� ،سرية دعم،
�شهدائنا وعائالتهم
�إ���ض��اف��ة �إىل �سرية القيادة
مب���ب���ادرات ع��دي��دة،
ً
مثال :دعوة هذه
واخلدمة.
منها
العائالت �إىل تنورين
يف �أي���ل���ول م��ن كل
ال�ضنية
عام ،حيث يكون لنا لقاء حتت ظالل ويف  ،1999/12/31انتقلت �إىل
ّ
�شجرات الأرز التي حتمل كل منها ا�سم حيث ك��ان اجلي�ش يخو�ض معركة
فطوقت البقعة وفتّ �شتها
�ضد �إرهابيني،
�شهيد.
ّ
ّ
وثبتت الأمن يف القطاع.
ّ
معززًا بوحدات
كذلك ،داهم الفوج
مر ال�سنوات
ّ
ّ
مهمات على ّ
منذ ت�أ�سي�سه ،نفّ ذ فوج التدخل الأول من الفوج املجوقل و�سرية من فوج التدخل
ع� ّ�دة مهمات يف القطاعات التي تولىّ
ال��راب��ع وطوافتني من ال��ق��وات اجلوية،
مهربني يف جرود عر�سال
الت�صدي �أماكن تواجد
م�س�ؤوليتها ،من امل�شاركة يف
ّ
ّ
للعدو الإ�سرائيلي� ،إىل مواجهة الإرهاب ،ومتّ ت��وق��ي��ف 97
م����رو ًرا مب�لاح��ق��ة مطلوبني وخم� ّ�ل�ين ���ش��خ��� ً��ص��ا منهم
ب��الأم��ن وتوقيفهم ،وحماية مراكز ( . )2 0 0 5 /7 /8
وم��راف��ق وم�ؤ�س�سات و�سفارات ووزارات ويف ال��ع��ام ،2007
وغريها ،ومرافقة وحماية �شخ�صيات متّ ف�����ص��ل ع��دد
�سيا�سية ودينية ،وحرا�سة منازل �سيا�سيني م���ن ع�سكريي
ودينيني ومواطنني ،واتخاذ تدابري �أمنية الفوج �إىل القطع
يف منا�سبات خمتلفة ،و�إخماد حرائق وال���������وح���������دات
وفتح طرقات مقطوعة بالثلوج ،و�سوى ال���ت���ي ���ش��ارك��ت
ذل����ك ...ففي  ،1998/9/24انتقلت يف ال��ع��م��ل��ي��ات
وحدات الفوج �إىل منطقة �إقليم التفاح -ال��ع�����س��ك��ري��ة يف
مهمتها حفظ خميم نهر البارد
اجلنوب حيث كانت
ّ
�ضد تنظيم فتح
إ�سرائيلية.
والت�صدي لالعتداءات ال
الأمن
ّ
ّ
ّ

تنظيم الفوج

الإ�سالم الإرهابي.
ً
ّ
ويختتم قائد الفوج حديثه قائال� :إننا
حد ال�سيف،
�أ�سرع من الربق و�أقوى من ّ
هذا هو �شعار فوجنا ،فنحن جاهزون
دائما للتدخل واملعاجلة واحل�سم ال�سريع.
ً
ت�سول له نف�سه الإخالل ب�أمن املنطقة
وملن ّ
و�أهلها� ،أو تهديد �أمن ع�سكر ّيينا نقول:
أبدا...
�إحذروا ،فلن نتهاون � ً
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مديريات
�إعداد:
معو�ض بومارون
با�سكال ّ

مديرية القانون
الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان

اجتماعات وتدريب لتطوير
تعليمات دائمة

عقد مدير القانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان العميد
الركن اليا�س �أبو جوده اجتماعات مع عدة وفود من مكتب التعاون
الدفاعي الأمريكي ،ومن املكتب الإقليمي للمفو�ض ال�سامي حلقوق
الإن�سان يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،ومن اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر ،ومن منظمة «هيومن رايت�س ووت�ش».
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اجتماعات ولقاءات

تباحث العميد الركن �أبو جوده مع املقدم Philip Messer
رئي�س مكتب التعاون الدفاعي الأمريكي والرائد Timothy
تقدمه
�( Dollضابط التدريب يف املكتب) ،يف ما ميكن �أن ّ
ال�سلطات الأمريكية من دعم فنّ ي وتقني لعمل املديرية.
ت�صرف دائمة خا�صة
و�شمل البحث ،تنظيم تعليمات
ّ
ب�إدارة ال�سجون الع�سكرية ،وت�أهيل العنا�صر الب�شرية املوجلة

ب�إدارتها ،و�إعداد مد ّونة �سلوك خا�صة بالقانون الدويل حلقوق
الإن�سان ،وتنظيم ور�ش عمل حولها ،وتطوير �آليات التحقيق
من خ�لال اعتماد �أ�ساليب متوافقة مع املعايري الدولية
للتحقيق اجلنائي ،وامل�ساعدة يف توفري التمويل لبناء �سجون
منوذجية� ،إ�ضافة �إىل �إعداد مرجع تدريبي ملادة القانون الدويل
حلقوق الإن�سان.
وكان للعميد الركن �أبو جوده لقاء مع القائم ب�أعمال
ال�سفارة الهولندية يف لبنان ال�سفري Han-Maurits
 ،Schaapveldو�آخر مع الدكتور ن�ضال اجلردي وال�سيدة لني
للمفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان
عيد من املكتب الإقليمي
ّ
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.

طاولة م�ستديرة

�أ�شرف العميد الركن �أبو جوده على طاولة م�ستديرة مع

اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر� ،أدارتها ال�سيدتان �سيلفي
تورال (نائبة رئي�س البعثة) وليندا غاروود فيلربت (م�ست�شارة
ال�سجون لدى اللجنة) ،وتابعها عدد من ال�ضباط والأطباء
والرتباء يف اجلي�ش� .أما العنوان الذي دارت حوله النقا�شات
فكان «معلومات عملية وم��ه��ارات لتطوير تعليمات
ت�صرف دائمة متوافقة مع القواعد واملعايري الدولية لأماكن
ّ
االحتجاز».

قانونية منهاّ � :أن � ّأي مدين ي�ستطيع تقدمي �شكوى �أمام
النيابة العامة الع�سكرية ،كما � ّأن التعليمات الع�سكرية
ال ت�سمح بن�شر �أ�سماء الع�سكريني �أو الإج��راءات املتّ خذة يف
ّ
حقهم يف حال خمالفتهم القانون الدويل حلقوق الإن�سان،
وبالإمكان � ً
أي�ضا متييز الأحكام ال�صادرة عن املحكمة
الع�سكرية الدائمة �أم��ام حمكمة التمييز الع�سكرية،
ا�ستنادا �إىل القوانني املرعية الإجراء.
وذلك
ً

�شدد فيها على
وقد �ألقى العميد الركن �أبو جوده كلمة ّ
�أهمية ّ
االطالع على املعايري الدولية حلقوق الإن�سان يف ما
ّ
يتعلق ب�إدارة ال�سجون وفق القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة
ال�سجناء (قواعد مانديال).

هيومن رايت�س ووت�ش

يف �سياق متّ �صل ،ناق�ش العميد الركن �أبو جوده مع نائبة
مديرة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا لـ«منظمة هيومن
أعدته املنظمة
رايت�س ووت�ش» ال�سيدة ملى فقيه التقرير الذي � ّ
عن حماكمة املدنيني �أمام املحاكم الع�سكرية يف لبنان،
حيث طرحت ت�سا�ؤالت عن �آلية ّادعاء املدنيني �أمام املحاكم
الع�سكرية ،والإجراءات التي اتّ خذت بحق الع�سكريني الذين
ينتهكون حقوق الإن�سان ،و�إمكان ا�ستئناف �أحكام
فرد العميد ب�أجوبة و�إي�ضاحات
املحكمة الع�سكرية الدائمةّ .
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منا�سبة
�إعداد :تريز من�صور

برعاية العماد جان قهوجي ممثلاً بنائب رئي�س الأركان للتجهيز العميد الركن جان
فرح� ،أقيم حفل توزيع الكتاب اخلا�ص بامل�ؤمتر الإقليمي ال�ساد�س «ال�شرق الأو�سط يف
ّ
تقدم احل�ضور وزير
ظل النظام العاملي اجلديد ،وتداعيات ال�صراع العاملي يف املنطقة»ّ .
الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض ال�صراف ،وعدد كبري من الفعاليات ال�سيا�سية والأكادميية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وال�ضباط.

ع�صية على احللول حتى تاريخه.
ال تزال
ّ
معلوما ،يعود
ال�سبب يف ذلك كما بات
ً
�إىل ت�صادم املفاهيم والإيديولوجيات
والأه��داف ،واختالط امل�صالح اخلارجية
بالعوامل الداخلية ،ما �أدى �إىل تنامي
ظ��واه��ر العنف والإره����اب على نطاق
وا�سع ،و�إىل ّ
تدخالت ع�سكرية� ،أجنبية
ب�صورة مبا�شرة وغري مبا�شرة .و�أمام هذا
احل��ال من ال�ضياع واالرت��ب��اك وفقدان
الر�ؤية الوا�ضحة ،جاءت هذه امل�ؤمترات
املتالحقة ،لت ّ
ُ�سلط ال�ضوء على الأ�سباب
احلقيقية ل�ل��أزم���ات وامل�����ش��ك�لات،
حماو ًلة �إيجاد �إطار للحلول واملعاجلات
املمكنة ل��ه��ا ،وذل���ك ب���روح ال��ت��ج� ّ�رد
توجهات �أو
واملو�ضوعية
ً
بعيدا من �أي ّ
ميول فكرية م�سبقــة .وباالعتمــاد
ع��ل��ى خ��ب�رات ك��ب��ار الأك��ادمي��ي�ين

«ال�شرق الأو�سط يف ّ
ظل النظام العاملي اجلديد وتداعيات ال�صراع العاملي يف املنطقة»
كلمة قيادة اجلي�ش

�أعمال امل�ؤمتر يف كتاب

العميد الركن ج��ان ف��رح �ألقى يف
ّ
م�ستهلها :عادة
كلمة القيادة وقال يف
لاّ
ت�شكل الأفكار اخل قة ،ال�شرارة
ما
ّ
الأوىل على طريق حتقيق اال�سرتاتيجيات واالجنازات الكربى،
فكم من فكرة ملعت يف عقل �إن�سان ا�ستطاعت �أن تغيرّ وجه
التاريخ وم�صائر ال�شعوب ،بعد �أن توافرت لها الظروف والو�سائل
ّ
خمطط مبدع
املنا�سبة ،فترُ جمت �إىل �أفعال وحقائق على يد
وموجه بارع ومنفّ ذ حمرتف ملتزم.
ّ
ً
و�أ�ضاف قائال :لقد كان من ح�سن االختيار �أن ُيبادر اجلي�ش
منذ العام � 2011إىل ا�ست�ضافة امل�ؤمترات الإقليمية اخلا�صة
بق�ضايا منطقة ال�شرق الأو�سط .فمع مطلع العام املذكور
�سمي بالربيع العربي حتت عناوين مطالبة
انطلقت �شرارة ما
ّ
لتتحول
ال�شعوب باحلرية والدميوقراطية والعدالة االجتماعية،
ّ
ب�سرعة وللأ�سف �إىل �أزمات �سيا�سية و�أحداث ع�سكرية و�أمنية
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ّ
واملحللني
واملفكريــن وال��ب��اح��ث�ين
الدوليني ،الذين �شاركوا بفعالية يف
جميع هذ امل�ؤمترات ،وا�ضعني ع�صارة
علومهم ومعارفهم وجتاربهم يف خدمة
املرجوة منها.
الأهداف
ّ
وتابع العميد الركن فرحّ � :إن جتربتنا من الأحداث املريرة
مر بها لبنان يف ما م�ضى ،ت�ؤكد �أن ال�سبيل الوحيد ملواجهة
التي ّ
الأخطار ،يتمثل يف حت�صني التما�سك الداخلي ويف تعزيز قوة
ّ
للتدخل الفاعل .ومن
اجلي�ش واحلفاظ على جهوزيته الدائمة
الت�صدي بكل حزم
هنا كان القرار احلا�سم لقيادة اجلي�ش يف
ّ
التمدد �إىل داخل لبنان
للتنظيمات الإرهابية التي حاولت
ّ
بهدف ا�ستدراج الأزم��ات الإقليمية �إليه .وقد جنحنا يف هذا
التحدي الكبري ،بعزمية جنودنا ،ودماء �شهدائنا وبالتفاف
ّ
ّ
ال�شعب حولنا ،ووعيه ملا يحاك من خمططات ت�ستهدف
مكوناته.
وحدة الوطن ور�سالة العي�ش امل�شرتك بني خمتلف
ّ

فع�سى �أن تكون جتربتنا قدوة لبلدان املنطقة التي تع�صف بها
�سكة الأمان واال�ستقرار واالزدهار.
الأزمات ،لت�سلك
جمد ًدا ّ
ّ
وبا�سم قائد اجلي�ش هنّ �أ العميد الركن فرح اجلميع ب�صدور
مثمنً ا جهود مركز
كتاب امل��ؤمت��ر االقليمي ال�ساد�س،
ّ
البحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية ،وكذلك الباحثني ،على
ي�شكل
والقيمة لإجناح امل�ؤمتر� ،آملاً �أن
جهودهم امل�ضنية
ّ
ّ
هذا الكتاب ،الذي �أب�صر النور على قاعدة النقا�شات واحلوارات
موثوقا ي�ساعد يف �إنارة الطريق �إىل ٍ
ً
غد
مرجعا
وتبادل الأفكار،
ً
�أف�ضل.

كلمة املركز

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

اال�سرتاتيجية العميد الركن
ف��راج ال��ذي اعترب
فـادي �أب��ي ّ
فيها �أن التمـنّ يات هي ر�ؤيــة،
ت��ب��د�أ م��ن ع���امل الأح��ل�ام،
والأح�ل�ام تُ�صبح ���ص��ورة من
� ُ��ص � َور ال��واق��ع� ،إذا تُرجمت
ب�أفعال وا�ستندت �إىل تخطيط
مبنية على
واقرتنت بعزمية
ّ
احلقائق.
و�أ�ضاف :عقد مركز ال ُبحوث
اال�سرتاتيجية يف
والدرا�سات
ّ
اجلي�ش ال��ل��ب��ن��اين ،يف متوز
ال��ف��ائ��ت م ��ؤمت��ره الإقليمي
ال�ساد�س ،بتوجيه من قيادة
اجلي�ش وبتعا ُون مع ُنخبة من
ا ُمل ِّ
فكرين والباحثني العرب
والأجانب...
باجلديــة
لقد اتّ �سـم امل�ؤتــمر
ّ
ّ
ُ
واجل��ه��د ا ُمل��ج��دي وامل��ن��ظ��م،
وتو�صــل �إىل تو�صيــات القــت
ّ
ُ
�إجماع امل�شاركني ،ولكن
العربة تبقى يف التنفيذ...
ولفـــت العميد الـركـن �أبي
فراج �إىل �أنــه قد متّ توثــيــق
ّ
وحيثـيــاتها ،و�إ�صدارها يف
وقائــع امل�ؤمتر بكل تفا�صيلها
ّ
العربـيـة والإنكليز ّية ،كما متّ تـوثــيق
كتاب باللغتـني
ّ
املقدمة من امل�شاركــني يف كــتــاب �آخر،
البحثيـة
الأوراق
ّ
ّ
م�شيــ ًرا �إىل � ّأن املركز هو ب�صـدد التح�ضري للم�ؤمتر الإقليمي
ال�سابع ،املزمــع عقــده خالل �شهـــر �أيار من العام احلــايل
والتحـول يف العـامل
حتـت عنـوان« :تنـاقـ�ضات ال�صراع
ّ
العـربـي».
فراج العماد جان قهوجي وكلّ
و�شكر العميد الركن �أبي ّ
من �ساهــم يف �إجن��از ه��ذا العمل� ،آم�ًلأاً �أن ي�ستمـر تعاون
ا ُمل�شاركني يف املراحل املقبلة على مخُ تلف ا ُمل�ستويات.
ويف اخلتام جرى عر�ض لفيلم وثائقي ت�ضمن �أبرز حمطات
امل�ؤمتر ،ثم �شرب اجلميع نخب املنا�سبة.

العدد 381

61

ور�شة عمل
�إعداد:
معو�ض بومارون
با�سكال ّ
�أقام العميد الركن فادي �أبي فراج مدير مركز البحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية يف اجلي�ش ،ور�شة
عمل يف قاعة حما�ضرات املركز حتت عنوان «�سيا�سة التقاعد واحلماية الإجتماعية» ح�ضرها
وزير العمل النائب حممد كبارة ،ورئي�س جلنة ال�صحة النيابية النائب عاطف جمدالين .وقد
�شارك يف الور�شة ممثلون عن وزارات العمل ،واملالية ،وال�ش�ؤون االجتماعية ،وعن اجلهات
ال�ضامنة والقطاع اخلا�ص ،واخت�صا�صيون و�أكادمييون �إىل جانب عدد من ال�ضباط.

�سيا�سة
التقاعد
واحلماية
االجتماعية

العميد الركن فادي �أبي فراج

ّ
ا�ستهلت الور�شة بكلمة ملدير املركز العميد الركن فادي
�أبي فراج ،رحب فيها باحل�ضور ،و�أ�شار �إىل «�أهمية احلماية
أ�سا�سيا لتعزيز اال�ستقرار الأمني
االجتماعية التي متثل مدخلاً �
ً
النمو
وال�سيا�سي ،ويف الوقت عينه ،لها انعكا�س �إيجابي على
ّ
الإقت�صادي والتنمية امل�ستدامة ،وتنمية ال�شعور الوطني باالنتماء
�إىل دولة يت�ساوى فيها اجلميع يف احلقوق والواجبات» .كما
أكد احلر�ص على ا�سرتجاع جهود وخربات املتقاعدين الذين
� ّ
و�ضعوا الأ�سا�س ،ثم �أ�ضافوا بالعمل الد�ؤوب للو�صول �إىل ما نحن
عليه الآن ،الفتً ا �إىل � ّأن النهو�ض بالأوطان واملجتمعات عملية
م�ستمرة ،نبني فيها على �إجنازات املا�ضي وتخطيط احلا�ضر
ّ
لالن�صراف �إىل مرحلة جديدة من العطاء املثمر على كلّ
�صعيد.
ّ
و�أمل العميد الركن �أبي فراج يف �أن يرتجم كل ما يدور يف
الندوة من نقا�شات ومداخالت وحوارات جمدية� ،إىل تو�صيات
مادة قابلة لال�ستثمار يف دوائر �صنع القرار لدى اجلهات
ّ
ت�شكل ّ
املعنية.

الوزير كبارة

أكد الوزير كبارة يف كلمته � ّأن احلقوق الأ�سا�سية
بدوره � ّ
للمواطنني لي�ست منّ ة من �أرب��اب العمل �أو من الدولة ،بل
ه��ي واج��ب عليهم ال��ت��زام��ه ،وعلى جمل�س ال��ن��واب �إق��رار
م�شروع احلماية االجتماعية ،ل ّأن ت�أمينها �أولوية لبناء لبنان
ريا �إىل � ّأن م�شروع قانون �إن�شاء نظام للتقاعد
امل�ستقبل ،م�ش ً
ّ
أ�سا�سيا للطبقة العاملة
مطلبا �
واحلماية االجتماعية �شكل
ً
ً
حق من واجبنا �إقراره ب�أقرب فر�صة.
ولأكرثية اللبنانيني ،وهو ّ
للعمال،
و�شدد الوزير كبارة على احرتام احلقوق الأ�سا�سية
ّ
ّ
وامل�ستخدمني واملواطنني ،من خالل تنفيذ هذا الربنامج الذي
يهدف �إىل حتقيق �شبكة �أمان لأفراد املجتمع ،وم�ساعدتهم
على مواجهة الأخطار املحدقة بهم ل�ضمان حياة كرمية
لهم.
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النائب جمدالين

� ّأما النائب عاطف جمدالين ف�أ�شار يف كلمته �إىل � ّأن اخلريطة
ال�صحية االجتماعية القائمة يف لبنان ،تبينّ بو�ضوح وجود
مقد ًما ثالثة
خلل يحتاج �إىل معاجلة يف املنظومة ال�صحية،
ّ
ّ
تتعلق بالبطاقة ال�صحية لل�شريحة غري امل�ضمونة
اقرتاحات
�سن
يف �أي نظام �صحي ،وت�أمني العناية ال�صحية للم�ضمون بعد ّ
التقاعد بالإ�ضافة �إىل �ضمان ال�شيخوخة.
وتوالت بعدها كلمات ع��دد من امل�س�ؤولني يف الإدارات
الر�سمية واخلا�صة التي تُعنى بال�ش�أن االجتماعي ،وهم
وال�سيد
الدكتور نزار الأعور من ملتقى الت�أثري املدين ،CIH
ّ
روجيه ن�سنا�س رئي�س املجل�س االقت�صادي واالجتماعي،
ّ
موظفي الدولة،
تعاونية
والدكتور يحيى خمي�س مدير عام
ّ
وال��دك��ت��ور حممد كركي مدير ع��ام ال�صندوق الوطني
لل�ضمان االجتماعي ،والدكتور طوبيا زخيا رئي�س جمل�س
�إدارة ال�صندوق ،والأ�ستاذة فريناند �أبي حيدر رئي�سة امل�صلحة
وال�سيد
االجتماعية،
الأُ�سر ّية بالتكليف يف وزارة ال�ش�ؤون
ّ
ّ
جمعية �شركات ال�ضمان ،والأ�ستاذة
ماك�س زكار رئي�س
ّ
املالية ،والعقيد
ال�صرفيات يف وزارة
رانيا دياب رئي�سة م�صلحة
ّ
ّ
الإداري طوين زخر ّيا من ق�سم التقاعد واللجان ال�صحية،
ّ
ممثلاً رابطة قدامى القوى
والعميد املتقاعد حافظ �شحادة

خال�صة تو�صيات الور�شة

ّ
امل�سلحة ،والعقيد املتقاعد نا�صيف عبيد من مركز درا�سات
كبار ال�سن.
بعدها جرت حلقة نقا�ش تناول فيها امل�شاركون الواقع
احل��ايل لنظام التقاعد ،واحلماية االجتماعية ،واجلهات
و�سن التقاعد يف لبنان ،واملعطيات املتوافرة عنه،
ال�ضامنة،
ّ
وكيفية تطويره من خالل مقاربات علمية وواقعية.
ويف اخلتام عقدت جل�سة ختامية عر�ض فيها العميد
الركن �أبي فراج البيان اخلتامي والتو�صيات ،ومتّ تقدمي
الدروع للم�شاركني يف الور�شة.

• تبنّ ي مفهوم «املتقاعدون طاقات مهدورة ،يجب
تفعيلها وا�ستثمارها».
• ان�شاء م� ّؤ�س�سة تدريب وتوجيه و�إر�شاد من �أجل
ّ
(مدنيني -ع�سكر ّيني) ا ُملقبِلني
املوظفني
تدريب
ّ
على التقاعد بغية تهيئتهم للمرحلة اجلديدة
وتقدمي امل�ساعدة لهم يف خمتلف املجاالت.
االلزامية جلميع املواطنني،
ال�صحية
• ت�أمني العناية
ّ
ّ
مع درا�سة و�ضع ال�صناديق ال�ضامنة لناحية دجمها �أو
�إبقائها على ما هي عليه.
ّ
خطة ال�ضمان االجتماعي للعام 1963
• تطوير
و�إعادة االعتبار ملجل�س �إدارة ال�ضمان االجتماعي.
• ت�أمني متويل ُم�ستدام لتوفري التقدميات املنا�سبة
االجتماعية واالقت�صاد ّية.
من الناحيتني
ّ
• ت�أليف جلنة� ،ضمن منظومة الأم��ن القومي
ت�ضم خرباء لو�ضع ّ
خطة
تابعة لرئا�سة اجلمهور ّية،
ّ
إجتماعية.
وبرامج تعيد بناء احلماية ال
ّ
ميدانية
إح�صائية
• املوافقة على �إج��راء درا�سة �
ّ
ّ
ال�ضباط املتقاعدين ،بغية معرفة واق��ع
ل��واق��ع
ّ
ن�شاطاتهم ،طاقاتهم ورغباتهم يف الن�شاطات
املجتمعية� ،إ�ضافة �إىل معرفة �أ�سباب عزوفهم عن
ّ
ّ
القوات امل�سلحة و�آرائهم يف �سبل
االنت�ساب �إىل رابطة ّ
تطويرها.
ّ
• �إ�صدار الن�صو�ص التي توجب م�شاركة ممثل
للمتقاعدين من قبل الرابطة يف اللجان والأعمال
التي تقوم بها امل� ّؤ�س�سات عند درا���س��ة ال��روات��ب
والتعوي�ضات والتقدميات.
• تفعيل املكاتب امل�����س��ؤول��ة ع��ن التقاعد يف
امل� ّؤ�س�سات الأم ،واعتماد مكاتب للمتقاعدين
املالية.
ملتابعة �ش�ؤونهم ومراجعتهم يف وزارة
ّ
الت�شدد يف تنظيم التعامل مع املتقاعدين يف
•
ّ
جميع مراجعاتهم مع م� ّؤ�س�ساتهم الأم ،واملحا�سبة
عند � ّأي تق�صري �أو تهاون.
االجتماعية
• التن�سيق والتعاون بني وزارة ال�ش�ؤون
ّ
وروابط املتقاعدين لال�ستفادة من �سيا�سة هذه الوزارة
يف رعاية املواطنني.
ّ
متخ�ص�صة يعالج كل منها
• تنظيم و َر�ش عمل
ّ
(ال�صحة-
حم��و ًرا من امل��ح��اور املرتبطة باملو�ضوع
ّ
العمل -ال�ضمان االجتماعي.)...
• ت�شكيل جلنة ملتابعة تنفيذ التو�صيات التي
قرت يف هذه الور�شة.
أُ� ّ
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قانون
دويل �إن�ساين

�إعداد� :أحمد زكريا
املندوب الإقليمي
للجنة الدولية لل�صليب الأحمر
لدى القوات امل�س ّلحة -لبنان

عملية م�ستمرة ت�شمل
عدة عنا�صر
ّ

ماذا يعني
�إدماج القانون
يتم ذلك؟
وكيف ّ

الإدماج وترجمة القانون �إىل �سلوك

مل��ن��ع ح���دوث االن��ت��ه��اك��ات ،يجب
�أن ي�صبح القانون ج��ز ًءا ال يتجز�أ من
�سري العمليات .و ُي��ع� ّ�د الت�صديق على
ّ
امل�سلحة �أو
معاهدات قانون النزاعات
القانون الدويل حلقوق الإن�سان ،و�إدماجها
يف القانون املحلي ،خطوتني �أ�سا�سيتني
نحو االمتثال .كما �أن ن�شر حمتوى هذه
املعاهدات على �أو�سع نطاق ممكن،
مهما �آخر يف �أي ا�سرتاتيجية
ُيعد عن�ص ًرا
ً
تهدف �إىل خلق بيئة م�ؤاتية لل�سلوك
القانوين.
لكن هذه التدابري لي�ست كافية.
ّ
وهناك �أربعة عنا�صر رئي�سية ت�شكل
�سلوك من يحملون ال�سالح خالل تنفيذ
العمليات وهي :العقيدة الع�سكرية،
والتعليم ،والتدريب وامل��ع��دات ،ونظام
العقوبات .ولكي ت�سري العمليات وفق
القانون ،يجب �أن ي�صبح القانون جز ًءا ال
يتجز أ� من كل عن�صر من هذه العنا�صر
الأربعة ،و�أن يف�ضي �إىل اال�ستخدام الر�شيد
للقوة ،و�إىل ت�أ�سي�س �سلوك من يحملون
ال�سالح على القواعد املتفق عليها
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ي�ستلزم جناح العمليات القتالية وعمليات حفظ الأمن �صالحيات وا�سعة ،مثل حتييد العدو
عن القتال عن طريق الأ�سر �أو الإ�صابة �أو القتل ،و�إخ�ضاع الأ�شخا�ص �أو ممتلكاتهم للتفتي�ش،
وا�ستخدام القوة  -مبا يف ذلك الأ�سلحة النارية .وت�أتي هذه ال�صالحيات جنب ًا �إىل جنب مع
م�س�ؤوليات مماثلة ل�ضمان اال�ستخدام الر�شيد للقوة .فا�ستخدام القوة خالل العمليات الع�سكرية
حمدد .ولهذا الغر�ض وجدت يف قانون
لي�س بالأمر املطلق ،ويجب �أن يكون داخل �إطار قانوين ّ
النزاعات امل�س ّلحة والقانون الدويل حلقوق الإن�سان ،قواعد حتدد كيفية ا�ستخدام القوة يف
عد �إدماج القانون �أي حتويل قواعده �إىل �آليات وتدابري ملمو�سة،
مواقف العنف املختلفة .ويُ ّ
فعال
عملية م�ستمرة ت�شمل العقيدة الع�سكرية ،والتعليم ،والتدريب واملعدات ،ونظام عقوبات ّ
ملالحقة املخالفات.

دوليا ال�ستخدام القوة يف حاالت العنف
ً
املختلفة.
يف ال��واق��عُ ،ي��ع� ّ�د ال��ق��ان��ون جمموعة
من القواعد تكون �أحيا ًنا عامة ،وال
ت�صلح لأن تكون مبثابة دليل لل�سلوك
العملي يف عمليات القتال �أو �إنفاذ
القانون .لذلك ،فمن من ال�ضروري �أن
يكون هناك تف�سري للقانون ،وحتليل
لآث���اره امليدانية ،وحت��دي��د النعكا�سه
على جميع امل�ستويات� ،سواء كانت
ا�سرتاتيجية �أو عمالنية �أو تكتيكية.

العنا�صر الأ�سا�سية لعملية الإدماج

ترتبط العقيدة والتعليم والتدريب
ً
ً
وثيقا وتتغري تغيرّ ً ا
ارتباطا
وامل��ع��دات،
م�����س��ت��م � ًرا ،م�����ش� ِّ
�ك��ل��ة ب��ذل��ك دائ���رة
حميدة .وتتطلب الدرو�س امل�ستفادة من
العمليات� ،إىل جانب التغيريات التي
يتم �إدخالها على القانون ،واملعدات،
وطبيعة التهديدات ،واملهمة املطلوب
�إجن��ازه��ا ،مراجعة منتظمة جلميع
العنا�صر .كما يجب �إنفاذ العقوبات
وتكييفها ب�شكل منتظم .ومن ثم،

عد �إدماج القانون عملية م�ستمرة ال
ُي ّ
تنتهي� ،إذ �أنها تبد�أ من جديد من حيث
انتهت.

اتخاذ الإجراءات

قد تربز �أ�سئلة م�شروعة حول كيفية
ّ
امل�سلحة
تطبيق ق��ان��ون ال��ن��زاع��ات
وال��ق��ان��ون ال���دويل حل��ق��وق الإن�����س��ان يف
امل��م��ار���س��ة ال��ي��وم��ي��ة .وم���ن الأه��م��ي��ة
مبكان فهم االنعكا�سات امليدانية
لكل قاعدة وحتديد الإجراء الذي يتعني
اتخاذه – على م�ستوى العقيدة والتعليم
والتدريب واملعدات والعقوبات – بغية
�ضمان االمتثال.
وميكن تو�ضيح عملية االنتقال من
الأحكام القانونية املحددة �إىل تطبيقها
العملي على النحو الآتي:
 احلكم القانوين. االنعكا�سات امليدانية. التدابري والو�سائل والآليات الواجباتباعها – على م�ستوى العقيدة والتعليم
والتدريب واملعدات والعقوبات – بغية
�ضمان االمتثال.

املتطلبات الأ�سا�سية

• �أولاً  ،االلتزام:
لتحقيق الإدم��اج ينبغي توافر الإرادة
ال�سيا�سية والقدرة ،بالإ�ضافة �إىل ر�ؤية
ا�سرتاتيجية ونظرة �شاملة لالنعكا�سات
على املنظمة املعنية� .إن االلتزام على
�أعلى م�ستويات القيادة �أم��ر �ضروري،
ويجب �أن تتخذ العملية بو�ضوح �شكل
التوجه من �أعلى �إىل �أ�سفل .كما ينبغي
ّ
�أن يتجاوز االل��ت��زام ،قبول احلاجة �إىل
ن�شر القانون �أو تعليمه �أو تنظيم دورات
تدريبية فيه بانتظام� .إذ يجب �أن ير�سل
�إ�شارة ر�سمية قوية جلميع امل�ستويات
الفرعية ،و�أن يجعل االمتثال للقانون
�أولوية وا�ضحة للمنظمة املعنية .ويجب
�أن تكون الأق���وال مقرتنة بالأفعال،
حترك الأفراد املعنيني ،ال بــد من
وب�سبب ّ
جتديــد االلتـزام ب�صفــة دوريـة ،ل�ضمــان
ا�ستقــرار هــذه العمليــة وا�ستمراريتهـا.
• ثان ًيا ،القدرات:
من �أج��ل �أن تكلل عملية االدم��اج
بالنجاح ،ف�إنه يجب �أن تتم يف بيئة
م ��ؤات��ي��ة .وتعتمد ق���درة م��ن يحملون
ال�سالح على االمتثال لقانون النزاعات
ّ
امل�سلحة على بع�ض املتطلبات الأ�سا�سية
البالغة الأه��م��ي��ة ،وه��ي :الت�شريعات
الوطنية التي تدمج �أحكام القانون
الدويل ذات ال�صلة ،والت�شريعات اجلنائية
ال��رادع��ة ملنع االنتهاكات وقمعها،
والت�سل�سل الفعال للقيادة مع نظام
للعقوبات الداخلية ،وهيكل م�ستقر
للتعليم والتدريب ،وعقيدة م�شرتكة.
وبالن�سبة �إىل من يحملون ال�سالح،
يتطلب الأم��ر ب�صفة �أ�سا�سية امتالك
هيكل يتعلق بالعنا�صر الأربعة التي
ت�شكل ال�سلوك يف �أثناء العمليات (�أي
العقيدة ،والتعليم ،والتدريب واملعدات،
والعقوبات) ،ميكن �أن ت�ستند �إليه
عملية االدماج .ويف حال �ضعف عن�صر �أو
�أكرث من هذه العنا�صر �أو انعدامه ،فلن
تكون عملية االدماج �إلاّ جزئية ورمبا
�أقل فعالية.

برنامج الإدماج

• �أولاً  ،املتطلبات:
ُعد �إدارة برنامج �شامل جيد الت�صميم
ت ّ
املفتاح لتعزيز عملية االدماج .وبو�صفه
عملية متعددة التخ�ص�صات ت�سري من
�أعلى �إىل �أ�سفل ،ي�شمل االدم��اج �أعلى
امل�ستويات يف الدولة ،مبن يف ذلك القادة
الوطنيون وعدد من الوزارات �إىل جانب
وزارتي الدفاع والأمن �أو الداخلية .ومن
بني من يحملون ال�سالح ،يجب �إ�شراك
جميع م�ستويات ت�سل�سل القيادة،
من امل�ستوى اال�سرتاتيجي �إىل امل�ستوى
التكتيكي .ويجب على كبار القادة
التمهيد لهذا الأم��ر بالإ�صرار على �أن
يتم �إدم��اج القانون يف تخطيط جميع
الأع��م��ال القتالية �أو عمليات �إنفاذ

القانون ،وتنظيمها وتنفيذها .ويتحقق
ه���ذا الأم����ر بطبيعة احل���ال ب ��إ���ص��دار
ت�صرف دائمة.
تعليمات ّ
وم��ع ذل��ك ،ال ُي��ع� ّ�د �إ���ص��دار مثل هذه
كافيا ،بل يجب �أن يرتجم
التعليمات
ً
الأم��ر �إىل برنامج �أو م�شروع �أو خطة
عمل ملمو�سة .ويف املقابل ،يجب �أن
ُيدار الربنامج ب�شكل �صحيح ،ولذلك
ر�سميا
ينبغي على ال�سلطات �أن تعني
ً
ً
�ضابطا �أو مديرية للقيام بهذه املهمة.

وهناك حاجة �أي�ض ًا �إىل �إج��راء تقييم
منتظم لإجنازات الربنامج ،ما من �ش�أنه
�أن يتيح �ضبط الو�سائل والأهداف يف �أثناء
هذه العملية.
تطور التهديد واملهمة ،وا�ضطرار من
مع ّ
التكيف با�ستمرار
يحملون ال�سالح �إىل
ّ
ّ
مع وقائع العمليات ،وتعلم الدرو�س
عد االدماج
واتخاذ الإجراءات وفق ذلكُ ،ي ّ
تقريبا ،وعلى
عملية م�ستمرة ،ال تتوقف
ً
القادة (على جميع امل�ستويات) احلفاظ
على ا�ستمراريتها.
• ثان ًيا� ،إدارة الربنامج:
تتطلب �إدارة التعقيد ال��ذي يت�سم به
برنامج االدم���اج ،اال�ستعانة ب��الأدوات
وامل��ه��ارات الكال�سيكية يف «�إدارة
امل�����ش��روع��ات» .وع���ادة م��ا يتم �إ�ضفاء
الطابع الر�سمي على الربنامج يف وثيقة
ر�سمية حتدد الأه���داف ،بالإ�ضافة �إىل
امل�س�ؤوليات واملواعيد النهائية لتحقيق
حتديدا
تلك الأهداف .وي�ضع الربنامج
ً
مف�صلاً للخطوات امللمو�سة التي يجب
�ام��ا بعد ع��ام ،لتحقيق
ات��خ��اذه��ا ،ع� ً
جنبا �إىل جنب مع
الأه��داف املحددة،
ً
التعيينات ال�لازم��ة لإدارة املهمات
املختلفة وتنفيذها.
• ثال ًثا،الر�صد والتقييم:
ينبغي �أي��� ً��ض��ا �إن�����ش��اء هيئة للر�صد
والتقييم ،من �أجل الإ�شراف على عملية
التنفيذ ،وتقييم ما �إذا كانت الأهداف
اجلزئية قد حتققت .وع��ادة ما توكل
هذه املهمة �إىل املفت�ش العام �أو �إىل هيئة
ذات �صالحيات مماثلة .وا�ستنا ًدا �إىل
النتائج املحققة على امل�ستوى املتو�سط،
يجب �أن ترفع التعديالت املقرتحة على
خطة العمل� ،إىل امل�ستويات العليا من
الت�سل�سل الهرمي للموافقة عليها.

* يف العدد املقبل
نتناول �إدماج القانون يف العقيدة
الع�سكرية والتعليم.
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ق�ضايا دولية
�إعداد :د� .أحمد �سيف الدين
�ضابط متقاعد

يكون لهم احلق مبراجعة املحاكم
الإ�سرائيلية .وو�صفت دولة العدو القرار
ب�أنه «�سخيف وم�شني وقالت �إنها �ستعمل
مع �أ�صدقائها على حمو �آثاره ال�ضارة»،
فيما اع��ت�بره الفل�سطينيون «ن�ص ًرا
للقانون ال���دويل» و«�صفعة لل�سيا�سة
اال�سرائيلية»ّ � ،أما بقية دول العامل فقد
رحبت به مبعظمهاً � .إذا مل يكتف
العدو برف�ض القرار وح�سب ،بل عمد �إىل
متاما ،وه��ذا �إثبات
تنفيذ ما يخالفه
ً
�آخر على تعنته ورف�ضه لقرارات ال�شرعية
الدولية وعدم التزامه �إياها ،و�صولاً �إىل
اال�ستهزاء بالإرادة الدولية.

ملزم �أم غري ملزم؟

قرارا يحمل الرقم 2434
�أ�صدر جمل�س الأمن ً
(تاريخ � )2016/12/23أدان فيه �سيا�سة
اال�ستيطان التي تتبعها �سلطات االحتالل
يف القد�س ال�شريف و�أرا�ضي
ال�ضفة الغربية .وطلب من دولة
العدو التوقف عن �إجراءاتها
الهادفة �إىل ق�ضم الأرا���ض��ي
الفل�سطينية وتغيري جغرافيتها
ودميوغرافيتها .كما �أعلن القرار
بطالن جميع الأعمال التي يقوم
بها العدو ،وعدم اع�تراف املجتمع الدويل
بها ،وطلب من فريقي النزاع ،الفل�سطينيني
ودولة العدو ،التفاو�ض ّ
حلل امل�س�ألة بالو�سائل
ال�سلمية ،وعلى قاعدة قيام دولتني .

قرار جمل�س الأمن
حول اال�ستيطان

يعترب القرار غري ملزم �إال �إذا قبلت به
الدولة املوجه �إليها (دولة العدو) فرف�ضها
ثمة
له يجعله ق��را ًرا غري ملزم .لكن ّ
ر�أي يقول �إن القرار ملزم للعدو ا�ستنا ًدا
�إىل املادة  25من ميثاق الأمم املتحدة،
ن�ص هذه املادة جاء
�إلاّ �أن ّ
يف �سياق ع���ام ،بينما
يتطلب الطابع الإلزامي
ل��ق��رارات جمل�س الأم��ن
اال�ستناد �إىل مواد الف�صل
ال�سابع ،والتي تت�ضمن
ات��خ��اذ �إج����راءات رادع��ة
يف مواجهة ال��دول��ة التي ترف�ض تنفيذ
القرارات امل�سندة �إىل هذا الف�صل ،مبا
فيها ا�ستخدام القوة الع�سكرية لردع
الدولة املتمردة على ال�شرعية الدولية.
ّ
املتعلقة
ومعلوم �أن قرارات جمل�س الأمن
بال�صراع العربي  -الإ�سرائيلي جاءت
ا�ستنادا �إىل الف�صل ال�ساد�س،
مبعظمها
ً
ت�لاف� ً�ي��ا ال���س��ت��ع��م��ال �أي دول���ة ك�برى
وخ�صو�صا الواليات املتحدة الأمريكية
ً
حق النق�ض (الفيتو) وبالتايل �إبطال
القرار و�إجها�ضه قبل �صدوره .
يف املقابلّ � ،إن رعاية �أي �إقليم يقع
حتت االح��ت�لال و�إن كانت الأعمال
التي تقع فيه تتحمل م�س�ؤوليتها الدولة
املحتلة ،تبقى على عاتق ال�شرعية

ا�سرائيل مل ترف�ض وح�سب
مرة �أخرى
بل فر�ضت �أم ًرا ً
واقعا ّ

قبل �أن ّ
يجف احلرب

كان الفتً ا �صدور القرار بغالبية �أربعة
ع�شر �صو ًتا من �أ�صل خم�سة ع�شر ،هم
جمموع �أع�ضاء جمل�س الأم��ن ،وذلك
بامتناع الواليات املتحدة عن الت�صويت.
متاما مل�ضمون القرار
م�شابها
وقد جاء
ً
ً
الرقم  446ال�صادر عن جمل�س الأم��ن
خ�لال ال��ع��ام  .1979و�أوج���ه ال�شبه مل
تقت�صر على امل�ضمون ،بل �شملت � ً
أي�ضا
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ظ��روف الإ���ص��دار ،وال���دول التي تقدمت
مب�شروع ال��ق��رار ،كما �أن القرارين
ا�ستندا �إىل الف�صل ال�ساد�س من ميثاق
الأمم املتحدة .ومعلوم �أن اجلمعية
العامة للأمم املتحدة كانت قد �أ�صدرت
ع�شرات التو�صيات يف هذا املجال ،لكن
دولة العدو رف�ضت تنفيذها.
��رد الإ�سرائيلي مل يكن خمتلفاً
ال� ّ
ع� ّ�م��ا درج عليه ال��ع��د ّو م��ن خمالفة
ّ
يجف احلرب
القواعد الدولية ،فقبل �أن
كتب فيه ال��ق��رار ،ب���ادرت دول��ة
ال��ذي ُ
ال��ع��دو �إىل �إع�ل�ان عزمها على بناء
ع�شرات امل�ستوطنات اجلديدة ،وقدمت
�إىل الكني�ست اقرتاح قانون يرمي �إىل
م�صادرة �أرا�ضي الفل�سطينيني من دون �أن

الدولية املمثلة مبنظمة الأمم املتحدة.
فقيام املنظمة كان بالأ�سا�س حلفظ
ال�سلم الدويل ،وقد كفل ميثاقها حق
تقرير امل�صري ،ونبذ �سيا�سة العدوان والقوة
يف العالقات الدولية.
� ّإن تكرار م�ضمون القرارات الدولية
�سواء �صدرت عن جمل�س الأمن �أو �أو�صت
بها اجلمعية العامة للأمم املتحدة� ،أو
كانت فتاوى ملحكمة العدل الدولية،
مينحها قوة �إلزامية ،لأنها تعبرّ عن
توجه املجتمع الدويل و�إرادته.
ّ
ف��امل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة وال��ق��ان��ون ال��دويل
الإن�ساين وغريها من القوانني الدولية،
تق�ضي بالتزام ال��دول��ة املحتلة قواعد
ً
أع��راف��ا ت���ؤدي خمالفتها �إىل تطبيق
و�
ق��واع��د الق�ضاء ال���دويل اجل��زائ��ي ،مما
يتيح مالحقة كبار امل�س�ؤولني يف �سلطة
االحتالل عن �أفعالهم اجلرمية وفق
ق��واع��د امل�س�ؤولية ال��ف��ردي��ة .وم��ن هذه
الأف��ع��ال ،اال�ستيطان ونقل ال�سكان
والتهجري والقتل واجلرائم الأخرى التي
يعاقب عليها القانون الدويل .

اال�ستيطان يف القوانني الدولية

� ّإن اال���س��ت��ي��ط��ان خم��ال��ف لن�صو�ص
الإع��ل��ان ال��ع��امل��ي حل��ق��وق االن�����س��ان،
والإع�لان العاملي للحقوق ال�سيا�سية،
والإع��ل�ان اخل��ا���ص مب��ب��ادىء القانون

�ودي��ة
ال����دويل املتعلقة ب��ال��ع�لاق��ات ال� ّ
والتعاون بني الدول ،والتفاقيات جنيف
وخ�صو�صا
الأربعة امل�ؤرخة يف  12اب ،1949
ً
االتفاقية الرابعة .وت�سري �أحكام هذه
االتفاقية فور ن�شوب حالة احلرب ،وهي
وتن�ص
تف�صل القواعد الواجب اتباعها،
ّ
ّ
على حماية الأر�ض والب�شر ،وعدم هدم
منازل �سكان الإقليم املحتل .وي�ضاف
�إىل االتفاقيات ال�سابقة ،الربوتوكوالن
امللحقان بها (.)1977 ،10 ،6
ين�ص نظام املحكمة الدولية
كما
ّ
اجلنائية ال��دائ��م��ة امل��ع��روف اخت�صا ًرا
بنظام روم��ا ،على اعتبار اال�ستيطان
ج��رمي��ة ح��رب معظم االح��ي��ان ،وهو
�ضد الإن�سانية �إذا جاء يف
يعترب جرمية ّ
�سياق جرائم اال�ضطهاد التي حت�صل يف
حاالت ال�سلم.

ريا ،وعلى الرغم من رف�ض دولة العدو
�أخ ً
له ،يبقى هذا القرار يف غاية الأهمية
وت�ترت��ب عليه نتائج �إي��ج��اب��ي��ة ،فهو
ّ
�صك جترمي دويل ل�سلطات االحتالل،
وميكن البناء عليه يف املحافل الدولية،
وتطويره ال�ستثماره يف مواجهة جرائم
ن�صت
العدو ،وفق الآليات القانونية التي ّ
عليها القوانني الدولية .
املراجع :
• م���وق���ع اجل����زي����رة االل����ك��ت�روين،
. 2016/12/24
• م��وق��ع وك��ال��ة م� ً�ع��ا الإخ��ب��اري��ة،
 ،2016/11/23وموقع جريدة اخلليج2 ،
كانون الثاين .2017
• ج��اء يف امل��ادة  25من ميثاق الأمم
املتحدة ،الآت��ي« :يتعهد �أع�ضاء الأمم
املتحدة بقبول ق��رارات جمل�س الأم��ن
وتنفيذها وفق هذا امليثاق».
• الدكتور حممد املجذوب ،التنظيم
ال��دويل ،من�شورات احللبي احلقوقية،
بريوت� ،2005 ،صفحة .201
• اتفاقية جنيف الرابعة (� 12آب )1949
امل��ادة « :49ال يجوز لدولة االحتالل �أن
ترحل �سكانها �إىل الأرا�ضي املحتلة».
• نظام املحكمة الدولية اجلزائية
الدائمة (نظام روما) املادة -2-8ب:8-
تعترب جرمية حرب اجلرائم التالية ...
«قيام دولة االحتالل على نحو مبا�شر
�أو غري مبا�شر بنقل �أجزاء من �سكانها
املدنيني �إىل الأرا�ضي التي حتتلها .»...
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ق�ضايا
�إقليمية

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

ق ّلل البيت الأبي�ض من �أهمية امل�ؤ�شرات حول تداعيات احتمال نقل
ال�سفارة الأمريكية يف �إ�سرائيل ،من تل �أبيب �إىل القد�س املحتلة يف
و�صرح �شون �سباي�سر املتحدث با�سم البيت الأبي�ض لوكالة
وقت قريبّ .
لاً
جدا لنناق�ش هذه
«فران�س بر�س» قائ « :نحن ال نزال يف مراحل مبكرة ً
امل�س�ألة».

تكهنات
ّ

نقل ال�سفارة
الأمريكية اىل القد�س

معلوم � ّأن الرئي�س
ترامب كان قد وعد
بنقل ���س��ف��ارة ب�لاده
�إىل القد�س «ب�سرعة»
عقب توليه من�صبه،
م��ا �أث����ار تكهنات
وخم���اوف وتعليقات
منها :
 � ّإن �إقدام ترامب على هذه اخلطوة ،ميثل احتقا ًرا للقانونالدويل ولل�سيا�سة اخلارجية الأمريكية امل�ألوفة.
 � ّإن نقل ال�سفارة للقد�س ،قد ي�ؤدي �إىل اندالع انتفا�ضة جديدةيف القد�س ال�شرقية ،وال�ضفة الغربية ،وحالة من الغ�ضب داخل
العاملني العربي والإ�سالمي� ،إ�ضافة �إىل و�ضع عالقات �إ�سرائيل
طبعت عالقاتها بها ،على املحك ويف
بالدول العربية التي ّ
�أو�ضاع حرجة.
 على �صعيد العدو الإ�سرائيلي� ،سوف يجني نتنياهو الكثريمن نقاط التفوق وال��رب��ح ،و�سوف ينظر الإ�سرائيليون �إىل
القرار الأمريكي كحدث قومي يهودي ،وك�إجناز �شخ�صي
لنتنياهو .وي�ضاف �إىل ذلك ،ت�أكيد جدوى املوقف املتعنت
للحكومة اليمينية الإ�سرائيلية جتاه عملية الت�سوية ،ما
يدعم بالتايل ا�ستمرار االحتالل وتو�سيع امل�ستوطنات ،وي�ؤكد
ً
ّ
عائقا
احلل ال�سيا�سي مع الفل�سطينيني ال ي�شكل
�أن غياب
�أمام حتقيق �إجن��ازات ومكا�سب �سيا�سية ا�سرتاتيجية من
الدرجة الأوىل.

املالب�سات والتداعيات

...واحتماالت

عر�ض اجلي�ش الإ�سرائيلي ،وكذلك ال�شرطة وال�شاباك
(الأمن العام) ،لرئي�س احلكومة نتنياهو وعدد من الوزراء،
�سيناريوهات الت�صعيد يف حال نقل ال�سفارة الأمريكية �إىل
القد�س .ويقول م�س�ؤولون �إ�سرائيليون كبار � ّإن نتنياهو طلب
من الأجهزة الأمنية اال�ستعداد ملثل هذا االحتمال منذ حلظة
ت��ويل ترامب مهمات من�صبه يف البيت الأبي�ض .و�أ�شارت
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�صحيفة «ه��آرت�����س»� ،إىل �أن نتنياهو
كان قد عقد جل�سة م�شاورات �أمنية
خا�صة حول املو�ضوع� ،شارك فيها وزير
الأمن �أفيغدور ليربمان ،ووزير الأمن الداخلي جلعاد �إردان،
وكبار قادة اجلي�ش وال�شرطة وال�شاباك .ونقلت ال�صحيفة �أن
نتنياهو و�آخرين �أو�ضحوا �أن ال معلومات م�ؤكدة لديهم حول
ما �إذا كان ترامب �سي�صدر فعلاً بيا ًنا بنقل ال�سفارة ،وال حول
توقيت البيان .وعلم �أنه ال يوجد لدى ال�شاباك �أو اال�ستخبارات
الع�سكرية �أو دائرة اال�ستخبارات يف ال�شرطة معلومات وا�ضحة
تنذر بوجود نوايا لتنفيذ عمليات �أو تظاهرات يف حال �صدور
الإعالن الأمريكي .كما علم �أن �أحد هذه ال�سيناريوهات
متر العملية ب�شكل هادئ
التي عر�ضت على الوزراء ،يتوقع �أن ّ
الرد الفل�سطيني مقت�ص ًرا على امل�ستويني
ن�سبيا ،و�أن يكون ّ
ً
الإعالمي وال�سيا�سي.
�صرحت حنان ع�شراوي ،ع�ضو
على اجلانب الفل�سطينيّ ،
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ب��أن قرار
الواليات املتحدة نقل �سفارتها يف �إ�سرائيل من تل �أبيب �إىل
حتولها �إىل �شريك مبا�شر يف االحتالل .وحذّ رت
القد�س ،يعني ّ
ال�سلطة الفل�سطينية من التداعيات ال�سلبية لهذه اخلطوة
على فر�ص حتقيق ت�سوية �س�سيا�سية لل�صراع الفل�سطيني
الإ�سرائيلي� ،إذ و�صف الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س
اخلطوة ،لو ّ
متت ،ب�أنها «�ستدمر عملية ال�سالم» بني الطرفني.
دوليا ،قال وزير اخلارجية الفرن�سي جان مارك ايرو � ّإن هذه
ً
اخلطوة� ،ست�شكل «ا�ستفزازًا له عواقب خطرية» ،بينما
حذّ ر وزير اخلارجية الأمريكي ال�سابق جون كريي من خطر
«انفجار �شامل يف املنطقة يف حال نقل ال�سفارة».
وكان جمل�س ال�شيوخ الأمريكي قد تبنّ ى يف العام 1995
قرا ًرا جاء فيهّ � ،أن مدينة القد�س «عا�صمة دولة �إ�سرائيل وال

ماذا �سيح�صل؟

يجب تق�سيمها» ،لكن
منذ �صدور ه��ذا ال��ق��رار د�أب
الر�ؤ�ساء الأمريكيون على
التوقيع على مذكرات كل
� 6أ�شهر بت�أجيل نقل ال�سفارة
ً
حفاظا على «م�صلحة الأمن
القومي الأم�يرك��ي» .وعلى
عاما
ال��رغ��م م��ن م���رور 36
ً
على قرار �إ�سرائيل �ضم اجلزء
ال�شرقي من مدينة القد�س
�إىل غربها ( ،) 1980و�إعالن
املدينة املوحدة عا�صمة لها،

لقد �أعلن البيت الأبي�ض �أنه يف املراحل الأولية ،من مناق�شة
ق�ضية نقل ال�سفارة �إىل القد�س ،يكون الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب �أمام عدة خيارات .ويبدو خيار �إعالن النقل
مع الإبقاء على القن�صلية الأمريكية يف القد�س ال�شرقية ،هو
ترجيحا ،من دون ا�ستبعاد خيار الإعالن عن
اخليار الأكرث
ً
ال�شروع يف عملية قد ت�ستغرق �سنوات لبناء ال�سفارة .وفيما
ي�أمل الإ�سرائيليون ب�أن يعمد ترامب �إىل نقل ال�سفارة مبا�شرة،
ف�إن الفل�سطينيني ي�أملون ب�أن يبقي الو�ضع على ما هو عليه،
�إىل حني التو�صل �إىل اتفاق نهائي ب�ش�أن م�ستقبل املدينة ،وهو
�أمر م�ستبعد يف املرحلة املنظورة.
املرجح هو �إمكان نقل ال�سفارة الأمريكية
وباخلال�صة،
ّ

�إال �أن املجتمع الدويل – مبا فيه الواليات املتحدة  -مل يعرتف
بالقد�س الكربى كعا�صمة للدولة العربية ،وظل يعترب القد�س
ال�شرقية جز ًءا من الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.
يف هذه الأثناء قاومت الإدارات الأمريكية املتعاقبة� ،سواء
الدميقراطية �أم اجلمهورية ،م�ساعي �إ�سرائيل وقرار جمل�س
ال�شيوخ لنقل ال�سفارة ،والتزمت �سيا�سة ترك م�صري املدينة
للمفاو�ضات النهائية بني الطرفني.

�إىل القد�س الغربية مع الإبقاء على القن�صلية الأمريكية
علما �أ ّنه منذ العام  ،1948تتوىل
العامة يف القد�س ال�شرقية،
ً
ال�سفارة الأمريكية يف تل ابيب م�س�ؤولية العالقة مع �إ�سرائيل،
فيما تتوىل القن�صلية الأمريكية العامة م�س�ؤولية العالقة
مع الفل�سطينيني ،ومن دون وجود �صلة �إدارية بني القن�صلية
وال�سفارة� ،إذ يرتبط كالهما ب�شكل منف�صل بوزارة اخلارجية
الأمريكية.
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بقلم :جورج علم
قالت الدميوقراط ّية الأمريك ّية كلِمتها ،فاز
رجل املال والأعمال ،ودخل الرئي�س دونالد
ترامب البيت الأبي�ض على َ�صدح احلناجر
الراف�ضة املعرت�ضة يف الواليات الأمريك ّية
تخو ًفا من الغد الآتي امل�سكون بالقلق
ً
احتجاجا� ،أو ّ
من �أن ت�أخذ ال�شعارات االنتخاب ّية ال�صادمة طريقها
نحو التنفيذ.
اً
ّ
جمرد �شعار� ،إنه عنوان نحو
مل يعد «�أمريكا �أول»ّ ،
امل�ستقبل ،الذي يريده الرئي�س على قيا�س طموحاته ،وه��و امل�سكون
بدينام ّية جريئة ،طموحة ،ال تعرف املهادنة ،وال حتتاج �إىل ّ
قفازات حرير،
بعيدا من �ضجيج امل�ساءلة،
بل �إىل �إرادة ممتثلة لتنفيذ الأوامر ،وحتقيق الرغبات ً
والكوابح القانون ّية التي يرى يف عينيها َح َو اًل� ،أو غ�شاوة من البريوقراط ّية الزائدة.
عدة جبهات يف الداخل واخلارج ،قرار بوقف ا�ستقبال رعايا �سبع
فتح معارك على ّ
دول عرب ّية ،و�إ�سالم ّية ،وطرد املهاجرين �أ�صحاب ال�سوابق ،املالحقني ق�ضائ ًيا ،و�إنذار بر�سم
طهران ،وحائط فا�صل مع املك�سيك ،وانتقاد لالحتاد الأوروبي ،وتهديد باالن�سحاب من احللف
ومترد العديد من ّ
حكام
الأطل�سي ،ومواجهات مفتوحة يف الداخل مع الكونغر�س والق�ضاء،
ّ
اجلرار.
الواليات ...واحلبل على ّ

قيادة العامل

تفيد �صحيفة «وا�شنطن
بو�ست» � ّأن انتخاب ترامب
رئ��ي��� ً��س��ا ل��ل��والي��ات املتحدة
�سينهي ،على الأرجح ،قيادة
�أمريكا للعامل ،والتي بد�أت
يف العام .1945
ّ
وت�����ض��ي��ف :إ�ن�����ه م���ن غري
ّ
يتخلى ترامب
امل�ستبعد �أن
عن التحالفات التي بنتها �أمريكا
عقب احلرب العاملية الثانية ،وكانت
لقوة ال��والي��ات املتحدة ،م�شرية
� ً
أ�سا�سا ّ
�إىل � ّأن �أمريكا اجلديدة البديلة التي
�سيبنيها �ستكون منكفئة على
نف�سها ،جتري وراء م�صاحلها الذاتية،
وم�ستعدة ال�ستخدام الأ���س��وار واحلظر
ّ
واالغ���ت���ي���االت ،وال��ت��ع��ذي��ب لتحقيق
�أهدافها ،وعقد �شراكات مع النُظم
التي ت�شبهها مثل رو�سيا.
وت�شري ال�صحيفة �إىل � ّأن العامل �سيكون

بالقيم
بالن�سبة �إىل ال��ذي��ن ي��ؤم��ن��ون
ّ
أ�شد برودة ،و�أكرث
الليربالية ال
أمريكية � ّ
ّ
خط ًرا.
ؤكد � ّأن رئي�س �أمريكا يتمتّ ع
وهي ت� ّ
ب�سلطات يف جم���ال الأم����ن القومي
�أو�سع من �سلطاته يف � ّأي جم��الٍ �آخ��ر،
�شن احل���روب ،وتنفيذ
فبا�ستطاعته
ّ
عمليات �أمنية ،وعقد �صفقات مع
أجنبية ب� ّ
أقل االعرتا�ضات
احلكومات ال
ّ
والت�شريعيــة
مـن ال�سلطتـني الق�ضائيـة
ّ
يف البالد.

�أمريكا
�أول
مواجهات يف
الداخل ...واخلارج

�أم «م�شاركة الأعباء»؟
وت���ورد ال��ـ«وا���ش��ن��ط��ن بو�ست» �أمثلة
كثرية مِلا ي�ستطيع ترامب �أن ينفّ ذه من
ّ
ٍ
جهة �أخرى،
معطل من
دون اعرتا�ض
فتقول � ّإن ب�إمكانه اال�ستيالء على نفط
ٍ
عدة.
العراق �أو �سوريا ،كما اقرتح
مرات ّ
وب�إمكانه �أن ينفّ ذ عمليات مراقبة
– من دون �إب�لاغ الكونغر�س  -على
الأجانب� ،أو �إلغاء تقييد �أوباما لعمليات
االغتيال التي تنفّ ذها الطائرات امل�سيرّ ة،
أمريكية يف اخلارج� ،أو
�أو �إغالق قواعد �
ّ
أمريكية من اليابان� ،أو
�سحب قوات �
ّ
اجلنوبية� ،أو �أوروبا.
كوريا
ّ
وت�ضيف ال�صحيفةّ � :إن الأع��م��ال
ّ
يتوقع �أن ينفّ ذها ترامب تخ�ضع
التي
ّ
للتخمني ،لكن الثابت عنه �أن��ه ال
يحرتم التحالفات التقليد ّية للواليات
امل��ت��ح��دة ،م��ن املك�سيك �إىل حلف
�شمال الأطل�سي� ،إىل اليابان .والأم��ر
الثاين الثابت عنه� ،أ ّنه يتمتّ ع بعالقات
قو ّية وغام�ضة بع�ض ال�شيء مع الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني.
ّ
ومت�ضي �إىل القولّ � :إن الأمر ال يتطلب
ر�سمية
م��ن ت��رام��ب ات��خ��اذ � ّأي خطوة
ّ
لتدمري «الناتو» الذي ّ
أ�سا�سا للأمن
ظل � ً
ال��غ��رب��ي منذ ال��ع��ام  ،1949ف����إذا ك��ر ّر
يردده وهو مر�شح ،عن
كرئي�س ما كان ّ
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� ّأن �أمريكا رمبا ال تقوم بالدفاع عن
تتعر�ض
وال�شرقية التي
دول �أوروبا الو�سطى
ّ
ّ
للتهديد الرو�سي ،ف� ّإن تلك الدول �ستهرع
�إىل القيام برتتيبات خمتلفة ،مبا فيها
عقد �صفقات خا�صة مع مو�سكو.

لعبة كي�سنجر

ك��ت��ب ال�����ص��ح��ايف الأم�ي�رك���ي ج��ون
بومفريت مقالاً ا�ستعر�ض فيه العالقات
ال�صينية التي
الرو�سية –
أمريكية –
ال
ّ
ّ
ّ
�شهدتها العقود املا�ضية .ومما كتبه:
عاما ،قام الرئي�س الأمريكي
قبل 45
ً
ال�سابق ريت�شارد نيك�سون مبحاولة
تغيري ت�شكيلة «امل��ث� ّ�ل��ث» (الإحت���اد
ال�سوفياتي – الواليات املتحدة – ال�صني)،
ٍ
باخرتاق على
حيث راهن على القيام
�صعيد تطوير العالقات مع بكني .ويف
� 4شباط من العام � 1972أجرى نيك�سون
لقا ًء مع م�ست�شاره ل�ش�ؤون الأمن القومي
�آن���ذاك ،ه�نري كي�سنجر بغية بحث
زيارته �إىل ال�صني .قال كي�سنجر للرئي�س
نيك�سون خ�لال ه��ذا ال��ل��ق��اءّ �« :إن
حد
ال�صينيينّ خطرون مثل الرو�س على ّ
�سواء ،وحتى �أ ّنهم من املنظور التاريخي
�أك�ث�ر خ��ط��ور ًة م��ن ال��رو���س .و�أ���ض��اف
خماطبا الرئي�س نيك�سون ،بعد 20
ً
�سنة� ،إذا كان الرئي�س الأمريكي القادم
حكيما مثلكم ،فهو �سيعتمد على
ً
الرو�س يف �سيا�سته �ضد ال�صينيينّ ؟!».
يذكر � ّأن كي�سنجر كان قد اقرتح
على نيك�سون ا�ستخدام «لعبة توازن
القوى» وا�ستغالل التناق�ضات القائمة
بني مو�سكو وبكني يف ذلك الزمان.
و�أ�شار بومفريت �إىل � ّأن �سلوك الرئي�س
ترامب يفيد ب�أنه يدر�س �إمكان �إعادة
أمريكية حيال
النظر يف ال�سيا�سة ال
ّ
ال�صني .فهو دع��ا �إىل اعتماد �سيا�سة
قا�سية �إزاءه��ا (ت�صريحاته ومكاملاته
الهاتفية) ،و�أج��رى ات�صالاً مع رئي�سة
ّ
تايوان ،وذلك للمرة الأوىل منذ عقود ،وقد
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�أثارت هذه املكاملة حفيظة بكني .ويف
وقت الحق �أعرب ترامب خالل مقابلة
أمريكية عن
مع قناة «فوك�س نيوز» ال
ّ
مت�سك وا�شنطن
�شكوكه يف �صوابية
ّ
مب��ب��ادىء �سيا�سة «ال�صني ال��واح��دة»،
والتي مار�ستها ال��والي��ات املتّ حدة منذ
التاريخية للرئي�س نيك�سون �إىل
الزيارة
ّ
هما ال�صني بارتكاب مكائد
ال�صني ،متّ ً
جتار ّية.
حاليا
ولفت بومفريت � ّأن ال�صني مل تعد
ً
ذلك «امل�ستنقع الفقري» ال��ذي كانت
عليه يف العام  ،1872فبكني �أر�سلت
ردا
طائرة قاذفة �إىل بحر ال�صني اجلنوبي ً
على مكاملة ترامب مع رئي�سة تايوان.
�أما رو�سيا ،فيرت�أ�سها ال�شخ�ص (فالدميري
بوتني) الذي يريد �إع��ادة نفوذ بالده �إىل
امل�ستوى ال��ذي كان عليه قبل انهيار
االحتاد ال�سوفياتي.
واختتم بومفريت بالقولّ � :إن رغبة
دون���ال���د ت���رام���ب يف ال��ل��ع��ب ب��ـ«ل��ع��ب��ة
كي�سنجر» يف ظ��روف التوازن احلايل،
تعني � ّأن ال��ع��امل ال��راه��ن ال ميكن
التنبـوء به.
ّ

�ضد ال�سود
التمييز ّ

وت�������س���اءل ال���ك���ات���ب ن��ي��ك��وال���س
كري�ستوف (مقال يف �صحيفة «نيويورك
تاميز» :هل ترامب عن�صري؟ وقال �إ ّنه
عاد �إىل امللفات القدمية ليجد �أن وزارة
العدل كانت قد قا�ضت ترامب ووالده
�ضد ال�سود
فريد ترامب ب�سبب متييزهما ّ
يف �إيجارات املنازل.
الق�ضية
و�أو���ض��ح �أ ّن��ه ا�ستعر�ض �أوراق
ّ
التي تزيد عن �أل��ف من الوثائق ،و� ّأن
احلكومة كانت قد جمعت �أد ّلة تثبت
� ّأن ال�شركة العقار ّية التي كان يديرها
دونالد ترامب كانت متار�س متييزًا �ضد
ال�سود ،مبا يف ذلك �أولئك الذين يعملون
يف اجلي�ش.
كما انتقد الكاتب فرانك بروين يف
ال�صحيفة عينها ت�صريحات ترامب،
ّ
للتخلي عن القيم التي
وقال �إ ّنه م�ستعد

عظيما،
بلدا
جتعل من الواليات املتحدة ً
ً
وعن التحالفات التي جتعل البالد �أكرث
�أمنً ا .و�أ�شار �إىل � ّأن ترامب قال � ّإن بالده قد
تهب للدفاع عن دولة يف حلف �شمال
ال
ّ
الأطل�سي (الناتو) �إذا ما غزاها بوتني.
وذك���ر ال��ك��ات��ب غ���اري كا�سربوف
ّ
يف مقال ن�شرته الـ«وا�شنطن بو�ست»
ب��خ��ط��اب ت��رام��ب يف م���ؤمت��ر احل��زب
اجلمهوري مبدينة كليفالند (والي��ة
امتد لأك�ثر من �ساعة،
�أوهايو) ال��ذي
ّ
ً
مظلما وخميفا ،ويبعث على
ب�أ ّنه كان
ً
الكراهية .و�أ�شار �إىل � ّأن ترامب ر�سم
بخطابه �صورة قامتة للأو�ضاع داخل
ربا أ� ّنه
الواليات املتحدة وخارجها ،معت ً
جاء يف فرتة يهيمن فيها الفقر والعنف
يف ب�لاده ،واحل���روب وال��دم��ار يف العامل،
و�أ ّنه يريد �أن يغيرّ  ،ولكن كيف ،وب�أي
ثمن؟!

ال�شرق الأو�سط

يتتبع زعماء ال�شرق الأو���س��ط خطى
�سعيدا يف البيت الأبي�ض
�سيا�سة احلاكم
ً
ٍ
ب�شغف واهتمام ،للوقوف على كلّ
ٍ
جديد وطارىء ،والنظر بخلفياته و�أبعاده
وانعكا�ساته على دول املنطقة.
ً
بع�ضا
وت��رى الـ«وا�شنطن بو�ست» � ّأن
من �أه��داف ترامب يف ال�شرق الأو�سط
ريا عن �أه��داف باراك
ال يختلف كث ً
ّ
املتمثلة بدعم رو�سيا ،والتعاون
�أوباما،
إرهابية،
معها ملحاربة اجلماعات ال
ّ
و� ً
أي�ضا دعم الدول العربية ملحاربة تلك
اجلماعات ،مع � ّأن معظم تلك الأهداف
ّ
يتحقق.
التي �سعى �إليها �أوباما مل
وتنقل ال�صحيفة عن تيودور كارا�سك،
ّ
ّ
توقعه
املتخ�ص�ص،
املحلل ال�سيا�سي
ّ
ب ��أن تعتمد �سيا�سة ترامب اخلارجية
إ�سالمية»
يف حماربة «تنظيم الدولة ال
ّ
على تعزيز التعاون مع رو�سيا ،ومع الدول
العربية � ً
ريا �إىل � ّأن هذا الأمر قد
أي�ضا ،م�ش ً
ُي�سهم يف �إعادة ترتيب الدول لدى الإدارة
أمريكية.
ال
ّ
وي�����ش�ير ك��ارا���س��ك �إىل � ّأن العديد

من ال��دول يف ال�شرق الأو���س��ط ،كانت
عالقاتها م�شحونة مع �إدارة �أوباما� ،إ ّال
ترحيبا
� ّأن و�صول ترامب �إىل الرئا�سة لقي
ً
من دول مثل تركيا وم�صر ،حيث اعترب
و�صوله فر�صة لإع��ادة النظر بالعالقات
املتوتّ رة مع وا�شنطن.
وتفيد ال�صحيفة ب��� ّأن الباحث �أن��درو
تابلر من معهد وا�شنطن� ،أبدى ا�ستغرابه
حول كيفية َجمع ترامب بني مقاتلة
تنظيم «داع�ش» ،وتقلي�ص نفوذ �إيران،
جيدا � ّأن �إي���ران موجودة
فيما يعرف
ً
فعليا ،وهي تقوم مبحاربة
على الأر�ض
ً
إرهابية.
اجلماعات ال
ّ
ي��ب��دو � ّأن اجل��م��ع ب�ي�ن ك���ل تلك
املتناق�ضات يف ال�شرق الأو�سط والتوفيق
بينها� ،سيكون مهمة ع�سرية �أمام �إدارة

ترامب� ،إ ّال �أ ّنها ال تبدو م�ستحيلة.
ويتحدث ال�صحايف �إري��ك �شميث يف
ّ
�صحيفة «نيويورك تاميز» عن نظرة
العربية �إىل الرئي�س
العديد من ال��دول
ّ
ربا � ّأن النا�س يف اخلليج
ترامب ،معت ً
ي�شعرون مبوجات ال�صدمة ال�سيا�سية من
أمريكية،
الرئا�سية ال
نتائج االنتخابات
ّ
ّ
الدبلوما�سيون وال��ق��ادة
حيث ي��ق��ول
ّ
ّ
الع�سكر ّيون و�سائر القيادات� ،إنهم
خائفون ويت�ساءلونّ � ،أي وج��ه لرتامب
رئي�سا ،هل
�سيظهر بعد �أن �أ�صبح
ً
�سيكون الرئي�س الذي وعد ب�أن يوقف
ال��ع��ون الأم�يرك��ي ملجموعات ال��ث��وار
ال�سوريني ،التي تدعمها الكثري من دول

املنطقة؟ �أم الرئي�س ترامب الذي ي ِعد ب�أن
حازما مع بع�ض دول الإقليم؟
يكون
ً
ِ
عاما
قائدا
�سيعزز ترامب ،ب�صفته
وهل
ّ
ً
ً
للقوات امل�سلحة ،ال��وج��ود الع�سكري
الأمريكي يف اخلليج� ،أم أ� ّنه �سيتجنّ ب
�إنفاق املزيد من ثروة �أمريكا يف منطقة
ح�صتهم العادلة
ر�أى � ّأن �أهلها ال يدفعون ّ
من تكاليف �أمنهم؟
وتنقل ال�صحيفة عن الباحث �آميل
هوكاييم من املعهد الدويل للدرا�سات
اال�سرتاتيجية ،يف مكتب ال�شرق الأو�سط
ّ
يف البحرين قوله�« :إما �أن مييل ترامب
ّ
باحلد الأدن���ى مع غياب
التدخل
�إىل
ّ
ال��ر�ؤي��ة ال�شاملة �أو فهم التعقيدات
يف ال�شرق الأو���س��ط� ،أو �أن يخاطر ب�أن
ويت�صرف بق�سوة يف
يكون ا�ستفزاز ًيا،
ّ
�أزم���ة يجب �أن تتم
��دا� ،أو
�إدارت���ه���ا ج���ي� ً
يعمل على تهدئتها؛
ويبدو ترامب عر�ضة
ل��ق��ول ���ش��يء فظيع
ث��م حم��اول��ة الرتاجع
ي�سبب
عنه ،و�إ ّنه بهذا ّ
ال�ضرر ملكانة �أمريكا
و�صدقيتها وعالقاتها
مع النا�س يف ال�شرق
الأو�سط».
ك����ذل����ك ،ت��ن��ق��ل
ال�صحيفة عن نائب الأدم�يرال كيفني
دونيغان ال��ذي يقود الأ�سطول اخلام�س
وقاعدته يف البحرين ،قوله« :النا�س
يف املنطقة هنا ينتظرون ل�ي�روا م��اذا
�سيح�صل ...وهم قلقون ليرَ وا ما �إذا كان
�سيح�صل التغيري يف بع�ض اجلوانب».
وت�ضيف ال�صحيفة� ،إن كان ترامب يثري
القلق ّ
وال�شك ،ف� ّإن اختياراته للمنا�صب
الكبرية يف الأمن القومي تثري الكثري
ت�ضمنت
من عالمات اال�ستفهام .فقد
ّ
الفريق املتقاعد فيرتان مايكل فلني
م�ست�شا ًرا للأمن القومي (ا�ستقال يف 13
�شباط) ،ولواء البحرية املتقاعد ورئي�س
القيادة املركز ّية للبنتاغون جيم�س

ماتي�س وزي ًرا للدفاع ،والرئي�س التنفيذي
ل�شركة «�إك�����س��ون موبيل» ريك�س
للخارجية .وبح�سب
تيلر�سون ،وزي�� ًرا
ّ
ِ
ال�صحيفة ،ف� ّإن تيلر�سون �سيكون مثل
رئي�سه ،ي�سعى �إىل حتقيق �صفقات
�شن احلمالت
�أك�ثر من ال�سعي �إىل ّ
�ضد انتهاكات حقوق الإن�سان .وهي
ت�شري �إىل � ّأن �شركة «�إك�سون موبيل»
لها عالقة قوية مع ال�شركة الوطنية
للنفط يف قطر ،وقد �شاركت القطريني
يف بناء حمطة الغاز امل�سال يف خليج
م�صممة ال�سترياد
املك�سيك ،وه��ي
ّ
الغاز ،ولت�صديره � ً
أي�ضا.
وتفيد كذلك ،ب �� ّأن اجل�نرال ماتي�س
ح�صل على مدح الدبلوما�سيني والقادة
الع�سكريينّ وم�����س��ؤويل امل��خ��اب��رات يف
املنطقة ،كونه تعامل «ب�صقور ّية»
مع �إحدى دول الإقليم ،حتى � ّأن البيت
الأبي�ض اخت�صر رئا�سته للقيادة العامة
العام  .2013مع ذلك ،فهو لي�س م�شعلاً
للحروب ،لأ ّنه قاد �أكرث املعارك دموية
ٍ
كل من العراق و�أفغان�ستان ،ويعرف
يف
جيدا التكلفة الب�شرية لل�صراع .كما
ً
يعرف � ّأن �إلغاء االتفاق النووي مع �إيران
– �إذا ما متّ – من �ش�أنه �إحل��اق ال�ضرر
ب�أمريكا.
ؤكد ال�صحيفة ب �� ّأن ترامب ُيقلق
وت� ّ
ّ
الإيرانيني ،إ�ال � ّأن وزير الدفاع الإي��راين
ؤكد ب �� ّأن � ّأي مواجهة
ح�سني ديغان ي� ّ
مع �أمريكا �ستنتهي بكارثة للدول
ً
م�ضيفا:
العربية ال�صغرية و�إ�سرائيل.
«بالنظر �إىل �شخ�صية ترامب ،وكونه
يقي�س التكاليف بالدوالر ،ف�إ ّنه لي�س
ٍ
�ضد
من املحتمل �أن يقوم ب� ّأي
قوي ّ
عمل ّ
بلدنا».
وتختم «ن��ي��وي��ورك ت��امي��ز» تقريرها
بالإ�شارة �إىل قول وزير اخلارجية امل�صري
ال�سابق نبيل فهمي« :ترامب �سيكون
مر�شحا
ت��رام��ب ..متّ انتخابه ب�صفته
ً
ي�سعى للتغيري ،و�سينعك�س ه��ذا يف
� ّأن �سيا�ساته وحتالفاته �ستكون �أكرث
جتارية ،وتقوم على م�شاركة الأعباء».
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درا�سات
و�أبحاث

�إعداد :د� .أحمد علو
عميد متقاعد

الأطفال واحلرب

املواثيق والأعراف الدولية مل ت�ستطع حماية �أدنى حقوق الأطفال.
و�إذا كان العامل قد �شهد منذ القدم ا�ستخدام الأطفال وا�ستغاللهم يف
وتوجه �إىل الإن�سانية
احلرب ،ف� ّإن هذه الظاهرة تربز اليوم بفجاجةّ ،
إيالما.
� ّ
أ�شد ال�صفعات � ً

الأرقام املوجعة

حذّ رت ّ
منظمة الأمم املتحدة للطفولة
الـ«يوني�سيف»  UNICEFالعام املن�صرم
( ،)2016من �أن نحو  14مليون طفل يف
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا� ،أي ما
يقارب  %40من ع��دد الأط��ف��ال يف هذه
البلدان ،ال يلتحقون باملدار�س ب�سبب
ّ
امل�سلحة يف بلدانهم .ووفق
ال�صراعات
ه��ذا التقرير ف���� ّإن  3م�لاي�ين طفل يف
العراق ،و 2.4مليون طفل يف �سوريا ،و2
مليون طفل يف ليبيا ،و 3.1مليون طفل يف
ال�سودان ،و 2.9مليون طفل يف اليمن ،مل
يتمكنوا من االلتحاق باملدار�س ب�سبب
احلرب .وك�شفت املنظمة �أن �أكرث من
 8850مدر�سة يف العراق و�سوريا واليمن
وليبيا دمرت �أو ت�ضررت ،كما �أن �آالف
فروا من هذه الدول .ويعلق املدير
املعلمني ّ
الإقليمي للـ«يوني�سيف» بيرت �سالمة
على ذلك بقوله:
دمرت فقط،
«لي�ست املدار�س هي التي ّ
وا�صبحت � ً
أنقا�ضا ،بل الأحالم والفر�ص
امل�ستقبلية جليل كامل من الأطفال».

دور الأطفال يف احلرب

� ّأدى الأطفال دو ًرا ب��ارزًا يف كثري من
احل��روب منذ القدمي وحتى اليوم .فقد
ك��ان��وا يتلقون ال��ت��دري��ب منذ ال�صغر
لي�صبحوا ج��ن��و ًدا وفر�سا ًنا حماربني يف
امل�ستقبل .وك��ان ذل��ك م��ن ���ض��رورات
حت�ضريهم للدخول يف ع��امل الرجولة
والفرو�سية يف جمتمعات تعتمد اعتما ًدا
كليا على القوة البدنية والع�سكرية،
ً
وت��ع��ت�بر ال���ت���د ّرب ع��ل��ى ال���دف���اع عن
النف�س منذ ال�صغر من بدهيات احلياة

و���ض��رورات البقاء.
وم���ع ت��غ�ّي�رّ منط
حياة املجتمعات
وط�����ب�����ي�����ع�����ة
ت���رك���ي���ب���ت���ه���ا
االجتماعية واالقت�صادية والفكرية
وال�سيا�سية� ،أ�صبحت مهمات القتال
واحل���روب حم�صورة باجلنود الرا�شدين
املتخ�ص�صني واملدربني .وبالتايل بد�أ ع�صر
جديد من التغيري يف املفاهيم والتقاليد،
ما �أبعد الأط��ف��ال عن ميادين القتال
تقريبا.
�سن الر�شد
واحل��رب حتى بلوغ ّ
ً
وكان ذلك نتيجة �إق��رار �شرعة حقوق
االن�����س��ان ،و�شرعة حقوق الطفل وفق
ميثاق ع�صبة الأمم بعد احلرب العاملية
الأوىل ،وميثاق الأمم املتحدة بعد احلرب
العاملية الثانية.
لقد قام الأطفال ب�أعمال ع�سكرية
مهمة خالل م�شاركتهم يف عدد من
احل���روب ،منذ الع�صور القدمية م��رو ًرا
بالع�صور الو�سطى ،و���ص�ولاً �إىل الع�صور
احلديثة .وذل��ك يف خمتلف دول �أوروب��ا
و�آ�سيا و�أفريقيا و�أمريكا.
ومنذ �سبعينيات القرن املا�ضي ،انطلقت
دع���وات لتنظيم م��ع��اه��دات وتوقيع
حد لإ�شراك
اتفاقات دولية بهدف و�ضع ّ
الأط��ف��ال وا�ستخدامهم يف النزاعات
واحلروب (بخا�صة من قبل الدول) ،قبل
بلوغهم �سن اخلام�سة ع�شرة.
ي��ت��خ��ذ اال���س��ت��خ��دام �أو اال���س��ت��غ�لال
الع�سكري للأطفال اليوم الأ�شكال �أو
املظاهر الآتي ذكرها:
_ �أن ي��ت �ولىّ الأط���ف���ال دو ًرا مبا�ش ًرا
وعملياتيــا يف جبهــات القتــال
ً

�أجيال الأحالم الزائفة
والفر�ص ال�ضائعة
حا�ضر مفخخ
وم�ستقبل ملغوم
وخطــوط النار.
ّ
يكلفوا مبهمات الدعم ،وهذا
 �أنينطوي على خطر ج�سيم وم�شقة بالغة،
حمالني حيث
ك�أن يعملوا بو�صفهم ّ
ي��رزح��ون يف الغالب حتت ع��بء حمل
�أث��ق��ال كبرية مب��ا فيها ال��ذخ��ائ��ر� ،أو
ينقلون اجلنود امل�صابني.
 �أن ي�ستخدم بع�ض الأطفال يف مهماتاال�ستطالع� ،أو كر�سل �أو طهاة� ،أو لتنفيذ
واجبات روتينية �أخ��رى� .أم��ا الفتيات
فهن يعانني من حالة اال�ست�ضعاف ب�صورة
وغالبا ما ُيجبرَ ن على العمل
خا�صة،
ً
ك�إماء �أو للأغرا�ض اجلن�سية.
يتم ا�ستخدام الأطفال يف �أعمال
 �أن ّالإره��اب ،وبخا�صة كانتحاريني ،وهذه
ظ��اه��رة م��ن ظ��واه��ر احل���رب احلديثة
امل�ستندة �إىل بع�ض الأف��ك��ار والعقائد
الدينية املتع�صبة والتكفريية.
 �أن ي�ستخدم الأط���ف���ال ك���دروعالعدد 381
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درا�سات
و�أبحاث
ب�شرية� ،أو لأغرا�ض الدعاية ال�سيا�سية
عند بع�ض الأطراف املتحاربة.

تعريف اجلندي الطفل
Child soldier

تتفق معظم التعريفات القانونية
املتداولة اليوم على �أن اجلندي الطفل
�سن الثامنة ع�شرة من
«هو �أي �شخ�ص دون ّ
العمر ،متطوع مل�صلحة قوة ع�سكرية
ر�سمية (دولة)� ،أو غري ر�سمية (منظمات
�ستخدم
من غري ال��دول)� ،أو جمنّ د� ،أو ُم
َ
بوا�سطة ق��وة ع�سكرية �أو منظمة
ع�سكرية وحت��ت �أي �صفة كانت،
وبخا�صة الأط��ف��ال والغلمان والفتيات
يتم ا�ستخدامهم ب�صفة حماربني،
الذين ّ
حمالني� ،أو جوا�سي�س� ،أو حتى
�أو طهاة� ،أو ّ
لأغرا�ض جن�سية».

ح�صاد الطفولة يف ال�صراعات امل�س ّلحة

يف العقد املن�صرم من هذا القرن� ،أودت
ّ
امل�سلحة بحياة ما يزيد على
ال�صراعات
مليوين طفل وفق تقارير الـ«يوني�سيف»،
بينما تعر�ض نحو �ستة ماليني �آخرين
لإ���ص��اب��ات �أو �إع���اق���ات مل���دى احل��ي��اة.
كذلك� ،أ�صبح نحو مليون طفل يف عداد
اليتامى .وت�شري �إح�صائيات حديثة (العام
� )2015إىل �أن �أكرث من  300.000طفل قد
ُجنّ دوا يف امليلي�شيات واجليو�ش و�أجربوا
على حمل ال�سالح.
ويوجد اليوم مئات الآالف من الأطفال
�ستخدمني بو�صفهم جنو ًدا يف معظم
ا ُمل
َ
ّ
امل�سلحة ح��ول العامل ،ومن
النزاعات
غ�ير اجل��ي��و���ش ال��ر���س��م��ي��ة .ك��ث�ير من
ه��ؤالء الأطفال خمتطفون وم�ستلبون،
تعر�ضوا لل�ضرب �أو لغ�سل الدماغ
وق��د ّ
لإخ�ضاعهم ،فيما ين�ضم �آخ���رون �إىل
ّ
امل�سلحة فرا ًرا من الفقر �أو من
اجلماعات
ً
�أجل حماية جمتمعاتهم� ،أو انطالقا من
�شعور برغبة االنتقام� ،أو لإ�شباع العاطفة
الدينية� ،أو لإغراء نف�سي ما ،كما حدث
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يف جتنيد كثري من االطفال مع تنظيم
«داع�����ش» .وم��ن امل�لاح��ظ ،وف��ق بع�ض
الدرا�سات احلديثة� ،أن تطويع الأطفال
اجلنود و�إ�شراكهم يف احلرب يطيل يف
ّ
امل�سلحة
�أمد احلروب الأهلية والنزاعات
ب�ين ح��رك��ات ال��ت��م��رد واحل��ك��وم��ات
املحلية يف معظم الأحيان.

املوقف الدويل من تزايد ا�شرتاك
الأطفال يف النزاعات امل�س ّلحة

بعد توقيع بروتوكويل جنيف للعام
 1977امللحقني باتفاقية جنيف للعام
 ،1949واللذين مينعان ا�ستخدام االطفال
وتطويعهم لغايات ع�سكرية ،قبل �سن
الزج بالأطفال يف
الـ ،15مل تتوقف ظاهرة ّ
احلروب والنزاعات ،وبدت هذه الظاهرة
وا�ضحة يف �أماكن متفرقة من العامل،
وهذا ما �أكدته اللجنة الدولية لل�صليب
الأح��م��ر ،باعتبارها اجل��ه��ة �صاحبة
الو�صاية الأ�صلية يف الرقابة على تطبيق
القانون ال��دويل الإن�ساين وامل��ب��ادئ التي
يحميها.
حتدثت اللجنة يف ن�شرتها للعام
فقد
ّ
 ،1984ع��ن ا���ش�تراك �أط��ف��ال ال تزيد
�أعمارهم عن �إحدى ع�شرة �أو اثنتي ع�شرة
�سنة يف القتال ،يف �أماكن كثرية من
العامل كالعراق و�إيران( ،حرب اخلليج
الأوىل) و�أمريكا الو�سطى و�آ�سيا و�أفريقيا.
ويف ذل��ك �إ���ش��ارة وا�ضحة �إىل املخالفة
ال�صريحة ملبادئ القانون الدويل الإن�ساين.
وقد �أ ّيدها يف ذلك تقرير للـ «يوني�سيف»
�صادر يف العام  ،1986ورد فيه �أن الدرا�سة
ال��ت��ي �أج��رت��ه��ا املنظمة �أ���س��ف��رت عن
اكت�شاف �أكرث من ع�شرين دولة ت�سمح
ب�إ�شراك الأطفال الذين تراوح �أعمارهم
ما بني العا�شرة والثامنة ع�شرة ،ورمبا
�أقل من ذلك ،يف التدريب الع�سكري،
والأن�شطة غري الر�سمية املت�صلة باحلروب
الأهلية ،ويف جيو�ش التحرير ،بل ويف
احلروب الدولية �أحيا ًنا ،و� ّأن هذه الظاهرة
تتفاقم فى مناطق النزاع يف �أفريقيا
و�آ�سيا و�أمريكا الالتينية.

وبنا ًء على هذه التقارير وغريها ،بذلت
جهود دولية حثيثة يف �أثناء �إعداد م�شروع
اتفاقية حقوق الطفل ،بهدف حتديد
�سن ال يجوز دونها للأطفال �أن
واعتماد ّ
ي�شاركوا يف الأعمال العدائية ،على �أن
تكون ما بني اخلام�سة ع�شرة والثامنة
ع�شرة� .إلاّ �أن امل���ادة  38م��ن اتفاقية
حقوق الطفل امل�ؤرخة يف  20ت�شرين الثاين
ت�سجل �أي تقدم يف ذلك ،فقد
 ،1989مل
ّ
جاءت تكرا ًرا للفقرة  2من املادة  77من
بروتوكول جنيف الأول ،وه��ذا ن�صها:
«يجب على �أطراف النزاع اتخاذ كافة
التدابري امل�ستطاعة ،التي تكفل عدم
ا�شرتاك الأطفال الذين مل يبلغوا بعد
�سن اخلام�سة ع�شره يف الأعمال العدائية
ب�صورة مبا�شرة ،وعلى ه��ذه الأط���راف،
بوجه خا�ص� ،أن متتنع عن جتنيد ه�ؤالء
ّ
امل�سلحة .ويجب على
ال�صغار يف قواتها
�أطراف النزاع يف حالة جتنيد ه�ؤالء ممن
بلغوا �سن اخلام�سة ع�شرة ومل يبلغوا بعد
الثامنة ع�شرة� ،أن ت�سعى لإعطاء الأولوية
ملن هم �أكرب �سنً ا.»...
ولكن اتفاقية  OPACللعام ،2000
ّ
�سمحت لبع�ض الدول (انكلرتا والواليات
املتحدة) بتطويع الأ�شخا�ص ابتداء من
عمر  16و� 17سنة ،و�إمن���ا ب�شرط عدم
�إر�سالهم للحرب قبل بلوغهم � 18سنة
من العمر.
�أما املادة  4من الربوتوكول االختياري
لالتفاقية نف�سها ( ،)OPACفقد ن�صت
على ما ي�أتي:
ّ
 .1ال يجوز �أن تقوم املجموعات امل�سلحة
ّ
امل�سلحة لأي دولة يف
املتميزة عن القوات
�أي ظرف من الظروف بتجنيد �أو ا�ستخدام
الأ�شخا�ص دون �سن الثامنة ع�شرة يف
الأعمال احلربية.
 .2تتّ خذ الدول الأطراف جميع التدابري
عمليا ملنع ه��ذا التجنيد
املمكنة
ً
واال�ستخدام ،مبا يف ذلك اعتماد التدابري
القانونية الالزمة حلظر هذه املمار�سات
وجترميها.
 .3ال ي�ؤثر تطبيق هذه امل��ادة مبوجب

هذا الربوتوكول على املركز القانوين
ّ
م�سلح.
لأي طرف يف �أي نزاع

جدلية القانون الدويل والواقع

يالحظ الباحثون �أن التناق�ض كان
و�صريحا يف اتفاقية حقوق الطفل،
وا�ضحا
ً
ً
عرفت الطفل
بحيث �أن مادتها الأوىل ّ
ب�أنه «ك��ل �إن�سان مل يتجاوز الثامنة
ع�شرة ما مل يبلغ �سن الر�شد قبل ذلك
مبوجب القانون املنطبق عليه» ،ثم
طلبت من ال��دول عدم جتنيد الأطفال
ّ
امل�سلحة.
دون اخلام�سة ع�شرة يف قواتها
ومعنى ذل��ك �أن الطفل م��ا ب�ين �سن
اخلام�سة ع�شرة والثامنة ع�شرة ،م�سموح
ّ
امل�سلحة للدول
بتجنيده يف ال��ق��وات
لاً
ً
الأطراف ،وهو مازال طف  ،طبقا لتعريف
امل��ادة الأوىل ل�سن الطفولة .ومن نتائج
�سن جتنيد الأطفال �إىل
هذا الرتدد يف رفع ّ
الثامنة ع�شرة ،وعدم �إقرار اتفاقية دولية
وا�سعا
خا�صة بحقوق الطفل ،فتح املجال
ً
�أمام بع�ض الدول وكرثة من اجلماعات،
لت�ستمر يف ا�ستغالل هذه الثغرة وا�ستخدام
الأط��ف��ال ،لأه��داف ع�سكرية وحربية
وغري ان�سانية قبل بلوغهم �سن الر�شد.

ملاذا يذهب الأطفال �إىل احلرب؟

من الأمور التي �ساهمت ب�شكل رئي�سي
يف زيادة ا�ستغالل الأطفال ،وا�شرتاكهم
يف الأعمال العدائية ،توافر �أك��وام من
ال�سالح املخزون نتيجة انتهاء احلرب
ال��ب��اردة ،وانت�شار الأ�سلحة الرخي�صة
واخلفيفة ال��وزن (كال�شنيكوف و�إم
 ،)16وكون الأطفال يقبلون برواتب �أقل
من الكبار.
وث��م��ة �سبب �آخ���ر ي��رج��ع �إىل انت�شار
جمموعة كبرية م��ن ال��ن��زاع��ات غري
الدولية والتي قامت على �أ�سا�س قومي �أو
ديني �أو قبلي ،حيث ي�سهل فيها الت�أثري
على الأطفال و�إغوا�ؤهم وغ�سل �أدمغتهم
و�إج��ب��اره��م على االن��خ��راط يف �أعمال
القتال والتخريب والتج�س�س ،ب��ل �إن
الأطفال الذين ن�ش�أوا يف ظل هذا العنف

باتوا ينظرون �إليه وك�أنه منط حياة
دائم.
تعترب احلرب الأهلية يف ليبرييا والتي
ا�ستمرت من العام � 1989إىل العام ،1997
والتي راح �ضحيتها مائة وخم�سون �ألف
�شخ�ص ،و�أج�ب�رت مليون ن�سمة على
النزوح والهجرة ،مثالاً ب��ارزًا ال�ستخدام
الأطفال كجنود .ت�شري بع�ض االح�صاءات
�إىل �أن نحو � 15أل��ف طفل (معظمهم
مل يتجاوز �سن ال�ساد�سة ع�شرة) ،جرى
ت��دري��ب��ه��م ك��ج��ن��ود ،ل��ك��ن ليبرييا
لي�ست املثال الوحيد ،فقد متّ جتنيد
الأطفال يف العراق و�سوريا ،وليبيا واليمن
وال�سودان وال�صومال و�أوغندا ،و�أفغان�ستان
وكرد�ستان وميامنار والفليبني.
فمع ابتكار �أ�سلحة جديدة خفيفة
ال��وزن و�سهلة اال�ستعمال بات ت�سليح
الأط��ف��ال وتدريبهم �أ�سهل مما كان
عليه يف �أي وق��ت م�ضى .وت�ستخدم
ّ
امل�سلحة الأطفال ل�سهولة
اجلماعات
التحكم بهم ،فهم يقومون بالقتل
ّ
من دون خوف ويطيعون الأوامر من دون
تفكري.

الأطفال �ضحايا �أنف�سهم

ب�صرف النظر ع��ن كيفية جتنيد
الأط��ف��ال ،وع��ن الأدوار واملهمات التي
توكل �إليهم ،فالأطفال اجلنود هم
َ
بذواتهم �أول �ضحايا �أنف�سهم يف هذه
احل��رب ،ملا مل�شاركتهم يف النزاع من
ان��ع��ك��ا���س��ات وت����أث�ي�رات يف �صحتهم
اجل�سدية والنف�سية .و�أول ما يخ�سره ه�ؤالء
الأطفال هو طفولتهم ،فهم ي�شهدون
�أو ي�شاركون يف �أع��م��ال ذات من�سوب
مرتفع من العنف ،وقد تكون موجهة
�ضد عائالتهم �أو جمتمعاتهم املحلية،
وه���م غ��ال� ً�ب��ا م��ا ي��ك��ون��ون خا�ضعني
لأ�صناف متنوعة من الأذى ،ويواجهون
مبعظمهم امل���وت وال��ق��ت��ل ،والعنف
اجل�سدي واجلن�سي .كما يجرب كثريون
منهم على ارتكاب هذه اجلرائم لدرجة
�أنهم يعانون �آثا ًرا �سيكولوجية خطرية،

ت�ستمر لفرتة طويلة .وبذلك ف�إن عملية
�إع��ادة دمج ه ��ؤالء الأطفال يف املجتمع
ت�صبح �أم ًرا بالغ التعقيد وال�صعوبة ،و�أما
م�ستقبليا
تعقيدا
عدمها في�شكل
ً
ً
�أكرب يحمل يف ثناياه �أخطا ًرا اجتماعية
كثرية.
� ّإن الو�ضع امل�أ�ساوي للأطفال املت�أثرين
ّ
وخ�صو�صا احلاالت
امل�سلحة،
بالنزاعات
ً
البالغة ال�شيوع التي يتم فيها �إجبارهم
على اال�شرتاك يف الأعمال العدائية �أو
ال�سماح لهم باال�شرتاك فيها ،تقت�ضي
تطوير وبلورة بروتوكول �إ�ضايف عملي،
إلزاما ي�ضاف �إىل �إتفاقية حقوق
�أو �أ�شد � ً
الطفل .وهذا ما ي�ستوجب العمل احلثيث
من قبل املجتمع املدين والدويل والإن�ساين
والأمم املتحدة وعلى م�ستويات متنوعة،
وب�أ�سرع وقت ممكن.
مراجع وروابط:

- https://
childrenandarmedconflict.
un.org/ar/
- https://www.icrc.org/
ara/resources/documents/
misc/5krczx.htm.
-www.childprotectsyria.org
- https://www.icrc.org/ara/
resources/documents/misc/
additional-protocols-1
- http://www.mofa.gov.iq
- https://www.unicef.org/
arabic/protection

- https://www.child-soldiers.
org/who-are-child-soldiers
- OPAC: Optional Protocol to
the Convention on the Rights of
the Child on the involvement of
children in armed conflict:
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق
الطفل ب�ش�أن ا�شرتاك الأطفال
ّ
امل�سلحة
يف املنازعات
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�إقت�صاد
ومال

�إعداد :تريز من�صور

احلركة التجارية يف لبنان
هل انتهت ال�سنوات العجاف؟

خالل ال�سنوات اخلم�س الأخ�يرة عانى
عموما واحلركة التجارية
االقت�صاد اللبناين
ً
ً
انكما�شا حا ًدا ،ما �أدى �إىل �إقفال �أكرث
خ�صو�صا،
ً
من  10يف املئة من امل�ؤ�س�سات التجارية ،بينما
الم�ست ن�سبة النمو ال�صفر يف املئة� .أواخر العام
املن�صرم ّ
تلقت الأ�سواق التجارية واملالية جرعة
من الأمل والثقة والتفا�ؤل� ،إال � ّأن هذا ال يكفي
ملعاجلة اقت�صاد يعاين ً
�ضعفا بنيو ًيا.
«اجلي�ش» ح��اورت رئي�س جمعية جتار
�شما�س حول املو�ضوع.
بريوت ال�سيد نقوال ّ
وهنا ن�ص احلوار.

� 5سنوات من االنكما�ش

• ما هو تقييمكم للحركة التجارية للعام 2016؟
خ�صو�صا
عموما والقطاع التجاري
 يعي�ش االقت�صاد اللبناينً
ً
منوذجيا ،بحيث
جدا منذ العام  ،2011الذي اعتُرب
فرتة �صعبة ً
ً
�سجل النمو خالله ن�سبة قيا�سية راوحت بني  9و  10يف املئة.
ّ
ولكن للأ�سف ،بد�أت الأمور تتغيرّ منذ اندالع الأزمة ال�سورية،
التي كانت تداعياتها على االقت�صاد اللبناين موجعة ،بحيث
تدريجا ،حتى الم�ست ال�صفر يف
بد�أت ن�سب النمو باالنخفا�ض
ً
لاً
مكب والقطاع
املئة خالل ال�سنوات الأخرية .فاالقت�صاد بات
ّ
ي�شكل
علما �أنه
التجاري دخل يف مرحلة النزيف املميتة،
ّ
ً
العمود الفقري لالقت�صاد .وبالتايل تغيرّ ت املعادلة املالية يف
القطاع التجاري الذي انتقل من مرحلة الربح املقبول �إىل
مرحلة اخل�سارة املفتوحة .واخل�سائر التي حلقت بهذا القطاع
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دفعت بع�ض التجار �إىل بيع عقاراتهم ورهن منازلهم ،وزيادة
ديونهم امل�صرفية �أو �إدخال �شريك م�ضارب ،بغية احلفاظ على
ا�ستمرارية م�ؤ�س�ساتهم ودفع الرواتب ملوظفيهم ،بينما �أقفلت
م�ؤ�سـ�سات �أخرى.
و�أ�ضاف �شما�س :النزوح ال�سوري �إىل لبنان فاقم الو�ضع �سو ًءا .يف
البداية � ّأثر على املناطق الواقعة يف الأطراف كالبقاع وال�شمال،
امتد �إىل العا�صمة بريوت .العامل ال�سوري �أخذ
لكنه ما لبث �أن ّ
مكان العامل اللبناين يف العديد من جماالت العمل.
كذلك ،ن�ش�أت يف لبنان خالل ال�سنوات الأخرية وبطريقة
غري �شرعية �شركات �سورية ،هذه ال�شركات ال تلتزم القوانني
اللبنانية ،لناحية توظيف العمال ،ودفع ال�ضرائب والر�سوم
لل�ضمان االجتماعي ...وي�ضاف �إىل ذلك تهريب الب�ضائع التي
مما يعني وجود دورة اقت�صادية
تناف�س املنتجات اللبنانيةّ .

فعززت احتياطي م�صرف لبنان ،بحيث
ح�صة التجار اللبنانيني املوقف املايل والنقديّ ،
�سوداء مكتملة يف لبنان ،ت�أكل من ّ
ارتفعت قيمته من  34مليار دوالر �أمريكي �إىل  40.5مليار دوالر
حد �سواء.
وت�سهم يف تدمريهم وتدمري االقت�صاد الوطني على ِّ
�أمريكي.

�أرقام كارثية

لقد � ّأدى هذا الواقع �إىل �إقفال  10يف املئة من امل�ؤ�سـ�سات التجارية
يف لبنان بني منت�صف  2014ومنت�صف  ،2015وب�ين منت�صف
 2015ومنت�صف  ،2016بلغت
الن�سبة نحو  12يف املئة ،وذلك
وفق م�ؤ�شر م�ؤ�سـ�سة «غلوبل
املخت�صة
بلو» Global Blue
ّ
بق�ضية اال�سرتجاع ال�ضريبي
على القيمة امل�ضافة.
وتابع �شما�س قائلاً  :تعتمد
جمعية جت��ار ب�يروت م� ّؤ�شر
جت���ارة ال��ت��ج��ز�أة لـ«فرن�سا
تراجعا
ب��ن��ك» ،وق��د �أظ��ه��ر
ً
بن�سبة  45يف املئة بني الأعوام
يدل
 2011و ،2016الأم��ر ال��ذي ّ
على �أن احلركة التجارية
ّ
متوقفة يف لبنان .ويف
�شبه
يخ�ص اال�ستثمار ،الو�ضع
ما
ّ
ك��ارث��ي كما ي��ب�ّي�نّ م�ؤ�شر
«بنك ميد» .ي�ضاف �إىل ذلك

ن�سبة البطالة والهجرة التي جتاوزت الـ 25يف املئة وفق م� ّؤ�شر وزارة
العمل.
عك�ست هذه الأرق��ام ال�سلبية الو�ضع امل�أ�ساوي لالقت�صاد
اللبناين يف الفرتة املذكورة ،الأمر الذي دفع بحاكم م�صرف
لبنان �إىل �إع��داد الهند�سة املالية ،التي منعت ما ّ
تبقى من
م�ؤ�سـ�سات جتارية من الو�صول �إىل �شفري الهاوية ،و�أنقذت

عودة الثقة والأمل موجود

• كيف ت�صف �أجواء احلركة التجارية اليوم بعد انتظام امل�ؤ�س�سات
الد�ستورية من خالل انتخاب رئي�س للجمهورية وت�شكيل حكومة؟
 لقد عادت الثقة �إىل االقت�صاد وعاد الأمل �إىل النفو�س ع�شيةوا�ستمرت
رئي�سا للجمهورية،
انتخاب العماد مي�شال عون
ً
ّ
�أجواء الثقة بعد ت�شكيل احلكومة ،وبد�أت احلركة التجارية
جمد ًدا خالل فرتة الأعياد .الأجواء الإيجابية �شرط
بالإنطالق
ّ
م�سبق للنمو االقت�صادي ،ولكنها غري كافية ،لأن االقت�صاد
ً
�ضعفا بنيو ًيا .ووفق م�ؤ�شر ً � Global blue
أي�ضا،
اللبناين يعاين
يتبينّ لنا �أنه على الرغم من الأجواء الإيجابية يف ال�شهرين
الأخريين من العام  ،2016جاءت نتيجة احلركة التجارية
الإجمالية لهذا العام �سلبية ( ،)9-كما يبدو �أن العام  2017بد�أ
بوهن وجمود.
بد من الإ�شارة �إىل �أن زيارة رئي�س اجلمهورية �إىل كل
ولكن ال ّ
ً
من ال�سعودية وقطر ،عك�ست �أمال بعودة ال�سياح اخلليجيني
�إىل لبنان يف املرحلة احلالية ،على �أمل عودة امل�ستثمرين يف
املرحلة الالحقة.
أكد �شما�س �أن عودة ال�سياح وامل�ستثمرين العرب �إىل لبنان
و� ّ
مهم و�ضروري لكي تعمل العجلة االقت�صادية ب�شكل
�أمر
ّ
�صحيح .فامل�ستهلك اللبناين ا�ستُنزف ،ومل يعد يرغب يف
اال�ستهالك �أو مل يعد قاد ًرا على اال�ستهالك �إ ّال يف �أثناء فرتة
التنزيالت الكربى �أو حتى خالل فرتة الت�صفيات .وتُعترب هذه
الظاهرة كارثية على االقت�صاد ،لأنه من �ش�أنها الأكل من
�سيما يف فرتات
ح�صة الهوام�ش التجارية و�إلغاء الأرب��اح ،وال ّ
ين�ص على �أن التنزيالت يجب
الأعياد .فاملبد�أ التجاري العام ّ
تتم مرتني يف ال�سنة ،مرة بعد عيدي امليالد ور�أ�س ال�سنة،
�أن ّ
ومرة �أخرى يف نهاية ف�صل ال�صيف ،ولكن «ال�ضرورات تبيح
ّ
املحظورات» ،فاالنكما�ش االقت�صادي والعوز دفعا بالتجار �إىل
ّ
عدة مرات يف ال�سنة.
التخل�ص من الفائ�ض لديهم ّ
• ما هي اقرتاحاتكم للخروج من الأزمة؟
مير بها لبنان على خمتلف
 نظ ًرا اىل الظروف ال�صعبة التي ّنوجه
الأ�صعدة ،ال ّ
بد من م�سك الأمن بيد من حديد .وهنا ّ
حتية �إكبار �إىل اجلي�ش اللبناين و�سائر امل�ؤ�سـ�سات الأمنية على
ّ
ر�سخت الأمن وحمت لبنان و�أحبطت امل�ؤامرات
جهودها التي ّ
�ضده.
التي حيكت ّ
ي�ضاف �إىل ذلك �ضرورة حتقيق ال�شراكة بني القطاعني العام
واخلا�ص  ،PPPوتلزمي بلوكات النفط وعدم اللجوء �إىل زيادة
ال�ضرائب.
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وداع ر�سمي
�إعداد:
نينا عقل خليل
�ش ّيعت قيادة اجلي�ش
وراب��ط��ة قدماء القوى
امل�س ّلحة اللبنانية و�أهايل
بلدة عم�شيت ،وزي��ر
الدفاع الوطني وقائد
اجلي�ش الأ�سبق العماد املتقاعد فيكتور اخلوري ،حيث
�أ ّدت وحدة ع�سكرية مرا�سم الت�شريفات عند خروج
اجلثمان من امل�ست�شفى الع�سكري املركزي يف بدارو
وعند و�صوله �إىل كني�سة مار يوحنا – عم�شيت.
تر�أ�س �صالة اجلنّاز لراحة نف�س الفقيد املطران بول�س
روحانا ممثّلاً غبطة البطريرك مار ب�شارة بطر�س
الراعي ،وذلك يف ح�ضور وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ
ّ
ّلاً
ال�صراف ممث رئي�س اجلمهورية
يعقوب ريا�ض
ّ
النواب والوزراء ،ورئي�س الأركان اللواء
ورئي�سي جمل�س ّ
الركن حامت ملاّ ك على ر�أ�س وفد من كبار ال�ضباط
جمع من ال�شخ�صيات
ممثّلاً قائد اجلي�ش� ،إىل جانب
ٍ
الر�سم ّية والروح ّية والأمن ّية والدبلوما�س ّية ،ورفاق
ال�سالح واملواطنني.

كلمة قيادة اجلي�ش

وداع ر�سمي و�شعبي لوزير الدفاع الوطني
وقائد اجلي�ش الأ�سبق العماد املتقاعد فيكتور اخلوري

قيادة اجلي�ش يف وداع الراحل:

كان عنوا ًنا للتوا�ضع والع�صامية
وبعيدا من ال�سيا�سة ومغرياتها
ً

الراحل
�ألقى رئي�س الأرك��ان كلمة ن� ّ�وه فيها ب�إجنازات ّ
�سدة قيادة اجلي�ش بني العامني 1978
و�سماته البارزة خالل تو ّليه ّ
و 1983ووزارة الدفاع الوطني بني العامني  1978و.1979
ً
�سابقا للجي�ش ،فقيدنا
قائدا
نودع اليوم
ً
وجاء يف كلمتهّ :
الكبري العماد املتقاعد فيكتور اخلوري ،الذي �أفنى �سنوات
عمره يف �سبيل م�ؤ�س�سته ووطنه� ،سواء يف اخلدمة الفعلية،
ً
وقائدا للجي�ش
المعا يف جميع املراكز التي �شغلها،
�ضابطا
ً
ً
ووزي � ًرا للدفاع الوطني� ،أو بعد �إحالته على التقاعد ،رجلاً
�صلبا عنها،
مدافعا
مواظبا على التوا�صل مع م�ؤ�س�سته،
وطنيا
ً
ً
ً
ً
لاً
بكل ما �أوتي من قدرةٍ
ّ
وعام يف �سبيل خري الوطن و�أبنائه،
وخرب ٍة ومكانة.
جميعا يف
و�أ���ض��اف :لقد عرفنا ،كما ع��رف اللبنانيون
ً
�شخ�ص فقيدنا الغايل ،الكثري من ال�سمات القيادية والوطنية
املميزة ،ف�إىل جانب �شجاعته وحكمته يف اتخاذ
والأخالقية
ّ
املواقف املنا�سبة ،و�إميانه بدولة امل�ؤ�س�سات ،والتزامه الكامل
ق��رارات ال�سلطة ال�شرعية ،ك��ان على امل�ستوى ال�شخ�صي
عنوا ًنا للتوا�ضع والع�صامية واالبتعاد عن ال�سيا�سة واملغريات
ٍ
ب�صمت ،ويتعاىل على اجلراح يف
وي�ضحي
على �أنواعها ،يعمل
ّ
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حري�صا على تر�سيخ الروابط الإن�سانية
�أزمنة ال�شدائد واملحن،
ً
منوذجا
واالجتماعية بني �أف��راد العائلة الع�سكرية ،لتبقى
ً
يتكون منها الن�سيج اللبناين
للعائلة الوطنية الكربى التي
ّ
مبختلف �ألوانه و�أطيافه.
ليّ
�سدة
وتابع :لقد �شهدت البالد خالل تو
الراحل الكبري ّ
ّ
ثم وزي ًرا للدفاع الوطني ،اعتداءات �إ�سرائيلية
قيادة اجلي�شّ ،
ً
متوا�صلة ،و�أحداثا داخلية �أليمةّ � ،أدت �إىل تقطيع �أو�صال
الوطن وارتفاع املتاري�س واحلواجز بني العديد من املناطق.
ورغ��م ال� ّ
ؤولياته
�ظ��روف البالغة التعقيد التي �أحاطت مب�س� ّ
�آنذاك ،كان هاج�سه الدائم الدفاع عن ال�شرعية واحلفاظ

على وحدة اجلي�ش وتعزيز قدراته الع�سكرية ،لي�ضطلع جمد ًدا
بدوره الوطني يف �إعادة توحيد البالد وا�سرتجاع �سيادتها و�أمنها
وا�ستقرارها.
وجهه �إىل الع�سكريني
و�أردف� :أ�ستذكر هنا «�أمر اليوم» الذي ّ
يف منا�سبة عيد اال�ستقالل يف العام  ،1979حني قال:
والقوة حتمي اال�ستقالل.
قوة
ّ
اال�ستقالل ّ
ربا على ورق ،بل ممار�سةً
اال�ستقالل لي�س حالة قانونية وح ً
يوميا باحلر ّية.
وح�سا
ًّ
ًّ
ٍ
حر بني �أبنائها لتنفيذ قرار
اال�ستقالل ت�صنعه ال�شعوب
بتعاون ّ
مبد اليد
حر �صادر عن �إرادتها ،ومل يكن � ً
أبدا لي�صنع �أو ُيحمى ّ
ّ
�إىل الغري يف الظالم.
وم�صنعا للرجال،
الوطنية
حافظوا على جي�شكم مدر�سة يف
ً
ّ
ّ
حتملون راية لبنان عالية ،و�إن �سقط منكم الأخ في�سلمها
ّ
في�سلمها البنه.
لأخيه ،و�إن �سقط الأب
و�أ�ضاف� :أيها الرفيق العزيز ،ا�ستودعتنا امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
�أمانة يف الأعناق .وبدورنا ،نعاهدك اليوم �أ ّنها يف � ٍ
أيد �أمينة،
و�أننا عازمون �أكرث من � ّأي وقت م�ضى على متابعة م�سرية
ا�شتدت امل�صاعب والتحديات،
ال�شرف والت�ضحية والوفاء ،مهما
ّ
�سي ًدا
و�أ ّننا ثابتون على الق�سم ،ق�سم الدفاع عن الوطن،
ً
واحدا ّ
رائدا.
ومنوذجا �
حرا م�ستقلاً ،
إن�سانيا وح�ضار ًيا ً
ً
ً
ًّ
أحر التعازي
وختم
ّ
متوج ًها با�سم العماد قائد اجلي�ش ،ب� ّ
ٍ
ّ
وعميق املوا�ساة �إىل كل فرد من �أفراد امل�ؤ�س�سة ،و�إىل �أهل الفقيد

أبية عم�شيت ،ولتبق ذكراه
و�أقربائه و�أ�صدقائه و�أبناء بلدته ال ّ
الطيبة منارة لأجيال امل�ؤ�س�سة ،ولتكن يف م�شيئة اللـه
وم�آثره
ّ
مما ي�شرح ال�صدور وميلأ القلوب
ويف ح�ضور هذا اجلمع العزيزّ ،
مب�شاعر ال�صرب وال�سلوان.

نبذة عن حياة الراحل
 من مواليد  1929/1/1يف عم�شيت – جبيل.تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط بتاريخ .1948/10/9
 ّ ُر ّقي �إىل رتبة مالزم اعتبا ًرا من  ،1950/10/9وتد ّرج يف الرتقيةعدة
حتى رتبة عميد اعتبا ًرا من  ،1977/3/28متو ّل ًيا خاللها ّ
وظائف قياد ّية منها :قائد كتيبة ،رئي�س �أركان لواء ،قائد
�سالح ورئي�س مكتب الدرا�سات والتّ نظيمات والتخطيط.
قائدا للجي�ش بتاريخ  ،1978/8/2ووزي ًرا للدفاع الوطني
 ُعينًّ
من  1978/12/20ولغاية .1979/7/16
 �أُحيل على التقاعد بتاريخ .1983/5/22 حائز:• ميدالية فل�سطني التذكارية يف العام .1949
الف�ضية يف العام .1959
• ميدالية الإ�ستحقاق اللبناين
ّ
• و�سام  31كانون الأول  1961التذكاري يف العامني  1961و.1971
• و�سام احلرب ذو النجمة الربونز ّية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
ف�ضي م�سعف.
• و�سام اال�ستحقاق – ّ
• و�سام احلرب.
• و�سام اال�سحقاق اللبناين من الدرجة الأوىل.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة كومندور.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط �أكرب.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش وتهانيه ّ
عدة ّ
عدة دورات درا�سية يف لبنان ويف فرن�سا والواليات املتحدة
 تابع ّالأمريكية.
 مت�أهل وله ثالثة �أوالد.العدد 381
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اجلي�ش
واملجتمع

�إعداد :تريز من�صور

«�إيدي و�إيدك يا ع�سكر»

احتفال يف يوم الإعالم الأمني

يف منا�سبة يوم الإعالم الأمني،
وتعزي ًزا ال�سرتاتيجية الت�ضامن
والتعاون مع امل�ؤ�س�سات الأمنية
ّ
نظمت جمعية
والع�سكرية،
�أ�صدقاء ق��وى الأم��ن يف لبنان
ال�شمايل وجامعة ال��ع��زم يف
اً
احتفال تكرمي ًيا
طرابل�س،
للإعالم الأمني املقروء (جملة
اجلي�ش ،جملة الأم��ن وجملة
الأم��ن العام)� .أقيم االحتفال
حتت عنوان «�إي��دي و�إي��دك يا
ع�سكر» ،يف ح�ضور العميد الركن
عالء الدين ناجي ممثلاً العماد
قائد اجلي�ش ،رئي�س جمعية
�أ�صدقاء ق��وى الأم��ن يف لبنان
الدكتور عبد الغني هرمو�ش،
رئي�س جامعة العزم الدكتور فريد
�شعبان ،وعدد كبري من النواب
والهيئات ال�سيا�سية والع�سكرية
والإع�لام��ي��ة واالجتماعية
والأكادميية والثقافية.

عقيدة اجلي�ش الإعالمية

ممثل قائد اجلي�ش العميد
الركن ناجي� ،ألقى كلمة
يف االح��ت��ف��ال ،ق���ال فيها:
لي�س يف ح�ساب قيادة اجلي�ش
يف �أي وق��ت من الأوق���ات ويف
�أي ظ��رف م��ن ال��ظ��روف� ،أن
يكون الإع�لام الع�سكري
ّ
املتمثل مب��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه ،و�سيلة
للتناف�س وللت�سابق مع و�سائل الإعالم
املحلية� ،أو للرتويج الدعائي بهدف
حتقيق م�صالح خا�صة بامل�ؤ�سـ�سة على
ح�ساب امل�صلحة العامة .بل كان دور
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جامعا،
وطنيا
هذا الإعالم وال يزال ،دو ًرا
ً
ً
ينبع من عقيدة اجلي�ش ور�سالة لبنان،
التي �آمن بها اللبنانيون على اختالف
منزه
مكوناتهم و�أطيافهم .دور
متجرد ّ
ّ
ّ
عن ال�سيا�سة والطائفية ،وعن كل ما

من �ش�أنه الإ�ضرار بامل�صلحة الوطنية.
وحدد العميد الركن ناجي اخلطوط
ّ
العري�ضة لأه��داف الإع�لام يف امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ب��الآت��ي :مواكبة جهود
اجلي�ش خالل العمليات الع�سكرية

والأمنية ،لإطالع املواطنني على الوقائع
والتطورات ،رفع معنويات الع�سكريني،
غر�س ال��روح الوطنية والع�سكرية يف
�سيما
نفو�سهم وتوجيههم و�إر�شادهم ،ال ّ
ّ
املحطات ال�صعبة ،تعزيز التوا�صل
يف �أثناء
بني اجلي�ش واملجتمع امل��دين ،وتو�ضيح
ً
دح�ضا
احل��ق��ائ��ق �أم���ام ال����ر�أي ال��ع��ام،
ً
للمغالطات �أو لل�شائعات ،وم�ساهمة يف
ن�شر الوعي الوطني.

ج�سور التوا�صل بني امل�ؤ�سـ�سة
واملجتمع املدين

أك��د ممثل القائدّ � ،أن
ا�ستطراداّ � ،
ً
حتقيق هذه الأهداف ب�شكل م�ستدام،
ال �سيما يف ظل الأخ��ط��ار والتحديات
التي تواجه الوطن ،ويف مقدمها خطرا
العدو الإ�سرائيلي والإره����اب ،ويف ّ
ظل
التطور املت�سارع لتكنولوجيا الإعالم
ّ
واالت�صاالت ،ا�ستدعى �إقامة املزيد من
ج�سور التوا�صل بني امل�ؤ�سـ�سة واملجتمع
املدين ،ومنها على �سبيل املثال ال احل�صر:
تو�سيع دائرة التعاون بني مديرية التوجيه
وو�سائل الإع�لام واجلامعات الوطنية،
�إ���ش��راك الطالب يف �إع���داد املل�صقات
الإعالنية خالل املنا�سبات الوطنية،
تطوير م��وق��ع اجلي�ش على �شبكة
الإن�ترن��ت ،وتطوير خمتلف املن�شورات
وخ�صو�صا جملتي
ال�صادرة عن املديرية،
ً
اجلي�ش وال��دف��اع ال��وط��ن��ي .وكذلك
تطوير برنامج اجلنديّ ،
وبثه عرب موقع
اجلي�ش و�أثري معظم الإذاعات املحلية،
ت�أمني تقنيات النقل املبا�شر ،و�إن�شاء فرع
موقع التوا�صل االجتماعي ،بالإ�ضافة
�إىل ح�ساب خا�ص باجلي�ش على موقع
«ت��وي�تر» و�صفحة «ال��ف��ي�����س ب���وك»،
والتطبيق الإلكرتوين .LAF Shield
و�أ���ض��اف العميد ال��رك��ن ن��اج��يّ � :إن
مواظبتكم على ت��ك��رمي اجلي�ش،
ه���ي يف احل��ق��ي��ق��ة ت��ك��رمي منكم
ولكم ،فكما تنب�ض حمبة اجلي�ش يف
قلوب �أهايل طرابل�س الفيحاء وعكار
�وم��ا ،تنب�ض حمبتهم
وال�����ش��م��ال ع��م� ً

يف قلب اجلي�ش .فهنا مربط خيله
ومقلع �أبطاله ودروب �شهدائه ،وهنا
املتج�سد
ال�شرف امل�صون بالوفاء ،والوفاء
ّ
بالت�ضحية ،وهنا التاريخ الأ�صيل الذي
نقر�أه على �صفحات العيون وق�سمات
الوجوه والأي��ادي البي�ض ،فنفهمه من
دون جهد �أو عناء ،ومن دون حاجة �إىل
�إعالن �أو �إعالم.

�شكر وتقدير

توجه العميد الركن ناجي
يف اخلتام ّ

بال�شكر �إىل جمعية �أ�صدقاء قوى الأمن
يف لبنان ال�شمايل وجامعة ال��ع��زم يف
حمي ًيا فيهم الروح الوطنية،
طرابل�س،
ّ
�شاك ًرا لهم �إقامة هذا اللقاء الأخوي،
ل��ق��اء التعبري ع��ن التقدير ل�ل�إع�لام
الع�سكري والأمني ،ومن خالله تقدير
اجلي�ش وامل�ؤ�س�سات الأمنية ،التي ت�ستمر
وفية للق�سم� ،أمينة على ت�ضحيات
ّ
�شهدائها الأبرار الذين بذلوا �أرواحهم يف
�ساحات الواجب ،ليبقى لنا وطن نفتخر
ونعتز ب�أ ّننا �أبنا�ؤه املخل�صون.
به،
ّ
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خدمات
طبية

�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة

يوا�صل امل�ست�شفى الع�سكري املركزي تعزيز
م�سج ً
ال العديد
خدماته الطبية وتطويرها
ّ
من الإجنازات والتي كان �آخرها عملية زرع
جهاز  Alfa Pumpملعاجلة ا�ست�سقاء البطن
بت�شمع الكبد .هذه العملية هي
ملري�ض م�صاب ّ
الأوىل من نوعها يف لبنان ،وملعرفة املزيد،
كان لنا لقاء مع املقدم الطبيب �صالح عز
الدين ،رئي�س فرع التنظري واجلهاز اله�ضمي يف
امل�ست�شفى الع�سكري املركزي.

ت�شمع الكبد
ما هو ّ

يف ب��داي��ة احل��دي��ث يو�ضح امل��ق��دم عز
الدين ماهية ت�شمع الكبد فيقول:
للكبد دور �شديد الأه��م��ي��ة يف حياة
الإن�سان ،فهو م�س�ؤول عن �إزالة ال�سموم
التي تدخل ج�سم الإن�سان وعن طرحها
خارجه ،وتنظيم كمية املياه يف البطن
وم�ستوى ال�سكر يف الدم .كذلك ،فهو
ينتج الع�صارة ال�صفراء امل�س�ؤولة عن ه�ضم
املواد الدهنية وامت�صا�صها من اجلهاز
اله�ضمي ...وبالتايل ،عندما ي�صاب
الكبد بالق�صور الوظيفي ،ن�صبح �أمام ما
«ت�شمع الكبد».
ي�سمى
ّ
ّ
م�سببات هذا املر�ض عديدة �أبرزها:
ّ
الإدمان على �شرب الكحول ،والإ�صابة
بالتهاب الكبد الفريو�سي من النوعني
باء وجيم  ،Hepatites B/Cما ي�ؤدي �إىل
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يف امل�ست�شفى
الع�سكري املركزي
عملية زرع جهاز
للكبد هي الأوىل
من نوعها يف لبنان
ت�آكل اخلاليا املوجودة يف الكبد .وهناك
م�سببات ا�ستقالبية Métabolique
ّ
ّ
وراثية تتمثل برتاكم ملادة الفروكتوز
�أو الغلوكوز � Glucogenoseأو الدهون
 Steatoseيف الكبد وعدم قدرته على
ّ
والتخل�ص
ه�ضمها
فتتجمع
منها،
ّ
يف داخله وحتدث
ّ
ت�ضخ ًما فيه.

�أعرا�ض هذا
املر�ض وعالجه

تقت�صر �أع��را���ض
ه�����ذا امل����ر�����ض يف
امل��رح��ل��ة الأول��ي��ة
على الإح�سا�س
بالإرهاق وال�ضعف

العام ،وفقدان ال�شهية وال�شعور بالغثيان
وال��ق��يء ،بالإ�ضافة �إىل �آالم يف البطن
ونق�صان يف ال��وزن و�ضعف القدرة على
الرتكيزّ � ...أم��ا يف املراحل املت�أخرة،
فتحدث م�ضاعفات خ��ط�يرة منها،
ارتفاع ال�ضغط يف الوريد الكبدي البابي
ال��ذي يحمل ال��دم من �أع�ضاء اجلهاز
مما
اله�ضمي والطحال �إىل الكبدّ ،
ّ
ت�ضخم الأوعية الدموية يف املعدة
ي�سبب
واملريء .يف هذه احلالة ،يعيد اجل�سم بناء
�أوعية جديدة لكي تغذي الكبد ،وهذه
ّ
املت�ضخمة ت�سمى بالدوايل ولها
الأوعية
جدار رفيع ،و�إذا انفجر �أحدها ي�سبب
ً
نزيفا مميت.
ت�شمع الكبد � ً
أي�ضا،
من م�ضاعفات
ّ
انخفا�ض كمية الألبومني وا�ست�سقاء
البطن ال�بري��ت��وين� ،أي وج��ود �سائل يف
الغ�شاء الربيتوين (يظهر على املري�ض
انتفاخ كبري يف البطن) ،وهذه احلالة
ميكن معاجلتها بالأدوية املد ّرة للبول
يف املراحل الأوىل .ويف حال عدم ا�ستجابة
يتم �إج��راء
املري�ض للعالج بالأقرا�صّ ،
عملية تق�ضي ب�سحب كمية من
ال�سوائل املتجمعة بكرثة يف جتويف
البطن وتعوي�ض الألبومني .امل�شكلة � ّأن
ّ
يتطلب دخول امل�ست�شفى
هذا الإج��راء
ٍ
دوري ،وه��و مكلف م��اد ًي��ا
ب�شكل
ّ
ومرهق ج�سد ًيا للمري�ض ولذويه على
ً
�سهال كون املري�ض
حد �سواء .وقد نخاله
ّ
يف النهاية ي�شعر بالتح�سن ،ولكن ال

بد من الإ�شارة �إىل � ّأن هذا املر�ض �سريع
ّ
التطور ،وال ميكن عالجه �أو ال�شفاء
ّ
منه .والأم���ل الوحيد للمر�ضى الذين
ي�صابون به هو القيام بعملية زرع كبد.
ح��ال� ً�ي��ا ،ال ي��وج��د يف ل��ب��ن��ان مركز
متخ�ص�ص لهذا ال��ع�لاج ،يقول املقدم
الطبيب عز الدين ،لذلك تر�سل امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية املر�ضى ال��ذي��ن ت�ستدعي
حالتهم زرع كبد �إىل م�ست�شفى وادي
النيل يف م�صر ،مبوجب بروتوكول تعاون
بني الطرفني (متّ �إر�سال  6حاالت حتى
ّ
وتكللت عملياتهم بالنجاح).
الآن
يف الآون��ة الأخ�يرة ،ا�ستقبل امل�ست�شفى
ً
مري�ضا يف الـ 65من
الع�سكري املركزي
العمر( ،ه��و ال�سيد غ��ازي حممد وال��د
امل�ؤهل �أول غ�سان الرتك من فوج التدخل
ت�شمع الكبد ب�سبب
اخلام�س) يعاين
ّ
تراكم دهني فيه  ،Steatoseوحالته
متدهورة ل��درج��ة �إ�صابته با�ست�سقاء
ولكن و�ضعه ال�صحي واحلياتي
البطن،
ّ
مقبول.

العملية

�أعطي العالج املنا�سب بالأدوية ولكنّ ه
مل يتجاوب معه ،فبات يدخل امل�ست�شفى
ّ
احلل الوحيد
دور ًيا .وكما �سبق وذكرنا،
حلالته هو زرع كبد .غري � ّأن هذا احللّ
ت��ع��ذّ ر � ً
أي�ضا ب�سبب ع��دم ت��واف��ر واه��ب
منا�سب .وقد كان للم�ؤ�س�سة الع�سكرية
ات�صال مع الدكتور �صايف دقماق من

م�����س��ت�����ش��ف��ي��ات
باري�س – فرن�سا،
وه���و اخت�صا�صي
يف عمليات زرع
الكبد وجراحته،
ع��ر���ض��ت عليه
احل��ال��ة ،ف��اق�ترح
�إج������راء عملية
ب�����س��ي��ط��ة ت��ق��وم
ع��ل��ى ت��رك��ي��ب
ج����ه����از Alfa
 Pumpمن �إنتاج
�شركة  Sequanaال�سوي�سرية ،والذي
معتمدا يف جميع الدول الأوروبية
بات
ً
والواليات املتحدة الأمريكية.
تقت�صر هذه العملية على �سحب املياه
من الغ�شاء الربيتوين ،وتركيب اجلهاز
الذي يقوم ب�سحب ال�سوائل املرتاكمة
لي�صرفها
يف البطن وحتويلها �إىل املبولة
ّ
املري�ض ب�شكل طبيعي ،كما ي�سحب
امل��واد املغذية (الألبومني) ويعيدها �إىل
اجل�سم .ينجز هذا اجلهاز ح��واىل %80
من مهمة الكبد والـ %20الباقية منها
تتممها الأدوية ،وبالتايل يكمل املري�ض
ّ
ملدة �أق�صاها
حياته (يخدم هذا اجلهاز ّ
ن�سبيا من
� 5سنوات) ب�شكل �أف�ضل
ً
دخول امل�ست�شفى الدوري وما ي�صحبه من
�إجراءات ،ريثما يتوافر واهب منا�سب.
وق���د ح�����ض��ر ال��دك��ت��ور دق���م���اق �إىل
امل�ست�شفى الع�سكري املركزي ،و�أجرى

العملية التي ه��ي الأوىل م��ن نوعها
يف لبنان ،وي�ضيف املقدم الطبيب عز
الدين� ،شاركته يف �إجرائها �إىل جانب
العقيد الطبيب فهد عبد الله (رئي�س
ق�سم التخدير والإن��ع��ا���ش) ،والعقيد
الطبيب علي خليل (رئ��ي�����س ق�سم
اجلراحة العامة).
تكللت العملية بالنجاح ،وتتابع
�شركة  Sequanaاجلهاز من �سوي�سرا،
وتر�سل �إىل امل�ست�شفى الع�سكري تقري ًرا
دور ًيا عن عمله.
يف اخل��ت��ام� ،أ���ش��ار املقدم الطبيب عز
ال��دي��ن �إىل � ّأن الطبابة الع�سكرية
دائما �إىل تقدمي �أف�ضل اخلدمات
ترمي
ً
الطبية للم�ستفيدين ومعاجلتهم
ب�أف�ضل التقنيات احلديثة ،وذلك بنا ًء
على توجيهات دائمة من العماد قائد
اجلي�ش.
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ّ
حمطات
�إعداد :جان دارك �أبي ياغي
ق ّلد رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون،
الفنان �إيلي �شويري و�سام الأرز الوطني من
رتبة كومندور ،يف حفل �أقيم يف الق�صر
اجلمهوري يف بعبدا ،وذلك يف بادرة تكرمي
خا�صة ب�أحد رواد الفن اللبناين الأ�صيل الذي
تنوع عطا�ؤه �صو ًتا و�أحلا ًنا وق�صائد و�أنا�شيد وطنية ،من هياكل بعلبك
ّ
والأرز �إىل الدول العربية وم�سارح العامل ،وبنى لنف�سه على مدى ن�صف
قرن عمارة من �أجمل التجارب الفنية الغنية والأ�صيلة.
ح�ضر احلفل وزيرا الثقافة غطا�س خوري والدولة ل�ش�ؤون رئا�سة
اجلمهورية بيار رفول ،وال�سيدتان مرياي عون ها�شم وكلودين عون
روكز وكبار امل�س�ؤولني يف رئا�سة اجلمهورية ،ومدعوو املحتفى به من
املكونة من بناته الثالث و�أحفاده و�أ�صدقائه.
�أفراد عائلته ّ

ق ّلد الف ّنان �إيلي �شويري و�سام الأرز الوطني
رئي�س اجلمهورية :بتكرميك منحتنا فر�صة الإ�ضاءة على وجه لبنان امل�شع
الرئي�س عون

ّ
ا�ستهل احلفل بكلمة للرئي�س عون
ؤكدا
�أ�شاد فيها مبزايا املحتفى به ،م� ً
� ّأن« :كل تكرمي لفنان من لبنان هو
�إعادة خلق لهوية هذا الوطن الأ�صيلة،
فكيف �إذا كنا اليوم يف ح�ضرة ن�سيم
م��ن ن�سائم بعلبك ،وحل��ن حمفور يف
ال��وج��دان الوطني وال�شعبي ،وق�صيدة
م�شبعة بالعنفوان ،و�صوت يختزن حنني
املا�ضي يف خواب من تراث� .إيلي �شويري،
ب��ك يليق التكرمي و�أن���ت الآت���ي من
زمن الكبار .انطبع فيك حب الوطن،
ف�سخرت له كل مواهبك ،لتظل الأر�ض
م�سيجة بالع�سكر الذي غنيت له ،وا�سم
ّ
لبنان مكتو ًبا على �شم�س ال تغيب.
ّ
طلتك بيننا تخربنا الكثري عن عظمة
الفن اللبناين ،وعن م�سرحيات حتتل
الذاكرة ،و�أ�صوات ع�شقناها ،وحوارات
مغناة ترفع الروح �إىل حيث يعلو احللم
واحلياة .ويف قلب هذه العظمة ،يحتفظ
ا�سم �إيلي �شويري مبكانته .مل حتجبه
زحمة عباقرة لبنان ،ومبدعي اللحن
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والكلمة ،وحم�تريف اخللق الفني ،بل
ان�صهر بوهجها وان�صهرت بفرادته،
ف��ت��م��اي��زت ب�صماته م��ن��ذ �أك�ث�ر من
خم�سني �سنة يف خط فني له يف ر�صيد
الأغ��اين الوطنية املتوهجة ،ما له من
�أغاين الفرح واحلب واالحتفاء باحلياة».
و�أ���ض��اف���« :ش��ك� ًرا ل��ك �أي��ه��ا الفنان
الكبري �إيلي �شويري ،لأ ّنك بتكرميك
منحتنا فر�صة الإ�ضاءة على وجه لبنان
امل�شع ،و�سط امل�صاعب والتحديات التي
ت�شغلنا وت�شغل ال�شعب اللبناين عن
الأنوار الكثرية التي ما زالت تتدفق من
عظيما
�شعبا
ً
�أعماق �أبنائه ،وجتعل منه ً
قاد ًرا على اجرتاح حياة �أف�ضل».

�شويري

بعد تقليده الو�سام� ،ألقى الفنان �شويري
دائما عندما
كلمة جاء فيها« :كنت ً
ي�س�ألونني �إذا ما ك��ان ل��دي من عمل
جديد �أعددته للجي�ش �أو للعهد� ،أجيبهم
ب�أن حياتي كلها وعطائي كله ،بقدر
م��ا منحني ال���رب م��ن م��واه��ب ،هما

كرمى لعيون هذه الأر���ض وهذه الدولة
وهذا الوطن».
و�أ�ضاف« :كتبت وغنّ يت طوال حياتي
من دون �أن يطلب �أحد مني ذلك .وهذا
ك��ان �أك�بر و�سام يل و�أك�بر تكرمي.
أتكر�س �إىل جانب
واليوم ي�شرفني �أن �
ّ
رئي�س ب�لادي� ،أط��ال الله بعمره ،الذي
�أن�شدت له منذ � 15سنة «عر�سك جايي
يا بطل» و«الدنيي م�ضوايي» و«ح�صانك
بريق جبل»« ،جنومك مرايي»�« ،إنت
البطل» و«نحنا �أهلك»�« ،شعبك كلو
عم يندهلك»« ،رد وقلو جايي»».
وتابع�« :إن و�سام الأرز اليوم هو عيد
لكل الأغاين التي غنيتها .و�إين �أ�شكر
من عاد وقربني من الأرز� ،أ�شكر فخامة
رئي�س ب�لادي و�أق���ول ل��ه� :أل��ف �شكر،
�أطال الله بعمرك وعمر هذا البلد ،مع
الدعاء �أن ي�شهد على �إيامك العز والفرح
والبحبوحة».
يف اخلتام� ،أقيم كوكتيل للمنا�سبة،
والتقطت ال�صور التذكارية ،فيما كانت
�أغ��اين الفنان �شويري ت�صدح يف �أرج��اء

الق�صر اجلمهوري.

�سطور من �سرية

غرق �إيلي �شويري منذ بداياته يف حبه
لوطنه وترجم ع�شقه لأر�ضه ب�أنا�شيد

وطنية نرثها على جبني لبنان .ونبتت
رددوه��ا يف كل
يف نفو�س �أبنائه الذين ّ
زمان ومكان و�صارت ل�سان حالهم يف
�أي��ام احلرب وال�سلم« .بكتب ا�سمك
يا ب�لادي»�« ،صف الع�سكر»« ،تعال
وتتعمر يا دار»« ،ي��ا �أه��ل الأر�ض»…
جميعها �أغ� ٍ
�ان �شكلت عالمة فارقة
فميزته
الفنية
يف م�سرية ايلي �شويري
ّ
ّ
عن �سواه من �أبناء جيله ،وذاع �صيته
مرجعا
يف لبنان والعامل العربي و�صار
ً
معتمدا يف قامو�س الأغ��اين الوطنية.
ً
ف�إيلي �شويري الذي عرف ب�أبي الأنا�شيد
الوطنية ،كان الفن بالن�سبة �إليه منذ

إح�سا�سا يتلم�سه يف
هو�سا يعي�شه و�
ً
�صغره ً
�شكل غري مبا�شر.
ولد �إيلي �شويري يف بريوت العام  .1939هو
اخلام�س بني �أ�شقائه ،بعد �صبيني وبنتني.
ّ
حملة املزرعة ،م�سقط ر�أ�س
ترعرع بني
وال���ده ،والأ�شرفية
ح���ي���ث ع��ا���ش��ت
ال��ع��ائ��ل��ة يف حي
ّ
مكلل بالقرميد.
يف عرزال ال�ساحة،
ب�����د�أ يكت�شف
ق��درات��ه ال�صوتية.
ك������ان ي��ح��ف��ظ
�أب������رز م���ا غ��نّ ��اه
ع���ب���د ال����وه����اب
ك���ل���ث���وم
و�أم
و�أ����س���م���ه���ان .يف
اخلام�سة ع�شرة،
� ّأ�س�س مع �أترابه
ج��وق��ة غنائية،
ك��ان ي��ردد فيها
املواويل البغدادية
ال���ت���ي ح��ف��ظ��ه��ا
ع��ن وال����ده� .أح��د
رف��اق الكار وجه
�إليه دع��وة لق�ضاء
ف��ت�رة ن��ق��اه��ة يف
الكويت ،فوافق.
ه���ن���اك وب��ي��ن��م��ا
ك��ان يعرب �أح��د ال�����ش��وارع ،ق��ر�أ الفتة
كتب عليها «دار الإذاعة الكويتية»،
وكانت يف مرحلتها التجريبية اجلديدة
مطلع ال�ستينيات .انت�سب �إليها م�ؤد ًيا
يف فرقتها الغنائية ،بعدما خ�ضع
الختبار �أ�شرف عليه مو�سيقيون من
فرقة �أم كلثوم.
���ص��ار ي��ن��ام يف اال���س��ت��دي��و ،ب�ين الآالت
و�شجعه املطرب الراحل عو�ض
املو�سيقيةّ ،
الدوخي� ،إىل جانب امللحن امل�صري مر�سي
احلريري على ّ
تعلم العزف على العود.
ت�شاء امل�صادفة �أن ت�صل �إىل الكويت
فرقة «الأن���وار» مل��روان وبديعة ج��رار مع

توفيق البا�شا وزك��ي نا�صيف واملخرج
ن��زار ميقاتي� ،إىل جانب �سعاد ها�شم
قدموا يومها حفالت يف
ووديع ال�صايفّ .
�صالة «الأن��دل�����س» ،وح�ضرت «الإذاع��ة
الكويتية» لت�سجيل الأغاين .فور عودته،
كان روميو حلود ي�ستعد لعر�ض م�سرحية
«ال�شالل» يف «مهرجانات بعلبك»،
ف�شارك معه .يف هذا الوقت ،انت�سب �إىل
كور�س «�إذاعة ال�شرق الأدنى» و«الإذاعة
وتعرف �إىل اليا�س الرحباين
اللبنانية»
ّ
فعرفه
ال��ذي ك��ان يعمل يف الإذاع���ةّ ،
�إىل الأخوين عا�صي ومن�صور الرحباين
وكانت له معهما م�سرية طويلة (�أكرث
من  25عملاً )� .أ�سندا �إليه دور «ف�ضلو»
يف م�سرحية «ب��ي��اع اخل���وامت» العام
 ،1964ويف ال�شريط ال�سينمائي الذي ّوقعه
وكرت
يو�سف �شاهني يف العام التايل.
ّ
ال�سبحة ،فعمل يف كل امل�سرحيات التي
ّوقعها الرحابنة ،من «دواليب الهوا»
�إىل «�أيام فخر الدين» ،و«هالة وامللك»،
و«ال�شخ�ص» ،و«ناطورة املفاتيح» ،و«�صح
اً
و�صول �إىل «مي�س الرمي» .وهو
النوم»…
يعترب تلك احلقبة وك�أنها حلم من
خولته خو�ض �أجمل
ق�ص�ص الأ�ساطري ّ
التجارب الفنية...
حتول
مع «بكتب ا�سمك يا بالدي» ّ
�شويري �إىل �أب حقيقي للأغنية الوطنية.
وقف �إىل جانب ال�شحرورة �صباح على
اخل�شبة يف م�سرحية «�ست الكل»،
ّ
وحلن لها �أول �أغنية «تعال وتتعمر يا
دار» .كتب �أغاين لوديع ال�صايف ،مثل
«زرع��ن��ا تاللك يا ب�ل�ادي»« ،بلدي»،
«�إنت و�أنا يا ليل»« ،من يوم من يومني»،
«يا بحر يا دوار».
يف العام  ،1965تزوج �إيلي �شويري من
عايدة �أبي عاد ورزق منها ثالث بنات:
حاليا ال
نيكول وك���ارول و�سيلينا.
ً
ّ
يكلف نف�سه عناء متابعة جمريات
ال�ساحة الفنية ،ويقول« :اليوم �أنا م�ش �أنا
وما يجري ال يعنيني وال يثري اهتمامي.
ت��ردي الواقع الفني ،وال
�أع��اين ب�سبب
ّ
�سيما �أنني جئت من حقيقة البارحة».
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التطوع يف الدفاع
املخطط بالأربعة �إىل
ّ
ليتمكنوا من دخول الق�صر ليلة
املدين
ّ
توقيع الكتاب و�سرقته.
املتطوعون
يف ف�ترة التدريب ،يخترب
ّ
ال��ر���س��ال��ة الإن�����س��ان��ي��ة ل��ل��دف��اع امل��دين،
من خالل ق�ص�ص حياتية� :إم��ر�أة تلد يف منت�صف الطريق،
فت�ساعدها �سمر (ماغي بو غ�صن) التي ت�شهد والدة طفل على
بعيدا عن تلك
يديها ،فتولد لديها رغبة يف حياة خمتلفة
ً
التي قادتها �إىل التخطيط لل�سرقة.
هرة عالقة على
وتتواىل املواقف والتجارب :منزل يحرتقّ ،
ال�شجرة ،كلب عالق على �شرفة املنزل ،حوادث طرق ،تنقلنا
ومتطوعيه.
�إىل عامل الدفاع املدين
ّ

عر�ض فيلم «ولعانة» لعائالت ال�شهداء
�شخ�صا من عائالت الع�سكريني ال�شهداء
ّلبى ح��واىل 40
ً
و�أبنائهم ،دعوة م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري،
حل�ضور الفيلم ال�سينمائي «ولعانة» ،يف �سينما «»LE MALL
 �ضبيه.الق�صة تبد أ� من خمطط ت�شرتك فيه ماغي بو غ�صن ،ح�سني
مقدم ،و�سام �صباغ وكري�ستيان الزغبي ل�سرقة رجل الأعمال
بيار �شمعون خ�لال توقيعه كتابه داخ��ل ق�صره .وق��د � ّأدى

يتغيرّ جمرى الأحداث
م��ع ن�شوء ق�صة حب
جميلة بني كارلو�س
ع������ازار وم���اغ���ي بو
غ�صن يف الفيلم،
ال���ت���ي ت���ع���اون���ه يف
م���واج���ه���ة رج���ل
ا�ستغاليل طامع
ب�أر�ضه...
ال��ف��ي��ل��م ال���ذي
كتبت ق�صته
ك��ل��ود �صليبا
و�أخ��رج��ه �إيلي
ح��ب��ي��ب ،من
النوع العائلي الكوميدي اخلفيف،
برع �أبطاله يف �إي�صال املطلوب منهم ب�أداء
عفوي.
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جمتمع
اجلي�ش

جمتمع اجلي�ش

جمتمع اجلي�ش

ما�ستري يف اجلغرافيا
للنقيب الط ّيار
ندمي دبيان

الطيار
حاز النقيب
ّ
ن���دمي ري��ا���ض ذب��ي��ان
���ش��ه��ادة م��ا���س��ت�ير يف
اجل��غ��راف��ي��ا (م�����س��ار
جغرافيا ب�شرية) ،من
ّ
كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية يف اجلامعة
اللبنانية .
الطيار ذبيان ر�سالته التي متحورت حول
ناق�ش النقيب
ّ
«املجال اجلغرايف واحليوي لقرية نيحا ال�شوف ،يف ا�ستخدام
نظم املعلومات اجلغرافية واال�ست�شعار عن بعد» ،ونال بنتيجة
جدا.
جيد ً
مناق�شة الر�سالة تقدير ّ
جمتمع اجلي�ش

جمتمع اجلي�ش

جمتمع اجلي�ش

�إجازة يف
اجلغرافيا
للمالزم
�أول رائد
كليب

ن������������ال
امل�لازم �أول
رائد �شامل
ك��ل��ي��ب
م���ن ل���واء
امل���������ش����اة
ال�ساد�س� ،إجازة يف اجلغرافيا (م�سار ت�أهيل وتنظيم
ّ
كلية الآداب والعلوم
امل��ج��ال اجل��غ��رايف) ،م��ن
الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.
جمتمع اجلي�ش

نتائج �سحب التومبوال ال�سنوي يف م�ؤ�س�سة االقت�صاد
�أعلنت م�ؤ�س�سة االقت�صاد �أنه أُ�جري
بتاريخ  2017/2/10يف مركزها الرئي�س
يف بدارو� ،سحب التومبوال على �سيارة
 Nissanموديل  ،2017بالإ�ضافة �إىل
جوائز �أخرى.
وقد فاز ال�سيد يو�سف دلباين (مدين)
ّ
وت�سلمها بتاريخ 2017/2/13
بال�سيارة
يف ح�ضور ال�ضباط املعنيني .كذلك،
ّ
ت�سلم الرابحون الآخ��رون جوائزهم،

وكانت على النحو الآتي:
  Tredmillت��ق��دم��ة م�ؤ�س�سةاالقت�صاد للمعاون ح�سن كركلي.
��راد تقدمة م�ؤ�س�سة االقت�صاد
 ب� ّللمقدم عبد الرحمن �شاهني.
 د ّراج���ة هوائية تقدمة م�ؤ�س�سةاالق��ت�����ص��اد ل��ل��رق��ي��ب �أول روج��ي��ه
�أنطونيو�س.
لاّ
 ق�سيمة �شراء ثريا تقدمة حم تمرحبا للرقيب �أول �شربل يعقوب.
 ه��ات��ف خليوي SUMSUNG G7تقدمة م�ؤ�س�سة االقت�صاد للمجنّ د
املمددة خدماته حممد قا�سم.
ّ
  UPSتقدمة م�ؤ�س�سة �سعيد يتيماملمددة خدماته خالد غدادا.
للمجنّ د
ّ
  DVDتقدمة م�ؤ�س�سة االقت�صادللعريف حممد بزيع.
 ق�سيمة ���ش��راء بقية  100دوالر�أم�يرك��ي تقدمة بوتيك دي موند

للرقيب �أول غربيال �سفر.
 ق�سيمة �شراء م�أكوالت بقيمة 50دوالر �أمريكي تقدمة مزارع تعنايل
للمعاون �أول �سامر الغ�صني.
 ق�سيمة �شراء م�أكوالت بقيمة 50دوالر �أمريكي تقدمة مزارع تعنايل
للعريف مفيد قا�سم.
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حم�سن دلول «خواطر وعرب ...يف ال�سيا�سة والفل�سفة والدين»
العناوين يف هذا الكتاب للوزير ال�سابق
حم�سن دل���ول ،منف�صلة يف تواليها،
ولكنها متّ �صلة يف روحيتها وجوهرها
ومراميها.
�إنها خواطر �ساخنة يف طبيعتها ،كما
جاء يف توطئة الكاتب يو�سف مرت�ضى،
لأنها تتو ّلد من خما�ض ثقافة وجتربة
عميقتني وغنيتني مرتاكمتني بالزمن
وامليدان ،وهي � ً
معبة وحتمل ر�ؤية
أي�ضا
رّ
للحا�ضر وامل�ستقبل العربيني ،م�صقولة
مبعاناة املمار�سة و�صفاء الذهن.
يطرح الكتاب �أ�سئلة وت�سا�ؤالت جتول
يف خاطر ك� ّ�ل منا ح��ول ما نعي�شه يف
عاملنا العربي املرير� ،أين �أ�صبنا؟ و�أين �أخط�أنا؟ و�إىل �أين امل�صري؟
هي خواطر ِ
وع رَب ،تطرق �أبواب ال�سيا�سة والفل�سفة والدين ،من خلفية البحث
عن �أ�سباب م�آ�سينا و�سبل اخلروج منها...

«دانتيلال الروح»
لهنادي حجازي
«دانتيلال ال��روح» هو عنوان الديوان
الثاين ل�شاعرة ق�صيدة النرث هنادي عدنان
ح��ج��ازي ،بعد ديوانها البكر «�شهد
اخلوابي» ال�صادر العام .2014
ق� ّ�دم للديوان ال�شاعر عمر ميقاتي،
فقال« :هنادي ...ما زالت تطري ،حتلق.
ً
و�شهدا .ما
غيمة متط ُر عط ًرا
تفر�ش
ً
زال��ت تبحر نحو �شم�س راحلة؛ تعانق
خ�صالت �شعرها الناري ،وحتيك منها
روحا كونية.»...
ُلب�س ُه ً
دانتيلال ...تطرزها ف�ستان عرو�س ،ت ُ
�أما ال�شاعر زياد عقيقي فكتب يف الديوان يقول« :يقولون � ّإن ال�شعر هو ابن
امل�ساءّ � .أي م�ساء يف ح�ضرة ال�شعر هذا؟!!! �أي م�ساء؟؟؟ � ُّأي ظلمة جتر�ؤ �أن تغمر
الأر�ض يف ح�ضرة ال�شم�س ...وحروف الع�صافري والزهر وال�ضياء؟».

«ح�صا ٌد ومداد»
النجار
ملوري�س وديع ّ

�صدر لل�شاعر وامل�ؤ ّلف موري�س
النجار ،كتاب جديد
ودي��ع
ّ
ِ
�صاد وم��داد» وهو
«ح ٌ
بعنوان َ
جولة يف نتاج الأدي���ب جان
�سامله.
��دم للكتاب الدكتور
ق� ّ
�إم��ي��ل كبا ال��ذي اعترب �أن
�صاد و ِم��داد» ر�ؤي��ة ب�صرية
«ح ٌ
َ
ٌ
ور�ؤي����ا وج��دان..ل��غ��ة نقدية
ٍ
إه��اب َي� ْ�ع � ُرب� ّ�ي،
�صافية ،ب���
وقي �ساحر..
ٍ
وتوقيع َذ ّ
ور�أى الدكتور كبا �أن يف ما
ٌ
وموهبة تك�شف
أدب
نقر�أٌ � ،
ع��ن اجل��م��ال مب��ا ي�ضاهيه
متاما...
ً
فالكتاب ب ُِج ْم ِع مقاالته،
ك�أ ّنه التخ�ص�ص يف �آثار �أديب،
وهذا من �صلب الأكادميية
ِّ
ال�شع ُر
التعليمية� ...أم���ا
املنقول ،فلوحات خالدات
م���ن ع��ي��ون
القري�ض...
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رحيل
�إعداد :تريز من�صور
برحيل �سليمان البا�شا يغيب
رواد الرعيل
وجه �آخر من وجوه ّ
الفني امل� ّؤ�س�س يف لبنان .املمثل
القدير عمل يف امل�سرح ويف
والتلفزيون وال�سينما .كان �أف�ضل
ج�سد دور الأب ال�صارم.
من ّ
وكان من الوجوه التي رافقت
�سهرات اللبنانيني يف «ي�سعد
م�ساكم» مع «�أبو ملحم»،
و«�صندوق الفرجة» ،و�سواها
من �أعمال تلفزيونية بني �أوا�سط
ال�ستينيات و�أوا�سط ال�سبعينيات
من القرن املا�ضي.

حلم م� ّؤجل

�سليمان البا�شا:

ول��د �سليمان البا�شا يف
ب��ل��دة دم��ي��ت ال�شوفية يف
العام  .1926برزت موهبته
يف التمثيل على خ�شبة
م�سرح املدر�سة وك��ان يف
ال�ساد�سة من عمره .الطفل
املوهوب مل ي�ستطع متابعة
الدرا�سة ب�سهولة ،ظروف احلياة �أجربته
على العمل ،فتابع درا�سته يف مدار�س
ّ
فظل
م�سائية يف ر�أ�س بريوت� ،أما الفن
حلما م� ً
ؤجال.
ً
يف عمر الع�شرين� ،شاهد البا�شا م�سرحية
لعبد احلفيظ حمم�صاين كانت تعر�ض
يف بلدة بحمدون ،فا�ستيقظ احلنني �إىل
امل�سرح يف داخله .توا�صل مع املحم�صاين،
والتحق بفرقته من دون �أجر ومل تنفع
معار�ضة الوالد يف تغيري قراره.

الأ�شقر� ،أن��ط��وان كرباج،
وليلى ك��رم.الح� ً�ق��ا و�ضع
ن�صو�صا م�سرحية
بنف�سه
ً
و�أخ��رج��ه��ا ،وج���ال بها يف
املناطق اللبنانية .ومن
�أعماله يف امل�سرح اجل� ّ�وال،
«امل�����وظ�����ف ال���ك���ب�ي�ر»،
و«م�����ص��ي��ب��ت��ي اب���ن���ي»،
و«ا�ست�شهد غ�صب عنو»...
جتاربه ال�سينمائية كانت حمدودة،
فقد �شارك يف فيلمني فقط« ،القنّ ا�ص»
( )1980للمخرج العراقي في�صل اليا�سري،
و«�شبح املا�ضي» ( )1985جلورج غيا�ض.

أ�سع َد م�ساءات اللبنانيني
وجه � َ

االنطالق وامل�سرية

م�سرحية
البداية الفعلية كانت يف
ّ
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«فريجيني» املقتب�سة عن رواي��ة «بول
وفريجيني» للأديب الفرن�سي برناردين
دي �سان بيار ،والتي ُع ِر�ضَ ت �آن��ذاك يف
منا�سبة عيد اال�ستقالل اللبناين� .أعقب
هذا العمل �أعمال �أخرى للبا�شا الذي ما
لبث �أن تعرف �إىل املخرج جالل خوري
عدة م�سرحيات ،منها،
وعمل معه يف ّ
«ج��ح��ا يف ال��ق��رى الأم��ام��ي��ة» ()1972
و«القب�ضاي» ( ،)1973و«الرفيق �سجعان»
(.)1974
يف «�أبو علي الأ�سمراين» التي �أخرجها
برج فازليان ،وكتب مو�سيقاها زياد
الرحباين ،وقف البا�شا �إىل جانب ن�ضال

يف التلفزيون

�إنطالقته التلفزيونية كانت مع دور
الأب يف م�سل�سل «حت��ت ال�سنديانة»
للكاتب ج��ورج طويل ،وال��ذي كانت
حلقاته تبث مبا�شرة على ال��ه��واء،
بعدة �أدوار يف «�صندوق
كذلك �شارك ّ
الفرجة» لإح�سان �صادق .والذي عر�ضت

حلقاته � ً
أي�ضا م َبا�شر ًة على ال��ه��واء،
وا�ستمر على مدى �أربع �سنوات.
ّ
تدريجيا على
ت�صاعد جن��م البا�شا
ً
الف�ضية �إىل ج��ان��ب وحيد
ال�شا�شة
ّ
جالل ،نبيه �أبو احل�سن ،ماجد �أفيوين،
وجورجيت ال�صايغ وغريهم ،يف العديد
من الأدوارّ ،
ولعل �أبرزها ذلك الذي �أداه يف
م�سل�سل «حكمت املحكمة» (-1963
.)1968
كانت م�شاركته الفتة يف امل�سل�سل
اللبناين ال�شهري «ي�سعد م�ساكم»
(� )1976إىل جانب «�أبو ملحم» (�أديب
حداد) وزوجته (�سلوى) «�إم ملحم»� .أما
�آخر �أعماله الفنية فكان يف م�سل�سل
«�شــيء من القــوة» ( )2007لـلمخــرج
�إيلــي معلوف.

العمل النقابي

�إ�ضافة �إىل عمله يف الفن ،كان البا�شا
بحكم مبادئه وقناعاته ومعاناته
�صلبا يف الدفاع عن
ال�شخ�صية �إن�سا ًنا
ً
حقوق زمالئه الفنانني ،وكان من بني
الذين �سعوا �إىل ت�أ�سي�س «نقابة ممثلي
امل�سرح وال�سينما والإذاعة والتلفزيون».
كذلك ،كانت له جهود كبرية يف
دفاعا عن حقوق
�إطار العمل النقابي
ً
العمال.
طوى الفنان �سليمان البا�شا برحيله
يف كانون الثاين  2017عن عمر يناهز
ً
�صفحة عابقة بالعمل الفني
عاما،
الـً 91
ال�صادق وبذكريات زمن الفن اجلميل.
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يف �سجل
اخللود

الرقيب �أول ح�سني حممد نا�صر الدين

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش الرقيب �أول
ح�سني حممد نا�صر الدين الذي توفيّ
بتاريخ .2017/1/24
 م���ن م��وال��ي��د  1980/2/10يفالكواخ ،ق�ضاء الهرمل ،حمافظة
بعلبك – الهرمل.
 ُج��نّ ��د يف اجلي�ش اع��ت��ب��ا ًرا من ،2000/1/31و أُ�نهيت خدماته بتاريخ
.2001/1/31
��وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ
 ت���ط� ّ.2001/4/7
 م��ن ع����داد ط��ب��اب��ـ��ة منطقـةالبقـاع.

الرقيب �أول ربيع ح�سني طه

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش الرقيب �أول
ربيع ح�سني طه ال��ذي ت �وفيّ بتاريخ
.2017/1/21
 م��ن م��وال��ي��د  1983/10/13يفالكواخ ،ق�ضاء الهرمل ،حمافظة
بعلبك – الهرمل.
 ُج��نّ ��د يف اجلي�ش اع��ت��ب��ا ًرا من ،2002/1/4و أُ�نهيت خدماته بتاريخ
.2003/1/4
��وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ
 ت���ط� ّ.2006/3/16
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 حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• ت��ه��ن��ئ��ـ��ـ��ة وزي���ـ���ر ال��داخ��ل��ي��ـ��ة
والبلديـات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�س
مرات.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �ست
مرات.
ّ
مرات.
• تهنئة قائد اللواء ثالث ّ
 مت�أهل وله ولدان. من عداد لواء امل�شاة احلادي ع�شر– كتيبة الدعم.
 حائز:• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�س
مرات.
ّ
• تهنئة ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجلي�ش
مرتـني.
ّ
• تهنئة مدير العتاد.
• تهنئة ق��ائ��د الكتيبة ثالث
مرات.
ّ
 -مت�أهل وله ولدان.

العريف ح�سني علي مهدي

نعت قيادة اجلي�ش العريف ح�سني
ع��ل��ي م��ه��دي ال���ذي ت���وفيّ بتاريخ
.2017/2/3
 من مواليد  ،1994/3/2يف حيالفيكاين  -زحلة ،ق�ضاء زحلة،
حمافظة البقاع.
��ددت خدماته اع��ت��ب��ا ًرا من
 ُم� ّ.2014/3/27
الفعلية بتاريخ
 ُنقل �إىل اخلدمةّ
2016/6/1
 م��ن ع���داد ل���واء الدعم– فوجالهند�سة.
 حائز:• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تهنئة العماد ق��ائ��د اجلي�ش
مرتني.
ّ
 -عازب.

العريف �أحمد خليل ال�س ّيد قا�سم

نعت قيادة اجلي�ش العريف �أحمد
ال�سيد قا�سم الذي توفيّ بتاريخ
خليل ّ
.2017/2/3
 من مواليد  ،1993/8/5يف متننيالتحتا – ق�ضاء بعلبك ،حمافظة
بعلبك – الهرمل.
��ددت خدماته اع��ت��ب��ا ًرا من
 ُم� ّ.2013/1/11
الفعلية بتاريخ
 ُنقل �إىل اخلدمةّ
.2016/6/1
 من عداد فوج التدخل الثاين. حائز:• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تهنئة العماد ق��ائ��د اجلي�ش
مرتني.
ّ
 -عازب.

املمددة خدماته
املجنّد ّ
منر ح�سني اخلطيب

املمددة
نعت قيادة اجلي�ش املجنّ د
ّ
خدماته منر ح�سني اخلطيب الذي
توفيّ بتاريخ .2017/1/28
 من مواليد  ،1998/3/8يف عنيالزيت  -عكار.
��ددت خدماته اع��ت��ب��ا ًرا من
 ُم� ّ.2016/6/22
 من عداد مديرية املخابرات. -عازب.
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متاحف
يف بالدي

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

قرية من نوع �آخر�« ،صديقة للبيئة» ت�صنع خمتلف �أنواع ال�صابون العطري
والعالجي والزيوت ،و�صو ًال �إىل الكرميات وم�ستح�ضرات العناية بالب�شرة ،وجميعها
منتجة من «روح الطبيعة» ومن دون �أن تدخل يف تركيبتها �أي مادة كيميائية.
�إنها قرية بدر ح�سون البيئية التي بناها «حج ًرا حج ًرا» منذ ما يقارب خم�س �سنوات،
وبالأ�شكال الرتاثية التقليدية حتى باتت قبلة ملحبي الرتاث واملواد الطبيعية.

قرية
بدر ح�سون
البيئية

ر�سالة عطرة من قلب ال�شرق
لبنان �إىل كل العامل
وال�صابون من حرفة يدوية
�إىل �صناعة ما�سية

حكاية مكان

يف حملة �ضهر العني (الكورة �شمال
لبنان) ،تقع قرية بدر ح�سون البيئية
التي بد�أ العمل على بنائها منذ العام
 ،2012وهي مبنية وفق معايري منظمة
ال�صحة العاملية ،وحائزة على ترخي�ص
من «ايزو» للجودة والنوعية.
عندما و�صلنا �إىل القرية ،ك��ان يف
ا�ستقبالنا مدير اال�ستقباالت والت�شريفات
حم��م��ود م��ط��ر ال���ذي راف��ق��ن��ا يف جولة

للتعرف �إىل �أق�سام القرية
ا�ستك�شافية
ّ
وموجوداتها .البداية كانت من الأق�سام
متتد القرية على
اخلارجية واملباين� ،إذ
ّ
وت�ضم بنا ًء
م�ساحة � 30ألف مرت مربع،
ّ
�أث��ر ًي��ا� ،إدارة اجل��ودة واملختربات حيث
جترى كل الأبحاث والتجارب ،ق�سم
االنتاج -امل�صنع ،حيث ت�صنّ ع منتجات
وت�صدر �إىل بقاع الأر�ض،
خان ال�صابون،
ّ
مع�صرة ال��زي��ت��ون حيث تع�صر �أن���واع
الزيوت التي ت�ستخدم يف منتجات خان

ال�����ص��اب��ون ،مكاتب �إداري�����ة ،مطبخ
ال�صابون ،مطعم قروي يقدم م�أكوالت
ع�ضوية طبيعية ،فرن ال�ضيعة ومناقي�ش
على ال�صاج .هذا لي�س كل �شيء ،فثمة
منتجع �صحي م��ؤ ّل��ف من  3مغاور يف
�أ�سفل كعب الوادي �صحيح �أن العمل به
مل يبد�أ بعد ،لكنه �سيبد�أ عن االنتهاء
من و�ضع اخلرائط الهند�سية .يعيد هذا
املنتجع قا�صديه �إىل احلياة الطبيعية
التي كان الأجداد يعي�شونها قبل مئتي
ع��ام .الو�صول �إليه �سيكون بوا�سطة
احلمري ال املركبات ،الزائرون �سريتدون
املالب�س اللبنانية التقليدية ،ويقيمون
يف مغاور ولي�س يف غ��رف� .أم��ا الطعام
فع�ضوي مئة يف املئة من م��زارع القرية
ً
ودجاجا) وحدائقها
وخرافا
(ت�ضم �أبقا ًرا
ً
(�إكليل اجلبل ،بابوجن� ،شاي �أخ�ضر
ت�ستعمل يف منتجات القرية� ،إىل جانب
�أنواع �أخرى من �أ�شجار الفواكه واخل�ضار
الع�ضوية)ّ � .أما املتحف ،فهو الأكرب من
نوعه يف العامل ،حيث ال�صابون �أ�شكال
و�أنواع وعطور ،وت�ضم القرية � ً
أي�ضا مباين
�سكنية حل�سون و�أبنائه ،ولبقية عائلته
معا كـ
املكونة من 61
ً
�شخ�صا يعملون ً
ّ
«خلية نحل».
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متاحف
يف بالدي
يف مكتبه ،روى لنا بدر ح�سون (حائز
على دكتوراه فخرية يف «عالج امل�ساج»
من جامعة  FIMAيف لندن) ،حكايته
وكيف بنى قريته البيئية حج ًرا حج ًرا.
يتحدث ع��ن اجل��ه��ود التي بذلها مع
�أبنائه .وعن املعاناة التي واجهته قبل
�أن يتحول احللم �إىل حقيقة ،ف�أنبتت
وتتحول القرية معلم �سياحي لبناين.

ّ
احتلت هذه القرية
بهذه املوا�صفات
امل��رك��ز الأول يف ال��ع��امل ،ك����أ َّول قرية
بيئية عربية منوذجية تعنى بال�صناعة
وال�سياحة البيئية ،وت�ستثمر يف االقت�صاد
الأخ�ضر.
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تاريخ طويل

تعود �صناعة ال�صابون لدى �آل ح�سون �إىل
العام  ،1480وقد توارثتها �أجيالهم عرب
وحولها
 15جيلاً وقد تطور هذه ال�صناعة َّ
متخليا من
�إىل �صناعة �صديقة للبيئة،
ً

�أجل ذلك عن عامل الذهب« :لعب القدر
دو ًرا يف و�صويل �إىل ما �أنا عليه اليوم .فبعد
�سرقة معمل ومتجر الذهب الذي ورثته
عن والدي ،ن�صحني �أحد �أقاربي بالعودة
�إىل ح��رف��ة �أج����دادي .فخلعت الثوب
الذي كنت �أرتديه لأع��وام ،وب��د�أت من
ال�صفر يف املادة ولي�س يف املعرفة ب�صناعة
ال�صابون» .و�أ�ضاف« :يف البداية اعتمدت
الطريقة الأهلية التقليدية يف حمرتف
خ��ان ال�صابون ال�شهري يف طرابل�س،
التواقني لل�صابون
فوجدت �إقبا ًال من
ّ
�شجعني على املتابعة
البلدي املفقود ،ما ّ
واالبتكار».

االبتكارات لتطوير منتجاتها ،وهي
لذلك تعقد اتفاقات م��ع اجلامعات
لتطوير املخترب ومراكز اجل��ودة ،ولديها
�أطباء واخت�صا�صيون يف الأع�شاب ي�ضعون
كل طاقاتهم لإنتاج الأف�ضل.

مراحل الت�صنيع

�أو ًال ،يتم تقطري الأع�شاب التي تدخل
يف �صناعة ال�صابون ،من بعدها يطبخ
ال�صابون على طريقة الطبخ احلامية،
�إذا كان البع�ض يتغنّ ى بحبه للطبيعة،
ف����� ّإن اب���ن ���س�ير ال�ضنية ع��م��ل على
حمايتها ،وقد �أعلن م��را ًرا «�أن��ا بيئي
حتى العظم ،و�أع�شق املحافظة على
الطبيعة من خالل مهنتي التي جعلت
ال���دورة االقت�صادية بيئية .فاجلميع
ي�ستفيد من البيئة ،املزارع الذي يزرع �أو
يربي احليوانات ،وامل�صنع الذي ينتج .و�أنا
�أعلف البقر بطعام ع�ضوي كي ينتج
�صحيا .عالقتنا مع �أمنا الطبيعة
حليبا
ً
ً
ت�ضر بولدها»!
ت�ضر ،فهل من �أم ّ
ال ّ
وعن �سبب ت�سميته مل�صنعه بـ «القرية»
قال« :لأنه يحتوي على كل مقوماتها.
مبد أ� �صناعتي هو مبد�أ القرية التي تعتمد
على �إنتاج �سكانها ،وهديف العودة �إىل
الطبيعة الأم ولغتها».

«ابن عيلة»

ريا
تلقى منتجات القرية
ً
رواج��ا كب ً
يف الأ�سواق اخلارجية جلودتها العالية،
وفق ما ي�ؤكد بدر الذي يقول« :نحن �أول
�صدر ال�صابون �إىل مر�سيليا ،وها هي
من ّ
منتجاتنا تغزو ال�صني و�أمريكا و�أوروب��ا
بالإ�ضافة �إىل الدول العربية ،ولدينا 1400
�صنف من الزيوت الطبيعية الع�ضوية
املنتجة م��ن الأع�����ش��اب ،ك��اخل��زام
واملرمية و�أكليل اجلبل ،ونحو  700نوع
من ال�صابون» .وي�ضيف�« :صابوننا ابن
عيلة» .عطره ي��دوم على اجل�سم 24
�ساعة� ،سواء كان من امل�سك �أو العنرب �أو
اليا�سمني وغريه الكثري .وال�صابونة التي

حتول اال�ستحمام من
تخرج من م�صنعنا ّ
روتني يومي �إىل متعة.
ال يخفى على �أحد ما للعطور ال�شرقية
من ت�أثري على نف�سية الإن�سان .من
دائما عن
هنا ،تبحث عائلة ح�سون
ً

الطبية
ثم يتم �إدخ��ال م��اء الأع�شاب
ّ
العطرية.
وت�ستغرق عملية الطبخ من  8اىل 16
�ساعة ،تعقبها عدة �أيام يرتك خاللها
ال�صابون لين�شف ،ثم يطبخ على البخار
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متاحف
يف بالدي
وتدخل �إليه الأع�شاب ثم ي�ضاف الع�سل.
ريا يتم التغليف بالطريقة اليدوية،
و�أخ ً
ً
وت��خ��تّ ��م ك��ل ���ص��اب��ون��ة ح��ف��اظ��ا على
هويتها.
تخ�ضع امل��واد الأول��ي��ة للفحو�صات يف
خم��ت�برات خا�صة مب��ا يف ذل��ك املياه،
وك��ذل��ك املنتج بعد نهاية عملية
ت�صنيعه.
حولت
الإن��ت��اج �أح��دث التقنيات التي ّ
ال�صابون �إىل �أ�سطورة ،وجعلت املتحف
الأك�ب�ر يف طريقة ت�صنيعه وحت�ضريه
لل�صابون يف العامل.
من الأنواع التي ينتجها ح�سون:
• �صابون العالج العطري :وه��و يف 3
فئات ،لكل منها خليط مكوناته
اخلا�صة وطريقة ت�صنيعه وحت�ضريه.
• �صابون الأع�شاب الطبية :هو خليط
ينتج رغ���وة غنية ورائ��ح��ة طبيعية،
مكون من الأع�شاب والزهور الطبيعية
ّ
التي قد ت�صل �إىل  200نوع.
• ال�صابون التقليدي و�صابون الزفاف.
• ال�صابون العالجي :هو جمموعة من
الرتاكيب الدوائية .اعتاد احلكماء
ا�ستخدامه من �أج��ل ع�لاج م�شاكل
الب�شرة.
• الكرميات العطرية ،وكرميات
العناية بالب�شرة.
ّ
قبل �أن تخرج من املتحف ،منر يف ق�سم
خا�ص حيث و�ضعت كركة تقطري
الأع�شاب والزيوت ،وهي فريدة من نوعها
�إذ ال مثيل لها يف العامل �سوى واحدة يف
فرن�سا.

�أكرب متحف
ل�صناعة ال�صابون يف العامل

يحتوي املتحف على �أك�ثر من 1400
�صنف من ال�صابون وال��زي��وت الع�ضوية
(ك���رمي���ات��� ،ش��ام��ب��و ،م�ستح�ضرات
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العناية بالب�شرة ،زيوت ملعاجلة ال�شعر،
و�أخ��رى لعالج امل�شاكل اجللدية،)...
والعطرية املعروفة يف ال�شرق (كالليايل
العربية ،العود ال�سلطاين� ،سحر احلب
ودهن العود) .وقد اعتمد يف تطوير هذا

�أغلى �صابونة يف العامل

تراوح �أ�سعار منتجات بدر بني � 10إىل 2800
دوالر ،وهو �سعر �أغلى �صابونة يف العامل
�صنعتها عائلة ح�سون .حتتوي هذه
غراما من بودرة الذهب
ال�صابونة على 17
ً
ال�صايف (ع��ي��ار  ،)24وث�لاث��ة غرامات

االقتتال يف لبنان ،قررنا �أن نبعث
ر�سالة ّ
معطرة �إىل العامل ،وهي �أن بلدنا
بلد احل�ضارة والثقافة ،وب�إمكانه �أن
ي�صدر رائحة طيبة ولي�س فقط رائحة
ّ
التفجريات».
�ام��ا ،ي�ؤكد بدر
بعد م�سرية  18ع� ً
ح�سون �أن اجل��ودة �سفرية عائلة بدر
ح�سون ال��ذي ّ
مثل و�أوالده لبنان يف
خمتلف �أ�صقاع الأر�ض.
وج��ه ب��در ح�سون عرب
ويف اخل��ت��امّ ،
من ب��ودرة الأمل��ا���س ،ممزوجة بخريات
الطبيعة ،من زيت الزيتون النقي ،وع�سل
النحل الع�ضوي �إىل العود املعتّ ق والبلح
وغ�يره��ا ،وقطعة م��ن ال��ذه��ب حتمل
ا���س��م ق��ط��ر ،ومي��ك��ن االح��ت��ف��اظ بها
بعد ا�ستخدامها .ا�ستغرق ت�صنيع هذه
ال�صابونة � 6أ�شهر ،ودخلت يف مو�سوعة
الأرقام القيا�سية العاملية «غيني�س» يف
قطر.
وعندما تعود من جولتها على املتاحف
يف العامل� ،سوف تقيم يف برج خا�ص �صنع
لها.
وي ��ؤك��د ح�سون «�أن ه��ذه ال�صابونة
لي�ست م�صنوعة للـ«فانتزي» ،بل لها
فوائد ع�ضوية ونف�سية وروحية .فهي تزيد
من �أنوثة امل��ر�أة وحتافظ على جمال

ب�شرتها .ومن املعلوم �أن معدن الذهب
يزيد من هرمون الأنوثة ،ولهذا ال�سبب،
ح�سن نوعية
تع�شق املر�أة الذهب لأنه ُي ّ
اجللد ويعالج الأك�سدة»� .أما الهدف
م��ن �صناعتها ،فيقول« :بعد �أج��واء

«جم��ل��ة اجل��ي�����ش» دع���وة �إىل �ضباط
اجلي�ش وعنا�صره لزيارة القرية البيئية،
و�أ���ش��اد ب��ال��دور الوطني للجي�ش العمود
مثمنً ا ت�ضحيات
الفقري لكيان الدولةّ ،
�شهدائه.
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تربية
وطفولة

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

يجمع علماء النف�س على القول �إن �سلطة
الأهل �ضرورية لنمو الطفل .لذلك ال ترتدي
ت�صرفات
عزيزتي القارئة يف فر�ض قيود على ّ
طفلك ،مبا يتالءم مع �سنّه و�أولوياتك.
والأهم من ذلك� ،أن ت�شعريه ب�أن هذه القيود
�ضرورية حلياته ،في�ستوعبها ويفهمها،
ويط ّبقها تلقائ ًيا ال خو ًفا من العقاب.

�سلطة الأهل �ضرورية
لتوازن الطفل
حدود وقواعد

طفلك بني يديك� ،إنه فرح �سعيد وباله
ٍ
بطفل متنحينه الرتبية ال�صاحلة.
مرتاح .و�أنت طاملا حلمت
فج�أة تتغري ال�صورة ،وت�صبحني م�ضطرة كل يوم �إىل ترداد مئات
الكلمات لإنهاء طفلك عن ت�صرفات معينة.
للت�صرف وفر�ض احرتامها على الطفل ،هو يف
�إن و�ضع حدود
ّ
الوقت نف�سه ،م�س�ألة �سلطة ،و�أ�سا�س تربية �سليمة قائمة على
توازن الأهل والطفل ،لكن يجب � ً
أي�ضا مراعاة عمر الطفل
عند و�ضع احلدود والقواعد.
وفق علم النف�س ،تظهر ال�سلطة مع �أول املمنوعات التي
تطبق على
تفر�ض على الطفل يف بداية م�شيه ،ويجب �أن
ّ
ي�شكل خط ًرا عليه ،كما يجب تنظيم البيت
كل �أمر قد
ّ
وحمتوياته مبا يتالءم مع رغبة االنطالق واالكت�شاف عند
الأطفال .على الأم مثلاً � ،إقفال �صيدلية املنزل ب�إحكام و�إبعاد
الزجاجيات عن متناول طفلها .فمن املعلوم �أن الطفل يحتاج
�إىل االكت�شاف و�إىل م�ساحة ّللعب ،لينمو فكر ًيا وج�سد ًيا،
ويجب منحه هذه احلرية لأن كرثة املمنوعات تلجمه وتولد
مركبات نق�ص.
لديه
ّ
تقول �إح��دى الأمهات :قبل والدة طفلتي �شادية التي �صار
عمرها خم�س �سنوات ،و�ضعت يف ذهني قواعد و�أ�صو ًال م�سبقة
لت�صرفاتها :لن �أ�سمح لها با ّللعب خارج غرفتها �أو تخريب
ّ
لاً
ديكور املنزل الذي �أم�ضيت وقتً ا طوي يف �إعداده .ولن �أ�سمح
تت�صرف مثل �أوالد اجلريان الذين يقاطعون �أهلهم
لها ب�أن
ّ
وي�صرخون �أو يرف�ضون الذهاب �إىل النوم عندما يوجد �ضيوف يف
أبدا تلك الطفلة
املنزل.
ّ
لكن �شادية ،ت�ضيف �أمها ،مل تكن � ً
تخيلتها ،فقد �أ�صبحت غري مطيعة ،تعبث مبحتويات
التي ّ
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الأدراج ،وت�صرخ عند الذهاب �إىل النوم...
باخت�صار �صرت �أم�ضي النهار ّ
كله يف ال�صراخ وهي يف البكاء.
جانبا من
وذات يوم لفتتني �إحدى ال�صديقات التي ح�ضرت
ً
خ�صو�صا �أنني كنت
�شجاري مع �شادية �إىل خطورة هذا الو�ضع،
ً
جدا مع ابنتي و�أ�صرخ يف
منهارة .الحظت �صديقتي �أنني �صارمة ً
وجهها با�ستمرار ،و�أمنعها ،ال �شعور ًيا ،من االنطالق كبقية
الأطفال .قررت اعتماد طريقة جديدة يف تربية �شادية ،ف�أبعدت
عن متناولها كل الأغ��را���ض الثمينة �أو ال�سريعة العطب
بحرية ،و�صرت �أحادثها و�ألعب معها.
تت�صرف
وتركتها
ّ
ّ
و�سرعان ما ا�ستعادت طفلتي ثقتها بنف�سها و�صارت جتر�ؤ على
الت�صرف بال خوف من توبيخي.
ّ
ه��ذه الق�صة تو�ضح �صعوبة ال��دور الرتبوي للأهل ،و�ضرورة
مراجعتهم لطريقة تعاملهم مع �أطفالهم ،على �أن ال ي�ؤدي
ذلك �إىل تغيري القواعد الأ�سا�سية ،فالطفل ال يفهم مثلاً
كيف مننعه اليوم من القيام بعمل ما ون�سمح له بالقيام
به يف اليوم التايل .ويف املطلق يجب �أن يكون احرتام الطفل
قاعدة ثابتة يف التعامل معه.

ال�سلطة ولي�س الت�س ّلط

يجب �أن تكون الأ�صول املو�ضوعة للت�صرف مت�ساهلة قليلاً ،
علما �أن الأمر منوط ب�شخ�صية الأهل وبقدرتهم على ال�صرب.
ً
فبع�ض الأمهات يرتكن لأطفالهن حر ّية اختيار وقت النوم،
من دون �أن ي�شعرن بالإنزعاج.
حتدد الأم ،منذ البداية،
ويلفت علماء النف�س �إىل �ضرورة �أن ّ

املمنوعات والبدائل املنا�سبة .وعندما يبد�أ الطفل
بالكالم ،ت�صبح الأمور �أكرث �سهولة كونه ي�صبح
قاد ًرا على فهم املمنوعات اخلطرية ،على نحو �أف�ضل.
للت�صرف يجب �أن ال ي�ؤدي �إىل
�إن و�ضع حدود
ّ
ّ
الدمج بني ال�سلطة والت�سلط ،ففر�ض
ال�سلطة من خالل العنف والق�سوة
لي�س بالت�صرف ال�سليم ،و�أحيا ًنا
فعالة
ت��ك��ون الكلمة الرقيقة ّ
�أكرث من التهديد والتوبيخ.
الت�صرف هو ال�سلوك
االعتدال يف
ّ
الأف�����ض��ل ،فالت�ساهل ال��زائ��د ،كما
ّ
الت�سلط ،ي�ؤدي �إىل انعكا�سات �سلبية .الطفل الذي
ترعرع يف كنف عائلة �شديدة الت�سامح قد يتحول �إىل مراهق
الت�صرفات يعتربها علماء
عنيف ،ذي ت�صرفات ال تطاق .هذه
ّ
النف�س ندا ًء لأهله كي يفر�ضوا �سلطتهم عليه .يف املقابل
هناك �أهل يخ�شون فقدان حمبة �أطفالهم يف حال فر�ضوا
عليهم �إرادتهم ،وهذا االعتقاد خاطئ لأن الأطفال بحاجة

�إىل ال�شعور بالأمان ،والثقة مع �أم و�أب يعرفان ماذا يفعالن.
والولد بحاجة �إىل �أهل �أقوياء ليقلدهم يف بادئ الأمر ،ثم يثور
عليهم يف مراحل �أخ��رى ،وبنتيجة ذلك تتكون �شخ�صيته
امل�ستقلة والفريدة.

اعتماد �أمناط ثابتة ال مينع املرونة

يف عالقاته مع �أهله ،يحتاج الطفل �إىل عالمات و�إ�شارات.
ت�صرف معينّ  .فالأم التي
لذا من ال�ضروري� ،أن يثبت الأهل منط ّ

ترتك طفلها يو�سخ ثيابه بالأكل� ،ستجد نف�سها
�أمام كومة من الغ�سيل ،فتعمد �إىل توبيخ طفلها،
تعوده على
وهذا خط أ� كبري ،عليها منذ البداية �أن ّ
كيفية املحافظة على ثيابه نظيفة .عندما
يبلغ الطفل �سن الثالثة ميكن للأم �أن
تبد أ� باعتماد املنطق يف التعاطي
م��ع��ه ،ف��ه��ذا ه��و عمر التفاو�ض.
ً
مثال �أن تقول له ،ال تريد
ميكنها
�أن ت��ت��ن��اول ط��ع��ام��ك ،لكن خذ
ملعقتني فقط .هنا ي�شار �إىل �أنه من
ال�صعب على الطفل �أن يرف�ض طلب
�أم��ه التي ت�صل ب�سهولة �إىل غايتها ،حتى من دون

�صراخ.
مع تقدم الطفل يف العمر ي�صبح �ضرور ًيا تطوير القواعد والأ�صول
املتّ بعة .فال ب�أ�س من ال�سماح له �أحيا ًنا مب�شاهدة التلفزيون
قبل النوم� ،أو البقاء مع �أهله يف �أثناء ا�ستقبال ال�ضيوف.
فالقواعد لي�ست جامدة ،ويجب �أن يت�أقلم معها الطفل
والأهل براحة تامة .ويف هذا
املجال يقول علماء النف�س
�إن ال�سلطة احلقيقية ال تنبع
�أب� ً�دا من ال�ضرب �أو العنف �أو
ال�صراخ .فال�شخ�ص الواثق من
نف�سه لي�س بحاجة �إىل اللجوء
لل�ضرب لفر�ض احرتامه على
طفل لي�س قاد ًرا على الدفاع
عن نف�سه .وال�صفعة يجب �أن
تكون فقط لإفهام الطفل
ب�سرعة �أن ت�����ص� ّ�رف��ه لي�س
اً
مقبول .ويف �أي ح��ال يجب
�أن ال تكون ال�صفعة م�ؤملة.
وبعد �أن يتجاوز الطفل الأربع
�سنوات ،يجب اال�ستعا�ضة
عنها بعقاب �آخر.

ن�صيحة فرويد

نختم برواية عن الطبيب النف�سي امل�شهور �سيغموند فرويد:
جاءت �أم ت�س�أله عن الطريقة الأف�ضل لرتبية �أوالده��ا ،فقال
لها�« :أ ًيا كانت الطريقة ،ويف كل احلاالت� ،سيكون الأمر
�سيئً ا» .وكان فرويد يق�صد بكالمه �أنه ال يوجد �أهل مثاليون،
ّ
دائما ،ولكن الأقل �سو ًءا هو من يت�صرف
لأن الأخطاء �ستح�صل ً
يح�س ،ويعطي طفله �صورة الإن�سان النا�ضج املن�سجـم
كما
ّ
مـع نف�سه.
العدد 381
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ريا�ضة
�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة

احل�سام وال�شي�ش واملبارزة :اجلي�ش يف ال�صدارة
اختتم االحت���اد اللبناين للمبارزة
بطوالت لبنان الإفرادية للعام  2016يف
ّ
كل من �سالح ال�شي�ش واحل�سام واملبارزة،
وبطولة الفرق يف �سالح ال�شي�ش ،وذلك يف
جممع �إميل حلود الريا�ضي الع�سكري.
ّ
واحتل
�شارك اجلي�ش يف هذه البطوالت
ال�صدارة ،وقد جاءت نتائج الع�سكريني
على النحو الآتي:
• الإفرادية يف �سالح احل�سامّ :
حل من
ّ
كل من امل�ؤهل �أول
بني  7م�شاركني
حممود علي �أحمد من املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية يف املركز الأول،

بطولة
اجلي�ش للتزلج
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وامل��ع��اون �أول �شفيق اخل��وري من اللواء
التا�سع يف املركز الثاين ،واملعاون �أول
رائد بو كروم من فوج التدخل الرابع يف
املركز الثالث.
• الإفرادية يف �سالح ال�شي�ش :الت�صنيف
نف�سه للعبة �سالح احل�سام ولكن من
م�شاركا.
بني 13
ً
• الإفرادية يف �سيف املبارزةّ :
حل من
ّ
كل من املعاون �أول
بني  7م�شاركني
رائد بو كروم يف املركز الأول ،واملعاون �أول
زياد اجللبوط من املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية يف املركز الثاين ،واملعاون �أول

برعاية العماد قائد اجلي�ش،
وب�إ�شراف قائد مدر�سة التزلج
العميد خالد حمود واالحتاد
اللبناين للتز ّلج ،ويف ح�ضور
�ضابط ال��ري��ا���ض��ة وال��رم��ي يف

�شفيق اخلوري يف املركز الثالث.
• الفرق يف �سالح ال�شي�شّ :
حل الفريق
امل��ؤل��ف م��ن :امل��ؤه��ل �أول حممود علي
�أح��م��د ،واملعاونني �أول�ين زي��اد اجللبوط
وبهيج �شرانق (جميعهم من املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية) ،واملعاون
�أول �شفيق اخلوري (من اللواء التا�سع) يف
ي�ضم :املعاون
املركز الأول ،والفريق الذي
ّ
�أول رائ��د بو ك��روم (م��ن ف��وج التدخل
الرابع) ،اجلندي حممد حمزة واجلندي
�أول طانو�س عطاالله (كالهما من
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية)،
وال��رق��ي��ب �أول رب��ي��ع وه��ب��ه (م��ن فوج
التدخل اخلام�س) يف املركز الثالث.

اجلي�ش العميد الركن بطر�س
ع����زام� ،أق��ي��م��ت يف منطقة
الأرز بطولة اجلي�ش للتز ّلج
للعام  ،2017والتي ت�ضمنت
�سباق عمق و�سباقي تعرج

طويل وق�صري ،و�شارك فيها
�ضباط اجلي�ش وع�سكريوه
من خمتلف الرتب والقطع
والوحدات.
وق��د ج���اءت النتائج على
النحو الآتي:
• �سباقي التعرج الطويل
والق�صري :املعاون �أول �أن��دري
جنم يف املركز الأول ،اجلندي
�إيلي طوق يف املركز الثاين،
وال��رق��ي��ب ب��ط��ر���س ط���وق يف
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ،جميعهم
من مدر�سة التزلج – الأرز.
• �سباق العمق :الرقيب
مارون اخلوري حنا يف املركز
الأول ،وامل��ع��اون �أول �أحمد
كنعان يف امل��رك��ز الثاين
(ك�لاه��م��ا م���ن م��در���س��ة
ال��ت��زل��ج) ،والنقيب عطيه
�أبو حيدر من فوج املغاوير يف
املركز الثالث.

بطولة اجلي�ش الخرتاق ال�ضاحية للع�سكريني و�سباق الطرق لل�ضباط
�أقيمت يف نادي الغولف اللبناين
بطولة اجلي�ش الخرتاق ال�ضاحية
للع�سكريني مل�سافة  4كلم،
����ش���ارك ف��ي��ه��ا  30ف��ري� ً�ق��ا من
خمتلف القطع والوحدات ،وقد
ح� ّ�ل ل��واء احلر�س اجلمهوري يف
املركز الأول ،فوج مغاوير البحر
يف امل��رك��ز ال��ث��اين ،ول���واء امل�شاة
ال�سابع يف املركز الثالث.
ك��م��ا �أق���ي���م ���س��ب��اق ال��ط��رق
ّ
فحل
لل�ضباط مل�سافة  4كلم،
ع��ن فئة � 34-18سنة النقيب
ط��وين قحو�ش م��ن ل��واء احلر�س
اجلمهوري يف املركز الأول ،تاله
املالزم �أول رامي احلويك من فوج املغاوير يف املركز الثاين،
واملالزم �سليم طنو�س يف املركز الثالث .وعن فئة � 39-35سنة،
ّ
حل الرائد جوزيف اليا�س من الكلية احلربية يف املركز الأول،
والرائد �سعد اللدن من اللواء العا�شر يف املركز الثاينّ � .أما عن

حل ّ
فئة � 44- 40سنة ،فقد ّ
كل من املالزم �أول عبا�س ن�صر الله
من اللواء ال�ساد�س يف املركز الأول ،تبعه املقدم املهند�س وائل
عبا�س من مديرية الهند�سة يف املركز الثاين ،واملقدم الركن
�سامر دياب من فوج التدخل الأول يف املركز الثالث.
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة

ء

�إعداد:
�شما�س
فيليب ّ

 400.000لرية لبنانية

العنوان.:

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

�شــروط امل�سابقة

اجلائزة

اال�سم.:

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

الهاتف.:

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

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

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من املجلة،
ويكتب احلل بخط وا�ضح داخل املربعات
وتر�سل ال�صفحة بكاملها مع احلل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة
اجلي�ش  -الريزة  -مديرية التوجيه  -جملة

«اجلي�ش» « -م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف
ثكنات اجلي�ش يف جميع املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول �آخر �آذار .2017
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

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

1ـ م��ن �أف���واج
اجل����ي���������ش،

ال�شجعان.
2ـ دولة افريقية ،ع َو�ض عن،
َ
عرف مبلك الطبلة
خاتل،
تويف م�ؤخرا.
3ـ مم��ث��ل ب��ري��ط��اين ،دول��ة
�أوروبية ،فم.
4ـ �صار الوقت ،ممثل وكاتب
لبناين راح��ل ،ثقب االب��رة،
�أحد الوالدين.
5ـ اال�سم الثاين ملغني وعازف
كندي ،مرف�أ نهري فرن�سي.
1ـ م���دي���ن���ة
عمود ًيا:
هندية ،مدينة
مغربية� ،شهر هجري.
2ـ جنم كرة قدم �أرجنتيني
دويل ،عا�صمة �أمريكية،
بلدة يف ك�سروان.
3ـ ت�سرع ،خمرج م�صري تويف
� ،2008أ�شعر.
4ـ بلدة يف البقاع ،الناقة
الكثرية اللنب.
5ـ ن�سيج من القطن ،مدينة
م�صرية على قناة ال�سوي�س.
6ـ عا�صمة �أوروبية ،اال�سم
ال��ث��اين مل��م��ث��ل �أم�يرك��ي
�سئم.
راحل ،مت�شابهان،
َ

الـفـائـزون

• الرقيب فادي خوري
فوج املجوقل.

6ـ من الأزهار ،منطقة �آ�سيوية
تتواجد فيها �أدن��ى درج��ات
احلرارة ،مُين وب َركة.
حن قلبه،
7ـ
ق�صد املكانَّ ،
َ
حر َ
وهز ،مدينة يف ال�صني.
ك ّ
ّ
8ـ ن��وت��ة م��و���س��ي��ق��ي��ة ،نعم
بالأجنبية.
9ـ دول���ة اف��ري��ق��ي��ة ،ن�صادفه
ونقابله.
عتب
10ـ ماركة �شاحنات،
َ
عليها ،يد ّربونني.
11ـ اعالمية ومذيعة لبنانية،
نعام.

ي�صر ،قطع� ،شحم ،من
12ـ
ّ
لوازم اخلياطة.
أح�سن الثناء على،
13ـ خبز� ،
َ
مغنية خليجية ،منا�ص.
14ـ �أداة ���ش��رط ،فيل�سوف
اغريقي ،ن�أتي بعدهم.
15ـ �إ�ضطرب وب��رق ال�سراب،
عا�صفة بحرية ،ف��وز فائق
ومذهل.
16ـ ممثلة م�صرية ولدت .1953
17ـ م�ؤرخ عربي قدمي �صاحب
الطبقات� ،سل�سلة تلفزيونية
تهي�أ
كندية �أم�يرك��ي��ة،
َّ

للحملة يف احلرب.
18ـ ���ص� َّ�وت الظبي ،م��رف��أ يف
ق�بر���ص ،ك�لا بالأجنبية،
الفيء.
ْ
19ـ ح��م��ام��ة ب��ري��ة ،رئي�س
القوم ومقدامهم� ،سواد ،دولة
�أمريكية.
20ـ �أ�سخن ،ماركة �سيارات
يابانية ،مدينة لبنانية.
21ـ �شخ�صية �إب��ت��ك��ره��ا
الكاتب الفرن�سي موري�س
لوبالن ،دولة عربية� ،أوطان
و�شعوب.

7ـ م���ن �أ����س���م���اء ال��ن��م��ر،
ي��ب��غ�����ض��ون��ه ،اال���س��م ال��ث��اين
نيكاراغوي
ل�شاعر و�أدي��ب
ّ
راحل.
8ـ خا�صم خ�صومة �شديدة،
ق��م��ح ،م��ع��ط��اء ،ي�ستقيم
ّ
ويطرد الأمر.
9ـ ي�ستعمل ل�����ش��رب امل���اء،
�أ����ض���ا َء ،ج��زي��رة بريطانية،
بحرية يف جنوب ال�سودان،
نعم بالأجنبية.
ويبي�ض ال��ث��وب،
10ـ يغ�سل
ّ

رئي�س �أمريكي راحل.
11ـ �شاعر �إنكليزي مات
بزر.
باحلمىَّ ،
رق لفالنْ ،
12ـ ال�صيادون ،حرف ن�صب،
غزال.
13ـ اال�سم الثاين ل�شاعر �أملاين
راح���ل ،ف��ن��ان لبناين قلده
رئي�س اجلمهورية و�سام الأرز
الوطنيَ � ،أ�سد.
14ـ �أقام باملكان ،قه َر وذ َّلل،
مثل ،عملة �آ�سيوية.
يهدونه،
15ـ �شركة برتوليةْ ،

رفيق الورد.
16ـ يب�س اخلبز ،بيت ،قائد
قرطاجي ،ملج�أ.
َ
أك����م����ل ،ع��ا���ص��م��ة
17ـ �
افريقية.
18ـ بلدة ق��رب �صيدا ،من
�أ�سماء النحل ،عال ومرتفع
ب���الأج���ن���ب���ي���ة ،ب��ل��ـ��ـ��دة يف
البقــاع.
19ـ مغنية م�صرية ،روائ��ي
م�صري راحل نال نوبل ،بحر.
دق ال�شيء بع�ضه على
20ـ َّ
ب���ع�������ض ،ف��ي��ل��م ل��ف��ري��د
الأط��ر���ش و�صباح ،حاجز،
واجهوهـم.
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• العريف حممود ر�ضى
فوج التدخل الثالث.
• جهاد قا�صوف معلوف
زبوغا  -املنت.

• العريف م�صطفى بدور
فوج احلدود الرب ّية الأول.
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�أبعاد ثالثية
هل تريد �أن
تكت�شف ما
خمب�أ يف
هو
ّ
داخل ال�صورة؟
ما عليك
تركز
�إلاّ �أن ّ
نظرك
على نقطة
حمددة يف
و�سطها ،على
�أن تكون
امل�سافة قريبة
جدا ،ثم حاول
ً
بعد ثوان �أن
تبعد ال�صورة
تدريجا،
ً
حماولاً �أن
تخرتقها
بنظرك حتى
تتو�صل اىل
ر�ؤية الأ�شكال
الثالثية
الأبعاد التي
�ستظهر
�أمامك.
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عبارة

العميد علي قان�صو
مدير التوجيه

الأمانة
وي�شد �أزر خيوطه،
هذا علم اجلي�ش يزدهي وهو ين�شر عطره بني الأيادي الأمينة،
ّ
�ضمها الأهل والأجداد يف قما�شه وعند حدود �ألوانه.
ويزيد يف تر�سيخ املعاين التي ّ
ح��دود تلك الأل��وان هي ح��دود لبنان ،ويف م�ساحتها م�ساحته ،مب� ّؤ�س�ساته
واجلو والبحر.
الرب
ومواطنيه وجنوده وعتاد جي�شه يف ّ
ّ
ّ
مهمات وواجبات و�أعباء ال ح�صر لها ،و�شعور ّ
بال�شموخ واالعتزاز
وت�سلم.
ت�سليم
ّ
ّ
يد ت�سلم يغمرها االطمئنان �إىل ما قامت به ونفّ ذته على مدى
والفخر يف احلالنيٌ ،
ّ
ي�شد �أزرها �إح�سا�س بامل�س�ؤولية،
ويد تت�سلم
�سنوات من اجلهد والبذل والعطاءٌ ،
ّ
وفي�ض من ّ
الثقة واال�ستعداد للخطو يف طريق اعتادت على اخلطوات الكبرية،
يف ّ
ً
ً
تر�ض بغري ّ
َ
ال�شرف عنوانا ،والتّ �ضحية و�سيلة ،
الطليعة ،طليعة م� ّؤ�س�سة مل
طبعا و�أ�سلو ًبا.
والوفاء
ً
والآن ،حيث يكون القائد اجلديد بني وحدات جي�شه ،من �شمال الوطن �إىل
ال�سواعد التي اعتاد على تنظيمها والعمل معها ،و�سوف
جنوبه� ،سوف يلتقي ّ
ل�صد اعتداءات العدو الإ�سرائيلي،
الدفاعات املنيعة التي رفعها اجلنود ّ
يقف �أمام ّ
ّ
ويتلم�س الدريئات املرتفعة التي �أقاموها يف �سبيل �إبعاد �أل�سنة النّ ار امللتهبة يف
ّ
أكد بنف�سه من اال�ستعدادات ملواجهة
اجلوار قبالة جبالنا ،ويرى ب� ّأم العني ويت� ّ
الإرهاب ،تلك اال�ستعدادات ا ّلتي خربها وتابعها ،و�أبلى فيها البالء احل�سن،
يتهدد بالدنا يف ا�ستقرارها ووحدتها
ا�ستمر هذا اخلطر
وهو متابع لها طاملا
ّ
ّ
والتقدم.
وعي�شها امل�شرتك ،و�سعيها �إىل جتاوز الأزمات والنهو�ض
ّ
َّ
ولعل الأمن هو من حروفها،
�إ ّنها �أمانة تنتقل من يد �أمينة �إىل يد �أمينة،
ّ
�أو ّ
ّ
كل حال يتخطى الأحمال،
لعلها هي من حروف الأمن� ،إ ّال � ّأن حملها يف
والتّ عب معها كثري.
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