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منعا
ً
لغدر الألغام

2017
طبع من هذا العدد 72.000 :ن�سخة

10

جوالت الوزير

ال�صراف بجولة
قام وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض
ّ
ّ
تفقدية على احلدود اجلنوبية ،ا�سته ّلها بزيارة قيادة قطاع
جنوب الليطاين حيت ا�ستمع �إىل �إيجاز حول انت�شار اجلي�ش
قوات اليونيفيل يف
ّ
ومهماته يف اجلنوب ،ثم انتقل اىل قيادة ّ
الناقورة واجتمع بقائدها اللواء مايكل بريي.

31

حملة توعية

يف منا�سبة اليوم العاملي للتوعية من خماطر الألغام،
وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للتوعية من هذه املخاطر،
�أطلق املركز اللبناين للأعمال املتع ّلقة بالألغام ،حملته
الوطنية التذكري ّية ال�سنوية للتوعية .وقد جرى �إطالق
احلملة يف قاعة العماد جنيم  -وزارة الدفاع الوطني.
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ا�ستقباالت
الوزير

وزير الدفاع الوطني
ي�ستقبل نظراءه الفرن�سي والإ�سباين والغاين

ال�صراف ،يف
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ يعقوب ريا�ض
ّ
ال�سيد John Yves Ledrian
مكتبه يف الوزارة ،نظريه الفرن�سي ّ
على ر�أ�س ٍ
ال�سيد
وفد رفيع امل�ستوى ،يف ح�ضور ال�سفري الفرن�سي
ّ
 Emmanuel Bonneيرافقه امللحق الع�سكري الفرن�سي
العقيد .Christian Herou
أمنية و�سبل دعم
ومتّ خالل اللقاء البحث يف الأو�ضاع ال ّ
تطرقنا �إىل
اجلي�ش .وق��ال الوزير  Ledrianعقب اللقاء:
ّ
مت�سك فرن�سا
أكدنا
موا�ضيع �سبق �أن ناق�شناها يف املا�ضي ،و� ّ
ُّ
ب�سيادة لبنان و�سالمة �أرا�ضيه ...فهذا هو الأ�سا�س الذي ترتكز
عليه عالقتنا ومناق�شاتنا �ضمن �إطار �شراكة تاريخية ومتينة
ن�سعى �إىل تعزيزها.
ال�صراف فقال :نحن نتوق �إىل احلفاظ
حتدث الوزير
ب��دوره،
ّ
ّ
على التوا�صل بني بلدينا ما دمنا نتّ فق على املبادئ الأ�سا�سية
ّ
أكد � ّأن
املتمثلة
بالتم�سك ب�سيادة لبنان و�سالمة �أرا�ضيه .و� ّ
ّ
ِّ
جهدا ل�ضمان ا�ستمرار التعاون بني
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية لن توفر
ً
لبنان وفرن�سا.
ال�سيدة Maria
ال�صراف نظريته الإ�سبانية
وا�ستقبل الوزير
ّ
ّ
 Dolorisعلى ر�أ�س وفد مرافق ،يف ح�ضور ال�سفرية الإ�سبانية
ال�سيدة  Milagros Hermandoوامللحق الع�سكري.
ّ
الراهنة على ال�ساحتني
وجرى البحث يف الأو�ضاع
والتطورات ّ
ّ
ّ
واملحلية ،بالإ�ضافة �إىل التعاون القائم بني اجلي�شني
الإقليمية
اللبناين والإ�سباين.
كذلك ،التقى وزي��ر الدفاع الوطني نظريه الغاين ال�سيد
 Dominic Bingab Aduma Nitiwulيرافقه رئي�س �أركان
الدفاع الغاين اللواء  Obed Boamah Akwaووفد ع�سكري.
ّ
يتعلق
وخ�صو�صا ما
تهم البلدين،
تركز البحث حول ق�ضايا
ّ
ً
ّ
ال�صراف
بالوحدة الغانية املوجودة يف لبنان ،والتي �أثنى الوزير
ّ
على جهودها.

وزير الدفاع الفرن�سي

وزيرة الدفاع الإ�سبانية

وزير الدفاع الغاين

وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش
يبحثان يف الأو�ضاع الأمن ّية
و�ش�ؤون امل�ؤ�س�سة

التقى وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ يعقوب ريا�ض
ال�صراف قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،وبحث
ّ
أمنية يف البالد و�ش�ؤون امل�ؤ�س�سة
معه يف الأو�ضاع ال ّ
الع�سكرية واحتياجاتها.
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ا�ستقباالت
الوزير
 ...و�سفراء

ال�سيد
ا�ستقبل وزي��ر ال��دف��اع الوطني �سفراء :فرن�سا،
ّ
ال�سيد Lee
 ،Emmanuel Bonneوكوريا اجلنوبية،
ّ
ال�سيد  ،Wang Dakjianوقرب�ص،
 ،Yong Manوال�صني،
ّ
ال�سيد نزيه النجاري،
ال�سيدة  ،Christina Raftiوم�صر،
ّ
ّ

�سفري فرن�سا

�سفرية قرب�ص

�سفري كوريا اجلنوبية

�سفري م�صر

�سفري ال�صني

�سفري �إيران
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ال�سيد حممد فتحعلي ،وتركيا ،الأ�ستاذ ت�شغاي
و�إي��ران،
ّ
�إجيي�س ،والعراق ،الدكتور علي عبا�س بندر العامري،
ال�سيد .Peter Siminippi
وال�سويد،
ّ
وقد ُبحثت خالل اللقاءات الأو���ض��اع العامة يف لبنان
عدة جماالت.
واملنطقة و�سبل التعاون يف ّ

 ...ووفدين �أمريك ّيني

�سفري تركيا

�ضم �أع�ضاء يف جلنة
وفدا �
ا�ستقبل الوزير
ال�صراف ً
ً
أمريكيا ّ
ّ
ّ
امل�سلحة يف الكونغر�س ،و�سفرية الواليات املتّ حدة
القوات
ّ
ال�سيدة  ،Elizabeth Richardوامللحق
الأمريكية يف لبنان
ّ
ّ
الع�سكري يف ال�سفارة .وجرى البحث يف ق�ضايا تتعلق بالأو�ضاع
خ�صو�صا.
عموما ولبنان
يف منطقة ال�شرق الأو�سط
ً
ً
وا�ستقبل وزير الدفاع الوطني قائد القيادة الو�سطى الأمريكية
اجل�نرال  Joseph Votelعلى ر�أ���س وف��د ،يف ح�ضور ال�سفرية
الأمريكية .وتناول البحث العالقات الثنائية بني جي�شي
البلدين ،وحاجات اجلي�ش اللبناين من الأ�سلحة والأعتدة
امل��ت��ط� ّ�ورة لتح�صني لبنان يف مواجهة خطر التنظيمات
الإرهابية ،وتداعيات الأزمات التي ت�شهدها املنطقة.

�سفريالعراق

وفد من الكونغر�س الأمريكي

�سفري ال�سويد

وفد من القيادة الو�سطى الأمريكية
العدد 382
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ا�ستقباالت
الوزير
 ...وقائد �أركان اجلي�ش الإيطايل

ال�صراف يف مطار رفيق احلريري ال��دويل ،بقائد
التقى الوزير
ّ
�أرك��ان اجلي�ش الإي��ط��ايل اجل�نرال Claudio Gratziano
على ر�أ����س وف� ٍ
��د ع�سكري ،يف ح�ضور ال�سفري الإي��ط��ايل
 Massimo Marottiوامللحق الع�سكري اجلرنال Pier Luigi
 ،Monteduroوجرى البحث يف الو�ضع الإقليمي والعالقات
الثنائية بني البلدين.

 ...وم�س�ؤول مكافحة الإرهاب يف االحتاد الأوروبي

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني م�س�ؤول مكافحة الإره��اب يف
ال�سيد جيل دو كري�شوف على ر�أ�س ٍ
وفد ،يف
االحتاد الأوروب��ي
ّ
ال�سيدة ،Christina Lassen
ح�ضور �سفرية االحتاد الأوروب��ي
ّ
عمليات
وج��رى البحث يف �سبل التعاون ب�ين الطرفني يف
ّ
مكافحة الإرهاب مبختلف �أ�شكاله.

ووفدا رو�س ًيا
ً ...

ال�صراف نائب مدير دائرة التعاون الع�سكري
ا�ستقبل الوزير
ّ
ال�سيد  ،Alekesy Frolkimيف ح�ضور ال�سفري
التقني الرو�سي
ّ
ال�سيد  Alexander Zasypkinوامللحق الع�سكري
الرو�سي
ّ
العقيد  ،Ratmir Monirovisch Gapasovوتناول اللقاء
البحث يف الق�ضايا امل�شرتكة.

الطوافات الربيطانية
 ...وقائد حاملة ّ
HMS OCEAN

الطوافات الربيطانية
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني قائد حاملة
ّ
 HMS OCEANالعقيد البحري  ،Robert Padreيف ح�ضور
ال�سيد  Hugo Shorterيرافقه امللحق
ال�سفري الربيطاين
ّ
الع�سكري يف ال�سفارة املقدم  ،Chris Gunningوتناول البحث
ال�صراف دور بريطانيا
الأو�ضاع يف لبنان واملنطقة .وقد ّ
ثمن الوزير ّ
يف دعم اجلي�ش اللبناين.
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امللحق
الع�سكري
الإيراين

امللحق
الع�سكري
ال�سعودي

َ
وامللحقني الع�سكريني ال�سعودي والإيراين
...

ا�ستقبل وزي��ر الدفاع الوطني امللحق الع�سكري ال�سعودي
العميد الركن �سالمة بن عويد زايد امل�صلوخي ،وبحث معه يف
وخ�صو�صا على
مو�ضوع تفعيل التعاون والتن�سيق بني اجلانبني،
ً

 ...و�شخ�ص ّيات

امل�ستوى الع�سكري.
كما التقى امللحق الع�سكري الإيراين العقيد الركن حممد
ر�ضا مريزاين ،وبحث معه يف العالقات الثنائية بني البلدين
والو�ضع الإقليمي.

النواب ال�سادة :نبيل نقوال ،وعبا�س ها�شم ،وقا�سم عبد العزيز .وتناول البحث
التقى وزير الدفاع الوطني ّ
الراهنة والأو�ضاع العامة يف البالد.
التطورات ّ
ّ
كما التقى يف الإطار نف�سه وزير البيئة الأ�ستاذ طارق اخلطيب.

النائبان
نبيل نقوال
وعبا�س
ها�شم

وزير
البيئة

 ...وحمافظ عكار

ال�صراف حمافظ عكار الأ�ستاذ عماد لبكي،
ا�ستقبل الوزير
ّ
ً
تخ�ص منطقة عكار.
وا�ستعر�ض معه �ش�ؤونا �إمنائية
ّ

 ...وعائلة املالزم �أول ال�شهيد ندمي �سمعان

ال�صراف عائلة املالزم �أول ال�شهيد ندمي �سمعان،
ا�ستقبل الوزير ّ
أكد خالل اللقاء � ّأن �شهداء اجلي�ش هم �أيقونات هذا الوطن،
و� ّ
حق
قدموا �أرواحهم يف �سبيل لبنان ،ولهم ّ
فه�ؤالء هم الذين ّ
على الدولةّ ،
وحقهم هو االقت�صا�ص من القتلة ومعاقبتهم.
ع�صيا على الإرهابيني ،فالقرار
و�أ�ضافّ � :إن اجلي�ش �سيبقى
ً
وا�ضح ال م�ساومة وال تهاون مع الإرهاب ،و�سنعمل على اجتثاثه
درعا تقديرية �إىل عائلة
قدم الوزير
ال�صراف ً
من جذوره .بعدها ّ
ّ
ال�شهيد.
العدد 382
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جوالت
الوزير

ال�صراف ّ
يتفقد احلدود اجلنوب ّية
الوزير ّ

ال�صراف بجولة ّ
تفقدية
قام وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض
ّ
ّ
ا�ستهلها بزيارة قيادة قطاع جنوب
على احلدود اجلنوبية،
ومهماته
الليطاين حيت ا�ستمع �إىل �إيجاز حول انت�شار اجلي�ش
ّ
قوات اليونيفيل يف الناقورة
يف اجلنوبّ ،
ثم انتقل �إىل قيادة ّ
واجتمع بقائدها اللواء مايكل بريي.
ؤك ًدا
وقد ّنوه الوزير
ال�صراف باجلهود املبذولة حلماية احلدود م� ّ
ّ
ثم انتقل
متابعة التعاون مع اليونيفيل على جميع ال�صعدّ ،
�إىل دير كيفا لزيارة قيادة الكتيبة الفرن�سية حيث كان يف
ا�ستقباله وزير الدفاع الفرن�سي ال�سيد John Yves Ledrian
ووفد فرن�سي رفيع امل�ستوى ،يف ح�ضور قائد الكتيبة الفرن�سية
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مهمة
قوات اليونيفيل الذي عر�ض �إيجازًا حول
ّ
العاملة �ضمن ّ
الكتيبة.
ال�صراف �إىل مركز
وبعد جولة على اخلط الأزرق ،انتقل الوزير
ّ
توجه بكلمة �إىل
اللبونة ،حيث
الكتيبة الإيطالية يف
ّ
ّ
أكد فيها تعزيز التعاون مع اليونيفيل،
قائدها والع�سكريني � ّ
والتم�سك ب�سيادة لبنان و�سالمة �أرا�ضيه.
ّ

ا�ستقباالت
القائد

قائد اجلي�ش ي�ستقبل وزير الدفاع الغاين

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف ع��ون ،يف مكتبه يف
ال�سيد Dominic Bingab Aduma
الريزة ،وزير الدفاع الغاين
ّ
 Nitiwulيرافقه رئي�س �أركان الدفاع الغاين اللواء Akwa
 ،Obed Boamaوتناول البحث �سبل تعزيز العالقات الثنائية
ومهمات الوحدة الغانية العاملة �ضمن
بني جي�شي البلدين،
ّ
قوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان.
ّ

 ...و�سفراء

�سفرية الواليات املتّحدة الأمريكية

�سفري بريطانيا

ا�ستقبل العماد جوزاف عون ،يف مكتبه يف ال�يرزة� ،سفرية
ال�سيدة ،Elizabeth Richard
الواليات املتّ حدة الأمريكية
ّ
وبحث معها يف عالقات التعاون بني جي�شي البلدين ،وبرنامج
امل�ساعدات الأمريكية.
ال�سيد  Hugo Shorterيرافقه
كما ا�ستقبل �سفري بريطانيا
ّ
امللحق الع�سكري املقدم  ،Chris Gunningو�سفري �إيطاليا
ال�سيد  Massimo Marottiيرافقه امللحق الع�سكري العميد
ّ
 ،Pier Luigi Monteduroوتناول البحث الأو�ضاع العامة يف
لبنان واملنطقة.

�سفري �إيطاليا
العدد 382
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ا�ستقباالت
القائد

ال�سفري الأملاين

ال�سيد  Martin Huthيرافقه امللحق
كذلك ،ا�ستقبل العماد عون ال�سفري الأملاين يف لبنان
ّ
ّ
مقدمة
وتخلل اللقاء توقيع اتفاقية هبة ع�سكرية
الع�سكري املقدم ،Dietrich Jensch
ّ
من ال�سلطات الأملانية مل�صلحة اجلي�ش.

توقيع اتفاقية هبة ع�سكرية
والتقى العماد قائد اجلي�ش � ً
ال�سيد
أي�ضا� ،سفراء �إيران،
ّ
حممد فتحعلي يرافقه امللحق الع�سكري العقيد حممد
ال�سيد علي بن حمد مبارك �آل جهويل
ر�ضا مريزائي ،وقطر،
ّ
ال�سيد علي عبد
ال�سيد نبيل م�صاروي ،و�سوريا،
املري ،والأردن،
ّ
ّ
الكرمي علي ،وبحث معهم يف الأو�ضاع العامة يف لبنان
ال�سيد �أ�شرف
واملنطقة .كما ا�ستقبل ال�سفري الفل�سطيني
ّ
دبور يرافقه امل�س�ؤوالن يف حركة فتح عزام الأحمد وفتحي �أبو
ّ
املخيمات الفل�سطينية.
العردات ،وجرى التداول يف �أو�ضاع
ّ

�سفري �إيران

�سفري قطر

�سفري الأردن

�سفري �سوريا

ال�سفري الفل�سطيني مع وفد
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 ...واملم ّثلة ال�شخ�ص ّية للأمني العام للأمم املتّحدة

ّ
ال�شخ�صية للأمني العام للأمم
املمثلة
ا�ستقبل العماد عون
ّ
ال�سيدة  ،Sigrid Kaagوبحث معها يف الأو�ضاع العامة
املتّ حدة
ّ
يف البالد.

قواتها
 ...وقائد ّ

قوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان
ا�ستقبل العماد عون قائد ّ
اللواء  ،Michel Perryوبحث معه يف الأو�ضاع على احلدود
اجلنوبية ،والتن�سيق القائم بني اجلانبني يف �إطار تنفيذ القرار
.1701

 ...وامللحق الع�سكري ال�سلوفيني

ا�ستقبل قائد اجلي�ش امللحق الع�سكري ال�سلوفيني العقيد
 ،Janko Štehوتناول البحث �سبل تعزيز عالقات التعاون
الع�سكري بني جي�شي البلدين.

ووفدا من الربملان الأوروبي
ً ...

وفدا من الربملان الأوروب��ي ،بحث معه يف
التقى العماد عون ً
املقدمة للجي�ش
�أو�ضاع لبنان واملنطقة وامل�ساعدات الأوروبية
ّ
اللبناين.

العدد 382
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ا�ستقباالت
القائد

 ...والأمني العام
للمجل�س الأعلى اللبناين  -ال�سوري

ا�ستقبل قـائد اجلي�ش الأم�ين العام للمجلــ�س الأعلــى
اللبناين  -ال�سـوري الأ�ستـاذ ن�صري خوري ،وبحث معه يف الأو�ضاع
على احلدود اللبنانية  -ال�سورية.

ونوا ًبا
ّ ...

النواب
ا�ستقبل العماد ج��وزاف عون ،يف مكتبه يف ال�يرزةّ ،
اجلميل
ال�سادة :الوليد �سكرية� ،سيمون �أب��ي رميا� ،سامي
ّ

قدموا له التهنئة يف منا�سبة تو ّليه
وا�سطفان الدويهي ،الذين ّ
قيادة اجلي�ش ،وبحثوا معه يف الأو�ضاع العامة يف البالد.
والتقى يف الإطار نف�سه ،رئي�س كتلة الوفاء للمقاومة النائب

النائب الوليد �سكرية

النائب �سيمون �أبي رميا

النائب �سامي اجلم ّيل

النائب ا�سطفان الدويهي
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النائب حممد رعد واحلاج وفيق �صفا

وزير املهجرين النائب طالل �أر�سالن

أي�ضا ،كلاً
حممد رعد واحلاج وفيق �صفا .وا�ستقبل العماد عون � ً
من وزير املهجرين النائب طالل �أر�سالن ،والوزراء ال�سابقني نقوال

�صحناوي� ،أالن حكيم ،وعبداللـه فرحات ،وح�سن منيمنة
رئي�س جلنة احلوار اللبناين – الفل�سطيني مع وفد من اللجنة.

الوزير ال�سابق نقوال �صحناوي

الوزير ال�سابق �أالن حكيم

الوزير ال�سابق عبداللـه فرحات مع وفد

رئي�س جلنة احلوار اللبناين  -الفل�سطيني مع وفد من اللجنة
العدد 382
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ا�ستقباالت
القائد

 ...وقادة �أجهزة �أمن ّية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،يف مكتبه يف الريزة،
مدير عام الأمن العام اللواء عبا�س ابراهيم ،ومدير عام قوى
الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ،ومدير عام �أمن الدولة
اللواء طوين �صليبا ،وقائد الدرك العميد جوزيف احللو ،ومدير
عام الدفاع املدين العميد رميون خطار ،وتناول البحث الأو�ضاع
أمنية يف البالد والتن�سيق امل�شرتك بني امل�ؤ�س�سات.
ال ّ
مدير عام الأمن العام

مدير عام قوى الأمن الداخلي

مدير عام �أمن الدولة

قائد الدرك

مدير عام الدفاع املدين
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 ...و�شخ�ص ّيات دين ّية

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،راعي �أبر�شية بعلبك – دير
ووفدا
الأحمر املارونية املطران حنا رحمة على ر�أ�س وفد مرافقً ،
من الرهبانية الأنطونية برئا�سة الأباتي داود رعيدي ،ومفتي
بعلبك  -الهرمل �سماحة ال�شيخ خالد ال�صلح يرافقه وفد من
امل�شايخ.
وقدم الزائرون التهنئة للعماد عون يف منا�سبة تو ّليه قيادة
ّ
اجلي�ش.
راعي �أبر�شية بعلبك  -دير الأحمر

وفد من الرهبانية الأنطونية

مفتي بعلبك  -الهرمل

 ...و�أمني عام تيار امل�ستقبل

تيار
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف عون �أم�ين عام ّ
التطورات
ال�سيد �أحمد احلريري ،وا�ستعر�ض معه
امل�ستقبل
ّ
ّ
الراهنة يف البالد.
ّ

العدد 382
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ا�ستقباالت
القائد

 ...ووفو ًدا

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف �أوقات خمتلفة ،رئي�س الرابطة
الوطنية للإعالم
ال�سيد حبيب افرام ،مديرة الوكالة
ّ
ال�سريانية ّ
ال�سيدين �سركي�س �سركي�س و�إيلي احلاج،
ال�سيدة لور �سليمانّ ،
ّ
ال�سيد وليد ع�ساف،
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة «بيب�سي كوال» ّ
الراعي ورئي�س املجل�س
ً
وفدا من بلدة القليعة ّ
�ضم الأب بيار ّ
ال�س ّيد حبيب افرام

ال�س ّيدة لور �سليمان

ال�س ّيدان �سركي�س �سركي�س و�إيلي احلاج

ال�س ّيد وليد ع�ساف

وفد من بلدة القليعة
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ووفدا من
ال�سيد يو�سف اخلوري وعد ًدا من
البلدي
فاعلياتهاً ،
ّ
ّ
ال�سيد جان فخري،
احتاد بلديات منطقة دير الأحمر برئا�سة
ّ
ال�سيد ب�سام �سالمة ،ومن
و�آخر من بلدية كفرذبيان برئا�سة
ّ
ال�سيد �أنطوان جبارة،
بلدية اجلديدة  -البو�شرية  -ال�سد برئا�سة
ّ
ٍ
ال�سيد �أنطوان �شختورة� ،إىل وفد من
وبلدية الدكوانة برئا�سة
ّ
قدموا له التهنئة مبن�صبه اجلديد.
بلدة �أدماّ ،
وفد من احتاد بلديات منطقة دير الأحمر

وفد من بلدية كفرذبيان

وفد من بلدية اجلديدة  -البو�شرية  -ال�سد

وفد من بلدية الدكوانة

وفد من بلدة �أدما
العدد 382
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ا�ستقباالت
رئي�س الأركان

وفد ع�سكري رو�سي

�شخ�ص ّيات ووفود لدى رئي�س الأركان

ا�ستقبل رئي�س الأرك��ان اللواء الركن حامت ملاّ ك نائب
مدير �إداراة التعاون الع�سكري  -التقني يف رو�سيا االحتادية،
وم�ساعد رئي�س اللجنة الرو�سية  -اللبنانية للتعاون الع�سكري
ال�سيد
 التقني  ،Alekesy Frolkimيف ح�ضور ال�سفري الرو�سيّ
 Alexander Zasypkinووفد مرافق .وتناول البحث �سبل
ّ
املوقعة
تفعيل التعاون بني الطرفني ،على �ضوء االتفاقيات
بينهما.
لاّ
وا�ستقبل اللواء الركن م ك امللحق الع�سكري ال�سعودي
العميد الركن �سالمة بن عويد امل�صلوخي ،وبحث معه يف �سبل

امللحق الع�سكري ال�سعودي

النائب خالد زهرمان مع وفد

الوزير حممد كبارة

الوزير ال�سابق ناجي الب�ستاين

الوزير ال�سابق �أالن حكيم

الوزير ال�سابق عبداللـه فرحات مع وفد
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التعاون الع�سكري.
كذلك ،ا�ستقبل رئي�س الأرك��ان النائب خالد زهرمان،
والوزير حممد كبارة وبحث معهما يف الأو�ضاع العامة .والتقى
يف الإطار نف�سه ،النائب ال�سابق �أ�سعد هرمو�ش والوزراء ال�سابقني
ناجي الب�ستاين� ،أالن حكيم ،وعبداللـه فرحات يرافقه وفد.
ال�سيد
ب�شري
ّ
ومن ز ّوار رئي�س الأركان ،رئي�س احتاد بلديات ّ
�إيلي خملوف ،ر�ؤ�ساء بلديات ر�أ���س احلرف والقرية ،وفد من
بلدية بدغان – ق�ضاء عاليه ،وفد من �أندية «الليونز كلوب»،
«جتمع ال�شويفات مدينتنا» ،الفنّ ان طوين كيوان
وفد من
ّ
ّ
الزغبي.
واملمثل �آالن ّ

ب�شري
رئي�س احتاد بلديات ّ

ر�ؤ�ساء بلديات ر�أ�س احلرف والقرية

وفد من بلدية بدغان

وفد من �أندية «الليونز كلوب»

«جتمع ال�شويفات مدينتنا»
وفد من
ّ

الفنّان طوين كيوان

ّ
املمثل �آالن ّ
الزغبي
العدد 382
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جوالت
ميدانية
رئي�س الأركان ّ
يتفقد فوج املغاوير
ولواء امل�شاة احلادي ع�شر
ّ
ّ
م�لاك فوج
تفقد رئي�س الأرك���ان اللواء الركن ح��امت
املغاوير يف روميه ،ووحدات لواء امل�شاة احلادي ع�شر املنت�شرة يف
منطقة املنت ،حيث جال يف مراكزها ّ
واطلع على ن�شاطاتها
ثم
التدريبية و�إجراءاتها املتّ خذة ل�ضبط الأمن واال�ستقرارّ ،
اجتمع بال�ضباط والع�سكريني ناقلاً �إليهم توجيهات قائد
اجلي�ش العماد جوزاف عون.
�شـدد رئي�س الأركان على تكـثيف اجلـهود والتدابري
وقد ّ
لطم�أنة املواطنني ومكافحة اجلرائم على �أنواعها� ،إىل
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جانــب موا�صلـة التدريـب النـوعـي واالحتـرايف
لتعزيز الكفاءة القتالية للوحدات ،وقدرتها على
مبهمـاتها الدفاعية والأم��ن��ي��ة ب�أق�صى فعالية
القيام
ّ
ممكنة.
لاّ
أكد اللواء الركن م ك ب� ّأن الو�ضع الأمني يف البالد حتت
و� ّ
ال�سيطرة ،بف�ضل جهوز ّية الوحدات الع�سكرية وت�ضحياتها
املتوا�صلة يف مواجهة العدو الإ�سرائيلي والإره��اب والعابثني
باال�ستقرار.
باملناقبية واالن�ضباط،
التم�سك
داعيا الع�سكريني �إىل
وختم
ً
ّ
ّ
واال�ستعداد التّ ام ملواكبة خمتلف اال�ستحقاقات الوطنية
املرتقبة.

 ...والوحدات الع�سكرية املنت�شرة
يف مدينة بعلبك و�ضواحيها
كذلكّ ،
تفقد رئي�س الأركان اللواء الركن حامت ملاّ ك،
الوحدات الع�سكرية املنت�شرة يف مدينة بعلبك و�ضواحيها،
حيث جال يف مراكز لواء امل�شاة ال�ساد�س ،ومعهد التعليم،
الربية الرابعّ ،
واطلع على �إجراءاتها الأمنية
وفوج احلدود ّ
ثم اجتمع بال�ضباط والع�سكريني
ون�شاطاتها التدريبيةّ ،
ناقلاً �إليهم توجيهات قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون.
و�شدد رئي�س الأركان على تالزم اجلهد الأمني ملكافحة
ّ
الإرهاب واحلفاظ على �سالمة املواطنني ،مع الن�شاط التدريبي

للحفاظ على ج��ه��وزي��ة ال��وح��دات الع�سكرية
أك��د � ّأن اجلي�ش لن ي�سمح
وكفاءتها القتالية .و� ّ
ّ
للمخلني بالأمن با�ستغالل حربه على الإرهاب ،للإمعان يف
ّ
املنظمة ،فه�ؤالء لن يكونوا على الإطالق
ارتكاب اجلرائم
يف م�أمن من قب�ضة اجلي�ش و�إ�صراره على توقيفهم و�إحالتهم
على العدالة.
لاّ
و�أ�شار اللواء الركن م ك� ،إىل � ّأن الثقة الوطنية العارمة
بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،حتتّ م التزام الع�سكريني �أعلى درجات
املناقبية واالن�ضباط ،واال�ستعداد الدائم للدفاع عن الوطن يف
مواجهة العدو الإ�سرائيلي والإرهاب ،وحمايته من � ِّأي خط ٍر
خارجي �أو داخلي.
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حملة توعية
�إعداد :رميا �سليم �ضوميط

�إطالق احلملة التذكري ّية
للتوعية من خماطر الألغام
يف منا�سبة اليوم العاملي للتوعية من خماطر الألغام ،وبالتعاون مع اللجنة
الوطنية للتوعية من هذه املخاطر� ،أطلق املركز اللبناين للأعمال املتع ّلقة
بالألغام ،حملته الوطنية التذكري ّية ال�سنوية للتوعية .وقد جرى �إطالق
احلملة يف قاعة العماد جنيم  -وزارة الدفاع الوطني ،يف ح�ضور وزير الدفاع
ال�صراف ،ووزير الإعالم ملحم الريا�شي ،ومدير التوجيه العميد
يعقوب ريا�ض ّ
ّ
علي قان�صو مم ّث اًل قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون .كما ح�ضر ممثلون عن
ّ
املنظمات الدولية املانحة ،وبع�ض امل�صارف اللبنانية امل�ساهمة يف متويل �أعمال
نزع الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غري املنفجرة يف لبنان� ،إىل عد ٍد من
�ضباط اجلي�ش.
ّ
بعد الن�شيد الوطني اللبناين ،وعر�ض فيلم وثائقي عن املركز اللبناين للأعمال املتعلقة
وال�صراف.
بالألغام ،تعاقب على الكالم كل من ،مم ّثل قائد اجلي�ش ،والوزيرين الريا�شي
ّ
العدد 382
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حملة توعية
ال�صراف
كلمة الوزير
ّ

بعد كلمة ترحيبية� ،شكر الوزير
ال�صراف وزير الإعالم على امل�شاركة يف
ّ
أهمية دور وزارة
�إطالق احلملة ،م� ّ
ؤك ًدا � ّ
للحد من خماطر
الإع�لام يف التوعية
ّ
الألغام ،ويف تو�ضيح ال�صورة للر�أي العام
ال��دويل ولي�س فقط اللبناين ،ح��ول ما
ترتكبه �إ�سرائيل من انتهاكات يف
ال�صراف �إىل
حق لبنان .ولفت الوزير
ّ
ّ
ّ
كل
� ّأن �إ�سرائيل ت�ضرب عر�ض احلائط
مذك ًرا ب أ� ّنها
املواثيق والأعراف الدولية،
ّ
ا�ستخدمت يف العام  2006قنابل عنقودية
حتولت �إىل �ألغام،
منتهية ال�صالحية
ّ
للحد
ورف�ضت توقيع املعاهدة الدولية
ّ
من هذه القنابل ،ما ّ
قمة اخلبث
ميثل ّ
والال�إن�سانية.
كما �أعلن وزي��ر الدفاع � ّأن املوازنة
ت�ضمنت م�شروع
العامة التي متّ �إقرارها
ّ
قانون برنامج بقيمة خم�سة ماليني
دوالر ملدة خم�س �سنوات لدعم م�شروع
نزع الألغام.
من جهة �أخرى� ،أ�شار �إىل � ّأن عملية
توثيق اخل��رائ��ط وت���أك��ي��ده��ا وتوثيق
ّ
التخل�ص منهاّ ،
متت
الألغام وطريقة
وفق النظم والقوانني الدولية ،ومع كل
تتم �إزالته �سي�صدر تقرير ي�ستخدم
لغم ّ
كوثيقة قانونية يف حال املقا�ضاة �أمام
املحاكم الدولية.
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كلمة الوزير الريا�شي

أك��د الوزير الريا�شي يف كلمته � ّأن
� ّ
املنا�سبة هي للتعبري عن رف�ضنا لغدر

احل��رب يف ف�ترة م��ا بعد احل���رب .هذا
حق النا�س والأطفال
الغدر امل�ستدام يف ّ
وال�شباب بوا�سطة الأل��غ��ام �أو القنابل
العنقودية التي متنعها وترف�ضها كل
ال�شرائع.
و�أ�ضاف:
�صحيح � ّأن ه��ن��اك ت��ك��ام�ًلااً بني
لكن ال�صحيح � ً
أي�ضا
الأم��ن والأم��ان،
ّ
� ّأن الأمان بعد احلرب يحتاج �إىل توعية
و�إىل ت�ضافر اجلهود لنمنع غدر الألغام،
معلنً ا أ� ّن��ه ي�ضع ق��درات وزارة الإع�لام
ويودعها يف خدمة دعم هذه احلملة
ملواجهة اخلطر اللئيم واخلبيث املزروع
يعوق
ي�شوه� ،أو ّ
يف �أر�ضنا ،والذي يقتل �أو ّ
ب�صمت.

كلمة قيادة اجلي�ش

ذك��ر العميد
يف م�ستهل كلمتهّ ،
قان�صو ب��� ّأن م�شكلة الألغام يف لبنان
ب��د�أت يف ال�سبعينيات والثمانينيات
م��ن ال��ق��رن املا�ضي م��ع االجتياحات
املتكررة على
واالعتداءات الإ�سرائيلية
ّ
تدريجا مع
الأرا�ضي اللبنانية ،وتفاقمت
ً
احلروب التي �شنّ تها �إ�سرائيل على لبنان
و�آخرها يف العام .2006
و�أو�ضح � ّأن طائرات العدو ومدافعه قد
�ألقت على الأرا�ضي اللبنانية ما يزيد
عن �أربعة ماليني قنبلة عنقودية بقي
منها نحو مليون قنبلة غري منفجرة،
ت�ضاف �إىل مئات �آالف الألغام والأج�سام
امل�شبوهة والذخائر غري املنفجرة التـي
ً
�سابقــا ،معظمهــا
كانــت موجــودة
يف منطقــة اجلنــوب .وقد � ّأدى ذلك �إىل
�شهيدا وم�صا ًبا من
�سقوط نحو 3746
ً
املدنيني والع�سكريني منذ العام 1975
قدرت درا�سة �صادرة
وحتى تاريخه ،فيما ّ
عن مكتب منع الأزم���ات والنهو�ض
التابع لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي،
� ّأن قيمة اخل�سائر االقت�صادية يف جنوب
للتلوث
ل��ب��ن��ان كنتيجة م��ب��ا���ش��رة
ّ
بالقنابل العنقودية تراوح ما بني  33و122
مليون دوالر �أمريكي.
وت��ط��رق العميد قان�صو �إىل النتائج
ّ
التي متّ
التو�صل �إليها يف �إط��ار اخلطة
ّ
الإ�سرتاتيجية ال�شاملة التي و�ضعها
امل��رك��ز اللبناين ل�ل�أع��م��ال املتعلقة
ّ
للتخل�ص من هذه
بالألغام يف العام 2011
امل�شكلة ،فعر�ض بالأرقام ما متّ �إجنازه
على �صعيد تنظيف الأرا���ض��ي ،و�إع��ادة
ا�ستثمار ما متّ تنظيفه منها ،وتقليل
عدد ال�ضحايا� ،إ�ضافة �إىل تنفيذ حمالت
توعية وم�ساعدة ال�ضحايا ،وامل�شاركة
يف امل�ؤمترات ،وال�شروع ب�إن�شاء املدر�سة
الإقليمية لنزع الألغام ،و�إدارة برنامج
ال��ت��ع��اون الإقليمي العربي للأعمال
ّ
املتعلقة بالألغام.
أك��د � ّأن الأم��ن الوطني ال�شامل،
و�إذ � ّ
هو منظومة متكاملة ت�شمل النواحي

الأم��ن��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة
واالجتماعية واحلياتية،
�شدد على � ّأن اجلي�ش ي�ضع
ّ
ّ
يف �سلم �أولوياته االنتهاء
م��ن ه���ذه امل�شكلة يف
�أ����س���رع وق���ت ممكن،
ملا لها من انعكا�سات
م��ب��ا���ش��رة ع��ل��ى جميع
النواحي املذكورة.
وخ��ت��م ���ش��اك�� ًرا با�سم
ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد
ج��وزاف ع��ون ،ك ّ
��ل من
�ساهم يف دعم الربنامج
ّ
اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام.
بالتحية �إىل �أرواح ال�شهداء
توجه
كما ّ
ّ
و�إىل امل�صابني...

يف اخلتـام ،ق ّ��دم وزي��ر الدفاع الوطني
أك��د
درع��ا تقديرية لوزيــر الإع�ل�ام ،و� ّ
ً
الطرفان دعمهما الكامل للحملة.
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�إعداد:
نينا عقل خليل

احتفال رمزي وتالوة «�أمر اليوم»
يف منا�سبة ّيّ
تول العماد
�سدة القيادة
جوزاف عون ّ

�أُق����ي����م يف ب��اح��ة
وزارة الدفاع الوطني
يف ال��ي��رزة ،اح��ت��ف��ال
ع�����س��ك��ري رم����زي،
ح�ضره رئي�س الأركان
اللواء الركن حامت
م� اّ
ّل�ك مم��ث� اًًل� قائد
اجلي�ش العماد ج��وزاف
ع��ون ،و�أرك����ان القيادة
وقادة الوحدات و�ضباطها،
ّ
وامل���وظ���ف���ون امل��دن��ي��ون
ال��ت��اب��ع��ون ل��ه��ا ،حيث
جرت مرا�سم رفع العلم
وتالوة �أمر اليوم الأول الذي
وجهه العماد قائد اجلي�ش
ّ
�إىل الع�سكريني.
ك����ذل����ك� ،أُق���ي���م���ت
احتفاالت رمزية مماثلة
يف ق����ي����ادات امل��ن��اط��ق
وامل����واق����ع وال��ث��ك��ن��ات
الع�سكرية ،وال��ق��وّات
اجلوية والبحرية واملعاهد
وامل����دار�����س وال���وح���دات
ّ
امل�ستقلة.
والقطع

�ضباط من دورة 1986
يقدمون التهنئة
ّ
للمدير العام
لقوى الأمن الداخلي
اللواء عثمان

زار وف��د م��ن �ضباط دورة
«لبيك لبنان» 1986 -املقر
العام للمديرية العامة لقوى
قدموا
الأمن الداخلي ،حيث ّ
التهنئة لرفيق ال��دورة اللواء
ع��م��اد عثمان يف منا�سبة
�ام��ا لقوى
تعيينه م��دي �رًا ع� ً
مهماته اجلديدة.
الأمن الداخلي ،متمنّ ني له التوفيق يف
ّ
عدة �ضباط من الدورة متّ تعيينهم يف جمل�س
يذكر� ،أن ّ
قيادة قوى الأمن الداخلي ،وهم :العميد �أحمد احلجار ،قائدًا
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رئي�سا لوحدة
ملعهد قوى الأمن الداخلي ،العميد �سعيد فوّاز،
ً
رئي�سا لوحدة اخلدمات
الإدارة املركزية ،العميد فار�س حنّ ا
ً
رئي�سا لهيئة الأركان.
االجتماعية ،والعميد نعيم �شما�س
ً

كربى �سفن �أ�سطول البحرية امللكية الربيطانية تزور لبنان

امللكية الربيطانية حاملة الطوّافات  HMS Ocean 22لبنان يف الأ�سبوع الأخري من �شهــر
زارت كربى �سفن �أ�سطول البحرية
ّ
�شبــاط املا�ضــي ،يف ختــام جولـة �شـرق �أو�سطية ،ا�ست�ضافت خاللهــا �شخ�صيّــات ووفــودًا ع�سكريــة واجتماعيــة.
والتقى قائد حاملة الطوّافات العقيد البحري  ،Robert Pedreيف ح�ضور ال�سفري الربيطاين  Hugo Shorterوامللحق الع�سكري
املقدم  ،Chris Gunningوزير الدفاع الأ�ستاذ يعقوب ريا�ض ال�صرّاف ،كما التقى قائد القوّات البحرية العميد الركن البحري
ّ
إقليمية اللبنانية.
ومهماتها ل�ضبط املياه ال
ماجد علوان ،وتناول البحث �سبل تعزيز قدرات القوّات البحرية
ّ
ّ
امللكية الربيطانية ،وهي يف الوقت
يذكر � ّأن  HMS Ocean 22تزن �ألف طن ،وهي �أكرب �سفينة حربية عاملة يف البحرية
ّ
نف�سه حاملة طوّافات و�سفينة هجوم برمائي.

رابطة امللحقني الع�سكريني العرب
والأجانب تزور مدر�سة التزلج يف الأرز

قام عميد رابطة امللحقني الع�سكريني
العرب والأجانب املعتمدين يف لبنان،
امللحق الع�سكري الإيطايل العميد Pier Luigi Monteduro
يرافقه امللحقون الع�سكريون ،بزيارة اىل مدر�سة التز ّلج يف الأرز،
حيث كان يف ا�ستقبالهم �ضباط من املدر�سة.
مهمات املدر�سة ون�شاطاتها ،وكانت لهم
تعرفوا �إىل
ّ
الزائرون ّ
جولة يف �أق�سامها وحميطها ،قبل �أن ي�ستمتعوا مع عقيالتهم
مبمار�سة ريا�ضة التز ّلج .وقد �أُقيمت على �شرف الوفد م�أدبة
غداء يف نادي ال�ضباط.
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مناورة قتال ّية يف حامات
يف ح�ضور قائد مدر�سة القوّات اخلا�صة العقيد الركن
ف��ادي ّ
خم��ول وع��دد م��ن ال�ضباط ،ن��فّ ��ذت وح���دات من
لواء امل�شاة الثامن ،و�أف��واج ،الهند�سة ،واملد ّرعات الأول،
واملدفعية الثاين ،ومغاوير البحر ،باال�شرتاك مع وحدات
قتالية بالذخرية
من القوّات اجلوية والبحرية ،مناورة
ّ

احلية.
ّ
ُنفّ ذت املناورة التي حتاكي الدفاع عن موقع
حم�صّ ن ،يف حقل رماية حنو�ش – حامات ،وقد ا�ستخدمت
خاللها رمايات بالطوّافات والدبابات وبع�ض الأ�سلحة
الثقيلة واملتو�سطة ،وتفجري عبوات نا�سفة ،وعمليات
دع��م ج� ّ�وي ،و�إن���زال و�إخ�لاء جرحى من حقل املعركة
بوا�سطة الطوّافات.

 ...ومترين تكتي مع ال�سفينة احلربية الأملانية FGS BRAUNSCHWEIG
للقوة
نفّ ذت وحدات من القوّات البحرية باال�شرتاك مع ال�سفينة احلربية الأملانية  ،FGS BRAUNSCHWEIGالتابعة
ّ
تكتيا حول ر�صد �سفينة م�شبوهة واعرتا�ضها ،وذلك يف
البحرية العاملة �ضمن قوّات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان ،مترينً ا
ً
البقعة املقابلة خلليج جونية.
ّ
تخلل التمرين �إنزال فريق دهم وتفتي�ش �سفن من الطوّافات ،بالإ�ضافة �إىل �إخالء ع�سكريني بوا�سطة املراكب.
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تخريج دورات
و«مدرب تدخل»
«دهم» و«ق ّنا�ص»
ّ
جرى يف منطقة حنو�ش  -حامات ،احتفال تخريج
عنا�صر من خمتلف وحدات اجلي�ش ،تابعوا بنجاح
دورات« :ده��م»« ،قنّ ا�ص» و«م��د ّرب تدخل» ،وذلك
ب�إ�شراف �ضباط من اجلي�ش وفريق التدريب الأمريكي
املتخ صّ� �ص.
تر�أ�س االحتفال العقيد الركن فادي ّ
خمول قائد
اً
ممثّل قائد اجلي�ش العماد
مدر�سة القوّات اخلا�صة
واملدعوين وذوي
جوزاف عون ،وح�ضره عدد من ال�ضباط
ّ
املتخرجني� ،إ�ضافة �إىل فريق التدريب الأمريكي.
ّ
وقد �ألقى العقيد الركن ّ
خمول كلمة باملنا�سبة،
داعيا
ن� ّ�وه فيها مب�ستوى ال��دورات وجهود املد ّربني،
ً
اً
فاعل يف تنفيذ
املتخرجني �إىل �أن يكونوا ج��زءًا
ّ
املهمات املرتقبة ،والعمل على حت�صني
خمتلف
ّ
�أنف�سهم با�ستمرار ،م��ن خ�لال اكت�ساب املزيد
من املعارف واخل�ب�رات ،وال��ت��زام القوانني والأنظمة
والتعليمات ّ
بدقة.
والتحديات
و�أ�ضاف :يف الوقت الذي تهدد فيه الأخطار
ّ
ّ
جميعا �إىل دور
يتطلع املواطنون
بلدنا احلبيب...
ً
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف �صون وحدة الوطن وحماية
ِ�س ْل ِمه الأهلي واحلفاظ على هيبة الدولة و�سالمة
م�ؤ�س�ساتها .وهذه امل�ؤ�س�سة ّ
تعلق بدورها الكثري من
الآمال على م�شاركتكم الفاعلة يف �أداء هذا الواجب
املقد�س ،ملا لديكم من قدرات قتالية ا�ستثنائية وروح
ّ
تتحلون به من ف�ضائل �أخالقية
معنوية عالية ،وما
ومناقبية وان�ضباط.
وتابع اً
التم�سك باملبادئ
قائل :لذا �أنتم مدعوون �إىل
ّ
والقيم التي ن�ش�أمت عليها ،و�إىل التزام القوانني والأنظمة
والتعليمات ّ
املهمات على
بدقة ،واالندفاع يف تنفيذ
ّ
اختالفها ،والعمل على تطوير �أنف�سكم با�ستمرار...
قتاليا بالذخرية
املتخرجون مترينً ا
بعدها ،نفّ ذ
ً
ّ
إرهابية
فر�ضية مهاجمة جمموعة �
احلية ،حول
ّ
ّ
ّ
متح صّ� نة داخل مبنى ،متّ خالله تنفيذ عمليات
�إه��ب��اط م��ن ال��ط��وّاف��ات ،وف��ت��ح ث��غ��رات بوا�سطة
املتفجرات ،وا�ستخدام نريان الرماة القنّ ا�صة لتغطية
تقدم العنا�صر املهاجمة.
ّ
وقدم
ويف اخلتام ،متّ ت�سليم ال�شهادات
للمتخرجنيّ ،
ّ
ّ
العميد الركن اليا�س �سا�سني من الكلية احلربية
دروعا تذكارية لطليع كل دورة ولكل من �أع�ضاء
ً
الفريق الأمريكي.
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دورات يف مركز تدريب تعزيز �أمن املطار
�أُقيمت يف مركز تدريب تعزيز �أمن املطار دورة حول تقنيات
تفتي�ش الطائرة (على دفعتني) ،تابعها ع�سكريون من لواء
احلر�س اجلمهوري .وقد �أُقيم يف ختامها احتفال ّ
ت�سلم خالله
املتد ّربون �شهاداتهم ،يف ح�ضور مدير املركز العميد الركن
زياد �شاهني ،ومدير �شركة طريان ال�شرق الأو�سط الأ�ستاذ حممد
احلوت ،وعدد من ال�ضباط واملد ّربني.
تقنيات تفتي�ش
كذلك ،افتتحت يف املركز دورة يف جمال
ّ
الأ�شخا�ص واحلقائب ،و�أخرى ت�أ�سي�سية يف �أمن الطريان املدين،

دور اجلي�ش يف تن�شئة
املواطن ال�صالح
يف مدر�سة راهبات
القلبني الأقد�سني
40

العدد 382

تابعها ع�سكريون من اجلي�ش وقوى الأمن الداخلي والأمن
العام واجلمارك يعملون يف جهاز �أمن املطار ،بالإ�ضافة �إىل
أمنية ملتد ّربني مدنيني من خمتلف ال�شركات
دورات توعية � ّ
العاملة يف املطار.

يف �إط���ار التوا�صل القائم ب�ين اجلي�ش
اّ
وطلب اجلامعات واملدار�س ،حا�ضر رئي�س
ق�سم التوجيه يف منطقة جبل لبنان العميد
عبد احلكيم حاطوم يف مدر�سة راهبات
اً
متناول «دور
القلبني الأقد�سني – البو�شرية،
اجلي�ش يف تن�شئة املواطن ال�صالح» ،وذلك
جمعية �شباب لبنان نحو
مب��ب��ادرة من
ّ

الوطنية وبالتن�سيق مع �إدارة املدر�سة.
رك��زت على
�سبق املحا�ضرة كلمات ّ
�ضرورة التوا�صل الدائم بني �شباب الوطن
وطنية،
وم�ؤ�س�سة اجلي�ش ملا فيه من منفعة
ّ
جو من احلما�سة والفرح على وقع
و�أعقبها ّ
قدمتها فرقة
معزوفات
وطنية وع�سكرية ّ
ّ
مو�سيقى اجلي�ش.

النقيب فرا�س بلطه جي
خريج �شرف مم ّيز يف �أمريكا
ّ
متّ ت�صنيف النقيب فرا�س بلطه جي � اًأول يف
دورة �آم��ر �سرية �شرطة ع�سكرية يف الواليات
املتحدة الأمريكية.
تابع النقيب بلطه جي هذه الدورة يف مدر�سة
ال�شرطة الع�سكرية التابعة للجي�ش الأمريكي،
�إىل جانب عد ٍد من ال�ضباط الأجانب ،وذلك
بني  2016/2/1و .2016/7/1ونال على �أثرها لقب
املميز .ويف التقرير الأكادميي اخلا�ص به� ،أعلنت املدر�سة
خريج ال شّ� رف
ّ
ّ
ّ
�أ ّن��ه خالل متابعة ال�ضابط هذه ال��دورة ،تبينّ اتقانه للوظائف اخلطية
وال�شفهية ،وفهمه الكامل مل�ؤهّالت ال�شرطة الع�سكرية يف �أثناء �أخذ
القرارات الع�سكرية.
وي�ضيف التقرير � ّأن م�شاركة النقيب بلطه جي يف جميع الن�شاطات
����س���اه���م���ت
يف جن�������اح
ال��ف��ري��ق ،وق��د
متّ اخ��ت��ي��اره،
ل������ي������خ������دم
ك���م���ار����ش���ال
يف ل���واء خالل
مت��������ري��������ن
Capstone
م�����ا �أظ���ه���ـ���ر
ق��درات��ـ��ه يف الـ
.MDMP

الطالبة نادين ّ�صراف
�أوىل يف هند�سة الربامج
و�شبكات االت�صال
يف اجلامعة الأنطونية
فازت الطالبة نادين ابنة العقيد
املهند�س نبيل �صّ راف ،باملرتبة
الأوىل يف اخت�صا�ص هند�سة
ال�برام��ج و�شبكات االت�����ص��ال،

يف اجلامعة الأنطونية بجميع
فروعها (بعبدا ،جمدليا -زغرتا،
النّ بي �إيال -زحلة ).
وجهها �أم�ين عام
ويف ر�سالة ّ
اجلامعة الأب جو بو جودة� ،أعلن
� ّأن الطالبة نادين تابعت درو�سها،
خالل ال�سنوات اخلم�س (-2011
 )2016بنجاح ،ومبعدل عام هو
 ،82.81وقد �صنّ فت الأوىل من بني
طالبا.
150
ً
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يوميات
�أمنية

�إعداد :نينا عقل خليل

عمليات دهم وتوقيفات وم�ضبوطات
وا�صلت الوحدات الع�سكرية تنفيذ تدابريها الأمن ّية يف خمتلف املناطق و�أ ّدت هذه
التدابري خالل الآونة الأخرية� ،إىل �إحالة �إرهابيني على الق�ضاء ،وتوقيف العديد من
املطلوبني الذين ارتكبوا جرائم خمتلفة.

�إحالة �إرهابيني على الق�ضاء

عدة بيانات
�أعلنت قيادة اجلي�ش يف ّ
�أ���ص��درت��ه��ا م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه خ�لال
الأ�سابيع الأخريةّ � ،أن مديرية املخابرات
�أحالت على الق�ضاء جمموعة جديدة
م��ن امل��وق��وف�ين ال��ذي��ن ي��ن��ت��م��ون �إىل
إرهابية ،وهم:
التنظيمات ال
ّ
 املدعو �شريف طه احلام�ض ،الرتباطهوباخللية التي
باملجموعات الإرهابية،
ّ
نفّ ذت تفجري ك�سارة الإرهابي بتاريخ
.2016/8/31
 الفل�سطيني حممد ح�سن فار�سالنتمائه �إىل تنظيم «داع�ش» الإرهابي،
والتخطيط للقيام ب�أعمال �إرهابية من
تفجريات و�إطالق �صواريخ باجتاه �إحدى
املناطق اللبنانية.
 الفل�سطيني �أحمد �أ�سعد غ�ضبانالنتمائه �إىل تنظيم داع�ش الإرهابي،
والتخطيط للقيام بتفجريات يف �إحدى
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املناطق اللبنانبة.
 ال�����س��وري ع��و���ض حممد امل�صطفىالنتمائه �إىل تنظيم «جبهة الن�صرة»
الإرهابي والقتال يف �صفوفه.
ّ
ويف �إط��ار مالحقة اجلرائم املنظمة،
قوة من اجلي�ش (ليل )2017/3/7
دهمت ّ
منازل بع�ض املطلوبني يف بلدة الكني�سة
وتعر�ضت لإط�لاق نار من
– بعلبك،
ّ
ّ
فردت على م�صادر النّ ار
قبل
م�سلحنيّ ،
باملثل ،ما � ّأدى �إىل مقتل املدعو قبالن
ومتكنت قوى اجلي�ش
جميل رحمة،
ّ
ّ
كل
بعد عملية تفتي�ش من توقيف
م��ن امل��دع� ّ�وي��ن :ح�سن علي امل��ق��داد،
علي هادي زعيرت ،ب�شار ح�سني زعيرت،
جميعا يف حميط احلادث.
الذين كانوا
ً
و�ضبطت يف الأماكن املداهمة ثالث
حربية ن��وع كال�شينكوف
ب��ن��ادق
ّ
وكمية
رمانات يدوية،
ً
وم�سد�سا و�أربع ّ
ّ
من املخدرات وامل��واد التي ت�ستخدم يف
كمية من
ت�صنيعها ،بالإ�ضافة �إىل
ّ
الذخائر والأعتدة الع�سكرية والأجهزة
ال� اّّل����س��ل��ك��ي��ة ،و���س��ي��ارت�ين (ج��ي��ب
�شريوكي ومر�سيد�س) من دون �أوراق
قانونية .كذلك� ،أوقفت قوى اجلي�ش
اً
املدعوين :حيدر ح�سن جمال
كل من
ّ
الدين �شمي�س ،ح�سن قا�سم احل�سيني،
�إبراهيم ح�سن دعيب�س املقداد ،الذين
ّ
ي�ستقلون �سيارة نوع مر�سيد�س
كانوا
وحاولوا الفرار من �أمام عنا�صر اجلي�ش.
ويف تاريخ  ،2017/3/22دهمت دورية
م��ن مديرية امل��خ��اب��رات ،مب����ؤازرة ق� ّ�وة
ع�سكرية منازل عدد من املطلوبني يف
ّ
حملة حر�ش القتيل – بئر ح�سن ،حيث
�أوقفت املواطن ح�سن علي عبداللـه
اً
وكل
املطلوب بجرم االجتار باملخدرات،
من :عاطف حممد العرب ،علي هاين
دياب وحممد هاين دياب وخ�ضر م�صباح
�صالح و�شقيقه حم�سن ،لإقدامهم على
�إطالق النّ ار من �أ�سلحة حربية يف �أوقات
�سابقة .و�ضبطت يف الأماكن املداهمة
بندقية حربية ن��وع كال�شينكوف
وم�سد�سا وجهاز ات�صال ،بالإ�ضافة �إىل
ً

كمية من الذخائر اخلفيفة والأعتدة
ّ
املتنوعة وح�شي�شة الكيف.
الع�سكرية
ّ
قوة من
ويف منطقة الهرمل ،دهمت ّ
اجلي�ش �أم��اك��ن مطلوبني ،و�أوق��ف��ت
اً
كل من :وليد �صعب �صعب و�شقيقه
علي ،وح�سني حممد �صعب ،و�ضبطت
داخ��ل منزل الأول ق��اذف �آرب��ي جي و5

ق��ذائ��ف و�أرب����ع ح�����ش��وات تابعة لها،
وبندقيتني حربيتني نوع
ورمانة يدوية
ّ
ّ
كال�شينكوف ،وبندقية ن��وع ،36
حربيا ،و 8بنادق �صيد ،و1556
وم�سد�سا
ً
ً
طلقة خفيفة من عيارات خمتلفة،
كمية م��ن الأع��ت��دة
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
ّ
املتنوعة وجهازي ات�صال.
الع�سكرية
ّ

ق��وة من
ويف ال�سياق نف�سه ،دهمت ّ
اجلي�ش (� )2017/3/6أماكن عدد من
املطلوبني يف منطقة بريتال ،و�أوقفت
اً
كل من :علي قا�سم مظلوم ،م�صباح
عبد ح�سن ا�سماعيل و�صالح علي
مظلوم ،و�ضبطت �أع��ت��دة ع�سكرية
كمية من
متنوعة وجهاز ات�صال� ،إىل
ّ
ّ
املواد املخدرة و�آلة ت�ستعمل لت�صنيعها.
كما �أوقفت يف مناطق :دي��ر عمار،
طرابل�س ،ال�ضنّ ية ،حاجز وادي حميد
ع��ر���س��ال ،ال�سفري – بعلبك ،ح��ارة
حريك وال�شياح – ال�ضاحية اجلنوبية،
اً
كل من :عرفات حممود كنوج ،خالد
�أك���رم �أم��ه��ز� ،إي��ه��اب هيثم حبيب،
وائ��ل جمال املجذوب ،ابراهيم ح�سن
عبد العال ،ح�سني عبداللـه الفليطي،
علي يو�سف جعفر ،حممد �أحمد �أمهز،
ح�سن علي جعفر وح�سني علي املوىل،
لإقدامهم على �إط�لاق ن��ار يف �أوق��ات
�سابقة.

�أكرث من  2000موقوف

نتيجة التدابري الأمنية التي اتّ خذتها
الوحدات الع�سكرية يف خمتلف املناطق
اللبنانية ،متّ توقيف نحو �ألفني و�أحد
ع�شر �شخ�صً ا من جن�سيات خمتلفة،
لتو ّرط بع�ضهم يف جرائم �إرهابية و�إطالق
ن��ار واع��ت��داء على مواطنني ،واالجت��ار
باملخدرات والقيام ب�أعمال �سرقة وتهريب
وحيازة �أ�سلحة وممنوعات ،وارتكاب
بع�ضهم الآخر خمالفات عديدة ،ت�شمل
التجوال داخ��ل الأرا�ضي اللبنانية من
دون �إق��ام��ات �شرعية ،وقيادة �سيارات
ودراجات نارية من دون �أوراق قانونية.
و�شملت امل�ضبوطات  8بنادق حربية
رمانات يدوية وقذيفتي
و24
ً
م�سد�سا وّ 10
�آر ب��ي ج��ي ،وك��م��ي��ات م��ن الذخائر
اخلفيفة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل � 112سيارة
و�شاحنتني و 4مراكب �صيد و 64درّاجة
وكمية من املخدرات و�أجهـزة
نارية،
ّ
ات�صال وكاميـرات مراقبــة و�أجهــزة
�إلكرتونيــة خمتلفــة.
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�أجهزة
القيادة

�إعداد :ندين البلعة خريالله

خل ّية تعمل ب�صمت وان�ضباط وتعاون ،يف
خمتلف االخت�صا�صات الهند�س ّية املدن ّية
وامليكانيك ّية والكهربائ ّية ،لتل ّبي حاجات
اجلي�ش يف ه��ذه امل��ج��االت� .إنها مدير ّية
والتخ�ص�ص ،التي
الهند�سة ،مدير ّية العلم
ّ
يجتمع يف �أق�سامها وم�صاحلها املهند�سون
والتقن ّيون ذوو الكفاءة العالية .ه�ؤالء يعملون
من دون كلل لت�أمني �أف�ضل اخلدمات ملختلف
قطع اجلي�ش ،وب� ّ
أقل كلفة ممكنة.

مدير ّية الهند�سة
«�شركة ع�صر ّية»
تعمل بالقدرات
وامل� ّؤهالت
الع�سكر ّية

املهمات
�سيل من ّ

اجلولة يف �أق�سام املدير ّية وم�صاحلها
ت�ضع الزائر �أم��ام حجم العمل الهائل
الذي تتوالّ ه وتنفّ ذه بكفاءة ّ
ودقة ،وبعديد
حمدود .بداية هذه اجلولة كانت من
مكتب مدير الهند�سة العميد الركن
عبود ال��ذي كان لنا معه هذا
يو�سف ّ
احلديث.
ت��رت��ب��ط م��دي��ر ّي��ة الهند�سة بقيادة
اجلي�ش� -أرك���ان اجلي�ش للتجهيز،
املمون الرئي�س للعتاد الهند�سي
وهي
ّ
يف اجلي�ش (كهرباء ،تدفئة وتربيد،
من�ش�آت ،حت�صينات ،مطافئ ،)...وفق
عبود يف تعريف
ما يقول العميد الركن ّ
�أ ّويل .وه��و ي�ضيف :ملدير ّية الهند�سة

الداخل يف قيود اجلي�ش ،و�إدارة عملية
ا�ستالمه وخزنه وت�سليمه و�صيانته،
وا�ستدراك حاجات اجلي�ش ال�سنوية
منه.
 ت��رك��ي��ب وم�����س��اع��ف��ة وا���س��ت��ب��دالالكهربائية ،وعتاد التدفئة
ال�شبكات
ّ
والتربيد ومعدّاتهما يف جميع املراكز
الع�سكرية والثكنات ،وكذلك الأمر
بالن�سبة �إىل عتاد املطابخ وال��ن��وادي
الع�سكرية.
 م�ساعفة الآل��ي��ات الهند�سية يفاجلي�ش والآل��ي��ات العائدة للمديريات
التابعة لأركان اجلي�ش للتجهيز.
 م��راق��ب��ة ا���ش�تراك��اتوع��دادات وفواتري الكهرباء
واملاء العائدة مل� ّؤ�س�سات وزارة
الدفاع الوطني وت�صفيتها.
 ال�سهر على العقاراتبت�صرف اجلي�ش من خالل
املو�ضوعة
ّ
حتديث برامج الأر�شفة وفتح امللفات.
تتعدى
 تنفيذ �أ���ش��غ��ال ب��ال��ف��ات��ورةّ
قيمتها ال�سنوية املليون و� 500ألف دوالر
�أمريكي.
ُي�ضاف �إىل ذلكّ � ،أن �ضباط املديرية هم
�إىل جانب وظائفهم الأ�سا�سية� ،أع�ضاء
عدة جلان ،وخرباء ا�ستالم على �صعيد
يف ّ
اجلي�ش .وينفّ ذ الع�سكر ّيون
املهمات الأمنية ،وجميع
الن�شاطات الع�سكرية �أ�سو ًة
مبختلف قطع اجلي�ش.

كفاءة وعلم

املهمات� ،أبرزها:
العديد من
ّ
 �إعداد الدرا�سات وو�ضع دفاتر ال�شروطالفنية للور�ش قبل تلزميها ،ومراقبة
ّ
تنفيذها وت�سليمها �إىل امل�ستفيدين.
الفنية للعتاد
 تنظيم املوا�صفاتّ

ي�شري مدير الهند�سة �إىل
� ّأن املهند�سني يف اجلي�ش
يتمتّ عون بكفاءة عالية،
وذلك يعود �إىل كونهم من
خ�يرة خ� ّ�ري��ج��ي اجلامعات
يف اخت�صا�صهم ،بالإ�ضافة �إىل اخلربة
التي يكت�سبونها بف�ضل حجم العمل
امل��ط��ل��وب تنفيذه .وت�سعى امل��دي��ر ّي��ة
با�ستمرار �إىل تفعيل ال��ت��وا���ص��ل مع
اجلامعات واملعاهد ومراكز الأبحاث...
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�أجهزة
القيادة
بهدف �صقل مهارات عنا�صر املديرية
وتطوير عملها ،وبالتايل توفري �أف�ضل
الهند�سية للجي�ش .وكمثال
اخلدمات
ّ
على هذا التوا�صل ،متّ توقيع بروتوكول
تعاون مع كلية الهند�سة يف اجلامعة
اللبنانية ب��ه��دف ت��ب��ادل ال��درا���س��ات
التطور ،و�آخ��ر مع
واخل�برات ومواكبة
ّ
املعهد الفنّ ي التقني العايل يف الدكوانة،
ٍ
م�ستمر
ب�شكل
حيث يخ�ضع الرتباء
ّ
لدورات ويتابعون الدرو�س يف اخت�صا�صات
عديدة (�إلكرتونيك ،كهرباء ،تربيد
وتدفئة ،كونرتول �أوتوماتيك ،برجمة،
ت�شغيل م�ضخات ومولدات كهرباء،
مربدة.)...
ت�صليح غرف ّ
التطور يف جمال الهند�سة
• كيف تواكبون
ّ
لتفعيل العمل وحت�سينه؟
 ت���واك���ب امل���دي���ر ّي���ة ،مبختلف�أق�سامها وم�صاحلها ،كل جديد يف
جمال عملها ،ومن الأعمال املنجزة
يف هذا ال�سياق :تطوير عمل امل�شاغل،
وا���س��ت��ح��داث م�شغل لتعبئة املطافئ
ّ
نتطلع �إىل �إن�شاء
و�صيانتها ،ونحن
م�شغل لت�صنيع  Hesco Basketو�آخر
للكون�سرتينا ،ملا ت�ستلزمه هذه املعدات
من تكلفة باهظة.
ك��ذل��ك ،ا�ستقدمنا �آل��ة Scanner
متطورة مل�صلحة ال�ش�ؤون العقارية حلفظ
ّ
اخلرائط و�سجالت العقارات و�أر�شفتها،
ونعمل على حتقيق رافعة ّ
�سلة يابانية
حديثة مل�صلحة املدير ّية .ون�سعى من
جهة �أخ��رى� ،إىل تفعيل التعاون مع
وزارة الطاقة لتزويد املباين الع�سكرية
واملتجددة،
م�صادر الطاقة امل�ستدامة
ّ
وب��ال��ت��ايل خف�ض كلفة ا�ستهالك
الطاقة الكهربائية واملحروقات فيها،
ويف املقابل �سوف ُي�صار �إىل ا�ستبدال
الكهربائية
ال�شبكات والتمديدات
ّ
القدمية يف املراكز.
يف خمتلف الأق�سام وامل�صالح ،احلركة
ّ
تتوقف .اجلميع يعملون ب�أق�صى
ال
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درجات الرتكيز وااللتزام ،من دون دوام
حم� ّ�دد لعملهم ،فالأولو ّية هي لإجناز
العمل املطلوب.

م�صلحة عتاد الهند�سة:
املمون الرئي�س
ّ

عبود
من مكتب العميد الركن ّ
ننتقل �إىل م�صلحة العتاد يف املدير ّية،
املمون الرئي�س للعتاد
هذه امل�صلحة هي
ّ
الهند�سي يف اجلي�ش ،ولباقي امل�صالح يف

املدير ّية ،ورئي�سها العميد الركن توفيق
مهمتنا هي ا�ستدراك
زغيب ،يقول:
ّ
حاجات اجلي�ش من العتاد الهند�سي،
و�إدارته« ،من �أزغر برغي �إىل �أكرب �آلة».
فريق العمل م�ؤ ّلف من �ضباط ورتباء
عاليا من
اخت�صا�صيني بلغوا م�ست ًوى
ً
ّ
االح�تراف ،لذلك ،هم يعملون ّ
بدقة
فائقة وال يت�أثرون ب�ضغط العمل ،كما
�أ ّنهم يتابعون التغيريات الطارئة على
ّ
املتعلقة بالعتاد الهند�سي.
املوا�صفات
وبالتايل يقوم املهند�سون بالدرا�سات
همتهم
والأب���ح���اث ال�ل�ازم���ة ع��ل��ى ّ
فيقدمون املوا�صفات اجلديدة
اخلا�صة،
ّ
والتعديالت املفرت�ض تنفيذها ملواكبة
التطور .وي�ضيف :هذه امل�صلحة م�س�ؤولة
ّ
املهمات الآتية:
عن
ّ
 ا�ستدراك حاجات اجلي�ش ال�سنويةم��ن العتاد والتجهيزات الداخلة يف
ترقيم مدير ّية الهند�سة (ح��واىل 15000
ّ
املحقق منها وخزنه.
�صنف) ،وا�ستالم
 -تيومي وت�أليل خمتلف املعلومات

عن التجهيزات (مكيفات الهواء،
ال��ب�رادات املنزلية و�أج��ه��زة التغذية
املربدة وامل�صاعد
املتوا�صلة  UPSوالغرف ّ
الكهربائية) ،وتنظيم �سجالت احلياة
ّ
لها ،وم�سك ملف عقود �صيانتها.
 االح���ت���ف���اظ ب��ك��ف��االت ال��ع��ت��ادللرجوع �إليها عند االقت�ضاء ،ومعاجلة
ّ
املعطل مع امل� ّؤ�س�سات الكافلة
العتاد
بالتن�سيق مع اللجنة املعنية.
 رف���ع ع��رو���ض الأ���س��ع��ار ،ت�صفيةال�سلفات الدائمة والطارئة
بت�صرف مديرية
املو�ضوعة
ّ
الهند�سة ،وت��رق��ي��م العتاد
وال��ت��ج��ه��ي��زات امل���وج���ودة
وامل�ستجدة ،بالتن�سيق مع
ّ
الق�سم التقني يف املدير ّية.
ّ
 ت�أليل العمليات املتعلقة��ون وخم���ازن
مب��خ��ازن امل���م� ّ
ق��ط��ع اجل��ي�����ش ووح���دات���ه
(دخول ،خروج ،ت�شكيالت،
تنفية.)...
ّ
 �إجراء الك�شوفات املتعلقة ب�أ�شغالال��ت��ه��وئ��ة وال��ت��ك��ي��ي��ف وال��ت��م��دي��دات
ال�صحية و�شبكات املياه ،و�إب��داء الر�أي
بنتائج حتاليل املياه ،والقيام مبختلف
امليكانيكية.
الأ�شغال
ّ

م�صلحة امل�شاغل:
تنفيذ وتوفري

�دب��رة ،يقول رئي�سها
هي امل�صلحة امل� ّ
العقيد املهند�س روجيه طانيو�س ،فهي
الكهربائية
تُعنى ب�صيانة التجهيزات
ّ
إلكرتوميكانيكية يف اجلي�ش.
وال
ّ
وهي ور�شة عمل دائمة مو ّزعة على 4
م�شاغل كبرية:
 م�شغل �إلكرتوميكانيك :يك�شف علىالكهربائية يف خمتلف
التجهيزات
ّ
الوحدات واملن�ش�آت الع�سكرية ،و ُيعنى
ب�صيانتها �أو م�ساعفتها �أو ترميمها �أو
ا�ستبدالها ،من املو ّلد �إىل �آخر مفتاح
يف الثكنة ،وذلك بغية ت�أمني �شبكة
كهربائية �صاحلة و�آمنة .يبلغ عدد
ّ

عنا�صر هذا امل�شغل  27ع�سكر ًيا فقط،
ه�ؤالء ينفّ ذون �سنو ًيا حواىل  300ور�شة ونحو
 1500مهمة ت�صليح ،وك�شوفات على
ّ
معطلة .كما ي�ضعون
كهربائية
�آالت
ّ
ال��درا���س��ات ال�لازم��ة لإن�شاء �شبكات
كهربائية جديدة وت�أمني احلماية من
ّ
ال�صواعق ،ويتو ّلون التدقيق بالفواتري
الكهربائية يف خمتلف القطع ،وت�أمني
اال�شرتاكات والعدادات الكهربائية
الالزمة بالتن�سيق مع م� ّؤ�س�سة كهرباء
لبنان.
 م�شغل التدفئة والتربيد :يقوم هذاامل�شغل (بعديد  19عن�صرًا) ،ب�صيانة كل
�أجهزة التدفئة والتربيد (حواىل � 6آالف
مكيف يف اجلي�ش) �إ�ضافة �إىل الربادات
ّ
املربدة يف املطابخ.
يف املكاتب والغرف ّ
يف هذا امل�شغل �أرهاط جاهزة � 24ساعة
يف اليوم لتلبية كل املتطلبات ومعاجلة
احلوادث الطارئة يف جمال عمله.
 م�شغل الآل��ي��ات الهند�سية :ي��ت�ولىّ�صيانة جرافات و�آليات تابعة ملدير ّيات
الهند�سة ،والعتاد ،والقوامة.
 م�شغل الإطفائ ّيات� :أن�شئ يف العام 2011ل�صيانة كل �أن��واع الإطفائيات
(ب���ودرة )CO2، FM200 ،وتعبئتها.
لدى اجلي�ش حواىل � 16ألف �إطفائية يف
املراكز و� 7آالف يف الآليات الع�سكرية،
و�إن�شاء هذا امل�شغل ّ
وفر حواىل  %75من
كلفة �صيانتها التي كان ُيعهد بها
�إىل �شركات مدنية.
�إ���ض��اف��ة �إىل ه��ذه امل�شاغل الأرب��ع��ة،

ا���س��ت��ح��دث يف ال��ع��ام 2002
مكتب فواتري يف م�صلحة
امل�شاغل ،وهو يراقب م�صروف
الكهرباء وامل��اء وال��ع��دادات
يف ك��ل ثكنات اجلي�ش،
�ضمن �آل��ي��ة تدقيق تهدف
�إىل توفري امل��ال ومنع الهدر
وت���أم�ين احل��م��اي��ة ال�لازم��ة
ل��ل��ع�����س��ك��ري�ين م���ن خطر
حوادث الكهرباء.
م��ن جهة �أخ���رى ،تطمح
مديرية الهند�سة وبالتحديد م�صلحة
امل�شاغل فيها �إىل حتقيق م�شاغل
املتجددة،
�إ�ضافية ،منها :م�شغل للطاقة
ّ
لإي�صال هذه الطاقة �إىل املراكز النائية،
و�آخر للكون�سرتينا ّ
يوفر حواىل  %40من
كلفة �شراء هذا العتاد ،وم�شغل م�صاعد
يغني عن عقود ال�صيانة املكلفة مع
ال�����ش��رك��ات امل��دن��ي��ة ،و�آخ���ر لت�صنيع
حت�صينات الـ .Hesco Basketويف
هذا الإط��ار ،قامت املديرية
بت�صنيع غ��رف��ة حت�صني يف
منطقة الطيبة ،مماثلة
للموا�صفات امل��ع��ت��م��دة يف
اجل��ي�����ش الأم�ي�رك���ي ،وق��د
متّ اختبارها وا�ستطاعت
�أن حتمي الع�سكري من
طلقات ال�سالح عيار 12,7
م��ل��م ،ومي��ك��ن �أن ت��ع� ّ�دل
قيا�ساتها لتحمي من �أ�سلحة
�أثقل .ميكن ت�صنيع هذه
الغرفة من قبل  5عنا�صر ب�أقل من 24
ّ
�ساعة ،وهذا امل�شروع �إذا ما متّ
�سيوفر
كحد �أدنى على اجلي�ش.
حواىل %50
ّ
�إىل ذل��ك ،يتابع عنا�صر امل�صلحة
دورات تخ�صّ �ص يف معاهد مدنية ،و�أخرى
ّ
تنظمها املديرية بالتن�سيق مع مديرية
التعليم ،وت�شمل ع�سكريني من
للتمر�س
خمتلف القطع الع�سكرية،
ّ
يف �أع��م��ال ال��ك��ه��رب��اء والتكييف
والتربيد .ه�ؤالء ي�صبحون قادرين على
معاجلة احل��وادث وامل�شاكل الطارئة

يف قطعهم ،بانتظار و�صول خرباء من
مدير ّية الهند�سة للمعاجلة.

م�صلحة املمتلكات:
ال�سهر على العقارات املو�ضوعة
بت�صرف اجلي�ش
ّ

ي�شرح رئي�س م�صلحة املمتلكات
مهمة
العقيد املهند�س �إيلي �شهال �أن
ّ
هذه امل�صلحة الأ�سا�سية هي ال�سهر على
بت�صرف اجلي�ش من
العقارات املو�ضوعة
ّ
الفنية والقانونية .وهي تنفّ ذ
الناحيتَني
ّ
مهماتها من خالل � 3أق�سام :الأرهاط
ّ
الطوبوغرافية ،الأر�شيف والت�أليل.
ّ
��م���ة ال��ف��ن��ي��ة ل��ه��ذه
ت��ت��م��ث��ل امل���ه� ّ
امل�صلحة بالعمل الذي تنفّ ذه الأره��اط
الطوبوغرافية على الأر�ض ،با�ستخدام
الأجهزة املتوافرة ( GPSوLaser Total
 .)Stationوي�شمل هذا العمل �إظهار
ح���دود ع��ق��ارات اجلي�ش والثكنات
ليتم
وامل��راك��ز الع�سكرية� ،أو رفعها
ّ

ر�سمها على اخلرائط بغية ا�ستثمارها،
و�إ�سقاط نقاط املن�ش�آت على �أر�ض الواقع
(كمهابط الطوافات وخمازن الذخرية
والأب��ن��ي��ة)ُ .ي�ضاف �إىل ذل��ك ،تنظيم
ّ
املخططات الإجمالية على احلا�سوب
ّ
املجلدات
وطبعها و�أر�شفتها ،وتيومي
ال��ع��ائ��دة ل��ك��ل امل��ن��اط��ق اللبنانية
واملعلومات املف�صّ لة عنها.
وي�سبق هذا العمل على الأر�ض ،عمل
ّ
يتمثل بتح�ضري اخل��رائ��ط
مكتبي
اجلوية التي
والنقاط اجل��ودز ّي��ة وال�صور
ّ
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�أجهزة
القيادة
ت� ّؤمنها امل�صلحة من خالل املعلومات
امل��ت��واف��رة يف �أر�شيفها �أو بالتن�سيق
مع مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية �أو مع
�أق�سام املمتلكات يف املناطق� ،أو من
خ�لال التوا�صل مع ال��دوائ��ر الر�سمية،
كامل�ساحة والتنظيم املدين وغريها.
�أم���ا الناحية القانونية م��ن عمل
ّ
فتتمثل بتنظيم م�شاريع
امل�صلحة،
مرا�سيم اال�ستمالك وق��رارات امل�صادرة
وع��ق��ود التخ�صي�ص مل�صلحة اجلي�ش،
ورفعها �إىل ّ
اللجان املخت�صّ ة ،ثم تنفيذ
هذه املرا�سيم والقرارات والعقود ،بالتعاون
مع الدوائر الر�سمية ومكتب ال�ش�ؤون
العقارية يف �أرك��ان اجلي�ش للتجهيز.
ُي�ضاف �إىل ذل��ك ،و�ضع لوائح مف�صّ لة
بالعقارات الواقعة �ضمن مناطق حرم
الثكنات الع�سكرية والعمل على
املعنية،
تبليغها �إىل املراجع العقارية
ّ
و�إبداء الر�أي الفني يف التعديات احلا�صلة
على عقارات اجلي�ش ،ويف اخلالفات
على ال��ع��ق��ارات م��ع املدنيني (لذلك
جند يف الإفادة العقارية و�إفادة االرتفاق
والتخطيط اخلا�صة بهذه العقارات،
م�لاح��ظ��ة :ي��خ�����ض��ع مل��واف��ق��ة ق��ي��ادة
اجلي�ش).
ّ
تتطلع م�صلحة املمتلكات �إىل تطوير
واملهمات
التطور
متا�شيا مع
عتادها
ً
ّ
ّ
امللقاة على عاتقها .وقد ّ
حققت �أخريًا
�آل��ة  Scannerحديثة لن�سخ اخلرائط
وح��ف��ظ��ه��ا ،ك��م��ا ت�سعى
للح�صول على جهاز RTK-
 GPSح��دي��ث ،و�إىل ت�أمني
متطورة للحوا�سيب
برامج
ّ
وتدريب عنا�صرها عليها.
وهي تعمل �أي�ضً ا على تنظيم
قاعدة بيانات لإحداثيات
جميع املراكز الع�سكرية
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف الأرا����ض���ي
اللبنانية (،)Full Data
وجمعها على خريطة واحدة
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يق�سمها
�ضمن برنامج الـ GISال��ذي
ّ
وف��ق ع� ّ�دة طبقات ( ،)Layersمنها:
املحافظات والأق�ضية واملدن والبلدات،
حدود العقارات ،والثكنات الع�سكرية
ومناطق احل��رام التابعة لها ،مع ما
حتتويه من �أبنية وخمازن و�أعتدة و�أرقام
هواتف...

الق�سم التقني:
عرو�ض وتلزميات وت�صفية �سلفات

يعمل ه��ذا الق�سم بح�سب رئي�سه
العقيد املهند�س ط�لال غ�صن ،على
ا���س��ت��دراج ع��رو���ض امل�����ش��اري��ع وف ضّ� ها
لتلزميها وحتقيق م�شرتيات لقطع
يقدم اقرتاحاته حول املواد
اجلي�ش ،وهو ّ
واملعدات �أو يقوم بتعديلها .كما ّ
يحقق
خمتلف �أنواع املواد التي تدخل يف ترقيم
مدير ّية الهند�سة من ال�سوق ،من خالل
فرع امل�شرتيات وا�ستدراج العرو�ض وفرع
ت�صفية ال�سلفات.
كذلك ،يقوم الق�سم ب�إعداد الربيد
التقني ،وي��ت �ولىّ التدقيق بالق�سائم
والفواتري العائدة للأ�شغال والتجهيزات
يتم حتقيقها لت�أمني احلاجات
التي ّ
��ي���ة ال�ل�ازم���ة ل�صيانة امل��ن�����ش��آت
الآن� ّ
الع�سكرية والتجهيزات ،والعمل على
ت�صفيتها م��ن ال�سلفات املو�ضوعة
بت�صرف مدير ّية الهند�سةُ .ي�ضاف �إىل
ّ
ذل��ك ،و�ضع ج��داول بكلفة الأ�شغال
واملواد الهند�سية واليد العاملة ،وا�ستدراج
ع��رو���ض الأ���س��ع��ار ل��ل��م��واد والأ���ش��غ��ال،
وتكليف من يلزم من خمت�صّ ني من

خارج اجلي�ش لإجراء اختبارات للرتبة
عند اللزوم.
يف م��وازاة ذلك ،يدير الق�سم امل�شاريع
وال���ور����ش ال��ت��ي ُت��ك� َّ�ل��ف ب��ه��ا مديرية
الهند�سة ويعر�ضها بالأف�ضلية على
املدير التخاذ القرار املنا�سب وتلزميها
مهماته ،ا�ستدراج
وفق الأول��و ّي��ة .ومن
ّ
عرو�ض لتلزمي ال�صيانة يف اجلي�ش �إىل
���ش��رك��ات مدنية خا�صة (م�صاعد،
حمطات تكرير مياه� ،أج��ه��زة �إن��ذار
و�إط��ف��اء ح��ري��ق .)...وتنظيم برقيات
ت�سليم مواقع عمل ملكتب مراقبة
ال��ور���ش ال��ذي ا�ستُحدث ملتابعة الور�ش
املتعهدين ،وعند
ومراقبتها ومالحقة
ّ
انتهاء ال��ور���ش��ة تقوم جلنة اال�ستالم
وماليا ،ثم
عمالنيا
بالك�شف النهائي
ً
ً
املتعهد لتنظيم الفواتري
يتم ا�ستدعاء
ّ
ّ
بالأ�شغال وت�صفيتها.
�إىل م���ا ���س��ب��ق ذك�����ره ،ي��ق��وم ه��ذا
الق�سم ب��إدخ��ال م��واد ومعدات جديدة
���ض��م��ن الأ���ش��غ��ال وف���ق م��ا يقت�ضيه
التطور التكنولوجي ،ويتابع �ضباطه
ّ
وع�سكر ّيوه دورات يف خمتلف املجاالت
لتح�سني �أدائهم...

م�صلحة الدرو�س:
خرائط ودفاتر �شروط

ي�صف رئي�س م�صلحة الدرو�س العقيد
امل��ه��ن��د���س ج����ورج اجل��م��ل امل�صلحة
ب�أنها ال��ذراع الفنّ ي الهند�سي لقيادة
اجلي�ش� -أرك���ان اجلي�ش للتجهيز،
فهي تقوم بكل الدرا�سات الهند�سية
ّ
املتعلقة مب�شاريع اجلي�ش من �أبنية
ومن�ش�آت ع�سكرية ،كما تقوم ب�إعداد
امل��خ� ّ
التوجيهية لثكنات
�ط��ط��ات
ّ
إن�شائية واملعمار ّية
اجلي�ش ،واخلرائط ال
ّ
وامل��ي��ك��ان��ي��ك� ّ�ي��ة وال��ك��ه��رب��ائ� ّ�ي��ة
للم�شاريع التي ت َّ
ُكلف بها املدير ّية،
�إ���ض��اف��ة �إىل الإ����ش���راف التقني على
الدرا�سات واملخططات التي قد تُعنى بها
مكاتب الدرا�سة اخلا�صة.
�إذًا هي �شبيهة ب�أي مكتب درا�سات

هند�سية� ،ضباطها مهند�سون من
اخ��ت�����ص��ا���ص��ات خمتلفة (الهند�سة
امل��ع��م��اري��ة وامل��دن��ي��ة وامليكانيكية
والكهربائية بالإ�ضافة �إىل الت�أليل
ّ
و�شبكات �أجهزة املراقبة).
يتم العمل؟
• كيف ّ
َّ
 بنا ًء على �أوام��ر القيادةُ ،نكلفب�إعداد درا�سات هند�سية ودفاتر �شروط
وك�شوفات ملن�ش�آت و�أبنية ع�سكرية،
الفنية
وبتنظيم امللفّ ات وال��درا���س��ات
ّ
املوكلة �إىل مديرية الهند�سة بالتن�سيق
املعنية .يك�شف ال�ضباط
مع امل�صالح
ّ
(ك��ل وف��ق اخت�صا�صه) على مكان
تنفيذ الور�شة �أو امل�شروع ،ويبد�أ املهند�س
امل��ع��م��اري ب����إع���داد اخل��رائ��ط ال�لازم��ة
لأخ��ذ موافقة امل�ستفيد عليها .ثم
ُت���وزَّع املهمات على ال�ضباط لو�ضع
ي�ضم جداول
دفرت ال�شروط الفنّ ي ال��ذي
ّ
الفنية
بكميات الأ�شغال واملوا�صفات
ّ
واخلرائط الهند�سية.

وي���ق���ول ال��ع��ق��ي��د اجل��م��ل:
�أجنزنا حواىل  34دفرت �شروط
مل�شاريع كربى يف العام ،2016
جت��اوزَت قيمة تنفيذها 70
مليون دوالر .كما يخت�صر
مهمات ه��ذه امل�صلحة مبا
ّ
ي�أتي:
 �إج������راء ال��ك�����ش��وف��اتّ
يتعلق
ال��ه��ن��د���س��ي��ة يف م��ا
ب���الأب���ن���ي���ة وامل���ن�������ش����آت
الع�سكرية لأ�شغال الهند�سة
وامليكانيكية
امل��ع��م��اري��ة وامل��دن��ي��ة
ّ
والكهربائية.
ّ
 �إعداد الدرا�سات الهند�سية الالزمةلإج��راء عمليات ال�صيانة والتحويرات
الهند�سية للمن�ش�آت القائمة وللأ�شغال
التي تُنفَّ ذ باليد العاملة الع�سكرية �أو
بالفاتورة ،ومتابعة تنفيذها وا�ستالمها
بعد االنتهاء.
 �إع���داد الدرا�ساتلتنفيذ
الهند�سية
م�����ش��اري��ع ال��ط��اق��ة
املتجددة.
ّ
 ت��ن��ظ��ي��م دف��ات��رال�������ش���روط ال��ف��ن� ّ�ي��ة
وال����ت����ي ت��ت�����ض� ّ�م��ن
�إع���������داد اخل���رائ���ط
وج����داول الكميات
وامل��وا���ص��ف��ات الفنية
لأ���ش��غ��ال الهند�سة
امل��ع��م��اري��ة وامل��دن��ي��ة

والكهربائية ،العائدة
وامليكانيكية
ّ
ّ
لأبنية ومن�ش�آت جديدة.
 ت��ق��دمي اال���س��ت�����ش��ارات الهند�سيةللمدير ّية العامة للإدارة خالل مرحلة
تنفيذ دفرت ال�شروط.
 ا�ستالم �أ�شغال وعتاد ملزَّ م ،بحيثفنيني
ي �� ّؤدي �ضباط املدير ّية دور خ�براء ّ
وا�ست�شاريني يف جلان التلزمي واال�ستالم،
تقررها قيادة
ويف جمموعة من اللجان ّ
اجلي�ش لإعطاء تو�صيات هند�سية وفنية
معينة.
يف م�شاريع ّ
 افتتاح دورات مكاتب درا�سية وفقاالخت�صا�صات التي تدخل �ضمن قيود
مدير ّية الهند�سة.
 انتداب �ضباط مهند�سني لتدريبالتالمذة ال�ضباط يف الكلية احلربية.
التمر�س الفنّ ي
 الإ�شراف على دوراتّ
ال��ت��ي ي��ق��وم بها ط�لاب م��ن خمتلف
اجلامعات يف لبنان يف حقول الهند�سة.

�إن�شاء مديرية الهند�سة
�أن�شئت مديرية الهند�سة بتاريخ � 15أيار  1977ومتركزت يف
أتبعت بقائد اجلي�ش مبا�شر ًة،
مبنى بي�ضا -عني الرمانة و� َ
ثم ارتبطت بنائب رئي�س الأرك��ان للتجهيز اعتبارًا من
 .1978/11/1انتقلت يف  20كانون الثاين � 1982إىل ثكنة
ّ
نهائيا يف مبنى خا�ص يف ثكنة يو�سف
وا�ستقلت
كفر�شيما،
ً
الأ�سطا -كفر�شيما يف الأول من ت�شرين الثاين .1999
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�أجهزة
القيادة

�أخ�ي�رًا ،يبقى �أن نقول � ّإن
مدير ّية الهند�سة «�شركة
ه��ن��د���س��ي��ة ع�����س��ك��ر ّي��ة»
التطور
�ضخمة ،ت��واك��ب
ّ
وت�����ض��ع ن�����ص��ب ع��ي� َن��ي��ه��ا
ه��م�ين �أ���س��ا���س� َّ�ي�ين ،هما:
َّ
حماية �أم��ن الع�سكريني،
وت�أمني اخلدمات بالقدرات
وامل ؤ�هّالت الذاتية.

مكتب مراقبة الور�ش

يخربنا رئي�س املكتب العقيد املهند�س
حممد علي �سكينةّ � ،أن هذا املكتب
�أن�شئ يف ال��ع��ام  2009نتيجة احلاجة
ملراقبة تنفيذ الأ�شغال التي تُك َلف بها
مدير ّية الهند�سة� ،سواء كانت بالفاتورة
النرثية �أو بالأمانة ،و�سواء كان منفّ ذوها
متعهدين مدنيني �أو ع�سكر ّيني.
ّ
ي��ق��وم امل��ك��ت��ب ب��ال��ت��ف��ت��ي�����ش على
الور�ش التي تُنفَّ ذ من قبل الوحدات يف
اجلي�ش ،وخ�صو�صً ا �أق�سام ممتلكات
ّ
امل�ستقل ،والتي
املناطق وفوج الأ�شغال
تت�ضمن �أ�شغاالً
مدنية وكهربائية
ّ
ّ
وميكانيكية.
ّ
ين�سق املكتب مع باقي
كذلك،
ّ
امل�صالح يف مدير ّية الهند�سة لتح�سني
ال�شروط اخلا�صة بالأ�شغال وبتنظيم دفاتر
ال�شروط العائدة لها ،و ُي ّ
نظم الك�شوفات
املدنية .ولدينا كل
والكيول للأ�شغال
ّ
منجزَة ملزَّ مة
�سنة ،بني  140و 170ور�شة
َ
�إىل مدنيني� ،إ�ضافة �إىل حواىل  70ور�شة
باليد العاملة الع�سكرية ،وتراوح قيمة
كل منها بني  1000و� 200ألف دوالر .كل
ذلك بعديد � 3ضباط و 9رتباء متخ�صّ �صني
بالبناء والأ�شغال العامة ،مع ذلك فهم
ينفّ ذون العمل بال�شكل املطلوب ومن
دون �أي ح�ساب للوقت ،ويواكبون
العمل حتى �آخر دقيقة.
وي�ضيف العقيد �سكينة :يجري
امل��ك��ت��ب اخ���ت���ب���ارات دائ���م���ة على
العينات التي ن�ستعملها يف تنفيذ
ّ
الأ�شغال وخ�صو�صً ا عينات الباطون،
أكد من مطابقة املواد امل�ستعملة
ويت� ّ
يحددها دفرت ال�شروط.
للموا�صفات التي ّ
وتجُ ��رى االخ��ت��ب��ارات يف املخترب العائد
لكلية العلوم يف اجلامعة اللبنانية،
�أو يف خمتربات خا�صة .كذلك ،يتابع
جزئية للتد ّرب على
الع�سكريون دورات
ّ
ا�ستخدام التقنيات اجلديدة وتنظيم
الك�شوفات والقيا�س ب�أ�ساليب حديثة.
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�شعار مديرية الهند�سة

�شعار املديرية م�ستوحى من �أق�سامها وطبيعة عملها واالخت�صا�صات
الهند�سية التي تتداخل فيها ،وهو م�ؤ ّلف من:
 ال�شعلة التي ترمز �إىلالعلم وامل��ع��رف��ة ومواكبة
التطور.
ّ
 ال�سيف ال��ذي يرمز �إىلاحلزم واملناقبية الع�سكرية
واالن�ضباط.
 ال�ب�رج ال���ذي ي��رم��ز �إىلومهمة
الهند�سة امل��دن� ّ�ي��ة
ّ
�إقامة املن�ش�آت.
 ال���دوالب ال��ذي يرمز �إىلامليكانيكية.
الهند�سة
ّ
 ال�ب�رق ال���ذي ي��رم��ز �إىلالهند�سة الكهربائية.

مديريات
معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ

�أقيم يف مع�سكر عرمان للتدريب،
احتفال افتتاح الق�سم الإقليمي
ملديرية التعاون الع�سكري – املدين
يف اجلي�ش اللبناين ،والذي ّ
مت �إن�شا�ؤه
بتمويل من مملكة هولندا.

احل�ضور والوقائع

ح�ضر االحتفال العميد الركن حممد
اً
ممثل العماد قائد اجلي�ش،
جانبيه
والقائم ب�أعمال ال�سفارة الهولندية ال�سفري
 ،Han Mauruts Schaapveldوامللحق
الع�سكري الهولندي Lc Jan Willem
 Mezgerونائب ال�سفرية الأمريكية
 ،Danny Hallوالعقيد كيفن تايلر
من فريق التدريب الكندي ،والعقيد
ّ
وممثلون
بيار ديجو من االحتاد الأوروبي،
ع��ن ال��ن��واب وق���ادة الأج��ه��زة الأمنية،
و�شخ�صيات ر�سمية وروحية واجتماعية.
بعد الن�شيدين اللبناين والهولندي
رح��ب م�سيرّ �أع��م��ال مديرية التعاون
ّ
الع�سكري – املدين يف اجلي�ش اللبناين
العميد �إيلي �أبي را�شد باحل�ضور �شاك ًرا
ال��دول ال�صديقة ويف طليعتها هولندا،
ّ
واملنظمات الدولية
واجلمعيات املحلية
غري احلكومية ،وال�شخ�صيات الوطنية
املقدم
واالجتماعية على الدعم ال�سخي
ّ
للربنامج ...ثم تعاقب على الكالم
ٌ
ّ
ممثل قائد اجلي�ش وال�سفري الهولندي.
كل من

افتتاح ق�سم �إقليمي يف ال�شمال
بتمويل من مملكة هولندا

ال�سفري الهولندي

أكد ال�سفري الهولندي يف كلمته ا�ستمرار بالده يف دعم لبنان
� ّ
وجي�شه ،وا�ستمرار م�شاركتها الفاعلة يف الربنامج املذكور،
خ�صو�صً ا يف املناطق التي حتتاج �إىل امل�ساعدة وخلق بيئة �آمنة
�شكل
ومثمرة فيها .ولفت �إىل � ّأن افتتاح هذا املركز الإقليمي ّ
�أر�ضية ودعامة للتن�سيق والتعاون الوثيق بني اجلي�ش والبلديات،
ي�شجع اجلهات املانحة الدولية على تقدمي الهبات ،نظ ًرا
ما
ّ
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للنتائج الوا�ضحة التي �أ�سفرت عنها
حاليا.
امل�شاريع التي تنفّ ذ
ً

كلمة ممثل القائد

�أعرب العميد الركن جانبيه عن
م�شاعر الفخر واالع��ت��زاز بافتتاح
الق�سم الإقليمي التابع ملديرية
التعاون الع�سكري – املدين CIMIC
يف منطقة ال�شمال ،بعد �أن متّ ت�شييده
أكد
بتمويل من مملكة هولندا ،و� ّ
� ّأن �أهمية هذه املبادرة التي تُ�ضاف
�إىل �سل�سلة من املبادرات املماثلة ،ال
تقت�صر على قيمتها املادية فح�سب،
مت�سك هولندا
بل
ّ
تتعداها �إىل القيمة املعنوية التي تعبرّ عن ّ
ب�صداقتها التاريخية مع لبنان ،و�إميانها القوي بدور اجلي�ش
اللبناين ال�ضامن ل�سيادة الوطن وحريته وا�ستقالله .كما أ� ّنها
ت�شري يف دالالتها �إىل القيم الإن�سانية والثقافية امل�شرتكة التي
جتمع ال�شعبني اللبناين والهولندي ،والثقة املتبادلة التي �أر�سى
دعائمها ،التعاون البنّ اء واملثمر على خمتلف ال�صعد.
و�أ�ضاف اً
قائل :لقد و�ضعت مديرية التعاون الع�سكري – املدين
اً
�شامل لن�شاطاتها ،وب��د�أت بتنفيذه على مراحل،
برناجما
ً
وتو ّزعت هذه الن�شاطات بني املجاالت الرتبوية والطبية والبيئية
واالجتماعية والإن�سانية و�إدارة الكوارث ،بحيث ا�ستفادت
منها �شريحة وا�سعة من ال�سكان يف خمتلف املناطق ،ما
كمدافع عنهم
�أ�سهم يف تعزيز ثقة املواطنني باجلي�ش ،لي�س
ٍ
ٍ
فح�سب ،بل � ً
ك�سند لهم ،ي�شعر مبعاناتهم ،يخفّ ف
أي�ضا
من م�صاعبهم احلياتية واالجتماعية قدر الإمكان .وهنا

على هام�ش االحتفال

يف درد�شة مع العميد �أبي را�شد ،لفت �إىل �أ ّنه بعد �سنوات من
العمل املثمر يف برنامج التعاون الع�سكري – املدين ،CIMIC
الذي �شملت ن�شاطاته وخدماته الإن�سانية واالجتماعية الكثري
من املناطق اللبنانية ،خ�صو�صً ا تلك التي عانت �أحدا ًثا
ً
ظروفا
�أمنية� ،أو تلك التي تعاين بطبيعة موقعها اجلغرايف
حياتية و�إمنائية �صعبة ،افتتحت املديرية الق�سم الإقليمي
ملديرية التعاون الع�سكري – املدين يف منطقة ال�شمال .و�أو�ضح
ؤك ًدا
جمهزة �إدار ًيا
� ّأن الق�سم يت�أ ّلف من  4غرف
ولوج�ستيا ،م� ّ
ّ
ً

بد من التنويه بالدول ال�صديقة،
ال ّ
وامل�ؤ�س�سات املحلية والأجنبية التي
�ساعدت املديرية ،ماد ًيا ومعنو ًيا.
و�أ�شار العميد الركن جانبيه �إىل
� ّأن افتتاح املركز يف منطقة ال�شمال
بالتحديد ينطوي على رمز ّية هامة،
فهذه املنطقة العزيزة من خارطة
�سباقة يف
ال��وط��ن كانت وال ت��زال ّ
االرت���ب���اط باجلي�ش ورف����ده بخرية
رجالها ال�شجعان الذين �أخل�صوا
له وتفانوا يف خدمته ،ومل يبخلوا يف
تقدمي �أغلى الت�ضحيات يف �ساحاته،
�شكلت على ال��دوام
متاما كما
ّ
ً
التم�سك ب�إرادة العي�ش امل�شرتك والعطاء الوطني
قلعة وطنية يف
ّ
على كل �صعيد ،وبالتايل فهي ت�ستحق �أكرث من لفتة وفاء
وعرفان ،للإ�سهام قدر الإمكان يف رفع املعاناة احلياتية
واالجتماعية التي ترزح حتتها ،وللت�أكيد �أنها مو�ضع اهتمام
م�ؤ�س�سات الدولة ،ويف مقدمها م�ؤ�س�سة اجلي�ش اللبناين.
متوج ًها با�سم قائد اجلي�ش بال�شكر واالمتنان
وختم
ّ
ّ
ممثلة ب�سفارتها يف لبنان ،وللقائمني
لل�سلطات الهولندية
ّ
وكل
على برنامج التعاون الع�سكري – امل��دين ،CIMIC
توجه بالتهنئة �إىل
من �أ�سهم يف �إن�شاء هذا املركز .كما ّ
معاهدا ب ��أن هذه املنطقة
جميع �أه��ايل منطقة ال�شمال،
ً
دائما
دائما يف قلب اجلي�ش ،مثلما كان هو ً
العزيزة �ستبقى ً
ّ
يف �ضمري �أبنائها ووجــدان �شبابهــا الأبطــال ،الذيــن �سطروا
بت�ضحياتهم اجل�سام �صفحــات م�شرقــة يف م�سيــرة ال�شــرف
والت�ضحيــة والوفــاء.

دائما �إىل جانب �أهلنا يف ال�شمال،
� ّأن اجلي�ش كان و�سيبقى ً
يدا بيد مدنيني وع�سكريني �سو ًيا االزدهار لإنها�ض
و�سوف نعيد ً
هذه املنطقة ،ولدعم كل املناطق اللبنانية املهملة واملن�سية،
و�إنعا�شها.
كذلك� ،أ�شار العميد �أبي را�شد �إىل � ّأن املديرية ب�صدد التح�ضري
الفتتاح ق�سم �إقليمي ٍ
ثان يف منطقة رياق يف البقاع ،وثالث
ّ
يف �صور جنو ًبا ،وذلك بهدف االطالع عن قرب على حاجات
ّ
التدخل ب�صورة �أك�ثر فعالية لتقدمي
الأه���ايل ،وبالتايل
امل�ساعدات املمكنة لهم.
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حتقيق
ع�سكري

�إعداد :ندين البلعة خريالله

فوج التدخل الرابع

من بريوت �إىل اجلرود...
املهمات ال تعيق النجاح
زحمة ّ
ن�سب
لي�س وليد م�صادفة �أن يُ َ
�شعار «يف قلب امل�ستحيل» �إىل
فوج التدخل ال��راب��ع ...فهو
لطاملا واجه �أ�صعب الظروف
و�أخطرها ب�شجاعة ع�سكرييه
وعزمهم .ه�ؤالء و�ضعوا ح ًّدا
لال�شتباكات امل�س ّلحة بني
�أطراف متنازعة يف العديد من
و�صدوا �إعتداءات قائد الفوج العقيد الركن املغوار �إيلي عقل
املناطق،
ّ
متفجرات
�إرهابية ,و�ضبطوا
ّ
قطاع مزدحم
فمنعوا خطرها ...االح�تراف والأداء
منذ مطلع العام  ،2014ينت�شر فوج
املتقن م�صدرهما تدريب عايل امل�ستوى
التدخل الرابع يف قطاع� ،أقل ما ُيقال
يف مهارات القوات اخلا�صة ،يخ�ضع له
الع�سكر ّيون وال ّ
واجتماعيا
�سكانيا،
فيه� ،إنه مزدحم،
يقل �أهمية عن تنفيذ
ً
ً
و���س��ي��ا���س� ً�ي��ا� ...إ ّن���ه ق��ط��اع ال�ضاحية
املهمات ،كما يقول قائد الفوج العقيد
اجلنوبية -طريق اجلديدة حيث العديد
الركن املغوار �إيلي عقل.

احل�سا�سة ،من �سفارات
من النقاط
ّ
ريا�ضية ...وحيث
وجامعات ومالعب
ّ
يعي�ش نحو ربع �سكان لبنان ،وحيث
يعي�ش � ً
أي�ضا الفقر بن�سبة كبرية يف
املخيمات والأحياء ال�شعبية.
مهمات
يف هذا القطاع ،ي� ّؤدي الفوج
ّ
م�ستخدما ك��ام��ل ق��واه
م��ت��ن� ّ�وع��ة،
ً
ّ
ليحقق الأم��ن
املنت�شرة على الأر���ض،
واال�ستقرار ومينع التعديات خ�صو�صً ا
مير بها
يف ظل الظروف الدقيقة التي ّ
الوطن.
أ�سا�سية ،ت�أمني
من مهمات الفوج ال
ّ
امل�سالك والطرقات التي ت� ّؤدي �إىل مطار
بريوت .وهو ي� ّؤدي دو ًرا بالغ الأهمية يف
أمنية ،ويعالج
احل�ؤول دون وقوع حوادث � ّ
تطوره،
مانعا
�أي �إ�شكال ب�سرعة وحزم
ً
ّ
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حتقيق
ع�سكري
ح�سا�س للغاية،
خ�صو صً� ا و� ّأن القطاع
ّ
املخيمات
يف ظ��ل وج���ود ال��ع��دي��د م��ن
ّ
الفل�سطينية (���ص�برا و�شاتيال ،برج
ّ
الرباجنة وم��ار اليا�س) والتي تتداخل
�أحيا�ؤها ومبانيها مع �أحياء ال�سكان
اللبنانيني ومبانيهم ،من دون حدود
حمددة.
فا�صلة وال مداخل
ّ

يف اجلرود

مهمة الفوج على قطاعه
ال تقت�صر
ّ
الأ�سا�سي يف بريوت ،بل تتناوب وحداته
(ب��ال��ت��ت��اب��ع) ،ووح���دات ف��وج التدخل
الثالث ،على التمركز يف ج��رود ر�أ�س
بعلبك لر�صد حت��رك��ات الإرهابيني
والت�صدي لهم.
ّ
يف ه��ذا ال�سياق ،وعلى �أث��ر االعتداء
تعر�ضت له قوى من فوج احلدود
ال��ذي ّ
الربية الثاين و�سقوط �شهداء للجي�ش
( ،)2015/2 /26هاجمت وحدات الفوج
مرتفعي �صدر اجل��ر���ش ور�أ����س اجلر�ش
َ
و�سيطرت عليهما بعد تفكيك عبوات
معدة للتفجري و�ضبط �أحزمة نا�سفة
ّ
ّ
و�أ�سلحة وذخائر خلفها الإرهابيون .بعد
الرتابية
ذلك ،با�شر الفوج �إقامة ال�سواتر
ّ
والتح�صينات ،مب�ساعدة �آليات ثقيلة
ّ
امل�ستقل ،ومتّ �إن�شاء
تابعة لفوج الأ�شغال
ّ
مما
مركز ثابت على تلة اجل��ر���شّ ،
�أتاح للجي�ش ر�صد حتركات الإرهابيني

ل�صدها.
و�إعاقتها والرمي عليها ّ

مواكبة حثيثة

ي��واك��ب ق��ائ��د ال��ف��وج ك��ل التدابري
واملهمات التي تنفّ ذها ال��وح��دات يف
�أماكن متركزها ،وذلك من خالل

ج��والت��ه ال��دائ��م��ة يف ه���ذه امل��راك��ز،
ولقاءاته بال�ضباط واجتماعاته الدورية
بهم ،و� ً
أي�ضا عرب اخلريطة التفاعلية
امل��وج��ودة يف مكتبه .فهذه اخلريطة
املو�صولة بجهاز  ،GPSتتيح معاينة
النقاط الأ�سا�سية التي تتمركز فيها
الوحدات� ،إ�ضافة �إىل �أماكن تركيز
احلواجز ونقاط املراقبة ّ
وتنقل الدوريات،
وم��ن خاللها ّ
يطلع العقيد الركن
عقل علـى الو�ضـع العمالنـي ب�صـورة
م�ستمـرة.
ّ
مقر قيادة الفوج ،غرفة عمليات
يف
ّ
جمهزة ب�أحدث التقنيات من Laptop
ّ
و Power screenوغريها من و�سائل
وثمة غرفة عمليات
االت�صال واخلرائطّ .
وحم�صنة جتاه �أي
جمهزة
�أخرى بديلة،
ّ
ّ
حماولة اعتداء �أو رمايات غري مبا�شرة،
أ�سا�سية.
يف حال ا�ستهداف الغرفة ال
ّ

برنامج متكامل

ملهمة ما؟
• كيف ّ
يتم التح�ضري ّ
دائما يف الفوج� ،أ�سو ًة بباقي
 ن�سعىً
لاً
وح���دات اجلي�ش وع��م� بتوجيهات
ّ
فهمنا
القيادة� ،إىل
التعلم من �أخطائناّ .
الأ�سا�سي هو حماية الع�سكريني وتنفيذ
تكبد �أي خ�سائر ،لذا
املهمة من دون
ّ
ّ
ً
و�ضعنا خططا ت�ستدرك وترتقب �أي
�سيناريو حمتمل حلادثة �أو اعتداء قد
احل�سا�سة يف القطاع.
يطاول النقاط
ّ
وم�صححة ،ومتّ
جمربة
ه��ذه اخلطط
ّ
ّ
تدريب ال�سرايا على تنفيذها.
مهمة قبل
يف موازاة ذلك ،ال ننفّ ذ �أي
ّ
تخ�صي�ص الوقت ال�لازم ال�ستطالعها
والتح�ضري لها يف غ��رف��ة العمليات
امل��ت��ط� ّ�ورة اخل��ا���ص��ة ب��ال��ف��وج ،وم��ن ثم
�إعطاء �أوامر التنفيذ ،وذلك بالتن�سيق
مع مكتب �أمن ال�ضاحية وخمابرات
اال�سرتاتيجية
منطقة ب�ي�روت .ه��ذه
ّ

�أع��ط��ت م��ف��ع��و ًال �إي��ج��اب� ً�ي��ا م��ن حيث
املهمة بنجــاح من دون �أخطــاء
تنفيذ
ّ
ُذكــر.
ت َ

يف � 2015/12/9أن�����ش��أ ال��ف��وج مرك ًزا
ّ
حملة اجلناح -ال�سمرلند،
للتدريب يف
راف��ق ذل��ك ت�أ�سي�س جمموعة تدريب
قوامها ف�صيلة ا�ستطالع تابعة ل�سرية
ال��دع��م ،م��ع� ّ�ززة ب�ضباط وع�سكريني
م��غ��اوي��ر مي��ل��ك��ون خ��ب�رات ع��ال��ي��ة،
مهمتها تدريب ع�سكريني من داخل
ّ
الفوج ومن خمتلف القطع والوحدات،
ً
احتياطا جاهزًا للتدخل عند
وت�شكل
ّ
ال�ضرورة.
تتد ّرب ال�سرايا بالتتابع وفق برنامج
حمدد على ال�شكل الآتي :تنتقل كل
ّ
ّ
ملدة
�سرية لتنفيذ
مهمتها يف تلة اجلر�ش ّ
ّ
تقريبا ،حيث املراكز الدفاعية
�شهر
ً
امل�شددة من دون �أي �إمكان
واملراقبة
ّ
تتبدل هذه ال�سرية ،فتلتحق
للتدريب.
ّ
مب��رك��ز ال�����س��م��رل��ن��د ح��ي��ث تخ�ضع
ملدة ثالثة �أ�سابيع ،ال�ستعادة
للتدريب ّ
ّ
امل��ه��ارات والتقنيات التي تتطلبها
املهمة يف القطاع الأ�سا�سي يف بريوت
ّ
(لياقة بدنية ،قتال �شوارع و�أماكن
الت�صرف على احلواجز،
كيفية
�آهلة،
ّ
ّ
والتعامل مع املتظاهرين .)...ثم تعود
ّ
املهمة على
وت�سلم
بعدها لالنت�شار
ّ
الأر�ض من جديد.
ه��ذا الربنامج امل�شحون ال��ذي ُيق�سم
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حتقيق
ع�سكري
ب�ين م��ه��م��ات وت���دري���ب ،يلقي على
كاهل ع�سكريي الفوج ثقالً
وتعبا
ً
و� ً
ّ
يت�سلحون بعزميتهم
إرهاقا .ولكنهم
ّ
امل�شقات ،وب�شعار
حتمل
و�إ�صرارهم على ّ
الفوج «يف قلب امل�ستحيل».

مركز لتدريب النخبة

ا�ستطاع الفوج من خالل �إمكاناته
�ضباطه وع�سكرييه
الع�ضوية و�سواعد ّ
ودعم املواطنني له� ،إن�شاء مركز تدريب
ي�ضم كل م�شاغل
حديث يف ال�سمرلند،
ّ
تدريب القوات اخلا�صة ،وهذا ما �أتاح
متقد ًما من التدريب،
حتقيق م�ست ًوى
ّ
وبالتايل �صقل م��ه��ارات الع�سكريني
وجعلهم من النخبة.
يت�ألف املركز من :م�شغل قتال �شوارع
ليلي ميكن ال��ت��دري��ب فيه ن��ه��ا ًرا،
جمهز بكامريات حرارية Infrared
ّ
حتركات الأرهاط
تخول املد ّرب مراقبة ّ
ّ
ّ
املتنقلة يف ه��ذا النوع من
واحل�ضائر
القتال ،يف كل مراحل التمرين من
بدايته و�صو ًال �إىل الأهداف الأخرية ،وذلك
حتكم Monitor
من خ�لال غرفة
ّ
.room
ُي�ضاف �إىل ذلك ،م�شغل �آخر للقتال
جم�سم �شارع
النهاري هو عبارة عن
ّ
ردات الفعل عند
لتدريب ال�سرية على ّ
التعر�ض لإط�لاق ن��ار خ�لال انتقالها
ّ
الرتجل وحتديد م�صادر النريان
(كيفية
ّ
ٍ
مبان� ،إىل االنتقال باملالالت
وتنظيف
والـ VABوب���الأره���اط م��ن مبنً ى �إىل
وثمة م�شاغل �أخ��رى ت�شمل
�آخ���رّ .)...
كل �أنواع الـ ،Rappelوحلقة ا�شتباك
وهوائية.
وحراب ،وجولة �أر�ضية
ّ
منذ �إن�شاء هذا املركز وحتى اليوم،
أهمها:
متّ تخريج العديد من الدوراتّ � ،
ّ
تدخل (ع���دد ،)2ا�ستطالع (ع��دد،)2
حت�ضري ل��دورة تن�شئة مغوار (ع��دد،)2
وقتال يف الأم��اك��ن الآه��ل��ة (ع��دد،)6
ً
إ�ضافة �إىل خم�س دورات لرفع امل�ستوى
�
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القتايل للع�سكريني وتطوير قدراتهم
اجل�سدية ورفع جهوز ّيتهم.
املتخ�ص�ص،
�إىل جانب خربات فريقه
ّ
ي�ستفيد الفوج من خربات فرق �أجنبية
ت�شرف على التدريب ،وهي:
 فريق بريطاين :ي�شرف على التدريب يفجمال حفظ الأمن والقتال يف الأماكن
املبنية ،وهذا ي�شمل تقنيات الدوريات
ّ
وتفتي�ش الأ�شخا�ص والآليات ،مداهمة
والت�صرف حيال العبوات غري
املنازل،
ّ
النظامية.
 فريق �أمريكي :يتبع هذا الفريق للقيادةأمريكية ،وهو يد ّرب �سرايا
الو�سطى ال
ّ
الفوج على قواعد ا�شتباك القوافل
اللوج�ستية .وق��د متّ اختيار مركز
ال�سمرلند كمركز تدريب مع البحرية
الأمريكية ملختلف القطع والوحدات
يف اجلي�ش.
 فريق فرن�سي :يعمل هذا الفريق علىالتدريب حول :كيفية �إقامة احلواجز
الظرفية ،وجتهيز الآل��ي��ة ومتويهها
للقتال ،تفتي�ش الأ�شخا�ص وال�سيارات
على احلواجز ،التعامل مع املتفجرات
والألغام ،الرماية بالأ�سلحة املتو�سطة،
التعامل مع الطوافات ،واال�ستطالع.
يفتخر العقيد الركن عقل ب�أن الفوج

على كامل �أر�ض الوطن

ا�ستطاع حتقيق �إجن��از بنجاح  23من
ع�سكر ّييه يف �آخ��ر دورة تن�شئة مغوار
القوات اخلا�صة ،من
�أقيمت يف مدر�سة ّ
ّ
تخرجوا منها ،وق��د احتلوا
�أ�صل 80
ّ
ا�ستحق تقدير
املراكز الأوىل فيها ،ما
ّ
قائد املدر�سة و�إ�شادته ،وهذا خري دليل
على التح�ضري املعنوي واجل�سدي املمتاز
الذي يخ�ضعون له يف الفوجّ � .أما «حافزهم
فهو اندفاعهم وعزمهم على تطوير
التميز» ،يقول
قدراتهم و�سعيهم �إىل
ّ
قائد الفوج.

مهمات خمتلفة على كامل
نفّ ذ فوج التدخل الرابع
ّ
�أر�ض الوطن منذ ت�أ�سي�سه وحتى اليوم ،و�أبرز هذه املهمات:
املتكررة وال �سيما عدوان
إ�سرائيلية
الت�صدي لالعتداءات ال
ّ
ّ
ّ
متوز  ،2006فر�ض الأم��ن والف�صل بني الأط��راف املتنازعة
أمنية ،وانت�شال حطام الطائرة
خالل العديد من الأحداث ال ّ
الأثيوبية املنكوبة على �شاطئ الناعمة (.)2010
خالل العامني  2011و ،2012وعلى �أث��ر الأح��داث الأمنية
ّ
امل�سلحة التي ح�صلت بني منطقتَي باب
واال�شتباكات
التبانة وجبل حم�سن يف طرابل�س ،وخ�لال  21جولة من
ّ
خط ًة للف�صل بني املتقاتلني لوقف
املعارك ،نفّ ذ الفوج
ّ
ّ
امل�سلحني و�شارك يف
امل�سلحة و�أوقف عد ًدا من
اال�شتباكات

مدن ّيون ممتنّون

• كيف تق ّيمون ر ّدة فعل ال�سكان على
امل�شددة التي فر�ضتموها يف القطاع؟
التدابري
ّ
 باخت�صارّ � ،إن املهمة التي ننفّ ذهاحمبة النا�س.
يف القطاع �أك�سبتنا
ّ
فهم اختربوا �أهمية هذه التدابري التي
عدة مرات
�ضمنت حمايتهم و�أنقذتهم ّ
م��ن اع���ت���داءات �إره��اب��ي��ة وتفجريات
وحماوالت تخريب.
ّ
مكثفة على
لقد نفّ ذنا حملة دهم
يت�سببون
كل املطلوبني الذين كانوا
ّ

عودة الأمن واال�ستقرار �إىل املدينة.
م�شددة على �أثر التفجريات
كذلك ،نفّ ذ الفوج تدابري
ّ
ّ
حملة بئر ح�سن ويف
الإرهابية االنتحارية التي وقعت يف
منطقة طرابل�س ( ،)2014ونفّ ذ عملية نوعية جريئة على
جبل اجلر�ش فطرد فلول الإرهابيني منها مب ��ؤازرة �سالح
املدفعية وطوافات القوات اجلوية (.)2015
�إىل ذلك� ،شارك الفوج يف حفظ �أمن االنتخابات البلدية
واالختيار ّية يف حمافظتي بريوت وجبل لبنان ( ،)2016و�ساهم
يف تواريخ خمتلفة يف حفظ �أمن مناطق بريوت ،جبل لبنان،
ي�ستمر يف امل�ساهمة يف �إطفاء
ال�شمال و�إقليم التفاح .وهو
ّ
احلرائق ،كما ي�شارك يف العديد من الأعمال الإمنائية
واالجتماعية وحمالت الت�شجري يف خمتلف املناطق.
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حتقيق
ع�سكري
ب�أعمال ال�شغب ّ
ويبثون القلق ويرهبون
الأه����ايل .داهمنا الأه����داف الثمينة
وركزنا احلواجز يف النقاط
واخلطرية،
ّ
احل�سا�سة ،ف�ضبطنا املخالفات و�إطالق
ّ
النار وال�شغب بن�سبة .%95
�ذك��ر قائد ال��ف��وج ب��احل��ادث��ة التي
وي� ّ
ح�صلت يف خميم ب��رج الرباجنة منذ
ف�ترة وج��ي��زة على خلفية خالفات
املخيم.
�شخ�صية ،وانتقلت �إىل خارج
ّ
بقوة،
ويقول :يف هذه
ّ
املهمة نزل الفوج ّ
ّ
بع�سكر ّييه و� ّآلياته ،فارتدع امل�سلحون
مدركني �أن ال جمال للمزاح �أو التهاون
ح��دا للنزاع
يف ه��ذا امل��ج��ال ،وو�ضعنا
ًّ
ب�صورة �سريعة.
اً
وي�ضيف :ت�سهيل لتحركات �أهايل
املنطقة وامل��ا ّرة ،اعتمدنا نظام تفتي�ش
�سريع على احلواجز من دون �أن ي� ّؤثر
ذلك على ّ
دقة التنفيذ .كما � ّأن تعامل
الع�سكريني م��ع امل��واط��ن�ين باحرتام

امل�شددة التي قد
ي�شعرهم ب� ّأن التدابري
ّ
إزعاجا لبع�ضهم،
ت�سبب زحمة �سري و�
ً
ّ
هي مل�صلحتهم .وه��ذا الأم��ر �أك�سبنا
حمبة النا�س وثقتهم التي يعبرّ ون عنها
من خ�لال دعمهم الدائم (خ�صو�صً ا
حني �أن�ش�أنا مركز التدريب).
ويختم العقيد الركن املغوار �إيلي عقل

لوج�ستيا
حديثه قائالً � :إننا جاهزون
ً
وعمالنيا ومعنو ًيا لتنفيذ املهمات
ً
التي توكلنا بها القيادة ،فامل�ستحيل
مهمتنا ،والتدريب قوتنا ،وجهوز ّيتنا
ّ
املميزيــن
ومعنويــات الع�سكريني
ّ
لدينــا تـذ ّلــل ال�صـعــاب وتـ�ضمــن
جناحنـا.

�إن�شاء الفوج

�أن�شئ الفوج يف  1994/4/1ومتركز يف ثكنة
مبقر عام منطقة جبل لبنان.
رميون احلايك� -صربا و�أتبع �إدار ًيا
ّ
ً
ّ
ي�شكل احتياطا للقيادة للتدخل
ا�ستقل وبات
ويف 1994/11/1
ّ
فك ِّلف مبهمات انت�شار عمالين بهدف حفظ الأمن
ال�سريعُ ،
وب�سط �سلطة الدولة على خمتلف الأرا�ضي اللبنانيةّ � .أما قيادة
الفوج فتتمركز منذ  2014/1/13يف ثكنة هرني �شهاب يف بريوت.
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م�ؤمتر
�إعداد :تريز من�صور

التحديات واالجتاهات»
«تطبيقات التكنولوجيا يف املجتمع العربي:
ّ
بالتعاون مع ال�سفارة الفرن�سيةّ ،
نظمت اجلامعة الإ�سالمية يف لبنان م�ؤمتر «تطبيقات
التحديات واالجتاهات» ،وقد �شاركت فيه قيادة اجلي�ش -مركز
التكنولوجيا يف املجتمع العربي:
ّ
البحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية ،وذلك �ضمن عملية تفاعل امل�ؤ�سـ�سة الع�سكرية وتعاونها مع
املجتمع املدين.
فراج ممثلاً
ح�ضر امل�ؤمتر مدير مركز البحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية العميد الركن فادي �أبي ّ
العماد قائد اجلي�ش ،ورئي�سة اجلامعة الدكتورة دينا املوىل وح�شد كبري من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
والأكادميية والع�سكرية واالجتماعية...

م�ؤمتر للجامعة
الإ�سالمية
يف لبنان

كلمة قيادة اجلي�ش

�ألقى ممثل القائد العميد الركن �أب��ي ف� ّ�راج كلمة قال
التحديات التي نواجهها يف هذه املرحلة بفعل
فيهاّ � :إن
ّ
املت�شعبة
احتدام ال�صراعات الإقليمية والدولية وانعكا�ساتها
ّ
ّ
تامة ملواجهتها،
على بلدنا،
تتطلب البقاء على جهوزية ّ
الت�صدي ملخاطرها املختلفة وخ�صو�صً ا خطر
وذلك من خالل
ّ

الإره��اب� ،سواء كان الإرهابيون يرتبطون ب��دول� ،أو كانوا
متطرفة .فالإرهاب كما
ينتمون �إىل جمموعات �أ�صولية
ّ
ي�شكل اخلطر الأكرب على بنية املجتمعات
معلوما
بات
ّ
ً
وعلى الن�شء اجلديد �أي الأطفال الذين ّ
ميثلون م�ستقبلها،
ّ
يتطلب توفري احلماية االجتماعية ال�شاملة لهم من هذه
ما
مقدمتها املخاطر ال�سيربانية.
املخاطر ويف ّ
فراج :يطرح هذا الأمر� ،ضرورة
و�أ�ضاف العميد الركن �أبي ّ
�إي��ج��اد ال��ت��وازن ب�ين احلماية واحل��ق��وق واحل��ري��ات :حريات
ّ
وحقهم يف الو�صول �إىل املعلومات ،وحقوق
الأفراد يف املجتمع
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ؤ�سـ�سات التجارية ،وواجبات الدولة يف
امل� ّ
�ضمان ال�سالمة العامة والأمن القومي،
وذل��ك مع الأخ��ذ بعني االعتبار �ضرورة
احلق يف اخل�صو�صية ،التي
احلفاظ على
ّ
كفلتها �شرعة حقوق الإن�سان ،والتي
حق ال�شخ�ص
ن�صت املادة  12منها على ّ
ّ
التعر�ض االعتباطي خل�صو�صيته،
بعدم
ّ
ّ
وحقه يف حفظ كرامته وحقوقه الفردية.
اهتماما خا�صً ا مب�س�ألة حرية
وقال :يويل اجلي�ش اللبناين
ً
امل��ن��اورة يف الف�ضاء الإل��ك�تروين ،م��ن خ�لال تو�سيع دائ��رة
املتقدمة ،واعتماد الإج���راءات
ا�ستخدامه للتكنولوجيا
ّ
والأ�ساليب الأك�ثر فعالية يف مواجهة التهديد ال�سيرباين،
ً
انطالقا من � ّأن الأعمال الوقائية يف هذا املجال هي
وذلك
ال�سالح الأم�ضى يف مواجهة خماطره.
إدراك��ا منّ ا لأهمية الدفاع عن قواعد املعلومات والبنى
و� ً
التحتية ومكامن القوة الوطنية جميعها ،ملواجهة ت�صاعد

اخلطر على الف�ضاء ال�سيرباين اللبناين
ال��ن��اج��م ع��ن ال��ت��ط� ّ�ور التكنولوجي
ت�صدر هذا املو�ضوع قائمة
الإ�سرائيلي،
ّ
مركز البحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية
يف جمال درا�سة الق�ضايا املطروحة على
ال�صعيد الوطني ،و�إجراء البحوث العلمية
املتخ�ص�صة يف املوا�ضيع التي
والدرا�سات
ّ
تتّ �صل بالدفاع الوطني.
�ائ�ًل ::م��ن هنا �أت��ت دع��وة
و�أو���ض��ح ق� اً
االخت�صا�صيني من امل� ّؤ�ســ�سات الأمنية
والقطاعني العام واخلا�ص ،لعقد ندوة
ب��ع��ن��وان «الأم����ن ال�����س��ي�براين ���ض��رورة
لتحقيق الأمن الوطني» ،وذلك ملعاجلة
ه��ذا امل��و���ض��وع م��ن خمتلف جوانبه،
الأمنية والق�ضائية وامل�صرفية ،بالإ�ضافة �إىل الأمن ال�سيرباين
واالتّ �صاالت.

مداخالت

كانت للعميد جوزف جروج (مركز البحوث والدرا�سات
اال�سرتاتيجية) مداخلة طرح فيها �س�ؤال خرباء التكنولوجيا

تتم بال�شكل املطلوب
حول ما �إذا كانت حربنا ّ
�ضد الإرهاب ّ
وبالأ�سلحة ال��ق��ادرة على مواجهة التنظيمات الإرهابية
وقدراتها التكنولوجية؟
و�أو�ضح � ّأن حروب امل�ستقبل �ستطاول جماالت مل نعهدها من
قبل كالف�ضاء الإلكرتوين ،حيث � ّأن  80يف املئة من ات�صاالت
متر عرب �أقمار �صناعية
حلف �شمال الأطل�سي (الناتو)،
ّ
جتارية ،الأم��ر ال��ذي يجعل هذه الأقمار ال�صناعية �أهدافاً
ا�سرتاتيجية مهمة.
و�أ�ضاف :لقد �أ�صبح الإره��اب الإلكرتوين هاج�سً ا يخيف

العامل ،عرب هجمات الإرهابيني ّ
وبث
�أفكارهم امل�سمومة ،وم��ا يزيد الأم��ر
�صعوبة � ّأن ال��ت��ق� ّ�دم التكنولوجي ال
ّ
يتوقف حلظة .لذا ي�صعب على الأفراد
مواجهة هذه العمليات الإرهابية ،التي
املتطورة �أداة لتنفيذ
تتّ خذ من التقنية
ّ
ّ
خمططاتها .ف���الإره���اب والإن�ترن��ت
مرتبطان بطريقتني :الأوىل ،ممار�سة الأعمال التخريبية يف
�شبكات الكومبيوتر ،والثانية ،ا�ستخدام ل�شبكة الإنرتنت.
ك��ذل��ك� ،أ���ش��ار �إىل اخلطر الناجم ع��ن ام��ت�لاك العدو
اال�سرائيلي القدرة على تنفيذ هجمات �إلكرتونية تُ�سهم يف
حتقيق �أهداف ا�سرتاتيجية له ،من دون �أن ترتك �أث ًرا يقود �إىل
اتّ هامه...
وكما ب��د�أ ،ختم العميد الركن ج� ّ�روج مداخلته ب�س�ؤال
التحديات الآنية
حول ما �إذا كان عاملنا العربي على قدر هذه
ّ
وامل�ستقبلية املحتومة� ،أم �أ ّنه ال يزال على ر�صيف االنتظار؟
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م�ؤمتر
�إعداد :تريز من�صور
برعاية وزير الإعالم ملحم ريا�شي ،عقدت الوكالة الوطنية للإعالم
م�ؤمت ًرا دول ًيا بعنوان «الإعالم نا�شر احل�ضارات وهمزة و�صل للحوار»
يف فندق هيلتون  -احلبتور يف �سن الفيل .ح�ضر امل�ؤمتر العميد مارون
مهنّا ممث ً
ال قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،ممثلة الأمني العام لالمم
املتحدة يف لبنان �سيغريد كاغ ،وعدد كبري من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
العربية واملحلية وممثلون عن وكاالت �أنباء عاملية وعربية...

م�ؤمتر دويل حول
«الإعالم نا�شر احل�ضارات
وهمزة و�صل للحوار»
اجلي�ش :يجب حلظ
م�ساحة لعقل ّ
املتلقي
�صناعة الر�أي العام

ناق�ش امل���ؤمت��رون على م��دى يومني
ّ
تتعلق بـدور الإعالم يف تعزيز
موا�ضيع
احلوار بني احل�ضارات ،والأديان ،و�صناعة
ال��ر�أي العام ومواجهة الإره��اب ،وتعزيز
تطرقوا
التوا�صل االق��ت�����ص��ادي ،كما
ّ
�إىل الإع�ل�ام ما بني ال�سبق ال�صحفي
و�آداب املهنة ،و�إىل م�ستقبل اخلريجني
م��ن كليات الإع�ل�ام يف ظ��ل الأزم��ة
االقت�صادية...
وق��د �شارك يف امل�ؤمتر مدير التوجيه
يف اجلي�ش العميد علي قان�صو ،الذي
كانت له مداخلة يف اجلل�سة الثالثة
بعنوان« :دور و�سائل االعالم يف �صناعة
الر�أي العام ومواجهة االرهاب».
و�أل��ق��ى العميد قان�صو مداخلة عن
«دور و�سائل الإع�لام يف �صناعة ال��ر�أي
العام ومواجهة الإره��اب» ،فقال�« :أن
نتناول دور و�سائل الإع�لام يف �صناعة
ال��ر�أي العام ،مو�ضوع لي�س باجلديد ،ال

على املم�سكني
بتلك الو�سائل،
وال ع��ل��ى املر�سل
وال على املتلقي .وقد مت ا�ستهالكه
يف النقا�شات منذ وجدت تلك الو�سائل
�سواء يف درا�سته �أو يف م�ساراته ويف نتائجه،
�إمنا النقا�ش ي�صبح مواكبا حني نتناوله
منذ �سيادة ث���ورة املعلومات وو�سائل
االت�صال ومفاعيله على مفا�صل م�ؤثرة
يف حركة الدول وال�شعوب ،ما ي�ستوقف
�أي متابع عند الت�أثريات التي حتدثها
تلك الثورة يف اجتاهات الر�أي العام».
ومما قاله العميد قان�صو يف مداخلته:
ّ
وا�ضح �أن الإعالم املعا�صر مل يعد جمرد
و�سيلة لإي�صال املعلومة ونقل الأخبار
حت��ول �إىل
والأح����داث للنا�س ...فهو
ّ
�أداة يتفاعل معها املتلقي ويت�أثر بها
و�سلوكيا ،كما �أنها ت�شارك
فكر ًيا
ً
يف «�صناعة الر�أي العام» ،ومتار�س دو ًرا
يف �صنع القرارات ال�سيا�سة التي تخلق

الواقع...
ور�أى �أن «الإع�لام �صناعة تكت�سب
بعدا يتخطى يف فعاليته املرتبة التي
ً
�أُعطيت له ك�سلطة رابعة ،فقد قفز
�إىل �صفوف �أم��ام��ي��ة كـ«كارتيل»
يخ�ضع �أحيا ًنا ال�سلطات ال�سيا�سية
�إىل م�����س��ارات ي��ري��ده��ا ،نتيجة ال�ضخ
الإعالمي وال�ضغوطات الهائلة»...
و�أ���ض��اف :يف ع� ّ�ز �سيادة العوملة وث��ورة
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات ،ك� رُُث�ت
ال��ن��ظ��ري��ات امل��ت��خ� ّ�وف��ة ع��ل��ى ثقافات
الدول الفقرية �أو النامية �أو التي يف طور
النمو ،من �أن تطم�سها ثقافة الدول
الكربى الغربية مبجملها ،وتق�ضي
على خ�صو�صياتها ،جلهة ما يرد �إىل
الأوىل من علوم ونظريات وحتليالت
و�أدب��ي��ات و�سلوكيات من �ش�أنها �أن
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م�ؤمتر

مواجهة الإرهاب

تبدل مفاهيم املجتمع ب�صورة جذرية...
لكن ما ح�صل هو � ّأن جماعات تعتنق
�إيديولوجيات مت�شددة تنحو نحو التطرف
�سيما الدينية منها،
والأ�صولية ،وال ّ
ّ
تلقفت هذه التكنولوجيا وا�ستخدمتها
لن�شر �أف��ك��اره��ا وب��ث معتقداتها...
وب��ال��ت��ح��دي��د ،ال��دي��ن��ي��ة اخل��ارج��ة عن
الر�ساالت ال�سمحاء يف املعاين احلقيقية
للدين ،وامل�شدودة �إىل جذور عنفية� ،إذ
حت� ّ�ول��ت ف�صائل م��ن جماعاتها نحو
العمل الإرهابي ،جراء �أكرث من عامل
مرتبط ب ��أح��داث على �صلة بالواقع
اجليو�سيا�سي وال�سيكولوجيا النا�شئة،
لي�صبح الإرهاب ظاهرة يعجز العامل عن
ال�سيطرة عليها �إال ب�أكالف عالية
جدا.
ً
ّ
و�أ�ضاف العميد قان�صو :لن نقلل يف هذا
من �ش�أن الإعالم وو�سائله ،لكن ال�س�ؤال
يبقى �ضرور ًيا :هل تراجع دوره �أمام ثورة
التكنولوجيا وا�ستخدامات الإنرتنت
وو�سائل التوا�صل االجتماعي؟ يقودنا
ال�س�ؤال �إىل م�صدر الأخبار والتحليالت
و�سواها .لقد اعتاد العامل �أن يكون
ال�صحفي هو امل�صدر الأول للمعلومة...
ك��ان��ت ال��و���س��ائ��ل الإع�لام��ي��ة على
�أنواعها...هي اجلهة الناقلة �أو بالتعرب
الإع�لام��ي هي اجلهة املر�سلة ،وال��ر�أي
العام (املحلي �أو العاملي) هو املتلقي،
مييز بني الأخبار ويتفاعل معها وفق
ّ
اهتماماته .وكان التحليل �أو الر�أي الذي
ين�شر ويبث ،قاد ًرا مب�ضمونه على خلق
ر�أي ع��ام .لذلك ،مل تكن كربيات
الو�سائل الإعالمية تعهد بهذه الأدوار
وم�شبعة باملعرفة
� اّإل �إىل �أقالم موثوقة
ّ
واالطالع الوا�سعني ،وبالقدرة على �إظهار
مكامن االنعكا�سات الناجتة من �أي
حدث .وهذا ما يجعلها تتبنى ما تخطه
�أقالم كتابها ،وتتحمل م�س�ؤوليتهّ � .أما
اليوم ومع ثورة التوا�صل ب�أدواته املختلفة،
ف�أين نحن من امل�صدر؟
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...ل�����ق�����د ب���ات
ال�صحفي والو�سيلة
يعتمدان يف كثري
م����ن الأح��������داث
ع���ل���ى م�����ا ي��ت��م
تناقله عرب و�سائل
التوا�صل امل��وج��ودة
ب�ين �أي���دي النا�س،
يف ك���ل م��ك��ان
ويف كل زاوية من زوايا الأر�ض ،بوا�سطة
النقل اللحظوي للمعلومة �أو لل�صوت
�أو لل�صورة ...و�أ�صبحت مواقع التوا�صل
االجتماعي الأ�سرع من ملح الب�صر ،من
م�صادر املعلومات .لكن م��ن يعطي
لتلك املعلومات امل�صداقية؟ �إنها مهمة
تقع على عاتق الو�سيلة الإعالمية
م��ن خ�لال البحث وال��ت��ح��ري وتقاطع
التحدي
املعلومات وامل��ع��ط��ي��ات� .أم���ا
ّ
الأق���وى ،فمن مينع ت ��أث�يرات �أي من
الأخبار التي تن�شرها �أو تبثها �أو تتداولها
هذه الو�سائل الذكية يف جانبها ال�سلبي
�أو العنفي� ،إذا ما كانت لها ارت��دادات
وتداعيات خطرية؟ ويف زمن النقل املبا�شر
وامل�شاهدات املبا�شرة ،يقودنا هذا الواقع
�إىل �صلب مو�ضوعنا ،دور و�سائل الإعالم
يف مواجهة الإرهاب.
وتابع قائلاً � :إن الإره��اب التكفريي
يهدد ح�ضارات
داهما
ي�شكل خط ًرا
ّ
ّ
ً
ويرتب�ص ب�أمنها وا�ستقرارها،
ال�شعوب،
ّ
ويدق �إ�سفينا بني مكوناتها الطائفية
ّ
واالجتماعية ،وال تبدو �أي دولة �أو �ساحة
مبن�أى عن خم��اط��ره .ومفهوم احلرب
على الإره���اب ال يقت�صر على مفهوم
القتال الكال�سيكي ...فالتكنولوجيا
الرقمية� ،أداة �أخرى من �أدوات احلرب،
وهي باتت ت�شكل جمال قتال جديد،
ي�ضاف �إىل امل��ج��االت البحرية واجلوية
وال�بري��ة والف�ضائية ،لت�صبح �شبكة
الإن�ت�رن���ت مب��ن��زل��ة ���س��اح��ة معركة
حقيقية ،يتم ا�ستخدامها م��ن قبل
اجلميع.

حاليا،
و�أ�ضاف :لقد اكت�سب الإرهاب
ً
عنا�صر قوة �إ�ضافية ّوفرتها له تقنيات
التحول �إىل ظاهرة
ومكنته من
العوملة،
ّ
ّ
كونية ،وهذا الأمر دفع احلكومات �إىل
تطو ًرا لفهم
اتباع طرق و�أ�ساليب �أكرث
ّ
الأب��ع��اد املختلفة لهذه الظاهرة ،التي
تهدد الأم��ن القومي وال�سيادة الوطنية
ّ
للدول.
و�شدد على �أن مواجهة الإره��اب هي
ّ
��م م�شرتك ورئي�س بني
���ش ��أن ع��ام وه� ّ
مكونات الأوط���ان واملجتمعات ،من
ّ
نظم �سيا�سية وقدرات ع�سكرية و�أمنية
و�إعالمية واقت�صادية واجتماعية وتربوية
وثقافية وقيم دينية وغريها...
ويف مواجهة الإره���اب ،مطلوب من
و�سائل الإع�لام املزيد من اجلهد ،عرب
خلق مناخات حت�صن ال��ر�أي العام من
ً
وواثقا
حم��اوالت ترهيبه ،وجتعله ق��اد ًرا
يف مواجهة ه��ذا اخلطر ،ب��دل االن��زالق
�إىل لعبة الرتويج غري املق�صود للمنتجات
الإعالمية التي ت�صدرها التنظيمات
الإرهابية ،مع ما حتمله من �صور مر ّوعة
ومفجعة ومقززة عن جرائمها ...بغية
زرع الرعب ون�شر اخلوف...
وق���ال :ال �شك يف �أن واق��ع ا�ستخدام
الإره����اب و���س��ائ��ل الإع��ل�ام املختلفة،
خ�صو�صا �شبكة الإن�ترن��ت ،قد فر�ض
ً
تغيري طرق التفكري والو�سائل والأ�ساليب
املتبعة يف خطة املواجهة الرقمية �ضد
التنظيمات الإرهابية .فعمل الأجهزة
إقليميا
حمليا و�
الأمنية احلكومية،
ً
ً
�رك��ز على مراقبة ال��ق��درات
ودول��ي��ا ،ي� ّ
ً

الإلكرتونية والرقمية للإرهاب ،وعلى
مواجهته عرب حمالت وعمليات نف�سية
م�ضادة ،ومن خالل �إج��راءات وتقنيات
رقمية .وذلك بهدف منع �إعالمه من
الو�صول �إىل املجتمعات والأفراد والت�أثري
فيهم م��ن ج��ه��ة ،ولتح�صني عقول
املواطنني وتوعيتهم و�إعدادهم ملواجهة
دائمة وحتمية �ضد هذا اخلطر من جهة
�أخرى.

عدم الرتويج لأعداء الوطن

ّ
يتعلق مبواجهة الإره���اب يف
يف م��ا
لبنان ،دع��ا العميد قان�صو �إىل التزام
ق���ان���وين الإع��ل��ام امل���رئ���ي وامل�����س��م��وع
واملطبوعات ،و�سائر القوانني املرعية
خ�صو�صا جلهة مراعاة امل�صلحة
الإجراء،
ً
الوطنية ،وعدم الرتويج لأعداء الوطن،
ع��ن ق�صد �أو غ�ير ق�صد ،وع��دم عر�ض
�أي م�شاهد �أو تقدمي �أي معلومات من
�ش�أنها الت�أثري يف مهمات اجلي�ش ،ال
ّ
وحث
�سيما خالل العمليات القتالية.
و�سائل الإعالم على توخي الدقة يف بث
�أو ن�شر �أي معلومات ترتبط باجلي�ش �أو
باحلالة الأمنية العامة ،وعلى العودة
�إىل قيادة اجلي�ش للتثبت من حقيقة
هذه املعلومات .كما لفت �إىل �ضرورة
مواكبة و�سائل الإعالم ملعارك اجلي�ش
�ضد الإرهاب ب�صورة �إيجابية ،وعدم ّ
بث
م�شاهد �أو ن�شر �صور جلرائم الإرهابيني
وفظاعاتهم ،و�إع��داد برامج تك�شف
حقيقة التنظيمات الإرهابية وت�سهم
ّ
وحثهم على عدم
يف توعية املواطنني

الإ�����ص����غ����اء �إىل
ال�شائعات املغر�ضة
وامل���ل���ف���ق���ة ال��ت��ي
تهدف �إىل النيل
م����ن م��ع��ن��وي��ات
اجل��ي�����ش و�إرب����اك
احل��ال��ة الوطنية،
و�إث�����������ارة ال���ف�ت�ن
الطائفية واملذهبية
يف البالد...
ور�أى العميد قان�صو �أن �أ�صحاب الر�أي
امل��ن��ادي باملو�ضوعية ق��د يعتربونّ � ،أن
نقل ال�صورة من على �ضفتي املعركة
(املجتمعات وال��دول املقاومة للإرهاب،
والإرهاب نف�سه) ،هو من �صلب العمل
ي�صح لو �أن
الإعالمي االح�ترايف .وه��ذا
ّ
اخلطر غري مت�أت عن �أعمال �إرهابية
ت�سعى �إىل تدمري الإن�سان واملجتمعات
واحل�����ض��ارات وال��ر���س��االت .فاخلطر لن
ي�ستثني �أح� ً�دا ،و�أبرز جتلياته تدمري ما
مر
بنته الب�شرية من ح�ضارات على ّ
الع�صور وما حملته الديانات ال�سماوية،
وج���ر اخلليقة �إىل �أزم����ان التخلف
ّ
اخل���ارج م��ن ال��ت��اري��خ .ويف ه��ذه احلالة
ت�صبح املو�ضوعية �أق���رب �إىل الرتويج
ل��ل��ج��رمي��ة....ول��ق��د وع��ت اجلماعات
والتنظيمات الإرهابية �أهمية اجلانب
الإعالمي يف معركتها منذ البداية،
فاتقنت ا�ستخدام و�سائله ،م�ستعينة
باملقتدرين على ر�سم ال�صورة التي تخدم
�أهدافها ...وجنحت يف ن�شر �أفكارها ويف
خلق بيئات م�ؤيدة لها يف �أماكن بعيدة
عن نقاط من�شئها ،ويف �إيقاظ مناخات
�شجعت �أف���را ًدا من بلدان وجمتمعات
بعيدة على االلتحاق بها .كما جنحت
يف �إق��ام��ة التوا�صل ب�ين جمموعاتها
�أينما وج��دت .من هنا ،ف�إن امل�س�ؤولية
الإن�سانية والوطنية لدى و�سائل الإعالم
الراغبة يف نقل احلقائق ،يجب �أن تتقدم
ب�شكل فاعل من خالل الطرق الف�ضلى
يف التعاطي م��ع ال��وق��ائ��ع ،وبال�شكل
يطوع الإنتاجات واملواد الإعالمية
الذي ّ

ل�ل�إره��اب��ي�ين ،مب��ا ي��خ��دم املعركة يف
مواجهتهم ،ال بت�شريع طريق اخلوف
�أمام جحافلهم الإجرامية .وينبغي ذلك
مبوازاة رفع م�ستوى املواد الإعالمية التي
وتقوي يف
تعزز �صمود املجموعات
ّ
املهد َدةّ ،
نفو�سها القدرة على املواجهة واالنت�صار.
ولفت �إىل �أن��ه ق��د تكون �إمكانات
العديد من الو�سائل الإعالمية املادية
متوا�ضعة �إىل احل� ّ�د ال��ذي ال ي�ساعدها
على اال�ضطالع بهذا ال��دور منفردة،
وهذا يف الغالب هو الواقع الذي نعي�شه.
لذلك ،بات على القيمني على قيادة
املواجهة �ضد الإره��اب ،اعتبار اجلانب
يتجز أ�
الإعالمي ب�أدواته املختلفة جز ًءا ال
ّ
من املعركة ،وبالتايل ر�صد ما ي�ستلزم
من �إمكانات مل�ساعدة و�سائل الإعالم
على تخطي �أزماتها ،لت�ستطيع القيام
بدورها يف �إطار املعركة العاملية املفتوحة
�ضد الإره���اب ،وذل��ك باعتبارها ج��ز ًءا
من ال�سيادة الوطنية والقومية ،ال ً
بوقا
يتم تطويعه للتطبيل والتزمري ...و�أ ًيا
ّ
تكن الطريقة التي �سيتم اعتمادها يف
امل�سارات الإعالمية ملواجهة الإرهاب،
احلر� ،أو
�سواء يف الدول التي تتبع الإعالم
ّ
تلك التي تتبع الإعالم املوجه ،يفرت�ض
حلظ م�ساحة لعقل املتابع (املتلقي) يف
خ�صو�صا و�أن التلقني
املواد التي تقدم له،
ً
مل يعد قاد ًرا على تطويع النا�س ،والثورة
العلمية واملعلوماتية والتكنولوجية
ّ
تخطت املفاهيم البائدة .ودرجة الوعي
واملعرفة �أو�سع بالت�أكيد مما تقدمه
بع�ض ال�برام��ج الإع�لام��ي��ة ،ن��ظ� ًرا �إىل
�إمكان الو�صول ب�سهولة و�سرعة �إىل �أي
معلومة �أو حدث �أو حتليل �أو ابتكار.
وب��ال��ت��ايل ،باتت �صناعه ال���ر�أي العام
ب���أدوات خارجة عن مفاهيم احلداثة
�أم ًرا متعذّ ًرا...
يرا على �أنه
ّ
و�شدد العميد قان�صو �أخ� ً
لتعزيز الثقافة واالنتماء ال��دور الأعمق
والأب��رز يف مواجهة الإره��اب ،وهو دور ال
ميكن لو�سائل الإع�لام �أن ت�ستقيل
منه.
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اجلي�ش
واملجتمع

عمار
الدكتور ّ

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

دورات تدريبية يف جامعة الروح القد�س حول
«�سالمة و�أمن الغذاء يف اجلي�ش اللبناين»

يف �إطار التعاون القائم بني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
وجامعة الروح القد�س – الك�سليك ،افتتحت
كلية العلوم الزراعية والغذائية يف اجلامعة،
دورات تدريبية حول «�سالمة و�أمن الغذاء
يف اجلي�ش اللبناين»� .شارك يف هذه الدورات
�ضباط واخت�صا�صيون من اجلي�ش يعملون يف
جماالت التغذية وال�صحة والريا�ضة ،وذلك
بهدف زيادة الوعي املرتبط ب�سالمة الغذاء مما
ّ
للمتغذين
ي�ساعد يف حت�سني الو�ضع ال�صحي
وخف�ض الفاتورة الطبية يف اجلي�ش.
ح�ضر احتفال االفتتاح الذي �أقيم يف قاعة
البابا يوحنا بول�س الثاين ،وزير الدفاع الوطني
يعقوب ال�صراف ،وزير الدولة ل�ش�ؤون املر�أة
جان �أوغا�سابيان ،ع�ضو املجل�س الع�سكري
اللواء الركن جورج �شرمي ممثلاً العماد قائد
اجلي�ش ،رئي�س اجلامعة الأب الربوف�سور
جورج حبيقة ،رئي�س بلدية جونية ورئي�س
احتاد بلديات ك�سروان -الفتوح ال�شيخ جوان
حبي�ش ،عميدة الكلية املنظمة الدكتورة الرا
حنا واكيم ،عدد من ال�شخ�صيات وال�ضباط،
وذوي االخت�صا�ص.
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وزير الدفاع

وزي��ر ال��دف��اع الوطني يعقوب ريا�ض
ال�صراف تناول يف كلمته �أهمية الغذاء
ّ
ثانيا للجي�ش ،وقال :يف
واعتربه
ً
�سالحا ً
القدمي ،كان مبد�أ احل�صار اال�سرتاتيجي
غذائيا ،على الرغم
�أن يكون ح�صا ًرا
ً
من امتالك ال�شعوب حينها خمتلف
�أن���واع الأ���س��ل��ح��ة .وك���ان املحا�صرون
ي�سعون �إىل جتويع ال�شعب ،وجتويع
يحدوا من
حتديدا ،كي
الع�سكريني
ً
ّ
قدراتهم .و�أ�ضاف :ن�ستخل�ص من ذلك،
� ّأن الغذاء يف اجلي�ش هو مبثابة �سالح
ث� ٍ
�ان ...ومثلما ميلك اجلي�ش خمزو ًنا
ا�سرتاتيجيا من ال��ذخ�يرة ،ينبغي �أن
ً
ً
ميتلك � ً
ا�سرتاتيجيا من
أي�ضا خمزونا
ً
الطعام...
لاً
وختم قائ � :أفتخر بوجود كل �ضابط
وع�سكري بيننا اليوم ،ل ّأن من �ش�أن
ذل��ك �أن ُيثبت �أن اجلي�ش اللبناين
يهتم بعنا�صره كمـا يهتــم ب�سالحــه
ووطنــه.

حتدث مدير عام وزارة ال�صحة العامة
ّ
لاً
عمار ممث نائب رئي�س
الدكتور وليد ّ
احلكومة ووزي��ر ال�صحة العامة غ�سان
حا�صباين ،ف�أ�شار �إىل جهود ال��وزارة يف
جم��ال �سالمة ال��غ��ذاء كونها املعنية
أخ�ي�را بحماية �صحة املواطنني
� اًأول و�
ً
وال�سهر على �سالمتهم .و�أع��رب عن
تقديره للم�ستوى الأك��ادمي��ي الرفيع
جلامعة الروح القد�س والتزامها الق�ضايا
ربا �أن هذه
االجتماعية والوطنية ،معت ً
الدورات التدريبية املزمع تنفيذها منوذج
عن هذا االلتزام .وقالّ � ،إن امل�ساهمة يف
�سالمة و�أمن الغذاء للجي�ش اللبناين هي
فر�صة للتعبري عن امتناننا جتاه من
ي�سهر على �أمن الوطن وي�ضحي يف �سبيل
�سالمة �أبنائه.
عمار �إىل �ضرورة التعاون
تطرق ّ
كذلكّ ،
بني خمتلف الإدارات واجلهات املعنية
ً
م�ستعر�ضا التدابري
ب�سالمة الغذاء و�أمنه،
التي اتخذت على هذا ال�صعيد خالل
ال�سنوات ال�سابقة.
وهنّ أ� قيادة اجلي�ش اللبناين على اتخاذ
امل��ب��ادرة لتعزيز معايري الأم��ان واجل��ودة
املتبعة يف جمال التغذية والقيام باملراقبة
ّ
الذاتية.

اللواء �شرمي

كلمة ق��ي��ادة اجلي�ش �ألقاها ع�ضو
املجل�س الع�سكري اللواء الركن جورج
�شرمي ومم��ا ق��ال��ه :نعترب ه��ذه امل��ب��ادرة
ّ
الطيبة خطوة متقدمة يف م�سرية التعاون
املثمر بني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية واجل�سم
الطبي اللبناين واجلامعات الوطنية،
مقدمها جامعة ال���روح القد�س-
ويف
ّ
الك�سليك...
و�أك���د �أن �سالمة ال��غ��ذاء ه��ي عامل
�أ�سا�سي من عوامل ق��درة اجلي�ش على
حت� ّ�م��ل امل�صاعب وامل�����ش� ّ�ق��ات ،وتنفيذ
املهمات القتالية بجدارة عالية .الفتً ا
ّ
أ�سا�سيا
�إىل �أن هذا املو�ضوع ي�شكل جز ًءا �
ً
من اال�سرتاتيجية ال�صحية للجي�ش.

وقال :قامت الطبابة الع�سكرية ومديرية
ال��ق��وام��ة بان�شاء امل��خ��ت�برات الغذائية
وو�ضع معايري و�شروط �سالمة الغذاء وفق
املوا�صفات العاملية املعمول بها ،وال�سهر
ع��ل��ى تطبيقها م��ن ق��ب��ل اجل��ه��ات
املخت�صة والر�ؤ�ساء الرتاتبيني ،والعمل على
حت�سينها و�إ�ضافة املزيد �إليها ّ
كلما دعت
احلاجة ،وذلك بد ًءا من �صالحية املواد
الغذائية امل�ستقدمة حلظة ت�سلمها من
امل�صدر ،مرو ًرا ب�أنواعها وكيفية حفظها
اً
و�صول �إىل التح�ضري
وخزنها وتوزيعها،
يف مطابخ اجلي�ش ،وا�ستهالكها يف
القطع وال��وح��دات .و�أو���ض��ح �أن ذلك
ّ
كله يهدف �إىل حتقيق ثالثة �أم��ور
أكد من جودة الأغذية
�أ�سا�سية � :اًأول :الت� ّ
وخلوها من املواد الكيميائية �أو ن�سب
ّ

امل��ع��دالت اخلطرة
ثانيا :منع
منهاً .
ن��ق��ل اجل��راث��ي��م
وامل���ي���ك���روب���ات
�إىل الأغ���ذي���ة يف
خمتلف املراحل.
وث���ال� ً
��ث���ا :ت��ن��وي��ع
الأغذية يف الطبق
ال��ي��وم��ي وحت��دي��د الكميات ال�لازم��ة
منها مب��ا ي� ّ
�وف��ر امل��ك��ون��ات الع�ضوية
من بروتينات وفيتامينات وغريها...
بالإ�ضافة �إىل ال�سعرات احلرارية املنا�سبة
للع�سكريني يف �ضوء حاجاتهم وطبيعة
مهماتهم يف خمتلف
عملهم وظروف
ّ
املراكز القتالية واحلدودية.

الأب الربوف�سور حبيقة

ب����دوره� ،أث��ن��ى رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ال���روح
القد�س -الك�سليك الأب الربوف�سور
ج��ورج حبيقة يف كلمته على ور�شة
العمل ه��ذه م��ع اجلي�ش اللبناين ،يف
كنف جامعة الروح القد�س ،التي ت�ؤول
على نف�سها �أن تكون على الدوام رافعة
معرفية و�شريكة �أ�سا�سية يف تطوير
جميع مفا�صل
املجتمع اللبناين،
ً
انطالقا من مبد�أ
«اجلامعة يف قلب
امل��ج��ت��م��ع» .ف���إذا
ك��ان ه��ذا الأم��ر
ي��ن��ط��ب��ق ع��ف��و ًي��ا
ع��ل��ى م��ك��ون��ات
امل�����ج�����ت�����م�����ع
جميعها ،فكم
ب����الأح����رى جت��اه
م���ن ه���و ال��ع��م��ود
ال��ف��ق��ري مل��ن��اع��ة
الأم��ة اللبنانية،
عنيت به اجلي�ش
ال��ل��ب��ن��اين ،ق��ائ� ً�دا
وقيادة و�أفرا ًدا.
و�أ������ض�����اف :من

واجبنا �أن نكون بقربه ونقدم له كامل
جت�سيدا لهذا
الدعم املعنوي واحل�سي.
ً
املوقف ،وقع خيار جامعة الروح القد�س
على قطاع �أ�سا�سي يف حياة الإن�سان،
�أال وهو الغذاء ...فالغذاء لدى الإن�سان
لي�س عملية ا�ستهالكية وح�سب ،بل
ثقافة ...وهو ي�ستدعي بالتايل منا �إحاطة
ر�صينة وم�ستدامة ت�ستند با�ستمرار �إىل
�أبحاث د�ؤوبة ...وهذا الأمر بالذات قادنا
مبا�شرة �إىل االهتمام العلمي ب�سالمة
ال��غ��ذاء يف اجلي�ش اللبناين ،مل��ا لهذا
القطاع من مردود �إيجابي على �صحة
العنا�صر و�صالبتهم من جهة وعلى
موازنة الدولة وتر�شيدها من جهة �أخرى.

الدكتورة واكيم

يف كلمتها ،اعتربت عميدة الكلية
ِّ
املنظمة ال��دك��ت��ورة الرا حنا واكيم
�سالمة الغذاء وجودته يعنيان كل �إن�سان
�صحة الوطن وا�ستدامتها.
ويعبرّ ان عن ّ
و�أ���ش��ارت �إىل �أن مو�ضوع التغذية يف
اجلي�ش اللبناين يحظى باهتمام متزايد،
وال �سيما �أن اجلندي الذي يتلقى تغذية
ب�صحة جيدة فح�سب،
متوازنة ال يكون
ّ
نف�سية �أف�ضل ت� ّؤهله
بل يكون يف حالة
ّ
لتجاوز ال�صعوبات التي قد تواجهه...
أكدت �أن الربنامج التدريبي للجي�ش
و� ّ
ال��ل��ب��ن��اين ه��و �إجن����از م��ت��ق��دم ي�ضاف
�إىل الإجن����ازات ال�شجاعة للم� ّؤ�س�سة
الع�سكر ّية من جهة ،وت�أكيد على
ر�سالة جامعة الروح القد�س – الك�سليك
التي ال ت��أب��ه للم�صاعب ب��ل حتملها
معها يف م�سريتها �إىل الأم��ام يف خدمة
منو الإن�سان...
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بقلم :جورج علم
يطلق ّ
�صفارة الإنذار ،لكنّه يُبقي على �أ�سطوله هانئًا يف م�ضيق البو�سفور.
يذهب الرئي�س الرتكي رجب الط ّيب �أردوغان �إىل املواجهة بال�صوت
وال�صورة فقط ،يرفع النربة ،يج ّي�ش العواطف ،ويح�صد الأ�صوات يف
�صناديق االقرتاع.
ف�ضحت �أ�سلوبه امل�ست�شارة
الأملان ّية �آجنيال مريكل ،قالت
عنه يف عزّ �أزمته مع �أوروب��ا،
حتديدا�« :أتركوه و�ش�أنه،
وهولندا
ً
ويف ّ
مرة تر ّدون عليه ،متنحوه املزيد من الفر�ص كي يفوز باال�ستفتاء
كل ّ
اخلا�ص بال�صالحيات الرئا�س ّية».

ماذا يريد �أردوغان :ال�سلطنة �أم ال�سلطان؟!

حروب وجبهات

مي��ت��ط��ي �أردوغ�������ان ج���واد
املعركة� ،أمام ّ
كل ا�ستحقاق
د���س��ت��وري ،وي��ق��ت��ح��م حلبة
املواجهة ،و�سط «بروباغندا»
رافعا
�
إعالمية ال مثيل لهاً ،
ّ
راي���ة الت�صعيد ،لي�ستنفر
ال�����ش��ارع ال�ت�رك���ي ،وي��دف��ع
بالناخبني �إىل «التداف�ش»
ريا
�أمام �صناديق االقرتاع ،تعب ً
عن عميق الوالء.
يخو�ض حرو ًبا مثرية على
ج��ب��ه��ات ث��ل�اث :االحت����اد
الأوروبي� ،سوريا ،والأكراد.
ي��ح��اول «ال��ت� ّ�ل��ه��ي» ب����أوراق
ث�ل�اث� :إت��ف��اق ال�����ش��راك��ة،
وات��ف��اق الأط��ل�����س��ي ،وات��ف��اق
النزوح.
إقليميا،
حاول �أن يلعب دو ًرا �
ًّ
أوروبيون ،فال
بعد �أن خذله ال ّ
متكن من
جن��ح هنا ،وال
ّ
جتاوز وعكة «ع�سر اله�ضم»
ع��ز �أزم��ت��ه مع
ه��ن��اك .ويف ّ
هولندا ،خ��رج رئي�س حزب
احل��ر ّي��ة اليميني الهولندي
امل��ت��ط��رف غ�ي�رت ف��ي��ل��درز
ّ
ليقول« :عندما يد ّوي ال�صوت
وترفع ال�ستارة ،يظهر على

امل�سرح الأوروب���ي م�شاغبان،
الأول م��ن ال�شرق ،الرتكي
رج���ب ال��ط��ي��ب �أردوغ������ان،
والثاين من الغرب ،الأمريكي
دون��ال��د ت��رام��ب .الأول يريد
ال�شراكة باملوا�صفات التي
يقررها ،والثاين يريد احللف
الأط��ل�����س��ي ،وب��امل��وا���ص��ف��ات
التي ميليها ،والنتيجة � ّأن
االحتاد الأوروبي عالق ما بني
أردوغانية ،وال�سندان
املطرقة ال
ّ
الرتامبي؟!».

ت�صويب على الأطل�سي

ف��ت��ح ج��ب��ه��ة م���ع ال��غ��رب
ال�ستنفار مواطنيه املنت�شرين
يف دول االحت��اد الأوروب���ي� .أراد
�أن ي�صيب � ً
أهدافا ثالثة :الفوز
باال�ستفتاء حول ال�صالحيات
الرئا�سية ،انتقاد املماطلة
ّ
يف م��ف��او���ض��ات ال�����ش��راك��ة،
وال��ت�����ص��وي��ب ع��ل��ى احل��ل��ف
الأط��ل�����س��ي .ك��ان��ت الرمية
الأوىل ع��ل��ى الأخ��ي��ر من
هدد
الرئي�س ترامب ،عندما
ّ
وتوعد بفكفكته.
ّ
تقول ري��ك��اردا �شتينباخ،
مديرة الن�صب التذكاري الذي

يوما يف برلني« :اليوم،
رف��ع ً
�سلميا يف «فجوة
يبدو امل�شهد
ً
ف��ول��دا» الأمل��ان� ّ�ي��ة .لكنّ ه مل
يكن ك��ذل��ك على مدى
عاما ،خالل ذروة
ح��واىل 40
ً
احلرب الباردة .كان �ساحة
مل��ع��رك��ة حمتملة ،حل��رب
عاملية ث��ال��ث��ة� ،إن���ه م�شهد
ت�سمى
«فجوة فولدا» ،والتي
ّ
«نقطة �ألفا»».
ت�ضيف« :هنا� ،إ ّننا يف �أهم
نقطة يف ال��ت��اري��خ الأمل���اين،
يف التاريخ الأوروب���ي ،هنا ،يف
هذه النقطة متركزت قوات
وجها
احل���دود الع�سكر ّية
ً
لوجه .امل�سافة الفا�صلة بني
ق���وات احل��ل��ف الأط��ل�����س��ي،
وق��وات حلف وار�سو ،كانت
م�تري��ن ف��ق��ط .هنا يف هذه
النقطة».
ت��ت��اب��ع« :اخل���وف الرئي�س
ك�����ان يف غ�����زو ال���ق���وات
الغربية،
ال�سوفياتية �أملانيا
ّ
ورد ق��وات احللف الأطل�سي
ّ
التي يبلغ عددها � 400ألف
ع�سكري .التهديد الأكرب
ك��ان ا���س��ت��خ��دام الأ�سلحة
�ستدمر
النووية التي كانت
ّ
لي�س �أملانيا فح�سب ،بل �أوروبا
الغربية ب�أكملها .هذا مل
ّ
��دا ،لكن بعد 27
يحدث �أب� ً

تقريبا على انهيار
�ام��ا
ع� ً
ً
ال�ستار احلديدي ،هذا الن�صب
�ذك��ر بالوجود
ال��ت��ذك��اري ي� ّ
الأمريكي �آن���ذاك ...جي�ش
ال��والي��ات امل��تّ ��ح��دة امل�ستعد
للدفاع عن �أوروبا».
ك���ان���ت ري���ن���ات �شتيرب
�ضابطة يف ال�����ش��ؤون العامة
أمريكية ملدة 24
مع القوى ال
ّ
عاما �آن���ذاك ،كانت ت�أتي
ً
يوميا.
�إىل هنا� ،إىل الن�صب
ً
ال�صحافية فالريي
�س�ألتها
ّ
زابر�سكي من ف�ضائية «يورو
يذكرك املجيء
نيوز» :مباذا
ّ
�إىل ه��ن��ا؟ �أج���اب���ت ري��ن��ات
يذكرين بواجب
�شتيرب :هذا
ّ
اجلنود الأمريكيينّ هنا ،يف
ال�برج مثلاً  ،كانوا يراقبون
املنطقة على مدى � 24ساعة.
لقد �ساهموا بجلب ال�سالم
واحل��ر ّي��ة ل��ن��ا .ط��امل��ا كانوا
هنا ال�شعب الغربي كان
ي�ستطيع �أن يغم�ض عينيه يف
الليل .الآن العامل ال ي�ستطيع
�أن يغم�ض عينيه لأنه ينظر
�إىل دونالد ترامب الرجل الذي
قال علنً ا «�أوروب��ا بحاجة �إىل
بذل املزيد من اجلهد ل�ضمان
�أمنها» .قال � ً
أي�ضا�« :س�أعود
مطو اًل عن منظمة
للتحدث
ّ
ّ
ح��ل��ف ���ش��م��ال الأط��ل�����س��ي،
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عن حقيقة � ّأن العديد من
ؤولية.
ال��دول ال
ّ
تتحمل امل�س� ّ
�إ ّن��ن��ا نتولىّ حمايتها ،إ� ّنها
حت�����ص��ل ع��ل��ى ك� ّ
��ل �أن����واع
احلماية الع�سكر ّية على
ح�ساب ال��والي��ات املتّ حدة،
على ح�سابكم� ،أرف�ض هذا،
ح�صتها ،مبا يف
� ّإما �أن تدفع ّ
ذلك العجز ال�سابق� ،أو تخرج.
بد من تفكيك
و�إذا كان ال ّ
ح��ل��ف ���ش��م��ال الأط��ل�����س��ي،
فليتفكك؟!».
بالن�سبة اىل ترامب ،حان
وقت الث�أر� ،آن الأوان لتدفع
�أوروب��ا جميع ال�سنوات التي
وقفت فيها الواليات املتّ حدة
ب��ج��ان��ب��ه��ا خ��ل�ال احل���رب
الباردة .ووفق ترامب� ،أربع دول
فقط من �أ�صل الـ 28دولة ع�ضو
يف حلف الناتو تدفع االثنني
ّ
املحلي
يف املئة م��ن ال��ن��اجت
املخ�ص�صة للدفاع.
االجمايل،
ّ
�إذا كان هذا هو ر�أي الرئي�س
ترامب ،فما هو ر�أي الرئي�س
�أردوغان يف املو�ضوع؟

املطرقة الرتك ّية...
وال�سندان الأمريكي

توتّ رت عالقات تركيا مع
�أوروب��ا ،والواليات املتّ حدة بعد
حم��اول��ة االن��ق�لاب الفا�شلة
منت�صف متوز  .2016وكانت
م�ضبطة االت��ه��ام ج��اه��زة.
وجهت �أنقرة �أ�صابعها � اًأول �إىل
ّ
أوروبية «كانت
املخابرات ال ّ
علم م�سبق باملحاولة،
على
ٍ
اً
�سهلت ف��رار
كما � ّأن دول ّ
ال��ع��دي��د م���ن االن��ق�لاب��ي�ين
�إليها» .واالتهام الأبرز كان
من ن�صيب الواليات املتّ حدة
74
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التي حتمي «العقل املخطط
ملحاولة االنقالب ،فتح الله
غولن – كما يتّ همه �أردوغان
 وال����ذي يعي�ش يف منفاهاالختياري يف بن�سلفانيا منذ
العام  .»1999لكن ،ال �أوروبا
اهتزت ،وال الواليات املتّ حدة
ّ
ت� ّأثرت ،فقرر �أردوغان الرهان
على خيارات ثالثة:
 �أن ي�ترك ظهره للغربق��ا���ص��دا م��و���س��ك��و لين�سج
ً
حتالفية مع الرئي�س
عالقات
ّ
الرو�سي فالدميري بوتن.
 �أن ي�����ض��رب ع��ل��ى ال��وت��راحلد من
احل�سا�س يف اتفاق
ّ
ّ
النزوح مع االحتاد الأوروبي.
ي�ستفز احللف الأطل�سي
 �أنّ
م��ن خ�ل�ال ال��ل��ع��ب مب�صري
قاعدة �إجنرليك اجلوية التي
ا�سرتاتيجية وفق
تعترب قاعدة
ّ
تقييم «ال��ن��ات��و» .لقد ه� ّ�دد
و�صعد
ب�إغالقها ،وال ي��زال.
ّ
وي�صعد انتقاداته للأمريكيينّ
ّ
وال��غ��رب يف م� ّؤ�شر �إىل وج��ود
انق�سامات عميقة بني �أع�ضاء
احللف الأطل�سي.
وق����د ق���ال���ت ال��ق��ن�����ص��ل� ّ�ي��ة
��ي���ة يف �أ���ض��ن��ة يف
الأم�ي�رك� ّ
ر�سالة بعد حماولة االنقالب
الفا�شلةّ �« :إن ال�سلطات
امل��ح��ل� ّ�ي��ة ال�ترك� ّ�ي��ة ترف�ض
ال�سماح بالدخول �أو اخلروج
من قاعدة �إجنرليك اجلو ّية
ال���ت���ي متّ ك���ذل���ك قطع
الكهرباء عنها».

الر ّد الأوروبي

هذا من جهة ،ومن جهة
�أخ��رى ،انعك�س التوتر على
ع�ضوية تركيا يف االحت��اد
فوقية،
الأوروب����ي�« ،سيا�سة
ّ
مفعمة بجنون العظمة؟!».

طرح الرئي�س الرتكي ،وال
يزال ،يف العديد من املنا�سبات
العامة« :هل علينا موا�صلة
امل��ف��او���ض��ات� ،أو و���ض��ع ح� ّ�د
متهما �أوروب���ا ب�أ ّنها
لها؟»،
ً
«ال تريد ان�ضمام تركيا �إليها
لأ ّنها دول��ة ذات غالبية من
امل�سلمني» .وي�س�أل االحت��اد
الأوروب��ي« :ملاذا متاطلون �إىل
احلد؟» معبرّ ً ا بذلك عن
هذا
ّ
�إحباط �أنقرة �أم��ام العملية
امل�ستمرة منذ �سنوات.
برلني ّردت على هذه املواقف
بالقول « :إ� ّن��ه مل يعد هناك
�أ�سا�س تقوم عليه املناق�شات،
و�إن��ن��ا ن��ت��ح� ّ�دث م��ع بع�ضنا
م��ث��ل ط��رف�ين ق���ادم�ي�ن من
كوكبني خمتلفني» ،فيما
اق�ترح امل�ست�شار النم�ساوي
وقف املحادثات ب�ش�أن ع�ضوية
تركيا �إىل االحتاد.
تقدمت
وكانت تركيا قد ّ
بطلب الع�ضوية يف العام ،1987
وهي تقود مفاو�ضات ع�سرية
منذ العام � ،2005إ ّال �أن ملفّ ها
يحفل بامل�سائل ال�شائكة ،وال
الرئي�سية
يثري حما�سة الدول
ّ
الأع�ضاء يف االحتاد.

امل�س�ألة الكرد ّية

قبل �أن يعود �أردوغ���ان من
أوروبية
�صراعه على اجلبهة ال ّ
أطل�سية ،بقيت جبهاته
– ال
ّ
الداخلية مفتوحة لي�س مع
ّ
فلول االنقالبيينّ  ،بل و� ً
أي�ضا
مع الأكراد.
منذ مت��وز  ،2016ال يكاد
مي� ّ�ر ي��وم يف تركيا من دون
ورود �أخبار عن �سقوط قتلى
بني �أفراد اجلي�ش �أو ال�شرطة �أو
امل�سلحني الأكراد يف مناطق
اجلنوب ال�شرقي� ،أو تفجري

�م �أر����ض���ي� ،أو �سيارة
ل��غ� ٍ
انتحار ّية يف �إحدى املدن،
�أو غ���ارات تركية على
مع�سكرات حزب العمال
ال��ك��رد���س��ت��اين يف جبال
قنديل �شمال العراق.
كليا
هذه ال�صورة خمتلفة
ًّ
ع��ن ح��ال��ة ال��ت��ه��دئ��ة التي
الرتكية
�سادت بني ال��دول��ة
ّ
وحزب العمال الكرد�ستاين
ب�ين ال��ع��ام�ين  2013و،2015
عندما نق�ض ح��زب العمال
الهدنة ،وا�ست�أنف العمليات
الع�سكر ّية ،بعد انتخابات
ح��زي��ران  2015التي �أفقدت
ح���زب ال��ع��دال��ة والتنمية
للمرة
غالبيته الربملانية،
ّ
الأوىل منذ العام .2002
وفاقمت اجلبهة اجلديدة
ال��ت��ي فتحها �أردوغ������ان يف
الداخل ال�سوري من تعقيدات
تطورين
ال��و���ض��ع ،م��ع ب���روز
ّ
مهمني:
ّ
الأول :تفعيل ع���دد من
ّ
املنظمات الي�سارية الهام�شية
التي بقيت على مدى �سنوات
ط��وي��ل��ة غ��ائ��ب��ة ع��ن الفعل
والإعالم يف تركيا.
ال����ث����اين :الإع���ل���ان عن
�سمي بـ«حركة
ت�شكيل ما
ّ
الثورة املتّ حدة لل�شعوب» من
ّ
م�سلحة
عدة ف�صائل ي�سار ّية
ّ
العمال
يف مقدمها ح��زب
ّ
ال���ك���رد����س���ت���اين ،واحل����زب
ال�شيوعي املارك�سي اللينيني،
الثوار الربوليتاريينّ
ّ
وتن�سيقية ّ
وغ�يره��م ،ملواجهة النظام،
وحزب العدالة والتنمية.

كرد�ستان

ت��ن��اول ال��ب��اح��ث يف مركز
ال����درا�����س����ات ال�����س��ي��ا���س� ّ�ي��ة

واالجتماعية
واالقت�صاد ّية
ّ
الرتكي �سيتا مرييام يانيك،
الأ�سباب التي دفعت حزب
ال��ع��م��ال ال��ك��رد���س��ت��اين �إىل
االن����ق��ل�اب ع��ل��ى عملية
ال�����س�لام ع��ق��ب ان��ت��خ��اب��ات
ال�سابع م��ن ح��زي��ران ،2015
ال��ت��ط��ورات يف
ف��ق��ال« :م���ع
ّ
�سوريا والعراق ،بد�أت تركيا
ت�شعر بالقلق من احتماالت
حتقيق م�شروع «كرد�ستان
ال���ك�ب�رى» ،وال �سيما مع
ّ
منظمة حزب
ب���دء ن�شاط
العمال الكرد�ستاين لفر�ض
ّ
�سيطرتها على مناطق يف
�شرق تركيا ،وجنوب �شرقها،
بالقوة ،ون�صب حواجز ،وحفر
ّ
خنادق ،لتكري�س �سلطتها
يف هذه املناطق».
وب��ح�����س��ب ي��ان��ي��ك ،ف���� ّإن
احلديث عن �إق��ام��ة كيان
فيدرايل كردي يف �سوريا �إىل
جانب �إقليم كرد�ستان يف
العراق ،والذي يتمتّ ع بحكم
أ�سا�سية
ذاتي ،هو من النقاط ال
ّ
التي �أقلقت تركيا.
���ش��ارح��اّ �« :إن
وا���س��ت��ط��رد
ً
ال�سيادة املحور ّية الكرد ّية
ّ
حت��ق��ق��ت يف �إط����ار
ال���ت���ي
ع��م��ل��ي��ات ك��وب��اين (ع�ين
ال��ع��رب) ،و«ث����ورة روج �آف��ا»
�شمال حمافظتي احل�سكة
وال� ّ
��رق���ة يف ���س��وري��ا ،وال��دع��م
الأم�يرك��ي وال��رو���س��ي حلزب
االحتاد الدميوقراطي الكردي
يف �سوريا ،وذراعه الع�سكر ّية
ميلي�شيا «وح���دات حماية

ال�شعب» الكرد ّية ،وكذلك
التعاطف العاملي ال�ضخم جتاه
النجاح الذي ّ
حققه املقاتلون
الأكراد �ضد تنظيم «داع�ش»
ّ
كلها كانت
الإره��اب��ي...
عوامل حفّ زت حزب العمال
الكرد�ستاين لقلب طاولة
احلوار ،والعودة �إىل ال�سالح يف
تركيا لإعالن اال�ستقالل يف
الوقت املنا�سب».
التطورات
لقد بدا من خالل
ّ
الأخ�ي�رة ،م��دى حالة القلق
التي تنتاب �صنّ اع القرار يف
تركيا م��ن اح��ت��م��االت �أن
ت�ؤدي االمتدادات التي حتظى
ّ
منظمة ح��زب العمال
بها
الكرد�ستاين يف العراق و�سوريا
و�إي����ران �إىل توحيد مناطق
الكثافة الكرد ّية يف البلدان
بقمة
الثالثة .وهذا ما دفع ّ
ال�سلطة يف تركيا �إىل حالة
م��ن االرت���ب���اك يف التعامل
مع ملف امل�س�ألة الكرد ّية
داخ��ل� ًّ�ي��ا .ف�أطلقت القوات
امل�����س� ّ�ل��ح��ة ،وق����وات الأم���ن
الرتكية عملية ع�سكر ّية
ّ
مو�سعة منذ  17كانون الأول
ّ
 2015للق�ضاء على عنا�صر
ح��زب العمال الكرد�ستاين
املتح�صنة داخ��ل بع�ض املدن
ّ
ال�ترك��ي��ة ،و�إزال�����ة مظاهر
ّ
«احلكم الذاتي» التي �سعت
ّ
املنظمة لتثبيتها داخل �أحياء
بع�ض البلدات الكبرية.

�سوريا

���ش��ك��ل ه����ذا ال��ه��اج�����س
ّ
ح�ض �أردوغ��ان
إ�ضافيا
دافعا �
ّ
ً
ً
على فتح جبهة يف الداخل
ال�سوري ،و«اال�ستثمار» بها.
قالها بكل �صراحة وو�ضوح:
ّ
م�ستقرة
«�أريد منطقة �آمنة،

خ��ال��ي��ة م��ن امل��ت��ط� ّ�رف�ين يف
ّ
حتل
�سوريا� ،أريد باملقابل �أن
مكان «داع�ش» جمموعات
��د
م��وال��ي��ة لأن���ق���رة؟!» .و�أك� ّ
يف �أك�ثر من منا�سبة دعم
تركيا اللوج�ستي للعديد
من ف�صائل املعار�ضة ال�سور ّية،
ا�سرتاتيجية
كما طرح خطة
ّ
لإح��داث التغيري عن طريق
�إق��ام��ة منطقة حظر ج� ّ�وي
يف اجلانب ال�سوري ،بالتعاون
مع ط�يران التحالف ،على
غ���رار م��ن��اط��ق احل��ظ��ر التي
�أق��ي��م��ت يف ج��ن��وب ال��ع��راق
و�شماله ،ملنع �أي طريان حربي
�سوري من االق�تراب منها� ،أو
اخرتاقها ،لكن احل�سابات
الدولية جاءت
أمريكية –
ال
ّ
ّ
متاما مع
مغايرة ،ومتعار�ضة
ً
طموحاته.
ّ
التدخل ع�سكر ًيا
ح��اول
ّ
يحقق
���و ك��ي
يف ال� ّ
ب�ر واجل� ّ
� ً
أهدافا �أربعة� :إ�سقاط النظام،
ال�سيطرة على «داع�����ش»،
�إقامة «املنطقة الآم��ن��ة» يف
العمق ال�سوري ،ومنع �إقامة
املمتد
احلزام الأر�ضي الكردي
ّ
ال�ترك��ي��ة –
ع��ل��ى احل����دود
ّ
ال�سور ّية من �أق�صى ال�شرق �إىل
�أق�صى الغرب ال�سوري� ،إ ّال � ّأن
الأمريكي والرو�سي والإي��راين
كانوا له باملر�صاد.
وع��ن��دم��ا �أ���ص��ب��ح جي�شه
على ت��خ��وم مدينة ال��ب��اب،
تقدم بعرو�ض جديدة منها:
ّ
�إق���ام���ة ح��ك��وم��ة ج��دي��دة،
وتقوية املعار�ضة ال�سور ّية بعد
�إع����ادة غربلتها ،وت��دري��ب
وحدات ع�سكر ّية جديدة يف
تركيا ،وبع�ض دول الإقليم
يتم اختيارها بعناية ،ووفق
ّ
معايري متكاملة ،على �أن

تكون ن��واة اجلي�ش ال�سوري
اجلديد ،ف�ضلاً عن �إ�ضعاف
املكونات الكردية ال�سور ّية،
ّ
ومنعها من ا�ستحداث �إقليم
خ��ا���ص ،على غ��رار الإقليم
الكرد�ستاين يف العراق.
مل يكن الأم�يرك��ي يقر أ�
مع الرتكي يف كتاب واحد.
ح�صل ذل��ك يف عهد �إدارة
الرئي�س باراك �أوباما عندما
الرتكية من
ع� ّ�رى الأوه���ام
ّ
حقائقها ،وم��ن��ع �أردوغ���ان
من �إق��ام��ة املنطقة العازلة
الرتكية –
على طول احلدود
ّ
ال�سور ّية ،كما منعه من قيام
جوي يف �سوريا،
منطقة حظر ّ
وفق املوا�صفات والطموحات
أردوغ��ان��ي��ة .وح�صل ذلك
ال
ّ
� ً
أي�ضا مع �إدارة ترامب التي
منعت قوات «درع الفرات»
��دم م���ن م��دي��ن��ة
م���ن ال���ت���ق� ّ
ال��ب��اب �إىل م��ن��ب��ج ،ومنها
ّ
ال��رق��ة ،وت��رك��ت �شرف
�إىل
للقوات الكرد ّية
املواجهة
ّ
م��دع��وم��ة ب���ـ 400عن�صر من
أمريكية اخلا�صة
القوات ال
ّ
«م���اري���ن���ز» ،ودع����م معنوي
ولوج�ستي غري م�سبوق؟!.
مع حلول ني�سان ،وتتفتّ ح
�أكمام �شقائق النعمان يف
الب�ستان ال�ترك��ي ،ين�صرف
الرئي�س �أردوغ���ان الحت�ساب
فوائد معاركه يف �صندوقة
االق�ت�راع ،وت��ع��داد الأ���ص��وات
امل������ؤي�����دة ل��ل�����ص�لاح��ي��ات
والتمعن بالنتائج،
الرئا�سية،
ّ
ّ
وا���س��ت��خ�لا���ص ال���ع�ب�ر� ...إن��ه
يريد «ال�سلطان» ،وعندما
�ك��ر ب���أم��ور
ي�����ص��ب��ح ...ي��ف� ّ
ال�سلطنة ...وكيف يعود من
املعارك املفتوحة مبا يحفظ
ماء الوجه؟!...
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ق�ضايا
�إقليمية

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

ق�ضية فل�سطني

بني مطرقة نتنياهو
و�سندان ترامب

لقد كان ّ
حل الدولتني مثال ًيا بالن�سبة �إىل الفل�سطينيني ودول «االعتدال» العربي ،من حيث �أنه
كان ي�ضمن لهم دولة يف حدها االدنى ،وقد ًرا من الفوائد الن�سبية ،الأمر الذي جتلى يف املبادرة
التي �أنتجتها القمة العربية يف بريوت (،)2002
ّ
جدا.
بعيدا ً
لكن هذا احلل يبدو اليوم ً

ال�سيا�سة ،يعلمون هذه احلقيقة لكنهم
يتهربون من مواجهة تبعاتها .وهم
يعلمون �أن عدد امل�ستوطنني يف ال�ضفة
ً
هائال،
ارتفاعا
الغربية املحتلة قد ارتفع
ً
و�أن��ه ال يوجد ح��زب واح��د يف �إ�سرائيل
أبدا ،وجميعهم �أيقنوا
بو�سعه �إخالءها � ً
بعد ف��وات الأوان ب�أنه ال ميكن قيام
دول��ة فل�سطينية من دون �إخ�لاء تلك
امل�ستوطنات .وامل�ستوطنون من جهتهم
مل ينووا يف يوم من الأيام قط تنفيذ ّ
حل
الدولتني ،يف حني كانت احلكومات

ما كان وما �صار

يف عهد بيل كلينتون ،كانت �إقامة
ّ
«م�ستقلة وذات �سيادة
دولة فل�سطينية
وقابلة للحياة» (بح�سب التعبري ال�شهري
ل��ل��إدارة الأم�يرك��ي��ة �آن����ذاك) تعترب
ً
ًّ
مفروغا منه ،ومبثابة
مكت�سبا،
حقا
ً
ال�سالم».
النتيجة املح�سومة لـ«عملية ّ
وك��ان التفاو�ض واخل�لاف يقت�صران
فقط على م�سائل احل��دود والإج��راءات
الأم��ن��ي��ة وو���ض��ع ال��ق��د���س ،وال��ت��زام��ات
ال��ع��دو الإ���س��رائ��ي��ل��ي جت���اه الالجئني
هجرتهم من ديارهم.
الفل�سطينيني الذين ّ
يف ع��ه��د ج���ورج ب��و���ش ،ا���س��ت��م� ّ�ر ت��ب��نّ ��ي خ��ط��اب «ال��دول��ة
الفل�سطينية» ،ولكن ب�شروط ،منها� :أن يتخلى الفل�سطينيون
عن «العنف» و«الإرهاب»!! و�أن يعرتفوا ب�إ�سرائيل ،و� اّأل ينتخبوا
الدولة
«حما�س»� ،إلخ…وقد
تكر�ست قاعدة مفادها � ّأن ّ
ّ
الفل�سطينية ،ولو قامت ،فهي لن تكون ذات �سيادة كاملة
دولية دائمة .حتى �أن
ووطنية ،بل �ستكون يف حالة «انتداب» ّ
نتنياهو قال يف هذا اخل�صو�ص« :لو كانوا يعلمون ماذا �أق�صد
بالدولة الفل�سطينية ،ملا عار�ض �أحد من مع�سكر اليمني».
وعلى وقع قمة وا�شنطن الأخرية بني الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب ورئي�س وزراء العدو بنيامني نتنياهو ،بادر رئي�س «البيت
اليهودي» اليميني املتطرف ،نفتايل بينت �إىل الإع�لان �أنه
«متّ اليوم �إنزال علم فل�سطني ...وا�ستبداله بعلم �إ�سرائيل»،
ً
م�ضيفا �أن الفل�سطينيني ميلكون دولتني يف غزة والأردن...
«وال حاجة �إىل دولة ثالثة».
معظم النا�س يف املنطقة والعامل ،ويف مقدمهم كبار رجال
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الإ�سرائيلية جمعاء ت�ستكمل م�شاريعها التو�سعية رغم �أنف
اجلميع.
يف الواقع مل يقم م�ؤيدو طرح ّ
حل الدولتني ،يف تل �أبيب وال
وا�شنطن وال الدول العربية ،ب�أي عمل جدي للوقوف يف وجه
التمدد اال�ستيطاين ال�سرطاين ،عندما كان ذلك ممكنً ا،
وبالتايل كانت النتيجة امل�أ�ساوية :اال�ست�سالم لواقع نهاية ّ
حل
الدولتني بال�شكل املخزي الذي بلغته امل�سرية ال�سيا�سية.
ما البديل؟
من ناحية �أخ��رى ،من امل�ستغرب �أن��ه يف �أوروب���ا والواليات
املتحدة وال�سلطة الفل�سطينية و�إ�سرائيل ،ال يزال هناك من
يعكف على تكرار م�صطلح «ح��ل الدولتني» لكن يف
ّ
واحلل البديل،
�أجواء من الذهول والعجز واخلوف من الآتي.
�أي حل الدولة الدميوقراطية الواحدة لكل مواطنيها ،بح�سب
زعم بع�ض الإ�سرائيليني� ،سيتطلب من القيادات ال�صهيونية
الراهنة �إع��ادة التفكري من جديد يف كل �شيء .ومن هنا
جاءت الت�شريعات العن�صرية املت�سرعة وغري الدميوقراطية يف

اال�ستيطان ،لكنها تخاف من اال�صطدام بالفيتو
حتما .وبالتايل ،من
الذي �ستفر�ضه �إدارة ترامب
ً
اخليارات الدراماتيكية املطروحة �أمام هذا العبث،
�إلغاء اع�تراف منظمة التحرير ب�إ�سرائيل ،و�إلغاء
اتفاق �أو�سلو ،والتوجه �إىل الأمم املتحدة بطلب قبول
فل�سطني كدولة ع�ضو فيها.

حتول جذري
ّ

الكني�ست اال�سرائيلي ،لت�شهد على �أن حكومة نتنياهو يف
الواقع متجهة نحو �إقامة الأ�س�س الإيدلوجية والقانونية لتنفيذ
خيارها املف�ضل ،املتمثل ب�إقامة دولة متييز عن�صري وا�سعة
النطاق .وهذا يتجلى يف ال�شرطني امل�سبقني اللذين فر�ضهما
قبل الو�صول �إىل �أي ت�سوية« :الأول ،يجب على الفل�سطينيني
االعرتاف با�سرائيل كدولة يهودية ،والثاين ،يجب �أن حتتفظ
�إ�سرائيل بال�سيطرة الأمنية على املنطقة الكاملة الواقعة
غربي نهر الأردن».
و�أمام هذه الوقائع تعي�ش ال�سلطة الفل�سطينية حالة �أزمة
�سيا�سية وتنظيمية قا�سية ،ورمبا قاتلة ،وقد ّ
تقل�ص جمال
املناورة ال�سيا�سية �أمامها �إىل حد بعيد .وهي تدر�س طرق
�رد ممكن على الإج���راءات الأمريكية
عمل خمتلفة ك� ّ
قريبا �إىل املحكمة
الإ�سرائيلية التع�سفية ،مثل التوجه
ً
اجلنائية الدولية يف الهاي يف ظل �إعالن حكومة �إ�سرائيل
عن ا�ستمرار البناء خلف اخلط الأخ�ضر ،والتوجه �إىل جمل�س
الأم��ن ال��دويل للمطالبة بتطبيق القرار  2334ال��ذي ي�شجب

مل ينته الرئي�س ترامب من �صياغة �سيا�ساته بعد،
يف ما يتعلق بال�صراع الإ�سرائيلي – الفل�سطيني،
لكن مواقفه خالل حملته االنتخابية ،التي مل
ّ
يرتاجع عنها منذ دخوله البيت الأبي�ض ،وجزء
من الإجراءات الأولية التي اتخذها ،حترج ال�سلطة
الفل�سطينية وتقلقها .ويف حت� ّ�ول ج��ذري للر�ؤية
الأمريكية لعملية الت�سوية بني الفل�سطينيني
و�إ�سرائيل ،تخلى ترامب عن «حل الدولتني» ،الذي
�ام��ا ،وك��ان الر�ؤ�ساء بيل
عمره �أك�ثر من  25ع� ً
كلينتون وج��ورج بو�ش وب��اراك �أوباما قد تبنّ وه،
واقرتح ا�ست�ضافة قمة للقيادات العربية و�إ�سرائيل
يف وا�شنطن للبحث يف ح� ّ�ل �إقليمي .ومم��ا قاله
ترامب يف هذا املجال�« :أنا �أنظر �إىل الدولتني و�إىل
الدولة ...يعجبني ما �سيعجب الطرفني (الإ�سرائيلي
والفل�سطيني) ،وميكنني العي�ش مع كليهما».
ويف م�شهد �سريايل �ساخر ،دعا ترامب نتنياهو �إىل
«�ضبط النف�س بع�ض ال�شيء»!! يف ق�ضية اال�ستيطان،
فرد نتنياهو �أن «م�س�ألة امل�ستوطنات لي�ست يف �صلب
النزاع» مع الفل�سطينيني ،الذين كرر مطالبتهم باالعرتاف
ب�إ�سرائيل كـ«دولة يهودية» ،فيما دعا ترامب الفل�سطينيني
�إىل التخل�ص من «الكراهية»!.
جيد لليهود» ،كتب بوعاز بي�سموط
حتت عنوان «ترامب ّ
يف �صحيفة «�إ�سرائيل اليوم»�« :إذا كان ال يزال ثمة �أحد ي�شك
جيد لإ�سرائيل ،فقد جاء امل�ؤمتر ال�صحفي
يف �أن دونالد ترامب ّ
امل�شرتك يف البيت الأبي�ض ليثبت �أن ترامب جيد لليهود...
وهو كان املنعطف عن كل ما �سمعناه ،وعرفناه ،وا�ستوعبناه
وم�ضغناه (لكننا مل نه�ضمه) منذ عدة عقود» .و�أو�ضح بي�سموط
ً
قائال« :فكرة الدولتني كخيار وحيد لل�سالم،
ما يعنيه
خريطة الطريق ،املفاو�ضات املتعددة الأط���راف ،امل��ب��ادرات
الدولية ،التهديد بالعقوبات �ضد �إ�سرائيل ،توجيه �إ�صبع االتهام
للم�ستوطنات ،هذه كلها �أ�صبحت بكل ب�ساطة غري ذات
�صلة� ،أو ثانوية .»...وي�ضيف الكاتب «لي�ست �سنوات �أوباما
الثماين فقط قد حتولت �إىل تاريخ ،بل حتى عهد كلينتون
قدميا وال ينتمي �إىل احلا�ضر .لقد ّ
�سلم ترامب
ب��ات يبدو
ً
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ق�ضايا
�إقليمية

ات��ف��اق��ات �أو���س��ل��و وم��ب��ادرات
ال�سالم لعلماء الآث��ار .و�إدارة
ترامب تعمل على �صيغة جديدة ،من امل�ؤكد �أنها لن تعجب
الي�سار اال�سرائيلي ،ولكن يجب االنتظار � ً
أي�ضا ،لر�ؤية مدى
مالءمتها لرغبات اليمني».

املوقف الفل�سطيني واخليارات املتاحة

على الأث��ر ردت حنان ع�شراوي ،ع�ضو اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفل�سطينية بالقول�« :إن��ه من الوا�ضح �أن
ّ
وتوفر
الإدارة الأمريكية اجلديدة تدعم نتنياهو يف مواقفه،
له م�ساحة للق�ضاء على ّ
حل الدولتني ،وتتحول من حليف
منحاز �إىل �إ�سرائيل� ،إىل �شريك باجلرمية ،ف�إذا �أراد الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب التخل�ص من ّ
حل الدولتني خللق واقع

بديل ،فعليه �أن يقدم اخليارات والبدائل لذلك» .و�أ�ضافت
حل الدولتني�« :إن ّ
ب�ش�أن تراجع �إدارة ترامب عن تبني ّ
حل
الدولة الواحدة يتطلب امل�ساواة يف احلقوق واملواطنة للجميع،
وما ي�سعى �إليه نتنياهو هو ا�ستمرار االحتالل الع�سكري
وفر�ض دولة ف�صل عن�صري ،الأمر الذي �سيجر املنطقة وخارجها
�سر منظمة
�إىل املزيد من التطرف والعنف والدمار»� .أما �أمني ّ
التحرير الفل�سطينية د� .صائب عريقات فحذّ ر من �أن «انهيار
ح� ّ�ل الدولتني �سيقود �إىل ك��ارث��ة» .و�أ���ض��اف« :م��ن ال يقبل
بحل الدولتني �سينتهي به الأمر �إىل ّ
ّ
حل الدولة الواحدة»� .أي:
«دولة دميوقراطية للم�سلمني وامل�سيحيني واليهود» .وقال� ،إن
الفل�سطينيني والعامل لن يقبلوا ،اخليار الذي تفر�ضه �إ�سرائيل
من طرف واحد على الأر�ض ،وهو دولة واحدة تقوم على التمييز
العن�صري .واعترب �أن «حكومة االحتالل ت�سعى �إىل دفن ّ
حل
الدولتني و�إلغاء فكرة �إقامة دولة فل�سطني �ضمن حدود العام
 ،1967من خالل جملة من الإج��راءات وال�سيا�سات املتمثلة
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ً
قائال:
بتو�سيع امل�ستوطنات و�سرقة الأر�ض واملوارد واملياه» .وختم
«كمنظمة حترير ودولة فل�سطني ،خيارنا هو ّ
حل الدولتني
�ضمن حدود الـ ،1967وقد قدمنا لهذا الغر�ض تنازالت كبرية
وم�ؤملة� »...أما �آيف برمير ،ال�سفري الإ�سرائيلي ال�سابق يف برلني،
فاعترب �أن التخلي عن ّ
عمليا خيارين�« :إما
حل الدولتني يعني
ً
�أن يتدخل املجتمع الدويل وميار�س ال�ضغط على �إ�سرائيل ،و�أنا
ال �أرى �أن ذلك واقعي ،لأ�سباب خمتلفة ميكن فهمها� ،أو �أن
ت�ضم �إ�سرائيل جميع املناطق الفل�سطينية ،ولكن بعد ذلك
يجب �أن متنح اجلن�سية الإ�سرائيلية للفل�سطينيني ،والكثري
منهم يتمنون ذلك لأ ّنه مفيد لهم .يف الواقع الذين يريدون
�ضم املناطق الفل�سطينية ال يريدون منح اجلن�سية الإ�سرائيلية
ّ
للفل�سطينيني وهذا يعني ا�ستمرار االحتالل».

خطة

ي�را ،يف مقابل ه��ذه امل��واق��ف ،ما هي اخلطة
�أخ� ً
الأمريكية –الإ�سرائيلية؟
وف��ق اعتقادنا ت�سعى ه��ذه اخلطة �إىل حتقيق
النقاط اجلوهرية الآتية:
 االع�تراف بالقد�س الكربى كعا�صمة �أبديةلل�شعب اليهودي.
ً
 عدم اعتبار اال�ستيطان «عائقا �أمام ال�سالم»،�ضد �سيا�سات
والقرار  2334يف جمل�س الأمن الدويل ّ
اال�ستيطان غري مربر.
 وجوب تنفيذ �صفقة بني �إ�سرائيل والفل�سطينينيعن طريق مفاو�ضات مبا�شرة بني اجلانبني بال
�شروط م�سبقة ،مع التزام ترامب املطلق ب�أمن
�إ�سرائيل وم�صاحلها.
 نقل �سفارة الواليات املتحدة من تل �أبيب اىل القد�س. فتح عهد ج��دي��د وج� ّ�ي��د م��ن ال��ع�لاق��ات الإ�سرائيليةً
وخالفا لفرتة �إدارة �أوباما� ،ستدعم الواليات
الأمريكية.املتحدة �إ�سرائيل بال قيد وال �شرط ،يف الأمم املتحدة وامل�ؤ�س�سات
الدولية.
 جتميد مبلغ يقدر بنحو  221مليون دوالر ،كان الرئي�س�أوباما قد �صادق على حتويله �إىل ال�سلطة الفل�سطينية قبل
مغادرته البيت الأبي�ض بوقت ق�صري.
 الرتكيز على امل�شاكل الداخلية بح�سب مبد�أ «�أمريكا� اًأول» ،وحماربة «داع�ش» واملنظمات الأ�صولية الإ�سالمية
والت�صدي العملي خلطر �إيران وحزب الله ،ك�أولوية
املتطرفة،
ّ
ت�سبق ق�ضية التعامل م��ع خطر ال�����ص��راع الإ�سرائيلي -
الفل�سطيني.
 �إح��داث تغيريات جذرية يف ال�سيا�سة اخلارجية تدعم�سيا�سات نتنياهو اال�ستيطانية وت�ؤيدها.

قانون دويل
�إن�ساين

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

�إدماج القانون يف العقيدة الع�سكرية والتعليم
حتدثنا يف العدد ال�سابق عن مفهوم �إدماج القانون وعنا�صره الأ�سا�سية والإجراءات التي يتط ّلبها.
ّ
يف ما يلي نعالج كيف ّية �إدماج القانون يف العقيدة الع�سكرية ويف التعليم ،على �أن نعالج يف العدد
واملعدات ،ونظام العقوبات.
الالحق �إدماجه من خالل التدريب
ّ

الإدماج يف العقيدة

� اً
أول ،تعريف العقيدة الع�سكرية:
يجب �أن ّ
توجيها لل�سلوك القانوين .وهنا ،تُفهم
توفر العقيدة
ً
العقيدة على �أنها جميع املبادئ النموذجية التي توجه �أفعال
من يحملون ال�سالح على امل�ستويات اال�سرتاتيجية والعمالنية
والتكتيكية ،ب�صرف النظر عن الأ�شكال التي تتخذها هذه
ثم ،ف�إ ّنها ت�شمل ،جميع التوجيهات وال�سيا�سات،
املبادئ .ومن ّ
والإج��راءات ،ومد ّونة قواعد ال�سلوك ،والكتيبات املرجعية،
وقواعد اال�شتباك � -أو ما يعادلها  -التي تعمل على تثقيف
من يحملون ال�سالح ،وتدريبهم وتوجيههم ،يف �أثناء حياتهم
ويوجه عملية �صنع
املهنية ،مما ّيوفر لهم مفردات م�شرتكةّ ،
القرار والتكتيكات وال�سلوك املتبع يف العمليات ،لتتوافق
مع متطلبات القانون.
ثان ًيا ،مدونات قواعد ال�سلوك والكت ّيبات والإجراءات القيا�سية:
� ّإن �إدماج القانون يف العقيدة ال يتحقق عن طريق جمرد �إدماج
قواعد القانون الواجب التطبيق ومبادئه يف مد ّونات قواعد
والكتيبات والإجراءات �أو اقتبا�سها فيها .ويجب �أن
ال�سلوك
ّ
جنبا �إىل جنب مع
ت�صبح مبادئ القانون ذات ال�صلة و�آلياته،
ً
و�سائل �ضمان احرتام الأ�شخا�ص والأعيان التي حتظى بحماية
مكونات
مكون من
طبيعيا ال يتجز�أ من كل
خا�صة ،جز ًءا
ً
ّ
ّ
الكتيبات والإجراءات املتعلقة بعملية
عد تنقيح
العقيدة .و ُي ّ
ّ
�صنع القرار �أم ًرا بالغ الأهمية من �أجل االمتثال للقانون.
� ّإن حتديات احلروب احلديثة و�إنفاذ القانون هي من التعقيد
بحيث يجب �أ ّال ترتك امل�س�ؤولية عن االمتثال لقانون النزاعات
ّ
امل�سلحة والقانون الدويل حلقوق الإن�سان ،لوظيفة واحدة حمددة
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�ضمن جمموعة
امل���وظ���ف�ي�ن .ويف
م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب����أي
�أم����ر م���ي���داين �أو
ت���ك���ت���ي���ك���ي،
يجب �أن يكون
امل������وظ������ف������ون
املعينون (�إدارة الأفراد ،واال�ستخبارات ،والعمليات ،واخلدمات
ّ
اللوج�ستية) على معرفة دقيقة مبا هو مطلوب منهم القيام
به ل�ضمان االمتثال .وع�لاوة على ذلك ،ف�إنه من الأهمية
مبكان �أن تت�ضمن �إج��راءات �صنع القرار ،الآليات الالزمة
لتبادل املعلومات والتن�سيق ،بحيث ال يتم �إغفال �أي م�س�ألة،
وبحيث يتلقى القائد ،يف الوقت املنا�سب ،كل ما يلزم من
املعلومات املتاحة.
املرجعية
للكتيبات
كما يجب �أن تجُ رى عملية مراجعة
ّ
ّ
يتم
على م�ستويات خمتلفة من ت�سل�سل القيادة� ،أو �أن ّ
تكييفها بحيث تتيح الأوامر والإجراءات وقواعد اال�شتباك،
ّ
ومعقدة يف �أثناء العمليات
متنوعة
االمتثال للقانون يف حاالت
ّ
(على �سبيل املثال وجود �أهداف ع�سكرية يف مناطق م�أهولة
بال�سكان ،وحفظ القانون والنظام يف �أث��ن��اء املظاهرات
العنيفة).
ثال ًثا� ،أمثلة على الإدماج يف العقيدة:
تو�ضح الأمثلة الآتية ،يف �سيناريوهات القتال و�إنفاذ القانون
حد �سواء� ،إدم��اج الأحكام القانونية ذات ال�صلة يف
على ّ
العقيدة.

الأحكام القانونية
«تعترب الأن����واع الآت���ي ذك��ره��ا من
الهجمات ،من بني هجمات �أخرى،
مبثابة هجمات ع�شوائية»:
الهجوم الذي ميكن �أن ي�سبب ب�صفة
عر�ضية خ�سارة يف �أرواح املدنيني� ،أو
يوقع �إ�صابات بينهم� ،أو يلحق �أ�ضرا ًرا
ً
خليطا
بالأعيان املدنية� ،أو �أن يحدث
من هذه اخل�سائر والأ�ضرار ،ويفرط يف
جت��اوز ما ينتظر �أن ي�سفر عنه ذلك
الهجوم من ميزة ع�سكرية ملمو�سة
ومبا�شرة.

عمليات القتال

االنعكا�سات امليدانية
• كيف ميكن تقييم اخل�سارة
ب�����ص��ف��ة ع��ر���ض��ي��ة ،وت��ق��دي��ر امل��ي��زة
الع�سكرية املنتظرة؟
• كيف ميكن حتديد مقدار كل
منهما بالن�سبة �إىل الآخر؟
• كيف ميكن حتقيق ال��ت��وازن
بينهما؟
• كيف ميكن الت�أكد من مراعاة
هذا التوازن عند اتخاذ كل قرار؟

(الربوتوكول الأول الإ�ضايف،
املادة 5-51ب).
الأحكام القانونية
ال يجوز للموظفني املكلفني ب�إنفاذ
القوانني ا�ستعمال القوة �إ ّال يف حالة
ال�ضرورة الق�صوى وفى احل��دود الالزمة
لأداء واجبهم.
(م���دون���ة ق��واع��د ���س��ل��وك امل��وظ��ف�ين
املكلفني ب�إنفاذ القوانني ،املادة .)3

الإدماج يف التعليم

عمليات �إنفاذ القانون

االنعكا�سات امليدانية
• ما هي الظروف التي قد تُ�ستخدم
فيها القوة؟
• كيف يجب �أن تطبق القوة ل�ضمان
ا�ستجابة تدريجية ومتنا�سبة؟
• كيف ميكن حتقيق التوازن بني
ال�ضرورة والتنا�سب؟

� اً
أول ،تعريف التعليم:
يركز التعليم على توفري املعرفة النظرية للعاملني ،مبا
ّ
يجب القيام به .و ُيعد تدري�س حمتوى القانون الواجب التطبيق

املتطلبات
يجب �أن ّ
توفر العقيدة ما يلي:
• تعريف امليزة الع�سكرية والإ�صابة �أو
ال�ضرر العر�ضي.
• و���س��ائ��ل حت��دي��د م��ق��داره��م��ا عند
االختيار بني م�سارات العمل املختلفة
املتاحة.
• �آليات لتحقيق توازن فعال وتقدمي
تو�صيات للقائد يف �أثناء عملية �صنع
القرار.
ّ
ّ
حتقق التوازن وتوفر عنا�صر
• تدابري
�صنع القرار.
• م�����س���ؤول��ي��ات حم�����ددة ل�����ض��ب��اط
اال�ستخبارات والعمليات �أو غريهم يف
هذا ال�صدد.
املتطلبات
يجب �أن ّ
توفر ال�سيا�سات والإج��راءات
ما يلي:
• تعريف ملبد�أ ال�ضرورة وللظروف التي
ي�سمح فيها با�ستخدام القوة.
• و�سائل و�آليات تتيح حتقيق توازن
فعال يف عملية �صنع القرار بني ال�ضرورة
والتنا�سب.
ّ
• ت��داب�ير ت��وف��ر عنا�صر �صنع القرار
لتحقيق التوازن.
• م�س�ؤوليات حمددة على م�ستويات
خمتلفة من ت�سل�سل القيادة يف ما
يتعلق بتقييم الو�ضع واال�ستخدام
التدريجي للقوة يف اال�ستجابة.

يف ال��دورات التدريبية خطوة واحدة مبا�شرة .يف املقابل يجب
تكييف عدد �ساعات التدري�س ون�سبة اجل��زء النظري �إىل
اجل��زء العملي لتالئم احتياجات املتلقني ،وفق رتبهم� ،أو
ال�سالح الذي ينتمون �إليه� ،أو الفرع التابعني له� ،أو املن�صب الذي
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قانون دويل
�إن�ساين
وواقعيا بقدر
عمليا
دائما �أن يكون التدري�س
ي�شغلونه .ويتعني ً
ً
ً
الإمكان ،غري �أنه ميكن تبنّ ي نهج �أكادميي على نحو
متزايد كلما علت رتب املتلقني وارتفع م�ستوى امل�س�ؤوليات
التي ي�ضطلعون بها.
غري �أن املعرفة بالقانون ذي ال�صلة وحدها لي�ست كافية،
�إذ يجب �أن تكون تدابري االمتثال للقانون وو�سائله و�آلياته،
على النحو الذي حددته العقيدة والإج��راءات املنقحة ،جز ًءا
ال يتجز�أ من جميع املو�ضوعات التي يتم تدري�سها .وال يعني
هذا الأم��ر �أن جميع ال��دورات التدريبية يجب �أن تت�ضمن
الأحكام القانونية
«تُبذل رعاية متوا�صلة يف �إدارة
العمليات الع�سكرية ،من
�أجل تفادي ال�سكان املدنيني
والأ�شخا�ص والأعيان املدنية».
(الربوتوكول الأول الإ�ضايف،
املادة )1-57

الأحكام القانونية
«ل��ك��ل ف��رد ح��ق يف احلرية
وفى الأمان على �شخ�صه .وال
يجوز توقيف �أحد �أو اعتقاله
ً
تع�سفا .وال يجوز حرمان �أحد
من حريته � اّإل لأ�سباب ين�ص
ً
وطبقا للإجراء
عليها القانون
املقرر فيه».
(ال���ع���ه���د ال������دويل اخل��ا���ص
ب��احل��ق��وق امل��دن��ي��ة واحل��ق��وق
ال�سيا�سية ،املادة .)1-9
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االنعكا�سات امليدانية
• م��ن ه��م «ال�سكان
امل��دن��ي��ون والأ���ش��خ��ا���ص
والأعيان املدنية»؟
• م����ا ه����ي ال���ت���داب�ي�ر
امللمو�سة التي ميكن
اتخاذها الحرتامهم؟
•كيف ميكن �ضمان
تطبيق هذه التدابري يف
جميع الأوقات؟

وحدة درا�سية عن القانون الواجب التطبيق� ،أو �أن ت�شري �إليه
�صراحة �أو با�ستمرار ،و إ�نمّ ا يجب �أن يكون مو�ضوع الدرا�سة ،ذا
�صلة ،مبع�ضالت واقعية تتعلق باالمتثال للقانون ،مما يتيح
لل�ضباط من جميع الرتب ّ
تعلم كيفية احرتام القانون يف
حالة معينة.
ثان ًيا� ،أمثلة على الإدماج يف التعليم:
تو�ضح الأمثلة الآتية( ،بالن�سبة �إىل حاالت القتال وحفظ
حد �سواء) ،كيفية �إدراج الأحكام القانونية ذات
الأمن على ّ
ال�صلة يف عملية التعليم.

القتال

املتطلبات
يجب �أن ّ
يوفر التعليم معرفة نظرية مبا يلي:
• التعريف «بال�سكان املدنيني ،والأ�شخا�ص والأعيان املدنية»
على وجه التحديد.
• حتديد امل�س�ؤوليات �ضمن ت�سل�سل القيادة (وفق خمتلف
امل�ستويات والتخ�ص�صات) لتفادي الأ�شخا�ص والأعيان املحمية.
• ت�أهيل الأفراد للتفكري يف م�سارات بديلة للعمل.
• تخطيط العمليات وتنفيذها من دون تعري�ض الأ�شخا�ص
والأعيان املحمية للخطر.
• تخطيط عملية �إجالء املدنيني وتنفيذها.
• توفري م�سافات �آمنة.
• اختيار الأ�سلحة وفق كل حالة ،ور�صد �آثارها من �أجل
احلد من الأ�ضرار العر�ضية.
ّ

عمليات �إنفاذ القانون

االنعكا�سات امليدانية
• ما هي ال��ظ��روف التي
احلد من
ميكن فيها
ّ
احلرية؟
• كيف ميكن �ضمان
�أن عمليات التوقيف
واالع����ت����ق����ال ل��ي�����س��ت
تع�سفية؟
• ك����ي����ف مي��ك��ن
حت��ق��ي��ق ال����ت����وازن بني
ا���س��ت��خ��دام ال��ق��وة وح��ق
الفرد يف الأمان؟

املتطلبات
يجب �أن ّ
يوفر التعليم معرفة نظرية مبا يلي:
قانونيا.
• الظروف التي يكون فيها التوقيف �أو االعتقال
ً
تع�سفيا.
• الظروف التي يكون فيها التوقيف �أو االعتقال
ً
• الإج��راءات الواجب اتباعها ،وفق القانون ،ل�ضمان �أن
تع�سفيا.
التوقيف �أو االعتقال لي�س
ً
• امل�س�ؤوليات على م�ستوى ت�سل�سل القيادة ،ح�سب التخ�ص�ص،
عن القيام مبهمات تتعلق باحلرمان من احلرية.
• حتديد �إجراءات مكتوبة تتيح تنفيذ التوقيف واالعتقال
ب�شكل قانوين.

وقفة وفاء
�إعداد :ثريا �شطح
�أحيت م�ؤ�س�سة املقدم ال�شهيد �صبحي العاقوري عيد
الأم ب�سل�سلة من الن�شاطات التي جمعت عائالت
كرمت
�شهداء امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف احتفاالت ّ
خاللها الأمهات والزوجات والأبناء.

�شركاء الت�ضحية والعطاء
مكرمون يف عيد الأم
ّ

• بالتعاون مع رئي�سة فوج الدليالت يف
ك�شافة احلب�شية – غزيرّ ،
نظمت م�ؤ�س�سة
خمي ًما لـ 33من �أوالد الع�سكريني
العاقوري
ّ
ال�شهداء (من عمر � 8سنوات ولغاية 15
�سنة) ا�ستمر ع��دة �أي��ام مار�سوا خاللها
ن�شاطات ترفيهية وتثقيفية.
وقد كان م�سك اخلتام يف احتفال �ألقى خالله ّ
ممثل العماد
أكد فيها � ّأن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وبقدر ما
قائد اجلي�ش العميد الركن جنيب خليل كلمة � ّ
حتر�ص على تكرمي �شهدائها ،وتخليد ذكراهم ،حتر�ص � ً
أي�ضا على احت�ضان عائالتهم وتكرميها ،ل ّأن �أفراد هذه العائالت
هم يف �ضمري اجلي�ش� ،شركاء يف الت�ضحية والعطاء من �أجل الوطن.

• يف �سياق مت�صل ،دعت م�ؤ�س�سة العاقوري حواىل  300من زوجات الع�سكريني و�أمهاتهم �إىل حفل غداء يف املجمع الع�سكري
تكرميية.
ودروعا
لهن خالله هدايا رمزية
قدمت ّ
ً
يف جونيةّ ،
ّ
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وقفة وفاء
���ش��دد ممثل العماد قائد اجلي�ش ،العميد
ويف كلمته
ّ
الركن ابراهيم الباروك على مكانة الأم يف وجدان امل�ؤ�س�سة
خ�صو�صا �أ ّنها �صاحبة الف�ضل يف دفع �أبنائها �إىل
الع�سكرية،
ً
االن�ضواء حتت راية امل�ؤ�س�سة ،على الرغم من �إدراكها امل�سبق
ً
ومعبد بجمر الت�ضحية ،و�صوال اىل اال�ست�شهاد يف �سبيل لبنان.
� ّأن طريق اجلند ّية حمفوف باملخاطر والأ�شواك،
ّ
• دعت امل�ؤ�س�سة خم�سني من �أوالد الع�سكريني ال�شهداء الذين تراوح �أعمارهم بني  14و� 18سنة لتم�ضية يوم ترفيهي يف مقر
القيادة الأندوني�سية العاملة �ضمن قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان – الناقورة.

• بالتعاون مع �شركة «�سريك دو ليبان» دعت امل�ؤ�س�سة عائالت ع�سكريني �شهداء من منطقة ال�شمال� ،إىل ح�ضور عر�ض
ترفيهي يف معر�ض ر�شيد كرامي الدويل.
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• كذلك ،وبالتعاون مع م�ؤ�س�سة ال�شهيد �صبحي العاقوري ،دعت م�ؤ�س�سة �ألبري ن�صار اخلريية حواىل �أربعني من زوجات
الع�سكريني ال�شهداء� ،إىل حفل غداء يف مركزها يف بقنايا-جل الديبّ ،
للمكرمات.
تخلله تقدمي هدايا رمزية
ّ

• يف لفتة مماثلة ،دعيت جمموعة
م��ن �أم��ه��ات الع�سكريني ال�شهداء
يف منطقة جبل ل��ب��ن��ان� ،إىل حفل
تكرميي يف مطعم العندليب-عاليه،
بالتعاون مع جمعية م�شاهري العرب.

لفتة من اجلمعية اللبنانية اخلريية للإ�صالح والت�أهيل
برعاية قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،ممثلاً بالعميد
الركن يو�سف الرتكيتي� ،أقامت اجلمعية اللبنانية
ً
تكرمييا حلواىل  100من
حفال
اخلريية للإ�صالح والت�أهيل
ً
�أمهات وزوجات الع�سكريني ال�شهداء يف منطقة ال�شمال.
�أقيم احلفل يف غرفة التجارة وال�صناعة يف طرابل�س،
ّ
وتخلله تقدمي هدايا رمزية.
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وقفة وفاء

�صور ت�ست�ضيف
الع�شاء ال�سنوي مل�ؤ�س�سة ال�شهيد العاقوري
برعاية قائد اجلي�ش العماد
جوزاف عون� ،أقامت م�ؤ�س�سة
املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي
العاقوري حفل الع�شاء ال�سنوي
الذي يعود ريعه لدعم ن�شاطاتها.
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�أق��ي��م احل��ف��ل يف ا�سرتاحة
���ص��ور ال�سياحية ،وح�ضره
العميد ج��ان جبور ممثلاً
قائد اجلي�ش ،وعدد من �ضباط قوات الأمم
ً
ا�ضافة �إىل عدد كبري
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان،
من ال�شخ�صيات.
ّ
ملمثل قائد اجلي�ش كلمة
وق��د كانت
حتدث فيها عن �صور،
وجدانية يف املنا�سبة
ّ
حيث مي��ت��زج عطر ال��ت��اري��خ امل��ت��وث��ب من
ال�شط�آن والأح��ي��اء ،بتعب الأي���ادي املثقلة
باخلري والعطاء ،وحيث ال�سواعد امل�شبوكة
يف م��واج��ه��ة ك��ل غ���از وحم��ت��ل واجل��ب��ال
ال�شاخمة املتوجة ب�أكاليل الن�صر على العدو
اال�سرائيلي ...وحيث حمبة الوطن والت�ضامن
مع جي�شه...
ربا � ّأن اللقاء يهدف اىل
وحيا احلا�ضرين معت ً
ّ
تر�سيخ �أوا�صر التكامل والتعاون بني امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية والهيئات الأهلية واالجتماعية
يف منطقة اجلنوب.
��وج��ه بال�شكر �إىل
وبا�سم قائد اجلي�ش ت ّ
�أ�صحاب الأي���ادي البي�ضاء وم�ؤ�س�سة املقدم
ال�شهيد �صبحي العاقوري ،و�إىل كل من يقف
ويكرم �شهدائه
�إىل جانب اجلي�ش اللبناين
ّ
مبا يليق باجنازاتهم وت�ضحياتهم.
ال�سيدة
كذلك ،كانت لرئي�سة امل�ؤ�س�سة
ّ
ّ
ا�ستهلتها بالقول :لقد
ليا العاقوري كلمة

�سبق لهذه املدينة �أن احت�ضنت �أطفال �شهداء
اجلي�ش يف ن�شاطات متتالية ومل تبخل عليهم
باحلب والرعاية وكرم ال�ضيافة �إ�سوة بقرى
وبلدات اجلنوب الأخرى التي كان لنا فيها
ن�شاطات متعددة وذكريات ال تن�سى.
قوات اليونيفيل...
وذكرت باخلري عنا�صر ّ
املميزة مع عنا�صر
وقالت :لن نن�سى لقاءاتنا
ّ
الكتيبة الإيطالية الذين عاملوا �أبناءنا
ك�أبنائهم ،فحملوهم على �أكتافهم
و�شاركوهم �ألعابهم وطعامهم.
ويف الكتيبة الإ�سبانية ،ا�ستُقبل �أطفالنا
�أح�سن ا�ستقبال على وقع املو�سيقى والعرو�ض
ّ
تنظم يف ا�ستقبال كبار
الع�سكرية التي
الزائرين...
قدمته الكتيبة الأندوني�سية من
ونوهت مبا ّ
ّ
عرو�ض �أث��ارت الإعجاب ،وبجهود الكتيبة
الفرن�سية التي ّ
ريا�ضيا كان ريعه
يوما
نظمت ً
ً
مل�صلحة امل�ؤ�س�سة.
وخ�صت بال�شكر ،راع��ي االحتفال قائد
ّ
اجلي�ش العماد ج��وزاف ع��ون ،على دعمه
ورعايته للم�ؤ�س�سة ،وهو �أمر لي�س بجديد ،فقد
كانت له حمطات �سابقة وطويلة مع �أبناء
قائدا للجي�ش.
ال�شهداء قبل �أن ي�صبح ً

تفوق
ّ

�إعداد :تريز من�صور

منحة مركز
جورج مار�شال
البحثية للرائد
با�سم �شعبان
يف العام � 1993أن�شىء مركز
جورج مار�شال الأوروبي للدرا�سات
الأمنية وهو ق�سم تابع لوزارتي
ال��دف��اع يف ال���والي���ات املتحدة
مهمته
الأم�يرك��ي��ة و�أمل��ان��ي��ا.
ّ
الأ�سا�سية �إيجاد بيئة �أمنية �أكرث ا�ستقرا ًرا من خالل
تطوير امل�ؤ�سـ�سات الدميوقراطية والعالقات الدولية ،وتعزيز
خ�صو�صا يف جم��ال ال��دف��اع ،وتنظيم
�شراكات دائمة،
ً
ن�شاطات �سلمية بني دول �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا و�أورا�سيا.
تو�سعت ن�شاطات املركز و�أ�صبحت عاملية.
يف العام ّ 2014
ّ
ً
أكادمييا من ع�شر دول ،وينظم
ي�ضم � 35أ�ستاذا �
وهو
ً
ّ
دورات تبحث يف الق�ضايا الأمنية العابرة للحدود الوطنية
والإقليمية والدولية ،ثالث �أو �أربع مرات يف ال�سنة.
يف �أواخر متوز � 2015أعلم مركز مار�شال جميع الطالب
امل�شاركني يف دوراته ،عن البدء بقبول م�شاريع �أبحاث ذات
تخ�ص�ص امل�شاريع الفائزة مبنحة .وبعد
طابع �أمني على �أن
ّ
املتخ�ص�صة ملئة م�شروع
مراجعة دقيقة من قبل اللجنة
ّ
بحثي ،متّ اختيار ثالثة منها ،ومن بينها م�شروع البحث
قدمه الرائد با�سم �شعبان من اجلي�ش اللبناين (مديرية
الذي ّ
«التحدي الأمني للنزوح
التعليم) .حمل امل�شروع عنوان:
ّ
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التحديات
ال�سوري �إىل لبنان» ،وعر�ض فيه الباحث جميع
ّ
الناجمة عن النزوح ال�سوري �إىل لبنان ،من ع�سكرية
واجتماعية واقت�صادية وبيئية.
يذكر �أن الرائد با�سم �شعبان هو العربي الأول الذي يح�صل
على هذه املنحة من �أ�صل  31فائزًا ح�صلوا عليها منذ
انطالقة امل�سابقة يف العام  .2005وقد �أجنز بحثه خالل
�شهر ت�شرين الأول  ،2016وعر�ضه يف معهد الدرا�سات الأمنية
الدولية The College of International Security
� Studiesأمام جلنة م�ؤ ّلفة من :عميد املركز �أندرو ميت�شتا،
مدير املركز ال�سابق اللواء املتقاعد كيث دايتون ونائبه
الأمريكي بن ريد ،والعميد الأملاين املتقاعد برغري وال�سفري
الأمريكي غريفيث� ،إ�ضافة �إىل عدد كبري من �أ�ساتذة
جميعا على عمله .كما اعترب العميد
املعهد ،وقد �أثنوا
ً
قيمة ت�ستحق
ميت�شتا �أن الدرا�سة تت�ضمن معلومات ّ
و�ضمها �إىل من�شورات املركز.
الن�شر ،و�أو�صى بن�شرها ّ

جي�ش العلم
والثقافة

جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة

�إجازة يف
�إدارة الأعمال
ّ
للمالزم �أول �أمين ن�شابة

حاز امل�لازم �أول �أمين ّ
ن�شابة من لواء
امل�شاة ال�سابع� ،إج��ازة يف �إدارة الأعمال
(اخت�صا�ص حما�سبة وت��دق��ي��ق) من
كلية العلوم االقت�صادية و�إدارة الأعمال
يف اجلامعة اللبنانية.

�إجازة يف
الهند�سة امليكانيك ّية
ملالزمني بحريني

ٌّ
الق�صاب (بامتياز) ،توفيق ف�ؤاد ّ
هليط وابراهيم
الوهاب ح�سن
نال
كل من املالزمني البحريني :عبد ّ
ّ
امليكانيكية من ّ
كلية الهند�سة يف
القوات البحرية� ،إجازة يف الهند�سة
ّ
خليل احلايك ،جميعهم من ّ
جامعة البلمند.

الق�صاب
املالزم البحري عبد ّ
الوهاب ّ

املالزم البحري توفيق ه ّليط

�إجازة فنّية
يف امل�ساحة
للرقيب
يحيى غ ّية

ن���ال الرقيب
يحيى م�صطفى
غية من مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية� ،إجازة فنّ ية يف
ّ
اخت�صا�ص امل�ساحة ،من املديرية العامة للتعليم
املهني والتقني.

املالزم البحري ابراهيم احلايك

�إجازة
يف التاريخ
للجندي
خليل الآغا

ح��از اجلندي
خليل �أحمد
الآغ��ا من ل��واء امل�شاة ال�سابع� ،إج��ازة يف التاريخ،
من كلية الآداب والعلوم الإن�سانية يف اجلامعة
اللبنانية.

جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة
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وجوه
�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

بب�صريتها الثاقبة
وابت�سامتها الواثقة
خا�ضت املغامرة
وربحت الرهان

داليا فريفر يف
«غيني�س»� :إجناز
راق
�إعالمي لبناين ٍ

جتربة الإعالم

القدر و�ضعها يف مواجهة حتديات �صعبة ،فواجهت بعزم وثقة ،وربحت اجلولة تلو
الأخرى� .آخر جولة ربحتها كانت ك�سر الرقم القيا�سي يف ا�ست�ضافة �أكرب عدد ممكن من
ال�شخ�صيات وحماورتهم مبا�شرة على الهواء� .إنها الإعالمية داليا فريفر التي بات ا�سمها
يف كتاب غيني�س.

التحدي ومواجهة ال�صعوبات
ّ

ول���دت دال��ي��ا ف��ري��ف��ر يف ب��ل��دة م�يروب��ا
(ك�����س��روان) وت��رع��رع��ت و���س��ط عائلة
م�ؤمنة .هذا الإميان كان له الأثر البالغ
يف �شخ�صيتها ،وكان �أبرز �أ�سلحتها يف
مواجهة ال�صعوبات التي اعرت�ضتها يف
مرحلة الحقة من حياتها.
ّ
تلقت علومها االبتدائية والثانوية يف
مدر�سة راهبات ال�صليب يف حراجل التي
اكت�شفت جمال �صوتها ،و�ضمتها �إىل
جوقة املدر�سة لإحياء ن�شاطاتها الفنية
�إىل جانب االحتفاالت الدينية.
تعر�ضت
بعد �أن �أنهت املرحلة الثانويةّ ،
داليا مل�شكلة يف �شبكة العني �إثر عملية
جراحية (ليزر) ،ما �أفقدها نظرها وهي
عاما)� .إال � ّأن هذه
يف عمر ال��ورود (18
ً
احلادثة التي كانت كفيلة بتوجيه
�ضربة قا�سية �إىل م�ستقبلها ،مل ت�ستطع
النيل م��ن عزميتها .ب���إمي��ان كبري
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درو�سا مو�سيقية لتهذيب �صوتها و�صقله
ً
(غناء �شرقي حديث) يف املعهد الوطني
اللبناين للمو�سيقى ،لتنطلق بعد ذلك
�إىل عامل الغناء.
باكورة �أعمالها الفنية كانت �إ�صدار
 CDبعنوان «ر�سمتك غنية» (احتفلت
بتوقيعه يف  10كانون الأول  2016يف جامعة
�سيدة اللويزة) .و�إىل �إحيائها العديد من
الري�سيتاالت يف الرعايا� ،شاركت يف
العام  ،2008يف برنامج «غنّ ي مع غ�سان»
(غ�سان ال��رح��ب��اين) ال��ذي عر�ض على
�شا�شة الـ.OTV

تقدمت بطلب خا�ص
تابعت طريقهاّ ،
للتقدم
�إىل وزارة الرتبية والتعليم العايل
ّ
فتم تعيني مندوب خا�ص
من االمتحانّ .
لهذه الغاية.
عمدت �إىل ت�سجيل الدرو�س وحفظها
م��ن خ�لال ال�سمع .يف ذل��ك ال��وق��ت،
تعرفت بعد �إىل الربامج
مل تكن قد ّ
الناطقة املتوافرة على الكومبيوتر �أو عرب
الأجهزة اخللوية الذكية ،فابتكرت
طريقة خا�صة بها ملراجعة ال��درو���س،
وجنحت .مل تتوقف عند هذا احلد ،فهي
التحدي عنوا ًنا مل�سرية حياتها
اختارت
ّ
اجلديدة ،ل ّأن �إرادتها كانت �أقوى من
كل ال�صعاب التي واجهتها� .صممت
على املتابعة ،ودخلت �إىل مدر�سة تخت�ص
بتعليم املكفوفني ،وتابعت فيها دورة
تعليمية ملدة �أربعة �أ�شهر ،قبل �أن تنت�سب
�إىل اجلامعة اللبنانية للتخ�ص�ص يف علم
النف�س العيادي .يف الوقت ذاته ،تابعت

تع�شق داليا فريفر مهنة الإعالم التي
حلما يراودها ،فخا�ضت التجربة
كانت
ً
ال��ت��ح��دي ،وك�سبت
جم���د ًدا م��ن ب��اب
ّ
الرهان .جتربتها الأوىل يف هذا املجال
كانت يف العام  ،2012عندما �شاركت
يف م�سابقة «الهوا �إل��ك» على �إذاع��ة
«�صوت لبنان» (الأ�شرفية) ،وهو برنامج
�أتاح لطالب الإعالم وللهواة اكت�شاف
مواهبهم الإعالمية .يومها كان عدد
امل�شرتكني  500مت�سابق ،بقي منهم 16
فقط ،تباروا على مدى �أربعة �أ�شهر يف
ح�ضور جلنة حكم ،وح�صلت داليا على
املرتبة الثانية يف الت�صفيات النهائية مع
جائزة �أف�ضل حوار.
�سبق ه��ذه التجربة ،تقدمي برنامج
بعنوان «�إي���دك ب���إي��دي» ( 13حلقة)
توجهت
على �شا�شة ،TV Charity
ّ
فيه �إىل ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة
(�أفراد وجمعيات) ،وتناول الربنامج دور
الإميان والأهل واملجتمع ووزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية والدولة يف دعم هذه ال�شريحة
من الأ�شخا�ص.

الرقم ال�صعب

حلم داليا يف ك�سر الرقم القيا�سي
العاملي من خالل الدخول �إىل كتاب
«غيني�س» للأرقام القيا�سية ،فكرة
تقريبا (كانون الثاين
راودتها منذ �سنة
ً

العام  ،)2016فعر�ضتها على �صديقتها
�أمينة �سر «املجل�س الوطني للإعالم»
جاكلني جابر التي �شجعتها .ولهذه
الغاية ،توا�صلت يف ال�صيف املن�صرم ،مع
امل�س�ؤولني يف «غيني�س» عرب ال�سيد نبيل
كرم (�صاحب �أكرب متحف لل�سيارات)
ريا وك��ان �صلة و�صل
ال��ذي �ساعد كث ً
م��ع م��ن��دوب «غيني�س» يف
دب����ي .ب��ع��د ذل����ك ،ط��رح��ت
الفكرة على رئي�س جمل�س
�إدارة تلفزيون لبنان طالل
رح����ب بها
امل��ق��د���س��ي ال����ذي ّ
وتبنّ اها منذ اللحظة الأوىل،
وكانت برعاية «�شركة �ألفا
لالت�صاالت» التي تعمل فيها
منذ �أربع �سنوات .وكان اليوم
احل���دث يف  29-28ك��ان��ون
ال��ث��اين ( 2017م��ن ال�ساعة
الثامنة من �صباح يوم ال�سبت،
ولغاية ال�ساعة الثامنة من
�صباح يوم الأحد).
خ�لال � 24ساعة من البث
املبا�شر عرب تلفزيون لبنان،
ويف ح�ضور مندوب «غيني�س»
�أحمد جابر من م�صر الذي قام
بت�سجيل فرتة البث املبا�شر،
ا�ست�ضافت داليا � 75شخ�صية،
(خم�سة �أ�سئلة لكل �ضيف
يف  15دقيقة ،من دون تكرار
الأ���س��ئ��ل��ة) ،ك��ا���س��رة بذلك
ال��رق��م القيا�سي يف ال��والي��ات
املتحدة العام  ،1914حيث متت ا�ست�ضافة
� 72شخ�صية.
�ضيوفها ك��ان��وا م��ن ك��ل املجاالت
ال�سيا�سية ،االجتماعية ،االقت�صادية،
الإعالمية ،الدينية ،الفنية ،وجمعيات
�أه��ل��ي��ة .عاونها يف اختيارهم فريق
املر،
عمل م�ؤ ّلف من :الإعالمية هال ّ
الإع�لام��ي��ة جاكلني ج��اب��ر ،غرازيال
ومرييــال ودانيــال بــو خليــل ،مــاري
وريتــا �سعــاده� ،شقيقهــا �أنطونــي
وخطيبتــه.

..وربحت الرهان

م���رت ف�ت�رة ال����ـ��� 24س��اع��ة كاحللم
ّ
بالن�سبة �إىل داليا من دون �أي �صعوبات
تذكر ،و�أثبتت خاللها مهنية عالية،
�إذ حافظت على ه��دوئ��ه��ا وات��زان��ه��ا
واح�ترام��ه��ا لل�ضيف .وح����اورت برقي
ّ
مت�سلحة بثقافة �شاملة ،وكفاءة ّنوه

فقدم املندوب �إىل داليا
بتحقيق الفوزّ ،
�شهادة «غيني�س» .ب��دوره��ا� ،أه��دت
ال��ت��ح��دي �إىل نف�سها ،و�إىل ذوي
ه��ذا
ّ
االحتياجات اخلا�صة الذين يحق لهم
العي�ش بكرامة مع كامل احلقوق،
من خالل تطبيق القانون اخلا�ص بهم
الذي �أب�صر النور منذ حواىل � 17سنة ،ومل
ينفّ ذ لغاية اليوم .ووعدت على
الهواء� ،أن تكون �صوت كل
ف��رد يف جمتمعنا يعاين من
�إعاقة متنعه من الو�صول �إىل
�أي مكان ،و�أملت يف حتقيق
الكثري من الإجنازات (على
�صعيد ال��ط��ب��اب��ة والتعليم
وغريها .)...ثم �شكرت كل
من �آمن مب�شروعها ودعمها،
معربة عن امتنانها لكل
�ضيف ح�ضر �إىل اال�ستديو
و�شجعها .فلوالهم ملا حققت
ه���ذا الإجن����از ومل���ا �أ�صبحت
�صعبا يف الـ«غيني�س
��م��ا
رق ً
ً
بوك» .كذلك� ،شكرت وزير
الإع�لام ملحم الريا�شي الذي
بارك لها بالفوز.

ر�سالة

بها كبار الإعالميني يف جمال البث
التلفزيوين� .شروط «غيني�س» �سمحت
با�سرتاحة مدتها  5دقائق كل �ساعتني
لتناول املاء �أو أ�ن��واع حمددة من الع�صري
والطعام ،خالل فرتة البث .جتاوزت داليا
فريفر ال�صعوبات وربحت الرهان فلمعت
فرحا.
عيناها ً
يف �صباح اليوم التايل ،وبانتظار �إعالن
غ�ص اال�ستديو يف تلفزيون
النتيجة،
ّ
املقربني الذين �أت��وا
لبنان ب�أ�صدقائها
ّ
لالحتفال بنجاحها� .أعلنت النتيجة

وج��ه��ت دال��ي��ا ر���س��ال��ة �إىل
ّ
الزمالء الإعالميني مفادها �أن
الإعالم ر�سالة هدفها �إظهار
الوجه احلقيقي للمجتمع،
بعيدا من التحديات وهو�س
ً
«الريتينغ» الذي ن�شهده كل يوم على
�شا�شاتنا .فيجب �أن ن�سعى �إىل خلق
ه��وي��ة ج��دي��دة ل�ل�إع�لام اللبناين من
خالل الربامج الثقافية واالجتماعية
تقدم
والرتفيهية والفنية الهادفة ،والتي َّ
بطريقة راقية تظهر وجه لبنان احل�ضاري.
كما ح ّ��ي��ت ع�بر جملة «اجلي�ش»
كل جندي على �أر�ض لبنان ي� ّؤدي ر�سالة
مقد�سة عنوانها ال�شرف والت�ضحية والوفاء
ّ
للوطن .فلوال ه���ؤالء اجلنود ،ملا كنّ ا
ننعم بالأمن واال�ستقرار.
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يف �سجل
اخللود
نعت ق��ي��ادة اجلي�ش العميد
الطيار املتقاعد علي
الركن
ّ
يّ
ح�سني حمدان الذي توف بتاريخ
.2017/2/27
 م��ن م��وال��ي��د  1939/7/1يفمعا�صر ال�شوف ،ق�ضاء ال�شوف.
تطوع يف اجلي�ش اعتبا ًرا من
 ّ.1959/1/1
 ّرقي �إىل رتبة مالزم اعتبا ًرا
م��ن  ،1962/11/16وت�����د ّرج يف
الرتقية حتى رتبة عميد ركن
طيار اعتبا ًرا من .1987/1/1
ّ
 حائز:• و�����س����ام /31ك1961/1
التذكاري.
• ميدالية اليوبيل الف�ضّ ي-

العميد الركن املتقاعد
�سالمة احلاج �سليمان
نعت ق��ي��ادة اجلي�ش العميد
الركن املتقاعد �سالمة احلاج
�سليمان ال����ذي ت� يّ
���وف ب��ت��اري��خ
.2017/2/25
 م��ن م��وال��ي��د  1939/7/1يفبدنايل ،ق�ضاء بعلبك.
تطوع يف اجلي�ش اعتبا ًرا من
 ّ.1961/10/1
 ّرقي �إىل رتبة مالزم اعتبا ًرا
من  ،1964/9/1وتد ّرج يف الرتقية
حتى رتبة عميد ركن اعتبا ًرا
من .1991/1/1
 حائز:• و�سام /31ك 1961/1التذكاري.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
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العميد الركن الط ّيار املتقاعد
علي ح�سني حمدان

قوات جوية.
• و�سام الن�سر للطريان (من
الدرجتني الأوىل واملمتازة).
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
الف ضّ� ي بالقدم.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الثانية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
فار�س.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
مرتني.
ّ
 تابع ع� ّ�دة دورات درا�سية يفالداخل ويف اخلارج.
 مت�أهل وله ولد واحد.(م��ن ال��درج��ات الأوىل ،الثانية
والثالثة).
• و�سام الأرز الوطني (من رتبة
فار�س ورتبة �ضابط).
• و�سام احلرب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري من
الدرجة الف�ضّ ية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
مرتني.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 11
مرة.
ّ
مرتني.
• تهنئة قائد القطعة ّ
 تابع ع� ّ�دة دورات درا�سية يفالداخل ويف اخلارج.
 -مت�أهل وله �أربعة �أوالد.

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش العميد
ال���رك���ن امل��ت��ق��اع��د اب��راه��ي��م
جرج�س احلاج الذي يّ
توف بتاريخ
.2017/3/1
 م��ن م��وال��ي��د  1948/2/4يفرمي�ش  -بنت جبيل.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ
 ّ�ضابط اعتبا ًرا من .1967/10/1
 ّرقي �إىل رتبة مالزم اعتبا ًرا
من  ،1970/8/1وتد ّرج يف الرتقية
حتى رتبة عميد ركن اعتبا ًرا
من .1997/1/1
 حائز:مرتني.
• و�سام احلرب ّ
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
(من الدرجتني الثانية والثالثة).

العميد الركن املتقاعد
فواز مراد
ّ
نعت ق��ي��ادة اجلي�ش العميد
فواز مراد الذي
الركن املتقاعد ّ
يّ
توف بتاريخ .2017/3/18
 من مواليد  1954/8/6يف حارةحريك  -بعبدا.
 ت��ط� ّ�وع يف اجلي�ش بتاريخ.1973/10/1
 ّرق����ي �إىل رت��ب��ة م��ل�ازم يف
 ،1976/7/1وت���د ّرج يف الرتقية
حتى رتبة عميد اع��ت��ب��ا ًرا من
.1998/1/21
 حائز:• و�سام احلرب.

العميد الركن املتقاعد
ابراهيم جرج�س احلاج

• و�سام الأرز الوطني من رتبة
فار�س.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري من
الدرجة الف�ضّ ية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
مرات.
�أربع ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 12
مرة.
ّ
• تهنئة قائد القطعة ثالث
مرات.
ّ
 تابع ع� ّ�دة دورات درا�سية يفالداخل ويف اخلارج.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
(من الدرجتني الثانية والثالثة).
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
فار�س.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري من
الدرجة الف�ضّ ية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
مرات.
�أربع ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 23
مرة.
ّ
• تهنئة قائد القطعة �أرب��ع
مرات.
ّ
 تابع ع� ّ�دة دورات درا�سية يفالداخل ويف اخلارج.
 -عازب.
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العريف خالد �أحمد �شوك

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش العريف
خ��ال��د �أح��م��د ���ش��وك ال���ذي ت� يّ
�وف
بتاريخ .2017/2/23
 م��ن م��وال��ي��د  1983/7/2يفبقر�صونة ،ق�ضاء املنية ال�ضنّ ية،
حمافظة ال�شمال.
 م� ّ�ددت خدماته اعتبا ًرا من ،2006/8/18ونقل �إىل اخلدمة
الفعلية بتاريخ .2009/12/26
 م���ن ع����داد ف���وج ال��ت��دخ��لاخلام�س.
 -حائز:

اجلندي حممد �شومان �شومان

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي حممد �شومان �شومان الذي يّ
توف بتاريخ
.2017/2/25
 من مواليد  1977/1/12يف �سرعني ،ق�ضاء بعلبك ،حمافظة بعلبك الهرمل.مددت خدماته اعتبا ًرا من  ،2006/8/13ونقل �إىل اخلدمة الفعلية
 ّبتاريخ .2009/12/26
 من عداد لواء امل�شاة الأول – الكتيبة .13 حائز:• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �أربع ّ
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش خم�س ّ
• تهنئة نائب رئي�س الأركان للعمليات.
مرتني.
• تهنئة قائد اللواء ّ
 -مت�أهل وله �أربعة �أوالد.
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• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• ت��ه��ن��ئ��ة وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة
والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
مرات.
�أربع ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
مرات.
ثالث ّ
• تهنئة ق��ائ��د ال��ف��وج ثالث
مرات.
ّ
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

هو وهي
�إعداد :رميا �سليم �ضوميط

عمل الأب
خارج البالد

ما هو الثمن ا ّلذي تدفعه العائلة؟
احلد من �آثار الغياب؟
وهل ميكن ّ
وتعتاد بالتايل فكرة غياب ال�سلطة
وال�ضوابط وال��ق��رارات ا ُمللزمة .وكذلك
الأمر بالن�سبة �إىل الزوجة ،التي تعتاد مع
الوقت اتّ خاذ القرارات بنف�سها ،وت�سيري
ٍ
ب�شكل منفرد .لذلك
�أم��ور عائلتها
ت�صبح ع��ودة ال��زوج عبئً ا على جميع

حني يغادر الزوج  -الأب �أر�ض الوطن بح ًثا عن رزقه يف بالد ا ّلله
ٍ
�سنوات حاملاً «غنائم» ال�سفر من حلى
الوا�سعة ،ف�إ ّنه غال ًبا ما يعود بعد
ٍ
وجموهرات و�إلكرتون ّيات حديثة وهدايا و�أموال وفرية ،يغدقها على �أفراد
عائلته ...لكن ال�س�ؤال املطروح :ما الثمن الذي يدفعه املغرتب مقابل
الربح املا ّدي الذي يجنيه من ال�سفر؟ وهل توازي الأرباح التي يجنيها يف
غربته اخل�سارة التي تتك ّبدها عائلته ب�سبب بُعده عنها؟

خلل يف توزيع الأدوار

ؤكد االخت�صا�صي يف علم النف�س
ي� ّ
حممد � ّأن
عمار
ّ
العيادي امل �� ّؤه��ل �أ ّول ّ
الزوج  -الأب الذي يغيب لفرتات طويلة
خارج �أر�ض الوطن بهدف حت�صيل رزقه،
� مّإن��ا يفعل ذل��ك بغية توفري الرعاية
التنبه �إىل الآثار
املاد ّية لعائلته من دون
ّ
ال�سلبية لغيابه عن زوجته و�أوالده� ،سواء
ّ
من الناحية االجتماعية �أو الرتبو ّية �أو
النف�سية .فذلك املغرتب يجهل � ّأن توفري
ّ
االحتياجات املاد ّية للأ�سرة ،ال ميكنه
ي�سد ال��ف��راغ ال��ذي يرتكه بغيابه
�أن
ّ
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رب
عن عائلته .وي�ضيف � ّأن الوالد هو ّ
العائلة وحاميها ،هو الذي يرعى �أبنائه،
ويوجههم ويعالج �أخطاءهم؛ والأهم أ� ّنه
ّ
رمز ال�سلطة ،يف حني � ّأن الأم هي رمز
احلنان .من هنا ،ف �� ّإن غيابه يحدث
خللاً يف توزيع الأدوار داخ��ل الأ���س��رة،
إ�ضافية على زوجته ،التي
و ُيلقي �أعباء �
ّ
ترزح �أ�صلاً حتت ثقل �ضغوطات احلياة
اليومية.
ّ
حممد
يف الإطار نف�سه ،يو�ضح امل� ّؤهل أ� ّول
ّ
�أ ّن��ه ل��دى غياب الأب لفرتات طويلة،
تدريجا فكرة عدم وجوده،
تتقبل الأ�سرة
ً
ّ

�أفراد الأ�سرة ،الذين �سيعتربون م�شاركته
امل�ستجدة يف قرارتهم تدخّلاً يف حياتهم
ّ
إزعاجا
و�سَيون يف توجيهاته �
ً
ال�شخ�صية ،رَ
ال �ضرورة له.
ٍ
من ناحية �أخ��رى ،ي�شري امل�� ّؤه��ل �أ ّول
حممد� ،إىل �أن غياب الرجل ل�سنوات
ّ
ي�شكل خط ًرا على عالقته
طويلة ،
ّ
ب��زوج��ت��ه ك��ث��ن��ائ��ي .ف��رح��ي��ل��ه ي�ترك
ً
عاطفيا ويحول دون ح�صول � ّأي
فراغا
ً
الزوجية،
م��ن الطرفني على حقوقه
ّ
أ�سا�سيا من
فيخ�سران بالتايل ركنً ا �
ًّ
�أرك���ان العالقة الزوجية الناجحة.

فالنق�ص يف تبادل امل�شاعر والأحا�سي�س
عاطفية قد تفوق �آثارها
ي� ّؤدي �إىل غربة
ّ
ال�سلبية غربة اجل�سد ،وميكن �أن ت� ّؤدي
مع الوقت �إىل جفا ٍء تام ،بحيث يف�شل
الزوجان بعدها يف �إعادة بناء عالقتهما
الطبيعية.
ّ

ح�ضور بالرغم من الغياب

ً
�سلبيات الغربة تطغى
انطالقا من � ّأن
ّ
على �إيجابياتها ،ين�صح امل �� ّؤه��ل �أ ّول
حممد ال��زوج�ين ب ��أن ي�سعيا جاهدين
ّ
ّ
تفرق الأ�سرة ،ولو تطلب الأمر
للح�ؤول دون ّ
بع�ض الت�ضحيات هنا وهناكّ � .أم��ا �إذا
كانت ظروفهما
ت��ق�����ض��ي ب�����س��ف��ر
ال�����زوج ،فهناك
بع�ض اخل��ط��وات
التي ميكن �أن
ت�ساعدهما على
الود والرتابط
�إبقاء ّ
بالرغم من البعد
وامل�سافات.
ؤك����������د
ي����������� ّ
االخ��ت�����ص��ا���ص��ي يف
علم النف�س � ّأن
امل��ه��م��ات ���س��وف
ّ
تزداد �صعوبة على

الأم يف ّ
ظل غياب ا�ﻷ ب ،ال �سيما على
�ﻷ
�صعيد تربية ا والد ،لكنّ ه يو�صيها
ت�سهل هذه
باتّ خاذ بع�ض اخلطوات التي
ّ
املهمة:
• على الأم �ألاّ تن�سب جميع القرارات
اخلا�صّ ة باملنزل وبالأطفال لنف�سها ،بل
عليها �أن تخرب �أبناءها �أن هذه القرارات
اتّ خذت بعد م�شاورات ما بينها وبني
الأب.
•اطالع الأب على معظم تفا�صيل
العائلة وعدم �إخفاء م�شاكل الأبناء �ﻷ ّي
ٍ
�سبب كان ،كي ي�شعروا بح�ضور والدهم
على الرغم من غيابه اجل�سدي ،فال
ت�صرف غري مقبول.
يتمادون يف �أي ّ
• عند وجود الأب يف املنزل ،على الأم
�أن ترتك له �أمر اتخاذ القرارات اخلا�صة
ّ
املتعلقة
ب��ا�ﻷ والد ومناق�شتهم يف الأم��ور
بهم.
• ال�سعي لإبقاء التوا�صل الدائم بني
الأب��ن��اء والأب ،وه��ذا �أم��ر �أ�صبح ي�سيرً ا
يف ع�صرنا احل��ايل ب�سبب كرثة و�سائل
االت�صال احلديثة.
حممد
يف الإطار نف�سه ،ي�شري امل� ّؤهل أ� ّول
ّ
املتعددة
�إىل � ّأن وجود و�سائل االت�صاالت
ّ
واحلديثة التي تتيح االت�صال بال�صوت
�سهلت عملية التوا�صل
وال�صورة ،قد ّ
ب�صورة دائمة .لذلك ،فهو ين�صح الزوجني

مما يتيح
ب�أن يتوا�صال ب�شكل يومي ّ
لهما مناق�شة �أمور الأ�سرة واملنزل واتخاذ
معا ،يف
القرارات املنا�سبة بعد الت�شاور ً
امل�شكالت املطروحة.
ؤكد �أ ّن��ه من خالل التوا�صل
كما ي� ّ
امل�ستمر ،مي��ك��ن ل��ل��زوج �أن ير�سم
ل��زوج��ت��ه ���ص��ورة وا���ض��ح��ة ع��ن حياته
اليومية يف املهجر� ،إن جلهة العمل �أو
احلياة االجتماعية ،فتبادله هي � ً
أي�ضا
ٍ
حينئذ الطرفان با�ستمرار
باملثل ،وي�شعر
ال�شراكة احلقيقية بينهما.
دائما بوجود
وين�صح الزوجة �أن ال تتّ �صل ً
الأبناء �أو الأه��ل� ،ﻷ ّن االت�صال حينها
�سيكون روت��ي��ن� ً�ي��ا وال جم��ال لتبادل
بد من بع�ض
امل�شاعر وا�ﻷ ���ش��واق .لذا ال ّ
متكن الزوجني
االت�صاالت الفردية التي
ّ
بحرية من
من التعبري عن م�شاعرهما ّ
دون مداخالت �أو موانع.
جدا �ألاّ ين�سى
وي�ضيف� ،أنه من املهم ً
املهمة يف
كل من ال��زوج�ين التواريخ
ّ
حياتهما الزوجية ،و�أن يبادرا ولو بر�سالةٍ
ق�صري ٍة �إىل التعبري عن م�شاعر احلب
والوفاء يف منا�سباتهما اخلا�صة.

�أمور �صغرية ولكن...

ي�شري االخت�صا�صي يف علم النف�س �إىل
تقرب امل�سافات،
�أمور �صغرية ميكن �أن ّ
كمثل و�ضع �صورة للعائلة جمتمعة
على �أح��د ج��دران املنزل� ،أو يف حقيبة
الزوج ومثلها يف حقيبة الزوجة؛ فهذه
ال�صورة تو�صل ر�سائل ق�صرية وجميلة بني
ّ
كلما نظرا �إليها ،وتُ�شعرهما
الزوجني
لاً
بالدفء وامل�س�ؤولية وب��� ّأن ك منهما
يقوم مبا يجب عليه القيام به مل�صلحة
هذه الأ�سرة ،و� ّأن فراقهما لن يطول بل
�سينتهي ويجتمعان من جديد.
حممد
ؤكد امل� ّؤهل �أ ّول
يف اخلتام ،ي� ّ
ّ
ٌّ
جمد ًدا �ضرورة �أن يحاول كل من الزوجني
ٍ
بديل عن االبتعاد ،ويف حال ُحكم
�إيجاد
عليهما به ،يجب على الطرف املغرتب
ٍ
فرتات متقاربة،
الرتدد �إىل الوطن �ضمن
ّ
ّ
وكلما �سمحت ظروفه.
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تربية
وطفولة

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

بع�ض الأهل ين�سبون حالة اخلجل عند �أبنائهم �إىل التهذيب الزائد وح�سن الرتبية ،والق ّلة منهم
ّ
تتحكم ب�صاحبها يف امل�ستقبل ،وت�ؤ ّثر �سل ًبا على
يتن ّبه �إىل �أ ّنها لي�ست مبيزة بل م�شكلة نف�س ّية قد
اً
و�صول �إىل حياته الزوجية يف ما بعد .كما ميكنها �أن تعيق م�سرية
عالقاته االجتماعية والعاطفية
اً
م�ستقبله العلمي واملهني ،فالإن�سان اخلجول �ضئيل الإنتاج ويجني مال �أقل من �سواه.

اخلجل
لي�س بح�سنةٍ

ق��د يكون الطفل اخل��ج��ول منطو ًيا
عالجا
على نف�سه �إىل ح� ّ�د ي�ستدعي
ً
ت�رد ٌد ،وثقته مبا
نف�سيا .وه��و ع��اد ًة م� ّ
ً
ينجزه متزعزعة ،لذا ُيخ�شى عليه من
اعتماد و�سائل غري �آمنة لتحقيق غاياته،
كمثل اللج�ؤ �إىل ارتياد مراكز الإنرتنت
ملعرفة ما يخجل من اال�ستف�سار عنه من
حد
الأهل والأ�صدقاء ،وربمّ ا يبلغ به الأمر ّ
املخدرات ك�أ�سلوب دفاعي،
ا ّللجوء �إىل
ّ
ب�سبب عدم قدرته على املواجهة.
تقدم � ّأن اخلجل لي�س
مما ّ
ن�ستنتج ّ
ٍ
بح�سنة على الإط��ل�اق ،وعلينا �أن
ّ
تخطيه ملواجهة
ن�ساعد �أوالدن���ا على
ّ
ومتطلباتها ب�شكل �سليم،
احل��ي��اة
وللإنخراط يف املجتمع .لذا يجب على
م�سببات
الأه��ل يف بداية الأم��ر معرفة
ّ
ليتم معاجلتها
خجل ولدهم ودوافعه،
ّ
بالأ�سلوب املنا�سب.
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اخلجل
عند الأوالد
�أ�سبابه
و
�سبل معاجلته
الأ�سباب

وتت�ضمن
البدنية املبا�شرة،
• الأ�سباب
ّ
ّ
الهزال �أو ال�سمنة الزائدة ،الطول الزائد �أو
العك�س� ،أو املظهر اخلارجي ككل.
هذه العوامل قد تدفع الأهل �إىل �إحاطة
ال��ول��د برعاية مفرطة ك��إب��ع��اده عن
رفاقه الأقوياء ،ومنعه من بذل جمهود
ّ
يف الدرا�سة �أو اللعب ،و� ً
التدخل يف
أي�ضا

ت�صرفات خاطئة قد
غذائه .وجميعها
ّ
�شخ�صيته
�سلبا على تكوين
تنعك�س ً
ّ
ً
خائفا
يف ما بعد .وهكذا ين�ش�أ الطفل
ومتوج�سا و�ضعيف الإرادة وال�شخ�صية،
ً
فتجده يتجنّ ب كل �أمل �أو جهد ع�ضوي
�أو حركة ويبتعد عن رفاقه الن�شيطني
القتناعه ب�أ ّنه بليد وال ي�صلح ل�شيء.
• ال���دالل ال��زائ��د يف مرحلة الطفولة
واحل��م��اي��ة امل��ف��رط��ة ،كمثل معاملة
ال��ول��د وك ��أ ّن��ه ال�سيد امل��ط��اع ،وت�أمني
جميع احتياجاته حتى ول��و طلب
«لنب الع�صفور» ،بالإ�ضافة �إىل ح�صره يف
جمتمع خا�ص به و�إب��ع��اده عن احلياة
ً
الحقا
االجتماعية .لذا فعند انخراطه
باملجتمع وان��ف��ت��اح��ه ع��ل��ى خمتلف
فئاته ،ي�شعر باالرتباك واخلجل جتاه
مواقف عاد ّية بالن�سبة �إىل غريه ،كما
ي�شعر وك�أ ّنه منبوذ من هذا املجتمع
الذي مل يعتد عليه من قبل.
• الطفولة املهذّ بة التي يرافقها �سوء
تغذية و�إجهاد نف�سي ودرا�سي �أو فقدان
الرعاية ال�شخ�صية والعاطفية من قبل
لعدة �أ�سباب منها الطالق �أو
الأه��لّ ،
�سلبا على ال��ول��د يف
مم��ا ي��ؤث��ر ً
امل���وتّ ،
مرحلة املراهقة ،وقد يودي به ذلك� ،إىل
انحرافات عقلية و�أخالقية يف جمتمع
بعيدا عن بيئته الرتبوية.
يختاره
ً
• ال��ع��اه��ات اخل��ارج��ي��ة كالدمامة
والت�شوه واالختالل الع�ضوي الظاهر .وهذه
ّ
دائما �أن
الأم��ور تخجله وجتعله يظن
ً
ن�صيبه من النا�س ال�سخرية واال�ستهزاء
وال �سبيل �إىل تغيري الواقع.على الرغم
مندفعا نحو الإنتاج
من �أ ّننا قد جنده
ً
ً
التحدي
ومقداما ،نتيجة لنزعة
والنجاح
ً
ّ
التي تراوده.
احل�سا�سية املفرطة ،يف هذه احلالة
•
ّ
ّ
متوقد الذهن ،ويتمتّ ع مبقدرة
نرى الولد
ل ّنه جاهز
فائقة على اتخاذ القرارات أ
لكل �إ�شارة �أو هم�سة ت�صدر ممن حوله.
يحمر،
ي�صفر وجهه �أو
ويف املقابل قد
ّ
ّ
ويت�صبب
وتزداد دقات قلبه ،وقد ي�ضطرب
ّ
ً
عرقا يف مواقف ال ت�ستحق �إلاّ تلقيها

بابت�سامة وهدوء.
• اخلجل النابع م��ن جهل الطفل
حلقيقة التطورات الفيزيولوجية التي
�سيما يف بداية �سن
تطر�أ على ج�سمه ،ال ّ
ً
مكتئبا وحمبطا و�سط
املراهقة ،فرتاه
ً
التغريات اجل�سد ّية ،كالعادة ال�شهرية
عند الإناث على �سبيل املثال.
• اللهجة املختلفة ،ي�صاب بع�ض
الأطفال باحلرج عندما ينتقد الآخرون
ً
بيئة
لهجتهم وتعابريهم التي تعك�س
خمتلفة.

طرق التعبري

ٍ
بطرق
يعبرّ الأطفال عاد ًة عن خجلهم
خمتلفة ،فمنهم من ي�سعى وراء الإطراء،
ب�شخ�صية
والطفل يف هذه احلالة ميتاز
ّ
مما يجعله يبحث عن
القوة ّ
متو�سطة ّ
و�سيلة �أخ��رى يثري بها �إع��ج��اب الغري
وا�ستح�سانهم .وقد تكون هذه ال�صفة
مفيدة له لأ ّنها تعطيه العزم واملثابرة
والعمل البنّ اء والإي��ج��اب��ي ،لكنّ ها يف
تتحول �إىل قلق �شخ�صي و�سعي
املقابل قد
ّ
يعو�ض
دائم لنيل ر�ضى الآخرين ،فرتاه ّ
عن خجله ب�شخ�صه ون�شاطه �أو جناحه
املهني.
بع�ض الأط��ف��ال مييلون �إىل املباهاة
وحب الظهور وهي نزعة �أ�صبحت �شائعة
بني طبقات املجتمع ،وقد جند �أ�صحابها
من ذوي الثقافات والإمكانات املحدودة
وممن يفتقرون
املتو�سطة،
والعقليات
ّ
ّ
�إىل الثقافة االجتماعية احلقيقية
والعلمية املدرو�سة ،فيلج�أون �إىل التباهي
وقوة �إرادة
مبا مل يح�صلوا عليه من علم ّ
وملكية �أو �سلطة يحلمون بها .وي�شعر
ّ
ه�ؤالء بحرمانهم احلقيقي العميق من
ال�صفات التي تبعث على االعجاب،
فيجهدون يف الظهور مبا ير�ضي نق�صهم
الداخلي ال��ذي ي�شعرهم باخلجل ظنً ا
منهم � ّأن هذه الطريقة حتمل الآخرين
حبهم و�إيالئهم االعتبار والتقدير.
على ّ
من جهة �أخ��رى ،نالحظ ل��دى بع�ض
الأطفال الرغبة يف االنفراد التي ترافقها

حالة من الإحباط .والولد هنا ،تدور يف
وتخيالت،
عقله الباطني حكايات
ّ
ت�صور نف�سه يف موقف
ملجرد
ويرتبك
ّ
ّ
يحتاج �إىل اجلر�أة فيبادر �إىل الهروب بدلاً
من املواجهة والتحدي.
ال�تردد واجلمود
كذلك يعاين البع�ض
ّ
وه��م��ا حالتان ت�سيطران على �إرادة
وي�صمم على عمل
يفكر
اخلجول فرتاه
ّ
ّ
يرتدد وتنتابه
ما وعندما يحاول تنفيذه ّ
حالة من اجلمود وك� ّأن �شيئً ا مل يكن
ً
خوفا من اخلجل ال��ذي �سي�شعر
وذل��ك
به يف حال ف�شله و�إح�سا�سه مب�س�ؤولية
كبرية �أخذها على عاتقه.

كيف ن�ساعد �أوالدنا على التخ ّل�ص من
اخلجل؟

عدة �أ�سباب تبد�أ منذ مرحلة
للخجل ّ
الطفولة وممكن �ألاّ تنتهي مدى العمر
يتنبه الأهل واملر�شدون �إىل م�ساعدة
�إذا مل ّ
ّ
الطفل اخل��ج��ول لتخطي ه��ذه الآف��ة
النف�سية املزعجة .ولكن كيف ذلك،
وب�أي و�سيلة؟
عدة طرق نذكر منها:
هناك ّ
 ت�شجيعه وت�أكيد ثقته بنف�سه ّحلثه
على الإنتاج والنجاح.
 �إعطا�ؤه الفر�صة ل�سرد حادث ح�صلمعه خالل النهار والإ�صغاء �إليه.
 �إت��اح��ة الفر�صة له للبوح ب�أ�سرارهوتخيالته الطفولية.
الدفينة
ّ

التحدث معه بحما�سة عن مكامن
ّ
ّ
القوة يف �شخ�صيته ليتخل�ص من ال�شعور
ّ
بالنق�ص.
 معرفة رغباته وهواياته وتنميتهمابطرق �صحيحة ومدرو�سة.
 �إلقاء ال�ضوء على النواحي التي يعتربهاخمجلة يف حياته وتبيان وجهة النظر
الإيجابية منها مع مقارنتها مع نواح
�أخ��رى لدى �أ�شخا�ص �آخرين كالدميم
املتفوق والو�سيم الفا�شل وف��ارع الطول
ّ
الأبله .ومن جهة �أخرى الق�صري الفطن
�أو �صاحب العاهة النابغة والغني العقيم
والفقري القنوع .وعلينا �أن نقنعه � ّأن
الله خلق الب�شر �أجمعني وق�سم الأرزاق
يف املال والبنني والأ�شكال ومنحنا نعمة
التفكري وعلينا �ألاّ نخجل من عطائه
و�أن نعمل على حت�سني و�ضعنا ح�سب ما
ير�ضي طموحنا.
واع �إىل جانبه
 �إيجاد �صديق خمل�ص ٍويقوي من عزميته.
ي�شاركه هواياته ّ
 ت��دري��ب��ه ع��ل��ى �أ����ص���ول ال��ل��ي��اق��اتاالجتماعية املختلفة وتعليمه جمل
افتتاحية.
 مترينه على النظر يف عيون الآخرينالتحدث معهم.
يف �أثناء
ّ
خ�صو�صا
 عدم �إهماله من قبل الأهلً
�أي��ام الفر�ص املدر�سية وم�شاركته يف
ن�شاطات ثقافية ،ريا�ضية ،حرفية� ،أو
تقوي من عزميته وثقته بنف�سه
خريية ّ
وحبه لعمل اخلري وثقل النف�س االن�سانية.
ّ
 ت��زوي��ده الإمي���ان ال���رادع الأ�سا�سيّ
لتحلي بال�صرب
للأخطاء وتعويده على
والر�ؤية والأخالق احلميدة وعدم اللجوء
�إىل العنف وال��ق� ّ�وة يف مواجهة االم��ور
ّ
وتفهم.
املعقدة بل معاجلتها بوعي
ّ
ّ
 يف امل��در���س��ة ،ي�ساعد املعلم الولداخل��ج��ول لإخ��راج��ه م��ن �إن��ط��وائ��ه من
خالل ّ
حثه على امل�شاركة ال�شفهية يف
ال�صف ،ومراعاة �شعوره �إذا �أخط�أ وطلب
م�شجع
الت�صحيح منه بلياقة و�أ�سلوب
ّ
من دون ت�أنيب ،وعليه بالأخ�ص عدم
ت�سليط ال�ضوء على خجله.
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�إعداد :ليال �صقر الفحل

بعد �أ�سابيع م��ن ممار�سة
التمارين الريا�ض ّية� ،إذا مل نح�صل
على النتائج امل��رج� ّ�وة منها،
فذلك يعني � ّأن النظام الغذائي
الذي نتّبعه لي�س منا�س ًبا .يف ما
يلي بع�ض الن�صائح ال�ستفادة
ق�صوى من التمارين الريا�ضية.

فوائد غري متو ّقعة

الريا�ضية على ممار�سيها
تعود التمارين
ّ
بفوائد ج�سيمة تفوق تلك التي يح�صل
احلياتية
عليها من يقومون بالأن�شطة
ّ
االخت�صا�صيون باملواظبة
املعتادة .وين�صح
ّ
على ه��ذه التمارين للمحافظة على
والنف�سية .فمن فوائد
ال�صحة اجل�سد ّية
ّ
ّ
املواظبة على ممار�سة الريا�ضة :حرق

ال����ده����ون وب��ن��اء
الع�ضلية،
الكتلة
ّ
�ضبط �ضغط ال���دم وت��ع��دي��ل م�ستوى
ال�سكر ،الوقاية من �أم��را���ض القلب
ّ
والأوعية الدمو ّية ،حت�سني عمل اجلهاز
التنفّ �سي ،معاجلة الأرق ،التخفيف من
والع�صبية واالكتئاب ،وزيادة
حدة التوتّ ر
ّ
ّ
الن�شاط اجل�سدي الذي يتيح �أداء الوظائف
اليومية ب�شكل �أف�ضل ،ومن دون ال�شعور
ّ
بالإرهاق...

التمارين الريا�ضية
والنظام الغذائي
ركنان ال يفرتقان
لنحت الأج�سام
ور�شاقتها
اخلطوات ال�صحيحة
لنتائج �أف�ضل

الريا�ضيون
قد يحتار
ّ
اجل�����دد يف اخ��ت��ي��ار
الوجبات الغذائية
امل���ن���ا����س���ب���ة ق��ب��ل
ال��ت��م��اري��ن وب��ع��ده��ا.
وه��ن��ا ،ين�صح اخل�براء
ب�أن تكون الوجبة التي
ت�سبق القيام بن�شاط
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ريا�ضي خفيفة ،حتى ال ي�شعر ال�شخ�ص
بالثقل والإره������اق خ�ل�ال ال��ت��دري��ب.
ّ
ب�ضخ
فعند تناول الطعام ،يبد�أ القلب
الدم �إىل املعدة للقيام بوظيفة اله�ضم
يتفرغ اجل�سم لأداء
واالمت�صا�ص ،وبالتايل ّ
املهمة من دون �سواهاّ � .أما خالل
هذه
ّ
الريا�ضية ،فيلج�أ
ممار�سة التمارين
ّ
القلب �إىل ّ
�ضخ الدم �إىل الع�ضالت للقيام
باملجهود الع�ضلي لأداء التمارين و�إنتاج
الطاقة ال�لازم��ة للمجهود الع�ضلي،
وب��ال��ت��ايل ال ي�ستطيع اجل�سم القيام
معا ،وهنا تقع الأخطاء،
باملجهودين ً
ب��ال��دوار �أو
ومنها �أن ي�شعر الريا�ضي
ّ
بالإرهاق ال�شديد ،ب�سبب عدم توزيع الدم
بال�شكل املنا�سب على �أع�ضاء اجل�سم.
ي�ضاف �إىل ذلك � ّأن ال�ضغط على ع�ضالت
املعدة وهي ممتلئة� ،أمر يف غاية الإزعاج
يت�سبب به من ت�شنّ جات
ملا ميكن �أن
ّ
ّ
االخت�صا�صيون ب�ألاّ
تقل
و�إعياء .وين�صح
ّ
املدة الزمنية بني تناول الوجبة الغذائية
ّ
وبني ممار�سة التمارين الريا�ضية عن
ث�ل�اث ���س��اع��ات ك��ح� ّ�د �أدن����ى ،وذل��ك
املرجوة من هذه
للح�صول على النتائج
ّ
التمارين �أي بناء الع�ضالت واحل�صول
على ج�سم �أكرث ر�شاقة.
�ذك��رون ب� أ� ّن��ه لي�س املطلوب
كما ي� ّ
ّ
التوقف عن الريا�ضة،
الأك��ل حلظة
املمار�سة
خ�صو�صا �إذا كانت التمارين
ً
َ
ع��اد ّي��ة كامل�شي ورك����وب ال��دراج��ة
ورف��ع الأوزان اخلفيفة ،وه��ي ريا�ضات

ال��ك��رب��وه��ي��درات ل��ت��زوي��د الع�ضالت
بالطاقة ،املعادن كال�صوديوم والبوتا�سيوم
واملاغنيزيوم لتفعيل عمل الربوتينات
والكربوهيدرات ،وال�سوائل

ال ت��رف��ع ّ
دق����ات القلب
يرا .وه��ن��ا ميكن
ك��ث� ً
ت��أج��ي��ل م��وع��د الأك��ل
قليلاً  ،بينما يختلف
ال��و���ض��ع ب��ع��د احل�ص�ص
ّ
املكثفة
ال��ري��ا���ض� ّ�ي��ة
وم���ن���ه���ا ا���س��ت��ع��م��ال
Treadmill
ال�����ـ
والرك�ض ،لأنها ترفع
معدل دقات القلب،
ّ
وبالتايل ت�ساعد على
طلب الطعام ب�صورة
�أ����س���رع .ويف ه��ذه
احل���ال���ة ميكن
ت��ن��اول الأط��ع��م��ة
خ�لال  25دقيقة
بعد احل�صّ ة ،لأنها الفرتة التي تكون
فيها الع�ضالت �أكرث تق ُّبلاً المت�صا�ص
الغلوكوز م��ن الأك���ل وتوزيعه على
اخلاليا.

جزء من برنامج التدريب

ول ّأن النظام الغذائي هو جزء من برنامج
ال��ت��دري��ب ،ولي�س
خ���ي���ا ًرا �إ���ض��اف� ً�ي��ا
ب��ال��ن�����س��ب��ة �إىل
ؤكد
الريا�ضيني ،ي� ّ
ّ
االخت�صا�صيون � ّأن
ّ
الع�ضالت حتتاج
غذائية
�إىل عنا�صر
ّ
أهمها:
رئي�سية � ّ
ّ
ال��ب�روت����ي����ن����ات
لإع����������ادة ب���ن���اء
�أن�سجة الع�ضالت
و�إ�����ص��ل�اح����ه����ا،

ك��امل��اء والع�صري الطبيعي لتعوي�ض
ما يخ�سره الريا�ضي من �سوائل خالل
�ذك��ر اخل�براء ب�أهمية
التمرينات .وي� ّ
احل�صول على  15غ م��ن الربوتينات
خالل فرتة زمنية ال تتجاوز �ساعة واحدة
بعد الريا�ضة ،ومن الأغذية املحتوية على
الربوتينات ال�سريعة اله�ضم :الدجاج،
واملك�سرات
احلب�ش ،احلليب ،البي�ض
ّ
النيئة.
ّ
كما ين�صحون باخلبز ،والبطاطا،
والأر ّز ،والكينوا ،وال�شوفان ،وحبوب
الإف��ط��ار والفاكهة ،للح�صول على
الكربوهيدرات مب��ع� ّ�دل  0.5غ منه
لكل كيلوغرام من وزن اجل�سم �إذا
متّ تناول الوجبة بعد � 30إىل  40دقيقة
الريا�ضية ،و 1.5غ لكل
من احل صّ� ة
ّ
كيلوغرام من وزن اجل�سم� ،إذا ت� ّأخر
ذلك لنحو �ساعتني.
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بطوالت
عاملية

�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة

ينظم املجل�س ال��دويل
ّ
للريا�ضة الع�سكرية CISM
بطولة العامل الع�سكرية التي
جتمع الريا�ضيني الع�سكريني
من خمتلف البلدان الأع�ضاء
فيه .انطلقت هذه البطوالت
و�ضمت
منذ العام ،1995
ّ
�أل��ع��ا ًب��ا ع�سكرية �صيفية
متنوعة .وقد ا�ستحدثت يف
ال�سنوات الأخ�يرة املا�ضية
خم�ص�صة للألعاب
ن�سخة
ّ
ال�شتوية :الرماية ،التزلج
يف اجلبال ،التزلج ل�صعود اجلبال ،التزلج
يف املنحدرات ،البياتلون ،ت�س ّلق ال�صخور،
وحتديد االجتاه بالتزلج.

بطولة العامل
الع�سكرية للألعاب
ال�شتوية يف �سوت�شي

حفاوة وترحيب
باجلي�ش اللبناين
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فريق اجلي�ش:
الفريق العربي الوحيد
امل�شارك

�أق��ي��م��ت ب��ط��ول��ة ال��ع��امل
الع�سكرية للألعاب ال�شتوية
للمرة الأوىل يف �إيطاليا (،)2010
ّ
ثم يف فرن�سا (ّ � .)2013أما هذا
ّ
العام ،فقد ا�ست�ضافتها مدينة
�سوت�شي الرو�سية� .شارك يف هذه
البطولة �أكرث من  400ريا�ضي
ع�سكري من  26دولة �أوروبية
و�آ���س��ي��وي��ة ،م��ن بينها فريق
اجلي�ش اللبناين للتز ّلج (12
ريا�ضيا من ال�ضباط والأفراد)
ً
برئا�سة قائد مدر�سة التزلج –
الأرز العميد الركن حممد
ال��ف��وال ،وق��د ك��ان الفريق
العربي الوحيد امل�شارك.
لقي الوفد اللبناين ا�ستقباالً
ح��ا ًرا وحفاوة الفتة من قبل
اجل��ي�����ش ال��رو���س��ي واللجنة
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة ،وذل��ك
منذ حلظة و�صوله �إىل حني
مغادرته .وقد ا�ستقبل الرئي�س
ال���رو����س���ي ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت�ين
ر�ؤ�ساء الوفود امل�شاركة ومن
بينهم رئي�س الوفد اللبناين
العميد الركن الفوال وجرى
حفل ت��ب��ادل �أن��خ��اب ،كما
ّ
مت��ت دعوتهم �إىل حفل يف
ق�صر الكرملني يف منا�سبة
Day of defender of the
.Fatherland

خطوة مهمة يف م�سرية
ريا�ضة التزلج اللبنانية

يف حفل االف��ت��ت��اح ،رف��رف
العلم اللبناين �إىل جانب
�أعالم باقي الدول امل�شاركة،
ويف االجتماعات التي كانت
تقام قبل ك� ّ�ل م��ب��اراةّ ،
حل
الفريق اللبناين على من�صة

ال�شرف ،وبعد حفل االختتام،
دعيت الوفود �إىل حفل ع�شاء
يف �أوتيل .Radisson

م�شاركة الفريق اللبناين يف
هذه البطولة لفتت االنتباه،
وت�����ص��درت �أخ���ب���اره جميع
ّ

ال�صحف الع�سكرية واملدنية،
خ�صو�صا �أ ّن��ه الفريق العربي
ً
الوحيد يف البطولة ،وجم� ّ�رد

م�شاركته فيها تعترب خطوة
مهمة يف م�سرية ريا�ضة التزلج
اللبنانية.
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ريا�ضة
�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة

يف الذكرى ال�سنوية لإن�شاء املجل�س الدويل للريا�ضة الع�سكرية CISM
�سباق رك�ض
وم�صارعة حرة
ورومانية...
واجلي�ش يف الطليعة
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يف منا�سبة الذكرى ال�سنوية لإن�شاء
املجل�س ال���دويل للريا�ضة الع�سكرية
 ،CISMوب��دع��و ٍة من املجل�س نف�سه،
ّ
نظم املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
ً
انطالقا
�سباق رك�ض مل�سافة  5كلم
النداف – عم�شيت،
من ثكنة ميالد ّ
الطريق البحرية باجتاه جبيل� ،سرايا

اً
و�صول �إىل احلديقة العامة.
جبيل
�شارك يف ال�سباق عدا�ؤون من اجلي�ش
والأجهزة الأمنية ،والدفاع املدين وفوج
الإطفاء وال�صليب الأحمر اللبناين ،وفريق
من قوات الأمم املتّ حدة امل� ّؤقتة يف لبنان،
�إىل ف��رق م��ن حّ
االت����ادات واجلمعيات
الريا�ضية والأهلية واجلامعـات واملـدار�س.
وقد ّ
حل اجلي�ش يف املراكز الأوىل� ،إذ فاز
عوا�ضة من لواء احلر�س
العريف �أول بالل ّ
اجلمهوري يف املركز الأول ،واجلندي عمر
�أبو حمد من فوج مغاوير البحر يف املركز
الثاين ،والعريف خالد ال�ضنّ اوي من فوج
مغاوير البحر يف املركز الثالث.
ويف املنا�سبة نف�سهاّ ،
نظم املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية لقا ًء ود ًي��ا يف لعبة
جممع
امل�صارعة الرومانية واحل��رة ،يف
ّ
الرئي�س العماد �إم��ي��ل حل��ود الريا�ضي
الع�سكري ،ب�إ�شراف االحت��اد اللبناين
ممث اًل بالأمني العام الأ�ستاذ علي ّ
ّ
مقلد،
ويف ح�ضور قائد املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية بالوكالة العميد جورج
ال��ه� ّ�د ،ورئي�س فريق اجلي�ش احلكم
الكبي.
املقدم فادي
الدويل ّ
ّ
وق��د ح� ّ�ل الع�سكريون يف ال�����ص��دارة،
وجاءت نتائجهم على النحو الآتي:
• امل�صارعة الرومانية:
 وزن  57كلغّ :حل اجلندي زياد اخلطيب
من فوج املدفعية الأول يف املركز الأول،
املمددة خدماته �أحمد ح�سن من
واملجنّ د
ّ
اللواء العا�شر يف املركز الثاين.
 وزن  59كلغّ :حل العريف �سعيد ال�شامي
من املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املمددة خدماته
يف املركز الأول ،واملجنّ د
ّ
ّ
الع�شي من فوج التدخل الثاين يف
حمزة
املركز الثاين.
ّ
 وزن  62كلغّ :كل من العريف
حل
ّ
التدخل الأول،
ر�شاد العيناتي من فوج

بطولة الـ Bonus1
يف كرة الطاولة
ح� ّ�ل املجنّ د امل��م� ّ�ددة خدماته
�أحمد م�صطفى حرب من اللواء
التا�سع يف املركز الثالث يف بطولة
الـ Bonus1يف كرة الطاولة التي
ّ
نظمها االحتاد اللبناين للعبة يف
نادي املون ال�سال – عني �سعادة.

واجلندي علي نظام من املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية يف املركز الأول،
وك� ّ�ل من اجلندي جهاد عثمان من
املمددة خدماته
اللواء الثامن واملجنّ د
ّ
حمزة ّ
الع�شي يف املركز الثاين.
 وزن  74كلغ :ح� ّ�ل اجل��ن��دي حممدّ
امل�ستقل يف
م�شيك من فوج الأ�شغال
املركز الأول واجلندي علي �أحمد من
القوات البحرية يف املركز الثاين.
 وزن  85كلغ :ح� ّ�ل املجنّ د امل��م� ّ�ددةخدماته وائل زيتون من اللواء الثامن يف
املركز الأول ،والرقيب �أول جوزف عيد
من فوج املدفعية الثاين يف املركز الثاين.
 وزن  125كلغّ :حل اجلندي فيليب

احل���اج م��ن امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة
الع�سكرية يف املركز الأول ،واجلندي
ندمي قطايا من اللواء التا�سع يف املركز
الثاين.
 وزن  130كلغ :ح� ّ�ل العريف ح�سنحمية من اللواء احلادي ع�شر يف املركز
الأول ،واجلندي هادي حمية من اللواء
الثاين يف املركز الثاين.
• امل�صارعة احلرة:
 وزن  57كلغ :ح� ّ�ل املجنّ د امل��م� ّ�ددةخدماته �أحمد ح�سن يف املركز الأول،
ّ
الع�شي يف
املمددة خدماته حمزة
واملجنّ د
ّ
املركز الثاين.
 وزن  62كلغّ :حل اجلندي علي نظام

يف امل��رك��ز الأول،
ّ
وكل من العريف
ر���ش��اد العيناتي
واجل���ن���دي جهاد
عثمان يف املركز
الثاين.
 وزن  74كلغ:ح� ّ
�����ل ال���رق���ي���ب
مي�شال ال�����ص��وري
م������ن امل����رك����ز
ال��ع��ايل للريا�ضة
الع�سكرية يف املركز الأول ،واملجنّ د
املمددة خدماته وائ��ل زيتون يف املركز
ّ
الثاين.
 وزن  85كلغّ :حل اجلندي علي �أحمد
من القوات البحرية يف املركز الأول،
والرقيب �أول جوزف عيد يف املركز الثاين.
ّ
 وزن  96كلغّ :كل من الرقيب
حل
�أول ابراهيم اخلطيب من فوج املغاوير
والعريف ح�سن ترحيني من اللواء الثاين
يف املركز الأول ،واجلنديان ندمي قطايا
وفيليب احلاج يف املركز الثاين.
 وزن  125كلغ :ح� ّ�ل العريف ح�سنحمية يف املركز الأول ،واجلندي هادي
حمية يف املركز الثاين.
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ريا�ضة
بطولة لبنان العامة الخرتاق ال�ضاحية

ّ
نظم االحت��اد اللبناين لألعاب القوى بطولة لبنان
العامة الخرتاق ال�ضاحية التي �أقيمت يف حر�ش بريوت
– ق�صق�ص ،و�شارك فيها � 10أندية من بينها اجلي�ش
اللبناين الذي ّ
حل يف الطليعة يف الت�صنيف الإجمايل.
� ّأما يف الت�صنيف الإفرادي (عن فئة رجال � 18سنة وما
ف��وق) ،فقد ّ
حل العريف �أول بالل عوا�ضة يف املركز
الثاين ،واملعاون �أول ح�سني عوا�ضة يف املركز الثالث
(كالهما من لواء احلر�س اجلمهوري).

بطولة اجلي�ش يف ال�شطرجن

ّ
نظم املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية بطولة اجلي�ش
جممع الرئي�س
يف ال�شطرجن العادي للعام  ،2017وذلك يف
ّ
العماد �إميل حلود الريا�ضي الع�سكري� .شارك يف البطولة
�ضباط و�أفراد من جميع القطع والوحدات ،وقد جاءت
النتائج على النحو الآتي:
 النقيب جمال ال�شاميه من فوج املدفعية الثاين يفاملركز الأول.
 امل�ؤهل مروان �شربل من مو�سيقى اجلي�ش يف املركزالثاين.
 الرقيب ندمي �سليم من فوج التدخل اخلام�س يفاملركز الثالث.
ّ
نظم االحت��اد اللبناين للجودو
بطولة لبنان
مقر
بطولة لبنان لل�شابات يف
ّ
لل�شابات
االحت���اد ن��ادي ب���ودا� -أدم���ا ،وقد
جاءت النتائج على النحو الآتي:
يف اجلودو
ّ
ّ
كل
 حلت يف املركز الأ ّولم��ن :زينب �إبنة العميد
�سعد الله امل��وىل ،وح�لا �إبنة العميد الركن حممد
مو�سى ،ودميرتيا �إبنة العقيد �شربل افرام ،وكلويه �إبنة
املقدم خالد ارن��ا�ؤط ،ونور �إبنة الأ�ستاذ نبيل فخران،
وكيندا �إبنة الأ�ستاذ بالل �سعاده( ،امليدالية الذهبية).
 ّّ
كل من :رين �إبنة الطبيب
حلت يف املركز الثاين
عمار �سريوان ،وتينا �إبنة الأ�ستاذ بالل �سعاده ،وروان �إبنة
ّ
الأ�ستاذ عماد خياط( ،امليدالية الف�ضية).
 ّّ
كل من :رىل �إبنة العميد
حلت يف املركز الثالث
مكه ،و�سهى ومتارا �إبنتي املقدم �سهيل
الركن علي ّ
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وزين ،وجودي �إبنة املقدم عفيف ال�صانع ،والنا �إبنة الطبيب
عمار �سريوان( ،امليدالية الربونزية).
ّ
ّ
تدريباتهن يف
يتلقني
جميعهن
�إ�شارة اىل � ّأن امل�شاركات
ّ
ّ
النادي الع�سكري املركزي ب�إ�شراف امل��د ّرب واحلكم الدويل
الرقيب �أول زهري فيا�ض.

م�سابقة الكلمات املتقاطعة
�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 ني�سان .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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1ـ م��ن �أف�����واج اجلي�ش
�أفق ًيا:
اللبناين� ،سياج الوطن.
2ـ مرف�أ قرب�صيُ ،حب ،قاعة اال�ستقبال،
نعا�ضد.
3ـ اللآلئ� ،أغنية يف فيلم الكيت وهي
مبعنى ماذا تريد مني.
خا�صم خ�صومة �شديدة،
4ـ �سقي ،حائط،
َ
ي�ضرب ويلطم� ،سرب.
5ـ حيوان معروف ،نهر يف الهند ،ي�صيب
الر�أ�س.
6ـ �ضمري مت�صل ،ماركة بيانوهات،
�أقربائي.
7ـ ثقب االبرة ،مدينة فرن�سية م�شهورة

مب��ه��رج��ان��ه��ا ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي ،حمائل
ال�سيف.
و�شد ،للندبة.
8ـ ربطـ َّ
9ـ مطرب وع��ازف عود عراقي �صاحب
امل�شاعر ،العا�صفة وال��ه��واء ال�شديد،
مت�شابهان.
10ـ ُ�س ّم َي ،دولة �أوروبية.
11ـ عملة افريقية� ،شاعر فل�سطيني
راحل.
12ـ مدينة �صينية� ،أح��د ال�شهور� ،صار
فزع.
الوقتّ ،
طلب وا�ستح�ض َر ،قالدة ،اال�سم الثاين
13ـ
َ
لرئي�س كرواتي �سابق.

14ـ �أعلى الظهر مما يلي العنق.
15ـ �إنتهيتم واكملتم عملكم،
الغ�ضب من الأمر ،ي�ساعد وي�ساند.
ميــرن� ،إبــن ،نعــم بالأجنبيــة،
16ـ
ّ
فــرد.
17ـ للنهي ،ق�ص�صي و�شاعر �أمريكي
راحل� ،أوالد الأ�سود.
18ـ الرباغي ،والية �أمريكية.
19ـ ه��اج ال��دمُ ،ع�شر �سد�س الدقيقة،
كثري ،عربوا.
20ـ ال�ضعف ،قهروه ،والية امريكية.
21ـ يلم�س� ،إن�سكب و�سال املاء ،عا�صمة
�آ�سيوية� ،أول َ
ب�شري.

1ـ دول����ة ع��رب��ي��ة ،فنان
عمود ًيا:
وملحن لبناين تويف ،2004
مدينة هولندية.
2ـ ممثلة �أملانية توفيت  ،1986عملة
عربية ،حرف جزم.
3ـ تب�سط اليد ،فيلم لفريد الأطر�ش �إنتاج
 ،1962درع.
تخادعه.
4ـ عا�صمة افريقية،
ُ
ربح ،عا�صمة �أوروبية� ،أ�صل ،فيلم
5ـ �ضد َ
�أخرجه جاك مارتان.
6ـ للتمني ،مدينة لبنانية ،بقل طيب
وارتفع.
الرائحة ،زا َد
َ
7ـ الأمر الفظيع ،بلدة �سورية
م�شهورة مبزارهاَ � ،
أو�صل اليه
النبا.

8ـ �ضمري مت�صل ،نحا�س ،ك�سر االناء
من حافته.
9ـ مرف�أ هولندي ،دول��ة �أوروب��ي��ة� ،شرفاء
القوم.
وتوجع ،عائ�ش ،مدينة
10ـ �أترك� ،شكا
ّ
�إيطالية.
11ـ دولة �أوروبية ،ذاب و�سال ،ن�أتي بعدهم.
12ـ اال�سم الثاين ملمثل �سوري ،ي�ستعمل
للكتابة� ،أغنية لفريوز.
ورج� ،أق��ام باملكان ،خال
13ـ
ح��رك َّ
ّ
وفارغ من� ،صار الوقت.
14ـ مدينة �سويديةُ ،يرجع ال�شيء� ،ضد

�إهتدى ،خويف.
15ـ ورد �أبي�ض عطري الرائحة ،من ملوك
�صور ،تك�سو ال�صحارى.
16ـ مدينة يف �سوي�سرا ،مطرب لبناين،
منخف�ض بالأجنبية.
17ـ يعاونانه ،للتف�سري ،جمموعة جزر
يابانية.
نعر�ض
18ـ م�شروب منبه� ،إتّ قاد النارّ ،
ال��ل��ح��وم ل��ل��ن��ار ك��ي تن�ضج ،مدينة
�إيطالية.
19ـ نهر لبناين ،عا�صمة والية جورجيا
الأمريكية ،بني جبلني.
20ـ والد الأب ،مو�سقار ومطرب
عربي راحل� ،أطول �أنهر �أوروبا
و�أغزرها.
ﺩد

الـفـائـزون

• املعاون �أول ح�سني م�صطفى
لواء امل�شاة العا�شر.
• املعاون طوين رحمة
فوج الإ�شارة.
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ك��ارل غيلوروب :روائ��ي
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�أبعاد ثالثية
هل تريد �أن
تكت�شف ما
خمب�أ يف
هو
ّ
داخل ال�صورة؟
ما عليك
تركز
� اّإل �أن ّ
نظرك
على نقطة
حمددة يف
و�سطها ،على
�أن تكون
امل�سافة قريبة
جدا ،ثم حاول
ً
بعد ثوان �أن
تبعد ال�صورة
تدريجا،
ً
اً
حماول �أن
تخرتقها
بنظرك حتى
تتو�صل اىل
ر�ؤية الأ�شكال
الثالثية
الأبعاد التي
�ستظهر
�أمامك.
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188

عبارة

العميد علي قان�صو
مدير التوجيه

اختبار دائم
من مظاهر النجاح على ال�صعيدين الفردي والعام� ،أن ن�شعر ب أ� ّننا �أمام اختبار
دائم ،من اختبار م�صاعب احلياة اليومية التي تواجه الفرد على امل�ستوى ال�شخ�صي
�إىل اختبار امل�شاركة يف ال�ش�أن العام ،وح�سن حتمل امل�س�ؤولية ومواجهة الأخطار
الكبرية.
وتنبه ،وتدفع �إىل ال�سهر والبذل والعطاء ،وت�شري
واالختبار هو احلالة التي حتفّ ز ّ
يخرب ح�صيلة �سنة كاملة ،و� ّأن
ب�شكل دائم �إىل � ّأن التقاع�س يف حلظة واحدة ّ
التطور
التفوق على تلك الذّ ات يعني
أ�شد من ال�سباقات ،و� ّأن
ال�سباق مع الذّ ات هو � ّ
ّ
ّ
ؤكد عدم االكتفاء ب� ّأي نتيجة �سابقة� ،إذ من املمكن ،ال بل من
املتوا�صل ،وي� ّ
ّ
ال�ضروري الإ�ضافة �إليها ،وجتاوزها وتخطيها ،طاملا � ّأن الأعباء تتواىل ،والطاقات
يتطور ويزداد.
تتجدد ،والعتاد هو الآخر
الب�شرية
ّ
ّ
امل� ّؤ�س�سة الع�سكرية هي يف مثل تلك احلاالت ،االجن��ازات فيها غري عادية،
ومتطورة ،والتنفيذ عاجل ومتنوع .العيون ال تغم�ض وال�سواعد ال ترتاخى.
متجددة
ّ
ّ
اً
ال�سهر يتوزع بني اخلفراء على اجلبهات ،بحيث يبدو مو�صول ال تقاربه ا�سرتاحة
يتم وفق مبد أ� الوحدة الكاملة املتكاملة.
وال قيلولة ،وذلك ل ّأن العمل هناكّ ،
ٌ
ي�شمر م�س�ؤول �آخر عن �ساعديه ،وال ي�سكت مدفع
ال ي�سرتيح م�س�ؤول � اّإل بعد �أن ِّ
� اَّإل بعد �أن يرعد مدفع ويهدرَّ � .أما عن التدريب الع�سكري فالكالم ال ينتهي� .أ ّنه
ِّ
ِّ
كل حني على مقاعد الدرا�سة ويف احلياة اليومية ،و�ضمن
كل ظرف ويف
يتم يف
ّ
املهمات حيث التوجيه والت�صويب والتقومي.
ّ
بذلك ،ي�صنّ ف املواطنون م� ّؤ�س�ستهم الع�سكرية يف طليعة امل� ّؤ�س�سات .يركنون
�إليها ،ويتّ كلون عليها ،ويتعاونون معها ،ويكربون بها ،وبذلك ي�شهد العامل
لهذه امل� ّؤ�س�سة بالنجاح يف مواجهة الإره��اب و�ضمان اال�ستقرار ،واحلفاظ على
ورد �أل�سنة النار عن احلدود والأحياء.
الوحدة الوطنيةّ ،
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