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الت�صميم

2017
طبع من هذا العدد 72.000 :ن�سخة

5

زيارة ّاطالعية

تابع رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون عملية نوع ّية
�ضد �أهداف للتنظيمات الإرهابية
طوافات اجلي�ش ّ
ّنفذتها ّ
يف جرود منطقتي عر�سال ور�أ���س بعلبك .وكانت قوى
حتركات ملجموعات �إرهابية يف هذه
اجلي�ش قد ر�صدت ّ
اجلرود ف�صدر الأمر ب�ضربها.

20

جولة ميدانية

زار قائد اجلي�ش يرافقه قائد القيادة الو�سطى الأمريكية
وال�سفرية الأمريكية ،عددًا من الوحدات املنت�شرة يف منطقة
عر�سال ،حيث �أط َلع قائد اجلي�ش الوفد الأمريكي على
املتقدمة على
خريطة انت�شار القوى الع�سكرية ومراكزها
ّ
احلدود ال�شرقية يف مواجهة التنظيمات الإرهابية.
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زيارة
ّ
اطالعية

رئي�س اجلمهورية
يزور قيادة اجلي�ش
ويتابع عملية نوع ّية
تابع رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال
طوافات
عون عملية
ّ
نوعية نفّ ذتها ّ
اجل��ي�����ش ���ض� ّ�د �أه�����داف للتنظيمات
الإرهابية يف جرود منطقتي عر�سال ور�أ�س
بعلبك .وكانت قوى اجلي�ش قد ر�صدت
حتركات ملجموعات �إرهابية يف هذه
ّ
اجلرود ف�صدر الأمر ب�ضربها.
رئي�س اجل��م��ه��وري��ة ال���ذي زار قيادة
تقنية النقل
اجلي�ش ،تابع العملية عرب
ّ
املبا�شر ،وبحث مع قائد اجلي�ش العماد
جوزاف عون �أو�ضاع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
معا
ومهماتها واحتياجاتها ،ثم انتقال ً
ّ
برفقة وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض
ال�صراف �إىل غرفة عمليات القيادة،
ّ
حيث ا�ستمع الرئي�س عون �إىل �إيجاز
حول االنت�شار الدفاعي والأمني لوحدات
املهمات التي تقوم
وخ�صو�صا
اجلي�ش،
ً
ّ
بها على احلدود ال�شرقية.
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ا�ستقباالت
الوزير
الرئي�س ال�سابق مي�شال �سليمان
يزور وزارة الدفاع الوطني

ال�صراف ،رئي�س
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض
ّ
اجلمهورية ال�سابق العماد مي�شال �سليمان ،وعر�ض معه
التطورات الأمنية يف البالد.
ّ

وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل
نائب وزير الدفاع الروماين

ال�صراف نائب وزي��ر الدفاع الروماين ل�ش�ؤون
ا�ستقبل الوزير
ّ
ال�سيد  Mirecea Dusaعلى
ال�سيا�سة الدفاعية والتخطيط
ّ
ر�أ�س ٍ
وفد م�شرتك من وزارتي الدفاع واخلارجية .وجرى خالل
اللقاء البحث يف الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة ،واتفاقية
التعاون الع�سكري بني اجلي�شني.

 ...و�سفرية الواليات املتحدة الأمريكية

ال�صراف �سفرية الواليات املتحدة الأمريكية
ا�ستقبل الوزير
ّ
ّ
ال�سيدة  ،Elizabeth Richardوا�ستعر�ض معها ق�ضايا تتعلق
ّ
خ�صو�صا.
عموما ولبنان
بالأو�ضاع يف منطقة ال�شرق الأو�سط
ً
ً

 ...ووزير ال�ش�ؤون اخلارجية والدفاعية ال�سنغافوري

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني وزير ال�ش�ؤون اخلارجية والدفاعية
يف �سنغافورة الدكتور حممد مالكي عثمان على ر�أ�س وفد ،يف
ال�سيد جوزف حبي�س.
ح�ضور القن�صل الفخري العام ل�سنغافورة
ّ
وج��رى خالل اللقاء البحث يف الأو���ض��اع العامة يف املنطقة
والعالقات الثنائية.
وقد �أبدى الوزير عثمان حر�ص بالده على تعزيز هذه العالقات.
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ا�ستقباالت
الوزير
ووفدا بنغالد�ش ًيا
ً ...

ال�صراف قائد القوات البحرية البنغالد�شية
ا�ستقبل الوزير
ّ
ال�سيد
الأمريال نظام الدين �أحمد ،يف ح�ضور �سفري بنغالد�ش
ّ
تركز البحث ح��ول العالقات
عبد املطلب �ساركر ،وق��د
ّ
الثنائية بني البلدين.

 ...و�أمني عام املجل�س اللبناين – ال�سوري

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني �أمني عام املجل�س اللبناين –
ال�سوري الأ�ستاذ ن�صري خوري.

ونوا ًبا ووزراء
ّ ...

ال�صراف النائب �إميل رحمة ،والوزيرين ال�سابقني
التقى الوزير
ّ
فايز غ�صن ،وماريو عون ,والنائب ال�سابق نا�صر قنديل ،وبحث
التطورات العامة يف البالد.
معهم يف
ّ

النائب �إميل رحمة

الوزير ال�سابق فايز غ�صن
8
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الوزير ال�سابق ماريو عون

ً
و�ضباطا متقاعدين
...

وفدا من ال�ضباط املتقاعدين
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ً
ّ
�سيما تلك املتعلقة ب�سل�سلة الرتب
وا�ستمع �إىل مطالبهم ،ال ّ
أك��د خالل اللقاء حر�صه ال�شديد على �إن�صاف
وال��روات��ب .و� ّ
الع�سكريني املتقاعدين و�إزال��ة �أي �إجحاف قد يلحق بهم،
اً
و�صول �إىل �إقرارها.
واعدا بتبنّ ي هذه املطالب والدفاع عنها
ً

 ...ووفو ًدا

ال�صراف ،يف �أوقات خمتلفة ،رئي�س الرابطة ال�سريانية حبيب افرام ،ورئي�س الأركان ال�سابق اللواء
التقى الوزير
ّ
وال�سيدة مرياي
املتقاعد �شوقي امل�صري ،والعميد املتقاعد م�صطفى حمدان ،ورئي�س م�ؤ�س�سة البورا الأب طوين خ�ضرا،
ّ
وال�سيد باتريك فخري جنل املواطنني �صبحي وندمية فخري اللذين ذهبا �ضحية
وال�سيد طوين حبيب،
ها�شم،
ّ
ّ
جرمية بتدعي البقاعية.

رئي�س الرابطة ال�سريانية حبيب افرام

رئي�س الأركان ال�سابق اللواء املتقاعد �شوقي امل�صري

العميد املتقاعد م�صطفى حمدان

رئي�س م�ؤ�س�سة البورا الأب طوين خ�ضرا
العدد 384
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ا�ستقباالت
الوزير
ووفدا من �أهايل الع�سكريني املخطوفني
ً ...

��دا م��ن �أه���ايل الع�سكريني
التقى وزي��ر ال��دف��اع الوطني وف� ً
أكد �أمامهم � ّأن
املخطوفني لدى التنظيمات الإرهابية ،وقد � ّ
ق�ضية وطنية و�إن�سانية ،و� ّأن احلكومة
ق�ضية �أبنائهم هي
ّ
ّ
تدخر و�سيلة يف
اللبنانية تتابع هذه الق�ضية ،ولن ت�ألو
ً
جهدا �أو ّ
�سبيل الو�صول �إىل خواتيم ن�أمل �أن تكون �سعيدة...

ً
ً
م�شرتكا
ن�شاطا
 ...ويح�ضر
القوة البحرية الربازيلية
مع ّ

يف �إط��ار ي��وم لبناين  -برازيلي ّ
نظمه
االحت����اد ال��ل��ب��ن��اين ال�برازي��ل��ي يف ن��ادي
اليخوت يف «زيتونة ب��اي» ،ح�ضر وزير
الدفاع الوطني �إىل جانب وزير ال�سياحة

ال�سيد �أودي�����س كيدانيان وع���د ٍد من
ّ
ً
م�شرتكا بني
ال�شخ�صيات ،ن�شاطا
ً
والقوة البحرية
القوات البحرية اللبنانية
ّ
الربازيلية العاملة �ضمن �إط��ار قوات
وت�ضمن
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان.
ّ
الن�شاط مت��اري��ن خمتلفة وعمليات

الوطن ال�صغري قاوم وانت�صر

ال�صراف يف
غط�س وتفتي�ش .وقد ّنوه الوزير
ّ
القوات البحرية
ختام التمرين ،بجهود ّ
اللبنانية وعملها ،م�شد ًدا على � ّأن
اجلي�ش اللبناين قادر على �أن ي�ضاهي
�أهم اجليو�ش ،و أ� ّنه ال ينق�صه �سوى املزيد
من التجهيز والأعتدة...

ال�صراف بالتهنئة �إىل اللبنانيني بحلول ذكرى حترير اجلنوب والبقاع الغربي من
توجه وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض
ّ
ّ
�سجله لبنان� ،سيبقى نقطة م�ضيئة يف التاريخ ،فالبلد
االحتالل الإ�سرائيلي ،وقالّ � :إن هذا الإجناز الوطني التاريخي الذي ّ
ال�صغري مب�ساحته والكبري ب�إميان جي�شه و�أبنائه ،قاوم وانت�صر ،وا�ستعاد حقوقه وك�سر �شوكة املحتل.
وقالّ � :إن الأهم من االحتفال بالذكرى ،هو العمل على حت�صني االنت�صار وحمايته من خالل االلتفاف حول اجلي�ش
اللبناين املنت�شر على طول احلدود ،يف مواجة عدو ّين �شر�سني� ،إ�سرائيل والإرهاب التكفريي.
متكن من �إحباط امل�ؤامرات
و�أ�ضاف� ،سيبقى اجلي�ش اللبناين املالذ لأبناء الوطن ،وهو على الرغم من توا�ضع �إمكاناته
ّ
�ضد وطننا ،وقد �أثبت يف �أكرث من حمطة أ� ّنه قادر على �صون الوطن و�سلمه الأهلي وا�ستقراره...
التي حتاك ّ
ال�صراف � ّأن �إ�سرائيل والإرهاب لن يرتكا فر�صة � اّإل و�سيحاوالن فيها العبث ب�أمننا وا�ستقرارنا ،وهذا ما لن
أكد الوزير
و� ّ
ّ
ن�سمح به مهما كرب حجم الت�ضحيات.
أكد ال�سعي �إىل ت�سليح اجلي�ش وزيادة قدراته الع�سكرية� ،شدد على � ّأن حقوق الع�سكريني هي �أولوية ،و�أ ّنه لن يقبل
و�إذ � ّ
امل�سا�س بها...
10
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ا�ستقباالت
القائد

رئي�س اجلمهورية ال�سابق
العماد مي�شال �سليمان يزور قائد اجلي�ش

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف ع��ون ،يف مكتبه يف
ال�يرزة ،رئي�س اجلمهورية ال�سابق العماد مي�شال �سليمان،
أمنية يف البالد.
وعر�ض معه
التطورات ال ّ
ّ

قائد اجلي�ش يرت�أ�س اجتماع اللجنة العليا لإدارة م�شروع التعاون الع�سكري – املدين
تر�أ�س قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف عون يف قاعة الإيجاز،
اجتماع اللجنة العليا لإدارة م�شروع التعاون الع�سكري -
املدين مع ال�سلطات الهولندية ،يف ح�ضور ال�سفري الهولندي
ّ
وممثلني عن بع�ض
ال�سيد Han Mauruts Schaapveld
ّ
الدول واجلهات امل�شاركة يف امل�شروع .ومتّ خالل االجتماع
عر�ض امل�ساعدات الهولندية التي متّ تقدميها يف �إطار امل�شروع
املذكور ،واخلطوات املرتقبة يف املرحلة املقبلة.
وقد �ألقى العماد عون كلمة �شكر فيها ال�سلطات الهولندية
على دعمها النوعي ال��ذي انعك�س �إيجا ًبا على الأو�ضاع
خ�صو�صا يف
املعي�شية والإمنائية ل�شريحة وا�سعة من املواطنني
ً
مناطق طرابل�س وعر�سال والقاع ،الفتً ا يف هذا الإطار �إىل � ّأن �إر�ساء
�أف�ضل عالقات التعاون مع اجليو�ش ال�صديقة ،هو من الأهداف

اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة الع�سكرية اللبنانية ,و� ّأن ذلك ال
يقت�صر على املجال الع�سكري مبفهومه الدفاعي والأمني
فح�سب ،بل ي�شمل � ً
أي�ضا املجاالت الإن�سانية واالجتماعية ،التي
ت�صب يف م�صلحة اللبنانيني وت�سهيل �أمورهم احلياتية.
ّ
أكد ال�سفري  Schaapveldموا�صلة بالده دعم برنامج
بدورهّ � ،
ً
انطالقا من ال�شراكة القائمة بني
التعاون الع�سكري  -املدين
منو ًها بالدور البنّ اء الذي ي� ّؤديه
البلدين واجلي�شني ال�صديقنيّ ،
اجلي�ش اللبناين.
وكان �سبق االجتماع ،لقاء ُعقد يف مكتب العماد قائد
�ضم ال�سفري الهولندي ال�سيد  ،Schaapveldيرافقه
اجلي�ش ّ
امللحق الع�سكري املقدم  ،Jan-Willem Mezgerوتناول
البحث عالقات التعاون بني جي�شي البلدين.
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ا�ستقباالت
القائد

 ...وي�ستقبل �سفراء

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد
ج��وزاف عون ،يف مكتبه يف ال�يرزة� ،سفرية الواليات املتّ حدة
ال�سيدة  ،Elizabeth Richardوتناول البحث
الأمريكية
ّ
عالقات التعاون بني جي�شي البلدين.
ال�سيد Hugo Shorter
وا�ستقبل العماد عون ال�سفري الربيطاين ّ
يرافقه امللحق الع�سكري املقدم  ،Chris Gunningوجرى
البحث يف برنامج امل�ساعدات الربيطانية للجي�ش اللبناين،
الربية.
ً
خ�صو�صا يف جمال �ضبط احلدود ّ
ال�سيد Victor
كما ا�ستقبل العماد عون ،ال�سفري الروماين
ّ
 Mirceaيرافقه ملحق الدفاع العقيد  ،Dorel Sanduو�سفرية
ال�سيدة Christina
ال�سيدة  ،Lymn Lindtو�سفرية قرب�ص ّ
الرنوج ّ

ال�سيد حممد كرمي بودايل ،و�سفري
 ،Raftiوال�سفري التون�سي
ّ
ال�سيد  Lee Yeong-Manيرافقه
جمهورية كوريا اجلنوبية
ّ
امللحق الع�سكري املقدم  ،Jinyeok Moonوتناول البحث
الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة ،وعالقات التعاون الع�سكري.

ال�سفري الربيطاين

ال�سفري الروماين

�سفرية الرنوج

�سفرية قرب�ص

ال�سفري التون�سي

�سفري جمهورية كوريا اجلنوبية
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�سفرية الواليات املتّحدة الأمريكية

مفو�ضية الأمم املتّحدة
 ...ومم ّثلة ّ
العليا ل�ش�ؤون الالجئني

ّ
مفو�ضية الأمم املتّ حدة العليا
ا�ستقبل قائد اجلي�ش
ممثلة ّ
ال�سيدة مرياي جريار ،وا�ستعر�ض معها �ش�ؤون
ل�ش�ؤون الالجئني
ّ
النازحني ال�سوريني يف لبنان.

ووفدا من جمموعة الدعم الدولية لنزع الألغام
ً ...

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد عون رئي�س جمموعة الدعم
الدولية لنزع الألغام – نائب مندوب �إيطاليا الدائم لدى الأمم
املتّ حدة ال�سفري  Inigo Lambertiniعلى ر�أ�س وفد مرافق.

 ...ووفو ًدا �أمريكية

ال�سيناتور الأمريكي

قائد الق ّوات اجلوية يف القيادة الو�سطى الأمريكية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،ال�سيناتور الأم�يرك��ي Michael
ٍ
وف��د ،يف ح�ضور ال�سفرية Elizabeth
 Bennetعلى ر�أ���س
القوات اجلوية يف القيادة الو�سطى الأمريكية
 ،Richardوقائد ّ
 Lieutenant General Gessrey Harrigianمع وفدٍ
مرافق ،كما ا�ستقبل قائد م�شاة البحرية يف القيادة الو�سطى
الأمريكية  ،Lieutenant General William Beydlerيف
ح�ضور ال�سفرية  Richardوملحق الدفاع الأمريكي العقيد
.Ulises V. Calvo
املقررة
وتناول البحث خالل اللقاءات امل�ساعدات الأمريكية ّ
للجي�ش اللبناين ،وتعزيز التعاون يف جمال جتهيز الوحدات
اخلا�صة وتدريبها.

قائد م�شاة البحرية يف القيادة الو�سطى الأمريكية
العدد 384
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ا�ستقباالت
القائد
 ...ورئي�س هيئة مراقبة الهدنة

ا�ستقبل العماد عون ،رئي�س هيئة مراقبة الهدنة التابعة
للأمم املتحدة ورئي�س �أركانها اللواء  ،David Gawnوجرى
التداول يف الأو�ضاع على احلدود اجلنوبية ،وعالقات التعاون
بني اجلي�ش والهيئة يف �إطار اتفاقية الهدنة والقرار .1701

القوات البحرية البنغالد�شية
 ...وقائد ّ

القوات البحرية البنغالد�شية
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،قائد ّ
الأم�يرال  ،Nizamuddin Ahmedوبحث معه يف عالقات
القوة
التعاون الع�سكري،
ّ
ومهمة وحدة بالده العاملة �ضمن ّ
لقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان.
البحرية التابعة ّ

 ...و�أمني عام جامعة الدول العربية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش �أمني عام جامعة الدول العربية الأ�ستاذ
معا الأو�ضاع العامة يف لبنان
�أحمد �أبو الغيط ،وا�ستعر�ضا ً
واملنطقة.

 ...ووزراء

التقى العماد قائد اجلي�ش وزير الدولة ل�ش�ؤون التخطيط النائب
النواب علي قان�صو،
مي�شال فرعون ،ووزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س ّ
ووزي��ر العمل النائب حممد ك��ب��ارة ،وبحث معهم يف �آخر
التطورات.
ّ

وزير الدولة
ل�ش�ؤون
جمل�س
الن ّواب علي
قان�صو
16

وزير الدولة
ل�ش�ؤون
التخطيط
النائب
مي�شال
فرعون

وزير العمل
النائب
حممد
كبارة

العدد 384

ونوا ًبا
ّ ...

النواب ال�سادة� :أحمد فتفت� ،أمل �أبو
ا�ستقبل العماد عون ّ
زيد ،حممد احلجار ،يا�سني جابر ،بهية احلريري ،فريد اليا�س
اخلازن� ،أغوب بقرادونيان.

�ضم :الوزيرين
كما ا�ستقبل ً
وفدا من ّنواب بعلبك – الهرمل ّ
والنواب ح�سني املو�سوي ،علي
غ��ازي زعيرت وعا�صم قان�صو،
ّ
املقداد ،نوار ال�ساحلي� ،إميل رحمة والوليد �سكرية .وقد ُبحثت
والتطورات الراهنة يف البالد.
يف اللقاءات الأو�ضاع العامة
ّ

النائب
�أحمد
فتفت

النائب
�أمل
�أبو زيد

النائب
حممد
احلجار

النائب
يا�سني جابر

النائب
بهية
احلريري

النائب
فريد اليا�س
اخلازن

النائب
�أغوب
بقرادونيان

وفد
من ن ّواب
بعلبك –
الهرمل

العدد 384
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ا�ستقباالت
القائد

 ...ووفو ًدا

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،وف� ً�دا من جمعية امل�شاريع اخلريية
الإ�سالمية برئا�سة ال�شيخ ح�سام الدين قراقرية ،وراعي �أبر�شية
جمعية
جبيل املارونية املطران مي�شال ع��ون ،ورئي�س عام
ّ

املر�سلني اللبنانيني املوارنة الأباتي مالك �أبو طانو�س على ر�أ�س
ٍ
ووفدا من الرابطة املارونية برئا�سة النقيب انطوان
وفد مرافقً ،
ال�سيدة مريمي �سكاف،
قليمو�س ،ورئي�سة الكتلة ال�شعبية
ّ
وال�سيد ماهر ال�سقال على ر�أ�س ٍ
وفد من الرابطة ال�سنّ ية.
ّ

وفد من جمعية امل�شاريع اخلريية الإ�سالمية

راعي �أبر�شية جبيل املارونية

رئي�س عام جمع ّية املر�سلني اللبنانيني املوارنة مع وفد

وفد من الرابطة املارونية

رئي�سة الكتلة ال�شعبية

ال�س ّيد ماهر ال�سقال

18

العدد 384

جولة
ميدانية

VOTEL
برفقة قائد اجلي�ش
يف عر�سال:

اجلي�ش اللبناين
من �أكرث �شركائنا
قدرة وكفاءة
ودعمنا له
�سي�ستمر
ّ
زار قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون
يرافقه قائد القيادة الو�سطى الأمريكية
اجل�ن�رال  Joseph Votelوال�سفرية
الأم�يرك��ي��ة ،Elizabeth Richard
عددا من الوحدات املنت�شرة يف منطقة
ً
َ
عر�سال ،حيث �أطلع قائد اجلي�ش الوفد
الأمريكي على خريطة انت�شار القوى
املتقدمة على
الع�سكرية ومراكزها
ّ
احلدود ال�شرقية يف مواجهة التنظيمات
الإره��اب��ي��ة ،وعلى ق��درات��ه��ا القتالية
و�إجراءاتها املتخذة ،ل�ضبط احلدود ومنع
ّ
الت�سلل ،و���ض��رب جتمعات
عمليات
حتركاتهم ،كما
الإرهابيني وخطوط ّ
�أط��ل��ع��ه على م��ا حتتاجه ال��وح��دات
من الأ�سلحة والأعتدة و�أجهزة الر�صد
واملراقبة لتغطية ه��ذه احل��دود ب�صورة
كاملة.
م��ن جهته ���ص� ّ�رح اجل�ن�رال Votel
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بالآتي:
«ي�سرين العودة جمد ًدا اىل لبنان و�إىل
نقدر
هنا بالقرب من بلدة عر�سال� .إننا ّ

عالقتنا مع اجلي�ش اللبناين واجلهد
الذي يبذله من �أجل احلفاظ على �أمن
لبنان وا�ستقراره.

قمت ب��زي��ارات مثمرة �إىل فخامة
رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون
النواب الأ�ستاذ نبيه
ودولة رئي�س جمل�س ّ
ال�سيد �سعد
بري ،ودولة رئي�س احلكومة
ّ
احلريري ،ووزير اخلارجية الأ�ستاذ جربان
با�سيل ،ووزي��ر الدفاع الوطني الأ�ستاذ
ال�صراف وقائد اجلي�ش
يعقوب ريا�ض
ّ
العماد جوزاف عون.
وق��د ج��رت بيننا حم��ادث��ات مثمرة
للغاية ،حيث �أعدنا ت�أكيد التزامنا
امل�شرتك �ضمان اال�ستقرار والأمن يف هذا
اجلزء احليوي من العامل.
ل��دي��ن��ا م�صالح م�شرتكة ع��دي��دة،
تت�ضمن ه��زمي��ة تنظيم «داع�����ش»،
ّ
املتطرفة الأخرى،
والعنا�صر الإرهابية
ّ
ولدينا الإرادة ملتابعة هذا العمل �سو ًيا،
من �أجل التعامل مع هذه التحديات
وغريها.
أق��در ه��ذه الفر�صة التي �أتاحت
�إنيّ � ّ
يل زي��ارة ل��واء امل�شاة التا�سع هنا قرب
عر�سال ،و�أ�شكر قيادته على ح�سن
ال�ضيافة واال���س��ت��ق��ب��ال .و�أع����رب عن
اعتزازي بلقائي بع�ض ال�ضباط واجلنود
الذين يدافعون عن �سيادة لبنان ،وقد
التقدم الذي �أحرزوه يف
�أده�شني بالفعل
ّ
احلفاظ على �أم��ن احل��دود بني لبنان
و���س��وري��ا .يبقى اجلي�ش اللبناين من
�أكرث �شركائنا قدرة وكفاءة ،ونحن
ف��خ��ورون بدعمنا ل��ه ك��ون��ه امل��داف��ع
ّ
ونتطلع �إىل تطوير
الوحيد عن لبنان،
الروابط الأ�سا�سية القوية بني جي�شينا يف
املرحلة املقبلة.
لدي كامل
يف هذه الظروف الدقيقةّ ،
ّ
تخطي امل�صاعب،
الثقة بقدرتنا على
طاملا نحن نعمل �سو ًيا.
����رر جم����د ًدا ���ش��ك��ري وت��ق��دي��ري
�أك� ّ
املميز وال�ضيافة
لكم على الرتحيب
ّ
الكرمية اللذين ّ
تلقيتهما يف لبنان».

وك��ان اجل�ن�رال  Votelق��د زار قبل
اجلولة وزارة الدفاع الوطني حيث التقى
ال�صراف يف مكتبه،
الوزير يعقوب ريا�ض
ّ
يف ح�ضور ال�سفرية الأمريكية وامللحق
الدفاعي الأم�يرك��ي العقيد Daniel
 Moutonوالوفد الع�سكري املرافق.
تطورات الأو�ضاع
متحور اللقاء حول
ّ
يف املنطقة� ،إ�ضافة �إىل العالقات بني
اجلي�شني.
ال�صراف للجرنال Votel
وقد �شرح الوزير
ّ
املهمات التي يقوم بها اجلي�ش اللبناين
ّ
�سيما يف مكافحة الإرهاب ،و�شكر
ال ّ
تقدمه
الواليات املتّ حدة على الدعم الذي ّ
ي�ستمر.
للجي�ش اللبناين� ،آملاً �أن
ّ

م��ن ج��ه��ت��ه ،ع�ّب�رّ اجل��ن�رال Votel
عن تقديره امل�ستــوى الـذي و�صــل �إليه
اجلي�ش اللبناين ال��ذي �أثبت كفاءة
وقدرة عاليتني يف مكافحة الإرهاب،
كما �أبلـغ ال��وزي��ـ��ر ال�����ص� ّ�راف حر�ص
ال��ق��ي��ادة الأم�يرك��ي��ة على ا�ستمرار
دع��م��ه��ا للجيـ�ش ال��ل��ب��ن��اين وت��ق��دمي
امل�ساعدات له.
والتقى الوفد � ً
أي�ضا قائد اجلي�ش العماد
عون ،وتناول البحث الأو�ضاع العامة يف
لبنان واملنطقة ،ومتابعة احتياجات
اجلي�ش يف �ضوء برنامج امل�ساعدات
��ورات الأم��ن��ي��ة
الأم�ي�رك���ي���ة وال���ت���ط� ّ
والع�سكرية.

العدد 384
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جوالت
القائد

قائد اجلي�ش
ّ
العماد جوزاف عون يتفقد
ثكنة فوج مغاوير البحر
أكد قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون � ّأن
� ّ
اجلي�ش �سيوا�صل تنفيذ العمليات اال�ستباقية
ّ
ل�شل
�ضد التنظيمات الإرهابية
النوعية
ّ
ّ
قدراتها وتفكيك بنيتها ،و�أ�شار �إىل � ّأن
ّ
يتطلب
تو�سع انت�شاره على احلدود ال�شرقية،
ّ
املزيد من اجلهوزية واال�ستعداد للإم�ساك
ميدانيا بهذه احلدود.
ً
ك�لام العماد ع��ون ج��اء خ�لال زيارته
ثكنة ف��وج مغاوير البحر يف عم�شيت،
حيث جال يف مراكزه ومن�ش�آته التدريبية
ّ
ثم اجتمع
واطلع على ن�شاطاته
ومهماتهّ ،
ّ
بال�ضباط والع�سكريني وز ّودهم التوجيهات
الالزمة.
وقد ّنوه العماد عون باجلهود املبذولة لتطوير
التدريب النوعي يف ال��ف��وج ورف��ع م�ستوى
م�شددا على الدور الأ�سا�س الذي
جهوز ّيته،
ً
ت �� ّؤدي��ه وح��دات النخبة يف اجلي�ش ،جلهة
ّ
التدخل ال�سريع واحلا�سم خ�لال الظروف
القتالية احلرجة ،و�أ�شار �إىل � ّأن العمل جا ٍر
مع العديد من اجليو�ش ال�صديقة لتزويد هذه
الوحدات الأ�سلحة والأعتدة احلديثة التي
متكنها من ا�ستثمار كامل طاقاتها
ّ
وامكاناتها.
ؤك� ً�دا � ّأن اجلي�ش
وختم العماد ع��ون م �� ّ
�سيوا�صل تنفيذ العمليات اال�ستباقية
ّ
ل�شل
�ضد التنظيمات الإرهابية
النوعية
ّ
ّ
قدراتها وتفكيك بنيتها ،الفتً ا �إىل � ّأن
ّ
يتطلب
تو�سع انت�شاره على احلدود ال�شرقية،
ّ
املزيد من اجلهوزية واال�ستعداد للإم�ساك
جنبا �إىل جنب مع
ميدانيا،
بهذه احلدود
ً
ً
تكثيف اجلهود لرت�سيخ الأمن واال�ستقرار
يف الداخل.
22
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 ...والفوج املجوقل والع�سكريني اجلرحى

كذلكّ ،
مقر الفوج
تفقد قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ّ
ّ
املجوقل يف غو�سطا ،حيث جال يف مراكزه واطلع على �أو�ضاعه
ثم اجتمع بال�ضباط والع�سكريني وز ّودهم
ون�شاطاته
التدريبيةّ ،
ّ
التوجيهات الالزمة.
وقد �أثنى العماد عون على م�سرية الفوج والإجنازات القتالية
ّ
املميزة التي ّ
خ�صو�صا يف مواجهة
حمطة،
حققها يف �أكرث من
ً
ّ
ٍ
داعيا الع�سكريني �إىل مزيد من اجلهوزية واال�ستعداد
الإرهاب،
ً
املهمات املرتقبة بروح ال�شجاعة وااللتزام املعهودة فيهم.
لتنفيذ
ّ
النوعية اال�ستباقية التي نفّ ذتها
ونوه قائد اجلي�ش بالعمليات
ّ
ّ
مديرية املخابرات خالل الأي��ام املا�ضية يف منطقة عر�سال،
ريا �إىل � ّأن توقيف الإرهابيني امل�س�ؤولني عن تفجريات بلدة
م�ش ً
ر�أ�س بعلبك بال�سرعة الق�صوى ،قد حال دون ا�ستمرارهم يف
ّ
خمططاتهم الإجرامية ،وجنّ ب املواطنني وقوع الكثري
تنفيذ
من ال�ضحايا يف �صفوفهم.
أك��د القدرة اال�ستخباراتية واال�ستعالمية
ويف هذا الإط��ارّ � ،
للجي�ش والتي ي�ستطيع بف�ضلها اجتثاث اخلاليا الإرهابية
ً
م�ضيفا � ّأن هذه القدرة
ومالحقتها يف خمابئها �أينما وجدت،
جنبا �إىل جنب مع موا�صلة الوحدات امليدانية مهاجمة
ت�سري
ً
مواقع التنظيمات الإرهابية على احلدود ال�شرقية ،وت�ضييق
اً
و�صول �إىل دحرها ب�صورة نهائية.
اخلناق عليها
وختم العماد عون مطمئنً ا �إىل � ّأن ا�ستقرار البالد هو يف حمى

ٍ
ظرف من الظروف.
اجلي�ش ،الذي لن ي�سمح بالعبث به حتت � ّأي
بعد ذلكّ ،
جراء
تفقد قائد اجلي�ش الع�سكريني اجلرحى من ّ
ّ
تعر�ضوا له يف منطقة البقاع ،حيث اطلع
حادث التفجري الذي ّ
ال�صحية ومتنّ ى لهم ال�شفاء العاجل.
على �أو�ضاعهم
ّ
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ا�ستقباالت
رئي�س الأركان

رئي�س الأركان ي�ستقبل وفو ًدا �أجنبية وحملية

نائب وزير الدفاع الروماين

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن حامت ملاّ ك نائب وزير
ال�سيد
الدفاع الروماين ل�ش�ؤون ال�سيا�سة الدفاعية والتخطيط
ّ
 Mircea Dusaعلى ر�أ���س ٍ
وفد م�شرتك من وزارت��ي الدفاع
الرومانيتني .وتناول البحث الأو�ضاع العامة يف لبنان
واخلارجية
ّ
واملنطقة ،واتفاقية التعاون الع�سكري بني جي�شي البلدين.
�صينيا برئا�سة
وفدا ع�سكر ًيا
وا�ستقبل اللواء الركن ملاّ ك ً
ً
ووفدا من ّ
املنظمة الدولية للتنمية وال�سالم
اللواء ً ،Xu Kunxia
برئا�سة الدكتور خ�ضر مو�سى.

وفد ع�سكري �صيني

وفد من ّ
املنظمة الدولية للتنمية وال�سالم

النائب الوليد �سكرية

النائبان �أنطوان �سعد و�أمني وهبه
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النواب ال�سادة :الوليد
كذلك ،ا�ستقبل رئي�س الأرك��ان
ّ
�سكرية� ،أنطوان �سعد و�أمني وهبه ،وا�ستعر�ض معهم �ش�ؤوناً
عامة.
كما التقى رئي�س املحكمة الع�سكرية العميد ح�سني
عبداللـه يرافقه ق�ضاة من �أجهزة املحكمة.
ومن ز ّوار رئي�س الأرك��ان ،الدكتور ريا�ض قهوجي ،ورئي�س
م�ؤ�س�سة املغفور له ال�شيخ �أب��و ح�سن ع��ارف ح�لاوي ال�شيخ
ح�سان حالوي ،ووفد من بلدتي الكحالة وعاليه ،و�آخر من
نادي اجلزيرة برئا�سة الدكتور منري عوي�ضة.

رئي�س املحكمة الع�سكرية مع وفد من الق�ضاة

الدكتور ريا�ض قهوجي

ال�شيخ ح�سان حالوي

وفد من بلدتي الكحالة وعاليه

وفد من نادي اجلزيرة
العدد 384
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ن�شاطات
رئي�س الأركان

ّ
ويتفقد
...
قاعدتي حامات
اجلويتني
والقليعات ّ

زار رئي�س الأرك��ان اللواء الركن
رئي�س الأركان يزور الواليات املتّحدة الأمريكية
لاّ
حامت م ك على ر�أ�س وفد من كبار
ال�ضباط الواليات املتّ حدة الأمريكية ،حيث عقد حمادثات �أركان يف وزارة الدفاع
الأمريكية (البنتاغون) .وتناولت املحادثات تعزيز التعاون بني اجلي�شني اللبناين
والأمريكي يف جمال التدريب والتجهيز.
تفهمه ملطالب اجلي�ش اللبناين يف ّ
ظل ت�صاعد التحديات
وقد �أبدى اجلانب الأمريكي ّ
جراء تعاظم املخاطر الناجمة عن الأحداث اجلارية
التي تواجهه يف هذه املرحلةّ ،
يف املنطقة والتجاذبات الإقليمية والدولية ،بالإ�ضافة �إىل الأ�ضرار املت�أتّ ية من النزوح
ال�سوري �إىل لبنان.
لاّ
حتدث رئي�س الأركان اللواء الركن م ك عن دور اجلي�ش اللبناين يف حماربة
بدورهّ ،
املقدمة �إىل اجلي�ش اللبناين ،ويف طليعتها
أهمية امل�ساعدات الأمنية
ّ
الإره��اب ،و� ّ
امل�ساعدات الأمريكية ،والتي ت�ساهم
إرهابية �إىل
يف منع و�صول املجموعات ال
ّ
�شواطىء املتو�سط ،وتهديد البلدان الغربية
و�أمريكا.
ويف اخل��ت��ام ع�ّب�رّ اجل��ان��ب الأم�يرك��ي
عن دعمه املطلق للجي�ش اللبناين،
والتقنية لأفراده،
املهنية
وثقته بالقدرات
ّ
ّ
واال�ستعداد لدعمه بالعتاد والأ�سلحة
املنا�سبة.

ت��ف� ّ�ق��د رئ��ي�����س الأرك�����ان
اللواء الركن حامت ملاّ ك،
قاعدتي حامات والقليعات
اجل��وي��ت�ين ،ح��ي��ث ج���ال يف
ّ
ّ
�أق�سامهما ،واط��ل��ع على
ن�شاطاتهما التدريبية وعلى الأعمال اجلارية لتطوير الإن�شاءات وا�ستكمال جتهيز
املدارج للطائرات املرتقب ّ
قريبا.
ت�سلمها ً
ؤك ًدا عزم القيادة على
وقد ّنوه رئي�س الأركان بجهود ال�ضباط والع�سكريني ،م� ّ
الطوافات والطائرات القتالية واال�ستطالعية،
اجلو وا�ستقدام املزيد من
تطوير �سالح
ّ
ّ
م�شددا على الدور الأ�سا�سي لهذا ال�سالح يف موا�صلة احلرب على الإرهاب عند احلدود
ً
النوعية التي ّ
حققها خالل املعارك ال�سابقة.
ال�شرقية ،والإجنازات
ّ
لاّ
داعيا الع�سكريني �إىل تكثيف التدريب القتايل والفنّ ي
وختم اللواء الركن م ك
ً
ً
ّ
والتقني على الطائرات والأعتدة اجلوية املت�سلمة حديثا ،ليكونوا على �أمتّ اال�ستعداد
املهمات املقبلة ب�أق�صى فعالية ممكنة.
لتنفيذ
ّ
ّ
كذلكّ ،
القوات اخلا�صة يف حامات ،حيث اطلع على �سري التدريب ،وا�ستعر�ض مترينً ا لتالمذة
تفقد رئي�س الأركان مدر�سة ّ
والتقنية.
القتالية
يتمر�سون فيه على املهارات
مدر�سة الرتباء،
ّ
ّ
ّ
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م�ؤمترات
معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ
والتحول
«تناق�ضات ال�صراع
ّ
يف العامل العربي» عنوان
امل��ؤمت��ر الإقليمي ال�سابع
الذي ّ
ينظمه كما يف كل عام
مركز البحوث والدرا�سات
اال�سرتاتيجية يف اجلي�ش
اللبناينُ .عقد امل��ؤمت��ر يف
فندق مونرو – بريوت برعاية
رئي�س اجلمهورية العماد
مي�شال عون ،و�شاركت فيه
�شخ�صيات وطنية ودبلوما�سية
وع�سكرية� ،إىل باحثني
و�أكادمييني من لبنان وبلدان
عربية و�إقليمية ودولية ،ومن
ّ
منظمات دولية.

امل�ؤمتر الإقليمي ال�سابع

والتحول يف العامل العربي
تناق�ضات ال�صراع
ّ
حفل اال�ستقبال

�سبق افتتاح امل�ؤتـمر حفل ا�ستقبال
يف النادي الع�سكري املركزي  -املنارة،
ح�ضره وزي��ر ال��دف��اع الوطني املهند�س
ال�صراف ممثلاً رئي�س
يعقوب ريا�ض
ّ
اجلمهورية العماد مي�شال عون ،النائب
قا�سم ها�شم ممثـلاً رئي�س جمل�س
ال��ن��واب نبيه ب��ري� ،أم�ين ع��ام جامعة
ال��دول العربية �أحمد �أبو الغيط ،نائب
غ�سان
رئي�س احلكومة وزي��ر ال�صحة ّ
حا�صباين ،وزير ال�صناعة ح�سني احلاج
ح�سن ،وزير ال�ش�ؤون االجتماعية بيار
بو عا�صي ،قائد اجلي�ش العماد جوزاف
ع��ون ،مدير ع��ام الأم���ن ال��ع��ام اللواء
ع��ب��ا���س اب��راه��ي��م ،وع���دد ك��ب�ير من
ال�شخ�صيات ال�سيا�سة والدبلوما�سية
واالقت�صادية والأكادميية.
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ال�صراف
الوزير ّ

يف كلمته ،لفت وزير الدفاع �إىل � ّأن
امل�ؤمتر الإقليمي ال�سابع ينعقد و�سط
ّ
والتطلعات؛
التحديات
الكثري من
ّ
حتديات ناجمة عن ا�ستمرار الت�صعيد
ّ
الع�سكري وال�سيا�سي يف منطقة ال�شرق
الأو�سط ،وما يرافق ذلك من تناق�ضات
و�إع�����ادة خ��ل��ط ل��ل���أوراق وال��ت��وازن��ات،
وان��ع��ك��ا���س ذل��ك كله على لبنان
ّ
التطلعات ،فهي
ب�شكل �أو ب�آخر� .أما
تلك املدفوعة ب��إرادة �صلبة من العهد
اجلديد بقيادة رئي�س اجلمهورية العماد
مي�شال ع��ون ،والتي تق�ضي بتجنيب
لبنان �إىل �أق�صى ح� ٍ�د ممكن� ،شبح
ّ
تلف املنطقة ،واالنطالق
الأزمات التي
يف ور���ش��ة النهو�ض ب��ال��دول��ة و�إ���ص�لاح
م�ؤ�س�ساتها ،مهما اعرت�ض ذلك من

م�صاعب وع��ق��ب��ات ،ف�لا منا�ص من
للتقدم
ت�ضافر اجلهود و�شبك ال�سواعد
ّ
�إىل الأم��ام والو�صول بالوطن �إىل �شاطئ
الأمان واال�ستقرار.
و�أ���ض��اف« :لي�س خ��اف� ً�ي��ا على �أح��د
� ّأن م�ؤ�س�سة اجلي�ش اللبناين ه��ي يف
ت�شكل
طليعة امل�ؤ�س�سات الوطنية التي
ّ
�أعمدة بنيان اال�ستقرار الوطني ،ال بل
حجر الزاوية فيه ،بعد �أن �أثبتت هذه
امل�ؤ�س�سة على �أر�ض الواقع وب�إمكاناتها
املحدودة ،جدارتها يف مواجهة الإرهاب،
دفاعا
وا�ستعدادها الالحمدود للت�ضحية
ً
عن وح��دة الوطن و�سيادته وا�ستقالله
و�سالمة �أرا�ضيه ومياهه ...من هنا،
ي�ضع رئي�س اجلمهورية يف ّ
�سلم �أولو ّياته،
تعزيز قدرات اجلي�ش� ،سواء بالإمكانات
املحلية املتاحة� ،أو من خالل التعاون
ً
انطالقا من حر�ص
مع الدول ال�صديقة،
هذه الأخرية على حماية ا�ستقرار لبنان،
ومن اجلهد الدويل امل�شرتك يف حماربة
الإرهاب ،والذي ي�ساهم لبنان فيه بكل

ما �أوتي من طاقات و�إمكانات».
و�أ���ش��ار ال��وزي��ر ال�����ص� ّ�راف �إىل � ّإن جناح
مركز البحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية
يف �إق��ام��ة ه��ذه امل ��ؤمت��رات ،ذات البعد
اال�سرتاتيجي الذي يتناول �أبرز املع�ضالت
وامل�شكالت التي تعانيها املنطقة،
اً
و�صول �إىل تو�صيف �أ�سبابها ال االكتفاء
بتو�صيف �أعرا�ضها ونتائجها فح�سب،
ٌ
دليل وا�ضح على امل�ستوى الفكري
لهو
والثقايف الرفيع الذي يتمتع به �ضباط
اجلي�ش ،وال�شعور العايل بامل�س�ؤولية لدى
قيادته جتاه ق�ضايا املنطقة ،كجزء ال
يتجز�أ من م�س�ؤولية لبنان الر�سالة ،يف
التنوع واالنفتاح واحل��وار،
ن�شر ثقافة
ّ
وتعبيد الطريق �إىل ال�سالم الذي تطمح
�إليه �شعوب املنطقة...

العماد عون

قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون �ألقى
كلمة ق��ال فيها« :للمرة ال�سابعة
يت�شرف اجلي�ش اللبناين
على التوايل،
ّ
با�ست�ضافة حلقة جديدة من حلقات
امل���ؤمت��ر الإق��ل��ي��م��ي اخل��ا���ص مبنطقة
ال�شرق الأو�سط ،ومب�شاركة نخبة من
واملفكرين ،املحليني
الأك��ادمي��ي�ين
ّ
والدوليني ،ما ي�شري ب�صورة وا�ضحة �إىل
جن���اح ه���ذا امل���ؤمت��ر خ�ل�ال ال�سنوات
الفائتة يف حتقيق الأه��داف والغايات
امل��رج� ّ�وة منه� ،أي ت�سليط ال�ضوء على

خلفيات الأزمات
ال�����ش��ائ��ك��ة التي
تعانيها املنطقة،
ب��ت�����ش��ع��ب��ات��ه��ا
ّ
و�أب�������ع�������اده�������ا
ال��ع��م��ي��ق��ة� ،إىل
ج���ان���ب اق��ت�راح
احللول املو�ضوعية
ملعاجلتها ب��روح
والتجرد
امل�س�ؤولية
ّ
واحليادية».
ول����ف����ت ق���ائ���د
اجلي�ش �إىل � ّأن «ال�صراع حول منطقة
ّ
يتوقف يف � ّأي حقبة
ال�شرق الأو�سط مل
من حقبات التاريخ ب�سبب موقعها
لكن
اجليو�سيا�سي واالقت�صادي املميز،
ّ
ال�����ص��راع ال��دائ��ر فيها ح��ال� ً�ي��ا يكاد
يكون الأخطر على الإطالق� ،إذ بات
يهدد البنية الأ�سا�سية لوحدة �أوطانها
ومتا�سك جمتمعاتها ،نتيجة تفاقم
العنف واح��ت��دام التناق�ضات وانت�شار
الإره����اب على نطاق وا���س��ع ،واتّ ��خ��اذ
ال��ن��زاع��ات القائمة �أب��ع��ا ًدا �سيا�سية
ّ
معقدة ،كما � ّأن هذا
و�إيديولوجية
تعدى ح��دود املنطقة ،ليطال
ال�صراع
ّ
ب�شظاياه العديد من القارات والدول على
�أك�ثر من �صعيد» ،وق��ال�« :إذا كان
ت�شابك امل�صالح الدولية حول الرثوات
ومناطق النفوذ يف املنطقة ،ي�شكل
ج��ز ًءا من ال�صراع القائم ،ف �� ّإن اجلزء
الآخر منه يكمن يف الأزمات الداخلية
التي تع�صف بالعديد من بلدانها ،والتي
�أ���ض��اف��ت �إىل امل�شكالت ال�سيا�سية
واالج��ت��م��اع��ي��ة امل��زم��ن��ة ،م�شكالت
طائفية و�إثنية و�أمنيةّ ،
ميثل الإرهاب
مب�سمياته و�أ�شكاله و�أ�ساليبه
فيها
ّ
املختلفة ،العن�صر الأك�ثر ق��درة على
ت ��أج��ي��ج ن��اره��ا وال��ل��ع��ب ع��ل��ى �أوت���ار
تناق�ضاتها».
و�شدد العماد عون على �أ ّنه «بات من
ّ
ال�ضروري تكثيف اجلهود الداخلية

والدولية ملواجهة هذا اخلطر ،ع�سكر ًيا
جنبا �إىل جنب مع
وثقافيا،
وفكر ًيا
ً
ً
تغليب البعد الوطني والإن�ساين على
ٍ
بعد �آخ��ر يف املعاجلات املقرتحة،
� ّأي
على ق��اع��دة ت ��أم�ين احل��ري��ة والعدالة
التنوع واحل�ضور الفاعل
وامل�ساواة واحرتام
ّ
ل�ل�أق� ّ�ل��ي��ات ،والإمي���ان بثقافة احل��وار
واالنفتاح وقبول الآخر».
و�أ�ضاف« :و�سط احلرائق التي جتتاح
وال��ت��ح��والت ال��ك�برى التي
املنطقة
ّ
ت�شهدها على �أكرث من �صعيد� ،آلينا
على �أنف�سنا يف اجلي�ش اللبناين �إعطاء
الأولو ّية الق�صوى للحفاظ على اال�ستقرار
ال��وط��ن��ي��� ،س��واء م��ن خ�ل�ال جهوزية
ا�ستعدادا
وحداتنا على احلدود اجلنوبية
ً
ملواجهة ما يخطط له العدو الإ�سرائيلي
�أو ع��ل��ى احل����دود ال�����ش��رق��ي��ة ملواجهة
التنظيمات الإره��اب��ي��ة �أو يف الداخل
ل�ضبط الأم��ن ومنع الإخ�لال ب��ه،»...
ٍ
ما�ض يف
ؤك ًدا � ّأن اجلي�ش اللبناين
م� ّ
حماية ه��ذا اال���س��ت��ق��رار ...ومطمئنً ا
�سالحا
اللبنانيني اىل � ّأن جهوزيته،
ً
وعتا ًدا ومعنويات ،هي اليوم �أف�ضل من
�أي وقت م�ضى...

فراج
العميد الركن �أبي ّ

�ألقى كلمة االفتتاح رئي�س مركز
البحوث وال��درا���س��ات اال�سرتاتيجية يف
اجلي�ش اللبناين ،ورئي�س اللجنة العامة
العدد 384
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م�ؤمترات
للم�ؤمتر العميد الركن فادي
��راج ،فعر�ض برنامج
�أب��ي ف� ّ
امل�ؤمتر وفعالياته و�أهميته
ع��ل��ى ال��� ُ��ص� ُ�ع��د الإقليمية
ريا �إىل �أ ّنه ينعقد
والدولية ،م�ش ً
التنوع واحلرية...
حتت �شعار
ّ
ّ
كل الآم��ال
ولفت �إىل � ّأن
م���ع���ق���ودة ع���ل���ى ح��ي��وي��ة
ال��ن��ق��ا���ش��ات وامل���داخ�ل�ات
وجديتها ،وعلى �صدور تو�صيات تكون
ّ
يف خدمة الباحثني واملكتبات العلمية،
و�أ�صحاب القرار...

�أبو الغيط

عقدت اجلل�سة العامة االفتتاحية
اجلراح
يف ح�ضور وزير االت�صاالت جمال
ّ
ممثلاً رئي�س احلكومة �سعد احلريري،
و�أمني عام جامعة الدول العربية �أحمد �أبو
الغيط ،والعميد الركن كلود احلايك
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون،
و�شخ�صيات �سيا�سية و�أمنية وباحثني...
ّ
م�ستهلها العميد
حت���دث يف
وق���د
ّ
فراج ،ثم كانت الكلمة
الركن �أبي ّ
لأمني عام جامعة ال��دول العربية الذي
التحوالت
ق��ال :نحن �أم��ام جملة من
ّ
والتغيرّ ات والعمليات التاريخية التي
تتفاعل يف طول املنطقة وعر�ضها ،وثمة
تتعر�ض �أمام
كيانات �سيا�سية تاريخية
ّ
�أعيننا خلطر الزوال .هناك دول ن�ش�أت
يف فرتات خمتلفة خالل القرن املا�ضي،
موحدة،
وا�ستمرت ككيانات وطنية
ّ
التفكك واالنفجار.
تواجه اليوم خطر
ّ
ال�ضغوط تتواىل على هذه الكيانات من
الداخل واخل��ارج يف الوقت ذات��ه ،العقد
االجتماعي الناظم لهذه املجتمعات
وثمة
م��ه� ّ�دد باالنق�سام ال��ك��ام��لّ ...
�سباق اليوم على وراثة هذه الكيانات
ال�سيا�سية �أو احل�صول على مناطق نفوذ
داخلها .ال �أحد يعلم �إن بد�أ التفكيك
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حد يقف ،ف�إذا
متى ينتهي� ،أو عند � ّأي ّ
انف�صمت ُع��رى ال��دول��ة الوطنية التي
عرفتها املنطقة العربية منذ اتفاق
�سايك�س  -بيكو ،يف ع�شرينيات
القرن املا�ضي ،ف� ّإن البديل �سيكون �شيئً ا
جميعا ،بيئة ا�سرتاتيجية
جديدا علينا
ً
ً
خمتلفة ت�ؤدي فيها اجلماعات الإرهابية
وامليلي�شيات والكيانات الطائفية بل
والقبائل والتحالفات املناطقية �أدوا ًرا
مت�صاعدة.
ّ
ومتنّ ى �أب��و الغيط �أن تكلل اجلهود
تتمكن من
اجلارية بالتوفيق ،و�أن
ّ
�إي��ق��اف م�سل�سل الفو�ضى والتفتيت
امل�ستمر منذ ما يربو على �ستة �أع��وام.
وقالّ � :إن دور اجلامعة العربية يف ت�سوية
حتديات ال �شك
الأزمات العربية يواجه ّ
فتحرك
جميعا،
�أ ّن��ك��م تر�صدونها
ً
ّ
اجلامعة مرهون ب��إرادة الدول الأع�ضاء،
ذلك أ� ّنها ال ّ
متثل �إرادة �أكرب منهم،
جت�سيدا لإرادتهم اجلماعية
تعد
ً
و�إمنا ّ
�إن اك��ت��م��ل��ت ،ول��ك��ل��م��ات��ه��م �إن
اجتمعت ،واجلامعة لي�ست م�ؤ�س�سة
تُعنى بال�سيا�سة فح�سب ،و�إمن���ا هي
بوتقة جامعة لكل جم��االت العمل
العربي امل�شرتك يف االقت�صاد والثقافة
تركز على هذه املجاالت
وغريها .وهي ّ
بالذات لأ ّنها تنطوي على � ٍ
أمل حقيقي
وتغر�س ثم ًرا للم�ستقبل .ولي�س معنى
هذا � ّأن اجلامعة تغفل دورها ال�سيا�سي �أو
تتنا�ساه ،و�إمنا هي حتر�ص على ممار�سته

بح�ساب ،عارفة
ما لها وما عليها،
ومن دون افتئات
على ر�ؤي���ة ال��دول
وقرارها ال�سيادي..
وب��ح��ي��ث ي��وظ��ف
ث���ق���ل اجل��ام��ع��ة
املعنوي والأخالقي
وال�����س��ي��ا���س��ي يف
امل��ك��ان وال��وق��ت
املنا�سبني...
وت��اب��ع« :ث� ّ�م��ة ت��غ�ّي�رّ ات اجتماعية
عميقة جتتاح املنطقة من �أق�صاها
�إىل �أق�صاها ،وال ميكن لأي جمتمع
عربي �أن ي� ّ�دع��ي ب ��أ ّن��ه مب��ن��أى عنها.
�أخطر هذه التغيرّ ات على الإطالق هو
�سكان
الطفرة ال�شبابية 60 :باملئة من ّ
املجتمعات العربية ت��ق� ّ�ل �أعمارهم
عاما ،هناك قوة ب�شرية هائلة
عن 29
ً
يتجاوز حجمها املئة مليون �شاب عربي
عاما .هذا
�أعمارهم ت��راوح بني  15و29
ً
ي�ستمر حتى العام ،2050
االجت��اه �سوف
ّ
وه���ذه «ال��ظ��اه��رة ال�شبابية» �إن جاز
التعبري ،ت�صحبها �أزمة عنيفة يف الهوية،
فجيل ال�����ش��ب��اب احل���ايل ه��و باليقني
اً
ات�صال بالعامل اخلارجي بواقع
الأكرث
�إت��اح��ة و�سائط االت�صال وتكنولوجيا
املعلومات على نطاق وا�سع ،وهو جيل
ممزق بني ما يراه على ال�شا�شات ،وما
ّ
يلم�سه ويعانيه يف واق��ع احل��ي��اة .وهو
� ً
أي�ضا �ضحية حلالة من العجز املزمن
عن �إيجاد «من��وذج تنموي» �أو �صيغة
اقت�صادية ناجحة ت�سمح با�ستيعاب هذه
الإمكانات الهائلة وحتويلها �إىل طاقة
من ٍو تدفع املجتمعات للأمامّ � .إن البع�ض
يقدر � ّأن املنطقة العربية يف حاجة �إىل
ّ
نحو  60مليون وظيفة خالل العقد القادم
ال�ستيعاب ه ��ؤالء ال�شباب و�إبعاد �شبح
البطالة عنهم ،والرقم وحده يك�شف
التحدي الذي نواجهه».
عن حجم
ّ
و�أ�ضاف« :ال يخفى � ّأن مثل هذه الطفرة

ال�شبابية ت�ضع الأوطان �أمام اختبارات
تتحدى ا�ستقرارها ،فاملجتمعات
�صعبة
ّ
ذات الثقل ال�شبابي الكبري �أكرث عر�ضة
للفورات واال�ضطرابات ،و�أكرث ميلاً �إىل
العنف ،والت�ضافر بني هذين العاملني،
االنفجار ال�سكاين والرتاجع االقت�صادي،
يخلق كتلة ح��رج��ة خ��ط��رة يتعينّ
على احلكومات واملجتمعات العربية
تفادي الو�صول �إليها» .و�أ�ضاف« :البيئة

الدولية والإقليمية ال ت�ساعد على التئام
الأو�ضاع يف املنطقة العربية ،بل تدفع
ً
ظروفا تف�ضي �إىل املزيد
لتفاقمها وتخلق
وتفككها ،فهناك
من ت�شرذمها
ّ
� اًأول حالة م��ن ان��ع��دام اليقني يف قمة
النظام الغربي .ثمة �صعود يف االجتاهات
ال�شعبوية ال تخطئه عني ،ويتعينّ علينا
�أن نراقب بدقة تبعاته على منطقتنا،
وعلى العالقات العربية الغربية ب�صفة
ثانيا ،ع��ودة ملا ي�شبه
عامة .وهناك
ً
التناف�س على املنطقة ب�ين �أق��ط��اب
النظام الدويل ،ولي�س من الوا�ضح بعد �إىل
ؤكد
�أين �سيقود هذا التناف�س ،ولكن امل� ّ
�أ ّننا نلم�س ب��وادر غري طيبة القت�سام
النفوذ.»...
لاً
و�أردف قائ « :ي�ضاف �إىل ذلك حالة
والرتب�ص من جانب قوى �إقليمية
التنمر
ّ
ّ
ت��رى يف ح��ال��ة ال�سيولة فر�صة يتعينّ
اقتنا�صها ،وغنيمة ينبغي الفوز بها .وال

نن�سى � ّأن ا�ستمرار الق�ضية الفل�سطينية
من دون ّ
حل يفر�ض على الدول املحيطة
ب�إ�سرائيل ومنها لبنان� ،أعباء �أمنية
م�ضاعفة .وال �شك � ّأن ه��ذه امل �� ّؤث��رات
اخلارجية �سواء من النظام الدويل �أو من
الإقليم املحيط ،تلقي بظاللها على
ال�صراعات الدائرة يف املنطقة العربية،
فها هي ح��روب الوكالة التي كانت
قد توارت مع �أفول زمن احلرب الباردة،
ّ
لتطل بر�أ�سها
تعود
م��ن ج��دي��د .وهي
ح������روب ع��ال��ي��ة
التكلفة ،هائلة
ال�ضحايا ،وع��ادة
مت��ت��د ل��ف�ترة
م���ا
ّ
زم��ن��ي��ة ط��وي��ل��ة،
لأ ّنها تدار بوا�سطة
�أطراف خارجية ال
تعاين جمتمعاتها
وغالبا ما
ويالتها،
ً
يكون ل��دى هذه
الأطراف اال�ستعداد
لال�ستمرار يف ّ
�ضخ ال�سالح والدعم املادي
ّ
تتحقق �أهدافها� ،أو �أن حترم
�إىل �أن
خ�صومها من حتقيق �أهدافهم ،و�سواء
ت�صارع الكبار �أم ت�صاحلوا ف� ّإن املنطقة
ت�صري يف زم��ن التناف�س ال���دويل �أك�ثر
ً
وتعر ً�ضا ملخاطر االنق�سام».
انك�شافا ّ

�أعمال امل�ؤمتر

يف املرحلة الأوىل من �أعمال امل�ؤمتر،
حت���دث ال�سفري ال��رو���س��ي �ألك�سندر
ّ
ً
تطورات الأحداث
زا�سبيكني
م�ستعر�ضا ّ
يف العامل خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية،
وخ�صو�صا خ�لال الأح���داث الدموية يف
ً
ال�شرق الأو�سط ،وبعد ذلك يف �أوكرانيا،
وق��ال � ّإن رو�سيا دع��ت منذ البداية �إىل
ت�سوية �سيا�سية �سلمية للنزاعات من
خ�لال �إج��راء ح��وار وطني ت�شارك فيه
ؤك ًدا �أ ّنها
كل
مكونات املجتمع ...م� ّ
ّ
ّ
احلل ال�سلمي،
جتري ات�صاالت يف �سبيل

ويف الوقت نف�سه ت�ساعد يف مكافحة
الإرهاب ،وتقدم امل�ساعدات الإن�سانية...
و� ّأن رو�سيا متار�س ا�سرتاتيجية التوازن
ال��دويل و�إق��ام��ة نظام التعددية وت�أمني
الأم��ن واال�ستقرار وت�سوية النزاعات،
والبند الأول فيها مكافحة الإره��اب،
لأ ّنه م�شكلة عاملية تهدد اجلميع...

ّ
ال�صقال

رئي�س جمل�س �إدارة ملتقى الت�أثري املدين
ّ
ال�صقال ،ر�أى � ّأن يف ال�شرق
املهند�س فهد
الأو�سط ثالثة م�شاريع �إقليمية هي،
امل�شروع ال�صهيوين ،وامل�شروع الإي��راين،
وامل�شروع الرتكي.
التكهن
ولفت �إىل �أ ّن��ه من ال�صعب
ّ
مب��واق��ف الرئي�س الأم�يرك��ي دون��ال��د
ترامب ،والرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني،
وال�����ص�ين ...ف�ضلاً ع��ن ك��ون االحت��اد
حاليا يف �إعادة ترتيب
الأوروب��ي م�شغول
ً
�أو�ضاعه .واعترب � ّأن ك�ًلماً من ه ��ؤالء
يبحث عن دو ٍر له يف توليد �شرق �أو�سط
جديد ي�ستجيب مل�صاحله بالتزامن مع
انتهاء �صالحية معاهدة �سايك�س –
بيكو.

افرام

�ألقى �أنطوان عويط كلمة املهند�س
نعمت افرام ومما جاء فيهاّ � ،إن عاملنا
العربي يواجه التف�ضيل ما بني �إرهاب
متوح�ش� ،أو ���ص��راع مذهبي م�ستعر،
وما بني ا�ستقرار ت� ّؤمنه ديكتاتوريات
ظ�لام��ي��ة �أو ف��و���ض��ى عبثية ت�ضرب
الد�ساتري والأنظمة ...ما �أ�صاب وي�صيب
عاملنا العربي هو خلل بنيوي يف مقاربة
هاتني الثابتتني .ففي الفهم اخلاطئ
ملفهوم احلرية والكرامة الفردية ،كان
الوقوع يف �أ�سر الطائفية واملذهبية .ويف
ممار�سات منحرفة يف �إدارة �ش�ؤون الأوطان
كان الوقوع يف �شرك الفو�ضى والثورات
واحلروب...
بعد ذلك ت��و ّزع امل�شاركون يف ثالث
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م�ؤمترات
جم��م��وع��ات عمل ناق�شت
ث�ل�اث حم����اور م��ه��م��ة هي
وت�ضمنت:
موا�ضيع ال�ساعة
ّ
 -1م�ستقبل ال�شرق الأو�سط
يف ظ��ل ال�����ص��راع��ات الدولية
(مو�سكو ،وا�شنطن ،بكني)
ويف ّ
ظل ال�صراعات الإقليمية
(العدو الإ�سرائيلي ،تركيا،
�إيران).
ّ
 -2م�ستقبل الأق��ل��ي��ات
يف ال�����ع�����امل ال����ع����رب����ي يف
ّ
ظ��ل ال�����ص��راع��ات ال��دول��ي��ة والإقليمية
اجليو�سرتاتيجية واالقت�صادية.
 -3هل تنعك�س تداعيات احلروب يف
امل�شرق العربي على ر�سم حدود جديدة
(�سايك�س -بيكو)2؟

الذين �شاركوا يف �أعماله و�أ�سهموا يف
�إجناحه .كما عر�ض نتائجه الإيجابية،
ال�سيما تبادل الطروحات والأفكار حول
والتحول يف العامل
تناق�ضات ال�صراع
ّ
بروح مهنية ومو�ضوعية.
العربي ٍ

اجلل�سة اخلتامية والتو�صيات

جمموعة العمل الأوىل

اختتمت �أع��م��ال امل���ؤمت��ر ب ��إع�لان
جمموعات العمل التو�صيات النهائية
للموا�ضيع املطروحة .وكان قد افتتح
ٍ
بكلمة �ألقاها
برنامج اليوم الأخ�ير
فراج،
مدير املركز العميد الركن �أبي ّ
تلتها كلمات مديري اجلل�سات.
ف��راج
و�شكر العميد ال��رك��ن �أب���ي ّ
اجل��ه��ات ال��راع��ي��ة للم�ؤمتر ،وجميع
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ت��ر�أ���س ه��ذه املجموعة ال��وزي��ر ال�سابق
عدنان ال�سيد ح�سني ،وقد ُ
خل�صت �إىل
�صياغة تو�صياتها وفق الآتي:
• دول � ًي��ا :معرفة امل��ت��غ�ّي�رّ ات الدولية
والعاملية مبا يف ذلك م�صالح القوى الدولية
الكربى يف العامل العربي وال�شرق الأو�سط،
متهيدا ل�صوغ عالقات ترعى امل�صالح
ً
التبعية
املتبادلة من دون الوقوع يف دائرة
ّ

تهدد
املطلقة التي ّ
الدول واملجتمعات
العربية .و�إذا كان
العامل العربي �أول
امل��ت�����ض� ّ�رري��ن من
الإره������اب ،ف���� ّإن
امل�س�ؤولية الدولية
تقت�ضي التعاون
م�����ع امل��ج��ت��م��ع
ال���دويل ملكافحة
الإره��اب ب�ضربات
ع�������س���ك���ري���ة
و�أمنية ا�ستباقية،
و�سيا�سيا
وبتجفيف منابعه فكر ًيا
ً
واقت�صاد ًيا.
نظام
• �إقليم ًيا :العمل على �إن�شاء
ٍ
إقليمي �شرق �أو�سطي-عربي� ،أي مع
�
ٍ
دول اجل��وار الإقليمي (تركيا� ،إي��ران،
�أثيوبيا)؛ نظام يحرتم القانون الدويل،
ّ
ويحقق التعاون
املعنية،
ووح��دة ال��دول
ّ
وال��ت��ك��ام��ل ال��وظ��ي��ف��ي-االق��ت�����ص��ادي
واالجتماعي والتكنولوجي -مبعزلٍ عن
النزاعات ال�سيا�سية بني احلكومات.
وبالتايل ال يتعار�ض مع التعاون العربي-
املتو�سطي ،وال يجب �أن يتعار�ض مع
العمل العربي امل�شرتك على الرغم من
املالحظات ال�سلبية الراهنة.
• عرب ًيا :العمل على �إن�شاء قوة ع�سكرية

بعيدا عن �سيا�سة
عربية م�شرتكة
ً
املحاور بهدف التدخل لوقف النزاعات
الداخلية و�صون الأمن العربي ال�شامل.
والتنبه �إىل �ضرورة اعتماد املفهوم ال�شامل
ّ
للأمن :اقت�صاد ًيا باحلفاظ على املوارد
والرثوات العربية يف �إطار التنمية الذاتية
إعالميا ،من خالل الرتكيز
ثقافيا و�
ً
ً
دفاعا عن الوحدة
على فكرة املواطنة
ً
الوطنية ورف�ض الفرز بني مواطني الدولة
على �أي � ٍ
أ�سا�س كان ،وال�سعي احلثيث
مع و�سائل الإعالم العربية لبلورة ثقافة
بعيدا ع��ن التحري�ض الفئوي
مدنية
ً
يف �إط��ار ا�سرتاتيجية �إعالمية عربية،
والعمل لإقامة الدولة العربية احلديثة
والتم�سك
يف �إطار االنفتاح على العامل
ّ
بالقيم الوطنية والعربية.
و�أ���ش��ارت ه��ذه التو�صيات �إىل ق�ضية
فل�سطني ،ق�ضية العرب الأوىل من حيث
مركز اال�ستقطاب الإقليمي وال��دويل،
املهددة لل�سلم والأمن
وب�ؤرة التوتّ ر الدائم
ِّ
الدوليني .ور�أت � ّأن �إيجاد احلل العادل
لهذه الق�ضية م�س�ؤولية عربية وعاملية،
بالتزامن م��ع وق��ف النزيف العربي،
حيث �أكرب معدل للتَّ هجري والنزوح منذ
احلرب العاملية الثانية .وما �أزمة النزوح
ال�سوري يف لبنان والدول املجاورة �سوى داللة
على تهديد الأمن الوطني والأمن الدويل،
حد للحروب الأهلية
ما يفر�ض و�ضع ّ
والإقليمية املدعومة دول� ً�ي��ا يف العامل
العربي.
وحيا املجتمعون وامل�شاركون اجلي�ش
ّ
لرد العدوان
اللبناين يف جهوده الوطنية ّ
الإ���س��رائ��ي��ل��ي وم��ك��اف��ح��ة الإره����اب
�شاكرين مركز البحوث والدرا�سات
الإ�سرتاتيجية ،و�آم��ل�ين ال��ت��ع��اون مع
مراكز البحث العلمي واال�سرتاتيجي
على امل�ستويني العربي والعاملي.

جمموعة العمل الثانية

انعقدت جمموعة العمل الثانية برئا�سة
القا�ضي الرئي�س �شكري �صادر ،وانتهت

�إىل تو�صيات من
�أبرزها:
• تفعيل احل��وار
ع���ل���ى م�����س��ت��وى
ال� ُن��خ��ب العربية
وال���ع���م���ل ع��ل��ى
االرتقاء باخلطاب
الديني �إىل م�ستوى
امل�س�ؤولية الوطنية.
• ال��ع��م��ل على
حت��ق��ي��ق ال���دول���ة
امل��دن��ي��ة وت��ع��زي��ز
امل�����������ش�����ارك�����ة
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة مب���ا ي�����ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ة
الدميقراطية التمثيلية.
• االت���ف���اق ع��ل��ى جيو�سرتاتيجية
م�شرتكة للعامل ال��ع��رب��ي ت� ّ
�وف��ق بني
تذليل اخلالفات واحلفاظ على حقوق
الأق��ل��ي��ات ،وال�ترك��ي��ز على م�صالح
وعوامل ا�سرتاتيجية م�شرتكة.
• التزام املواثيق والعهود الدولية ال�ضامنة
حلقوق الإن�سان واملواطن ،وف�صل الدين
عن الدولة ،و�ضمان �صياغة ت�شريعات
حتد من التمييز وت�ؤكد على
وطنية،
ّ
امل�ساواة بني جميع املواطنني ،و�إع��ادة
النظر باملناهج الرتبوية ،بهدف تر�سيخ
مفهوم املواطنة وثقافة االختالف.
• �إ�شاعة اخلطاب التنويري ،الذي ي�سمح
التع�صب
بتجاوز
ّ
وع��������دم �إث��������ارة
النعرات الطائفية
�أو امل��ذه��ب��ي��ة �أو
ال�سيا�سية ،وحل
النزاعات بالطرق
ال�سلمية.
• تر�سيخ مبد�أ
���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون
واحلكم الر�شيد
ودول��ة امل�ؤ�س�سات،
وتر�سيخ االنتماء
ال��وط��ن��ي ،وتعزيز

التنمية امل�ستدامة والعدالة االجتماعية
وتفعيل دور املجتمع املدين ،ون�شر ثقافة
احلوار وال�سالم بني احل�ضارات والأديان...

جمموعة العمل الثالثة

تو�صلت م��داوالت جل�سات جمموعة
ّ
العمل الثالثة ال��ت��ي تر�أ�سها ال�سفري
نا�صيف حتّ ي �إىل جملة اق�تراح��ات
وخال�صات �أبرزها:
• �إ���ص�لاح هيكلي جلامعة ال��دول
ال��ع��رب��ي��ة ،لتكون �أك�ث�ر ق���درة على
التحديات التي نعي�شها يف
التعامل مع ّ
املنطقة.
• دع����وة الأم��ي��ن ال���ع���ام للجامعة
للقيام مببادرات يف �إطار الدبلوما�سية
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م�ؤمترات
اال�ستباقية والوقائية ،الحتواء
اخل�لاف��ات ال��ع��رب��ي��ة ومنع
ت� ّأججها ،وتهيئة مناخات
ت�سمح بت�سوية اخل�لاف��ات
العربية.
حِ
• معار�ضة �أي تغيري لدود
الدول العربية واحلفاظ على
الوحدة الرتابية.
• ت�شجيع ثقافة نقد الذات
واحل��وار البنّ اء ،بغية معاجلة الق�ضايا
اخل�لاف��ي��ة ...وتعزيز ال��وح��دة الوطنية
و�صيانتها ،وت��ع��زي��ز مفهوم املواطنة
والتعددية يف �إطار الوطن
التنوع
واحرتام
ّ
ّ
الواحد.
• �إعطاء م�ضمون فعلي للهوية العربية
اجلامعة م��ن خ�لال تعزيز الت�ضامن
العربي وامل�صالح العربية امل�شرتكة،
والدفع نحو بلورة ا�سرتاتيجيات عربية
تهم
م�شرتكة يف خمتلف املجاالت التي ّ
املواطن العربي والبيت العربي.
ك ُر ٍ
كن
• تعزيز الأم��ن االجتماعي َ
�أ�سا�سي يف حماية الن�سيج الوطني ،وذلك
من خالل بلورة �سيا�سة تنموية �إن�سانية
�شاملة ،وتعزيز التكامل العربي يف
خمتلف املجاالت.
• العمل على بلورة الأولويات العربية يف
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تعزز �إمكان �إجراء
موحدةّ ،
ا�سرتاتيجية ّ
ح��وارات ناجحة و�ضرورية مع كل من
تركيا و�إيران.
• الت�أكيد على مركز ّية الق�ضية
التحرك العربي
الفل�سطينية ،و�ضرورة
ّ
اجلماعي يف الأمم املتحدة ويف خمتلف
امل��ن��ت��دي��ات وامل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ةُ ،بغية
التو�سعية والعن�صرية
�إف�شال ال�سيا�سات
ّ
ٍ
ٍ
كامل
الإ�سرائيلية والدفع نحو تنفيذ
لقرارات الأمم املتحدة ذات ال�صلة...
والتطرف والت�أكيد على
• نبذ الإرهاب
ّ
�أول��و ّي��ة اعتماد �سيا�سة �شاملة ملحاربة
التطرف.
الإرهاب واجتثاث ج�سور
ّ
• العمل على مواجهة ال�سيا�سات
تهدد
والعقائد املذهبية والطائفية التي
ّ
الن�سيج الوطني لِلدول العربية.
أهمية خا�صة لق�ضية ال�شباب
• ايالء � ّ

ال����ع����رب����ي ،م��ن
خ���ل��ال ال��ع��م��ل
ع���ل���ى حم���ارب���ة
ال��ب��ط��ال��ة وتعزيز
التعليم النوعي،
وتخ�صي�ص منح
درا���س��ي��ة عربية
ّ
توفر فر�ص التعليم
والنجاح...
• ت���ع���زي���ز دور
م��راك��ز البحوث
والدرا�سات التي تعمل يف �إط��ار عربي،
التطور العلمي وهو ال�شرط
بغية تعزيز
ّ
ال�ضروري لإحداث تنمية عربية �شاملة.
يف ختام امل�ؤمتر� ،أقيم حفل تكرمي
واملمولة ،ح�ضره ع�ضو
للجهات الراعية
ّ
املجل�س الع�سكري اللواء الركن جورج
�شرمي ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جوزاف
ّ
وممثلون عن هذه اجلهات من
عون،
ملتقى الت�أثري امل��دين ،وغرفة التجارة
وال�صناعة يف بريوت وجبل لبنان ،و�شركة
طريان ال�شرق الأو�سط  ،MEAوجمعية
امل�صارف ،وم�صرف فرن�سبنك ،ومعهد
با�سل فليحان املايل� ،إىل جانب م�س�ؤويل
مراكز الدرا�سات والأبحاث والفاعليات
التي �شاركت يف امل��ؤمت��ر ،و�شخ�صيات
�إعالمية وفكرية وثقافية .و�أعقب
غداء على �شرف امل�شاركني.
احلفل
ٌ

م�شاريع
ومبادرات

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

مر بها الوطن،
«اجلي�ش اللبناين الذي �أثبت على مدى ال�سنوات ويف �أكرث من حمطة مف�صل ّية ّ
اً
ي�ضم � ً
كر�ست علمها ودرا�ساتها
أي�ضا
القوة والطاقةّ ،...
�أ ّنه ّ
�صمام الأمان وم�صدر ّ
عقول وطاقات ّ
حت�صنه وحتمي ثرواته.»...
خلدمة الوطن ور�سم الر�ؤى امل�ستقبلية التي ّ
هذه الكلمات لوزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض ال�صراف خالل متثيله رئي�س اجلمهورية
العماد مي�شال عون ورئي�س احلكومة �سعد احلريري يف رعاية احتفال �إطالق ا�سرتاتيجية اجلي�ش
املمولة من االحتاد الأوروبي ،والتي يتعاون على تنفيذها ّ
كل من مديرية
للطاقة امل�ستدامة واملياهّ ،
الهند�سة يف اجلي�ش وم�شروع «�سيدرو» التابع لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي.

ا�ست ّ
ُهل االحتفال بن�شيدي االحت��اد
الأوروب���ي والوطني اللبناين� ،أعقبهما
ّ
لكل من مدير م�شروع
عر�ض �إيجاز
«����س���ي���درو» ال��دك��ت��ور ح�����س��ان علي
ح��راج��ل��ي ،وامل��ق��دم املهند�س يو�سف
حريقة م��ن م��دي��ري��ة الهند�سة حول
أهمية ا�سرتاتيجية الطاقة امل�ستدامة
� ّ
اخل��ا���ص��ة باجلي�ش اللبناين وم��راح��ل
امل�شروع واخل��ط��وات التي متّ �إجنازها
لغاية تاريخه.
ث� ّ�م تعاقب على الكالم ك� ّ�ل من:

�إطالق ا�سرتاتيجية
اجلي�ش للطاقة
امل�ستدامة واملياه

املن�ش�آت الع�سكرية
م�شاريع خ�ضراء
احل�ضور والوقائع

�أقيم االحتفال يف النادي الع�سكري
املركزي – املنارة يف ح�ضور ّ
كل من وزراء
الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض ال�صراف،
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الطاقة �سيزار �أبي خليل ،البيئة طارق
(ممث ً
ّ
ال بالدكتور جوزيف
اخلطيب
الأ���س��م��ر) ،االت�صاالت جمال اجل��راح،
االقت�صاد وال��ت��ج��ارة رائ��د خ���وري ،ووزي��ر
الدولة للتخطيط
مي�شال ف��رع��ون،
�إىل ج��ان��ب قائد
اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد
ج�������وزاف ع����ون،
ورئي�س الأرك��ان
ال���ل���واء ال��رك��ن
ح�������امت م��ل�اك
وممثلني عن وزراء
و�شخ�صيات ر�سمية
ودب���ل���وم���ا����س���ي���ة
وع�سكرية.

رئي�سة بعثة االحت��اد الأوروب��ي يف لبنان
ال�سفرية كري�ستينا ال���س��ن ،ممثلة
الأمني العام للأمم املتحدة ال�سيدة �سيغرد
كاغ ،قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون،
وزير الطاقة واملياه �أبي خليل ،وممثل وزير
البيئة ،ووزير الدفاع ال�صراف.

الوزير ال�صراف

قال الوزير ال�صراف� :إن اجلي�ش ،هذه
جت�سد الأمن واال�ستقرار،
امل�ؤ�س�سة التي
ّ
وت��ذود عن احل��دود وت��واج��ه � ّأي اعتداء
يطاول الوطن و�أهله ،تالحق الإرهاب
وحتاربه ،هي نف�سها امل�ؤ�س�سة التي وجدت
معنية باحلفاظ على موارد لبنان
نف�سها
ّ
الوطنية وحماية خمزونه اال�سرتاتيجي،
ور���س��م ر�ؤي���ة م�ستقبلية خل��دم��ة هذه

الأهداف الوطنية ال�سامية ...فاجلي�ش
ي�ضم يف �صفوفه ال�ضباط
اللبناين الذي
ّ
والع�سكريني ،وال��ذي �أثبت على مدى
ّ
ٍ
مف�صلية
حمطة
�سنوات ويف �أكرث من
ّ
�صمام الأمان وم�صدر
مر بها الوطن� ،أ ّنه ّ
ّ
أي�ضا عقوالً
ي�ضم � ً
ال��ق� ّ�وة وال��ط��اق��ة...
ّ
ٍ
كر�ست علمها ودرا�ساتها يف
وطاقات
ّ
خدمة الوطن ور�سم ال��ر�ؤى امل�ستقبلية
حت�صن البلد وحتمي ثرواته...
التي ّ
و�أ����ض���اف :ال��ي��وم ب���ات ال��ت��ف��ك�ير يف
�ح.
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج� ّ�ددة �أك�ث�ر م��ن م��ل� ّ
لكن
�وم��ا م���ا...
ّ
فالنفط �سين�ضب ي� ً
ت�ستمر و�سي�ؤدي
املتجددة �سوف
الطاقة
ّ
ّ
تلوث البيئة،
ا�ستخدامها �إىل
ّ
احلد من ّ
ً
ف�ضال ع��ن �أ ّن��ه��ا �ستكون يف متناول
اجلميع ،وب��ال��ت��ايل ف���� ّإن ا�ستخدامها
�سيكر�س مبد�أ العدالة بني الدول.
ّ
و�أ�شار الوزير ال�صراف� :إىل � ّأن �إطالق
ا�سرتاتيجية اجلي�ش للطاقة امل�ستدامة
ي�شكل اخلطوة الأوىل يف م�سرية
واملياه
ّ
طويلة يحتاج لبنان �إليها لتطبيقها
ا�ستمر اجلهد وجنحنا يف
عمليا ،و�إذا ما
ً
ّ
و�ضع هذه اال�سرتاتيجية مو�ضع التنفيذ،
ف� ّإن مفاعيلها �سوف تكون �إيجابية،
�سيتمكن اجلي�ش اللبناين من
�إذ
ّ
معداته و�أ�سلحته ،و�سينعك�س
حتديث
ّ
ذل��ك على �أ�ساليب ت��دري��ب �ضباطه
وع�سكرييه ،من خالل اعتماد تقنيات
حديثة ومتطورة ،و�سيخفّ ف عن كاهل
اخلزينة الكثري من الأع��ب��اء املالية،
و�سيفتح الباب �أمام �إيجاد فر�ص عمل

ّ
احلد من
و�سيحقق �إجن��ازًا يف
لل�شباب،
ّ
تلوث البيئة.
ّ
لاً
وتوجه الوزير ال�صراف �إىل احل�ضور ،قائ :
ّ
�إ ّننا اليوم نطمح و�إ ّياكم للعمل �سو ًيا يف
يج�سد
�سبيل �إجن��اح هذا امل�شروع الذي
ّ
ً
�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص.
وهذا الإجناز بالطبع� ،إذا ما ّ
حتقق ،ف�إ ّنه
�سيرتك مفاعيله على ك� ّ�ل ال�صعد،
الع�سكرية واالقت�صادية واالجتماعية
والإن�سانية والبيئية...

الوزير �أبي خليل

 ب���دوره ،ع� رّّب� وزي��ر الطاقة �سيزار �أب��ي
خليل ع��ن ����س���روره ب���إر���س��اء مفهوم
الأم��ن الطاقوي يف �أدب��ي��ات احلكومة
والإدارة و�سلوكياتهما ،ويف القطاعات
الع�سكرية ،و�أ�شار �إىل ا�ستخدام الطاقة
ال�شم�سية يف ع� ّ�دة من�ش�آت حكومية
ان�سجاما مع احتياجاتها
يف لبنان...
ً
امل��ت��زاي��دة للطاقة
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة
واحلرارية.
�سيتم
و�أ���ض��اف:
ّ
تركيب حمطات
ط��اق��ة �شم�سية
من��وذج��ي��ة على
ع�������ش���ر م����ب� ٍ
���ان
ح���ك���وم���ي���ة يف
ٍ
مبان
طليعتها 4
ت���اب���ع���ة ل�������وزارة
ال��دف��اع واجلي�ش

و�سيتم تعزيزها من خالل
اللبناين،
ّ
تبادل الكميات املنتجة وامل�ستهلكة
مع م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان ،ما �سي�ؤدي
�إىل تخفي�ض فواتري الكهرباء واملازوت،
ويجعل من�ش�آت اجلي�ش اللبناين م�شاريع
خ�ضراء من حيث الت�صنيف الطاقوي
والبيئي...

الوزير اخلطيب

من جهته� ،ألقى الدكتور جوزيف
ّ
ممثلاً وزير البيئة الأ�ستاذ طارق
الأ�سمر
ً
اخلطيب ،كلمة عر�ض فيها واق��ع
البيئة يف لبنان والتغريات املناخية التي
ي�شهدها ،وال��درا���س��ات التي تقوم بها
ّ
املتعلقة بالطاقة
الوزارة ،ال �سيما تلك
أك���د ال��دع��م الكامل
امل��ت��ج��ددة ...و� ّ
مل�شروع «�سيدرو» يف اجلي�ش اللبناين
�سيقدم حلولاً اقت�صادية وبيئية
ال��ذي
ّ
واجتماعية مل�شاكل الطاقة يف لبنان.
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م�شاريع
ومبادرات
قائد اجلي�ش

يف كلمته ،قال قائد اجلي�ش العماد
ع��ون« :ي�سري بنا ه��ذا اللقاء �إىل �أحد
الأدوار الرئي�سة للم�ؤ�س�سة الع�سكرية وهو
الدور الإمنائي ،فاجلي�ش اللبناين ومنذ �أن
ارت�سمت املالمح الأوىل لن�ش�أته يف العام
 1916مع ت�أ�سي�س فرقة «ال�شرق» �آنذاك
يوما عن
ولغاية تاريخه ،مل ينقطع ً
باملهمات الإمنائية والإن�سانية
القيام
ّ
من امل�ساهمة يف بناء املن�ش�آت العامة،
�شق الطرقات يف املناطق النائية
�إىل ّ
و�إق��ام��ة اجل�سور� ،إىل �أع��م��ال الإغ��اث��ة
والإنقاذ خالل احلروب والأحداث الأمنية
والكوارث الطبيعية ،وغريها الكثري
من الن�شاطات على ام��ت��داد م�ساحة
الوطن.
ّ
ومبوازاة ذلك كله ،حر�صت امل�ؤ�س�سة
با�ستمرار على تطوير نف�سها واالهتمام
ب��ال�����ش ��ؤون احل��ي��ات��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
للع�سكريني��� ،س��واء باالعتماد على
�إمكاناتها الذاتية� ،أو بالتعاون مع
هيئات املجتمع املدين .وها نحن اليوم
ّ
بكل فخ ٍر واعتزاز ا�سرتاتيجية
نطلق
اجلي�ش للطاقة امل�ستدامة واملياه ،مببادرة
كرمية من م�شروع «�سيدرو» وبالتعاون
مع مديرية الهند�سة يف اجلي�ش� ،آملني
ّ
حتقق هذه اال�سرتاتيجية الأه��داف
�أن
املرجوة منها يف �أ�سرع وقت ممكن».
ّ
و�أ�ضاف« :يف زمن التحديات وامل�شكالت
االق��ت�����ص��ادي��ة ،حيث احل��اج��ات تفوق
الإمكانات ،والواقع ال�صعب يقف حجر
قررنا باال�شرتاك
عرثة �أمام التطلعاتّ ،
مع م�شروع «�سيدرو»� ،أن نبادر �إىل العمل
ملح ...و�أن نبد�أ امل�سار
حيوي
يف قطاع
ّ
ٍّ
من نقطة ما� ،إذ �إ ّن��ه من غري املقبول
يف ع�صر ثورة املعرفة والتكنولوجيا �أن
نقف على ر�صيف االنتظار وال نبادر،
كما �أ ّنه من غري املقبول �أن ال ن�ستثمر
ما لدينا من طاقات وخربات ،وقبل ّ
كل
�شيء من �إرادة وع��زم على تعزيز فر�ص
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خ�صو�صا و� ّأن
التطوير والنهو�ض بامل�ؤ�س�سة،
ً
ي�ضم �شريحة وا�سعة من ال�شعب
اجلي�ش
ّ
اللبناين ،وبالتايل ف� ّإن � ّأي ن�شاط �إمنائي
يتجز�أ من الإمناء
فيه ،يعترب ج��ز ًءا ال
ّ
الوطني ال�شامل .وال ّ
�شك يف � ّأن اخلطوات
التمهيدية التي حققناها حتى الآن،
واملتمثلة بتجهيز معهد التعليم
والكلية احلربية ب�أنظمة ت�سخني مياه
ال�شم�سية� ،إنمّ ا متثل
تعمل على الطاقة
ّ
ً
�صاحلا لتعميم هذه التجربة على
أ�سا�سا
� ً
خمتلف وح���دات اجلي�ش يف امل��راح��ل
املقبلة».
وت��اب��ع ق��ائ��د اجل��ي�����ش« :كلنا �أم��ل

وثقة� ،أن يقدم النجاح املن�شود خلطة
ا�سرتاتيجية اجلي�ش للطاقة امل�ستدامة
منوذجا يحتذى حذوه لدى �سائر
واملياه،
ً
م�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع امل��دين ،و�أن
ي�شكل �إط��ا ًرا للتعاون اخل�ّلااّ ق واملثمر
ّ
بني اجلميع».
ت��وج��ه بالتحية للح�ضور
�ام��ا،
خ��ت� ً
ّ
للقيمني
الكرمي ،وال�شكر والتقدير
ّ
على م�شروع «�سيدرو» ،وعاهدهم ب�أن
يدا تقب ُ
ِ�ض
يبقى اجلي�ش كما عرفوهً ،
ت�شد
على الزِنا ِد
للدفاع عن الوطنً ،
ويدا ّ
ِ
�أزر املواطن وت�سهم بقوة يف بناء جمتمع
� ٍ
آمن م�ستقر.

ال�سيدة كاغ

ّ
ممثلة الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة
ال�سيدة �سيغرد كاغ� ،أثنت يف كلمتها
على عمل مديرية الهند�سة يف اجلي�ش
اللبناين ون�شاطها الكبري يف تعزيز
الطاقة اخل�����ض��راء يف لبنان ،ور�أت يف
ا�سرتاتيجية الطاقة امل�ستدامة واملياه
خ�ير دليل على ذل���ك ...وق��ال��ت :لن
يكون تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية �سهلاً
ّ
كل من وزارت��ي الطاقة
من دون دعم
وامل��ي��اه والبيئة ...و�شكرت الوزيرين
�أبي خليل واخلطيب على الدعم الذي
يقدمانه يف هذا املجال ،كما �شكرت
وزير الدفاع وقائد اجلي�ش على تعاونهما
وامل�ستمر يف ك� ّ�ل ما فيه خري
الدائم
ّ
للبالد...

ال�سفرية ال�سن

رئي�سة بعثة االحتاد الأوروب��ي يف لبنان
ال�سفرية كري�ستينا ال�سن ،ع�ّبترّ ت يف
كلمتها عن �سرورها بهذه املنا�سبة
التي جتمع مو�ضوعات ذات �أهمية

كربى بالن�سبة لالحتاد الأوروب��ي وهي
دعم القطاع الأمني وال�سري نحو بيئة
للمرة الأوىل تقوم
�أف�����ض��ل ...وق��ال��ت:
ّ
ق���وات م�سلحة يف املنطقة ب ��إط�لاق
ا�سرتاتيجية بيئية تطمح �إىل تنفيذها
جميع اجليو�ش ...و�أ�شادت بامل�ساهمني
يف �إط�ل�اق ه��ذا العمل يف القطاعني
العام واخلا�ص ،معربة عن دعم االحتاد

الأوروبي الكامل له ...م�شروع «�سيدرو»
بعدا �آخر �إىل دعمنا اللبنانيني
ي�ضيف ً
ويظهر م��ا ي��ق��وم ب��ه االحت���اد الأوروب���ي
لقطاع الطاقة وتعزيز الطاقة املتجددة يف
لبنــان...
اختتم االحتفال بتبادل الأنخاب بني
احلا�ضرين الذين متنّ وا االنتقال �إىل
مرحلة التنفيذ يف القريب العاجل.

�ضباط مديرية الهند�سة
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�أعياد
ومنا�سبات

وجهه
يف «�أمر اليوم» الذي ّ
يف منا�سبة عيد املقاومة
والتحريرّ � ،أكد قائد اجلي�ش
العماد ج���وزاف ع��ون � ّأن
الع�سكريني كانوا على قدر
مر بها الوطن،
التحديات التي ّ
و�أ ّنهم �سيواجهون ب��الإرادة
نف�سها � ّأي حتدٍ �آخر.
يف ما يلي ن�ص «�أمر اليوم».

قائد اجلي�ش
للع�سكريني يف «�أمر اليوم»:
التحديات
كنتم على قدر
ّ
و�ستواجهون
بالإرادة نف�سها �أي حتدٍ �آخر

�أ ّيها الع�سكريون
ّ
يحل عيد املقاومة والتحرير هذا العام ،وعيون اللبنانيني
م�شدودة �إليكم حيث �أنتم على ح��دود الوطن ،تدافعون
عن �أر�ضكم و�أهلكم يف وجه العد ّو الإ�سرائيلي والإره��اب،
وحتفظون �أمانة �شعبكم الذي انت�صر على هذا العد ّو بعد �أن
ّ
درو�سا ال تُن�سى يف البطولة والت�ضحية واال�ست�شهاد .ويف هذه
لقنه ً
أرواح �شهدائنا الذين
نحيي ب�إكبا ٍر و�إجاللَ � ،
املنا�سبة الوطنيةّ ،
ٍ
الزكية �صفحات م�شرقة من تاريخ الوطن،
ب�صموا بدمائهم
ّ
وقودا مل�شعل احلرية والكرامة الوطنية.
وجعلوا من �أنف�سهم ً
�أ ّيها الع�سكريون
مر بها الوطن ،فال العد ُّو
لقد كنتم على قدر
ّ
التحديات التي ّ
الإ�سرائيلي بتهديداته اليومية ،ا�ستطاع �إ�ضعاف عزميتكم،
وال اعتداءات املجموعات الإرهابية وخالياها يف الداخل،
ا�ستطاعت النيل من ت�صميمكم على مواجهتها ِّ
و�شل قدراتها
ا�ستهدفت ر�ؤو�سها املد ِّبرة،
ا�ستباقية
نوعية
من خالل عمليات
ْ
ّ
ّ
و�أنا على ٍ
حتد
ثقة تامة ب�أ ّنكم �ستواجهون بالإرادة نف�سها � ّأي ّ
�آخر ،م�ستلهمني من واجب الدفاع عن الوطن ،واحلفاظ على
ال�سلم الأهلي ،و�صون الوحدة الوطنية ،ومواكبة اال�ستحقاقات
ملهماتكم املرتقبة.
الد�ستورية املقبلة ،العنوان الأ�سمى ّ
يبيته
لذا �أدعوكم �إىل البقاء على �أمتّ اال�ستعداد ملواجهة ما ّ

يف الذكرى ال�سابعة ع�شرة للمقاومة والتحرير

احتفال ع�سكري رمزي وتالوة
يف منا�سبة ال��ذك��رى ال�سابعة
ع�شرة للمقاومة والتحرير� ،أقيم
احتفال يف باحة وزارة الدفاع
الوطني يف ال�يرزة ،ح�ضره رئي�س
الأرك���ان ال��ل��واء الركن حامت
ملاّ ك ممثلاً قائد اجلي�ش العماد
ج���وزاف ع���ون ،وق���ادة الأج��ه��زة
وال���وح���دات ال��ت��اب��ع��ة للقيادة
ّ
واملوظفون املدنيون.
و�ضباطها،
وق��د ج��رت م��را���س��م رف��ع العلم
وجهه
وت�لاوة «�أم��ر اليوم» ال��ذي ّ
قائد اجلي�ش �إىل الع�سكريني يف
وقدم عدد من الوحدات
املنا�سبةّ ،
ً
عر�ضا
املتمركزة يف مبنى القيادة
ع�سكر ًيا رمز ًيا.
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من اليقظة واجلهوزية ملوا�صلة احل��رب على
الإره��اب ،والعمل على ا�ستئ�صال هذا اخلطر
نهائيا من ج�سم الوطن ،ونحن على ذلك
ً
�صممون وقادرون.
لمَ ّ

العد ّو الإ�سرائيلي من خمططات ت�ستهدف �أر�ضنا و�شعبنا
وثرواتنا الطبيعية ،مع احلر�ص الدائم على التزام القرار
 1701ومندرجاته ،بالتعاون الوثيق مع القوات الدولية .كما
ٍ
مزيد
تو�سع انت�شاركم على احلدود ال�شرقية �إىل
�أدعوكم مع ّ

�أ ّيها الع�سكريون
كان من امل�ؤ�سف �أن نحتفل بهذا العيد ،فيما
ال يزال جرح رفاقكم الع�سكريني املخطوفني
لكن وعدي
ينزف يف ج�سم امل�ؤ�س�سة والوطن،
ّ
لهم ولذويهم ّ
جميعا� ،أن يعمل
وللبنانيني
ً
ّ
وبكل ال�سبل املتاحة ،للوقوف على
اجلي�ش
م�صريهم و�إعادتهم �إىل �أح�ضان عائالتهم
وم� ّؤ�س�ستهم.
يف الذكرى ال�سابعة ع�شرة للمقاومة والتحرير،
ّ
يتطلع اللبنانيون �إليكم حما ًة لهذا الإجناز
املعمد بدماء ال�شهداء واجلرحى.
التاريخي
ّ
���ق �إىل جانبكم،
�شعبكم معكم واحل� ّ
ً
�سياجا حلدود الوطن ،و�ضمانا لأمنه
فكونوا كما عهِ دتكم،
ً
ا�سا لإرثه العريق.
وحر ً
وا�ستقرارهّ ،
الريزة يف2017/5/24
العماد عون قائد اجلي�ش

«�أمر اليوم» يف الريزة ووفود من قيادة اجلي�ش ته ّنئ الوحدات املنت�شرة يف اجلنوب
ويف الإط�����ار ن��ف�����س��ه� ،أقيمت
احتفاالت يف ق��ي��ادات املناطق
ّ
والكليات وامل��دار���س،
واملعاهد
والقوات اجلوية والبحرية ،و�سائر
ّ
ّ
ال��وح��دات ال��ك�برى ،تخللتها
ت��ل�اوة «�أم����ر ال���ي���وم» وع��رو���ض
ع�سكرية رمزية.
كذلك ،زارت وفود من قيادة
اجلي�ش ال��وح��دات املنت�شرة يف
منطقة اجلنوب ،حيث نقلت
�إىل الع�سكريني ت��ه��اين قائد
اجلي�ش العماد ج���وزاف ع��ون،
ودع��وت��ه �إي��اه��م �إىل م��زي��د من
اجلهوزية للدفاع عن احل��دود
واحلفاظ على ا�ستقرارها.
العدد 384
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رفاق ال�سالح
�إعداد :تريز من�صور

دورة �شهداء اجلي�ش
قائدا للم�ؤ�س�سة
حتتفي بالعماد جوزاف عون ً

تخرجهم ويوم ّ
تلقيهم خرب تعيني
بني يوم ّ
قائدا للجي�ش� ،سنوات
�أحد رفاق دورتهم
ً
طويلة� .سنوات فيها الكثري من اجلهد والتعب،
من امل�س�ؤوليات وال�صعوبات ،و� ً
أي�ضا من
الآمال.
غري �أن الفرح هو ما كان عنوان اللقاء
العائلي الذي جمع قائد اجلي�ش العماد جوزاف
عون برفاق دورت��ه ،دورة �شهداء اجلي�ش،
قائدا يف �سهرة �أقامتها يف نادي
التي احتفت به ً
ال�ضباط  -جونية.
العماد ع��ون ع� رّّب� عن فخره بكونه
ينتمي �إىل هذه الدورة التي اختارت ذكرى
أكد
ال�شهداء لتكون عنوا ًنا مل�سريتها ،و� ّ
ح�ضور هذه الذكرى على امتداد م�سرية
�ذك��ر رف� ً
�اق��ا بذلوا
اجل��ه��د وال��ت��ع��ب .ت� ّ
وذكر الرفاق
دماءهم من �أجل الوطنّ .
ب�أن الطريق ما زالت طويلة ،وامل�س�ؤولية
ّ
كل
كبرية ،وهي تقع على اجلميع،
يف مركزه ومن موقعه .و�إذ اعترب �أن ال
وظيفة مهمة و�أخرى غري مهمة� ،أكد
�أن العطاء ال��ذي يبذل ،هو ال��ذي يحدد
�أهمية الوظيفة.
� ّأم���ا طليع ال����دورة العميد الركن
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ج��ورج احل��اي��ك ،فقد ع��اد بالذاكرة
�إىل العام � ،1983إىل «البوابة الكبرية»
حيث جمموعة �شبان يتزاحمون لر�ؤية
وعرابون ينتظرون التالمذة
�أ�سمائهم،
ّ
تذكر «ب��زة امليدان»
ال�ضباط اجل��دد.
ّ

و«عري�س ال�سجن» ،و«امل�أذونية املز ّيفة»
ودوي القذائف،
و«التقرير الأ�سبوعي»
ّ
الع َّجز»...
«ووحل املخيم» ،و«كتيبة ُ
والتجوال يف مناطق لبنان ،والرفاق الآتني
واحدا
�ساعدا
من هذه املنطقة ليكونوا
ً
ً

يعمل لرفعة الوطن ومنعته ...ويف ختام
كلمته ،قال :انتظرت هذه ال��دورة 34
�سدة قيادة
ً
عاما لي�صل خرية �ضباطها �إىل ّ
اجلي�ش ب�شخ�ص العماد جوزاف عون ،له
واملودة...
منّ ا كل التقدير واالحرتام
ّ

العدد 384
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حتقيق
ع�سكري

�إعداد :تريز من�صور

ال�صرح التعليمي الأول يف اجلي�ش

ك ّلية فؤؤاد ششهاب للقيادة وا أ
لركان
هي ال�صرح
أهم يف اجلي�ش.
الأكادميي ال ّ
�ساهمت منذ �أن كان ا�سمها «مركز التعليم
الع�سكري العايل» يف تخريج قادة يتمتعون
بالفكر النقدي ،وبالقدرة على البحث والتحليل
واملناق�شة واتخاذ القرارات اجلريئة وال�صائبة.
�إنها ك ّلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان،

والدور
البدايات ّ

• ك ّلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان� ،صرح
راق يف اجلي�ش اللبناين،
�أكادميي ع�سكري ٍ
متى �أن�شىء؟
ّ
 يعود ت�أ�سي�س النواة الأوىل للكلية �إىلالعام  ،1974حني �أن�ش�أت قيادة اجلي�ش
«مركز التعليم الع�سكري العايل»،
يف مبنى قيادة اجلي�ش  -الريزة .وكان
الهدف من ذل��ك� ،إق��ام��ة دورات قائد

ا�ست�شراف امل�ستقبل
و�إعداد القادة

التي تتوا�صل يف
التطور على
جنباتها م�سرية
ّ
�صعيدي املناهج والتجهيزات ،مواكبة
م�ستجدات الع�صر علم ًيا وتكنولوج ًيا.
جملة «اجلي�ش» زارت الك ّلية وكان لها هذا
احلوار مع قائدها العميد الركن الطيار ب�سام
يا�سني.
كتيبة بالإمكانات اللبنانية.
تخرجت �أول دورة يف �آب  ،1975يف احتفال
ّ
ثم
�أقيم يف وزارة الدفاع الوطني – الريزةّ .
ّ
وعدلت
تنقل املركز بني عدة �أماكنّ ،
ً
ت�سميته و�صوال �إىل ما �صار عليه الو�ضع
حاليا .ففي العام  1979انتقل �إىل مباين
ً
املدر�سة احلربية ،ومن ثم ّ
حل يف مبنى
م�ستقل يف ال�يرزة (ن��ادي �ضباط ال�يرزة
حاليا).
ً
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حتقيق
ع�سكري
تخرجت منه
ويف العام ّ 1980
�أول دورة للأركان ،وافتتحت
دورة ثانية �أواخر العام نف�سه،
ويف م��وازاة ذلك ت�أ�س�ست نواة
ثم �أقيمت ()1981
مكتبةّ ،
دورة تقنيات الأركان بهدف
ت��دري��ب ال�����ض��ب��اط الأع����وان
مل��م��ار���س��ة خمتلف وظ��ائ��ف
الأرك���ان يف القيادة العامة
وق��ي��ادات املناطق والأل��وي��ة،
وت��وح��ي��د ت��ق��ن��ي��ات العمل
املعتمدة.
ويف ال���ع���ام  1983ان��ت��ق��ل
حتت ا�سم «معهد التعليم
الع�سكري العايل»�.إىل مبنى

ّ
كلية القيادة
الريحانية ،ثم �أ�صبح
والأرك���ان ( ،)1983/8/18التي بد�أت
با�ستقبال �ضباط من خمتلف البلدان
العربية اعتبا ًرا من العام .1989
ّ
الكلية �أ�صبحت يف العام ،2005
هذه
ّ
«كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان»،
التي انتقلت �إىل املبنى احلديث حيث
حاليا.
تتمركز
ّ
لاً
ّ
خ�ص دور «كلية
و�أ�ضاف قائ  :يف ما
ّ
ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان» ك�صرح
�أك��ادمي��ي ٍ
راق هو الأه��م يف اجلي�ش،
فذلك يعود �إىل مهمتها التي تق�ضي
ب�إعداد ال�ضباط للم�س�ؤوليات القيادية
العليا .ففيها يتابع ال�ضباط دورت��ي
الأرك��ان وقائد كتيبة ،م�ستكملني
م�سرية تطوير قدراتهم التي ت��ب��د�أ يف
ّ
الكلية احلربية.
� ّإن ملتابعة دورت���ي الأرك����ان وقائد
كتيبة �أهمية كربى يف امل�سرية املهنية
لل�ضباط .مع العلم �أن اجلي�ش ينتدب
عددا منهم ملتابعتها يف اخلارج بهدف
ً
تو�سيع الآف����اق وم��واك��ب��ة ال��ت��ط� ّ�ور يف
اجليو�ش احلديثة .ف� ّإن الدورات التي تقام
ّ
الكلية �أ�سا�سية نظ ًرا �إىل مالءمة
يف
براجمها للواقع اللبناين وللمهمات
التي ينفّ ذها جي�شنا.
ّ
الكلية �إىل �أن ال�ضباط
و�أ���ش��ار قائد
الراغبني مبتابعة دورة �أركان يجب ان
يكونوا قد تابعوا دورة قائد كتيبة ،و�أن

�شعار الك ّلية
ّ
كلية ف ��ؤاد
يت�ألف �شعار
�شهاب للقيادة والأركان من
يتو�سطهما �سيفان
�سنبلتني
ّ
وتظهر عند تقاطعهما �أرزة
تعلوها �شعلة ،وكتب حتت
تطور –جناح.
الأرزة :معرفة – ّ
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يكونوا من امل�صنّ فني �أوائ��ل يف اختبار
م ��ؤ ّل��ف م��ن ق�سمني :الأول ع�سكري
تكتي ،والثاين مو�ضوع عام ت�شرف على
و�ضعه مديرية التعليم.

املهمات والهيك ّلية التنظيمية

• ما هي املهات املوكلة �إىل ك ّلية ف�ؤاد �شهاب
للقيادة والأركان؟
 مبوجب القرار رقم /1013ود ال�صادر��ددت مهات
يف ت��اري��خ  ،2012/9/11ح� ّ
ّ
الكلية بالآتي:
 �إع����داد ال�ضباط ل��ق��ي��ادة خمتلفال���وح���دات (ع��م�لان��ي��ة -لوج�ستية)
�أو العمل �ضمن �أرك��ان��ه��ا ملواجهة
التحديات الراهنة وامل�ستقبلية التي
ّ
تفر�ضها البيئة التكتية �أو العملياتية.
 تطوير التفكري النقدي وتعزيز روحالفريق لدى ال�ضباط ،وتفعيل قدراتهم
على البحث والتحليل واملناق�شة.
 تقييم ق����درات ال�����ض��ب��اط املهنيةوال�شخ�صية لإبراز �أهليتهم للم�س�ؤوليات
امل�ستقبلية.
ّ
ّ
• ما هي الهيكلية التنظيمية للكلية ،وما هو
حجم عديدها؟
ّ
 ُيعترب قائد الكلية مبثابة قائدمنطقة ،وه��و يرتبط مبا�شرة بقيادة
اجلي�ش .ويعمل بالتن�سيق مع مديرية
التعليم.
ّ
يف ما يتعلق بالعديد فهو يت�ألف من
جمموعة من ال�ضباط الأكفاء وعنا�صر
متخ�ص�صة وعلى م�ستوى عالٍ من العلم
ّ
والثقافة ،لإدارة امل�شاريع والتجهيزات
ال�سمعية والب�صرية ،وت�أمني اخلدمات
اللوج�ستية.

املناهج واملحاور

• هل من مناهج خا�صة بالك ّلية معتمدة،
وما هي؟
 عند ت�أ�سي�س «م��رك��ز التعليمالع�سكري ال��ع��ايل» ،كانت املناهج
م�ستوحاة م��ن امل��ن��اه��ج املعتمدة يف
مدار�س الأرك���ان املماثلة يف اخل��ارج،

مع الأخ��ذ بعني االعتبار و�ضع اجلي�ش
لنواحي التنظيم وامل�ستوى والإمكانات
واحلاجات اخلا�صة النابعة من مهماته.
ّ
كلية ف ��ؤاد �شهاب
حاليا تعتمد يف
ً
للقيادة والأرك����ان �أ�ساليب التعليم
ّ
تعلم الكبار»
احلديثة و«�أ���س��ال��ي��ب
 .Adult Learningويحر�ص املدربون (وال
�سيما يف املواد التكتية) على اعتماد
ّ
ّ
�أ�سلوب النقا�ش والتعلم من التجارب
ودرا�سة احلاالت ،كلما �أمكن ذلك،
وحتديد الأهداف املطلوبة من كل در�س
�أو من املادة.
و�أ�ضاف العميد الركن الطيار يا�سني،
لكن
لكل دورة منهاجها اخلا�ص بها،
ّ
منهاجي دورة قائد كتيبة ودورة الأركان
عدة حماور �أبرزها:
يت�شابهان يف ّ
 تن�شئة القائد ،والتي ت�شمل التفكريالنقدي ،املنهجية و�أ�ساليب التعليم ،فن
القيادة ،التدريب ،االت�صال واملرا�سالت
الع�سكرية ،املعلوماتية و�إدارة العمل
امل�ؤ�س�ساتي.

 عمل الأرك��ان ،مبا يف ذلك نظامهذا العمل ،اال�ستعالم التكتي ونظام
قتال العدو ،تقدير املوقف و�صنع القرار
والتحرك.
ّ
 العمليات� ،أ�س�س تخطيط العملياتالع�سكرية ،العمليات الدفاعية
والعمليات الهجومية ،والعمليات
اخلا�صة واحلرب غري املتماثلة ،عمليات
مكافحة ال�شغب ،عمليات حفظ
الأمن.
ي�ضاف �إىل ذل��ك ،متارين تطبيقية
امل�شبه التكتي ومواد �أخرى.
على
ّ
مييز منهاج دورة الأركان
�أما �أبرز ما ّ
ّ
فيتمثل يف
ع��ن دورة ق��ائ��د كتيبة،
وكما ،ويف العمليات
نوعا
التمارين
ً
ً
امل�شرتكة واال�سرتاتيجيا وال��زي��ارات
التدريبية �إىل خارج لبنان.

امل�ش ّبه التكتي

ثمة �شراكة ب�ين اجلي�شني اللبناين
• ّ
ّ
والفرن�سي ،من �أبرز ثمارها يف الكلية امل�ش ّبه
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حتقيق
ع�سكري
التكتي  ،Janusما هو هذا النظام؟
 ُق ّدم هذا النظام �إىل اجلي�ش اللبناينيف ال��ع��ام  ،2004وع�ّي�نّ م�ست�شار تقني
فرن�سي لإدارة امل�شروع الذي �أ�صبح جاهزًا
عمالنيا اعتبا ًرا من .2006/11/22
ً
امل�شبه متارين
تنفّ ذ بوا�سطة ه��ذا
ّ
ت��ك��ت��ي��ة دف��اع��ي��ة وه��ج��وم��ي��ة على
م�ستويني ،لفيف تكتي ول��واء ،وذلك
يف �إط���ار دورات قائد كتيبة ودورات
الأركان.
كما ي��ت� ّ�م تنفيذ مت��اري��ن تكتية
للوحدات العمالنية (م�ستوى ل��واء �أو
ّ
خمطط زمني وبالتن�سيق مع
فوج) وفق
مديرية التعليم.
ّ
وي�ضيف قائد الكلية ،يت�ضمن ق�سم
«امل�شبه التكتي» مهمات تف�صيلية
ّ
متعلقة بتدريب الأرك��ان على تقدير
املوقف وحت�ضري القرار يف ظروف واقعية،
والتجاوب مع متغيرّ ات املعركة لإ�صدار
الأوام���ر الالزمة للوحدات ،مع الأخ��ذ
بعني االعتبار جميع العوامل امل� ّؤثرة،
وم��ن ث� ّ�م �إط�ل�اع ه��ذه الأرك���ان على
نتائج القرارات ا ُملتّ خذة.
«امل�شبه التكتي»
وكخال�صة ،ف�إن
ّ
ّ
ي�ساعد ال�ضباط املتدرجني يف كلية ف�ؤاد
�شهاب للقيادة والأرك��ان ،يف التطبيق
العملي للتقنيات التي تد ّربوا عليها،
من خالل تنفيذ متارين تكتية ذات
�أو�ضاع قتالية متغيرّ ة ،وتدريبهم على
تقدير املوقف واتخاذ ال��ق��رارات يف ّ
ظل
ظ��روف �ضاغطة .كما ي�ساعدهم يف
فهم الأخطاء املرتكبة بغية تفاديها
ً
م�ستقبال على الأر�ض.

تدريبات وجتهيزات

ممن يت�ألف الطاقم التدريبي يف الك ّلية؟
• ّ
ّ
 يتولىّ التدريب يف الكلية �ضباطمميزون يف خمتلف النواحي الع�سكرية
ّ
ب�شكل عام ويف التدريب ب�شكل خا�ص،
ه�ؤالء من الذين انتدبوا ملتابعة دورات يف
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اخلارج على �أ�سا�س ت�صنيفهم الأوائل يف
دورات مماثلة يف الداخل.
بالإ�ضافة �إىل ال�ضباط املد ّربني ،ت�ستعني
ّ
وثمة اتفاقات
الكلية مبد ّربني مدنينيّ ،
بينها وبني اجلامعة اللبنانية وجامعات
�أخرى يف لبنان وخارجه تق�ضي بالتعاون
وبتبادل اخلربات يف جمال التدريب.
• هل يتمتع ه��ذا ال�صرح الأك��ادمي��ي
تخوله تنفيذ مهماته بفعالية؟
بالتجهيزات التي ّ
 تتمركز ّكلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة
والأرك���ان يف مبنى حديث يتوافر فيه
ٍ
املخ�ص�صة
ك��اف م��ن القاعات
ع��دد
ّ
��ه���زة ب���أح��دث
ل��ل��ت��دري�����س ،وه���ي جم� ّ
الو�سائل التدريبية� ،إ�ضافة �إىل قاعات
املحا�ضرات .كما يوجد موقف وغرف
منامة ،وهذا ما يتيح ت�أمني احلاجات
وامل�ستلزمات ال�ضرورية لل�ضباط املد ّربني،
خ�صو�صا
وال�ضباط الطالب والزائرين،
ً
ً
ّ
�ضباطا من الدول
الكلية ت�ستقبل
� ّأن
العربية ملتابعة دورة الأركان.
ّ
الكلية مكتبة هامة يتوافر
وت�ضم
ّ
فيها عدد كبري من الكتب العربية
املجهز
والأجنبية ،وخمترب الكومبيوتر
ّ
بحوا�سيب متّ �صلة �شبكة الإنرتنت،
�ه��زة ب��ـ15
وق��اع��ة للغة الفرن�سية جم� ّ
ح��ا���س��و ًب��ا م��ع ب��راجم��ه��ا� ،إ���ض��اف��ة �إىل
الكتب واللوحات الإلكرتونية ...و�سوى
ذلك من جتهيزات حديثة.
ويف هذا الإط��ار ي�شري العميد الركن
يا�سني �إىل �أن قاعة املحا�ضرات الكربى
ّ
الكلية مل تكتمل بعد ،و�سوف
يف
تتولىّ م�ؤ�ســ�سة ال�شهيد �صبحي العاقوري
�إنهاء الأعمال فيها وجتهيزها ب�أحدث
املعدات التكنولوجية.
ّ
ّ
• ما هي امل�شاريع امل�ستقبلية لكلية ف�ؤاد
�شهاب للقيادة والأركان؟
 نتطلع �إىل تعديل املناهج املعتمدةّ
التحوالت
الكلية لتتنا�سب م��ع
يف
ّ
الع�سكرية والأم��ن��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة
والتكنولوجية ...كما �أن��ن��ا ن�سعى
وبتوجيهات من القيادة� ،إىل معادلة
�شهادة الأركان ب�شهادة املا�سرت.
العدد 384
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�إعداد :نينا عقل خليل

�سفريا الواليات املتّحدة الأمريكية وبريطانيا
يف قيادة فوج احلدود ال ّربية الأول
وفد
الربية الأول يف �شدرا – عكارٌ ،
زار قيادة فوج احل��دود ّ
للحد من املخاطر الأمنية برئا�سة
من الوكالة الأمريكية
ّ
الأدم��ي�رال  Scott Jerabekترافقه ال�سفرية الأمريكية
 ،Elizabeth Richardوملحق الدفاع الأمريكي العقيد
�ضم ال�سفري Hugo Shorter
 ،Ulises V. Calvoووفد بريطاين ّ
وامللحق الع�سكري الربيطاين املقدم  Chris Gunningوعدد

من �أع�ضاء ال�سفارة ،وكان يف ا�ستقبالهما قائد الفوج وعدد من
ال�ضباط.
مهمات الفوج وقدراته
وقد ا�ستمع الوفدان �إىل �إيجاز حول
ّ
ثم جاال بعد ذلك يف
القتالية والتقنية اخلا�صة ب�ضبط احلدودّ ،
بع�ض مراكز املراقبةّ ،
املقدم مل�صلحة الفوج
واطلعا على العتاد ّ
من قبل الواليات املتحدة وبريطانيا.

�شرح
منطقة حمانا ،وا�ستمع �إىل
ٍ
وفد من جمموعة دعم الأعمال املتع ّلقة بالألغام  MASGيف لبنان
حول دورها وعملها ،وعاين العمل
ّ
يف حقل �أل��غ��ام (يف منطقة جبل
املتعلقة بالألغام .كما زار الوفد املركز
ا�ستقبل رئي�س املركز اللبناين للأعمال
ّ
ّ
جمعية
املتعلقة بالألغام العميد الركن زياد الإقليمي للأعمال املتعلقة بالألغام لبنان) تتولىّ تنظيفه فرق من
ّ
وفدا يف النبطية ،وقيادة قوات الأمم املتحدة امل�ساعدات الكن�سية الدامناركية
ن�صر ،يف ح�ضور عدد من ال�ضباطً ،
ت�ضم �سفراء امل�ؤقتة يف لبنان -الناقورة ،وقيادة القطاع .DCA
من جمموعة  MASGالتي
ّ
ودبلوما�سيني وم�س�ؤولني يف برامج عاملية ال��غ��رب��ي ال��ت��اب��ع
ّ
املتعلقة بالألغام ،ل���ه���ذه ال���ق���وات،
يف جم��ال الأع��م��ال
املخت�صة بهذه وم��ن��ط��ق��ة اخل��ط
ودائ���رة الأمم املتّ حدة
ّ
الأعمال يف نيويورك  .UNMASوقد الأزرق .كما جال
ّ
اطلع الوفد خالل الزيارة على مراحل ال��وف��د يف املدر�سة
تنفيذ ال�برن��ام��ج اللبناين للأعمال الإق���ل���ي���م���ي���ة يف
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يف ح�����ض��ور ال�����س��ف�يرة
وفد �أمريكي رفيع يزور فوج الهند�سة
الأم�ي�رك���ي���ة ال�����س� ّ�ي��دة
،Elizabeth Richard
وملحق الدفاع الأمريكي العقيد  ،Ulises V.Calvoزار نائب
أمنية الأدمريال
مدير الوكالة الأمريكية
ّ
للحد من املخاطر ال ّ
 Scott Jerabekمع وفد مرافق ،فوج الهند�سة يف الوروار ،حيث
ا�ستقبله قائد الفوج العقيد كميل القزح وعدد من ال�ضباط.
الفنية
مهمات الفوج وقدراته
وقد ا�ستمع الوفد �إىل �إيجاز حول
ّ
ّ
ثم ّ
املقدم هبة من قبل
اطلع بعد ذلك على العتاد
ّ
والتقنيةّ ،
ّ
اجلي�ش الأمريكي للجي�ش اللبناين.

تن�سيق �إعالمي بني اجلي�ش
وقوات الأمم املتّحدة
ّ

قوات
زار وفد من املكتب الإعالمي يف ّ
الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان ،قيادة
اجلي�ش لإج����راء حم��ادث��ات م��ع �ضباط
م����ن م���دي���ري���ة
ال��ت��وج��ي��ه ح��ول
ت��ب��ادل اخل�برات
وال��ت�����س��ي��ق بني
اجلانبني.
وال��ت��ق��ى ال��وف��د
امل������ؤل�����ف م��ن
ن���ائ���ب رئ��ي�����س

ال�سيد
بعثة ق� ّ�وات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة
ّ
 ،Imran Rizaوالناطق الر�سمي با�سم هذه
ال�سيد  Andrea Tenettiو�ضباط
القوات
ّ
العالقات العامة يف الوحدات التابعة لها،
وعددا
مدير التوجيه العميد علي قان�صو
ً
من �ضباط املديرية ،وذل��ك يف اجتماع
عمل ا�ستعر�ضت خالله �آليات التن�سيق
واملهمات التي
الإعالمي بني الطرفني،
ّ
يجري تنفيذها يف هذا الإطار.
�أعقب االجتماع ،زيارة قام بها الوفد �إىل
املتحف الع�سكري ون�صب اخلالدين.
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تخريج دورة
قائد كتيبة
مم ّثل قائد اجلي�ش:
ال حتيدوا عن روح ّية
َ
الق�سم الذي �أ ّديتموه
احتفلت ّ
كلية ف�ؤاد �شهاب
للقيادة والأرك���ان بتخريج
���ض��ب��اط دورة ق��ائ��د كتيبة
ال�سابعة والأربعني يف ح�ضور
ّ
الكلية العميد الركن
قائد
ممثلاً
ّ
الطيار ب�سام يا�سني
ّ
قائد اجلي�ش العماد جوزاف
ّ
عون ،وال�ضباط املد ّربني و�ضباط مالك الكلية.
ثم تُليت النتائج
بد�أ االحتفال بالن�شيد الوطني اللبناينّ ،
النهائية للدورة ،و�أ�سماء الئحة ال�شرف ،وتهنئة طليع الدورة
الرائد ر�شاد بو كروم.
املتخرجني ،جرى تبادل الدروع
بعد ت�سليم ال�شهادات لل�ضباط
ّ
ّ
الطيار
الكلية وطليع الدورة ،ثم �ألقى العميد الركن
بني قائد
ّ
اً
ّ
يا�سني كلمة ا�ستهلها قائل:
ّ
ّ
تخرج اليوم كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة
بكل فخر واعتزازّ ،
والأركان ،دفعة جديدة من دورات قائد كتيبة ...ال ّ
�شك يف
�أ ّنكم اليوم وبعد متابعتكم دورة قائد كتيبة ،مبناهجها
ّ
واملكثفة ،و�أعبائها ون�شاطاتها املختلفة التي حتتاج
ال�شاملة
تاما للوقت واجلهد والتفكري ،تدركون
من ال�ضباط
تكري�سا ً
ً
واملتي�سر
جيدا � ّأن ممار�سة القيادة لي�ست بالأمر الب�سيط
ً
ّ
للجميع ،بل دونها الكثري من ال�صفات القيادية ،الكفيلة
تبدل الظروف
بجعل ال�ضابط �أكرث قدرة على
التكيف مع ّ
ّ
والتحكم مبنظومات القيادة
التكتية،
وتنوع العمليات
ّ
ّ
ّ
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وال�سيطرة ،وبالتايل �أك�ثر
قدرة على مواجهة خمتلف
املع�ضالت واالح��ت��م��االت يف
امل��ي��دان ،وعلى �صنع القرار
وتنفيذه يف الوقت املنا�سب.
و�أ�ضافّ � :إن القرار غري املبني
على قاعدة علمية �صلبة،
غالبا
ور�ؤي��ة وا�ضحة ودقيقة،
ً
ما ي ��ؤدي �إىل نتائج وخيمة،
� ّأما القرار ال�شجاع ال�سليم،
فهو الو�سيلة الأوىل لتحقيق
الن�صر يف املعركة ،واحلفاظ
على �سالمة القوى ،والتقليل
من اخل�سائر الب�شرية واملادية
حد ممكن.
�إىل �أبعد ّ
� ّإن دورة قائد كتيبة هي
�شخ�صية ال�ضباط املنفّ ذ �إىل
مبنزلة ج�سر �إلزامي للعبور من
ّ
�شخ�صية القائد املخطط ،وهي � ً
أي�ضا حمطة �أ�سا�سية يف رحلة
ّ
اً
لتبوء
مل تنته بعد ،ا�ستكمال مل�سرية تطوير الذات و�إعدادها ّ
م�س�ؤوليات �أعلى و�أ�شمل �ضمن م�ؤ�س�ستكم.
ً
وانطالقا من ق��ول م�أثور مفادهّ �« :إن امل��رء ي�شيخ عندما
ّ
والتطور»� ،أدعوكم و�أنتم تغادرون �أبواب
التقدم
يتوقف عن
ّ
ّ
ّ
الكلية �أن تلتفتوا �إليها بنظرة امتنان ،و�أن تعدوها ،بل تعدوا
�أنف�سكم بالعودة �إىل قاعاتها ثانية ملتابعة دورة الأركان ،ل ّأن
�سعيا
امل�ستمر،
م�سرية العلم يف اجلي�ش م�سل�سل من االجتهاد
ً
ّ
�إىل بلوغ قمة املعرفة ،التي قد ندنو منها �أكرث ،ولكن �أ ّنى لنا
�إدراكها...
�وج��ه �إليكم
وختم ق��ائ�ًل�اً  :با�سم العماد قائد اجلي�ش �أت� ّ
بالتهنئة و�أو�صيكم و�أنتم تغادرون مقاعد الدرا�سة� ،أن ال
حتيدوا عن روحية الق�سم الذي �أديتموه حني ّ
تقلدمت �سيوف
احلق ،فذلك هو الطريق الوحيد ل�صون وطننا ،و�إنقاذه من
تهدده بني احلني والآخر...
الأخطار التي ّ

 ...ودورة �آمر �سرية
مم ّثل قائد اجلي�ش:
كونوا على قدر الآمال املعقودة عليكم
اح����ت����ف����ل����ت
ّ
الكلية احلربية
بتخريج دورة �آمر
���س��ري��ة (ال��دف��ع��ة
 )54التي تابعت
تدريبيا
برناجما
ً
ً
ا����س���ت���م���ر ن��ح��و
ّ
ثالثة �أ�شهر من
ّ
املكثف
التدريب
والنوعي اخلا�ص،
ب ��إ���ش��راف �ضباط
وم�����د ّرب��ي��ن م��ن
ّ
الكلية ومن خارجها.
مالك
ّ
تر�أ�س االحتفال العميد الركن فادي الغر ّيب قائد الكلية
ّ
ممث اًل قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،وح�ضره عدد من
ّ
و�ضباط مالك الكلية وال�ضباط
واملدعوين
كبار ال�ضباط
ّ
ّ
املد ّربني وقادة قطع ال�ضباط التالمذة.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين وتالوة مذكرة نتائج الدورة،
ّ
املتخرجني �شهاداتهم،
ال�ضباط
�سلم العميد الركن الغر ّيب
ّ
ّ
كما تبادل وطليع الدورة املالزم �أول �صالح مغام�س الدروع
التذكارية.
أكد فيها � ّأن دور �آمري
و�ألقى العميد الركن الغر ّيب كلمة � ّ
ال�سرايا ،هو من الأدوار الأ�سا�سية يف ّ
�سلم الوظائف الع�سكرية
ً
جمتمعة من خالل ت�سل�سلها وترابطها وتكاملها
التي حتدد
املتخرجني
املتنوعة .ودعا
مهماته
يف �إطار عمل اجلي�ش و�سري
ّ
ّ
ّ
�إىل �أن يكونوا على مقربة مبا�شرة من ع�سكرييهم،
يتابعون �ش�ؤونهم و�أو�ضاعهم عن كثب ،وي�سهرون على
تن�شئتهم وتوجيههم وتعزيز قدراتهم املختلفة ،مبا ي�سهم
يف رفع م�ستوى وحداتهم وتر�سيخ مكانتها املعنوية والقتالية
والتنظيمية.
ّ
اً
و�أ�ضاف قائل :ال ّ
�شك يف � ّأن ما اكت�سبتموه خالل هذه
أهميته ،يبقى بحاجة �إىل املتابعة واملثابرة ...يف
الدورة وعلى � ّ
م�ستمرة خطوات مت�سارعة نحو الأمام...
عامل ي�شهد ب�صورة
ّ
فاملعرفة على خمتلف م�ستوياتها ،تبقى ال�سالح الأم�ضى بني
�أيديكم ،تك�سبكم الثقة بالنف�س والقدرة على مواجهة
امل�شكالت والعقبات مهما بلغت ،ومن خالل القناعة
ّ
� ً
الت�سلح باملعرفة ،هو واجب يفر�ضه االلتزام مببادئ
بان
أي�ضا ّ

امل�ؤ�س�سة.
وقال� :أدعوكم �إىل املواظبة على تطوير قدراتكم املعرفية،
التم�سك بالقيم والف�ضائل الع�سكرية ،التي
�إىل جانب
ّ
ً
ت�شكل جمتمعة ركيزة بنيان املجتمع الع�سكري ال�سليم.
ّ
وختم بالقول :با�سم قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،ال
بد يل و�أنا � ّ
أنوه باجلهود
أ�سلمكم �شهادات
ّ
ّ
تخرجكم� ،أن � ّ
التي بذلتموها طيلة هذه الدورة ،ومب�ستوى اجلدية واالن�ضباط
متيزمت بهما ،متمنّ ًيا لكم التوفيق يف وظائفكم
اللذين ّ
ّ
امل�ستقبلية ،وكلي �أمل وثقة ب�أ ّنكم لن تبخلوا يف املقبل من
الأيام ،بجهد وتعب وعرق ،لتكونوا على قدر الآمال املعقودة
عليكم.
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�أ�سلحة �أمريك ّية متو�سطة للجي�ش

يف ح�����ض��ور ن��ائ��ب رئ��ي�����س الأرك����ان
للتجهيز العميد ال��رك��ن ج��ان فرح
اً
ممثل قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون،
ال�سيدة
وال�سفرية الأمريكية يف لبنان
ّ
 Elizabeth Richardعلى ر�أ���س وفد
م��راف��ق� ،إىل جانب ع��دد من ال�ضباط
ّ
ت�سلم اجلي�ش اللبناين
والإعالميني،
كمية
م��ن ال�سلطات الأم�يرك��ي��ة
ّ
كبرية من الأ�سلحة املتو�سطة ،وذلك يف
احتفال أُ�قيم يف قيادة اللواء اللوج�ستي –
كفر�شيما.
وقد �ألقت ال�سفرية Richard
ونوهت
كلمة يف املنا�سبةّ ،
ب��ال��دور الوطني ال���ذي ي��ؤدي��ه
أكدت � ّأن
اجلي�ش اللبناين ،و� ّ
تقدمه
الدعم
امل�ستمر ال��ذي ّ
ّ
�سلطات بالدها له ،نابع من
ال�شراكة الثابتة بني البلدين

«�أمن الطريان يف لبنان»

ال�صديقني ،ويهدف �إىل تعزيز القدرات
القتالية للجي�ش ملوا�صلة مكافحة
الإرهاب والدفاع عن لبنان.
من جهته ،تال العميد الركن فرح
كتاب �شك ٍر با�سم العماد قائد اجلي�ش
موجه �إىل ال�سلطات الأمريكية ّ
و�سلمه
ّ
لل�سفرية ريت�شارد .وقد �أ�شار فيه �إىل الأثر
الكبري للم�ساعدات الأمريكية يف
�سيما تلك
دعم
ّ
مهمات اجلي�ش ،ال ّ
ّ
املتعلقة مبواجهة الإره����اب ،كما

ور�شة عمل ودورات يف مركز تدريب تعزيز �أمن املطار

�أُقيمت يف قاعة «�سيدر هول» -مبنى �إدارة �شركة طريان ال�شرق الأو�سط ،ور�شة عمل
حول «�أمن الطريان يف لبنان» ّ
نظمتها بعثة االحتاد الأوروب��ي بالتعاون مع وزارتي
الأ�شغال العامة والنقل والداخلية والبلديات.
ّ
وممثلة �سفرية
افتتحت الور�شة يف ح�ضور وزير الأ�شغال العامة والنقل يو�سف فنيانو�س،
وال�شخ�صيات.
ال�سيدة � ،Julia Koh De Poyerإىل عد ٍد من ال�سفراء
االحتاد الأوروبي
ّ
ّ
وقد ُعقدت جل�سات العمل على مدى يومني يف مبنى مركز تدريب �سالمة الطريان
 ،CERSAواختتمت بت�سليم �شهادات للم�شاركني.
ويف مركز تدريب تعزيز �أمن املطار ،تابع ع�سكريون من اجلي�ش ،وقوى الأمن
ال��داخ��ل��ي ،والأم����ن ال��ع��ام،
واجلمارك ،العاملني يف جهاز
�أم��ن املطار �إىل جانب عدد
من اّ
طلب اجلامعة اللبنانية
دورة ت�أ�سي�سية يف �أمن الطريان
املدين ،و�أخ��رى حول تقنيات
تفتي�ش الأ�شخا�ص واحلقائب،
�إىل دورة مكافحة املخدرات.
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ق� ّ�دم لل�سفرية  Richardدرع اجلي�ش
التذكاري ،عربون تقدير وامتنان على
ما تبذله مع �أع�ضاء ال�سفارة من جهود
مميزة لتطوير عالقات التعاون القائم
ّ
بني جي�شي البلدين.

اجلي�ش ت�س ّلم �آليات
و�صواريخ وذخائر
مدربة
وكال ًبا ّ
من ال�سلطات الفرن�سية
�أق��ي��م يف ق��ي��ادة ال��ل��واء اللوج�ستي يف
ّ
ت�سلم خالله
كفر�شيما ،اح��ت��ف��ال
وكميات
اجلي�ش �آليات نوع ،VAB
ّ
امل�ضادة للدروع نوع ،HOT
من ال�صواريخ
ّ
وال��ذخ��ائ��ر املتو�سطة واخلفيفة وقطع
البدل ،بالإ�ضافة �إىل عد ٍد من الكالب
امل��د ّرب��ة على التعامل مع املتفجرات
مقدمة هبة من ال�سلطات الفرن�سية.
ّ
ح�ضر االحتفال نائب رئي�س الأركان
للتخطيط العميد الركن
ّ
ممث اًل قائد
كلود احلايك
اجلي�ش العماد جوزاف عون،
وال��ق��ائ��م ب ��أع��م��ال ال�سفارة
ال�سيد
الفرن�سية يف لبنان
ّ
 ،Arnaud Pescheuxومدير
ّ
الت�سلح يف هيئة الأرك��ان
العامة للجيو�ش الفرن�سية
العميد ،Bertrand Boyard

وع��دد من �أع�ضاء ال�سفارة� ،إىل جانب
عدد من ال�ضباط والإعالميني.
ال�سيد  Pescheuxكلمة
وقد �ألقى
ّ
يف املنا�سبة ،ن� ّ�وه فيها بجهود اجلي�ش
املميزة يف مكافحة
اللبناين و�إجنازاته
ّ
الإره�����اب ،م��ع��ر ًب��ا ع��ن ال��ت��زام ب�لاده
موا�صلة تقدمي امل�ساعدات الع�سكرية
واللوج�ستية له يف املرحلة املقبلة ،مبا
ي�سهم يف تعزيز قدراته حلماية لبنان
والدفاع عن �سيادته.
م��ن ج��ه��ت��ه ،ت�لا ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن

احلايك كتاب �شك ٍر با�سم العماد
قائد اجلي�ش �إىل ال�سلطات الفرن�سية
ّ
لل�سيد � ،Pescheuxأعرب فيه
و�سلمه
ّ
عن االعتزاز بالعالقات التاريخية التي
جتمع ال�شعبني واجلي�شني ال�صديقني،
وثمن ال��دور الطليعي لدولة فرن�سا يف
ّ
الوقوف �إىل جانب لبنان خالل الأزمات،
وم�ساندة اجلي�ش اللبناين بالعديد من
قدم
القيمة ،كما ّ
املبادرات الع�سكرية ّ
له درع اجلي�ش التذكاري عربون تقدير
وامتنان.

امل�ؤمتر الدويل الأول حول الألغام الأر�ضية يف ك ّلية الهند�سة  -اجلامعة اللبنانية
عقدت ّ
كلية الهند�سة يف اجلامعة اللبنانية ،امل�ؤمتر الدويل
ّ
التخل�ص منها
الأول حول الألغام الأر�ضية (الك�شف عنها،
ّ
املتعلقة بها) ،يف ح�ضور رئي�س اجلامعة اللبنانية
والت�شريعات
الربوف�سور ف�ؤاد أ� ّيوب ،وبالتن�سيق مع املعهد العايل للدكتوراه يف
العلوم والتكنولوجيا يف اجلامعة اللبنانية.
ّ
�شارك يف امل�ؤمتر رئي�س املركز اللبناين للأعمال املتعلقة
ب��الأل��غ��ام العميد ال��رك��ن زي��اد ن�صر� ،إىل جانب ع��د ٍد من
ال�شخ�صيات الأكادميية و�أ�صحاب االخت�صا�ص.
�ألقيت خالل االفتتاح ع� ّ�دة كلمات ،من بينها كلمة
للعميد ال��رك��ن ن�صر ال��ذي
�أ���ش��ار �إىل �أهمية ه��ذا امل�ؤمتر
الأول من نوعه يف العامل حول
الألغام الأر�ضية .وحت��دث عن
عمل املركز اللبناين للأعمال

ّ
ّ
واجلمعيات،
املنظمات
املتعلقة بالألغام ،بالتعاون مع بع�ض
ّ
الفتً ا �إىل �أنه ي�سعى �إىل اعتماد �أكرث التقنيات فاعلية يف ر�صد
الألغام ومعاجلتها.
ّ
و�أ�شار رئي�س مركز البحوث العلمية والهند�سية يف كلية
ّ
ّ
تتطلع
الكلية
الهند�سة الدكتور كلوفي�س فرن�سي�س� ،إىل �أن
�إىل امل�ستقبل من خالل تطوير اجتاهني جديدين .الأول ُيعنى
بالطاقة والثاين ُيعنى بنزع الألغام وحتديد �أماكنها.
فتطرق
�أما رئي�س اجلامعة اللبنانية الربوف�سور ف��ؤاد �أي��وب
ّ
�إىل ر�سالة التعليم اجلامعي التي تتجاوز مب�ضامينها مفهوم
التدري�س و���ص� اً
التطور
�ول �إىل
ّ
واالبتكار .كما حتدث عن
التكامل بني دور اجلي�ش ودور
اجلامعة اللبنانية يف مواجهة
خطر الألغام.
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ال�سفارتان الأ�سرتالية
والهولندية �أحيتا ذكرى �شهدائهما

�أح��ي��ت ال�سفارة الأ���س�ترال��ي��ة ذك��رى
�شهدائها الذين ق�ضوا يف لبنان خالل
احل���رب ال��ع��امل��ي��ة الأوىل (ANZAC
 ،)Dayوذلك باحتفال �أقيم يف مدافن
دول الكومنولث يف ق�صق�ص – بريوت.
ح�ضر االحتفال ال�سفري الأ�سرتايل ،ووزير
الدفاع الوطني الأ�ستاذ يعقوب ريا�ض
ال�صراف ،والعميد الركن غ�سان عطا
ّ
اً
ّ
ممثل قائد اجلي�ش العماد جوزاف
اللـه
عون ،و�شخ�صيات �أجنبية� ،إىل جانب
ّ
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
ممثلني عن ّ
ّ
يف لبنان ومنظمات �أخرى.
كذلك� ،أقامت ال�سفارة الهولندية

احتفا ًال يف منا�سبة
ذك�����رى اجل��ن��ود
الهولنديني الذين
���س��ق��ط��وا خ�لال
مهماتهم
تنفيذ
ّ
قوات الأمم
�ضمن ّ
امل��ت��ح��دة امل ��ؤق��ت��ة
يف لبنان م��ا بني
ال���ع���ام�ي�ن 1978
و ،1985وخالل احلربني العامليتني الأوىل
والثانية ،وذلك �أمام الن�صب التذكاري
ل�شهداء قوات اليونيفيل يف مدينة �صور.
ال�سيد
ح�ضر االحتفال ال�سفري الهولندي
ّ

ّ
وممثل قائد
،Maurits Shapfield
جبور،
اجلي�ش العميد ال��رك��ن ج��ان ّ
ق���وات الأمم املتحدة
ومم� ّ�ث��ل��ون ع��ن ّ
ومدعوون.
امل�ؤقتة،
ّ

إحياء لذكرى ال�شهداء
احتفال � ً
ّ
ممث اًل قائد
يف ح�ضور العميد الركن البحري نزيه اجلبيلي
اجلي�ش العماد جوزاف عون ،و�شخ�صيات اجتماعية و�إعالمية
وفنّ ية ،و�أه��ايل ال�شهداء ومواطنني� ،أحيت عائلة املالزم �أول
«حمبي اجلي�ش» ذكرى
ال�شهيد ندمي �سمعان مب�شاركة من
ّ
ال�شهداء ،يف احتفال يف �ساحة ال�شهداء  -و�سط بريوت.
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ّ
�شموعا
تخلل االحتفال م�سرية حمل خاللها امل�شاركون
ً
ثم و�ضع الأهايل �أكاليل زهر على
و�أعالم اجلي�ش اللبناينّ ،
متثال ال�شهداء ،وو ّزعوا الورود والأعالم على ال�سيارات واملا ّرة.
كما �ألقيت كلمات داعمة للجي�ش ،ومطالبة ب�إعادة
�إحياء عيد ال�شهداء يف ال�ساد�س من �أيار.

احتفال يف ثكنة الأمري فخر
ميا ل�شهداء فوج
الدين تكر ً
التدخل الأول

�أق��ام قائد فوج التدخل الأول العميد
اً
تكرمييا
احتفال
الركن غ�سان فا�ضل
ً
ل�شهداء �ساحة ال�شرف يف ال��ف��وج ،يف
ثكنة الأم�ي�ر فخر ال��دي��ن – ب�يروت،
ح�ضره �ضباط من �أجهزة القيادة ومن
ّ
امل�ستقلة،
الوحدات الكربى والأف��واج
وال�ضباط الذين تو ّلوا قيادة الفوج �سابقاً

ومدنيون.
و�أهايل ال�شهداء
ّ
ا�ستهل االحتفال بالن�شيد الوطني
اللبناين ،و�ضع بعده العميد الركن
اً
إكليل من الزهر على ن�صب
فا�ضل �
ال�شهداء .ووقف احل�ضور دقيقة �صمت
اً
إجالل لأرواحهم ،كما عزفت مو�سيقى
�
اجلي�ش معزوفتي املوتى وال�شهداء.

يف ح�ضور ن��ائ��ب رئي�س الأرك���ان
القوات البحرية والفرقاطة FS Jean bart
مترين تكتي بني ّ
للعمليات العميد ال��رك��ن حممد
ّ
ممث اًل قائد اجلي�ش ،وقائد القوات البحرية العميد الركن البحري ماجد علوان ووفد من ال�ضباط ،نفّ ذت وحدات
جانبيه
تكتيا يف عر�ض
القوات البحرية يف اجلي�ش باال�شرتاك مع الفرقاطة الفرن�سية  FS Jean bartالتي زارت لبنان ،مترينً ا
ً
من ّ
البحر قبالة مرف�أ بريوت.
ّ
تخلل التمرين عمليات دهم وتفتي�ش �سفينة م�شبوهة و�إخماد حريق على منت مركب وعمليات غط�س م�شرتكة،
الطوافات.
بالإ�ضافة �إىل رفع عنا�صر و�أعتدة بوا�سطة
ّ
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جي�شنا
مناورة قتال ّية

 ...و�أخرى
حت�س ًبا لفي�ضان
ّ
العا�صي

املقرر للتالمذة الرتباء ،نفّ ذ تالمذة ال�سنة الثانية،
يف �إطار برنامج التدريب القتايل
ّ
القوات اجلوية والبحرية ولواء امل�شاة الثاين ع�شر و�أفواج املغاوير
باال�شرتاك مع وحدات من ّ
القوات
ومغاوير البحر واملدفعية الثاين والهند�سة والطبابة الع�سكرية ،وب�إ�شراف مدر�سة ّ
احلية يف حقل رماية حنو�ش  -حامات ،حتاكي الق�ضاء
اخلا�صة ،مناورة قتالية بالذخرية ّ
حم�صنة.
على جمموعة �إرهابية متمركزة داخل مواقع
ّ

نفّ ذت وحدات من اجلي�ش والأجهزة الأمنية ،باال�شرتاك مع حمافظة البقاع – الهرمل ،ومكتب
ميدانية عند ج�سر نهر العا�صي
للحد من خماطر الكوارث ،مناورة
برنامج الأمم املتّ حدة الإمنائي
ّ
ّ
 الهرمل ،حتاكي فر�ضية ح�صول في�ضان يف النهر املذكور وانت�شال �أ�شخا�ص تعر�ضوا للغرق.ح�ضر املناورة التي ت�أتي يف �إطار تنفيذ خطة اال�ستجابة الوطنية للكوارث والأزم��ات ،ال�سفري
الهولندي يف لبنان ال�سيد  ،Han Mauruts Schaapveldو�أمني عام املجل�س الأعلى للدفاع اللواء
ر�سمية واجتماعية.
الركن �سعداللـه احلمد ،و�شخ�صيات
ّ

ر�ش مبيدات ملكافحة ح�شرة ال�سونة
املهمات الإمنائية التي ينفّ ذها اجلي�ش
يف �إطار
ّ
وبالتن�سيق مع وزارة الزراعة ،نفّ ذت طوافات
مهمة ر�ش مبيدات خا�صة
للقوات اجلوية
ّ
تابعة ّ
مبكافحة ح�شرة ال�سونة ،فوق عدد من حقول
القمح �ضمن حمافظتي البقاع وبعلبك -
الهرمل.
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وحدات من اجلي�ش
ت�شارك يف حملة
«الأزرق الكبري»
يف خ���ط���وة ت���ه���دف �إىل
تنظيف ال�شاطئ اللبناين
وب���ح���ره ،ن� ّ
جمعية
�ظ��م��ت
ّ
«الأزرق الكبري» حملتها
احلد
ال�سنوية ،حتت �شعار
ّ
من خماطر البال�ستيك على
البيئة والإن�سان.
�شاركت يف احلملة وحدات
وقوات
من اجلي�ش اللبناين ّ
جمعيات بيئية
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،بالإ�ضافة �إىل
ّ
اّ
واجتماعية و�أهلية وك�شفية ،ونوا ٍد ريا�ضية ،وطلب مدار�س
وجامعات تعاونوا لتنظيف ال�شاطئ وبحره من النفايات

ال�صلبة ال��ت��ي ت��راك��م��ت م��ن ج��راء
املكبات الع�شوائية على ال�شواطئ،
ّ
املكبات الواقعة على �ضفاف
�أو من
ّ
الأنهار.
وقد �شملت احلملة ال�شواطئ الرملية
اً
�شمال �إىل الناقورة
وال�صخرية من العبودية
جنو ًبا ،حيث �ساهم ع�سكريون من
ف��وج مغاوير البحر م��ز ّودي��ن زوارق ،يف
عملية رفع النفايات من قعر البحر،
كما �ساهم �آخرون من فوج املغاوير يف عملية تنظيف املنحدر
ال�صخري مقابل �صخرة الرو�شة ،يف حني �ساهمت وحدات �أخرى
عدة مناطق.
باحلملة ويف ّ
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يوميات
�أمنية

�إعداد :نينا عقل خليل

امل�شددة التي
�أحبط اجلي�ش اللبناين بف�ضل جهوز ّيته والإجراءات الأمن ّية ّ
يتّخذها يف قرى البقاع وجرودها ،ح�صول جمزرة كانت جمموعة من
الإرهابيني ّ
تخطط لها م�ستهدفة بلدة ر�أ�س بعلبك �أواخر ال�شهر املا�ضي.

�إحباط حماولة تفجري
�إرهابي يف ر�أ�س بعلبك
و�ضرب جمموعاتهم متوا�صل
ر�أ�س بعلبك

دوي انفجار داخل بلدة ر�أ�س بعلبك،
م�ساء �ُ ،2017/5/24سمع ّ
قوة من اجلي�ش �إىل املكان ،فتبينّ � ّأن
وعلى الفور ّ
توجهت ّ
ي�سجل وقوع � ّأي
االنفجار ناجم عن عبوتني �صغريتني ،ومل
ّ
�إ�صابات.
ً
أمنيا حول مكان االنفجار ،وقامت
فر�ضت قوى اجلي�ش طوقا � ً
بعملية تفتي�ش يف حميطه ،حيث �ضبطت عبوة نا�سفة زنة
معدة للتفجري عن بعد ،فح�ضر
حواىل  3كلغ من املواد املتفجرة ّ
التق�صي عن
اخلبري الع�سكري وعمل على تفكيكها .وبو�شر
ّ
الفاعلني لتوقيفهم و�إحالتهم على الق�ضاء املخت�ص.
وبعد �أق��ل من � 24ساعة� ،أوقفت مديرية املخابرات ح�سني
احل�سن من بلدة عر�سال الذي اعرتف بامل�شاركة يف عملية
التفجري ،وبانتمائه �إىل تنظيم «داع�ش» ،وفق ما �أعلنته قيادة
اجلي�ش يف بيان �أ�صدرته مديرية التوجيه.
كذلك ،وبعد �ساعات من توقيف الإرهابي احل�سن واعرتافه
بالتفا�صيل� ،أعلنت القيادة يف بيان الح��ق ح��ول العملية
قوة من اجلي�ش -
(اجلمعة� 26 ،أيار  )2017أ� ّنه «يف �أثناء قيام ّ
مديرية املخابرات يف بلدة عر�سال بدهم مكان وجود الإرهابي
ب�لال �إب��راه��ي��م ب��ري��دي ،وه��و �أح��د امل�شاركني بالتفجريات
التي ح�صلت يف بلدة ر�أ�س بعلبك بتاريخ � ،2017/5/24أقدم
الأخري على تفجري نف�سه ،مما �أدى اىل مقتله و�إ�صابة بع�ض
الع�سكريني بجروح غري خطرة ،حيث متّ نقلهم �إىل �أحد
امل�ست�شفيات للمعاجلة».

القب�ض على �إرهابيني

يف �إطار مالحقة الإرهابيني � ً
أي�ضا ،دهمت قوة من اجلي�ش
ّ
امللقب
حميد
( ،)2017/5/3مكان وج��ود الإره��اب��ي عمر
ّ
ّ
ّ
حملة وادي �سويد – عر�سال ،وهو من املطلوبني
«بالتوملي» يف
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وامل�شاركني الرئي�سيني يف االعتداء على دورية تابعة للجي�ش يف
بلدة عر�سال بتاريخ  ،2013/2/1ما �أ�سفر عن ا�ست�شهاد الرائد بيار
ب�شعالين واملعاون �إبراهيم زهرمان .ويف �أثناء عملية الدهم،
حميد على �شهر �سالحه وحماولة �إط�لاق النّ ار
�أق��دم املدعو
ّ
الت�صدي له ،ما
القوة املداهمة ،الذين �سارعوا �إىل
ّ
باجتاه عنا�صر ّ
� ّأدى �إىل �إ�صابته بجروح متو�سطة ،وقد متّ توقيفه ونقله �إىل �أحد
امل�ست�شفيات للمعاجلة.
وبتاريخ � ،2017/5/12أوقفت مديرية املخابرات ثالثة �أ�شخا�ص
رابعا يف منطقة البقاع ،ينتمون
يف منطقة ال�شمال
ً
و�شخ�صا ً
جميعا �إىل تنظيم «داع�ش» الإرهابي ويتوا�صلون مع قياديني
ً
خام�سا يف منطقة البقاع
�شخ�صا
وم�س�ؤولني فيه ،كما �أوقفت
ً
ً
على عالقة بتهريب مواد لوج�ستية �إىل التنظيم املذكور.
متكنت مديرية املخابرات بتاريخ 2017/5/16
كذلك،
ّ
من توقيف ال�سوريني نا�صر خالد عابدة و�أحمد نبيل عابدة،
لقيامهما باالعتداء على �أحد املحال التجارية يف منطقة امليناء
 طرابل�س ،و�إطالق النّ ار باجتاه �صاحبه .وقد �ضبطت بحوزتهماكمية من الذخائر العائدة له.
حربيا مع
م�سد�سا
ً
ً
ّ
و�أوقفت املديرية � ً
أي�ضا ( )2017/5/19ال�سوري عاطف حنا،
التربعات العائد لكني�سة
لإقدامه على �سرقة �أموال �صندوق
ّ
ال�سيدة يف بلدة منجز – عكار بوا�سطة الك�سر واخللع.

 ...وجتار خمدارت

بتاريخ � ،2017/5/2أوقفت دورية تابعة ملديرية املخابرات يف
اًّ
املدعوين� :سهيل حممد
كل من
�شارع احلمرا  -ب�يروت،
ّ
جعفر ،وعبا�س �سهيل جعفر ،وحمودة �سهيل جعفر ،وزينب
حممد احل�سيني ،الرتباطهم ب�أحد �أب��رز جت��ار امل��خ��درات يف
ّ
بت�سلم حواالت مالية
خلية تقوم
منطقة البقاع ،وت�شكيلهم ّ
ً
ريا من املال.
�ضخمة مل�صلحته ،و�ضبطت بحوزتهم مبلغا كب ً
ويف الإط����ار نف�سه� ،ضبطت م��دي��ري��ة امل��خ��اب��رات (�صباح
م�ستوعبا يف �أثناء حماولة �إخراجه
 ،)2017/5/9يف مرف�أ بريوت،
ً
من لبنان �إىل �إحدى الدول الأجنبية ،يحتوي على نحو  500كلغ
مو�ضبة �ضمن  2600لوح على �شكل
من مادة ح�شي�شة الكيف ّ
قطع �صابون.
متّ ت�سليم امل�ستوعب مع امل�ضبوطات �إىل مديرية اجلمارك
املهربني لتوقيفهم و�إحالتهم
التق�صي عن
العامة ،فيما يجري
ّ
ّ

على الق�ضاء املخت�ص.
متكنت
كذلك،
ّ
امل���دي���ري���ة (ب��ت��اري��خ
على
)2017/5/18
ط��ري��ق ع���ام ال��ل��ب��وة
– ع����ر�����س����ال ،م��ن
توقيف املدعو حممد
ح�سني راي��د ،لإقدامه
ع��ل��ى ت��ه��ري��ب 248
ك��ل��ي��وغ��رام��ا من
ً
امل���واد التي ت�ستعمل
يف ت�صنيع املخدرات،
مو�ضبة داخ��ل
وه��ي
ّ
���ش��اح��ن��ة .وق���د بو�شر
التحقيق مع املوقوفني
ب����إ����ش���راف ال��ق�����ض��اء
املخت�ص.

العثور على حزامني نا�سفني وتفكيكهما يف جرود بلدة فنيدق

التق�صي واملتابعة ،وبنا ًء على اعرتافات �أحد املوقوفني
نتيجة
ّ
لدى مديرية املخابرات املنتمي �إىل تنظيم «داع�ش» الإرهابي،
ولعالقته بالتفجري الذي ح�صل يف فندق ديروي  -الرو�شة خالل
متكنت ق� ّ�وة تابعة لهذه املديرية ،وبعد تنفيذ
العام ،2014
ّ
مداهمة يف جرود بلدة فنيدق ،من العثور على حزامني نا�سفني
ً
�سابقا يف
خب�أهما
وتفكيكهما ،حيث كان املوقوف قد ّ
جرود البلدة املذكورة.

توقيفات بتهم خمتلفة

�أوقفت وحدات اجلي�ش بنتيجة التدابري الأمنية التي اتخذتها
يف خمتلف املناطق اللبنانية خالل �شهر ني�سان املن�صرم2813 ،
�شخ�صا من جن�سيات خمتلفة ،لتو ّرط بع�ضهم يف جرائم �إرهابية
ً
و�إطالق نار واعتداء على مواطنني ،والإجتار باملخدرات والقيام
ب�أعمال �سرقة وتهريب وحيازة �أ�سلحة وممنوعات ،وارتكاب
بع�ضهم الآخر خمالفات عديدة ،ت�شمل التجوال داخل الأرا�ضي
اللبنانية من دون �إقامات �شرعية ،وقيادة �سيارات ود ّراجات

نارية من دون �أوراق قانونية.
م�سد�سا،
وق��د �شملت امل�ضبوطات  14بندقية حربية ،و23
ً
وكميات من الذخائر اخلفيفة ،بالإ�ضافة �إىل � 122سيارة ،و138
ّ
د ّراجة نارية ،و 12مركب �صيد و�شاحنة واحدة ،ونحو  40طنً ا من
املتنوعة ،و�أجهزة ات�صال
وكمية من املخدرات
مادة املاريجوانا،
ّ
ّ
وكامريات مراقبة و�أجهزة �إلكرتونية خمتلفة.

�إحالة موقوفني على الق�ضاء

�إ�ضافة �إىل ما �سبق� ،أحالت مديرية املخابرات على الق�ضاء
عدة بيانات �أ�صدرتها قيادة اجلي�ش  -مديرية
املخت�ص ووفق ّ
التوجيه ،اً
كل من:
املدعوين �أحمد �أك��رم �شدود وحممد ط�لال ال�سليمان
ّ
مل�شاركتهما يف الأحداث التي ح�صلت يف منطقتي جبل حم�سن
وباب التبانة – طرابل�س ،و�إطالقهما النّ ار ورميهما القنابل
اليدوية باجتاه دوريات اجلي�ش ،و�إ�صابة بع�ض العنا�صر بجروح
خمتلفة ،قبل �أن يقدما على الفرار �إىل �سوريا ،بالإ�ضافة �إىل
عدة مذكرات توقيف وبالغات
تعاطيهما املخدرات ،ووجود ّ
خال�صات �أحكام ّ
بحقهما يف جرائم خمتلفة.
املدعوين م�صطفى حممد �سليمان وجعفر حممد املو�سى،
ّ
لإق��دام الأ ّول على ت�صنيع وم�ساعفة مدافع و�أ�سلحة حربية
خلية تابعة
مل�صلحة التنظيمات ال
إرهابية ،والنتماء الثاين �إىل ّ
ّ
لتنظيم «داع�ش» الإرهابي والتخطط معها ال�ستهداف �أحد
مراكز اجلي�ش اللبناين يف منطقة وادي خالد وتعاطيه املخدرات
وترويجها.
املدعوة فاطمة ح�سن ال�سلطان الرتباطها بتنظيم «داع�ش»
ّ
الإرهابي ،والتخطيط لتنفيذ عملية انتحارية ت�ستهدف �أحد
حواجز اجلي�ش اللبناين يف بلدة عر�سال ،وتوا�صلها مع �أحد
قياديي التنظيم املذكور لاللتحاق ب�صفوفه يف �سوريا.
 املدعو عمر ح�سن حميد مل�شاركته يف االعتداء على دوريةّ
حملة وادي الرعيان – عر�سال ،ما
تابعة للجي�ش اللبناين يف
عدة
�أدى �إىل ا�ست�شهاد �ضابط ورتيب و�إ�صابة �آخرين ،ولوجود ّ
مذكرات توقيف ّ
بحقه.
 املدعو �أحمد حممد �أم��ون الرتباطه بتنظيم «داع�ش»الإرهابي ،وتهريبه املواد الغذائية والأموال واملحروقات مل�صلحته
�إىل جرود بلدة عر�سال.
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مديريات
معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ
م�سي �أعمال مديرية
عقد
رّ
التعاون الع�سكري  -املدين
العميد ال��رك��ن �إي��ل��ي �أب��ي
اجتماعا م��ع وف� ٍ�د
را���ش��د،
ً
م��ن ق���وات الأمم املتّ حدة
يتقدمه
امل �� ّؤق��ت��ة يف لبنان
ّ

رئي�س ال�ش�ؤون املدنية ال�سيد
.ADAM ALBAGHIR
ح�����ض��ر االج��ت��م��اع �ضباط
م���ن اجل���ان���ب�ي�ن ،وب��ح��ث��ت
خالله �سبل تفعيل التعاون
والتن�سيق بينهما يف جمال
التعاون الع�سكري – املدين.
ويف م��ن��ا���س��ب��ة ان��ت��ه��اء
مهمات فريق وحدة التعاون
الع�سكري  -املدين يف ال�سفارة
الأمريكية  CMSEيف لبنان،
�أقيم حفل غداء تكرميي يف
نادي ال�ضباط – الريزة ،ح�ضره

مديرية التعاون الع�سكري  -املدين
لقاء مع وفدٍ من قوات الأمم املتّحدة
وتكرمي الفريق الأمريكي ون�شاطات �أخرى

العميد ال��رك��ن �أب���ي را�شد
قدم
وال�ضباط الأعوان ،حيث ّ
دروع��ا
م�سي �أعمال املديرية
ً
رّ
وه��داي��ا ت��ذك��اري��ة للفريق

ه�ل�ال حم��ا���ض��رة يف مركز
احتاد بلديات ال�ضنية ،بهدف
�شرح طبيعة عمل املديرية
ومهماتها ،يف ح�ضور العميد
الركن �أبي را�شد و�شخ�صيات
وفعاليات مدنية.
كما �أل��ق��ت م��ن��دوب��ة من
International
جمعية

 ،Alertحم��ا���ض��رة تناولت
فيها الآثار الإيجابية لإن�شاء
ملعبا يف املنطقة.
املديرية
ً
يف �إطار �آخر� ،أقيم يف ملعب
بعل الدراوي�ش – طرابل�س،
حفل ترفيهي تخللته عرو�ض
خمتلفة وتوزيع هدايا حلواىل
مئة طفل (بني  5و� 9سنوات)
م���ن ج��ب��ل حم�����س��ن وب���اب
التبانة ،وذلك بالتن�سيق مع
الأمريكي.
م�سي جمعية  UTOPIAوبالتعاون
يف جم��ال �آخ��ر� ،ألقى
رّ
�أعمال الق�سم الإقليمي يف م��ع م�ؤ�س�سة امل��ق��دم امل��غ��وار
املديرية يف ال�شمال الرائد ربيع ال�شهيد �صبحي العاقوري.
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حما�رضات
�إعداد :ليال �صقر الفحل

ا�سرتاتيجية
اجلي�ش يف الدفاع عن لبنان

حما�ضرة
للعميد الركن ح�سن جوين

�ألقى العميد الركن ح�سن جوين من مديرية التعليم حما�ضرة بعنوان «ا�سرتاتيجية اجلي�ش يف الدفاع عن لبنان»
يف جامعة �سيدة اللويزة  ،NDUح�ضرها طالب العلوم ال�سيا�سية والعالقات الدولية يف اجلامعة.
تناولت املحا�ضرة خم�سة �أق�سام.
تطرق الق�سم الأول منها �إىل املفاهيم
ّ
واملقاربات اال�سرتاتيجية املختلفة،
ً
انطالقا من تعاريف اال�سرتاجتية التي
ّ
املنظرين اال�سرتاتيجيني
و�ضعها �أهم
يف العامل ،وتطورها التاريخي و�صولاً
�إىل القا�سم امل�شرتك بينها يف الع�صر
احل��دي��ث .كما مت يف ه��ذا الق�سم
ال��ت��و���س��ع يف �آل��ي��ة اع����داد و�صياغة
الإ�سرتاتيجية وامل�سار الواجب اتباعه
انطالق ًا من القيم الوطنية للأمة،
والتي تنبثق منها امل�صالح والأهداف
ال�سيا�سية العليا للدولة ،و�صو ًال �إىل
كيفية ا�ستثمار جميع موارد هذه
الدولة االقت�صادية والع�سكرية والإعالمية والدبلوما�سية
من�سقة لت�أمني
واجلغرافية� ...ضمن اطار ا�سرتاتيجيات
َّ
حماية هذه امل�صالح والأهداف.
تطرق �إىل �أهم املخاطر التي ت�شكل
�أما الق�سم الثاين ،فقد ّ
تهديدا للأمن الوطني يف لبنان ،بد ًءا بالتهديد الدائم الذي
ً
ي�شكله وجود العدو الإ�سرائيلي ونواياه العدوانية ،مرو ًرا
بالتهديد املت�أتي عن ّ
ت�سلل الإرهاب وخالياه �إىل الداخل
اً
و�صول �إىل بع�ض املخاطر الناجتة عن غياب الأمن
اللبناين،
ّ
وتفلته يف املخيمات الفل�سطينية� ،إ�ضافة �إىل النزوح ال�سوري
يف لبنان وتداعياته ال�سلبية.
وتناول الق�سم الثالث من املحا�ضرة ،مفهوم العقيدة
يتم على
الع�سكرية كمجموعة من القيم واملبادئ التي ّ
�ضوئها �صياغة الإ�سرتاتيجيات الوطنية والع�سكرية.
ويف هذا الإطار ،متّ
التطرق �إىل العقيدة الع�سكرية للعدو
ّ
الإ�سرائيلي ،وه��ي عقيدة هجومية تتما�شى مع نواياه

التاريخية العدوانية .ويف املقابل ،متّ �إلقاء ال�ضوء على
العقيدة الع�سكرية اللبنانية التي تنطلق من الثوابت
والقيم الوطنية وترتكز على معطيات التاريخ واجلغرافيا،
وتراعي القدرات واالمكانات املتوافرة.
يف الق�سم الرابع� ،شرح املحا�ضر مهمات اجلي�ش اللبناين
الرئي�سية واملكلف بها مبوجب القوانني والأنظمة املرعية،
و�شعبا وم�ؤ�س�سات ،مع
وهي ت�شمل الدفاع عن لبنان وطنً ا
ً
ما يعني هذا الإط��ار الوا�سع من واجبات جتاه خمتلف
التهديدات القائمة واملحتملة.
ويف الق�سم اخلام�س والأخري من املحا�ضرة ،متّ
التطرق �إىل
ّ
�آلية �صياغة اال�سرتاتيجية الع�سكرية للجي�ش اللبناين
ً
انطالقا من العقيدة الع�سكرية اللبنانية .ومتّ �إلقاء ال�ضوء
ت�شكل �إطا ًرا
املعدة والتي
على مالمح هذه اال�سرتاتيجية
ّ
ّ
للخطط الأمنية والع�سكرية الالزمة للتعامل مع خمتلف
الأخطار التي يحتمل �أن تواجه لبنان.
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اجلي�ش
واملجتمع

�إعداد :رميا �سليم �ضوميط

النجاحات الباهرة التي ّ
يحققها الربوف�سور ا ّلالمع با�سم احل�سن يف م�ست�شفى  ،Mayo Clinicامل�صنّف الأف�ضل يف الواليات
مرتني �أو ثالثة يف ّ
املتّحدة ،مل تُ ِ
كل عام ليطمئن �إىل
ن�س الطبيب اللبناين االخت�صا�صي يف جراحة العظم ح ّبه لوطنه ،فرتاه يزوره ّ
وا�ضعا خربته ومهارته يف خدمة املر�ضى اللبنانيني ،ال �س ّيما الع�سكريني منهم ،الذين يحتاجون �إىل عمل ّيات
الأهل والأ�صحاب،
ً
جراح ّية دقيقة يف حميط الكتف ،الكوع ،الرقبة� ،أو اليدين.

من �أف�ضل م�ست�شفيات �أمريكا �إىل امل�ست�شفى الع�سكري املركزي
الربوف�سور با�سم احل�سن� :أفتخر بخدمة وطني وجي�شه
يف زي��ارت��ه الأخ�ي�رة �إىل لبنان يف �أ ّي��ار
املا�ضي ،زار الربوف�سور احل�سن امل�ست�شفى
الع�سكري امل��رك��زي ،ح��ي��ث �أج��رى
مب�شاركة النقيب الطبيب �سامر
احل��ج��ار ث�ل�اث ع��م��ل� ّ�ي��ات ج��راح� ّ�ي��ة
ّ
متطورة من بينها عملية تثبيت رف�ش
ّ
جراحيا على القف�ص ال�صدري
الكتف
ً
(هي الثانية من نوعها يف لبنان) ،بعد
�أن ك��ان الطبيب املذكور قد �أج��رى
واحدة مماثلة ملري�ض يف م�ست�شفى عني
وزين منذ عامني.
ّ
يف درد�شة مع جملة «اجلي�ش» عقب
أك����د ال��دك��ت��ور
�إج���رائ���ه ال��ع��م��ل� ّ�ي��ةّ � ،
احل�سن ارتياحه التام يف التعامل مع
الطبي يف امل�ست�شفى الع�سكري
الفريق
ّ
مثنيا على روح التعاون
امل��رك��زي،
ً
واالندفاع اللذين يتمتّ ع بهما جميع
العاملني يف امل�ست�شفى امل��ذك��ور ،من
وممر�ضني وتقنيّني .و�أو�ضح � ّأن
أطباء
� ّ
ّ
جمهز باملعدّات والأدوات
امل�ست�شفى
ّ
الطبية ا ّل�لازم��ة على �صعيد جراحة
ّ
العظام.
جدير بالذكر �أن الدكتور احل�سن
العمليات التي يقوم
يرف�ض �أن يتقا�ضى بدل �أتعاب عن
ّ
أكد �أنه
بها يف امل�ست�شفى الع�سكري املركزي ،وفيما � ّ
ي�ستمتع بعمله هذا ،ويفتخر بخدمة وطنه وجي�شه،

ّ
ت�سلم بكث ٍ
قدمه
ري من الفرح الدرع التكرميي ا ّلذي ّ
حممد
له ،رئي�س امل�ست�شفى الع�سكري العميد الطبيب
ّ
املحمود عربون �شك ٍر ووفاء.
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وقفة وفاء
�إعداد :ثريا �شطح

ال�سيدة ليا العاقوري
رئي�سة امل�ؤ�س�سة
ّ
والعميد ح�سن ح�سان املنتدب من
قيادة اجلي�ش ،ليم�ضوا يف �سوي�سرا �أربعة
�أي��ام كانت �أوىل حمطاتها العا�صمة
ال�سوي�سرية .Bern
ا�ستقبل الزائرين القائم ب�أعمال ال�سفارة اللبنانية بالوكالة
ورحب بقدومهم قبل �أن ينتقلوا �إىل
�شيا يف دارت��هّ ،
من�صور ّ
أه��م الأماكن
الفندق ليتح ضّ� روا لرحلة
مميزة �شملت � ّ
ّ
ال�سياحية يف �سوي�سرا.
ّ
م��ن م��ق� ّ�ر احل��ك��وم��ة ال�سوي�سرية �إىل جمل�س ال�برمل��ان
(بوند�سهاو�سيه) وق�صر االحتاد ال�سوي�سري ،كان اليوم الأول يف
�سوي�سرا حافلاً بالإثارة والفرح.
ويف اليوم التايل ،ا�ستقبلت �سفرية لبنان لدى الأمم املتّ حدة (يف
�سوي�سرا) جنال ع�ساكر �أوالد ال�شهداء يف منزلها ،وا�ستبقتهم
اىل الفطور ،ليقوموا بعدها بزيارة مبنى الأمم املتّ حدة يف
جنيف .وبعد جولة فيهّ ،
تفقدوا الأرزة املزروعة يف حديقته.
وبعد عودتهم من جنيف م�سا ًء� ،أقام القائم بالأعمال حفل
ع�شاء على �شرف �أوالد �شهداء اجلي�ش اللبناين يف دار ال�سفري،
ريا من �أفراد اجلالية اللبنانية ،وقد ا�ستُقبل
جمع عد ًدا كب ً
الأوالد بحفاوة و�سط ت�صفيق احلا�ضرين.
ّ
كل من �ساهم
�شيا كلمة �شكر فيها
يف املنا�سبة� ،ألقى ّ
أكد � ّأن كرم اجلالية اللبنانية يف �سوي�سرا
يف �إجناح الرحلة ،و� ّ

�أوالد ال�شهداء يف رحلة من العمر �إىل �سوي�سرا
برعاية وزي��ر اخلارجية واملغرتبني ج�بران با�سيلّ ،
نظمت
املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة
ّ
ال�سفارتني اللبنانية (يف �سوي�سرا) وال�سوي�سرية (يف لبنان)،
تعرفوا خاللها �إىل �أجمل املعامل
رحلة لأوالد �شهداء اجلي�شّ ،
ال�سياحية ال�سوي�سرية.
ّ
�ضمت 14
الرحلة التي
تطلب التح�ضري لها حواىل ال�شهر ّ
ولدا من �أبناء �شهداء اجلي�ش غادروا الأرا�ضي اللبنانية ،برفقة
ً
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ت�صور ،وقال :هذه الرحلة ال
الذي غمر هذا امل�شروع يفوق كل ّ
تويف �شهداءنا يف اجلي�ش ّ
بد من الوقوف �إىل
حقهم ،لكن ال ّ
جانب عائالتهم.
قدمت تذاكر ال�سفر
�شيا �شركة  Germaniaالتي ّ
و�شكر ّ
ً
للأوالد جمانا.
�شيا
ّ
وق��دم العميد ح�سان كتاب �شكر اىل كل م��نّ ،
وال�سيدين طارق
والرئي�س التنفيذي ل�شركة Germania
ّ

املي�س ومارون �أبو زيد.
هل من املعقول �أن تنتهي الزيارة من دون تذ ّوق �أ�شهى �أنواع
اجلبنة وال�شوكوال يف �سوي�سرا؟ بالطبع ال .وعلى هذا الأ�سا�س
كانت للزائرين حمطة يف م�صنع جبنة  ،Gruyereومعمل
ال�شوكوال الأ�شهر يف �سوي�سرا .Caillet
�شيا الأوالد،
يف مطار زوريخ كان الوداع حيث رافق ال�سفري ّ
واعدا اياهم باللقاء القريب يف لبنان.
وودعهم
ً
ّ

�أوملبياد لأوالد �شهداء اجلي�ش اللبناين

الفرن�سية يف ق��وات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
دعت الكتيبة
ّ
العاملة يف جنوب لبنان ولل�سنة الثانية ،حواىل خم�سني من
�أوالد الع�سكريني ال�شهداء الذين ترتاوح �أعمارهم بني � 10سنوات
و� 18سنة ،حل�ضور �أوملبياد يف قلعة �صور� .شاركت يف الأوملبياد قوى
�إ�سبانية و�إيطالية وقوة احتياط القائد العام ،واجلي�ش اللبناين.

ً
عرو�ضا
وقد ا�ستمتع املدعوون مب�شاهدة  155ع�سكر ًيا ي�ؤدون
جميلة ،بغية ت�أمني متويل يو�ضع يف خدمة عائالت �شهداء
اجلي�ش اللبناين وجرحى اجلي�ش الفرن�سي .وك��ان ع�رّاب
ّ
مت�سلق اجلبال وامل�ستك�شف
احلدث الريا�ضي مك�سيم �شعيا،
اللبناين.
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وقفة وفاء

غداء
يف الريزة

ال�سيد
برعاية قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،ممثلاً بالعميد الطيار كميل في�صل ،دعا
ّ
ح�سان ب�شراوي �أفراد عائالت ال�ضباط ال�شهداء الذين ا�ست�شهدوا منذ العام  2006ولغاية تاريخه،
ّ
ّ
�إىل حفل غداء يف نادي ال�ضباط الريزة .تخلل احلفل تقدمي م�ساعدات ماد ّية للعائالت وهدايا
للأوالد.
و�ألقى العميد في�صل كلمة �شكر فيها �صاحب الدعوة على وقفته الدائمة �إىل جانب عائالت
�شهداء اجلي�شّ ،
و�سلمه كتاب �شكر ودرع اجلي�ش التذكاري عربون تقدير وامتنان.

 ...ويف الفيا�ضية

ال�سيد ن�ضال ب�شراوي حفل غداء لعائالت الرتباء والأفراد
برعاية قائد اجلي�ش ،ممثلاً بالعميد الركن مي�شال �شمعون� ،أقام
ّ
الفيا�ضية.
ال�شهداء يف نادي الرتباء -
ّ
وقد ّ
�سلم العميد �شمعون كتاب �شكر ودرع اجلي�ش التذكاري ل�صاحب الدعوة.
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رعاية
وخدمات

معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ

كيف تتم ّلك اً
منزل من خالل جهاز
املتطوعني؟
�إ�سكان الع�سكريني
ّ
املتطوعني
يوا�صل جهاز �إ�سكان الع�سكريني
ّ
م�سكن ّ
ٍ
لكل ع�سكري،
عمله الد�ؤوب لتوفري
من خالل قرو�ض تتوافر فيها �أف�ضل ال�شروط؛
يف ما يلي املعلومات الأ�سا�سية التي يحتاج �إليها
كل من يريد االنت�ساب �إىل اجلهاز.

• �أ�صحاب احلق باالنت�ساب:

ي�ستثنى م��ن ذل��ك ال��ذي��ن ال ت�سمح
�أعمارهم باال�ستفادة من مدة الت�سديد
الق�صوى (� 25سنة).

• الفائدة املط ّبقة على بدل اال�شرتاك
ال�شهري:

تطبق على بدل اال�شرتاك فائدة �سنوية
ّ
مبعدل .%5

متطوع مل ي�ست ِفد م��ن قر�ض
ك��ل
ّ
�إ�سكاين بعد  1996/3/1من �أحد امل�صادر
الآتي ذكرها:
 جهاز �إ�سكان الع�سكريني. امل�ؤ�س�سة العامة للإ�سكان. -م�صرف الإ�سكان.

كحد
 الرتباء والأفراد :خم�س �سنواتّ
تطوع حتى بلوغ
�أدنى مع جتديد عقد ّ
ع�شر �سنوات فعلية.

• مدة االنت�ساب الإلزامية لال�ستفادة:

• احلد الأق�صى للقر�ض املمكن منحه:

 ال�ضباط :ثالثة �أ�شهر على الأقل. -الرتباء والأفراد� :سنة على الأقل.

• م��دة اخلدمة الفعلية الالزمة
لال�ستفادة:

 ال�ضباط 525.000.000 :ل ل. -الرتباء 300.000.000 :ل ل.

 الأفراد 225.000.000 :ل ل.ميكن للمت� ّأهلني اال�ستفادة من قر�ض
م�شرتك يف حال كان ال�شريك يعمل
وم�ستوفيا ل�شروط اال�ستفادة (عمل منذ
ً
�أكرث من �سنتني  +انت�ساب �إىل �أحدى
امل�ؤ�س�سات ال�ضامنة :ال�ضمان ،تعاونية
موظفي الدولة� ،إحدى النقابات.)...

• حتديد قيمة القر�ض:

حتت�سب قيمة القر�ض املمكن منحه
للمنت�سب باال�ستناد �إىل:
 حقوق �صاحب العالقة وفق الراتبومدة الت�سديد.
 قيمة تخمني امل�سكن مو�ضوعالقر�ض.
ّ
 قيمة وعد البيع املنظم بني �صاحبالعالقة والبائع.
بحيث يعتمد املبلغ الأدن��ى بني هذه
القيم ال��ث�لاث ،ويف ك��ل الأح����وال ال
ّ
املحدد لكل فئة
يتخطى احلد الأق�صى
ّ
من الع�سكريني (�ضباط ،رتباء� ،أفراد).

• الوديعة:

تبلغ قيمة الوديعة  %15من �إجمايل
قيمة القر�ض ،وت� ّؤمن وفق الآتي:
  %10حت�سم مبا�شرة من قيمة القر�ضاملمنوح.
  %5حت�سم من جمموع ا�شرتاكاتّ
امل�ستحقة عليها
املقرت�ض وال��ف��وائ��د
مبا�شرة ،ويف حال عدم كفاية اال�شرتاك
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ي�سدد
والفوائد لتغطية كامل قيمة الـّ ،%5
الفرق من املقرت�ض مبا�شرة بعد احل�صول
على املوافقة املبدئية من امل�صرف.
 ي�ستحق للوديعة فائدة متنح منحاليا) طيلة مدة القر�ض
امل�صرف (%5.35
ً
وت�ستخدم عائدات هذه الفائدة لتخفي�ض
الق�سط ال�شهري الإجمايل بحيث تعترب
جز ًءا من الق�سط ال�شهري الذي يجب �أن
ي�سدده املقرت�ض.
ّ

• ر�سم امللف:

ي�سدد املقرت�ض بدل �أعباء ر�سم تكوين
ّ

حال تعر�ض املنزل
حلريق.

• مدة القر�ض
والأق�ساط:

��دا
��� 25س��ن��ة ح� ً
�أق�����ص��ى �أو حتى
بلوغ:
عاما
 �سن 72ً
لل�ضباط.
عاما
 �سن 68ً
للرتباء والأفراد.
ت�سدد ب�أق�ساط
ّ

 منزل القرية :منزل �آخر يف القرية علىعقار مملوك من املقرت�ض.

• �أهمية االنت�ساب املبكرة:

تكوين املبلغ الإجمايل لالنت�ساب
معدل الفائدة املطبق.
واال�ستفادة من ّ

• �أهمية اال�ستفادة املبكرة:

امللف و�إجنازه وفق الآتي:
 ال�ضباط  200.000لرية لبنانية. الرتباء  150.000لرية لبنانية. -الأفراد  100.000لرية لبنانية.

• الت�أمني:

ت�صدر بولي�صتا ت�أمني (حياة وحريق)
لكل قر�ض مينح ،وب�أ�سعار مدرو�سة
جدا ،وذلك لتغطية قيمة القر�ض يف حال
ً
وفاة املقرت�ض �أو للتعوي�ض عن الأ�ضرار يف

�شهرية مت�ساوية لت�سديد قيمة القر�ض
�أ�صلاً وفائدة.

• �أنواع القرو�ض:

 قر�ض ل�شراء �شقة جاهزة ومفرزة. قر�ض لبناء �شقة يف بناء قيد الإجناز. -قر�ض ل�شراء �شقة يف بناء قيد الإجناز.

• م�شاريع منتظرة:

� -شراء منزل يبنيه اجلهاز.

 �إمكان اال�ستفادة من فر�صة نقلرهن (�إىل �شقة �أكرث مالءمة) بعد �سبع
�سنوات من تاريخ اال�ستفادة.
 -اال�ستفادة من معدل ت�أمني منخف�ض.

• مباذا يتم ّيز اجلهاز عن امل�ؤ�س�سات
الأخرى؟
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل � ّأن متابعة خمتلف
تتم ب�إ�شراف مبا�شر من
مراحل امللف ّ
ّ
التدخل
اجلهاز من دون احلاجة �إىل
تتميز القرو�ض
املبا�شر من قبل امل�ستفيد،
ّ
معدل فائدة
املمنوحة من اجلهاز ب�أدنى ّ
ً
مقارنة باجلهات الإ�سكانية الأخرى.

جهاز �إ�سكان الع�سكريني املتطوعني

امل�ؤ�س�سة العامة للإ�سكان

م�صرف الإ�سكان

الفائدة املطبقة

%1.628

%3.5

%3

ر�سم الت�سجيل

معفى

معفى

غري معفى
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يف �سجل
اخللود

العميد الركن املتقاعد فار�س حلود حلود

نعت قيادة اجلي�ش العميد الركن
املتقاعد فار�س حلود حلود الذي توفيّ
بتاريح .2017/5/11
 م���ن م��وال��ي��د  ،1933/7/1يفعم�شيت ،ق�ضاء جبيل.
��وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ
 ت���ط� ّ.1953/10/1
 ّرق���ي �إىل رت��ب��ة م�ل�ازم اعتبا ًرا
من  ،1956/9/21وت��د ّرج يف الرتقية
حتى رتبة عميد ركن اعتبا ًرا من
.1986/1/1

امل�ؤهل �أول
ح�سن م�سلم عوده

العريف �أول
مارون فار�س �أبو جري�ش
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 حائز:• و�سام /31ك 1961/1التذكاري.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين الف�ضي.
• و�سام اال�ستحقاق – ف�ضي م�سعف.
• و���س��ام الأرز الوطني م��ن رتبتي
فار�س و�ضابط.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
عدة دورات درا�سية يف الداخل
 تابع ّويف اخلارج.
 -مت�أهل وله خم�سة �أوالد.

نعت قيادة اجلي�ش امل�ؤهل �أول ح�سن
م�سلم عوده الذي توفيّ بتاريخ .2017/5/1
 من مواليد  1976/7/3يف اخل�ضر،ق�ضاء بعلبك ،حمافظة بعلبك –
الهرمل.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .1997/2/1
 ّ من عداد لواء الدعم – فوج امل�ضادللدروع.
 حائز:• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الرابعة الربونزي.

• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الثالثة الف ضّ� ي.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�س
مرّات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ع�شر
مرّات.
مرتني.
• تهنئة قائد الفوج ّ
 -مت�أهل وله خم�سة �أوالد.

نعت قيادة اجلي�ش العريف �أول مارون
ف��ار���س �أب���و جري�ش ال���ذي ت���وفيّ بتاريخ
.2017/4/15
 من مواليد  1969/1/7يف القرية ،ق�ضاء�صيدا ،حمافظة اجلنوب.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .1992/3/23
 ّ من عداد فوج التدخل الرابع. حائز:• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الرابعة الربونزي.

• ميدالية امل�ؤمترات للعام .2002
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• امليدالية الع�سكرية.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �ست مرّات.
مرة.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ 23
• تهنئة ن��ائ��ب رئ��ي�����س الأرك����ان
مرتني.
للعمليات ّ
• تهنئة قائد الفوج ثماين مرّات.
 -مت�أهل بدون �أوالد.

العريف اليا�س فار�س �أبي رزق
نعت قيادة اجلي�ش العريف اليا�س فار�س
�أبي رزق الذي توفيّ بتاريخ .2017/4/13
 من مواليد  1983/1/3يف ع�شقوت،ق�ضاء ك�سروان ،حمافظة جبل لبنان.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2009/7/11
 ّ من عداد منطقة جبل لبنان – فرعاملخابرات.

اجلندي مالك عبد اللطيف الفرو
نعت ق��ي��ادة اجلي�ش اجل��ن��دي مالك
عبد اللطيف الفرو ال��ذي ت �وفيّ بتاريخ
.2017/4/16
 م��ن م��وال��ي��د  1991/1/6يف حو�شاحلرمية ،ق�ضاء البقاع الغربي ،حمافظة
البقاع.
ُ -مددت خدماته اعتبا ًرا من .2011/2/8

املجنّد
املمددة خدماته
خ�ضر �أحمد العلي

ن����ع����ت ق����ي����ادة
اجل���ي�������ش امل��ج��نّ ��د
امل���م���ددة خ��دم��ات��ه
خ�ضر �أحمد العلي
ال���ذي ت���وفيّ بتاريخ
.2017/4/30
 -م����ن م��وال��ي��د

 1992/5/23يف امل�سعودية – عكار.
 ُم ّددت خدماته اعتبا ًرا من .2014/6/24 من عداد لواء احلر�س اجلمهوري – كتيبة الت�شريفات. حائز:• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 -عازب.

 حائز:• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
مرتني.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �أرب��ع
مرّات.
• تهنئة رئي�س فرع خمابرات املنطقة
مرتني.
ّ
 -عازب.

الفعلية بتاريخ
 ُنقل �إىل اخلدمةّ
.2015/12/9
 م��ن ع���داد ل���واء امل�����ش��اة ال��ث��ال��ث –الكتيبة .36
 حائز:• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ
 -عازب.

املجنّد
املمددة خدماته
خليل
حممد �شومان

ن����ع����ت ق����ي����ادة
اجل���ي�������ش امل��ج��نّ ��د
امل���م���ددة خ��دم��ات��ه
خ����ل����ي����ل حم��م��د
���ش��وم��ان ال���ذي ت �وفيّ
بتاريخ .2017/5/3
 من مواليد  1996/8/15يف ال�صويري ،البقاع الغربي. ُم ّددت خدماته اعتبا ًرا من .2016/2/8 من عداد لواء امل�شاة الثاين – الكتيبة .25 حائز:• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 -عازب.
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بقلم :جورج علم
ّ
ت�صر الغالبية على
تو�شح الفخامة ،ومع ذلك ّ
و�صف الرئي�س �إميانويل ماكرون بـ«�سوبر
�ستار» فرن�سا.
جيدا .يعتلي املنابر .ي�شغل ال�ساحات.
يقفز ً
يلهب ومي�ض احلما�سة يف �صفوف ال�شباب.
يطلق الوعود العري�ضة ،ويرتك الفرن�سيني
ي�سهرون عند �ضفاف الأمل ،ينتظرون انبالج
الفجر الواعد ،بعد ليل املخا�ض الطويل.
ّ
املمهدة،
تلقفته الأ�صوات امل�ؤيدة ،والأقالم
ّ
والنخب امل�ساندة ،وعندما �آن الأوان خرج
املارد من القمقم يقول للمواطن الفرن�سي،
والأوروبي «لبيك لبيك» .خرج ولن يعود �إ ّال
بعد �أن يطوي الزمان �صفحة مقتها الفرن�س ّيون،
ليفتح �صفحة جديدة على مقا�س طموحاتهم،
وقد اخت�صرها ماكرون بـ 66.6يف املئة من
معا «�إىل
الناخبني يبايعونه ،ويقولون له ً
الأمام!».

روت�شيلد �أند �سي

�أب�صر النور يف  21كانون الأول من العام
 ،1977يف مدينة �أم��ي��ان� .إ ّن��ه الرئي�س
الفرن�سية اخلام�سة.
الثامن للجمهورية
ّ
�سيا�سي ،وم�صريف ا�ستثماري فرن�سي
الوطنية للإدارة
تخرج من املدر�سة
ّ
�سابقّ .
ً
ماليا قبل
يف العام  ،2004و�أ�صبح مفت�شا
ًّ
�أن ي��ب��د�أ يف ال���ـ 2008العمل كم�صريف
ا�ستثماري يف بنك روت�شيلد �أند �سي.
إن�ضم �إىل احلزب اال�شرتاكي ما بني
� ّ
نائبا
 2006و ،2008وع�ّي�نّ يف العام 2012
ً
الفرن�سية
للأمني العام لرئا�سة اجلمهور ّية
ّ
لدى الرئي�س فرن�سوا هوالند ،ثم وزي � ًرا
لالقت�صاد وال�صناعة واالقت�صاد الرقمي يف
حكومة مانويل فال�س الثانية ،وحتى
ّ � .2016أ�س�س يف ني�سان  ،2016حزب «�إىل
الو�سطية ،و�أعلن
الأمام» ذا التوجهات
ّ
ّ
الرئا�سية
تر�شحه لالنتخابات
ع��ن
ّ
الفرن�سية يف  16ت�شرين الثاين.
ّ
الرئي�س ال�شاب متزوج من بريجيت

ماكرون
«رئي�س التغيري»
عاما ،وكانت
ترونيو التي تكربه بـ24
ً
ب��ري��ج��ي��ت م��ع� ّ�ل��م��ت��ه يف م��در���س��ة «ال
بروفين�س» الثانوية يف مدينة �أميان.
التقى الإثنان لأ ّول م� ّ�رة عندما كان
طالبا يف �صفّ ها يف ال��ـ 15من
ماكرون
ً
ر�سميا عندما
عمره ،و�أ�صبحا مرتبطني
ًّ
18عاما.
كان عمره
ً
ح���اول وال���ده يف ال��ب��داي��ة �إب��ع��اده��م��ا،
ف�أر�سله �إىل باري�س لإن��ه��اء درا�سته،
معا بعد
ولكن ماكرون وبريجيت بقيا ً
تخرجه ،وتزوجا يف العام ...2007
ّ

ماكرون ..وال�صحافة

ّ
ّ
ال�سلم بخطوات وا�سعة ،وو�صل
ت�سلق
متمكنً ا� .سالحه
�سدة الرئا�سة
ّ
�إىل ّ
ابت�سامة عري�ضة ،ونظرات «م�شرقطة»
تكت�شف املكان ب�سرعة ،وخطاب

قوة �أوروبا..
ّ
قوة فرن�سا
من ّ
الفرن�سية� .ضرب
«يفلف�ش» الهموم
ّ
جيدا على الوتر احل�سا�س ،فا�ستنه�ض
ً
الأحا�سي�س ،و�ألهب امل�شاعر.
بعيد ف��وزه ،عاد الغربال ب�سرعة �إىل
العمل ،واع��ت�برت �صحيفة «لوموند»
� ّأن هناك �أ�سبا ًبا عديدة العتبار هذا
«ن�سبيا» ،مو�ضحة � ّأن العديد من
الفوز
ً
ّ
مر�شح،
الفرن�سيينّ مل ي�صوتوا مل�صلحة
اً
املتطرف ،ف�ضل عن
�ضد اليمني
بل ّ
ّ
قيا�سية من االمتناع عن
وجود ن�سبة
ّ
الت�صويت ،والأوراق البي�ضاء ،والأوراق
الالغية.
� ّأما �صحيفة «ليبريا�سيون» الي�سار ّية،
ّ
يتعلق بـ«انت�صار حتت
فر�أت �أن الأمر
ال�ضغط» ،ل ّأن الن�سبة الكبرية لالمتناع
عن الت�صويت ،على الرغم من التهديد
الذي ّ
ميثله اليمني املتطرف ،هي �إ�شارة
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�إىل عدم وجود ر�ضا عن الرئي�س اجلديد.
ور�أت �صحيفة «لو فيغارو» الي�سارية
� ً
أي�ضاّ � ،أن هناك �أكرب ن�سبة امتناع عن
اً
الت�صويت منذ العام  ،1969ف�ضل عن
ت�شتّ ت الناخبني �إىل �أربعة تكتالت.
ّ
ت�شريعية
وتوقعت ال�صحيفة انتخابات
ّ
�صعبة بالن�سبة �إىل الرئي�س اجلديد.
وحيت �صحيفة «ليزيكو» االقت�صاد ّية
ّ
من جهتها «خيار الأم��ل» ،مع وجود
«وجه جديد لفرن�سا� ،شاب ،وجريء».
واع���ت�ب�رت �صحيفة «ل��وم��ان��ي��ت��ي��ه»
ال�شيوعية �أن «معركة جديدة تبد�أ من
ّ
حتدي ال�سيا�سات الليربالية التي
�أجل
ّ
�أعلنها الرئي�س اجلديد».

�أوروبا ..تنتع�ش

يف �إ�سبانيا قالت �صحيفة الـ«بايي�س»،
� ّإن فرن�سا احتوت ال�شعبوية ،ور�أت � ّأن
ف��وز م��اك��رون امل ��ؤي��د لأوروب����ا ،وامل�صريف
ال�سابق الليربايل ،احتوى موجة ال�سخط
ال�شعبوي التي انت�صرت يف ت�شرين الثاين
أمريكية،
الرئا�سية ال
يف االنتخابات
ّ
ّ
وقبل اال�ستفتاء الربيطاين.
واع����ت��ب�رت ال�����ص��ح��ي��ف��ة الأمل���ان���ي���ة
«فرانكفورتر �ألغميني زيتونغ» � ّأن
كابو�سا .لقد متّ جتنّ ب
�أوروب��ا جتنّ بت
ً
ت�صوره .االنت�صار الوا�ضح
ما ال ميكن
ّ
لإميانويل ماكرون يعطي ثقة ،لكن
ريا.
يتعينّ على �أوروبا �أ ّال تتوهم كث ً
يف �سوي�سرا كتبت �صحيفة «لو تان» �أن
ماكرون الرجل اجلديد جنح يف رهانه
اجلنوين .ف�أبعد من م�ستوى االمتناع
والتطرف نحو اليمني
عن الت�صويت،
ّ
وتف�سخ الأح��زاب التقليد ّية،
والي�سار،
ّ
ف���� ّإن ال��در���س الأ�سا�سي ه��و � ّأن فرن�سا
اختارت اً
حتولها.
رجل
ً
جديدا لبدء ّ
يف بريطانيا ،كتبت «ذي غارديان»
القيا�سية
التي �أبدت قلقها �إزاء الن�سبة
ّ
ًّ
التي ّ
املتطرف« ،حظا
حققها اليمني
ّ
ً
موفقا �سيد م��اك��رون� ،ستحتاج �إىل
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احلظ» .واعتربت � ّأن «�أي نتيجة �أخرى
��ي���ة،
ك��ان��ت �ستكون ك��ارث��ة �أوروب� ّ
وحل�سن احلظ � ّأن اال�ستطالعات كانت
ّ
ملرة».
حمقة ،ولو ّ
يف رو�سيا� ،أ�شارت �صحيفة «فيدومو�ستي»
�إىل � ّأن الفرن�سيينّ اختاروا املر�شح الذي
ّ
أ�سا�سية للجمهورية
ميثل امل��ب��ادىء ال
ّ
اخلام�سة« :احلكم عرب نخبة م� ّؤهلة،
والتزام التكامل الأوروبي».
إلكرتونية
� ّأما �صحيفة «غازيتا رو» ال
ّ
فلفتت �إىل � ّأن على الرئي�س اجلديد �أن
يلبي مطلب التغيري.
ّ
يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،ر�أت �صحيفة
«ن��ي��وي��ورك ت��امي��ز» يف ف��وز م��اك��رون
ريا لأوروبا».
ً
«ارتياحا كب ً
ويف �أو�سرتاليا ،كتبت �صحيفة «ذي
�سيدين مورنينغ ه�يرال��د» � ّأن فرن�سا
�صوتت ل�ل�أم��ل ،م�شرية �إىل � ّأن هذا
االقرتاع كان م�صدر ارتياح لأوروبا.

«اىل الأمام» ...ولكن!

�ي��را« ...انتهى �شهر الع�سل»،
و�أخ� ً
وانطلقت ور�شة العمل ،ودخل الرئي�س
ال�شاب يف مواجهة مبا�شرة مع حتديني،
الأ ّول داخلي فرن�سي ،والثاين خارجي
�أوروبي.
بد من جمع الفرن�سيينّ .
فرن�سيا :ال ّ
ًّ
بد من توحيد ال�صفوف 66.6 .يف املئة
ال ّ
لي�سوا كل فرن�سا .م�ؤيدو اليمني املتطرف

ي�شكلون كتلة
ال ي�ستهان بهم،
ّ
مرتا�صة �أك���دت ح�ضورها يف احلياة
الفرن�سية .ن�سبة املمتنعني
ال�سيا�سية
ّ
ّ
ع��ال��ي��ة .كتلة «الأوراق البي�ضاء»
رقما بني
الالغية»
و«الأ�صوات
ّ
ت�شكل ً
ّ
ّ
كل
اجلمهور الفرن�سي� .إذا ما جمعت
هذه الأرقام ،ف�إن عديد الذين ال مي�شون
«اىل الأمام» ال ي�ستهان به .كانت «لو
ً
�صدقا و�شفافية يف تو�صيف
موند» �أكرث
امل�شهد ،اع��ت�برت «� ّأن ف��وز ماكرون
ن�سبي ،فالعديد م��ن الفرن�سيينّ  ،مل
ّ
�ضد اليمني
ي�صوتوا مل�صلحة
مر�شح ،بل ّ
ّ
املتطرف؟!».
ّ
يدرك الرئي�س ال�شاب هذه احلقيقة،
���رات ع��ب��ارة
ل��ق��د ا���س��ت��خ��دم خم�س م� ّ
الفرن�سيني» يف اخلطاب الذي
«توحيد
ّ
�ألقاه بعيد �إع�لان الفوز .هذا واق��ع ال
جتر أ� على
ميكن جتاهله يف جمتمع ّ
التاريخية التقليد ّية من
الأح����زاب
ّ
اليمني ،والي�سار ،واختار التغيري لكن
من دون �أن ي�ضمن امل�صري الواعد ،و�سط
املطبات الكثرية.
ّ

املعركة الف�صل يف حزيران

و�صل �إىل الق�صر املنيف ،لكن �أين
فريق العمل امل��د ّرب القادر على جبه
التحديات ،وحتقيق الوعود والأمنيات؟
بد من فريق عمل حكومي
كان ال ّ
من�سجم ،م��ت��ع��اون ،م��ل��ت��زم جتديد

ً
عري�ضا لإعادة
� ّإن املجال قد فتح �أمامه
تكوين امل�شهد ال�سيا�سي الفرن�سي،
ال�سيا�سيني� ،سواء
و�إع����ادة متو�ضع
ّ
من اليمني �أو الي�سار ،وفق طموحات
وتطلعات حركة «�إىل الأمام» ،بحيث
تتحول �إىل نقطة ارتكاز تدور حولها
ّ
الفرن�سية ،والأحزاب
ال�سيا�سية
احلياة
ّ
ّ
التقليد ّية.

�أوروباّ ..
تتنف�س ال�صعداء

الفرن�سية ،ومقتنع
ال�سيا�سية
احلياة
ّ
ّ
بتخطي ال��روت�ين املهلك ،وباالنفتاح
على املجتمع امل���دين ،وال��ت��ق� ّ�رب من
ال�شباب ،والعمل على احتواء همومهم
وم�شاكلهم� ،إنهم م�ستقبل فرن�سا.
النيابية
بد من ت�أمني الأكرث ّية
وال ّ
ّ
الفرن�سية.
الوطنية
اجلمعية
املرجحة يف
ّ
ّ
ّ
ّ
رئي�سا ل�شهر
ال يريد ماكرون �أن يكون
ً
متاما �أن املعركة
واح��د ،وه��و يعرف
ً
الفعلية هي تلك املت�صلة باالنتخابات
ّ
النيابية ،و�أن الأحزاب التقليد ّية على
ّ
�ضفتي اليمني �أو الي�سار التي فوجئت
با�ستحواذه على ثقة  66.6يف املئة من
الناخبني ،ت�ستعد لالنق�ضا�ض على هذه
�ددا مبفا�صل
النتيجة ،والإم�ساك جم� ً
الفرن�سية ،عن طريق حتريك
ال�سيا�سة
ّ

االنتخابية» للفوز بالتكتالت
«املحادل
ّ
اجلمعية
الكربى الفاعلة وامل��ؤث��رة يف
ّ
الوطنية.
ّ
مرة جديدة ،ليواجه
�إ ّنه مدعو �إىل احللبة ّ
واملتطرفني واملحافظني،
اليمني والي�سار،
ّ
يف االنتخابات النيابية .وقدره �أن ينت�صر
�سعيدا ،و�إ ّال �سي�ضطر �إىل
ليحكم
ً
امل�ساكنة ،والوقوف عند �شروط الأحزاب
التي تتمتّ ع بتكتالت نيابية كربى
يعول ،وال
اجلمعية
يف
ّ
ّ
الوطنية .كان ّ
يزال على النخب ،لينت�صر يف املعركة
امل�صري ّية التي تنتظره ،وق� ّ�دم مر�شحني
من خ�يرة ال�شباب امل �� ّؤه��ل ،الكفوء،
الذي يحمل �أفكا ًرا ،وطموحات جديدة
ّ
ً
انطالقا من
خالقة ت�سعى �إىل التغيري
الفرن�سية.
املقاعد النيابية
ّ

نيابية ،ووحدة
الداخل ،لي�س انتخابات
ّ
ال�صف ،فقط .الداخل � ً
أي�ضا حتد ّيات
يتقدمها
جوهر ّية ،وملفات م�صري ّية،
ّ
الإره����اب ،البطالة ،نقمة ال�شباب،
الفرن�سية ،املزاحمة الغريبة،
الهو ّية
ّ
واجلاليات الطارئة التي تبني بيئاتها
وخ�صو�صياتها داخل املجتمع الفرن�سي
متاما ملفاهيم البيئة
ب�شكل مغاير
ً
الفرن�سية،
الثقافية
االجتماعية -
ّ
ّ
وخ�صو�صياتها .ومع ذلك ،وعلى الرغم
ّ
ك��ل ذل��ك ،ف���� ّإن ال��ه� ّ�م الأوروب���ي
م��ن
يتقدم.
ّ
اليمينية
عندما رفعت زعيمة اجلبهة
ّ
املتطرفة ال�سيدة م��اري��ن ل��وب��ان �شعار
«فرن�سا �أ ّو اًل» ،على غرار «�أمريكا أ� ّو اًل»،
بد لزعيم حركة «�إىل الأمام»
كان ال ّ
اً
«مرك ًبا»« :فرن�سا �أ ّول.
�أن يرفع �شعا ًرا
ّ
�أوروبا �أ ّو اًل»؟!

عا�صفة التغيري

�صحيح �أ ّنه فاز يف االنتخابات� .صحيح
�أ ّن��ه �أ�صغر رئي�س يف تاريخ فرن�سا (39
عاما)� .صحيح �أنه هزم مارين لوبان،
ً
وال��ق��وى ال�شعبو ّية ال��ك��اره��ة لوجود
الأج��ان��ب .لكن ال�صحيح � ً
أي�ضا � ّأن
عا�صفة التغيري ق��د اجتاحت قو�س
ال��ن�����ص��ر ،واق��ت��ح��م��ت �أ����س���وار الأح����زاب
املح�صنة ،وو�صلت الأ�صداء
التقليد ّية
ّ
ّ
لتعم ك� ّ�ل �أوروب���ا ،والأم���ر هنا يتعلق
ّ
مبوقف جريء تبنّ اه ،دعم فوزه ،عندما
بقوة ،وبالفم امللآن ب� ّأن «وحدة
�أعلن ّ
�أوروبا ..من وحدة االحتاد» ،و�إ ّنه �سيعمل
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مل�صلحة االحت���اد الأوروب����ي ال��ذي خ�سر
ريا على امتداد ال�سنوات املا�ضية.
كث ً
يكفي �أ ّنه �أعاد الت�أكيد على الفكرة
أوروبية .على املكانة التي يفرت�ض �أن
ال ّ
حتتلها �أوروبا يف عامل هو ب�أم�س احلاجة
والقيم.
القوة،
ّ
�إىل ّ
ومت�شيا مع القول امل�أثور «يف الذكرى
ًّ
ع�برة» ،ال ب� ّ�د من الإ���ش��ارة �إىل � ّأن فوز
ماكرون ي�أتي يف �أعقاب الزلزال الذي
�ضرب �أوروب���ا نتيجة ال��ق��رار الربيطاين
املف�صلي مبغادرة االحتاد الأوروبي .كان
للمد ،وقد بد أ�
يت�صدى
على ماكرون �أن
ّ
ّ
الفرن�سية ،ويدعم
رذاذه يطال ال�شواطىء
ّ
احلركة اجلهو ّية ال�شعبوية التي قادتها
لوبان حتت �شعار «اخل��روج وامل��غ��ادرة».
انت�صر على ال�شعبوية والعن�صر ّية ،وو�أد
الفكرة قبل �أن تكرب وتتعاظم .طم�أن
الفرن�سيينّ  ،و�أوروبا ،لكن هذا ال يكفي،
بد من �إط�لاق ور�شة كربى لرتميم
وال ّ
التحتية ،لالحتاد ،و�إع��ادة النظر
البنى
ّ
ب�أ�سا�ساته ،ورك��ائ��زه لتفادي االنهيار
الكبري.

بد من الإ�صالح
ال ّ

أوروبية
متاما �أن
يعرف
ً
الفيدرالية ال ّ
ّ
هي �أ�سا�س اال�ستقرار واالزدهار الأوروبي يف
فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية ،وهي
التي ّ
توفر �أف�ضل الفر�ص ال�سانحة لل�شباب
الأوروبي كي ي�ساهم يف التغيري ،وينطلق
نحو بناء الغد الأف�ضل للمجتمع الأوروبي
امل�شرتك .ومن هذا العمق املتجذّ ر يف
التاريخ واجلغرافيا ،انطلقت امل�ست�شارة
الإملانية �آجنيال مريكل ،من خالل
املتحدث با�سمها ،لتهنىء ماكرون،
وفرن�سا بحرارة ،وتقول�« :إن فوز ماكرون
املوحدة».
يعترب انت�صا ًرا لأوروبا القو ّية
ّ
وما فهمه الرئي�س الأمريكي – املندفع
واملتحم�س – دونالد ترامب من هذا الفوز،
ّ
� ّأن «�أوروب��ا القو ّية ع��ادت تبني نف�سها
م�ستندة �إىل قاعدة قو ّية حمورها باري�س
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 برلني ،وماكرون – مريكل»� .إ ّال � ّأناالطمئنان والتطمني لي�سا كافيني
ما مل يبادر احلليفان الفرن�سي والأملاين
�إىل الإق��دام على ّ
�سلة من الإ�صالحات
ال�ضرور ّية� ،إذ � ّأن �أوروبا الرا�ضية عن ذاتها
ريا
قد فقدت يف ال�سنوات املا�ضية كث ً
من زخمها .وي��ق� ّ�در م��اك��رون امل�صريف
ج��ي��دا ،وه��و ال���ذي �أع��ل��ن،
ه��ذا الأم���ر
ً
«�إنني �أ�سعى �إىل �إعادة ن�سج الروابط بني
املواطنني الأوروبيينّ » .لكن هذا قليل
ّ
يتطلب
من الكثري املرجو ،ل ّأن الأمر
�أي��� ً��ض��ا امل��زي��د من
ال�شفافية ،واملزيد
ّ
م���ن امل�����س��اءل��ة،
واملزيد من االبداع
واالب�����ت�����ك�����ار،
وه����ذه امل��ف��اه��ي��م
أخ��ل�اق����ي����ة -
ال
ّ
العمالنية لي�ست
ّ
ب���غ���ري���ب���ة ع��ن
م����دارك الرئي�س
ال�������ق�������ادم م��ن
امل��ج��ه��ول وال����ذي
متكن �أن ي�صل
ّ
�سيا�سية
�إىل حيث يريد على ر�أ�س حركة
ّ
نا�شئة جديدة .رئي�س مل ي��و ّزع الوعود
االنتخابية اجلوفاء� ،أو يختلق الق�ص�ص
الواهية ،بل وقف ليقول ب�شجاعة وحزم
�إ ّن��ه �إىل جانب الالجئني ،و�إىل جانب
املوحدة (اليورو) ،و�إىل
أوروبية
ّ
العملة ال ّ
جانب احلداثة والإزده���ار ،و�إىل جانب
الأ�صالة ،وهو القائل« :ال ميكن لفرن�سا
�أن تدير ظهرها للقيم؟!».

ا�ستنها�ض فرن�سي � -أوروبي

� ّإن امل�����ش��وار ط��وي��ل ف��ع�ًلااً  ،ومتعب،
وبراق،
ومكلف،
ّ
لكن التحدي جاذبّ ،
ومغرٍ ،ولي�س بالقليل �أن ي�صل رئي�س �شاب
القيا�سية،
�إىل ق�صر الإليزيه بهذه ال�سرعة
ّ
وهو الآتي من املجهول ،ليقول« :جئت
من املا�ضي لأ�صنع امل�ستقبل الالئق؟!».
بد�أ الإع�صار التغيريي يجتاح .ا�ستفاقت

فرن�سا م��ن �شيخوختها ،وترهلها
واتكاليتها ،وعبثيتها على وقع �أقدام
«�إىل الأمام ..ا�ستيقظوا ،واحملوا معاول
العبثية وال��دوران
البناء ..لقد ولىّ زمن
ّ
يف احللقة املفرغة» .وا�ستفاقت �أوروب��ا
من كابو�س اخلوف ،وعبء التفكك
واالن��دث��ار لتطمئن ب���� ّأن «االحت���اد مع
الثنائي ماكرون  -مريكل ب�ألف خري».
ّ
كممثل
� ّإن موقف الرئي�س ماكرون
زخما
م�ستقل لتيار الو�سط هو ما مينحه
ً
ا�ستثنائيا ناد ًرا لإقناع الفرن�سيينّ ب أ� ّنهم
ًّ

ي�ستطيعون كمثل ما حدث يف املانيا،
وهولندا ،وال�سويد ،والدامنارك ،احلفاظ
ع��ل��ى ج��وه��ر ال��ق��ي��م الإج��ت��م��اع� ّ�ي��ة -
الثقافية ،مع حتقيق وثبات جريئة نحو
ّ
ّ
التغيري ملواكبة روح الع�صر ،والتغلب
على التحديات التي تنبت كالفطر يف
الرقمية.
زمن العوملة ،واحلداثة
ّ
قدر لفرن�سا النهو�ض من جديد،
و�إذا ّ
ف�سوف تنه�ض معها �أوروب���ا ب�أ�سرها،
و�إذا م��ا ح�صل ذل��ك فمن ���ش��أن��ه �أن
ً
القومية
توبيخا قو ًّيا للمدر�سة
ي�شكل
ّ
ّ
اال�ستبدادية .ال�سيدة لوبان ،وطروحاتها
ال�سيا�سية التي اتّ �سم بع�ضها بالعن�صر ّية؛
ّ
بريطانيا نايجل ف���اراج ،واالنف�صال؛
والرئي�س فالدميري بوتني يف مو�سكو
الذي «ال ي�سته�ضم» منطقة اليورو ...وما
تركته من �أثر �سلبي ،وعقوبات قا�سية
نتيجة الأزمة يف �أوكرانيا.

درا�سات
و�أبحاث

�إعداد :د� .أحمد علو
عميد متقاعد

تاريخ اجلدران
وجدران التاريخ
العامل اخلائف
والأبواب
املو�صدة!

«الإن�سان ولي�س الأحجار من
ّ
ي�شكل �سور املدينة».
�أفالطون
ال ينف�صل تاريخ اجلدران واحلواجز،
عن تاريخ الب�شرية ب�شكل عام ،فقد
�أخذت هذه اجلدران واحلواجز منذ
طابعا دفاع ًيا وع�سكر ًيا ،لكونها
القدم ً
�ضد
�إحدى و�سائل حماية االن�سان ّ
املخاطر املختلفة .وهذه الو�سائل قد
تتنوع �أو تتجز�أ بحكم تعقيدات احلياة
االقت�صادية واالجتماعية �أو ال�سيا�سية
والفكرية ،والعرقية والدينية.
الأ�شكال احلديثة للحروب قد تكون
ّ
خففت من �أهمية اجلدران ،لكنّها مل
تُلغِ ها ،ورمبا كانت احلاجة �إليها اليوم
�أكرث من ذي قبل...

اجلدران
كا�سرتاتيجية
العنفية يف
النزاع امل�س ّلح

Walls As A
Nonviolent
Strategy
In Armed
Conflict
ل��ي�����س��ت ه���ذه
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
ً
حديثا،
اخ�تراع��ا
ً
ب��ل ه��ي معروفة
م���ن���ذ ال��ع�����ص��ور
ال��ق��دمي��ة ،فمن
ج��دران بالد ما بني النهرين �إىل �سور ال�صني العظيم ،مرو ًرا
بجدار تراجان الروماين يف �أوروبا ،وجدار هادريان يف انكلرتا،
وخ��ط ماجينو يف فرن�سا ،وخ��ط موري�س على ط��ول احل��دود
اجلزائرية املغربية والتون�سية ،وخط مكنمارا يف فيتنام ،وجدار
اً
و�صول �إىل اجلدران احلالية ،من دون �إغفال
برلني يف املانيا...

العديد من اجل���دران املزمع
�إجنازها� ،أو تلك التي هي يف
طور الإجناز ..فاملا�ضي كما
احلا�ضر يثبتان �أن اجل��دران
ّ
مثلت على
والتح�صينات
ً
ال��دوام �شكال من �أ�شكال
الأمن بالن�سبة �إىل الدول والإمرباطوريات ،وهي تقوم مبهمات
ا�سرتاتيجية دفاعية .وما زال بع�ض اجلدران يقوم بهذا الدور
حاليا ،وفق ما تفر�ضه �أو�ضاع ع�سكرية م�ؤقتة ،تنتج عن
ً
ف�شل �سيا�سي يف ت�أمني ال�سلم والأم��ن بني طرفني متجاورين
متنازعني ،مثل خط نيقو�سيا يف قرب�ص ،واجل��دار الرملي يف
ال�صحراء الغربية املغربية ،واملنطقة املنزوعة ال�سالح بني
الكوريتني  ،DMZوجدار بلفا�ست يف �إيرلندا.

�أبرز جدران الع�صور القدمية

• �سور ال�صني العظيم:
يف القرن الثالث قبل امليالد بد�أ الإمرباطور ال�صيني ت�شني �شي
هواجن تي الربط بني اجل��دران املتفرقة التي بنيت يف فرتات
�سابقة خمتلفة لالحتماء من الأخطار واجل�يران .ويف عهد
مد اجلدار نحو الغرب
�ساللة هان ،وحتى فرتة ما بعد امليالد ،مت ّ
ً
دفاعيا و�صل طوله �إىل �آالف الكيلومرتات
خطا
لي�شكل
ً
( 6700كلم ،وفق بع�ض امل�صادر واكرث من  8000كلم وفق
م�صادر �أخ��رى) .وذلك بهدف حماية البالد من غزو القبائل
ال�شمالية ،و«ال�براب��رة» ،وحماية «طريق احلرير» والتوا�صل
التجاري واحل�ضاري مع بالد غرب ال�صني .وقد رفعت فوقه الأبراج
�ضمن ا�سرتاتيجية دفاعية متكاملة تقوم على بناء احل�صون
العدد 384

89

درا�سات
و�أبحاث

وامل��خ��اف��ر ،و�سهولة االت�صال
وان��ت��ق��ال اجل��ن��ود ع�ب�ره� ،أو
بحد ذاته كان ي�ضم بني
الإقامة فيه .ويذكر �أن اجلدار ّ
�أ�سواره مئات الآالف من اجلنود حلمايته وحماية ال�صني.
• جدار هادريان:
تو�سع الإمرباطورية الرومانية اعتبا ًرا من القرن الأول قبل
مع ّ
امليالد ،بد�أت احلدود الرومانية تطول وازداد خطر جتاوزها من
قبل الأعداء .عمد الأمرباطور هادريان ( 138 - 117م)� ،إىل بناء
خط حدودي يف �شمال بريطانيا ميتد من بحر ال�شمال حتى
البحر الإيرلندي .وهكذا �أق��ام ج��دا ًرا حجر ًيا طوله نحو 117
كلم بعر�ض  2.5اىل � 3أمتار ،وبارتفاع نحو � 5أمتار .و�أقام عليه
أبراجا حم�صنة كثرية يبعد كل منها عن الآخر نحو
خمافر و� ً
اً
 500مرت ،ويتّ �سع لنحو  60رجل ،بالإ�ضافة اىل بناء  16ح�صنً ا
ريا على طول اجل��دار وبداخله ،تتّ �سع لنحو � 500إىل 1000
كب ً
جندي من االحتياط.

جدران القرون الو�سطى

اعتبا ًرا من القرن اخلام�س للميالد �أقامت الق�سطنطينية
يف ق�سمها الأوروبي ،عد ًدا من الأ�سوار القوية لالحتماء خلفها
من هجمات املغول والبلغار وغريهم .كذلك حفلت القرون
الو�سطى ب�إن�شاء جدران �أقل �شهرة ما تزال بقاياها بارزة �إىل الآن.
ففي القرن الثامن امليالدي ،عمل امللك �أوفا رك�س ملك مر�سيا
�ضد الويلزيني
(�إحدى ممالك بريطانيا �آنذاك) ،على بناء �سور ّ
عرف بـ«�سور �أوفا العظيم» .كذلك تابع الدامناركيون خالل
القرن الثامن والتا�سع ،بناء التح�صينات ال�ضخمة ومتديدها يف
ما عرف با�سم جدار «دانيفريك» حلماية اململكة ال�صغرية
من هجمات «الفرجنة» .بعد ذلك ،ويف نهاية القرون الو�سطى،
قام املار�شال الفرن�سي فوبان (مهند�س القالع ال�شهري) يف القرن
ال�سابع ع�شر بحماية اململكة الفرن�سية بحزام من احل�صون
والقالع احلديثة الهند�سة ،وبخا�صة على احلدود الهولندية.
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اجلدران الع�سكرية والأمنية احلديثة

مع تغيرّ �أمناط العالقات الدولية والأفكار واالكت�شافات
تنوعت دواعي اللجوء �إىل ا�ستخدام
التي ّ
ميزت القرن الع�شرينّ ،
اجلدران ،كو�سائل دفاع وحماية ع�سكرية �أو �أمنية �أو �سيا�سية
�أو اقت�صادية ،وحتى عرقية �أو دينية ،خالل احلربني العامليتني.
تنوع الأ�سماء التي �أطلقت على
كذلك ميكن مالحظة ّ
هذه اجلدران خالل مرحلة احلرب الباردة ،فهناك «ال�ستار
الفوالذي» يف �أوروب��ا ،و«�ستار ال�صبار» يف كوبا (غوانتانامو)،
و«�ستار اخليزران» يف �آ�سيا ال�شرقية ،و«�ستار اجلليد» يف املنطقة
القطبية ،و«�ستار ج��دار النار» (ج��دار تقني �أقامته ال�صني
ملراقبة الف�ضاء ال�سيبريي ومراقبة �شبكات الإنرتنت الأجنبية
داخلها).
ولكن ما يجب االنتباه �إليه ومالحظته اليوم ،هو � ّأن هذه
اجل��دران باتت تختلف يف �شكلها وتركيبها ومعانيها،
وذلك وفق الغاية من �إن�شائها .فهي قد تكون ع�سكرية
دفاعية بحتة� ،أو �أمنية � -سيا�سية� ،أو اجتماعية  -اقت�صادية،
�أو تكنولوجية� ،أو �إيديولوجية� ،أو حتى عرقية� ،إتنية ،دينية.
ّ
احلديثة:
ومن اجلدران احلربية والع�سكرية
• خط ماجينو:
عمدت فرن�سا يف العام � ،1919إىل �إن�شاء ما عرف با�سم خط
ماجينو لردع �أملانيا و�إنهاكها ع�سكر ًيا يف حال حاولت
الهجوم عليها .لكن ه��ذا اخل��ط امل��ؤ ّل��ف من حت�صينات

ا�سمنتية ف��وق الأر���ض وحتتها ،وم��ن حواجز فوالذية ثابتة
ومتحركة ،و�أ�سلحة خمتلفة من مدفعية ثقيلة وخفيفة
و�ألغام متنوعة ،ومراكز دفاعية ثابتة ومالجئ لإيواء اجلنود،
مل مينع القوات الأملانية من التوغل داخل الأرا�ضي الفرن�سية،
يف حزيران  ،1940بعد االلتفاف على جهته ال�شمالية عرب
بلجيكا وهولندا.
• خط �سيغفريد:
حم�صن بناه الأمل���ان للدفاع عن ب�لاده��م ،بني
هو خط
ّ
العامني  1916و 1917كجزء من خط هيندنبريغ ،وعرف � ً
أي�ضا
با�سم «جدار الغرب» .وقد عزز اعتبا ًرا من العام  ،1930وكان
ي�شتمل على مئات النقاط احل�صينة ،املنت�شرة على �أكرث من
 630كلم بني �سوي�سرا وهولندا .كذلك قام هتلر ببناء «جدار
الأطل�سي» (بني  1942و )1944لتح�صني �سواحل �أوروب��ا الغربية
يف وجه هجوم قوات احللفاء املتمركزة يف بريطانيا� ،أو قوات
الواليات املتحدة القادمة عرب الأطل�سي.
• جدار �ستالني:
بنى �ستالني هذا اجلدار الع�سكري على امتداد احلدود الغربية
م�شابها خلط ماجينو (بعد احلرب
لالحتاد ال�سوفياتي ،وكان
ً
العاملية الأوىل ويف �أثناء احلرب العاملية الثانية)� ،إال �أنه مل يكن
اً
اً
ومتوا�صل بتح�صيناته مثل هذا اخلط.
مت�صل،
• ّ
خطا موري�س و�شال:
مع مطلع احلرب الباردة كان اجلي�ش الفرن�سي ب�صدد �إعادة
بناء وترميم خط ماجينو لإيقاف �أي هجوم ب� ّ�ري �سوفياتي
حمتمل ،لكن حلف «الناتو» ر�أى �أن ذلك لن يكون ذا
ّ
املكلفني بع�صرنة خط ماجينو نحو
ف��ائ��دة ،فتم توجيه
بناء خطي موري�س و�شال ( 1956و )1957على ط��ول احل��دود
اجلزائرية  -التون�سية ثم اجلزائرية  -املغربية (�أ�سالك �شائكة
وتياركهربائي و�ألغام ،ورادارات وغريها) ،لإحكام �إغالق
حدود اجلزائر ومنع ثوارها من �إيجاد املدد واملالذ يف تون�س �أو
املغرب.
• جدار برلني:
بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية ،وتق�سيم �أملانيا ،وت�أ�سي�س
جمهورية �أملانيا اال�شرتاكية ال�شرقية ،بد�أ انتقال �أعداد كبرية
وخ�صو�صا عرب برلني ،حيث
من مواطنيها �إىل �أملانيا الغربية،
ً
كان ي�صعب مراقبة احلدود التي متر و�سط املدينة و�أحيائها.
وبني العامني  1949و 1961ترك نحو  3ماليني �أملاين جمهورية
ّ
املتعلمة) ،مما
�أملانيا اال�شرتاكية (معظمهم من الفئات
احلد
دفع �سلطاتها �إىل بناء اجلدار ملنع الهجرة باجتاه الغرب �أو
ّ
من تفاقمها .بلغ طول اجلدار نحو  106كلم ،و�ضم  300مركز
للمراقبة و 22خمب أً� .وهو �أ�صبح مع الوقت رمزًا حلدود الف�صل
والو�صل بني املع�سكرين :ال�شرقي والغربي ،وبني حلف وار�سو
وحلف الناتو� ،أي بني �إيديولوجيتني �سيا�سيتني خمتلفتني،
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وقطبني اقت�صاديني وثقافيني
ك����ب��ي�ري����ن :ر�أ�����س����م����ايل
وا�����ش��ت�راك����ي .ظ� ّ
����ل ه���ذا
اجل��دار الذي عرف بـ«ال�ستار
قائما �إىل �أن قامت
احلديدي» ً
احل�����ش��ود الأمل��ان��ي��ة بهدمه
( ،)1989مم��ا �سهل ع��ودة
�أملانيا دول��ة واح��دة يف مطلع
العام التايل.
• �سياجا �سبتة ومليلة:
�سبتة هي مدينة مغربية
ذاتية احلكم حتت ال�سيطرة
الإ�سبانية منذ القرن ال�سابع
ع�شر ،وه��ي تقع يف ال��ق��ارة
الأف��ري��ق��ي��ة ،ع��ل��ى �ساحل
املتو�سط ق��رب م�ضيق جبل
ط���ارق وحت��ي��ط بها �أرا���ض��ي
ال��ري��ف امل��غ��رب��ي م��ن ث�لاث
جهات.
�أما ال�سياج فهو جدار فا�صل بني املغرب ومدينة �سبتة �أقامته
ال�سلطات الإ�سبانية ،ملنع تهريب ال�سلع ،ووقف عمليات
الهجرة غري ال�شرعية اىل �إ�سبانيا و�أوروبا� ،إذ تعترب املدينة احلدود
جمهز بكامريات مراقبة
اجلنوبية لالحتاد الأوروب���ي .وهو
ّ
ومكبرّ ات �صوت و�شبكة من �أجهزة اال�ست�شعار الإلكرتونية
ّ
ومعدات للر�ؤية الليلية.
وك�شافات �ضوء قو ّية
ّ
مليلة هي � ً
أي�ضا مدينة مغربية لكنّ ها خا�ضعة لل�سلطة
الإ�سبانية منذ القرن ال�ساد�س ع�شر ،و�ضعها اجلغرايف والدميغرايف
وال�سيا�سي ،م�شابه لو�ضع �سبتة ،وكذلك ال�سياج الذي يحيط
بها.
• خط بارليف:
بعد احتاللها �شبه جزيرة �سيناء يف العام  1967قامت �إ�سرائيل
ببناء خط بارليف على امتداد قناة ال�سوي�س( ،نحو  170كلم
من التح�صينات والد�شم ومراكز املدفعية والدبابات والألغام)،
بهدف منع �أي حماولة هجومية م�صرية لعبور القناة .ولكن
اجلي�ش امل�صري جنح يف  6ت�شرين الأول  1973يف �إزال��ة ماليني
الأمتار املكعبة من الرتاب والرمال با�ستخدام م�ضخات مياه
عالية ال�ضغط ،وعرب القناة لي�سيطر على معظم �أجزاء خط
بارليف ويدمر حت�صيناته وي�ستعيد ال�ضفة ال�شرقية للقناة.
• اجلدار الكوري:
هو عبارة عن منطقة عازلة بني كوريا اجلنوبية وكوريا
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ال�شمالية ،عر�ضها نحو 4
ك��ل��م ،وط��ول��ه��ا ن��ح��و 250
كلم� ،أقيمت بعد انتهاء
احل���رب ال��ك��وري��ة (- 1950
 .)1953وق��د ق��ام��ت كوريا
اجلنوبية وال��والي��ات املتحدة
ببناء جدار خر�ساين و�أ�سالك
���ش��ائ��ك��ة ع��ل��ى ط���ول ه��ذه
املنطقة املنزوعة ال�سالح (بني
 1977و )1979بعد اكت�شاف 4
�أنفاق حمفورة حتتها ت�صل �إىل
الق�سم اجلنوبي من اخلط،
واتهمت ك��وري��ا ال�شمالية
بحفرها ال���س��ت��خ��دام��ه��ا يف
هجوم ق��ادم وحمتمل على
ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة .ي���راوح
ارتفاع اجلدار بني  5و� 8أمتار،
و�سماكته بني  10و 19مرتًا يف
الأ�سفل ،وبني  3و� 7أمتار يف

الأعلى ،وهو يحتوي على عدة �أنفاق .وتدير هذه املنطقة قوات
من قبل الطرفني باال�شرتاك مع قوات االمم املتحدة.
• جدار الدفاع املغربي:
يف مطلع ثمانينيات القرن املا�ضي� ،أقام املغرب ومب�ساعدة
دفاعيا يف منطقة
من الواليات املتحدة الأمريكية ،ج��دا ًرا
ً
�صد هجمات «جبهة البولي�ساريو»
ال�صحراء الغربية ،بهدف ّ
التي تطالب با�ستقالل ال�صحراء عن املغرب .وهو عبارة عن
مراكز وحت�صينات ع�سكرية قو ّية ،وقد نتج عن �إقامته،
وف�شل حماوالت اجتيازه ،قبول اجلبهة التفاق وقف �إطالق النار
مع املغرب يف العام  .1991يبلغ طول اجلدار نحو  2720كيلومرتًا

وارتفاعه من � 6إىل  12مرتًا ،وعر�ضه من � 50إىل  100مرت .ويحر�سه
أ�سالكا �شائكة وكامريات
نحو � 135ألف جندي ،وهو مزود �
ً
مراقبة ورادارات ،وحممي ب�أ�سلحة مدفعية ،ومدرعات ،وحقول
من الألغام ومدعوم من قبل الطائرات احلربية واملروحية.
• جدار الف�صل يف فل�سطني:
اعتبا ًرا من حزيران  2002بد�أت �إ�سرائيل بناء «جدار الف�صل
العن�صري» الذي ي�صل امتداده �إىل نحو  770كلم ،ومير داخل
ال�ضفة الغربية ،والقد�س .هدف �إ�سرائيل املعلن من بناء هذا
اجلدار هو منع دخول �سكان ال�ضفة الغربية الفل�سطينيني
�إىل الأرا�ضي املحتلة ،بينما يقول الفل�سطينيون �إنه حماولة
ل�ضم �أرا�ضي ال�ضفة �إىل �إ�سرائيل.
�إ�سرائيلية لإعاقة حياتهم� ،أو ّ
وقد �أكدت حمكمة العدل الدولية ،يف ر�أي ا�ست�شاري �أ�صدرته
يف العام  ،2004عدم �شرعية اجلدار ،و�أن بناءه خمالف التفاقية
جنيف ال��راب��ع��ة ،وطالبت بتفكيكه وبالتعوي�ض على
املت�ضررين منه .لكن العدو الإ�سرائيلي وكعادته ،مل ميتثل
لقرارات ال�شرعية الدولية.
• ال�سياج احلدودي بني لبنان وفل�سطني املحتلة (اخلط الأزرق):
بعد ان�سحاب العدو الإ�سرائيلي من معظم الأرا�ضي التي كان
ّ
يحتلها يف جنوب لبنان يف العام  ،2000با�شرت الأمم املتحدة
برت�سيم احل��دود بني لبنان وفل�سطني املحتلة ،يف ما عرف
باخلط الأزرق (ما زالت عمليات التحقق من نقاطه وتثبيتها
قائمة) ،و�أقيمت نقاط معامل ثابتة على احلدود اللبنانية -
الفل�سطينية ،ومتّ و�صلها ب�شريط تقني �شائك .بعد عدوانها
ً
تطبيقا للقرار رقم ،1701
على لبنان يف العام  2006وان�سحابها
قامت ا�سرائيل ومنذ العام  ،2012بعملية تدعيم ال�شريط بد�شم
ً
ف�ضال عن جتريف
و�سواتر ترابية مرتفعة ،وجدران ا�سمنتية،
الأر���ض يف مواجهة بع�ض القرى اللبنانية .وز ّودت بع�ض هذه
اجلدران �أجهزة مراقبة وجت�س�س ،ورادارات وكامريات وغريها.
ويف مطلع �شهر �أيار املا�ضي� ،أعلنت ا�سرائيل �أنها تنوي �إقامة
جدار �أمني على طول احلدود اللبنانية.
• اجلدار الرتكي يف مواجهة �سوريا والعراق:
منذ العام  2013وبعد تفاقم الأح��داث التى تع�صف يف �سوريا
والعراق� ،شرعت تركيا ببناء جدار عازل على حدودها مع
�سوريا بطول  550كلم وبارتفاع ثالثة �أمتار من الإ�سمنت

ّ
امل�سلح ،يعلوها مرت �آخر من الأ�سالك ال�شائكة ،بالإ�ضافة
و�شق طرق �أمنية وو�ضع �أجرا�س �إنذار
�إىل بناء �أبراج مراقبة،
ّ
كهربائية على طول اجل��دار .كما عمدت �إىل بناء جدار
مماثل على حدودها مع العراق .والهدف الرتكي املعلن،
حماية الأرا�ضي الرتكية من انتقال «االره��اب الكردي»،
والالجئني النازحني �إىل �أرا�ضيها من هذين البلدين...
• جدار احلدود بني املك�سيك والواليات املتحدة:
ي��رى البع�ض� ،أن بناء ه��ذا احلاجز �أك�ثر من جم��رد وعد
انتخابي �أطلقه الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يف �أثناء
حملته االنتخابية .و�أنه خطوة �أوىل منطقية من �أجل ت�أمني
فعلي حلدود الواليات املتحدة التي ي�سهل اخرتاقها ،ولوقف
ّ
تدفق املخدرات واجلرمية والهجرة غري ال�شرعية �إىل البالد.
ميتد اجلدار الفا�صل الذي كان بو�شر ببناء �أق�سام منه منذ
العام  ،1994على م�سافة  1600كلم من احلدود البالغة 3200
كلم بني البلدين.
• جدران وجدران:
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق عر�ضه ،ميكن �إح�صاء ع�شرات اجلدران
قائما حتى اليوم) على م�ساحة العامل،
(�أكرث من  60جدا ًرا
ً
ومنها تلك القائمة بني :الربازيل والباراغواي والهند وبورما،
وبنغالدي�ش وبورما ،وبروناي وماليزيا ،والهند وبنغالدي�ش ،والهند
وباك�ستان ،و�أوزبك�ستان وكذلك قريغيز�ستان ،ويرتفع جدار
بني �أفغان�ستان وباك�ستان ،و�آخر بني باك�ستان و�إيران...
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درا�سات
و�أبحاث

ك���ذل���ك ،ه��ن��اك ج���دار
يف�صل بني رو�سيا وال�شي�شان
و�آخ��ر على ح��دوده��ا مع ال�ن�روج ،وج��دار يف�صل جبل طارق
الربيطانية عن الأرا�ضي الإ�سبانية ،و�آخر بني منطقة غوانتانامو
«الأمريكية» وباقي الأرا�ضي الكوبية .ويف القارة الأفريقية
ثمة جدار بني كينيا وال�صومال ،وج��داران يف�صالن جنوب
ّ
�أفريقيا عن كل من املوزمبيق وزميبابوي.

جدلية ارتفاع اجلدران وهبوط الإن�سان

لي�ست اجلدران العازلة فوا�صل �إ�سمنتية �أو حجرية فح�سب،
بقدر ما هي حواجز نف�سية ،و�إيديولوجية تت�سبب يف انقطاع
تيار التوا�صل الإن�ساين بني جهتي اجلدار ،وتختزل الكثري من
الأزمات وال�صراعات بني �أطراف و�صلت �إىل طريق م�سدود يف ما
يتعلق بالقدرة على التوافق والتوا�صل و�إيجاد احللول الناجزة.
قد يكون املنطق ال��ذي ي ��ؤدي �إىل بناء اجل��دران يف ع�صرنا
جدليا ،فالعنف ،واخل��وف،
احلا�ضر ،بني ال��دول �أو داخلها،
ً
والبحث عن الأمن اجلماعي للوحدة ال�سيا�سية ،هي تف�سريات
تنطلق من �أهمية االحتماء واملراقبة عرب �إقامة �آليات �أمنية،

�سواء تعلق الأمر مبناطق �أمنية� ،أو بحواجز وجدران هدفها
املراقبة والفرز واالنتقاء .وهذا امل�شهد ي�ستعيد ،وللمفارقة،
منطق القرون القدمية والو�سطى ،حيث كانت القالع القوية
واقيا و�ضرور ًيا حلماية الإن�سان داخلها،
واملح�صنة ،حاجزًا
ً
وهدفت اجلدران يف جمملها �إىل الدفاع عن الإقليم �أو املدينة،
تكر�س فكرة �أهمية احلدود ،والرغبة يف
وهي بذلك كانت
ّ
احلفاظ على ال�سالمة الإقليمية للبالد� ،أو حماية ال�سلطة
حد مادي ثابت وح�صني ،يحتمي به
فيها ،من خالل و�ضع ّ
املجتمع من هجمات �أو خطر بع�ض اجلماعات املحيطة.
و«امل�سورة» ،كانت
«املح�صنة»
ولكن معظم هذه املجتمعات
ّ
ّ
يف النهاية ،وكما يخربنا التاريخ ،ت�سقط بيد الأع���داء...
من الداخل ،فاجلدران «تكون يف داخلنا �أو ال تكون».
ويقول البع�ضّ �« :إن ال�صني بنت �سور ال�صني العظيم ون�سيت �أن
احلرا�س ،فا�شرتاهم الأع��داء ودخلوا ال�صني من
تبني �أخالق
ّ
الباب.»...
ويف الرتاث العربي ،يروى �أن �أحد الوالة �أر�سل كتا ًبا �إىل اخلليفة
ً
ريا من بيت
الأموي عمر بن عبد العزيز يطلب فيه
مبلغا كب ً
مال امل�سلمني لبناء �سور حول املدينة التي و ّاله عليها ،فرد
«�س ِّورها بالعدل».
اخلليفة بكلمتني بليغتني ،وم�شهورتنيَ :
حتول
نعم فالأ�سوار ت�صبح بدون فائدة ،وال حتمي املدينة �إذا ّ
الإن�سان داخلها �إىل عدو لها ...ويف النهاية ،الإن�سان ولي�س
الأحجار من يحمي املدينة �أو ي�شكل �سورها...

مراجع ومواقع:

- http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php
- https://arabic.rt.com/news
- https://www.du.edu/
- http://www.ammonnews.
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ق�ضايا
�إقليمية

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

تعترب معركة الوعي امليدان الأول يف �أي حرب من احلروب مهما كان
نوعها ،وذلك الرتباطها املبا�شر مبعنويات املتقاتلني و�صمودهم ،يف
دائما يف املرتبة الثانية .وقد كان تزييف الوعي
حني ت�أتي جبهات القتال ً
العدو الإ�سرائيلي على الفل�سطينيني
دائما من املعركة التي ي�شنّها
جزءا ً
ً
ّ
عموما.
وعلى العرب
ً

ا�سرائيل والعرب

ال�صراع على الوعي

الأمن النف�سي املفقود

الواقع � ّأن املعركة على الوعي يف ال�صراع العربي الإ�سرائيلي،
يف الوقت الراهن ،ت�أتي مع ت�صعيد الهجوم الذي ي�شنّ ه اليمني
ال�صهيوين العن�صري احلاكم داخل كيان العدو� ،إىل درجة
�ضد كل من يخالفه الر�أي يف موا�ضيع بالغة الأهمية
التخوينّ ،
يف ال�سيا�ستني الإقليمية والدولية ،وعلى ر�أ�سها اال�ستيطان
وتاليا كل
املنفلت من كل ال�ضوابط القانونية وال�شرعية،
ً
ّ
يتعلق باحللول ال�سلمية لق�ضايا املنطقة العالقة منذ �أجل
ما
بعيد .وهنا يطرح ال�س�ؤال :هل املوقف الإ�سرائيلي ال�سلبي
ال�سلمية مع الفل�سطينيني والعرب ،نابع من
من امل�ساعي
ّ
تلبي (من املنظور
الطروحات
ّ
ال�سلمية نف�سها باعتبارها ال ّ
الإ�سرائيلي) املطالب الإ�سرائيلية ال�سيا�سية والأمنية؟ �أم � ّأن
املبدئية
هذا املوقف ال�سلبي يعود �إىل ما هو �أبعد من الر�ؤية
ّ
ال�سيا�سية ،لي�صل �إىل جذور
الأمن النف�سي اال�سرتاتيجي
املفقود ،يف جمتمع يبحث
عن هو ّيته العقيد ّية (من
هو اليهودي) .وع��ن هو ّيته
اجليو � -سيا�سية التي تعاين
حاالت اهتزاز قوية وم�ستمرة
��راء الفعل ال��ع��دواين
م��ن ج� ّ
ّ
املتمثل يف االحتالل والتو�سع
اال���س��ت��ي��ط��اين ،وم���ا يقابله
م��ن ردات فعل للمقاومة
واالن��ت��ف��ا���ض��ة ،وت�شكيل
�شبكات الوقاية لدى الطرف
ّ
ولعل
العربي املعتدى عليه؟
�أ���س��ط��ع م��ث��ال ع��ل��ى ذل��ك،
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«معار�ض»
هو م�سارعة �أكرب حتالف ُ
لليمني يف كيان العدو �إىل خو�ض �آخر
عامة يف �إ�سرائيل ()2015
انتخابات
ّ
�سمى «املع�سكر ال�صهيوين»،
حتت ُم ّ
ردا على اتّ هام نتنياهو للي�سار الإ�سرائيلي نف�سه ب�أنه« :ن�سي
ًّ
حد
ما معنى �أن تكون
�صهيونيا ويهود ًيا الآن وهنا»! على ّ
ً
اليمينية
تعبريه .بالتّ ايل �إن م�س�ألة طغيان اال�صطفافات
ّ
ً
م�ستفحال داخل كيان
التطرف ،باتت �أم � ًرا
واجلنوح نحو
ّ
العدو ،وباتت معه ال�سيا�سات العن�صرية متجذّ رة .فالعن�صر ّية
والطغيان منوذجان �أطلقهما ليرباليون �إ�سرائيليون ،وجتذّ را
منذ العام � 2000إثر اندالع االنتفا�ضة الفل�سطينية الثانية،
والتزام اجلميع ال�صمت عندما قتلت ال�شرطة الإ�سرائيلية
فل�سطينيا يحملون الهوية الإ�سرائيلية،
ثالثة ع�شر مواطنً ا
ً
ّ
هبوا لن�صرة �شعبهم داخل املناطق املحتلة يف العام
ملجرد �أنهم ّ
ّ
ً
 1967من خالل التظاهر ال�سلمي .و�إمعانا يف التطرف والت�شدد
داهما على �أمن
ي�سمون عرب  ،1948املعتربين خط ًرا
ّ
ً
�ضد من ّ
الكيان وجمتمعه ،برز قانون «الوالء لإ�سرائيل كدولة يهودية»
وت��واف��ق��ت ع��ل��ي��ه خمتلف
الأح��زاب الإ�سرائيلية .وهذا
يعني �إرغ����ام الفل�سطيني
ّ
املحتلة يف
داخ���ل امل��ن��اط��ق
العام  1948على التنازل عن
وعي وجوده وكيانه ،و�سلخه
ق�ضيته وهو ّيته وتاريخه،
عن
ّ
أمنية
لإر���ض��اء الهواج�س ال ّ
ال�صهيونية.
واملعنو ّية
ّ

احلروب داخل
حلبة الوعي

جتري ال�صراعات واحل��روب
يف ���س��اح��ات ال��وغ��ى ح� ً�ق��ا،
لكنّ ها حت�سم يف كثري من

الأحيان� ،آخر املطاف ،داخل حلبة الوعي والإدراك اخلا�ضعة
لعوامل احلرب الناعمة يف امليادين الإعالمية وال�سيا�سية
والدبلوما�سية ،لأنها يف الأ�سا�س معركة على وعي الآخر
ومعنو ّياته .ف�إ�سرائيل اً
�ضحت يف بنت جبيل جنوب لبنان
مثل ّ
يف العام  2006بعدد جنود من جنودها خالل حماوالتها الفا�شلة
لرفع العلم الإ�سرائيلي على �سطح �أحد منازل البلدة .وكان
هدفها من ذلك� ،صناعة �صورة افرتا�ضية لالنت�صار وتوظيفها
معا .ويف الواقع
يف الت�أثري على وعي املقاومة ووعي الإ�سرائيليني ً
النف�سية لي�س فقط لدفع مقاوميها
حتتاج �إ�سرائيل �إىل احلرب
ّ
�إىل الإذعان واال�ست�سالم ،بل لأن املجتمع الإ�سرائيلي ي�شهد
حت��والت ج��وه��ر ّي��ة .فقد ب��ات جمتمع معنو ّيات هابطة
رفاهية ورخ��اء ،و�أق��ل جاهز ّية للت�ضحية والإيثار،
وجمتمع
ّ
وتقدم فيه م�صلحة الفرد على م�صلحة اجلماعة .وبالتايل
احل�سا�سية للخ�سائر الب�شر ّية ،بل وحتى
جمتمعا بالغ
بات
ً
ّ
املاد ّية .ومن �أجل ذلك ت�سعى �إ�سرائيل ب�أجهزتها املختلفة
يف احل��رب احلالية على ال��وع��ي �أو ًال� ،إىل تقدمي ال�صدمة
الع�سكرية والرتويع النف�سي حل�سم املواجهة يف �ساحة الوعي
مع اجلهات املقاومة وجماهريها امل�ساندة ،يف حماولة لتجنب
ت�سديد الأثمان الب�شرية املنوطة بتحقيق �أهدافها املعلنة
واخلفية .فخالل مراحل عدوانه املتعاقبة ،اعتمد العدو
ّ
كميات هائلة من النريان
الإ�سرائيلي ا�سرتاتيجية ا�ستخدام
ّ
اجلهات التي
الع�شوائية واملباغتة ،بهدف زعزعة معنو ّيات
ّ
ّ
تقاومه ،وتق�صري الطريق نحو الهدف الع�سكري وال�سيا�سي
الذي يريد حتقيقه .وقد �شهدنا ذلك بو�ضوح خالل اعتداءات
املتكررة يف لبنان وفل�سطني ب�شكل خا�ص .وكان
�إ�سرائيل
ّ
رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي الراحل �أرييل �شارون �أحد �أن�صار هذه
ردد مقولتهّ �« :إن ما ال يت�أتى بالقوة يت�أتى
النظرية وهو طاملا ّ
و�شدد رئي�س �أركان جي�ش العدو الأ�سبق مو�شيه
باملزيد منها»ّ .
يعلون ،من ناحيته � ً
أي�ضا ،يف كتابه «طريق طويل ق�صري»
على حيوية ما �أ�سماه «ك� ّ�ي وع��ي ال��ع��رب» لثنيهم عن
جمرد التفكري مبقاومة �إ�سرائيل �أو التحر�ش بها ،من خالل
ّ
ا�ستخدام النريان املفرطة عن بعد ،وزرع مظاهر املوت واخلراب

يف اجلانب الآخر ،من دون اكرتاث بحياة املدنيينّ �أو امل�ؤ�س�سات
أكيدا لهذه املعاين ي�شدد قادة العدو على �أن �إ�سرائيل
املدنية .وت�
ً
ّ
لن تقبل بانتهاء املواجهة الع�سكرية يف املرة املقبلة بوجود
ي�شددون على
�شكوك حول نتائجها وهو ّية املنت�صر فيها .وهم ّ
�ضرورة ا�ستعادة معادلة الإنذار والردع واحل�سم و�صون الهيبة .ويف
املجال نف�سه يقول العميد الإ�سرائيلي كوبفرفا�سر «� ّإن تطوير
ي�شكل
املعركة على الوعي يف ال�ساحة الإ�سرائيلية� ،إمنا
ّ
النف�سية الرامية مل�ساعدة املجهود احلربي يف
جز ًءا من احلرب
ّ
حتقيق الن�صر».

الن�سيان ممنوع

يف املقابل نرى �أن املنادين ب�ضرورة منع التطبيع الثقايف
وال�سيا�سي والأمني مع كيان العدو يف �ساحتنا� ،إمنا ينطلقون
يف الأ�سا�س من �إدراكهم لأهمية املعركة على مناعة الوعي
من �أجل بلوغ التحرير الناجز والكامل .ويلحظ ه�ؤالء على
وجه اخل�صو�ص وجوب عدم ن�سيان كل فرد عربي حقيقة �أن
ً
�إ�سرائيل عد ّو دائم ،و�أنها اغت�صبت � ً
واقعا
أر�ضا
ودمرت ً
وحقوقا ّ
اً
م�ستقبل .وبالتايل ف� ّإن من �أهم عنا�صر معركة
و�صادرت
وحيثياتها ،مواجهة خمطط الفتنة ال�صهيوين،
الوعي اليوم
ّ
وخمطط ا�صطناع عد ّو وهمي من داخلنا وجتهيل النا�س،
وت�ضليلهم عن العد ّو احلقيقي ،ودفع الأمة �إىل معركة و�إىل
مواجهة ال ي�ستفيد منها �سوى العد ّو لوحدهّ � .إن �صمود «اجلبهة
ي�شكل
ي�شكل الوعي ّلبها و�أ�سا�سها� ،إمنا
الثقافية» ،التي
ّ
ّ
�آخ��ر معاقل الأم��ل والكرامة العربية التي منها ميكن
االنطالق ل�شن الهجوم املعاك�س لتحقيق التحرير والن�صر
الكاملني يف امل�ستقبل.
إ� ّننا ال نخو�ض �صراع وجود يف فل�سطني فح�سب ،ولكنّ نا
نخو�ض معركة كينونة فر�ضتها علينا امل� ّؤ�س�سة اال�ستعمارية.
حقيقيا
وعيا
ً
ف� ّإما �أن نكون �أو ال نكون� .إما �أن منتلك ً
بالذات ،ونحافظ بالتايل على كينونتنا ،و�إما �أن ن�ست�سلم
ملحاوالت االخرتاق فنخ�سر وعينا .ومن يخ�سر وعيه يخ�سر �أهم
عنا�صر كينونته.
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حوار
احل�ضارات

�إعداد :هيام كريوز  /باري�س

املكتبة الوطنية
الفرن�سية

تعترب املكتبة الوطنية الفرن�سية من �أبرز
املعامل احل�ضارية يف العامل .وهذه املكتبة
كونت على مدى قرون طويلة،
العريقة التي ّ
ّ
ت�ضم اليوم ماليني املجلدات والكتب ومئات
الآالف من املخطوطات� ،إىل الوثائق وال�صور
واملقطوعات املو�سيقية ،والأفالم ومناذج عن
العمالت والأزياء و�سوى ذلك .باخت�صار هي
�أ�شبه بخزان معريف تتجمع فيه ع�صارة الفكر
واحل�ضارة الإن�سانية.

م�سرية قرون

تكونت
النواة الأ�سا�سية للمكتبة
ّ
خالل عهد امللك لوي�س احل��ادي ع�شر
بف�ضل دمج مكتبات امللوك اخلا�صة،
بالتو�سع .خالل احلرب
و�أخذت بعد ذلك
ّ
العاملية الثانية و ّزعت حمتوياتها يف عدة
مناطق حلمايتها من الدمار وال�ضياع،
ويف عهد الرئي�س فرن�سوا م��ي�تران متّ
بناء املقر اجلديد لـ«املكتبة الفرن�سية
الوطنية»  BNFيف باري�س (د�شنه ميرتان
يف العام  ،1996وافتتح خلفه الرئي�س
جاك �شرياك املكتبة يف العام نف�سه).
�صمم البناء املهند�س الفرن�سي دومنيك
ّ
بيرّ و وفق ر�ؤية �إبداعية ت� ّؤمن ا�ستمرارية
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ّ
خزان معريف يفي�ض
بع�صارة الفكر
الإن�ساين والإرث
العربي امل�شرقي ي�شهد
حلوار احل�ضارات
ال���ذاك���رة م��ن امل��ا���ض��ي �إىل احل��ا���ض��ر
فامل�ستقبل ،وتراعي يف �آن ال�شروط ال�صحية
والبيئية واجلمالية والثقافية .يت�ألف
البناء من �أرب��ع��ة �أب���راج �شاهقة تتخذ
ّ
تطل على نهر
�شكل �أرب��ع��ة كتب
ال�سني ،تتّ و�سطها حديقة وا�سعة تن�سجم
مالحمها مع مالمح «عا�صمة النور»،
وترتقي �إىل عراقتها.
يف املكتبة الفرن�سية الوطنية ق�سم
يعترب ل�ؤل�ؤة يف هذا التاج الفكري� ،إنه
الق�سم العربي وامل�شرقي وال�سرياين الذي
ي�ضم م�آثر من فكر ال�شرق وعلومه.
وعلى ر�أ���س هذا الق�سم الدكتور �سمري
خري الله اللبناين من قرية مراح الزيات.

فكيف قادته الظروف �إىل هناك؟
يروي لنا الدكتور خري الله �أن الق�صة
ب���د�أت عندما �سمع م��ن رج��ل عجوز
عن ال�صحايف خريالله طنو�س خريالله
�أحد املنا�ضلني ال�ستقالل لبنان ولتحرير
ال�شعوب العربية من االحتالل العثماين.
�صحفيا يف جريدة Le Temps
وهو كان
ً
الفرن�سية ب�ين  1910و ،1930وق��د كان
يف ع��داد امل�شاركني يف م�ؤمتر باري�س
(� )1913إىل جانب عبد احلميد الزهراوي
دبا�س و�أي��وب
عمون و�شارل ّ
وا�سكندر ّ
تابت و�سليم �سالم و�أحمد خمتار بيهم
جميعا
وغريهم ...وقد حكم عليهم
ً
ب��الإع��دام .وي�ضيف :ا�ستحوذ التعمق
خ�صو�صا
بهذه ال�شخ�صية على فكري،
ً
و�أنني كنت قد بد�أت درو�سي اجلامعية
يف التاريخ ،ومل �أر كلمة واحدة عن هذا
الإ�سم يف كتب تاريخ لبنان.
يف ال��ع��ام ��� 1978س��اف��رت �إىل باري�س
و�أع���ددت ر�سالة املاج�ستري يف التاريخ
معتمدا على املراجع املتوافرة يف املكتبة
ً
الوطنية الفرن�سية .وبعد ثالث �سنوات
�ددا �إىل باري�س لإع��داد ر�سالة
عدت جم� ً
ال��دك��ت��وراه ح��ول خ�يرال��ل��ه خريالله,
الكاتب واملنا�ضل ،الذي عندما حكم
وج��ه له
عليه جمال با�شا ب��الإع��دامّ ،
علي
ر�سالة يقول فيها« :لقد حكمتم
ّ
ب��الإع��دام و�أن��ا �أحكم على دولتكم
باالنقرا�ض يف القريب العاجل» .وهو الذي
�أن� أش� مع يو�سف ال�سودا وا�سكندر عمون
وعدد من ال�صحافيني اللبنانني والعرب،
�أول نقابة �صحافة يف العامل العربي وال�شرق
الأو�سط (يف نهاية العام  .)1912وقد �أ�شار
�إليه الرئي�س الراحل ب�شارة اخل��وري يف
�ذك��رات��ه عندما كتب« ،خريالله
م� ّ
عبد �أمامنا طريق
خريالله ه��و ال��ذي ّ
اال�ستقالل».
لاً
و�أ�ضاف قائ  :عند عودتي �إىل فرن�سا
( )1990تقدمت بطلب للح�صول على
وظيفة يف املكتبة الوطنية الفرن�سية
ثم تدرجت يف الرتقية
وهذا ما ح�صلّ ،
اً
و�صول �إىل املن�صب الذي �أ�شغله الآن.

املخزون العربي يف
املكتبة الوطنية الفرن�سية

يقول الدكتور �سمري خريالله :ميثل
هذا املخزون املر�آة التي تنعك�س عليها
�صورة املعرفة عند العرب ،ويجمع ما
�أعطته احل�ضارات العربية من امل�ؤلفات
منذ القدم حتى ال��ي��وم ،فنجد �إ�ضافة
�إىل كتب اللغة والأدب ،امل�ؤلفات التي
���ص��درت يف ال���دول العربية م��ن فل�سفة
وتاريخ وجغرافيا و�إتنولوجيا� ،إىل عدد
كبري من ال�صحف والدوريات.
وه���ن���اك ق�����س��م ي�����ض��م ال��ع��دي��د من
املخطوطات العربية وال�سريانية النادرة،
�أهمها املخطوطة الأوىل التي طبعت
يف ال��ع��امل العربي (طبعت يف دي��ر مار
�أنطونيو�س قزحيا العام  ،)1610وعنوانها
«كتاب مزامري داود امللك».
ويف الق�سم العربي من املكتبة
� ً
أي�ضا خمطوطات كثرية يف
اللغة ال�سريانية ووثائق حول
ت�شكيل الدول ،ن�ش�أة الطوائف
يف ال�شرق الأو���س��ط و�أدواره����ا،
و�أخرى من مدينة املو�صل ،ومن
ً
حو�ضا
مدينة منرود التي تعترب
عامليا ناد ًرا ،بالإ�ضافة
ح�ضار ًيا
ً
�إىل خم�����زون ه���ائ���ل ح��ول
احل�ضارتني الآ�شورية والبابلية.
ولرفد حمتوى املكتبة يتم �شراء الكتب
من جميع دول اجلامعة العربية عرب دور
ن�شر لبنانية وعربية ،حيث يتوجب على
كل نا�شر �أن يقدم ن�سختني من كتابه
�إىل الـ BNFقبل �صدوره وترويجه .وثمة
ق�سم �آخ��ر من هبات جمانية� ،أو من
تركات يخ�ص فيها �أ�صحابها املكتبة
الوطنية بعد رحيلهم� ،أو يف �إطار عملية
تبادل مع املكتبات الوطنية يف دول
امل�شرق واجلامعات العربية ،واملراكز
واملنظمات العربية املوجودة يف فرن�سا،
كاملنظمة العربية للثقافة والرتبية
والعلوم ،واملعهد العربي للدرا�سات .و�إىل
ً
حديثا ،ت�شرتي املكتبة
الكتب ال�صادرة
م�ؤلفات وخمطوطات تعر�ضها دور الن�شر،

ونختار منها ما يتمتع ب�أهمية فكرية
وح�ضارية.
مبخزونها احل�ضاري التعددي تلقي
املكتبة الوطنية الفرن�سية �أ�ضواء على
خمتلف الأدي���ان واحل�ضارات وك�أنها
تقيم ح���وا ًرا بينها .وي��ق��ول الدكتور
خريالله يف هذا ال�سياق� :إنني على قناعة
عميقة ب��ري��ادة التعاي�ش امل�سيحي –
الإ�سالمي وفرادته ،وبالقيم العربية التي
�سادت �أيام اخللفاء الأمويني والعبا�سيني،
القيم تتجلى يف خمزون املكتبة.
وهذه ّ
لاً
لقد اكت�شفت مث من خالل عملي
َم��ن ه��و عي�سى �إب��ن يحيى �أب��و �سهل
معلما
اجلرجاين امل�سيحي ،الذي كان
ً
لإب��ن �سينا يف م��ادة ال��ط��ب ،و�صاحب
الكتاب املو�سوعي« :املائة يف ال�صناعة

من العلماء واملفكرين يف الفل�سفة ويف
العلوم وال�سو�سيولوجيا والإنرتبولوجيا،
وا�شتهر منهم العديدون.

م�شروع

يف ختام زيارتنا للمكتبة الوطنية
الفرن�سية ،ن�س�أل ال��دك��ت��ور خريالله
عما �إذا ك��ان لديه م�شاريع ثقافية
ّ
وفكرية لها عالقة بلبنان ،فيقول:
طموحي �إن�شاء جمعية ّ
متثل الكتّ اب
واملفكرين اللبنانيني امل��وج��ودي��ن يف
فرن�سا وخمتلف الدول الأوروبية ،و�إن�شاء
مكتبة جت��م��ع ك��ل ال��ك��ت��ب التي
تتناول لبنان ،وت�أ�سي�س مركز �أبحاث
تخ�ص
ودرا�س�سات يعالج امل�سائل التي
ّ
لبنان ،و�إن�شاء �صحيفة �أو جملة تخت�صر
كل التحركات والن�شاطات
التي جتري يف بلدان االغرتاب،
وتوفري املعلومات واملعطيات
عن لبنان وحتوالته.

�أرقام

الطبية» ،و�أن �أبا ن�صر �سعيد �إبن �أبي اخلري
خا�صا
طبيبا
بن عي�سى امل�سيحي ،كان
ً
ً
ّ
للخليفة النا�صر لدين الله .واطلعت
على �أهمية يوحنا �إب��ن ما�سويه الذي
عهد �إليه هارون الر�شيد برتجمة كتب
الطب القدمية �إىل العربية .وهناك
كتب كثرية ت�ؤكد رقي العالقة بني
الطوائف.
عندما و���ص��ل ال��ع��رب �إىل الأن��دل�����س،
اهتموا بالعمل الثقايف فرتجموا امل�ؤلفات
يتعدوا
اليونانية يف الفل�سفة والطب ،ومل
ّ
على �أبناء الطوائف الأخرى الذين كانوا
يعي�شون يف ه��ذه البقعة امللهمة من
الأر�ض .وتابع امل�س�ؤولون الدينيون ممار�سة
�شعائرهم بكل حرية ،وظهر كثري

املكتبة الوطنية الفرن�سية
 BNFم�شروع �ضخم بلغت
كلفة ت�أ�سي�سه  7.8مليار
فرنك فرن�سي .ت�ضم  18مليون
كتاب وخمطوطة ووثيقة،
بينها كتب وخمطوطات ن���ادرة من
القرن ال�ساد�س ع�شر و � 100ألف كتاب يف
اللغة العربية ،وب�ضعة �آالف من الكتب
يف اللغة ال�سريانية .تتوزع هذه الكتب
واملخطوطات والوثائق على م�ساحة 400
يوميا
�ألف مرت مربع من الرفوف .ي�ؤمها
ً
بني � 5000إىل  10000زائ��ر ،ونحو  3000قارئ
وباحث ،ويعمل فيها  3000موظف ،ويتم
القراء بوا�سطة
نقل امل�ؤلفات �إىل �أي��دي
ّ
م�صاعد �أوتوماتيكية.
تقدر زي��ادة حمتويات املكتبة ب��ـ670
ّ
�أل��ف وثيقة �سنو ًيا ،وميكن االط�لاع
فيها على �أكرث من  2.6مليون وثيقة
رقمية ب�صورة ن�صو�ص �أو �صور �أو ت�سجيالت
�صوتية.
العدد 384

101

جي�ش العلم
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�إجازة يف العلوم
ال�سيا�سية والإدارية
للمالزم �أول �أني�س ورداين

ح���از امل��ل��ازم �أول �أن��ي�����س
حم��م��د ورداين م���ن ل���واء
احلر�س اجلمهوري� ،إجازة يف
العلوم ال�سيا�سية والإداري���ة،
ّ
كلية احلقوق والعلوم
من
ال�سيا�سية والإدارية يف اجلامعة
اللبنانية.

�إجازة يف علم االجتماع
للرقيب �أول علي الزّ ين

�إجازة يف �إدارة الأعمال
للمقدم علي ال�س ّيد قا�سم

ح��از الرقيب �أول علي عدنان
الزين من لواء احلر�س اجلمهوري،
ّ
�إجازة يف علم االجتماع من معهد
العلوم االجتماعية يف اجلامعة
اللبنانية.

ال�سيد قا�سم
فواز
ّ
حاز املقدم علي ّ
من لواء امل�شاة ال�سابع� ،إجازة يف �إدارة
الأعمال من اجلامعة الأمريكية
للثقافة والتعليم .AUCE

جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة

مربوك جمد ًدا
مهما ت� ّأخر« ...الربح جايي» ،مربوك
لأ�صدقاء «اجلي�ش» الذين حالفهم احلظ
هذا العام ،اجلوائز كما عهدمتوها،
وعدد الفائزين كذلك.
اجلائزة الأوىل� 300 :ألف لرية لبنانية،
كانت من ن�صيب اجلندي اليا�س فرج.
اجلائزة الثانية� 200 :ألف لرية لبنانية،

فاز بها الرقيب حممد غازي م�صطفى.
خم�س جوائز قيمة كل منها � 100ألف
لرية لكل من:
امل�ؤهل �أول طوين �شهوان ،امل�ؤهل �أول
ح�سني �سالمة ،املعاون �أول طوين رحمة،
العريف عبد ال��ودود ج��ود ،وامل��دين وليد
يو�سف عبدالله.
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�إعداد :د .ح�سني حمود

ز ّينوا منازلكم
بنباتات
امللوثات
ّ
متت�ص ّ
ّ
وتنقي الهواء

تلوث الهواء داخل املنازل ويف الأماكن املغلقة الأخرى ،يفوق ما هو عليه يف اخلارج
ّ
ال�سجاد وال�ستائر وموا ّد البناء والتنظيف...
امللوثات عديدة ،وم�صدرها ّ
بكثري� ،أنواع ّ
وتبينّ الأبحاث �أن هواء الغرف يحتوي على ّ 900
امللوثات.
مركب من ّ
تلوث الهواء يف الأماكن املغلقة ،احل�سا�سية وااللتهاب
�أهم الأمرا�ض الناجمة عن ّ
الرئوي وال�سرطان ،ومن �أبرز الأعرا�ض ال�صحية ،الغثيان وال�صداع وال�سعال وجفاف
اجللد والتهابات احلنجرة.
مهما،
ثمة العديد من النباتات التي ت�ستخدم للزينة وت�ؤدي يف الوقت نف�سه دو ًرا �صح ًيا ً
اجلو .وهذه النباتات
من خالل تنقية الهواء وامت�صا�ص املواد ال�سامة من ّ
متوافرة يف معظم امل�شاتل يف لبنان.

ملوثات الهواء يف الأماكن املغلقة
ّ

ملو ًثا
يكاد الهواء الداخلي �أن يكون ّ
��رات من
�أك�ثر مبرتني �إىل خم�س م� ّ
الهواء خارج املنزل ،ويف بع�ض احلاالت
مرة �أكرث،
ي�صل حجم
التلوث �إىل مئة ّ
ّ
وف��ق ما ورد يف تقرير لوكالة حماية
التلوث
البيئة الأمريكية .وال ينح�صر
ّ
موادا
يف الغبار والبكترييا ،بل ي�شمل
ً
�أخرى كثرية ت�ستعمل يف املنزل ،ويعتقد
ال�سجاد وال�ستائر
ب�أنها �آم��ن��ة ،مثل
ّ
ومواد البناء والتنظيف .وي�ؤكد اخلرباء
ب ��أن ه��واء الغرف املنزلية ميكن �أن
مركب ع�ضوي ت�شمل
يحتوي على 900
ّ
بع�ض املواد الكيميائية ال�ضارة ،منها
الفورمالدهيد ،الزايلني ،البنزين ،دخان
التبغ ،البال�ستيك ،الألياف ال�صناعية،
الكلوروفورم ،الأمونيا والأ�سيتون .هذه
ت�سبب
ّ
املواد الكيميائية ب�إمكانها �أن ّ
العديد م��ن الأع��را���ض مثل الغثيان،
ال�����ص��داع ،ال�����س��ع��ال ،ج��ف��اف اجللد
والتهابات احلنجرة وغريها ،و�إذا �أردنا �أن
امللوثات داخل املنازل نذكر:
نح�صر �أهم ّ
• الفورمالدهيد :م�صادره عديدة ،منها
دخان ال�سجائر ،مواد البناء ،الأفران التي
تعمل بالغاز ،خ�شب الأث��اث امل�ضغوط،
املواقد ،الغازات املنبعثة من مياه ال�صرف
ّ
معطرات اجل��و ال�صناعية،
ال�صحي،
ال�سجاد ،املبيدات احل�شرية ،مكيفات
ّ
خ�صو�صا �إذا مل تخ�ضع لل�صيانة.
الهواء
ً
• �أول �أوك�سيد الكربون :غاز عدمي اللون
وال��رائ��ح��ة ينجم ع��ن ت��دخ�ين التبغ،
وع���وادم ال�سيارات ،و�أنظمة التدفئة
املركزية .وج��ود معدالت عالية من
ي�سبب الغثيان وفقدان الوعي
هذا الغاز ّ
اً
و�صول �إىل املوت.
• الرادون :غاز ذري �إ�شعاعي غري مرئي،
ينبعث من االن�شطارات الإ�شعاعية
لبع�ض �أ�شكال ال��رادي��وم املتواجد يف
تكوينات ال�صخور حتت املباين� ،أو يف
بع�ض مواد البناء نف�سها ،وهو من �أخطر
ملوثات الهواء الداخلي� ،إذ �أنه ي�سبب
�سرطان الرئة.
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• ال��ف��ط��ري��ات وم�س ّببات
احل�سا�سية الأخ���رى :هناك
ن��وع��ان ���ش��ائ��ع��ان :العفن
وال��ف��ط��ري��ات الناجمة ع��ن الرطوبة،
وامل��واد الطبيعية التي تنبعث يف الهواء
وم�صدرها احليوانات ولقاحات النبات.
• �أل��ي��اف الأ�سب�ستو�س Asbestos
 :Fibresقبل العام  1975كانت هذه
امل���ادة ت�ستخدم يف م��واد ال��ب��ن��اء ،مثل
بالط الأر�ضيات والأ�سقف ،وقد تبني �أن
ا�ستن�شاقها على املدى الطويل يزيد من
احتمال الإ�صابة ب�سرطان الرئة ،لذلك
و�ضعت قيود على ا�ستخدامها.
• جتهيزات املكاتب� :أثبتت درا�سات
متخ�ص�صة �أن العديد م��ن الأع��را���ض
ّ
املر�ضية ك�أوجاع الر�أ�س والأرق ،و�صعوبة
الرتكيز ،وبع�ض �أمرا�ض احل�سا�سية،
ب��امل��واد ال�سامة
لها ع�لاق��ة مبا�شرة
ّ
املوجودة يف هواء املنازل و�أماكن العمل
املغلقة ،وم�صدرها الرئي�س ،التجهيزات
املطبعية ،و�آالت ال��ن�����س��خ ،و�أج��ه��زة
احلا�سوب ،و�آالت الطباعة واحلرب و�سواها
من امل�ستلزمات امل�ستخدمة يف املكاتب
الع�صرية.

• اللبالب الإنكليزي :Hedera Helix
من نباتات الزينة التي ينا�سبها املناخ
يف البالد العربية ،حيث تنبت داخل
ّ
مت�سلقة ت�شبه �أوراقها
املنازل ،وهي نبتة
عري�شة العنب ولكن حجمها �أ�صغر،
ولها دور مهم يف تنقية ه��واء املنزل
وتزويده الأوك�سجني .فهي ّ
تنظف اجلو
��واد الكيميائية ،كالبنزين
م��ن امل� ّ
ومتت�ص رائحة دخان
والفورمالدهيد،
ّ
ال�سجائر والروائح غري امل�ستحبة.
• «البامبو» (اخليزران)  :Bambusال
يحتاج نبات «البامبو» �أو نبات اخليزران
�إىل �ضوء ال�شم�س املبا�شر ،وميكنه
�أن يعي�ش يف امل��اء فقط ،ولكن يجب
مرة كل � 5أو � 7أي��ام .تنتج
تغيري املاء ّ
نبتة «البامبو» كميات كبرية من
الأوك�سجني لأنها ت�ستهلك كميات
كبرية من ث��اين �أك�سيد الكربون،

دور النباتات يف تنقية الهواء

�أثبت العلم قدرة النبات على امت�صا�ص
العديد من الغازات واملركبات الع�ضوية
مكونات
املتطايرة التي تنبعث من
ّ
�صناعية حتيط بنا يف كل مكان.
ويف هذا ال�سياق� ،أجرت وكالة الف�ضاء
الأمريكية نا�سا درا�سة حول النباتات
حت�سن الهواء
املنزلية التي ميكنها �أن
ّ
الداخلي ،وذل��ك بهدف توفري ظروف
�صحية لتنف�س ر ّواد الف�ضاء خالل
بيئية ّ
رحالتهم الف�ضائية .وبنتيجة الدرا�سة
ن�شر العلماء قائمة ب�أف�ضل النباتات التي
ُين�صح بها لتنقية الهواء.
والنباتات املنزلية التي ين�صح بها
لتنقية الهواء الداخلي عديدة� ،أهمها:
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وهي من �أف�ضل ّ
وفعالة
منظفات البيئةّ ،
جدا يف �إزالة املعادن واملواد ال�سامة من
ً
الرتبة وامل��اء .وتعترب نا�سا �أن «البامبو»
ّ
املر�شحة لتنقية
من �أف�ضل النباتات
الهواء من البنزين وثالثي الكلور.

• نبات البوت�س الذهبي Epipremnum
 :aureumمن �أ�شهر نباتات الزينة
ّ
املت�سلقة ،تعي�ش هذه النبتة يف
املنزلية
ّ
املناطق �شبه املظلمة �أو �شبه املظللة،
لذلك فهي تنمو ب�شكل ممتاز داخل
املنازل ،كما ميكن زراعتها يف املاء.
وه��ي حتتاج �إىل ال� ّ�ري ب�شكل معتدل
ومنتظم وال حت��ب �أن تتعر�ض ل�ضوء
ال�شم�س املبا�شر ،وينا�سبها اجلو العايل
الرطوبة.
والبوت�س من النباتات ذات الفعالية
اخلا�صة يف احلفاظ على ه��واء املنزل
ً
وغنيا بالأوك�سجني بف�ضل
نظيفا
ً
امت�صا�صها للفورمالدهيد وغ�يره من
املركبات الع�ضوية ،كما �أنها تزيل �أول
ّ
�أوك�سيد الكربون.
• �سرخ�س بو�سطن Nephrolepis
 :exaltataه��ي الأك�ث�ر �شعبية يف
وتتميز
بو�سطن بني النباتات املنزلية،
ّ
ه��ذه النبتة بجمالها و�أوراق��ه��ا امل��دالة
الكبرية والر�شيقة .حتتاج �إىل الكثري
ّ
الظل و�أ�شعة ال�شم�س غري املبا�شرة،
من
بحيث ي��ج��ب و�ضعها ع��ل��ى م�سافة
بعيدة قليلاً من النوافذ .تعمل هذه
ّ
كمرطب للهواء ،وتق�ضي على
النبتة
الفورمالدهيد ،وه��ي مثالية للذين
ّ
تتطلب
يعانون جفاف اجللد غري �أنها
منتظما.
ّر ًيا
ً

• الدرا�سينا احلمراء (�شجرة التنني)
جدا للمكاتب
 :Dracaenaمالئمة ً
وامل��ن��ازل ن��ظ� ًرا �إىل مظهرها اجل��ذّ اب
وفعاليتها يف تنقية ال��ه��واء� ،إذ �أنها
متت�ص ال��زاي��ل�ين (م���ادة كيميائية
ّ
ت�صدر عن عوادم ال�سيارات والدهانات
وال�سجائر) ،والفورمالدهيد وثالثي كلور
الأتيلني .حتتاج هذه النبتة �إىل رعاية
واهتمام و�إىل �أ�شعة ال�شم�س املبا�شرة
والرطوبة العالية لكي تنمو وتعطي
�شكلاً جميلاً .
• زنبق ال�سالم  :Spathiphyllumهذه
النبتة دائمة اخل�ضرة� ،أوراقها كبرية،
عموما م�صنّ فة كنباتات �سامة
وهي
ً
للإن�سان واحليوان .حتتاج �إىل مكان
ال�ضوء فيه خفيف �إىل متو�سط ،والرطوبة
عالية .وق��د ج��اءت على قائمة نا�سا
لأف�ضل النباتات لتنقية الهواء .تزيل
هذه النبتة ثالثي الكلور والأ�سيتون
والكحول من اجلو ،كما ميكنها �أن
حت�سن جودة الهواء يف الأماكن املغلقة
ّ
بن�سبة ت�صل �إىل  ،%60حيث ت�ساعد
على خف�ض م�ستويات جراثيم العفن
التي تنمو يف املنزل .لذلك ،ف�إن املكان
احلمام.
املثايل لها يف املنزل هو
ّ

• �سيدة النخيل �أو نخلة رابي�س Rhapis
 :excelsaمن نباتات الزينة املنزلية،
لونها �أخ�ضر غامق وذات �ساق رفيعة
بلون بني ،ترتفع �إىل ما يقارب املرت .ال
ريا،
تت� ّأثر هذه النبتة
باحلر والربد كث ً
ّ
وه���ي م��ق��اوم��ة �شر�سة ملعظم �أن���واع
حتمل العط�ش �إىل
احل�شرات ،وت�ستطيع ّ
حتمل
�أبعد الدرجات ،كما ت�ستطيع
ّ
�أدن��ى درج��ات احل��رارة و�أع�لاه��ا .حتب
وغالبا
نخلة رابي�س الأماكن الظليلة،
ً
ما ي�ضعها النا�س يف البهو و�صالونات
اال�ستقبال ،وزوايا الغرف و�شرفات املنازل
ومداخل البيوت.
• العنكبوت �أو نخيل العنكبوت
���ب ال�����ض��وء
 :Chamaedoreaحت� ّ
التعر�ض
حت��ب
الطبيعي لكنّ ها ال
ّ
ّ
لأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة ،وه��ي تنمو
ب�سرعة كبرية يف البيئة الرطبة .ذات
ق��درة هائلة على امت�صا�ص ال�سموم،
امللوثات يف هواء
تق�ضي على  %90من
ّ
متت�ص الفورمالدهيد
الأماكن املغلقة.
ّ
و�أول �أك�سيد الكربون والزايلني واملواد
املذيبة التي ت�ستخدم يف �صناعة اجللود
متت�ص العديد
واملطاط والطباعة .كما
ّ
امل�سببة
من املواد ال�ضارة ،كالعفن واملواد
ّ
للح�سا�سية ،لذلك فهي مثالية لأولئك
الذين لديهم ح�سا�سية على الغبار.

• الأفعى �أو نبات الثعبان �أو جلد النمر
 :Sansevieriaهذه النبتة فريدة من
متت�ص ثاين �أك�سيد الكربون
نوعها� ،إذ
ّ
وتقوم ب�إطالق الأوك�سيجني يف �أثناء
متت�ص الفورمالدهيد وال
الليل ،كما
ّ
ّ
تتطلب الكثري من الرعاية� .إذا و�ضعت
احلمام ،تنمو ب�شكل جيد بف�ضل
يف
ّ
الإ�ضاءة اخلافتة والرطوبة العالية.

• ال�ص ّبار  :Cactusي�شمل جميع
النباتات التي تنتمي �إىل الف�صيلة
ال�صبارية .معظم هذه الأنواع تعي�ش يف
ّ
الظروف والبيئات ال�صحراوية ،وي�ضرب
حتمل العط�ش
املثل بها لقدرتها على
ّ
واجل��ف��اف .ه��ذه النبتة ه��ي االختيار
الأف�ضل على نافذة املطبخ امل�شم�سة،
ح��ي��ث ت��ع��م��ل ع��ل��ى تنقية ال��ه��واء.
كذلك ،ميكن و�ضعها داخل الغرف
لتمت�ص البنزين الذي يتبخر من الطالء
ّ
ّ
ومن بع�ض املنظفات الكيميائية.
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هو وهي
�إعداد :رميا �سليم �ضوميط

�سعيدا ...و�إليكم ما يجب فعله لذلك
تقاعدا
نتم ّنى لكم
ً
ً

ٌ
فر�صة ذهب ّية ينتظرها
التقاعد من العمل
معظم الأزواج ،لكنّه يف الوقت نف�سه
ٌ
حدين ،فهو ميكن �أن يكون
�سيف ذو ّ
ً
فر�صة لال�سرتخاء وممار�سة الهوايات
يتحول
والعي�ش بحر ّيةٍ  ،كما ميكن �أن
ّ
باب للخالفات الزوج ّية واالكتئاب
�إىل ٍ
والفراغ القاتل ،فكيف نح�سن ا�ستغالل
هذه املرحلة من العمر؟
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ح�سابات احلقل وح�سابات البيدر

ؤكد االخت�صا�صي يف علم النف�س
ي� ّ
امل��� ّؤه��ل ع� ّ�م��ار حم� ّ�م��د أ� ّن���ه يف مرحلة
ٍ
ٍ
وجهد
تعب
ال�شباب وما يرافقها من
على �صعيد حتقيق الطموح املهني
ّ
يتطلع
وت ��أم�ين م�ستلزمات الأ���س��رة،
ٍ
ب�شوق �إىل مرحلة التقاعد،
ال��زوج��ان
باعتبارها الطريق �إىل الراحة والإعفاء
املهنية والأ�سر ّية .ويف
من امل�س�ؤوليات
ّ
�أثناء رحلتهما �إىل التقاعد،
ي��ب��ن��ي��ان ال��ك��ث�ير من
ّ
التوقعات والآم��ال على
امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة،
� اّإل �أن ح�سابات
احل��ق��ل غ��ال� ً�ب��ا ما
ت��ك��ون خمالفة
حل�سابات البيدر،
ح���ي���ث ي��ج��ه��ل
م��ع��ظ��م الأزواج
���ب����ات ال��ت��ي
امل����ط� ّ
عليهم اجتيازها
يف طريقهم �إىل الراحة
املن�شودة .فالزوجان ا ّللذان
�شغال حياتهما ل�سنوات طويلة

يف روتني الذهاب �إىل العمل واالهتمام
ب�ش�ؤون الأوالد وت�أمني م�صاريف املدار�س
واجل��ام��ع��ات ،ي��واج��ه��ان الكثري من
ال�صعوبات يف االن��ت��ق��ال �إىل مرحلة
الفراغ والت�أقلم مع واقع اال�ستغناء عن
خدماتهما.
حممد
يف م��ا ي��ل��ي ،ي��ع��ر���ض امل���ؤه��ل
ّ
�أب��رز امل�شاكل التي تواجه الزوجني يف
مرحلة ما بعد التقاعد وي�شرح كيفية
معاجلتها.

متالزمة الزوج املتقاعد

قد يجد املرء يف الأيام الأوىل من تقاعده
فر�صة للتعوي�ض ع��ن �ساعات النوم
ً
�سابقا � ،اّإل
و�أوقات الراحة التي ُحرم منها
�أن الأيام والأ�سابيع الالحقة �سوف حتمل
معها الكثري من امللل وال�شعور بالفراغ.
كذلك ف� ّإن الزوجني ا ّللذين مل يكن
لديهما الكثري من الوقت لق�ضائه �سو ًّيا،
معا النهار ب�أ�سره ،لذلك،
باتا يق�ضيان ً
وب�سبب ال�صعوبة يف ملء �ساعات الفراغ
الطويلة ،يجد الزوجان نف�سهما يف جدال
متكرر ح��ول �أم���و ٍر تافهة ال ت�ستحق
ّ
اخلالف.

ت�ست�ضيف امل���ر�أة
جاراتها �أو تخرج
م���ع �صديقاتها
للت�سوق.
ّ

حممد �إىل
يف هذا الإطار ،ي�شري امل�ؤهل
ّ
ت�سمى «متالزمة
ظاهرة يف علم النف�س
ّ
ال���زوج امل��ت��ق��اع��د» ال��ت��ي ت�صيب امل���ر�أة
بالتوتر واالكتئاب مبجرد �أن يتقاعد
زوجها من العمل ويق�ضي معظم وقته
يف البيت .وال�سبب هو �أن املر�أة يف العادة
تق�ضي معظم وقتها مبفردها يف املنزل،
وبالكاد تلتقي وزوجها خالل النهار،
الأم��ر ال��ذي ي���ؤدي �إىل �شعورها بال�ضيق
من وجود «�شخ�ص غريب» برفقتها لدى
تقاعد زوجها .ووجد الباحثون �أن هذه
�شدة بالن�سبة �إىل
املعاناة تكون �أكرث ّ
املر�أة العاملة التي تعاين �ضغوط وظيفتها
القوة
اخلا�صة ،وال متلك ما يكفي من ّ
والن�شاط للتعامل مع الطلبات الزائدة
للزوج املتقاعد.
حممد الزوجني بعدم
وهنا ين�صح امل�ؤهل
ّ
معا بنزهاتٍ
مالزمة املنزل ،وباخلروج ً
يومية كممار�سة
وامل�شاركة يف ن�شاطات ّ
ريا�ضة امل�شي ،فذلك يحميهما من
الأم��را���ض الناجتة عن الك�سل وعدم
احلركة .كما يفرت�ض بالزوجني �إغناء
االجتماعية من خالل تعزيز
حياتهما
ّ
عالقاتهما باجلريان والأ�صدقاء .ومن
أزواج
املفيد �أن يتّ فقا مع � ٍ
يف �سنّ هما على تخ�صي�ص
أ�سبوعية للخروج
لقاءات �
ّ
م� ً�ع��ا �أو ق�����ض��اء �سهرات
��ي���ة .وال مي��ن��ع
م���ن���زل� ّ
ّ
لكل
�أي���ً��ض��ا �أن يكون
م��ن ال��زوج�ين �صداقاته
فيخ�ص�ص الرجل
اخلا�صة،
ّ
�وم��ا للخروج مع
مثلاً ي� ً
�أ���ص��دق��ائ��ه ،ويف املقابل،

ّ
التدخل يف
خ�صو�ص ّية
الآخرين

يف �أثناء وج��وده الدائم يف املنزل ،يجد
الرجل نف�سه يف و�ضع مل يعتد عليه من
م�سجون معظم الوقت ،يراقب
قبل ،فهو
ٌ
يوما
ت�صرفات الآخرين و�أفعالهم ،فيعتاد ً
ّ
ّ
خ�صو�صية �أفراد
التدخل يف
بعد يوم على
ّ
كل �شارد ٍة وواردةٍ،
ّ
الأ�سرة ،مبد ًيا ر�أيه يف
وخ�صو�صا يف �أم��ور تدبري املنزل والطهو
ً
وزي���ارات اجل�يران ،ما ي��� ّؤدي �إىل ن�شوب
ٍ
ب�شكل م�ستمر.
زوجية
خالفات
ّ
وه��ن��ا ،ين�صح امل���ؤه��ل حم� ّ�م��د ال��زوج
بعدم هدر وقته يف مراقبة �أفراد الأ�سرة،
واال�ستعا�ضة عن ذلك مبمار�سة هوايات
مفيدة كاملطالعة والريا�ضة املنا�سبة
ل�سنّ ه .كما ين�صحه بتقدمي يد العون
لزوجته اً
بدل من انتقادها ،في�ساعدها
مثلاً يف �شراء متطلبات املنزل وحاجياته،
وقد يفيده الذهاب �إىل ال�سوبر ماركت
يرا على الأق���دام ل ّأن ذل��ك مينحه
���س� ً
التعرف �إىل
الن�شاط واحليو ّية ،ويتيح له
ّ
حميطه عن كثب.

االنقطاع عن املجتمع

من امل�شاكل التي ترافق التقاعد،
وخ�صو�صا الرجل ،أ� ّن��ه فقد
�شعور امل��رء،
ً

غالبا
الذاتية التي
هاما من هو ّيته
جز ًءا ً
ً
ّ
حتددها وظيفته يف احلياة .وهنا ي�شعر
ما ّ
باخليبة والإح��ب��اط من ج� ّ�راء ال�صدمة
التي �أ�صابت «الأنا» يف داخله فجرحت
كربياءه و� ّأدت اىل اهتزاز ثقته بنف�سه
ونظرته �إىل ذات��ه ،ف�تراه يتقوقع داخل
ٍ
�سجن طوعي لإح�سا�سه ب�أنه ان�سلخ عن
جمتمعه .لذلك ،ف� ّإن دعم املر�أة لزوجها
مهم ج� ًّ�دا يف ه��ذه املرحلة� ،إذ عليها
تتفهم قلقه وهواج�سه ،ومن املفيد
�أن
ّ
حبها با�ستمرار ،و�أن
ًّ
جدا �أن تعبرّ له عن ّ
ت�سعى �إىل التعوي�ض عن �سنوات ان�شغاله
م�شاريع �أ�سر ّية
يف العمل م��ن خ�لال
ٍ
جتمع العائلة يف �أجواء �سعيدة.

خ�سارة الدخل ال�شهري

بعد �إح��ال��ت��ه على التقاعد ،يخ�سر
ً
م�شكلة
امل��رء راتبه ال�شهري ،ما يو ّلد
جديدة جلهة حتديد امل�صاريف واحل� ّ�د
من الإنفاق .لذلك ين�صح امل�ؤهل حممد
ً
م�سبقا
الزوجني بتنظيم �أمورهما املاد ّية
ميزانية منزلهما وفق
من خالل حتديد
ّ
قيمة مدخولهما ال�شهري بعد التقاعد،
والتخلي عن امل�صاريف الإ�ضافية التي ال
داعي لها ،وبذلك ميكنهما الت�أقلم
�ادي امل�ستجد واال�ستمتاع
مع الو�ضع امل� ّ
بتقاعد مريح.
ويختم االخت�صا�صي يف علم النف�س
حديثه بالقول �أن الإن�سان يتقاعد من
وظيفته يف العمل ولي�س م��ن دوره يف
احلياة ،لذلك يجب على املتقاعدين
اال�ستفادة الق�صوى من الفر�صة املتاحة
لهم للقيام مبختلف
الأمور التي كانوا يحلمون
بتحقيقها عند بلوغهم
�سن التقاعد .والأهم من
ذلك �أن ي�سعوا للحفاظ
�صحتهم من خالل
على ّ
الطبية
�إجراء الفحو�صات
ّ
يتمكنوا
الروتينية كي
ّ
ّ
من اال�ستمتاع بتقاعدٍ
�سعيد.
العدد 384

109

تربية
وطفولة

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

خ�صو�صا عندما يتع ّلق الأمر مبن ّ
تقل �أعمارهم عن خم�سة
هل ي�ستطيع الطفل �أن مي ّيز بني ال�صواب واخلط�أ؟ الإجابة قد تبدو �صعبة،
ً
�أعوام ،لكنّها � ً
أي�ضا لي�ست م�ستحيلة.
فترت�سخ يف �أعماقه ،وترافقه على مدى ال�سنني ،وي�صبح �إن�سا ًنا اجتماع ًيا �سو ًيا يعرف
املطلوب تدريب الطفل على �أ�صول ومبادئ �أ�سا�سية
ّ
الأ�صول وال يحيد عنها.
فما هي هذه املبادئ؟

العدل واالن�صاف

ين�صح اخل�براء ب ��أن ّ
يعلم
الآب���اء والأم��ه��ات �أطفالهم
ك��ي��ف ي��ع��اجل��ون اخل��ط ��أ
من �أجل م�ساعدتهم على
تطوير الإح�سا�س بالعدل والإن�صاف.
� ّإن ت�شجيع الطفل على االعتذار عن
خط�أ يرتكبه من دون ق�صد ،يجعله
يرى �أن هناك نتائج مرتتبة على ذلك

خم�سة مبادئ ا�سا�سية
ع ّلميها لطفلك
ال�سلوك .وال�شعور بالعدل والإن�صاف هو
اخلطوة الأوىل نحو الإح�سا�س بامل�س�ؤولية
ودعم فكرة �ضرورة معاملة الآخرين
وتذكري � ّأن م�شاهدة
بعدل و�إن�صاف،
ّ
الطفل ل�سلوكيات
وال�����دت�����ه ال���ع���ادل���ة
وامل��ن�����ص��ف��ة ،ه��ي من
�أهم درو�س احلياة.

الأمانة

����س���اع���دي طفلك
ّ
وعلميه �أن يحرتم
ال�����ص��دق واحلقيقة،
فقبل ال�ساد�سة من
العمر يكون الطفل
يف مرحلة �شفافية،
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وعندما يرتكب اخلط�أ يعرف
ذل��ك ،لكنّ ه ال يعرف بعد
فن اخل��داع .ويف هذا فر�صة
كبرية ل�ل�أم لكي ت�ؤكد
لطفلها � ّأن اخلال�ص هو يف
الأمانة ،بينما �إخفاء احلقيقة ال ي� ّؤدي
� اّإل �إىل الإخ��ف��اق والف�شل .وم��ن �أجل
ت�شجيع الطفل على الأمانة وجعلها
من �صفاته ،يجب عدم املغاالة يف ردود

كالما كاذ ًبا،
الأفعال عندما يحكي
ً
بل ينبغي م�ساعدته للعثور على و�سيلة
متكنه من قول احلقيقةّ � .إن الألعاب
ّ
التخيلية من العنا�صر املهمة الالزمة
لتكوين �شخ�صية الطفل يف مرحلة
ما قبل املدر�سة ،وميكن من خاللها
تعليمه ال��ك��ث�ير .لكن يف جميع
جدا �أن يلم�س الطفل
الأحوال من املهم ً
الأمانة يف �سلوكيات والدته.

املحبة

الأطفال ال�صغار بطبيعتهم يتمتعون
ب��ع��اط��ف��ة ك� ّ�ل��ه��ا حم��ب��ة ،لكنهم
يحتاجون �إىل امل�ساعدة يف كيفية
التعبري عنها ،لذلك يجب �أن نو�ضح
لهم ذلك ب�سلوك عملي .فالأب عندما
يربت على كتف الأم بحنان �أم��ام
الأطفال ،ويحكي لهم عن مقدار حبه
لأبيه ولأمه� ،إمنا يزرع يف قلوب �أطفاله
املحبة ،ويد ّربهم على كيفية التعبري
عن ه��ذا ال�شعور .فكلما جنحت يف
م��لء بيتك باالبت�سامات وكلمات
املحبة والعاطفة ،زاد �شعور طفلك
حبه للآخرين،
باحلرية يف التعبري عن ّ
ورمبا يكون ذلك �أكرث درو�س احلياة
قيمة.

م�شاعر الآخرين.
�صحيح � ّأن الطفل
يف �سن اخلام�سة
ال ي�ستطيع �أن
ي�����ض��ع ن��ف�����س��ه يف
مكان الآخرين،
لكن م��ن املهم
البدء يف تعليمه
ف�ضيلة م��راع��اة
ح��ق��وق الآخ��ري��ن
وم�������ش���اع���ره���م.
فالطفل ال�صغري
ي�����س��ت��وع��ب �أي
ر�سالة تتعلق بقدرة الكالم الطيب
والأفعال احلميدة على ر�سم االبت�سامة
يردون
على �شفاه النا�س ،مما يجعلهم ّ
على الطيب ب�أطيب م��ن��ه .و ُين�صح

الطفل بنف�سه يف م��راح��ل الطفولة.
ومن ال�ضروري الإميان ب�أفكار الطفل
وت�صديق كالمه عن قدراته ،فالطفل
امل�ستعد للمحاولة والذي يعرف �أ ّنه لن

التعاطف

يجب �أن ّ
تعلمي طفلك كيف يراعي
ب�ضرورة الكالم
ع���ن امل�����ش��اع��ر
م����ع ال��ط��ف��ل،
عما
والك�شف
ّ
ي�صيب الأم من
حزن �أو م�شاعر
�أخرى متباينة.

احرتام الذات

يجب االهتمام
ب��ت��غ��ذي��ة ث��ق��ة

ي�صدر �ضده حكم �إذا ف�شل ،هو الذي
متكنه من التعامل مع
يتمتع بثقة
ّ
�أي حتديات ترميها احلياة يف طريقه� .إذا
اً
ترد ًدا ،يجب تعليمه
كان
خجول �أو م� ّ
�أن يقول لنف�سه� :أ�ستطيع التعامل
مع � ّأي �أمر ميكن �أن يحدث .فمثل
هذه العبارة ميكن �أن ي�أتي بنتائـج
�سحريـة .كذلك من ال�ضروري �إ�سناد
معينة �إىل الطفل ،فهو
م�س�ؤوليات
ّ
كلما �شعر ب�أنه ي�ؤدي خدمة لأ�سرته،
تزداد �سعادته.
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�أطايب
ال�شيف

�إعداد:
ليال �صقر الفحل

الأطايب من

خمتلف مطابخ

العامل على �صفحات
«اجلي�ش»

هواة املائدة
الأنيقة مدعوون
�إىل جتربة �أ�صناف
مميزة مع ال�شيف
ري�شار اخلوري

• ال�شيف ري�شار خمت�ص
يف الأطباق الفرن�سية والعاملية
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�شاكرية املعكرونة
مع �شرحات الدجاج

املكونات:
• ّ
�صدر دجاج :كيلوغرام واحد.
معكرونة �صدفية 300 :غرام.
لنب :كيلوغرام واحد.
ن�شاء بودرة :ملعقة كبرية.
ب�صل :عدد .2
مكعب مرقة دجاج :عدد .1
ّ
زبدة :ملعقة كبرية.
كزبرة :ن�صف باقة.
ثوم 3 :ف�صو�ص.
مك�سرات خمتلفة :للزينة.
ّ
ملح وفلفل �أ�سود :ح�سب الرغبة.
• طريقة التح�ضري:
حتمى الزبدة على النار ،ي�ضاف �إليها
 ّّ
ّ
الب�صل املفروم والثوم املقطع ،وتقلب
ثم ت�ضاف �إليها الكزبرة
حتى تذبلّ .
املفرومة مع اال�ستمرار بالتحريك.

 يقطع �صدر ال��دج��اج قطع �صغريةوي�ضاف �إىل امل��ك� ّ�ون��ات ال�سابقة مع
ومكعب الدجاج،
امللح والفلفل الأ�سود
ّ
جيدا حتى تن�ضج.
املكونات
حترك
ً
ّ
ّ
ثم
 ت�سلق املعكرونة حتى تن�ضجّ ،ترفع عن النار وتغ�سل باملاء البارد حتى
ال يلت�صق بع�ضها ببع�ض.
 يف وعاء جانبي ،ي�سكب كيلو اللنبجيدا
حترك
ً
وت�ضاف �إليه ملعقة الن�شاء ّ
ثم يو�ضع املزيج على النار
على الباردّ ،
ّ
يتكثف.
مع التحريك امل�ستمر �إىل �أن
ت�ضاف امل��ك� ّ�ون��ات ال�سابقة ،حت� ّ�رك،
وت�سكب يف �صحن التقدمي ،وتنرث فوقها
املقلية يف قليل من الزبدة.
املك�سرات
ّ
ّ
وتقدم ال�شاكر ّية مع الأرز املطبوخ.
ّ

�سلطة احل ّلوم امل�شوي
املكونات:
ّ
ّ
حلوم :قالب �أو  200غرام.
فليفلة حلوة :عدد .2
خيار :عدد .2
بندورة كرزية :حفنة.
روكا :باقة.
ّ
لوز :للزينة.
زيت زيتون :ثالث مالعق كبرية.
دب�س الرمان :ربع كوب.
ملح وفلفل �أ�سود :ح�سب الرغبة.
فلفل حار :ح�سب الرغبة.
• طريقة التح�ضري:
 ّمكعبات
تقطع جبنة احللوم �إىل
ّ
�صغرية ت�شوى يف مقالة مانعة لاللت�صاق،
تتحمر من
مع قليل من الزبدة حتى
ّ
جميع اجلوانب.

 ّتقطع الفليفلة �إىل �شرحات رفيعة
واخليار �إىل حلقات والروكا �إىل ن�صفني
ّ
وتنقى ورقات الزعرت.
املكونات ال�سابقة
 يف وع��اء مت��زجّ
برفق وي�ضاف �إليها ،البندورة الكرز ّية،
زيت الزيتون ،دب�س الرمان ،امللح ،الفلفل
الأ���س��ود والفلفل احل��ار ح�سب الرغبة،
وتقدم.
ّ

يخنة اللحم مع �صل�صة الفطر
املكونات:
•
ّ
فيليه بقر :ن�صف كيلو.
فطر طازج 250 :غرام.
ب�صل :عدد .2
مكعب مرقة الدجاج :عدد .1
ّ
زبدة :ملعقة كبرية.
ك��رمي ح��ي��واين :ك��وب واح��د �أو 200
ملل.
فليفلة :عدد .2
كبي�س خيار :عدد .2
ن�شاء بودرة :ملعقتان كبريتان.
بابريكاّ :
ر�شة.
�أوريغانوّ :
ر�شة.
ملح وفلفل �أ�سود :ح�سب الرغبة.

�شوربة الفطر
املكونات:
• ّ
كرات :عدد .1
ّ
كراف�س :عدد .1
ف��ط��ر ط������ازج :ن�صف
كيلو.
مكعب مرقة الدجاج:
ّ
عدد .1
زبدة :ملعقة �صغرية.
ك��رمي حيواين :ن�صف
ليرت.
�أوريغانوّ :
ر�شة.
م��ل��ح وف��ل��ف��ل �أ����س���ود:
ح�سب الرغبة.
• طريقة التح�ضري:
 -حت� ّ�م��ى ال��زب��دة على

• طريقة التح�ضري:
 ّيقطع حلم الفيليه �إىل مكعبات
تتبل بامللح والبابريكا والفلفل الأ�سود
ّ
��دة �ساعتني قبل
وت�ت�رك يف ال��ب�راد مل� ّ
التح�ضري.
حتمى ال��زب��دة على ال��ن��ار ،ويقلى
ّ
ّ
الب�صل والفليفلة املقطعان �إىل �شرحات
ّ
ثم
املقطع
رفيعة والفطر
وحت���ركّ .
ّ
ت�ضاف �إليها قطع اللحم املنقوعة
ً
تتحمر من
جيدا حتى
وحترك
�سابقا
ً
ّ
ّ
جميع اجلوانب.
كمية الن�شاء البودرة �إىل املاء
 ت�ضافّ
ثم ي�ضاف �إليها
وحترك
البارد،
ً
جيداّ ،
ّ
مكعب الدجاج (بعد تفتيته يدو ًّيا)
ّ
املكونات
ثم
والكرمي احليواين ،ومن ّ
ّ
ال�سابقة م��ع امل��ل��ح والفلفل الأ���س��ود

النار ،وت�ضاف �إليها قطع
��رات ،ال��ك��راف�����س
ال���ك� ّ
والفطر.
مكعب مرقة
 ي��ذ ّوبّ
الدجاج يف املاء ال�ساخن،
املكونات
وي�ضاف �إىل
ّ
ال�سابقة مع امللح والفلفل
الأ�سود والأوريغانو ،وترتك
حتى تن�ضج ( 12دقيقة
تقريبا) ،ث� ّ�م ترفع عن
ً
ال���ن���ار ،وي�����ض��اف �إل��ي��ه��ا
ال��ك��رمي احل��ي��واين مع
اال�ستمرار بالتحريك.
أخ����ي����را ،ت��ط��ح��ن
�ً
ال�شوربة باخلالط اليدوي
حتى يتجان�س اخلليط
ويقدم.
ّ

والأوريغانو ،وت�ترك على نار متو�سطة
حتى تن�ضج .ت�سكب اليخنة يف �صحن
التقدمي ،وينرث فوقها كبي�س اخليار
ّ
وتقدم
جدا،
املقطع مكعبات �صغرية ً
ّ
مع الأرز املطبوخ.

كريب
بالق�شطة
املكونات:
• ّ
بي�ض :عدد .2
زب��دة :ملعقتان
�صغريتان.
ح��ل��ي��ب ب����ارد:
كوب واحد.
طحني :كوب واحد.
ب��ر���ش ح��ام�����ض وب��رت��ق��ال:
ح�سب الرغبة.
�سكر ب�����ودرة :ملعقتان
كبريتان.
فانيلاّ ّ :
ر�شة.
ملحّ :
ر�شة.
ع�سل :ربع كوب.
ق�شطة 250 :غرام.
ف�ستق حلبي للزينة :ح�سب
الرغبة.
طريقة التح�ضري:
 ميزج البي�ض مع احلليبالبارد والطحني وبر�ش احلام�ض
وال�سكر ال��ب��ودرة
وال�برت��ق��ال
ّ

جيدا.
والفانيلاّ وامللح
ً
 يف م����ق��ل�اة م��ان��ع��ةثم
لاللت�صاق،
حتمى الزبدة ّ
ّ
ي�سكب قليل م��ن املزيج
ال�سابق ليغطي �سطح املقالة
بالت�ساوي ،فتت�شكل عجينة
الكريب ال��ت��ي تطهى من
وحت�ضر الواحدة تلو
اجلانبني.
ّ
جانبا حتى
الأخ��رى ،وترتك
ً
تربد.
 حت�شى كل قطعة كريبّ
وتلف وينرث
بالق�شطة اجلاهزة
فوقها قليل م��ن الف�ستق
احللبي امل��ط��ح��ون والع�سل
ح�سب الرغبة ّ
وتقدم باردة.
العدد 384
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�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة

امل�صارعة احلرة
والرومانية
اجلي�ش �إىل
الدرجة الأوىل
 ّ
نظم االحتاد اللبناين
للم�صارعة بطولة لبنان يف
احلرة والرومانية
امل�صارعة
ّ
(الدرجة الثانية) ،وذلك يف
جممع الرئي�س العماد �إميل
ّ
حلود الريا�ضي الع�سكري ،ويف ح�ضور �أع�ضاء االحتاد والبطل
الأوملبي ح�سن ب�شارة� .شارك يف البطولة  11ناد ًيا من بينها
اجلي�ش الذي ّ
حل يف املركز الأول يف اللعبتني (امل�صارعة
احلرة بر�صيد  59نقطة ،وامل�صارعة الرومانية بر�صيد 77

نقطة) ،وارتفع �إىل م�صاف الدرجة الأوىل.
قاد مباريات البطولة احلكم الدويل املقدم فادي الكبي،
واحلكم االحتادي امل�ؤهل �أول حممد خ�ضر خليل ،من
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية.

 ...ويف امل�صارعة
ال�صينية
ّ
ن��ظ��م االحت�����اد ال��ل��ب��ن��اين
ل���ل���وو����ش���و  -ك����ون����غ ف��و
البطولة الع�سكرية الأوىل
يف امل�����ص��ارع��ة ال�صينية –
جممع الرئي�س
التوي�شوو يف
ّ
العماد �إميل حلود الريا�ضي
الع�سكري ،مب�شاركة فرق
اجلي�ش واملديرية العامة لقوى
ّ
حـل
الأمن الداخلي واملديرية العامة للأمن العام .وقد
اجليــ�ش يف املركــز الأول� ،أعقبــه فريــق قــوى الأمــن
الداخلــي يف املركــز الثانــي والأمــن العــام يف املركــز
الثالــث.

كرم قائد املركز العايل للريا�ضة
ويف ختام البطولة،
ّ
ممث ً
ّ
ال باملقدم فادي الكبي (رئي�س فريق
الع�سكرية
الأل��ع��اب القتالية يف اجلي�ش) رئي�س االحت��اد اللبناين
للكونغ فو الدكتور جورج ن�صري.
العدد 384
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بطولة لبنان للفرق يف �سيف احل�سام

�شارك اجلي�ش يف بطولة لبنان
للفرق يف �سيف احل�����س��ام ،التي
ّ
نظمها االحت���اد اللبناين للعبة
على ملعب امل��ون ال�سال – عني
�سعادهّ ،
وحل ع�سكريوه يف املراكز
ُ
الأوىل؛ �إذ �أحرز املعاونون �أول :زياد
اجللبوط وبهيج �شرانق من املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية� ،شفيق
اخلوري من اللواء التا�سع ورائد بو
ك��روم من ف��وج التدخل الرابع،
املركز الأول ،فيما ح� ّ�ل الرقيب
�أول ربيع وهبه من ل��واء احلر�س
اجل��م��ه��وري ،وال��ع��ري��ف طانو�س
عطاالله ،واجلنديان رودي �إ�سرب
وحم��م��د ح��م��زة؛ جميعهم من
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية،
يف املركز الثالث.

 ...وبطولة
لبنان
يف اجلودو
 ّ
نظم االحتاد اللبناين
للجودو بطولة لبنان
للعام  2017يف نادي البودا
– �أدما ،وقد �شارك فيها
ّ
وحل يف املركز
اجلي�ش
الثالث .وجاءت نتائج
الإفرادية
الع�سكريني
على النحو الآتي:
 ّحل يف املركز الثاين
ّ
كل من :الرقيب �أول
علي �شومان ( 66كلغ) من اللواء الثاين ع�شر ،اجلندي
و�سيم املوا�س ( 73كلغ) من كتيبة احلرا�سة واملدافعة عن
مطار بريوت الدويل ،والرقيب مي�شال ال�صوري ( 81كلغ)
من املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية.
حل يف املركز الثالث ّ
 ّكل من :العريف طالل العري�ضي
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( 60كلغ) من القوات البحرية ،العريف حممد احلالين
( 90كلغ) من الفوج املجوقل ،املجند املمددة خدماته
حممد �سعد من فوج احلدود الربية الثالث ،العريف خالد دقو
من اللواء الثاين ( 100كلغ) ،واجلندي حممود علي (فوق
 100كلغ) من اللواء الثامن.

مهرجان الربيع يف �صيدا
�شارك فريق اجلي�ش للمالكمة يف مهرجان الربيع
يف �صيدا الذي ّ
نظمه نادي الفتيان ،وذلك ب�إ�شراف
مدرب الفريق ب�شري مارون .وقد جاءت النتائج على
النحو الآتي:
ّ
 ّكل من :العريف حممد
حل يف املركز الأول
غملو�ش ( 60كلغ) من لواء امل�شاة ال�ساد�س ،املجند
املمددة خدماته قا�سم املقداد ( 64كلغ) من فوج
التدخل ال�ساد�س ،واملعاون جند �سلوم ( 75كلغ) من
مديرية املخابرات.
 ّحل العريف ح�سن طحان ( 69كلغ) من فوج
املغاوير يف املركز الثاين.

لقاءات و ّدية يف �ألعاب القوى

�شارك اجلي�ش يف �سل�سلة لقاءات ّودية يف �ألعاب القوى ّ
نظمها
االحتاد اللبناين لهذه الألعاب ،و�أحرز ع�سكريوه املراكز الأوىل:
• يف مدينة كميل �شمعون الريا�ضية:
 �سباق الـ 100مرت :اجلندي نور الدين حديد من لواء احلر�ساجلمهوري يف املركز الأول ،واجلندي ح�سن من�صور من لواء
امل�شاة احلادي ع�شر يف املركز الثاين.
 �سباق الـ 200مرت :اجلندي يو�سف حمادي من فوج املدرعاتالأول يف املركز الثاين.
 �سباق الـ 300مرت :العريف ح�سن �صلح من لواء الدعم يفاملركز الأول ،والعريف يعقوب حمود من اللواء اللوج�ستي يف
املركز الثاين.
 �سباق الـ 800مرت :العريف �أول �أحمد حم�سن من لواء الدعميف املركز الثاين ،واملجند املمددة خدماته مراد �شرف من فوج
التدخل ال�ساد�س يف املركز الثالث.
 -رمي القر�ص :اجلندي �أول رامي من�صور من اللواء اللوج�ستي يف

املركز الأول ،الرقيب جورج ها�شم من معهد التعليم
يف املركز الثاين ،واجلندي �أمين العك�ش من املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية يف املركز الثالث.
عبا�س من
 رمي الكرة احلديدية :العريف علي ّفوج املد ّرعات الأول يف املركز الأول ،اجلندي �أمين
العك�ش يف املركز الثاين ،واجلندي �أول رامي من�صور
يف املركز الثالث.
 وثب عالٍ  :العريف علي الديراين من اللواء احلاديع�شر يف املركز الأول ،اجلندي علي كنعان من اللواء
الثاين يف املركز الثاين ،والعريف مهدي العيداوي من
اللواء الثامن يف املركز الثالث.
• يف مدر�سة �سيدة اجلمهور:
 �سباق الـ 100مرت :اجلندي نور الدين حديد من لواء احلر�ساجلمهوري يف املركز الأول.
 �سباق الـ 400مرت :العريف يعقوب حمود من اللواء اللوج�ستييف املركز الأول.
 �سباق الـ 800مرت :العريف �أول �أحمد حم�سن من لواء الدعميف املركز الثاين.
 وثب طويل :العريف ه��ادي ا�سماعيل من اللواء احلاديع�شر يف املركز الأول ،املجند املمددة خدماته ر�أفت مطر من
اللواء التا�سع يف املركز الثاين ،واجلندي عبا�س قبي�سي من لواء
احلر�س اجلمهوري يف املركز الثالث.
 وثب عالٍ  :العريف علي الديراين من اللواء احلادي ع�شر،واجلندي علي كنعان من اللواء الثاين يف املركز الثاين.
• يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت:
 �سباق الـ 100مرتّ :حل اجلندي نور الدين حديد يف املركز الأول
من بني  8م�شاركني.
العدد 384
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بطوالت اجلي�ش

 يف �سياق الن�شاطات الريا�ضية للعام
� ،2017أقيمت �سل�سلة بطوالت على �صعيد اجلي�ش منها
الإف��رادي��ة يف �أل��ع��اب ال��ق��وى ،وك��رة ال��ق��دم ،وك��رة الطاولة،
وال�شطرجن ال�سريع ،وقد جاءت نتائج الع�سكريني امل�شاركني
من خمتلف القطع والوحدات على النحو الآتي:
• الإفرادية يف �ألعاب القوى:
 �سباق الـ 100مرت :اجلندي نور الدين حديد من لواء احلر�ساجلمهوري يف املركز الأول ،العريف حمزة ح�سن من اللواء
الأول يف املركز الثاين ،والعريف �شادي فرحات من فوج التدخل
الثالث يف املركز الثالث.
 �سباق الـ 110حواجز :الرقيب �أول لقمان خ�ضر من فوج مغاويرالبحر يف املركز الأول ،العريف ح�سني ف�صاعي من فوج مغاوير
البحر يف املركز الثاين ،واملجند املمددة خدماته خالد كنعان
من لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الثالث.
� -سباق الـ 200مرت :اجلندي نور الدين حديد يف املركز الأول،
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اجلندي ح�سن من�صور من اللواء احلادي
ع�شر يف املركز الثاين ،واجلندي يو�سف
ح��م��ادي م��ن ف��وج امل��درع��ات الأول يف

املركز الثالث.
 �سباق ال��ـ 400مرت :اجلندي ح�سن من�صور يف املركز الأول،العريف �أول �أحمد حم�سن من لواء الدعم يف املركز الثاين،
واجلندي يعقوب حمود من اللواء اللوج�ستي يف املركز الثالث.
 �سباق ال��ـ 400حواجز :الرقيب �أول لقمان خ�ضر يف املركزالأول ،العريف خالد من�صور يف املركز الثاين ،والعريف خالد
خلف من اللواء اخلام�س يف املركز الثالث.
 �سباق ال��ـ 800مرت :الرقيب �أول ح�سن كركلي من فوجاملدفعية الثاين يف املركز الأول ،العريف خالد ال�ضناوي من فوج
مغاوير البحر يف املركز الثاين ،واملجند املمددة خدماته �أحمد
علي من اللواء الأول يف املركز الثالث.
 �سباق الـ 1500مرت :العريف خالد ال�ضناوي يف املركز الأول،الرقيب �أول ح�سن كركلي يف املركز الثاين ،والعريف �أحمد
العلي من اللواء اللوج�ستي يف املركز الثالث.
 �سباق الـ 3000مرت موانع :الرقيب �أول ح�سني قي�سمن اللواء الأول يف املركز الأول ،الرقيب حممد
قدوح من لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الثاين،
والعريف عالء ال�سيد من اللواء اخلام�س يف املركز
الثالث.
 �سباق الـ 5000مرت :العريف �أول بالل عوا�ضة منلواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الأول ،اجلندي عمر
�أبو حمد من فوج مغاوير البحر يف املركز الثاين،
واملجند امل��م��ددة خدماته دروي�����ش حديد من لواء
احلر�س اجلمهوري يف املركز الثالث.
 �سباق الـ 10000مرت :العريف �أول عمر عي�سى منلواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الأول ،املعان �أول
ح�سني عوا�ضة من لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز
الثاين ،واجلندي عمر �أبو حمد من فوج مغاوير البحر
يف املركز الثالث.
 وثب عالٍ  :اجلندي �أول علي الديراين من اللواءاحلادي ع�شر يف املركز الأول ،اجلندي علي كنعان
من اللواء الثاين يف املركز الثاين ،والعريف مهدي
العيداوي من اللواء الثامن يف املركز الثالث.
 وثب طويل :اجلندي هادي ا�سماعيل من اللواءاحلادي ع�شر يف املركز الأول ،املجند املمددة خدماته
ر�أف��ت مطر من اللواء التا�سع يف املركز الثاين،
واجلندي عبا�س قبي�سي من لواء احلر�س اجلمهوري
يف املركز الثالث.

 وثب ثالثي :املجند املمددة خدماته ر�أفت مطر يف املركزالأول ،العريف �أول ف�ؤاد يونان من اللواء الثالث يف املركز الثاين،
واجلندي عبا�س قبي�سي يف املركز الثالث.
 رمي الكرة احلديدية :الرقيب �أول بدري عبيد من لواءاحلر�س اجلمهوري يف املركز الأول ،الرقيب �أول حممد ابراهيم
من اللواء اللوج�ستي يف املركز الثاين ،والعريف ربيع اجلندي
من اللواء اخلام�س يف املركز الثالث.
 رمي الرمح :اجلندي �أول عبد الرحمان احلالين من اللواءالأول يف املركز الأول ،الرقيب �أول ماجد طاليع من اللواء
اخلام�س يف املركز الثاين ،واملعاون �أول �أحمد احل�سن من لواء
احلر�س اجلمهوري يف املركز الثالث.
 رمي القر�ص :اجلندي �أول رامي من�صور من اللواء اللوج�ستييف املركز الأول ،الرقيب جورج ها�شم من معهد التعليم يف
املركز الثاين ،والرقيب �أول بدري عبيد يف املركز الثالث.
 �إطاحة املطرقة :اجلندي ماجد بو عمر من اللواء اخلام�سيف املركز الأول ،الرقيب جورج ها�شم يف املركز الثاين ،والعريف
حممد وهبي من فوج املدفعية الأول يف املركز الثالث.
• كرة قدم:
فاز لواء احلر�س اجلمهوري يف املباراة النهائية لبطولة اجلي�ش
ّ
وحل
يف كرة القدم �أمام لواء امل�شاة اخلام�س بنتيجة (،)1-5
اللواء اللوج�ستي يف املركز الثالث ،واللواء ال�سابع يف املركز
الرابع.
• كرة طاولة:
ح� ّ�ل املجند امل��م��ددة خدماته �أحمد م�صطفى ح��رب من
اللواء التا�سع يف املركز الأول يف بطولة اجلي�ش لكرة الطاولة
التي �أقيمت يف جممع الرئي�س العماد �إميل حلود الريا�ضي
الع�سكري .وقد ّ
حل اجلندي �أحمد ح�سني حرب من املركز
ّ
وكل من املجند
العايل للريا�ضة الع�سكرية يف املركز الثاين،
املمددة خدماته حممد فح�ص من فوج التدخل الثالث ،واملعاون
�أول وائل �سيف الدين من مو�سيقى اجلي�ش يف املركز الثالث.

• ال�شطرجن ال�سريع:
ّ
ّ
كل من النقيب
حل يف بطولة اجلي�ش لل�شطرجن ال�سريع
جمال ال�شامية من ف��وج املدفعية الثاين يف املركز الأول،
واجل��ن��دي دوري الفاخوري من منطقة جبل لبنان – فرع
املخابرات يف املركز الثاين ،وامل�ؤهل مروان �شربل من مو�سيقى
اجلي�ش يف املركز الثالث.
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�سباقات
• ماراثون �صيدا الدويلّ :
نظمت جمعية
�صيدا م��اراث��ون الدولية ،وبالتعاون مع
بلدية �صيدا ونادي  ،Rotaractماراثو ًنا
حت��ت ع��ن��وان «م�نرك�����ض للتنمية
وال�سالم» .وق��د �شارك اجلي�ش يف هذا
ال�سباق ّ
وحقق النتائج الآتية:
 ماراثون  42كلمّ :حل عن فئة 44-40
ّ
كل من املعاون �أول ح�سني عوا�ضة
�سنة
من ل��واء احلر�س اجلمهوري يف املركز
الأول ،وامل�ؤهل �أول نقوال مرتا من مديرية
املخابرات يف املركز الثاين ،والرقيب �أول
و�سام يزبك من اللواء اخلام�س يف املركز
الثالث.
 م���اراث���ون  42ك��ل��م (ب����دل) :ح� ّ�لالرقيب �أول ح�سني قي�س من اللواء الأول،
والعريف �أول بالل عوا�ضة من لواء احلر�س
اجل��م��ه��وري يف امل��رك��ز الأول ،تالهما
العريف ع�صمت غريزي من اللواء احلادي
ع�شر واملجند امل��م��ددة خدماته دروي�ش
حديد م��ن ل��واء احل��ر���س اجلمهوري يف
املركز الثاين ،واملجند املمددة خدماته
عمر �أب��و بكر والرقيب حممد ق��دوح،
كالهما من لواء احلر�س اجلمهوري يف
املركز الثالث.
 �سباق الـ 7كلمّ :حل اجلندي عمر
�أبو حمد من فوج مغاوير البحر يف املركز
الأول ،العريف خالد ال�ضناوي من فوج
مغاوير البحر يف املركز الثاين ،والرقيب
�أول �أحمد علي ميداين من اللواء احلادي
ع�شر يف املركز الثالث.
• �سباق را�شيا :نظمت جمعية را�شيا
ماراثون �سباق رك�ض مل�سافة  10كلم
ً
انطالقا من �أم��ام بلدية را�شيا و�صولاً
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�إىل مثلث �ضهر الأحمر والعودة� .شارك
ّ
وح��ل امل�ؤهل
اجلي�ش يف ه��ذا ال�سباق
قا�سم هرمو�ش (� 39-35سنة) من �أركان
اجلي�ش للتخطيط يف املركز الأول.
• ن�صف ماراثون عكارّ :
نظم نادي «ريا�ضيو
ع��ك��ار» ،ب��ال��ت��ع��اون م��ع م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين وب�إ�شراف االحتاد اللبناين
لألعاب القوى� ،سباق ن�صف ماراثون حتت
�شعار «نرك�ض يف عكار لأجل اجلامعة
ّ
وحل
واملطار»� .شارك اجلي�ش يف ال�سباق
ّ
كل من العريف �أول بالل عوا�ضة يف

املركز الثاين ،واجلندي عمر �أبو حمد يف
املركز الثالث.
• �سباق اجلبل ماراثون� :شارك اجلي�ش
يف �سباق اجلبل ماراثون للعام  2017الذي
نظمته جمعية «لنا ال�شبابية» بالتعاون
مع �أكادميية الفنون القتالية وبرعاية
وزير ال�سياحة الأ�ستاذ �أوادي�س كادانيان
ّ
حل
حتت �شعار «مرنك�ض للبنان».
الع�سكريون يف الت�صنيف ال��ع��ام يف
املراكز الأوىل ،حيث فاز املجند املمددة
خدماته دروي�ش حديد باملركز الأول ،تاله

العريف ع�صمت غريزي يف املركز الثاين،
والرقيب حممد قدوح يف املركز الثالث.
• �سباق عناقيد الأمل :يف منا�سبة ذكرى
ع���دوان ني�سان «عناقيد الغ�ضب»،
وب��رع��اي��ة دول���ة رئي�س جمل�س ال��ن��واب
الأ�ستاذ نبيه بري� ،أقيم �سباق عناقيد
الأم��ل مل�سافة  7كلم ،وقد �شارك فيه
اجلي�ش وجاءت النتائج على النحو الآتي:
 ع��ن فئة منتخب اجل��ي�����شّ :حل
الرقيب �أول ح�سني قي�س من اللواء الأول
يف املركز الأول ،املجند املمددة خدماته
دروي�ش حديد يف املركز الثاين ،والعريف
�أول بالل عوا�ضة يف املركز الثالث.
 عن الفئة العامة :ح� ّ�ل يف املركزّ
كل من املجند املمددة خدماته
الثالث
ع�لاء الدين �أطلب من ف��وج التدخل
اخلام�س ،واجلندي ح�سن الدر من كلية
ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان.
• ماراثون ب�شمزين ال�سنوي الثالث :برعاية
بلدية ب�شمزينّ ،
الرب والإح�سان
نظم نادي ّ
ً
انطالقا من بلدة
املاراثون ال�سنوي الثالث
ب�شمزين  Country Clubباجتاه قرى
كفرحزير ،عف�صديق ،والعودة� .شارك
ّ
فحل اجلندي
اجلي�ش يف هذا املاراثون،
قا�سم يو�سف يف املركز الأول ،املجند
املمددة خدماته عبد كنج يف املركز
الثاين ،واجلندي حممد املو�سوي يف املركز
الثالث.
ّ
• م��اراث��ون الربيع الرابع ع�شر :نظم
جمل�س �إمن��اء الكورة ماراثون الربيع
الرابع ع�شر على م�ضمار ملعب كرة
القدم يف جامعة البلمند ،حيث �شارك
اجلي�ش وح� ّ�ل اجلندي قا�سم يو�سف يف
املركز الأول ،املجند املمددة خدماته عبد
كنج يف املركز الثاين ،واجلندي حممد
خليل من فوج املدرعات الثاين يف املركز
الثالث.
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مربوك

مربوك مربوك مربوك مربوك مربوك مربوك مربوك

• فاز يو�سف �إبن العميد الركن املتقاعد طالل عاكوم يف
املركز الأول يف بطولة لبنان ما دون ال�صي�صان يف اجلودو ،ونال
ميدالية ذهبية.

• ّ
حل جاد (من نادي عيتات) �إبن امل�ؤهل �أول
م��روان احللبي يف املركز الثاين يف بطولة لبنان
اليت كونتاكت عن فئة النا�شئني وزن  45كلغ،
التي ّ
نظمها االحت��اد اللبناين لريا�ضات الكيك
بوك�سينغ.
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• ّ
حل عبد الله �إبن امل�ؤهل �أول عبد الر�ؤوف كردي يف املركز
الأول يف بطولة لبنان املدر�سية يف اجلمباز عن فئة مواليد ،2005
ونور الدين �إبن امل�ؤهل �أول جناد النابل�سي يف املركز الثاين عن
الفئة نف�سها؛ كالهما من ثانوية العناية الأهلية – طرابل�س.

• �شارك اليا�س �إبن املعاون �أول زياد اجللبوط من املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية يف بطولة العامل لفئة دون الـ� 11سنة
يف لعبة املبارزة التي �أقيمت يف �أنطاليا – تركياّ ،
وحل
يف املركز الأربعني من بني  143العب من 18
دولة م�شاركة.

مربوك مربوك مربوك مربوك مربوك مربوك مربوك

م�سابقة الكلمات املتقاطعة

ء

�إعداد:
�شما�س
فيليب ّ

 400.000لرية لبنانية

العنوان.:

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

�شــروط امل�سابقة

اجلائزة

اال�سم.:

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

الهاتف.:

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

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

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

«م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف
ثكنات اجلي�ش يف جميع املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول �آخر حزيران .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 قيادة و�أرك��ان� ،سياج
�أفق ًيا:
الوطنُ ،ح ّب.
ومازح،
داعب
2ـ ممثلة م�صرية راحلة،
َ
َ
غنّ جوهم.
املقيد ،رفيقي يف العمل،
3ـ م�شى م�شية
ّ
عا�صمة �أوروبية.
4ـ دولة افريقية ،ار�شدها ،اال�سم الثاين
لأديب �أمريكي زجني راحل.
تكبُ ،عمر،
5ـ ما ي�أكله االن�سان،
رَّ َ
الذئب.
6ـ ييب�س اخلبز ،وال��د ف�لان ،كات َبت،
ندم.
َ
7ـ مدينة بلجيكية ب�ضاحية العا�صمة،
�صبي.
زمان طويل،
ّ

8ـ حجر ك���رمي ،م��ن ج��زر اخلليج،
َ
ح�صل.
9ـ يواجهونها ،نقي�ض �صغري ،عائ�ش.
10ـ نوتة مو�سيقية ،عندي� ،إنتموا ،يقوى
وي�شتد.
ّ
11ـ �أ�صلح ال�صدع ،مبعنى الزوج الورع،
فرح.
َ
َ
12ـ نطيل النظر اىل ،عاد� ،سلك الطريق،
خبز ياب�س.
13ـ والية �أمريكية ،اال�سم الثاين لر�سام
فرن�سي راحل ،دولة �أوروبية.
14ـ اال�سم الثاين ملمثلة �أمريكية راحلة،
هدم.
مقبل ،منقار الطائر اجلارح،
َ
15ـ �أحد الوالدين ،رجل �ضعيف ،حرف

عطف.
16ـ ل��ل��م��ن��ادى ،ه�ّي�نّ  ،مم��ث��ل وخم��رج
فرن�سي.
فزع من ،ي�ستعمل للنوم.
يرب بالوعدَ ،
17ـ ّ
18ـ ت�ستخدمها وتطلقها اجليو�ش يف
القتال� ،شاعرة لبنانية راحلة� ،ضمري
مت�صل.
19ـ يتقابالن ،ت�صدر عن ا�صحاب ال�ش�أن،
ثوب وا�سع.
20ـ �أديب و�صحفي بريطاين راحل م�ؤلف
�سل�سلة رواي��ات جيم�س بوندّ ،
غطى،
غزال.
رجعت ،عا�صمة �آ�سيوية.
21ـ ال�سجنَ ،

1ـ م�����ادة تُ��ط��ل��ى بها
عمود ًيا:
ال�سفن ،نهو�ض ،فيزيائي
َ
إكت�شف البنزين ،مدينة
�إنكليزي �
لبنانية.
ّ
يتعلقون بـ ،ال�شهر اخلام�س ،مرف�أ يف
2ـ
قرب�ص.
3ـ ممثلة م�سرحية لبنانية راحلة،
وقدر.
هي أ� َّ
�ضمري منف�صلّ ،
�ن ال��ذب��اب ،القطن ،رتبة
�صوت وط� َّ
4ـ ّ
ع�سكرية.
5ـ مت�شابهان ،منا�ص ،مو�ضعه ،يقنط.
6ـ مدينة يف املغرب� ،أول رئي�س وزارة يف
باك�ستان.
انتبه وا�ستيقظَ
أ�شد،
َ
7ـ �أربط و� ّ
من النوم� ،أفا َد.

8ـ رتبة ع�سكرية� ،أديب م�صري راحل
�إ�شتهر ب��ال��دع��وة اىل حت��ري��ر ال��ـ��م��ر�أة،
للنهــي.
أكبل.
9ـ فا ّرونّ � ،
10ـ مو�سيقي وقائد اورك�سرتا لبناين،
الق�ص.
�سوت اظفارها بعد
ّ
م�صورّ ،
ّ
أق�ص،
11ـ �ضمري مت�صل� ،
َ
إق�ترب ،مثلّ � ،
مدينة �صينية.
دفع املتوجب عليه،
12ـ يعطيه النحلَ ،
اال�سم الثاين ل�شاعر برتغايل� ،أريد.
أ�شــد
13ـ
ت�ضرعهــا ،و�صلــوا الــىّ � ،
ّ
العقــدة.

14ـ كاتب و�شاعر �إ�سكتلندي راحل،
فيل�سوف �صيني.
�ضرب به املثل يف
15ـ والد والدك ،جاهلي
َ
العي والبالهة� ،إكتمل.
ّ
16ـ ّ
ويح�سن ال�شعر ،يفك ،نحاول
يرقق
ّ
فعل.
17ـ �إح�سا�سه ،نوتة مو�سيقية ،فقرة،
�ضامن.
18ـ فيزيائي وكيميائي �إنكليزي،
َ
تنب َه لـ.
نحا�س� ،
أهلك ال�شيء ،وركّ ،
ّ
19ـ �أمر خيايل وغري حقيقي ،التحفّ ظ
ّ
والتوقي من ،مدينة هولندية.
20ـ يجري يف العروق ،تتغيرّ ين
وتتحولني ،ممثل كوميدي
ّ
ﻝل
�إنكليزي راحل.
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• املعاون جاك خمايل
فوج الأ�شغال امل�ستقل.
• الرقيب �أول �إيلي زكور
جهاز �أمن املطار.
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• �أندره مالرو:
ودبلوما�سي فرن�سي
روائي
ّ
( 1901ـ  .)1976ناقد �أدبي
وف��نّ ��ي .م��ن م�ؤلفاته:
�إغ����راء ال��غ��رب ،م�صري
الب�شر.
• توما�س كاراليل:
م ��ؤرخ وناقد �إنكليزي
( 1795ـ  .)1881حارب
امل���ادي���ة وال��ع��ق�لان��ي��ة،
ونادى بفل�سفة العمل.
• �أوليفر غولد �سميث:
�أدي����ب و���ش��اع��ر وروائ���ي
وم�������س���رح���ي ���ش��ع��ب��ي
�إن��ك��ل��ي��زي ( 1728ـ
 .)1774ولد يف �إيرلندا.
الرحالة،
من �أعماله:
ّ
ال���ق���ري���ة امل���ه���ج���ورة،
حتب
وم�سرحية ا ّن��ه��ا
ّ
ال�سيطرة.
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�سهلة احلل

�صعبة احلل

قامو�س �صغري
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�أبعاد ثالثية
هل تريد �أن
تكت�شف ما
خمب�أ يف
هو
ّ
داخل ال�صورة؟
ما عليك
تركز
�إلاّ �أن ّ
نظرك
على نقطة
حمددة يف
و�سطها ،على
�أن تكون
امل�سافة قريبة
جدا ،ثم حاول
ً
بعد ثوان �أن
تبعد ال�صورة
تدريجا،
ً
حماولاً �أن
تخرتقها
بنظرك حتى
تتو�صل اىل
ر�ؤية الأ�شكال
الثالثية
الأبعاد التي
�ستظهر
�أمامك.
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129

عبارة

العميد علي قان�صو
مدير التوجيه

ا�ستعالم و�إقدام
ّ
وتتحقق من
تتمكن من عد ّوها ،من دون �أن ت�ستعلم عنه،
قوة �أن
ّ
لي�س ل ّأي ّ
قوته .كما �أ ّنه لي�س لها �أن تتّ قي
�أماكن وجوده ،ونقاط متركزه ومكامن ّ
وترد اعتداءاته ،وحتمي بالدها منه ،من دون �أن تقف على ما يكفي
خطرهّ ،
ّ
ً
من تفا�صيل ا�ستعداداته وخمططاته ون��واي��اه ،و�صوال �إىل النقاط التي يحاول
ّ
الت�سلل منها ،والتوقيتات التي مييل �إىل التحرك خاللها .هذا ما تد�أب وحداتنا
الع�سكرية عليه يف مواجهتها اخلطر الإرهابي ،هذا اخلطر الذي يقوم على
مرة ترتك الأمر
مرة تعلن ،ويف ّ
مرة تختفي ،ويف ّ
مرة تظهر ويف ّ
�سرية ،يف ّ
جمموعات ّ
لالفرتا�ض والتخمني.
ّ
والإره��اب هنا هو كالغبار الدائم ،يجب �أن نرفع مظلتنا الواقية يف وجهه،
يهب يف �أي حلظة ،وقد يهد�أ لفرتة وجيزة ،ليعود بعدها �إىل
هب �أو هد�أ .فقد
ّ
�سواء ّ
الهبوب .وما هدو�ؤه يف بع�ض الأحيان �إ ّال حت�ضري لإجرام جديد ،ويف اتجّ اه جديد.
ّ
ّ
ويتف�شى ،يف وقت
املظلة يف وجهه بعد �أن ينطلق
وال ينفع على الإطالق �أن نرفع
ّ
كل مكان من وطنهم امل�ستهدف ،وتقوم م�ؤ�س�ساتهم،
يتو ّزع املواطنون على
حبة من ترابهم الوطني ،وبذلك ،ف� ّإن �أذى مهي�أ
العامة منها واخلا�صة ،فوق كل ّ
ّ
وكل �إخالل قد ينال منهم ،وهم
لأن ي�صيبهم� ،إذا جنح مرتكبوه يف �إطالقه،
دائما من جي�شهم بالأمان واال�ستقرار.
موعودون ً
ّ
املكثف الوفري،
ؤكد با�ستمرار ،بالقول املخت�صر ،والعمل
� ّأما القيادة ،ف�إ ّنها ت� ّ
� ّإن وحداتها �سوف توا�صل تنفيذ عملياتها اال�ستباقية ّ
ل�شل قدرات التنظيمات
الإرهابية عند احلدود ال�شرقية ،وتفكيك بنيتها ،من دون �أن ي�شغلها ذلك عن
املهمات الداخلية املعروفة ،ومن دون �أن يحول بينها وبني جهوزيتها الدائمة عند
ّ
احلدود اجلنوبية ،يف مواجهة اخلطر الإ�سرائيلي ،وهي يف الوقت نف�سه ،تطلب
حت�س ًبا لأي ظرف طارئ �أو
اال�ستمرار يف اليقظة واال�ستعداد املعتادين لدى جنودها،
ّ
ا�ستحقاق منتظر.
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