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... و�صفري اأ�صرتاليا 

غلني  ال�سيد  الأ�سرايل  ال�سفري  الوطني  الدفاع  وزير  ا�ستقبل 

قّدمتها  التي  امل�ساعدات  مو�سوع  حول  البحث  وترّكز  مايلز. 

دولر  مليون   44 �ست  خ�سّ اإذ  ال�سوريني،  للنازحني  اأ�سراليا 

كم�ساعدات اإن�سانية لهم.

�ساكًرا  امل�ساعدات،  بهذه  اللقاء  عقب  مقبل  الوزير  نّوه  وقد 

م�ساعدات  من  قّدمته  وما  اللبناين  للجي�ش  اأ�سراليا  دعم 

للقّوات اجلوّية اللبنانية و�سواها من القطع.

يف  مقبل  الوزير  مع  بحثنا  اللقاء:  عقب  مايلز  ال�سفري  وقال 

ا على احلدود ال�سمالية ال�سرقية للبالد، كذلك تناولنا الدعم الذي ميكن  الإجنازات التي يحّققها اجلي�ش اللبناين، وخ�سو�سً

مه للجي�ش. كما اأوّد اأن اأنّوه بثبات اجلي�ش وب�سالته يف حماية لبنان واأرا�سيه. لأ�سراليا اأن تقدِّ

ا�ستقباالت 

الوزير
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وزير الدفاع الوطني ي�صتقبل نظريه الأندوني�صي

الوطني  الدفاع  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  ا�ستقبل 

الأندوني�سي  الوزارة، نظريه  الأ�ستاذ �سمري مقبل، يف مكتبه يف 

ال�سيد رياميزار رياكودو، على راأ�ش وفد ع�سكري ي�سّم كبار 

م�ست�ساريه، وذلك يف ح�سور �سفري اأندوني�سيا ال�سيد حممد خازن 

خميدي.

بني  والعالقة  الّراهنة  الأو�ساع  يف  البحث  اللقاء  خالل  ومّت 

ول  والأمني،  الع�سكري  التعاون  �سعيد  ولبنان على  اأندوني�سيا 

قّوات  الفّعالة يف  الأندوني�سية  للقّوات  الفّعالة  امل�ساركة  �سّيما 

اليونيفيل.

... والقائم باأعمال ال�صفارة الأمريكية

الأمريكية  ال�سفارة  باأعمال  القائم  مقبل  الوزير  ا�ستقبل 

ال�سيد ريت�سارد جونز مع وفد مرافق.

وجرى البحث يف الأو�ساع والتطّورات الّراهنة على ال�ساحتني 

الع�سكرية  امل�ساعدات  اإىل  بالإ�سافة  واملحلّية،  الإقليمّية 

للجي�ش  الأمريكية  املتحدة  الوليات  قّدمته  ال��ذي  والدعم 

امللّحة  اجلي�ش  حاجات  مقبل  الوزير  عر�ش  وق��د  اللبناين. 

واملطلوبة يف هذه املرحلة.

... و�صفري تركيا

التقى وزير الدفاع الوطني �سفري تركيا ال�سيد كاغاتي اأر�سياز 

زيارة بروتوكولية جرى خاللها  الع�سكري، يف  امللحق  يرافقه 

جلهة  �سّيما  ل  البلدين،  بني  الثنائية  العالقات  يف  البحث 

تفعيل التفاقات املتعّلقة بالتعاون الع�سكري.

تزويد  ا�ستعداد بالده  اللقاء عن  بعد  الركي  ال�سفري  واأعرب 

اهتمامها  موؤكًدا  وعتاد،  معدات  من  يحتاجه  ما  اجلي�ش 

بال�ستقرار والأمن يف لبنان.



ا�ستقباالت 

الوزير
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ال�سيد  الها�سمية  الأردنّية  اململكة  �سفري  مع  عقده  لقاء  يف 

نبيل م�ساروة، عر�ش الوزير مقبل اآخر التطّورات الراهنة ل �سّيما 

ما  كل  على  اململكة  �ساكًرا  ال�سوريني،  النازحني  مو�سوع 

قّدمته للموؤ�س�سة الع�سكرية.

من  مقبل  للوزير  دع��وة  اللقاء  خالل  الأردين  ال�سفري  ونقل 

الن�سور،  الله  عبد  الدكتور  الأردين  الدفاع  وزير  ال��وزراء  رئي�ش 

للم�ساركة يف معر�ش وموؤمتر معّدات العملّيات اخلا�سة الذي 

�سيقام يف عمان خالل �سهر اأيار املقبل.

... و�صفري الأردن

... و�صخ�صّيات

الجتماعية  احلماية  وزي��ر  الوطني،  ال��دف��اع  وزي��ر  التقى 

فارغو�ش  ال�سيد  اأ�ستونيا  جمهورية  وزراء  جمل�ش  رئي�ش  ونائب 

يف  البحث  خاللها  جرى  زي��ارة  يف  مرافق،  وفد  مع  ت�ساكنا 

مو�سوع النازحني. وقد اأبدى الوزير ت�ساكنا تفّهم بالده لواقع 

احللول  لإيجاد  وال�ستعداد  الت�سامن  موؤكًدا  لبنان،  يف  احلال 

لهذا الو�سع ال�سعب.

قّوات  يف  اأ�ستونيا  م�ساركة  على  مقبل  الوزير  اأثنى  ب��دوره، 

حفظ ال�سالم يف اجلنوب، متمّنًيا ا�ستمرار التعاون القائم بني 

البلدين. 

امل�سوؤولني  كبار  من  عدًدا  ي�سّم  وفًدا  مقبل  الوزير  وا�ستقبل 

�سكرتري  راأ�سه  وعلى  الفرن�سية،  الدفاع  وزارة  يف  وامل�ست�سارين 

جرى  تود�سيني.  مارك  جان  القدامى  املحاربني  ل�سوؤون  الدولة 

وامللحق  بون  اإمانويل  ال�سيد  الفرن�سي  ال�سفري  ح�سور  يف  اللقاء 

الع�سكري، وبحث املجتمعون يف جمالت التعاون الع�سكري 

بني البلدين ودعم اجلي�ش اللبناين يف مواجهة الإرهاب.

املّتحدة  الأمم  قّوات  قائد  مع  ا،  اأي�سً مقبل  الوزير  واجتمع 

من  وف��د  راأ����ش  على  ب��ورت��ولن��و  لوت�سيانو  اجل���رال  امل��وؤق��ت��ة 

اجلنوب،  يف  الأمني  الو�سع  معهم  وا�ستعر�ش  م�ست�ساريه، 

بالإ�سافة اإىل املهّمات التي تقوم بها القوات الدولية.

الكويتي  الأحمر  الهالل  جمعّية  من  وفد  ا،  اأي�سً زّواره  ومن 

برئا�سة الدكتور هالل ال�ساير، يرافقه القائم باأعمال ال�سفارة 

 وفد

�أ�ستوين

قائد قّو�ت 

�لأمم �ملّتحدة 

�ملوؤقتة على 

ر�أ�س وفد

 وفد

فرن�سي

وفد من 

جمعّية 

�لهالل 

�لأحمر 

�لكويتي 
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الكويتية ال�سيد حممد الوقيان.

دولة  التي تقّدمها  الإن�سانية  امل�ساعدات  ا�ستعرا�ش  وقد جرى 

الكويت للنازحني ال�سوريني يف لبنان. 

وبحث  الأحدب  م�سباح  ال�سابق  النائب  مقبل  الوزير  والتقى 

معه �سوؤوًنا عامة.

قائد  مقبل  �سمري  الأ�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزي��ر  التقى 

اجلي�ش العماد جان قهوجي الذي زاره يف مكتبه يف الوزارة، 

وا�سنطن. كما  اإىل  زيارته  رافقت  التي  الأجواء  وو�سعه يف 

والع�سكرية  الأمنية  الأو�ساع  عر�ش  اللقاء  خالل  جرى 

الّراهنة يف خمتلف املناطق، ل �سّيما يف جرود عر�سال وراأ�ش 

ا اإىل �سل�سلة موا�سيع متعّلقة  بعلبك. وتطّرق البحث اأي�سً

ب�سوؤون املوؤ�س�سة الع�سكرية و�سوؤون عملها.

ويف اإطار متابعته املهمات التي يتولها اجلي�ش، زار الوزير 

الأركان  رئي�ش  يرافقه  الوزارة  يف  العمليات  غرفة  مقبل 

الوطني  الدفاع  وزير  اأثنى  وقد  �سلمان.  وليد  الركن  اللواء 

على اأداء اجلي�ش منّوًها بجهوزيته ومبعنوياته العالية.

متنح  التي  التقدميات  جممل  باأّن  مقبل  الوزير  وذّكر 

ع�سكرييه  ت�سحيات  جت��اه  ق��ا���س��رة  ت��ظ��ّل  للجي�ش، 

التي  وامل�ساعب  امل�سقات  ك��ّل  وحتّملهم  و�سمودهم 

تواجههم.

مع  عقده  لقاء  يف  مقبل  الوزير  عر�ش  لحق،  وقت  ويف 

رئي�ش الأركان، التطّورات الع�سكرية يف منطقة عر�سال، 

املوؤ�س�سة  يف  الإداري���ة  ال�سوؤون  بع�ش  يف  معه  بحث  كما 

واحتياجاتها يف هذه املرحلة.

ال�سباط  من  ع��دد  مع  مقبل  الوزير  اجتمع  كذلك، 

الحتياجات  متويل  يف  معهم  وبحث  الوزارة،  يف  املعنيني 

الع�سكرية. للموؤ�س�سة  ال�سرورية 

وزير الدفاع الوطني يلتقي قائد اجلي�ش ورئي�ش الأركان ويتفّقد غرفة عمليات القيادة

�لنائب 

�ل�سابق 

م�سباح 

�لأحدب





رئ���ي�������ش  زار 

احل�����ك�����وم�����ة 

ال�سيخ  الأ���س��ب��ق 

�سعد احلريري قائد 

العماد  اجل��ي�����ش 

يف  قهوجي  ج��ان 

مكتبه يف الريزة،  

وب��ح��ث م��ع��ه يف 

التطّورات الراهنة 

الأمنية  والأو�ساع 

نّوه  وقد  البالد.  يف 

احلريري  الرئي�ش 

التي  ب��الجن��ازات 

حّققها اجلي�ش يف 

مكافحة  جمال 

الإرهاب واحلفاظ 

ال�ستقرار  على 

ظّل  يف  ال��وط��ن��ي، 

التي  ال��ع��وا���س��ف 

املنطقة  جت��ت��اح 

مثنًيا  العربية، 

العملية  ع��ل��ى 

الأخ��رية  النوعية 

ال����ت����ي ن���ّف���ذه���ا 

اجل�����ي�����������ش يف 

م��ن��ط��ق��ة راأ������ش 

نائب  دولة  مع  انتقال  ثم  الإرهابية،  املجموعات  �سّد  بعلبك 

رئي�ش جمل�ش الوزراء - وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري مقبل 

اإىل غرفة عمليات قيادة اجلي�ش، حيث قّدم مدير العمليات 

اجلي�ش  قوى  و�سع  اإيجاًزا حول  احلم�سي،  زياد  الركن  العميد 

على احلدود ال�سرقية وال�سمالية واجلنوبية، ثم اّطلع من العماد 

املهمات  �سوء  يف  املختلفة  اجلي�ش  احتياجات  على  قهوجي 

الع�سكرية والأمنية التي ينّفذها.

الوطني  الدفاع  وزير  بح�سور  احلريري  الرئي�ش  عقد  ذلك  بعد 

الإعالميني،  من  ح�سد  اأمام  �سحفًيا  موؤمتًرا  اجلي�ش،  وقائد 

لها،  ودعمه  الع�سكرية  باملوؤ�س�سة  الكاملة  ثقته  فيه  اأعلن 

وتناول موا�سيع وطنية خمتلفة.

وزير الدفاع 

يف زيارة ر�صمّية اإىل قرب�ش

الدفاع  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  زار 

الوطني الأ�ستاذ �سمري مقبل قرب�ش على راأ�ش وفد 

القرب�سي  نظريه  لدعوة  تلبية  وذلك  ع�سكري، 

و�سف  الذي  فوكايد�ش  كري�ستوفورو�ش  ال�سيد 

يزور  التي  الأوىل  املّرة  بالتاريخية، كونها  الزيارة 

فيها وزير دفاع لبناين قرب�ش.

الوزير  و�سف  جهته  من 

بالإيجابية  الزيارة  مقبل 

واملثمرة. واأ�سار دولته اإىل اأّنه 

عر�ش مع نظريه القرب�سي 

التفاقات الع�سكرية بني 

و�سعها  و���س��رورة  البلدين 

ا  خ�سو�سً التنفيذ،  مو�سع 

موؤكًدا  و2013،   2011 العامني  بني  املعقودة  تلك 

اأن الوزير فوكايد�ش وعده بالهتمام بهذا الأمر 

بحيث تكون هذه التفاقات قيد الإبرام قبيل 

زيارته املرتقبة اإىل لبنان.

رئي�ش  مع  لقاء  ا  اأي�سً الزيارة  برنامج  وتخّلل 

جمل�ش النواب القرب�سي ال�سيد اأومريو اأياناكي�ش، 

بني  بالعالقات  تتعّلق  موا�سيع  خالله  بحثت 

البلدين و�سبل تر�سيخها.

زيارات
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الرئي�ش �صعد احلريري يزور وزارة الدفاع

ويهّنئ قيادة اجلي�ش 

على العملية النوعّية �صد الإرهاب





ا�ستقباالت 

القائد
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قائد اجلي�ش ي�صتقبل �صفراء

يف  مكتبه  يف  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

 Richard ال�سيد  الأمريكية  ال�سفارة  باأعمال  القائم  الريزة، 

التعاون  العامة وعالقات  الأو�ساع  اإىل  البحث  Jones، وتطّرق 
بني جي�سي البلدين.

ال�سفري  من  كاًل  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل  نف�سه،  ال�سياق  ويف 

امللحق  يرافقه   Alexander Zasypkin ال�سيد  الرو�سي 

Ravil Kurmashov، ال�سفري الأملاين ال�سيد  الع�سكري اللواء 

 Dietrich املقدم  الع�سكري  امللحق  يرافقه   Martin Huth
Jensch، وال�سفري الإيراين ال�سيد حممد فتحعلي يرافقه امللحق 

الع�سكري العقيد حممد ر�سا مريزاين.

ال�سيدة  الهولندية  ال�سفرية  قهوجي  العماد  ا�ستقبل  كذلك، 

 Jan املقدم  الع�سكري  امللحق  يرافقها   Hester Somsen
Willem Mezger، وبحث معها يف الأو�ساع العامة، قبل اأن 
اجتماع يف ح�سور  الإيجاز حيث عقد  قاعة  اإىل  مًعا  يتوّجها 

ال�سفرية Somsen واأع�ساء اللجنة العليا لإدارة م�سروع التعاون 

الهولندي   - اللبناين  والفريق   CIMIC امل��دين   – الع�سكري 

امل�سرك. 

تخّلل الجتماع عر�ش امل�ساعدات الهولندية املقّدمة للجي�ش 

اللبناين يف اإطار امل�سروع املذكور، وجمالت التعاون يف املراحل 

املقبلة.

�لقائم باأعمال �ل�سفارة �لأمريكية

�ل�سفري �لأملاين

�ل�سفرية �لهولندية

�ل�سفري �لرو�سي

�ل�سفري �لإير�ين

عر�س �مل�ساعد�ت �لهولندية يف قاعة �لإيجاز



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 12369

... ووزيري الدفاع الفنلندي والأ�صتوين

ال�سيد  الفنلندي  الدفاع  وزير  اجلي�ش  قائد  العماد  ا�ستقبل 

 Hannes ال�سيد  الأ�ستوين  ال��دف��اع  ووزي��ر   Jussi Ninisto
وعالقات  واملنطقة  لبنان  اأو�ساع  البحث  وتناول   ،Hanso
التعاون، بالإ�سافة اإىل مهّمات الوحدتني الفنلندية والأ�ستونية 

العاملتني �سمن قّوات الأمم املّتحدة املوؤقتة.

... وقائد القيادة الو�صطى الأمريكية

الأمريكية  الو�سطى  القيادة  قائد  قهوجي  العماد  ا�ستقبل 

اجلرال Lloyd Austin على راأ�ش وفد مرافق، يف ح�سور ال�سفري 

.Richard Jones الأمريكي ال�سيد

وا�ستعر�ش املجتمعون عالقات التعاون بني جي�سي البلدين، 

اللبناين،  للجي�ش  املقّررة  الأمريكية  امل�ساعدات  وبرنامج 

بالإ�سافة اإىل موا�سيع اأخرى ذات اهتمام م�سرك.

... ووفًدا من بعثة الإحتاد الأوروبي

برئا�سة  الأوروبي  الحتاد  بعثة  من  وفًدا  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

نائب الأمني العام جلهاز العمل اخلارجي الأوروبي ال�سيد بيدرو 

مكافحة  ل�سوؤون  الأوروب��ي  الحت��اد  ق  من�سّ ح�سور  يف  �سريانو، 

الأو�ساع  البحث  وتناول  كركوف.  دي  جيل  ال�سيد  الإرهاب 

الأمنّية يف لبنان واملنطقة، والتعاون القائم يف جمال مكافحة 

الإرهاب.
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ة لالأمني العام لالأمم املتحدة قة اخلا�صّ ... واملن�صّ

العام  لالأمني  اخلا�سة  قة  املن�سّ اجلي�ش،  قائد  العماد  ا�ستقبل 

الأو�ساع  Cigrid Kag وبحث معها يف  ال�سيدة  املتحدة  لالأمم 

الراهنة.

... وقائد قّواتها

املوؤقتة  املّتحدة  الأمم  ق��ّوات  قائد  قهوجي  العماد  ا�ستقبل 

اجلرال لوت�سيانو بورتولنو، وبحث معه يف الأو�ساع على احلدود 

اجلنوبية، والتعاون امل�سرك بني اجلانبني للحفاظ على ا�ستقرار 

هذه املناطق وتنفيذ القرار 1701.

... وملحقني ع�صكريني

العقيد  الأمريكي  الدفاع  ملحق  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل 

Richard Quirk، وبحث معه يف عالقات التعاون الع�سكري 
بني جي�سي البلدين.

العميد حممد جالل  امل�سري  الع�سكري  امللحق  التقى  كما 

حم�سن  الدين  ح�سام  العقيد  خلفه  قّدم  الذي  عطية  �سالح 

علي ح�سن.

... ووفًدا اأمريكًيا

ا�ستقبل قائد اجلي�ش وفًدا اأمريكًيا برئا�سة ع�سو الكونغر�ش 

Nick Rahall، وتناول البحث  ال�سيد  اأ�سل لبناين  ال�سابق من 

الأو�ساع العامة يف لبنان واملنطقة.

... ووفًدا فرن�صًيا 

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش �سكرتري الدولة الفرن�سية ل�سوؤون 

على   Jean – Mark Todeschini ال�سيد  القدامى  املحاربني 

لبنان  يف  العامة  الأو���س��اع  البحث  وتناول  مرافق.  وفد  راأ���ش 

العاملة  الفرن�سية  الوحدة  مهّمات  اإىل  بالإ�سافة  واملنطقة، 

�سمن قّوات الأمم املّتحدة املوؤقتة يف لبنان.

�مللحق �لع�سكري �مل�سري



اإ�ستقباالت 

القائد

العدد 14369

... والنائب خ�صر حبيب

الأو�ساع  يف  معه  وبحث  حبيب  خ�سر  النائب  الريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل 

العامة. كما ا�ستقبل قائد اجلي�ش يف الإطار نف�سه، الوزير ال�سابق الأ�ستاذ خليل الهراوي.

�لوزير �ل�سابق �لأ�ستاذ خليل �لهر�وي�لنائب خ�سر حبيب

... واأمني عام املجل�ش الأعلى اللبناين ال�صوري

اللبناين  الأعلى  املجل�ش  اأمني عام  العماد قهوجي،  ا�ستقبل 

ال�سوري الأ�ستاذ ن�سري خوري، وعر�ش معه الأو�ساع على احلدود 

اللبنانية – ال�سورية.

... ووفًدا من اإحتاد بلديات وادي خالد

اإحتاد بلديات منطقة  العماد قائد اجلي�ش وفًدا من  ا�ستقبل 

وادي خالد، وجرى البحث يف �سوؤون تتعّلق باملنطقة.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من عائالت ... ووفًدا من عائالت الع�صكريني املخطوفني

الع�سكريني املخطوفني لدى تنظيم »داع�ش« الإرهابي، وبحث 

معهم يف اآخر امل�ستجدات املتعّلقة باأو�ساع هوؤلء الع�سكريني 

وظروف اأ�سرهم.

لهذه  القيادة  متابعة  احل�سور،  اأم��ام  قهوجي  العماد  واأّك��د 

واجلهات  الدولة،  يف  املخت�سة  الر�سمية  اجلهات  مع  الق�سية 

اخلارجية من اأجل اإيجاد حّل �سريع لها، م�سدًدا على اأنه لن 

اأو و�سيلة لتحرير املخطوفني وعودتهم اإىل كنف  يّدخر جهًدا 

اللقاء،  اجلي�ش يف ختام  قائد  واأعرب  وعائالتهم.  موؤ�س�ستهم 

وتفّهمه  الع�سكريني  عائالت  مع  الكامل  ت�سامنه  عن 

يف  الالحم��دودة  اأبنائه��ا  وت�سحي��ات  الطويل��ة،  معاناته��ا 

�سبي��ل لبنان.





ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان

العدد 16369

رئي�ش الأركان يف لقاءات واجتماعات

ا�ستقبل  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  عن  بالنيابة 

مكتبه  يف  �سلمان،  وليد  الركن  اللواء  الأرك���ان  رئي�ش 

الك�سندر  ال�سيد  بيالرو�سيا  جمهورية  �سفري  ال���ريزة،  يف 

التعاون  وعالقات  العامة  الأو�ساع  معه  وعر�ش  بانورماريف، 

بني جي�سي البلدين.

ال�سراكة  مكتب  م��دي��ر  الأرك�����ان  رئ��ي�����ش  وا�ستقبل 

عمليات  لدائرة  التابع  ال�سالم  حفظ  جمال  يف  الإ�سراتيجية 

 Luiz الربازيلي  الفريق   DPKO ال�سالم  املتحدة حلفظ  الأمم 

تعزيز  �سبل  البحث  تناول  وفد مرافق.  راأ�ش  Paul Cruz على 
املتحدة  الأمم  وقوات  اللبناين  اجلي�ش  بني  القائمة  ال�سراكة 

اجلنوبية،  احلدودية  املناطق  ا�ستقرار  على  للحفاظ  املوؤقتة، 

ومعاجلة خمتلف امل�ساكل الطارئة.

الهدنة  مراقبة  بعثة  برئي�ش  لحق،  وقت  يف  اجتمع  كما 

 ،Arthur David Gawn ال��ل��واء  املتحدة  ل��الأمم  التابعة 

وعر�ش معه الأو�ساع يف اجلنوب والتعاون بني البعثة واجلي�ش 

اللبناين.

العمليات  فريق  من  وف��ًدا  �سلمان  الركن  اللواء  والتقى 

وزير  م�ساعد  ملكتب  التابع  اخلفيفة  للنزاعات  اخلا�سة 

بني  التعاون  عالقات  يف  معه  وبحث  الأم��ريك��ي،  ال��دف��اع 

�سفري جمهورية بيالرو�سيا

رئي�س بعثة مر�قبة �لهدنة �لتابعة لالأمم �ملتحدة

�لنائبان �أنطو�ن �سعد و�أمني وهبة وفد ع�سكري �أمريكي

وفد من �لأمم �ملتحدة حلفظ �ل�سالم
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وجتهيزها  تدّخلها  اأ�ساليب  تطوير  اإىل  اإ�سافة  اجلي�سني، 

والتقنيات احلديثة. بالو�سائل 

�سعد  اأنطوان  النائبني  الأرك��ان  رئي�ش  ا�ستقبل  كذلك، 

معهم  وبحث  ماجنيان  بانو�ش  ال�سابق  والوزير  وهبة،  واأمني 

�سوؤوًنا عامة.

ال�سيد   INEGMA ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  ا،  اأي�سً زّواره  ومن 

ريا�ش قهوجي، القا�سي ال�سيخ فوؤاد البعيني، املحافظ ال�سابق 

مالك عبد اخلالق، نائب رئي�ش احلزب التقدمي ال�سراكي 

ال�سيد دريد ياغي، والدكتور و�سام �سروف.

�ل�سيد ريا�س قهوجي �لوزير �ل�سابق بانو�س ماجنيان

�ملحافظ �ل�سابق مالك عبد �خلالق

�لدكتور و�سام �سروف �ل�سيد دريد ياغي

�لقا�سي �ل�سيخ فوؤ�د �لبعيني







عملّية 

اإعداد:نوعّية

با�سكال معّو�ض بومارون

العدد 20369

اجلي�ش ي�ضرب 

خلف خطوط 

الإرهابيني 

فيدّمر لهم 

مركًزا مَبن فيه

العماد قهوجي:

لن نرتكهم 

ياأتون اإلينا... 

�سنالحقهم 

ون�سربهم

قوات  من  وح��دة  نّفذت 

عملية  اجلي�ض  يف  النخبة 

خلف  ا�ستباقية  ن��وع��ّي��ة 

خ���ط���وط امل��ج��م��وع��ات 

الإره��اب��ي��ة يف ج��رود راأ���ض 

ُو�سفت  التي  العملية  بعلبك. 

قطع  ب�»عملية  اإعالمًيا 

حتقيق  يف  جنحت  ال��ي��د«، 

اأهدافها، واأّكدت مرة جديدة 

املبادرة  على  اجلي�ض  ق��درة 

خلف  الأه��داف  ومهاجمة 

يرى  عندما  العدو،  خطوط 

حاجة لذلك.

عيوننا يقظة

اأّن  د  اأكَّ العماد قهوجي،  قائد اجلي�ش 

ما قام به الع�صكريون هو ر�صالة للقا�صي 

والداين باأنَّ اجلي�ش ميتلك الإرادة والقرار 

يف هزمية هذا العدو، و�صنهزمه و�صنمنعه 

بلدنا  بتخريب  اأه��داف��ه  حتقيق  م��ن 

واإقامة اإماراته وم�صاريعه واإ�صاعة الفو�صى 

والفتنة فيه. 

وقال: عيوننا يقظة اأكرث من اأّي وقت 

ال��ي��وم...  ون��ك��ّرره��ا  قلناها  م�صى... 

م�صى،  وقت  اأّي  من  اأكرث  قوي  جي�صنا 

اجليو�ش متا�صًكا  اأكرث  اأّنه من  واأثبت 

وجدارة يف قتال الإرهابيني، وهو ميتلك 

زمام املبادرة. واأ�صاف: لن ن�صمح للإرهاب 

وحدة  بتهديد  اأو  الداخلي  بيتنا  بن�صف 

لبنان واأمنه وا�صتقراره.

املبادرة،  ميتلك  اجلي�ش  اأن  اأّكد  واإذ 

و�صي�صرب الإرهابيني بكل قّوته وبح�صب 

توقيته، اأ�صاف: نحن لن نرتكهم ياأتون 

اأينما  و�صن�صربهم  اإلينا، بل �صنلحقهم 



ول  اّتخذناه  الذي  قرارنا  هو  هذا  ُوج��دوا، 

رجعة عنه.

اأن  التاأكيد  قهوجي  العماد  وج���ّدد 

الإقليمية  النار  كرة  يرتك  لن  اجلي�ش 

تتدحرج اإىل لبنان، و�صيواجه اأّي حماولة 

الفو�صى  م�صاريع  اإح��ي��اء  اإىل  ت��ه��دف 

ب�صيغة  الإطاحة  اأو  والتق�صيم،  والتفرقة 

العي�ش امل�صرتك والوحدة الوطنية.

اجلي�ش  قائد  تفّقد  العملّية،  وغ��داة 

الفوج  ق��ي��ادة  ق��ه��وج��ي،  ال��ع��م��اد ج��ان 

امل���ج���وق���ل، ح��ي��ث ال��ت��ق��ى ���ص��ب��اط��ه 

الفوج  بجهوزية  ن��ّوه  وقد  وع�صكرييه. 

العملية  نّفذت  التي  الوحدة  وكفاءة 

الإره��اب��ي��ة  املجموعة  ���ص��ّد  ال��ن��وع��ّي��ة، 

والق�صاء عليها، مثنًيا على ما متّيز به 

عنا�صر هذه الوحدة من �صجاعة وب�صالة، 

رفيقهم  با�صت�صهاد  التعزية  اإليهم  وقّدم 

متمنًيا  ال�صب�صبي،  حممد  اجل��ن��دي 

للع�صكريني اجلرحى ال�صفاء العاجل. 

تفا�سيل العملّية

مّدة،  منذ  الإغ��ارة  لهذه  التح�صري  بداأ 

ا�صتطلع  عمليات  ن��ّف��ذت  بحيث 

دقيقة، �صملت املركز ومكانه والهدف 

املخّزنة فيه وعدد  والأ�صلحة  من وجوده، 

عنا�صره واملراكز الداعمة له، والطرقات 

عند  املتوّقعة  الفعل  ورّدات  اإليه،  املوؤّدية 

مهاجمته.

بعد ذلك، �صدر القرار مبهاجمة الهدف 

مراكز  من  قربه  ب�صبب  ي�صّكل،  الذي 

اأّنه  ا  اجلي�ش، م�صدر تهديد لها، خ�صو�صً

يقع على خط نار مبا�صر معها. 

اإغارة �صامتة يف  بداأ التخطيط لعملية 

الفوج املجوقل، فالعمليات النوعّية التي 

اأرا�صيه  داخل  للعدو  مراكز  ت�صتهدف 

من  ه��ي  امل�صاندة،  نقاط  م��ن  وب��ع��ي��ًدا 

ة. اخت�صا�ش القوات اخلا�صّ

ُر�صمت اخلطة بكل اأبعادها وُعر�صت 

العمليات،  ومدير  اجلي�ش  قائد  على 

تبّني  مّت  اج��ت��م��اع��ات،  ع���دة  وب��ع��د 

واملدعومة  اخلاطفة  النوعّية  العملية 

مب�صاندة القوات اجلوّية و�صلح املدفعية، 

وجمموعات اأخرى من الفوج املجوقل.

يف �صاعة ال�صفر )ال�صابعة من م�صاء 9 اآذار 

2016(، انطلقت وحدة من قوات النخبة 

من »وادي رايف« اإىل خلف خطوط العدو، 

املر�صومة.  اخلطة  يف  مقّرر  م�صلك  عرب 

الكيلومرتين،  ح��واىل  اجتياز  وبعد 

م���زروع  م�صلك  اإىل  ال��وح��دة  و���ص��ل��ت 

اأ�صلك  اإىل  واملربوطة  املمّوهة  بالعبوات 

رفيعة �صّفافة ت�صعب ملحظتها؛ لكّن 

الحتمالت  لكل  ب  والتح�صّ اليقظة 

العبوات  تفكيك  من  العنا�صر  مّكنا 

وبالتايل مّت تاأمني �صلمة املرور.

قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي الذي 

ي�صرف  كان  الهجوم،  اأمر  اإعطاء  توىّل 

العمليات  غرفة  م��ن  العملية  على 

الريزة  يف  اجلي�ش  قيادة  يف  الع�صكرية 

قائد  كان  كما  تفا�صيلها.  مواكًبا 

مبا�صر  ات�����ص��ال  على  امل��ج��وق��ل  ال��ف��وج 

بالوحدة لإعطائها التعليمات. 

تقّدموا...

م��ع ���ص��دور الأم����ر ب��ال��ه��ج��وم، ت��ق��ّدم 

النقطة  اإىل  الأب��ط��ال  الع�صكريون 

من  ال��ه��دف  تطويق  ف��ج��رى  امل��ح��ّددة، 

النار  ُفتحت  ث��ّم  وم��ن  زواي���اه،  جميع 

الإرهابيني  اأوق��ع  ما  كثيف،  ب�صكل 

لهم  يتح  مل  التي  ال�صدمة  وط��اأة  حتت 

القوة  اقتحمت  فقد  منها؛  ال�صتفاقة 

يف  قيا�صية  ب�صرعة  موقعهم  املهاجمة 

كثيف،  و�صاروخي  مدفعي  غطاء  ظّل 

اأي  و�صول  ملنع  امل�صاندة  القوات  اأّمنته 

تعزيز اأو دعم اإىل العّدو.

بالّن�سر وال�سالمة

يف غ�صون ربع �صاعة وبعد ا�صتباك مع 

مركزهم  تدمري  اإىل  اأّدى  الإرهابيني، 

كانت  وجريح،  قتيل  بني  و�صقوطهم 

اأثناء  اأّدت مهّمتها. �صقط يف  الإغارة قد 

من  وع��دد  للجي�ش  �صهيد  ال�صتباك 

اجلرحى الذين اأ�صيبوا اإ�صابات طفيفة.

حتت  تباًعا،  املجموعات  ان�صحبت 

اجلي�ش،  مروحّيات  اأّمنته  جّوي  غطاء 

اأق��رب  اإىل  الع�صكريون  ت��وّج��ه  حيث 

الآليات  كانت  هناك  اآمنة،  منطقة 

املراكز  اإىل  لنقلهم  جاهزة  الع�صكرية 

الع�صكرية القريبة.
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عكار ت�ستقبل ابنها

�صّيع  الذي  ال�صب�صبي  ال�صهيد  جلثمان  حا�صد  ا�صتقبال  اأقيم 

ملفوًفا بالعلم اللبناين، وحمموًل على اأكف رفاقه الع�صكريني 

واأ�صدقائه وحمّبيه، يف موكب كبري انطلق من �صاحة العبدة 

و�صوًل اإىل دارته يف بلدة ببنني. وقد احت�صد امل�صّيعون يف �صوارع 

البلدة واأحيائها مت�صامنني مع العائلة يف م�صابها الأليم.

م�صجد  اإىل  املوكب  انطلق  ال�صهيد،  منزل  اأم��ام  وقفة  بعد 

احلبيب امل�صطفى و�صط البلدة، و�صارت اأمام النع�ش ثّلة من رفاق 

ممّثل  امل�صّيعني  وتقّدم  والأو�صمة.  الأكاليل  وحملة  ال�صلح 

العماد  اجلي�ش  وقائد  مقبل  �صمري  الأ�صتاذ  الوطني  الدفاع  وزير 

جان قهوجي العميد فوزي خوري، وممّثلون عن قادة الأجهزة 

من  وح�صد  املجوقل،  الفوج  من  وع�صكريون  و�صباط  الأمنّية، 

ال�صخ�صيات ال�صيا�صية والفعاليات الجتماعية والرتبوية، ورجال 

الدين، وروؤ�صاء بلديات، وخماتري...

هذا دمي اأ�سكبه من اأجل وطني...

الذي  ال�صب�صبي  عماد  ال�صيخ  امل�صّلني  اأّم 

األقى خطبة قّدم فيها التعازي لقيادة اجلي�ش 

ولعائلة ال�صهيد واأهايل ببنني. ثّم األقى العقيد 

خوري كلمة قيادة اجلي�ش فقال: 

املوؤ�ص�صة  والإجلل تزّف  »مب�صاعر الإكبار 

خرية  م��ن  واح���ًدا  ال��وط��ن  اإىل  الع�صكرية 

حممد  ال�صهيد  اجلندي  الأب��ط��ال،  رجالنا 

اخللود،  ع��امل  اإىل  م�صى  ال��ذي  ال�صب�صبي 

و�صعبي،  وطني  اأجل  من  اأ�صكبه  دمي  هذا  يقول  حاله  ول�صان 

ببيا�صه  ا  معرّبً عزيًزا،  �صاخًما  بلدي  علم  يبقى  اأن  اأجل  ومن 

النا�صع عن �صفاء عقيدة جي�صي، وباأخ�صره املتجّدد عن �صلبة 

تلك العقيدة يف مواجهة املحن، وباأحمره القاين عن ا�صتعداد 

رفاقي اجلنود لرّي تراب لبنان بالعرق والدم يف �صاحات الكرامة 

والبطولة«.

رجال  من  قّوة  نّفذتها  التي  النوعّية  العملية  »اإن  واأ�صاف: 

اإرهابية كبرية يف جرود راأ�ش  النخبة يف اجلي�ش �صّد جمموعة 

بعلبك، والتي ارتفع خللها �صهيدنا البار حممد وهو يتعملق 

�صجاعة واإقداًما وبطولة، قد اأثبتت مّرة جديدة قدرة اجلي�ش على 

حماية الوطن من الأخطار، وعزمه على ا�صتئ�صال الإرهاب من 

جذوره. فل مهادنة مع التنظيمات واخلليا الإرهابّية حتت اأي 

ظرف من الظروف، ول م�صاومة على حق اجلي�ش يف الدفاع عن 

كل �صرب من تراب الوطن وتوفري الأمن للمواطنني، و�صرب كل 

من يحاول ا�صتدراج نار الفتنة والفو�صى اإىل اأي بقعة لبنانية، بيد 

من حديد«.

تعداد  يف  اأ�صهبنا  مهما  البطل،  ال�صهيد  »اأيها  قائًل:  وختم 

ولن  ح�صرها،  من  نتمّكن  لن  احلميدة،  وخ�صالك  مزاياك 

نفي والديك الكرميني ال�صكر على الرتبية ال�صاحلة املثالية. 

اآملنا جميًعا رحيلك املفاجئ وتوّقف م�صرية 

ريعان  يف  واأن���ت  وط��ن��ك  جلي�ش  عطائك 

يف  املحت�صدة  اجلموع  �صورة  وم��ا  ال�صباب، 

عن  �صادق  تعبري  اإًل  ال��ي��وم،  املكان  ه��ذا 

ل�صريتك  وتقدير  الكرمي  ل�صخ�صك  املحبة 

النا�صعة«.

ال�سهيد يف �سطور

يف ما يلي نبذة عن حياة اجلندي ال�صهيد:

- من مواليد 1993/12/7 يف ببنني - عكار.

- مّددت خدماته يف اجلي�ش اعتباًرا من 2013/7/29، ثم نقل 

اإىل اخلدمة الفعلّية بتاريخ 2015/5/4.

- حائز تهنئة العماد قائد اجلي�ش. 

- عازب.

احلرب،  اأو�صمة:  ومنح  ال�صت�صهاد،  بعد  اأعلى  لرتبة  رّقي   -

اجلرحى، التقدير الع�صكري، وتنويه العماد قائد اجلي�ش.

�شهدا�ؤنا

العدد 22369

وبلدة  اللبناين  اجلي�ض  �سّيع 

ال�سهيد  اجلندي  عكار،  ببنني- 

الذي  ال�سب�سبي  ح�سام  حممد 

ا�ستُقِبل جثمانه يف بلدات عكار 

واللوعة،  احلرقة  من  بكثري 

الغ�سب  �سيحات  وو���س��ط 

مع  املت�سامنة  وال�سعارات 

اجلي�ض.

ت�ضييع اجلندي 

ال�ضهيد حممد ح�ضام 

ال�ضيد ال�ضب�ضبي

هذا دمي 

اأ�سكبه من اأجل 

وطني و�سعبي







املنا�سبة والوقائع

خلل  ج��اء  قهوجي  العماد  ك��لم 

اح��ت��ف��ال رع����اه يف م��رك��ز ال��ب��ح��وث 

 – اجلي�ش  يف  ال�صرتاتيجية  والدرا�صات 

والأرك��ان.  للقيادة  �صهاب  فوؤاد  كلية 

ثلثية  فكانت  الحتفال  منا�صبة  اأّما 

ب��ني اجلي�ش  ات��ف��اق  ت��وق��ي��ع  الأب���ع���اد: 

برنامج  ح���ول  اللبنانية  واجل��ام��ع��ة 

درا�صات  دبلوم  �صهادة 

يف  »م��ا���ص��رت«   – عليا 

ال�صرتاتيجية  الدرا�صات 

ي��ت��اب��ع��ه ���ص��ب��اط من 

اجل��ي�����ش وط����لب من 

اللبنانية،  اجل��ام��ع��ة 

ال��ت��دري�����ش فيه  وي��ت��وىل 

اجلامعة  م��ن  اأ���ص��ات��ذة 

اخل��دم��ة  )يف  و���ص��ب��اط 

الفعلية ومتقاعدون( من حملة �صهادة 

لل�صنة  الدرا�صي  العام  بدء  الدكتوراه، 

قاعة  وتد�صني  الدبلوم،  هذا  يف  احلالية 

التعليم واملحا�صرات يف املركز.

اللواء  الأركان  رئي�ش  الحتفال  ح�صر 

اجلامعة  رئي�ش  �صلمان،  وليد  الركن 

الدكتور  ال�صابق  الوزير  معايل  اللبنانية 

مركز  م��دي��ر  ح�صني،  ال�صيد  ع��دن��ان 

ال�صرتاتيجية  وال��درا���ص��ات  ال��ب��ح��وث 

اأع�صاء  فّراج،  اأبي  فادي  الركن  العميد 

عدد  جانب  اإىل  الع�صكري،  املجل�ش 

كّليات  وع��م��داء  ال�صباط  كبار  من 

علمّية  و�صخ�صيات  واأ�صاتذتها  اجلامعة 

واأكادميّية.

قائد اجلي�ض

جان  ال��ع��م��اد  اجلي�ش  ق��ائ��د  ا�صتهل 

قهوجي كلمته بالقول: »خطوة نوعية 

اتفاقية  بتوقيع  ال��ي��وم،  بها  نحتفل 

تعاون بني املوؤ�ص�صة الع�صكرية واجلامعة 

حول  اللبنانية،  اجلامعة  الأم،  الوطنية 

للدرا�صات  ال�»ما�صرت«  برنامج  افتتاح 

اجلي�ش  �صباط  مل�صلحة  ال�صرتاتيجية 

تاأتي  املهّمة  اخلطوة  وه��ذه  اللبناين، 

اأعطت  مماثلة،  خطوات  �صل�صلة  بعد 

على  امل��رج��ّوة  ثمارها 

اأك�����رث م���ن ���ص��ع��ي��د، 

و�صّكلت ركيزة �صلبة 

املتبادلة،  الثقة  لبناء 

وال�������ص���ع���ور امل�����ص��رتك 

قطبي  بني  بامل�صوؤولية، 

ال���دف���اع امل��ب��ا���ص��ر عن 

الوطن، والتعليم العايل 

جنباته  من  ت�صّع  الذي 

مبادرات
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اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

ثمرة اتفاق بني اجلي�ش واجلامعة اللبنانية 

دبلوم درا�صات عليا يف ال�صرتاتيجيا

احتفال باملنا�سبة وقائد اجلي�ض يطمئن:

الأمن على احلدود ويف الداخل حتت ال�سيطرة

جان  العماد  اجلي�ض  قائد  طماأن 

الأمن  اأّن  اإىل  اللبنانيني  قهوجي 

حتت  الداخل  ويف  احل��دود  على 

�سحة  »ل  اأن  واأّك��د  ال�سيطرة، 

لل�سائعات املغر�سة حول احتمال 

فقرار  لبنان،  يف  ال�ستقرار  اهتزاز 

تدحرج  منع  يف  ح��ازم  اجلي�ض 

لبنان،  اإىل  الإقليمية  النار  كرة 

اأي  حديد  من  بيد  �سي�سرب  وهو 

حماولة تهدف اإىل اإحياء م�ساريع 

الفو�سى والتفرقة والتق�سيم...«.



وه��ذا  احل��ّق��ة،  املواطنية  على  الرتبية 

ف�صكًرا  الوطني.  دوره���ا  يقت�صيه  م��ا 

الوطن،  جامعة  اللبنانية،  للجامعة 

التنوع  وثقافة  وحدته،  عناوين  واأح��د 

والن�صهار بني اأبنائه كافة«.

واأ����ص���اف: »اأي��ه��ا احل�����ص��ور ال��ك��رمي، 

املوؤ�ص�صة  يف  اأنف�صنا  على  اآلينا  لقد 

و�صيلة،  اأو  جهًدا  نّدخر  اأّل  الع�صكرية، 

العلمي  التعاون  اأوا�صر  متتني  �صبيل  يف 

اجلامعات  مع  والثقايف  والأك��ادمي��ي 

والثقافية،  العلمية  واملوؤ�ص�صات  الوطنية 

وذلك انطلًقا من العتبارات الآتية:

يقوم  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  اأداء  اإن  اأوًل: 

القيم  منظومة  على  رئي�ش  ب�صكل 

بدورها،  واملعرفة  والكفاءة.  والت�صحية 

بنيان  يف  الأ�صا�صي  ال��رك��ن  ت�صّكل 

لدى  ا  خ�صو�صً الع�صكرية،  الكفاءة 

فئات ال�صباط.

واملوا�صلت  الت�صالت  ثورة  اإزاء  ثانًيا: 

عاملنا  جت��ت��اح  ال��ت��ي  والتكنولوجيا، 

ر�صيف  على  النتظار  يعد  مل  املعا�صر، 

بن�صف  الكتفاء  اأو  ممكًنا،  التطّور 

على  ل��زاًم��ا  ب��ات  اإذ  م��ق��ب��وًل،  املعرفة 

جديد  كّل  على  الّطلع  الع�صكريني 

كما  الع�صكرية،  العلوم  جم��ال  يف 

بعملهم  حتيط  التي  املدنية  العلوم 

ب�صكل اأو باآخر.

ال�صنوات  خ��لل  عملنا  ه��ن��ا،  م��ن 

يف  التعليم  مناهج  تطوير  على  الفائتة 

�صهاب  ف��وؤاد  وكلية  احلربية  الكّلية 

للقيادة والأركان، و�صائر معاهد التعليم 

الو�صائل  ب��اأح��دث  ورف��ده��ا  اجلي�ش،  يف 

من  العديد  وّقعنا  كما  والتكنولوجيا، 

اجلامعات  مع  التعاون  ب��روت��وك��ولت 

املايل،  فليحان  با�صل  ومعهد  الوطنية 

والعديد من املوؤ�ص�صات املحلية والأجنبية 

تطوير  بهدف  الدبلوما�صية،  والبعثات 

جمالت  يف  املعرفية،  ال�صباط  ق��درات 

الأجنبية،  اللغات  من  املزيد  اكت�صاب 

والعلوم واملهارات الإدارية والتقنية، كما 

ان��ت��دب��ن��ا ال��ع��دي��د 

م�����ن ال�������ص���ب���اط 

اإىل  والع�صكريني 

ملتابعة  اخل�����ارج 

ه��ذه  يف  دورات 

املجالت.

اإن  ث�����ال�����ًث�����ا: 

امل����وؤ�����ص���������ص����ة، 

من  وان���ط���لًق���ا 

الوطني  نهجها 

املوؤ�ص�صاتي  العمل  والتزامها  اجلامع، 

موؤ�ص�صات  وجود  باأهمية  توؤمن  ال�صليم، 

دميومة  وباأهمية  ق��وّي��ة،  حكومية 

خدمة  يف  اأدواره����ا  وتكامل  عملها 

ظ��ّل  يف  �صّيما  ل  ال��ع��ام��ة،  امل�صلحة 

والأخطار  القائمة،  ال�صيا�صية  التحديات 

القومي  الأمن  تهّدد  التي  ال�صرتاتيجية 

الإ�صرائيلي  العدّو  طليعتها  ويف  الوطني، 

امل�صتعلة  الإقليمية  والأزمات  والإرهاب 

يف جوارنا العربي.

امل��ع��ارف  ال���ص��ت��ف��ادة م��ن  اإن  راب��ًع��ا: 

واخلربات املتنّوعة يف جمال العلوم املدنية 

ودجمها بالعلوم الع�صكرية، من �صاأنها 

ت�����ص��ه��ي��ل اإع����ادة 

املوؤ�ص�صة  هيكلة 

ال���ع�������ص���ك���ري���ة 

على  وت��ط��وي��ره��ا 

علمية  اأ����ص�������ش 

مبا  ومو�صوعية، 

احتياجات  يلبي 

على  امل��وؤ���ص�����ص��ة 

العملنية  ال�صعد 

والإداري��������������������ة 

واللوج�صتية«.

وت���اب���ع ق��ائ��ًل: 

»اأي����ه����ا الأخ�����وة 

اجل����ام����ع����ة  يف 

بني  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

ج���ام���ع���ت���ك���م 

وامل����وؤ�����ص���������ص����ة 

ال��ع�����ص��ك��ري��ة، 

ي��رت�����ص��م الأم����ل 

ت�صّم  ف��ك��م��ا  ال���وط���ن،  مب�صتقبل 

طالب  األف   70 نحو  اللبنانية  اجلامعة 

واأطيافه  الوطن  مناطق  خمتلف  من 

بذلك  م��وّف��رة  الجتماعية،  وطبقاته 

وفر�صًة  للجميع،  املجاين  التعليم  حّق 

للتلقي بني �صباب الوطن من اأق�صاه اإىل 

اأق�صاه، كذلك ي�صّم اجلي�ش يف �صفوفه 

الع�صكريني،  من  العدد  هذا  يقارب  ما 

البلد،  خارطة  ام��ت��داد  على  م��وّزع��ني 

الوطنية،  للوحدة  منوذًجا  وم�صّكلني 

ج�صًما وروًحا.

على  اللبنانية  اجلامعة  ت�صهر  وكما 

تزويد ال�صباب اللبناين الطاقات املعرفية 

مبادرات
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املختلفة، والرتبية على ال�صلوك الوطني 

والجتماعي ال�صحيح، كذلك مي�صك 

في�صقل  ال�صباب،  هوؤلء  باأيدي  اجلي�ش 

يف  خ  وير�صّ �صواعدهم،  ويقّوي  معارفهم، 

الوطني،  والنتماء  الولء  نفو�صهم معاين 

والت�صحية  ال�صرف  �صعلة  ليت�صّلموا 

والوفاء، ويكونوا حماًة خمل�صني للبنان.

لأطمئن  اللقاء،  ه��ذا  فر�صة  اأغتنم 

اليوم  قوي  هو  اجلي�ش  اأّن  اإىل  اللبنانيني 

اأكرث من اأي وقت م�صى، واأّن الأمن على 

ول  ال�صيطرة،  حتت  الداخل  ويف  احل��دود 

املغر�صة  لل�صائعات  الإطلق  �صّحة على 

احلني  ب��ني  ال�صطح  على  تطفو  ال��ت��ي 

ال�صتقرار  اهتزاز  احتمال  حول  والآخ��ر، 

طائفية  فتنة  ح�����ص��ول  اأو  ل��ب��ن��ان  يف 

املجهول،  اإىل  بالوطن  تذهب  ومذهبية 

فقرارنا حازم يف منع تدحرج كرة النار 

بيد  و�صن�صرب  لبنان،  اإىل  الإقليمية 

اإحياء  اإىل  تهدف  حماولة  اأي  حديد  من 

والتق�صيم،  والتفرقة  الفو�صى  م�صاريع 

امل�صرتك  العي�ش  ب�صيغة  الإط��اح��ة  اأو 

والوحدة الوطنية.

جهوزيته  اأعلى  يف  اجلي�ش  و�صيبقى 

على كلِّ جبهات امل�صوؤوليات والواجب: 

من مكافحة الإرهاب على احلدود، اإىل 

وخمططاتها،  اإ�صرائيل  وجه  يف  الدفاع 

اإىل ب�صط الأمن وال�صتقرار يف الداخل«.

اجلي�ش  قائد  وّق��ع  احل��ف��ل،  ختام  يف 

ورئي�ش اجلامعة اتفاقية التعاون اجلديدة 

مفتتحني العام الدرا�صي، ومن ثم توّجها 

املحا�صرات  قاعة  لفتتاح  احل�صور  مع 

اللوحة  ع��ن  ال�����ص��ت��ار  واإزاح�����ة  الأوىل 

التذكارية.

رئي�ض اجلامعة

رئي�ش اجلامعة الدكتور عدنان ال�صيد 

اليوم  اأّن هذا  اعترب يف كلمته  ح�صني، 

ولبنان  الثقافة  للبنان  م�صهود  يوم  هو 

هو  املوؤ�ص�صتني  بني  اللقاء  لأّن  ال��دول��ة. 

لقاء من اأجل لبنان، فكيف اإذا كان 

واملعرفة. ثم حّيا مركز  بالعلم  ًخا  مر�صّ

ال�صرتاتيجية  وال��درا���ص��ات  ال��ب��ح��وث 

يف  التوجيه  ومديرية  عليه،  وامل�صرفني 

اجلي�ش وكل املعنيني بالثقافة الوطنية 

منذ  املوؤ�ص�صة  ه��ذه  من  انطلقت  التي 

املوؤ�ص�صة  يف  »اأن��ت��م  وق���ال:  ن�صاأت.  اأن 

الت�صحية،  �صعار  التزمتم  الع�صكرية 

فكانت دماء اجلي�ش، وما تزال، �صبيًل 

لتوحيد لبنان. اأما 

اللبنانية  اجلامعة 

ف����ق����د اأع����ط����ت 

 300 م���ن  اأك�����رث 

على  خّريج  األ��ف 

مدى 65 عاًما من 

كل لبنان ولكل 

ل��ب��ن��ان. م��ن بني 

الن�صف  م��ن  اأك���رث  ه����وؤلء 

ويرفدون  اخل��ارج  يف  يعملون 

 8 يتجاوز  مبا  القومي  الدخل 

مليارات دولر �صنوًيا...«.

ثم توّجه بال�صكر اإىل قيادة 

الأمن  توفريها  على  اجلي�ش 

اجلامعة  لكّليات  واحلماية 

وطلبها على امتداد م�صاحة 

هذا  اأّن  اإىل  لف��ًت��ا  ال��ب��لد، 

الإجن���از ه��و اأق��ل ال��وف��اء من 

التي  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  جتاه  اجلامعة 

تبذل الدماء للحفاظ على الوطن.

مدير املركز

ف��ادي  ال��رك��ن  العميد  امل��رك��ز  مدير 

ا  م�صتعر�صً كلمته  ا�صتهّل  ف��راج  اأب��ي 

ال��ت��ي جتمع  امل�����ص��رتك��ة  الأه������داف 

بني  التكامل  حيث  م��ن  املوؤ�ص�صتني 

ال��ق��ل��م وال��ب��ن��دق��ي��ة، ومم���ا ق��ال��ه: »مل 

البحوث  مركز  لتطّور  القيادة  تكن 

تلّم�صها  لول  ال�صرتاتيجية،  والدرا�صات 

يف  العمل  فريق  ق��درة  والأكيد  الوا�صح 

م�صوؤوليات  حتّمل  على  امل��رك��ز  ه��ذا 

نورها  جديدة  م�صاعل  وحمل  اإ�صافية، 

للرتقاء  والثقافة  املعرفة  ووقودها  العلم 

بالوطن والإن�صان. هذا الرتقاء الذي �صهر 

على  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد 

الدفع به بكل ال�صبل املتاحة، ل يكون 

بل  يغنيانه،  وخمزون  م�صمون  دون  من 

درجة  اإىل  درج��ة  من  بالنتقال  يكون 

التحّدي  م�صاف  يف  وال��وق��وف  اأع��ل��ى، 

م�صتويات  مع  يتفاعل  ال��ذي  احلقيقي 

هذا  باأ�صره.  العامل  يف  والتقدم  ال��رق��ّي 

بف�صل  عديدة،  حمطات  يف  حتقق  الأمر 

واجلامعات  اجلي�ش  بني  البّناء  التعاون 

الوطنية ويف مقّدمها اجلامعة اللبنانية، 

بجهود  اأخرى  مرة  يتحقق  اليوم  هو  وها 

الأ�صاتذة املعّينني واملنتدبني من اجلامعة 

يف  العمل  فريق  جانب  اإىل  اللبنانية، 

املركز، قيادة ومدّربني واإداريني«. 

وختم بكلمة �صكر وامتنان اإىل كل 

من �صاهم يف هذا الإجناز العلمي.

27 العدد 369



عميد كلية احلقوق 

والعلوم ال�سيا�سية والإدارية

عميد كلية احلقوق والعلوم ال�صيا�صية 

الدكتور  اللبنانية  اجلامعة  يف  والإدارية 

على  كلمته  يف  �صّدد  حبيب،  كميل 

اأهمية هذا التعاون بني اجلانبني، جلهة 

تبادل املعارف واخلربات، واإتاحة الفر�صة 

العايل يف جمال  �ش  للتخ�صّ ال�صباط  اأمام 

الدرا�صات ال�صرتاتيجية.

اجلي�ش،  اأث��ب��ت  »ل��ق��د  ق��ال��ه:  ومم���ا 

ج��ن��وده،  و���ص��م��ود  ق��ي��ادت��ه،  بحكمة 

يف  مو�صوفة  ب�صالة  �صهدائه،  وت�صحيات 

الن�صر.  �صناعة 

م�صوؤوليتنا  اإن 

ال�����وط�����ن�����ي�����ة 

والأك����ادمي����ي����ة 

ت�����ص��ت��دع��ي م��ّن��ا 

ج��م��ي��ًع��ا و���ص��ع 

ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 

تعزيز  �صبيل  يف 

الوطنية  ال��وح��دة 

املجتمع  اأبناء  بني 

ولي�ش  ال���واح���د. 

اأحق من اجلامعة 

اللبنانية، وكلية 

احل��ق��وق حت��دي��ًدا 

التعليم  ومديرية 

اأن  اجل��ي�����ش،  يف 

يتحّمل م�صوؤولية تاأهيل الروح اللبناني��ة 

لبن��ان دوره احل�صاري يف  حت��ى ي�صتعي��د 

م�صرقه والعامل«.

وتقديرنا جلي�صنا  »اإّن حمبتنا  واأ�صاف: 

واكبتهما حما�صة مو�صوفة عند اأ�صاتذة 

كلية احلقوق، فعملوا بداأب على اإجناز 

اتفاقية التعاون، وو�صع املناهج، وتو�صيف 

وبناء  ال��ع��ام.  النظام  ور���ص��م  امل��ق��ررات، 

وبالتن�صيق  الدخول  مباراة  جرت  عليه، 

اإىل  اجلامعة...  يف  اللغات  مكتب  مع 

اأن اأعلنت النتائج املعروفة«.

»اإّننا  قائًل:  اجلي�ش  قائد  اإىل  وتوّجه 

اجلي�ش  بعقيدة  التعريف  اإىل  نطمح 

التن�صئة  كتب  يف  درا���ص��ي  كمنهج 

الت�صاوؤل  البع�ش يف  وقد يتنطح  الوطنية. 

حول نيتنا يف »ع�صكرة املجتمع«. ومَل 

املدنية،  الدولة  املواطنة،  دولة  فبناء  ل... 

املوؤ�ص�صات  بني  التفاعل  خلل  من  يبداأ 

واحرتام  وامل�صاواة،  العدالة،  قواعد  على 

القانون...«.

مبادرات

العدد 28369

القاعة والتفاقية

مركز  من  الها�صم  زياد  الركن  العميد  مع  درد�صة  يف 

البحوث، اأو�صح اأن القاعة مّت جتهيزها باأحدث التقنيات 

اخلا�صة بالتعليم التفاعلي )interactive(: لوح تفاعلي، 

وال�صورة(  )بال�صوت  م�صاركة  التاأليل،  �صبكة  عرب  ات�صال 

الفرن�صية  باللغتني  ترجمة  البلد،  لأي حما�صر من خارج 

باأعمال  للقيام  جمهزة  القاعة  اأّن  كما  والإنكليزية. 

خمربية يف جمال الأمن ال�صيربايل )cyber security(، وهي 

تت�صع حلواىل 20 طالًبا منا�صفة بني املدنيني والع�صكريني. 

اأن  تن�ّش على  فهي  التفاقية،  م�صمون  يخ�ّش  ما  اأّما يف 

نخبة  من  التعليمي  الكادر  اللبنانية  اجلامعة  توؤّمن 

اأ�صاتذتها، كّل �صمن اخت�صا�صه. اأما فرتة التعليم فيجب 

نهاية  يف  الدبلوم  ر�صالة  �صمنها  من  �صاعة   840 تغطي  اأن 

ال�صنة الثانية.

يف:  مباراة  يقت�صي  للطلب  الدخول  نظام  اأن  اإىل  اإ�صارة 

والإنكليزية.  الفرن�صية  اللغتني  + اختبار يف  مو�صوع عام 

ملتابعة  املوؤّهلني  الطلب  ت�صنيف  يتّم  الختبار  نهاية  ويف 

برنامج الدبلوم يف الدرا�صات ال�صرتاتيجية.





العميد الركن جورج �سرمي ع�سًوا 

يف املجل�ض الع�سكري 

يف وزارة الدفاع الوطني

وترقيته اإىل رتبة لواء ركن

تاريخ   2665 الرقم  املر�صوم  مبوجب 

الركن  العميد  ع��نّي   ،2016/2/2

املجل�ش  يف  ع�����ص��ًوا  ���ص��رمي  ج���ورج 

الوطني،  الدفاع  وزارة  يف  الع�صكري 

تاريخ   3036 الرقم  املر�صوم  ومبوجب 

2016/2/25، رّقَي اإىل رتبة لواء ركن.

يف ما يلي نبذة عن �صريته الذاتية:

ق�صاء   - الفاكهة  بلدة  يف  ول��د   -

بعلبك بتاريخ 1960/5/17.

- تطّوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �صابط بتاريخ  1980/9/4.

يف  وتدّرج   ،1982/8/1 من  اعتباًرا  ملزم  برتبة  احلربية  الكّلية  من  تخّرج   -

الرتقية حتى رتبة لواء ركن اعتباًرا من 2016/2/25.

الفرن�صية  اللغتني  ويتقن  الع�صكرية،  العلوم  يف  جامعية  اإج���ازة  حائز   -

والإنكليزية.

- تابع عّدة دورات درا�صية يف الداخل، ويف الوليات املتحدة الأمريكية واإيطاليا 

وفرن�صا واجلمهورية العربية ال�صورية.

- توىّل وظائف قيادية خمتلفة منها: اآمر �صرية يف كتيبة املجوقل الأوىل، اآمر 

قائد فوج  املغاوير،  قائد فوج  ال�صاربة، م�صاعد  القوة  رئي�ش  املغاوير،  �صرية يف فوج 

مغاوير البحر، رئي�ش الغرفة الع�صكرية، مدير الدرا�صات العامة يف اأركان اجلي�ش 

يف  الع�صكري  امللحق  باأعمال  وقائم  الليطاين،  جنوب  قطاع  قائد  للتخطيط، 

وا�صنطن.

- حائز الأو�صمة الآتية: احلرب )6( – اجلرحى – فجر اجلنوب – الوحدة الوطنية 

– التقدير الع�صكري من الدرجة الف�صية – الأرز الوطني من رتبة فار�ش، �صابط، 
والثانية  الأوىل  الدرجات  من  اللبناين  ال�صتحقاق   – اأكرب  �صابط  كومندور، 

من  ال�صوري  الإخل�ش   –  2002 للعام  للموؤمترات  التذكارية  امليدالية   – والثالثة 

الدرجة املمتازة – الفخر الع�صكري من الدرجة الف�صية – مكافحة الإرهاب – 

ميدالية ال�صرف الإيطالية لأركان دفاع م�صرتك – ال�صتحقاق الوطني الفرن�صي 

من رتبة فار�ش.

- حائز تنويه العماد قائد اجلي�ش وتهنئته عدة مّرات.

- متاأهل من ال�صيدة رامونا يو�صف النغيوي ولهما اأربعة اأولد.

مرا�شيم

العدد 30369

تعيني اأع�ساء املجل�ض الع�سكري يف وزارة الدفاع       الوطني وترقيتهم اإىل رتبة لواء

ا  العميد الركن �سمري احلاج مفت�سً

عاًما وع�سًوا يف املجل�ض الع�سكري 

يف وزارة الدفاع الوطني وترقيته اىل 

رتبة لواء ركن

تاريخ   2664 الرقم  املر�صوم  مبوجب 

الركن  العميد  ع��نّي   ،2016/2/2

وزارة  يف  عاًما  ا  مفت�صً احل��اج  �صمري 

املر�صوم  ومبوجب  الوطني.  الدفاع 

رّقَي   ،2016/2/25 تاريخ   3036 الرقم 

اإىل رتبة لواء ركن.

يف ما يلي نبذة عن �صريته الذاتية:

ق�صاء   - اخل��رب��ة  ب��ل��دة  يف  ول���د   -

مرجعيون بتاريخ 1960/3/4.

تلميذ  ب�صفة  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

�صابط بتاريخ 1980/9/22.

- تخّرج من الكّلية احلربية برتبة 

ملزم اعتباًرا من 1983/5/6، وتدّرج 

ركن  ل���واء  رت��ب��ة  حتى  الرتقية  يف 

اعتباًرا من 2016/2/25.

العلوم  يف  جامعية  اإج��ازة  حائز   -

الع�صكرية، ويتقن اللغتني الفرن�صية 

والإنكليزية.

يف  درا���ص��ي��ة  دورات  ع���ّدة  ت��اب��ع   -

امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ويف  ال���داخ���ل، 

واجلمهورية  وفرن�صا  الأم��ريك��ي��ة 

العربية ال�صورية.

خمتلفة  قيادية  وظ��ائ��ف  ت��وىّل   -

م�صاعد   ،122 الكتيبة  قائد  منها: 

لواء  قائد  الأول،  التدخل  فوج  قائد 

الرعاية  جهاز  ورئي�ش  الثاين،  امل�صاة 

للع�صكريني  الإجتماعية  وال�صوؤون 

القدامى.

احلرب  الآت��ي��ة:   الأو�صمة  حائز   -

 – اجلنوب  فجر   –  )2( اجلرحى   –
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تعيني اأع�ساء املجل�ض الع�سكري يف وزارة الدفاع       الوطني وترقيتهم اإىل رتبة لواء

الع�صكري  – التقدير     الوطنية  الوحدة 

الوطني  الأرز   – الف�صية  ال��درج��ة  م��ن 

 – كومندور  �صابط،  فار�ش،  رتبة  من 

ال��درج��ات  م��ن  اللبناين  ال�صتحقاق 

امليدالية   – والثالثة  والثانية  الأوىل 

–  2002 للعام  للموؤمترات  التذكارية 

الفخر الع�صكري من الدرجة الف�صية – 

مكافحة الرهاب.

اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه  حائز   -

وتهنئته عدة مرات.

�صامي  مي�صلني  ال�صيدة  من  متاأهل   -

معّو�ش ولهما ولدان.

العميد حم�سن فني�ض

مديًرا عاًما لالإدارة وع�سًوا يف 

املجل�ض الع�سكري يف وزارة الدفاع 

الوطني وترقيته اإىل رتبة لواء

تاريخ   2663 الرقم  املر�صوم  مبوجب 

حم�صن  العميد  ع��نّي   ،2016/2/2

وزارة  يف  ل��لإدارة  عاًما  مديًرا  فني�ش 

املر�صوم  ومبوجب  الوطني،  الدفاع 

رّقَي   ،2016/2/25 تاريخ   3036 الرقم 

اإىل رتبة لواء.

يف ما يلي نبذة عن �صريته الذاتية:

- ولد يف بريوت بتاريخ 1959/3/1.

تلميذ  ب�صفة  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

�صابط بتاريخ 1980/9/4.

يف  وتدّرج   ،1982/8/1 من  اعتباًرا  ملزم  برتبة  احلربية  الكّلية  من  تخّرج   -

الرتقية حتى رتبة لواء اعتباًرا من 2016/2/25.

اللغتني  ويتقن  الأعمال،  اإدارة  يف  واإج��ازة  الع�صكرية  العلوم  يف  اإجازة  حائز   -

الفرن�صية والإنكليزية.

العربية واجلمهورية  الداخل، ويف جمهورية م�صر  درا�صية يف  دورات  - تابع عّدة 

العربية ال�صورية.

اأمن،  �صابط  فرعني،  رئي�ش  �صرية،  اآمر  منها:  خمتلفة  قيادية  وظائف  توىّل   -

اإدارية  وظائف  اإىل  بالإ�صافة  �صنوات،   10 لنحو  املخابرات  مديرية  يف  ق�صم  ورئي�ش 

ولوج�صتية.

- حائز الأو�صمة الآتية: احلرب )2( – اجلرحى – الوحدة الوطنية – فجر اجلنوب 

– التقدير الع�صكري من الدرجة الف�صية – الأرز الوطني من رتبة فار�ش، �صابط، 
كومندور – ال�صتحقاق اللبناين من الدرجات الأوىل والثانية والثالثة – امليدالية 

 – الف�صية  الدرجة  من  الع�صكري  الفخر   –  2002 للعام  للموؤمترات  التذكارية 

مكافحة الإرهاب.

- حائز تنويه العماد قائد اجلي�ش وتهنئته عدة مرات.

- متاأهل من ال�صيدة لوران�ش علي حاج ولهما ثلثة اأولد.



العميد الركن 

كميل �ساهر 

مديًرا 

للمخابرات 

يف اجلي�ض

وبعد   2016/3/1 بتاريخ  التي عقدها  الع�صكري يف جل�صته  املجل�ش  اقرتاح  بناًء على 

موافقة وزير الدفاع الوطني، مّت تعيني العميد الركن كميل �صاهر مديًرا للمخابرات 

يف اجلي�ش.

 ويف ما يلي نبذة عن �صريته الذاتية:

• مواليد بلدة عندقت - عكار تاريخ 1960/6/20.
• تطّوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �صابط بتاريخ 1983/5/19.

الرتقية  وتدّرج يف  اعتباًرا من 1985/5/6  برتبة ملزم  الكّلية احلربية  تخّرج من   •
حتى رتبة عميد ركن اعتباًرا من 2012/7/1.

• حائز اإجازة جامعّية يف العلوم الع�صكرية، ويتقن اللغتني الإنكليزية والفرن�صية.
• تابع عّدة دورات درا�صية يف الداخل، ويف الوليات املتحدة الأمريكية ودول اأخرى.

الثاين،  والتدخل  املجوقل  فوجي  يف  �صرية  اآمر  منها:  خمتلفة  قيادية  وظائف  توىّل   •
 - التعليم  معهد  يف  الثانية  ال�صنة  مدّرب  بريوت،  منطقة  خمابرات  فرع  يف  �صابط 

مدر�صة الرتباء، قائد وحدة يف فوج املغاوير، ومدير مكتب قائد اجلي�ش.

اللبناين  ال�صتحقاق  و�صام  و�صام اجلرحى مّرتني،  و�صام احلرب خم�ش مّرات،  • حائز: 
و�صام  الوطنية،  الوحدة  و�صام  و�صام فجر اجلنوب،  والثالثة،  والثانية  الأوىل  الدرجات  من 

التقدير الع�صكري من الدرجة الف�صية، و�صام الأرز الوطني من رتبتي فار�ش و�صابط، و�صام 

التذكارية  امليدالية  الإرهاب،  و�صام مكافحة  الف�صية،  الدرجة  الع�صكري من  الفخر 

للموؤمترات للعام 2002، وتنويه العماد قائد اجلي�ش وتهنئته عّدة مّرات.

• متاأهل من ال�صيدة لرا ابراهيم اخلوري ولهما ولدان.

تعيني

العدد 32369



منا�شبة
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حفل ا�ستقبال مبنا�سبة عيد القّوات امل�سّلحة الرو�سّية

رافيل كورما�صوف  اللواء  الرو�صي  الع�صكري  امللحق  اأقام 

الرو�صية،  امل�صّلحة  القّوات  عيد  مبنا�صبة  ا�صتقبال  حفل 

وذلك يف النادي الع�صكري املركزي.

الك�صندر  ال�صيد  ال��رو���ص��ي  ال�صفري  الح��ت��ف��ال  ح�صر 

منطقة  قائد  �صاهني  فرن�صوا  الركن  والعميد  زا�صبكني، 

اجلنوب بالوكالة ممثًل وزير الدفاع الوطني الأ�صتاذ �صمري 

وفٍد  راأ�ش  على  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  وقائد  مقبل 

من كبار �صّباط القيادة وقادة املناطق والوحدات. 

من  فولكلورية  لوحات  تقدمي  الحتفال  خلل  مّت  وقد 

الرتاث الرو�صي، والتقطت ال�صور التذكارية.





اإعداد:

با�سكال معّو�ض بو مارون

�أجهزة 

�لقيادة
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مديريـة الق�ضايـا الإدارية واملاليـة

ع�سب املوؤ�س�سة واأحد جنودها املجهولني

هي راأ�ض الهرم املايل والإداري يف املوؤ�س�سة 

ال�سيا�سة  يف  القرار  و�ساحبة  الع�سكرية، 

املالية لهذه املوؤ�س�سة، لكنها تعمل ب�سمت 

اإّنها   ،»Low Profile« على  وحتافظ 

التي  واملاليـة،  الإدارية  الق�سايـا  مديريـة 

تهتم بكّل ما له عالقة بحقوق الع�سكريني 

تطبيق  ومراقبة  والجتماعية  املالية 

التعليمات الإدارية.

العميد  واملالية  الإداريــة  الق�سايا  مدير 

)حائز  الرّزاق  عبد  الرحمن  عبد  الطّيار 

�سهادة »اإدارة موارد الدفاع« من اأمريكا(، 

على  »اجلي�ض«  ملجلة  حديث  يف  ي�سيء 

الذي  املجهول«  »اجلندي  هــذا  عمل 

ي�ستفيد اجلميع من نتائج اأعماله من دون 

اأن يعرفوا هويته... 

ن�ساأتها ومهماتها

اأُن�ضئت مديريـة الق�ضايـا الإدارية واملاليـة 

يف وزارة الدفاع الوطني مبوجب مذكرة 

خدمة بتاريخ 1981/3/10، وهي مرتبطة 

ـًا مبقـر  واإداري الأركـان،  برئيـ�س  ع�ضوًيا 

الآتــي  املهمات  وتتولىّ  اجليـ�س،  عـام 

التعليمات  تطبيق  مراقبة  ذكــرهــا: 

وملحقاتها،  بالرواتب  قة  املتعلىّ الإداريــة 

والتجهيزات  ــنــوادي  وال املطابخ  واإدارة 

و�ضيانتها  واملن�ضاآت  والــلــوازم  والأعــتــدة 

ا�ضت�ضدار  وتاأمني  حما�ضبتها،  وتدقيق 

اأوامر الدفع الالزمة للرواتب وملحقاتها 

واملكافاآت املالية وامل�ضاعدات املختلفة، 

الطلب  ن:  تت�ضمىّ اآلية  مبوجب  وذلــك 

حجز  تاأمني  لــالإدارة  العامة  املديرية  اإل 

العــــتــــمــــادات 

ـــق  ـــــة وف ـــــالزم ال

 63 املــادة  اأحكام 

م  من قانون املحا�ضبة العمومية، مع ت�ضلىّ

وتدقيقها  الدفع  بعد  التوقيع  �ضحائف 

الرواتب  وا�ضتالم جداول  اإليها،  واإحالتها 

امة واجلداول  وملحقاتها من مديرية القوىّ

املالية  ــاآت  واملــكــاف للحقوق  املثبتة 

الأجهزة  من  املختلفة  وللم�ضاعدات 

ت�ضفيتها،  وطلب  وتدقيقها  املعنية، 

العائدة  الدفع  اأوامر  ا�ضت�ضدار  ومالحقة 

اإليها من وزارة املالية وت�ضليمها ملعتمدي 

القب�س.

املديرية فتح احل�ضابات  كذلك تتولىّ 

واإلغاءها يف م�ضرف لبنان املركزي وفروعه 

تدقيق  تتولىّ  كما  اخلا�ضة،  وامل�ضارف 

امل�ضت�ضفيات،  ال�ضيدليات،  حما�ضبة 

وطلب  املعاجلة،  ونفقات  امل�ضتو�ضفات، 

ال�ضلفات،  قــــرارات  ا�ضت�ضدار 

اإعــتــمــادات  حما�ضبة  ومــ�ــضــك 

املوازنة. 

التنظيـم

واأمانـة  وم�ضاعده  املـديـر  من 

)ال�ضوؤون  اأق�ضامها  اإل  ال�ضـر، 

ال�ضوؤون  املاليـة،  ال�ضوؤون  الإدارية، 

ومركز  العتـاد،  الجتماعية، 

املديرية  هــذه  تعترب  الــتــاألــيــل(، 

عالقة  له  ما  كل  عن  م�ضوؤولة 

بحيث  اجلي�س،  يف  واملال  بالإدارة 

خمتلف  على  املهمات  ع  تــتــوزىّ

اأق�ضامها. 

م الربيد  ُتعنى اأمانـة ال�ضـر بت�ضلىّ

الأق�ضام  خمتلف  على  وتوزيعه 

ومالحقة ت�ضيريه وتنفيذه �ضمن 

اإ�ضافة اإل حت�ضري  املهل املحددة، 

الـــوارد  الــربيــد  وتوقيع  ــات  املــلــفىّ

للمديرية،  التابعة  الأق�ضام  من 

متهيًدا  املدير  لتوقيع  وتقدميها 

وتيومي  وحفظ  للقرار،  لرفعها 

ها مُت�ضك  ربائد املديرية. كما اأنىّ

العتاد  وحما�ضبة  ي،  ال�ضرىّ الربيد  ملفات 

اإ�ضمي بعناوين  م للمديرية، و�ضجلىّ  امل�ضلىّ

عديد املديريـة وماأذونياتهم واأوامر املهمة، 

مع  عليهم،  واخلدمات  الأعباء  وتوزيع 

�ضجل الأوراق الدورية ومالحقة رفعها اإل 

مراجعها يف التواريخ املحددة.

ق�سم ال�سوؤون الإدارية

فهو  الأق�ضام  على  املهمات  توزيع  اأما 

ال�ضوؤون  ق�ضم  مهمات  تبداأ  الآتــي:  وفق 

الإدارية  باملوا�ضيـع  الـراأي  باإبـداء  الإدارية 

ــة  الإداري الأعمال  ومراقبة  والقانونيـة، 

قـة باإدارة القطـع والوحدات واأو�ضاع  املتعلىّ

الع�ضكريني، وفتـح واإلغـاء احل�ضابات يف 

م�ضرف لبنـان املركزي وفروعه وامل�ضارف 

اأمـــــوال  لإيــــداع  ا�ضتثنائًيا،  اخلــا�ــضــة 

والوحدات  والقطـع  الأجهـزة  خمتلف 

ت�ضمل  كما  و�ضحبها.  اجليـ�س  فـي 



مهمات هذا الق�ضم التدقيـق يف اإجـازات 

مديريتي  اأموال  حركة  ومتابعة  ال�ضـراء 

والنـوادي،  اجلغرافية  وال�ضوؤون  التوجيـه 

التاك�ضـيفون  �ضجالت  تدقيـق  مع 

)الهاتف العمومي داخل الثكنات(. 

ق�سم ال�سوؤون املاليـة

بــاإدارة  اأوًل  املالية  ال�ضوؤون  ق�ضم  يهتم 

لرواتب  العائدة  العامة  املوازنة  نفقات 

مع  وملحقاتها  واملدنيني  الع�ضكريني 

طلب حجز العتمادات العائدة للرواتب، 

بالإ�ضافة اإل نقل اعتمادات �ضمن البند 

الواحد، وتدقيق ومعاجلة طلبات الأموال 

تعوي�س  )رواتـــب،  والإ�ضافية  ال�ضهرية 

من  الدفع  حــوالت  ل�ضت�ضدار  عائلي( 

قبل وزارة املالية وايداعها املرجع املخت�سىّ 

اجليـ�س(،  عـام  )مقـر  املحدد  الوقت  يف 

وفق  امل�ضارف  اإل  احلقوق  حتويل  بغية 

تعليمات توطني الرواتب فيها.

ــال  ــف ويـــنـــدرج �ــضــمــن مــهــمــاتــهــا اإق

العائلية  والتعوي�ضات  الرواتب  ح�ضابات 

�ضات  ملخىّ ــق  وف الع�ضكرية  للقطع 

عة من قبل مديريـة  قة واملوقىّ الرواتب املدقىّ

املوازنة  م�ضروع  باإعداد  مــروًرا  القوامـة، 

مديريـة  قبل  من  تــدار  التي  للتنا�ضيب 

واإيــداعـــــه  واملاليـة  الإداريـــــة  الق�ضايـا 

رفع  مع  للتخطيط،  اجليـ�س  اأركـان 

اإل  امل�ضروفة  بالنفقات  ف�ضلية  بيانات 

اإل  �ضهري  وبيان  لالإدارة  العامة  املديرية 

اإل  و�ضوًل  للتخطيط،  اجليـ�س  اأركـان 

للتقدميات  العائدة  احلوالت  ا�ضت�ضدار 

وت�ضفيتها  املالية  وزارة  من  الإجتماعية 

وت�ضليمها اإل القطع الإدارية. 

ق�سم ال�سوؤون الجتماعية

مر�س  من  القـرارات  م�ضاريـع  تدقيـق 

ومــدار�ــس  ووفـــاة  وولدة  وزواج  واأمــومــة 

ق�ضم  اخت�ضا�س  من  هو  وجامعات... 

ا  اأي�ضً ُيعنى  الذي  الجتماعية،  ال�ضوؤون 

�ــضــدور  بــعــد  ت�ضفية  ــري  ــوات ف بتنظيم 

وت�ضليمها  الدفـاع  وزيــر  عن  القرارات 

حجز  وطلبات  املاليـة،  ال�ضوؤون  لق�ضم 

با�ضتثناء  الــقــرارات  مل�ضاريع  العتماد 

لبدلت  للم�ضت�ضفيات  العائدة  تلك 

الأتعاب وللمراكز الطبية املختلفة.

وتهتم ال�ضوؤون الجتماعية باإدارة اأموال 

)امل�ضعد  خمتلفة  ح�ضابات  عــائــدات 

البطاقات  الــغــرامــات،  الكهربائي، 

الع�ضكرية...(  ال�ضيدلية  ال�ضحية، 

الــ�ــضــادرة  املــذكــرات  تنفيذ  ومــراقــبــة 

ومديريـة  للعديد  اجليـ�س  اأركـان  عن 

العتاد  ق�ضم   – واملالية  الإداريــة  الق�ضايـا 

املرتتبة  الغرامات  ــوال  اأم حتويل  جلهة 

اجليـ�س،  خزينة  اإل  الع�ضكريني  على 

ومراقبة عمل القطع جلهة حتويل املبالغ 

والتدقيـق  اجليـ�س،  خزينة  اإل  لة  املح�ضىّ

يف عدة �ضجـالت منها جتديد البطاقات 

الرمـزي  والبـدل  للمتقاعدين،  ية  ال�ضحىّ

عـام  ومقـر  الع�ضكريـة  للطبابـات 

اجليـ�س، وال�ضيدلية الع�ضكرية بجميع 

فروعها، ولوائح امل�ضاعدات الجتماعية 

�ضبيل  على  اجليـ�س  خزينـة  اإل  لة  املحوىّ

الأمانة، مع ا�ضت�ضدار اأوامر الدفع والقب�س 

علــى اختــالف اأنواعها، وم�ضك ال�ضجل 

اليومــي خلزينـــة اجليـــ�س.

ق�سم العتـاد

اإجراء  مهماته  فمن  العتاد  ق�ضم  اأما 

مقابلة على وثائق املحا�ضبة التي يجري 

مبوجبها عمليات اإدخال واإخراج العتاد 

نني  من القيود، مع تدقيق حما�ضبة املموىّ

الق�ضائم  ومهر  والــزبــائــن،  الأ�ضا�ضيني 

ن  املموىّ لدى  الدائمة  املحا�ضبة  و�ضجالت 

الرئي�ضي وتوقيعها، اإ�ضافة اإل التدقيق يف 

حما�ضر الفقدان - الإتالف ورفعها للبتىّ 

من رئيـ�س الأركان اأو اإقرارها من قائـد 

د  والتاأكىّ الغرامات،  وحت�ضيل  اجليـ�س، 

املتلوف من  اأو  املفقود  العتاد  اإخراج  من 

القيود.

حما�ضر  تدقيق  ُذكــر  ما  اإل  ُي�ضاف 

وق�ضائم  للت�ضديـق  ورفعهـا  التنفيـة 

املتعهدة  لل�ضركة  العائدة  املحروقات 

مكتب  اإل  واإعـــادتـــهـــا  وفــواتــريهــا 

ال�ضهري  الإ�ضتالمات  املحروقات، وجدول 

ومقابلته  دة  املتعهىّ ال�ضركة  من  املر�ضل 

ــات جــمــيــع املــحــطــات  ــالم ــت ــض مـــع اإ�

الإ�ضتالم  حما�ضر  يف  الــواردة  الع�ضكرية 

الزيوت  وم�ضروف  ال�ضهرية لكل قطعة، 

وتوزيع  اإ�ضتالم  �ضجل  على  وال�ضحوم 

املحروقات ال�ضهري، مع مقارنة للم�ضروف 

واأخرًيا  امل�ضتفيدة،  والقطعة  املحطة  بني 

ال�ضهرية،  التفتي�س  جـــداول  تنظيم 

التقارير  ورفع  الدورية  التفتي�ضات  واإجراء 

بنتيجتها لرئيـ�س الأركـان. 

مركز التاأليـل

ل مركز التاأليل منذ تاأ�ضي�ضه عمل  �ضهىّ

�أجهزة 

�لقيادة

العدد 36369



لذا   ،1971/10/1 من  اعتباًرا  الإداريــة  الرقابة  مديرية  اأن�ضئت 

باملديرية  مكاتبها  واأحلقت  ــالإدارة  ل العامة  املديرية  األغيت 

املذكورة، ثم اأعيد تاأليف هذه املديرية بتاريخ 1979/3/24. 

مبوجب مذكرة خدمة تاريخ 1979/8/27 اأحلق كل من: مكتب الرقابة على 

ال�ضفقات، مكتب الرقابة املالية )با�ضتثناء ق�ضم الأموال اخلا�ضة(، مكتب التن�ضيق 

والدرا�ضات الإدارية )التابعني ملديرية الرقابة الإدارية( اإل املديرية العامة لالإدارة، ويف ما 

بعد اأعيد اإحلاق ق�ضم الرواتب يف مكتب الرقابة املالية ومكتب التن�ضيق والدرا�ضات 

الإدارية اإل مديرية الرقابة الإدارية.

حددت املادة التا�ضعة من املر�ضوم ال�ضرتاعي الرقم 3771 تاريخ 1981/1/22 )مر�ضوم 

تنظيم اجلي�س( تاأليف مديرية الق�ضايا الإدارية واملالية ومهماتها، ثم األغيت مديرية 

الرقابة الإدارية، واأن�ضئت يف التاريخ نف�ضه مديرية الق�ضايا الإدارية واملالية؛ وبعد 6 اأ�ضهر 

ل نظامها باإن�ضاء مركز تاأليل.  متىّ تنظيم مديرية الق�ضايا الإدارية واملالية، ثم عدىّ

37 العدد 369

ا  خ�ضو�ضً ملحوظ،  ب�ضكل  املديرية 

رئي�ضي  ب�ضكل  يقوم  عملها  اأن 

وتاأليـل  الأرقام؛ فقد متىّ تنفيـذ  على 

املكتبية  الأعمال  واأر�ضفـة  وطباعـة 

مع �ضيانة وتيومي براجمها والطالع 

الداخلية  الإبـــحـــار  �ضفحة  عــلــى 

وتيومي  اجليـ�س،  بقيـادة  ة  اخلا�ضىّ

�ضفحة املديريـة، بالتن�ضيق مع جهاز 

تاأليل عمل الأركان املركزي. 

مبراقبة  الق�ضم  هذا  يهتم  كما 

كل  واتخاذ  التاأليل  اأعمال  جميع 

املعلومات  ية  �ضرىّ ل�ضمان  التدابري 

تها، مع الإ�ضراف التقني والفني  و�ضحىّ

على اأجهزة التاأليل واأعتدة ال�ضبكة 

نظام  �ضمن  املديرية،  يف  املــوجــودة 

لـة  املوؤلىّ املعلومـات  اأمـن  تطبيـق 

املحددة وال�ضادرة عـن قيـادة اجليـ�س. 

القطعة  هــذه  اأن  ــره  ذك واجلــديــر 

اجلي�س  ــوال  لأم املم�ضكة  احليوية 

يف  اجلي�س،  قائد  عن  مديرها  ع  يوقىّ

بع�س الأمور اخلا�ضة يف عمل املديرية، 

اب رئي�س الأركان، ما يبنيىّ  اإ�ضوة بنوىّ

القطعة يف هرمية  اأهمية هذه  مدى 

املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية.

دائــًمــا  اإلــيــهــا  يــوكــل  ـــه  اأنىّ كما 

درا�ــضــة  ــة  مــهــمىّ اأ�ــضــا�ــضــي  وب�ضكل 

رواتــب  �ضال�ضل  على  تعديالت  اأي 

�ضدور  لدى  وتعوي�ضاتهم  الع�ضكريني 

ــد الأدنــــى لــالأجــور  ــع احل قــوانــني رف

ًرا  ت موؤخىّ وزيادة غالء املعي�ضة، وقد اأدىّ

وبتوجيهات من قائد اجلي�س درا�ضة 

خ�سىّ  مــا  يف  متكاملة  كــامــلــة 

يتمىّ  التي  والــرواتــب  الرتب  �ضل�ضلة 

ا،  واب حاليًّ النىّ مناق�ضتها يف جمل�س 

اأمــام  جل�ضات  عــدة  يف  وعر�ضها 

اللجان امل�ضرتكة، للحوؤول دون اإحلاق 

الع�ضكريني  بحقوق  اإجــحــاف  اأي 

وتطبيق مبداأ امل�ضاواة يف احلقوق بني 

ما  العام...  القطاع  موظفي  جميع 

يف  القطعة  هــذه  اأهمية  مــدى  يبنيىّ 

هرمية املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية.

حمطات وتواريخ





اإعداد:

نينا عقل خليل
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تد�ضني �ضاحة 

الوطن يف جديتا

احتفال

وكلمات

جان  الــعــمــاد  اجلي�س  قــائــد  بــرعــايــة 

اًل بالعميد الركن عدنان  قهوجي ممثىّ

اللبنانية  اجلمعية  احتفلت  يا�ضني،  اأبو 

للتعاي�س والإمناء وبلدية جديتا، بتد�ضني 

تخليًدا  وذلك،  البلدة.  يف  الوطن  �ضاحة 

الــوطــن مــن اجلي�س  �ــضــهــداء  لــذكــرى 

وتكرمًيا  الأمنية،  الأجهزة  وخمتلف 

ورتبائها  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  ل�ضباط 

واأفرادها.

بارك  يف  اأقيم  الــذي  الحتفال  ح�ضر 

ــلــون عــن قــادة  ــل - �ــضــتــورا، ممــثىّ ــي اأوت

�ضيا�ضية  وفعاليات  الأمنية  الأجــهــزة 

بلديات  ــاء  ــض وروؤ� واجتماعية  ودينية 

وخماتري وعدد من اأهايل البلدة واجلوار.

كانت  اللبناين،  الوطني  الن�ضيد  بعد 

العميد  جديتا  بلدية  رئي�س  كلمة 

باحل�ضور  ـــب  رحىّ الـــذي  قيقانو  وهــيــب 

ــًرا اجلــمــعــيــة عــلــى مــبــادرتــهــا  ــاك ــض �

ًدا اأن الهدف من اإقامة  وجهودها، وموؤكىّ

�ضهداء  ذكرى  تخليد  هو  ال�ضاحة  هذه 

الع�ضكرية  للموؤ�ض�ضة  والــوفــاء  الوطن 

حامية احلدود واأمن املواطنني.

اجلمعية  ــ�ــضــو  مــوؤ�ــضىّ ث  ـــدىّ حت بــعــدهــا 

ال�ضادة:  والإمنـــاء  للتعاي�س  اللبنانية 

ومي�ضال  �ضالح  حممد  ح�ضن،  ح�ضني 

لبلدية  بال�ضكر  هوا  توجىّ الذين  غ�ضني 

على  جــرال  �ضو�ضيتيه  ولبنك  جديتا 

لت�ضييد  ماه  قدىّ اللذين  والدعم  التعاون 

كهم  مت�ضىّ عــن  يــن  مــعــربىّ الــ�ــضــاحــة، 

هني  ومنوىّ الأمــنــيــة،  ــقــوى  وال باجلي�س 

بت�ضحية ال�ضباط والع�ضكريني يف �ضبيل 

وحدة لبنان وحريته وا�ضتقالله.

الركن  العميد  اجلي�س  قائد  ممثل 

ه  وجىّ كلمة  األقى  يا�ضني،  اأبــو  عدنان 

ة اإل بلدة جديتا  خاللها يف البداية حتيىّ

اإن  واأ�ضاف:  بني،  الطيىّ اأهلها  واإل  الوفية 

�ضاحة  افتتاح  اإل  اليوم  تداعيكم  يف 

وتو�ضيح  الوطن،  با�ضم  معنونٍة  عامرة، 

للجي�س،  ــاء  ــوف ال مبــعــاين  م�ضمونها 

الت�ضامن  عن  نا�ضًعا  مثاًل  مون  تقدىّ

الوطني يف مواجهة الأزمات والتحديات، 

ي  التي ترخي بظاللها على واقعنا املحلىّ

ب�ضكل اأو باآخر، على امل�ضتويات الأمنية 

هنا  من  والقت�ضادية.  والجتماعية 

اإل  تكون  ما  اأحــوج  هي  البالد  ــاإن  ف

جميًعا  ينا  وحتلىّ مًعا،  وطاقاتنا  جهودنا 

ر،  والتب�ضىّ واحلكمة  امل�ضوؤولية  ــروح  ب

الوطنية.  مكت�ضباتنا  على  للحفاظ 

هذه املكت�ضبات التي م�ضت يف �ضبيلها 

نخبة  مــن  واجلــرحــى  ال�ضهداء  قــوافــل 

من  متوا�ضاًل  �ضهًرا  بت  وتطلىّ رجالنا، 

الأمنية، وحجًما  و�ضائر الأجهزة  اجلي�س 

هائاًل من جهودها على امتداد م�ضاحة 

البالد.

فعل  هي  ة،  احلقىّ الوطنية  اإن  واأردف: 

التزام  فعل  وهي  وت�ضحية،  واإرادة  اإميان 

مدر�ضته،  يف  املثابر  م  املعلىّ يه  يوؤدىّ يومي، 

والعامل  حقله،  يف  الــكــادح  ـــزارع  وامل

امل�ضتقيم  ف  واملوظىّ م�ضنعه،  يف  املكد 

ميار�س  مــواطــن  وكـــلىّ  موؤ�ض�ضته،  يف 

مهني  و�ضمري  عالية  مب�ضوؤولية  عمله 

يرابط  الــذي  اجلندي  كما  متاًما   ، حــيىّ

اأر�ضه  عن  للدفاع  الوطن  حــدود  عند 

�ضور  دائًما  ترت�ضم  لته  خميىّ ويف  و�ضعبه، 

ال�ضواعد  ن�ضبك  فدعونا  واأحبائه.  اأهله 

لبنان،  على  احلفاظ  عهد  وجندد  مًعا، 

ره. ومتابعة م�ضرية نهو�ضه وتطوىّ

اأبو  الركن  العميد  �ضكر  اخلتام،  ويف 

يا�ضني با�ضم العماد قائد اجلي�س اجلمعية 

ا  ً والبلدية على اللتفاتة الكرمية، معربىّ

عن اعتزاز القيادة بهذا الإجناز الراقي.

عن  ال�ضتار  باإزاحة  الحتفال  واختتم 

البلدة،  �ضاحة  يف  الــتــذكــاري  الن�ضب 

مو�ضيقى  عزفتها  ــة  وطــنــيىّ وباأنا�ضيد 

اجلي�س.
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مترين العا�سفة 

الفولذية 

بني اجلي�ض وقّوات 

الأمم املّتحدة

الــتــعــاون  تفعيل  اإطــــار  يف 

ات  وقــوىّ اجلي�س  بني  امليداين 

يف  ــوؤقــتــة  امل ــحــدة  ــتىّ امل الأمم 

م�ضتوى جهوزية  ورفع  لبنان، 

الوحدات الع�ضكرية املنت�ضرة 

ذت  نفىّ الــلــيــطــاين،  جــنــوب  قــطــاع  يف 

وحدات من لواءي امل�ضاة اخلام�س والتا�ضع 

مع  بال�ضرتاك  ال�ضاد�س،  التدخل  وفوج 

وحدات من القوات الدولية، متريًنا قتالًيا 

»العا�ضفة  بعنوان 

الفولذية«.

منطقة  يف  جرى  الذي  التمرين  ل  تخلىّ

الناقورة وح�ضره عدد من �ضباط اجلي�س 

بالر�ضا�ضات  رمايات  الدولية،  ات  والــقــوىّ

الثقيلة واملتو�ضطة.

مترين تكتي يف عر�ض البحر
ذت  يف اإطار التعاون الع�ضكري بني اجلي�ضني اللبناين والفرن�ضي، نفىّ

الفرن�ضية  الفرقاطة  مع  بال�ضرتاك  البحرية  القوات  من  وحدات 

املن�ضرم،  �ضباط  �ضهر  منت�ضف  لبنان  زارت  التي   ،FS Surcouf
تكتًيا  ــا  ــًن متــري

البحر  عــر�ــس  يف 

قبالة مرفاأ بريوت، 

دهم  فر�ضية  حول 

م�ضبوهة  �ضفينة 

وتفتي�ضها.

التمرين  �ضمل 

عـــــمـــــلـــــيـــــات 

ــــة  ــــح ــــاف ــــك م

وم�ضاعفة  حرائق 

ــابــني، ورفـــع  مــ�ــض

ـــــدة ونــقــل  اأعـــــت

ــن  عـــنـــا�ـــضـــر م

بوا�ضطة  املراكب 

ــــــطــــــوافــــــات  ال

الع�ضكرية.



ملنا�ضبة  املركزي غداء تكرميي  الع�ضكري  النادي  اأقيم يف 

ال�ضفارة  يف  الع�ضكرية  امل�ضاعدات  ق  من�ضىّ مهمة  انتهاء 

.CDR Michael Sinke الأملانية يف لبنان، املقدم البحري

العميد  بالوكالة  البحرية  الــقــوات  قائد  احلفل  ح�ضر 

العماد  اجلي�س  قائد  ممثاًل  علوان  ماجد  البحري  الركن 

الربازيلي  الأمريال  الدولية  البحرية  ة  القوىّ قائد  قهوجي،  جان 

الأملــاين  الع�ضكــري  وامللحق   ،Flavio Macedo Brasil
ووفــد مرافــق.

و�ضام  به  املحتفى  علوان  البحري  الركن  العميد  منح  وقد 

ة. التقدير الع�ضكري من الدرجة الف�ضيىّ

اأفواج:  من  وحدات  ذت  نفىّ اخلا�ضة،  ات  القوىّ مدر�ضة  باإ�ضراف 

مع  بال�ضرتاك  والثالث،  الأول  ية  الربىّ احلدود  الأول،  عات  املدرىّ

وحدات من القوات اجلوية والبحرية، ولواء امل�ضاة الثاين وفوجي 

ة يف  ة بالذخرية احليىّ املغاوير والتدخل الأول، مناورة قتالية ليليىّ

جمموعة  على  الق�ضاء  حتاكي  حامات،   - حنو�س  منطقة 

نة يف اأماكن مبنية. اإرهابية متح�ضىّ

واملدفعية  بالطوافات  رمــايــات  املــنــاورة  خــالل  ذت  نفىّ وقــد 

والدبابات والأ�ضلحة املتو�ضطة واخلفيفة، وتفجري عبوات نا�ضفة 

لفتح ثغرات، بالإ�ضافة اإل عمليات دعم من ال�ضاطئ بوا�ضطة 

جرحى  واإخالء  واإنزال،  جوي  دعم  وعمليات  البحرية،  الزوارق 

من حقل املعركة بوا�ضطة الطوافات.
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مناورة قتالية ليلّية بالذخرية احلّية لأفواج التدخل

ق امل�ساعدات الع�سكرية الأملاين املغادر لبنان غداء تكرميي ملن�سّ



ال�ضهيد  املغوار  املقدم  موؤ�ض�ضة  مت  نظىّ

لأبناء  ترفيهًيا  يوًما  العاقوري  �ضبحي 

�ضهداء اجلي�س اللبناين، وذلك يف قيادة 

�ضمن  العاملة  الإيطالية  الكتيبة 

قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف �ضمع.

يرافقهم  الأطفال  ا�ضتقبال  يف  وكان 

املوؤ�ض�ضة  ورئي�ضة  ال�ضباط  مــن  ــدد  ع

القطاع  قائد  الــعــاقــوري،  ليا  ال�ضيدة 

الغربي اجلرال فرانكو فيديري�ضي وعدد 

وقد  الإيطاليني.  وال�ضباط  اجلنود  من 

د  اأكىّ كلمة  فيديري�ضي  اجلرال  األقى 

التي جتمع  الوثيقة  العالقة  فيها على 

املحلي  باملجتمع  الإيطالية  الكتيبة 

املدين  التعاون  تر�ضيخ  بهدف  واجلي�س 

لل�ضكان  الدعم  وتقدمي  الع�ضكري   -

كما  املحليني. 

جهود  على  اأثنى 

ــاط اجلــيــ�ــس  ــب �ــض

وعــ�ــضــكــريــيــه يف 

ــــاظ عــلــى  احلــــف

الأمن وال�ضتقرار.

ــل الــيــوم  تــخــلىّ

جولة  الرتفيهي، 

ــقــرىّ  امل اأرجــــــاء  يف 

خاللها  ف  تـــعـــرىّ

الأولد اإل مهمات 

كما  ون�ضاطاتها،  الإيطالية  الكتيبة 

تابعوا �ضروحات حول ال�ضعافات الأولية 

العنا�ضر  و�ضاركوا  ال�ضحية.  والإر�ضادات 

يف بع�س الألعاب الريا�ضية.

كذلك، اأقيم على �ضرف الأولد حفل 

التذكارية  الدروع  تبادل  له  تخلىّ غداء 

ــوري وقــائــــــــد  ـــ ـــ ــعــاق بـــني الــ�ــضــيــــــــدة ال

الكتيبــة.

جي�شنا

العدد 42369

يوم ترفيهي لأبناء 

�سهداء اجلي�ض يف الكتيبة الإيطالية



الإجنيلية  املعمدانية  الكني�ضة  دعت 

الع�ضكريني  عــائــالت  كفرحبو  يف 

نادي  يف  اأقيم  غداء  حفل  اإل  ال�ضهداء 

ح�ضره  ال�ضمال،  يف  املــركــزي  الرتباء 

ممثل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي 

وعدد  حمد،  الله  �ضعد  الركن  العميد 

الكني�ضة  وخدام  الروحيني  الرعاة  من 

املعمدانية، اإل جانب بع�س ال�ضخ�ضيات 

يف  والجتماعية  والدينية  الر�ضمية 

ال�ضمال.

كلمات  احلفل  خــالل  األقيت  وقــد 

هت بدور اجلي�س يف حماية لبنان من  نوىّ

واأ�ضادت  الراهنة،  يات  والتحدىّ الأخطار 

بت�ضحيات �ضهدائه وعائالتهم.

بدوره األقى ممثل قائد اجلي�س كلمة 

قال فيها:

ح�ضن  مـــن  كـــان  ــقــد  ل

اليوم  تداعيكم  الختيار 

عـــائـــالت  ـــرمي  ـــك ت اإل 

من  ال�ضهداء  الع�ضكريني 

خــزان  الــ�ــضــمــال،  منطقة 

اجلــيــ�ــس ومــقــلــع اأبــطــالــه، 

كان  واإن  التكرمي  فهذا 

اته  بطبيعة احلال يعربىّ يف طيىّ

ــــزاز  عــــن العــــت

ـــــوؤلء  ــــر ه ــــاآث مب

الذين  ال�ضهداء، 

ــوا اأرواحـــهـــم  ــذل ب

مواجهة  يف  الوطن  مذبح  على  ا  رخا�ضً

فهو  املجرم،  والإرهاب  الإ�ضرائيلي  العدو 

بعائالتهم  الفتخار  عن  كذلك  يعربىّ 

واأطــفــالــهــم، الــذيــن كــان قــدرهــم اأن 

وال�ضرب  الت�ضحية  من  وافًرا  ن�ضيًبا  ينالوا 

الوقت  ويف  واجلراح.  الآلم  على  الطويل 

عن  الدفاع  م�ضرية  جنودنا  يتابع  الذي 

يف  اأرى  واإخال�س،  اندفاع  بكل  الوطن 

اء،  الأحبىّ اأطفالنا  من  طفل  كل  وجه 

يوم  يف  لاللتحاق  يتهياأ  جندي  م�ضروع 

والت�ضحية  ال�ضرف  مبوؤ�ض�ضة  الأيام  من 

والوفاء، مقتفًيا درب اأبيه ال�ضهيد، لي�س 

فقط للخدمة يف منطقته، وعلى مقربة 

ا يف لبنــان  اإمنىّ مـن مالعــب طفولتــه، 

كلــه، يف اجلنــوب كمــا يف ال�ضمــال، 

ويف بيــروت واجلبــل كمــا يف البقــاع.

حرز  هو  ال�ضهيد  اأن  كما  واأ�ــضــاف: 

فهو  وعائلته،  اأهله  �ضدور  يف  مقد�س 

اإن  اأمانة غالية يف وجدان جي�ضه.  ا  اأي�ضً

لل�ضهادة،  كبرية  اأهمية  تويل  القيادة 

ـــويل تــلــك الأهــمــيــة  متــاًمــا كــمــا ت

الع�ضكري  حقىّ  اأعني  نف�ضها،  للحياة 

وعائلته يف العي�س بكرامة 

عائلة  وحـــقىّ  ــرار،  ــق ــت ــض وا�

من  احت�ضانها  يف  ال�ضهيد 

قبل اجلي�س واملجتمع املدين 

مًعا  يتقا�ضمان  الــلــذيــن 

لبنان،  على  احلفاظ  واجب 

الــظــروف  اخــتــلــفــت  واإن 

الت�ضحية  ميادين  عت  وتنوىّ

والعطاء.
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غداء لأبناء الع�سكريني ال�سهداء

يف نادي الرتباء املركزي - ال�سمال

»اجلي�ش 

واملواطنة«

عنوان م�سابقة 

عيد اجلي�ض 

للعام 2016

مع  بالتعاون  التوجيه  مديرية   - اجلي�س  قيادة  اأعلنت 

م�ضابقة  تنظيم  عن  الوطنية«  نحو  �ضباب  »جمعية 

اجلي�س  عيد  وحي  من  )بو�ضرت(  اإعالين  مل�ضق  لت�ضميم 

لبنان،  يف  اجلامعيون  ب  الطالىّ فيها  ي�ضارك  و�ضهدائه، 

وذلك حتت عنوان: »اجلي�س واملواطنة«.



 ،CIMIC املدين   - الع�ضكري  التعاون  برنامج  اإطــار  يف 

طرابل�س  منطقتي  وفعاليات  ال�ضباط  من  عدد  ح�ضور  ويف 

مت مديرية التعاون الع�ضكري املدين حملة  والقلمون، نظىّ

توزيع  تالها  ــام،  اأي ة  عــدىّ ت  ا�ضتمرىّ للنظر،  جماين  فح�س 

�ضارع  يف  املر�ضى  املواطنني  من  عدد  على  ة  طبيىّ نظارات 

بلدة  يف  م�ضتو�ضف  افتتاح  جرى  كما  طرابل�س.   - �ضوريا 

القلمون بعد اأن متىّ جتهيزه من قبل 

الربنامج املذكور.

مع  بالتعاون  لالإغاثة  العليا  الهيئة  ن�ضاطات  اإطار  ويف 

من  عدد  ح�ضور  ويف  املدين،   - الع�ضكري  التعاون  برنامج 

وحدات  قامت  واجتماعية،  ر�ضمية  و�ضخ�ضيات  ال�ضباط 

من اجلي�س بتوزيع نحو 2100 ح�ضة على عدد من املواطنني 

عر�ضال  عكار،  ب�ضامون،  مناطق،  يف  ال�ضوريني  والنازحني 

واإقليم اخلروب.

جي�شنا

العدد 44369

CIMIC نظارات طبّية وم�ساعدات ملحتاجني ونازحني من

قدا�ض يف الذكرى ال�سنوية ل�ست�سهاد النقيب جان وهبه

ل�ضت�ضهاد  ال�ضنوية  الذكرى  مبنا�ضبة 

كني�ضة  يف  اأقيم  وهبه،  جان  النقيب 

ا�س  مار اليا�س - عانا، البقاع الغربي، قدىّ

از لراحة نف�ضه. وجنىّ

قيادة  �ضباط  من  وفــد  ا�س  القدىّ ح�ضر 

غ�ضان  الركن  العميد  برئا�ضة  اجلي�س 

جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثاًل  عبود 

ة وعائلة  ات اجتماعيىّ قهوجي، و�ضخ�ضيىّ

هيد واأ�ضدقاوؤه واأهايل البلدة. ال�ضىّ





يومّيات 

اإعداد:�أمنّية

نينا عقل خليل

العدد 46369

دهم يف 

مناطق 

خمتلفة

وتوقيف مطلوبني 

و�سبط اأ�سلحة 

ومتفّجرات

تدابريها  تنفيذ  اجلي�ض  وحــدات  وا�سلت 

الأمنّية يف خمتلف املناطق، واأّدت هذه التدابري 

العديد  توقيف  اإىل  الأخرية،  الأ�سابيع  خالل 

اإرهابّية،  تنظيمات  اإىل  بانتمائهم  امل�ستبه  من 

خمتلفة.  جرائم  ارتكبوا  مطلوبني  اإىل  اإ�سافة 

ويف ما يلي ما اأ�سفرت عنه هذه التدابري وفق ما 

اأعلنته قيادة اجلي�ض يف �سل�سلة بيانات اأ�سدرتها 

تباًعا.

ال�سمال

بتاريخ 2016/2/1، وقع اإ�ضكال بني اأفراد 

عائلتني يف منطقة الأ�ضواق الداخلية – 

اأ�ضالك  متديد  خلفية  على  طرابل�س 

اإطالق نار،  اإل تبادل  ر  كهربائية، تطوىّ

جرحى  واأربعة  قتيل  �ضقوط  اإل  ى  اأدىّ ما 

وجميعهم  ــادث  احل مكان  يف  كانوا 

من التابعية ال�ضورية. وعلى الأثر فر�ضت 

بقعة  حول  اأمنًيا  طوًقا  اجلي�س  من  قوة 

دهم  عمليات  اأجرت  كما  ال�ضتباك، 

ا  �ضخ�ضً  39 توقيف  عن  اأ�ضفرت  وا�ضعة 

لال�ضتباه مب�ضاركتهم يف اإطالق النار.

وقد �ضبط الع�ضكريون قاذف »اآر. بي. 

جي« مع �ضتىّ قذائف عائدة له، ور�ضي�س 

نوع  حربية  بنادق  و4  �ــس.«  ك.  »ب. 

ة  »كال�ضنكوف«، بالإ�ضافة اإل كميىّ

اخلفيفة  والذخائر  ال�ضيد  اأ�ضلحة  من 

والأعــتــدة  الت�ضال  واأجــهــزة  واملتو�ضطة 

الع�ضكرية.

اأعيد الو�ضع اإل طبيعته، وتابعت القوى 

الع�ضكرية مالحقة باقي امل�ضاركني.

قيادة اجلي�س  اأعلنت  بيان لحق،  ويف 

مالحقة  ـــار  اإط يف  اأنـــه   ،)2016/2/2(

ح�ضل  ـــذي  ال احلــــادث  يف  املــ�ــضــاركــني 

من  ة  ــوىّ ق دهمت  طرابل�س،  مدينة  يف 

يف  امل�ضبوهة  املنازل  من  عــدًدا  اجلي�س 

�ضبطت  حيث  انية،  الربىّ احلــارة  ة  حملىّ

ة من املواد اخلا�ضة  بداخل اأحدها كميىّ

وعبوة  6 كلغ،  زنة  املتفجرات  لت�ضنيع 

من  ة  وكميىّ كلغ،  ن�ضف  زنــة  يدوية 

الذخائر وت�ضع كامريات مراقبة واأجهزة 

ات�ضال وغريها.

اليوم  يف  ــرى  اأخ ة  قــوىّ دهمت  كذلك، 

احلــارة   – ال�ضعراين  حملة  ويف  نف�ضه، 

من  كل  منازل  طرابل�س،   – انية  الربىّ

هالل  ال�ضبقجي،  اأحــمــد  يــن:  املــدعــوىّ

البحري  وحممد  املنجد  هالل  عبو�ضي، 

باإ�ضكال  م�ضاركتهم  خلفية  على 

واأوقفت  املذكورة.  ة  املحلىّ نار يف  واإطالق 

قب  امللىّ ال�ضبقجي  حممود  اأحمد  املدعو 

على  الــعــثــور  دون  مــن  ع�ضكر  ــو  ــاأب ب

الآخرين.

يف  اجلي�س  من  ة  دوريىّ اأوقفت  كذلك، 

ة الزاهرية – طرابل�س )2016/2/2(،  حملىّ

تقوم  رات  اأفــراد من ع�ضابة خمــدىّ ثالثة 

رة،  خمدىّ لأدويــة  ية  طبىّ و�ضفات  بتنظيم 

الأطــبــاء  ــد  لأح عائد  ختم  با�ضتعمال 

كان قد فقده �ضابًقا من داخل عيادته.

ار واأمين  واملوقوفون هم: نور الدين الن�ضىّ

)جميعهم  الرطل  الرحمن  وعبد  فرحة 

تنظيم  بعد  يقومون  وكانوا  لبنانيون(، 

رة  املخدىّ الأدوية  ب�ضراء  ية  الطبىّ الو�ضفات 

وبيعها  وتعاطيها  ال�ضيدليات  مــن 

ة  بحوزتهم كميىّ وقد �ضبطت  لآخرين، 

اإل  بالإ�ضافة  الكيف  ح�ضي�ضة  من 

املوقوفون  اعرتف  وقد  امل�ضتعمل.  اخلتم 

ن�ضاطهم  ــون  ميــار�ــض ــوا  ــان ك بــاأنــهــم 

اأحــمــد  ــار  ــف ال ــدعــو  امل مــع  بالتن�ضيق 

الأدوية  مروىّجي  اأحد  يعدىّ  الذي  ال�ضيداوي 

رة يف طرابل�س، والذي تتمىّ مالحقته  املخدىّ

مع اأفراد الع�ضابة الآخرين.

اإل  امل�ضبوطات  مع  املوقوفون  م  �ضلىّ

املرجع املخت�س لإجراء الالزم.

اجلي�س  قوى  اأوقفت  نف�ضه،  التاريخ  ويف 

نة احلي�ضة وكفر ملكي  على مفرق بالىّ

�ضعيد  املواطنني:  من  كاًل  عكار،   –
ح�ضي�ضة  ــادة  م حليازته  ــد  واك حممد 

الكيف، وعاطف فريوان لقيادته �ضيارة 

مادة  وبداخلها  قانونية  اأوراق  دون  من 

ح�ضي�ضة الكيف، وجمال العلي ال�ضالح 

 51 اإل  بالإ�ضافة  الأخري،  برفقة  لوجوده 

لهم  لتجوىّ ال�ضورية  التابعية  من  ا  �ضخ�ضً

غري  بطريقة  اللبنانية  الأرا�ضي  داخــل 

ة. قانونيىّ

من  ة  ــوىّ ق اأوقــفــت   ،2016/2/3 بتاريخ 

املدعو  زحلة،   – اأبلح  بلدة  يف  اجلي�س 

لال�ضتباه  الفليطي  يــو�ــضــف  ح�ضن 

ة. بانتمائه اإل جمموعات اإرهابيىّ

طرابل�س،   – النجمة  �ضاحة  حملة  ويف 

وجود  عن  معلومات  توافر  ــر  اأث وعلى 

ج�ضمني م�ضبوهني داخل م�ضتودع بناية 

دالتي، فر�ضت قوى اجلي�س )2016/2/7( 

وقامت  ــان،  ــك امل اأمــنــًيــا حــول  ــا  طــوًق

املذكور  املبنى  مــن  املدنيني  بــاإخــالء 

اخلبري  ح�ضر  كما  له.  املجاورة  واملباين 

على  وكــ�ــضــف  املــخــتــ�ــسىّ  الع�ضكري 



اأوراق قانونية.

الــ�ــضــيــاق  ويف 

نــفــ�ــضــه، دهــمــت 

اجلي�س  مــن  ة  قـــوىّ

يف   )2016/2/13(

حمــلــة الــ�ــضــويــري 

منزل  البقاع،   –
حممد  از  فوىّ املدعو 

املوقوف  غــري  ــو  اأب

ـــرم تــهــريــب  ـــج ب

�ضوريني  اأ�ضخا�س 

الأرا�ـــــضـــــي  اإل 

واأوقفت  اللبنانية، 

ة اآلء �ضومان وال�ضوري جودت  زوجته املدعوىّ

زعار بيدر، ل�ضرتاكهما منذ فرتة طويلة 

باأعمال تزوير م�ضتندات، بهدف تهريب 

اأ�ضخا�س �ضوريني من لبنان واإليه.

من  عـــدًدا  املــنــزل  يف  ة  ــقــوىّ ال و�ضبطت 

وبطاقات  ال�ضفر  ــــوازات  وج ــام  ــت الأخ

رة،  الإقامة ووثائق خمتلفة، جميعها مزوىّ

ة  وكميىّ حربية  بنادق   3 �ضبطت  كما 

اإل  بالإ�ضافة  لها،  العائدة  الذخائر  من 

عة. اأعتدة واألب�ضة ع�ضكرية متنوىّ

امل�ضبوطات  مع  املوقوفني  ت�ضليم  متىّ 

ة لإجراء الالزم، وبو�ضر  اإل املراجع املعنيىّ

. التحقيق باإ�ضراف الق�ضاء املخت�سىّ

بريوت

من  ة  ــوىّ ق اأوقــفــت   ،2016/2/3 بتاريخ 

ة  حملىّ يف  ات  عــزىّ حيدر  املواطن  اجلي�س 

مبوجب  مطلوًبا  كونه  املطار،  طريق 

النار  اإطــالق  لتبادله  توقيف،  مذكرة 

حملة  يف   2016/2/5 بتاريخ  اآخرين  مع 

احلر�س – ج�ضر املطار، بعبدا.

ويف حملة الكوكودي – طريق املطار، 

اأوقفت قوى اجلي�س )2016/2/7( املطلوب 
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اأنهما  فتبنيىّ  املــذكــوريــن،  اجل�ضمني 

للتفجري،  تني  معدىّ عبوتني  عن  عبارة 

 3 من  موؤلفة  وهي  يدوًيا  عة  م�ضنىّ الأول 

من  كلغ   10،5 بحوال  حم�ضوة  اأنابيب 

وفتيل  ب�ضاعق  مو�ضولة  رات،  املتفجىّ

عن  عــبــارة  والثانية،  بــطــيء.  اإ�ــضــعــال 

من  كلغ   10 على  حتتوي  غــاز  قـــارورة 

و�ضاعق  بفتيل  مو�ضولة  رة،  املتفجىّ املواد 

كهربائي وتعمل بوا�ضطة جهاز تفجري 

عن بعد.

بتفكيك  الع�ضكري  اخلبري  قام  وقد 

العبوتني ونقلهما اإل مكان اآمن.

البقاع

الأمن ومالحقة  اإطار احلفاظ على  يف 

-4-3( اجلي�س  قوى  اأوقفت  املطلوبني، 

قب  مناطق:  يف  و2016/2/13(   12-11-5

زحلة،  البقاع،   - النهري  علي  اليا�س، 

من  الأ�ضخا�س  من  العديد  و�ضعدنايل، 

بع�ضهم  لــدخــول  الــ�ــضــوريــة،  التابعية 

ولتجوال  خل�ضة،  اللبنانية  ــي  ــض الأرا�

بع�ضهم الآخر بطريقة غري �ضرعية. وقد 

اجات نارية من دون  �ضبطت بحوزتهم درىّ

م�ضطفى اأحمد الكرنبي مل�ضاركته مع 

للجي�س،  دورية  العتداء على  اآخرين يف 

ى اإل ا�ضت�ضهاد �ضابط ورتيب واإ�ضابة  ما اأدىّ

 2013/2/1 بتاريخ  الع�ضكريني  من  عدد 

يف بلدة عر�ضال – بعلبك.

املخت�سىّ  املرجع  اإل  املوقوف  م  �ُضلىّ وقد 

لإجراء الالزم.

بلدة  يف  اجلي�س  من  ة  قوىّ اأوقفت  كما 

اأحمد  با�ضل  ال�ضوري  املنت،  يف  املطيلب 

ال�ضلوم لال�ضتباه بانتمائه اإل جمموعات 

ة. اإرهابيىّ

1971 موقوًفا

الوحدات  ذتها  نفىّ التي  التدابري  نتيجة 

الع�ضكرية يف خمتلف املناطق للحفاظ 

هذه  اأوقــفــت  وال�ضتقرار،  الأمــن  على 

مديرية  اأ�ضدرته  بيان  وفــق  الــوحــدات، 

 1971 نحو   ،2016/2/6 بتاريخ  التوجيه 

ط  لتورىّ خمتلفة،  جن�ضيات  من  ا  �ضخ�ضً

واإطــالق  ــة  اإرهــابــيىّ جــرائــم  يف  بع�ضهم 

ــار  والجت مواطنني،  على  واعــتــداء  ــار  ن

باملخدرات والقيام باأعمال �ضرقة وتهريب 

وارتكاب  وممنوعات،  اأ�ضلحة  وحيازة 

الآخر خمالفات عديدة، ت�ضمل  بع�ضهم 

التجوال داخل الأرا�ضي اللبنانية من دون 

اجات  اإقامات �ضرعية، وقيادة �ضيارات ودرىّ

نارية من دون اأوراق قانونية.

�ضيارة   166 امل�ضبوطات  �ضملت  كما 

اجة  درىّ و140  �ضيد،  زوارق  و5  و�ضاحنتني، 

الفردية  الأ�ضلحة  من  ات  وكميىّ نارية، 

اخلفيفة  والذخائر  اليدوية  انات  والرمىّ

من  ات  كميىّ اإل  بالإ�ضافة  واملتو�ضطة، 

والدخان  رات  واملخدىّ الع�ضكرية  الأعتدة 

ب والأجهزة الإلكرتونية. املهرىّ

متىّ ت�ضليم املوقوفني مع امل�ضبوطات اإل 

ة لإجراء الالزم. املراجع املخت�ضىّ









قطاع االنت�شار

 ،1972/5/16 يف  الأول  ال��ل��واء  اأن�شئ 

اأبو  اليا�س  ثكنة  يف  قيادته  ومتركزت 

التي  املهّمات  لكن  اأبلح،  �شليمان- 

اإىل  منطقة  من  ينتقل  جعلته  نّفذها 

اأخرى. واآخر هذه املهمات كان يف العام 

قطاع  تاأمني  اإليه  اأوك��ل  حني  املا�شي 

الأويل  نهر  من  النبطية،  جزين  �شيدا- 

�شماًل وحتى نهر القا�شمية جنوًبا، ومن 

اأعايل ال�شل�شلة الغربية �شرًقا حتى البحر 

غرًبا، وقد ُدِعم بكتيبة من لواء امل�شاة 

ال�شابع ُو�ِشَعت حتت قيادته العمالنية.

ويف«! »احلكي م�ش متل ال�شَ

اجلولة  من  اأخذناها  واح��دة  خال�شة 

مدى  يعرف  ل  اللواء:  قائد  مع  امليدانية 

�شعوبة املوقف وخطورة املهّمة �شوى من 

ويف«!  ال�شَ يختربها، »احلكي م�س متل 

الركن  العميد  قالها  ح��ق  كلمة 

يبذلها  التي  باجلهود  م�شيًدا  ا�شحق، 

ال�شباط  طليعتهم  ويف  الع�شكريون 

والوحدات،  ال�شرايا  واآمرو  الكتائب  قادة 

التي  وال�شغوطات  ال�شعوبات  ملواجهة 

املهمة  تنفيذ  اأجل  من  لها،  يتعّر�شون 

يف  مراكزهم  وحت�شني  اإليهم  املوكلة 

ا�شة  ح�شّ نقاط  يف  فهم  نف�شه.  الوقت 

ومن  وقت  اأي  يف  معّر�شون  جًدا،  ودقيقة 

حياتهم.  تهّدد  لعتداءات  �شوب  كل 

عني  خمّيَمي  مداخل  على  يتمركزون 

اخل��ارج  يفّت�شون  ومية،  واملية  احللوة 

يومًيا  ويوقفون  اإليهما،  والداخل  منهما 

بالتن�شيق مع الأجهزة الأمنية واملعنيني، 

مطلوبني خطرين وخمّلني بالأمن.

املهّمة  �شعوبة  عن  اللواء  قائد  كالم 

بدا لنا �شديد التوا�شع حني تقّدمنا اأكرث 

بع�س  العني  ب��اأم  و�شاهدنا  جولتنا،  يف 

يطمئن  ما  لكن  التمركز...  نقاط 

اأنهم و�شط بيئة موالية  الع�شكرّيني هو 

مظاهر  اأي  يرف�شون  فالأهايل  للجي�س، 

من  هو  اجلي�س  اأّن  ويعتربون  م�شّلحة 

ي�شمن اأمنهم و�شالمتهم.

عني احللوة...

جمر حتت الرماد

ه��ن��ا ع���ني احل���ل���وة... 

خمّيم ل تتخّطى م�شاحته 

ي�شّم  ولكنه  كلم2   1.7

لج��ئ  األ�����ف   125 ن��ح��و 

هذه  ظ��ّل  يف  فل�شطيني. 

ال�شكانّية،  ال��ك��ث��اف��ة 

ويف ظ��ّل وج��ود اأك��رث من 

اأخ��ط��ر  م��ن  تنظيًما   20

املتطّرفة  التنظيمات 

من  تّتخذ  التي  امل�شّلحة 

ينّفذ  لها،  ا  مقرًّ املخيم 

املحفوفة  مهّماته  اللواء 

فهو  ال���دائ���م.  ب��اخل��ط��ر 

على  جهة  م��ن  يحر�س 

و�شول جميع م�شتلزمات 

ل�شكان  اليومية  احلياة 

اأخرى  ومن جهة  املخّيم، 

اأي  دون  احلوؤول  اإىل  ي�شعى 

خرق اأمني.

اأذه�����ان  امل�����ش��ه��د ح��ا���ش��ر يف  ه����ذا 

ال��ع�����ش��ك��ري��ني ب�����ش��ك��ٍل دائ����م، وه��م 

ويتحّملون  ملخاطره  يومًيا  يتعّر�شون 

حول  املنت�شرة  مراكزهم  يف  �شغوطه 

املخّيم.

لن ن�شمح بنهر بارد ثاٍن!!

النقطة الأوىل التي زرناها كانت حاجز 

النبعة، حيث يف�شل بني املخّيم واملنطقة 

ج ب�شواتر حجرية ملنع  يَّ ب�شتان اأخ�شر م�شَ

املخّيم،  داخ��ل  من  الأ�شخا�س  ت�شّلل 

قائمة،  زال��ت  ما  هناك  الور�شة  لكّن 

�ش وقّدم ال�شهداء على مذبح الوطن على مدى  �شة الع�شكرية واأّول لواء تاأ�شّ اإّنه االبن البكر للموؤ�شّ

اأ باقي القطع واالألوية. اإنه لواء امل�شاة االأول الذي ا�شطلع مبهّمات دقيقة وكان  11 �شنة قبل اأن تُن�شَ

حا�شًرا ب�شكٍل فاعٍل يف املعارك احلا�شمة والعمليات الع�شكرية االأ�شا�شية، واآخرها معركة عربا يف 

العام 2013.

ا�شحق  ميالد  الركن  العميد  اللواء  قائد 

انت�شار  ا�شطحبنا يف جولة ميدانية على مراكز 

الوحدات التي تنّفذ اليوم مهّمة فائقة الدّقة، اأال 

وهي حفظ اأمن خميََّمي عني احللوة واملية ومية 

ومنع  مداخلهما  �شبط  خالل  من  �شيدا،  يف 

قطاع  اأن  علًما  خارجهما،  امل�شّلحني  انت�شار 

امل�شوؤولية الذي يتواله يحتاج اإىل لواَءين وفوج 

لتاأمينه. يف موازاة ذلك، يرّكز اللواء على اأعمال 

الن�شاطات  اإىل  التح�شينات،  واإقامة  التدريب، 

وعن  والتوجيهية...  واالجتماعية  الريا�شية 

خمتلف هذه املهمات يحّدثنا قائده.

اإعداد:

ندين البلعة خريالله

حتقيق 

ع�سكري

51 العدد 369

قائد اللواء العميد الركن ميالد ا�سحق 

لواء امل�ساة الأول بني 

عني احللوة واملية ومية

ع�شكرّيون يف مواجهة 

مئة خطر و�شعوبة



تدعيم  على  يعملون  فالع�شكريون 

الكون�شرتينا  واإ���ش��اف��ة  التح�شينات 

والأ�شالك ال�شائكة.

الذين  ال�شباب  لنحّيي  قلياًل  توّقفنا 

املنّفذة  املراحل  على  اللواء  قائد  اأطلعوا 

تنفيذها.  املرتقب  وتلك  العمل،  من 

»يعطيكم  ق��ائ��اًل  ج��ه��وده��م  ث��ّم��ن 

متابعة  م�شوؤولية  واأوك��ل  عافية«  األف 

ال�شعوبات التي تعرت�شهم اإىل �شابط من 

الكتيبة املعنّية.

بالآليات  جولتنا  نتابع  كّنا  بينما 

الع�شكرية مع احلماية الالزمة، كان 

اأهمية  على  م�شّدًدا  يتحّدث  اللواء  قائد 

ل�شالمة  يتّم حتديثها  التي  التح�شينات 

املهمة،  تنفيذ  وح�شن  الع�شكريني 

اأي  معاجلة  يف  التهاون  ع��دم  م��وؤّك��ًدا 

حت�شل.  قد  م�شبوهة  حركة  اأو  حدث 

ويف هذا ال�شياق اأ�شار اإىل التن�شيق الدائم 

والكامل مع خمابرات املنطقة والقيادة 

لن  »ن��ح��ن  التفا�شيل.  ك��ل  ملتابعة 

ن�شمح بتكرار جتربة نهر البارد«، يقول 

العميد الركن ا�شحق.

جلبل  م��واج��ه  ب��ن��اء  �شطح  اإىل  ن�شل 

القوى على  الذي تتوّزع مراكز  احلليب 

طوله، وهي مف�شولة عن القوى ال�شديقة 

يعمل  ل��ذا  امل��ج��اورة،  النقاط  يف  الأخ��رى 

الفا�شلة عرب فتح  الهّوة  ردم  اللواء على 

ن يتيح تاأمني الدعم وامل�شاندة  ممّر حم�شّ

النقطة ميكن  ال�شرورة. من هذه  عند 

ر�شد املخّيم املكتّظ بالأبنية املتال�شقة 

وال�شوارع ال�شّيقة والدهاليز. 

�شارع ق�شب

ا�شمه  ق�شب...  �شارع  التالية  املحّطة 

من  وه��و  ع��ربا،  معارك  خ��الل  ا�شتهر 

يعاين  الإط���الق.  على  ال�شوارع  اأخطر 

من  اخللفية  فاجلهة  الأم��ّري��ن،  اأهله 

ح���دوًدا  ت�شّكل  وحم��ال��ه��م  منازلهم 

عني  ملخّيم  بالكون�شرتينا  م�شّيجة 

كافية  تكون  ل  قد  ولكنها  احللوة، 

ل����ردع امل��خ��ّرب��ني 

والإره�����اب�����ي�����ني 

وم���ن���ع���ه���م م��ن 

الت�شّلل عرب املنازل 

والهروب اإىل خارج 

املخّيم.

ع���ن���د م���دخ���ل 

ه����ذا ال�������ش���ارع، 

رّك��������ز ال����ل����واء 

ح���اج���ًزا ث��اب��ًت��ا. 

ال��ع�����ش��ك��رّي��ون 

هناك يف جهوزية 

يراقبون  ع��ال��ي��ة، 

التحركات  اأدّق 

طارئ،  لأي  ًبا  حت�شّ

ق���د ي���ه���ّدد اأم���ن 

اأو  امل����واط����ن����ني، 

ممتلكاتهم.

التعمري... هنا 

ال�شهادة

من������ّر مب��خ��ي��م 

امل��ي��ة وم��ي��ة ال��ذي 

ُتعترَب اأو�شاعه اأقل 

تلك  من  خطورة 

ال��ت��ي ت�����ش��ود عني 

اجلي�س  احل��ل��وة. 

على  ا  اأي�شً ي�شيطر 

م��داخ��ل امل��خ��ّي��م 

َمني. ويحافظ على الفا�شل بني املخيَّ

ال��ت��ع��م��ر، وه���و مدخل  ع��ن��د ح��اج��ز 

تتمركز  احللوة،  عني  خمّيم  اإىل  ثابت 

الإرهابيني  واجهت  التي   12 الكتيبة 

عربا  معركة  ا�شتغالل  ح��اول��وا  ح��ني 

وافتعال  امل��خ��ّي��م  خ���ارج  اإىل  ل��ل��ه��روب 

وجرحاها.  ب�شهدائها  و�شّدتهم  الفتنة، 

درجاتها،  اأعلى  يف  اجلهوزية  اأّن  وا�شح 

يدخلون  النا�س  عادية،  احلركة  اأن  اإّل 

لإج����راءات  اخل�����ش��وع  بعد  وي��خ��رج��ون 

لتفتي�س  خا�شة  غرفة  وثّمة  التفتي�س، 

الإناث واملنّقبات.

على  �شًرا  نتابع  التعمر  حاجز  من 

دهاليز  يف  املراكز  بني  نتنّقل  الأق��دام، 

هذه  يف  والأبنية.  املنازل  قرب  ومم��رات 

مباٍن  خلفية  روؤي��ة  ميكننا  ال�شوارع 

�شارع  يف  التي  لتلك  م�شابه  و�شعها 

ق�شب، فن�شفها الآخر يطّل على �شوارع 

عند  منه.  جزًءا  ي�شّكل  بل  ل  املخّيم، 

واملتاخمة  للم�شاة  �شة  املخ�شّ املمرات 

�شائكة  ح��واج��ز  ��َع��ت  ُو���شِ للمخيم، 

حرا�شة  مع  النهار  يف  ُتفَتح  متحّركة 

املكان  ي�شود  الليل.  يف  وُتغَلق  م�شّددة 

يف  الأولد  اأ�شوات  �شوى  يك�شره  ل  هدوء 

على  مدر�شة  ملعب  يف  الريا�شة  ة  ح�شّ

��ا  طرف املخّيم، حيث رّكز اجلي���س اأي�شً

حتقيق 
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العميد الركن ا�سحق يتحدث اإىل مندوبة »اجلي�ش«

اأ�سالك �سائكة



مرك��ز مراقب��ة ل��ه.

يقع  للع�شكريني  املنامة  مراكز  اأحد 

مبا�شرًة عند اأ�شفل مبنى، كان ي�شكن 

الإرهابيني  اأحد  منه  الثالث  الطابق  يف 

الفاّرين الذي اعتدى على اجلي�س وانتقل 

التخريب  يف  و�شارك  املخّيم  داخ��ل  اإىل 

خ��الل م��ع��ارك ع��ربا. ه��ذا امل��رك��ز مّت 

والباطون  باحلديد  و�شقفه  حت�شينه 

الطبيعية  ال��ع��وام��ل  مل��ق��اوم��ة  امل�شّلح 

والعتداءات الإرهابية.

الزعرتي  حّي  اإىل  املو�شّلي  مركز  من 

م�شت�شفى  اأم���ام  ���ز  ُركِّ ال��ذي  فاحلاجز 

���ش��ي��دا احل��ك��وم��ي، وه���و ي��ط��ّل على 

ال�����ش��ارع الأخ��ط��ر 

�شارع  املخّيم،  يف 

ال����ط����وارئ ال���ذي 

ي�شّم عدًدا كبًرا 

م����ن ال���ف���اّري���ن 

والإرهابيني.

دقيق  تفتي�س 

ع�������ل�������ى ك����ل 

احل����واج����ز، ي��ت��ّم 

ال����ت����اأك����د م��ن 

ال����ه����وي����ات م��ع 

اإب���ق���اء احل��رك��ة 

لكّن  طبيعية. 

ال��ع�����ش��ك��ري��ني ل 

يعربون احلاجز لناحية املخّيم فالتدابر 

الوقائية �شرورية، ولالإطاللة على مدخل 

ج��دران  خلف  نعرب  ال��ط��وارئ،  ���ش��ارع 

باإلقاء  لنا  ت�شمح  �شغرة  طاقة  احلاجز، 

نظرة.

حت�شينات حول املخيمات

املنت�شرة يف حميط  الع�شكرية  املراكز 

نقاط  يف  تقع  مداخله،  وعلى  املخيم 

حتيط بها املباين واملنازل والأبنية العالية، 

على  خ��ط��ٍر  م�شدر  ت��ك��ون  ق��د  وه���ذه 

الع�شكريني اإذا جلاأ اإليها اإرهابيون. لذا 

ي�شهد اللواء ور�شة عمل بهدف مزيد من 

قطع  عملت  وقد  واجلهوزية.  التح�شني 

عني  خميم  حميط  حول  املنت�شرة  اللواء 

احللوة، على حت�شني املراكز التابعة لها 

لالأ�شلحة  رمي  واإن�شاء مراكز  وتر�شينها 

املتو�شطة والثقيلة، بالإ�شافة اإىل تاأهيل 

امل��راك��ز ال��ف��ردي��ة. ومّم��ا اأجن��ز يف هذا 

ال�شياق:

- اإن�شاء اأبراج مراقبة ورمي على امتداد 

حميط املخيم.

- يف اجلهة ال�شرقية ملخيم عني احللوة، 

مّت تدعيم الكون�شرتينا املوجودة، واإن�شاء 

مع  �شائك  �شريط  يعلوه  حديدي  �شياج 

نقاط  تثبيت  اإىل  اإ�شافة  جّرارة،  بوابات 

دخول  ل�شبط حركة  تفتي�س حمكمة 

�شارع  امتداد  على  وخروجهم  الأف���راد 

كوع  حتى  النبعة  حملة  ومن  ق�شب. 

الطيار )جبل احلليب( مت تاأهيل اجلدار 

�شريط  يعلوه  اآخ��ر  ج��دار  واإن�شاء  القائم 

�شائك.

للمخيم  ال�����ش��م��ال��ي��ة  اجل��ه��ة  يف   -

عني  تعمر  احلكومي-  )امل�شت�شفى 

احللوة(، بو�شر بت�شنيع ممرات اإ�شمنتية 

مركز  من  الع�شكريني  انتقال  توؤّمن 

اإىل اآخر بحرية واأمان، ومّت تدعيم ال�شور 

�شياج  باإن�شاء  البدء  اإىل  اإ�شافًة  القائم، 

له،  املجاورة  املباين  عن  املخّيم  يف�شل 

مراقبة  بنقاط  ال�شياج  يجهز  اأن  على 
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وانطلقنا اإىل اجلولة

وحت�سينات

قطاع انت�سار اللواء



نة. ومراكز رمي حم�شّ

واجل��ن��وب��ي��ة  ال�����ش��رق��ي��ة  اجل��ه��ة  يف   -

املقاب��ر(   - احللي��ب  )جب��ل  للمخيم 

طري��ق  اإن�ش��اء  عل��ى  الل��واء  يعم��ل 

حمدول��ة  طري��ق  م��ع  م�شّي��ج،  دائ��ري 

�شري��ط  م��ع  اآخ��ر  و�شي��اج  للدوري��ات 

كون�شرتين��ا، اإ�شاف��ة اإىل اأب��راج مراقب��ة 

ورم��ي مت�شل��ة بالنظ��ر.

درا�شة  ُو�ِشَعت  الغربية،  اجلهة  يف   -

املخيم عن حميطه،  يف�شل  دائري  ل�شور 

وقد اأجنز دفرت ال�شروط اخلا�س به واأ�شبح 

جاهًزا للتنفيذ.

اجلهوزية لي�شت خياًرا!

يفتخر  اللواء  اأّن  ا�شحق  العميد  يوؤّكد 

اأي  ملواجهة  اجلاهزين  بع�شكرّييه، 

عالًيا  م�شتوًى  بلوغهم  ويوؤّكد  خطر، 

دّق��ة  بف�شل  واجلهوزية  الح��رتاف  من 

التدري��ب وكثافت��ه ومهنّيت��ه. فك��ل 

نق��اط  توّف��ر  التدري��ب  يف  عرق  نقط��ة 

التدريب  وخّطة  املعرك��ة.  اأثن��اء  يف  دم 

يكون  ب��اأن  تق�شي  اللواء،  يف  املعتمدة 

ومعنوًيا  فكرًيا  ج��اه��ًزا،  الع�شكري 

وذخرته  و�شالحه  وبعتاده  وج�شدًيا، 

لي�شت  فاجلهوزية  وم��راك��زه،  واآلياته 

خياًرا، بل واجب.

يف  ت��دري��ب��ات  ال��ل��واء  عنا�شر  ي��ت��اب��ع 

واأهّمها: خمّيم على  املجالت  خمتلف 

�شعيد �شرية/ لفيف فرعي باإ�شراف فريق 

اأمركي  ت��دري��ب 

م������رك������ز  يف 

دورات  ال��زه��راين، 

الأع��وان  لل�شباط 

الف�شائل  اآم����ري 

)م��راق��ب��ة ن��ران، 

هاون عيار 81 و82 

جل�شات  م��ل��م(، 

على  ت��دري��ب��ي��ة 

 AT4 ال����ق����اذف 

عيار 84 ملم، دورة 

لل�شباط  مت��ّر���س 

دورات  الأح���داث، 

على الأ�شلحة الإجمالية، قراءة خرائط، 

اإ�شارة، وتاأليل.

رمايات  الع�شكرّيون  ينّفذ  كذلك 

اخلفيفة  وبالأ�شلحة  احلية  بالذخرة 

دورات  اإىل  اإ�شافة  والثقيلة،  واملتو�شطة 

ال�شوق الع�شكرية واملكاتب الدرا�شية يف 

خمتلف الخت�شا�شات.

اإىل كل ما �شبق، يوا�شل اللواء ن�شاطه 

املحا�شرات  اإلقاء  خالل  من  التوجيهي 

ثالًثا بني  وقد حّل  والإيجازات،  واملقالت 

قطع اجلي�س املنت�شرة من حيث الإر�شاد 

مهّماته  تثنيه  ول  املعنوي.  والتوجيه 

م�شوؤولية كبر عن  املت�شّعبة يف قطاع 

على  فهو  الريا�شية،  الإجن��ازات  حتقيق 

يف  الأول  املركز  يف  �شّنف  املثال،  �شبيل 

واخرتاق  الفرق  ل�شباقات  اجلي�س  بطولة 

الثالث  املركز  ويف   ،2015 للعام  ال�شاحية 

يف بطولة اجلي�س لكرة القدم.

حتقيق 

ع�سكري
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توجيهات

وتعليمات

متابعة احليثّيات



لكل م�شكلة حّل

عمل  تعرت�س  التي  ال�شعوبات  هي  ما 

اللواء وتعرقل تنفيذ مهّماته؟

نواجه  ا�شحق،  الركن  العميد  يقول 

تذليلها  على  نعمل  ولكّننا  ال�شعوبات 

التي ت�شع يدها على  القيادة  بدعم من 

املعرفة  حق  حاجاتنا  وتعرف  اجل��رح، 

تنفيذ  بغية  لتاأمينها  جاهدًة  وت�شعى 

هذا  وعلى  اأف�شل.  ب�شكٍل  املهمات 

عديد  حتقيق  على  العمل  يتّم  الأ�شا�س 

الدائمة  املراقبة  توفر  وعلى  اأك���رب، 

حميط  يف  كافية  حت�شينات  واإق��ام��ة 

املخّيَمني...

من  يكفي  ما  وج��ود  عدم  اإىل  ونظًرا 

اآلت التفتي�س احلديثة واأنظمة املراقبة، 

تكثيف  على  ال��ل��واء  وح���دات  تعمل 

فرع  مع  وبالتن�شيق  ونهاًرا  لياًل  املراقبة 

اإىل  اإ�شافًة  اجلنوب،  منطقة  خمابرات 

الت�شّدد يف التدقيق على احلواجز، واإقامة 

التح�شينات...

عقود ومهمات

مبني  ل��ّل�����واء  امل�����ش��ّرف  احلا�ش�ر  ه��ذا 

وحافل  ع��ري��ق  ت��اري��خ  على  �����س  وم��وؤ���شّ

يف  الفاعلة  وامل�شاركات  ب��الإجن��ازات 

وحتى  تاأ�شي�شه  منذ  حا�شمة  مهمات 

�شعار  ع�شكرّيوه  حمل  وق��د  ال��ي��وم. 

وتنفيذ  واردة،  حلظة  كل  يف  »ال�شهادة 

املهّمة مقّد�س...«.

اأّم����ن  و1976   1972 ال���ع���اَم���ني  ب���ني 

ال��ل��واء ح��م��اي��ة امل��ن�����ش��اآت احل��ي��وي��ة يف 

�شركة   – )ال�����ش��دود  ال��ب��ق��اع  منطقة 

الإغاثة  باأعمال  وق��ام  الكهرباء...(، 

الثلوج،  تراكم  ب�شبب  املنطقة  قرى  يف 

وت�شّدى للم�شلحني يف جوار مدينة زحلة 

�شهيدان  له  �شقط  حيث   1975 العام  يف 

واأحد ع�شر جريًحا... 

يف العام 1978 اأ�شندت اإىل اللواء مهمة 

تعزيز جبهة اجلنوب تنفيًذا لقرار الأمم 

بان�شحاب  القا�شي   425 الرقم  املتحدة 

اجلنوب  اأرا�شي  من  الإ�شرائيلي  اجلي�س 

بفعالية  طالئعه  قاتلت  وقد  املحتلة، 

الإ�شرائيلي.  ال��ع��دو  ق��وات  �شد  مميزة 

مبهمة   1979 ال��ع��ام  يف  ال��ل��واء  و���ش��ارك 

الأو�شط  القطاعني  ل�شتعادة  التح�شر 

وو�شعت  اللبناين،  اجلنوب  يف  والغربي 

الطوارىء  ق��وات  بت�شرف  وحداته  بع�س 

الدولية. 

�شاركت  و1989،   1985 العاَمني  بني 

عمالنية  مب��ه��م��ات  ال��ل��واء  وح����دات 

والبقاع  اأمن يف مناطق اجلنوب  وحفظ 

قوى  واآزرت  لبنان،  وجبل  وبروت  الغربي 

مزروعات  تلف  مبهمة  الداخلي  الأمن 

ممنوعة يف ق�شاء بعلبك- الهرمل.

اللواء  نّفذ   ،1992 وحتى   1990 العام  من 

اجلنوب  منطقتي  يف  عمالنية  مهمات 

حفظ  يف  ���ش��ارك  كما  لبنان،  وجبل 

ويف  النيابية  النتخابات  خالل  الأم��ن 

عمليات اأمنية اأخرى اأ�شفرت عن �شبط 

واملمنوعات  الأ�شلحة  م��ن  كميات 

واملخدرات. 

اللواء عمليات  نّفذ  العام 1993،  خالل 
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تدريبات

وجهوزية دائمة



ح���ف���ظ اأم������ن وم��ه��م��ات 

ال���ب���ق���اع  يف  ع���م���الن���ي���ة 

وحداته  ت�شّدت  وقد  الغربي، 

يف  الإ�شرائيلية  لالعتداءات 

ت�شفية  »عملية  متوز  �شهر 

له  �شقط  حيث  احل�����ش��اب« 

�شهيد وجريحان. 

و1998   1994 ال��ع��ام��ني  ب��ني 

ك��ل��ف ال���ل���واء مب��ه��م��ات 

�شرقي  ق��ط��اع  يف  عمالنية 

���ش��ي��دا واإق��ل��ي��م ال��ت��ف��اح يف 

منطقة اجلنوب، حيث ت�شدى 

ع��ّدة  يف  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  للعدو 

مواجهات اأبرزها خالل عدوان »عناقيد 

الغ�شب«، وعمل على ب�شط �شلطة الدولة 

اإىل  والنازحني  املهجرين  عودة  وت�شهيل 

لق�شف  مراكزه  تعر�شت  وقد  قراهم، 

يف  وحداته  انت�شرت  بعدها  وج��وي.  بري 

قطاع امل�شوؤولية املحّدد له��ا يف منطق��ة 

ال�شم��ال. 

الكتيبة  �شاركت   ،2000 العام  خالل 

العمالنية  القيادة  التي كانت حتت   12

للواء امل�شاة اخلام�س باملهمة الع�شكرية 

التي نّفذت يف منطقة ال�شمال )ال�شنية( 

والإره��اب��ي��ني  امل�شّلحني  على  للق�شاء 

واإعادة الأمن وال�شتقرار اإىل املنطقة.

قطاع  الأول  اللواء  ت��وىّل  بعدها،  من 

من  وق�شم  اجلنوبية  ال�شاحية  ثم  املنت، 

بروت، وانتقل اإىل البقاع الغربي- را�شيا 

فالبقاع الأو�شط حيث نّفذ خالل �شهري 

متوز واآب من العام 2006 مهمات عديدة 

لبنان،  على  الإ�شرائيلي  العدوان  خالل 

امل�شابني  اإنقاذ  �شاهم يف عمليات  كما 

واجلرحى واإخالئهم.

كانت   ،2007 العام  يف  مهّماته  اأب��رز 

معركة  يف  عنا�شره  بع�س  م�شاركة 

املهّمة  هذه  اأعقب  البارد،  نهر  خميم 

لينتقل  البقاع،  يف  اأمنية  مهمات  عّدة 

�شيدا  منطقة  اإىل  ال��ل��واء  بعدها  م��ن 

يزال  ما  حيث   2010/2/23 من  اعتباًرا 

فيها لغاية تاريخه. 

اللواء معركة  يف حزيران 2013، خا�س 

احللوة-  عني  وتعمر  ع��ربا  منطقة  يف 

الإرهابي  م�شلحي  على  للق�شاء  �شيدا 

على  وح��دات��ه  وعملت  الأ���ش��ر،  اأحمد 

منازلهم  وده��م  الإره��اب��ي��ني  مالحقة 

امل��راج��ع  اإىل  وت�شليمهم  وتوقيفهم 

وال�شتقرار  الأم��ن  اإع��ادة  وعلى  املعنية، 

اإىل مدينة �شيدا وجوارها. وقد �شقط للواء 

�شهداء وجرحى وتعّر�س خل�شائر مادي��ة يف 

ه��ذه املعرك��ة.

اإرهابيون  اع��ت��دى   ،2013/12/15 ويف 

وقوع  اإىل  اأّدى  ما  الأويل،  حاجز  على 

�شفوف  يف  الطفيفة  الإ���ش��اب��ات  بع�س 

من  اث��ن��ني  مقتل  واإىل  الع�شكريني 

باجتاه  اآخرين  اثنني  وف��رار  الإرهابيني 

ا�شتباك  وق��ع  حيث  جمدليون،  بلدة 

اأوقفوا  الذين  م�شّلح بني عنا�شر احلاجز 

رتيب  ا�شت�شهاد  اإىل  ذلك  واأّدى  الفاّرين، 

من اللواء وعدد من اجلرحى.

مهّماته  تنفيذ  الأول  ال��ل��واء  يوا�شل 

اجلّبارة  اجلهود  بذل  ع�شكرّيوه  ويوا�شل 

يف  حتت�شد  منطقة  يف  الأم���ن  حلفظ 

اجلهود  هذه  اخلطر.  عوامل  جنباتها 

ا�شحق  ال��رك��ن  العميد  يقّدرها  التي 

القيادة  تقدير  مو�شع  اأن��ه��ا  وي��ع��رف 

واملواطنني على ال�شواء، يعُد بعدم ال�شماح 

لأي جهة بتخريبها...

حتقيق 

ع�سكري
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الأمن يف اليد الأمينة

�شعار اللواء ي��ت��األ��ف ���ش��ع��ار ل��واء 

من  الأول  امل�������ش���اة 

قلعة  اأعمدة  هما:  مّت�شلني  ق�شمني 

منطقة  معامل  اأب��رز  وه��ي  بعلبك، 

ومتركز،  اللواء  اأن�شئ  حيث  البقاع 

الوطن.  �شعار  وهي  اخل�شراء  والأرزة 

ويجمع ال�شعار بذلك ما بني عظمة 

قلعة بعلبك و�شمودها عرب التاريخ، 

واللواء  الزمن،  عرب  الأرز  خلود  وبني 

وهذه  اخللود  ه��ذا  من  يّتخذ  الأول 

العظمة مثاًل يحتذي به.







اإعداد:

نينا عقل خليل

يًدا بيد

59 العدد 369

جلنة تن�سيق ودعم 

ن�ساطات اأبناء ال�سهداء

غداء وم�شاعدات 

وبرنامج للمرحلة املقبلة

جان  ال��ع��م��اد  اجلي�س  ق��ائ��د  ب��رع��اي��ة 

قهوجي ممثاًل بالعميد اأ�شامة عط�شان، 

ن�شاطات  ودع��م  تن�شيق  جلنة  اأقامت 

حفل  اللبناين،  اجلي�س  �شهداء  اأب��ن��اء 

الع�شكريني  عائالت  اإليه  دعت  غداء 

ترفيهية  ن�شاطات  تخلّله  ال�شهداء، 

من   500 لنحو  مادية  م�شاعدات  وتقدمي 

اأبناء ال�شهداء.

باحل�شور،  عط�شان  العميد  رّحب  وقد 

على  الحتفال  على  القّيمني  �شاكًرا 

ال�شيدة  األقت  ثّم  النبيلة.  مبادراتهم 

ال�شهيد  املقدم  اأرملة  اخلوري  با�شكال 

رئي�شة  با�شم  كلمة  �شلوم  ابراهيم 

مدلج،  قهوجي  جوانا  ال�شيدة  اللجنة 

للمرحلة  برناجمها  خاللها  عر�شت 

قيادة  اإىل  بال�شكر  وتوّجهت  املقبلة، 

املتوا�شلة  م�شاندتها  على  اجلي�س 

اأ�شحاب  جميع  اإىل  كما  جلهودها، 

املعنوية  وقفاتهم  على  البي�شاء  الأي��ادي 

واملادية اإىل جانب اأفراد عائالت ال�شهداء.
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�سة  موؤ�سّ

ال�سهيد العاقوري 

تكّرم داعميها

ح�شاد اخلري 

وفري

اجلي�ش  قائد  برعاية 

قهوجي  جان  العماد 

الركن  بالعميد  ممثاًل 

مروان عي�شى، اأقامت 

�شبحي  ال�شهيد  املغوار  املقدم  موؤ�ش�شة 

»كال�شيك  مطعم  يف  ع�شاًء  العاقوري، 

بينهم  ومن  لداعميها،  �شور  تريو�ش«- 

واأمنية  ع�شكرية  و�شخ�شيات  �شفراء 

واجتماعية ورجال اأعمال... 

جنوب  قطاع  قائد  الع�شاء  يف  �شارك 

العميد  خليل،  اأبو  �شربل  العميد  الليطاين 

العام  املدير  ممثاًل  اخلوري  ميالد  الركن 

لقوى االأمن الداخلي، املقدم عبدو خليل 

االإقليمية  اجلنوب  منطقة  قائد  ممثاًل 

الع�شكري  امللحق  الداخلي،  االأم��ن  يف 

االإيطايل اجلرنال بيرتو مونتيدورو، وعدد 

ممثل  الدولية،  الطوارئ  قوات  �شباط  من 

رئي�شة  جانب  اإىل  اليونانية،  ال�شفارة  عن 

من  وعدد  العاقوري  ليا  ال�شّيدة  املوؤ�ش�شة 

واالجتماعية  الع�شكرية  ال�شخ�شيات 

البلديات  وروؤ�شاء  واالإعالمية  والفنية 

واملخاتري.

كلمة  ثم  افتتاًحا،  الوطني  الن�شيد 

�شالمة  �شربل  الإعالمي  احلفل  مقّدم 

ال���ذي حت���ّدث ع��ن ال��راب��ط امل��ت��ني ال��ذي 

اللبناين،  باجلي�س  اجلنوب  اأهل  يجمع 

م�شًرا اإىل الت�شحيات التي قّدمها خرة 

�شباب هذه املنطقة من اأجل لبنان. 

بعدها األقى العميد عي�شى كلمة قائد 

اجلي�س، فقال:

ممثاًل  بينكم  اأق��ف  اأن  »ي�شّرفني 

رعاية  يف  قهوجي،  العماد  اجلي�س  قائد 

املحبة  مب�شاعر  الناب�س  احلفل  ه��ذا 

اإن��ه اأح��د ل��ق��اءات ح�شاد  والإخ��ال���س. 

املقدم  موؤ�ش�شة  بذوره  زرعت  الذي  اخلر، 

يف  النا�شطة  العاقوري  �شبحي  ال�شهيد 

ومعها  والإن�شاين،  الجتماعي  املجالني 

البي�شاء،  الأي��ادي  اأ�شحاب  من  العديد 

والوجوه �شطر دعم  القلوب  الذين مّيموا 

عائالت الع�شكريني ال�شهداء، والوقوف 

اإىل جانبهم لتخطي امل�شاعب والأعباء، 

اجلي�س  مع  الت�شامن  تاأكيد  وبالتايل 

الذي ي�شع يف �شّلم اأولوياته احلفاظ على 

بعائالتهم  واله��ت��م��ام  ال�شهداء  اإرث 

الكبر  ن�شيبها  نالت  التي  الكرمية، 

ال�شرب  يف  املثال  واأعطت  الت�شحية،  من 

على الآلم واجلراح. 

اأيها الأخوة والأعزاء،

والبلدات  القرى  يف �شور وما حولها من 

تعّمدت مبالحم  التي  الأبّية،  اجلنوبية 

العدو  مواجهة  يف  والبطولة  ال�شمود 

على  وك��ان��ت  الغا�شب،  الإ�شرائيلي 

والعي�س  والتاآخي  الوطنية  ح�شن  الدوام 

حيًنا  بكم،  لقاوؤنا  يتجّدد  امل�شرتك، 

اجتماعي  ل�شاأن  واحدة  عائلة  كاأفراد 

نلتقي  اأخرى  واأحياًنا  اأو غره،  اإن�شاين  اأو 

واليد على الزناد ملواجهة هذا العدو...

اأيها احل�شور الكرمي،

�شبقت  التي  امل�شكورة  التح�شرات  اإّن 

التي  الطيبة  وامل�����ش��اع��ر  احل��ف��ل،  ه��ذا 

رافقته، والروح الوطنية التي اأحاطت به، 

جميعها كفيلة باإ�شفاء اأجواء النجاح 

عليه، والو�شول به اإىل الغاية املن�شودة، األ 

وهي تر�شيخ اأوا�شر التكامل والتعاون بني 



الأهلية  والهيئات  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 

اجلندي  ب��ني  وبالتايل  والجتماعية، 

واأخيه املواطن.

اأع���رّب فيه عن  ال��ذي  ال��وق��ت  اإن��ن��ي يف 

اأدع��وك��م  ب��ه،  تقومون  مب��ا  الع��ت��زاز 

اجلهود،  وتكثيف  ال�شواعد  �شّم  اىل 

فالظروف التي نعي�س يف ظّلها، والأزمات 

داهًما  ت�شتعل حولنا، متّثل خطًرا  التي 

وامل�شوؤولية  واحل���ذر،  اليقظة  ي�شتدعي 

امل��دين  امل��ج��ت��م��َع��ني  ب��ني  ه��ن��ا  �شاملة 

والع�شكري، لتجاوز هذه املرحلة احلرجة 

من تاريخ بلدنا...«. 

ال�شهيد  زوج��ة  ليا  �شكرت  ب��دوره��ا 

الذين  البي�شاء  اأ�شحاب الأيادي  العاقوري 

كان لهم ف�شل على املوؤ�ش�شة، اإذ قّدموا 

لها الدعم املادي واملعنوي كي ت�شيئ وجوه 

وزوجاتهم  واأمهاتهم  ال�شهداء  اأطفال 

ت بال�شكر قائد  بابت�شامة الأمل، وخ�شّ

الذي  الأب  العماد جان قهوجي  اجلي�س 

علي  وال�شّيد  ال�شهداء  عائالت  ح�شن 

ا�شماعيل �شاحب مطعم  »كال�شيك 

وتوىّل  املدعّوين  ا�شت�شاف  الذي  ترو�س« 

على  اأثنت  كما  الحتفال.  تنظيم 

عام  ب�شكل  اجلنوب  اأه��ل  ت�شحيات 

و�شكرت  خا�س  ب�شكل  �شور  واأه���ل 

دعمهم موؤ�ش�شة العاقوري. 

عن  وثائقي  ُعر�س  الكلمات،  بعد 

ال�شهيد  موؤ�ش�شة  ون�شاطات  اجلي�س 

�شة  املوؤ�شّ رئي�شة  وقّدمت  العاقوري، 

ال���دروع  عي�شى  وال��ع��م��ي��د 

للمحتفى  ال��ت��ق��دي��ري��ة 

بهم.
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بيرتو  اجل��رال  لبنان  يف  الإيطايل  الع�شكري  امللحق 

الأو�شط  ال�شرق  بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  مونتيدوري، 

واأفريقيا ال�شّيد علي حجيج، ومدير البنك يف �شور ال�شّيد 

ح�شن جونيه، ممثل ال�شفارة اليونانية يف لبنان خري�شتو اليفيزوبولو�س، 

ابراهيم،  عبا�س  النقيب  بروتا،  جرولمو  الإيطايل  الأعمال  رجل 

احلاج م�شطفى يون�س، ال�شادة: علي هاين �شرور رئي�س بلدية البازورية، 

و�شام  املمثل  �شالمة،  �شربل  الإعالمي  ر�شى،  وحميد  رحال،  ح�شني 

�شباغ والفنان �شركي�س رفول.

املكّرمون



كما يف كل �شنة، مل يَكد املارد االأبي�ش يلقي بظالله على جبال لبنان، 

�شة املقّدم ال�شهيد املغوار �شبحي العاقوري اإىل تنظيم  حتى �شارَعت موؤ�شّ

االأوالد  �شباط(.   21 وحتى   19 )من  اجلي�ش  �شهداء  الأوالد  �شتوي  خمّيم 

مدر�شة  ا�شتقبلتهم  �شنة(،  و18   13 )بني   60 نحو  عددهم  بلغ  الذين 

التزّلج يف االأرز ب�شخ�ش قائدها العميد خالد حمود، الذي رافقهم يف كل 

ن�شاطاتهم واأ�شرف �شخ�شًيا عليها.

الهدف الرئي�س لهذا املخّيم 

الأولد  تعليم  كان  ال�شنوي 

ريا�شة التزّلج على الثلج.

ت�شّلموا  و���ش��ل��وا،  اأن  م��ا 

اخلا�شة  وال��ث��ي��اب  امل��ع��ّدات 

مدر�شة  م��ن  الريا�شة  بهذه 

قلياًل،  ا���ش��رتاح��وا  ال��ت��زل��ج. 

ذهبوا  ثم  اأغرا�شهم،  بوا  و�شّ

العميد  املدر�شة  قائد  برفقة 

 Paradise حمود اإىل منتجع

حيث  طوق،  ملحم  ل�شاحبه 

ترفيهية  �شهرة  لهم  َمت  ُنظِّ

رق�����ش��وا خ��الل��ه��ا وف��رح��وا 

املو�شيقّية اجلميلة.  بالأجواء 

�شكرت  ال�شهرة،  ختام  ويف 

لدعمه  طوق  ال�شّيد  �شة  املوؤ�شّ

ال�شهداء،  ولأولد  لها  الدائم 

و�شّلمه العميد حمود كتاب 

�شكٍر من قيادة اجلي�س.

ا�شتيقظ  ال��ت��ايل،  ال��ي��وم  يف 

الباكر،  ال�شباح  من  الأولد 

هنا  ك���ان���ت  ف��ال�����ش��م�����س 

ل���ش��ت��ق��ب��ال��ه��م ب��اأ���ش��ّع��ت��ه��ا 

ال���ق���وي���ة وال��ط��ق�����س ك��ان 

مبخّيٍم  لال�شتمتاع  مثالًيا 

بحما�شٍة  الثلج.  على  رائ��ٍع 

و�شحكٍة ل تفارق وجوههم، 

التزّلج  حلبة  اإىل  ت��وّج��ه��وا 

�شامي  ال�شّيد  يقّدمها  التي 

�شة،  املوؤ�شّ لأولد  �شنوًيا  طوق 

ع�شكرّيون  راف��ق��ه��م  وق���د 

لتدريبهم  التزّلج  مدر�شة  من 

الذي  حمود  العميد  باإ�شراف 

ل�شاحب  �شكٍر  كتاب  قّدم 

احللبة با�شم قيادة اجلي�س.

ان��ت��ه��ى ال���ي���وم ال��ت��دري��ب��ي 

حلبة  الأولد  وغ���ادر  الأول، 

وقت  فقد حان  برتّدد،  التزّلج 

خمّيمات
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�شة العاقوري يخّيمون يف مدر�شة التزّلج اأبناء ال�شهداء وموؤ�شّ
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الأرز.  �شباط  ن��ادي  يف  الغداء 

بعد  ب�شهية  اأك��ل��وا  هناك 

ارتاحوا  بذلوه،  الذي  املجهود 

نزهٍة يف  ثم خرجوا يف  قلياًل 

الأقدام.  على  �شًرا  الطبيعة 

لهم  ��ت  �����شَ ُخ�����شِ امل�����ش��اء  ويف 

�شهرًة فنّية يف مدر�شة التزّلج، 

الفنان  عام  ككل  اأحياها 

ت�شّلم  ال��ذي  رف��ول  �شركي�س 

لإدخاله  �شكر  كتاب  بدوره 

البهجة اإىل قلوب الأولد.

ياأتَي  ب��اأن  الأولد  يرغب  مل 

املخّيم،  م��ن  الأخ���ر  ال��ي��وم 

على  ال��ت��دّرب  ة  ح�شّ لكن 

ي��ت��زّودون  جعلتهم  ال��ت��زّل��ج 

املزيد من الفرح.

ب��اح��ة  اخل���ت���ام ك����ان يف 

حيث  ال���ت���زّل���ج،  م��در���ش��ة 

����ش���ك���رت ال�������ش���ّي���دة ل��ي��ا 

حمود  خالد  العميد  العاقوري 

باأولد  ال�شتثنائي  لهتمامه 

ال�شهداء الذين �شعروا اأنهم يف 

كل  على  فح�شلوا  بيتهم، 

واحتياجاتهم.  متطّلباتهم 

عمل  فريق  �شكرت  كما 

دائًما  ي�شعى  ال��ذي  �شة  املوؤ�شّ

تنظيم  عرب  الأف�شل  لتاأمني 

كل  يف  املمّيزة  الن�شاطات 

املنا�شبات.
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واأبحاث

67 العدد 369

ال�سركات الع�سكرية 

والأمنية اخلا�سة:

�أذرع طويلة 

ملهمات خمتلفة 

جماعة  هي  احلديثة  »ال��دول��ة 

�سرعية  يف  احل��ّق  حتتكر  ب�سرية 

حدود  داخل  املادية  القوة  ا�ستخدام 

معينة«.

الفيل�سوف ماك�س فيرب

�لأمنية  �ل�شركات  �شعود  ب��ات 

 Private �خلا�شة  و�لع�شكرية 

 Military and Security
Companies، كفاعل دويل - من 
م�شهد  يف  بقوة  حا�شًر�   - �لدول  غري 

�لعالقات �لدولية يف عاملنا �ليوم، وهو 

ما يطرح �أ�شئلة حول �شرعية دور هذه 

تهديدها  �حتمال  وحول  �ل�شركات، 

�لأمة  يقوم عليها مفهوم  �لتي  �لأ�ش�س 

بد�أت  دول  فثمة  �حلديثة.  �لدولة   -

تقوم بخ�شخ�شة �لإمكانات و�لطاقات 

 ،Outsourcing و»تعهيدها« 

مو�طنيها،  �أمن  حفظ  يف  ل�شتخد�مها 

معار�شيها.  �شد  �حل��روب  ل�شّن  �أو 

ميز�نياتها  يف  �لتوفري  بهدف  وذلك 

وتخفيف �لأعباء �ملادية و�لب�شرية عن 

�لأعمال  ببع�س  للقيام  �أو  كو�هلها، 

بها  تقوم  �أن  ترغب  ل  قد  �لتي  �ل�شرية 

ب�شكل مبا�شر ور�شمي �أو علني. 

كيانات جتارية

بني  امل��ث��ارة  اجلدلية  من  الرغم  على 

كرثة من الباحثني والدار�سني والقانونيني 

اأو  �سرعية  حول  واملتمولني،  وال�سيا�سيني 

قانونية اأعمال ال�سركات 

ال��ع�����س��ك��ري��ة والأم��ن��ي��ة 

اخل��ا���س��ة واأ���س��خ��ا���س��ه��ا، 

ف����اإّن ه���ذه ال�����س��رك��ات 

جتارية  كيانات  تعترب 

خ��ا���س��ة ت��ق��ّدم خ��دم��ات 

اأمنية.  و/اأو  ع�سكرية 

البع�ض  تو�سيف  ع��ن  النظر  وب��غ�����ضّ 

اأو  »امل��رت��زق��ة«،  م��ن  ك�سركات  لها 

ك�سركات  لنف�سها  ه��ي  تو�سيفها 

البع�ض  عند  تعترب  فاإنها  »م��ق��اولت«، 

القت�سادية  ال��ع��ومل��ة  جت��ّل��ي��ات  اإح���دى 

واإحدى  وال�سيا�سية  والأمنية  الع�سكرية 

اخلدمات  تقدمي  تتعهد  وهي  اأذرعها. 

خا�ض،  ب�سكل  والأمنية  الع�سكرية 

وحماية  م�سّلحني  ح��را���ض  توفري  م��ن 

الأ�سخا�ض والأعيان، مثل القوافل واملباين 

نظم  و�سيانة  الأم��اك��ن،  من  وغريها 

الأ�سلحة وت�سغيلها، واحتجاز امل�سجونني 

للقوات  امل�سورة  وتقدمي  وا�ستجوابهم، 

املحلية واأفراد الأمن اأو تدريبهم.

كيف ن�شاأت؟

تاأ�سي�ض  بداية  اأن  الباحثني  بع�ض  يرى 

بعد  ما  لفرتة  يعود  الأمنية  ال�سركات 

احلرب العاملية الثانية، وذلك بعد تاأ�سي�ض 

�سركة »داين كورب« DynCorp على 

يف  القدامى  املحاربني  من  جماعة  اأيدي 

العام  يف  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 

1946. ويرى البع�ض الآخر اأنها تعود لفرتة 

املا�سي،  القرن  من  ال�ستينيات  منت�سف 

الإنكليزي  الكولونيل  اأن�����س��اأ  ح��ني 

�سرتليتغ  ديفيد  ال�سري  ال�سكتلندي 

انرتنا�سيونال  غ���ارد  »ووت�����ض  �سركة 

 »Watch Guard International
دول  لبع���ض  خدماته��ا  قدم��ت  والت��ي 

اخللي��ج.

تزايد الطلب على خدمات ال�سركات 

والأمنية اخلا�سة منذ نهاية  الع�سكرية 

احلرب الباردة، فتحّولت يف الوقت احلا�سر 

وا�سعة  مروحة  تقّدم  كربى  �سناعة  اإىل 

يّوظف  اأن  ا�ستدعى  اخلدمات، مما  من 

موظف.   100.000 على  يزيد  ما  بع�سها 

ال��دويل  امل��وق��ف  تطور  اإىل  اأدى  م��ا  وه��ذا 

منها تطوًرا ملحوًظا متّثل يف �سعيه اإىل 

تطوير  اأو  قانونية،  كيانات  حتويلها 

عملها،  تنّظم  التي  القانونية  الأط��ر 

وكذلك قبول م�ساركتها يف عمليات 

لحقة  مرحلة  يف  ال��دويل  ال�سالم  حفظ 

وبخا�سة يف اأفريقيا.

كبري  ع��دد  ال��ي��وم  ال��ع��امل  يف  ينت�سر 

الأمنية  ال�سركات  من 

العمالقة  والع�سكرية 

من  ال��ع��دي��د  تتخذ  ال��ت��ي 

اخلم�ض  القارات  يف  الدول 

مراكز لن�ساطها العملي. 

بع�ض  وفق  اأ�سهرها  ولعل 

امل��راج��ع، »ب���الك ووت��ر« 
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 G4S والربيطانية  املعروفة،  الأمريكية 

ف اأكرث من  التي تن�سط يف 125 دولة، وُتَوظِّ

 Securitas 600 األف موظف، وال�سوي�سرية

ف  التي متار�ض ن�ساطها يف 45 دولة، وُتَوظِّ

كذلك  موظف.  األف   250 جمموعه  ما 

 Scopex الفرن�سية  ال�سركة  متار�ض 

من  كبري  عدد  يف  تامة  بحّرية  عملها 

اأو  واآ�سيا من دون ح�سيب  اأفريقيا  اأقاليم 

بني  تن�سيق كبري  وذلك يف ظل  رقيب؛ 

روؤ�ساء دول اأفريقيا، التي يحمل عدد كبري 

من �سيا�سييها اجلن�سية الفرن�سية.

مثل،  ���س��رك��ات  ذل���ك،  اإىل  ي�����س��اف 

و»ا�سكارد  الأمريكية  »هاليبورتن« 

ج����ريم����ان« الأمل���ان���ي���ة، و»دي���ف���ي���ون 

اجلنوبية  الأمريكية  انرتنا�سيونال« 

)ب����ريو(، و»اإك��زك��ي��ت��ي��ف اآوت��ك��م« 

اجل��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ة، ث��م »���س��ان��دلي��ن 

دفان�ض«  و»اآي��ج��ي�����ض  اإن��رتن��ا���س��ي��ون��ال« 

الربيطانيتان.

عربية  �سركات  ع��دة  ا  اأي�سً وهناك 

�سغرية مثل »فالكون« و»كري �سرفي�ض« 

و»�سكيورتي«  م�سر،  يف  و»كوماندوز« 

احلرا�سة  �سوؤون  تتوىل  والتي  لبنان،  يف 

واملرافق  ال�سخ�سيات  لبع�ض  واملرافقة 

اإىل  ترقى  ل  ال�سركات  وه��ذه  اخلا�سة، 

والع�سكرية  الأمنية  ال�سركات  م�ساف 

حيث  من  العامل  يف  الأخ���رى  الكربى 

حجمها ومهماتها واأدوارها على ال�سواء.

�ملهمات

ال�سركات  �سناعة  م��ف��ه��وم  ي�سري 

الع�سكرية والأمنية اخلا�سة ب�سورة عامة 

اإىل �سركات جتارية تربم عقوًدا قانونية 

Contracts، تهدف بالأ�سا�ض اإىل حتقيق 
خدمات  من  تقّدمه  ما  مقابل  الربح 

ن�ساطها  وي�سمل  الأمني.  باملجال  تتعلق 

متعلقة  ع�سكرية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 

بالتخطيط ال�سرتاتيجي، وال�ستخبارات، 

البحري  اأو  الربي  وال�ستطالع  والتحقيق، 

الطريان  عمليات  وكذلك  اجل��وي،  اأو 

والدعم  نوعها،  كان  ا  اأيًّ

للقوات  والتقني  امل���ادي 

من  وغ��ريه��ا  امل�سّلحة، 

الأن�سطة ذات ال�سلة والتي 

النغما�ض  اإىل  تتطور  قد 

ال��ن��زاع��ات  يف  امل��ب��ا���س��ر 

يف  العملياتية  وامل�ساركة 

احلرب. وت�سمل اخلدمات 

خا�ض،  ب��وج��ه  الأم��ن��ي��ة 

واحلماية  احلرا�سة  توفري 

لالأ�سخا�ض  امل�سّلحتني 

مثل  وامل���م���ت���ل���ك���ات، 

القوافل واملن�ساآت، و�سيانة 

وت�سغيلها  الأ�سلحة  نظم 

واح���ت���ج���از ال�����س��ج��ن��اء 

والتحقيق معهم، وتقدمي 

املحلية  للقوات  ال��ت��دري��ب  اأو  امل�����س��ورة 

وملوظفي الأمن.

من  ق�سم  يرتبط  امل�سادر،  بع�ض  وف��ق 

هذه ال�سركات باأجهزة خمابرات عاملية 

»�سرية«  خدمات  يقّدم  حيث  ك��ربى 

اأو  لها،  التابعة  ال��دول  �سيا�سات  تخدم 

يتوىل القيام باأعمال »قذرة« مل�سلحتها، 

يف معظم دول العامل.

ه��ذه  م��ن  ع���دد  ي�سطلع  امل��ق��اب��ل  يف 

ال�سركات املتخ�س�سة، مبهمات مل�سلحة 

ال��دويل  الأم���ن  وجمل�ض  املتحدة  الأمم 

وي�سارك يف بع�ض عمليات حفظ ال�سالم 

موظفي  وحماية  الألغام،  ونزع  ال��دويل، 

وتنقالتهم،  ومقراتهم  املتحدة  الأمم 

امل�ساعدات  ق��واف��ل  حماية  وك��ذل��ك 

النزاع حول  بوؤر  العديد من  الإن�سانية يف 

العامل، وبخا�سة يف اأفريقيا، من ال�سودان 

و�سرياليون  ومايل  ونيجرييا  ال�سومال  اإىل 

وغريها.

�أهم �ل�شركات

ال�سركات  ع�سرات  العامل  يف  تنت�سر 

وتتبعها  الكربى  والع�سكرية  الأمنية 

مئات من ال�سركات امللحقة وامل�ساعدة، 

ولعل اأهمها واأكرثها �سهرة ثالثة هي:

�أو   »BLACKWATER ووتر  • »بالك 

 :Xe Services
ا�سم  ���س��اب��ًق��ا حت��ت  ت��ع��رف  ك��ان��ت 

�سركة  وه��ي   ،Academi اأك��ادمي��ي 

تقّدم خدمات اأمنية وع�سكرية، وتعترب 

الع�سكرية  ال�سركات  اأب��رز  من  واح��دة 

اخلا�سة يف الوليات املتحدة، وقد تاأ�س�ست 

الأمريكية  القوانني  وفق   1997 العام  يف 

و�سركات  م�سانع  باإن�ساء  ت�سمح  التي 

من  ال��رغ��م  وعلى  خا�سة.  ع�سكرية 

ذلك فقد تعر�ست لنتقادات وا�سعة بعد 

ن�سر كتاب »مرتزقة بالك ووتر.. جي�ض 

تدعم  اأنها  ذك��ر  ال��ذي  اخلفي«،  بو�ض 

اجلي�ض الأمريكي يف العراق واأن جنودها 

حتميهم  ال��ت��ي  باحل�سانة  يتمتعون 

هذه  وتقدم  الق�سائية.  املالحقات  من 

ال�سركة خدماتها من تدريب وعمليات 

وي��راوح  والأف����راد،  للحكومات  خا�سة 

معدل الدخل اليومي للعاملني فيها بني 

300 و600 دولر.

موؤ�س�ض ال�سركة هو ال�سابط ال�سابق يف 

اإريك   SEAL اخلا�سة  البحرية  القوات 

برن�ض، اأما رئي�سها فهو غاري جاك�سون 

اأحد �سباط القوات اخلا�سة �سابًقا التابعة 

 .Navy Seals الأم��ريك��ي��ة  للبحرية 

وتقول ال�سركة اإنها متتلك اأكرب موقع 

ال��ولي��ات  يف  وال��رم��اي��ة  للتدريب  خا�ض 
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حيث  املتحدة، 

مي�����ت�����د ف�����وق 

 28 م�������س���اح���ة 

ولية  يف  كلم2 

نورث كارولينا. 

وق��د ف��ازت ب��اأول 

الوليات  حكومة  مع  الأمنية  عقودها 

املدمرة  تفجري  بعد   2000 العام  يف  املتحدة 

ال�سواحل  ق��رب  »ك���ول«  الأم��ريك��ي��ة 

يف  رئي�سها  قال   2004 العام  ويف  اليمنية. 

توّقع  ال�سركة  »اإن  �سحفي،  حديث 

لتقدمي  اأجنبية،  حكومات  مع  عقوًدا 

حكومة  مب��واف��ق��ة  اأم��ن��ي��ة  خ��دم��ات 

�سحيفة  وكتبت  املتحدة«.  ال��ولي��ات 

ما  نف�سه،  العام  يف  بو�ست«  »وا�سنطن 

قد  املتحدة  الوليات  حكومة  اأّن  مفاده 

)مغاوير(  ع�سكرية  فرقة  ا�ستاأجرت 

واجلنود  املوظفني  حلماية  النخبة  من 

وقالت  العراق.  يف  ال�ستخبارات  و�سباط 

اإن و�سفهم باملتعاقدين الع�سكريني مع 

احلكومة لي�ض دقيًقا، والو�سف ال�سحيح 

اإر�سال  هو »جنود مرتزقة« وحتدثت عن 

الآلف منهم اإىل العراق.

ت��ع��ت��رب ���س��رك��ة ب���الك ووت����ر امل��ث��ال 

به  ت�سطلع  اأن  مي��ك��ن  مل��ا  الأب�����رز 

فقد  مهمات،  من  املماثلة  ال�سركات 

يف  الع�سكرية  الأع��م��ال  يف  �ساركت 

اأخرًيا  ا�سمها  وبرز  واأفغان�ستان،  العراق 

كم�سارك يف حرب اليمن 2015 و2016 اإىل 

والتحالف«  احلكومية  »القوات  جانب 

�سد احلوثيني.

بيانات  قاعدة  ال�سركة  هذه  متلك 

القوات  م��ن  �سابق  جندي   21000 لنحو 

على   الع��ت��م��اد  ت�ستطيع  اخل��ا���س��ة 

خدماتهم، ولديها جتهيزات ع�سكرية 

اجليو�ض  متتلكه  عّما  تقل  ل  متطورة 

م�سادر  ك�سفت  كذلك  النظامية. 

دور  جت��دد  ع��ن   ،2015 اآذار  يف  عراقية 

وقيامها  اخلا�سة،  الأمنية  ال�سركات 

مب�ساعدة القوات العراقية يف عملياتها 

»داع�����ض«  تنظيم  ���س��د  الع�سكرية 

لهذه  لأّن  املتحدة،  الوليات  من  بدعم 

ال�سركات قوات متخ�س�سة يف عمليات 

حروب الع�سابات، ومكافحة الإرهاب.

 G4S) = (Group 4) �إ�س  فور  جي   •
 :(Securicor

هي �سركة للخدمات الأمنية، متعددة 

اجلن�سيات بريطانية الأ�سل، تاأ�س�ست يف 

العام 2004، وتو�سف باأنها اأكرب »جي�ض 

يف  الرئي�ض  مقّرها  ال��ع��امل،  يف  خا�ض« 

وي�ست  يف  لندن  جنوب  الواقعة  ك��رويل 

�سا�سك�ض.

ف  تعترب هذه ال�سركة ثالث اأكرب موِظّ

مارت  وول  بعد  العامل  يف  خا�ض  قطاع 

 657 من  اأك��رث  ولديها  وفوك�سكون، 

اأكرب  اأنها  على  وت�سّنف  موظف،  األف 

�سركة اأمنية يف العامل من حيث العوائد 

وقّدر  دول��ة   125 ت�سمل  التي  والعمليات 

مليار   6 بنحو   )2014( ال�سنوي  دخلها 

و848 مليون جنيه ا�سرتليني.

:Dyncorp • د�ينكورب 
واح��دة  وه��ي   ،1946 العام  يف  تاأ�س�ست 

اخلا�سة  الأمنية  ال�سركات  اأكرب  من 

�سخ�ض،  األف   17 نحو  توظف  العامل،  يف 

 4 بنحو   2010 العام  يف  عائداتها  وق��درت 

الرابطة  من  جزء  وهي  دولر،  مليارات 

متثل  التي  ال�سالم  لعمليات  الدولية 

�سناعة  يف  الرئي�سيني  الالعبني  م�سالح 

الإن�سانية  والعمليات  وال�ستقرار  ال�سالم 

يف مناطق النزاع يف العامل.

 

موقف �لقانون �لدويل

ي�سري اخلرباء يف جمال اإدارة التهديدات 

ينطوي عليها  التي  اإىل اخلطورة  الدولية 

ه��ذه  لن�ساط  ق��ان��وين  تنظيم  غ��ي��اب 

ال�سروري  م��ن  اأن���ه  وي���رون  ال�����س��رك��ات، 

اأن�سطة  م  ُينظِّ ق��ان��وين  اإط���ار  اعتماد 

حتى  اخلا�سة،  الع�سكرية  ال�سركات 

ال�سركات  و�سًعا تفر�ض هذه  ل  ُت�سكِّ ل 

ما  ال��دول،  على  اإمالءاتها  خالله  من 

يجربها على التخلي عن دورها ال�سيادي 

ف�ساًل  الوطني،  الدفاع  وظيفة  تاأمني  يف 

ترافق  التي  ال�سيا�سية  العتبارات  عن 

ا�ستخدامها والتي توؤدي اإىل �سعوبة كبرية 

يف تطبيق ال�سروط اخلا�سة باملرتزقة على 

هذه ال�سركات.

يعترب القانون الدويل موظفي ال�سركات 

ا  اأ�سخا�سً اخلا�سة  والأمنية  الع�سكرية 

ال��ق��وات  اإىل  ين�سموا  مل  م��ا  م��دن��ي��ني، 

اإليهم  توكل  اأو  ال��دول  لإح��دى  امل�سلحة 

مهمات قتالية مل�سلحة جماعة م�سّلحة 

اأط���راف  م��ن  ل��ط��رف  تنتمي  منظمة 

الن�زاع. وقد حدد القانون الدويل الإن�ساين 

الع�سكرية  ال�سركات  موظفي  و�سع 

امل�سّلح على  النزاع  اخلا�سة يف  والأمنية 

وبال�ستناد  اأ�سا�ض كل حالة على حدة، 

اإىل طبيعة املهمات التي ي�ساركون فيها 

والظروف التي حتيط بها.

معايري جديدة

بهدف  دولية  م��ب��ادرات  ع��دة  اأُطلقت 

تو�سيح اأو اإعادة تاأكيد اأو تطوير معايري 

ال�سركات  اأن�سطة  تنّظم  دولية  قانونية 

�سيما  ول  اخلا�سة،  والأمنية  الع�سكرية 

التي  ال�سلوك  ملعايري  امتثالها  ل�سمان 

ال��دويل  ال��ق��ان��ون  م��ن  ك��ل  يعك�سها 

الإن�ساين وقانون حقوق الإن�سان، ولتمييز 

اأعمالها واأفرادها عن مفهوم »املرتزقة«.

وزارة  بني  م�سرتكة  مبادرة  اأدت  وق��د 

الدولية  واللجنة  ال�سوي�سرية  اخلارجية 

»بوثيقة  اخل��روج  اإىل  الأحمر  لل�سليب 

مونرتو« )Montreux(، ب�ساأن اللتزامات 

ال�سليمة  واملمار�سات  الدولية  القانونية 

ال�سركات  بعمليات  ال�سلة  ذات  للدول 
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اأثناء  يف  اخلا�سة  والأمنية  الع�سكرية 

اعتمدتها  والتي   ،)2008( امل�سلح  النزاع 

دولة   40 اأكرث من  الآن  دولة. وهناك   17

اأع��ادت  التي  الوثيقة  هذه  على  موّقعة 

احلالية  القانونية  اللتزامات  تاأكيد 

للدول يف ما يخ�ض ال�سركات الع�سكرية 

واأو���س��ت كذلك  والأم��ن��ي��ة اخل��ا���س��ة، 

باعتماد دليل للممار�سات ال�سليمة من 

عملًيا،  اللتزامات  تلك  تطبيق  اأجل 

الدويل  القانون  ملوجبات  المتثال  وتاأمني 

الإن�ساين.

�ملرتزقة

الأول  الربوتوكول  من   47 امل��ادة  وف��ق 

 )1949 جنيف  باتفاقيات  )امل��ل��ح��ق 

املتعلق بحماية �سحايا النزاعات الدولية 

يرد   ،1977 ال��ع��ام  يف  وال�����س��ادر  امل�سّلحة 

تعريف املرتزقة كما ياأتي:

ا،  - هو اأي �سخ�ض يجري جتنيده خ�سي�سً

ن��زاع  يف  ليقاتل  اخل���ارج  يف  اأو  حملًيا 

م�سلح.

يف  ومبا�سرة  فعاًل  ي�سارك  ال��ذي  هو   -

الأعمال العدائية.

لال�سرتاك  الأ�سا�سي  حمّفزه  يكون   -

الرغبة يف حتقيق  العدائية،  الأعمال  يف 

مغنم �سخ�سي، يقّدمه له طرف يف النزاع، 

ما  باإفراط  يتجاوز  مادي  بتعوي�ض  وعد  اأو 

والوظائف  الرتب  ذوو  املقاتلون  به  يوَعد 

لذلك  امل�سّلحة  ال��ق��وات  يف  املماثلة 

الطرف، اأو ما يدفع لهم.

- ل يكون من رعايا طرف يف النزاع، 

اأحد  عليه  ي�سيطر  اإقليم  يف  متوطًنا  ول 

اأطراف النزاع.

- لي�ض ع�سًوا يف القوات امل�سّلحة لأحد 

اأطراف النزاع.

- لي�ض موفًدا يف مهمة ر�سمية من قبل 

دولة لي�ست طرًفا يف النزاع بو�سفه ع�سًوا 

يف قواتها امل�سلحة.

مقّيًدا  للمرتزقة  التعريف  ه��ذا  ويعّد 

موظفي  على  يجب  اإذ  كبري،  حد  اإىل 

ال�����س��رك��ات ال��ع�����س��ك��ري��ة والأم��ن��ي��ة 

ال�سارمة  املعايري  بع�ض  ا�ستيفاء  اخلا�سة 

عليهم  ينطبق  لكي  وال��رتاك��م��ي��ة، 

رعايا  من  �سخ�ض  فاأي  املرتزقة.  تعريف 

مرتزًقا  يعد  ل  النزاع  اأط��راف  من  طرف 

ُيوظف  اأن  يجب  بل  تلقائي،  ب�سكل 

امل�ساركة  بهدف  ا  خ�سي�سً ال�سخ�ض 

الرغبة  حتفزه  واأن  القتال،  يف  املبا�سرة 

ي�سارك  واأن  خا�ض،  مغنم  حتقيق  يف 

العدائية.  العمليات  يف  ومبا�سرة  فعاًل 

موظفي  معظم  يندرج  ل  لذلك  ونتيجة 

والأمنية اخلا�سة  الع�سكرية  ال�سركات 

حتت تعريف املرتزقة.

بني خ�شخ�شة �لأمن و�زدهار �حلروب

خ�سخ�سة  ظاهرة  اأن  من  الرغم  على 

الأمن ل تعّد اإحدى م�ستجدات الأو�ساع 

ولكّنها  الأو���س��ط،  ال�سرق  يف  الراهنة 

تطورت وازدهرت يف موازاة الأحداث التي 

الألفية  مطلع  منذ  وبخا�سة  ي�سهدها، 

بع�ض  اأّن  كما  ال��ي��وم.  وحتى  الثالثة 

املحللني والباحثني يرى عالقة بني ن�ساط 

بع�ض هذه ال�سركات ال�سّرية وبني ما وقع 

اأو يقع من اأحداث ونزاعات يف عدد من 

هذه  اأّن  اآخرون  يرى  كما  املنطقة.  دول 

لتهديدات  م�سدًرا  اأ�سحت  ال�سركات 

يف  القومي  الأم��ن  على  اخلطورة  بالغة 

بع�ض الدول، وذلك يف ظل افتقارها لالأطر 

القانونية الالزمة ل�سبط اأدوارها وعملها، 

اأو الإ�سراف على اأن�سطتها.

كذلك، فاإن العتماد على �سركات 

اإىل خلق حالة من  الأمن اخلا�سة يوؤدي 

الدولة،  ل��دى  التكالية  اأو  العتمادية 

التي  الأم��ن  بوظائف  يقوم  من  مل�سلحة 

تعجز ال�سلطات املحلية عن القيام بها، 

وهذا ما يرتتب عليه �سعف قطاع الأمن 

الوطني يف هذه الدول ويرفع من من�سوب 

ذل��ك،  اإىل  فا�سلة.  ك��دول  ت�سنيفها 

الع�سكرية  ال�سركات  يف  العمل  ف��اإّن 

الأف���راد،  يغري  ب��ات  اخلا�سة  والأمنية 

اأولئك الذين ل يزالون يخدمون يف  حتى 

القوات امل�سّلحة الوطنية. فثمة �سركات 

مدرجة  باتت  خا�سة  واأمنية  ع�سكرية 

وال�سندات،  الأ�سهم  اأ���س��واق  قائمة  يف 

الأمر  مل�ستثمريها،  اأرباًحا  حتقق  وهي 

قطاع  يف  العاملني  بع�ض  يدفع  ال��ذي 

ا�ستقالتهم،  تقدمي  اإىل  الوطني  الأم��ن 

وال�سعي للعمل مل�سلحة هذه ال�سركات، 

اأما الدول  كما يف بع�ض الدول املتقدمة. 

قواتها،  بناء  اإعادة  التي حتاول  ال�سعيفة 

العن�سر  حرمانها  اإ�سكالية  فتواجه 

الب�سري الوطني الكفوؤ، كما هو احلال 

وليبيا  والعراق  واأفغان�ستان  ال�سومال  يف 

التي ت�سّنف  الدول  اأوغريها من  واليمن، 

اإىل  الطريق  يف  هي  اأو  فا�سلة  اأنها  على 

الف�سل...

�ملر�جع:

- www.rcssmideast.org/.../

ت�ساعد-دور-ال�سركات-الع�سكرية

- studies.aljazeera.net/
- www.siyassa.org.eg 

- www.france24.com/

- https://en.wikipedia.org/

wiki/Private_military_company 

- https://www.globalpolicy.

org/.../private-military-a-s. 

الدويل  القانون  اتفاقيات  مو�سوعة   -

الدولية  اللجنة  بعثة  اإ�سدار   – الإن�ساين 

لل�سليب الأحمر – القاهرة 2002.
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اأوروبا تقفل الباب 

والدول املانحة ت�سّيق املزراب
�لبوند�شتاغ  و�شط  �ملنرب  �عتلت 

(جم��ل�����س �ل���ن���و�ب �لأمل���اين 

يف  قب�شتها  رفعت  �لإحت��ادي)، 

متهّدج:  ب�شوت  وقالت  �لهو�ء، 

»�أقفلنا �لباب!«.

�أجنيال  �مل�شت�شارة  �أم�شت 

يف  �ل�شنة  ر�أ���س  ليلة  مريكيل 

�لفو�شى  حالة  تتابع  مكتبها، 

و�شط مدينة كولونيا. »�ألف رجل 

خممورين ب�شّدة، �أعمارهم تر�وح 

من  وه��م  عاًما«  و35   15 بني 

�أفريقّية،  و�شمال  عربّية،  �أ�شول 

غمرو� �ل�شاحة �ل�شهرية يف �ملدينة 

�ملركزّية،  �لقطار  حمطة  بني 

و�لكاتدر�ئية �لقوطية...

�شاد �لغ�شب و�لهلع دول �لحتاد 

�ملفو�شّية  وطلبت  �لأوروب���ي، 

»للوقوف  اًل  مف�شّ تقريًر�  �لعامة 

و�تخاذ  �لد�مغة،  �حلقائق  على 

�خلطو�ت �ملنا�شبة«.

كولونيا  مدينة  يف  لل�شرطة  �لعام  �لقائد  يوؤكد 

�لهجوم  »�إن  تقريره:  يف  �لرب�س  فولفغانغ 

يطاق«.  ل  و�شًعا  كان  �لن�شاء،  على  �ل�شامل 

�إىل  ريكر  هرنييت  �ملدينة  عمدة  وتدعو 

بو�شفها  �لع��ت��د�ء�ت  هذه  مع  »�لتعامل 

نت�شامح  �أن  »ميكننا  ول  وح�شّية«،  جر�ئم 

ي�شف  بدوره،  �لفو�شى«.  من  �لتطّور  هذ�  مع 

�لر�ين  ب�شمال  �ل�شرطة  �حتاد  فرع  رئي�س 

باأنه »هجوم و��شع  �أرنولد بليكرت ما ح�شل، 

�لأ�شا�شّية  �حلقوق  وعلى  قيمنا،  على  �لنطاق 

للمو�طنني«.

�لكتل،  خمتلف  من  نيابّية  �أ�شو�ت  وترتفع 

»�لباب  �شيا�شة  تنتقد  �لأملاين  �لربملان  د�خل 

�مل�شت�شارة مريكيل يف  �عتمدتها  �لتي  �ملفتوح« 

و�أ�شفرت عن دخول  �ملا�شي،  �لعام  �أيلول من 

رّدة  كانت  �أملانيا.  �إىل  لجىء  مليون  من  �أكرث 

على  و�شربت  �ملنرب،  �إىل  توّجهت  �أنها  فعلها 

�ملفتوح...  �لباب  �شيا�شة  »�نتهت  �لطاولة: 

�أقفلنا �لباب!«.

�خلطة �لعك�شّية

لالحتاد  العليا  املفو�سّية  �سّكلت 

الأوروبي يف بروك�سيل جلنة من اخلرباء 

والجتماع، وعلم  والقت�ساد،  الأمن،  يف 

التقرير  درا�سة  اليها  واأوكلت  النف�ض، 

مدينة  يف  ال�سنة  راأ�ض  ليلة  »فو�سى  عن 

فيديو(«،  باأ�سرطة  )مرفًقا  كولونيا 

وق��ت«.  باأ�سرع  »اخل��ال���س��ات  وت��ق��دمي 

�سل�سلة من  اللجنة، وعقدت  ا�ستجابت 

ب�سرائط  طوياًل  ومتّعنت  الجتماعات، 

ال�سلوكي��ات«، قبل  الفيدي��و »لدرا�س��ة 

لجىء  »اأي  الآت��ي:  عل��ى  تتواف��ق  اأن 

م��ع  الندم��اج  يف  م�سكل��ة  لدي��ه 

يحت��رم  ول  املفتوح��ة،  جمتمعاتن��ا 

التعام��ل  يج��ب  الآخري��ن،  حق��وق 

الكامل��ة  الق��ّوة  با�ستخ��دام  مع��ه 

للقوان��ني الناف��ذة«.

»اأ�سباب  اإىل  اخلال�سة  هذه  وا�ستندت 

موجبة« اأبرزها الآتي:

يف  املرتفعة  الأّم��ي��ة  ن�سبة  اأوًل:   •
اأو�ساط الالجئني، والبيئات الجتماعّية 

املغلقة، التي انطلقوا منها.

يف  املتطّرفة«  »ال�سلوكيات  ثانًيا:   •
رف�ض الآخر.

بالعادات  الأع��م��ى  التقّيد  ث��ال��ًث��ا:   •
البيئات  مع  التاأقلم  ورف�ض  والتقاليد، 

اجلديدة املنفتحة.

�سريحة  مطالبة  على  التقرير  وانطوى 

املعاك�سة«،  الهجرة  »�سيا�سة  باعتماد 

�سيا�سة  ب�سرامته  جت��اوز  مطلب  وه��و 

اعتمدتها  ال��ت��ي  امل��ق��ف��ل«  »ال���ب���اب 

امل�ست�سارّية الأملانّية، اإىل املطالبة بخطط 

فعالة لإعادة »الفائ�ض من النازحني اإىل 

الدول التي انطلقوا منها!«...

الحتاد  يف  الأع�ساء  ال��دول  حكومات 

اخل��ال���س��ات،  ه���ذه  تلّقفت  الأوروب�����ي 

على  التفاهم  ومّت  ��ا،  در���سً واأ�سبعتها 

واح��دة  اأوروب��ّي��ة  ا�سرتاتيجّية  »اعتماد 

وا�سحة« للتعاطي مع موجات النزوح، وما 

ماذ� يفعل لبنان؟



وجهة نظر

العدد 74369

ت�����س��ّك��ل��ه م���ن ت��غ��ي��ري دمي���وغ���رايف، 

ووا�سح  �سريح  ب�سكل  يتعار�ض  وثقايف، 

الأوروب���ّي���ة  امل��ج��ت��م��ع��ات  م�سالح  م��ع 

الدميوقراطّية النفتاحّية التعددّية.

موؤمتر لندن

بداأت  قد  اأوروب��ّي��ة  حكومات  كانت 

بوجه  املقفل«  »الباب  �سيا�سة  بتنفيذ 

اإيبدو« يف  اأحداث »�ساريل  الالجئني منذ 

باري�ض، جتاوًبا مع املطالب ال�سعبّية التي 

ال�ساخط،  الغا�سب،  ال�سارع  بها  خرج 

املنفعل، واحلانق من ال�سيا�سات املّتبعة، 

اإّل اأّن الجراءات التي اتخذتها مل تكن 

الناجمة  القانونّية  العوائق  فّعالة ب�سبب 

و»احلدود  �سينغن«  »منطقة  وجود  عن 

املفتوحة«. لكن مع توايل العتداءات 

الأوروبّية،  املدن  من  العديد  طاولت  التي 

وا�سعة  م�ساحة  يحتّل  مل  ومعظمها 

يف  اخلارجّية،  وزراء  ناق�ض  الإع��الم،  يف 

بروك�سيل  يف  عقد  ط���ارىء  اجتماع 

منت�سف كانون الثاين املا�سي، جمموعة 

ال���راأي  وق���ّر  العملّية،  امل��ق��رتح��ات  م��ن 

�سوريا  لدعم  »لندن  موؤمتر  اعتماد  على 

اإ�سرتاتيجّية  لإطالق  كمنرب  واملنطقة« 

موّحدة، من عناوينها:

- اإقفال الأبواب املفتوحة اأمام النزوح، 

القيام  الأطل�سي  احل��ل��ف  وتكليف 

رادعة وفعالة، ت�سمل  بخطوات ميدانّية 

الدول، واملافيات التي ت�سّهل وت�ستثمر يف 

هذه املعاناة الإن�سانّية.

- تثبيت النازحني يف الدول امل�سيفة من 

منها  ي�ستفيد  تنموية  م�ساريع  خالل 

النازح واملجتمع امل�سيف.

�سيا�سّية  ت�سوية  اإيجاد  يف  الإ���س��راع   -

لالأزمة ال�سورّية.

اإىل  الأوروب���ّي���ة  احل��ك��وم��ات  �سعي   -

»التخل�ض من فائ�ض النزوح« عن طريق 

اعتماد مغريات، لإجناح ما بات يعرف 

ب�»الهجرة املعاك�سة« من اأوروبا اإىل دول 

املن�ساأ!.

كامريون

ال���»غ��اردي��ان«،  يف  كتبه  م��ق��ال  يف 

دايفيد  بريطانيا  وزراء  رئي�ض  اأّك���د 

كامريون اأنه يريد اأن يعود ال�سورّيون اإىل 

ينوي  واأنه  بناء وطنهم،  ويعيدوا  ديارهم، 

احلايل  الوقت  »اإن  وق��ال:  م�ساعدتهم. 

لندن  موؤمتر  انعقاد  مع  وقت  اأن�سب  هو 

الإن�سانية يف  لالأزمة  نهج جديد  لإجناح 

اأوروبا!«.

يواجه  »الغرب  اأن  اإىل  واأ�سار كامريون 

ا حاًدا يف امل�ساعدات املنقذة للحياة،  نق�سً

النازحني يخ�سون  الآلف من  واأن مئات 

يف  حياتهم  و�سع  �سوى  بديل  وجود  عدم 

اأيدي مهّربي الب�سر الأ�سرار«.

واأردف: »اإن الهدف من موؤمتر لندن هو 

ال�سعي اإىل تغيري هذا الو�سع، واإّن النهج 

 60 من  اأكرث  فيه  ت�سارك  الذي  اجلديد 

اجلهود  ب��ني  اجلمع  على  يقوم  دول���ة، 

خطة  وبني  الإغاثة  اأج��ل  من  املتجددة 

طويلة الأجل ميكن اأن تقّدم للنازحني 

اأماًل مب�ستقبل اأف�سل يف املنطقة«.

وحّدد كامريون ثالثة حماور للتحّرك:

�سائع  جيل  ظهور  عدم  �سمان  اأوًل:   •
نتيجة هذه الأزمة، وتوجيه اأموال الإغاثة 

والأردن  وتركيا  لبنان  لدعم  الربيطانية 

يف  وطفل  لجىء  كل  ح�سول  �سمان  يف 

مع  املنا�سب  التعليم  على  ال��دول  هذه 

نهاية العام الدرا�سي املقبل.

ال��دويل  املجتمع  تكاتف  ث��ان��ًي��ا:   •
يف  الوظائف  اآلف  مئات  توفري  ل�سمان 

واملجتمعات  لالجئني،  املنطقة  اأنحاء 

التي ت�ست�سيفهم، وللقيام بذلك �سيفتح 

الأردنّية  امل�سروعات  لدخول  اأكرب  جمال 

احلكومة  و�ستعلن  الأوروبّية،  ال�سوق  يف 

اللبنانية عن نهج جديد لدعم ت�سكيل 

وظائف يف القطاع اخلا�ض.

حيال  الغرب  التزام  تاأكيد  ثالًثا:   •
�سوريا، وموا�سلة دعم 1.3 مليون �سخ�ض 

عاجلة،  لإغاثة  بحاجة  هم  داخلها 

و�سمان و�سول اأعمال الإغاثة ملئات اآلف 

الأبرياء يف املدن.

يف  وال��ك��ات��ب  ال�سحايف  اأ���س��ار  ب���دوره، 

باتريك  »غ���اردي���ان«  �سحيفة 

ة  املا�سّ احلاجة  اإىل  كينغ�سلي 

اأنها  العلم  مع  الإغ��اث��ة،  لهذه 

من  وح��ده��ا  حت���ّد  اأن  مي��ك��ن 

ولهذا  اأوروب��ا،  اإىل  النازحني  تدفق 

اأن  ال��دويل  املجتمع  على  يجب 

ي�سلك عدة طرق اأخرى، منها:

التوطني  اإع���ادة  ن�سبة  زي��ادة   -

اإبطاء  وذلك من خالل  ال�سامل، 

فر�ض  بتقدمي  واإدارت���ه  النازحني  و�سول 

اىل  نظًرا  توطينهم،  لإع��ادة  حقيقية 

ا،  ا وقانونيًّ ا�ستحالة منعهم من املرور واقعيًّ

وهذا من �ساأنه ت�سجيع الالجئني الذين 

مييلون اإىل تهريب اأنف�سهم اإىل اليونان 

على  اأماكنهم  يف  والبقاء  الرتّيث  على 

اأنه  مبا  املتو�سط،  للبحر  الآخ��ر  اجلانب 

اإىل  الو�سول  فر�سة  الآن  لديهم  �سيكون 

اأوروبا بطريقة اأكرث اأماًنا.

لّلجوء  موّحدة  اأوروبّية  �سيا�سة  و�سع   -

مثل  ال���دول  بع�ض  ع��ن  ال�سغط  ل��رف��ع 

اأملانيا، بحيث يتلقى الالجئون املعاملة 

نف�سها، اأينما انتهى بهم املطاف.

مع  الن��دم��اج،  بطرق  النظر  اإع��ادة   -

الأخذ بعني العتبار الفروقات الثقافّية، 

والج��ت��م��اع��ي��ة، واخ��ت��الف ال��ع��ادات 

العائلّية. »فال  واخل�سو�سيات  والتقاليد، 

ميكن لأوروبا اأن ت�سقط �سحّية الإع�سار 

الذي ي�سببه تالقي التيار ال�ساخن املندفع 

من ال�سرق، بالتيار البارد على اأر�سها!«.

- تلبية احتياجات طالبي اللجوء من 

الأفغان، والعراقينّي، فهوؤلء ميّثلون نحو 

ن�سف ال�سورّيني املتدفقني اإىل اأوروبا.

وال��ولي��ات  اخلليج  دول  ت�سجيع   -

با�ستقبال  اأعبائها  املتحدة، على حتّمل 

يف  للم�ساعدة  ال�����س��وري��نّي،  م��ن  امل��زي��د 

ال���دول  ك��اه��ل  ع��ن  ال��ع��بء  تخفيف 

الأخرى.

�لتنا�شل و�لتكاثر

هناك  اأن  تلغراف«  »ديلي  اعتربت 

بني  م��ن  ح��ام��ل  ام����راأة  مليون  ن�سف 

علًما  والالجئني،  النازحني  ال�سوريني 
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باأّن اأرقاًما دقيقة حول ن�سبة الولدات يف 

لبنان،  يوجدون يف  الذين  اأولئك  �سفوف 

غري  الفو�سوي  النت�سار  اىل  نظًرا  تغيب، 

املدقّق واملوّثق.

مّرة  يظهر  جديدة،  اأممية  اأرقام  ووفق 

الإن�سانّية  لالأزمة  الهائل  احلجم  اأخرى 

م�سوؤول  اأ�سار  فقد  احل��رب.  اأثارتها  التي 

ولدة   20 اإىل   10 بني  ما  وج��ود  اإىل  اأمم��ي 

�سمال  وح��ده  الزعرتي  خمّيم  يف  ا  يوميًّ

الأردن، واإىل اأن اأعداد الولدات الإجمالّية 

ومن  الآلف.  مبئات  كانت  لاّلجئني 

احلالّيني،  لج��ىء  ماليني  الأرب��ع��ة  بني 

حامل،  اإمراأة  األف   70 هناك  اأنه  يعتقد 

اأول��ئ��ك  ب��ني  األ��ًف��ا   360 اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

ا. النازحني داخليًّ

ال�سلبّية  الآثار  بع�ض  اإىل  امل�سوؤول  وينّبه 

للولدة  الن�ساء  ا�سطرار  مثل  للحرب، 

الإم��ك��ان��ات،  نق�ض  ب�سبب  ا  قي�سريًّ

الآلف  اأن  كما  امل�ست�سفيات.  وق�سف 

ظل  يف  ت�سجيلهم  ي�سعب  الأطفال  من 

جياًل  ي�سّكل  مما  ال�سعبة،  الظروف 

يذهبوا  مل  الذين  الأط��ف��ال  من  �سائًعا 

اإىل املدار�ض، ومل ي�سّجلوا، وبقوا من دون 

جن�سّية.

لبنان.. يف �ملوؤمتر

من  لبنان  موقع  اأي��ن  ال�سوؤال:  ويبقى 

موؤمتر  وبعد  املقفل«،  »الباب  �سيا�سة 

»دعم �سوريا واملنطقة«، والذي ا�ست�سافته 

وبريطانيا،  املتحدة،  الأمم  برعاية  لندن 

والكويت، والرنوج، واأملانيا؟

ال��دول��ي��ة  التنمية  وزي����رة  زارت  ل��ق��د 

ب��ريوت  غريننغ  جي�سنت  الربيطانية 

بهدف  املا�سي،  الثاين  كانون  منت�سف 

م�ساعفة  على  ال��دويل  املجتمع  »ح��ّث 

م�ساعيه لتلبية احتياجات املاليني من 

املت�سررين من الأزمة يف �سوريا«، والتقت 

على  واطلعت  امل�����س��وؤول��ني،  م��ن  ع���دًدا 

حاجات لبنان.

الجتماعية  ال�����س��وؤون  وزي���ر  وي��وؤك��د 

النازحني  ملف  مقاربة  اأّن  دربا�ض  ر�سيد 

لي�ض  ت��غ��رّيت،  ق��د  لبنان  يف  ال�سورّيني 

الدويل  بل  املحّلي،  امل�ستوى  على  فقط 

ال�سورّية  الأزم����ة  دخ���ول  فمع  ��ا.  اأي�����سً

النازحني  اأعداد  وو�سول  ال�ساد�ض،  عامها 

وامل�سجلني لدى املفو�سّية ال�سامية ل�سوؤون 

يف  نازح  الف  ومئة  مليون  اإىل  الالجئني 

م�سّجلني،  غري  األ��ف   400 ووج��ود  لبنان، 

الختالف  ليكّر�ض  لندن  موؤمتر  اأت��ى 

)يف  ا  داخليًّ �سواء  ال�ستجابة،  طريقة  يف 

بالدرجة  ولبنان  الأردن  يف  اأو  �سوريا(، 

الأوىل.

فالدول الغربية املتخّوفة من »ت�سونامي 

الكثيف،  النزوح  نتيجة  دمي��وغ��رايف« 

مع  التعاطي  يف  جدّية  اأك��رث  اأ�سبحت 

التعهدات  وال��ت��زام  التمويل  مو�سوع 

اجل���وار  »اأوع���ي���ة«  ع��ل��ى  للمحافظة 

الالجئني، ومن بينها  احلا�سنة ماليني 

لبنان.

ا من خطته  لبنان من جهته، غرّي اأي�سً

لال�ستجابة لالأزمة ال�سورّية التي اأقّرت يف 

ال�سرايا  من  يومها  واأطلقت   ،2015 العام 

و300  مليارين  طلب  مع  احلكومّية، 

باملئة   37 بن�سبة  موّزعة  دولر،  مليون 

للمجتمع امل�سيف وبناء البنى التحتّية، 

و63 باملئة ملليوين حمتاج توّزع منا�سفة 

بني لبنانيني و�سوريني.

مل يتاأمن من متويل خطة العام 2015، 

وعليه  دولر.  مليون  و300  مليار  �سوى 

خطة  لندن  موؤمتر  ع�سية  لبنان  ج��ّدد 

متويل  بطلب   2016 للعام  ال�ستجابة 

)للخطة  دولر  مليون  و480  مبليارين 

فقط، غري متطلبات لندن التي حددت 

التوزيع نف�سها  ب�11 مليار دولر(، بن�سب 

الواردة يف خطة 2015، مع حتديد مليونني 

و���س��وري،  لبناين  م�ستهدف  األ��ف  و800 

�ساأنها  اإىل لئحة م�ساريع من  بالإ�سافة 

تفعيل القت�ساد اللبناين ما دامت الدول 

يف  العمل  فر�ض  بزيادة  مهتّمة  املانحة 

لبنان، وفتحها اأمام ال�سورينّي.

ورقة لبنان

ت�سّمن�ت ورقة لبنان اإىل »موؤمتر لندن« 

قّدمتها  التي  الق��رتاح��ات  من  جملة 

القت�ساد،  لتح�فيز  اللبنانية  احلكومة 

من خالل ال�ستثم�ار يف جم�الت توؤّم�ن 

نحو  ومع�ه  امل�ست�دام  القت�س�ادي  النم�و 

350 األف وظي�فة خ�الل ال�سنوات اخلم�ض 

املقب�لة لكل من اللبنان�يني وال�س�وريني.

ال�ستثمار  على  الربامج  هذه  وترتّك�ز 

على  دولر  مليار  مبعدل  البلديات  يف 

املالية،  امل��وارد  )تزويدها  �سنوات  خم�ض 

العمالة  وبرنامج  امل�ساريع...(،  متويل 

املوؤ�س�سات  )ت�سجيع  املدعومة  املوؤقتة 

خل�ق  احلج�م،  واملتو�سط�ة  ال�سغرية 

الأ�سواق  اإىل  والو�س��ول  عمل..(،  ف�ر�ض 

اإىل  اللبن�انية  املنتج�ات  و�سول  )�سمان 

احلدود  اإغ��الق  ظّل  يف  الدولّية  الأ�سواق 

الربّية، حت�س�ني معايري ال�زراعة اللبنانية 



ونوعية منتجاتها(. 

كذلك ثمة تركيز على احتياجات 

البنى  احتياجات  )دعم  القومي  الأمن 

التحتّية، تنفيذ م�ساريع حتويل النفايات 

ال�سلبة اإىل طاقة بقيمة 200 مليون دولر 

اإعمار  اإع���ادة  لبنان،  وجبل  ب��ريوت  يف 

ال�سجون  وتو�سيع  البارد...(،  نهر  خمّيم 

وحت�سينها وفق املعايري الإن�سانّية الدولية 

مليون   63 قيمتها  تقديرّية  بكلفة 

البنى  يف  ا�ستثمارات  اإىل  بالإ�سافة  دولر، 

التحتية، واخلدمات العامة بقيمة اأربعة 

خم�ض  على  دولر  مليون  و300  مليارات 

�سنوات.

وا�ستندت الورقة اإىل تقدير خ�سائر لبنان 

العام  والتي بلغت منذ  ا،  اأي�سً القت�سادّية 

 5.6 منها  دولر،  مليار   13.1 نحو   ،2012

مبعدل  وح��ده   2015 ال��ع��ام  يف  مليارات 

الإجمايل،  املحّلي  الناجت  من  باملئة   11

خمتلف  يف  ه��ائ��ل��ة  اآث����ار  اإىل  اإ���س��اف��ة 

القطاعات )تعليم،  �سّحة، طاقة، مياه، 

بنى حتتّية...(.

م�ستويي  على  خطة  لبنان  قّدم  كما 

التعليم )متويل بقيمة 1.75 مليار دولر 

على مدى خم�ض �سنوات(، وفر�ض العمل، 

املانحني  اللبنانية  احلكومة  وطالبت 

الأولوية  ذات  للمناطق  الدعم  بتقدمي 

املوؤ�س�ساتية  القدرات  تعزيز  يف  وامل�ساعدة 

القدرات  تعزيز  عن  ف�ساًل  للحكومة، 

الوطنية الأخرى.

معّدل  ارتفاع  توّقع  اإىل  الورقة  واأ�سارت 

باملئة   30( باملئة   20 اإىل  لبنان  البطالة يف 

الناجت  يف  العجز  وارتفاع  ال�سباب(،  من 

العام  والدين  باملئة،   9 الإجمايل  املحّلي 

كما  باملئة   122 من  ب��دًل  باملئة،   138

كان متوقًعا.

وحلظت الورقة اأنه على ال�سعيد الرتبوي، 

�سوري، من  األف تلميذ   200 ا�ستيعاب  مّت 

الف   400 بني  )م��ن  �سنة   18 اإىل   3 عمر 

يف  اللبنانية(  الأرا���س��ي  على  موجودين 

العام الدرا�سي 2015 – 2016.

العايل،  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  ولفت 

باملئة   15 تخ�سي�ض  اإىل  �سعب  بو  اليا�ض 

مل�ساريع  لندن  يف  اأق��ّرت  التي  املنح  من 

تربوية، م�سرًيا اإىل اإطالق اإن�ساء ح�سانات 

اإىل  �سنتني  عمر  من  ال�سوريني  لالأطفال 

خم�ض �سنوات.

خماوف �لتوطني

توؤكد احلكومة، اأمام كّل املوؤمترات 

الدولّية والإقليمّية، ثوابت لبنان يف رف�ض 

ال�سوريني  ب��ع��ودة  كه  ومت�سّ ال��ت��وط��ني، 

الآمنة لهم داخل  املناطق  عندما تتوافر 

�سوريا، وا�ستعداده لفتح �سوق العمل ب�سرط 

يخلق  ال��ذي  القت�سادي  الزده���ار  توافر 

مًعا.  وال�سوريني  للبنانينّي  عمل  فر�ض 

حديثة  زراعات  املقرتحة،  امل�ساريع  ومن 

القطاع  وتفعيل  وع��ّك��ار،  البقاع  يف 

امل��وا���س��ي،  لرتبية  وم����زارع  ال�سناعي، 

وم�ستقات  اللحوم  لتعليب  وم�سانع 

الطاقة  لإنتاج  حقول  واإن�ساء  الأل��ب��ان، 

املتجددة النظيفة... كذلك، تبقى اأمام 

لبنان فر�سة ذهبية لال�ستفادة من ور�سة 

بحيث  �سوريا،  يف  تبداأ  عندما  الإعمار 

الأ�سا�سّية  القاعدة  يكون  اأن  ميكنه 

انتهاء  بعد  العامل  يف  بناء  ور�سة  لأكرب 

الأحداث فيها.

اخلارجّية  وزي���ر  ي��وؤّك��د  جهته،  م��ن 

موؤمتر  اأن  با�سيل  ج���ربان  وامل��غ��رتب��ني 

يف  ي�سّب  واملنطقة«  �سوريا  »م�ساعدة 

الجتاه الذي يريده لبنان، اأي تعزيز الو�سع 

والأهم  والإن�ساين،  والتنموي  القت�سادي 

ت�سجيع العودة، ورف�ض التوطني.

يتفهمون  الربيطانينّي  اإن  ق��ال:  وق��د 

التوجه  لهذا  ت�سجيعهم  مبجّرد  موقفنا 

وللم�ساريع والربامج التي قّدمناها. كما 

النتيجة  ليعطي  املوؤمتر  هذا  على  نعّول 

طّبقت  م��ا  اإذا  ا  خ�سو�سً نريدها  التي 

الربامج التي طرحناها...

وحول ال�سمانات لعودة النازحني، يوؤّكد 

واملغرتبني  اخل��ارج��ّي��ة  وزارة  اأن  با�سيل 

ا�ستح�ساًنا  ولق���ى  اق���رتاًح���ا،  ط��رح��ت 

اأو »برنامج  ا، وهو م�سروع »�ستاب«،  دوليًّ

التوظيف املوؤقت املدعوم«، ومعناه خطوة 

العودة اإىل الوطن. هذا امل�سروع يوّفر ثالثة 

اأهداف:

فر�ض  واإيجاد  القت�ساد،  تن�سيط  اأوًل:   •
القطاعات  وال�سوريني يف  لّلبنانيني  عمل 

مثل  فقط  ال�سورّيون  فيها  يعمل  التي 

الزراعة والبناء.

• ثانًيا: تعزيز املجتمعات امل�سيفة.
وفق  ال�سورينّي  اإن  الأه��م،  وهو  ثالًثا:   •
هذا امل�سروع �سي�سعون جزًءا من رواتبهم 

عند  عليه  يح�سلون  خا�ض  ح�ساب  يف 

الأم��ر  فيكون  ب��الده��م،  اإىل  عودتهم 

وم�ساهمة  جهة،  م��ن  للعودة  �سامًنا 

منهم يف اإعادة اإعمار بالدهم، ويف تعزيز 

القت�ساد ال�سوري من جهة اأخرى...

كلمتها،  قالت  اأوروب���ا  وبالنتظار: 

املانحة،  ال��دول  وقالت  الباب.  واأقفلت 

امل����زراب،  ط��اق��ة  وح����ددت  كلمتها، 

ماليني  م��ن  ي����زرب  اأن  مي��ك��ن  وم���ا 

يغفو  اأّل  املهم  لكن  كم�ساعدات، 

الوعود، وي�ستيقظ على واقع  لبنان على 

جديد خمتلف!...

وجهة نظر

العدد 76369





13 مقعًد� للعرب

الأخ������رية، خ��ا���ض  الن��ت��خ��اب��ات  يف 

الكني�ست  يف  ملقاعد  العرب  املر�سحون 

اتفاق  اإىل  التو�سل  بعد  معركتهم، 

الأربع  العربية  القوائم  بتوحيد  يق�سي 

ت�سم:  م�سرتكة  واح��دة  قائمة  �سمن 

اجل��ب��ه��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة، واحل��رك��ة 

الوطني  والتجمع  اجلنوبية،  الإ�سالمية 

الدميقراطي، واحلركة العربية للتغيري. 

هذا التفاق الذي كان الأول من نوعه، 

العن�سرية  »مناه�سة  �سعار  حتت  ج��اء 

عن  والبحث  ال�سهيوين  امل�سروع  وحتّدي 

وامليزانيات«.  الكني�ست  يف  اأقوى  تاأثري 

وقد حققت هذه القائمة اإجناًزا بح�سولها 

على 13 مقعًدا بعد اأن كانت الأحزاب 

 ،2013 انتخابات  يف  ح�سلت  قد  العربية 

على 11 مقعًدا فقط. 

جد�ل حول جدوى �مل�شاركة

يف الواقع، كانت امل�ساركة العربية يف 

النتخابات عموًما حمور خالف وجدال 

يف  وم�سروعيتها  جدواها  حول  دائمني 

اليهود  بني  حتى  ميّيز  عن�سري  نظام 

النواب  يعترب  جهتهم،  من  اأنف�سهم. 

من  هو  الكني�ست  دخولهم  اأن  العرب 

الأقلية  م�سلحة  على  احل��ف��اظ  اأج��ل 

ب�سبب  الكثري  ت��ع��اين  ال��ت��ي  العربية 

الأرا�سي  وم�سادرة  املنازل  هدم  �سيا�سة 

الأحزاب  �سّنتها  قوانني عن�سرية  وحزمة 

التمييز  اإىل  اإ�سافة  املتطرفة،  اليمينية 

ال�سيا�سية  املجالت  يف  له  تتعّر�ض  الذي 

والتعليمية والقت�سادية واخلدماتية. 

الآخ��ر  ال���راأي  اأ�سحاب  ي��رى  املقابل  يف 

مل  الكني�ست  يف  العرب  الأع�ساء  اأن 

فهم  العربية.  لالأقلية  الكثري  يقّدموا 

مل�سلحة  قانون  اأي  �سّن  ي�ستطيعوا  مل 

اإ�سرائيل  تاريخ  يف  يحدث  ومل  العرب، 

عربي  ح��زب  اأي  م��ع  التحالف  مّت  اأن 

ه��وؤلء  وي�سيف  احلكومة.  لت�سكيل 

الوجود  يريدون  اإمن��ا  الإ�سرائيليني  اأّن 

»لكن  الكني�ست،  داخ���ل  ال��ع��رب��ي 

اللعبة  ق��واع��د  ه��م  ي��ح��ّددوا  اأن  ���س��رط 

زعبي،  حنني  قول  حّد  على  ال�سيا�سية« 

التجمع  ح��زب  عن  الكني�ست  ع�سو 

»هم  تقول:  وهي  الدميقراطي.  الوطني 

يتقيدون  عرًبا  كني�ست  اأع�ساء  يريدون 

الإجماع  يحدده  معني  خطاب  بحدود 

كني�ست  يريدون  ل  هم  الإ�سرائيلي، 

خالًيا من العرب لأّن هذا يحرجهم دولًيا 

حقيقة  ويك�سف  اإعالمًيا  ويحرجهم 

العن�سرية يف اإ�سرائيل. هم يريدون اأع�ساء 

كما  ب�سروط،  ولكن  عرًبا  كني�ست 

يريدون حرية تعبري ب�سروط، وحرية عمل 

على  معهم  �سراع  يف  نحن  ب�سروط... 

ومكانتنا  هويتنا  تعريف  يف  اأحقيتهم 

اأن  نرف�ض  الوطن، ونحن  اأر�ض هذا  على 

مكانتنا  اليهودية  الغالبية  لنا  تعّرف 

هو  وه��ذا  وطننا،  يف  حقوقنا  وم�سامني 

جوهر ال�سراع بيننا وبني الدولة«.

في�سرح  الطيبي  اأح��م��د  النائب  اأم��ا 

اإ�سكالية الأو�ساع الربملانية بالقول: ثمة 

والأحزاب  العربي  النائب  لعمل  ذراعان 

العربية يف الكني�ست: الذراع ال�سيا�سية، 

من  والن�سال  العن�سرية  �سد  الن�سال  اأي 

اأجل امل�ساواة وف�سح ممار�سات الحتالل، 

والذراع املدنية التي ميثلها الن�سال املدين 

ل�سمود  الأهمية  بالغ  وه��و  اخلدماتي، 

»لكي  قائاًل:  الطيبي  وي�سيف  العرب. 

تاأثرينا هو  اإن  اأقول  اأنا ل  اأكون �سادًقا، 

تاأثري يومي دائم على عملية �سنع القرار 

�سنع  عملية  خارج  نحن  اإ�سرائيل،  يف 

يف  اأحياًنا  هناك  وجودنا  ولكن  القرار، 

بع�ض املفرتقات، وجودنا كرقم ووجودنا 

كاأداء وكموقف، يوؤثر. نعم، اأنا ل اأقول 

القوانني  كل  مننع  اأن  ن�ستطيع  اإننا 

والأحزاب  ليربمان  اأن  علًما  العن�سرية، 

انتخابية،  دورة  ك��ل  يف  اليمينية 

باأن تكون الكني�ست خالية  يطالبون 

كلها  البالد  جلعل  توطئة  العرب  من 

كل  يف  �سطبنا  يحاولون  منهم.  خالية 

هي  النتخابية  دعاياتهم  انتخابات. 

للجمهور  وترهيب  ل�سخ�سياتنا  ت�سويه 

ا�ستنكفنا  نحن  واإذا  منا،  الإ�سرائيلي 

�سيا�سًيا  املهم،  املكان  ه��ذا  واأخلينا 

هدية  اإىل  ف�سيتحول  واإعالمًيا،  وبرملانًيا 

الإ�سرائيلي  واليمني  لليربمان  جمانية 

املتطرف«.

�أهمية �لقائمة �لو�حدة

اإىل  غ��ن��امي  م�سعود  ال��ن��ائ��ب  ي��ذه��ب 

خو�ض  اأهمية  موؤكًدا  ذلك،  من  اأكرث 

مما  م�سرتكة،  بقائمة  النتخابات 

العرب لأنف�سهم كجماعة  يعّمق وعي 

مواجهة  يف  و�سلوًكا،  تعريًفا  قومية، 

اإعداد: �إح�شان مرت�شى

باحث يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية

ق�سايا 

اإقليمية
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العرب يف الكني�ست

�إ�شكالية �حل�شور و�لدور

�ل��ن��ظ��ام  يعتمد 

�إ�شر�ئيل  �لنتخابي يف 

على �لتمثيل �لن�شبي، 

وي��ت��ن��ا���ش��ب ع��دد 

�لذي حت�شل  �ملقاعد 

يف  قائمة  كل  عليه 

�لكني�شت مع عدد �لناخبني �لذين �شّوتو� لها. ويجب على �أي حزب �أو قائمة تخّطي عتبة 

3.25% على �لأقل من جمموع �لأ�شو�ت (�حلد �لأدنى للتاأهل لدخول �لكني�شت). ووفق 

هذ� �لنظام ي�شّوت �لناخبون لقائمة �حلزب ولي�س ل�شخ�س بذ�ته يف �لقائمة. و�لكني�شت 

يتاألف من 120 مقعًد�، وهو �لهيئة �لت�شريعية �لتي لها �شلطة �شّن �لقو�نني يف �إطار �لنظام 

�ل�شيا�شي �لذي يف�شل بني �ل�شلطات �لت�شريعية و�لتنفيذية و�لق�شائية. 



ا  اأي�سً يوؤثر  ومما  الدولة«،  »يهودية  �سعار 

يف وعي الإ�سرائيليني و�سلوكهم. وي�سدد 

قوة  زي��ادة  يف  القائمة  دور  على  غنامي 

على  نوابهم  وقدرة  الداخل  فل�سطينيي 

كثرية  مدنية  حقوق  وان��ت��زاع  امل��ن��اورة 

القرار.  �سناعة  على  والتاأثري  منتهكة 

من��وذج  با�ستذكار  ذل��ك  على  ��ل  وي��دلَّ

ا�ستطاع خم�سة  تاريخي حينما  عملي 

مينعوا  اأن   1993 ال��ع��ام  يف  ع��رب  ن��واب 

ب�سبكة  رابني  اإ�سحق  حكومة  �سقوط 

زيادة  مقابل  الئتالف،  خارج  من  اأمان 

�سرائب  واإل��غ��اء  وميزانيات  خم�س�سات 

مفرو�سة على الأر�ض وغريها.

اأن  الزحالقة،  جمال  النائب  ويعترب 

هو  العرب  اىل  بالن�سبة  الأك��رب  الإجن��از 

اليهودية،  ال��دول��ة  اأم���ام  التحدي  ط��رح 

مبعنى حتويل مطلب امل�ساواة اإىل مطلب 

معاٍد لل�سهيونية من خالل فكرة دولة 

عورة  ك�سفت  التي  مواطنيها  لكل 

الإ�سرائيلية.  بالدميقراطية  ي�سمى  ما 

ق�سية  ك�سفنا  ا  اأي�سً »نحن  وي�سيف: 

التناق�ض بني القانون الإ�سرائيلي والقانون 

من  �سل�سلة  ط��رح  خ��الل  م��ن  ال���دويل 

القوانني مقتب�سة بالكامل من القانون 

الإ�سرائيلي  الكني�ست  ولكن  ال��دويل، 

يرف�سها، لقد كانت لنا اإجنازات عديدة 

ولكن يجب اأن نرى باأننا نواجه �سيا�سة 

عن�سرية يف الكني�ست، وما ا�ستطعنا اأن 

ا�ستغالل  مبثابة  هو  قوانني  من  ننجزه 

لفر�ض معينة«.

قو�نني وحتديات

القانوين  املركز  يقول  ال�سياق  هذا  يف 

العربية  الأقلية  حلقوق  احلكومي  غري 

يف اإ���س��رائ��ي��ل: »ي��وج��د اأك���رث م��ن 55 

املواطنني  �سد  متّيز  اإ�سرائيل  يف  قانوًنا 

حريتهم  وتقّيد  الفل�سطينيني،  العرب 

امل�ساركة  ويف  ال�سيا�سي  التعبري  يف 

بتوزيع  ���س��ده��م  مت��ّي��ز  ال�سيا�سية«. 

اأخرى  وجوانب  الأرا�سي،  وبتوزيع  امل��وارد 

ال�سمايل  مهمة جًدا. يف ما عدا اجلناح 

برئا�سة  اإ�سرائيل  يف  الإ�سالمية  للحركة 

عن  ميتنع  ال��ذي  �سالح،  رائ��د  ال�سيخ 

الإ�سرائيلية  النتخابات  يف  امل�ساركة 

معظم  ف��اإّن  وتر�سيًحا،  ت�سويًتا  العامة 

يف  الأخ��رى  الكربى  العربية  احلركات 

اإ�سرائيل ت�سارك يف النتخابات. وبح�سب 

للم�ساركة،  املعار�ض  �سالح  ال�سيخ 

العرب  بالنواب  الأج���در  من  �سيكون 

كي  الكني�ست  من  ي�ستقيلوا  »اأن 

به  تت�سرت  الذي  املزّيف  القناع  يك�سفوا 

اإ�سرائيل لتمويه دميوقراطيتها العن�سرية 

العربية  لالأقلية  تقّدم  مل  التي  املزعومة 

فالأع�ساء  وبالتايل  القليل«.  الفتات  اإّل 

ديكور  جمرد  هم  روؤيته  بح�سب  العرب 

اأي  حتقيق  عن  عجزوا  اأن  بعد  �سوري 

العربية يف  لالأقلية  وملمو�ض  تقدم جمٍد 

لتزّين  ت�ستعملهم  واإ�سرائيل  الداخل، 

يوجد  ولتقول،  الغرب  يف  دميوقراطيتها 

الكني�ست...  داخ��ل  يف  ع��رب  ن��واب 

يف  العرب  نظلم  ل  ونحن  ت�سدقون؟  هل 

الداخل ابًدا... 

مهما يكن من اأمر، فاإن النواب العرب 

يواجهون  الإ�سرائيلي  الكني�ست  يف 

حتديات كثرية، من اأبرزها، 

حماولة التعامل مع حكومة 

اليمني املتطرف احلالية التي 

والعمل  نتانياهو،  �سّكلها 

قوية  معار�سة  تكوين  على 

الو�سع  ظل  يف  الربملان  داخل 

الربملانية  للغالبية  امل�سطرب 

من  ���س��وًت��ا   61( لنتانياهو 

ي�ساهم  قد  مما   ،)120 اأ�سل 

م�سروع  اأي  مترير  عرقلة  يف 

قانون عن�سري ينوي نتانياهو 

التحديات  هذه  ومن  طرحه. 

توظيف  على  القدرة  ا،  اأي�سً

لتمرير  النتخابي  النجاح 

تقّو�ض  اأن  �ساأنها  من  قوانني 

العن�سري  الف�سل  �سيا�سات 

احلكومة  تتبناها  ال��ت��ي 

يرتتب  اأن  ميكن  ما  مع  الإ�سرائيلية، 

لتعزيز مكانة  ذلك من حماولت  عن 

اأنف�سهم  عيون  يف  الداخل  فل�سطينيي 

وعيون الآخرين على ال�سواء، وتنعك�ض 

العمل اجلماعي يف  تنظيم  اإيجاًبا على 

كذلك  الربملان.  خارج  الن�سالية  الأطر 

يواجه هوؤلء النواب حتدًيا اآخر يكمن يف 

والجتماعية  القت�سادية  الأو�ساع  ترّدي 

تقلي�ض  ظل  يف  ا�سرائيل  داخ��ل  للعرب 

الإنفاق على اخلدمات العامة، والبتعاد 

عن نظام الرفاه الجتماعي.
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و�شوح وغمو�س

الكثري من  الإدارة ل حتمل  يف  واملهارة  القدرة  اإّن  الواقع،  يف 

اإطار  �سمن  ووا�سح  حمدد  جمال  يف  ت�سري  كونها  اللتبا�ض، 

القيادة يحمل  اأكرث منه معنوي، بينما مفهوم  وظيفي مادي 

الكثري من الغمو�ض والت�ساوؤل. والكالم عن القيادة يتطلب 

اأو  واحلالة  الت�سال  املروؤو�سون،  القائد،  هي:  اأربعة  عوامل  وجود 

املهمة التي متار�ض فيها القيادة. ول بّد اأن ن�سري اإىل اأّن احلالة 

نظرة  تثّبت  التي  هي  وخماطرها،  و�سعوباتها  جديتها  ومدى 

املروؤو�سني اإىل قائدهم وتر�سي تقديرهم واحرتامهم له، حيث يتم 

حتقيق الهدف باأقل خ�سائر ممكنة، وبالتايل فاإّما اأن يثبت 

القائد جدارته، اأو يف�سل يف تنفيذ املهمة ويتكّبد خ�سائر مادية 

ومعنوية بدون جدوى.

تعريفات

لي�ض  القيادة،  بتعريف  الأج��در  هم  التاريخيني  القادة  اإن 

ب�سبب  ا  اأي�سً بل  املعارك،  يف  وخربتهم  متّر�سهم  ب�سبب  فقط 

و�سخ�سيات  �سخ�سياتهم  يف  وال�سعف  القوة  نواحي  مالم�ستهم 

اأعدائهم. ويف ما يلي اآراء بع�ض القادة الذين تركوا ب�سماتهم 

يف كتابة التاريخ:

اإر�ساد،  توجيه،  »قدوة،  اأّنها:  على  القيادة  عّرف  ب�سمارك   •
ا ت�سحية«. قدرة، اأخالق، معرفة وخ�سو�سً

الذات،  »التخّلي عن حّب  باأنها:  اأيزنهاور عّرفها  اجلرنال   •
الثبات، التوا�سع، التقان، القناع و�سفاء التفكري«.

مثاًل  ال�سخ�سي  الهدف  جعل  »فّن  اأنها  راأى  فو�ض  اجلرنال   •
لالآخرين«. 

• اجلرنال مونتغمري قال: »اإّنها فّن التاأثري على الرجال«.
• الإمرباطور نابوليون بونابرت، تبّنى نظرة متعالية بقوله »ل 

نقود اإّل من نفوقهم«. 

مفهوم �لقيادة

يف ا�ستعرا�ض هذه الآراء وحتليلها، نالحظ اأن مفهوم القيادة 

ب�سمارك  عند  فالقيادة  ممار�ستها.  ومراحل  بظروف  مرتبط 

اإ�سارة  مع  والت�سحية،  والأخ��الق  باملثالية  مرتبطة  واآيزنهاور 

متوا�سعة اىل اأهمية املعرفة، بينما هي عند فو�ض ومونتغمري 

يف  واحلنكة  املهارة  اىل  اإ�سارة  يف  الآخرين،  على  التاأثري  فن 

ممار�ستها. ويلفتنا تعريف فو�ض الذي يحمل يف طياته �سيًئا من 

القيادة والإدارة

ل و�ملكت�شب فو�رق وقدر�ت بني �ملتاأ�شّ

م�سطلحات

اإعداد:

�ملقدم �لركن ظافر مر�د
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على  �لتاأثري  يف  وقّوته  ما  �شخ�س  قدرة  �أمام  ومعجًبا  ا  منده�شً �أحياًنا  �ملرء  يقف 

�لآخرين، �شو�ء كان ذلك يف �ملجتمع ب�شكل عام، �أو يف جمال �لعمل ب�شكل خا�س، 

ويت�شاءل عن �شّر هذه �لقدرة وعن �لعو�مل �لتي جتعل من �ل�شخ�س قائًد� ناجًحا �أو 

ا عن �لفرق بني مفهومي �لقيادة و�لإد�رة. ومرد هذ� �لت�شاوؤل �إىل  مديًر� متميًز�، و�أي�شً

رغبة كل �شخ�س بالتفوق و�لتميز يف هذ� �ملجال، لأن تطبيق هذين �ملفهومني مل يعد 

يقت�شر حالًيا على �لأعمال فح�شب، بل �شمل كل جمالت �حلياة و�شوؤونها. فالقيادة 

ل تطّبق فقط يف �ملجالت �لع�شكرية، كما �أّن �لإد�رة ل تطبق فقط يف جمالت �لعمل. 

لكن ما هو �ملفهوم �لأكرث �شمولية و�لذي يحتوي �لآخر، �لقيادة �أم �لإد�رة ؟



مونتغمري  اأما  ال�سخ�سي.  الهدف  لتحقيق  واملكر  الذات  حب 

فكان اأكرث ب�ساطة حني اعترب اأّنها فقط القدرة على التاأثري 

يف الآخرين. 

على  دللة  الأكرث  للقيادة  بونابرت  نابوليون  تعريف  ويعترب 

تفّوقه  اإىل  مبا�سرة  غري  بطريقة  ي�سري  فهو  �سخ�سيته،  طبيعة 

القيادة،  لت�سّلم زمام  التفوق �سرورة  اأن  على الآخرين، موؤكًدا 

وعلى الرغم من اأنه مل يذكر نواحي وجمالت التفوق املطلوبة، 

اإل اأننا ن�ستنتج اأنه ق�سد التفوق يف املعرفة وقوة ال�سخ�سية ورمبا 

القوة اجل�سدية. وخلفيات نظرته اإىل القيادة ت�ستند اإىل جتاربه 

املتالحقة واحلروب التي قادها واملعاناة وال�سعوبات التي واجهها، 

والتي اأر�ست يف ذهنه متّيزه ك�سخ�ض متفّوق باملطلق.

تعريف �لقيادة

عّرفت قيادة اجلي�ض اللبناين 

القيادة يف كتاب امل�سطلحات 

التعريف  وج��اء  الع�سكرية، 

وفق الآتي: 

التي  ال�سلطة  هي  »القيادة 

الع�سكري  القائد  ميار�سها 

على مروؤو�سيه، مبقت�سى رتبته اأو وظيفته وفق اأحكام القوانني 

والأنظمة والتعليمات. ويعترب القائد م�سوؤوًل عن كّل ما تقوم 

به وحدته اأو حتجم عن القيام به، وهذه امل�سوؤولية هي نهائية 

ول ميكن تفوي�سها. كما يتحّمل م�سوؤولّية ا�ستعمال الو�سائل 

املو�سوعة بت�سّرفه لتحقيق الإفادة الق�سوى، وم�سوؤولية املحافظة 

على معنوّيات العديد وان�سباطه وتدريبه«. 

ل �ملكت�شب و�ملتاأ�شّ

ا يف ع�سرنا  بقي الختالف بني القيادة والإدارة مو�سوًعا ملتب�سً

احلايل، حيث اختلط هذان املفهومان وتداخال ب�سبب احلاجة 

وامل�سوؤوليات.  والوظائف  الن�ساطات  من  الكثري  يف  لكليهما 

فهناك حالت وظروف ت�ستدعي اأن يكون القائد الع�سكري 

مديًرا، وحالت اأخرى ت�ستدعي من املدير اأن يكون قائًدا. وعلى 

الرغم من وجود الكثري من النظريات ووجهات النظر يف هذا 

ب�سكل  الختالف  اأوج��ه  حتدد  مل  جميعها  اأنها  اإل  املجال، 

الإدارة  باأّن  يقول  راأي  اأنها مبعظمها جتتمع على  وا�سح، مع 

هي علم مكت�سب، بينما القيادة هي �سفة �سخ�سية متاأ�سلة 

يف الإن�سان منذ ولدته.

بني �لقائد و...�ملدير

من وجهة نظر �سخ�سية، لعل اأبرز ما ُيظهر الفرق بني الإدارة 

والقيادة هو العتبارات الآتية:

التاأثري  قوة  له  القائد  بينما  الر�سمية،  املوقع  قوة  له  املدير   •
ال�سخ�سية.

امل���دي���ر  ����س���ف���ات   •
مكت�سبة،  مبعظمها 

القائد  �سفات  بينما 

مبعظمها تخلق معه.

وراء  دائ���ًم���ا  امل��دي��ر   •
القائد  بينما  مكتبه، 

دائًما يف املقدمة.

• املدير حاجة وظيفية 
مادية ملوؤ�س�سة اأو �سركة، 

نف�سية  ح��اج��ة  القائد 

ملجموعة  واإن�����س��ان��ي��ة 

اإجتماعية اأو ع�سكرية.

يف  دوره  ميار�ض  املدير   •
قانوين  تنظيمي  اإط���ار 

اجلمود  له طابع  حمدد، 

اأن  ح��ي��ث  وال���رت���اب���ة، 

والتعليمات  ال��ق��وان��ني 

اجلوانب  جميع  تغطي 

اإطار  دوره يف  القائد ميار�ض  بينما  الإدارة،  �سري  املطلوبة حل�سن 

مرن له بعد اإن�ساين اأرقى من القوانني والتعليمات التي تعجز اأن 

تكون دلياًل �ساحًلا لقيادة جريئة وحكيمة.

ورمبا  مادية  ب��اإغ��راءات  املروؤو�سني  حتفيز  ي�ستطيع  املدير   •
معنوية، بينما القائد الناجح يفّجر يف املروؤو�سني طاقات وجدانية 

يف  باملوت  القبول  حد  اإىل  بهم  وت�سل  امل��ادة،  تتخطى  و�سامية 

�سبيل حتقيق الهدف.

تختاره  القائد  بينما  املجموعة،  على  وُيفر�ض  ُيعنيَّ  املدير   •
املجموعة وتقبل به.

م��دراء  ذك��ر  على  ي��اأت  مل  التاريخ  اإن  اأخ���رية،  كلمة  يف 

ناجحني، بل ذكر قادة عظاًما كانت احلياة بالن�سبة اإليهم 

وقفة �سجاعة و�سموخ وبطولة.
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ا يف  مكافحة تبيي�ض الأموال ومتويل الإرهاب من اأهم امل�صائل يف العالقات الدولية، خ�صو�صً

ظّل تنامي ظاهرة الإرهاب على نحو غري م�صبوق.

الدولية ذات  القرارات  لبنان  التزم  ه،  يف ما يخ�صّ

منذ  اّتخاذها  �صبق  التي  الإجراءات  واإىل  ال�صلة، 

اأربعة  النواب  جمل�ض  اأقّر  ال�صاأن،  هذا  يف  �صنوات 

ت�صرين  خالل  عقدها  التي  اجلل�صة  يف  قوانني 

الثاين 2015 وعرفت بجل�صة ت�صريع ال�صرورة.    

الدكتور  لبنان  م�صرف  حلاكم  الثالث  النائب 

العمل  جمموعة  )رئي�ض  البعا�صريي  حممد 

اأفريقيا  و�صمايل  الأو�صط  ال�صرق  ملنطقة  املايل 

لهيئة  ال�صابق  والرئي�ض  �صابًقا،   MENAFATF
يف  الأم��وال  تبيي�ض  مبكافحة  اخلا�صة  التحقيق 

هذه  ماهية  ل�»اجلي�ض«  ي�صرح  لبنان(،  م�صرف 

اإقراراها.  القوانني واأهمية 

�إقت�صاد

اإعداد:ومال

تريز من�صور

العدد 84369

نت  قوانني ت�صريع ال�صرورة ح�صّ

القطاع امل�صريف وعّززت الثقة بلبنان 

بعا�صريي: ل انهيار يف الو�صع املايل

 القوانني التي اأُقّرت

هي  ما  الإره��اب،  حتّدي  العامل  يواجه   •
النواب  جمل�ض  اأقّرها  التي  القوانني  اأهمية 

الثاين  ت�صرين  يف  ال�صرورة  ت�صريع  جل�صة  يف 

ومتويل  الأم��وال  تبيي�ض  ملكافحة  الفائت، 

الإرهاب؟

اأّن لبنان  اإىل  - بدايًة ل بّد من الإ�شارة 

�شاهم مع بع�ض الدول يف اإن�شاء جمموعة 

الأو���ش��ط  ال�شرق  ملنطقة  امل���ايل  العمل 

وهي   ،MENAFATF اأفريقيا  و�شمايل 

»غ��ايف«   جمموعة  يف  م�����ش��ارك  ع�شو 

تبيي�ض  مبكافحة  ُتعنى  التي  الدولية، 

يف  ممثل  لبنان  ف��اإّن  وبالتايل  الأم���وال، 

»غايف« من خالل هذه املجموعة. 

على  لبنان  اإ�شم  اأُدرج   ،2000 العام  يف 

جمال  يف  املتعاونة  غ��ر  ال���دول  لئ��ح��ة 

مكافحة تبيي�ض الأموال، لكّنه خرج 

بف�شل   ،2002 العام  يف  الالئحة  هذه  من 

مبكافحة  اخلا�ض   318 القانون  و�شع 

والذي  الإره��اب،  ومتويل  الأموال  تبيي�ض 

التحقيق  هيئة  اإن�����ش��اء  مّت  مبوجبه، 

يف  الأم��وال  تبيي�ض  مبكافحة  اخلا�شة 

م�شرف لبنان )2001(.

ال�شيا�شية  لبنان  اأو���ش��اع  اإىل  ون��ظ��ًرا 

والأمنية، تاأّخر اإقرار قوانني اأخرى �شرورية 

�شهر  يف  اأق���ّرت  اأُن  اإىل  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 

اأربعة،  القوانني  الثاين 2015. هذه  ت�شرين 

مبو�شوع  مبا�شرة  ُتعنى  منها  ثالثة 

القانون  اأما  الأم��وال،  تبيي�ض  مكافحة 

املتحدة  الأمم  باتفاقية  فمتعّلق  الرابع 

ال�شادرة يف العام 1999.

للقانون  تعديل  وه��و   ،44 القانون   -1

جرائم  ع��دة  اإل��ي��ه  اأ�شيفت  ال���ذي   318

بالب�شر،  الإجت����ار  مثل  يلحظها،  مل 

والتعّدي على امللكية  ال�شريبي  التهّرب 

يف  التعديل  هذا  �شاهم  وقد  الفكرية... 

الدويل  املجتمع  لبنان مع  تعاون  تفعيل 

يف ق�شية مكافحة متويل الإرهاب.  

احل��دود  الأم����وال ع��ر  نقل  ق��ان��ون   -2

ُيعنى  وه��و   ،Cross Boarder Cash
عر  امل�شافرين  اأم��وال  حركة  مبراقبة 

الت�شريح  ويفر�ض  وامل��وان��ىء...  املطارات 

ال�15  قيمته  تفوق  مبلغ  اأي  م�شدر  عن 

األف دولر اأمركي. 

ال�شريبية  املعلومات  تبادل  قانون   -3

املتعّلقة مبكافحة تبيي�ض الأموال. 

4- اإتفاقية الأمم املتحدة، والتي تتعّلق 

مب�شادر متويل الإرهاب، وقد ان�شّم لبنان 

اإليها متبّنًيا تعريف جامعة الدول العربية 

ع�شكري  عمل  باأي  )القيام  لالإرهاب 

�شّد مدنيني لأغرا�ض �شيا�شية(«.

بنود اتفاقية الأمم املتحدة

اإثر  ب��داأت  لالإرهاب  الدولية  املكافحة   •
ولكّن   ،2001 اأيلول  من  ع�صر  احلادي  اأحداث 

 ،1999 العام  يف  �صدرت  املتحدة  الأمم  اتفاقية 

الإرهاب  مكافحة  روحية  تخدم  بنودها  هل 

وكيف؟

- �شدرت اتفاقية الأمم املتحدة يف العام 

1999 ملكافحة الإرهاب املوجود يف العامل 

ما  ثّمة  يكن  ومل  التاريخ،  فجر  منذ 

ُي�شّمى ب�»داع�ض«. ومن جهتها كانت 

اأيلول  اأح��داث  قبل  و�شعت  قد  »غ��ايف« 

مكافحة  ح��ول  تو�شية  اأرب��ع��ني   ،2001

بعد  واأ���ش��درت  ع��ادت  الأم���وال،  تبيي�ض 

اإىل  اإ�شافة  تو�شيات  ت�شع  الأحداث  هذه 

مكافحة  هدفها  الأربعني،  التو�شيات 

التو�شيات  �شمن  ومن  الإره��اب.  متويل 

 - املتحدة  الأمم  اتفاقية  التزام  الت�شع، 

1999. ومع مرور الوقت، اندجمت جميع 
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املتحدة  الأمم  واتفاقية  التو�شيات،  هذه 

ملحاربة  قانوين  اإط��ار  يف  اإليها،  امل�شار 

الإرهاب.  

طلبت  ع��ي��ن��ه،  الإط����ار  يف  واأ����ش���اف: 

من   ،G20 ال��ك��رى  ال���دول  جمموعة 

توّزع  ا�شتمارة  اإع��داد  »غايف«  جمموعة 

القوانني  لتوثيق  ال���199،  العامل  دول  على 

يف  الإرهاب  متويل  مبكافحة  املتعّلقة 

كل منها. �شدرت نتائج هذه ال�شتمارة 

الدولية يف ت�شرين الأول 2015، وبناء عليه 

ُدعيت بع�ض الدول اإىل �شّن قوانني تخدم 

تعديل  اأو  الإره���اب،  متويل  مكافحة 

�شدر  وقد  اأ�شاًل.  لديها  موجودة  قوانني 

هذا القرار، اإثر تفاقم اخلطر الإرهابي يف 

العامل، والرتكيز على �شرورة مكافحته 

ومنع متويله.

خ���الل اج��ت��م��اع جم��م��وع��ة »غ���ايف« 

ُو�ِشعت   )2015 الأول  )ت�شرين  باري�ض  يف 

ا�شم  ت�شّم  كانت  التي  ال�شوداء  امل�شّودة 

دولة غر متعاونة. ولكن  لبنان بني 22 

الالئحة  �شدور  اأّخرت  احلثيثة  امل�شاعي 

لنهاية كانون الأول 2015، ما اأتاح للبنان 

اإقرار القوانني واإجراء التعديالت الالزمة، 

فاأزيل ا�شمه من هذه امل�شّودة.

خطوة مهمة

والأمنية  ال�صيا�صية  املخاطر  هي  ما   •
والقت�صادية التي كانت �صتحدق بلبنان، لو مل 

الأموال  تبيي�ض  املتعّلقة مبكافحة  القوانني  تقّر 

ومتويل الإرهاب؟ 

يف  و�شدورها  القوانني  هذه  اإق��رار  لول   -

قبل  من  وتطبيقها  الر�شمية،  اجلريدة 

امل�شكلة  لكانت  اللبنانية،  امل�شارف 

اللبنانية  امل�شارف  بني  وقعت  املبا�شرة 

املتحدة  الوليات  يف  املرا�شلة  وامل�شارف 

الأمركية وبريطانيا وغرها من الدول، 

لبنان،  املخاطر يف  ن�شبة  اأن  اعتبار  على 

ول �شّيما يف القطاع امل�شريف كبرة جًدا، 

العالقات  قطع  اإىل  ي��وؤدي  قد  ما  وه��ذا 

التحويالت  واإي��ق��اف  القطاع  ه��ذا  مع 

ت�شويه  �شبق،  ما  اإىل  ي�شاف  اخلارجية. 

يطاله  كبلد  اخل��ارج  يف  لبنان  �شمعة 

الإرهاب، ناهيك عن الظروف ال�شيا�شية 

والجتماعية التي يعانيها. 

خماطر تبيي�ض الأموال يف لبنان

�صئيلة جًدا

تبيي�ض  من  خالًيا  لبنان  اعتبار  ميكن  • هل 
الأموال ؟  

اخلا�شة  التحقيق  هيئة  تتمتع   -

لبنان  يف  الأم���وال  تبيي�ض  مبكافحة 

مب�شتويني مهني وفني عاليني، ي�شاهيان 

العاملية.  امل�شتويات  اأعلى  باأهميتهما 

ومن خالل التعاون الدويل القائم يف جمال 

واجبها،  الهيئة  توؤدي  الأم��وال،  تبيي�ض 

الج���راءات  وتّتخذ  ف��وًرا  تتحّرك  فهي 

ال�شرورية الالزمة لدى تلّقيها اأي معلومة 

يف هذا اخل�شو�ض. ويف هذا الإطار فر�شت 

الأخ��رت��ني  ال�شنتني  خ���الل  الهيئة 

)نحو  كبرة  مالية  جزائية  عقوبات 

اأجنبية  م�شارف  على  دولر(  مليون   150

نق�ض  ب�شبب  لبنان،  يف  تعمل  كبرة 

الأموال  تبيي�ض  مكافحة  اإج��راءات  يف 

ومتويل الإرهاب لديها.

اأّن  اإىل  الإ���ش��ارة  من  ب��ّد  ل  ذل��ك،  مع 

ظاهرة  ه��ي  الأم����وال  تبيي�ض  ظ��اه��رة 

الب�شر  وجد  اأينما  اأنه  يعني  مّما  عاملية، 

وجدت عمليات تبيي�ض الأموال ومتويل 

يف  �شارية  مكافحتها  لكّن  الإره��اب، 

خالل  من  العامل،  دول  يف  كما  لبنان، 

اللتزام ال�شيا�شي للم�شوؤولني، والت�شريعات 

احلكومية، وم�شاركة جميع اجلهات 

و�شرطة  م�شارف،  من  املعنية  الرقابية 

وجي�ض واأمن عام وجمارك... 

املخاطر  ن�شبة  اأن  التاأكيد  وميكن 

لبنان  يف  الأم�����وال  تبيي�ض  جم���ال  يف 

حجم  �شغر  اإىل  نظًرا  ن�شبًيا،  �شئيلة 

اقت�شاده، بحيث ل يتجاوز دخله القومي 

ن�شبة  اأن  كما  دولر.  مليار  ال�خم�شني 

تبيي�ض الأموال تقا�ض على ن�شبة حركة 

بلد،  اأي  يف  ال�شياحة  وحركة  الركاب 

هذا  لبنان،  يف  جًدا  �شعيفة  ن�شبًيا  وهي 

اخلارج  يف  اللبنانيني  اأن  اإىل  بالإ�شافة 

ناجحون جًدا ويحّولون اإىل بلدهم اأمواًل 

نظيفة.

ي�شاف اإىل ما ذكر، اأنه منذ اإن�شاء هيئة 

تبيي�ض  مبكافحة  اخلا�شة  التحقيق 

الأموال يف لبنان يف العام 2001 ولغاية العام 

2016، ح�شل »تطّور ثقايف« جّبار يف جمال 

فقط  لي�ض  الأم��وال،  تبيي�ض  مكافحة 

على م�شتوى اجلهات الرقابية يف م�شرف 

امل�شريف  القطاع  لبنان، بل على م�شتوى 

ا. اأي�شً

النهيار م�صتبعد

الظروف  من  الرغم  على  دائًما،  تقول   •
متفائل  جّد  اأّن��ك  نعي�صها،  التي  ال�صودوية 

مب�صتقبل لبنان القت�صادي وال�صيا�صي، من اأين 

ت�صتمد هذا التفاوؤل؟

القت�شادي  و�شعنا  اأّن  �شك  من  ما   -

احلقيقة  هذه  يلم�ض  واجلميع  �شعب، 

ومن  العملية،  يومًيا من خالل حياتنا 

ن�شبة النمو املتدنية جًدا اإذا مل نقل اإنها 

بع�ض  اإح�شاءات  وف��ق  ال�شفر،  تالم�ض 

غياب  نتيجة  وذل��ك  الدولية،  اجلهات 

ن�شبة  وارت��ف��اع  الأجنبية  ال�شتثمارت 

البطالة وهجرة ال�شباب، وتديّن احلركة 

ال�شياحية، واأخًرا اأزمة النفايات...

اللبناين  اأن  ع��ن  فناجت  ت��ف��اوؤيل  اأم��ا 

واللبنانيون  م��ب��دع.  خ���اّلق  اإن�����ش��ان 

ال��ع��امل،  دول  خمتلف  يف  امل��ن��ت�����ش��رون 

ارتباطهم  على  مبعظمهم  يحافظون 

ببلدهم، والذين ميلكون ثروات طائلة 

القت�شاد  من بينهم، قادرون على دعم 

الوطني، با�شتثمار جزء منها يف بلدهم. 

اأ�شتبعد  اأن��ا  امل��ايل،  الو�شع  خ�ّض  ما  يف 

املايل  الحتياط  بف�شل  وذلك  انهيار،  اأي 

وبف�شل  لبنان،  م�شرف  ل��دى  الكبر 

واملالية  امل�شرفية  ال�شيا�شات  عقالنية 

تبقى  ولكن  يتبعها.  التي  احلكيمة 

الإ�شارة اإىل اأن م�شرف لبنان جزء من هذا 

البلد، مّما يعني اأن هذه الأزمة يجب اأن ل 

تطول كثًرا، لأن املخاطر تزداد ن�شبتها 

يومًيا. واأمتنى اأن يتفق ال�شيا�شيون على 

حّل الأزمة القائمة، كما اتفقوا جميًعا 

على جل�شة ت�شريع ال�شرورة. 







جي�ش �لعلم 

و�لثقافة

العدد 88369

جي�ش �لعلم و�لثقافة  جي�ش �لعلم و�لثقافة  جي�ش �لعلم و�لثقافة

اإجازة يف 

احلقوق

للنقيب 

طوين القزي

لقب م�صت�صار 

يف العالقات 

الدبلوما�صية 

للمعاون اأول 

خالد احلمد

اخلام�ض  امل�شاة  لواء  القزي من  النقيب طوين ملحم  حاز 

ال�شيا�شية  والعلوم  احلقوق  كّلية  من  احلقوق،  يف  اإجازة 

والإدارية يف اجلامعة اللبنانية.

من  احلمد  حممود  خالد  اأول  امل��ع��اون  ح��از 

العالقات  يف  م�شت�شار  لقب  ال�شابع  امل�شاة  لواء 

للعلوم  العربية  الأكادميية  من  الدبلوما�شية، 

والتكنولوجيا والنقل البحري يف جمهورية م�شر 

العربية.







اإعداد:

با�صكال معّو�ض بومارون

من �لقلب
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جوائز »بيكا�صو دور«

يف  البيال  جمّمع  يف   The One �شالة  يف  اأقيم  كبر  حفل  يف 

بروت، جرى توزيع جوائز »بيكا�شو دور« ال�شنوي الثالث والع�شرين 

لأجمل املل�شقات الإعالنية، وذلك يف ح�شور ممّثل قائد اجلي�ض 

ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  من  كبر  وعدد  احل��ّداد  دانيال  العميد 

 284 قّدمت  اإعالنية  �شركة   33 وتبارت  والجتماعية.  والثقافية 

الطرقية  الإعالنات  للفوز بجوائز متّثل عدة فئات، منها  اإعالًنا 

ولوحات القيا�شات الكبرة والإعالنات داخل املجّمعات التجارية. 

فئة  عن  الذهبية  باجلائزة   Phenomena �شركة  ف��ازت  وقد 

الذي  ال�شتقالل  عيد  مل�شق  خالل  من  الكبرة،  الإع��الن��ات 

نّفذته مل�شلحة املوؤ�ش�شة الع�شكرية.

»كّلنا للوطن«

كّلنا للوطن! �صرخة 

انطلقت من عمق 

النتماء، فحفرت 

عميًقا يف النفو�ض، هذه 

دها املل�صق  ال�صرخة ج�صّ

الذي اأطلقته املوؤ�ص�صة 

الع�صكرية مبنا�صبة عيد 

ال�صتقالل، فَلقي اأ�صداء 

اإيجابية يف كل مكان.

�صركة »بيكا�صو دور« 

 Picasso D’Or
لالإعالنات منحت 

املل�صق خالل حفلها ال�صنوي، اجلائزة 

الذهبية عن فئة الإعالنات الكبرية.

�شّمم مل�شق »كّلنا للوطن« �شاحب �شركة اإعالنات 

Phenomena ال�شيد �شامي �شعب، ومعه كان لنا لقاء؛ 
يقول:  كبرين  و�شغٍف  بحما�شٍة 

م�شدر  و�شيبقى  ك��ان  اجلي�ض 

حتمل  الع�شكرية  والبّزة  اإلهامي، 

اإيّل اآلف املعاين ال�شامية  بالن�شبة 

التي ل اأمّل من تنفيذها ور�شمها 

على الورق.

على  الثانية  لل�شنة  وي�شيف: 

للجي�ض  اإع���الن  ي��ف��وز  ال��ت��وايل، 

م��ه��رج��ان  يف  الأوىل  ب��اجل��ائ��زة 

ال�»بيكا�شو دور« الذي يوّزع اجلوائز 

على املبدعني يف عامل الإعالنات؛ 

ا  اأي�شً ح�شلنا  املا�شي  العام  ففي 

عيد  اإع����الن  ع��ن  ج��ائ��زة  على 

اجلي�ض »�شرف، ت�شحية، ت�شحية، ت�شحية، وفاء«، الذي نال اإعجاب اللبنانيني. 

وهكذا  اجلي�ض،  مع  »اأجت��ّراأ«  اأن  هاج�شي  اأ�شبح  قال:  املل�شق  فكرة  ولدة  وعن 

املفاهيم  تخّطي  حاولنا  اجلي�ض  مع  تعاوننا  بداية  منذ  الإع��الن...  فكرة  كانت 

الأفكار  عن  بعيًدا  لي�ض  اجلي�ض  اأّن  توؤكد  جديدة  لنظرة  والرتويج  الكال�شيكية 

اخلاّلقة، بل اأ�شبح لعًبا اأ�شا�شًيا يف حقل الإعالنات، بعد ا�شرتاكه جنًبا اإىل جنب 

مع حواىل 30 �شركة نّفذت 248 حملة اإعالنية �شاركت يف حفل »البيكا�شو دور«، 

وفوزه باجلائزة الذهبية عن الإعالن. 

اأيام اجلامعة قائاًل:  ال�شيد �شعب  الوثيق به، ي�شتعيد  وارتباطه  وعن حّبه للجي�ض 

من  تخّرجي  م�شروع  اأّن  حتى  معي،  وكر  الطفولة  منذ  عروقي  يف  ي�شري  اجلي�ض 

اجلامعة كان فيلًما قّدمته عن اجلي�ض منذ 21 عاًما؛ ومن يومها واأنا اأعمل مع هذه 

املوؤ�ش�شة التي اأحب واأع�شق. وقد نّفذت معها حتى اليوم 16 حملة اإعالنية خالل 15 

عاًما، واأنا ل اأمّل من اإيجاد الأفكار والإبداعات يف املوا�شيع التي تخ�ّض اجلي�ض، فهو 

املوؤ�ش�شة الوحيدة التي يّتفق على حّبها ال�شعب اللبناين باأ�شره.









يف �صجل 

�خللود
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العميد الركن املتقاعد اأنطوان عيد

العميد  اجل��ي�����ض  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

كرمي  اأن��ط��وان  املتقاعد  الركن 

عيد الذي تويّف بتاريخ 2016/2/21.

يف   1948/11/1 م��وال��ي��د  م��ن   -

ال�شياح.

تلميذ  ب�شفة  - تطّوع يف اجلي�ض 

�شابط اعتباًرا من 1970/9/15.

من  اعتباًرا  مالزم  لرتبة  رّقي   -

الرتقية حتى  وتدّرج يف   ،1973/8/1

من  اع��ت��ب��اًرا  رك��ن  عميد  رت��ب��ة 

.2000/7/1

- حائز:

• و�شام احلرب.
من  اللبناين  ال�شتحقاق  و�شام   •

الثالثة. الدرجة 

من  اللبناين  ال�شتحقاق  و�شام   •

الثانية. الدرجة 

من  الوطني  الأرز  و�شام   •
رتبة فار�ض.

• و�شام الوحدة الوطنية.
• و�شام فجر اجلنوب.

الع�شكري  التقدير  • و�شام 
من الدرجة الف�شية.

ال���ش��ت��ح��ق��اق  و����ش���ام   •
اللبناين من الدرجة الأوىل.

من  الوطني  الأرز  و�شام   •
رتبة �شابط.

اجلي�ض  ق��ائ��د  ت��ن��وي��ه   •
ثماين مّرات.

الأمن  لقوى  العام  املدير  تنويه   •
الداخلي.

• تهنئة قائد اجلي�ض 26 مّرة.

• تهنئة رئي�ض الأركان.
• تهنئة قائد القطعة 11 مّرة.

يف  درا���ش��ي��ة  دورات  ع��ّدة  تابع   -

الداخل ويف اخلارج.

- متاأهل وله ثالثة اأولد.

اأ�شدقاوؤه  لنعيه  ورّوع  بقريب،  كما  به  ُفجعت 

وحمّبوه يف الوطن واملهجر، وبكاه كثر من النا�ض 

بدموع احل�شرة والأ�شى املرير، لأّنه كان مثاًل عالًيا 

والوفاء، ولأنه عمل مبنتهى اجلد  املروءة  اأمثلة  من 

جهاد  جاهد  ولأّن���ه  اخل��ر،  �شبيل  يف  والإخ��ال���ض 

الأبطال املغاوير، من اأجل الوطن وتعزيز �شاأنه، ون�شر 

ر�شالته الإن�شانية على اأر�شه وحتت كل �شماء.

القلب،  طّيب  عيد  انطوان  الركن  العميد  كان 

�شاحب  وك��ان  الل�شان،  ف�شيح  الكف،  �شخّي 

ُوج��د.  حيث  حركتها  ولولب  الوطنية  امل��واق��ف 

�شبيل  يف  والن��دف��اع  واحلمية  ال�شدق  رم��ز  ك��ان 

املكرمات... توّفاه الله بعد �شراع مرير مع مر�ض 

ع�شال، فانطلق اإىل دنيا احلق...

الأباة  الوطنيني  مقدمة  يف  »اأنطون«  يا  كنت  لقد 

املنا�شلني يف �شبيل الوطن، كل الوطن، واحلق الذي 

معزل  يف  لنا  قيام  ل  التي  والكرامة  يحّرر،  وح��ده 

عنها. وظللت على ما اأنت عليه من وداعة وتوا�شع 

وكرم اأخالق، فلم ت�شمخ باأنفك، ومل ُتعر�ض عن 

حق  عن  تدافع  رحت  بل  وعارفيك،  اأ�شدقائك 

موطنك بعقيدة را�شخة، وتذود عن حيا�ض ال�شعفاء 

واملظلومني، بوحي من �شمرك احلّي، وبحافز من 

قلبك الإن�شاين الكبر.

والراحة  اخللد  مقّر  اإىل  الفانية،  الدار  هذه  غادرت 

يف  ق�شيتها  ربيًعا،  �شبعني  من  اأقل  عن  الدائمة، 

تعزيتنا  الكرمية.  اأ�شرتك  ورعاية  اخل��ر  عمل 

علم  من  لهّن  اأردت  ما  على  بناتك  اأّن  جميًعا 

وف�شيلة، وقد اأ�شبحن بف�شل تهذيبك ورعاية اأمهّن 

املثلى، زهوًرا تفوح يف حديقة املجتمع، باأريج الرفق 

والكرم وال�شمم اخلال�ض.

الدكتور جهاد نعمان

ا�صتاذ يف الكّلية احلربية   

اإىل مقّر اخللد والراحة الدائمة 



يف  العرب  برج  بلدة  واأهايل  اجلي�ض  قيادة  �شّيعت 

عكار العريف حممود خالد �شخيدم الذي ا�شت�شهد 

بتاريخ 2016/2/8.

امل�شت�شفى  من  نقل  قد  ال�شهيد  جثمان  وك��ان 

اإىل منزل ذويه يف بلدة  الع�شكري املركزي يف بدارو 

ويف  وعائلته  رفاقه  تقّدمه  موكب  يف  العرب،  برج 

الركن  العميد  برئا�شة  ع�شكري  وفد  طليعتهم 

الأ�شتاذ  الوطني  الدفاع  وزير  ممثاًل  الدهيبي  �شعد 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ض  وقائد  مقبل  �شمر 

وعدد كبر من اأهايل البلدة واجلوار.

�شخيدم،  ال�شهيد  العريف  روح  على  ال�شالة  وبعد 

األقى ممثل قائد اجلي�ض كلمة قال فيها:

بعميق احلزن والأ�شى، ن�شّيع مبهابة اإىل دار املجد 

يد  �شاءت  ال�شالح،  رفاق  من  عزيًزا  رفيًقا  واخللود، 

القدر اأن ي�شت�شهد اليوم من جّراء حادث األيم تعّر�ض 

الع�شكري  واجبه  ي��وؤّدي  وهو  اأي��ام،  ب�شعة  قبل  له 

الذي  اجلندي  وب�شجاعة  واإخ��ال���ض،  تفاٍن  بكّل 

يرّو�ض باإرادته امل�شاعب ويتحّدى اخلطر. 

مزاياك  تعداد  يف  اأ�شهبنا  مهما  اإننا  واأ���ش��اف: 

ح�شرها،  من  نتمّكن  لن  احلميدة  وخ�شالك 

ال�شكر  العزيزين  الكرميني  وال��دي��ك  نفي  ول��ن 

اإياها،  منحاك  التي  املثالية  ال�شاحلة  الرتبية  على 

و�شلوًكا،  واأخالًقا  قيًما  باملثل  حّقهم  فوفيتهم 

رحيلك  اآملنا جميًعا  لقد  اجلندية.  بر�شالة  والتزاًما 

والوطن  للجي�ض  عطائك  م�شرة  وتوّقف  املفاجئ، 

هذه  �شورة  وما  ال�شباب،  وزهر  العمر  ربيع  يف  واأنت 

اإّل تعبر �شادق  اجلموع املحت�شدة يف هذا املكان، 

ل�شرتك  والتقدير  الكرمي  ل�شخ�شك  املحّبة  عن 

العطرة.

يف ح�شرة �شهادتك، نعاهدك اليوم، باأن اجلي�ض �شيبقى 

و�شيكون  الطّيبني،  لأهلك  وفًيا  ت�شحياتك،  على  اأميًنا 

راء  ال�شّ دائًما مبثابة عائلتهم الكرى التي حتت�شنهم يف 

راء. ال�شّ

العائلة ليوارى يف الرثى،  اإىل مدافن  بعدها نقل اجلثمان 

واأّدت له ثّلة من مو�شيقى اجلي�ض التحية. 

ويف ما يلي نبذة عن حياة العريف ال�شهيد �شخيدم:

- من مواليد 1980/11/12 

يف بيت يون�ض – حمافظة 

عكار.

خ��دم��ات��ه  م�������ّددت   -

 2005/6/15 من  اعتباًرا 

ولغاية 2008/12/27.

اخل��دم��ة  اإىل  ن��ق��ل   -

ال���ف���ع���ل���ي���ة ب���ت���اري���خ 

.2008/12/27

امل�شاة  ل��واء  ع��داد  من   -

العا�شر – الكتيبة 106.

- حائز: 

• و�شام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ض ثالث مّرات.

• تهنئة قائد اجلي�ض مّرتني.
• تهنئة قائد املنطقة.
• متاأهل وله ولد واحد.

العدد 96369

يف �صجل 

�خللود
قيادة اجلي�ض �صّيعت

العريف ال�صهيد حممود �صخيدم
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اجلندي �صربل عادل احلايك

اجلندي كريكور خجادورخجادوريان

املجّند املمّددة خدماته �صربل هيثم قي�ض

املجّند املمّددة خدماته ح�صن م�صطفى الرباج

اجلندي جوزيف مي�صال بو عب�ض

نعت قيادة اجلي�ض اجلندي �شربل عادل 

احلايك الذي تويّف بتاريخ 2016/1/18.

1993/7/19 يف مغدو�شة،  مواليد  - من 

ق�شاء �شيدا، حمافظة اجلنوب.

ب��ت��اري�����خ  اجل���ي�������ض  يف  ت���ط���ّوع   -

.2012/8/25

للتجهيز  اجلي�ض  اأركان  عداد  من   -

– مديرية ال�شوؤون اجلغرافية.
- حائز تهنئة العماد قائد اجلي�ض.

- عازب.

جوزيف  اجلندي  اجلي�ض  قيادة  نعت 

بتاريخ  تويّف  الذي  عب�ض  بو  مي�شال 

.2016/1/1

احلدت،  يف   1994/3/14 مواليد  من   -

ق�شاء بعبدا، حمافظة جبل لبنان.

- تطّوع يف اجلي�ض بتاريخ 2013/3/30.

�شرية  اللوج�شتي-  اللواء  عداد  من   -

القيادة.

- عازب.

اجلندي  اجلي�ض  قيادة  نعت 

كريكور خجادور خجادوريان 

الذي تويّف بتاريخ 2016/1/22.

- من مواليد 1991/9/4 يف الغبري، 

ق�شاء بعبدا، حمافظة جبل لبنان.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ض  يف  ت���ط���ّوع   -

.2015/6/13

- من عداد مديرية املخابرات.

- عازب.

املجّند  اجلي�ض  قيادة  نعت 

املمّددة خدماته �شربل هيثم 

قي�ض الذي تويّف بتاريخ 2016/1/23.

- من مواليد 1997/8/29 يف نحلة، 

ق�شاء بعلبك.

- م���ّددت خ��دم��ات��ه اع��ت��ب��اًرا من 

.2015/5/10

 – التا�شع  امل�شاة  ل��واء  ع��داد  من   -

الكتيبة 91.

- عازب.

اجلي�ض  ق��ي��ادة  نعت 

خدماته  املمّددة  املجّند 

تويف  ال��ذي  ال���راج  م�شطفى  ح�شن 

بتاريخ 2016/2/7.

 – - من مواليد 1995/1/5 يف برجا 

ال�شوف.

- م���ّددت خ��دم��ات��ه اع��ت��ب��اًرا من 

.2014/3/28

- من عداد فوج املدفعية الثاين.

- عازب.







اإنه اليوم الأخري الذي كان النا�س يظّنونه 

بعيًدا.

رياًحا  الأر�س  اإىل  الله  اأر�سل  اليوم  يف هذا 

ماحقة اأهلكت كّل نف�س حّية. وللوقت 

يف  كّلهم  اخَلْلق  املالئكة  رئي�س  جمع 

اإليهم  واأوحى  بوق،  بنفخة  ال�سماء  رحاب 

باأحكام �سّيد الكون ثواًبا وعقاًبا، كلٌّ 

خري  اأف��ع��ال  م��ن  ي��داه  جنت  م��ا  بح�سب 

و�سّر. اأما الله فكان يف هذه الأثناء داخل 

تراب  من  حفنة  يديه  وب��ن  »حم��رف��ه« 

اإليها من غري اأن يرفع ب�سره  اجلّنة ينظر 

جديدة  كيمياء  يف  يفّكر  كان  عنها. 

اإن�ساًنا جديًدا ل ي�سبه النموذج  ي�سنع بها 

فيه  تبّن  الأّول  النموذج  �سيء.  يف  الأّول 

ي�ستطع  مل  جّمة  ونواق�س  كثرية  عيوب 

الأنبياء واملر�َسلون، على مدى اآلف ال�سنن، 

اإ�سالحها.

لكن �سرعان ما �ساد ال�سجيج. وارتفعت 

من هنا وهناك اأ�سوات حتتّج وت�ستنكر. 

وك���ان اأع��اله��ا ���س��وت ام���راأة حم��دودب��ة 

الظهر، قبيحة الوجه. قالت: لقد ظلمني 

اأ�ستحّق  ل  اأنا  القا�سي.  بهذا احلكم  الله 

نار اجلحيم.

يعرف  مل  قلبك  لأن  ت�ستحّقينه  بل   -

غري احل�سد. قال رئي�س املالئكة. 

اأوؤِذ  ومل  اأح��د،  اإىل  اأخطئ  مل  لكنني   -

منلة.

يف  تكون  اخلطيئة  اإّن  لك  قيل  اأما   -

الفكر كما يف القول والعمل!؟

رديئة  الوجه  قبيحة  الله  خلقني  لقد   -

ال�سكل. وخلق اآخرين على اأجمل �سورة 

واأبهى هيئة. اأين عدالته يف ما فعل، اأين؟!! 

�سرخت املراأة باأعلى �سوتها؛ فارتفعت من 

حولها اأ�سوات كثرية توؤّيدها وتنت�سر لها.

- لقد جعل العلّي لك عينن مب�سرتن، 

فيما  مفّكًرا،  وعقاًل  �سامعتن،  واأذن��ن 

مٌّ وُخْطل. الكثريون من خلقه ُعْمٌي و�سُ

ُت يف بيت والدّي.  - ب�سبب ب�ساعتي َعَن�سْ

عينّي  اأفتح  ومل  يلداين،  مل  ليتهما  فيا 

حّظ  يل  يكن  مل  التي  احلياة  هذه  على 

فبكى  وب��ك��ت؛  ق��ال��ت  ه��ك��ذا  فيها. 

معها خلق كثري.

َنَتاأ من بن اجلمع  اأن  بعد ذلك  وكان 

العمر.  من  العا�سر  الربيع  يف  ب��دا  طفٌل 

وا�ستقّر يف ال�سّف الأمامّي. ورفع نحو رئي�س 

بداء  متُّ  »واأنا  بريئتن:  عينن  املالئكة 

الدنيا طعًما،  اأذوق حلالوة  اأن  قبل  ع�سال 

عرفُت  فيما  ن�سيًبا،  �سعادتها  من  واأن��ال 

فما  �سئموا.  حتى  ع��ّم��روا  ق��د  �سيوًخا 

احلكمة من هذا!!«.

ولدتك  مذ  �سّر  بزرة  قلبك  الله يف  راأى   -

ت�سّب  اأن  قبل  باكًرا  اإليه  فرفعك  اأّمك؛ 

وتنمو البزرة يف قلبك؛ فتاأتي اأعماًل �سّريرة 

يكون فيها هالك نف�سك.

را�سًيا  ب�سره  ا  خاف�سً الطفل  تراجع  واإذ 

العقد  يف  رج��ل  ت��ق��ّدم  فيه،  الله  بق�ساء 

ال�سابع من العمر دافًعا النا�س مبنكبيه، 

ا: ملاذا مل يعاملني الله  ورفع ال�سوت حمتجًّ

وال�سّر   ُ ُُ اأك�� فركني  ال�سبّي،  معاملة 

�سارًقا،  اأ�سبحُت  حتى  يكُ،  داخلي  يف 

اأبانا  الله  كان  اإن  وقاتاًل!!...  وماجًنا، 

اأبنائه، وميّيز  جميًعا، فكيف يفّرق بن 

واحًدا من اآخر!!

والهمهمات،  الو�سو�سات  �سادت  وفيما 

وقف رئي�س املالئكة حائًرا، ينظر ب�سمت 

عري�سة،  َنَدبة  تعلوه  الذي  الرجل  وجه  اإىل 

طه عينان غا�سبتان. وتتو�سّ

املالك  التفت  ج��واب،  اإىل  يهتِد  مل  ومّلا 

ا  اأي�سً اعرا�س  األك  »واأنت؟  وقال:  جانًبا، 

اإىل رجل  بيده  الله؟« م�سرًيا  على حكم 

ما انفّك ي�سرئّب براأ�سه بن الروؤو�س، ويلّوح 

بيديه �سارًخا ب�سوت كاد ُيخر�سه الَبَحح.

بن  اإح�سائي  على  اأعر�س  اإين  اأجل،   -

الأَثمة. اأنا ل اأ�ستحّق هذا العقاب.

�سندوق  يوًما  ت�سرق  اأمل  ت�ستحّقه!!  ل   -

والأرام��ل  الأيتام  مال  وفيه  امل�سارف  اأح��د 

واملعوزين؟!

الَقَتلة  اأم����وال  ��ا  اأي�����سً ف��ي��ه  وك���ان   -

جّت��ار  م��ن  العباد  ب��رق��اب  واملتحّكمن 

فوق  دائ��ًم��ا  ك��ان��وا  وم�سوؤولن  َج�ِسعن 

القوانن.

بال�سّر.  ال�سّر  تردع  التي  العدالة  ِبْئ�َس   -

القمح  �سنبلة  تنبت  اأن  ي�ستحيل  فكما 

اأن  فاإّن اخلري ل ميكن  الزوؤان،  بزرة  من 

يخرج من رحم ال�سّر.

- �سرقُت لأن اأولدي جاعوا وَعِريوا، فيما 

ياأكلون مبالعق من ذهب،  النا�س  اأولد 

والأرج��وان.  احلرير  ة  بَطيالِ�سَ ويت�سربلون 

وملا راأيت اأن الله قد اأعطى النا�س حظوًظا 

ومل يعطني، ورزقهم ومل يرزقني، �سلكُت 

دروب ال�سّر والرذيلة، وكان الله يرى ويعرف 

لأّنه قيل لنا: ل ت�سقط �سعرة من روؤو�سكم 

وي�سّد  يدي  يكّف  مل  فلماذا  بعلمه.  اإل 

دربي! األي�س هو القادر على كّل �سيء!

اخلري  واأراك  الله عقاًل،  اأعطاك  لقد   -

الطريَقن  اأّي  ليعرف  وت��رك��ك  وال�����س��ّر، 

ت�سلك.

- كان يجّربني اإًذا!

ا! - اأمل جتّرب اأنت خالَقك اأي�سً

- هذا اأغرب كالم �سمعته. قال الرجل، 

ثم ا�ستدار، و�ساح: اأ�سمعتم اأيها املغّفلون! 

لأنه  يجّربكم  اأن  اإىل  يحتاج  اإلهكم 

اأخ��ي��ارك��م  ب��ن  التفريق  ي�ستطيع  ل 

واأ�سراركم قبل اأن ُيدخلكم يف التجربة.

وفيما حاَر ذو اجلناحن الأبي�سن جواًبا، 

الهواء  وي�سرب  يهمهم،  وهو  الرجل  م�سى 

بقب�ستي يديه.

عجوز  احل�سود  ب��ن  م��ن  ب��رزت  عندئٍذ 

وتقّدمت  عمرها،  من  ال�سبعن  يف  ماتت 

الرّب  اإىل مالك  رفعت  ثم  و�سمت.  ببطء 

بيا�ٌس،  الطويل  �سعره  �سواَد  خالَط  ا  راأ�سً

يحتفظ  زال  ما  امل�ستدير  وجهها  لكّن 
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يدّل  ما  ناعمة،  وق�سمات  زهرية  بب�سرة 

على اأنها كانت يف �سباها رّبة من رّبات 

احِلجال واجلمال. 

- اأرى اأن لديك ما تقولينه يا جّدتي. قال 

رجل الله.

ا ل اأ�ستحّق عقوبتي القا�سية. - واأنا اأي�سً

- بل ت�ستحّقن اأق�سى منها.

- اإ�سمع اإًذا هذه احلكاية.

ها  ع�سّ من  �سغرية  بع�سفورة  يوًما  جيء 

قبل اأن تختُ الطريان، وُزّج بها يف قف�س 

اإىل جانب ع�سفور راحت تقا�سمه  جميل 

لكنها  �سداحه.  وت�سمع  و�سرابه  طعامه 

مل ت�ستطع اأن حتّبه. قلبها ال�سغري اأحّب 

ع�سفوًرا مبثل �سّنها، جميل الري�س مثلها، 

حّط يوًما على غ�سن �سجرة قريبة؛ فوقعت 

تغريدة.  واأّول  نظرة  اأّول  من  ه��واه  اأ�سرية 

كذلك هام الع�سفور الطليق بها عندما 

القف�س  ق�سبان  �ساربًة  قبالته  رق�ست 

احلزين.  ب�سفريها  وجاوبته  بجناحيها، 

وبعد حماولت عديدة ا�ستطاعت الع�سفورة 

بن  م��ن  النحيل  بج�سمها  تن�سّل  اأن 

حبيبها،  �سجرة  باجّتاه  وتطري  الق�سبان، 

خفق  حينئٍذ  اأغ�سانها.  اأحد  على  وحتّط 

تقربي  »ل  عليها:  خوًفا  احلبيب  قلب 

ا كما تظّنن.  يا �سغريتي. فاأنا ل�ست حرًّ

قال  اللعن«.  الفّخ  بهذا  عالقتان  قدماي 

املغّلف  الق�سيب  اإىل  ينظر  وهو  الع�سفور 

ال�سغريتن.  قدميه  حتت  الأخ�سر  بالِدْبق 

على  وح��ّط��ت  قفزت  الع�سفورة  لكّن 

به،  حتتّف  حبيبها  جانب  اإىل  الق�سيب 

وتغّني مثله، وتنتظر املوت بفرح معه.

اجل����ّدة،  اأي��ت��ه��ا  جميلة  ح��ك��اي��ة   -

ولكن...

زّوجها  التي  الع�سفورة  تلك  هي  اأن��ا   -

الَزَغب جناحيها.  اأن يك�سو  قبل  اأبواها 

اأنا هي تلك املراأة التي عرفت اأْن ل �سعادة 

اإل برفقة احلّب. وهذا احلّب مل  يف الأر�س 

اأجده داخل جدران بيتي.

- لقد دّن�سِت �سرير زوجك يا امراأة.

- مع حبيبي.

- هذه خطيئة.

يبعدين  اأن  ب�سدق  الله  من  طلبُت   -

عنها.

- لكّنك مل ت�ساعديه.

- حاولت. حاولت. لكنني ما ا�ستطعت 

لأنني خملوقة �سعيفة.

راأ���س��ه��ا،  خف�ست  ث��م  ق��ال��ت.  ه��ك��ذا 

�سعفاء...بل  الب�سر،  بنو  نحن،  واأ�سافت: 

ا. وما اأمّتت كلمتها الأخرية  �سعفاء جدًّ

حتى �سالت دمعتان من عينيها، وانزلقتا 

بن جتاعيد وجهها.

رجل  واإذا  طويلة،  زف��رة  امل��الك  اأط��ل��ق 

يتقّدم،  ال�ساعدين  مفتول  اجلّثة  �سخم 

ا  اأي�سً واأنا  وي�سيح:  بقدمه،  الأر�س  وي�سرب 

يف  نف�سي  بهالك  احلكم  على  اأعر�س 

نار اجلحيم.

- اأنت قاتل. والقاتل جزاوؤه النار اخلالدة. 

قال مالك الرّب.

ول��دي بغري  اأخ��ذت ب��ث��اأري مّم��ن قتل   -

جريرة.

وت�سفح  ت�ساحمه  اأن  بك  اأوىل  كان   -

عنه.

اأن  علّي  ك��ان  ومَل  ع��ن��ه!!!  اأ�سفح   -

اأفعل!!

- لأنه قيل لكم: اغفروا للنا�س زّلتهم 

لن  الله  فاإن  تفعلوا،  مل  واإن  واإ�ساءاتهم. 

يغفر اإ�ساءاتكم وزّلتكم.

الله  ول  ول��دي،  لقاتل  اأغفر  مل  اأن��ا  ها   -

غفر يل. اإذن يكون قد فعل فعلي وت�سّرف 

العبد  واأن���ا  ال��ق��وّي،  اخل��ال��ق  وه��و  ت�سّريف. 

ال�سعيف.

اإىل املالك نظرة  وفيما راح الرجل ينظر 

و�سكت  راأ�سه،  ذو اجلناحن  ظفر، خف�س 

لأنه مل يح�سره جواب.

قبل  الوقت  بع�س  والذهول  ال�سمت  و�ساد 

�ساة،  بجلد  ياأتزر  راٍع  املقّدمة  اإىل  يُز  اأن 

قِبَل  الله  ليت  »يا  راأ�سه:  مطاأطًئا  ويقف 

يومذاك تقدمتي كما قبَل تقدمة اأخي«.

كقلب  �ساٍف  بقلب  اإليه  ترفعها  مل   -

اأخيك.

والغرية  الظلمة  الله رمى يف قلبي  - لأن 

ويف قلب اأخي النور واملحّبة.

اأخ��اه  وع��ان��ق  هابيل،  اق���رب  عندئٍذ 

قاين مبوّدة: »اأتقول اإين كاره لك حاقد 

منذ  �ساحمتك  لقد  اأخ��ي.  يا  ل  عليك!؟ 

زمن بعيد لأنني اأحّبك«.

اأخ��ذ  حتى  متعانقن  الأخ����وان  وب��ق��ي 

ن مف�سحن يف املجال  اجلمع ين�سّقون �سفَّ

يتقّدم  ال�سعر،  كّث  اللحية  طويل  لرجل 

ببطء �ساتًرا عورته بورقة تن.

- اآدم!! اأهذا اأنت! هتف رئي�س املالئكة. 

لكّن جّد اخلليقة مل ُيجب اإل بهّزة راأ�س 

منحٍن فوق �سدر ُتَعّد عظامه.

- ما الأمر!

ا. - نف�سي حزينة جدًّ

- عالَم يا اآدم!

- لقد ع�سُت يف اجلّنة اأّياًما �سعيدة حتى 

األقى الله علّي �ُسباًتا عميًقا، ثم اأخذ �سلًعا 

من �سلوعي، و�سنع يل منه امراأة اأغوتني، 

اأبيع  وجعلتني  اخلطيئة،  اإىل  وجّرتني 

اجلّنة، التي كانت حتت قدمّي، بتّفاحة 

ُدفعُت  اخلطيئة،التي  تلك  اأترى  واح��دة. 

اإليها دفًعا، ت�ستحّق كّل هذا العقاب!!

منتظًرا  املالك  وجه  اإىل  ينظر  اآدم  وظّل 

هاتًفا  �سوًتا  خلفه  �سمع  حتى  اجل��واب، 

بقّدها  ح���ّواء  ليب�سر  فا�ستدار  ي��ن��ادي��ه؛ 

وابت�سامتها  الطويل،  و�سعرها  اجلميل، 

ال�ساحرة. واإذ مّدت يدها اإليه بتّفاحة، مّد 

اآدم يده طائًعا من�ساًعا. لكنها ا�ستدارت 

وم�ست من اأمامه، فم�سى حثيث اخلطوة 

وراءها وهو عارف اإىل اأين تقوده.

ال��رّب  وم���الك  ك��ّل��ه  ال��ن��ه��ار  وانق�سى 

وظالماتهم.  اخَللق  �سكاوى  اإىل  ي�ستمع 

وملا مالأ احلزن قلبه واأغرقت الدمعة عينه، 

�سهده  ما  بكّل  واأخ��ُه  الله،  على  دخل 

و�سمعه؛ فرفع الله اإليه ب�سره، وقال ب�سوت 

ين�سح حناًنا: قل لهم اإين عفوت عنهم، 

فليدخلوا اإىل ف�سيح جّناتي كّلهم.

وخرج  فرًحا.  املالك  رق�س قلب  ذاك  اإذ 

اأما  ال�سعيدة.  الب�سرى  حاماًل  احل�سود  اإىل 

و�سقاها  الراب،  حفنة  فوق  فانحنى  الله 

عينيه.  من  �سقطتا  دمعتن  قلبه  حناَن 

ثم جبلها بالكثري الكثري من القناعة 

خملوقه  لعّل  والت�سامح،  واملحّبة  والطيبة 

يكون هذه املّرة نظيًفا من الطمع والرياء 

والكراهية.
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من �أين 

تاأتي �أفكارنا 

�ل�شريرة 

وكيف نتعامل 

معها؟

من  نخجل  �أفكار  بخاطرنا  جتول  ما  كثرًي� 

�ل�شّر لأحدهم، ونتمنى  بها. كاأن ن�شمر  �لبوح 

�لت�شهري  لنا  يحلو  �أن  �أو  �لوجود،  من  �إز�حته 

بينما  ملو��شاته  فنهرع  �آماله،  خابت  ب�شديق 

ن�شعر �شمًنا بالفرح و�ل�شماتة.

باخت�شار، يف د�خل كل مّنا كائن �آخر، نبقيه 

�إ�شكاته.  عن  نعجز  لكّننا  نكبته،  �لظل،  يف 

فيفرحنا  �لأ�شود،  دخانه  �لكائن  هذ�  ينفث 

من  �إّنه  �آخر،  حيًنا  بالذنب  وي�شعرنا  حيًنا، 

ن�شيج ذو�تنا، فكيف نتعامل معه؟

�أفكار خارج �ل�شيطرة

ك����ان ع����امل ال��ن��ف�����س ال�����س��وي�����س��ري 

عمق  يف  غا�س  من  اأول  يونغ«،  »كارل 

كتابه  ويف  ال�سريرة،  الب�سرية  الأفكار 

»�سيكولوجية الالوعي«، اأّكد اأّن لكّل 

مّنا �سخ�سية ظل، هي اجلزء الالواعي من 

احليواين  اجلزء  اأو�سح،  وبتعبري  ال��ذات. 

الغرائزي وما يالزمه من اأفكار ورغبات 

نعاي�س  كب�سر  فاإننا  الواقع،  ويف  �سوداء. 

نعمل جاهدين من  احل�ساري،  املجتمع 

اأجل منع هذه الأفكار من الظهور، اإل 

اأّن انفجارها يبقى حمتماًل يف اأية حلظة.

موجود  ذواتنا  من  الأ�سود  اجلانب  اإذن، 

ويبقى  ل��ه.  تنّكرنا  م��ن  ال��رغ��م  على 

ال�سوؤال: كيف متّكن من احتالل هذه 

اإىل  اأدت  التي  العوامل  هي  وما  املكانة، 

ظهوره؟ 

�ملوؤثر�ت �خلارجّية و�آلّية �لدماغ

الأمريكي  النف�ساين  الباحث  بح�سب 

جمموعة  ف���اإن  كلينغر«،  »اإري����ك 

بداية  منذ  اأ�سهمت  قد  معرفّية  عوامل 

احل�سارات، بتكوين ما يعرف »بالأنا«، 

اأو اجلزء العقالين الواعي الذي به نعرف 

بدائية  عوامل  اأن  يبدو  لكن  ونفتخر. 

الذي  ال��الواع��ي  اجل��زء  ن�سوء  ت�سبب  قد 

يحت�سن الأفكار امل�سو�سة. وبح�سب هذه 

النظرّية، فاإّن يف الدماغ اآلية تقوم مب�سح 

املوؤثرات  اأجل ت�سجيل  بيئي م�ستمر من 

وحاملا  للم�ساعر.  امل��ث��رية  اأو  املقلقة، 

الناجمة  الالواعية  املعطيات  ت�سطدم 

عن هذا امل�سح باأحداث منّبهة، تنفجر 

ب�سكل اأفكار متناثرة هوجاء، ي�سميها 

عامل الأع�ساب الأمريكي »�سام هاريز« 

»الأفكار الع�سوائية«، وهي براأيه خارجة 

يف  اأو���س��ح  وق��د  ال�سيطرة.  ع��ن  كلًيا 

كتابه »الإرادة احلّرة« اأن جمّرد اعتبارنا 

م�سوؤولن  يجعلنا  واع��ي��ة،  خملوقات 

ي�سبح من  لذا  وت�سرفاتنا،  اأفكارنا  عن 

امل�ستحيل ترجمة اأفكارنا الع�سوائية اإىل 

واقع )اإّل يف احلالت املر�سية(، ومن هنا 

اإحجامنا عن العراف بها، علًما اأنها 

موجودة ومقلقة. ويف هذا ال�سياق يوؤكد 

ل  اأ�سباب  من  تن�ساأ  والنوايا  الأفكار  اأن 

وقد  ال�سيطرة عليها،  نعيها، ول منلك 

تكون ناجمة من عمل جينات معّينة، 

اأو اأن عوامل بدائية مّهدت لُوزها.

حقائق ل بد من مو�جهتها

ال�سروري  من  ي�سبح  املنطلق،  هذا  من 

احل�سا�سية،  بالغة  حقائق  اإىل  الإ���س��ارة 

الالواعية  وال��ن��واي��ا  ب��الأف��ك��ار  تتعّلق 

عذابات  مع  التعاطف  خلف  الكامنة 

ا يف حالت املر�س واملوت.  الغري، وخ�سو�سً

الأمريكي  النف�ساين  الباحث  وبح�سب 

»مارفن زوكرمان«، نحن نتاأمل لأحزان 

الغري، ولكن يف اأعماقنا الالواعية ن�سعر 

لنا  يتيح  موؤا�ساتهم،  على  اإقدامنا  اأّن 

تفريغ �سحناتنا وم�ساعرنا الهّدامة. وهذا 

والآخرين.  اأنف�سنا  اإيذاء  دون  يح�سل من 

ي�سعرنا  ه��ذا  �سلوكنا  ف��اإّن  ذل��ك،  اإىل 

اإنّنا  مبداأ:  من  انطالًقا  العي�س  بن�سوة 

نحن  اإًذا  وامل��وت،  الأمل  رهبة  نتح�س�س 

ثانية،  ناحية  م��ن  وم��ع��اف��ون.  اأح��ي��اء 

يعريون  البع�س  اأن  »زوكرمان«  يالحظ 

العنف  لأح��داث  الهتمام  من  الكثري 

وال�سطرابات واحلروب. وعلى الرغم من 

ان�سجامهم مع هذه  اأّنهم ل يعون مدى 

الختبارات  اأن  اإل  املنحرفة،  الأو���س��اع 

اأظهرت  لها،  اأخ�سعوا  التي  الدماغية 

جتاه  الإيجابية  فعلهم  رّدات  بو�سوح 

مع  باملقارنة  وذل��ك  العنف،  م�ساهد 

لمبالتهم جتاه الأحداث العادية.

اأن هوؤلء ميتلكون جينات  وقد ثبت 

عند  تن�سط  وه��ي  للدوبامن،  متلّقية 

يثري  الذي  الأمر  امل�ساهد،  لهذه  تعّر�سهم 

يعيدنا  وهذا  اإليها.  امل�سار  امل�ساعر  فيهم 

انعدام  اأكده »�سام هاريز« ب�ساأن  اإىل ما 



والنوايا  بالأفكار  يتعلق  ما  يف  الإرادة، 

وخطوط ال�سخ�سية.

روؤية �لغرباء و�لأفكار �ل�شود�ء

ل ين�سى الباحثون التطّرق اإىل ال�سراعات 

الداخلية والأفكار ال�سوداء الناجمة عن 

اأن  يعتُون  وه��م  الغرباء.  من  اخل��وف 

يثري  عنا،  غريبة  اأجواء  يف  الوجود  جمرد 

يف اأعماقنا اأفكاًرا نوّد 

ذلك، وكما  مع  موجودة.  لو مل تكن 

من  �سكالري«  »م��ارك  الباحث  يوؤكد 

فنحن  الأمريكية،  كولومبيا  جامعة 

هذه  على  اأنف�سنا  نلوم  اأن  ن�ستطيع  ل 

الأفكار. فالّلوم، على حّد تعبريه، يقع 

الآلية  اأي  البدائية،  الوقاية  اآلية  على 

رتنا منذ اأقدم الع�سور من اأجل  التي ح�سّ

الت�سّدي للدخالء على بيئتنا احلياتية. 

وعلى الرغم من اأن هذه النظرّية ل توؤّمن 

وداء،  ال�سرح املطلوب لتوارد الأفكار ال�سّ

جميع  اأن  اإل 

امل���ع���ط���ي���ات 

ت�سري  احل��ال��ي��ة 

�سدقيتها.  اإىل 

وامل������ن������اط������ق 

اخنة يف العامل  ال�سّ

اليوم، هي ترجمة 

البقاء  مل��ب��داأ  حية 

خالل  من  البدائي 

الت�سّدي لغري املنتمي 

اإىل املجموعة.

�لتفكري بالقتل 

وعقدة �لذنب

املناعة  اآلية  اأن  مبا 

اإليها،  امل�سار  الفطرية، 

تبيح قتل من يهدد بقاءنا، فاإّن فكرة 

القتل قد جتول ببال الكثريين لأ�سباب 

التي  ال�ستق�ساءات  اأن  والأهم  خمتلفة، 

ن�سًبا  اأن  اأّك��دت  ال�ساأن،  بهذا  اأجريت 

كبرية من اجلن�سن قد جالت يف بالهم 

العامل  يوؤكد  ما  وبح�سب  القتل.  فكرة 

النف�ساين »دايفيد با�س«، �ساحب كتاب 

اعتبار  فاإّنه يف حال  اجلوار«،  »املجرم يف 

التفكري بالقتل جرمية يحا�سب عليها 

ال�سبعن  ح��واىل  �سنجد  كنا  القانون، 

باملئة من الّنا�س يف ال�سجون. على كٍل 

اأّن التفكري بالإجرام قد  يوؤكد »با�س« 

ميّهد اأحياًنا لرتكاب اجلرمية، لكّنه 

اأحقاد  عن  ا  تنفي�سً يكون  ما  غالًبا 

دفينة، وعاماًل يحول دون ح�سولها.

ت�سعر  ما  كثرًيا  اإليها  امل�سار  الأفكار 

ال�سقاء  لهم  وجتلب  بالذنب،  اأ�سحابها 

كبتها  اأّن  والأه��م  ي��دروا،  اأن  دون  من 

الذي  الأم��ر  بتفاقمها،  عموًما  يت�سبب 

ويوؤدي  الداخلية،  ال�سراعات  حّدة  يزيد 

بالتايل اإىل انفجار حمّتم.

قمع الأفكار اإًذا ل يجدي، اإّنه يحّولها 

وي�سعرنا  طيفها  يالحقنا  و�ساو�س  اإىل 

مت��ّر،  فلندعها  ال��ذن��ب.  م��ن  ب��امل��زي��د 

يف  جت��ول  اأف��ك��ار  كمجرد  ولنتقّبلها 

البال، و�سرعان ما تذوي وتزول.
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جان  العماد  اجلي�س  ق��ائ��د  برعاية 

العايل  املركز  بقائد  ممّثاًل  قهوجي 

ل��ل��ري��ا���س��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة ب��ال��وك��ال��ة 

جمّمع  يف  اأقيم  الهّد،  ج��ورج  العميد 

الريا�سي  حل��ود  اإميل  العماد  الرئي�س 

املو�سم  اخ��ت��ت��ام  ح��ف��ل  ال��ع�����س��ك��ري، 

ح�سر   .2015 للعام  الع�سكري  الريا�سي 

والريا�سة  ال�سباب  وزير  ممّثل  الحتفال 

عبد املطلب احلناوي، وعدد من اأع�ساء 

روؤ�ساء  ومن  اللبنانية،  الأوملبية  اللجنة 

الوطنية  الريا�سية  والحت��ادات  الأندية 

جانب  اإىل  الإعالمية،  وال�سخ�سيات 

اجلي�س  ق��ط��ع  خمتلف  م��ن  ���س��ّب��اط 

ووحداته.

اللبناين،  ال��وط��ن��ي  الن�سيد  ب��داي��ًة، 

العميد  اجلي�س  قائد  ممّثل  فكلمة 

»ال�سعب  اأّن:  اإىل  اأ�سار  الذي  الهّد  جورج 

الذي يفتقر اإىل احليوّية، عبًثا ي�ستطيع 

»هل  �سائاًل:  واأ�ساف  يذكر«،  اإجناز  اأي 

على  قدرة  الريا�سة  ي�ساهي  ما  هناك 

احليوّية، مبا حتمله  تلك  التعبري عن 

من �سمات الندفاع واحلما�س والإبداع، 

والت�سميم على حتقيق الأهداف؟«. 

»بالريا�سة  اأّن��ه  الهّد  العميد  واأك��د 

ينه�س املجتمع وينمو، ويثّبت مكانته 

املجتمعات...«،  �سائر  بن  احل�سارية 

كما خاطب احل�سور �سائاًل: »قد ي�ساأل 

�سائل كيف للجي�س اأن حتتّل الريا�سة 

واهتماماته،  جهوده  من  واف��ًرا  ن�سيًبا 

جناحات  فيها  يحقق  اأن  له  وكيف 

واإجنازات نوعّية على امل�ستويات املحّلية 

املهمات  ظّل  يف  والدولية،  والإقليمية 

الدفاعية والأمنية 

اجل�����س��ام امل��ل��ق��اة 

ع��ات��ق��ه؟«،  على 

»اجلواب  واأجاب: 

ب��ك��ل ت��اأك��ي��د، 

ي����ك����م����ن م��ن 

جهة اأوىل، يف اإرادة 

والنهو�س  ال�سمود 

جهة  وم��ن  لديه. 

فهم  يف  ث��ان��ي��ة، 

الريادي  الريا�سة  ل��دور  العميق  القيادة 

الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  بناء  منظومة  يف 

ا  واإعداد جنودها ج�سدًيا وبالتايل فكريًّ

والأع��ب��اء  امل�سقات  لتحّمل  ا  ونف�سيًّ

امل�ساعب.  جتاوز  على  بالقدرة  والتحلي 

تعتُ  فالقيادة  ثالثة،  جهٍة  من  اأّم��ا 

الريا�سة الع�سكرية، جزًءا ل يتجزاأ من 

نفتخر  التي  ال�ساملة،  الوطنية  الريا�سة 

وجًها  ت��زال  ول  �سّكلت  اأن  بعد  بها، 

بارًزا من وجوه اإطاللت لبنان احل�سارّية 

على املنطقة والعامل. وختم مهّنًئا قادة 

الوحدات واملجّلن واملدّربن متمنًيا لهم 

دوام النجاح والتقّدم«.

بعد ذلك، جرى عر�س لالإجنازات التي 

املن�سرم،  العام  خالل  اجلي�س  حّققها 

وريا�سييه  منتخباته  ح�سول  واأب��رزه��ا 

اإقليمية  مباريات  يف  ميدالية   18 على 

وطنية،  مباريات  يف  ميدالية  و25  ودولية 

املرتقبة  الن�ساطات  عر�س  مّت  كما 

املقبلة. للمرحلة 

الثالثة  باملراكز  الفائزون  ت�سّلم  وقد 

الأوىل ميدالياتهم كّل بح�سب مركزه 

ت�سّلم  فيما  الإف���رادي���ة،  الأل��ع��اب  يف 

املجّلون يف الألعاب الإفرادية والإجمالية 

جائزة  ت�سليم  ذلك  واأعقب  كوؤو�سهم، 

للواء  الأّول  املركز  ودرع  املتحّفز  النمر 

للواء  الثاين  املركز  فدرع  اللوج�ستي، 

احلر�س اجلمهوري، ودرع املركز الثالث 

للواء امل�ساة اخلام�س.

ويف التفا�سيل، توزعت كوؤو�س الألعاب 

النحو  على  والإجمالية  الع�سكرية 

الآتي: 

الأّول  املركز  يف  اللوج�ستي،  اللواء   •
بالبو�سلة،  التوّجه  يف  اجلي�س  بطولة  يف 

القدم  ك��رة  القوى،  األعاب  ال�سباحة، 

لل�سالت وكرة اليد.

الأّول  املركز  يف  اجلي�س،  عام  مقر   •
بامل�سّد�س  الرماية  يف  اجلي�س  بطولة  يف 

والثالثي احلديث لل�سباط.

الأّول  املركز  يف  الأّول،  امل�ساة  ل��واء   •
الطرق  �سباقات  يف  اجلي�س  بطولة  يف 

واخراق ال�ساحية.

• فوج مغاوير البحر، يف املركز الأّول يف 
الع�سكري،  بطولة اجلي�س يف اخلما�سي 
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الرماية بالبندقية م16-اأ1.

• لواء امل�ساة ال�سابع، يف املركز الأّول يف 
بطولة اجلي�س يف كرة القدم.

يف  الأّول  املركز  احلربية،  الكّلية   •
بطولة اجلي�س يف كرة ال�سّلة.

الع�سكرية،  للريا�سة  العايل  املركز   •
املركز الأّول يف بطولة اجلي�س يف الكرة 

الطائرة.

 كذلك، ت�سّلم املالزم علي فتوين من 

ا لت�سنيفه اأّوًل  الطبابة الع�سكرية كاأ�سً

اجلي�س  بطولة  يف  العمرية  الفئات  على 

يف الثالثي احلديث لل�سباط.

الإقليمية  الإجنازات  �سعيد  على  اأّما 

والدولّية التي حّققها بع�س الع�سكرين 

فرق  اإىل  املنت�سبن  الع�سكرين  واأبناء 

ت�سليم  مّت  فقد  الريا�سية،  اجلي�س 

ميداليات تقديرية اإىل كل من املجّلن 

اأ�سماوؤهم: الآتية 

فوج  من  ال�سامية  جمال  النقيب   •
املدفعية الثاين.

مو�سيقى  من  �سربل  م��روان  املوؤهل   •
اجلي�س.

اأّول  ال��رق��ي��ب   •
و����س���ي���م ع��ب��ي��د 

م������ن امل����رك����ز 

للريا�سة  ال��ع��ايل 

الع�سكرية.

بالل  الرقيب   •
ب���و ن�����س��ر ال��دي��ن 

تاأليل  جهاز  من 

ع��م��ل الأرك����ان 

املركزي.

• العريف حممد 
احلالين من الفوج املجوقل.

فوج  م��ن  دل��ول  م�سطفى  العريف   •
املدفعية الثاين.

املركز  من  اأوندا�س  اأحمد  اجلندي   •
الع�سكرية. للريا�سة  العايل 

• اأمري اإبن املّقدم �سامر �سم�س الدين.
فاديا  الإداري  ال��رائ��د  اب��ن  ر�سيد   •

ال�سعدي.

اأبو  اليا�س  الركن  العميد  ابنة  ريتا   •
جودة.

زهر  دري��د  الركن  العميد  ابن  اأرز   •
الدين.

• لور ابنة املقّدم يو�سف امل�سري.
• جنيفر وجوي ابنتا الرقيب اأّول مارون 

اخلوري.

بدورهم  امل��دّرب��ون  ت�سّلم  ذل��ك،  بعد 

ميدالياتهم تقديًرا جلهودهم املبذولة يف 

م�سريتهم  ومواكبة  الريا�سين  حت�سري 

الريا�سية و�سوًل اإىل النجاح والتفّوق. 

بن  الأن���خ���اب  ت��ب��ادل  مّت  اأخ������رًيا، 

حفل  اإىل  اجلميع  ودع��ي  احلا�سرين، 

باملنا�سبة. كوكتيل 

188 العدد 369

�شهادة حكم دويل 

يف لعبة �ملبارزة 

للمعاون �أول 

زياد �جللبوط

اجللبوط  زياد  اأول  املعاون  تابع 

للريا�سة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز  م��ن 

يف  حتكيمّية  دورة  الع�سكرية 

اململكة  اأقيمت يف  املبارزة  لعبة 

العربية ال�سعودية.

لالختبارات  خ�سوعه  وب��ع��د 

املعاون  نال  واخلطية،  ال�سفهية 

اأول اجللبوط �سهادة حكم دويل 

يف لعبة املبارزة.
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�شباق يف �لذكرى �ل�شنوية

CISM لإن�شاء �ملجل�س �لدويل للريا�شة �لع�شكرية

برعاية العماد جان قهوجي 

قائد اجلي�س، ممثاًل بالعميد 

ج����ورج ال��ه��د ق��ائ��د امل��رك��ز 

الع�سكرية  للريا�سة  العايل 

ب��ال��وك��ال��ة، ن��ّظ��م امل��رك��ز 

املذكور �سباق رك�س مل�سافة 5 

كلم. جرى ال�سباق مبنا�سبة 

لتاأ�سي�س  ال�سنوية  ال��ذك��رى 

للريا�سة  ال����دويل  امل��ج��ل�����س 

وقد   ،)CISM( الع�سكرية 

ثكنة  من  العداوؤون  انطلق 

مغاوير  )ف��وج  النداف  ميالد 

البحر- عم�سيت( على م�ساٍر 

يف  العامة  احلديقة  نهايته 

جبيل.

ح�����س��ر ان���ط���الق ال�����س��ب��اق 

الأوملبية  اللجنة  ع��ام  اأم��ن 

املتقاعد  العميد  اللبنانية 

عن  وممثلون  ر�ستم،  ح�سان 

وقوات  الأمنية  الأجهزة  قادة 

العاملة  املوؤقتة  املتحدة  الأمم 

وقائد   ،)UNIFIL( لبنان  يف 

و�سباط  البحر  مغاوير  ف��وج 

اجلي�س  يف  وال��رم��ي  الريا�سة 

ومم��ث��ل��ون ع��ن الحت����ادات 

الريا�سية اللبنانية ومن وفوج 

الأحمر  وال�سليب  الإط��ف��اء 

بلديتي  ورئي�سا  ال��ل��ب��ن��اين، 

جبيل وعم�سيت. 

اإىل  امل�ساركن  ع��دد  و�سل 

وع��ّداءة من قطع  1500 ع��ّداء 

والأج��ه��زة  ووح��دات��ه  اجلي�س 

الأم��ن��ي��ة وم��ن ق���وات الأمم 

لبنان  يف  امل��وؤق��ت��ة  امل��ت��ح��دة 

اآخرين من  اإىل   ،)UNIFIL(

والأندية  الريا�سية  الإحت��ادات 

وم��دار���س  جامعات  وط���الب 

من جبيل وك�سروان وال�سمال 

وبريوت.

الن�سيد  ع��زف  ال��ب��داي��ة  يف 

ن�سيد  تاله  اللبناين،  الوطني 

للريا�سة  ال����دويل  امل��ج��ل�����س 

ثم   ،)CISM( الع�سكرية 

ك��ان��ت اإ����س���ارة الن��ط��الق 

قائد  العماد  ممثل  قبل  من 

الهد  ج��ورج  العميد  اجلي�س 

وم��ن  ال��ع�����س��ك��ري��ن،  لفئة 

لفئة  �سليبا  بول  املقدم  قبل 

النتائج  جاءت  وقد  املدنين. 

على النحو الآتي:

• فئة �لع�شكريني )رجال(:
عوا�سة  بالل  العريف  الأول: 

من لواء امل�ساة الأّول.

الثاين: اجلندي نور �سبح من 

فوج املدّرعات الأّول. 

علي  اأول  اجلندي  الثالث: 

�سويدان من لواء امل�ساة ال�سابع.

• فئة �لع�شكريني )�شيد�ت(:
منى  اأول  ال��رق��ي��ب  الأوىل: 

العامة  املديرية  م��ن  فح�س 

لقوى الأمن الداخلي. 

لودي  اأول  الرقيب  الثانية: 

العامة  املديرية  من  يعقوب 

لقوى الأمن الداخلي. 

�ساندي  ثاين  املفت�س  الثالثة: 

اجلعيتاين من املديرية العامة 

لالأمن العام. 

)�شيد�ت  �لع�شكريني  فئة   •
:)UNIFIL

الأوىل: �سيلفيا غريكو. 

الثانية: �سي�سي �سابيري. 

الثالثة: ب�سميتا برادهان.

)رج��ال  �لع�شكريني  فئة   •
:)UNIFIL

الأول: بافيل تارا�سينكو. 

الثاين: �سامويل �ساباكول. 

الثالث: خوزيه غونزالز. 

 17-16 )ذكور  �ملدنيني  فئة   •
�شنة(:

الأول: علي حلاف )حر(.

الثاين: جو حداد من املدر�سة 

املركزية جونية. 

من  جُيل  عمر  ال��ث��ال��ث: 

نادي القلعة الريا�سي.

 17-16 )�إن��اث  �ملدنيني  فئة   •
�شنة(:

نادي  من  �سالم  تال  الأوىل: 

اإنر ليبانون.

الثانية: متارا زين من نادي 

اإنر ليبانون.

الثالثة: كارمن مارينا من 

املدر�سة املركزية جونية. 

 19-18 )رجال  �ملدنيني  فئة   •
�شنة(:

من  حروقي  زكريا  الأول: 

نادي اإنر ليبانون.

ال��ث��اين: اأح��م��د ب���ردان من 

نادي الإيليت للرك�س.

الثالث: حمزة �سفا من نادي 

الإيليت للرك�س.

 19-18 )�شيد�ت  �ملدنيني  فئة   •
�شنة(:

الأوىل: نور فرحات من نادي 

الإيليت للرك�س. 

من  م��ف��رج  ���س��ارة  الثانية: 

جامعة �سيدة اللويزة.

من  حجيج  م��اري  الثالثة: 

نادي الإيليت للرك�س.

 34-20 )رجال  �ملدنيني  فئة   •
�شنة(:

من  احللبي  ���س��ادي  الأول: 

نادي الإيليت للرك�س. 

الثاين: ر�سوان نعمان )حر(.

من  طبارة  حممد  الثالث: 

نادي الإيليت للرك�س.

�ملدنيني )�شيد�ت 34-20  • فئة 
�شنة(:

الأوىل: األن مرعب من نادي 

الإيليت للرك�س. 

من  �سفيان  ه��وري  الثانية: 

نادي اإنر ليبانون.

كفوري  جو  م��اري  الثالثة: 

من نادي الإيليت للرك�س.

 39-35 )رجال  �ملدنيني  فئة   •
�شنة(:

نادي  من  غنام  ن��ادر  الأول: 

اإنر ليبانون.

الثاين: فادي �سالح من نادي 

الإيليت للرك�س.

الثالث: غرغوار لبيك من 

نادي الإيليت للرك�س. 

• فئة �ملدنيني )�شيد�ت 39-35 
�شنة(:

الأوىل: جو�سلن عاكوم من 

نادي الإيليت للرك�س.

من  الرفاعي  رميا  الثانية: 

نادي الإيليت للرك�س.

من  خ�سرا  ملي�س  الثالثة: 

نادي الإيليت للرك�س.

 44-40 )رجال  �ملدنيني  فئة   •
�شنة(:

الأول: علي برجاوي من نادي 

اإنر ليبانون.

الثاين: �سامر �سليم )حر(.

من  برجي  جهاد  الثالث: 

نادي الإيليت للرك�س.

�ملدنيني )�شيد�ت 44-40  • فئة 
�شنة(:

الأوىل: نهى بي�سون من نادي 

اإنر ليبانون.

من  طبارة  نادين  الثانية: 

نادي الإيليت للرك�س.



من  ق�سيب  لينا  الثالثة: 

جمموعة اأ�سدقاء املغاوير.

�شنة   45 )رجال  �ملدنيني  • فئة 
وما فوق(:

نادي  من  ناجي  زهري  الأول: 

اإنر ليبانون.

الثاين: علي مكي من نادي 

اإنر ليبانون.

من  رم�سان  اأ�سعد  الثالث: 

نادي اإنر ليبانون.

• فئة �ملدنيني )�شيد�ت 45 �شنة 
وما فوق(:

الأوىل: نادين قلوط من نادي 

اإنر ليبانون.

نادي  من  طراد  اإلغا  الثانية: 

الإيليت للرك�س.

�سركي�س  ت��ريي��ز  الثالثة: 

)حر(.

العميد  �سّلم  اخل��ت��ام،  يف 

جورج الهد الفائزين الكوؤو�س 

دروًعا  قّدم  وامليداليات، كما 

�سكر  ع���رب���ون  ت��ذك��اري��ة 

العميد  م��ن:  لكل  وتقدير 

املتقاعد ح�سان ر�ستم )ممثل 

اللبناني��ة(،  الأوملبي�ة  اللجنة 

جبي��ل  بلديت��ي  ورئي�س��ي 

وال��س�ل�ي����ب  وع�م��س�ي����ت، 

الأحم��ر اللبنان��ي.
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بطولة 

�جلي�س 

يف �لتزلج

�ضباق التعرج الطويل لل�ضباط:

التوقيتالت�ضنيفالقطعةالرتبةالإ�ضم وال�ضهرة

53.16 دالأولالقوات البحريةنقيب بحرياأنطوين كنعان

55.44 دالثاينفوج املغاويرنقيبعطية اأبو حيدر

55.46 دالثالثالغرفة الع�ضكريةنقيبرغيد �ضلهوب

�ضباق التعرج الطويل للرتباء والأفراد:

التوقيتالت�ضنيفالقطعةالرتبةالإ�ضم وال�ضهرة

51.18 دالأولمدر�ضة التزلج - الأرزمعاون اأولاأندري جنم

53.20 دالثاينمدر�ضة التزلج -الأرزعريفرميون هيكل

56.95 دالثالثمدر�ضة التزلج-الأرزجندياإيلي طوق

�ضباق التعرج الق�ضري لل�ضباط:

التوقيتالت�ضنيفالقطعةالرتبةالإ�ضم وال�ضهرة

48.66 دالأولالقوات البحريةنقيب بحرياأنطوين كنعان

48.75 دالثاينفوج املغاويرنقيبعطية اأبو حيدر

48.95 دالثالثالغرفة الع�ضكريةنقيبرغيد �ضلهوب

�ضباق التعرج الق�ضري للرتباء والأفراد:

التوقيتالت�ضنيفالقطعةالرتبةالإ�ضم وال�ضهرة

42.59 دالأولمدر�ضة التزلج-الأرزمعاون اأولاأندري جنم

49.49 دالثاينمدر�ضة التزلج-الأرزعريف اأولبطر�س طوق

50.43 دالثالثمدر�ضة التزلج-الأرزجندياإيلي طوق

�ضباق العمق يف التزلج لل�ضباط:

التوقيتالت�ضنيفالقطعةالرتبةالإ�ضم وال�ضهرة

33.4 دالأولفوج املغاويرنقيبعطية اأبو حيدر

42.34 دالثاينفوج املغاويرمالزمرامي احلويك

54.25 دالثالثفوج املغاويرمالزم اأوليحي خليفة

�ضباق العمق يف التزلج للرتباء والأفراد:

التوقيتالت�ضنيفالقطعةالرتبةالإ�ضم وال�ضهرة

29.39 دالأولمدر�ضة التزلج -الأرزعريفمارون اخلوري حنا

29.54 دالثاينمدر�ضة التزلج -الأرزمعاوناأحمد كنعان

36.53 دالثالثفوج املغاويرعريفلواء اأبو غو�س

العماد  ب��رع��اي��ة 

جان قهوجي قائد 

اجل��ي�����س مم��ث��اًل 

ب��ال��ع��م��ي��د خ��ال��د 

حمود قائد مدر�سة 

الأرز،  ال��ت��زل��ج- 

بطولة  اأق��ي��م��ت 

التزلج  يف  اجلي�س 

للعام 2016.

ن���ه���اي���ة  ويف 

ال��ب��ط��ول��ة، اأق��ي��م 

احتفال مّت خالله 

الفائزين  ت�سليم 

اجلوائز.

النتائج  وكانت 

على النحو الآتي:



ريا�صة 

بطولة لبنان يف 

�شباق �لتعّرج �لق�شري اللبناين  الحت����اد  اف��ت��ت��ح 

الأرز  يف  ب��ط��ولت��ه  ل��ل��ت��زّل��ج 

ب�سباقن   2016 ل��ل��م��و���س��م 

املندوب  باإ�سراف  والنا�سئن،  وال�سيدات  للرجال  الق�سري  للتعّرج 

الدويل القُ�سي فا�سلو كريياكو�س واللجنة الفنّية يف الإحتاد. 

 50 اإىل جانب  ال�سباقن  – الأرز يف  التزّلج  وقد �ساركت مدر�سة 

ترتيب بطولة  ت�سّدر  الإحتادية.  الأندية  ومتزجّلة مّثلوا  ا  متزجّلً

لبنان موؤّقًتا كّل من اآلن بحلق)فاريا مزار( ونعيم فنيانو�س 

)الإحتاد  حوري  وليتي�سيا  والرجال  النا�سئن  عند  مزار(  )فاريا 

اللبناين للتزّلج( عن ال�سيدات والنا�سئات.

وبعد انتهاء مرحلتن يف التعّرج الق�سري، تبقى مرحلة اأخرية 

تقام لحًقا يف املزار كفرذبيان، يليها ثالث مراحل يف التعّرج 

الطويل.

�جلي�س بطل لبنان للفئات �لعمرية يف �ألعاب �لقوى

نّظم الحتاد اللبناين لألعاب القوى بطولة لبنان للفئات العمرية 

يف اخراق ال�ساحية )9200 مر رجال( وبطولة لبنان املفتوحة ل�سباق 

اجلمهور.  مدر�سة  ملعب  على  وذلك  كلم،   8 مل�سافة  ال�ساحية 

وقد حّل فريق اجلي�س يف املركز الأّول على �سعيد الفرق يف كلتا 

البطولتن.

اأّما نتائج الع�سكرين فجاءت على ال�سكل الآتي:

-املعاون اأّول ح�سن عوا�سة من لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز 

الأّول )بتوقيت 35.14 د(. 

-العريف عمر عي�سى من لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الثاين 

)بتوقيت 35.15 د(. 

- الرقيب ح�سن قي�س من لواء امل�ساة الأّول يف املركز الثالث )بتوقيت 35.17 د(. 

اأّما يف بطولة لبنان املفتوحة ل�سباق ال�ساحية مل�سافة 8 كلم فحّل:

 - نادر جابر من نادي اإنر ليبانون يف املركز الأّول )بتوقيت 29.51 د(.

- الرقيب ح�سن قي�س من لواء امل�ساة الأّول يف املركز الثاين )بتوقيت 29.56 د(.

-اجلندي زاهر زهر الدين من لواء امل�ساة اخلام�س يف املركز الثالث )بتوقيت 30.02 د(.

بطولة لبنان �لعامة 

للحز�م �لأ�شود 

يف �لتايكو�ندو

املركز  يف  اجلي�س  فريق  ح��ّل 

النهائية  النتيجة  يف  اخلام�س 

الأ�سود  للحزام  لبنان  بطولة  يف 

 2015 للعام  التايكواندو  لعبة  يف 

ع�سر  خم�سة  فيها  �سارك  والتي 

فريًقا.

�سّنف  ف��ق��د  التفا�سيل،  ويف 

املركز  فار�س من  مروان  اجلندي 

يف  الع�سكرّية  للريا�سة  العايل 

املركز الثاين )حتت 87 كلغ(، 

الثالثة كّل  املرتبة  يف  فيما حّل 

من:

• املجند املمّددة خدماته حممد 
ال�ساد�س  امل�ساة  لواء  من  الُجي 

)فوق 87 كلغ(.

املمّددة خدماته عماد  املجند   •
العا�سر  امل�����س��اة  ل���واء  م��ن  ج��اب��ر 

)حتت 74 كلغ(.

غالب  ج���ورج  اأّول  اجل��ن��دي   •
للريا�سة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز  م��ن 

الع�سكرية )حتت 63 كلغ(.

• الرقيب اأّول حامت حّنا من لواء 
امل�ساة الثاين )حتت 68 كلغ(.

• اجلندي ريان ال�سيفي من لواء 
امل�ساة الثالث )حتت 54 كلغ(.

�شيف �ملبارزة 

و�جلودو للنا�شئني

�سّنف اجلندي حممد حمزة من املركز العايل للريا�سة 

يف  للنا�سئن  الإفرادية  لبنان  بطولة  يف  ثانًيا  الع�سكرّية، 

لعبة �سيف املبارزة.

املركز  من  ال�سوري  مي�سال  اجلندي  �سّنف  كذلك، 

العايل للريا�سة الع�سكرية يف املركز الثاين يف بطولة لبنان للفتيان يف لعبة اجلودو )وزن 

73 كلغ(.

ويف بطولة لبنان لل�سابات التي نّظمها الحتاد اللبناين لّلعبة، حازت حال ابنة العقيد 

الركن حممد مو�سى امليدالية الذهبية لحتاللها املركز الأّول.



ت����ب����ارى   -

اجلي�س  فريق 

ال����ل����ب����ن����اين 

وف���ري���ق ن���ادي 

نبتون  اأب��ن��اء 

كرة  يف  وّدًي���ا 

على  ال�����س��ل��ة 

جمّمع  ملعب 

ال����رئ����ي���������س 

اإميل  العماد 

الريا�سي  حلود 

اجلي�س  ف��ري��ق  وف���از  ال��ع�����س��ك��ري، 

بنتيجة 65-68.

اأقيمت على  مباراة مماثلة،  - يف 

ملعب جمّمع نهاد نوفل الريا�سي يف 

اجلي�س  فريقا  تبارى  مكايل،  ذوق 

الأخري  وفاز  الريا�سي،  الإحياء  ونادي 

بنتيجة 55-58.

- فاز فريق نادي عم�سيت الريا�سي 

اجلي�س  ف��ري��ق  على   1-2 بنتيجة 

يف  اأقيمت  التي  ال��ودّي��ة  امل��ب��اراة  يف 

ملعب  على  الطائرة  الكرة  لعبة 

يف  �سليمان  مي�سال  العماد  جمّمع 

عم�سي��ت.

احلر�س  لواء  ثكنة  ملعب  على   -

يف  ودّي��ة  مباراة  اأقيمت  اجلمهوري 

بفريق  فريقه  جمعت  القدم  كرة 

لواء  بنتيجتها  فاز  طرابل�س،  نادي 

احلر�س اجلمهوري بنتيجة 2-5.
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بطولة لبنان 

للجودو 

)فئة 34 كلغ(

نّظم نادي بودا باإ�سراف الإحتاد اللبناين 

 34 )فئة  اجلودو  لعبة  من  لبنان  لبطولة 

كلغ(، وقد حّلت مريا فتفت يف املركز 

الثالث  املركز  يف  فتفت  واألي�سار  الأّول 

فتفت من  �سعد  اأّول  املوؤهل  ابنتا  )وهما 

فوج الأ�سغال امل�ستقّل(.

�شباق �حلو�جز 

مل�شافة 2 كلم

نظمت قوات الأمم املتحدة املوؤقتة العاملة يف لبنان �سباق حواجز مل�سافة 2 كلم، �سارك فيه 27 

ة وفوج املغاوير يف املركز الأّول، وفريق لواء امل�ساة  فريًقا، وفاز يف نهايته فريق مدر�سة القوات اخلا�سّ

اخلام�س وامل�ساة التا�سع والتدخل ال�ساد�س يف املركز الثاين.

مباريات 

وّدية

تكرمي 

�حلكم �لأوملبي 

�إبر�هيم 

عادل م�شطفى

ك����ّرم ق��ائ��د امل��رك��ز ال��ع��ايل 

احلكم  الع�سكرّية  للريا�سة 

عادل  ابراهيم  امل�سري  الأومل��ب��ي 

ال��دورة  خ��الل  وذل��ك  م�سطفى. 

التحكيمّية التي اأقامها الإحتاد 

اللبناين لّلعبة يف جمّمع الرئي�س 

الريا�سي  حل���ود  اإم��ي��ل  ال��ع��م��اد 

الع�سكري.







ي�شمع ويرى وي�شّم

ب�ضع  من  �أكرث  �إىل  �لطفل  يحتاج  ال 

على  ق���ادًر�  لي�ضبح  والدت���ه  بعد  ث���و�ن 

فهذ�  حوله.  يجري  ما  كل  مالحظة 

وي�ضّم  وي��رى  ي�ضمع،  �ل�ضغري  �لكائن 

�لرو�ئح �لتي حتيط به. و�ملده�ش �أنه قادر 

على ت�ضجيل �أف�ضليات. فهو مثاًل ينتبه 

ب�ضكل ملفت �إىل �ضوت �أمه �أكرث من 

�أي �ضوت �آخر، ويهتم بالوجوه �أكرث من 

عندما  تنده�ضني  و�ضوف  �لثابتة.  �ل�ضور 

فعاًل  يتطور  باأنه  يوم  بعد  يوًما  ت�ضعرين 

لوجوده.  و�إثباًتا  حيوية  �أك��رث  لي�ضبح 

تطّوره  �أن  �أب��ًد�  تن�ضي  �أاّل  عليك  لكن 

ب�ضلوكك  كثرًي�  يتاأثر�ن  وتفاعله 

�إ�ضغي  طفلك،  ينمو  ولكي  حياله. 

معه.  �لتفاعل  يف  حد�ضك  و�تبعي  �إليه 

فللتو��ضل بني �الأم و�لطفل �لدور �الأ�ضا�ضي 

يف منو �ل�ضغري وتطّور تفاعله مع �ملحيط. 

طفلك  تعاطي  كيفية  يلي  ما  ويف 

�لر�ضيع مع حو��ضه �خلم�ش:

• الب�شر: 
�الأ�ضياء،  كل  روؤي��ة  �لطفل  ي�ضتطيع 

كثرًي�  منه  قريبة  لي�ضت  �أن��ه��ا  طاملا 

حتى  �أو  ع�ضرين  �إىل  يحتاج  بحيث 

ذلك  بو�ضوح.  ليمّيزها  �ضنتمرًت�  ثالثني 

�إىل  عنده  �ضعيف  �لعني  تكّيف  �أن 

حّبه  �أنك الحظت عدم  بد  وال  ما،  حّد 

حا�ضة  ي�ضتخدم  لكنه  �لقوية،  �الأ�ضو�ء 

خافتة،  �أ���ض��و�ء  ظ��ل  يف  ب��ر�ع��ة  �لب�ضر 

حتيط  �لتي  و�لوجوه  �الأ�ضياء  وت�ضتوقفه 

وبعد  �لتي  �ملتحركة  �لوجوه  وبخا�ضة  به 

مالًذ�  ت�ضبح  والدته،  من  قليلة  �أ�ضابيع 

لوقت  �إليها  بالنظر  يتمّتع  فهو  ل��ه، 

طويل. و�إذ� الحظ مثاًل �أن �أّمه تتكلم، 

رّكز نظره على عينيها ال على 

بذلك  يريد  �أنه  ولو  كما  فمها. 

بحديثها  �مل�ضّي  على  ت�ضجيعها 

تتحركان  عينيها  يجعل  �لذي 

�إنه  وجهها.  �أع�ضاء  وحتّركان 

�ملنظر  ه���ذ�  �إىل  �ل��ن��ظ��ر  ي��ح��ب 

�جلميل.

م:  • ال�شّ
ي�����ض��ت��ط��ي��ع �ل��ط��ف��ل �ب���ت���د�ء 

م��ن �ل��ي��وم �خل��ام�����ش ل��والدت��ه، 

�ضو�ء  �أم���ه،  ر�ئ��ح��ة  �إىل  �لتعرف 

�أو  عنقها  على  متكًئا  ك��ان 

يتعلم  وهو  ح�ضنها.  يف  جاثًما 

بني  �لتمييز  ك��ب��رية  ب�ضرعة 

كان  ولو  حتى  �لرو�ئح  خمتلف 

كذلك  �ضئياًل.  بينها  �لفارق 

�لعطر  �إىل  �لتعرف  با�ضتطاعته 

وكم  ع���ادة.  �أم���ه  ت�ضعه  �ل���ذي 

طفلها  تهدئة  �إىل  تلجاأ  �أم  من 

من  قطعة  و���ض��ع  ط��ري��ق  ع��ن 

�أن  ما  فهو  بجانبه.  مالب�ضها 

ر�ئحة عطرها حتى يهد�أ، متعّرًفا  ي�ضم 

و�أحّبها.  �ضّمها  طاملا  ر�ئحة  �إىل  بذلك 

ومن �الأ�ضباب �لرئي�ضة �لتي جتعل �لطفل 

عاجًز� عن �لنوم ب�ضرعة تغيري �الأغطية 

ر�ئحة  تغيري  تعّود عليها، وحتديًد�  �لتي 

�الهتمام  عليك  لذلك  �الأغطية،  هذه 

بهذه �لناحية يف حال �أ�ضبح قليل �لنوم 

متقلًبا.

• اللم�س: 
»�لهدهدة«  ويحب  �إال  طفل  من  ما 

�لناعمة، لذلك جنده متلهًفا �إىل ح�ضن 

�حلركات  كل  بنف�ضه  متعلًما  �أم��ه، 

�ال�ضرتخاء،  عليه  ت�ضّهل  �لتي  �ملنا�ضبة 

يحّب  ا  �أي�ضً وهو  مبالم�ضتها.  م�ضتمتًعا 

وقد  ب��امل��اء.  و�للعب  �الغت�ضال  �أوق���ات 

تالحظني خالل �الأ�ضهر �الأوىل �أنه يحاول 

ي�ضتطع  مل  لو  حتى  �الأ�ضياء  مالم�ضة 

طفولة

اإعداد: ماري الأ�شقر

اخت�صا�صية يف علم النف�س

�لعدد 116369

الطفل  ي�شتطيع  هل 

اأن  ال����ولدة  احل��دي��ث 

يتفاعل مع العامل املحيط 

كل  ي�شتعمل  واأن  ب��ه، 

�شحيح  وهل  حوا�شه؟ 

يدور  ما  كل  يالحظ  اأنه 

حوله؟ 

كيف 

يتفاعل

الر�شيع 

مع العامل املحيط به؟
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�أن  جيًد�  �علمي  لكن  �إليها،  ي�ضل  �أن 

لنمّوه  ما�ضة  ���ض��رورة  �الأ�ضياء  مالم�ضة 

مثاًل  �ل�ضروري  ومن  و�حلركي.  �حل�ضي 

عليها  مي�ضي  �لتي  �الأر���ش  يالم�ش  �أن 

عن  يبد�أ  �إليه  بالن�ضبة  فالتعّلم  حافًيا، 

طريق �للم�ش.

• ال�شمع: 
�ضيء  كل  �ضماع  �لطفل  با�ضتطاعة 

�إىل  باالإ�ضافة  فهو  يولد.  �أن  قبل  حتى 

ا  �أي�ضً ي�ضمع  قلبك،  دق���ات  �ضماع 

ي�ضتح�ضن  لذلك  �خلارجية،  �الأ�ضو�ت 

�ضوت  �أي  من  �أك��رث  �أم��ه  �ضوت  �ضماع 

يهد�أ  حتى  �ضوتها  ي�ضمع  �أن  فما  �آخر. 

ويكف عن �ل�ضر�خ. وبعد ثالثة �أ�ضابيع، 

ي�ضبح مبقدوره متييز �ضوتها من دون �أن 

ير�ها، كما ي�ضتطيع �لتعّرف �إىل �ضوت 

د�ئم  ب�ضكل  ي�ضمعه  ك��ان  �إذ�  و�ل��ده 

خالل �حلمل.

م��ول��ع  ط��ف��ل��ك  �أن  ت��ع��ل��م��ني  ه���ل 

�الخت�ضا�ضيني  بع�ش  �أجرى  باملو�ضيقى؟ 

�لطفل  با�ضتطاعة  �أن  �أثبتت  جتربة 

قد  كان  مو�ضيقى  قطعة  �إىل  �لتعرف 

�حلمل،  ف��رتة  خ��الل  ك��ث��رًي�  �ضمعها 

لتهدئة  �لف�ضلى  �لطريقة  �أن  لهم  وتبنّي 

�لقطعة  هذه  باإ�ضماعه  تق�ضي  �لطفل 

قبل.  من  �إليها  �ال�ضتماع  تعّود  �لتي 

عن  يكّف  حتى  ي�ضمعها  �أن  ما  فهو 

م�ضغًيا  ويديه  عينيه  ويفتح  �ل�ضر�خ، 

من  �بتد�ًء  �إنه  �لقول  ون�ضتطيع  بهدوء. 

�ل�ضهر �لثاين، يكون �لطفل قد و�ضل �إىل 

متاًما،  كالكبار  فيها  ي�ضمع  مرحلة 

مما  و�لكلمات،  �الأ�ضو�ت  ميّيز  بل  ال 

�للغة  الكت�ضاب  �لطريق  �أمامه  ميّهد 

�الأم ب�ضهولة فائقة مع كل تعقيد�تها 

و�ضعوبتها.

• الذوق: 
�أن  تعلمني  ع��ن��دم��ا  تنده�ضني  ق��د 

فخاليا  ل��ل��م��اأك��والت،  ذّو�ق  طفلك 

�لتذّوق تنت�ضر يف كل فمه يف حني �أّنها 

حم�ضورة عند �الإن�ضان �لنا�ضج بالل�ضان. 

وي�ضتطيع �لطفل �أن ميّيز يف �أيامه �الأوىل 

�حللو من �ملّر �أو �ملالح، و�إذ� كان �الأطباء 

بعدم  طفلها  تر�ضع  �لتي  �الأم  ين�ضحون 

فالأّن  و�لهليون،  و�لب�ضل  �مللفوف  �أكل 

�حلليب  يف  طعًما  ترتك  �الأطعمة  هذه 

قد ال يحّبه �لطفل.

يتناول  ك���ان  �إذ�  �أم���ا 

�ال�ضطناعي،  �حلليب 

ف����اإن����ه ����ض���ي���ع���ّر ع��ن 

عندما  الحًقا  �أف�ضلياته 

�لتي  �الأطعمة  تتنوع 

يتناولها.











�إعد�د:

فيليب �شّما�س
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�جلائزة

400.000 لرية لبنانية

تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�شابقة 

»اجلي�س« لقرائها وتخ�ش�س للفائزين فيها 

جوائز مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�شطة القرعة على اربعة 

فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري مقتطعة من املجلة، 
املربعات  داخ��ل  وا�شح  بخط  احل��ل  ويكتب 

وتر�شل ال�شفحة بكاملها مع احلل.

• تر�شل احللول اىل العنوان التايل: قيادة اجلي�س 
»اجلي�س«  جملة   - التوجيه  مديرية   - الريزة   -

-  »م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

يف  باليد  امل�شابقة  ت�شليم  امل�شرتك  • با�شتطاعة 
ثكن اجلي�س يف جميع املناطق.

• اآخر موعد لقبول احللول 25 اآذار 2016.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
ق
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�أّم���ي،  �حل��ن��ان،  ن��ب��ع   �1

�حلنونة �ملحّبة.

لعبة  �أوروب��ي��ة،  دول��ة  �أوروب��ي��ة،  دول��ة   �2

ريا�ضية.

�كمال  فرن�ضي،  ومكت�ضف  عامل   �3

�لعمل، نل�ضق �ل�ضيء، ، �ضحذ �ل�ضكني.

���ض��ّب��اك  م��ر���ض��دي،  �ل��ق��م��ي�����ش،  يف   �4

وزر�ء  لرئي�ش  �لثاين  �ال�ضم  باالأجنبية، 

ياباين ر�حل نال نوبل.

5� �أحد �ل�ضهور، نهجم، �ضجنت، بلدة يف 

�ل�ضمال.

6� �أمري، من و�ضائل �لتنقالت و�لريا�ضة، 

�ال�ضم �لثاين لالعب كرة قدم �أمريكي 

�ضابق، من �أع�ضاء �جل�ضم.

7� خ�ضب، مدينة يف �ضمال �لعر�ق، ��ضم 

عائلة �ملمثة �مل�ضرية هالة �ضدقي، حفر 

�الأر�ش.

8� يحدد �لنظر �ىل، �ضد عط�ضان، فريق 

كرة قدم كويتي.

9� �ضريع، �مل�ضجر، �أوالد فالن.

10� من �أ�ضماء �لقمر، �ضهر هجري، �ضّب 

�ملاء بكرثة، عا�ضمة �آذربيجان.

ر�حل،  فرن�ضية، زعيم �ضيني  11� مدينة 

نهر بني من�ضوريا وكوريا، حّبنا.

�ضيبرييا  يف  نهر  �ملرور،  ع�ضائر،  بّدد،   �12

�لو�ضطى.

13� �أقّدم خدمة �أو ن�ضيحة، �ضرب باليد، 

تابع.

دول��ة يف  رق��اد، ح��رف ج��ر، عا�ضمة   �14

�أمريكا �لو�ضطى، خبز ياب�ش.

15� جماعة، لعبة ريا�ضية، حرف ن�ضب، 

�ضقيق �الأب.

�ضفاته  من  جبيل،  ق�ضاء  يف  بلدة   �16

فرن�ضي  لرئي�ش  �ل��ث��اين  �ال���ض��م  ت��ع��اىل، 

ر�حل.

حمامة،  لفاتن  فيلم  �الأل��و�ن،  من   �17

معتمد.  

�لهي،  مت�ضل،  �ضمري  �فريقية،  دولة   �18

طنّي �حلائط، �ضرج غري معقر.

��ضطول  قائد  كبري،  �ن��اء  �أبويها،   �19

بحري.

فرن�ضي  كاتب  بحرية،  عا�ضفة   �20

ر�حل، مرفاأ يف �لهند، يطوف حول.

عربية،  عا�ضمة  �لعنب،  من  ي�ضنع   �21

والية �أمريكية.

اأفقًيا:

عمودًيا:

ال�ف�ائ�زونال�ف�ائ�زون

اأول علي زريق • املعاون 
لو�ء �مل�ضاة �ل�ضاد�ش.

• املعاون ح�شام حمود
فوج �لتدخل �لر�بع.

• الرقيب حممد م�شطفى
لو�ء �مل�ضاة �لثاين ع�ضر.

• رميا كركي معلوف 
بيت �ل�ضعار - �ملنت.

�ل�ضهور،  �أح��د  ���ض��اح،   �1

ت�ضنع منه �لتماثيل.

على  �ضود�ين  مرفاأ  ع�ضكرية،  رتبة   �2

�لبحر �الأحمر، رجع عن. 

3� ي�ضّددون على �لغرمي، تعتق، يجري يف 

�لعروق، فيل�ضوف �أملاين.

عملت  ر�حلة  م�ضرية  ممثلة  قادم،   �4

مع معظم �ملمثلني �لكبار، يد �لثوب، 

مدينة �ضورية.

5� جمل �ضريع �ل�ضري، والية �أمريكية.

6� عا�ضمتها بلفا�ضت، مانحا.

�ل��ق��ول،  ي���رّدد  للنهي،   �7

ر�ج�������ع، ي��ح��م��ل��ه ك��ل 

�ضخ�ش، غز�ل.

لبناين  �ضاعر  �ملو�ضيقى،  �أن��و�ع  من   �8

ر�حل ��ضتهر مبالحمه، �در�ك �لرو�ئح. 

9� تعّمر، ج�ّش، �ختيار و�نتخاب.

عال  نعلم،  وهيئتي،  �أم��ري  يلّح،   �10

و�رتفع.

�أ�ضرع  11� رّدت على، ثقب �البرة، ورك، 

�لرجل.

�مل�ضريني،  قد�مى  عند  �ل��زو�ج  �لهة   �12

عيون �ملياه، قبائل �فريقية.

13� يخ�ضك، نقر�أ، ريق، فريد�. 

خلق،  ر�أي���ه،  يف  وت�ضّلب  ع��ار���ش   �14

للتمني، �أمّت �لعمل، كبري يف �لعمر. 

مو�ضيقي  موؤّلف  �آ�ضيوية،  عا�ضمة   �15

فرن�ضي.

16� �أثر يف �ل�ضيء، عا�ضمة �آ�ضيوية، �ضاعر 

�أموي.

لبناين،  غنائي  ل�ضاعر  �لثاين  �ال�ضم   �17

والية �أمريكية، نهر يف �يطاليا.

دول��ة  عطف،  ح��رف  مت�ضابهان،   �18

�آ�ضيوية، قائد روماين.

ونرجع  ننفتل  �ضعاع،  ي�ضتمدون   �19

ب�ضرعة، �بي�ّش، �ضعف ورّق. 

20� يقرتب، والية �أمريكية 

م�����ض��ه��ورة ب��امل��ح��م��ي��ات 

�لطبيعية.

نن وو سس يي هه تت اا مم شش يي جج لل اا ىى قق يي سس وو مم

هه رر بب سس بب رر دد اا تت تت بب لل وو سس رر اا وو

جج وو تت كك دد نن اا كك اا دد قق اا رر لل زز

رر اا طط عع لل اا نن يي دد لل اا دد يي رر فف نن دد اا

هه نن يي بب اا لل وو يي وو دد لل اا فف يي رر

دد يي دد عع رر بب نن اا سس نن اا عع
ىى رر يي حح
سس مم اا يي طط اا بب نن سس لل اا ضض اا يي رر كك اا حح

لل نن بب سس لل دد يي اا لل تت

طط اا نن لل يي يي جج يي لل مم لل اا دد وو مم حح مم

اا لل سس كك وو رر بب اا رر سس يي وو سس
نن يي وو تت كك رر اا مم نن كك مم تت اا تت نن اا

اا نن رر اا فف يي دد يي نن كك نن وو جج نن اا لل

اا نن دد بب لل لل بب هه وو يي يي لل كك

نن اا سس حح تت سس اا لل اا نن بب لل لل هه ثث رر

وو وو يي اا مم

رر رر وو دد نن اا مم تت اا كك يي هه لل دد وو يي نن
وو سس وو مم دد قق لل مم هه اا سس يي رر

جج وو فف لل اا وو دد وو رر مم نن اا نن تت اا بب

دد بب هه دد اا لل يي مم اا نن وو بب سس تت نن مم لل اا

يي رر وو بب رر هه قق هه نن اا حح دد مم ىى دد فف نن
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• اأوجني يون�شكو:
روماين  فرن�ضي  موؤلف 

 .)1994  �1909( �الأ�ضل 

م�ضرحيي  �أب����رز  م��ن 

معقول،  �ل��ال  م�ضرح 

باال�ضافة �ىل �ل�ضخرية. 

• ديالن توما�س:
 1914( ويلز  من  �ضاعر 

�ضعر�  كتب   .)1953  �

ي��ع��ت��ر م����ن �أك����رث 

�الأ����ض���ع���ار ع��اط��ف��ي��ة 

وب����الغ����ة.  ت����ويف يف 

�أوج  يف  وه��و  نيويورك 

�ضهرته.

• يوهان�س فريمري:
 1632( هولندي  ر�ضام 

من  يعتر   .)1675  �

�لقرن  م�ضوري  �أك��ر 

�أوروبا.  �ل�ضابع ع�ضر يف 

طبيعية  م�ضاهد  ل��ه 

ر�ئعة.

�لنيل

�أوتاو�

�حرت�م

�أحو�ل

�ن�ضان

�أريج

باخ

بر�مز

تر�ن�ضكي

تبنني

جنة

جورنال

ح�ضد

خ�ضر

خناجر

د�نوب

دنيا

ز�وية

�ضمر

�ضوربون

�ضاروال

�ضريهان

�ضم�ش

�ضرفة

�ضويكار

�ضك

�ضالح

طاهر

طبيب

عقود

عن�ضر

عنيد

عالمات

ع�ضام

غ�ضنفر

غندور

غو��ضة

فيالق

فنيدق

قبعة

قرن

كهف

كر�ت�ضي

كوبنهاغن

موناكو

مر�ك�ش

مالطا

نروج

نو�فذ

هولند�

هاندل

وقود

وقار

قامو�ش �ضغري

احلل بني يديك

�ضعبة �حلل�ضهلة �حلل

 اا رر يي جج ددد ووو ققق ووو رر اا تتت ةة ةة جج ننن
 جج ووو رر ننن اا لل رر ووو خخ ششش اا يي صصص ووو اا
 ببب رر اا ممم زز ممم ددد ققق صصص ككك ممم ووو اا رر هه
 ! اا هه رر سسس ننن ددد يي رر اا اا اا ووو ننن يي
 اا يي ننن ددد غغ يي حح ششش ددد رر لل زز غغ اا رر
 عع ننن صصص رر ننن ببب يي ببب ! ممم عع جج ننن ! ششش
 ققق سسس اا ففف اا ووو تتت اا ووو اا ننن سسس ببب اا خخ
 ببب ةة ووو اا لل ووو رر اا سسس ةة اا رر اا ققق ووو
 عع ففف يي رر ننن يي ننن ببب تتت ننن ننن ووو اا ففف ذذذ
 ةة رر ككك اا ببب اا ! لل اا ممم لل يي ننن لل اا
 ققق ششش سسس ددد غغ ووو ككك ووو ببب ننن هه اا غغ ننن لل
 لل ددد ننن ننن ضضض عع ننن ككك ددد ققق اا حح ووو اا لل
 اا ووو اا لل ننن صصص خخ رر اا رر يي ششش لل ددد حح
 يي ققق رر ووو ففف اا ننن اا ننن ننن ممم ددد ككك يي اا
 ففف عع تتت هه رر ممم اا تتت ووو سسس ننن صصص هه ننن لل
 ممم ووو ننن اا ككك ووو جج ششش ببب اا اا ككك ففف عع صصص
 ششش ووو يي ككك اا رر رر يي هه اا حح تتت رر اا ممم
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هل تريد �أن 

تكت�ضف  ما 

هو خمباأ يف 

د�خل �ل�ضورة؟

ما عليك 

�إاّل �أن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�ضطها، على 

�أن تكون  

�مل�ضافة قريبة 

جًد�، ثم حاول 

بعد ثو�ن �أن 

تبعد �ل�ضورة 

تدريًجا، 

حماواًل �أن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�ضل �ىل 

روؤية �الأ�ضكال 

�لثالثية 

�الأبعاد �لتي 

�ضتظهر 

�أمامك. 
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ح�ضن  �جلندي،  يدركها  �أن  يجب  �لتي  �لعديدة  فات  �ل�ضّ بني  من  �أّنه  �ضحيح 

ال  ذلك  �أّن  �إاّل  �لهدف،  و�إ�ضابة  �لت�ضويب  ودّقة  �لرماية،  و�إتقان  الح  �ل�ضّ ��ضتعمال 

�إىل  �لر�ضا�ش  فتوجيه  وتعليمات،  و�ضروط  مبادىء  وفق  �إمنا  ع�ضو�ء،  خبط  يتّم 

�الإن�ضان لي�ش كتوجيهه �إىل �خل�ضب و�ل�ضخر و�لرت�ب، وت�ضويب فوهات �ملد�فع يف 

�جتاه �أودية يختبىء فيها �ملعتدون، لي�ش كت�ضويبها يف �جتاه حقل رماية، حيث 

�أي  �ملكان وحميطه من  �لتاأكد من خلو  قبل  �لنار  باإطالق  الأنف�ضنا  ن�ضمح  ال 

كائن حي. 

�جلي�ش �للبناين، وهو �جلي�ش �ملنّظم �حلديث، �مللتزم �لقو�نني �لدولية و�الأحكام 

�الإن�ضانية، ال ميكن �أن ي�ضتخدم �ل�ضالح �إال يف �ضبيل �لدفاع عن وطنه وحماية 

بد�يات  مع  �ملتز�منة  �لفرتة  يف  �الأوىل  وحد�ته  قادة  �أّن  يتذكر  وكّلنا  مو�طنيه، 

�حلرب �لعاملية �لثانية، قد ��ضرتطو� على �لقو�ت �ملنتدبة �لتي �لتحقو� بها، �أنه ال 

ولي�ش يف �ضبيل  �أبناء بلدهم،  لغاية حماية  �إال  �أ�ضلحتهم  �أن ي�ضتخدمو�  ميكن 

�مل�ضاركة يف �ملهمات �الأخرى �لتي ال دخل لهم بها، و�لتي ينوي �ملنتدب تنفيذها 

من �ضمن �ضر�عات دولية خا�ضة به.

�حلدود  عند  ا  خ�ضو�ضً �الإرهاب،  �ضّد  جي�ضنا  يخو�ضها  �لتي  �ملعا�ضرة  �حلرب  ويف 

ح�ضن  و�إىل  جهة،  من  و�أمنها  بالدنا  مب�ضلحة  �رتباطنا  لنحيي  نعود  �ل�ضرقية، 

�لتعامل مع �الأهد�ف �خلبيثة لهذ� �الإرهاب من  �لت�ضديد مادًيا ومعنوًيا، وجدية 

هي،  ذلك  خالل  ن�ضمعها  ما  كثرًي�  �لتي  �لع�ضكرية  و�لكلمة  �أخ��رى.  جهة 

دورية  ��ضتهدفت  �مل�ضّلحني...  مر�كز  �جلي�ش  مدفعية  ��ضتهدفت  �ال�ضتهد�ف: 

ع�ضكرية عدًد� من �الإرهابيني كانو� يف معر�ش �لت�ضّلل لياًل عر �ملحاور �جلبلية. 

�ال�ضتهد�ف هنا ال يتّم بد�عي �لرغبة يف �لرماية بحّد ذ�تها، بل �إّنه يح�ضل متز�مًنا 

تامة  ودر�ية  �لوطني،  �لرت�ب  �أمن  على  د�ئم  و�ضهر  لالأخطار،  متو��ضل  ر�ضد  مع 

بامل�ضلحة �لعامة.

طاملا  و�لتي  �للبناين،  للجي�ش  �لعريقة  �ملناقبية  من  جزًء�  ميثل  �ل�ضلوك،  هذ� 

مّيزته عن �ضائر جيو�ش �لعامل، ون�ضجت بينه وبني �أهله �ملو�طنني، و�ضائج �ملحبة 

يف  �الأم�ضى  �ل�ضالح  وهي  �ملتبادلة،  �لثقة  �ضيء  كل  وقبل  و�لت�ضامن،  و�لتعاون 

مو�جهة �أّي ��ضتهد�ف للوطن.

العميد علي قان�شو

مدير التوجيه

ال�شتهداف ال�شحيح

عبارة
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