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لرهاب
العملية النوعية �ضد ا إ

2016
طبع من هذا العدد 72.000 :ن�سخة

9

زيارات

زار رئي�س احلكومة الأ�سبق ال�شيخ �سعد احلريري قيادة
اجلي�ش يف الريزة ،وبحث مع العماد قهوجي يف التطورات
الراهنة والأو�ضاع الأمنية يف البالد .وقد ّنوه بالإجنازات
التي ّ
حققها اجلي�ش ،مثن ًيا على العملية النوعية الأخرية
�ضد املجموعات الإرهابية.
التي ّنفذها يف ر�أ�س بعلبك ّ

20

عملية نوعية

ّنفذت وحدة من قوات النخبة يف اجلي�ش عملية نوع ّية
ا�ستباقية خلف خطوط املجموعات الإرهابية يف جرود
ر�أ�س بعلبك .العملية جنحت يف حتقيق �أهدافها ،و� ّأكدت
مرة جديدة قدرة اجلي�ش على املبادرة ومهاجمة الأهداف
خلف خطوط العدو ،عندما يرى حاجة لذلك.
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مبادرات

يف خالل احتفال توقيع اتفاق بني اجلي�ش واجلامعة اللبنانية
حول برنامج �شهادة «ما�سرت» يف الدرا�سات اال�سرتاتيجية،
طم�أن قائد اجلي�ش �إىل � ّأن الأمن على احلدود ويف الداخل
حتت ال�سيطرة ،م�ؤكدً ا � ّأن قرار اجلي�ش حازم يف منع
تدحرج كرة النار الإقليمية �إىل لبنان...

• اال����������ش����ت����راك ال�����������س�����ن�����وي يف ل����ب����ن����ان:
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• ل���ل���م����ؤ����س�������س���ات 200.000 :ل���ي��رة ل��ب��ن��ان��ي��ة
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• اوروب���������ا واف����ري����ق����ي����ا 250 :دوالر ام�ي�رك���ي
• ام��ي�رك����ا واوق���ي���ان���ي���ا 300 :دوالر ام�ي�رك���ي
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ا�ستقباالت
الوزير

وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل نظريه الأندوني�سي
ا�ستقبل نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزي��ر الدفاع الوطني
الأ�ستاذ �سمري مقبل ،يف مكتبه يف الوزارة ،نظريه الأندوني�سي
ي�ضم كبار
ال�سيد رياميزار رياكودو ،على ر�أ�س وفد ع�سكري
ّ
م�ست�شاريه ،وذلك يف ح�ضور �سفري �أندوني�سيا ال�سيد حممد خازن
خميدي.
الراهنة والعالقة بني
ومتّ خالل اللقاء البحث يف الأو�ضاع ّ
�أندوني�سيا ولبنان على �صعيد التعاون الع�سكري والأمني ،وال
قوات
الفعالة
للقوات الأندوني�سية ّ
�سيما امل�شاركة ّ
ّ
الفعالة يف ّ
ّ
اليونيفيل.

 ...والقائم ب�أعمال ال�سفارة الأمريكية

ا�ستقبل الوزير مقبل القائم ب�أعمال ال�سفارة الأمريكية
ال�سيد ريت�شارد جونز مع وفد مرافق.
الراهنة على ال�ساحتني
وجرى البحث يف الأو�ضاع
والتطورات ّ
ّ
واملحلية ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات الع�سكرية
إقليمية
ال
ّ
ّ
قدمته الواليات املتحدة الأمريكية للجي�ش
والدعم ال��ذي ّ
امللحة
اللبناين .وق��د عر�ض الوزير مقبل حاجات اجلي�ش
ّ
واملطلوبة يف هذه املرحلة.

 ...و�سفري �أ�سرتاليا

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ال�سفري الأ�سرتايل ال�سيد غلني
قدمتها
مايلز.
ّ
وتركز البحث حول مو�ضوع امل�ساعدات التي ّ
خ�ص�صت  44مليون دوالر
�أ�سرتاليا للنازحني ال�سوريني� ،إذ
ّ
كم�ساعدات �إن�سانية لهم.
وقد ّنوه الوزير مقبل عقب اللقاء بهذه امل�ساعدات� ،شاك ًرا
قدمته من م�ساعدات
دعم �أ�سرتاليا للجي�ش اللبناين وما ّ
للقوات اجلو ّية اللبنانية و�سواها من القطع.
ّ
وقال ال�سفري مايلز عقب اللقاء :بحثنا مع الوزير مقبل يف
الإجنازات التي ّ
وخ�صو�صا على احلدود ال�شمالية ال�شرقية للبالد ،كذلك تناولنا الدعم الذي ميكن
يحققها اجلي�ش اللبناين،
ً
تقدمه للجي�ش .كما � ّأود �أن � ّأنوه بثبات اجلي�ش وب�سالته يف حماية لبنان و�أرا�ضيه.
لأ�سرتاليا �أن ِّ

 ...و�سفري تركيا

التقى وزير الدفاع الوطني �سفري تركيا ال�سيد كاغاتي �أر�سياز
يرافقه امللحق الع�سكري ،يف زيارة بروتوكولية جرى خاللها
�سيما جلهة
البحث يف العالقات الثنائية بني البلدين ،ال ّ
ّ
املتعلقة بالتعاون الع�سكري.
تفعيل االتفاقات
و�أعرب ال�سفري الرتكي بعد اللقاء عن ا�ستعداد بالده تزويد
ؤكدا اهتمامها
اجلي�ش ما يحتاجه من معدات وعتاد ،م� ً
باال�ستقرار والأمن يف لبنان.
العدد 369

5

ا�ستقباالت
الوزير
 ...و�سفري الأردن

أردنية الها�شمية ال�سيد
يف لقاء عقده مع �سفري اململكة ال ّ
�سيما
نبيل م�صاروة ،عر�ض الوزير مقبل �آخر
التطورات الراهنة ال ّ
ّ
مو�ضوع النازحني ال�سوريني� ،شاك ًرا اململكة على كل ما
قدمته للم�ؤ�س�سة الع�سكرية.
ّ
ونقل ال�سفري الأردين خالل اللقاء دع��وة للوزير مقبل من
رئي�س ال��وزراء وزير الدفاع الأردين الدكتور عبد الله الن�سور،
العمليات اخلا�صة الذي
معدات
للم�شاركة يف معر�ض وم�ؤمتر ّ
ّ
�سيقام يف عمان خالل �شهر �أيار املقبل.

 ...و�شخ�ص ّيات

التقى وزي��ر ال��دف��اع الوطني ،وزي��ر احلماية االجتماعية
ونائب رئي�س جمل�س وزراء جمهورية �أ�ستونيا ال�سيد فارغو�س
ت�ساكنا مع وفد مرافق ،يف زي��ارة جرى خاللها البحث يف
تفهم بالده لواقع
مو�ضوع النازحني .وقد �أبدى الوزير ت�ساكنا ّ
ؤكدا الت�ضامن واال�ستعداد لإيجاد احللول
احلال يف لبنان ،م� ً
لهذا الو�ضع ال�صعب.
قوات
ب��دوره� ،أثنى الوزير مقبل على م�شاركة �أ�ستونيا يف ّ
حفظ ال�سالم يف اجلنوب ،متمنّ ًيا ا�ستمرار التعاون القائم بني
البلدين.
ي�ضم عد ًدا من كبار امل�س�ؤولني
وفدا
وا�ستقبل الوزير مقبل ً
ّ

وفد
�أ�ستوين

وفد
فرن�سي

وفد من
جمع ّية
الهالل
الأحمر
الكويتي

قائد ق ّوات
الأمم املتّحدة
امل�ؤقتة على
ر�أ�س وفد
6

وامل�ست�شارين يف وزارة الدفاع الفرن�سية ،وعلى ر�أ�سه �سكرتري
الدولة ل�ش�ؤون املحاربني القدامى جان مارك تود�شيني .جرى
اللقاء يف ح�ضور ال�سفري الفرن�سي ال�سيد �إمانويل بون وامللحق
الع�سكري ،وبحث املجتمعون يف جماالت التعاون الع�سكري
بني البلدين ودعم اجلي�ش اللبناين يف مواجهة الإرهاب.
واجتمع الوزير مقبل � ً
قوات الأمم املتّ حدة
أي�ضا ،مع قائد ّ
امل��ؤق��ت��ة اجل�ن�رال لوت�شيانو ب��ورت��والن��و على ر�أ����س وف��د من
م�ست�شاريه ،وا�ستعر�ض معهم الو�ضع الأمني يف اجلنوب،
املهمات التي تقوم بها القوات الدولية.
بالإ�ضافة �إىل
ّ
ومن ز ّواره � ً
جمعية الهالل الأحمر الكويتي
أي�ضا ،وفد من
ّ
برئا�سة الدكتور هالل ال�ساير ،يرافقه القائم ب�أعمال ال�سفارة
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الكويتية ال�سيد حممد الوقيان.
تقدمها دولة
وقد جرى ا�ستعرا�ض امل�ساعدات الإن�سانية التي ّ
الكويت للنازحني ال�سوريني يف لبنان.
والتقى الوزير مقبل النائب ال�سابق م�صباح الأحدب وبحث
معه �ش�ؤو ًنا عامة.

النائب
ال�سابق
م�صباح
الأحدب

ّ
ويتفقد غرفة عمليات القيادة
وزير الدفاع الوطني يلتقي قائد اجلي�ش ورئي�س الأركان
التقى وزي��ر الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري مقبل قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي الذي زاره يف مكتبه يف الوزارة،
وو�ضعه يف الأجواء التي رافقت زيارته �إىل وا�شنطن .كما
جرى خالل اللقاء عر�ض الأو�ضاع الأمنية والع�سكرية
�سيما يف جرود عر�سال ور�أ�س
الراهنة يف خمتلف املناطق ،ال ّ
ّ
ّ
وتطرق البحث � ً
أي�ضا �إىل �سل�سلة موا�ضيع متعلقة
بعلبك.
ّ
ب�ش�ؤون امل�ؤ�س�سة الع�سكرية و�ش�ؤون عملها.
ويف �إطار متابعته املهمات التي يتوالها اجلي�ش ،زار الوزير
مقبل غرفة العمليات يف الوزارة يرافقه رئي�س الأركان
اللواء الركن وليد �سلمان .وقد �أثنى وزير الدفاع الوطني
منو ًها بجهوزيته ومبعنوياته العالية.
على �أداء اجلي�ش ّ

وذكر الوزير مقبل ب� ّأن جممل التقدميات التي متنح
ّ
للجي�ش ،ت��ظ� ّ�ل ق��ا���ص��رة جت��اه ت�ضحيات ع�سكرييه
وحتملهم ك� ّ�ل امل�شقات وامل�صاعب التي
و�صمودهم
ّ
تواجههم.
ويف وقت الحق ،عر�ض الوزير مقبل يف لقاء عقده مع
التطورات الع�سكرية يف منطقة عر�سال،
رئي�س الأركان،
ّ
كما بحث معه يف بع�ض ال�ش�ؤون الإداري���ة يف امل�ؤ�س�سة
واحتياجاتها يف هذه املرحلة.
كذلك ،اجتمع الوزير مقبل مع ع��دد من ال�ضباط
املعنيني يف الوزارة ،وبحث معهم يف متويل االحتياجات
ال�ضرورية للم�ؤ�س�سة الع�سكرية.
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زيارات

وزير الدفاع
يف زيارة ر�سم ّية �إىل قرب�ص

زار نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزي��ر الدفاع
الوطني الأ�ستاذ �سمري مقبل قرب�ص على ر�أ�س وفد
ع�سكري ،وذلك تلبية لدعوة نظريه القرب�صي
ال�سيد كري�ستوفورو�س فوكايد�س الذي و�صف
املرة الأوىل التي يزور
الزيارة بالتاريخية ،كونها ّ
فيها وزير دفاع لبناين قرب�ص.
من جهته و�صف الوزير
مقبل الزيارة بالإيجابية
واملثمرة .و�أ�شار دولته �إىل أ� ّنه
عر�ض مع نظريه القرب�صي
االتفاقات الع�سكرية بني
البلدين و���ض��رورة و�ضعها
خ�صو�صا
مو�ضع التنفيذ،
ً
ؤكدا
تلك املعقودة بني العامني  2011و ،2013م� ً
�أن الوزير فوكايد�س وعده باالهتمام بهذا الأمر
بحيث تكون هذه االتفاقات قيد الإبرام قبيل
زيارته املرتقبة �إىل لبنان.
ّ
وتخلل برنامج الزيارة � ً
أي�ضا لقاء مع رئي�س
جمل�س النواب القرب�صي ال�سيد �أومريو �أياناكي�س،
ّ
تتعلق بالعالقات بني
بحثت خالله موا�ضيع
البلدين و�سبل تر�سيخها.

الرئي�س �سعد احلريري يزور وزارة الدفاع
ويه ّنئ قيادة اجلي�ش
على العملية النوع ّية �ضد الإرهاب

زار رئ���ي�������س
احل�����ك�����وم�����ة
الأ���س��ب��ق ال�شيخ
�سعد احلريري قائد
اجل��ي�����ش العماد
ج��ان قهوجي يف
مكتبه يف الريزة،
وب��ح��ث م��ع��ه يف
التطورات الراهنة
ّ
والأو�ضاع الأمنية
يف البالد .وقد ّنوه
الرئي�س احلريري
ب��االجن��ازات التي
ّ
حققها اجلي�ش يف
جمال مكافحة
الإرهاب واحلفاظ
على اال�ستقرار
ال��وط��ن��ي ،يف ّ
ظل
ال��ع��وا���ص��ف التي
جت��ت��اح املنطقة
مثنيا
العربية،
ً
ع��ل��ى العملية
النوعية الأخ�يرة
ال����ت����ي ن���فّ ���ذه���ا
اجل�����ي�����������ش يف
م��ن��ط��ق��ة ر�أ������س
�ضد املجموعات الإرهابية ،ثم انتقال مع دولة نائب
بعلبك ّ
رئي�س جمل�س الوزراء  -وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري مقبل
قدم مدير العمليات
�إىل غرفة عمليات قيادة اجلي�ش ،حيث ّ
العميد الركن زياد احلم�صي� ،إيجازًا حول و�ضع قوى اجلي�ش
على احلدود ال�شرقية وال�شمالية واجلنوبية ،ثم ّ
اطلع من العماد
قهوجي على احتياجات اجلي�ش املختلفة يف �ضوء املهمات
الع�سكرية والأمنية التي ينفّ ذها.
بعد ذلك عقد الرئي�س احلريري بح�ضور وزير الدفاع الوطني
�صحفيا �أمام ح�شد من الإعالميني،
وقائد اجلي�ش ،م�ؤمت ًرا
ً
�أعلن فيه ثقته الكاملة بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ودعمه لها،
وتناول موا�ضيع وطنية خمتلفة.
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ا�ستقباالت
القائد

قائد اجلي�ش ي�ستقبل �سفراء

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف
الريزة ،القائم ب�أعمال ال�سفارة الأمريكية ال�سيد Richard
وتطرق البحث �إىل الأو�ضاع العامة وعالقات التعاون
،Jones
ّ
بني جي�شي البلدين.
لاً
ويف ال�سياق نف�سه ،ا�ستقبل قائد اجلي�ش ك من ال�سفري
الرو�سي ال�سيد  Alexander Zasypkinيرافقه امللحق
الع�سكري اللواء  ،Ravil Kurmashovال�سفري الأملاين ال�سيد
 Martin Huthيرافقه امللحق الع�سكري املقدم Dietrich
 ،Jenschوال�سفري الإيراين ال�سيد حممد فتحعلي يرافقه امللحق
الع�سكري العقيد حممد ر�ضا مريزاين.

كذلك ،ا�ستقبل العماد قهوجي ال�سفرية الهولندية ال�سيدة
 Hester Somsenيرافقها امللحق الع�سكري املقدم Jan
 ،Willem Mezgerوبحث معها يف الأو�ضاع العامة ،قبل �أن
معا �إىل قاعة الإيجاز حيث عقد اجتماع يف ح�ضور
يتوجها ً
ّ
ال�سفرية  Somsenو�أع�ضاء اللجنة العليا لإدارة م�شروع التعاون
الع�سكري – امل��دين  CIMICوالفريق اللبناين  -الهولندي
امل�شرتك.
ّ
املقدمة للجي�ش
تخلل االجتماع عر�ض امل�ساعدات الهولندية ّ
اللبناين يف �إطار امل�شروع املذكور ،وجماالت التعاون يف املراحل
املقبلة.

القائم ب�أعمال ال�سفارة الأمريكية

ال�سفري الرو�سي

ال�سفري الأملاين

ال�سفري الإيراين

ال�سفرية الهولندية

عر�ض امل�ساعدات الهولندية يف قاعة الإيجاز
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ا�ستقباالت
القائد
 ...ووزيري الدفاع الفنلندي والأ�ستوين

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش وزير الدفاع الفنلندي ال�سيد
 Jussi Ninistoووزي��ر ال��دف��اع الأ�ستوين ال�سيد Hannes
 ،Hansoوتناول البحث �أو�ضاع لبنان واملنطقة وعالقات
مهمات الوحدتني الفنلندية والأ�ستونية
التعاون ،بالإ�ضافة �إىل
ّ
قوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة.
العاملتني �ضمن ّ

ووفدا من بعثة الإحتاد الأوروبي
ً ...

وفدا من بعثة االحتاد الأوروبي برئا�سة
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ً
نائب الأمني العام جلهاز العمل اخلارجي الأوروبي ال�سيد بيدرو
من�سق االحت��اد الأوروب��ي ل�ش�ؤون مكافحة
�سريانو ،يف ح�ضور
ّ
الإرهاب ال�سيد جيل دي كركوف .وتناول البحث الأو�ضاع
أمنية يف لبنان واملنطقة ،والتعاون القائم يف جمال مكافحة
ال ّ
الإرهاب.

 ...وقائد القيادة الو�سطى الأمريكية

ا�ستقبل العماد قهوجي قائد القيادة الو�سطى الأمريكية
اجلرنال  Lloyd Austinعلى ر�أ�س وفد مرافق ،يف ح�ضور ال�سفري
الأمريكي ال�سيد .Richard Jones
وا�ستعر�ض املجتمعون عالقات التعاون بني جي�شي البلدين،
املقررة للجي�ش اللبناين،
وبرنامج امل�ساعدات الأمريكية
ّ
بالإ�ضافة �إىل موا�ضيع �أخرى ذات اهتمام م�شرتك.
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اخلا�صة للأمني العام للأمم املتحدة
واملن�سقة
...
ّ
ّ

املن�سقة اخلا�صة للأمني العام
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش،
ّ
للأمم املتحدة ال�سيدة  Cigrid Kagوبحث معها يف الأو�ضاع
الراهنة.

قواتها
 ...وقائد ّ

ا�ستقبل العماد قهوجي قائد ق� ّ�وات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة
اجلرنال لوت�شيانو بورتوالنو ،وبحث معه يف الأو�ضاع على احلدود
اجلنوبية ،والتعاون امل�شرتك بني اجلانبني للحفاظ على ا�ستقرار
هذه املناطق وتنفيذ القرار .1701

ووفدا �أمريك ًيا
ً ...

أمريكيا برئا�سة ع�ضو الكونغر�س
وفدا �
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ً
ً
ال�سابق من �أ�صل لبناين ال�سيد  ،Nick Rahallوتناول البحث
الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة.

 ...وملحقني ع�سكريني

ا�ستقبل العماد قهوجي ،ملحق الدفاع الأمريكي العقيد
 ،Richard Quirkوبحث معه يف عالقات التعاون الع�سكري
بني جي�شي البلدين.
كما التقى امللحق الع�سكري امل�صري العميد حممد جالل
قدم خلفه العقيد ح�سام الدين حم�سن
�صالح عطية الذي ّ
علي ح�سن.

امللحق الع�سكري امل�صري

ووفدا فرن�س ًيا
ً ...

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش �سكرتري الدولة الفرن�سية ل�ش�ؤون
املحاربني القدامى ال�سيد  Jean – Mark Todeschiniعلى
ر�أ���س وفد مرافق .وتناول البحث الأو���ض��اع العامة يف لبنان
مهمات الوحدة الفرن�سية العاملة
واملنطقة ،بالإ�ضافة �إىل
ّ
قوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان.
�ضمن ّ
العدد 369
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�إ�ستقباالت
القائد

 ...والنائب خ�ضر حبيب

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب خ�ضر حبيب وبحث معه يف الأو�ضاع
العامة .كما ا�ستقبل قائد اجلي�ش يف الإطار نف�سه ،الوزير ال�سابق الأ�ستاذ خليل الهراوي.

النائب خ�ضر حبيب

الوزير ال�سابق الأ�ستاذ خليل الهراوي

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

ووفدا من �إحتاد بلديات وادي خالد
ً ...

ا�ستقبل العماد قهوجي� ،أمني عام املجل�س الأعلى اللبناين
ال�سوري الأ�ستاذ ن�صري خوري ،وعر�ض معه الأو�ضاع على احلدود
اللبنانية – ال�سورية.

وفدا من �إحتاد بلديات منطقة
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ً
ّ
وادي خالد ،وجرى البحث يف �ش�ؤون تتعلق باملنطقة.

ووفدا من عائالت الع�سكريني املخطوفني
ً ...

وفدا من عائالت
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزةً ،
الع�سكريني املخطوفني لدى تنظيم «داع�ش» الإرهابي ،وبحث
ّ
املتعلقة ب�أو�ضاع ه�ؤالء الع�سكريني
معهم يف �آخر امل�ستجدات
وظروف �أ�سرهم.
أك��د العماد قهوجي �أم��ام احل�ضور ،متابعة القيادة لهذه
و� ّ
الق�ضية مع اجلهات الر�سمية املخت�صة يف الدولة ،واجلهات
اخلارجية من �أجل �إيجاد ّ
حل �سريع لها ،م�شد ًدا على �أنه لن
جهدا �أو و�سيلة لتحرير املخطوفني وعودتهم �إىل كنف
يدخر
ً
ّ
م�ؤ�س�ستهم وعائالتهم .و�أعرب قائد اجلي�ش يف ختام اللقاء،
وتفهمه
عن ت�ضامنه الكامل مع عائالت الع�سكريني
ّ
معاناتهــا الطويلــة ،وت�ضحيــات �أبنائهــا الالحمــدودة يف
�سبيــل لبنان.
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ا�ستقباالت
رئي�س الأركان
رئي�س الأركان يف لقاءات واجتماعات

بالنيابة عن قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،ا�ستقبل
رئي�س الأرك���ان اللواء الركن وليد �سلمان ،يف مكتبه
يف ال�ي�رزة� ،سفري جمهورية بيالرو�سيا ال�سيد الك�سندر
بانورماريف ،وعر�ض معه الأو�ضاع العامة وعالقات التعاون
بني جي�شي البلدين.
وا�ستقبل رئ��ي�����س الأرك�����ان م��دي��ر مكتب ال�شراكة
الإ�سرتاتيجية يف جمال حفظ ال�سالم التابع لدائرة عمليات
الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم  DPKOالفريق الربازيلي Luiz
 Paul Cruzعلى ر�أ�س وفد مرافق .تناول البحث �سبل تعزيز
ال�شراكة القائمة بني اجلي�ش اللبناين وقوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة ،للحفاظ على ا�ستقرار املناطق احلدودية اجلنوبية،
ومعاجلة خمتلف امل�شاكل الطارئة.
كما اجتمع يف وقت الحق ،برئي�س بعثة مراقبة الهدنة
التابعة ل�ل�أمم املتحدة ال��ل��واء ،Arthur David Gawn

وعر�ض معه الأو�ضاع يف اجلنوب والتعاون بني البعثة واجلي�ش
اللبناين.
والتقى اللواء الركن �سلمان وف� ً�دا من فريق العمليات
اخلا�صة للنزاعات اخلفيفة التابع ملكتب م�ساعد وزير
ال��دف��اع الأم�يرك��ي ،وبحث معه يف عالقات التعاون بني

�سفري جمهورية بيالرو�سيا

وفد من الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم

رئي�س بعثة مراقبة الهدنة التابعة للأمم املتحدة

وفد ع�سكري �أمريكي

النائبان �أنطوان �سعد و�أمني وهبة
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ّ
تدخلها وجتهيزها
اجلي�شني� ،إ�ضافة �إىل تطوير �أ�ساليب
بالو�سائل والتقنيات احلديثة.
كذلك ،ا�ستقبل رئي�س الأرك��ان النائبني �أنطوان �سعد
و�أمني وهبة ،والوزير ال�سابق بانو�س ماجنيان وبحث معهم
�ش�ؤو ًنا عامة.

ومن ز ّواره � ً
أي�ضا ،املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة  INEGMAال�سيد
ريا�ض قهوجي ،القا�ضي ال�شيخ ف�ؤاد البعيني ،املحافظ ال�سابق
مالك عبد اخلالق ،نائب رئي�س احلزب التقدمي اال�شرتاكي
ال�سيد دريد ياغي ،والدكتور و�سام �شروف.

الوزير ال�سابق بانو�س ماجنيان

ال�سيد ريا�ض قهوجي

القا�ضي ال�شيخ ف�ؤاد البعيني

املحافظ ال�سابق مالك عبد اخلالق

ال�سيد دريد ياغي

الدكتور و�سام �شروف
العدد 369
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عملية
ّ
نوعية
ّ

�إعداد:
معو�ض بومارون
با�سكال ّ

ّنفذت وح��دة من قوات
النخبة يف اجلي�ش عملية
ن��وع� ّي��ة ا�ستباقية خلف
خ���ط���وط امل��ج��م��وع��ات
الإره��اب��ي��ة يف ج��رود ر�أ���س
بعلبك .العملية التي ُو�صفت
�إعالم ًيا بـ«عملية قطع
ال��ي��د» ،جنحت يف حتقيق
�أهدافها ،و� ّأكدت مرة جديدة
ق��درة اجلي�ش على املبادرة
ومهاجمة الأه��داف خلف
خطوط العدو ،عندما يرى
حاجة لذلك.

اجلي�ش ي�ضرب
خلف خطوط
الإرهابيني
فيدمر لهم
ّ
مبن فيه
مرك ًزا َ

العماد قهوجي:
لن نرتكهم
ي�أتون �إلينا...
�سنالحقهم
ون�ضربهم
20
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عيوننا يقظة

أكد � ّأن
قائد اجلي�ش العماد قهوجيَّ � ،
ما قام به الع�سكريون هو ر�سالة للقا�صي
والداين ب� َّأن اجلي�ش ميتلك الإرادة والقرار
يف هزمية هذا العدو ،و�سنهزمه و�سنمنعه
م��ن حتقيق �أه��داف��ه بتخريب بلدنا
و�إقامة �إماراته وم�شاريعه و�إ�شاعة الفو�ضى
والفتنة فيه.
وقال :عيوننا يقظة �أكرث من � ّأي وقت
م�ضى ...قلناها ون��ك� ّ�رره��ا ال��ي��وم...

جي�شنا قوي �أكرث من � ّأي وقت م�ضى،
متا�سكا
و�أثبت أ� ّنه من �أكرث اجليو�ش
ً
وجدارة يف قتال الإرهابيني ،وهو ميتلك
زمام املبادرة .و�أ�ضاف :لن ن�سمح للإرهاب
بن�سف بيتنا الداخلي �أو بتهديد وحدة
لبنان و�أمنه وا�ستقراره.
أكد �أن اجلي�ش ميتلك املبادرة،
و�إذ � ّ
قوته وبح�سب
و�سي�ضرب الإرهابيني بكل ّ
توقيته� ،أ�ضاف :نحن لن نرتكهم ي�أتون
�إلينا ،بل �سنالحقهم و�سن�ضربهم �أينما

وبعد اجتياز ح��واىل الكيلومرتين،
و���ص��ل��ت ال��وح��دة �إىل م�سلك م���زروع
املموهة واملربوطة �إىل �أ�سالك
بالعبوات
ّ
لكن
رفيعة �شفّ افة ت�صعب مالحظتها؛
ّ
والتح�سب لكل االحتماالت
اليقظة
ّ
مكنا العنا�صر من تفكيك العبوات
ّ
وبالتايل متّ ت�أمني �سالمة املرور.
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي الذي
تولىّ �إعطاء �أمر الهجوم ،كان ي�شرف
على العملية م��ن غرفة العمليات
الع�سكرية يف قيادة اجلي�ش يف الريزة
مواكبا تفا�صيلها .كما كان قائد
ً
ال��ف��وج امل��ج��وق��ل على ات�����ص��ال مبا�شر
بالوحدة لإعطائها التعليمات.

تقدموا...
ّ

ُوج��دوا ،هذا هو قرارنا الذي اتّ خذناه وال
رجعة عنه.
��دد العماد قهوجي الت�أكيد �أن
وج� ّ
اجلي�ش لن يرتك كرة النار الإقليمية
تتدحرج �إىل لبنان ،و�سيواجه � ّأي حماولة
ت��ه��دف �إىل �إح��ي��اء م�شاريع الفو�ضى
والتفرقة والتق�سيم� ،أو الإطاحة ب�صيغة
العي�ش امل�شرتك والوحدة الوطنية.
ّ
تفقد قائد اجلي�ش
العملية،
وغ��داة
ّ
ال��ع��م��اد ج��ان ق��ه��وج��ي ،ق��ي��ادة الفوج
امل���ج���وق���ل ،ح��ي��ث ال��ت��ق��ى ���ض��ب��اط��ه
وع�سكرييه .وقد ن� ّ�وه بجهوزية الفوج
وكفاءة الوحدة التي نفّ ذت العملية
ال��ن��وع� ّ�ي��ة��� ،ض� ّ�د املجموعة الإره��اب��ي��ة
متيز به
والق�ضاء عليها،
ً
مثنيا على ما ّ
عنا�صر هذه الوحدة من �شجاعة وب�سالة،
وقدم �إليهم التعزية با�ست�شهاد رفيقهم
ّ
متمنيا
اجل��ن��دي حممد ال�سب�سبي،
ً
للع�سكريني اجلرحى ال�شفاء العاجل.

تفا�صيل العمل ّية

مدة،
بد أ� التح�ضري لهذه الإغ��ارة منذ ّ
بحيث ن��فّ ��ذت عمليات ا�ستطالع

دقيقة� ،شملت املركز ومكانه والهدف
املخزنة فيه وعدد
من وجوده ،والأ�سلحة
ّ
عنا�صره واملراكز الداعمة له ،والطرقات
ّ
املتوقعة عند
وردات الفعل
امل� ّؤدية �إليهّ ،
مهاجمته.
بعد ذلك� ،صدر القرار مبهاجمة الهدف
ي�شكل ،ب�سبب قربه من مراكز
الذي
ّ
خ�صو�صا �أ ّنه
اجلي�ش ،م�صدر تهديد لها،
ً
يقع على خط نار مبا�شر معها.
بد�أ التخطيط لعملية �إغارة �صامتة يف
النوعية التي
الفوج املجوقل ،فالعمليات
ّ
ت�ستهدف مراكز للعدو داخل �أرا�ضيه
وب��ع��ي� ً�دا م��ن نقاط امل�ساندة ،ه��ي من
اخلا�صة.
اخت�صا�ص القوات
ّ
وعر�ضت
ُر�سمت اخلطة بكل �أبعادها ُ
على قائد اجلي�ش ومدير العمليات،
وب��ع��د ع���دة اج��ت��م��اع��ات ،متّ تبنّ ي
النوعية اخلاطفة واملدعومة
العملية
ّ
مب�ساندة القوات اجلو ّية و�سالح املدفعية،
وجمموعات �أخرى من الفوج املجوقل.
يف �ساعة ال�صفر (ال�سابعة من م�ساء � 9آذار
 ،)2016انطلقت وحدة من قوات النخبة
من «وادي رايف» �إىل خلف خطوط العدو،
مقرر يف اخلطة املر�سومة.
عرب م�سلك
ّ

م��ع ���ص��دور الأم����ر ب��ال��ه��ج��وم ،ت��ق� ّ�دم
الع�سكريون الأب��ط��ال �إىل النقطة
امل��ح��ددة ،ف��ج��رى تطويق ال��ه��دف من
ّ
ُ
جميع زواي���اه ،وم��ن ث� ّ�م فتحت النار
ب�شكل كثيف ،ما �أوق��ع الإرهابيني
حتت وط���أة ال�صدمة التي مل يتح لهم
اال�ستفاقة منها؛ فقد اقتحمت القوة
املهاجمة موقعهم ب�سرعة قيا�سية يف
ّ
ظل غطاء مدفعي و�صاروخي كثيف،
� ّأمنته القوات امل�ساندة ملنع و�صول �أي
العدو.
تعزيز �أو دعم �إىل ّ

بالنّ�صر وال�سالمة

يف غ�ضون ربع �ساعة وبعد ا�شتباك مع
الإرهابينيّ � ،أدى �إىل تدمري مركزهم
و�سقوطهم بني قتيل وجريح ،كانت
مهمتها� .سقط يف �أثناء
الإغارة قد � ّأدت
ّ
اال�شتباك �شهيد للجي�ش وع��دد من
اجلرحى الذين �أ�صيبوا �إ�صابات طفيفة.
تباعا ،حتت
ان�سحبت املجموعات
ً
مروحيات اجلي�ش،
جوي � ّأمنته
ّ
غطاء ّ
�وج��ه الع�سكريون �إىل �أق��رب
حيث ت� ّ
منطقة �آمنة ،هناك كانت الآليات
الع�سكرية جاهزة لنقلهم �إىل املراكز
الع�سكرية القريبة.
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�شهدا�ؤنا
�ش ّيع اجلي�ش اللبناين وبلدة
ببنني -عكار ،اجلندي ال�شهيد
حممد ح�سام ال�سب�سبي الذي
ا�ستُقبِل جثمانه يف بلدات عكار
بكثري من احلرقة واللوعة،
وو���س��ط �صيحات الغ�ضب
وال�شعارات املت�ضامنة مع
اجلي�ش.

ت�شييع اجلندي
ال�شهيد حممد ح�سام
ال�سيد ال�سب�سبي

هذا دمي
�أ�سكبه من �أجل
وطني و�شعبي

عكار ت�ستقبل ابنها

�شيع
�أقيم ا�ستقبال حا�شد جلثمان ال�شهيد ال�سب�سبي الذي ّ
ً
اً
وحممول على �أكف رفاقه الع�سكريني
ملفوفا بالعلم اللبناين،
وحمبيه ،يف موكب كبري انطلق من �ساحة العبدة
و�أ�صدقائه
ّ
اً
امل�شيعون يف �شوارع
و�صول �إىل دارته يف بلدة ببنني .وقد احت�شد
ّ
البلدة و�أحيائها مت�ضامنني مع العائلة يف م�صابها الأليم.
بعد وقفة �أم��ام منزل ال�شهيد ،انطلق املوكب �إىل م�سجد
احلبيب امل�صطفى و�سط البلدة ،و�سارت �أمام النع�ش ّ
ثلة من رفاق
ّ
ممثل
امل�شيعني
وتقدم
ال�سالح وحملة الأكاليل والأو�سمة.
ّ
ّ
وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري مقبل وقائد اجلي�ش العماد
ّ
وممثلون عن قادة الأجهزة
جان قهوجي العميد فوزي خوري،
أمنية ،و�ضباط وع�سكريون من الفوج املجوقل ،وح�شد من
ال ّ
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والفعاليات االجتماعية والرتبوية ،ورجال
الدين ،ور�ؤ�ساء بلديات ،وخماتري...

هذا دمي �أ�سكبه من �أجل وطني...

ّ
امل�صلني ال�شيخ عماد ال�سب�سبي الذي
� ّأم
قدم فيها التعازي لقيادة اجلي�ش
�ألقى خطبة ّ
ثم �ألقى العقيد
ولعائلة ال�شهيد و�أهايل ببننيّ .
خوري كلمة قيادة اجلي�ش فقال:
«مب�شاعر الإكبار والإجالل ّ
تزف امل�ؤ�س�سة
��دا م��ن خرية
الع�سكرية �إىل ال��وط��ن واح� ً
رجالنا الأب��ط��ال ،اجلندي ال�شهيد حممد
ال�سب�سبي ال��ذي م�ضى �إىل ع��امل اخللود،
ول�سان حاله يقول هذا دمي �أ�سكبه من �أجل وطني و�شعبي،
ً
�شاخما عزيزًا ،معبرّ ً ا ببيا�ضه
ومن �أجل �أن يبقى علم بالدي
املتجدد عن �صالبة
النا�صع عن �صفاء عقيدة جي�شي ،وب�أخ�ضره
ّ
تلك العقيدة يف مواجهة املحن ،وب�أحمره القاين عن ا�ستعداد
لري تراب لبنان بالعرق والدم يف �ساحات الكرامة
رفاقي اجلنود ّ
والبطولة».
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قوة من رجال
و�أ�ضاف�« :إن العملية
ّ
النوعية التي نفّ ذتها ّ
�ضد جمموعة �إرهابية كبرية يف جرود ر�أ�س
النخبة يف اجلي�ش ّ
بعلبك ،والتي ارتفع خاللها �شهيدنا البار حممد وهو يتعملق
مرة جديدة قدرة اجلي�ش على
�شجاعة و� ً
إقداما وبطولة ،قد �أثبتت ّ
حماية الوطن من الأخطار ،وعزمه على ا�ستئ�صال الإرهاب من
إرهابية حتت �أي
جذوره .فال مهادنة مع التنظيمات واخلاليا ال
ّ
ظرف من الظروف ،وال م�ساومة على حق اجلي�ش يف الدفاع عن
كل �شرب من تراب الوطن وتوفري الأمن للمواطنني ،و�ضرب كل
من يحاول ا�ستدراج نار الفتنة والفو�ضى �إىل �أي بقعة لبنانية ،بيد
من حديد».
اً
قائل�« :أيها ال�شهيد البطل ،مهما �أ�سهبنا يف تعداد
وختم
نتمكن من ح�صرها ،ولن
مزاياك وخ�صالك احلميدة ،لن
ّ
نفي والديك الكرميني ال�شكر على الرتبية ال�صاحلة املثالية.
جميعا رحيلك املفاجئ ّ
وتوقف م�سرية
�آملنا
ً
عطائك جلي�ش وط��ن��ك و�أن���ت يف ريعان
ال�شباب ،وم��ا �صورة اجلموع املحت�شدة يف
ه��ذا املكان ال��ي��وم � ،اًإل تعبري �صادق عن
املحبة ل�شخ�صك الكرمي وتقدير ل�سريتك
النا�صعة».

ال�شهيد يف �سطور

يف ما يلي نبذة عن حياة اجلندي ال�شهيد:
 من مواليد  1993/12/7يف ببنني  -عكار.مددت خدماته يف اجلي�ش اعتبا ًرا من  ،2013/7/29ثم نقل
 ّالفعلية بتاريخ .2015/5/4
�إىل اخلدمة
ّ
 حائز تهنئة العماد قائد اجلي�ش. عازب. ّرقي لرتبة �أعلى بعد اال�ست�شهاد ،ومنح �أو�سمة :احلرب،
اجلرحى ،التقدير الع�سكري ،وتنويه العماد قائد اجلي�ش.

مبادرات
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي
طم�أن قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي اللبنانيني �إىل � ّأن الأمن
على احل��دود ويف الداخل حتت
ال�سيطرة ،و� ّأك��د �أن «ال �صحة
لل�شائعات املغر�ضة حول احتمال
اهتزاز اال�ستقرار يف لبنان ،فقرار
اجلي�ش ح��ازم يف منع تدحرج
كرة النار الإقليمية �إىل لبنان،
وهو �سي�ضرب بيد من حديد �أي
حماولة تهدف �إىل �إحياء م�شاريع
الفو�ضى والتفرقة والتق�سيم.»...

ثمرة اتفاق بني اجلي�ش واجلامعة اللبنانية
دبلوم درا�سات عليا يف اال�سرتاتيجيا
احتفال باملنا�سبة وقائد اجلي�ش يطمئن:
الأمن على احلدود ويف الداخل حتت ال�سيطرة
املنا�سبة والوقائع

ك�لام العماد قهوجي ج��اء خالل
اح��ت��ف��ال رع����اه يف م��رك��ز ال��ب��ح��وث
والدرا�سات اال�سرتاتيجية يف اجلي�ش –
كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأرك��ان.
� ّأما منا�سبة االحتفال فكانت ثالثية
الأب���ع���اد :ت��وق��ي��ع ات��ف��اق ب�ين اجلي�ش
واجل��ام��ع��ة اللبنانية ح���ول برنامج
�شهادة دبلوم درا�سات
عليا – «م��ا���س�تر» يف
الدرا�سات اال�سرتاتيجية
ي��ت��اب��ع��ه ���ض��ب��اط من
اجل��ي�����ش وط��ل�اب من
اجل��ام��ع��ة اللبنانية،
وي��ت��وىل ال��ت��دري�����س فيه
�أ���س��ات��ذة م��ن اجلامعة
و���ض��ب��اط (يف اخل��دم��ة

الفعلية ومتقاعدون) من حملة �شهادة
الدكتوراه ،بدء العام الدرا�سي لل�سنة
احلالية يف هذا الدبلوم ،وتد�شني قاعة
التعليم واملحا�ضرات يف املركز.
ح�ضر االحتفال رئي�س الأركان اللواء
الركن وليد �سلمان ،رئي�س اجلامعة
اللبنانية معايل الوزير ال�سابق الدكتور
ع��دن��ان ال�سيد ح�سني ،م��دي��ر مركز

ال��ب��ح��وث وال��درا���س��ات اال�سرتاتيجية
فراج� ،أع�ضاء
العميد الركن فادي �أبي ّ
املجل�س الع�سكري� ،إىل جانب عدد
ّ
كليات
من كبار ال�ضباط وع��م��داء
علمية
اجلامعة و�أ�ساتذتها و�شخ�صيات
ّ
أكادميية.
و�
ّ

قائد اجلي�ش

ا�ستهل ق��ائ��د اجلي�ش ال��ع��م��اد جان
قهوجي كلمته بالقول« :خطوة نوعية
نحتفل بها ال��ي��وم ،بتوقيع اتفاقية
تعاون بني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية واجلامعة
الوطنية الأم ،اجلامعة اللبنانية ،حول
افتتاح برنامج الـ«ما�سرت» للدرا�سات
اال�سرتاتيجية مل�صلحة �ضباط اجلي�ش
املهمة ت�أتي
اللبناين ،وه��ذه اخلطوة
ّ
بعد �سل�سلة خطوات مماثلة� ،أعطت
امل��رج��وة على
ثمارها
ّ
�أك��ث��ر م���ن ���ص��ع��ي��د،
و�شكلت ركيزة �صلبة
ّ
لبناء الثقة املتبادلة،
وال�������ش���ع���ور امل�����ش�ترك
بامل�س�ؤولية ،بني قطبي
ال���دف���اع امل��ب��ا���ش��ر عن
الوطن ،والتعليم العايل
ت�شع من جنباته
الذي
ّ
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مبادرات
الرتبية على املواطنية احل� ّ�ق��ة ،وه��ذا
م��ا يقت�ضيه دوره���ا الوطني .ف�شك ًرا
للجامعة اللبنانية ،جامعة الوطن،
و�أح��د عناوين وحدته ،وثقافة التنوع
واالن�صهار بني �أبنائه كافة».
و�أ����ض���اف�« :أي��ه��ا احل�����ض��ور ال��ك��رمي،
لقد �آلينا على �أنف�سنا يف امل�ؤ�س�سة
جهدا �أو و�سيلة،
ندخر
ً
الع�سكرية � ،اّأل ّ
يف �سبيل متتني �أوا�صر التعاون العلمي
والأك��ادمي��ي والثقايف مع اجلامعات
الوطنية وامل�ؤ�س�سات العلمية والثقافية،
ً
انطالقا من االعتبارات الآتية:
وذلك
� اًأول� :إن �أداء امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يقوم
ب�شكل رئي�س على منظومة القيم
والت�ضحية والكفاءة .واملعرفة بدورها،
ت�شكل ال��رك��ن الأ�سا�سي يف بنيان
ّ
خ�صو�صا لدى
الكفاءة الع�سكرية،
ً
فئات ال�ضباط.
ثانيا� :إزاء ثورة االت�صاالت واملوا�صالت
ً
والتكنولوجيا ،ال��ت��ي جت��ت��اح عاملنا
املعا�صر ،مل يعد االنتظار على ر�صيف
التطور ممكنً ا� ،أو االكتفاء بن�صف
ّ
اً
�زام��ا على
املعرفة م��ق��ب��ول� ،إذ ب��ات ل� ً
الع�سكريني ّ
ّ
كل جديد
االطالع على
يف جم��ال العلوم الع�سكرية ،كما
العلوم املدنية التي حتيط بعملهم
ب�شكل �أو ب�آخر.
م��ن ه��ن��ا ،عملنا خ�لال ال�سنوات
الفائتة على تطوير مناهج التعليم يف
ّ
الكلية احلربية وكلية ف ��ؤاد �شهاب
للقيادة والأركان ،و�سائر معاهد التعليم
يف اجلي�ش ،ورف��ده��ا ب��أح��دث الو�سائل
والتكنولوجيا ،كما ّوقعنا العديد من
ب��روت��وك��والت التعاون مع اجلامعات
الوطنية ومعهد با�سل فليحان املايل،
والعديد من امل�ؤ�س�سات املحلية والأجنبية
والبعثات الدبلوما�سية ،بهدف تطوير
ق��درات ال�ضباط املعرفية ،يف جماالت
اكت�ساب املزيد من اللغات الأجنبية،
والعلوم واملهارات الإدارية والتقنية ،كما
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ان��ت��دب��ن��ا ال��ع��دي��د
م�����ن ال�������ض���ب���اط
والع�سكريني �إىل
اخل�����ارج ملتابعة
دورات يف ه��ذه
املجاالت.
ث�����ال� ً
����ث�����ا� :إن
امل�����ؤ�����س���������س����ة،
ً
وان���ط�ل�اق���ا من
نهجها الوطني
اجلامع ،والتزامها العمل امل�ؤ�س�ساتي
ال�سليم ،ت�ؤمن ب�أهمية وجود م�ؤ�س�سات
حكومية ق��و ّي��ة ،وب�أهمية دميومة
عملها وتكامل �أدواره����ا يف خدمة
�سيما يف ظ� ّ�ل
امل�صلحة ال��ع��ام��ة ،ال ّ
التحديات ال�سيا�سية القائمة ،والأخطار
تهدد الأمن القومي
اال�سرتاتيجية التي
ّ
الوطني ،ويف طليعتها العد ّو الإ�سرائيلي
والإرهاب والأزمات الإقليمية امل�شتعلة
يف جوارنا العربي.
راب��ع��ا� :إن اال���س��ت��ف��ادة م��ن امل��ع��ارف
ً
املتنوعة يف جمال العلوم املدنية
واخلربات
ّ
ودجمها بالعلوم الع�سكرية ،من �ش�أنها
ت�����س��ه��ي��ل �إع����ادة
هيكلة امل�ؤ�س�سة
ال���ع�������س���ك���ري���ة
وت��ط��وي��ره��ا على
�أ����س�������س علمية
ومو�ضوعية ،مبا
يلبي احتياجات
امل���ؤ���س�����س��ة على
ال�صعد العمالنية
والإداري��������������������ة
واللوج�ستية».
وت���اب���ع ق��ائ�ًل�اً :
«�أي����ه����ا الأخ�����وة
يف اجل����ام����ع����ة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،بني
ج���ام���ع���ت���ك���م
وامل�����ؤ�����س���������س����ة
ال��ع�����س��ك��ري��ة،
ي��رت�����س��م الأم����ل

ت�ضم
مب�ستقبل ال���وط���ن ،ف��ك��م��ا
ّ
اجلامعة اللبنانية نحو � 70ألف طالب
من خمتلف مناطق الوطن و�أطيافه
وطبقاته االجتماعية ،م� ّ
�وف��رة بذلك
ً
وفر�صة
حق التعليم املجاين للجميع،
ّ
للتالقي بني �شباب الوطن من �أق�صاه �إىل
ي�ضم اجلي�ش يف �صفوفه
�أق�صاه ،كذلك
ّ
ما يقارب هذا العدد من الع�سكريني،
م��و ّزع�ين على ام��ت��داد خارطة البالد،
منوذجا للوحدة الوطنية،
وم�شكلني
ّ
ً
وروحا.
ج�سما ً
ً
وكما ت�سهر اجلامعة اللبنانية على
تزويد ال�شباب اللبناين الطاقات املعرفية

املختلفة ،والرتبية على ال�سلوك الوطني
واالجتماعي ال�صحيح ،كذلك مي�سك
اجلي�ش ب�أيدي ه�ؤالء ال�شباب ،في�صقل
وير�سخ يف
ويقوي �سواعدهم،
معارفهم،
ّ
ّ
نفو�سهم معاين الوالء واالنتماء الوطني،
ّ
ليت�سلموا �شعلة ال�شرف والت�ضحية
والوفاء ،ويكونوا حما ًة خمل�صني للبنان.
�أغتنم فر�صة ه��ذا اللقاء ،لأطمئن
اللبنانيني �إىل � ّأن اجلي�ش هو قوي اليوم
�أكرث من �أي وقت م�ضى ،و� ّأن الأمن على
احل��دود ويف الداخل حتت ال�سيطرة ،وال
�صحة على الإطالق لل�شائعات املغر�ضة
ّ
ال��ت��ي تطفو على ال�سطح ب�ين احلني
والآخ��ر ،حول احتمال اهتزاز اال�ستقرار
يف ل��ب��ن��ان �أو ح�����ص��ول فتنة طائفية
ومذهبية تذهب بالوطن �إىل املجهول،
فقرارنا حازم يف منع تدحرج كرة النار
الإقليمية �إىل لبنان ،و�سن�ضرب بيد
من حديد �أي حماولة تهدف �إىل �إحياء
م�شاريع الفو�ضى والتفرقة والتق�سيم،
�أو الإط��اح��ة ب�صيغة العي�ش امل�شرتك
والوحدة الوطنية.
و�سيبقى اجلي�ش يف �أعلى جهوزيته
ِّ
كل جبهات امل�س�ؤوليات والواجب:
على

من مكافحة الإرهاب على احلدود� ،إىل
الدفاع يف وجه �إ�سرائيل وخمططاتها،
�إىل ب�سط الأمن واال�ستقرار يف الداخل».
يف ختام احل��ف��لّ ،وق��ع قائد اجلي�ش
ورئي�س اجلامعة اتفاقية التعاون اجلديدة
توجها
مفتتحني العام الدرا�سي ،ومن ثم ّ
مع احل�ضور الفتتاح قاعة املحا�ضرات
الأوىل و�إزاح�����ة ال�����س��ت��ار ع��ن اللوحة
التذكارية.

رئي�س اجلامعة

رئي�س اجلامعة الدكتور عدنان ال�سيد
ح�سني ،اعترب يف كلمته � ّأن هذا اليوم
هو يوم م�شهود للبنان الثقافة ولبنان
ال��دول��ة .ل ّأن اللقاء بني امل�ؤ�س�ستني هو
لقاء من �أجل لبنان ،فكيف �إذا كان
حيا مركز
مر�س ًخا بالعلم واملعرفة .ثم ّ
ّ
ال��ب��ح��وث وال��درا���س��ات اال�سرتاتيجية
وامل�شرفني عليه ،ومديرية التوجيه يف
اجلي�ش وكل املعنيني بالثقافة الوطنية
التي انطلقت من ه��ذه امل�ؤ�س�سة منذ
�أن ن�ش�أت .وق���ال�« :أن��ت��م يف امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية التزمتم �شعار الت�ضحية،
اً
�سبيل
فكانت دماء اجلي�ش ,وما تزال,
لتوحيد لبنان� .أما
اجلامعة اللبنانية
ف����ق����د �أع����ط����ت
�أك��ث��ر م���ن 300
خريج على
�أل��ف ّ
عاما من
مدى ً 65
كل لبنان ولكل
ل��ب��ن��ان .م��ن بني

ه�����ؤالء �أك�ث�ر م��ن الن�صف
يعملون يف اخل��ارج ويرفدون
الدخل القومي مبا يتجاوز 8
مليارات دوالر �سنو ًيا.»...
توجه بال�شكر �إىل قيادة
ثم ّ
اجلي�ش على توفريها الأمن
ّ
لكليات اجلامعة
واحلماية
وطالبها على امتداد م�ساحة
ال��ب�لاد ،الف��تً ��ا �إىل � ّأن هذا
الإجن���از ه��و �أق��ل ال��وف��اء من
اجلامعة جتاه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية التي
تبذل الدماء للحفاظ على الوطن.

مدير املركز

مدير امل��رك��ز العميد ال��رك��ن ف��ادي
ّ
ً
م�ستعر�ضا
ا�ستهل كلمته
�أب��ي ف��راج
الأه������داف امل�����ش�ترك��ة ال��ت��ي جتمع
امل�ؤ�س�ستني م��ن حيث التكامل بني
ال��ق��ل��م وال��ب��ن��دق��ي��ة ،ومم���ا ق��ال��ه« :مل
لتطور مركز البحوث
تكن القيادة
ّ
تلم�سها
والدرا�سات اال�سرتاتيجية ،لوال ّ
الوا�ضح والأكيد ق��درة فريق العمل يف
حتمل م�س�ؤوليات
ه��ذا امل��رك��ز على
ّ
�إ�ضافية ،وحمل م�شاعل جديدة نورها
العلم ووقودها املعرفة والثقافة لالرتقاء
بالوطن والإن�سان .هذا االرتقاء الذي �سهر
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي على
الدفع به بكل ال�سبل املتاحة ،ال يكون
من دون م�ضمون وخمزون يغنيانه ،بل
يكون باالنتقال من درج��ة �إىل درجة
التحدي
�أع��ل��ى ،وال��وق��وف يف م�صاف
ّ
احلقيقي ال��ذي يتفاعل مع م�ستويات
ال��رق� ّ�ي والتقدم يف العامل ب�أ�سره .هذا
الأمر حتقق يف حمطات عديدة ،بف�ضل
التعاون البنّ اء بني اجلي�ش واجلامعات
مقدمها اجلامعة اللبنانية،
الوطنية ويف ّ
وها هو اليوم يتحقق مرة �أخرى بجهود
املعينني واملنتدبني من اجلامعة
الأ�ساتذة ّ
اللبنانية� ،إىل جانب فريق العمل يف
املركز ،قيادة ومد ّربني و�إداريني».
وختم بكلمة �شكر وامتنان �إىل كل
من �ساهم يف هذا الإجناز العلمي.
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مبادرات

عميد كلية احلقوق
والعلوم ال�سيا�سية والإدارية

عميد كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
والإدارية يف اجلامعة اللبنانية الدكتور
�شدد يف كلمته على
كميل حبيبّ ،
�أهمية هذا التعاون بني اجلانبني ،جلهة
تبادل املعارف واخلربات ،و�إتاحة الفر�صة
للتخ�ص�ص العايل يف جمال
�أمام ال�ضباط
ّ
الدرا�سات اال�سرتاتيجية.
ومم���ا ق��ال��ه« :ل��ق��د �أث��ب��ت اجلي�ش،
بحكمة ق��ي��ادت��ه ،و���ص��م��ود ج��ن��وده،
وت�ضحيات �شهدائه ،ب�سالة مو�صوفة يف

القاعة واالتفاقية

�صناعة الن�صر.
م�س�ؤوليتنا
�إن
ال�����وط�����ن�����ي�����ة
والأك����ادمي����ي����ة
ت�����س��ت��دع��ي م��نّ ��ا
ج��م��ي��ع��ا و���ض��ع
ً
ا����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة
يف �سبيل تعزيز
ال��وح��دة الوطنية
بني �أبناء املجتمع
ال���واح���د .ولي�س
�أحق من اجلامعة
اللبنانية ،وكلية
احل��ق��وق حت��دي� ً�دا
ومديرية التعليم
يف اجل��ي�����ش� ،أن
يتحمال م�س�ؤولية ت�أهيل الروح اللبنانيــة
ّ
حتــى ي�ستعيــد لبنــان دوره احل�ضاري يف
م�شرقه والعامل».
و�أ�ضافّ �« :إن حمبتنا وتقديرنا جلي�شنا
واكبتهما حما�سة مو�صوفة عند �أ�ساتذة
كلية احلقوق ،فعملوا بد�أب على �إجناز
اتفاقية التعاون ،وو�ضع املناهج ،وتو�صيف
امل��ق��ررات ،ور���س��م النظام ال��ع��ام .وبناء
عليه ،جرت مباراة الدخول وبالتن�سيق
مع مكتب اللغات يف اجلامعة� ...إىل

يف درد�شة مع العميد الركن زياد الها�شم من مركز
البحوث� ،أو�ضح �أن القاعة متّ جتهيزها ب�أحدث التقنيات
اخلا�صة بالتعليم التفاعلي ( :)interactiveلوح تفاعلي،
ات�صال عرب �شبكة الت�أليل ،م�شاركة (بال�صوت وال�صورة)
لأي حما�ضر من خارج البالد ،ترجمة باللغتني الفرن�سية
والإنكليزية .كما � ّأن القاعة جمهزة للقيام ب�أعمال
خمربية يف جمال الأمن ال�سيربايل ( ،)cyber securityوهي
طالبا منا�صفة بني املدنيني والع�سكريني.
تت�سع حلواىل 20
ً
تن�ص على �أن
� ّأما يف ما
يخ�ص م�ضمون االتفاقية ،فهي ّ
ّ
ت� ّؤمن اجلامعة اللبنانية الكادر التعليمي من نخبة
�أ�ساتذتهاّ ،
كل �ضمن اخت�صا�صه� .أما فرتة التعليم فيجب
�أن تغطي � 840ساعة من �ضمنها ر�سالة الدبلوم يف نهاية
ال�سنة الثانية.
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�أن �أعلنت النتائج املعروفة».
اً
وتوجه �إىل قائد اجلي�ش قائل�« :إ ّننا
ّ
نطمح �إىل التعريف بعقيدة اجلي�ش
كمنهج درا���س��ي يف كتب التن�شئة
الوطنية .وقد يتنطح البع�ض يف الت�سا�ؤل
حول نيتنا يف «ع�سكرة املجتمع» .و َ
مل
ال ...فبناء دولة املواطنة ،الدولة املدنية،
يبد�أ من خالل التفاعل بني امل�ؤ�س�سات
على قواعد العدالة ،وامل�ساواة ،واحرتام
القانون.»...

�إ�شارة �إىل �أن نظام الدخول للطالب يقت�ضي مباراة يف:
مو�ضوع عام  +اختبار يف اللغتني الفرن�سية والإنكليزية.
يتم ت�صنيف الطالب امل� ّؤهلني ملتابعة
ويف نهاية االختبار ّ
برنامج الدبلوم يف الدرا�سات اال�سرتاتيجية.

مرا�سيم

تعيني �أع�ضاء املجل�س الع�سكري يف وزارة الدفاع

30

العميد الركن جورج �شرمي ع�ض ًوا
يف املجل�س الع�سكري
يف وزارة الدفاع الوطني
وترقيته �إىل رتبة لواء ركن

ً
مفت�شا
العميد الركن �سمري احلاج
عاما وع�ض ًوا يف املجل�س الع�سكري
ً
يف وزارة الدفاع الوطني وترقيته اىل
رتبة لواء ركن

مبوجب املر�سوم الرقم  2665تاريخ
 ،2016/2/2ع�ّي�نّ العميد الركن
ج���ورج ���ش��رمي ع�����ض � ًوا يف املجل�س
الع�سكري يف وزارة الدفاع الوطني،
ومبوجب املر�سوم الرقم  3036تاريخ
ّ ،2016/2/25
رق َي �إىل رتبة لواء ركن.
يف ما يلي نبذة عن �سريته الذاتية:
 ول��د يف بلدة الفاكهة  -ق�ضاءبعلبك بتاريخ .1960/5/17
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط بتاريخ .1980/9/4
 ّّ
تخرج من الكلية احلربية برتبة مالزم اعتبا ًرا من  ،1982/8/1وتد ّرج يف
 ّالرتقية حتى رتبة لواء ركن اعتبا ًرا من .2016/2/25
 حائز �إج���ازة جامعية يف العلوم الع�سكرية ،ويتقن اللغتني الفرن�سيةوالإنكليزية.
عدة دورات درا�سية يف الداخل ،ويف الواليات املتحدة الأمريكية و�إيطاليا
 تابع ّوفرن�سا واجلمهورية العربية ال�سورية.
 تولىّ وظائف قيادية خمتلفة منها� :آمر �سرية يف كتيبة املجوقل الأوىل� ،آمر�سرية يف فوج املغاوير ،رئي�س القوة ال�ضاربة ،م�ساعد قائد فوج املغاوير ،قائد فوج
مغاوير البحر ،رئي�س الغرفة الع�سكرية ،مدير الدرا�سات العامة يف �أركان اجلي�ش
للتخطيط ،قائد قطاع جنوب الليطاين ،وقائم ب�أعمال امللحق الع�سكري يف
وا�شنطن.
 حائز الأو�سمة الآتية :احلرب ( – )6اجلرحى – فجر اجلنوب – الوحدة الوطنية– التقدير الع�سكري من الدرجة الف�ضية – الأرز الوطني من رتبة فار�س� ،ضابط،
كومندور� ،ضابط �أكرب – اال�ستحقاق اللبناين من الدرجات الأوىل والثانية
والثالثة – امليدالية التذكارية للم�ؤمترات للعام  – 2002الإخال�ص ال�سوري من
الدرجة املمتازة – الفخر الع�سكري من الدرجة الف�ضية – مكافحة الإرهاب –
ميدالية ال�شرف الإيطالية لأركان دفاع م�شرتك – اال�ستحقاق الوطني الفرن�سي
من رتبة فار�س.
مرات.
 حائز تنويه العماد قائد اجلي�ش وتهنئته عدة ّ -مت�أهل من ال�سيدة رامونا يو�سف النغيوي ولهما �أربعة �أوالد.

مبوجب املر�سوم الرقم  2664تاريخ
 ،2016/2/2ع�ّي�نّ العميد الركن
ً
عاما يف وزارة
مفت�شا
�سمري احل��اج
ً
الدفاع الوطني .ومبوجب املر�سوم
الرقم  3036تاريخ ّ ،2016/2/25
رق َي
�إىل رتبة لواء ركن.
يف ما يلي نبذة عن �سريته الذاتية:
 ول���د يف ب��ل��دة اخل��رب��ة  -ق�ضاءمرجعيون بتاريخ .1960/3/4
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ
ّ
�ضابط بتاريخ .1980/9/22
ّ
الكلية احلربية برتبة
تخرج من
 ّمالزم اعتبا ًرا من  ،1983/5/6وتد ّرج
يف الرتقية حتى رت��ب��ة ل���واء ركن
اعتبا ًرا من .2016/2/25
 حائز �إج��ازة جامعية يف العلومالع�سكرية ،ويتقن اللغتني الفرن�سية
والإنكليزية.
��دة دورات درا���س��ي��ة يف
 ت��اب��ع ع� ّال���داخ���ل ،ويف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة
الأم�يرك��ي��ة وفرن�سا واجلمهورية
العربية ال�سورية.
 ت��ولىّ وظ��ائ��ف قيادية خمتلفةمنها :قائد الكتيبة  ،122م�ساعد
قائد فوج التدخل الأول ،قائد لواء
امل�شاة الثاين ،ورئي�س جهاز الرعاية
وال�ش�ؤون الإجتماعية للع�سكريني
القدامى.
 حائز الأو�سمة الآت��ي��ة :احلرب– اجلرحى ( – )2فجر اجلنوب –

العدد 369

ا

ع

الوطني وترقيتهم �إىل رتبة لواء
العميد حم�سن فني�ش
عاما للإدارة وع�ض ًوا يف
مدي ًرا ً
املجل�س الع�سكري يف وزارة الدفاع
الوطني وترقيته �إىل رتبة لواء

الوحدة الوطنية – التقدير الع�سكري
م��ن ال��درج��ة الف�ضية – الأرز الوطني
من رتبة فار�س� ،ضابط ،كومندور –
اال�ستحقاق اللبناين م��ن ال��درج��ات
الأوىل والثانية والثالثة – امليدالية
التذكارية للم�ؤمترات للعام – 2002
الفخر الع�سكري من الدرجة الف�ضية –
مكافحة االرهاب.
 حائز تنويه العماد قائد اجلي�شوتهنئته عدة مرات.
 مت�أهل من ال�سيدة مي�شلني �ساميمعو�ض ولهما ولدان.
ّ

مبوجب املر�سوم الرقم  2663تاريخ
 ،2016/2/2ع�ّي�نّ العميد حم�سن
عاما ل�ل�إدارة يف وزارة
فني�ش مدي ًرا
ً
الدفاع الوطني ،ومبوجب املر�سوم
الرقم  3036تاريخ ّ ،2016/2/25
رق َي
�إىل رتبة لواء.
يف ما يلي نبذة عن �سريته الذاتية:
 ولد يف بريوت بتاريخ .1959/3/1تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ
ّ
�ضابط بتاريخ .1980/9/4
ّ
الكلية احلربية برتبة مالزم اعتبا ًرا من  ،1982/8/1وتد ّرج يف
تخرج من
 ّالرتقية حتى رتبة لواء اعتبا ًرا من .2016/2/25
 حائز �إجازة يف العلوم الع�سكرية و�إج��ازة يف �إدارة الأعمال ،ويتقن اللغتنيالفرن�سية والإنكليزية.
عدة دورات درا�سية يف الداخل ،ويف جمهورية م�صر العربية واجلمهورية
 تابع ّالعربية ال�سورية.
 تولىّ وظائف قيادية خمتلفة منها� :آمر �سرية ،رئي�س فرعني� ،ضابط �أمن،ورئي�س ق�سم يف مديرية املخابرات لنحو � 10سنوات ،بالإ�ضافة �إىل وظائف �إدارية
ولوج�ستية.
 حائز الأو�سمة الآتية :احلرب ( – )2اجلرحى – الوحدة الوطنية – فجر اجلنوب– التقدير الع�سكري من الدرجة الف�ضية – الأرز الوطني من رتبة فار�س� ،ضابط،
كومندور – اال�ستحقاق اللبناين من الدرجات الأوىل والثانية والثالثة – امليدالية
التذكارية للم�ؤمترات للعام  – 2002الفخر الع�سكري من الدرجة الف�ضية –
مكافحة الإرهاب.
 حائز تنويه العماد قائد اجلي�ش وتهنئته عدة مرات. -مت�أهل من ال�سيدة لوران�س علي حاج ولهما ثالثة �أوالد.
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تعيني

العميد الركن
كميل �ضاهر
مدي ًرا
للمخابرات
يف اجلي�ش
بنا ًء على اقرتاح املجل�س الع�سكري يف جل�سته التي عقدها بتاريخ  2016/3/1وبعد
موافقة وزير الدفاع الوطني ،متّ تعيني العميد الركن كميل �ضاهر مدي ًرا للمخابرات
يف اجلي�ش.
ويف ما يلي نبذة عن �سريته الذاتية:
• مواليد بلدة عندقت  -عكار تاريخ .1960/6/20
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط بتاريخ .1983/5/19
• ّ
ّ
تخرج من الكلية احلربية برتبة مالزم اعتبا ًرا من  1985/5/6وتد ّرج يف الرتقية
• ّ
حتى رتبة عميد ركن اعتبا ًرا من .2012/7/1
جامعية يف العلوم الع�سكرية ،ويتقن اللغتني الإنكليزية والفرن�سية.
• حائز �إجازة
ّ
عدة دورات درا�سية يف الداخل ،ويف الواليات املتحدة الأمريكية ودول �أخرى.
• تابع ّ
• تولىّ وظائف قيادية خمتلفة منها� :آمر �سرية يف فوجي املجوقل والتدخل الثاين،
�ضابط يف فرع خمابرات منطقة بريوت ،مد ّرب ال�سنة الثانية يف معهد التعليم -
مدر�سة الرتباء ،قائد وحدة يف فوج املغاوير ،ومدير مكتب قائد اجلي�ش.
مرتني ،و�سام اال�ستحقاق اللبناين
مرات ،و�سام اجلرحى ّ
• حائز :و�سام احلرب خم�س ّ
من الدرجات الأوىل والثانية والثالثة ،و�سام فجر اجلنوب ،و�سام الوحدة الوطنية ،و�سام
التقدير الع�سكري من الدرجة الف�ضية ،و�سام الأرز الوطني من رتبتي فار�س و�ضابط ،و�سام
الفخر الع�سكري من الدرجة الف�ضية ،و�سام مكافحة الإرهاب ،امليدالية التذكارية
مرات.
للم�ؤمترات للعام  ،2002وتنويه العماد قائد اجلي�ش وتهنئته ّ
عدة ّ
• مت�أهل من ال�سيدة الرا ابراهيم اخلوري ولهما ولدان.
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منا�سبة

القوات امل�س ّلحة الرو�س ّية
حفل ا�ستقبال مبنا�سبة عيد ّ

�أقام امللحق الع�سكري الرو�سي اللواء رافيل كورما�شوف
ّ
امل�سلحة الرو�سية،
القوات
حفل ا�ستقبال مبنا�سبة عيد
ّ
وذلك يف النادي الع�سكري املركزي.
ح�ضر االح��ت��ف��ال ال�سفري ال��رو���س��ي ال�سيد الك�سندر
زا�سبكني ،والعميد الركن فرن�سوا �شاهني قائد منطقة

اً
ممثل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري
اجلنوب بالوكالة
مقبل وقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،على ر�أ�س وفدٍ
�ضباط القيادة وقادة املناطق والوحدات.
من كبار ّ
وقد متّ خالل االحتفال تقدمي لوحات فولكلورية من
الرتاث الرو�سي ،والتقطت ال�صور التذكارية.
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�أجهزة
القيادة

�إعداد:
معو�ض بو مارون
با�سكال ّ

مديريـة الق�ضايـا الإدارية واملاليـة
ع�صب امل�ؤ�س�سة و�أحد جنودها املجهولني
هي ر�أ�س الهرم املايل والإداري يف امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،و�صاحبة القرار يف ال�سيا�سة
املالية لهذه امل�ؤ�س�سة ،لكنها تعمل ب�صمت
وحتافظ على «� ،»Low Profileإ ّنها
مديريـة الق�ضايـا الإدارية واملاليـة ،التي
تهتم ّ
بكل ما له عالقة بحقوق الع�سكريني
املالية واالجتماعية ومراقبة تطبيق
التعليمات الإدارية.
مدير الق�ضايا الإداري��ة واملالية العميد
الط ّيار عبد الرحمن عبد الرزّ اق (حائز
�شهادة «�إدارة موارد الدفاع» من �أمريكا)،
ي�ضيء يف حديث ملجلة «اجلي�ش» على
عمل ه��ذا «اجلندي املجهول» الذي
ي�ستفيد اجلميع من نتائج �أعماله من دون
�أن يعرفوا هويته...

ن�ش�أتها ومهماتها

�أُن�شئت مديريـة الق�ضايـا الإدارية واملاليـة
يف وزارة الدفاع الوطني مبوجب مذكرة
خدمة بتاريخ  ،1981/3/10وهي مرتبطة
إداريـا مبقـر
ع�ضو ًيا برئيـ�س الأركـان ،و� ً
ىّ
وتتول املهمات الآت��ي
عـام اجليـ�ش،
ذك��ره��ا :مراقبة تطبيق التعليمات
ّ
املتعلقة بالرواتب وملحقاتها،
الإداري��ة
و�إدارة املطابخ وال��ن��وادي والتجهيزات
والأع��ت��دة وال��ل��وازم واملن�ش�آت و�صيانتها
وتدقيق حما�سبتها ،وت�أمني ا�ست�صدار
�أوامر الدفع الالزمة للرواتب وملحقاتها
واملكاف�آت املالية وامل�ساعدات املختلفة،
تت�ضمن :الطلب
وذل��ك مبوجب �آلية
ّ
�إىل املديرية العامة ل�ل�إدارة ت�أمني حجز

االع����ت����م����ادات
ال��ل��ازم�����ة وف���ق
�أحكام امل��ادة 63
من قانون املحا�سبة العمومية ،مع ّ
ت�سلم
�صحائف التوقيع بعد الدفع وتدقيقها
و�إحالتها �إليها ،وا�ستالم جداول الرواتب
القوامة واجلداول
وملحقاتها من مديرية ّ
املثبتة للحقوق وامل��ك��اف���آت املالية
وللم�ساعدات املختلفة من الأجهزة
املعنية ،وتدقيقها وطلب ت�صفيتها،
ومالحقة ا�ست�صدار �أوامر الدفع العائدة
�إليها من وزارة املالية وت�سليمها ملعتمدي
القب�ض.
ىّ
تتول املديرية فتح احل�سابات
كذلك
و�إلغاءها يف م�صرف لبنان املركزي وفروعه
ىّ
تتول تدقيق
وامل�صارف اخلا�صة ،كما
حما�سبة ال�صيدليات ،امل�ست�شفيات،
امل�ستو�صفات ،ونفقات املعاجلة ،وطلب

ا�ست�صدار ق����رارات ال�سلفات،
وم�����س��ك حما�سبة �إع��ت��م��ادات
املوازنة.

التنظيـم

من املـديـر وم�ساعده و�أمانـة
ال�سـر� ،إىل �أق�سامها (ال�ش�ؤون
الإدارية ،ال�ش�ؤون املاليـة ،ال�ش�ؤون
االجتماعية ،العتـاد ،ومركز
ال��ت���أل��ي��ل) ،تعترب ه��ذه املديرية
م�س�ؤولة عن كل ما له عالقة
بالإدارة واملال يف اجلي�ش ،بحيث
ت��ت��و ّزع املهمات على خمتلف
�أق�سامها.
ّ
تُعنى �أمانـة ال�سـر بت�سلم الربيد
وتوزيعه على خمتلف الأق�سام
ومالحقة ت�سيريه وتنفيذه �ضمن
املهل املحددة� ،إ�ضافة �إىل حت�ضري
امل��ل��فّ��ات وتوقيع ال�بري��د ال���وارد
من الأق�سام التابعة للمديرية،
متهيدا
وتقدميها لتوقيع املدير
ً
لرفعها للقرار ،وحفظ وتيومي
ربائد املديرية .كما �أ ّنها تمُ �سك
ال�سري ،وحما�سبة العتاد
ملفات الربيد
ّ
ّ
ّ
و�سجل �إ�سمي بعناوين
امل�سلم للمديرية،
عديد املديريـة وم�أذونياتهم و�أوامر املهمة،
وتوزيع الأعباء واخلدمات عليهم ،مع
�سجل الأوراق الدورية ومالحقة رفعها �إىل
مراجعها يف التواريخ املحددة.

ق�سم ال�ش�ؤون الإدارية

�أما توزيع املهمات على الأق�سام فهو
وفق الآت��ي :تبد�أ مهمات ق�سم ال�ش�ؤون
الإدارية ب�إبـداء الـر�أي باملوا�ضيـع الإدارية
والقانونيـة ،ومراقبة الأعمال الإداري��ة
ّ
املتعلقـة ب�إدارة القطـع والوحدات و�أو�ضاع
الع�سكريني ،وفتـح و�إلغـاء احل�سابات يف
م�صرف لبنـان املركزي وفروعه وامل�صارف
ا�ستثنائيا ،لإي����داع �أم��ـ��وال
اخل��ا���ص��ة
ً
خمتلف الأجهـزة والقطـع والوحدات
فـي اجليـ�ش و�سحبها .كما ت�شمل
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�أجهزة
القيادة
مهمات هذا الق�سم التدقيـق يف �إجـازات
ال�شـراء ومتابعة حركة �أموال مديريتي
التوجيـه وال�ش�ؤون اجلغرافية والنـوادي،
مع تدقيـق �سجالت التاك�سـيفون
(الهاتف العمومي داخل الثكنات).

ق�سم ال�ش�ؤون املاليـة

يهتم ق�سم ال�ش�ؤون املالية � اًأول ب���إدارة
نفقات املوازنة العامة العائدة لرواتب
الع�سكريني واملدنيني وملحقاتها مع
طلب حجز االعتمادات العائدة للرواتب،
بالإ�ضافة �إىل نقل اعتمادات �ضمن البند
الواحد ،وتدقيق ومعاجلة طلبات الأموال
ال�شهرية والإ�ضافية (روات���ب ،تعوي�ض
عائلي) ال�ست�صدار ح��واالت الدفع من
قبل وزارة املالية وايداعها املرجع املخت�صّ
يف الوقت املحدد (مقـر عـام اجليـ�ش)،
بغية حتويل احلقوق �إىل امل�صارف وفق
تعليمات توطني الرواتب فيها.
وي���ن���درج ���ض��م��ن م��ه��م��ات��ه��ا �إق��ف��ال
ح�سابات الرواتب والتعوي�ضات العائلية
ّ
ملخ�صات
للقطع الع�سكرية وف��ق
ّ
الرواتب ّ
واملوقعة من قبل مديريـة
املدققة
القوامـة ،م��رو ًرا ب�إعداد م�شروع املوازنة
للتنا�سيب التي ت��دار من قبل مديريـة
الق�ضايـا الإداري��ـ��ة واملاليـة و�إي��داع��ـ��ه
�أركـان اجليـ�ش للتخطيط ،مع رفع
بيانات ف�صلية بالنفقات امل�صروفة �إىل
املديرية العامة للإدارة وبيان �شهري �إىل
اً
و�صول �إىل
�أركـان اجليـ�ش للتخطيط،
ا�ست�صدار احلواالت العائدة للتقدميات
الإجتماعية من وزارة املالية وت�صفيتها
وت�سليمها �إىل القطع الإدارية.

ق�سم ال�ش�ؤون االجتماعية

تدقيـق م�شاريـع القـرارات من مر�ض
و�أم��وم��ة وزواج ووالدة ووف���اة وم��دار���س
وجامعات ...هو من اخت�صا�ص ق�سم
ال�ش�ؤون االجتماعية ،الذي ُيعنى � ً
أي�ضا
36
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بتنظيم ف��وات�ير ت�صفية ب��ع��د ���ص��دور
القرارات عن وزي��ر الدفـاع وت�سليمها
لق�سم ال�ش�ؤون املاليـة ،وطلبات حجز
االعتماد مل�شاريع ال��ق��رارات با�ستثناء
تلك العائدة للم�ست�شفيات لبدالت
الأتعاب وللمراكز الطبية املختلفة.
وتهتم ال�ش�ؤون االجتماعية ب�إدارة �أموال
ع��ائ��دات ح�سابات خمتلفة (امل�صعد
الكهربائي ،ال��غ��رام��ات ،البطاقات
ال�صحية ،ال�صيدلية الع�سكرية)...
وم��راق��ب��ة تنفيذ امل��ذك��رات ال�����ص��ادرة
عن �أركـان اجليـ�ش للعديد ومديريـة
الق�ضايـا الإداري��ة واملالية – ق�سم العتاد
جلهة حتويل �أم��وال الغرامات املرتتبة
على الع�سكريني �إىل خزينة اجليـ�ش،
ومراقبة عمل القطع جلهة حتويل املبالغ
املح�صّ لة �إىل خزينة اجليـ�ش ،والتدقيـق
يف عدة �سجـالت منها جتديد البطاقات
ال�صحية للمتقاعدين ،والبـدل الرمـزي
ّ
للطبابـات الع�سكريـة ومقـر عـام
اجليـ�ش ،وال�صيدلية الع�سكرية بجميع
فروعها ،ولوائح امل�ساعدات االجتماعية
املحولة �إىل خزينـة اجليـ�ش على �سبيل
ّ
الأمانة ،مع ا�ست�صدار �أوامر الدفع والقب�ض
علــى اختــالف �أنواعها ،وم�سك ال�سجل
اليومــي خلزينـــة اجليـــ�ش.

مقابلة على وثائق املحا�سبة التي يجري
مبوجبها عمليات �إدخال و�إخراج العتاد
املمونني
من القيود ،مع تدقيق حما�سبة
ّ
الأ�سا�سيني وال��زب��ائ��ن ،ومهر الق�سائم
املمون
و�سجالت املحا�سبة الدائمة لدى
ّ
الرئي�سي وتوقيعها� ،إ�ضافة �إىل التدقيق يف
للبت
حما�ضر الفقدان  -الإتالف ورفعها
ّ
من رئيـ�س الأركان �أو �إقرارها من قائـد
أكد
اجليـ�ش ،وحت�صيل الغرامات ،والت� ّ
من �إخراج العتاد املفقود �أو املتلوف من
القيود.
ُ
ُي�ضاف �إىل ما ذك��ر تدقيق حما�ضر
التنفيـة ورفعهـا للت�صديـق وق�سائم
املحروقات العائدة لل�شركة املتعهدة
وف��وات�يره��ا و�إع���ادت���ه���ا �إىل مكتب
املحروقات ،وجدول الإ�ستالمات ال�شهري
املتعهدة ومقابلته
املر�سل من ال�شركة
ّ
م���ع �إ���س��ت�لام��ات ج��م��ي��ع امل��ح��ط��ات
الع�سكرية ال��واردة يف حما�ضر الإ�ستالم
ال�شهرية لكل قطعة ،وم�صروف الزيوت
وال�شحوم على �سجل �إ�ستالم وتوزيع
املحروقات ال�شهري ،مع مقارنة للم�صروف
ريا
بني املحطة والقطعة امل�ستفيدة ،و�أخ ً
تنظيم ج���داول التفتي�ش ال�شهرية،
و�إجراء التفتي�شات الدورية ورفع التقارير
بنتيجتها لرئيـ�س الأركـان.

ق�سم العتـاد

مركز الت�أليـل

�أما ق�سم العتاد فمن مهماته �إجراء

�سهل مركز الت�أليل منذ ت�أ�سي�سه عمل
ّ

خ�صو�صا
املديرية ب�شكل ملحوظ،
ً
�أن عملها يقوم ب�شكل رئي�سي
على الأرقام؛ فقد متّ تنفيـذ وت�أليـل
وطباعـة و�أر�شفـة الأعمال املكتبية
مع �صيانة وتيومي براجمها واالطالع
ع��ل��ى �صفحة الإب���ح���ار الداخلية
اخلا صّ� ة بقيـادة اجليـ�ش ،وتيومي
�صفحة املديريـة ،بالتن�سيق مع جهاز
ت�أليل عمل الأركان املركزي.
كما يهتم هذا الق�سم مبراقبة
جميع �أعمال الت�أليل واتخاذ كل
�سرية املعلومات
التدابري ل�ضمان
ّ
و�صحتها ،مع الإ�شراف التقني والفني
ّ
على �أجهزة الت�أليل و�أعتدة ال�شبكة
امل��وج��ودة يف املديرية� ،ضمن نظام
تطبيـق �أمـن املعلومـات امل�ؤ ّللـة
املحددة وال�صادرة عـن قيـادة اجليـ�ش.
واجل��دي��ر ذك��ره �أن ه��ذه القطعة
احليوية املم�سكة لأم��وال اجلي�ش
ّ
يوقع مديرها عن قائد اجلي�ش ،يف
بع�ض الأمور اخلا�صة يف عمل املديرية،
بنواب رئي�س الأركان ،ما يبينّ
�إ�سوة ّ
مدى �أهمية هذه القطعة يف هرمية
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
دائ��م��ا
كما �أنّ���ه ي��وك��ل إ�ل��ي��ه��ا
ً
وب�شكل �أ���س��ا���س��ي م��ه��مّ��ة درا���س��ة
�أي تعديالت على �سال�سل روات��ب
الع�سكريني وتعوي�ضاتهم لدى �صدور
ق��وان�ين رف��ع احل��د الأدن����ى ل�ل�أج��ور
وزيادة غالء املعي�شة ،وقد � ّأدت م� ّؤخ ًرا
وبتوجيهات من قائد اجلي�ش درا�سة
ك��ام��ل��ة متكاملة يف م��ا خ�صّ
يتم
�سل�سلة الرتب وال��روات��ب التي ّ
حاليا،
مناق�شتها يف جمل�س النّ واب
ًّ
وعر�ضها يف ع��دة جل�سات �أم��ام
اللجان امل�شرتكة ،للح�ؤول دون �إحلاق
�أي �إج��ح��اف بحقوق الع�سكريني
وتطبيق مبد�أ امل�ساواة يف احلقوق بني
جميع موظفي القطاع العام ...ما
يبينّ م��دى �أهمية ه��ذه القطعة يف
هرمية امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.

�أن�شئت مديرية الرقابة الإداري��ة اعتبا ًرا من  ،1971/10/1لذا
حمطات وتواريخ
�ألغيت املديرية العامة ل�ل�إدارة و�أحلقت مكاتبها باملديرية
املذكورة ،ثم �أعيد ت�أليف هذه املديرية بتاريخ .1979/3/24
مبوجب مذكرة خدمة تاريخ � 1979/8/27أحلق كل من :مكتب الرقابة على
ال�صفقات ،مكتب الرقابة املالية (با�ستثناء ق�سم الأموال اخلا�صة) ،مكتب التن�سيق
والدرا�سات الإدارية (التابعني ملديرية الرقابة الإدارية) �إىل املديرية العامة للإدارة ،ويف ما
بعد �أعيد �إحلاق ق�سم الرواتب يف مكتب الرقابة املالية ومكتب التن�سيق والدرا�سات
الإدارية �إىل مديرية الرقابة الإدارية.
حددت املادة التا�سعة من املر�سوم اال�شرتاعي الرقم  3771تاريخ ( 1981/1/22مر�سوم
تنظيم اجلي�ش) ت�أليف مديرية الق�ضايا الإدارية واملالية ومهماتها ،ثم �ألغيت مديرية
الرقابة الإدارية ،و�أن�شئت يف التاريخ نف�سه مديرية الق�ضايا الإدارية واملالية؛ وبعد � 6أ�شهر
عدل نظامها ب�إن�شاء مركز ت�أليل.
متّ تنظيم مديرية الق�ضايا الإدارية واملالية ،ثم ّ
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جي�شنا
�إعداد:
نينا عقل خليل

تد�شني �ساحة
الوطن يف جديتا

احتفال
وكلمات

ب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجلي�ش ال��ع��م��اد جان
قهوجي ممثّلاً بالعميد الركن عدنان
�أبو يا�سني ،احتفلت اجلمعية اللبنانية
للتعاي�ش والإمناء وبلدية جديتا ،بتد�شني
تخليدا
�ساحة الوطن يف البلدة .وذلك،
ً
ل��ذك��رى ���ش��ه��داء ال��وط��ن م��ن اجلي�ش
وتكرميا
وخمتلف الأجهزة الأمنية،
ً
ل�ضباط امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ورتبائها
و�أفرادها.
ح�ضر االحتفال ال��ذي �أقيم يف بارك
�أوت��ي��ل ��� -ش��ت��ورا ،مم��ثّ��ل��ون ع��ن ق��ادة
الأج��ه��زة الأمنية وفعاليات �سيا�سية
ودينية واجتماعية ور�ؤ���س��اء بلديات
وخماتري وعدد من �أهايل البلدة واجلوار.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين ،كانت
كلمة رئي�س بلدية جديتا العميد
وه��ي��ب قيقانو ال���ذي رحّ���ب باحل�ضور
���ش��اك�� ًرا اجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى م��ب��ادرت��ه��ا
ؤك ًدا �أن الهدف من �إقامة
وجهودها ،وم� ّ
هذه ال�ساحة هو تخليد ذكرى �شهداء
الوطن وال��وف��اء للم�ؤ�س�سة الع�سكرية
حامية احلدود و�أمن املواطنني.
حت���دث م���ؤ���سّ�����س��و اجلمعية
ب��ع��ده��ا
ّ
اللبنانية للتعاي�ش والإمن���اء ال�سادة:
ح�سني ح�سن ،حممد �صالح ومي�شال

توجهوا بال�شكر لبلدية
غ�صني الذين ّ
جديتا ولبنك �سو�سيتيه ج�نرال على
قدماه لت�شييد
التعاون والدعم اللذين ّ
ال�����س��اح��ة ،م��ع�ّبررّ ي��ن ع��ن مت�سّ كهم
ومنوهني
باجلي�ش وال��ق��وى الأم��ن��ي��ة،
ّ
بت�ضحية ال�ضباط والع�سكريني يف �سبيل
وحدة لبنان وحريته وا�ستقالله.
ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن
وجه
عدنان �أب��و يا�سني� ،ألقى كلمة ّ
حتية �إىل بلدة جديتا
خاللها يف البداية ّ
الطيبني ،و�أ�ضاف� :إن
الوفية و�إىل �أهلها
ّ
يف تداعيكم اليوم �إىل افتتاح �ساحة
ٍ
معنونة با�سم الوطن ،وتو�شيح
عامرة،
م�ضمونها مب��ع��اين ال��وف��اء للجي�ش،
اً
نا�صعا عن الت�ضامن
مثال
تقدمون
ّ
ً
الوطني يف مواجهة الأزمات والتحديات،
ّ
املحلي
التي ترخي بظاللها على واقعنا
ب�شكل �أو ب�آخر ،على امل�ستويات الأمنية
واالجتماعية واالقت�صادية .من هنا
ف���إن البالد هي �أح��وج ما تكون �إىل
ّ
جميعا
وحتلينا
معا،
ً
جهودنا وطاقاتنا ً
ب��روح امل�س�ؤولية واحلكمة والتب صّ� ر،
للحفاظ على مكت�سباتنا الوطنية.
هذه املكت�سبات التي م�ضت يف �سبيلها
ق��واف��ل ال�شهداء واجل��رح��ى م��ن نخبة

ّ
وتطلبت �سه ًرا متوا�صلاً من
رجالنا،
وحجما
اجلي�ش و�سائر الأجهزة الأمنية،
ً
هائلاً من جهودها على امتداد م�ساحة
البالد.
ّ
احلقة ،هي فعل
و�أردف� :إن الوطنية
�إميان و�إرادة وت�ضحية ،وهي فعل التزام
ّ
املعلم املثابر يف مدر�سته،
يومي ،ي� ّؤديه
وامل���زارع ال��ك��ادح يف حقله ،والعامل
ّ
واملوظف امل�ستقيم
املكد يف م�صنعه،
ّ
وك���ل م��واط��ن ميار�س
يف م�ؤ�س�سته،
عمله مب�س�ؤولية عالية و�ضمري مهني
متاما كما اجلندي ال��ذي يرابط
��ي،
ً
ح ّ
عند ح��دود الوطن للدفاع عن �أر�ضه
دائما �صور
خميلته ترت�سم
و�شعبه ،ويف
ً
ّ
�أهله و�أحبائه .فدعونا ن�شبك ال�سواعد
معا ،وجندد عهد احلفاظ على لبنان،
ً
وتطوره.
ومتابعة م�سرية نهو�ضه
ّ
ويف اخلتام� ،شكر العميد الركن �أبو
يا�سني با�سم العماد قائد اجلي�ش اجلمعية
والبلدية على االلتفاتة الكرمية ،معبرّ ً ا
عن اعتزاز القيادة بهذا الإجناز الراقي.
واختتم االحتفال ب�إزاحة ال�ستار عن
الن�صب ال��ت��ذك��اري يف �ساحة البلدة،
وب�أنا�شيد وط��ن��يّ��ة عزفتها مو�سيقى
اجلي�ش.
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مترين العا�صفة
الفوالذية
وقوات
بني اجلي�ش ّ
الأمم املتّحدة

يف �إط����ار تفعيل ال��ت��ع��اون
وق��وات
امليداين بني اجلي�ش
ّ
الأمم امل��تّ��ح��دة امل���ؤق��ت��ة يف
لبنان ،ورفع م�ستوى جهوزية
الوحدات الع�سكرية املنت�شرة
يف ق��ط��اع ج��ن��وب ال��ل��ي��ط��اين ،نفّ ذت
وحدات من لواءي امل�شاة اخلام�س والتا�سع
وفوج التدخل ال�ساد�س ،باال�شرتاك مع
قتاليا
وحدات من القوات الدولية ،مترينً ا
ً

بعنوان «العا�صفة
الفوالذية».
ّ
تخلل التمرين الذي جرى يف منطقة
الناقورة وح�ضره عدد من �ضباط اجلي�ش

مترين تكتي يف عر�ض البحر
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وال��ق ّ��وات الدولية ،رمايات بالر�شا�شات
الثقيلة واملتو�سطة.

يف �إطار التعاون الع�سكري بني اجلي�شني اللبناين والفرن�سي ،نفّ ذت
وحدات من القوات البحرية باال�شرتاك مع الفرقاطة الفرن�سية
 ،FS Surcoufالتي زارت لبنان منت�صف �شهر �شباط املن�صرم،
تكتيا
مت��ري��نً ��ا
ً
يف ع��ر���ض البحر
قبالة مرف�أ بريوت،
حول فر�ضية دهم
�سفينة م�شبوهة
وتفتي�شها.
�شمل التمرين
ع�����م�����ل�����ي�����ات
م����ك����اف����ح����ة
حرائق وم�ساعفة
م�����ص��اب�ين ،ورف���ع
�أع�����ت�����دة ون��ق��ل
ع���ن���ا����ص���ر م��ن
املراكب بوا�سطة
ال������ط������واف������ات
الع�سكرية.

ملن�سق امل�ساعدات الع�سكرية الأملاين املغادر لبنان
غداء تكرميي ّ
�أقيم يف النادي الع�سكري املركزي غداء تكرميي ملنا�سبة
انتهاء مهمة من�سّ ق امل�ساعدات الع�سكرية يف ال�سفارة
الأملانية يف لبنان ،املقدم البحري .CDR Michael Sinke
ح�ضر احلفل قائد ال��ق��وات البحرية بالوكالة العميد
الركن البحري ماجد علوان ممثلاً قائد اجلي�ش العماد

القوة البحرية الدولية الأمريال الربازيلي
جان قهوجي ،قائد ّ
 ،Flavio Macedo Brasilوامللحق الع�سكــري الأملــاين
ووفــد مرافــق.
وقد منح العميد الركن البحري علوان املحتفى به و�سام
الف�ضية.
التقدير الع�سكري من الدرجة
ّ

مناورة قتالية ليل ّية بالذخرية احل ّية لأفواج التدخل

القوات اخلا�صة ،نفّ ذت وحدات من �أفواج:
ب�إ�شراف مدر�سة ّ
الربية الأول والثالث ،باال�شرتاك مع
املد ّرعات الأول ،احلدود ّ
وحدات من القوات اجلوية والبحرية ،ولواء امل�شاة الثاين وفوجي
احلية يف
ليلية بالذخرية
ّ
املغاوير والتدخل الأول ،مناورة قتالية ّ
منطقة حنو�ش  -حامات ،حتاكي الق�ضاء على جمموعة
�إرهابية متح�صّ نة يف �أماكن مبنية.
وق��د نفّ ذت خ�لال امل��ن��اورة رم��اي��ات بالطوافات واملدفعية
والدبابات والأ�سلحة املتو�سطة واخلفيفة ،وتفجري عبوات نا�سفة
لفتح ثغرات ،بالإ�ضافة �إىل عمليات دعم من ال�شاطئ بوا�سطة
الزوارق البحرية ،وعمليات دعم جوي و�إنزال ،و�إخالء جرحى
من حقل املعركة بوا�سطة الطوافات.
العدد 369
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يوم ترفيهي لأبناء
�شهداء اجلي�ش يف الكتيبة الإيطالية
ّ
نظمت م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد
ترفيهيا لأبناء
يوما
�صبحي العاقوري ً
ً
�شهداء اجلي�ش اللبناين ،وذلك يف قيادة
الكتيبة الإيطالية العاملة �ضمن
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف �شمع.
وكان يف ا�ستقبال الأطفال يرافقهم
ع��دد م��ن ال�ضباط ورئي�سة امل�ؤ�س�سة
ال�سيدة ليا ال��ع��اق��وري ،قائد القطاع
الغربي اجلرنال فرانكو فيديري�شي وعدد
من اجلنود وال�ضباط الإيطاليني .وقد
أكد
�ألقى اجلرنال فيديري�شي كلمة � ّ
فيها على العالقة الوثيقة التي جتمع
الكتيبة الإيطالية باملجتمع املحلي
واجلي�ش بهدف تر�سيخ التعاون املدين
 -الع�سكري وتقدمي الدعم لل�سكان
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املحليني .كما
�أثنى على جهود
���ض��ب��اط اجل��ي�����ش
وع�����س��ك��ري��ي��ه يف
احل����ف����اظ ع��ل��ى
الأمن واال�ستقرار.
ت��خ��لّ��ل ال��ي��وم
الرتفيهي ،جولة
امل��ق��ر
يف �أرج������اء
ّ
ت���ع���رف خاللها
ّ
الأوالد �إىل مهمات
الكتيبة الإيطالية ون�شاطاتها ،كما
تابعوا �شروحات حول اال�سعافات الأولية
والإر�شادات ال�صحية .و�شاركوا العنا�صر
يف بع�ض الألعاب الريا�ضية.

كذلك� ،أقيم على �شرف الأوالد حفل
ّ
تخلله تبادل الدروع التذكارية
غداء
ب�ي�ن ال�����س��ي��ـ��ـ��دة ال��ع��اق��ـ��ـ��وري وق��ائ��ـ��ـ��د
الكتيبــة.

غداء لأبناء الع�سكريني ال�شهداء
يف نادي الرتباء املركزي  -ال�شمال
دعت الكني�سة املعمدانية الإجنيلية
يف كفرحبو ع��ائ�لات الع�سكريني
ال�شهداء �إىل حفل غداء �أقيم يف نادي
الرتباء امل��رك��زي يف ال�شمال ،ح�ضره
ممثل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
العميد الركن �سعد الله حمد ،وعدد
من الرعاة الروحيني وخدام الكني�سة
املعمدانية� ،إىل جانب بع�ض ال�شخ�صيات
الر�سمية والدينية واالجتماعية يف
ال�شمال.
وق��د �ألقيت خ�لال احلفل كلمات
ّنوهت بدور اجلي�ش يف حماية لبنان من
والتحديات الراهنة ،و�أ�شادت
الأخطار
ّ
بت�ضحيات �شهدائه وعائالتهم.
بدوره �ألقى ممثل قائد اجلي�ش كلمة
قال فيها:
ل��ق��د ك���ان م���ن ح�سن
االختيار تداعيكم اليوم
�إىل ت���ك���رمي ع���ائ�ل�ات
الع�سكريني ال�شهداء من
منطقة ال�����ش��م��ال ،خ��زان
اجل��ي�����ش وم��ق��ل��ع �أب��ط��ال��ه،
فهذا التكرمي و�إن كان
طياته
بطبيعة احلال يعبرّ يف ّ

«اجلي�ش
واملواطنة»
عنوان م�سابقة
عيد اجلي�ش
للعام 2016

ع����ن االع����ت����زاز
مب�����آث����ر ه������ؤالء
ال�شهداء ،الذين
ب��ذل��وا �أرواح���ه���م
رخا�صا على مذبح الوطن يف مواجهة
ً
العدو الإ�سرائيلي والإرهاب املجرم ،فهو
يعبرّ كذلك عن االفتخار بعائالتهم
و أ�ط��ف��ال��ه��م ،ال��ذي��ن ك��ان ق��دره��م �أن
ن�صيبا واف ًرا من الت�ضحية وال�صرب
ينالوا
ً
الطويل على الآالم واجلراح .ويف الوقت
الذي يتابع جنودنا م�سرية الدفاع عن
الوطن بكل اندفاع و�إخال�ص� ،أرى يف
أحباء،
وجه كل طفل من �أطفالنا ال ّ
م�شروع جندي يتهي�أ لاللتحاق يف يوم
من الأيام مب�ؤ�س�سة ال�شرف والت�ضحية

مقتفيا درب �أبيه ال�شهيد ،لي�س
والوفاء،
ً
فقط للخدمة يف منطقته ،وعلى مقربة
مـن مالعــب طفولتــه� ،إنمّ ا يف لبنــان
كلــه ،يف اجلنــوب كمــا يف ال�شمــال،
ويف بيــروت واجلبــل كمــا يف البقــاع.
و�أ���ض��اف :كما �أن ال�شهيد هو حرز
مقد�س يف �صدور �أهله وعائلته ،فهو
� ً
أي�ضا �أمانة غالية يف وجدان جي�شه� .إن
القيادة تويل �أهمية كبرية لل�شهادة،
مت��ام��ا ك��م��ا ت���ويل ت��ل��ك الأه��م��ي��ة
ً
حق الع�سكري
للحياة نف�سها� ،أعني ّ
وعائلته يف العي�ش بكرامة
وح���ق عائلة
وا���س��ت��ق��رار،
ّ
ال�شهيد يف احت�ضانها من
قبل اجلي�ش واملجتمع املدين
معا
ال��ل��ذي��ن يتقا�سمان
ً
واجب احلفاظ على لبنان،
و�إن اخ��ت��ل��ف��ت ال��ظ��روف
وتنوعت ميادين الت�ضحية
ّ
والعطاء.

�أعلنت قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه بالتعاون مع
«جمعية �شباب نحو الوطنية» عن تنظيم م�سابقة
لت�صميم مل�صق �إعالين (بو�سرت) من وحي عيد اجلي�ش
ّ
الطالب اجلامعيون يف لبنان،
و�شهدائه ،ي�شارك فيها
وذلك حتت عنوان« :اجلي�ش واملواطنة».
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قدا�س يف الذكرى ال�سنوية ال�ست�شهاد النقيب جان وهبه

مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية ال�ست�شهاد
النقيب جان وهبه� ،أقيم يف كني�سة
قدا�س
مار اليا�س  -عانا ،البقاع الغربيّ ،

وجنّ از لراحة نف�سه.
القدا�س وف��د من �ضباط قيادة
ح�ضر
ّ
اجلي�ش برئا�سة العميد الركن غ�سان

عبود ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان
اجتماعية وعائلة
و�شخ�صيات
قهوجي،
ّ
ّ
ال�شّ هيد و�أ�صدقا�ؤه و�أهايل البلدة.

نظارات طبية وم�ساعدات ملحتاجني ونازحني من  CIMICالقلمون بعد �أن متّ جتهيزه من قبل
ّ
الربنامج املذكور.
ويف �إطار ن�شاطات الهيئة العليا للإغاثة بالتعاون مع
يف إ�ط��ار برنامج التعاون الع�سكري  -املدين ،CIMIC
ويف ح�ضور عدد من ال�ضباط وفعاليات منطقتي طرابل�س برنامج التعاون الع�سكري  -املدين ،ويف ح�ضور عدد من
والقلمونّ ،
نظمت مديرية التعاون الع�سكري املدين حملة ال�ضباط و�شخ�صيات ر�سمية واجتماعية ،قامت وحدات
ا�ستمرت ع ّ��دة �أي��ام ،تالها توزيع من اجلي�ش بتوزيع نحو  2100ح�صة على عدد من املواطنني
فح�ص جماين للنظر،
ّ
طبية على عدد من املواطنني املر�ضى يف �شارع والنازحني ال�سوريني يف مناطق ،ب�شامون ،عكار ،عر�سال
نظارات
ّ
�سوريا  -طرابل�س .كما جرى افتتاح م�ستو�صف يف بلدة و�إقليم اخلروب.
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يوميات
ّ
أمنية
� ّ

�إعداد:
نينا عقل خليل

وا�صلت وح��دات اجلي�ش تنفيذ تدابريها
الأمن ّية يف خمتلف املناطق ،و�أ ّدت هذه التدابري
خالل الأ�سابيع الأخرية� ،إىل توقيف العديد
من امل�شتبه بانتمائهم �إىل تنظيمات �إرهاب ّية،
�إ�ضافة �إىل مطلوبني ارتكبوا جرائم خمتلفة.
ويف ما يلي ما �أ�سفرت عنه هذه التدابري وفق ما
�أعلنته قيادة اجلي�ش يف �سل�سلة بيانات �أ�صدرتها
تباعا.
ً

ال�شمال

بتاريخ  ،2016/2/1وقع �إ�شكال بني �أفراد
عائلتني يف منطقة الأ�سواق الداخلية –
طرابل�س على خلفية متديد �أ�سالك
تطور �إىل تبادل �إطالق نار،
كهربائيةّ ،
ما � ّأدى �إىل �سقوط قتيل و�أربعة جرحى
كانوا يف مكان احل��ادث وجميعهم
من التابعية ال�سورية .وعلى الأثر فر�ضت
ً
أمنيا حول بقعة
قوة من اجلي�ش
طوقا � ً
اال�شتباك ،كما �أجرت عمليات دهم
�شخ�صا
وا�سعة �أ�سفرت عن توقيف 39
ً
لال�شتباه مب�شاركتهم يف �إطالق النار.
وقد �ضبط الع�سكريون قاذف «�آر .بي.
�ست قذائف عائدة له ،ور�شي�ش
جي» مع ّ
«ب .ك��� .س ».و 4بنادق حربية نوع
كمية
«كال�شنكوف» ،بالإ�ضافة �إىل
ّ
من �أ�سلحة ال�صيد والذخائر اخلفيفة
واملتو�سطة و أ�ج��ه��زة االت�صال والأع��ت��دة
الع�سكرية.
�أعيد الو�ضع �إىل طبيعته ،وتابعت القوى
الع�سكرية مالحقة باقي امل�شاركني.
ويف بيان الحق� ،أعلنت قيادة اجلي�ش
(� ،)2016/2/2أن���ه يف �إط���ار مالحقة
امل�����ش��ارك�ين يف احل����ادث ال���ذي ح�صل
ق��وة من
يف مدينة طرابل�س ،دهمت ّ
اجلي�ش ع��د ًدا من املنازل امل�شبوهة يف
ّ
الربانية ،حيث �ضبطت
حملة احل��ارة ّ
46
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دهم يف
مناطق
خمتلفة
وتوقيف مطلوبني
و�ضبط �أ�سلحة
ومتفجرات
ّ
كمية من املواد اخلا�صة
بداخل �أحدها
ّ
لت�صنيع املتفجرات زنة  6كلغ ،وعبوة
وكمية من
يدوية زن��ة ن�صف كلغ،
ّ
الذخائر وت�سع كامريات مراقبة و�أجهزة
ات�صال وغريها.
ق��وة �أخ��رى يف اليوم
كذلك ،دهمت ّ
نف�سه ،ويف حملة ال�شعراين – احل��ارة
الربانية – طرابل�س ،منازل كل من
ّ
امل��دع��وي��ن� :أح��م��د ال�سبقجي ،هالل
ّ
عبو�شي ،هالل املنجد وحممد البحري
على خلفية م�شاركتهم ب�إ�شكال
ّ
املحلة املذكورة .و�أوقفت
و�إطالق نار يف
ّ
املدعو �أحمد حممود ال�سبقجي امللقب
ب���أب��و ع�سكر م��ن دون ال��ع��ث��ور على
الآخرين.
كذلك� ،أوقفت دور ّية من اجلي�ش يف
ّ
حملة الزاهرية – طرابل�س (،)2016/2/2
ثالثة �أف��راد من ع�صابة خم ّ��درات تقوم
خمدرة،
طبية لأدوي��ة
ّ
بتنظيم و�صفات ّ
با�ستعمال ختم عائد لأح��د الأط��ب��اء
ً
�سابقا من داخل عيادته.
كان قد فقده
واملوقوفون هم :نور الدين الن�شّ ار و�أمين
فرحة وعبد الرحمن الرطل (جميعهم
لبنانيون) ،وكانوا يقومون بعد تنظيم
املخدرة
الطبية ب�شراء الأدوية
الو�صفات
ّ
ّ
م��ن ال�صيدليات وتعاطيها وبيعها

كمية
لآخرين ،وقد �ضبطت بحوزتهم
ّ
من ح�شي�شة الكيف بالإ�ضافة �إىل
اخلتم امل�ستعمل .وقد اعرتف املوقوفون
ب���أن��ه��م ك��ان��وا مي��ار���س��ون ن�شاطهم
بالتن�سيق م��ع امل��دع��و ال��ف��ار �أح��م��د
يعد �أحد مر ّوجي الأدوية
ال�صيداوي الذي ّ
تتم مالحقته
ّ
املخدرة يف طرابل�س ،والذي ّ
مع �أفراد الع�صابة الآخرين.
ّ
�سلم املوقوفون مع امل�ضبوطات �إىل
املرجع املخت�ص لإجراء الالزم.
ويف التاريخ نف�سه� ،أوقفت قوى اجلي�ش
على مفرق ّ
بالنة احلي�صة وكفر ملكي
ً
كال من املواطنني� :سعيد
– عكار،
حممد واك��د حليازته م��ادة ح�شي�شة
الكيف ،وعاطف فريوان لقيادته �سيارة
من دون �أوراق قانونية وبداخلها مادة
ح�شي�شة الكيف ،وجمال العلي ال�صالح
لوجوده برفقة الأخري ،بالإ�ضافة �إىل 51
لتجولهم
�شخ�صا من التابعية ال�سورية
ً
ّ
داخ��ل الأرا�ضي اللبنانية بطريقة غري
قانونية.
ّ
ق��وة من
بتاريخ � ،2016/2/3أوق��ف��ت ّ
اجلي�ش يف بلدة �أبلح – زحلة ،املدعو
ح�سن ي��و���س��ف الفليطي لال�شتباه
إرهابية.
بانتمائه �إىل جمموعات �
ّ
ويف حملة �ساحة النجمة – طرابل�س،
وعلى �أث��ر توافر معلومات عن وجود
ج�سمني م�شبوهني داخل م�ستودع بناية
داالتي ،فر�ضت قوى اجلي�ش ()2016/2/7
ً
أم��ن��ي��ا ح��ول امل��ك��ان ،وقامت
ط��وق��ا �
ً
ب���إخ�لاء املدنيني م��ن املبنى املذكور
واملباين املجاورة له .كما ح�ضر اخلبري
الع�سكري امل��خ��ت�����صّ وك�����ش��ف على

اجل�سمني امل��ذك��وري��ن ،فتبينّ �أنهما
معدتني للتفجري،
عبارة عن عبوتني
ّ
الأوىل م�صنّ عة يدو ًيا وهي م�ؤلفة من 3
�أنابيب حم�شوة بحواىل  10،5كلغ من
املتفجرات ،مو�صولة ب�صاعق وفتيل
ّ
�إ���ش��ع��ال ب��ط��يء .والثانية ،ع��ب��ارة عن
ق���ارورة غ��از حتتوي على  10كلغ من
املتفجرة ،مو�صولة بفتيل و�صاعق
املواد
ّ
كهربائي وتعمل بوا�سطة جهاز تفجري
عن بعد.
وقد قام اخلبري الع�سكري بتفكيك
العبوتني ونقلهما �إىل مكان �آمن.

البقاع

يف �إطار احلفاظ على الأمن ومالحقة
املطلوبني� ،أوقفت قوى اجلي�ش (-4-3
 12-11-5و )2016/2/13يف مناطق :قب
اليا�س ،علي النهري  -البقاع ،زحلة،
و�سعدنايل ،العديد من الأ�شخا�ص من
التابعية ال�����س��وري��ة ،ل��دخ��ول بع�ضهم
الأرا���ض��ي اللبنانية خل�سة ،ولتجوال
بع�ضهم الآخر بطريقة غري �شرعية .وقد
�ضبطت بحوزتهم د ّراجات نارية من دون

�أوراق قانونية.
ويف ال�����س��ي��اق
ن��ف�����س��ه ،ده��م��ت
ق���وة م��ن اجلي�ش
ّ
( )2016/2/13يف
حم��ل��ة ال�����ص��وي��ري
– البقاع ،منزل
فواز حممد
املدعو ّ
�أب��و غ��ري املوقوف
ب���ج���رم ت��ه��ري��ب
�أ�شخا�ص �سوريني
�إىل الأرا������ض�����ي
اللبنانية ،و�أوقفت
املدعوة �آالء �شومان وال�سوري جودت
زوجته
ّ
زعار بيدر ،ال�شرتاكهما منذ فرتة طويلة
ب�أعمال تزوير م�ستندات ،بهدف تهريب
�أ�شخا�ص �سوريني من لبنان و�إليه.
ال��ق��وة يف امل��ن��زل ع���د ًدا من
و�ضبطت
ّ
الأخ��ت��ام وج����وازات ال�سفر وبطاقات
الإقامة ووثائق خمتلفة ،جميعها مز ّورة،
وكمية
كما �ضبطت  3بنادق حربية
ّ
من الذخائر العائدة لها ،بالإ�ضافة �إىل
متنوعة.
�أعتدة و�ألب�سة ع�سكرية
ّ
متّ ت�سليم املوقوفني مع امل�ضبوطات
املعنية لإجراء الالزم ،وبو�شر
�إىل املراجع
ّ
التحقيق ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�صّ .

بريوت

ق��وة من
بتاريخ � ،2016/2/3أوق��ف��ت ّ
ّ
اجلي�ش املواطن حيدر ع ّ��زات يف حملة
طريق املطار ،كونه مطلو ًبا مبوجب
مذكرة توقيف ،لتبادله �إط�لاق النار
مع �آخرين بتاريخ  2016/2/5يف حملة
احلر�ش – ج�سر املطار ،بعبدا.
ويف حملة الكوكودي – طريق املطار،
�أوقفت قوى اجلي�ش ( )2016/2/7املطلوب

م�صطفى �أحمد الكرنبي مل�شاركته مع
�آخرين يف االعتداء على دورية للجي�ش،
ما � ّأدى �إىل ا�ست�شهاد �ضابط ورتيب و�إ�صابة
عدد من الع�سكريني بتاريخ 2013/2/1
يف بلدة عر�سال – بعلبك.
وقد ُ�س ّلم املوقوف �إىل املرجع املخت�صّ
لإجراء الالزم.
قوة من اجلي�ش يف بلدة
كما �أوقفت ّ
املطيلب يف املنت ،ال�سوري با�سل �أحمد
ال�سلوم لال�شتباه بانتمائه �إىل جمموعات
إرهابية.
�
ّ

 1971موقو ًفا

نتيجة التدابري التي نفّ ذتها الوحدات
الع�سكرية يف خمتلف املناطق للحفاظ
على الأم��ن واال�ستقرار� ،أوق��ف��ت هذه
ال��وح��دات ،وف��ق بيان �أ�صدرته مديرية
التوجيه بتاريخ  ،2016/2/6نحو 1971
�شخ�صا من جن�سيات خمتلفة ،لتو ّرط
ً
بع�ضهم يف ج��رائ��م �إره��اب��يّ��ة و�إط�لاق
ن��ار واع��ت��داء على مواطنني ،واالجت��ار
باملخدرات والقيام ب�أعمال �سرقة وتهريب
وحيازة �أ�سلحة وممنوعات ،وارتكاب
بع�ضهم الآخر خمالفات عديدة ،ت�شمل
التجوال داخل الأرا�ضي اللبنانية من دون
�إقامات �شرعية ،وقيادة �سيارات ود ّراجات
نارية من دون �أوراق قانونية.
كما �شملت امل�ضبوطات � 166سيارة
و�شاحنتني ،و 5زوارق �صيد ،و 140د ّراجة
وكميات من الأ�سلحة الفردية
نارية،
ّ
والرمانات اليدوية والذخائر اخلفيفة
ّ
كميات من
واملتو�سطة ،بالإ�ضافة �إىل
ّ
واملخدرات والدخان
الأعتدة الع�سكرية
ّ
املهرب والأجهزة الإلكرتونية.
ّ
متّ ت�سليم املوقوفني مع امل�ضبوطات �إىل
املراجع املخت صّ� ة لإجراء الالزم.
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�إعداد:
ندين البلعة خريالله

وقدم ال�شهداء على مذبح الوطن على مدى
إ� ّنه االبن البكر للم� ّؤ�س�سة الع�سكرية و� ّأول لواء ت� ّأ�س�س ّ
� 11سنة قبل �أن تُ َ
مبهمات دقيقة وكان
ن�ش أ� باقي القطع والألوية� .إنه لواء امل�شاة الأول الذي ا�ضطلع
ّ
حا�ض ًرا ب�شكلٍ فاعلٍ يف املعارك احلا�سمة والعمليات الع�سكرية الأ�سا�سية ،و�آخرها معركة عربا يف
العام .2013
قائد اللواء العميد الركن ميالد ا�سحق
ا�صطحبنا يف جولة ميدانية على مراكز انت�شار
الوحدات التي ّ
مهمة فائقة الد ّقة� ،أال
تنفذ اليوم ّ
وهي حفظ �أمن خم َّي َمي عني احللوة واملية ومية
يف �صيدا ،من خالل �ضبط مداخلهما ومنع
علما �أن قطاع
انت�شار امل�س ّلحني خارجهماً ،
لواءين وفوج
امل�س�ؤولية الذي يتواله يحتاج �إىل َ
لت�أمينه .يف موازاة ذلكّ ،
يركز اللواء على �أعمال
التدريب ،و�إقامة التح�صينات� ،إىل الن�شاطات
الريا�ضية واالجتماعية والتوجيهية ...وعن
قائد اللواء العميد الركن ميالد ا�سحق
يحدثنا قائده.
خمتلف هذه املهمات ّ

قطاع االنت�شار

�أن�شئ ال��ل��واء الأول يف ،1972/5/16
ومتركزت قيادته يف ثكنة اليا�س �أبو
املهمات التي
�سليمان� -أبلح ،لكن
ّ
نفّ ذها جعلته ينتقل من منطقة �إىل
�أخرى .و�آخر هذه املهمات كان يف العام
املا�ضي حني �أوك��ل �إليه ت�أمني قطاع
�صيدا -جزين النبطية ،من نهر الأويل
اً
�شمال وحتى نهر القا�سمية جنو ًبا ،ومن
�أعايل ال�سل�سلة الغربية ً
�شرقا حتى البحر
غر ًبا ،وقد ُد ِعم بكتيبة من لواء امل�شاة
ال�سابع ُو ِ
�ض َعت حتت قيادته العمالنية.

«احلكي م�ش متل َ
ال�شويف»!

خال�صة واح��دة �أخذناها من اجلولة
امليدانية مع قائد اللواء :ال يعرف مدى
املهمة �سوى من
�صعوبة املوقف وخطورة
ّ
يختربها« ،احلكي م�ش متل َ
ال�شويف»!
كلمة ح��ق قالها العميد الركن
م�شيدا باجلهود التي يبذلها
ا�سحق،
ً
الع�سكريون ويف طليعتهم ال�ضباط

املهمة
كالم قائد اللواء عن �صعوبة
ّ
تقدمنا �أكرث
بدا لنا �شديد التوا�ضع حني ّ
يف جولتنا ،و�شاهدنا ب ��أم العني بع�ض
نقاط التمركز ...لكن ما يطمئن
الع�سكر ّيني هو �أنهم و�سط بيئة موالية
للجي�ش ،فالأهايل يرف�ضون �أي مظاهر
ّ
م�سلحة ويعتربون � ّأن اجلي�ش هو من
ي�ضمن �أمنهم و�سالمتهم.

عني احللوة...
جمر حتت الرماد

ه��ن��ا ع�ي�ن احل���ل���وة...
ّ
تتخطى م�ساحته
خميم ال
ّ
ي�ضم
 1.7كلم 2ولكنه
ّ
ن��ح��و � 125أل�����ف الج��ئ
فل�سطيني .يف ظ� ّ�ل هذه
ال�سكانية،
ال��ك��ث��اف��ة
ّ
ويف ظ� ّ�ل وج��ود �أك�ثر من
تنظيما م��ن �أخ��ط��ر
20
ً
املتطرفة
التنظيمات
ّ
ّ
امل�سلحة التي تتّ خذ من
مقرا لها ،ينفّ ذ
املخيم
ًّ
مهماته املحفوفة
اللواء
ّ
ب��اخل��ط��ر ال���دائ���م .فهو
يحر�ص م��ن جهة على
و�صول جميع م�ستلزمات
احلياة اليومية ل�سكان
املخيم ،ومن جهة �أخرى
ّ
ي�سعى �إىل احل�ؤول دون �أي
خرق �أمني.
ه����ذا امل�����ش��ه��د ح��ا���ض��ر يف �أذه�����ان
ال��ع�����س��ك��ري�ين ب�����ش��ك� ٍ
�ل دائ����م ،وه��م
ويتحملون
يوميا ملخاطره
يتعر�ضون
ً
ّ
ّ
�ضغوطه يف مراكزهم املنت�شرة حول
املخيم.
ّ

لواء امل�شاة الأول بني
عني احللوة واملية ومية
ع�سكر ّيون يف مواجهة
مئة خطر و�صعوبة
قادة الكتائب و�آمرو ال�سرايا والوحدات،
ملواجهة ال�صعوبات وال�ضغوطات التي
يتعر�ضون لها ،من �أجل تنفيذ املهمة
ّ
املوكلة �إليهم وحت�صني مراكزهم يف
ح�سا�سة
الوقت نف�سه .فهم يف نقاط
ّ
معر�ضون يف �أي وقت ومن
ودقيقة ً
جداّ ،
تهدد حياتهم.
كل �صوب العتداءات
ّ
خمي َمي عني
يتمركزون على مداخل
ّ
احللوة واملية ومية ،يفتّ �شون اخل��ارج
يوميا
منهما والداخل �إليهما ،ويوقفون
ً
بالتن�سيق مع الأجهزة الأمنية واملعنيني،
ّ
وخملني بالأمن.
مطلوبني خطرين

لن ن�سمح بنهر بارد ثانٍ !!

النقطة الأوىل التي زرناها كانت حاجز
املخيم واملنطقة
النبعة ،حيث يف�صل بني
ّ
م�س َّيج ب�سواتر حجرية ملنع
ب�ستان �أخ�ضر َ
ّ
املخيم،
ت�سلل الأ�شخا�ص من داخ��ل
ّ
لكن الور�شة هناك ما زال��ت قائمة،
ّ
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فالع�سكريون يعملون على تدعيم
التح�صينات و�إ���ض��اف��ة الكون�سرتينا
والأ�سالك ال�شائكة.
توقفنا قليلاً
ّ
لنحيي ال�شباب الذين
ّ
�أطلعوا قائد اللواء على املراحل املنفّ ذة
من العمل ،وتلك املرتقب تنفيذها.
ث� ّ�م��ن ج��ه��وده��م ق��ائ�ًل�اً «يعطيكم
�ألف عافية» و�أوك��ل م�س�ؤولية متابعة
ال�صعوبات التي تعرت�ضهم �إىل �ضابط من
املعنية.
الكتيبة
ّ
بينما كنّ ا نتابع جولتنا بالآليات
الع�سكرية مع احلماية الالزمة ،كان
م�شد ًدا على �أهمية
يتحدث
قائد اللواء
ّ
ّ
يتم حتديثها ل�سالمة
التح�صينات التي ّ
الع�سكريني وح�سن تنفيذ املهمة،
ؤك� ً�دا ع��دم التهاون يف معاجلة �أي
م �� ّ
حدث �أو حركة م�شبوهة قد حت�صل.
ويف هذا ال�سياق �أ�شار �إىل التن�سيق الدائم
والكامل مع خمابرات املنطقة والقيادة
ملتابعة ك��ل التفا�صيل« .ن��ح��ن لن
ن�سمح بتكرار جتربة نهر البارد» ،يقول
العميد الركن ا�سحق.
ن�صل �إىل �سطح ب��ن��اء م��واج��ه جلبل
احلليب الذي تتو ّزع مراكز القوى على
طوله ،وهي مف�صولة عن القوى ال�صديقة
الأخ��رى يف النقاط امل��ج��اورة ،ل��ذا يعمل
الهوة الفا�صلة عرب فتح
اللواء على ردم
ّ
حم�صن يتيح ت�أمني الدعم وامل�ساندة
ممر
ّ
ّ
عند ال�ضرورة .من هذه النقطة ميكن
ّ
املكتظ بالأبنية املتال�صقة
املخيم
ر�صد
ّ
ال�ضيقة والدهاليز.
وال�شوارع
ّ

�شارع ق�صب

ّ
املحطة التالية �شارع ق�صب ...ا�سمه
ا�شتهر خ�لال معارك ع�برا ،وه��و من
�أخطر ال�شوارع على الإط�ل�اق .يعاين
�أهله الأم� ّ�ري��ن ،فاجلهة اخللفية من
ت�شكل ح���دو ًدا
منازلهم وحم��ال��ه��م
ّ
ملخيم عني
م�سيجة بالكون�سرتينا
ّ
ّ
احللوة ،ولكنها قد ال تكون كافية
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ل����ردع امل��خ� ّ�رب�ين
والإره�����اب�����ي��ي��ن
وم���ن���ع���ه���م م��ن
ّ
الت�سلل عرب املنازل
والهروب �إىل خارج
املخيم.
ّ
ع���ن���د م���دخ���ل
ه����ذا ال�������ش���ارع،
رك��������ز ال����ل����واء
ّ
ح���اج���زًا ث��اب��تً ��ا.
ال��ع�����س��ك��ر ّي��ون
هناك يف جهوزية
ع��ال��ي��ة ،يراقبون
أدق التحركات
� ّ
حت�س ًبا لأي طارئ،
ّ
��دد �أم���ن
ق���د ي���ه� ّ
امل����واط����ن��ي�ن� ،أو
ممتلكاتهم.

العميد الركن ا�سحق يتحدث �إىل مندوبة «اجلي�ش»

التعمري ...هنا
ال�شهادة

�����ر مب��خ��ي��م
من� ّ
امل��ي��ة وم��ي��ة ال��ذي
تُعتبرَ �أو�ضاعه �أقل
خطورة من تلك
ال��ت��ي ت�����س��ود عني
�أ�سالك �شائكة
احل��ل��وة .اجلي�ش
ي�سيطر � ً
أي�ضا على
م��داخ��ل امل��خ� ّ�ي��م
املخي َمني.
ويحافظ على الفا�صل بني
َّ
ع��ن��د ح��اج��ز ال��ت��ع��م�ير ،وه���و مدخل
خميم عني احللوة ،تتمركز
ثابت �إىل
ّ
الكتيبة  12التي واجهت الإرهابيني
ح�ين ح��اول��وا ا�ستغالل معركة عربا
ل��ل��ه��روب �إىل خ���ارج امل��خ� ّ�ي��م وافتعال
و�صدتهم ب�شهدائها وجرحاها.
الفتنة،
ّ
وا�ضح � ّأن اجلهوزية يف �أعلى درجاتها،
�إ ّال �أن احلركة عادية ،النا�س يدخلون
وي��خ��رج��ون بعد اخل�����ض��وع لإج����راءات
وثمة غرفة خا�صة لتفتي�ش
التفتي�شّ ،
ّ
واملنقبات.
الإناث
سريا على
من حاجز التعمري نتابع � ً

ّ
نتنقل بني املراكز يف دهاليز
الأق��دام،
ومم��رات قرب املنازل والأبنية .يف هذه
ٍ
مبان
ال�شوارع ميكننا ر�ؤي��ة خلفية
و�ضعها م�شابه لتلك التي يف �شارع
ّ
يطل على �شوارع
ق�صب ،فن�صفها الآخر
ي�شكل جز ًءا منه .عند
املخيم ،ال بل
ّ
ّ
املخ�ص�صة للم�شاة واملتاخمة
املمرات
ّ
ِ
للمخيمُ ،و���ض� َ�ع��ت ح��واج��ز �شائكة
متحركة تُفتَح يف النهار مع حرا�سة
ّ
َ
م�شددة وتُغلق يف الليل .ي�سود املكان
ّ
هدوء ال يك�سره �سوى �أ�صوات الأوالد يف
ح�صة الريا�ضة يف ملعب مدر�سة على
ّ
ركز اجليــ�ش � ً
أي�ضــا
طرف
املخيم ،حيث ّ
ّ

وانطلقنا �إىل اجلولة

مركــز مراقبــة لــه.
�أحد مراكز املنامة للع�سكريني يقع
مبا�شر ًة عند �أ�سفل مبنى ،كان ي�سكن
يف الطابق الثالث منه �أحد الإرهابيني
الفا ّرين الذي اعتدى على اجلي�ش وانتقل
املخيم و�شارك يف التخريب
�إىل داخ��ل
ّ
خ�لال م��ع��ارك ع�برا .ه��ذا امل��رك��ز متّ
حت�صينه و�سقفه باحلديد والباطون
ّ
امل�سلح مل��ق��اوم��ة ال��ع��وام��ل الطبيعية
واالعتداءات الإرهابية.
ّ
حي الزعرتي
من مركز
املو�صلي �إىل ّ
فاحلاجز ال��ذي ُر ِّ
ك���ز �أم���ام م�ست�شفى
���ص��ي��دا احل��ك��وم��ي ،وه���و ي��ط� ّ�ل على

قطاع انت�شار اللواء

ال�����ش��ارع الأخ��ط��ر
املخيم� ،شارع
يف
ّ
ال����ط����وارئ ال���ذي
ريا
ي�ضم عد ًدا كب ً
ّ
م����ن ال���ف���ا ّري���ن
والإرهابيني.
تفتي�ش دقيق
ع�������ل�������ى ك����ل
احل����واج����ز ،ي��ت� ّ�م
ال����ت�����أك����د م��ن
ال����ه����وي����ات م��ع
وحت�صينات
�إب���ق���اء احل��رك��ة
لكن
طبيعية.
ّ
ال��ع�����س��ك��ري�ين ال
املخيم فالتدابري
يعربون احلاجز لناحية
ّ
الوقائية �ضرورية ،وللإطاللة على مدخل
���ش��ارع ال��ط��وارئ ،نعرب خلف ج��دران
احلاجز ،طاقة �صغرية ت�سمح لنا ب�إلقاء
نظرة.

حت�صينات حول املخيمات

املراكز الع�سكرية املنت�شرة يف حميط
املخيم وعلى مداخله ،تقع يف نقاط
حتيط بها املباين واملنازل والأبنية العالية،
وه���ذه ق��د ت��ك��ون م�صدر خ��ط � ٍر على
الع�سكريني �إذا جل أ� �إليها �إرهابيون .لذا
ي�شهد اللواء ور�شة عمل بهدف مزيد من

التح�صني واجلهوزية .وقد عملت قطع
اللواء املنت�شرة حول حميط خميم عني
احللوة ،على حت�صني املراكز التابعة لها
وتر�صينها و�إن�شاء مراكز رمي للأ�سلحة
املتو�سطة والثقيلة ،بالإ�ضافة �إىل ت�أهيل
ومم��ا �أجن��ز يف هذا
امل��راك��ز ال��ف��ردي��ةّ .
ال�سياق:
 �إن�شاء �أبراج مراقبة ورمي على امتدادحميط املخيم.
 يف اجلهة ال�شرقية ملخيم عني احللوة،متّ تدعيم الكون�سرتينا املوجودة ،و�إن�شاء
�سياج حديدي يعلوه �شريط �شائك مع
جرارة� ،إ�ضافة �إىل تثبيت نقاط
بوابات ّ
تفتي�ش حمكمة ل�ضبط حركة دخول
الأف���راد وخروجهم على امتداد �شارع
ق�صب .ومن حملة النبعة حتى كوع
الطيار (جبل احلليب) مت ت�أهيل اجلدار
القائم و�إن�شاء ج��دار �آخ��ر يعلوه �شريط
�شائك.
 يف اجل��ه��ة ال�����ش��م��ال��ي��ة للمخيم(امل�ست�شفى احلكومي -تعمري عني
احللوة) ،بو�شر بت�صنيع ممرات �إ�سمنتية
ت� ّؤمن انتقال الع�سكريني من مركز
�إىل �آخر بحرية و�أمان ،ومتّ تدعيم ال�سور
ً
إ�ضافة �إىل البدء ب�إن�شاء �سياج
القائم� ،
املخيم عن املباين املجاورة له،
يف�صل
ّ
على �أن يجهز ال�سياج بنقاط مراقبة
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حتقيق
ع�سكري
حم�صنة.
ومراكز رمي
ّ
 يف اجل��ه��ة ال�����ش��رق��ي��ة واجل��ن��وب��ي��ةللمخيم (جبــل احلليــب  -املقابــر)
يعمــل اللــواء علــى �إن�شــاء طريــق

وج�سد ًيا ،وبعتاده و�سالحه وذخريته
و�آلياته وم��راك��زه ،فاجلهوزية لي�ست
خيا ًرا ،بل واجب.
ي��ت��اب��ع عنا�صر ال��ل��واء ت��دري��ب��ات يف
خميم على
أهمها:
خمتلف املجاالت و� ّ
ّ
�صعيد �سرية /لفيف فرعي ب�إ�شراف فريق

متابعة احليث ّيات

م�سيــج ،مــع طريــق حمدولــة
دائــري
ّ
للدوريــات و�سيــاج �آخــر مــع �شريــط
كون�سرتينــا� ،إ�ضافــة �إىل �أبــراج مراقبــة
ورمــي مت�صلــة بالنظــر.
ِ
 يف اجلهة الغربيةُ ،و�ض َعت درا�سةل�سور دائري يف�صل املخيم عن حميطه،
وقد �أجنز دفرت ال�شروط اخلا�ص به و�أ�صبح
جاهزًا للتنفيذ.

اجلهوزية لي�ست خيا ًرا!

ؤكد العميد ا�سحق � ّأن اللواء يفتخر
ي� ّ
بع�سكر ّييه ،اجلاهزين ملواجهة �أي
عاليا
م�ستوى
ؤكد بلوغهم
خطر ،وي� ّ
ً
ً
من االح�تراف واجلهوزية بف�ضل ّ
دقــة
ومهنيتــه .فكــل
التدريــب وكثافتــه
ّ
ّ
نقطــة عرق يف التدريــب توفــر نقــاط
ّ
وخطة التدريب
دم يف �أثنــاء املعركــة.
املعتمدة يف اللواء ،تق�ضي ب��أن يكون
الع�سكري ج��اه �زًا ،فكر ًيا ومعنو ًيا
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خمتلف االخت�صا�صات.
�إىل كل ما �سبق ،يوا�صل اللواء ن�شاطه
التوجيهي من خالل �إلقاء املحا�ضرات
حل ً
واملقاالت والإيجازات ،وقد ّ
ثالثا بني
قطع اجلي�ش املنت�شرة من حيث الإر�شاد
مهماته
والتوجيه املعنوي .وال تثنيه
ّ

توجيهات

ت��دري��ب �أمريكي
يف م������رك������ز
ال��زه��راين ،دورات
لل�ضباط الأع��وان
�آم����ري الف�صائل
(م��راق��ب��ة ن�يران,
هاون عيار  81و82
م��ل��م) ،جل�سات
ت��دري��ب��ي��ة على
ال����ق����اذف AT4
عيار  84ملم ,دورة
وتعليمات
مت��ر���س لل�ضباط
ّ
الأح���داث ،دورات
على الأ�سلحة الإجمالية ،قراءة خرائط،
�إ�شارة ،وت�أليل.
كذلك ينفّ ذ الع�سكر ّيون رمايات
بالذخرية احلية وبالأ�سلحة اخلفيفة
واملتو�سطة والثقيلة� ،إ�ضافة �إىل دورات
ال�سوق الع�سكرية واملكاتب الدرا�سية يف

املت�شعبة يف قطاع م�س�ؤولية كبري عن
ّ
حتقيق الإجن��ازات الريا�ضية ،فهو على
�سبيل املثال� ،صنّ ف يف املركز الأول يف
بطولة اجلي�ش ل�سباقات الفرق واخرتاق
ال�ضاحية للعام  ،2015ويف املركز الثالث
يف بطولة اجلي�ش لكرة القدم.

لكل م�شكلة ّ
حل

ما هي ال�صعوبات التي تعرت�ض عمل
مهماته؟
اللواء وتعرقل تنفيذ
ّ
يقول العميد الركن ا�سحق ،نواجه
ال�صعوبات ولكنّ نا نعمل على تذليلها
بدعم من القيادة التي ت�ضع يدها على
اجل��رح ،وتعرف حاجاتنا حق املعرفة
وت�سعى جاهد ًة لت�أمينها بغية تنفيذ
ٍ
ب�شكل �أف�ضل .وعلى هذا
املهمات
يتم العمل على حتقيق عديد
الأ�سا�س ّ
�أك�ب�ر ،وعلى توفري املراقبة الدائمة
و�إق��ام��ة حت�صينات كافية يف حميط
املخي َمني...
ّ
ونظ ًرا �إىل عدم وج��ود ما يكفي من
�آالت التفتي�ش احلديثة و�أنظمة املراقبة،
تعمل وح���دات ال��ل��واء على تكثيف
املراقبة ليلاً ونها ًرا وبالتن�سيق مع فرع
ً
إ�ضافة �إىل
خمابرات منطقة اجلنوب� ،
الت�شدد يف التدقيق على احلواجز ،و�إقامة
ّ
التح�صينات...

تدريبات

عقود ومهمات

ه��ذا احلا�ضـر امل�����ش� ّ�رف ل� ّ�ل��ـ��واء مبني
وم��ؤ� ّ��س�����س على ت��اري��خ ع��ري��ق وحافل
ب��الإجن��ازات وامل�شاركات الفاعلة يف
مهمات حا�سمة منذ ت�أ�سي�سه وحتى
ال��ي��وم .وق��د حمل ع�سكر ّيوه �شعار
«ال�شهادة يف كل حلظة واردة ،وتنفيذ
مقد�س.»...
املهمة ّ
ّ
��ام�ي�ن  1972وّ � 1976أم����ن
ب�ي�ن ال���ع� َ
ال��ل��واء ح��م��اي��ة امل��ن�����ش��آت احل��ي��وي��ة يف
منطقة ال��ب��ق��اع (ال�����س��دود – �شركة
الكهرباء ،)...وق��ام ب�أعمال الإغاثة
يف قرى املنطقة ب�سبب تراكم الثلوج،
وت�صدى للم�سلحني يف جوار مدينة زحلة
ّ
يف العام  1975حيث �سقط له �شهيدان
جريحا...
و�أحد ع�شر
ً
يف العام � 1978أ�سندت �إىل اللواء مهمة
ً
تنفيذا لقرار الأمم
تعزيز جبهة اجلنوب
املتحدة الرقم  425القا�ضي بان�سحاب
اجلي�ش الإ�سرائيلي من �أرا�ضي اجلنوب
املحتلة ،وقد قاتلت طالئعه بفعالية

وجهوزية دائمة
مميزة �ضد ق��وات ال��ع��دو الإ�سرائيلي.
و���ش��ارك ال��ل��واء يف ال��ع��ام  1979مبهمة
التح�ضري ال�ستعادة القطاعني الأو�سط
والغربي يف اجلنوب اللبناين ،وو�ضعت
بع�ض وحداته بت�صرف ق��وات الطوارىء
الدولية.
العامني  1985و� ،1989شاركت
بني
َ
وح����دات ال��ل��واء مب��ه��م��ات عمالنية
وحفظ �أمن يف مناطق اجلنوب والبقاع
الغربي وبريوت وجبل لبنان ،و�آزرت قوى

الأمن الداخلي مبهمة تلف مزروعات
ممنوعة يف ق�ضاء بعلبك -الهرمل.
من العام  1990وحتى  ،1992نفّ ذ اللواء
مهمات عمالنية يف منطقتي اجلنوب
وجبل لبنان ،كما ���ش��ارك يف حفظ
الأم��ن خالل االنتخابات النيابية ويف
عمليات �أمنية �أخرى �أ�سفرت عن �ضبط
كميات م��ن الأ�سلحة واملمنوعات
واملخدرات.
خالل العام  ،1993نفّ ذ اللواء عمليات
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ع�سكري
ح���ف���ظ �أم������ن وم��ه��م��ات
ع���م�ل�ان���ي���ة يف ال���ب���ق���اع
ت�صدت وحداته
الغربي ،وقد
ّ
لالعتداءات الإ�سرائيلية يف
�شهر متوز «عملية ت�صفية
احل�����س��اب» حيث �سقط له
�شهيد وجريحان.
ب�ين ال��ع��ام�ين  1994و1998
ك��ل��ف ال���ل���واء مب��ه��م��ات
عمالنية يف ق��ط��اع �شرقي
���ص��ي��دا و�إق��ل��ي��م ال��ت��ف��اح يف
منطقة اجلنوب ،حيث ت�صدى
للعدو الإ���س��رائ��ي��ل��ي يف ع� ّ�دة
مواجهات �أبرزها خالل عدوان «عناقيد
الغ�ضب» ،وعمل على ب�سط �سلطة الدولة
وت�سهيل عودة املهجرين والنازحني �إىل
قراهم ،وقد تعر�ضت مراكزه لق�صف
بري وج��وي .بعدها انت�شرت وحداته يف
املحدد لهــا يف منطقــة
قطاع امل�س�ؤولية
ّ
ال�شمــال.
خالل العام � ،2000شاركت الكتيبة
 12التي كانت حتت القيادة العمالنية
للواء امل�شاة اخلام�س باملهمة الع�سكرية
التي نفّ ذت يف منطقة ال�شمال (ال�ضنية)
ّ
امل�سلحني والإره��اب��ي�ين
للق�ضاء على
و�إعادة الأمن واال�ستقرار �إىل املنطقة.
من بعدها ،ت �ولىّ اللواء الأول قطاع

الأمن يف اليد الأمينة
املنت ،ثم ال�ضاحية اجلنوبية وق�سم من
بريوت ،وانتقل �إىل البقاع الغربي -را�شيا
فالبقاع الأو�سط حيث نفّ ذ خالل �شهري
متوز و�آب من العام  2006مهمات عديدة
خالل العدوان الإ�سرائيلي على لبنان،
كما �ساهم يف عمليات �إنقاذ امل�صابني
واجلرحى و�إخالئهم.
مهماته يف العام  ،2007كانت
�أب��رز
ّ
م�شاركة بع�ض عنا�صره يف معركة
املهمة
خميم نهر البارد� ،أعقب هذه
ّ
عدة مهمات �أمنية يف البقاع ،لينتقل
ّ
م��ن بعدها ال��ل��واء �إىل منطقة �صيدا
اعتبا ًرا من  2010/2/23حيث ما يزال
فيها لغاية تاريخه.

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

امل�������ش���اة الأول من
ق�سمني متّ �صلني هما� :أعمدة قلعة
بعلبك ،وه��ي �أب��رز معامل منطقة
البقاع حيث �أن�شئ اللواء ومتركز،
والأرزة اخل�ضراء وهي �شعار الوطن.
ويجمع ال�شعار بذلك ما بني عظمة
قلعة بعلبك و�صمودها عرب التاريخ،
وبني خلود الأرز عرب الزمن ،واللواء
الأول يتّ خذ من ه��ذا اخللود وهذه
اً
مثال يحتذي به.
العظمة
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يف حزيران  ،2013خا�ض اللواء معركة
يف منطقة ع�برا وتعمري عني احللوة-
�صيدا للق�ضاء على م�سلحي الإرهابي
�أحمد الأ���س�ير ،وعملت وح��دات��ه على
مالحقة الإره��اب��ي�ين وده��م منازلهم
وتوقيفهم وت�سليمهم �إىل امل��راج��ع
املعنية ،وعلى �إع��ادة الأم��ن واال�ستقرار
�إىل مدينة �صيدا وجوارها .وقد �سقط للواء
وتعر�ض خل�سائر ماديــة يف
�شهداء وجرحى ّ
هــذه املعركــة.
ويف  ،2013/12/15اع��ت��دى �إرهابيون
على حاجز الأويل ،ما � ّأدى �إىل وقوع
بع�ض الإ���ص��اب��ات الطفيفة يف �صفوف
الع�سكريني و�إىل مقتل اث��ن�ين من
الإرهابيني وف��رار اثنني �آخرين باجتاه
بلدة جمدليون ،حيث وق��ع ا�شتباك
ّ
م�سلح بني عنا�صر احلاجز الذين �أوقفوا
الفا ّرين ،و� ّأدى ذلك �إىل ا�ست�شهاد رتيب
من اللواء وعدد من اجلرحى.
مهماته
يوا�صل ال��ل��واء الأول تنفيذ
ّ
اجلبارة
ويوا�صل ع�سكر ّيوه بذل اجلهود
ّ
حلفظ الأم���ن يف منطقة حتت�شد يف
جنباتها عوامل اخلطر .هذه اجلهود
يقدرها العميد ال��رك��ن ا�سحق
التي
ّ
وي��ع��رف �أن��ه��ا مو�ضع تقدير القيادة
يعد بعدم ال�سماح
واملواطنني على ال�سواءُ ،
لأي جهة بتخريبها...

ًيدا بيد

�إعداد:
نينا عقل خليل

جلنة تن�سيق ودعم
ن�شاطات �أبناء ال�شهداء
غداء وم�ساعدات
وبرنامج للمرحلة املقبلة
ب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجلي�ش ال��ع��م��اد جان
ً
ممثال بالعميد �أ�سامة عط�شان،
قهوجي
�أقامت جلنة تن�سيق ودع��م ن�شاطات
�أب��ن��اء �شهداء اجلي�ش اللبناين ،حفل
غداء دعت �إليه عائالت الع�سكريني
ّ
تخلله ن�شاطات ترفيهية
ال�شهداء،
وتقدمي م�ساعدات مادية لنحو  500من
�أبناء ال�شهداء.
رحب العميد عط�شان باحل�ضور،
وقد ّ
القيمني على االحتفال على
�شاك ًرا
ّ
ثم �ألقت ال�سيدة
مبادراتهم النبيلةّ .
با�سكال اخلوري �أرملة املقدم ال�شهيد
ابراهيم �سلوم كلمة با�سم رئي�سة
اللجنة ال�سيدة جوانا قهوجي مدلج،
عر�ضت خاللها برناجمها للمرحلة
وتوجهت بال�شكر �إىل قيادة
املقبلة،
ّ
اجلي�ش على م�ساندتها املتوا�صلة
جلهودها ،كما �إىل جميع �أ�صحاب
الأي��ادي البي�ضاء على وقفاتهم املعنوية
واملادية �إىل جانب �أفراد عائالت ال�شهداء.
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وقفة وفاء
�إعداد:
ندين البلعة خريالله
برعاية قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي
ممث ً
ال بالعميد الركن
مروان عي�سى� ،أقامت
م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي
ع�شاء يف مطعم «كال�سيك
العاقوري،
ً
تريو�س»� -صور لداعميها ،ومن بينهم
�سفراء و�شخ�صيات ع�سكرية و�أمنية
واجتماعية ورجال �أعمال...
�شارك يف الع�شاء قائد قطاع جنوب
الليطاين العميد �شربل �أبو خليل ،العميد
الركن ميالد اخلوري ممث ً
ال املدير العام
لقوى الأمن الداخلي ،املقدم عبدو خليل
ممث ً
ال قائد منطقة اجلنوب الإقليمية
يف الأم��ن الداخلي ،امللحق الع�سكري
الإيطايل اجلرنال بيرتو مونتيدورو ،وعدد
من �ضباط قوات الطوارئ الدولية ،ممثل
عن ال�سفارة اليونانية� ،إىل جانب رئي�سة
امل�ؤ�س�سة ال�س ّيدة ليا العاقوري وعدد من
ال�شخ�صيات الع�سكرية واالجتماعية
والفنية والإعالمية ور�ؤ�ساء البلديات
واملخاتري.

م� ّؤ�س�سة
ال�شهيد العاقوري
تكرم داعميها
ّ

ح�صاد اخلري
وفري
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الن�شيد الوطني
افتتاحا ،ثم كلمة
ً
مقدم احلفل الإعالمي �شربل �سالمة
ّ
��دث ع��ن ال��راب��ط امل��ت�ين ال��ذي
ال���ذي حت� ّ
يجمع �أهل اجلنوب باجلي�ش اللبناين،
قدمها خرية
ريا �إىل الت�ضحيات التي ّ
م�ش ً
�شباب هذه املنطقة من �أجل لبنان.
بعدها �ألقى العميد عي�سى كلمة قائد
اجلي�ش ،فقال:
«ي�شرفني �أن �أق��ف بينكم ممثالً
ّ
قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف رعاية
ه��ذا احلفل الناب�ض مب�شاعر املحبة
والإخ�لا���ص� .إن��ه �أح��د ل��ق��اءات ح�صاد
اخلري ،الذي زرعت بذوره م�ؤ�س�سة املقدم
ال�شهيد �صبحي العاقوري النا�شطة يف
املجالني االجتماعي والإن�ساين ،ومعها
العديد من �أ�صحاب الأي��ادي البي�ضاء،
ميموا القلوب والوجوه �شطر دعم
الذين ّ
عائالت الع�سكريني ال�شهداء ،والوقوف
�إىل جانبهم لتخطي امل�صاعب والأعباء،
وبالتايل ت�أكيد الت�ضامن مع اجلي�ش
الذي ي�ضع يف ّ
�سلم �أولوياته احلفاظ على

�إرث ال�شهداء وااله��ت��م��ام بعائالتهم
الكرمية ،التي نالت ن�صيبها الكبري
من الت�ضحية ،و�أعطت املثال يف ال�صرب
على الآالم واجلراح.
�أيها الأخوة والأعزاء،
يف �صور وما حولها من القرى والبلدات
تعمدت مبالحم
أبية ،التي ّ
اجلنوبية ال ّ
ال�صمود والبطولة يف مواجهة العدو
الإ�سرائيلي الغا�صب ،وك��ان��ت على
الدوام ح�صن الوطنية والت�آخي والعي�ش
يتجدد لقا�ؤنا بكم ،حينً ا
امل�شرتك،
ّ
ك�أفراد عائلة واحدة ل�ش�أن اجتماعي
�أو �إن�ساين �أو غريه ،و�أحيا ًنا �أخرى نلتقي
واليد على الزناد ملواجهة هذا العدو...
�أيها احل�ضور الكرمي،
� ّإن التح�ضريات امل�شكورة التي �سبقت
ه��ذا احل��ف��ل ،وامل�����ش��اع��ر الطيبة التي
رافقته ،والروح الوطنية التي �أحاطت به،
جميعها كفيلة ب�إ�ضفاء �أجواء النجاح
عليه ،والو�صول به �إىل الغاية املن�شودة� ،أال
وهي تر�سيخ �أوا�صر التكامل والتعاون بني

امللحق الع�سكري الإيطايل يف لبنان اجل�نرال بيرتو
املكرمون
ّ
مونتيدوري ،رئي�س جمل�س �إدارة بنك ال�شرق الأو�سط
ال�سيد
ال�سيد علي حجيج ،ومدير البنك يف �صور
و�أفريقيا
ّ
ّ
ح�سن جونيه ،ممثل ال�سفارة اليونانية يف لبنان خري�ستو اليفيزوبولو�س،
رجل الأعمال الإيطايل جريوالمو بريوتا ،النقيب عبا�س ابراهيم،
احلاج م�صطفى يون�س ،ال�سادة :علي هاين �سرور رئي�س بلدية البازورية،
ح�سني رحال ،وحميد ر�ضى ،الإعالمي �شربل �سالمة ،املمثل و�سام
�صباغ والفنان �سركي�س رفول.

امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والهيئات الأهلية
واالجتماعية ،وبالتايل ب�ين اجلندي
و�أخيه املواطن.
�إن��ن��ي يف ال��وق��ت ال��ذي �أع�ّب�ررّ فيه عن
االع��ت��زاز مب��ا تقومون ب��ه� ،أدع��وك��م
�ضم ال�سواعد وتكثيف اجلهود،
اىل
ّ
ّ
فالظروف التي نعي�ش يف ظلها ،والأزمات
التي ت�شتعل حولناّ ،
داهما
متثل خط ًرا
ً
ي�ستدعي اليقظة واحل���ذر ،وامل�س�ؤولية
�شاملة ه��ن��ا ب�ين امل��ج��ت��م� َ�ع�ين امل��دين
والع�سكري ،لتجاوز هذه املرحلة احلرجة
من تاريخ بلدنا.»...
ب��دوره��ا �شكرت ليا زوج��ة ال�شهيد
العاقوري �أ�صحاب الأيادي البي�ضاء الذين
قدموا
كان لهم ف�ضل على امل�ؤ�س�سة� ،إذ ّ
لها الدعم املادي واملعنوي كي ت�ضيئ وجوه
�أطفال ال�شهداء و�أمهاتهم وزوجاتهم
وخ�صت بال�شكر قائد
بابت�سامة الأمل،
ّ
اجلي�ش العماد جان قهوجي الأب الذي
وال�سيد علي
ح�ضن عائالت ال�شهداء
ّ
ا�سماعيل �صاحب مطعم «كال�سيك
املدعوين وتولىّ
تريو�س» الذي ا�ست�ضاف
ّ
تنظيم االحتفال .كما �أثنت على
ت�ضحيات �أه��ل اجلنوب ب�شكل عام
و�أه���ل �صور ب�شكل خا�ص و�شكرت
دعمهم م�ؤ�س�سة العاقوري.
بعد الكلماتُ ،عر�ض وثائقي عن
اجلي�ش ون�شاطات م�ؤ�س�سة ال�شهيد
وقدمت رئي�سة امل� ّؤ�س�سة
العاقوريّ ،
وال��ع��م��ي��د عي�سى ال���دروع
ال��ت��ق��دي��ري��ة للمحتفى
بهم.
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خميمات
ّ

�إعداد:
ندين البلعة خريالله

�أبناء ال�شهداء وم� ّؤ�س�سة العاقوري يخ ّيمون يف مدر�سة التز ّلج
كما يف كل �سنة ،مل َ
يكد املارد الأبي�ض يلقي بظالله على جبال لبنان،
املقدم ال�شهيد املغوار �صبحي العاقوري �إىل تنظيم
حتى
�سارعت م� ّؤ�س�سة ّ
َ
خم ّيم �شتوي لأوالد �شهداء اجلي�ش (من  19وحتى � 21شباط) .الأوالد
الذين بلغ عددهم نحو ( 60بني  13و� 18سنة) ،ا�ستقبلتهم مدر�سة
التز ّلج يف الأرز ب�شخ�ص قائدها العميد خالد حمود ،الذي رافقهم يف كل
ن�شاطاتهم و�أ�شرف �شخ�ص ًيا عليها.
املخيم
الهدف الرئي�س لهذا
ّ
ال�سنوي كان تعليم الأوالد
ريا�ضة التز ّلج على الثلج.
ّ
ت�سلموا
م��ا �أن و���ص��ل��وا،
امل��ع��دات وال��ث��ي��اب اخلا�صة
ّ
بهذه الريا�ضة م��ن مدر�سة
ً
قليال،
ال��ت��زل��ج .ا���س�تراح��وا
و�ضبوا �أغرا�ضهم ،ثم ذهبوا
ّ
برفقة قائد املدر�سة العميد
حمود �إىل منتجع Paradise
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ل�صاحبه ملحم طوق ،حيث
ُن ِّظ َمت لهم �سهرة ترفيهية
رق�����ص��وا خ�لال��ه��ا وف��رح��وا
املو�سيقية اجلميلة.
بالأجواء
ّ
ويف ختام ال�سهرة� ،شكرت
ال�سيد طوق لدعمه
امل� ّؤ�س�سة
ّ
الدائم لها ولأوالد ال�شهداء،
ّ
و�سلمه العميد حمود كتاب
�شك ٍر من قيادة اجلي�ش.
يف ال��ي��وم ال��ت��ايل ،ا�ستيقظ

الأوالد من ال�صباح الباكر،
ف��ال�����ش��م�����س ك���ان���ت هنا
ال���س��ت��ق��ب��ال��ه��م ب��أ���ش� ّ�ع��ت��ه��ا
ال���ق���وي���ة وال��ط��ق�����س ك��ان
مبخي ٍم
مثاليا لال�ستمتاع
ً
ّ
�ع على الثلج .بحما�سةٍ
رائ� ٍ
ٍ
و�ضحكة ال تفارق وجوههم،
�وج��ه��وا �إىل حلبة التز ّلج
ت� ّ
ال�سيد �سامي
يقدمها
التي
ّ
ّ

طوق �سنو ًيا لأوالد امل� ّؤ�س�سة،
وق���د راف��ق��ه��م ع�سكر ّيون
من مدر�سة التز ّلج لتدريبهم
ب�إ�شراف العميد حمود الذي
قدم كتاب �شك ٍر ل�صاحب
ّ
احللبة با�سم قيادة اجلي�ش.
ان��ت��ه��ى ال���ي���وم ال��ت��دري��ب��ي
الأول ،وغ���ادر الأوالد حلبة
برتدد ،فقد حان وقت
التز ّلج ّ

الغداء يف ن��ادي �ضباط الأرز.
هناك �أك��ل��وا ب�شهية بعد
املجهود الذي بذلوه ،ارتاحوا
ً
ٍ
نزهة يف
قليال ثم خرجوا يف
سريا على الأقدام.
الطبيعة � ً
ِ
ويف امل�����س��اء ُخ�����ص��� َ��ص��ت لهم
فنية يف مدر�سة التز ّلج،
�سهر ًة ّ
�أحياها ككل عام الفنان
ّ
ت�سلم
�سركي�س رف��ول ال��ذي
بدوره كتاب �شكر لإدخاله
البهجة �إىل قلوب الأوالد.
أتي
مل يرغب الأوالد ب��أن ي� َ
املخيم،
ال��ي��وم الأخ�ي�ر م��ن
ّ
ح�صة ال��ت��د ّرب على
لكن
ّ
ال��ت��ز ّل��ج جعلتهم ي��ت��ز ّودون
املزيد من الفرح.

اخل���ت���ام ك����ان يف ب��اح��ة
م��در���س��ة ال���ت���ز ّل���ج ،حيث
��ي���دة ل��ي��ا
����ش���ك���رت ال�������س� ّ
العاقوري العميد خالد حمود
الهتمامه اال�ستثنائي ب�أوالد
ال�شهداء الذين �شعروا �أنهم يف
بيتهم ،فح�صلوا على كل
ّ
متطلباتهم واحتياجاتهم.
كما �شكرت فريق عمل
دائما
امل� ّؤ�س�سة ال��ذي ي�سعى
ً
لت�أمني الأف�ضل عرب تنظيم
املميزة يف كل
الن�شاطات
ّ
املنا�سبات.
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درا�سات
و�أبحاث

�إعداد :د� .أحمد علو
عميد متقاعد

«ال��دول��ة احلديثة هي جماعة
ّ
احل��ق يف �شرعية
ب�شرية حتتكر
ا�ستخدام القوة املادية داخل حدود
معينة».
الفيل�سوف ماك�س فيرب
ب��ات �صعود ال�شركات الأمنية
والع�سكرية اخلا�صة Private
Military and Security
 ،Companiesكفاعل دويل  -من
غري الدول  -حا�ض ًرا بقوة يف م�شهد
العالقات الدولية يف عاملنا اليوم ،وهو
ما يطرح �أ�سئلة حول �شرعية دور هذه
ال�شركات ،وحول احتمال تهديدها
الأ�س�س التي يقوم عليها مفهوم الأمة
 الدولة احلديثة .فثمة دول بد�أتتقوم بخ�صخ�صة الإمكانات والطاقات
،Outsourcing
و«تعهيدها»
ال�ستخدامها يف حفظ �أمن مواطنيها،
ّ
ل�شن احل��روب �ضد معار�ضيها.
�أو
وذلك بهدف التوفري يف ميزانياتها
وتخفيف الأعباء املادية والب�شرية عن
كواهلها� ،أو للقيام ببع�ض الأعمال
ال�سرية التي قد ال ترغب �أن تقوم بها
ب�شكل مبا�شر ور�سمي �أو علني.

كيانات جتارية

على الرغم من اجلدلية امل��ث��ارة بني
كرثة من الباحثني والدار�سني والقانونيني
وال�سيا�سيني واملتمولني ،حول �شرعية �أو
قانونية �أعمال ال�شركات
ال��ع�����س��ك��ري��ة والأم��ن��ي��ة
اخل��ا���ص��ة و�أ���ش��خ��ا���ص��ه��ا،
ف����� ّإن ه���ذه ال�����ش��رك��ات
تعترب كيانات جتارية
ت��ق��دم خ��دم��ات
خ��ا���ص��ة
ّ
ع�سكرية و�/أو �أمنية.

ال�شركات الع�سكرية
والأمنية اخلا�صة:

�أذرع طويلة
ملهمات خمتلفة

وب��غ��� ّ��ض النظر ع��ن تو�صيف البع�ض
لها ك�شركات م��ن «امل��رت��زق��ة»� ،أو
تو�صيفها ه��ي لنف�سها ك�شركات
«م��ق��اوالت» ،ف�إنها تعترب عند البع�ض
�إح���دى جت� ّ�ل��ي��ات ال��ع��ومل��ة االقت�صادية
الع�سكرية والأمنية وال�سيا�سية و�إحدى
�أذرعها .وهي تتعهد تقدمي اخلدمات
الع�سكرية والأمنية ب�شكل خا�ص،
ّ
م�سلحني وحماية
م��ن توفري ح��را���س
الأ�شخا�ص والأعيان ،مثل القوافل واملباين
وغريها من الأم��اك��ن ،و�صيانة نظم
الأ�سلحة وت�شغيلها ،واحتجاز امل�سجونني
وا�ستجوابهم ،وتقدمي امل�شورة للقوات
املحلية و�أفراد الأمن �أو تدريبهم.

كيف ن�ش�أت؟

يرى بع�ض الباحثني �أن بداية ت�أ�سي�س
ال�شركات الأمنية يعود لفرتة ما بعد
احلرب العاملية الثانية ،وذلك بعد ت�أ�سي�س
�شركة «داين كورب»  DynCorpعلى
�أيدي جماعة من املحاربني القدامى يف
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية يف العام

 .1946ويرى البع�ض الآخر �أنها تعود لفرتة
منت�صف ال�ستينيات من القرن املا�ضي،
ح�ين �أن�����ش ��أ الكولونيل الإنكليزي
اال�سكتلندي ال�سري ديفيد �سرتليتغ
�شركة «ووت�����ش غ���ارد انرتنا�شيونال
»Watch Guard International
والتــي قدمــت خدماتهــا لبعــ�ض دول
اخلليــج.
تزايد الطلب على خدمات ال�شركات
الع�سكرية والأمنية اخلا�صة منذ نهاية
فتحولت يف الوقت احلا�ضر
احلرب الباردة،
ّ
تقدم مروحة وا�سعة
�إىل �صناعة كربى ّ
من اخلدمات ،مما ا�ستدعى �أن ّيوظف
بع�ضها ما يزيد على  100.000موظف.
وه��ذا م��ا �أدى �إىل تطور امل��وق��ف ال��دويل
ً
ملحوظا ّ
متثل يف �سعيه �إىل
منها تطو ًرا
حتويلها كيانات قانونية� ،أو تطوير
ّ
تنظم عملها،
الأط��ر القانونية التي
وكذلك قبول م�شاركتها يف عمليات
حفظ ال�سالم ال��دويل يف مرحلة الحقة
وبخا�صة يف �أفريقيا.
ينت�شر يف ال��ع��امل ال��ي��وم ع��دد كبري
من ال�شركات الأمنية
والع�سكرية العمالقة
ال��ت��ي تتخذ ال��ع��دي��د من
الدول يف القارات اخلم�س
مراكز لن�شاطها العملي.
ولعل �أ�شهرها وفق بع�ض
امل��راج��ع« ،ب�ل�اك ووت��ر»
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درا�سات
و�أبحاث
الأمريكية املعروفة ،والربيطانية G4S
التي تن�شط يف  125دولة ،و ُت َو ِّظف �أكرث من
� 600ألف موظف ،وال�سوي�سرية Securitas
التي متار�س ن�شاطها يف  45دولة ،و ُت َو ِّظف
ما جمموعه � 250ألف موظف .كذلك
متار�س ال�شركة الفرن�سية Scopex
بحرية تامة يف عدد كبري من
عملها ّ
�أقاليم �أفريقيا و�آ�سيا من دون ح�سيب �أو
رقيب؛ وذلك يف ظل تن�سيق كبري بني
ر�ؤ�ساء دول �أفريقيا ،التي يحمل عدد كبري
من �سيا�سييها اجلن�سية الفرن�سية.
ي�����ض��اف �إىل ذل���ك��� ،ش��رك��ات مثل،
«هاليبورتن» الأمريكية و«ا�سكارد
ج��ي�رم����ان» الأمل���ان���ي���ة ،و«دي���ف���ي���ون
انرتنا�شيونال» الأمريكية اجلنوبية
(ب��ي�رو) ،و«�إك��زك��ي��ت��ي��ف �آوت��ك��م»
اجل��ن��وب �أف��ري��ق��ي��ة ،ث��م «���س��ان��دالي��ن
�إن�ترن��ا���ش��ي��ون��ال» و«�آي��ج��ي�����س دفان�س»
الربيطانيتان.
وهناك � ً
أي�ضا ع��دة �شركات عربية
�صغرية مثل «فالكون» و«كري �سرفي�س»
و«كوماندوز» يف م�صر ،و«�سكيورتي»
يف لبنان ،والتي تتوىل �ش�ؤون احلرا�سة
واملرافقة لبع�ض ال�شخ�صيات واملرافق
اخلا�صة ،وه��ذه ال�شركات ال ترقى �إىل
م�صاف ال�شركات الأمنية والع�سكرية
الكربى الأخ���رى يف العامل من حيث
حجمها ومهماتها و�أدوارها على ال�سواء.

املهمات

ي�شري م��ف��ه��وم �صناعة ال�شركات
الع�سكرية والأمنية اخلا�صة ب�صورة عامة
�إىل �شركات جتارية تربم عقو ًدا قانونية
 ،Contractsتهدف بالأ�سا�س �إىل حتقيق
تقدمه من خدمات
الربح مقابل ما
ّ
تتعلق باملجال الأمني .وي�شمل ن�شاطها
ت��ق��دمي خ��دم��ات ع�سكرية متعلقة
بالتخطيط اال�سرتاتيجي ،واال�ستخبارات،
والتحقيق ،واال�ستطالع الربي �أو البحري
�أو اجل��وي ،وكذلك عمليات الطريان
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أ� ًّيا كان نوعها ،والدعم
امل���ادي والتقني للقوات
ّ
امل�سلحة ،وغ�يره��ا من
الأن�شطة ذات ال�صلة والتي
قد تتطور �إىل االنغما�س
امل��ب��ا���ش��ر يف ال��ن��زاع��ات
وامل�شاركة العملياتية يف
احلرب .وت�شمل اخلدمات
الأم��ن��ي��ة ب��وج��ه خا�ص،
توفري احلرا�سة واحلماية
ّ
امل�سلحتني للأ�شخا�ص
وامل���م���ت���ل���ك���ات ،مثل
القوافل واملن�ش�آت ،و�صيانة
نظم الأ�سلحة وت�شغيلها
واح���ت���ج���از ال�����س��ج��ن��اء
والتحقيق معهم ،وتقدمي
امل�����ش��ورة �أو ال��ت��دري��ب للقوات املحلية
وملوظفي الأمن.
وف��ق بع�ض امل�صادر ،يرتبط ق�سم من
هذه ال�شركات ب�أجهزة خمابرات عاملية
يقدم خدمات «�سرية»
ك�برى حيث
ّ
تخدم �سيا�سات ال��دول التابعة لها� ،أو
يتوىل القيام ب�أعمال «قذرة» مل�صلحتها،
يف معظم دول العامل.
يف امل��ق��اب��ل ي�ضطلع ع���دد م��ن ه��ذه
ال�شركات املتخ�ص�صة ،مبهمات مل�صلحة
الأمم املتحدة وجمل�س الأم���ن ال��دويل
وي�شارك يف بع�ض عمليات حفظ ال�سالم
ال��دويل ،ونزع الألغام ،وحماية موظفي
الأمم املتحدة ومقراتهم وتنقالتهم،
وك��ذل��ك حماية ق��واف��ل امل�ساعدات
الإن�سانية يف العديد من ب�ؤر النزاع حول
العامل ،وبخا�صة يف �أفريقيا ،من ال�سودان
�إىل ال�صومال ونيجرييا ومايل و�سرياليون
وغريها.

�أهم ال�شركات

تنت�شر يف العامل ع�شرات ال�شركات
الأمنية والع�سكرية الكربى وتتبعها
مئات من ال�شركات امللحقة وامل�ساعدة،
ولعل �أهمها و�أكرثها �شهرة ثالثة هي:
• «بالك ووتر � »BLACKWATERأو

:Xe Services
ً
ك��ان��ت ت��ع��رف ���س��اب��ق��ا حت��ت ا�سم
�أك��ادمي��ي  ،Academiوه��ي �شركة
تقدم خدمات �أمنية وع�سكرية ،وتعترب
ّ
واح��دة من �أب��رز ال�شركات الع�سكرية
اخلا�صة يف الواليات املتحدة ،وقد ت�أ�س�ست
يف العام  1997وفق القوانني الأمريكية
التي ت�سمح ب�إن�شاء م�صانع و�شركات
ع�سكرية خا�صة .وعلى ال��رغ��م من
ذلك فقد تعر�ضت النتقادات وا�سعة بعد
ن�شر كتاب «مرتزقة بالك ووتر ..جي�ش
بو�ش اخلفي» ،ال��ذي ذك��ر �أنها تدعم
اجلي�ش الأمريكي يف العراق و�أن جنودها
يتمتعون باحل�صانة ال��ت��ي حتميهم
من املالحقات الق�ضائية .وتقدم هذه
ال�شركة خدماتها من تدريب وعمليات
خا�صة للحكومات والأف����راد ،وي��راوح
معدل الدخل اليومي للعاملني فيها بني
 300و 600دوالر.
م�ؤ�س�س ال�شركة هو ال�ضابط ال�سابق يف
القوات البحرية اخلا�صة � SEALإريك
برن�س� ،أما رئي�سها فهو غاري جاك�سون
ً
�سابقا التابعة
�أحد �ضباط القوات اخلا�صة
للبحرية الأم�يرك��ي��ة .Navy Seals
وتقول ال�شركة �إنها متتلك �أكرب موقع
خا�ص للتدريب وال��رم��اي��ة يف ال��والي��ات

املتحدة ،حيث
مي�����ت�����د ف�����وق
م�������س���اح���ة 28
كلم 2يف والية
نورث كاروالينا.
وق��د ف��ازت ب ��أول
عقودها الأمنية مع حكومة الواليات
املتحدة يف العام  2000بعد تفجري املدمرة
الأم�يرك��ي��ة «ك���ول» ق��رب ال�سواحل
اليمنية .ويف العام  2004قال رئي�سها يف
حديث �صحفي�« ،إن ال�شركة ّ
توقع
عقودا مع حكومات �أجنبية ،لتقدمي
ً
خ��دم��ات �أم��ن��ي��ة مب��واف��ق��ة حكومة
ال��والي��ات املتحدة» .وكتبت �صحيفة
«وا�شنطن بو�ست» يف العام نف�سه ،ما
مفاده � ّأن حكومة الواليات املتحدة قد
ا�ست�أجرت فرقة ع�سكرية (مغاوير)
من النخبة حلماية املوظفني واجلنود
و�ضباط اال�ستخبارات يف العراق .وقالت
�إن و�صفهم باملتعاقدين الع�سكريني مع
ً
دقيقا ،والو�صف ال�صحيح
احلكومة لي�س
هو «جنود مرتزقة» وحتدثت عن �إر�سال
الآالف منهم �إىل العراق.
ت��ع��ت�بر ���ش��رك��ة ب�ل�اك ووت����ر امل��ث��ال
الأب�����رز مل��ا مي��ك��ن �أن ت�ضطلع به
ال�شركات املماثلة من مهمات ،فقد
�شاركت يف الأع��م��ال الع�سكرية يف
ريا
العراق و�أفغان�ستان ،وبرز ا�سمها �أخ ً
كم�شارك يف حرب اليمن  2015و� 2016إىل
جانب «القوات احلكومية والتحالف»
�ضد احلوثيني.
متلك هذه ال�شركة قاعدة بيانات
لنحو  21000جندي �سابق م��ن القوات
اخل��ا���ص��ة ت�ستطيع االع��ت��م��اد على
خدماتهم ،ولديها جتهيزات ع�سكرية
عما متتلكه اجليو�ش
متطورة ال تقل ّ
النظامية .كذلك ك�شفت م�صادر
عراقية يف �آذار  ،2015ع��ن جت��دد دور
ال�شركات الأمنية اخلا�صة ،وقيامها
مب�ساعدة القوات العراقية يف عملياتها
الع�سكرية ���ض��د تنظيم «داع�����ش»
بدعم من الواليات املتحدة ،ل ّأن لهذه

ال�شركات قوات متخ�ص�صة يف عمليات
حروب الع�صابات ،ومكافحة الإرهاب.
• جي فور �إ�س (G4S) = (Group 4
:)Securicor
هي �شركة للخدمات الأمنية ،متعددة
اجلن�سيات بريطانية الأ�صل ،ت�أ�س�ست يف
العام  ،2004وتو�صف ب�أنها �أكرب «جي�ش
مقرها الرئي�س يف
خا�ص» يف ال��ع��امل،
ّ
ك��رويل الواقعة جنوب لندن يف وي�ست
�سا�سك�س.
ِّ
تعترب هذه ال�شركة ثالث �أكرب موظف
قطاع خا�ص يف العامل بعد وول مارت
وفوك�سكون ،ولديها �أك�ثر من 657
�ألف موظف ،وت�صنّ ف على �أنها �أكرب
�شركة �أمنية يف العامل من حيث العوائد
وقدر
والعمليات التي ت�شمل  125دول��ة ّ
دخلها ال�سنوي ( )2014بنحو  6مليار
و 848مليون جنيه ا�سرتليني.
• داينكورب :Dyncorp
ت�أ�س�ست يف العام  ،1946وه��ي واح��دة
من �أكرب ال�شركات الأمنية اخلا�صة
يف العامل ،توظف نحو � 17ألف �شخ�ص،
وق��درت عائداتها يف العام  2010بنحو 4
مليارات دوالر ،وهي جزء من الرابطة
الدولية لعمليات ال�سالم التي متثل
م�صالح الالعبني الرئي�سيني يف �صناعة
ال�سالم واال�ستقرار والعمليات الإن�سانية
يف مناطق النزاع يف العامل.

موقف القانون الدويل

ي�شري اخلرباء يف جمال �إدارة التهديدات
الدولية �إىل اخلطورة التي ينطوي عليها
غ��ي��اب تنظيم ق��ان��وين لن�شاط ه��ذه
ال�����ش��رك��ات ،وي���رون �أن���ه م��ن ال�ضروري
اعتماد �إط���ار ق��ان��وين ُي ِّ
نظم �أن�شطة
ال�شركات الع�سكرية اخلا�صة ،حتى

ال ت ِّ
و�ضعا تفر�ض هذه ال�شركات
ُ�شكل
ً
من خالله �إمالءاتها على ال��دول ،ما
يجربها على التخلي عن دورها ال�سيادي
ً
ف�ضال
يف ت�أمني وظيفة الدفاع الوطني،
عن االعتبارات ال�سيا�سية التي ترافق
ا�ستخدامها والتي ت�ؤدي �إىل �صعوبة كبرية
يف تطبيق ال�شروط اخلا�صة باملرتزقة على
هذه ال�شركات.
يعترب القانون الدويل موظفي ال�شركات
أ�شخا�صا
الع�سكرية والأمنية اخلا�صة �
ً
م��دن��ي�ين ،م��ا مل ين�ضموا �إىل ال��ق��وات
امل�سلحة لإح��دى ال��دول �أو توكل �إليهم
ّ
م�سلحة
مهمات قتالية مل�صلحة جماعة
منظمة تنتمي ل��ط��رف م��ن �أط���راف
النـزاع .وقد حدد القانون الدويل الإن�ساين
و�ضع موظفي ال�شركات الع�سكرية
ّ
امل�سلح على
والأمنية اخلا�صة يف النزاع
�أ�سا�س كل حالة على حدة ،وباال�ستناد
�إىل طبيعة املهمات التي ي�شاركون فيها
والظروف التي حتيط بها.

معايري جديدة

�أُطلقت ع��دة م��ب��ادرات دولية بهدف
تو�ضيح �أو �إعادة ت�أكيد �أو تطوير معايري
قانونية دولية ّ
تنظم �أن�شطة ال�شركات
الع�سكرية والأمنية اخلا�صة ،وال �سيما
ل�ضمان امتثالها ملعايري ال�سلوك التي
يعك�سها ك��ل م��ن ال��ق��ان��ون ال��دويل
الإن�ساين وقانون حقوق الإن�سان ،ولتمييز
�أعمالها و�أفرادها عن مفهوم «املرتزقة».
وق��د �أدت مبادرة م�شرتكة بني وزارة
اخلارجية ال�سوي�سرية واللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر �إىل اخل��روج «بوثيقة
مونرتو» ( ،)Montreuxب�ش�أن االلتزامات
القانونية الدولية واملمار�سات ال�سليمة
للدول ذات ال�صلة بعمليات ال�شركات
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درا�سات
و�أبحاث
الع�سكرية والأمنية اخلا�صة يف �أثناء
النزاع امل�سلح ( ،)2008والتي اعتمدتها
 17دولة .وهناك الآن �أكرث من  40دولة
ّ
موقعة على هذه الوثيقة التي �أع��ادت
ت�أكيد االلتزامات القانونية احلالية
للدول يف ما يخ�ص ال�شركات الع�سكرية
والأم��ن��ي��ة اخل��ا���ص��ة ،و�أو���ص��ت كذلك
باعتماد دليل للممار�سات ال�سليمة من
عمليا،
�أجل تطبيق تلك االلتزامات
ً
وت�أمني االمتثال ملوجبات القانون الدويل
الإن�ساين.

املرتزقة

وف��ق امل��ادة  47من الربوتوكول الأول
(امل��ل��ح��ق باتفاقيات جنيف )1949
املتعلق بحماية �ضحايا النزاعات الدولية
ّ
امل�سلحة وال�����ص��ادر يف ال��ع��ام  ،1977يرد
تعريف املرتزقة كما ي�أتي:
خ�صي�صا،
 هو �أي �شخ�ص يجري جتنيدهً
حمليا �أو يف اخل���ارج ليقاتل يف ن��زاع
ً
م�سلح.
ً
 هو ال��ذي ي�شارك فعال ومبا�شرة يفالأعمال العدائية.
 يكون حمفّ زه الأ�سا�سي لال�شرتاكيف الأعمال العدائية ،الرغبة يف حتقيق
يقدمه له طرف يف النزاع،
مغنم �شخ�صيّ ،
�أو وعد بتعوي�ض مادي يتجاوز ب�إفراط ما
يوعد به املقاتلون ذوو الرتب والوظائف
َ
ّ
املماثلة يف ال��ق��وات امل�سلحة لذلك
الطرف� ،أو ما يدفع لهم.
 ال يكون من رعايا طرف يف النزاع،وال متوطنً ا يف �إقليم ي�سيطر عليه �أحد
�أطراف النزاع.
ّ
 لي�س ع�ض ًوا يف القوات امل�سلحة لأحد�أطراف النزاع.
موفدا يف مهمة ر�سمية من قبل
 لي�سً
ً
دولة لي�ست طرفا يف النزاع بو�صفه ع�ض ًوا
يف قواتها امل�سلحة.
مقي ًدا
ويعد ه��ذا التعريف للمرتزقة
ّ
ّ
�إىل حد كبري� ،إذ يجب على موظفي
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ال�����ش��رك��ات ال��ع�����س��ك��ري��ة والأم��ن��ي��ة
اخلا�صة ا�ستيفاء بع�ض املعايري ال�صارمة
وال�تراك��م��ي��ة ،لكي ينطبق عليهم
تعريف املرتزقة .ف�أي �شخ�ص من رعايا
ً
مرتزقا
طرف من �أط��راف النزاع ال يعد
ب�شكل تلقائي ،بل يجب �أن ُيوظف
خ�صي�صا بهدف امل�شاركة
ال�شخ�ص
ً
املبا�شرة يف القتال ،و�أن حتفزه الرغبة
يف حتقيق مغنم خا�ص ،و�أن ي�شارك
ً
فعال ومبا�شرة يف العمليات العدائية.
ونتيجة لذلك ال يندرج معظم موظفي
ال�شركات الع�سكرية والأمنية اخلا�صة
حتت تعريف املرتزقة.

بني خ�صخ�صة الأمن وازدهار احلروب

على الرغم من �أن ظاهرة خ�صخ�صة
تعد �إحدى م�ستجدات الأو�ضاع
الأمن ال ّ
الراهنة يف ال�شرق الأو���س��ط ،ولكنّ ها
تطورت وازدهرت يف موازاة الأحداث التي
ي�شهدها ،وبخا�صة منذ مطلع الألفية
الثالثة وحتى ال��ي��وم .كما � ّأن بع�ض
املحللني والباحثني يرى عالقة بني ن�شاط
ال�سرية وبني ما وقع
بع�ض هذه ال�شركات ّ
�أو يقع من �أحداث ونزاعات يف عدد من
دول املنطقة .كما يرى �آخرون � ّأن هذه
ال�شركات �أ�ضحت م�صد ًرا لتهديدات
بالغة اخلطورة على الأم��ن القومي يف
بع�ض الدول ،وذلك يف ظل افتقارها للأطر
القانونية الالزمة ل�ضبط �أدوارها وعملها،
�أو الإ�شراف على �أن�شطتها.
كذلك ،ف�إن االعتماد على �شركات
الأمن اخلا�صة ي�ؤدي �إىل خلق حالة من
االعتمادية �أو االتكالية ل��دى الدولة،
مل�صلحة من يقوم بوظائف الأم��ن التي
تعجز ال�سلطات املحلية عن القيام بها،

وهذا ما يرتتب عليه �ضعف قطاع الأمن
الوطني يف هذه الدول ويرفع من من�سوب
ت�صنيفها ك��دول فا�شلة� .إىل ذل��ك،
ف �� ّإن العمل يف ال�شركات الع�سكرية
والأمنية اخلا�صة ب��ات يغري الأف���راد،
حتى �أولئك الذين ال يزالون يخدمون يف
ّ
امل�سلحة الوطنية .فثمة �شركات
القوات
ع�سكرية و�أمنية خا�صة باتت مدرجة
يف قائمة �أ���س��واق الأ�سهم وال�سندات،
أرباحا مل�ستثمريها ،الأمر
وهي حتقق � ً
ال��ذي يدفع بع�ض العاملني يف قطاع
الأم��ن الوطني �إىل تقدمي ا�ستقالتهم،
وال�سعي للعمل مل�صلحة هذه ال�شركات،
كما يف بع�ض الدول املتقدمة� .أما الدول
ال�ضعيفة التي حتاول �إعادة بناء قواتها،
فتواجه �إ�شكالية حرمانها العن�صر
الب�شري الوطني الكف�ؤ ،كما هو احلال
يف ال�صومال و�أفغان�ستان والعراق وليبيا
واليمن� ،أوغريها من الدول التي ت�صنّ ف
على �أنها فا�شلة �أو هي يف الطريق �إىل
الف�شل...
املراجع:
- www.rcssmideast.org/.../
ت�صاعد-دور-ال�شركات-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.
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وجهة نظر
يكتبها:
جورج علم
اعتلت املنرب و�سط البوند�ستاغ
(جم��ل�����س ال���ن���واب الأمل���اين
الإحت��ادي) ،رفعت قب�ضتها يف
متهدج:
الهواء ،وقالت ب�صوت
ّ
«�أقفلنا الباب!».
�أم�ضت امل�ست�شارة �أجنيال
مريكيل ليلة ر�أ���س ال�سنة يف
مكتبها ،تتابع حالة الفو�ضى
و�سط مدينة كولونيا�« .ألف رجل
ب�شدة� ،أعمارهم تراوح
خممورين ّ
عاما» وه��م من
بني  15وً 35
�أ�صول عرب ّية ،و�شمال �أفريق ّية،
غمروا ال�ساحة ال�شهرية يف املدينة
بني حمطة القطار املركز ّية،
والكاتدرائية القوطية...
�ساد الغ�ضب والهلع دول االحتاد
الأوروب���ي ،وطلبت املفو�ض ّية
مف�صلاً «للوقوف
العامة تقري ًرا
ّ
على احلقائق الدامغة ،واتخاذ
اخلطوات املنا�سبة».
ي�ؤكد القائد العام لل�شرطة يف مدينة كولونيا
فولفغانغ الرب�س يف تقريره�« :إن الهجوم
و�ضعا ال يطاق».
ال�شامل على الن�ساء ،كان
ً
وتدعو عمدة املدينة هرنييت ريكر �إىل
«التعامل مع هذه االع��ت��داءات بو�صفها
جرائم وح�ش ّية» ،وال «ميكننا �أن نت�سامح
التطور من الفو�ضى» .بدوره ،ي�صف
مع هذا
ّ
رئي�س فرع احتاد ال�شرطة ب�شمال الراين
�أرنولد بليكرت ما ح�صل ،ب�أنه «هجوم وا�سع
النطاق على قيمنا ،وعلى احلقوق الأ�سا�س ّية
للمواطنني».
وترتفع �أ�صوات نياب ّية من خمتلف الكتل،
داخل الربملان الأملاين تنتقد �سيا�سة «الباب
املفتوح» التي اعتمدتها امل�ست�شارة مريكيل يف
�أيلول من العام املا�ضي ،و�أ�سفرت عن دخول
�أكرث من مليون الجىء �إىل �أملانيا .كانت ر ّدة
توجهت �إىل املنرب ،و�ضربت على
فعلها �أنها ّ
الطاولة« :انتهت �سيا�سة الباب املفتوح...
�أقفلنا الباب!».

�أوروبا تقفل الباب
والدول املانحة ت�ض ّيق املزراب

ماذا يفعل لبنان؟
اخلطة العك�س ّية

املفو�ضية العليا لالحتاد
�شكلت
ّ
ّ
الأوروبي يف بروك�سيل جلنة من اخلرباء
يف الأمن ،واالقت�صاد ،واالجتماع ،وعلم
النف�س ،و�أوكلت اليها درا�سة التقرير
عن «فو�ضى ليلة ر�أ�س ال�سنة يف مدينة
ً
(مرفقا ب�أ�شرطة فيديو)»،
كولونيا
وت��ق��دمي «اخل�لا���ص��ات ب�أ�سرع وق��ت».
ا�ستجابت اللجنة ،وعقدت �سل�سلة من
ومتعنت طويلاً ب�شرائط
االجتماعات،
ّ
الفيديــو «لدرا�ســة ال�سلوكيــات» ،قبل
�أن تتوافــق علــى الآتــي�« :أي الجىء
لديــه م�شكلــة يف االندمــاج مــع
جمتمعاتنــا املفتوحــة ،وال يحتــرم
حقــوق الآخريــن ،يجــب التعامــل
القــوة الكاملــة
معــه با�ستخــدام
ّ
للقوانــني النافــذة».
وا�ستندت هذه اخلال�صة �إىل «�أ�سباب
موجبة» �أبرزها الآتي:

• � اًأول :ن�سبة ال ّأم��ي��ة املرتفعة يف
االجتماعية
�أو�ساط الالجئني ،والبيئات
ّ
املغلقة ،التي انطلقوا منها.
املتطرفة» يف
ثانيا« :ال�سلوكيات
•
ً
ّ
رف�ض الآخر.
التقيد الأع��م��ى بالعادات
• ث��ال� ً�ث��ا:
ّ
والتقاليد ،ورف�ض الت�أقلم مع البيئات
اجلديدة املنفتحة.
وانطوى التقرير على مطالبة �صريحة
باعتماد «�سيا�سة الهجرة املعاك�سة»،
وه��و مطلب جت��اوز ب�صرامته �سيا�سة
«ال���ب���اب امل��ق��ف��ل» ال��ت��ي اعتمدتها
أملانية� ،إىل املطالبة بخطط
امل�ست�شار ّية ال ّ
فعالة لإعادة «الفائ�ض من النازحني �إىل
الدول التي انطلقوا منها!»...
حكومات ال��دول الأع�ضاء يف االحتاد
الأوروب�����ي ّ
تلقفت ه���ذه اخل�لا���ص��ات،
و�أ�شبعتها در� ً��س��ا ،ومتّ التفاهم على
ا�سرتاتيجية �أوروب� ّ�ي��ة واح��دة
«اعتماد
ّ
وا�ضحة» للتعاطي مع موجات النزوح ،وما
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وجهة نظر
�ك��ل��ه م���ن ت��غ��ي�ير دمي���وغ���رايف،
ت�����ش� ّ
وثقايف ،يتعار�ض ب�شكل �صريح ووا�ضح
��ي���ة
م��ع م�صالح امل��ج��ت��م��ع��ات الأوروب� ّ
االنفتاحية التعدد ّية.
الدميوقراطية
ّ
ّ

م�ؤمتر لندن

كانت حكومات �أوروب� ّ�ي��ة قد بد�أت
بتنفيذ �سيا�سة «الباب املقفل» بوجه
الالجئني منذ �أحداث «�شاريل �إيبدو» يف
ال�شعبية التي
باري�س ،جتاو ًبا مع املطالب
ّ
خرج بها ال�شارع الغا�ضب ،ال�ساخط،
املنفعل ،واحلانق من ال�سيا�سات املتّ بعة،
�إ ّال � ّأن االجراءات التي اتخذتها مل تكن
القانونية الناجمة
فعالة ب�سبب العوائق
ّ
ّ
عن وجود «منطقة �شينغن» و«احلدود
املفتوحة» .لكن مع توايل االعتداءات
أوروبية،
التي طاولت العديد من املدن ال ّ
ّ
يحتل م�ساحة وا�سعة
ومعظمها مل
اخلارجية ،يف
يف الإع�لام ،ناق�ش وزراء
ّ
اجتماع ط���ارىء عقد يف بروك�سيل
منت�صف كانون الثاين املا�ضي ،جمموعة
��ر ال���ر�أي
م��ن امل��ق�ترح��ات
ّ
العملية ،وق� ّ
على اعتماد م�ؤمتر «لندن لدعم �سوريا
إ�سرتاتيجية
واملنطقة» كمنرب لإطالق �
ّ
موحدة ،من عناوينها:
ّ
 �إقفال الأبواب املفتوحة �أمام النزوح،وتكليف احل��ل��ف الأطل�سي القيام
ميدانية رادعة وفعالة ،ت�شمل
بخطوات
ّ
ت�سهل وت�ستثمر يف
الدول ،واملافيات التي
ّ
إن�سانية.
هذه املعاناة ال
ّ
 تثبيت النازحني يف الدول امل�ضيفة منخالل م�شاريع تنموية ي�ستفيد منها
النازح واملجتمع امل�ضيف.
�سيا�سية
 الإ���س��راع يف �إيجاد ت�سويةّ
للأزمة ال�سور ّية.
��ي���ة �إىل
 �سعي احل��ك��وم��ات الأوروب� ّ«التخل�ص من فائ�ض النزوح» عن طريق
اعتماد مغريات ،لإجناح ما بات يعرف
بـ«الهجرة املعاك�سة» من �أوروبا �إىل دول
املن�ش�أ!.
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كامريون

يف م��ق��ال كتبه يف ال��ـ«غ��اردي��ان»،
أك���د رئي�س وزراء بريطانيا دايفيد
� ّ
كامريون �أنه يريد �أن يعود ال�سور ّيون �إىل
ديارهم ،ويعيدوا بناء وطنهم ،و�أنه ينوي
م�ساعدتهم .وق��ال�« :إن الوقت احلايل
هو �أن�سب وقت مع انعقاد م�ؤمتر لندن
لإجناح نهج جديد للأزمة الإن�سانية يف
�أوروبا!».
و�أ�شار كامريون �إىل �أن «الغرب يواجه
حادا يف امل�ساعدات املنقذة للحياة،
نق�صا ً
ً
و�أن مئات الآالف من النازحني يخ�شون
عدم وجود بديل �سوى و�ضع حياتهم يف
مهربي الب�شر الأ�شرار».
�أيدي ّ
و�أردف�« :إن الهدف من م�ؤمتر لندن هو
ال�سعي �إىل تغيري هذا الو�ضع ،و� ّإن النهج
اجلديد الذي ت�شارك فيه �أكرث من 60
دول���ة ،يقوم على اجلمع ب�ين اجلهود
املتجددة من �أج��ل الإغاثة وبني خطة
تقدم للنازحني
طويلة الأجل ميكن �أن ّ
� ً
أمال مب�ستقبل �أف�ضل يف املنطقة».
للتحرك:
وحدد كامريون ثالثة حماور
ّ
ّ
اً
• �أول� :ضمان عدم ظهور جيل �ضائع
نتيجة هذه الأزمة ،وتوجيه �أموال الإغاثة
الربيطانية لدعم لبنان وتركيا والأردن
يف �ضمان ح�صول كل الجىء وطفل يف
هذه ال��دول على التعليم املنا�سب مع
نهاية العام الدرا�سي املقبل.
• ث��ان� ً�ي��ا :تكاتف املجتمع ال��دويل
ل�ضمان توفري مئات �آالف الوظائف يف
�أنحاء املنطقة لالجئني ،واملجتمعات
التي ت�ست�ضيفهم ،وللقيام بذلك �سيفتح
أردنية
جمال �أكرب لدخول امل�شروعات ال ّ
أوروبية ،و�ستعلن احلكومة
يف ال�سوق ال ّ
اللبنانية عن نهج جديد لدعم ت�شكيل
وظائف يف القطاع اخلا�ص.
ً
ثالثا :ت�أكيد التزام الغرب حيال
•
�سوريا ،وموا�صلة دعم  1.3مليون �شخ�ص
داخلها هم بحاجة لإغاثة عاجلة،
و�ضمان و�صول �أعمال الإغاثة ملئات �آالف
الأبرياء يف املدن.
ب���دوره� ،أ���ش��ار ال�صحايف وال��ك��ات��ب يف

�صحيفة «غ���اردي���ان» باتريك
املا�سة
كينغ�سلي �إىل احلاجة
ّ
لهذه الإغ��اث��ة ،مع العلم �أنها
��د وح��ده��ا من
مي��ك��ن �أن حت� ّ
تدفق النازحني �إىل �أوروب��ا ،ولهذا
يجب على املجتمع ال��دويل �أن
ي�سلك عدة طرق �أخرى ،منها:
 زي��ادة ن�سبة �إع���ادة التوطنيال�شامل ،وذلك من خالل �إبطاء
و�صول النازحني و�إدارت���ه بتقدمي فر�ص
حقيقية لإع��ادة توطينهم ،نظ ًرا اىل
وقانونيا،
واقعيا
ا�ستحالة منعهم من املرور
ًّ
ًّ
وهذا من �ش�أنه ت�شجيع الالجئني الذين
مييلون �إىل تهريب �أنف�سهم �إىل اليونان
على الرت ّيث والبقاء يف �أماكنهم على
اجلانب الآخ��ر للبحر املتو�سط ،مبا �أنه
�سيكون لديهم الآن فر�صة الو�صول �إىل
�أوروبا بطريقة �أكرث �أما ًنا.
موحدة ّللجوء
أوروبية
ّ
 و�ضع �سيا�سة � ّل��رف��ع ال�ضغط ع��ن بع�ض ال���دول مثل
�أملانيا ،بحيث يتلقى الالجئون املعاملة
نف�سها� ،أينما انتهى بهم املطاف.
 �إع��ادة النظر بطرق االن��دم��اج ،معالثقافية،
الأخذ بعني االعتبار الفروقات
ّ
واالج��ت��م��اع��ي��ة ،واخ��ت�لاف ال��ع��ادات
العائلية« .فال
والتقاليد ،واخل�صو�صيات
ّ
�ضحية الإع�صار
ميكن لأوروبا �أن ت�سقط
ّ
الذي ي�سببه تالقي التيار ال�ساخن املندفع
من ال�شرق ،بالتيار البارد على �أر�ضها!».
 تلبية احتياجات طالبي اللجوء منالأفغان ،والعراقيينّ  ،فه�ؤالء ّ
ميثلون نحو
ن�صف ال�سور ّيني املتدفقني �إىل �أوروبا.
 ت�شجيع دول اخلليج وال��والي��اتحتمل �أعبائها با�ستقبال
املتحدة ،على
ّ
امل��زي��د م��ن ال�����س��وري�ّيننّ  ،للم�ساعدة يف
تخفيف ال��ع��بء ع��ن ك��اه��ل ال���دول
الأخرى.

التنا�سل والتكاثر

اعتربت «ديلي تلغراف» �أن هناك
ن�صف مليون ام����ر�أة ح��ام��ل م��ن بني
علما
ال�سوريني النازحني والالجئني،
ً

أرقاما دقيقة حول ن�سبة الوالدات يف
ب� ّأن � ً
�صفوف �أولئك الذين يوجدون يف لبنان،
تغيب ،نظ ًرا اىل االنت�شار الفو�ضوي غري
ّ
واملوثق.
املدقق
ّ
مرة
ووفق �أرقام �أممية جديدة ،يظهر ّ
إن�سانية
�أخرى احلجم الهائل للأزمة ال
ّ
التي �أثارتها احل��رب .فقد �أ�شار م�س�ؤول
�أمم��ي �إىل وج��ود ما بني � 10إىل  20والدة
خميم الزعرتي وح��ده �شمال
يوميا يف
ًّ
ّ
إجمالية
الأردن ،و�إىل �أن �أعداد الوالدات ال
ّ
للاّ جئني كانت مبئات الآالف .ومن
احلاليني،
بني الأرب��ع��ة ماليني الج��ىء
ّ
يعتقد �أنه هناك � 70ألف �إمر�أة حامل،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ً � 360
أل��ف��ا ب�ين �أول��ئ��ك
داخليا.
النازحني
ًّ
ال�سلبية
وينبه امل�س�ؤول �إىل بع�ض الآثار
ّ
ّ
للحرب ،مثل ا�ضطرار الن�ساء للوالدة
قي�صر ًّيا ب�سبب نق�ص الإم��ك��ان��ات،
وق�صف امل�ست�شفيات .كما �أن الآالف
من الأطفال ي�صعب ت�سجيلهم يف ظل
ً
جيال
ي�شكل
الظروف ال�صعبة ،مما
ّ
�ضائعا من الأط��ف��ال الذين مل يذهبوا
ً
ي�سجلوا ،وبقوا من دون
�إىل املدار�س ،ومل
ّ
جن�سية.
ّ

لبنان ..يف امل�ؤمتر

ويبقى ال�س�ؤال� :أي��ن موقع لبنان من
�سيا�سة «الباب املقفل» ،وبعد م�ؤمتر
«دعم �سوريا واملنطقة» ،والذي ا�ست�ضافته
لندن برعاية الأمم املتحدة ،وبريطانيا،
والكويت ،والرنوج ،و�أملانيا؟
ل��ق��د زارت وزي����رة التنمية ال��دول��ي��ة
الربيطانية جي�سنت غريننغ ب�يروت

منت�صف كانون الثاين املا�ضي ،بهدف
«ح� ّ
�ث املجتمع ال��دويل على م�ضاعفة
م�ساعيه لتلبية احتياجات املاليني من
املت�ضررين من الأزمة يف �سوريا» ،والتقت
��ددا م��ن امل�����س��ؤول�ين ،واطلعت على
ع� ً
حاجات لبنان.
وي ��ؤك��د وزي���ر ال�����ش ��ؤون االجتماعية
ر�شيد دربا�س � ّأن مقاربة ملف النازحني
ال�سور ّيني يف لبنان ق��د ت��غ�ّيررّ ت ،لي�س
ّ
املحلي ،بل الدويل
فقط على امل�ستوى
�أي��� ً��ض��ا .فمع دخ���ول الأزم����ة ال�سور ّية
عامها ال�ساد�س ،وو�صول �أعداد النازحني
املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون
وامل�سجلني لدى
ّ
الالجئني �إىل مليون ومئة الف نازح يف
م�سجلني،
لبنان ،ووج��ود � 400أل��ف غري
ّ
ليكر�س االختالف
�أت��ى م�ؤمتر لندن
ّ
داخليا (يف
يف طريقة اال�ستجابة� ،سواء
ًّ
�سوريا)� ،أو يف الأردن ولبنان بالدرجة
الأوىل.
املتخوفة من «ت�سونامي
فالدول الغربية
ّ
دمي��وغ��رايف» نتيجة النزوح الكثيف،
�أ�صبحت �أك�ثر جد ّية يف التعاطي مع
مو�ضوع التمويل وال��ت��زام التعهدات
للمحافظة ع��ل��ى «�أوع���ي���ة» اجل���وار
احلا�ضنة ماليني الالجئني ،ومن بينها
لبنان.
لبنان من جهته ،غيرّ � ً
أي�ضا من خطته
أقرت يف
لال�ستجابة للأزمة ال�سور ّية التي � ّ
العام  ،2015و�أطلقت يومها من ال�سرايا
احلكومية ،مع طلب مليارين و300
ّ
مليون دوالر ،مو ّزعة بن�سبة  37باملئة
التحتية،
للمجتمع امل�ضيف وبناء البنى
ّ
و 63باملئة ملليوين حمتاج تو ّزع منا�صفة

بني لبنانيني و�سوريني.
مل يت�أمن من متويل خطة العام ،2015
�سوى مليار و 300مليون دوالر .وعليه
ج� ّ�دد لبنان ع�شية م�ؤمتر لندن خطة
اال�ستجابة للعام  2016بطلب متويل
مبليارين و 480مليون دوالر (للخطة
فقط ،غري متطلبات لندن التي حددت
بـ 11مليار دوالر) ،بن�سب التوزيع نف�سها
الواردة يف خطة  ،2015مع حتديد مليونني
و� 800أل��ف م�ستهدف لبناين و���س��وري،
بالإ�ضافة �إىل الئحة م�شاريع من �ش�أنها
تفعيل االقت�صاد اللبناين ما دامت الدول
مهتمة بزيادة فر�ص العمل يف
املانحة
ّ
لبنان ،وفتحها �أمام ال�سوريينّ .

ورقة لبنان

ت�ضمنـت ورقة لبنان �إىل «م�ؤمتر لندن»
ّ
قدمتها
جملة من االق�تراح��ات التي ّ
احلكومة اللبنانية لتحـفيز االقت�صاد،
من خالل اال�ستثمـار يف جمـاالت ت� ّؤمـن
النمـو االقت�صـادي امل�ستـدام ومعـه نحو
� 350ألف وظيـفة خـالل ال�سنوات اخلم�س
املقبـلة لكل من اللبنانـيني وال�سـوريني.
وترتكـز هذه الربامج على اال�ستثمار
ّ
يف البلديات مبعدل مليار دوالر على
خم�س �سنوات (تزويدها امل��وارد املالية،
متويل امل�شاريع ،)...وبرنامج العمالة
امل�ؤقتة املدعومة (ت�شجيع امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطـة احلجـم ،خلـق
فـر�ص عمل ،)..والو�صــول �إىل الأ�سواق
(�ضمان و�صول املنتجـات اللبنـانية �إىل
الدولية يف ّ
ظل �إغ�لاق احلدود
الأ�سواق
ّ
الرب ّية ،حت�سـني معايري الـزراعة اللبنانية
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وجهة نظر
ونوعية منتجاتها).
كذلك ثمة تركيز على احتياجات
الأمن القومي (دعم احتياجات البنى
التحتية ،تنفيذ م�شاريع حتويل النفايات
ّ
ال�صلبة �إىل طاقة بقيمة  200مليون دوالر
يف ب�يروت وجبل لبنان� ،إع���ادة �إعمار
خميم نهر البارد ،)...وتو�سيع ال�سجون
ّ
إن�سانية الدولية
وحت�سينها وفق املعايري ال
ّ
بكلفة تقدير ّية قيمتها  63مليون
دوالر ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستثمارات يف البنى
التحتية ،واخلدمات العامة بقيمة �أربعة
مليارات و 300مليون دوالر على خم�س
�سنوات.
وا�ستندت الورقة �إىل تقدير خ�سائر لبنان
االقت�صاد ّية � ً
أي�ضا ،والتي بلغت منذ العام
 ،2012نحو  13.1مليار دوالر ،منها 5.6
مليارات يف ال��ع��ام  2015وح��ده مبعدل
ّ
املحلي الإجمايل،
 11باملئة من الناجت
�إ���ض��اف��ة �إىل �آث����ار ه��ائ��ل��ة يف خمتلف
�صحة ،طاقة ،مياه،
القطاعات (تعليمّ ،
حتتية.)...
بنى
ّ
قدم لبنان خطة على م�ستويي
كما ّ
التعليم (متويل بقيمة  1.75مليار دوالر
على مدى خم�س �سنوات) ،وفر�ص العمل،
وطالبت احلكومة اللبنانية املانحني
بتقدمي الدعم للمناطق ذات الأولوية
وامل�ساعدة يف تعزيز القدرات امل�ؤ�س�ساتية
للحكومة ،ف�ضلاً عن تعزيز القدرات
الوطنية الأخرى.
و�أ�شارت الورقة �إىل ّ
معدل
توقع ارتفاع
ّ
البطالة يف لبنان �إىل  20باملئة ( 30باملئة
من ال�شباب) ،وارتفاع العجز يف الناجت
ّ
املحلي الإجمايل  9باملئة ،والدين العام
 138باملئة ،ب��د ًال من  122باملئة كما
متوقعا.
كان
ً
وحلظت الورقة �أنه على ال�صعيد الرتبوي،
متّ ا�ستيعاب � 200ألف تلميذ �سوري ،من
عمر � 3إىل � 18سنة (م��ن بني  400الف
موجودين على الأرا���ض��ي اللبنانية) يف
العام الدرا�سي .2016 – 2015
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ولفت وزي��ر الرتبية والتعليم العايل،
اليا�س بو �صعب �إىل تخ�صي�ص  15باملئة
أق��رت يف لندن مل�شاريع
من املنح التي � ّ
ريا �إىل �إطالق �إن�شاء ح�ضانات
تربوية ،م�ش ً
للأطفال ال�سوريني من عمر �سنتني �إىل
خم�س �سنوات.

خماوف التوطني

ّ
كل امل�ؤمترات
ت�ؤكد احلكومة� ،أمام
إقليمية ،ثوابت لبنان يف رف�ض
الدولية وال
ّ
ّ
ومت�سكه ب��ع��ودة ال�سوريني
ال��ت��وط�ين،
ّ
عندما تتوافر املناطق الآمنة لهم داخل
�سوريا ،وا�ستعداده لفتح �سوق العمل ب�شرط
توافر االزده���ار االقت�صادي ال��ذي يخلق
معا.
فر�ص عمل للبنانيينّ وال�سوريني ً
ومن امل�شاريع املقرتحة ،زراعات حديثة
�ك��ار ،وتفعيل القطاع
يف البقاع وع� ّ
ال�صناعي ،وم����زارع لرتبية امل��وا���ش��ي،
وم�صانع لتعليب اللحوم وم�شتقات
الأل��ب��ان ،و�إن�شاء حقول لإنتاج الطاقة
املتجددة النظيفة ...كذلك ،تبقى �أمام
لبنان فر�صة ذهبية لال�ستفادة من ور�شة
الإعمار عندما تبد�أ يف �سوريا ،بحيث
أ�سا�سية
ميكنه �أن يكون القاعدة ال
ّ
لأكرب ور�شة بناء يف العامل بعد انتهاء
الأحداث فيها.
اخلارجية
ؤك��د وزي���ر
م��ن جهته ،ي �� ّ
ّ
وامل��غ�ترب�ين ج�ب�ران با�سيل �أن م�ؤمتر
ي�صب يف
«م�ساعدة �سوريا واملنطقة»
ّ
االجتاه الذي يريده لبنان� ،أي تعزيز الو�ضع
االقت�صادي والتنموي والإن�ساين ،والأهم
ت�شجيع العودة ،ورف�ض التوطني.

وق��د ق��ال� :إن الربيطانيينّ يتفهمون
مبجرد ت�شجيعهم لهذا التوجه
موقفنا
ّ
قدمناها .كما
وللم�شاريع والربامج التي ّ
نعول على هذا امل�ؤمتر ليعطي النتيجة
ّ
طبقت
التي نريدها
ً
خ�صو�صا �إذا م��ا ّ
الربامج التي طرحناها...
ؤكد
وحول ال�ضمانات لعودة النازحني ،ي� ّ
با�سيل �أن وزارة اخل��ارج� ّ�ي��ة واملغرتبني
ت�راح���ا ،والق���ى ا�ستح�سا ًنا
ط��رح��ت اق� ً
دوليا ،وهو م�شروع «�ستاب»� ،أو «برنامج
ًّ
التوظيف امل�ؤقت املدعوم» ،ومعناه خطوة
العودة �إىل الوطن .هذا امل�شروع ّ
يوفر ثالثة
�أهداف:
• � اًأول :تن�شيط االقت�صاد ،و�إيجاد فر�ص
عمل ّللبنانيني وال�سوريني يف القطاعات
التي يعمل فيها ال�سور ّيون فقط مثل
الزراعة والبناء.
ثانيا :تعزيز املجتمعات امل�ضيفة.
• ً
ً
• ثالثا :وهو الأه��م� ،إن ال�سوريينّ وفق
هذا امل�شروع �سي�ضعون جز ًءا من رواتبهم
يف ح�ساب خا�ص يح�صلون عليه عند
عودتهم �إىل ب�لاده��م ،فيكون الأم��ر
�ضامنً ا للعودة م��ن جهة ،وم�ساهمة
منهم يف �إعادة �إعمار بالدهم ،ويف تعزيز
االقت�صاد ال�سوري من جهة �أخرى...
وباالنتظار� :أوروب���ا قالت كلمتها،
و�أقفلت الباب .وقالت ال��دول املانحة،
كلمتها ،وح����ددت ط��اق��ة امل����زراب،
وم���ا مي��ك��ن �أن ي����زرب م��ن ماليني
كم�ساعدات ،لكن املهم �أ ّال يغفو
لبنان على الوعود ،وي�ستيقظ على واقع
جديد خمتلف!...

ق�ضايا
�إقليمية

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

العرب يف الكني�ست
�إ�شكالية احل�ضور والدور

يعتمد ال��ن��ظ��ام
االنتخابي يف �إ�سرائيل
على التمثيل الن�سبي،
وي��ت��ن��ا���س��ب ع��دد
املقاعد الذي حت�صل
عليه كل قائمة يف
ّ
�صوتوا لها .ويجب على �أي حزب �أو قائمة تخطي عتبة
الكني�ست مع عدد الناخبني الذين ّ
 %3.25على الأقل من جمموع الأ�صوات (احلد الأدنى للت�أهل لدخول الكني�ست) .ووفق
ي�صوت الناخبون لقائمة احلزب ولي�س ل�شخ�ص بذاته يف القائمة .والكني�ست
هذا النظام ّ
مقعدا ،وهو الهيئة الت�شريعية التي لها �سلطة ّ
�سن القوانني يف �إطار النظام
يت�ألف من 120
ً
ال�سيا�سي الذي يف�صل بني ال�سلطات الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية.

مقعدا للعرب
13
ً

يف االن��ت��خ��اب��ات الأخ���ي��رة ،خ��ا���ض
املر�شحون العرب ملقاعد يف الكني�ست
معركتهم ،بعد التو�صل �إىل اتفاق
يق�ضي بتوحيد القوائم العربية الأربع
�ضمن قائمة واح��دة م�شرتكة ت�ضم:
اجل��ب��ه��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،واحل��رك��ة
الإ�سالمية اجلنوبية ،والتجمع الوطني
الدميقراطي ،واحلركة العربية للتغيري.
هذا االتفاق الذي كان الأول من نوعه،
ج��اء حتت �شعار «مناه�ضة العن�صرية
وحتدي امل�شروع ال�صهيوين والبحث عن
ّ
ت�أثري �أقوى يف الكني�ست وامليزانيات».
وقد حققت هذه القائمة �إجنازًا بح�صولها
مقعدا بعد �أن كانت الأحزاب
على 13
ً
العربية قد ح�صلت يف انتخابات ،2013
مقعدا فقط.
على 11
ً

جدال حول جدوى امل�شاركة

يف الواقع ،كانت امل�شاركة العربية يف
عموما حمور خالف وجدال
االنتخابات
ً
دائمني حول جدواها وم�شروعيتها يف
مييز حتى بني اليهود
نظام عن�صري
ّ
�أنف�سهم .من جهتهم ،يعترب النواب
العرب �أن دخولهم الكني�ست هو من
�أج��ل احل��ف��اظ على م�صلحة الأقلية
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العربية ال��ت��ي ت��ع��اين الكثري ب�سبب
�سيا�سة هدم املنازل وم�صادرة الأرا�ضي
وحزمة قوانني عن�صرية �سنّ تها الأحزاب
اليمينية املتطرفة� ،إ�ضافة �إىل التمييز
تتعر�ض له يف املجاالت ال�سيا�سية
الذي
ّ
والتعليمية واالقت�صادية واخلدماتية.
يف املقابل ي��رى �أ�صحاب ال���ر�أي الآخ��ر
�أن الأع�ضاء العرب يف الكني�ست مل
يقدموا الكثري للأقلية العربية .فهم
ّ
�سن �أي قانون مل�صلحة
مل ي�ستطيعوا ّ
العرب ،ومل يحدث يف تاريخ �إ�سرائيل
�أن متّ التحالف م��ع �أي ح��زب عربي
لت�شكيل احلكومة .وي�ضيف ه��ؤالء
� ّأن الإ�سرائيليني �إمن��ا يريدون الوجود
ال��ع��رب��ي داخ���ل الكني�ست« ،لكن
ي��ح��ددوا ه��م ق��واع��د اللعبة
���ش��رط �أن
ّ
حد قول حنني زعبي،
ال�سيا�سية» على ّ
ع�ضو الكني�ست عن ح��زب التجمع
الوطني الدميقراطي .وهي تقول« :هم
يريدون �أع�ضاء كني�ست عر ًبا يتقيدون
بحدود خطاب معني يحدده الإجماع
الإ�سرائيلي ،هم ال يريدون كني�ست
دوليا
خاليا من العرب ل ّأن هذا يحرجهم ً
ً
إعالميا ويك�شف حقيقة
ويحرجهم �
ً
العن�صرية يف �إ�سرائيل .هم يريدون �أع�ضاء
كني�ست عر ًبا ولكن ب�شروط ،كما

يريدون حرية تعبري ب�شروط ،وحرية عمل
ب�شروط ...نحن يف �صراع معهم على
�أحقيتهم يف تعريف هويتنا ومكانتنا
على �أر�ض هذا الوطن ،ونحن نرف�ض �أن
تعرف لنا الغالبية اليهودية مكانتنا
ّ
وم�ضامني حقوقنا يف وطننا ،وه��ذا هو
جوهر ال�صراع بيننا وبني الدولة».
�أم��ا النائب �أح��م��د الطيبي في�شرح
�إ�شكالية الأو�ضاع الربملانية بالقول :ثمة
ذراعان لعمل النائب العربي والأحزاب
العربية يف الكني�ست :الذراع ال�سيا�سية،
�أي الن�ضال �ضد العن�صرية والن�ضال من
�أجل امل�ساواة وف�ضح ممار�سات االحتالل،
والذراع املدنية التي ميثلها الن�ضال املدين
اخلدماتي ،وه��و بالغ الأهمية ل�صمود
العرب .وي�ضيف الطيبي قائلاً « :لكي
ً
�صادقا� ،أنا ال �أقول �إن ت�أثرينا هو
�أكون
ت�أثري يومي دائم على عملية �صنع القرار
يف �إ�سرائيل ،نحن خارج عملية �صنع
القرار ،ولكن وجودنا هناك �أحيا ًنا يف
بع�ض املفرتقات ،وجودنا كرقم ووجودنا
ك�أداء وكموقف ،ي�ؤثر .نعم� ،أنا ال �أقول
�إننا ن�ستطيع �أن مننع كل القوانني
علما �أن ليربمان والأحزاب
العن�صرية،
ً
اليمينية يف ك��ل دورة انتخابية،
يطالبون ب�أن تكون الكني�ست خالية
من العرب توطئة جلعل البالد كلها
خالية منهم .يحاولون �شطبنا يف كل
انتخابات .دعاياتهم االنتخابية هي
ت�شويه ل�شخ�صياتنا وترهيب للجمهور
الإ�سرائيلي منا ،و�إذا نحن ا�ستنكفنا
�سيا�سيا
و�أخلينا ه��ذا املكان املهم،
ً
إعالميا ،ف�سيتحول �إىل هدية
وبرملانيا و�
ً
ً
جمانية لليربمان واليمني الإ�سرائيلي
املتطرف».

�أهمية القائمة الواحدة

ي��ذه��ب ال��ن��ائ��ب م�سعود غ��ن��امي �إىل
ؤكدا �أهمية خو�ض
�أكرث من ذلك ،م� ً
االنتخابات بقائمة م�شرتكة ،مما
يعمق وعي العرب لأنف�سهم كجماعة
ّ
ً
و�سلوكا ،يف مواجهة
تعريفا
قومية،
ً

�شعار «يهودية الدولة» ،ومما ي�ؤثر � ً
أي�ضا
يف وعي الإ�سرائيليني و�سلوكهم .وي�شدد
غنامي على دور القائمة يف زي��ادة قوة
فل�سطينيي الداخل وقدرة نوابهم على
امل��ن��اورة وان��ت��زاع حقوق مدنية كثرية
منتهكة والت�أثري على �صناعة القرار.
وي��د َّل��ل على ذل��ك با�ستذكار من��وذج
عملي تاريخي حينما ا�ستطاع خم�سة
ن��واب ع��رب يف ال��ع��ام � 1993أن مينعوا
�سقوط حكومة �إ�سحق رابني ب�شبكة
�أمان من خارج االئتالف ،مقابل زيادة
خم�ص�صات وميزانيات و�إل��غ��اء �ضرائب
مفرو�ضة على الأر�ض وغريها.
ويعترب النائب جمال الزحالقة� ،أن

يف هذا ال�سياق يقول املركز القانوين
غري احلكومي حلقوق الأقلية العربية
يف �إ���س��رائ��ي��ل« :ي��وج��د �أك�ث�ر م��ن 55
متيز �ضد املواطنني
قانو ًنا يف �إ�سرائيل
ّ
وتقيد حريتهم
العرب الفل�سطينيني،
ّ
يف التعبري ال�سيا�سي ويف امل�شاركة
ال�سيا�سية» .مت� ّ�ي��ز ���ض��ده��م بتوزيع

الإجن��از الأك�بر بالن�سبة اىل العرب هو
ط��رح التحدي �أم���ام ال��دول��ة اليهودية،
مبعنى حتويل مطلب امل�ساواة �إىل مطلب
معا ٍد لل�صهيونية من خالل فكرة دولة
لكل مواطنيها التي ك�شفت عورة
ما ي�سمى بالدميقراطية الإ�سرائيلية.
وي�ضيف« :نحن � ً
أي�ضا ك�شفنا ق�ضية
التناق�ض بني القانون الإ�سرائيلي والقانون
ال���دويل م��ن خ�لال ط��رح �سل�سلة من
القوانني مقتب�سة بالكامل من القانون
ال��دويل ،ولكن الكني�ست الإ�سرائيلي

امل��وارد وبتوزيع الأرا�ضي ،وجوانب �أخرى
جدا .يف ما عدا اجلناح ال�شمايل
مهمة ً
للحركة الإ�سالمية يف �إ�سرائيل برئا�سة
ال�شيخ رائ��د �صالح ،ال��ذي ميتنع عن
امل�شاركة يف االنتخابات الإ�سرائيلية
وتر�شيحا ،ف �� ّإن معظم
العامة ت�صويتً ا
ً
احلركات العربية الكربى الأخ��رى يف
�إ�سرائيل ت�شارك يف االنتخابات .وبح�سب
ال�شيخ �صالح املعار�ض للم�شاركة،
�سيكون من الأج���در بالنواب العرب
«�أن ي�ستقيلوا من الكني�ست كي

يرف�ضها ،لقد كانت لنا �إجنازات عديدة
ولكن يجب �أن نرى ب�أننا نواجه �سيا�سة
عن�صرية يف الكني�ست ،وما ا�ستطعنا �أن
ننجزه من قوانني هو مبثابة ا�ستغالل
لفر�ص معينة».

قوانني وحتديات

يك�شفوا القناع املز ّيف الذي تت�سرت به
�إ�سرائيل لتمويه دميوقراطيتها العن�صرية
تقدم للأقلية العربية
املزعومة التي مل ّ
� اّإل الفتات القليل» .وبالتايل فالأع�ضاء
العرب بح�سب ر�ؤيته هم جمرد ديكور
�صوري بعد �أن عجزوا عن حتقيق �أي
ٍ
جمد وملمو�س للأقلية العربية يف
تقدم
الداخل ،و�إ�سرائيل ت�ستعملهم لتز ّين
دميوقراطيتها يف الغرب ولتقول ،يوجد
ن��واب ع��رب يف داخ��ل الكني�ست...
هل ت�صدقون؟ ونحن ال نظلم العرب يف
ابدا...
الداخل ً
مهما يكن من �أمر ،ف�إن النواب العرب
يف الكني�ست الإ�سرائيلي يواجهون
حتديات كثرية ،من �أبرزها،
حماولة التعامل مع حكومة
اليمني املتطرف احلالية التي
�شكلها نتانياهو ،والعمل
ّ
على تكوين معار�ضة قوية
داخل الربملان يف ظل الو�ضع
امل�ضطرب للغالبية الربملانية
لنتانياهو (��� 61ص��و ًت��ا من
�أ�صل  ،)120مما قد ي�ساهم
يف عرقلة مترير �أي م�شروع
قانون عن�صري ينوي نتانياهو
طرحه .ومن هذه التحديات
� ً
أي�ضا ،القدرة على توظيف
النجاح االنتخابي لتمرير
تقو�ض
قوانني من �ش�أنها �أن ّ
�سيا�سات الف�صل العن�صري
ال��ت��ي تتبناها احلكومة
الإ�سرائيلية ،مع ما ميكن �أن يرتتب
عن ذلك من حماوالت لتعزيز مكانة
فل�سطينيي الداخل يف عيون �أنف�سهم
وعيون الآخرين على ال�سواء ،وتنعك�س
�إيجا ًبا على تنظيم العمل اجلماعي يف
الأطر الن�ضالية خارج الربملان .كذلك
يواجه ه�ؤالء النواب حتد ًيا �آخر يكمن يف
تردي الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية
ّ
للعرب داخ��ل ا�سرائيل يف ظل تقلي�ص
الإنفاق على اخلدمات العامة ،واالبتعاد
عن نظام الرفاه االجتماعي.
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م�صطلحات
�إعداد:
املقدم الركن ظافر مراد

القيادة والإدارة
بني املت� ّأ�صل واملكت�سب فوارق وقدرات
ً
وقوته يف الت�أثري على
يقف املرء �أحيا ًنا
منده�شا ومعج ًبا �أمام قدرة �شخ�ص ما ّ
الآخرين� ،سواء كان ذلك يف املجتمع ب�شكل عام� ،أو يف جمال العمل ب�شكل خا�ص،
ناجحا �أو
قائدا
�سر هذه القدرة وعن العوامل التي جتعل من ال�شخ�ص ً
ً
ويت�ساءل عن ّ
مدي ًرا متمي ًزا ،و� ً
أي�ضا عن الفرق بني مفهومي القيادة والإدارة .ومرد هذا الت�سا�ؤل �إىل
رغبة كل �شخ�ص بالتفوق والتميز يف هذا املجال ،لأن تطبيق هذين املفهومني مل يعد
يقت�صر حال ًيا على الأعمال فح�سب ،بل �شمل كل جماالت احلياة و�ش�ؤونها .فالقيادة
ال تط ّبق فقط يف املجاالت الع�سكرية ،كما � ّأن الإدارة ال تطبق فقط يف جماالت العمل.
لكن ما هو املفهوم الأكرث �شمولية والذي يحتوي الآخر ،القيادة �أم الإدارة ؟

و�ضوح وغمو�ض

يف الواقعّ � ،إن القدرة واملهارة يف الإدارة ال حتمل الكثري من
االلتبا�س ،كونها ت�سري يف جمال حمدد ووا�ضح �ضمن �إطار
وظيفي مادي �أكرث منه معنوي ،بينما مفهوم القيادة يحمل
الكثري من الغمو�ض والت�سا�ؤل .والكالم عن القيادة يتطلب
وجود عوامل �أربعة هي :القائد ،املر�ؤو�سون ،االت�صال واحلالة �أو
بد �أن ن�شري �إىل � ّأن احلالة
املهمة التي متار�س فيها القيادة .وال ّ
تثبت نظرة
ومدى جديتها و�صعوباتها وخماطرها ،هي التي ّ
املر�ؤو�سني �إىل قائدهم وتر�سي تقديرهم واحرتامهم له ،حيث يتم
حتقيق الهدف ب�أقل خ�سائر ممكنة ،وبالتايل ف� ّإما �أن يثبت
ويتكبد خ�سائر مادية
القائد جدارته� ،أو يف�شل يف تنفيذ املهمة
ّ
ومعنوية بدون جدوى.

تعريفات

�إن القادة التاريخيني هم الأج��در بتعريف القيادة ،لي�س
متر�سهم وخربتهم يف املعارك ،بل � ً
أي�ضا ب�سبب
فقط ب�سبب ّ
مالم�ستهم نواحي القوة وال�ضعف يف �شخ�صياتهم و�شخ�صيات
�أعدائهم .ويف ما يلي �آراء بع�ض القادة الذين تركوا ب�صماتهم
يف كتابة التاريخ:
عرف القيادة على أ� ّنها« :قدوة ،توجيه� ،إر�شاد،
• ب�سمارك ّ
وخ�صو�صا ت�ضحية».
قدرة� ،أخالق ،معرفة
ً
ّ
حب الذات،
عرفها ب�أنها« :التخلي عن ّ
• اجلرنال �أيزنهاور ّ
الثبات ،التوا�ضع ،االتقان ،االقناع و�صفاء التفكري».
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اً
مثال
«فن جعل الهدف ال�شخ�صي
• اجلرنال فو�ش ر�أى �أنها
ّ
للآخرين».
فن الت�أثري على الرجال».
• اجلرنال مونتغمري قال�« :إ ّنها ّ
• الإمرباطور نابوليون بونابرت ،تبنّ ى نظرة متعالية بقوله «ال
نقود �إ ّال من نفوقهم».

مفهوم القيادة

يف ا�ستعرا�ض هذه الآراء وحتليلها ،نالحظ �أن مفهوم القيادة
مرتبط بظروف ومراحل ممار�ستها .فالقيادة عند ب�سمارك
و�آيزنهاور مرتبطة باملثالية والأخ�لاق والت�ضحية ،مع �إ�شارة
متوا�ضعة اىل �أهمية املعرفة ،بينما هي عند فو�ش ومونتغمري
فن الت�أثري على الآخرين ،يف �إ�شارة اىل املهارة واحلنكة يف
ممار�ستها .ويلفتنا تعريف فو�ش الذي يحمل يف طياته �شيئً ا من

حب الذات واملكر لتحقيق الهدف ال�شخ�صي� .أما مونتغمري
فكان �أكرث ب�ساطة حني اعترب �أ ّنها فقط القدرة على الت�أثري
يف الآخرين.
ويعترب تعريف نابوليون بونابرت للقيادة الأكرث داللة على
تفوقه
طبيعة �شخ�صيته ،فهو ي�شري بطريقة غري مبا�شرة �إىل ّ
ّ
لت�سلم زمام القيادة،
ؤكدا �أن التفوق �ضرورة
على الآخرين ،م� ً
وعلى الرغم من �أنه مل يذكر نواحي وجماالت التفوق املطلوبة،
�إال �أننا ن�ستنتج �أنه ق�صد التفوق يف املعرفة وقوة ال�شخ�صية ورمبا
القوة اجل�سدية .وخلفيات نظرته �إىل القيادة ت�ستند �إىل جتاربه
املتالحقة واحلروب التي قادها واملعاناة وال�صعوبات التي واجهها،
متفوق باملطلق.
متيزه ك�شخ�ص
والتي �أر�ست يف ذهنه ّ
ّ

تعريف القيادة

عرفت قيادة اجلي�ش اللبناين
ّ
القيادة يف كتاب امل�صطلحات
الع�سكرية ،وج��اء التعريف
وفق الآتي:
«القيادة هي ال�سلطة التي

ميار�سها القائد الع�سكري
على مر�ؤو�سيه ،مبقت�ضى رتبته �أو وظيفته وفق �أحكام القوانني
ّ
كل ما تقوم
والأنظمة والتعليمات .ويعترب القائد م�س� اًؤول عن
به وحدته �أو حتجم عن القيام به ،وهذه امل�س�ؤولية هي نهائية
ؤولية ا�ستعمال الو�سائل
وال ميكن تفوي�ضها .كما
ّ
يتحمل م�س� ّ
بت�صرفه لتحقيق الإفادة الق�صوى ،وم�س�ؤولية املحافظة
املو�ضوعة
ّ
على معنو ّيات العديد وان�ضباطه وتدريبه».

املكت�سب واملت� ّأ�صل

ملتب�سا يف ع�صرنا
مو�ضوعا
بقي االختالف بني القيادة والإدارة
ً
ً
احلايل ،حيث اختلط هذان املفهومان وتداخال ب�سبب احلاجة
لكليهما يف الكثري من الن�شاطات والوظائف وامل�س�ؤوليات.
فهناك حاالت وظروف ت�ستدعي �أن يكون القائد الع�سكري

قائدا .وعلى
مدي ًرا ،وحاالت �أخرى ت�ستدعي من املدير �أن يكون ً
الرغم من وجود الكثري من النظريات ووجهات النظر يف هذا
املجال� ،إال �أنها جميعها مل حتدد �أوج��ه االختالف ب�شكل
وا�ضح ،مع �أنها مبعظمها جتتمع على ر�أي يقول ب� ّأن الإدارة
هي علم مكت�سب ،بينما القيادة هي �صفة �شخ�صية مت�أ�صلة
يف الإن�سان منذ والدته.

بني القائد و...املدير

من وجهة نظر �شخ�صية ،لعل �أبرز ما ُيظهر الفرق بني الإدارة
والقيادة هو االعتبارات الآتية:
• املدير له قوة املوقع الر�سمية ،بينما القائد له قوة الت�أثري
ال�شخ�صية.
• ����ص���ف���ات امل���دي���ر
مبعظمها مكت�سبة،
بينما �صفات القائد
مبعظمها تخلق معه.
��م���ا وراء
• امل��دي��ر دائ� ً
مكتبه ،بينما القائد
دائما يف املقدمة.
ً
• املدير حاجة وظيفية
مادية مل�ؤ�س�سة �أو �شركة،
القائد ح��اج��ة نف�سية
و�إن�����س��ان��ي��ة ملجموعة
�إجتماعية �أو ع�سكرية.
• املدير ميار�س دوره يف
�إط���ار تنظيمي قانوين
حمدد ،له طابع اجلمود
وال���رت���اب���ة ،ح��ي��ث �أن
ال��ق��وان�ين والتعليمات
تغطي جميع اجلوانب
املطلوبة حل�سن �سري الإدارة ،بينما القائد ميار�س دوره يف �إطار
مرن له بعد �إن�ساين �أرقى من القوانني والتعليمات التي تعجز �أن
ً
ً
�صاحلا لقيادة جريئة وحكيمة.
دليال
تكون
• املدير ي�ستطيع حتفيز املر�ؤو�سني ب��إغ��راءات مادية ورمبا
يفجر يف املر�ؤو�سني طاقات وجدانية
معنوية ،بينما القائد الناجح ّ
و�سامية تتخطى امل��ادة ،وت�صل بهم �إىل حد القبول باملوت يف
�سبيل حتقيق الهدف.
• املدير ُيعينَّ و ُيفر�ض على املجموعة ،بينما القائد تختاره
املجموعة وتقبل به.
يف كلمة �أخ�ي�رة� ،إن التاريخ مل ي���أت على ذك��ر م��دراء
عظاما كانت احلياة بالن�سبة �إليهم
ناجحني ،بل ذكر قادة
ً
وقفة �شجاعة و�شموخ وبطولة.
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�إقت�صاد
ومال

�إعداد:
تريز من�صور

ح�صنت
قوانني ت�شريع ال�ضرورة ّ
القطاع امل�صريف ّ
وعززت الثقة بلبنان
بعا�صريي :ال انهيار يف الو�ضع املايل
خ�صو�صا يف
مكافحة تبيي�ض الأموال ومتويل الإرهاب من �أهم امل�سائل يف العالقات الدولية،
ً
ّ
ظل تنامي ظاهرة الإرهاب على نحو غري م�سبوق.
يخ�صه ،التزم لبنان القرارات الدولية ذات
يف ما ّ
ال�صلة ،و�إىل الإجراءات التي �سبق ا ّتخاذها منذ
أقر جمل�س النواب �أربعة
�سنوات يف هذا ال�ش�أنّ � ،
قوانني يف اجلل�سة التي عقدها خالل ت�شرين
الثاين  2015وعرفت بجل�سة ت�شريع ال�ضرورة.
النائب الثالث حلاكم م�صرف لبنان الدكتور
حممد البعا�صريي (رئي�س جمموعة العمل
املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمايل �أفريقيا
ً MENAFATF
�سابقا ،والرئي�س ال�سابق لهيئة
التحقيق اخلا�صة مبكافحة تبيي�ض الأم��وال يف
م�صرف لبنان) ،ي�شرح لـ«اجلي�ش» ماهية هذه
القوانني و�أهمية �إقراراها.

قرت
القوانني التي �أُ ّ

حتدي الإره��اب ،ما هي
• يواجه العامل ّ
أقرها جمل�س النواب
�أهمية القوانني التي � ّ
يف جل�سة ت�شريع ال�ضرورة يف ت�شرين الثاين
الفائت ،ملكافحة تبيي�ض الأم��وال ومتويل
الإرهاب؟
ً
بد من الإ�شارة �إىل � ّأن لبنان
بداية ال ّ
�ساهم مع بع�ض الدول يف �إن�شاء جمموعة
العمل امل���ايل ملنطقة ال�شرق الأو���س��ط
و�شمايل �أفريقيا  ،MENAFATFوهي
ع�ضو م�����ش��ارك يف جمموعة «غ��ايف»
الدولية ،التي تُعنى مبكافحة تبيي�ض
الأم���وال ،وبالتايل ف �� ّإن لبنان ممثل يف
«غايف» من خالل هذه املجموعة.
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يف العام � ،2000أُدرج �إ�سم لبنان على
الئ��ح��ة ال���دول غ�ير املتعاونة يف جمال
مكافحة تبيي�ض الأموال ،لكنّ ه خرج
من هذه الالئحة يف العام  ،2002بف�ضل
و�ضع القانون  318اخلا�ص مبكافحة
تبيي�ض الأموال ومتويل الإره��اب ،والذي
مبوجبه ،متّ �إن�����ش��اء هيئة التحقيق
اخلا�صة مبكافحة تبيي�ض الأم��وال يف
م�صرف لبنان (.)2001
ون��ظ � ًرا �إىل �أو���ض��اع لبنان ال�سيا�سية
والأمنية ،ت� ّأخر �إقرار قوانني �أخرى �ضرورية
��رت يف �شهر
يف ه��ذا امل��ج��ال� ،إىل �أُن �أق� ّ
ت�شرين الثاين  .2015هذه القوانني �أربعة،
ثالثة منها تُعنى مبا�شرة مبو�ضوع

مكافحة تبيي�ض الأم��وال� ،أما القانون
ّ
فمتعلق باتفاقية الأمم املتحدة
الرابع
ال�صادرة يف العام .1999
 -1القانون  ،44وه��و تعديل للقانون
 318ال���ذي �أ�ضيفت �إل��ي��ه ع��دة جرائم
مل يلحظها ،مثل الإجت����ار بالب�شر،
والتعدي على امللكية
التهرب ال�ضريبي
ّ
ّ
الفكرية ...وقد �ساهم هذا التعديل يف
تفعيل تعاون لبنان مع املجتمع الدويل
يف ق�ضية مكافحة متويل الإرهاب.
 -2ق��ان��ون نقل الأم����وال ع�بر احل��دود
 ،Cross Boarder Cashوه��و ُيعنى
مبراقبة حركة �أم��وال امل�سافرين عرب
املطارات وامل��وان��ىء ...ويفر�ض الت�صريح
عن م�صدر �أي مبلغ تفوق قيمته الـ15
�ألف دوالر �أمريكي.
 -3قانون تبادل املعلومات ال�ضريبية
ّ
املتعلقة مبكافحة تبيي�ض الأموال.
ّ
تتعلق
� -4إتفاقية الأمم املتحدة ،والتي
ان�ضم لبنان
مب�صادر متويل الإرهاب ،وقد
ّ
�إليها متبنّ ًيا تعريف جامعة الدول العربية
للإرهاب (القيام ب�أي عمل ع�سكري
�ضد مدنيني لأغرا�ض �سيا�سية)».
ّ

بنود اتفاقية الأمم املتحدة

• املكافحة الدولية للإرهاب ب��د�أت �إثر
ّ
ولكن
�أحداث احلادي ع�شر من �أيلول ،2001
اتفاقية الأمم املتحدة �صدرت يف العام ،1999
هل بنودها تخدم روحية مكافحة الإرهاب
وكيف؟
 �صدرت اتفاقية الأمم املتحدة يف العام 1999ملكافحة الإرهاب املوجود يف العامل
ثمة ما
منذ فجر التاريخ ،ومل يكن ّ
�سمى بـ«داع�ش» .ومن جهتها كانت
ُي ّ
«غ��ايف» قد و�ضعت قبل �أح��داث �أيلول
� ،2001أرب��ع�ين تو�صية ح��ول مكافحة
تبيي�ض الأم���وال ،ع��ادت و�أ���ص��درت بعد
هذه الأحداث ت�سع تو�صيات �إ�ضافة �إىل
التو�صيات الأربعني ،هدفها مكافحة
متويل الإره��اب .ومن �ضمن التو�صيات
الت�سع ،التزام اتفاقية الأمم املتحدة -
 .1999ومع مرور الوقت ،اندجمت جميع

هذه التو�صيات ،واتفاقية الأمم املتحدة
امل�شار �إليها ،يف �إط��ار قانوين ملحاربة
الإرهاب.
و�أ����ض���اف :يف الإط����ار ع��ي��ن��ه ،طلبت
جمموعة ال���دول ال��ك�برى  ،G20من
جمموعة «غايف» �إع��داد ا�ستمارة تو ّزع
على دول العامل ال��ـ ،199لتوثيق القوانني
ّ
املتعلقة مبكافحة متويل الإرهاب يف
كل منها� .صدرت نتائج هذه اال�ستمارة
الدولية يف ت�شرين الأول  ،2015وبناء عليه
�سن قوانني تخدم
ُدعيت بع�ض الدول �إىل ّ
مكافحة متويل الإره���اب� ،أو تعديل
قوانني موجودة لديها � ً
أ�صال .وقد �صدر
هذا القرار� ،إثر تفاقم اخلطر الإرهابي يف
العامل ،والرتكيز على �ضرورة مكافحته
ومنع متويله.
خ�ل�ال اج��ت��م��اع جم��م��وع��ة «غ���ايف»
يف باري�س (ت�شرين الأول ُ )2015و ِ
�ضعت
ت�ضم ا�سم
امل�سودة ال�سوداء التي كانت
ّ
ّ
لبنان بني  22دولة غري متعاونة .ولكن
امل�ساعي احلثيثة � ّأخرت �صدور الالئحة
لنهاية كانون الأول  ،2015ما �أتاح للبنان
�إقرار القوانني و�إجراء التعديالت الالزمة،
امل�سودة.
ف�أزيل ا�سمه من هذه
ّ

خطوة مهمة

• ما هي املخاطر ال�سيا�سية والأمنية
واالقت�صادية التي كانت �ستحدق بلبنان ،لو مل
تقر القوانني املتع ّلقة مبكافحة تبيي�ض الأموال
ّ
ومتويل الإرهاب؟
 لوال �إق��رار هذه القوانني و�صدورها يفاجلريدة الر�سمية ،وتطبيقها من قبل
امل�صارف اللبنانية ،لكانت امل�شكلة
املبا�شرة وقعت بني امل�صارف اللبنانية
وامل�صارف املرا�سلة يف الواليات املتحدة
الأمريكية وبريطانيا وغريها من الدول،
على اعتبار �أن ن�سبة املخاطر يف لبنان،
جدا،
�سيما يف القطاع امل�صريف كبرية ً
وال ّ
وه��ذا ما قد ي���ؤدي �إىل قطع العالقات
مع ه��ذا القطاع و�إي��ق��اف التحويالت
اخلارجية .ي�ضاف �إىل ما �سبق ،ت�شويه
�سمعة لبنان يف اخل��ارج كبلد يطاله

الإرهاب ،ناهيك عن الظروف ال�سيا�سية
واالجتماعية التي يعانيها.

خماطر تبيي�ض الأموال يف لبنان
جدا
�ضئيلة ً

• هل ميكن اعتبار لبنان خال ًيا من تبيي�ض
الأموال ؟
 تتمتع هيئة التحقيق اخلا�صةمبكافحة تبيي�ض الأم���وال يف لبنان
مب�ستويني مهني وفني عاليني ،ي�ضاهيان
ب�أهميتهما �أعلى امل�ستويات العاملية.
ومن خالل التعاون الدويل القائم يف جمال
تبيي�ض الأم��وال ،ت�ؤدي الهيئة واجبها،
تتحرك ف��و ًرا وتتّ خذ االج���راءات
فهي
ّ
ال�ضرورية الالزمة لدى ّ
تلقيها �أي معلومة
يف هذا اخل�صو�ص .ويف هذا الإطار فر�ضت
الهيئة خ�ل�ال ال�سنتني الأخ�يرت�ين
عقوبات جزائية مالية كبرية (نحو
 150مليون دوالر) على م�صارف �أجنبية
كبرية تعمل يف لبنان ،ب�سبب نق�ص
يف �إج��راءات مكافحة تبيي�ض الأموال
ومتويل الإرهاب لديها.
مع ذل��ك ،ال ب� ّ�د من الإ���ش��ارة �إىل � ّأن
ظ��اه��رة تبيي�ض الأم����وال ه��ي ظاهرة
مما يعني �أنه �أينما وجد الب�شر
عامليةّ ،
وجدت عمليات تبيي�ض الأموال ومتويل
لكن مكافحتها �سارية يف
الإره��اب،
ّ
لبنان ،كما يف دول العامل ،من خالل
االلتزام ال�سيا�سي للم�س�ؤولني ،والت�شريعات
احلكومية ،وم�شاركة جميع اجلهات
الرقابية املعنية من م�صارف ،و�شرطة
وجي�ش و�أمن عام وجمارك...
وميكن الت�أكيد �أن ن�سبة املخاطر
يف جم���ال تبيي�ض الأم�����وال يف لبنان
ن�سبيا ،نظ ًرا �إىل �صغر حجم
�ضئيلة
ً
اقت�صاده ،بحيث ال يتجاوز دخله القومي
الـخم�سني مليار دوالر .كما �أن ن�سبة
تبيي�ض الأموال تقا�س على ن�سبة حركة
الركاب وحركة ال�سياحة يف �أي بلد،
جدا يف لبنان ،هذا
وهي
ن�سبيا �ضعيفة ً
ً
بالإ�ضافة �إىل �أن اللبنانيني يف اخلارج
ويحولون �إىل بلدهم �أموا ًال
جدا
ناجحون ً
ّ

نظيفة.
ي�ضاف �إىل ما ذكر� ،أنه منذ �إن�شاء هيئة
التحقيق اخلا�صة مبكافحة تبيي�ض
الأموال يف لبنان يف العام  2001ولغاية العام
جبار يف جمال
 ،2016ح�صل
«تطور ثقايف» ّ
ّ
مكافحة تبيي�ض الأم��وال ،لي�س فقط
على م�ستوى اجلهات الرقابية يف م�صرف
لبنان ،بل على م�ستوى القطاع امل�صريف
� ً
أي�ضا.

االنهيار م�ستبعد

دائما ،على الرغم من الظروف
• تقول ً
ّ
جد متفائل
ال�سودوية التي نعي�شها ،أ�ن��ك ّ
مب�ستقبل لبنان االقت�صادي وال�سيا�سي ،من �أين
ت�ستمد هذا التفا�ؤل؟
 ما من �شك � ّأن و�ضعنا االقت�صادي�صعب ،واجلميع يلم�س هذه احلقيقة
يوميا من خالل حياتنا العملية ،ومن
ً
جدا �إذا مل نقل �إنها
ن�سبة النمو املتدنية ً
تالم�س ال�صفر ،وف��ق �إح�صاءات بع�ض
اجلهات الدولية ،وذل��ك نتيجة غياب
اال�ستثمارت الأجنبية وارت��ف��اع ن�سبة
البطالة وهجرة ال�شباب ،وتدنيّ احلركة
ريا �أزمة النفايات...
ال�سياحية ،و�أخ ً
�أم��ا ت��ف��ا�ؤيل فناجت ع��ن �أن اللبناين
�إن�����س��ان خ� ّ
ل�اق م��ب��دع .واللبنانيون
امل��ن��ت�����ش��رون يف خمتلف دول ال��ع��امل،
يحافظون مبعظمهم على ارتباطهم
ببلدهم ،والذين ميلكون ثروات طائلة
من بينهم ،قادرون على دعم االقت�صاد
الوطني ،با�ستثمار جزء منها يف بلدهم.
خ�ص الو�ضع امل��ايل� ،أن��ا �أ�ستبعد
يف ما
ّ
�أي انهيار ،وذلك بف�ضل االحتياط املايل
الكبري ل��دى م�صرف لبنان ،وبف�ضل
عقالنية ال�سيا�سات امل�صرفية واملالية
احلكيمة التي يتبعها .ولكن تبقى
الإ�شارة �إىل �أن م�صرف لبنان جزء من هذا
مما يعني �أن هذه الأزمة يجب �أن ال
البلدّ ،
ريا ،لأن املخاطر تزداد ن�سبتها
تطول كث ً
يوميا .و�أمتنى �أن يتفق ال�سيا�سيون على
ً
ّ
جميعا
حل الأزمة القائمة ،كما اتفقوا
ً
على جل�سة ت�شريع ال�ضرورة.
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جي�ش العلم
والثقافة

لقب م�ست�شار
يف العالقات
الدبلوما�سية
للمعاون �أول
خالد احلمد

�إجازة يف
احلقوق
للنقيب
طوين القزي
حاز النقيب طوين ملحم القزي من لواء امل�شاة اخلام�س
ّ
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
�إجازة يف احلقوق ،من
والإدارية يف اجلامعة اللبنانية.

ح��از امل��ع��اون �أول خالد حممود احلمد من
لواء امل�شاة ال�سابع لقب م�ست�شار يف العالقات
الدبلوما�سية ،من الأكادميية العربية للعلوم
والتكنولوجيا والنقل البحري يف جمهورية م�صر
العربية.
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من القلب
ّ
�إعداد:
«كلنا للوطن» �صاحب �شركة �إعالنات
�صمم مل�صق
ّ
معو�ض بومارون
 Phenomenaال�سيد �سامي �صعب ،ومعه كان لنا لقاء؛
با�سكال ّ
ٍ
ٍ
بحما�سة و�شغف كبريين يقول:
ك ّلنا للوطن! �صرخة
اجلي�ش ك��ان و�سيبقى م�صدر
انطلقت من عمق
والبزة الع�سكرية حتمل
�إلهامي،
ّ
بالن�سبة � ّ
االنتماء ،فحفرت
إيل �آالف املعاين ال�سامية
ً
التي ال � ّ
عميقا يف النفو�س ،هذه
أمل من تنفيذها ور�سمها
ج�سدها املل�صق
على الورق.
ال�صرخة ّ
الذي �أطلقته امل�ؤ�س�سة
وي�ضيف :لل�سنة الثانية على
الع�سكرية مبنا�سبة عيد
ال��ت��وايل ،ي��ف��وز �إع�ل�ان للجي�ش
اال�ستقالل ،ف َلقي �أ�صداء
ب��اجل��ائ��زة الأوىل يف م��ه��رج��ان
�إيجابية يف كل مكان.
الـ«بيكا�سو دور» الذي يو ّزع اجلوائز
�شركة «بيكا�سو دور»
على املبدعني يف عامل الإعالنات؛
ففي العام املا�ضي ح�صلنا � ً
Picasso D’Or
أي�ضا
للإعالنات منحت
على ج��ائ��زة ع��ن �إع��ل�ان عيد
املل�صق خالل حفلها ال�سنوي ،اجلائزة
اجلي�ش «�شرف ،ت�ضحية ،ت�ضحية ،ت�ضحية ،وفاء» ،الذي نال �إعجاب اللبنانيني.
الذهبية عن فئة الإعالنات الكبرية.
وعن والدة فكرة املل�صق قال� :أ�صبح هاج�سي �أن «�أجت� ّ�ر�أ» مع اجلي�ش ،وهكذا
ّ
كانت فكرة الإع�لان ...منذ بداية تعاوننا مع اجلي�ش حاولنا تخطي املفاهيم
بعيدا عن الأفكار
الكال�سيكية والرتويج لنظرة جديدة ت�ؤكد � ّأن اجلي�ش لي�س
ً
جنبا �إىل جنب
أ�سا�سيا يف حقل الإعالنات ،بعد ا�شرتاكه
العبا �
اخللاّ قة ،بل �أ�صبح
ً
ً
ً
مع حواىل � 30شركة نفّ ذت  248حملة �إعالنية �شاركت يف حفل «البيكا�سو دور»،
وفوزه باجلائزة الذهبية عن الإعالن.
لاً
حبه للجي�ش وارتباطه الوثيق به ،ي�ستعيد ال�سيد �صعب �أيام اجلامعة قائ :
وعن ّ
تخرجي من
اجلي�ش ي�سري يف عروقي منذ الطفولة وكرب معي ،حتى � ّأن م�شروع
ّ
عاما؛ ومن يومها و�أنا �أعمل مع هذه
اجلامعة كان
قدمته عن اجلي�ش منذ ً 21
فيلما ّ
ً
امل�ؤ�س�سة التي �أحب و�أع�شق .وقد نفّ ذت معها حتى اليوم  16حملة �إعالنية خالل 15
عاما ،و�أنا ال � ّ
تخ�ص اجلي�ش ،فهو
أمل من �إيجاد الأفكار والإبداعات يف املوا�ضيع التي
ً
ّ
حبها ال�شعب اللبناين ب�أ�سره.
امل�ؤ�س�سة الوحيدة التي يتّ فق على ّ

«ك ّلنا للوطن»

جوائز «بيكا�سو دور»

جممع البيال يف
يف حفل كبري �أقيم يف �صالة  The Oneيف
ّ
بريوت ،جرى توزيع جوائز «بيكا�سو دور» ال�سنوي الثالث والع�شرين
ّ
ممثل قائد اجلي�ش
لأجمل املل�صقات الإعالنية ،وذلك يف ح�ضور
العميد دانيال احل� ّ�داد وعدد كبري من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
قدمت 284
والثقافية واالجتماعية .وتبارت � 33شركة �إعالنية ّ
�إعال ًنا للفوز بجوائز ّ
متثل عدة فئات ،منها الإعالنات الطرقية
املجمعات التجارية.
ولوحات القيا�سات الكبرية والإعالنات داخل
ّ
وقد ف��ازت �شركة  Phenomenaباجلائزة الذهبية عن فئة
الإع�لان��ات الكبرية ،من خالل مل�صق عيد اال�ستقالل الذي
نفّ ذته مل�صلحة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
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يف �سجل
اخللود

العميد الركن املتقاعد �أنطوان عيد

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش العميد
الركن املتقاعد �أن��ط��وان كرمي
عيد الذي توفيّ بتاريخ .2016/2/21
 م��ن م��وال��ي��د  1948/11/1يفال�شياح.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ
ّ
�ضابط اعتبا ًرا من .1970/9/15
 ّرقي لرتبة مالزم اعتبا ًرا من
 ،1973/8/1وتد ّرج يف الرتقية حتى
رت��ب��ة عميد رك��ن اع��ت��ب��ا ًرا من
.2000/7/1
 حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الثالثة.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من

الدرجة الثانية.
• و�سام الأرز الوطني من
رتبة فار�س.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري
من الدرجة الف�ضية.
• و����س���ام اال���س��ت��ح��ق��اق
اللبناين من الدرجة الأوىل.
• و�سام الأرز الوطني من
رتبة �ضابط.
• ت��ن��وي��ه ق��ائ��د اجلي�ش
مرات.
ثماين ّ
• تنويه املدير العام لقوى الأمن
الداخلي.
مرة.
• تهنئة قائد اجلي�ش ّ 26

• تهنئة رئي�س الأركان.
مرة.
• تهنئة قائد القطعة ّ 11
ع��دة دورات درا���س��ي��ة يف
 تابعّ
الداخل ويف اخلارج.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

مقر اخللد والراحة الدائمة
�إىل ّ
ُفجعت به كما بقريب ،ور ّوع لنعيه �أ�صدقا�ؤه
وحمبوه يف الوطن واملهجر ،وبكاه كثري من النا�س
ّ
اً
عاليا
بدموع احل�سرة والأ�سى املرير ،لأ ّنه كان مثال
ً
من �أمثلة املروءة والوفاء ،ولأنه عمل مبنتهى اجلد
والإخ�لا���ص يف �سبيل اخل�ير ،ولأ ّن���ه جاهد جهاد
الأبطال املغاوير ،من �أجل الوطن وتعزيز �ش�أنه ،ون�شر
ر�سالته الإن�سانية على �أر�ضه وحتت كل �سماء.
طيب القلب،
كان العميد الركن انطوان عيد ّ
�سخي الكف ،ف�صيح الل�سان ،وك��ان �صاحب
ّ
امل��واق��ف الوطنية ولولب حركتها حيث ُوج��د.
ك��ان رم��ز ال�صدق واحلمية واالن��دف��اع يف �سبيل
املكرماتّ ...
توفاه الله بعد �صراع مرير مع مر�ض
ع�ضال ،فانطلق �إىل دنيا احلق...
لقد كنت يا «�أنطون» يف مقدمة الوطنيني الأباة
املنا�ضلني يف �سبيل الوطن ،كل الوطن ،واحلق الذي
		
يحرر ،والكرامة التي ال قيام لنا يف معزل
وح��ده
ّ

عنها .وظللت على ما �أنت عليه من وداعة وتوا�ضع
وكرم �أخالق ،فلم ت�شمخ ب�أنفك ،ومل تُعر�ض عن
�أ�صدقائك وعارفيك ،بل رحت تدافع عن حق
موطنك بعقيدة را�سخة ،وتذود عن حيا�ض ال�ضعفاء
احلي ،وبحافز من
واملظلومني ،بوحي من �ضمريك
ّ
قلبك الإن�ساين الكبري.
مقر اخللد والراحة
غادرت هذه الدار الفانية� ،إىل
ّ
ربيعا ،ق�ضيتها يف
الدائمة ،عن �أقل من �سبعني
ً
عمل اخل�ير ورعاية �أ�سرتك الكرمية .تعزيتنا
لهن من علم
جميعا � ّأن بناتك على ما �أردت
ّ
ً
أمهن
وف�ضيلة ،وقد �أ�صبحن بف�ضل تهذيبك ورعاية � ّ
املثلى ،زهو ًرا تفوح يف حديقة املجتمع ،ب�أريج الرفق
والكرم وال�شمم اخلال�ص.
الدكتور جهاد نعمان
ا�ستاذ يف الك ّلية احلربية
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يف �سجل
اخللود

قيادة اجلي�ش �ش ّيعت
العريف ال�شهيد حممود �شخيدم

�شيعت قيادة اجلي�ش و�أهايل بلدة برج العرب يف
ّ
عكار العريف حممود خالد �شخيدم الذي ا�ست�شهد
بتاريخ .2016/2/8
وك��ان جثمان ال�شهيد قد نقل من امل�ست�شفى
الع�سكري املركزي يف بدارو �إىل منزل ذويه يف بلدة
تقدمه رفاقه وعائلته ويف
برج العرب ،يف موكب ّ
طليعتهم وفد ع�سكري برئا�سة العميد الركن
�سعد الدهيبي ممثلاً وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ
�سمري مقبل وقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
وعدد كبري من �أهايل البلدة واجلوار.
وبعد ال�صالة على روح العريف ال�شهيد �شخيدم،
�ألقى ممثل قائد اجلي�ش كلمة قال فيها:
ن�شيع مبهابة �إىل دار املجد
بعميق احلزن والأ�سىّ ،
ً
رفيقا عزيزًا من رفاق ال�سالح� ،شاءت يد
واخللود،
تعر�ض
جراء حادث �أليم ّ
القدر �أن ي�ست�شهد اليوم من ّ
له قبل ب�ضعة �أي��ام ،وهو ي��� ّؤدي واجبه الع�سكري
ّ
ٍ
تفان و�إخ�لا���ص ،وب�شجاعة اجلندي الذي
بكل
ويتحدى اخلطر.
ير ّو�ض ب�إرادته امل�صاعب
ّ
و�أ���ض��اف� :إننا مهما �أ�سهبنا يف تعداد مزاياك
نتمكن من ح�صرها،
وخ�صالك احلميدة لن
ّ
ول��ن نفي وال��دي��ك الكرميني العزيزين ال�شكر
على الرتبية ال�صاحلة املثالية التي منحاك �إياها،
ً
فوفيتهم ّ
و�سلوكا،
أخالقا
قيما و�
حقهم باملثل
ً
ً
جميعا رحيلك
والتزاما بر�سالة اجلندية .لقد �آملنا
ً
ً
املفاجئّ ،
وتوقف م�سرية عطائك للجي�ش والوطن
و�أنت يف ربيع العمر وزهر ال�شباب ،وما �صورة هذه
اجلموع املحت�شدة يف هذا املكان � ،اّإل تعبري �صادق
املحبة ل�شخ�صك الكرمي والتقدير ل�سريتك
عن
ّ
العطرة.
يف ح�ضرة �شهادتك ،نعاهدك اليوم ،ب�أن اجلي�ش �سيبقى
الطيبني ،و�سيكون
وفيا لأهلك
�أمينً ا على ت�ضحياتكً ،
ّ
ال�سراء
ً
دائما مبثابة عائلتهم الكربى التي حتت�ضنهم يف ّ
ال�ضراء.
ّ
بعدها نقل اجلثمان �إىل مدافن العائلة ليوارى يف الرثى،
و� ّأدت له ّ
ثلة من مو�سيقى اجلي�ش التحية.
ويف ما يلي نبذة عن حياة العريف ال�شهيد �شخيدم:
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 من مواليد 1980/11/12يف بيت يون�س – حمافظة
عكار.
������ددت خ��دم��ات��ه
 م� ّاعتبا ًرا من 2005/6/15
ولغاية .2008/12/27
 ن��ق��ل �إىل اخل��دم��ةال���ف���ع���ل���ي���ة ب���ت���اري���خ
.2008/12/27
 -من ع��داد ل��واء امل�شاة

العا�شر – الكتيبة .106
 حائز:• و�سام مكافحة الإرهاب.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث ّ
مرتني.
• تهنئة قائد اجلي�ش ّ
• تهنئة قائد املنطقة.
• مت�أهل وله ولد واحد.

اجلندي �شربل عادل احلايك
نعت قيادة اجلي�ش اجلندي �شربل عادل
احلايك الذي توفيّ بتاريخ .2016/1/18
 من مواليد  1993/7/19يف مغدو�شة،ق�ضاء �صيدا ،حمافظة اجلنوب.
ت���ط���وع يف اجل���ي�������ش ب��ت��اري��ـ��خ
ّ
.2012/8/25
 من عداد �أركان اجلي�ش للتجهيز– مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية.
 حائز تهنئة العماد قائد اجلي�ش. -عازب.

اجلندي جوزيف مي�شال بو عب�س

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي جوزيف
مي�شال بو عب�س الذي توفيّ بتاريخ
.2016/1/1
 من مواليد  1994/3/14يف احلدت،ق�ضاء بعبدا ،حمافظة جبل لبنان.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2013/3/30
 ّ من عداد اللواء اللوج�ستي� -سريةالقيادة.
 -عازب.

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي
اجلندي كريكور خجادورخجادوريان
كريكور خجادور خجادوريان
الذي توفيّ بتاريخ .2016/1/22
 من مواليد  1991/9/4يف الغبريي،ق�ضاء بعبدا ،حمافظة جبل لبنان.
��وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ
 ت���ط� ّ.2015/6/13
 من عداد مديرية املخابرات. -عازب.

املمددة خدماته �شربل هيثم قي�س
نعت قيادة اجلي�ش املجنّ د
املجنّد ّ
املمددة خدماته �شربل هيثم
ّ
فيّ
قي�س الذي تو بتاريخ .2016/1/23
 من مواليد  1997/8/29يف نحلة،ق�ضاء بعلبك.
م���ددت خ��دم��ات��ه اع��ت��ب��ا ًرا من
 ّ.2015/5/10
 من ع��داد ل��واء امل�شاة التا�سع –الكتيبة .91
 عازب.املمددة خدماته ح�سن م�صطفى الرباج
املجنّد ّ
نعت ق��ي��ادة اجلي�ش
املمددة خدماته
املجنّ د
ّ
ح�سن م�صطفى ال�ب�راج ال��ذي تويف
بتاريخ .2016/2/7
 من مواليد  1995/1/5يف برجا –ال�شوف.
م���ددت خ��دم��ات��ه اع��ت��ب��ا ًرا من
 ّ.2014/3/28
 من عداد فوج املدفعية الثاين. -عازب.
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ق�صة ق�صرية
يكتبها:
العميد الركن املتقاعد �إميل منذر

الك
ي
م
ي
ا
ء
ا
جلديدة
�إنه اليوم الأخري الذي كان النا�س يظنّ ونه
بعيدا.
ً
رياحا
يف هذا اليوم �أر�سل الله �إىل الأر�ض
ً
ماحقة �أهلكت ّ
حية .وللوقت
كل نف�س ّ
َ
ّ
كلهم يف
جمع رئي�س املالئكة اخل ْلق
رحاب ال�سماء بنفخة بوق ،و�أوحى �إليهم
ٌّ
كل
�سيد الكون ثوا ًبا وعقا ًبا،
ب�أحكام ّ
بح�سب م��ا جنت ي��داه م��ن �أف��ع��ال خري
و�شر� .أما الله فكان يف هذه الأثناء داخل
ّ
«حم�ترف��ه» وب�ين يديه حفنة من تراب
اجلنّ ة ينظر �إليها من غري �أن يرفع ب�صره
يفكر يف كيمياء جديدة
عنها .كان
ّ
ً
جديدا ال ي�شبه النموذج
ي�صنع بها �إن�سانا
ً
الأ ّول يف �شيء .النموذج الأ ّول تبينّ فيه
جمة مل ي�ستطع
عيوب كثرية ونواق�ص ّ
واملر�سلون ،على مدى �آالف ال�سنني،
الأنبياء
َ
�إ�صالحها.
لكن �سرعان ما �ساد ال�ضجيج .وارتفعت
حتتج وت�ستنكر.
من هنا وهناك �أ�صوات
ّ
وك���ان �أع�لاه��ا ���ص��وت ام���ر�أة حم��دودب��ة
الظهر ،قبيحة الوجه .قالت :لقد ظلمني
أ�ستحق
الله بهذا احلكم القا�سي� .أنا ال �
ّ
نار اجلحيم.
ّ
ت�ستحقينه لأن قلبك مل يعرف
 بلغري احل�سد .قال رئي�س املالئكة.
 لكنني مل �أخطئ �إىل �أح��د ،ومل �أ�ؤ ِذمنلة.
 �أما قيل لك � ّإن اخلطيئة تكون يفالفكر كما يف القول والعمل!؟
 لقد خلقني الله قبيحة الوجه رديئةال�شكل .وخلق �آخرين على �أجمل �صورة
و�أبهى هيئة� .أين عدالته يف ما فعل� ،أين؟!!
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�صرخت املر�أة ب�أعلى �صوتها؛ فارتفعت من
حولها �أ�صوات كثرية ت�ؤ ّيدها وتنت�صر لها.
العلي لك عينني مب�صرتني،
 لقد جعلّ
لاً
مفك ًرا ،فيما
و�أذن�ين �سامعتني ،وعق
ّ
ْ
و�ص ٌّم ُ
وخطل.
الكثريون من خلقه ُع ْم ٌي ُ
والدي.
 ب�سبب ب�شاعتي َعن َْ�س ُت يف بيتّ
عيني
فيا ليتهما مل يلداين ،ومل �أفتح
ّ
على هذه احلياة التي مل يكن يل حظّ
فيها .ه��ك��ذا ق��ال��ت وب��ك��ت؛ فبكى
معها خلق كثري.
وكان بعد ذلك �أن َن َت�أ من بني اجلمع
ٌ
طفل ب��دا يف الربيع العا�شر من العمر.
ّ
أمامي .ورفع نحو رئي�س
ال�صف ال
وا�ستقر يف
ّ
ّ
مت بداء
املالئكة عينني بريئتني« :و�أنا ُّ
طعما،
ع�ضال قبل �أن �أذوق حلالوة الدنيا
ً
عرفت
ن�صيبا ،فيما
و�أن��ال من �سعادتها
ُ
ً
ً
�شيوخا ق��د ع� ّ�م��روا حتى �سئموا .فما
احلكمة من هذا!!».
�شر مذ ولدتك
 ر�أى الله يف قلبك بزرة ّت�شب
� ّأمك؛ فرفعك �إليه باك ًرا قبل �أن
ّ
اً
�شريرة
وتنمو البزرة يف قلبك؛ فت�أتي �
أعمال ّ
يكون فيها هالك نف�سك.
ً
را�ضيا
خاف�ضا ب�صره
و�إذ تراجع الطفل
ً
بق�ضاء الله فيه ،ت��ق� ّ�دم رج��ل يف العقد
دافعا النا�س مبنكبيه،
ال�سابع من العمر ً
حمتجا :ملاذا مل يعاملني الله
ورفع ال�صوت
ًّ
وال�شر
ُبُ
معاملة
ال�صبي ،فرتكني �أك� رُ ُ
ّ
ّ
ً
أ�صبحت �سارقا،
يف داخلي يكرب ،حتى �
ُ
وماجنً ا ،وقاتلاً !!� ...إن كان الله �أبانا
ومييز
يفرق بني �أبنائه،
ً
ّ
جميعا ،فكيف ّ
واحدا من �آخر!!
ً
وفيما �سادت الو�شو�شات والهمهمات،
وقف رئي�س املالئكة حائ ًرا ،ينظر ب�صمت
�إىل وجه الرجل الذي تعلوه َن َدبة عري�ضة،
وتتو�سطه عينان غا�ضبتان.
ّ
و ّملا مل يهت ِد �إىل ج��واب ،التفت املالك
جانبا ،وقال« :و�أنت؟ �ألك اعرتا�ض � ً
أي�ضا
ً
ريا بيده �إىل رجل
على حكم الله؟» م�ش ً

ّ
ويلوح
انفك
ما
ّ
ي�شرئب بر�أ�سه بني الر�ؤو�سّ ،
ً
بيديه �صارخا ب�صوت كاد ُيخر�سه ال َب َحح.
 �أجل� ،إين �أعرت�ض على �إح�صائي بنيأ�ستحق هذا العقاب.
الأ َثمة� .أنا ال �
ّ
ّ
يوما �صندوق
 الت�ستحقه!! �أمل ت�سرق ً
�أح��د امل�صارف وفيه مال الأيتام والأرام��ل
واملعوزين؟!
 وك���ان ف��ي��ه �أي��� ً��ض��ا �أم����وال َالقتَلة
واملتحكمني ب��رق��اب العباد م��ن جتّ ��ار
ّ
�م��ا فوق
َج ِ�شعني وم�س�ؤولني ك��ان��وا دائ� ً
القوانني.
بال�شر.
ال�شر
�س العدالة التي تردع
 ب ِْئ َّ
ّ
فكما ي�ستحيل �أن تنبت �سنبلة القمح
من بزرة الز�ؤان ،ف� ّإن اخلري ال ميكن �أن
ال�شر.
يخرج من رحم ّ
وعرِيوا ،فيما
ُ
�سرقت لأن �أوالدي جاعوا َ
�أوالد النا�س ي�أكلون مبالعق من ذهب،
ويت�سربلون َ
بطيال ِ َ�سة احلرير والأرج��وان.
ً
حظوظا
وملا ر�أيت �أن الله قد �أعطى النا�س
�سلكت
ومل يعطني ،ورزقهم ومل يرزقني،
ُ
ال�شر والرذيلة ،وكان الله يرى ويعرف
دروب ّ
لأ ّنه قيل لنا :ال ت�سقط �شعرة من ر�ؤو�سكم
ّ
وي�سد
يكف يدي
�إال بعلمه .فلماذا مل
ّ
دربي! �ألي�س هو القادر على ّ
كل �شيء!
 لقد �أعطاك الله عقلاً  ،و�أراك اخلريَ
الطريقني
وال�����ش� ّ�ر ،وت��رك��ك ليعرف � ّأي
ت�سلك.
ً
يجربني �إذا!
 كان َّ
خالقك � ً
أي�ضا!
جترب �أنت
 �أمل ّ هذا �أغرب كالم �سمعته .قال الرجل،ثم ا�ستدار ،و�صاح� :أ�سمعتم �أيها املغفّ لون!
يجربكم لأنه
�إلهكم يحتاج �إىل �أن
ّ
ال ي�ستطيع التفريق ب�ين �أخ��ي��ارك��م
و�أ�شراركم قبل �أن ُيدخلكم يف التجربة.
وفيما حا َر ذو اجلناحني الأبي�ضني جوا ًبا،
م�ضى الرجل وهو يهمهم ،وي�ضرب الهواء
بقب�ضتي يديه.
ٍ
عندئذ ب��رزت م��ن ب�ين احل�شود عجوز
وتقدمت
ماتت يف ال�سبعني من عمرها،
ّ
الرب
ببطء و�صمت .ثم رفعت �إىل مالك
ّ
َ
ٌ
بيا�ض،
خالط �سوا َد �شعره الطويل
ر� ًأ�سا
لكن وجهها امل�ستدير ما زال يحتفظ
ّ

بب�شرة زهرية وق�سمات ناعمة ،ما ّ
يدل
على �أنها كانت يف �صباها ّربة من ّربات
ا ِ
حلجال واجلمال.
جدتي .قال
 �أرى �أن لديك ما تقولينه يا ّرجل الله.
 و�أنا � ًأ�ستحق عقوبتي القا�سية.
أي�ضا ال �
ّ
ّ
ت�ستحقني �أق�سى منها.
 بلً
 �إ�سمع إ�ذا هذه احلكاية.يوما بع�صفورة �صغرية من ّ
ع�شها
جيء ً
قبل �أن تخترب الطريان ،وز ُّج بها يف قف�ص
جميل �إىل جانب ع�صفور راحت تقا�سمه
طعامه و�شرابه وت�سمع �صداحه .لكنها
أحب
حتبه .قلبها ال�صغري � ّ
مل ت�ستطع �أن ّ
ع�صفو ًرا مبثل �سنّ ها ،جميل الري�ش مثلها،
ّ
يوما على غ�صن �شجرة قريبة؛ فوقعت
حط ً
�أ�سرية ه��واه من �أ ّول نظرة و�أ ّول تغريدة.
كذلك هام الع�صفور الطليق بها عندما
ً
�ضاربة ق�ضبان القف�ص
رق�صت قبالته
بجناحيها ،وجاوبته ب�صفريها احلزين.
وبعد حماوالت عديدة ا�ستطاعت الع�صفورة
ّ
تن�سل بج�سمها النحيل م��ن بني
�أن
الق�ضبان ،وتطري باتجّ اه �شجرة حبيبها،
ّ
ٍ
حينئذ خفق
وحتط على �أحد �أغ�صانها.
ً
خوفا عليها« :ال تقرتبي
قلب احلبيب
حرا كما تظنّ ني.
يا �صغريتي .ف�أنا ل�ست ًّ
ّ
الفخ اللعني» .قال
قدماي عالقتان بهذا
ّ
املغلف
الع�صفور وهو ينظر �إىل الق�ضيب
بال ِد ْبق الأخ�ضر حتت قدميه ال�صغريتني.
لكن الع�صفورة قفزت وح� ّ
�ط��ت على
ّ
ّ
حتتف به،
الق�ضيب �إىل جانب حبيبها
وتغنّ ي مثله ،وتنتظر املوت بفرح معه.
���دة،
 ح��ك��اي��ة جميلة �أي��ت��ه��ا اجل� ّولكن...
 �أن��ا هي تلك الع�صفورة التي ز ّوجها�أبواها قبل �أن يك�سو الز ََغب جناحيها.
�أنا هي تلك املر�أة التي عرفت � ْأن ال �سعادة
احلب مل
احلب .وهذا
يف الأر�ض �إال برفقة
ّ
ّ
�أجده داخل جدران بيتي.
 لقد د ّن ِ�ست �سرير زوجك يا امر�أة.
 مع حبيبي. هذه خطيئة.طلبت من الله ب�صدق �أن يبعدين
ُ

عنها.
 لكنّ ك مل ت�ساعديه. حاولت .حاولت .لكنني ما ا�ستطعتلأنني خملوقة �ضعيفة.
ه��ك��ذا ق��ال��ت .ث��م خف�ضت ر�أ���س��ه��ا،
و�أ�ضافت :نحن ،بنو الب�شر� ،ضعفاء...بل
جدا .وما �أمتّ ت كلمتها الأخرية
�ضعفاء ًّ
حتى �سالت دمعتان من عينيها ،وانزلقتا
بني جتاعيد وجهها.
�أط��ل��ق امل�لاك زف��رة طويلة ،و�إذا رجل
ّ
يتقدم،
اجلثة مفتول ال�ساعدين
�ضخم
ّ
وي�ضرب الأر�ض بقدمه ،وي�صيح :و�أنا � ً
أي�ضا
�أعرت�ض على احلكم بهالك نف�سي يف
نار اجلحيم.
 �أنت قاتل .والقاتل جزا�ؤه النار اخلالدة.الرب.
قال مالك ّ
مم��ن قتل ول��دي بغري
 �أخ��ذت ب��ث��أري ّجريرة.
 كان �أوىل بك �أن ت�ساحمه وت�صفحعنه.
َ
علي �أن
 �أ�صفح ع��ن��ه!!! ومل ك��انّ
�أفعل!!
 لأنه قيل لكم :اغفروا للنا�س ز ّالتهمو�إ�ساءاتهم .و�إن مل تفعلوا ،ف�إن الله لن
يغفر �إ�ساءاتكم وز ّالتكم.
 ها �أن��ا مل �أغفر لقاتل ول��دي ،وال اللهوت�صرف
غفر يل� .إذن يكون قد فعل فعلي
ّ
�وي ،و�أن���ا العبد
ت�صريف .وه��و اخل��ال��ق ال��ق� ّ
ّ
ال�ضعيف.
وفيما راح الرجل ينظر �إىل املالك نظرة
ظفر ،خف�ض ذو اجلناحني ر�أ�سه ،و�سكت
لأنه مل يح�ضره جواب.
و�ساد ال�صمت والذهول بع�ض الوقت قبل
راع ي�أتزر بجلد �شاة،
�أن يربز �إىل
املقدمة ٍ
ّ
ويقف مط�أطئً ا ر�أ�سه« :يا ليت الله قب َِل
يومذاك تقدمتي كما َ
قبل تقدمة �أخي».
ٍ
 مل ترفعها �إليه بقلب �صاف كقلب�أخيك.
 لأن الله رمى يف قلبي الظلمة والغريةواملحبة.
ويف قلب �أخي النور
ّ
ٍ
عندئذ اق�ت�رب هابيل ،وع��ان��ق �أخ��اه
مبودة�« :أتقول �إين كاره لك حاقد
قايني
ّ

عليك!؟ ال يا �أخ��ي .لقد �ساحمتك منذ
أحبك».
زمن بعيد لأنني � ّ
وب��ق��ي الأخ����وان متعانقني حتى �أخ��ذ
ّ
ين�شقون �صفَّ ني مف�سحني يف املجال
اجلمع
ّ
يتقدم
كث ال�شعر،
لرجل طويل اللحية
ّ
ببطء �سات ًرا عورته بورقة تني.
 �آدم!! �أهذا �أنت! هتف رئي�س املالئكة.بهزة ر�أ�س
ّ
جد اخلليقة مل ُيجب �إال ّ
لكن ّ
ٍ
منحن فوق �صدر ت َُع ّد عظامه.
 ما الأمر!جدا.
 نف�سي حزينة ًّعالم يا �آدم!
َ
اما �سعيدة حتى
 لقدُ
ع�شت يف اجلنّ ة �أ ّي ً
ً
�ضلعا
علي ُ�سبا ًتا عميقا ،ثم �أخذ
ً
�ألقى الله ّ
من �ضلوعي ،و�صنع يل منه امر�أة �أغوتني،
وجرتني �إىل اخلطيئة ،وجعلتني �أبيع
ّ
قدمي ،بتفّ احة
اجلنّ ة ،التي كانت حتت
ّ
فعت
واح��دة� .أترى تلك اخلطيئة،التي ُد ُ
ت�ستحق ّ
كل هذا العقاب!!
دفعا،
ّ
�إليها ً
ّ
وظل �آدم ينظر �إىل وجه املالك منتظ ًرا
ً
هاتفا
اجل��واب ،حتى �سمع خلفه �صو ًتا
بقدها
��واء
ّ
ي��ن��ادي��ه؛ فا�ستدار ليب�صر ح� ّ
اجلميل ،و�شعرها الطويل ،وابت�سامتها
مد
مدت يدها �إليه بتفّ احةّ ،
ال�ساحرة .و�إذ ّ
من�صاعا .لكنها ا�ستدارت
طائعا
�آدم يده
ً
ً
وم�ضت من �أمامه ،فم�ضى حثيث اخلطوة
وراءها وهو عارف �إىل �أين تقوده.
ال��رب
وانق�ضى ال��ن��ه��ار ك� ّ�ل��ه وم�ل�اك
ّ
ي�ستمع �إىل �شكاوى َ
اخللق وظالماتهم.
ل احلزن قلبه و�أغرقت الدمعة عينه،
وملا م أ
ّ
بكل ما �شهده
دخل على الله ،و�أخ�بره
و�سمعه؛ فرفع الله �إليه ب�صره ،وقال ب�صوت
ين�ضح حنا ًنا :قل لهم �إين عفوت عنهم،
فليدخلوا �إىل ف�سيح جنّ اتي ّ
كلهم.
فرحا .وخرج
�إذ ذاك رق�ص قلب املالك ً
�إىل احل�شود حاملاً الب�شرى ال�سعيدة� .أما
الله فانحنى فوق حفنة الرتاب ،و�سقاها
حنان قلبه دمعتني �سقطتا من عينيه.
َ
ثم جبلها بالكثري الكثري من القناعة
واملحبة والت�سامحّ ،
لعل خملوقه
والطيبة
ّ
ً
نظيفا من الطمع والرياء
املرة
يكون هذه ّ
والكراهية.
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رحلة
يف الإن�سان

�إعداد:
غري�س فرح

ريا ما جتول بخاطرنا �أفكار نخجل من
كث ً
ال�شر لأحدهم ،ونتمنى
البوح بها .ك�أن ن�ضمر ّ
�إزاحته من الوجود� ،أو �أن يحلو لنا الت�شهري
ب�صديق خابت �آماله ،فنهرع ملوا�ساته بينما
ن�شعر �ضم ًنا بالفرح وال�شماتة.
باخت�صار ،يف داخل كل منّا كائن �آخر ،نبقيه
يف الظل ،نكبته ،لكنّنا نعجز عن �إ�سكاته.
ينفث هذا الكائن دخانه الأ�سود ،فيفرحنا
حي ًنا ،وي�شعرنا بالذنب حي ًنا �آخر� ،إ ّنه من
ن�سيج ذواتنا ،فكيف نتعامل معه؟

�أفكار خارج ال�سيطرة

ك����ان ع����امل ال��ن��ف�����س ال�����س��وي�����س��ري
«كارل يونغ»� ،أول من غا�ص يف عمق
الأفكار الب�شرية ال�شريرة ،ويف كتابه
ّ
لكل
أكد � ّأن
«�سيكولوجية الالوعي»ّ � ،
منّ ا �شخ�صية ظل ،هي اجلزء الالواعي من
ال��ذات .وبتعبري �أو�ضح ،اجلزء احليواين
الغرائزي وما يالزمه من �أفكار ورغبات
�سوداء .ويف الواقع ،ف�إننا كب�شر نعاي�ش
املجتمع احل�ضاري ،نعمل جاهدين من
�أجل منع هذه الأفكار من الظهور� ،إال
ً
حمتمال يف �أية حلظة.
� ّأن انفجارها يبقى
�إذن ،اجلانب الأ�سود من ذواتنا موجود
تنكرنا ل��ه .ويبقى
على ال��رغ��م م��ن
ّ
متكن من احتالل هذه
ال�س�ؤال :كيف
ّ
املكانة ،وما هي العوامل التي �أدت �إىل
ظهوره؟

امل�ؤثرات اخلارج ّية و�آل ّية الدماغ

بح�سب الباحث النف�ساين الأمريكي
«�إري����ك كلينغر» ،ف����إن جمموعة
معرفية قد �أ�سهمت منذ بداية
عوامل
ّ
احل�ضارات ،بتكوين ما يعرف «بالأنا»،
�أو اجلزء العقالين الواعي الذي به نعرتف
ونفتخر .لكن يبدو �أن عوامل بدائية
قد ت�سبب ن�شوء اجل��زء ال�لاواع��ي الذي
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من �أين
ت�أتي �أفكارنا
ال�شريرة
وكيف نتعامل
معها؟
يحت�ضن الأفكار امل�شو�شة .وبح�سب هذه
النظر ّية ،ف� ّإن يف الدماغ �آلية تقوم مب�سح
بيئي م�ستمر من �أجل ت�سجيل امل�ؤثرات
املقلقة� ،أو امل��ث�يرة للم�شاعر .وحاملا
ت�صطدم املعطيات الالواعية الناجمة
منبهة ،تنفجر
عن هذا امل�سح ب�أحداث ّ
ب�شكل �أفكار متناثرة هوجاء ،ي�سميها
عامل الأع�صاب الأمريكي «�سام هاريز»
«الأفكار الع�شوائية» ،وهي بر�أيه خارجة
كليا ع��ن ال�سيطرة .وق��د �أو���ض��ح يف
ً
جمرد اعتبارنا
احلرة» �أن
ّ
كتابه «الإرادة ّ
خملوقات واع��ي��ة ،يجعلنا م�س�ؤولني
عن �أفكارنا وت�صرفاتنا ،لذا ي�صبح من
امل�ستحيل ترجمة �أفكارنا الع�شوائية �إىل
واقع (�إ ّال يف احلاالت املر�ضية) ،ومن هنا
علما �أنها
�إحجامنا عن االعرتاف بها،
ً
موجودة ومقلقة .ويف هذا ال�سياق ي�ؤكد
�أن الأفكار والنوايا تن�ش�أ من �أ�سباب ال
نعيها ،وال منلك ال�سيطرة عليها ،وقد
معينة،
تكون ناجمة من عمل جينات ّ
مهدت لربوزها.
�أو �أن عوامل بدائية ّ

حقائق ال بد من مواجهتها

من هذا املنطلق ،ي�صبح من ال�ضروري
الإ���ش��ارة �إىل حقائق بالغة احل�سا�سية،
ّ
تتعلق ب��الأف��ك��ار وال��ن��واي��ا الالواعية

الكامنة خلف التعاطف مع عذابات
وخ�صو�صا يف حاالت املر�ض واملوت.
الغري،
ً
وبح�سب الباحث النف�ساين الأمريكي
«مارفني زوكرمان» ،نحن نت�أمل لأحزان
الغري ،ولكن يف �أعماقنا الالواعية ن�شعر
� ّأن �إقدامنا على م�ؤا�ساتهم ،يتيح لنا
الهدامة .وهذا
تفريغ �شحناتنا وم�شاعرنا ّ
يح�صل من دون �إيذاء �أنف�سنا والآخرين.
�إىل ذل��ك ،ف��� ّإن �سلوكنا ه��ذا ي�شعرنا
ً
انطالقا من مبد�أ� :إننّ ا
بن�شوة العي�ش
ً
نتح�س�س رهبة الأمل وامل��وت� ،إذا نحن
�أح��ي��اء وم��ع��اف��ون .م��ن ناحية ثانية،
يالحظ «زوكرمان» �أن البع�ض يعريون
الكثري من االهتمام لأح��داث العنف
واال�ضطرابات واحلروب .وعلى الرغم من
�أ ّنهم ال يعون مدى ان�سجامهم مع هذه
الأو���ض��اع املنحرفة� ،إال �أن االختبارات
الدماغية التي �أخ�ضعوا لها� ،أظهرت
بو�ضوح ّردات فعلهم الإيجابية جتاه
م�شاهد العنف ،وذل��ك باملقارنة مع
المباالتهم جتاه الأحداث العادية.
وقد ثبت �أن ه�ؤالء ميتلكون جينات
ّ
متلقية للدوبامني ،وه��ي تن�شط عند
تعر�ضهم لهذه امل�شاهد ،الأمر الذي يثري
ّ
فيهم امل�شاعر امل�شار �إليها .وهذا يعيدنا
�إىل ما �أكده «�سام هاريز» ب�ش�أن انعدام

الإرادة ،يف ما يتعلق بالأفكار والنوايا
وخطوط ال�شخ�صية.

ر�ؤية الغرباء والأفكار ال�سوداء

التطرق �إىل ال�صراعات
ال ين�سى الباحثون
ّ
الداخلية والأفكار ال�سوداء الناجمة عن
اخل��وف من الغرباء .وه��م يعتربون �أن
جمرد الوجود يف �أجواء غريبة عنا ،يثري
نود
يف �أعماقنا �أفكا ًرا ّ

لو مل تكن موجودة .مع ذلك ،وكما
ي�ؤكد الباحث «م��ارك �سكالري» من
جامعة كولومبيا الأمريكية ،فنحن
ال ن�ستطيع �أن نلوم �أنف�سنا على هذه
الأفكارّ .
حد تعبريه ،يقع
فاللوم ،على ّ
على �آلية الوقاية البدائية� ،أي الآلية
ح�ضرتنا منذ �أقدم الع�صور من �أجل
التي ّ
الت�صدي للدخالء على بيئتنا احلياتية.
ّ
وعلى الرغم من �أن هذه النظر ّية ال ت� ّؤمن
ال�سوداء،
ال�شرح املطلوب لتوارد الأفكار ّ
�إال �أن جميع
امل���ع���ط���ي���ات
احل��ال��ي��ة ت�شري
�إىل �صدقيتها.
وامل������ن������اط������ق
ال�ساخنة يف العامل
ّ
اليوم ،هي ترجمة
حية مل��ب��د�أ البقاء
البدائي من خالل
الت�صدي لغري املنتمي
ّ
�إىل املجموعة.

التفكري بالقتل
وعقدة الذنب

مبا �أن �آلية املناعة
الفطرية ،امل�شار �إليها،

تبيح قتل من يهدد بقاءنا ،ف� ّإن فكرة
القتل قد جتول ببال الكثريين لأ�سباب
خمتلفة ،والأهم �أن اال�ستق�صاءات التي
ن�سبا
أك��دت �أن
�أجريت بهذا ال�ش�أنّ � ،
ً
كبرية من اجلن�سني قد جالت يف بالهم
فكرة القتل .وبح�سب ما ي�ؤكد العامل
النف�ساين «دايفيد با�س»� ،صاحب كتاب
«املجرم يف اجلوار» ،ف إ� ّنه يف حال اعتبار
التفكري بالقتل جرمية يحا�سب عليها
القانون ،كنا �سنجد ح��واىل ال�سبعني
ٍ
كل
باملئة من النّ ا�س يف ال�سجون .على
ي�ؤكد «با�س» � ّأن التفكري بالإجرام قد
ميهد �أحيا ًنا الرتكاب اجلرمية ،لكنّ ه
ّ
تنفي�سا عن �أحقاد
غالبا ما يكون
ً
ً
لاً
دفينة ،وعام يحول دون ح�صولها.
ريا ما ت�شعر
الأفكار امل�شار �إليها كث ً
�أ�صحابها بالذنب ،وجتلب لهم ال�شقاء
من دون �أن ي��دروا ،والأه��م � ّأن كبتها
عموما بتفاقمها ،الأم��ر الذي
يت�سبب
ً
حدة ال�صراعات الداخلية ،وي�ؤدي
يزيد ّ
بالتايل �إىل انفجار حمتّ م.
يحولها
قمع الأفكار إ� ًذا ال يجدي ،إ� ّنه ّ
�إىل و�ساو�س يالحقنا طيفها وي�شعرنا
ب��امل��زي��د م��ن ال��ذن��ب .فلندعها مت� ّ�ر،
ولنتقبلها كمجرد �أف��ك��ار جت��ول يف
ّ
البال ،و�سرعان ما تذوي وتزول.
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ريا�ضة
�إعداد:
ليال �صقر الفحل

اختتام املو�سم الريا�ضي للعام 2015
ّ
املتحفز
واللوج�ستي يخطف النمر
برعاية ق��ائ��د اجلي�ش العماد جان
ّ
ممثلاً بقائد املركز العايل
قهوجي
ل��ل��ري��ا���ض��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة ب��ال��وك��ال��ة
جممع
الهد� ،أقيم يف
العميد ج��ورج
ّ
ّ
الرئي�س العماد �إميل حل��ود الريا�ضي
ال��ع�����س��ك��ري ،ح��ف��ل اخ��ت��ت��ام املو�سم
الريا�ضي الع�سكري للعام  .2015ح�ضر
ّ
ممثل وزير ال�شباب والريا�ضة
االحتفال
عبد املطلب احلناوي ،وعدد من �أع�ضاء
اللجنة الأوملبية اللبنانية ،ومن ر�ؤ�ساء
الأندية واالحت��ادات الريا�ضية الوطنية
وال�شخ�صيات الإعالمية� ،إىل جانب
���ض� ّ�ب��اط م��ن خمتلف ق��ط��ع اجلي�ش
ووحداته.
ً
ب��داي��ة ،الن�شيد ال��وط��ن��ي اللبناين،
ّ
ممثل قائد اجلي�ش العميد
فكلمة
الهد الذي �أ�شار �إىل � ّأن« :ال�شعب
جورج
ّ
ً
الذي يفتقر �إىل احليو ّية ،عبثا ي�ستطيع
�أي �إجناز يذكر» ،و�أ�ضاف �سائلاً « :هل
هناك ما ي�ضاهي الريا�ضة قدرة على
التعبري عن تلك احليو ّية ،مبا حتمله
من �سمات االندفاع واحلما�س والإبداع،
والت�صميم على حتقيق الأهداف؟».
الهد �أ ّن��ه «بالريا�ضة
و�أك��د العميد
ّ
ويثبت مكانته
ينه�ض املجتمع وينموّ ،
احل�ضارية بني �سائر املجتمعات،»...
كما خاطب احل�ضور �سائلاً « :قد ي�س�أل
ّ
حتتل الريا�ضة
�سائل كيف للجي�ش �أن
ن�صيبا واف � ًرا من جهوده واهتماماته،
ً
وكيف له �أن يحقق فيها جناحات
ّ
املحلية
نوعية على امل�ستويات
و�إجنازات
ّ
والإقليمية والدولية ،يف ّ
ظل املهمات
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الدفاعية والأمنية
اجل�����س��ام امل��ل��ق��اة
على ع��ات��ق��ه؟»،
و�أجاب« :اجلواب
ب��ك��ل ت ��أك��ي��د،
ي����ك����م����ن م��ن
جهة �أوىل ،يف �إرادة
ال�صمود والنهو�ض
لديه .وم��ن جهة
ث��ان��ي��ة ،يف فهم
القيادة العميق ل��دور الريا�ضة الريادي
يف منظومة بناء امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
و�إعداد جنودها ج�سد ًيا وبالتايل فكر ًّيا
لتحمل امل�شقات والأع��ب��اء
ونف�سيا
ًّ
ّ
والتحلي بالقدرة على جتاوز امل�صاعب.
ٍ
جهة ثالثة ،فالقيادة تعترب
� ّأم��ا من
الريا�ضة الع�سكرية ،جز ًءا ال يتجز�أ من
الريا�ضة الوطنية ال�شاملة ،التي نفتخر
وجها
�شكلت وال ت��زال
بها ،بعد �أن
ّ
ً
بارزًا من وجوه �إطالالت لبنان احل�ضار ّية
على املنطقة والعامل .وختم مهنّ ئً ا قادة
ّ
متمنيا لهم
واملجلني واملد ّربني
الوحدات
ً
والتقدم».
دوام النجاح
ّ
بعد ذلك ،جرى عر�ض للإجنازات التي
ّ
حققها اجلي�ش خالل العام املن�صرم،
و�أب��رزه��ا ح�صول منتخباته وريا�ضييه
على  18ميدالية يف مباريات �إقليمية
ودولية و 25ميدالية يف مباريات وطنية،
كما متّ عر�ض الن�شاطات املرتقبة
للمرحلة املقبلة.
ّ
ت�سلم الفائزون باملراكز الثالثة
وقد
ّ
كل بح�سب مركزه
الأوىل ميدالياتهم

ّ
ت�سلم
يف الأل��ع��اب الإف���رادي���ة ،فيما
ّ
املجلون يف الألعاب الإفرادية والإجمالية
ك�ؤو�سهم ،و�أعقب ذلك ت�سليم جائزة
النمر املتحفّ ز ودرع املركز الأ ّول للواء
اللوج�ستي ،فدرع املركز الثاين للواء
احلر�س اجلمهوري ،ودرع املركز الثالث
للواء امل�شاة اخلام�س.
ويف التفا�صيل ،توزعت ك�ؤو�س الألعاب
الع�سكرية والإجمالية على النحو
الآتي:
• اللواء اللوج�ستي ،يف املركز الأ ّول
التوجه بالبو�صلة،
يف بطولة اجلي�ش يف
ّ
ال�سباحة� ،ألعاب القوى ،ك��رة القدم
لل�صاالت وكرة اليد.
• مقر عام اجلي�ش ،يف املركز الأ ّول
بامل�سد�س
يف بطولة اجلي�ش يف الرماية
ّ
والثالثي احلديث لل�ضباط.
• ل��واء امل�شاة الأ ّول ،يف املركز الأ ّول
يف بطولة اجلي�ش يف �سباقات الطرق
واخرتاق ال�ضاحية.
• فوج مغاوير البحر ،يف املركز الأ ّول يف
بطولة اجلي�ش يف اخلما�سي الع�سكري،

الرماية بالبندقية م�-16أ.1
• لواء امل�شاة ال�سابع ،يف املركز الأ ّول يف
بطولة اجلي�ش يف كرة القدم.
ّ
الكلية احلربية ،املركز الأ ّول يف
•
ّ
بطولة اجلي�ش يف كرة ال�سلة.
• املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية،
املركز الأ ّول يف بطولة اجلي�ش يف الكرة
الطائرة.
ّ
كذلك ،ت�سلم املالزم علي فتوين من
الطبابة الع�سكرية ك� ًأ�سا لت�صنيفه �أ ّو اًل
على الفئات العمرية يف بطولة اجلي�ش
يف الثالثي احلديث لل�ضباط.
� ّأما على �صعيد الإجنازات الإقليمية
والدولية التي ّ
حققها بع�ض الع�سكريني
ّ
و�أبناء الع�سكريني املنت�سبني �إىل فرق
اجلي�ش الريا�ضية ،فقد متّ ت�سليم
ّ
املجلني
ميداليات تقديرية �إىل كل من
الآتية �أ�سما�ؤهم:
• النقيب جمال ال�شامية من فوج
املدفعية الثاين.
• امل�ؤهل م��روان �شربل من مو�سيقى
اجلي�ش.

• ال��رق��ي��ب �أ ّول
و����س���ي���م ع��ب��ي��د
م������ن امل����رك����ز
ال��ع��ايل للريا�ضة
الع�سكرية.
• الرقيب بالل
ب���و ن�����ص��ر ال��دي��ن
من جهاز ت�أليل
ع��م��ل الأرك����ان
املركزي.
• العريف حممد
احلالين من الفوج املجوقل.
• العريف م�صطفى دل��ول م��ن فوج
املدفعية الثاين.
• اجلندي �أحمد �أوندا�ش من املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية.
• �أمري �إبن ّ
املقدم �سامر �شم�س الدين.
• ر�شيد اب��ن ال��رائ��د الإداري فاديا
ال�سعدي.
• ريتا ابنة العميد الركن اليا�س �أبو
جودة.
• �أرز ابن العميد الركن دري��د زهر
الدين.
املقدم يو�سف امل�صري.
• لور ابنة
ّ
• جنيفر وجوي ابنتا الرقيب أ� ّول مارون
اخلوري.
ّ
بعد ذل��ك ،ت�سلم امل��د ّرب��ون بدورهم
ميدالياتهم تقدي ًرا جلهودهم املبذولة يف
حت�ضري الريا�ضيني ومواكبة م�سريتهم
اً
والتفوق.
و�صول �إىل النجاح
الريا�ضية
ّ
را ،متّ ت��ب��ادل الأن���خ���اب بني
�أخ���ي�� ً
احلا�ضرين ،ودع��ي اجلميع �إىل حفل
كوكتيل باملنا�سبة.

�شهادة حكم دويل
يف لعبة املبارزة
للمعاون �أول
زياد اجللبوط

تابع املعاون �أول زياد اجللبوط
م��ن امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة
حتكيمية يف
الع�سكرية دورة
ّ
لعبة املبارزة �أقيمت يف اململكة
العربية ال�سعودية.
وب��ع��د خ�ضوعه لالختبارات
ال�شفهية واخلطية ،نال املعاون
�أول اجللبوط �شهادة حكم دويل
يف لعبة املبارزة.
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�سباق يف الذكرى ال�سنوية
لإن�شاء املجل�س الدويل للريا�ضة الع�سكرية CISM
برعاية العماد جان قهوجي
ً
ممثال بالعميد
قائد اجلي�ش،
ج����ورج ال��ه��د ق��ائ��د امل��رك��ز
العايل للريا�ضة الع�سكرية
ب��ال��وك��ال��ة ,ن� ّ
�ظ��م امل��رك��ز
املذكور �سباق رك�ض مل�سافة 5
كلم .جرى ال�سباق مبنا�سبة
ال��ذك��رى ال�سنوية لت�أ�سي�س
امل��ج��ل�����س ال����دويل للريا�ضة
الع�سكرية ( ،)CISMوقد
انطلق العدا�ؤون من ثكنة
ميالد النداف (ف��وج مغاوير
البحر -عم�شيت) على م�سا ٍر
نهايته احلديقة العامة يف
جبيل.
ح�����ض��ر ان���ط�ل�اق ال�����س��ب��اق
�أم�ين ع��ام اللجنة الأوملبية
اللبنانية العميد املتقاعد
ح�سان ر�ستم ،وممثلون عن
قادة الأجهزة الأمنية وقوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة العاملة
يف لبنان ( ،)UNIFILوقائد
ف��وج مغاوير البحر و�ضباط
الريا�ضة وال��رم��ي يف اجلي�ش
ومم��ث��ل��ون ع��ن االحت����ادات
الريا�ضية اللبنانية ومن وفوج
الإط��ف��اء وال�صليب الأحمر
ال��ل��ب��ن��اين ،ورئي�سا بلديتي
جبيل وعم�شيت.
و�صل ع��دد امل�شاركني �إىل
وع��داءة من قطع
 1500ع� ّ�داء
ّ
اجلي�ش ووح��دات��ه والأج��ه��زة
الأم��ن��ي��ة وم��ن ق���وات الأمم
امل��ت��ح��دة امل ��ؤق��ت��ة يف لبنان
(� ،)UNIFILإىل �آخرين من
الإحت��ادات الريا�ضية والأندية
وط�ل�اب جامعات وم��دار���س
من جبيل وك�سروان وال�شمال
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وبريوت.
يف ال��ب��داي��ة ع��زف الن�شيد
الوطني اللبناين ،تاله ن�شيد
امل��ج��ل�����س ال����دويل للريا�ضة
الع�سكرية ( ،)CISMثم
ك��ان��ت �إ����ش���ارة االن��ط�لاق
من قبل ممثل العماد قائد
اجلي�ش العميد ج��ورج الهد
لفئة ال��ع�����س��ك��ري�ين ،وم��ن
قبل املقدم بول �صليبا لفئة
املدنيني .وقد جاءت النتائج
على النحو الآتي:
• فئة الع�سكريني (رجال):
الأول :العريف بالل عوا�ضة
من لواء امل�شاة الأ ّول.
الثاين :اجلندي نور �صبح من
فوج املد ّرعات الأ ّول.
الثالث :اجلندي �أول علي
�سويدان من لواء امل�شاة ال�سابع.
• فئة الع�سكريني (�سيدات):
الأوىل :ال��رق��ي��ب �أول منى
فح�ص م��ن املديرية العامة
لقوى الأمن الداخلي.
الثانية :الرقيب �أول لودي
يعقوب من املديرية العامة
لقوى الأمن الداخلي.
الثالثة :املفت�ش ثاين �ساندي
اجلعيتاين من املديرية العامة
للأمن العام.
• فئة الع�سكريني (�سيدات
:)UNIFIL
الأوىل� :سيلفيا غريكو.
الثانية� :سي�سي �سابيرتي.
الثالثة :ب�سميتا برادهان.
• فئة الع�سكريني (رج��ال
:)UNIFIL
الأول :بافيل تارا�سينكو.
الثاين� :سامويل �ساباكوال.

الثالث :خوزيه غونزالز.
• فئة املدنيني (ذكور 17-16
�سنة):
الأول :علي حلاف (حر).
الثاين :جو حداد من املدر�سة
املركزية جونية.
ال��ث��ال��ث :عمر جربيل من
نادي القلعة الريا�ضي.
• فئة املدنيني (�إن��اث 17-16
�سنة):
الأوىل :تاال �سالم من نادي
�إنرت ليبانون.
الثانية :متارا زين من نادي
�إنرت ليبانون.
الثالثة :كارمن مارينا من
املدر�سة املركزية جونية.
• فئة املدنيني (رجال 19-18
�سنة):
الأول :زكريا حروقي من
نادي �إنرت ليبانون.
ال��ث��اين� :أح��م��د ب���ردان من
نادي الإيليت للرك�ض.
الثالث :حمزة �صفا من نادي
الإيليت للرك�ض.
• فئة املدنيني (�سيدات 19-18
�سنة):
الأوىل :نور فرحات من نادي
الإيليت للرك�ض.
الثانية��� :س��ارة م��ف��رج من
جامعة �سيدة اللويزة.
الثالثة :م��اري حجيج من
نادي الإيليت للرك�ض.
• فئة املدنيني (رجال 34-20
�سنة):
الأول��� :ش��ادي احللبي من
نادي الإيليت للرك�ض.
الثاين :ر�ضوان نعمان (حر).
الثالث :حممد طبارة من

نادي الإيليت للرك�ض.
• فئة املدنيني (�سيدات 34-20
�سنة):
الأوىل� :ألني مرعب من نادي
الإيليت للرك�ض.
الثانية :ه��وري �سفيان من
نادي �إنرت ليبانون.
الثالثة :م��اري جو كفوري
من نادي الإيليت للرك�ض.
• فئة املدنيني (رجال 39-35
�سنة):
الأول :ن��ادر غنام من نادي
�إنرت ليبانون.
الثاين :فادي �صالح من نادي
الإيليت للرك�ض.
الثالث :غرغوار البيك من
نادي الإيليت للرك�ض.
• فئة املدنيني (�سيدات 39-35
�سنة):
الأوىل :جو�سلني عاكوم من
نادي الإيليت للرك�ض.
الثانية :رميا الرفاعي من
نادي الإيليت للرك�ض.
الثالثة :ملي�س خ�ضرا من
نادي الإيليت للرك�ض.
• فئة املدنيني (رجال 44-40
�سنة):
الأول :علي برجاوي من نادي
�إنرت ليبانون.
الثاين� :سامر �سليم (حر).
الثالث :جهاد برجي من
نادي الإيليت للرك�ض.
• فئة املدنيني (�سيدات 44-40
�سنة):
الأوىل :نهى بي�ضون من نادي
�إنرت ليبانون.
الثانية :نادين طبارة من
نادي الإيليت للرك�ض.

الثالثة :لينا ق�ضيب من
جمموعة �أ�صدقاء املغاوير.
• فئة املدنيني (رجال � 45سنة
وما فوق):
الأول :زهري ناجي من نادي
�إنرت ليبانون.

بطولة
اجلي�ش
يف التزلج
ب��رع��اي��ة العماد
جان قهوجي قائد
اجل��ي�����ش مم� ً
�ث�لا
ب��ال��ع��م��ي��د خ��ال��د
حمود قائد مدر�سة
ال��ت��زل��ج -الأرز،
�أق��ي��م��ت بطولة
اجلي�ش يف التزلج
للعام .2016
ويف ن���ه���اي���ة
ال��ب��ط��ول��ة� ،أق��ي��م
احتفال متّ خالله
ت�سليم الفائزين
اجلوائز.
وكانت النتائج
على النحو الآتي:

الثاين :علي مكي من نادي
�إنرت ليبانون.
الثالث� :أ�سعد رم�ضان من
نادي �إنرت ليبانون.
• فئة املدنيني (�سيدات � 45سنة
وما فوق):

�سباق التعرج الطويل لل�ضباط:
الرتبة
الإ�سم وال�شهرة
نقيب بحري
�أنطوين كنعان
نقيب
عطية �أبو حيدر
نقيب
رغيد �شلهوب
�سباق التعرج الطويل للرتباء والأفراد:
الرتبة
الإ�سم وال�شهرة
معاون �أول
�أندري جنم
عريف
رميون هيكل
جندي
�إيلي طوق
�سباق التعرج الق�صري لل�ضباط:
الرتبة
الإ�سم وال�شهرة
نقيب بحري
�أنطوين كنعان
نقيب
عطية �أبو حيدر
نقيب
رغيد �شلهوب
�سباق التعرج الق�صري للرتباء والأفراد:
الرتبة
الإ�سم وال�شهرة
معاون �أول
�أندري جنم
بطر�س طوق
عريف �أول
جندي
�إيلي طوق
�سباق العمق يف التزلج لل�ضباط:
الرتبة
الإ�سم وال�شهرة
نقيب
عطية �أبو حيدر
مالزم
رامي احلويك
يحي خليفة
مالزم �أول
�سباق العمق يف التزلج للرتباء والأفراد:
الرتبة
الإ�سم وال�شهرة
عريف
مارون اخلوري حنا
معاون
�أحمد كنعان
عريف
لواء �أبو غو�ش

الأوىل :نادين قلوط من نادي
�إنرت ليبانون.
الثانية� :إلغا طراد من نادي
الإيليت للرك�ض.
الثالثة :ت�يري��ز �سركي�س
(حر).

يف اخل��ت��امّ ،
�سلم العميد
جورج الهد الفائزين الك�ؤو�س
دروعا
قدم
ً
وامليداليات ،كما ّ
ت��ذك��اري��ة ع���رب���ون �شكر
وتقدير لكل م��ن :العميد
املتقاعد ح�سان ر�ستم (ممثل
اللجنة الأوملبيـة اللبنانيــة)،
ورئي�ســي بلديتــي جبيــل
وعـمـ�شـيــــت ،والـ�صـلـيــــب
الأحمــر اللبنانــي.

القطعة
القوات البحرية
فوج املغاوير
الغرفة الع�سكرية

الت�صنيف
الأول
الثاين
الثالث

التوقيت
 53.16د
 55.44د
 55.46د

القطعة
مدر�سة التزلج  -الأرز
مدر�سة التزلج -الأرز
مدر�سة التزلج-الأرز

الت�صنيف
الأول
الثاين
الثالث

التوقيت
 51.18د
 53.20د
 56.95د

القطعة
القوات البحرية
فوج املغاوير
الغرفة الع�سكرية

الت�صنيف
الأول
الثاين
الثالث

التوقيت
 48.66د
 48.75د
 48.95د

القطعة
مدر�سة التزلج-الأرز
مدر�سة التزلج-الأرز
مدر�سة التزلج-الأرز

الت�صنيف
الأول
الثاين
الثالث

التوقيت
 42.59د
 49.49د
 50.43د

القطعة
فوج املغاوير
فوج املغاوير
فوج املغاوير

الت�صنيف
الأول
الثاين
الثالث

التوقيت
 33.4د
 42.34د
 54.25د

القطعة
مدر�سة التزلج -الأرز
مدر�سة التزلج -الأرز
فوج املغاوير

الت�صنيف
الأول
الثاين
الثالث

التوقيت
 29.39د
 29.54د
 36.53د
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ريا�ضة

بطولة لبنان يف
التعرج الق�صري
�سباق ّ

اف��ت��ت��ح االحت����اد اللبناين
ل��ل��ت��ز ّل��ج ب��ط��والت��ه يف الأرز
ل��ل��م��و���س��م  2016ب�سباقني
للتعرج الق�صري للرجال وال�سيدات والنا�شئني ،ب�إ�شراف املندوب
ّ
الفنية يف الإحتاد.
الدويل القرب�صي فا�سلو كريياكو�س واللجنة
ّ
وقد �شاركت مدر�سة التز ّلج – الأرز يف ال�سباقني �إىل جانب 50
متزلجّ ً ا ومتزلجّ ة ّ
ت�صدر ترتيب بطولة
مثلوا الأندية الإحتادية.
ّ
ّ
كل من �آالن بحلق(فاريا مزار) ونعيم فنيانو�س
لبنان م� ّؤقتً ا
(فاريا مزار) عند النا�شئني والرجال وليتي�سيا حوري (الإحتاد

اللبناين للتز ّلج) عن ال�سيدات والنا�شئات.
التعرج الق�صري ،تبقى مرحلة �أخرية
وبعد انتهاء مرحلتني يف
ّ
ً
التعرج
الحقا يف املزار كفرذبيان ،يليها ثالث مراحل يف
تقام
ّ
الطويل.

اجلي�ش بطل لبنان للفئات العمرية يف �ألعاب القوى

ّ
نظم االحتاد اللبناين لألعاب القوى بطولة لبنان للفئات العمرية
يف اخرتاق ال�ضاحية ( 9200مرت رجال) وبطولة لبنان املفتوحة ل�سباق
ال�ضاحية مل�سافة  8كلم ،وذلك على ملعب مدر�سة اجلمهور.
وقد ّ
حل فريق اجلي�ش يف املركز الأ ّول على �صعيد الفرق يف كلتا
البطولتني.
� ّأما نتائج الع�سكريني فجاءت على ال�شكل الآتي:
املعاون �أ ّول ح�سني عوا�ضة من لواء احلر�س اجلمهوري يف املركزالأ ّول (بتوقيت  35.14د).
العريف عمر عي�سى من لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الثاين(بتوقيت  35.15د).
 الرقيب ح�سني قي�س من لواء امل�شاة الأ ّول يف املركز الثالث (بتوقيت  35.17د).ّ
فحل:
� ّأما يف بطولة لبنان املفتوحة ل�سباق ال�ضاحية مل�سافة  8كلم
 نادر جابر من نادي �إنرت ليبانون يف املركز الأ ّول (بتوقيت  29.51د). الرقيب ح�سني قي�س من لواء امل�شاة الأ ّول يف املركز الثاين (بتوقيت  29.56د).-اجلندي زاهر زهر الدين من لواء امل�شاة اخلام�س يف املركز الثالث (بتوقيت  30.02د).

�سيف املبارزة
واجلودو للنا�شئني

�صنّ ف اجلندي حممد حمزة من املركز العايل للريا�ضة
ثانيا يف بطولة لبنان الإفرادية للنا�شئني يف
الع�سكر ّيةً ،
لعبة �سيف املبارزة.
كذلك� ،صنّ ف اجلندي مي�شال ال�صوري من املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية يف املركز الثاين يف بطولة لبنان للفتيان يف لعبة اجلودو (وزن
 73كلغ).
ّ
ّ
ويف بطولة لبنان لل�شابات التي نظمها االحتاد اللبناين للعبة ،حازت حال ابنة العقيد
الركن حممد مو�سى امليدالية الذهبية الحتاللها املركز الأ ّول.

بطولة لبنان العامة
للحزام الأ�سود
يف التايكواندو

ح� ّ�ل فريق اجلي�ش يف املركز
اخلام�س يف النتيجة النهائية
يف بطولة لبنان للحزام الأ�سود
يف لعبة التايكواندو للعام 2015
والتي �شارك فيها خم�سة ع�شر
ً
فريقا.
ويف التفا�صيل ،ف��ق��د �صنّ ف
اجلندي مروان فار�س من املركز
العايل للريا�ضة الع�سكر ّية يف
املركز الثاين (حتت  87كلغ)،
ّ
فيما ّ
كل
حل يف املرتبة الثالثة
من:
املمددة خدماته حممد
• املجند
ّ
الربجي من لواء امل�شاة ال�ساد�س
(فوق  87كلغ).
املمددة خدماته عماد
• املجند
ّ
ج��اب��ر م��ن ل���واء امل�����ش��اة العا�شر
(حتت  74كلغ).
• اجل��ن��دي �أ ّول ج���ورج غالب
م��ن امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة
الع�سكرية (حتت  63كلغ).
• الرقيب �أ ّول حامت حنّ ا من لواء
امل�شاة الثاين (حتت  68كلغ).
• اجلندي ريان ال�صيفي من لواء
امل�شاة الثالث (حتت  54كلغ).

بطولة لبنان
للجودو
(فئة  34كلغ)

ّ
نظم نادي بودا ب�إ�شراف الإحتاد اللبناين
لبطولة لبنان من لعبة اجلودو (فئة 34
كلغ) ،وقد ّ
حلت مريا فتفت يف املركز
الأ ّول و�ألي�سار فتفت يف املركز الثالث
(وهما ابنتا امل�ؤهل �أ ّول �سعد فتفت من
ّ
امل�ستقل).
فوج الأ�شغال

�سباق احلواجز
مل�سافة  2كلم

نظمت قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة العاملة يف لبنان �سباق حواجز مل�سافة  2كلم� ،شارك فيه 27
ً
اخلا�صة وفوج املغاوير يف املركز الأ ّول ،وفريق لواء امل�شاة
فريقا ،وفاز يف نهايته فريق مدر�سة القوات
ّ
اخلام�س وامل�شاة التا�سع والتدخل ال�ساد�س يف املركز الثاين.

تكرمي
احلكم الأوملبي
�إبراهيم
عادل م�صطفى

مباريات
و ّدية
 ت����ب����ارىفريق اجلي�ش
ال����ل����ب����ن����اين
وف���ري���ق ن���ادي
�أب��ن��اء نبتون
ّود ًي���ا يف كرة
ال�����س��ل��ة على
جممع
ملعب
ّ
ال����رئ����ي���������س
العماد �إميل
حلود الريا�ضي
ال��ع�����س��ك��ري ،وف���از ف��ري��ق اجلي�ش
بنتيجة .65-68
 يف مباراة مماثلة� ،أقيمت علىجممع نهاد نوفل الريا�ضي يف
ملعب
ّ
ذوق مكايل ،تبارى فريقا اجلي�ش
ونادي الإحياء الريا�ضي ،وفاز الأخري
بنتيجة .55-58
 فاز فريق نادي عم�شيت الريا�ضيبنتيجة  1-2على ف��ري��ق اجلي�ش

يف امل��ب��اراة ال��ود ّي��ة التي �أقيمت يف
لعبة الكرة الطائرة على ملعب
جممع العماد مي�شال �سليمان يف
ّ
عم�شيــت.
 على ملعب ثكنة لواء احلر�ساجلمهوري �أقيمت مباراة ود ّي��ة يف
كرة القدم جمعت فريقه بفريق
نادي طرابل�س ،فاز بنتيجتها لواء
احلر�س اجلمهوري بنتيجة .2-5

���رم ق��ائ��د امل��رك��ز ال��ع��ايل
ك� ّ
للريا�ضة الع�سكر ّية احلكم
الأومل��ب��ي امل�صري ابراهيم عادل
م�صطفى .وذل��ك خ�لال ال��دورة
التحكيمية التي �أقامها الإحتاد
ّ
جممع الرئي�س
اللبناين ّللعبة يف
ّ
ال��ع��م��اد �إم��ي��ل حل���ود الريا�ضي
الع�سكري.
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طفولة
�إعداد :ماري الأ�شقر
اخت�صا�صية يف علم النف�س

هل ي�ست
طيع الطفل
احل��دي��ث
ال ���والدة أ�ن
يتفاعل مع
العامل املحيط
ب �ه ،و�أن
ي�ستعمل كل
حوا�سه؟ و
هل �صحيح
�أنه يالحظ
كل ما يدور
حوله؟

كيف
يتفاعل
الر�ضيع
مع العامل املحيط به؟
وي�شم
ي�سمع ويرى
ّ

ال يحتاج الطفل �إىل �أكرث من ب�ضع
ث���وان بعد والدت���ه لي�صبح ق���اد ًرا على
مالحظة كل ما يجري حوله .فهذا
وي�شم
الكائن ال�صغري ي�سمع ،وي��رى
ّ
الروائح التي حتيط به .واملده�ش �أنه قادر
على ت�سجيل �أف�ضليات .فهو مثلاً ينتبه
ب�شكل ملفت �إىل �صوت �أمه �أكرث من
�أي �صوت �آخر ،ويهتم بالوجوه �أكرث من
ال�صور الثابتة .و�سوف تنده�شني عندما
يوما بعد يوم ب�أنه يتطور فعلاً
ت�شعرين ً
لي�صبح �أك�ثر حيوية و�إثبا ًتا لوجوده.
تطوره
لكن عليك �ألاّ تن�سي �أب� ً�دا �أن
ّ
ريا ب�سلوكك
وتفاعله يت�أثران كث ً
حياله .ولكي ينمو طفلك� ،إ�صغي
�إليه واتبعي حد�سك يف التفاعل معه.
فللتوا�صل بني الأم والطفل الدور الأ�سا�سي
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وتطور تفاعله مع املحيط.
يف منو ال�صغري
ّ
ويف ما يلي كيفية تعاطي طفلك
الر�ضيع مع حوا�سه اخلم�س:
• الب�صر:
ي�ستطيع الطفل ر�ؤي��ة كل الأ�شياء،
ريا
طاملا �أن��ه��ا لي�ست قريبة منه كث ً
بحيث يحتاج �إىل ع�شرين �أو حتى
ليميزها بو�ضوح .ذلك
ثالثني �سنتمرتًا
ّ
تكيف العني �ضعيف عنده �إىل
�أن
ّ
حبه
ّ
حد ما ،وال بد �أنك الحظت عدم ّ
الأ�ضواء القوية ،لكنه ي�ستخدم حا�سة
الب�صر ب�براع��ة يف ظ��ل �أ���ض��واء خافتة،
وت�ستوقفه الأ�شياء والوجوه التي حتيط
به وبخا�صة الوجوه املتحركة التي وبعد
�أ�سابيع قليلة من والدته ،ت�صبح مال ًذا
ل��ه ،فهو يتمتّ ع بالنظر �إليها لوقت
طويل .و�إذا الحظ مثلاً �أن � ّأمه تتكلم،

ركز نظره على عينيها ال على
ّ
فمها .كما ولو �أنه يريد بذلك
امل�ضي بحديثها
ت�شجيعها على
ّ
الذي يجعل عينيها تتحركان
وحتركان �أع�ضاء وجهها� .إنه
ّ
ي��ح��ب ال��ن��ظ��ر �إىل ه���ذا املنظر
اجلميل.
• ّ
ال�شم:
ي�����س��ت��ط��ي��ع ال��ط��ف��ل اب���ت���داء
م��ن ال��ي��وم اخل��ام�����س ل��والدت��ه،
التعرف �إىل رائ��ح��ة �أم���ه� ،سواء
ك��ان متكئً ا على عنقها �أو
جاثما يف ح�ضنها .وهو يتعلم
ً
ب�سرعة ك��ب�يرة التمييز بني
خمتلف الروائح حتى ولو كان
الفارق بينها �ضئيلاً  .كذلك
با�ستطاعته التعرف �إىل العطر
ال���ذي ت�ضعه �أم���ه ع���ادة .وكم
من �أم تلج�أ �إىل تهدئة طفلها
ع��ن ط��ري��ق و���ض��ع قطعة من
مالب�سها بجانبه .فهو ما �أن
متعر ًفا
ي�شم رائحة عطرها حتى يهد�أ،
ّ
أحبها.
بذلك �إىل رائحة طاملا ّ
�شمها و� ّ
ومن الأ�سباب الرئي�سة التي جتعل الطفل
عاجزًا عن النوم ب�سرعة تغيري الأغطية
وحتديدا تغيري رائحة
تعود عليها،
ً
التي ّ
هذه الأغطية ،لذلك عليك االهتمام
بهذه الناحية يف حال �أ�صبح قليل النوم
متقلبا.
ً
• اللم�س:
ما من طفل �إال ويحب «الهدهدة»
ً
متلهفا �إىل ح�ضن
الناعمة ،لذلك جنده
متعلما بنف�سه كل احلركات
�أم��ه،
ً
ت�سهل عليه اال�سرتخاء،
املنا�سبة التي
ّ
م�ستمتعا مبالم�ستها .وهو � ً
يحب
أي�ضا
ً
ّ
�أوق���ات االغت�سال واللعب ب��امل��اء .وقد
تالحظني خالل الأ�شهر الأوىل �أنه يحاول
مالم�سة الأ�شياء حتى لو مل ي�ستطع

جيدا �أن
�أن ي�صل �إليها ،لكن اعلمي
ً
لنموه
مالم�سة الأ�شياء ���ض��رورة ما�سة
ّ
احل�سي واحلركي .ومن ال�ضروري مثلاً
�أن يالم�س الأر���ض التي مي�شي عليها
ّ
فالتعلم بالن�سبة �إليه يبد�أ عن
حافيا،
ً
طريق اللم�س.
• ال�سمع:
با�ستطاعة الطفل �سماع كل �شيء
حتى قبل �أن يولد .فهو بالإ�ضافة �إىل
�سماع دق���ات قلبك ،ي�سمع � ً
أي�ضا
الأ�صوات اخلارجية ،لذلك ي�ستح�سن
�سماع �صوت �أم��ه �أك�ثر من �أي �صوت
�آخر .فما �أن ي�سمع �صوتها حتى يهد�أ
ويكف عن ال�صراخ .وبعد ثالثة �أ�سابيع،
ي�صبح مبقدوره متييز �صوتها من دون �أن

التعرف �إىل �صوت
يراها ،كما ي�ستطيع
ّ
وال��ده �إذا ك��ان ي�سمعه ب�شكل دائم
خالل احلمل.
ه���ل ت��ع��ل��م�ين �أن ط��ف��ل��ك م��ول��ع

باملو�سيقى؟ �أجرى بع�ض االخت�صا�صيني
جتربة �أثبتت �أن با�ستطاعة الطفل
التعرف �إىل قطعة مو�سيقى كان قد
يرا خ�لال ف�ترة احلمل،
�سمعها ك��ث� ً
وتبينّ لهم �أن الطريقة الف�ضلى لتهدئة
الطفل تق�ضي ب�إ�سماعه هذه القطعة
تعود اال�ستماع �إليها من قبل.
التي ّ
ّ
يكف عن
فهو ما �أن ي�سمعها حتى
م�صغيا
ال�صراخ ،ويفتح عينيه ويديه
ً
بهدوء .ون�ستطيع القول �إنه ابتدا ًء من
ال�شهر الثاين ،يكون الطفل قد و�صل �إىل
متاما،
مرحلة ي�سمع فيها كالكبار
ً
مييز الأ�صوات والكلمات ،مما
ال بل ّ
ميهد �أمامه الطريق الكت�ساب اللغة
ّ
الأم ب�سهولة فائقة مع كل تعقيداتها
و�صعوبتها.
• الذوق:
ق��د تنده�شني ع��ن��دم��ا تعلمني �أن
طفلك ذ ّواق ل��ل��م��أك��والت ،فخاليا
التذ ّوق تنت�شر يف كل فمه يف حني �أ ّنها
حم�صورة عند الإن�سان النا�ضج بالل�سان.
مييز يف �أيامه الأوىل
وي�ستطيع الطفل �أن ّ
املر �أو املالح ،و�إذا كان الأطباء
احللو من ّ
ين�صحون الأم التي تر�ضع طفلها بعدم
�أكل امللفوف والب�صل والهليون ،فل ّأن
طعما يف احلليب
هذه الأطعمة ترتك
ً
يحبه الطفل.
قد ال ّ
�أم���ا �إذا ك���ان يتناول
احلليب اال�صطناعي،
ّب�ر ع��ن
ف�����إن����ه ����س���ي���ع� رّ
ً
الحقا عندما
�أف�ضلياته
تتنوع الأطعمة التي
يتناولها.
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة
�إعداد:
�شما�س
فيليب ّ

 400.000لرية لبنانية

العنوان.:

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

�شــروط امل�سابقة

اجلائزة

اال�سم.:

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

الهاتف.:

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

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

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

 «م�سابقة الكلمات املتقاطعة».• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف
ثكن اجلي�ش يف جميع املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول � 25آذار .2016
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تس
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1ـ ن��ب��ع احل��ن��انّ � ،أم���ي،
�أفق ًيا:
املحبة.
احلنونة
ّ
2ـ دول��ة �أوروب��ي��ة ،دول��ة �أوروب��ي��ة ،لعبة
ريا�ضية.
3ـ عامل ومكت�شف فرن�سي ،اكمال
العمل ،نل�صق ال�شيء� ، ،شحذ ال�سكني.
4ـ يف ال��ق��م��ي�����ص ،م��ر���ش��دي��� ،ش� ّ�ب��اك
بالأجنبية ،اال�سم الثاين لرئي�س وزراء
ياباين راحل نال نوبل.
5ـ �أحد ال�شهور ،نهجم� ،سجنت ،بلدة يف
ال�شمال.
6ـ �أمري ،من و�سائل التنقالت والريا�ضة،
اال�سم الثاين لالعب كرة قدم �أمريكي
�سابق ،من �أع�ضاء اجل�سم.
7ـ خ�صب ،مدينة يف �شمال العراق ،ا�سم

عائلة املمثة امل�صرية هالة �صدقي ،حفر
الأر�ض.
8ـ يحدد النظر اىل� ،ضد عط�شان ،فريق
كرة قدم كويتي.
9ـ �سريع ،امل�ضجر� ،أوالد فالن.
�صب
10ـ من �أ�سماء القمر� ،شهر هجريّ ،
املاء بكرثة ،عا�صمة �آذربيجان.
11ـ مدينة فرن�سية ،زعيم �صيني راحل،
حبنا.
نهر بني من�شوريا وكورياّ ،
بدد ،ع�شائر ،املرور ،نهر يف �سيبرييا
12ـ ّ
الو�سطى.
أقدم خدمة �أو ن�صيحة� ،ضرب باليد،
13ـ � ّ
تابع.
14ـ رق��اد ،ح��رف ج��ر ،عا�صمة دول��ة يف
�أمريكا الو�سطى ،خبز ياب�س.

15ـ جماعة ،لعبة ريا�ضية ،حرف ن�صب،
�شقيق الأب.
16ـ بلدة يف ق�ضاء جبيل ،من �صفاته
ت��ع��اىل ،اال���س��م ال��ث��اين لرئي�س فرن�سي
راحل.
17ـ من الأل��وان ،فيلم لفاتن حمامة،
معتمد.
18ـ دولة افريقية� ،ضمري مت�صل ،الهي،
طينّ احلائط� ،سرج غري معقر.
19ـ �أبويها ،ان��اء كبري ،قائد ا�سطول
بحري.
20ـ عا�صفة بحرية ،كاتب فرن�سي
راحل ،مرف�أ يف الهند ،يطوف حول.
21ـ ي�صنع من العنب ،عا�صمة عربية،
والية �أمريكية.

1ـ ���ص��اح� ،أح��د ال�شهور،
عمود ًيا:
ت�صنع منه التماثيل.
2ـ رتبة ع�سكرية ،مرف�أ �سوداين على
البحر الأحمر ،رجع عن.
ي�شددون على الغرمي ،تعتق ،يجري يف
3ـ ّ
العروق ،فيل�سوف �أملاين.
4ـ قادم ،ممثلة م�صرية راحلة عملت
مع معظم املمثلني الكبار ،يد الثوب،
مدينة �سورية.
5ـ جمل �سريع ال�سري ،والية �أمريكية.
6ـ عا�صمتها بلفا�ست ،مانحا.
ي���ردد ال��ق��ول،
7ـ للنهي،
ّ
راج�������ع ،ي��ح��م��ل��ه ك��ل
�شخ�ص ،غزال.

8ـ من �أن��واع املو�سيقى� ،شاعر لبناين
راحل ا�شتهر مبالحمه ،ادراك الروائح.
ج�ص ،اختيار وانتخاب.
تعمرّ ،
9ـ ّ
يلح� ،أم��ري وهيئتي ،نعلم ،عال
10ـ
ّ
وارتفع.
ردت على ،ثقب االبرة ،ورك� ،أ�سرع
11ـ ّ
الرجل.
12ـ الهة ال��زواج عند قدامى امل�صريني،
عيون املياه ،قبائل افريقية.
13ـ يخ�صك ،نقر�أ ،ريق ،فريدا.
ّ
وت�صلب يف ر�أي���ه ،خلق،
14ـ ع��ار���ض

للتمني� ،أمتّ العمل ،كبري يف العمر.
15ـ عا�صمة �آ�سيوية ،م�ؤ ّلف مو�سيقي
فرن�سي.
16ـ �أثر يف ال�شيء ،عا�صمة �آ�سيوية� ،شاعر
�أموي.
17ـ اال�سم الثاين ل�شاعر غنائي لبناين،
والية �أمريكية ،نهر يف ايطاليا.
18ـ مت�شابهان ،ح��رف عطف ،دول��ة
�آ�سيوية ،قائد روماين.
19ـ ي�ستمدون �شعاع ،ننفتل ونرجع
ورق.
ب�سرعة،
ابي�ض� ،ضعف ّ
ّ
20ـ يقرتب ،والية �أمريكية
م�����ش��ه��ورة ب��امل��ح��م��ي��ات
الطبيعية.
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• املعاون �أول علي زريق
لواء امل�شاة ال�ساد�س.
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• الرقيب حممد م�صطفى
لواء امل�شاة الثاين ع�شر.
• رميا كركي معلوف
بيت ال�شعار  -املنت.
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النيل
�أوتاوا
احرتام
�أحوال
ان�سان
�أريج
باخ
برامز
تران�سكي
تبنني
جنة
جورنال
ح�شد
خ�صر
خناجر
دانوب
دنيا
زاوية

�سمر
�سوربون
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• �أوجني يون�سكو:
م�ؤلف فرن�سي روماين
الأ�صل (1909ـ .)1994
م��ن �أب����رز م�سرحيي
م�سرح ال�لا معقول،
باال�ضافة اىل ال�سخرية.
• ديالن توما�س:
�شاعر من ويلز (1914
ـ  .)1953كتب �شعرا
ي��ع��ت�بر م����ن �أك��ث�ر
الأ����ش���ع���ار ع��اط��ف��ي��ة
وب��ل�اغ����ة .ت����ويف يف
نيويورك وه��و يف �أوج
�شهرته.
• يوهان�س فريمري:
ر�سام هولندي (1632
ـ  .)1675يعترب من
�أك�بر م�صوري القرن
ال�سابع ع�شر يف �أوروبا.
ل��ه م�شاهد طبيعية
رائعة.
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�سهلة احلل

�صعبة احلل

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

اال�ستهداف ال�صحيح
ال�صفات العديدة التي يجب �أن يدركها اجلندي ،ح�سن
�صحيح �أ ّنه من بني ّ
ال�سالح و�إتقان الرمايةّ ،
ودقة الت�صويب و�إ�صابة الهدف� ،إ ّال � ّأن ذلك ال
ا�ستعمال ّ
يتم خبط ع�شواء� ،إمنا وفق مبادىء و�شروط وتعليمات ،فتوجيه الر�صا�ص �إىل
ّ
الإن�سان لي�س كتوجيهه �إىل اخل�شب وال�صخر والرتاب ،وت�صويب فوهات املدافع يف
اجتاه �أودية يختبىء فيها املعتدون ،لي�س كت�صويبها يف اجتاه حقل رماية ،حيث
ال ن�سمح لأنف�سنا ب�إطالق النار قبل الت�أكد من خلو املكان وحميطه من �أي
كائن حي.
ّ
اجلي�ش اللبناين ،وهو اجلي�ش املنظم احلديث ،امللتزم القوانني الدولية والأحكام
الإن�سانية ،ال ميكن �أن ي�ستخدم ال�سالح �إال يف �سبيل الدفاع عن وطنه وحماية
ّ
وكلنا يتذكر � ّأن قادة وحداته الأوىل يف الفرتة املتزامنة مع بدايات
مواطنيه،
احلرب العاملية الثانية ،قد ا�شرتطوا على القوات املنتدبة التي التحقوا بها� ،أنه ال
ميكن �أن ي�ستخدموا �أ�سلحتهم �إال لغاية حماية �أبناء بلدهم ،ولي�س يف �سبيل
امل�شاركة يف املهمات الأخرى التي ال دخل لهم بها ،والتي ينوي املنتدب تنفيذها
من �ضمن �صراعات دولية خا�صة به.
خ�صو�صا عند احلدود
�ضد الإرهاب،
ويف احلرب املعا�صرة التي يخو�ضها جي�شنا ّ
ً
ال�شرقية ،نعود لنحيي ارتباطنا مب�صلحة بالدنا و�أمنها من جهة ،و�إىل ح�سن
الت�سديد ماد ًيا ومعنو ًيا ،وجدية التعامل مع الأهداف اخلبيثة لهذا الإرهاب من
ريا ما ن�سمعها خالل ذلك هي،
جهة �أخ��رى .والكلمة الع�سكرية التي كث ً
ّ
اال�ستهداف :ا�ستهدفت مدفعية اجلي�ش مراكز امل�سلحني ...ا�ستهدفت دورية
ّ
الت�سلل ليلاً عرب املحاور اجلبلية.
عددا من الإرهابيني كانوا يف معر�ض
ع�سكرية ً
بحد ذاتها ،بل �إ ّنه يح�صل متزامنً ا
يتم بداعي الرغبة يف الرماية ّ
اال�ستهداف هنا ال ّ
مع ر�صد متوا�صل للأخطار ،و�سهر دائم على �أمن الرتاب الوطني ،ودراية تامة
بامل�صلحة العامة.
هذا ال�سلوك ،ميثل جز ًءا من املناقبية العريقة للجي�ش اللبناين ،والتي طاملا
ميزته عن �سائر جيو�ش العامل ،ون�سجت بينه وبني �أهله املواطنني ،و�شائج املحبة
ّ
والتعاون والت�ضامن ،وقبل كل �شيء الثقة املتبادلة ،وهي ال�سالح الأم�ضى يف
مواجهة � ّأي ا�ستهداف للوطن.
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