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جوالت القائد 20

تفّقد قائد اجلي�ش قاعدة رياق اجلوية وفوج التدخل الثاين 

واللواء اللوج�صتي، وقد جال يف عدٍد من املراكز الع�صكرية، 

موؤكًدا اأن الأو�صاع الأمنّية حتت ال�صيطرة، واأّن اجلي�ش لديه 

ال�صتقرار  وحماية  الإرهاب،  مواجهة  على  القدرة  كامل 

الوطني مبعزل عن الظروف املحيطة بالوطن.

ح�صوره،  ويف  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

التقاعد  على  املحال  الأركان  رئي�ش  اجلي�ش  قيادة  كّرمت 

اللواء الركن وليد �صلمان، يف احتفال اأقيم يف مق�صف مبنى 

الركن  اللواء  حديًثا  املعّي  الأركان  رئي�ش  وح�صره  القيادة 

حامت مالك، واأع�صاء املجل�ش الع�صكري، وكبار ال�صباط.

امل�صهد ب�صكل جذري يف جرود  اآب 2014 واليوم، تغرّي  بي 

عر�صال وراأ�ش بعلبك والقاع. تلك اجلرود التي كانت تعّج 

وملخططاتهم  لهم  مقربة  اليوم  باتت  الإرهابيي،  باألوف 

اجلهّنمية. دماء ال�صهداء وبطولتهم جعلت اجلي�ش ميتلك 

زمام املبادرة، ويعلن اأّن حدودنا مقفلة يف وجه الإرهاب...
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خاللها  جرى  زيارة  يف  كبارة  حممد  النائب  يرافقه  ميقاتي  جنيب  الرئي�ش  مقبل  الوزير  ا�ستقبل 

ا يف مدينة طرابل�ش. التداول يف الأو�ساع الراهنة، ل �سّيما الأمنية خ�سو�سً

ال�ساحة  وتثبيت ما يقوم به اجلي�ش على  لتاأييد  الزيارة هي  باأّن  اللقاء،  اإثر  الرئي�ش ميقاتي  واأعلن 

وقد  اأرا�سيه.  كل  على  ولبنان  للمواطنني  حمايًة  اللبنانية 

ا اإىل عّدة موا�سيع، اأبرزها يتعّلق بالق�سايا الأمنّية  تطّرقنا اأي�سً

ل �سّيما مو�سوع املوقوفني، ومن بينهم اأهلنا يف طرابل�ش.

بها  يقوم  التي  اجلهود  ميقاتي  الرئي�ش  ثّمن  اخلتام،  ويف 

الوزير مقبل حلماية املوؤ�س�سة الع�سكرية.

وختم وزير الدفاع لقاءاته با�ستقبال رئي�ش املجل�ش القت�سادي 

والجتماعي روجيه ن�سنا�ش الذي اأطلعه على ما يقوم به من 

جهد لتفعيل ن�ساط املجل�ش، كما نقل له دعوة للم�ساركة 

املقبل  الأول  ت�سرين  من  اخلام�ش  يف  �سيقام  الذي  املوؤمتر  يف 

برعاي�ة الرئي�ش متام �سالم يف ال�سراي احلكوم�ي.

ا�ستقباالت 

الوزير
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الرئي�ش العماد مي�صال �صليمان

يزور وزير الدفاع الوطني

نائب  �سليمان  مي�سال  العماد  ال�سابق  اجلمهورية  رئي�ش  زار 

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

يف مكتبه يف الوزارة، وبحثا يف الأو�ساع العامة. 

... والرئي�ش

جنيب ميقاتي

وزير الدفاع الوطني 

وقائد اجلي�ش 

يبحثان �صوؤوًنا 

اأمنّية وع�صكرّية

الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  اجتمع 

يف  مقبل،  �سمري  الوطني  الدفاع  وزير 

اجلي�ش  قائد  م��ع  خمتلفة،  اأوق���ات 

منه  واّط��ل��ع  قهوجي  ج��ان  ال��ع��م��اد 

خمتلف  يف  الأمنية  الأو���س��اع  على 

جرود  يف  �سّيما  ل  اللبنانية،  املناطق 

التي  املواقع  وبع�ش  وبعلبك،  عر�سال 

لبع�ش  حا�سًما  اجلي�ش  فيها  تدّخل 

الإ�سكالت.

موا�سيع  اإىل  البحث  تطّرق  كما 

ت��ت��ع��ّل��ق ب��اح��ت��ي��اج��ات اجل��ي�����ش، 

خا�سة  اإداري���ة  ���س��وؤون  اإىل  بالإ�سافة 

الع�سكرية. باملوؤ�س�سة 



وزير الدفاع الإ�صباين

 يزور الريزة ويتفّقد كتيبة بالده يف اجلنوب

ا�ستقبل نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الدفاع الوطني �سمري 

 Pedro ال�سّيد  الإ�سباين  نظريه  ال��وزارة،  يف  مكتبه  يف  مقبل 

امل�سوؤولني  كبار  من  ع�سكري  وف��ٍد  راأ���ش  على   Morines
 Milagros ال�سيدة  الإ�سبانية  ال�سفرية  ترافقه  ال���وزارة،  يف 

Hernando وامللحق الع�سكري يف ال�سفارة.
واأعلن الوزير مقبل باأّن اللقاء كان اإيجابًيا، ُبحثت خالله 

مواجهة  يف  البلدين  تعاون  واإمكانات  املنطقة،  يف  الأو�ساع 

على  ال�سوري  النزوح  تداعيات  اإىل  بالإ�سافة  الإره��اب،  خطر 

لبنان، وامل�ساعدات التي ميكن اأن تقّدمها اإ�سبانيا  للم�ساهمة 

يف معاجلة هذه الق�سية.

ا�ستعداد  عن  بالإعراب  كلمته  ا�ستهّل  الذي   Pedro الوزير 

�سروره  وعرّب عن  اأمكن،  اللبناين مبا  مل�ساعدة اجلي�ش  بالده 

للعودة اإىل لبنان ولزيارة القّوات الإ�سبانية التي حتتفل هذا العام 

بالذكرى العا�سرة لوجودها فيه... وقال: »اأخربين الوزير مقبل 

اأن لبنان ممنت للجهود التي تبذلها اإ�سبانيا، ونحن على علم 

يوؤّثر  الذي  اأمنه  ل�سمان  الوطن  يبذلها هذا  التي  باجلهود  ا  اأي�سً

ب�سكل مبا�سر على اأمننا جميًعا يف اأوروبا«.

اأجل  من  الن�سال  ب��اأن  البلدين  لدى  قناعة  هناك  وتابع: 

جتمعنا،  اأم��ور  هي  �سعبينا،  وتطّور  والعدالة  وال�سالم  احلّرية 

ونحن �سن�ستمّر يف هذا امل�سار ملتزمني بهذه املهّمة التي نقوم 

بها يف لبنان... 

ومن الريزة، انتقل الوزير الإ�سباين اإىل اجلنوب لتفّقد كتيبة 

دي  ميغيل  قاعدة  يف  ال�»يونيفيل«،  اإط��ار  يف  العاملة  ب��الده 

�سريفانت�ش، مقّر قيادة القطاع ال�سرقي يف �سهل بالط، يرافقه 

ال�»يوينفيل«  لقّوات  العام  والقائد  اإ�سبانيا  و�سفرية  رفيع  وفد 

القطاع  قائد  ا�ستقباله  يف  كان  وقد  بريي.  مايكل  اجلرنال 

اأغوادو،  األفريدو دي  ال�سرقي يف القّوات الدولية اجلرنال الإ�سباين 

القطاع، يف ح�سور قائد قطاع جنوب  ال�سّباط يف هذا  وكبار 

النبطية  حمافظ  خليل،  اأبو  �سربل  الركن  العميد  الليطاين 

حممود املوىل وفعاليات.

ا�ستقباالت 

الوزير
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وزير الدفاع الوطني ي�صتقبل �صفرية الوليات املّتحدة الأمريكية

الوطني  الدفاع  وزير  ا�ستقبل 

الأ���س��ت��اذ ���س��م��ري م��ق��ب��ل، يف 

�سفرية  ال�����وزارة،  يف  مكتبه 

الأمريكية  املّتحدة  الوليات 

ريت�سارد  اإل��ي��زاب��ي��ت  ال�سّيدة 

الع�سكري  امللحق  يرافقها 

 Ulises V. ال��ك��ول��ون��ي��ل 

.Calvo

البحث  اللقاء  خالل  وج��رى 

ويف  ال���ّراه���ن���ة،  الأو����س���اع  يف 

امل�������س���اع���دات الأم��ريك��ي��ة 

معّدات  من  للجي�ش  املرتقبة 

واأ���س��ل��ح��ة وذخ����رية وت��دري��ب. 

»اأن  ريت�سارد  ال�سفرية  واأّكدت 

�سمود اجلي�ش وما يحّققه على 

مواجهة  يف  القتال  جبهات 

على  بالدها  يحّفز  الإره���اب 

متابعة دعمه مبا يلزم«. 
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... وال�صفري الرو�صي

الك�سندر  ال�سّيد  الرو�سي  ال�سفري  مقبل  ال��وزي��ر  ا�ستقبل 

ال�سفارة،  يف  اجلديد  الع�سكري  امللحق  يرافقه  زا�سبيكني 

عتاد  ل�سراء  رو�سيا  مع  املوّقعة  العقود  حول  البحث  متحور  وقد 

واأ�سلحة للجي�ش بتمويل من هبة املليار دولر ال�سعودية، بعدما 

اأّكد الوزير مقبل عقب اللقاء  توقف العمل بهذه الهبة. وقد 

�سة  للموؤ�سّ الالزمة  احلاجات  تاأمني  مبالحقة  »�سيهتم  اأّنه 

الع�سكرية والتي ت�سّمنتها العقود املربمة، يف القريب العاجل«.

... وال�صفري الإيراين

فتحعلي  حممد  ال�سيد  الإيراين  ال�سفري  مقبل  الوزير  ا�ستقبل 

بروتوكولية  زي��ارة  يف  ال�سفارة،  يف  الع�سكري  امللحق  يرافقه 

متّنى خاللها بقاء اجلي�ش اللبناين على ما هو عليه من القّوة 

وحماربة  واملواطنني  الوطن  عن  للدفاع  واجلهوزية  والتما�سك 

الإرهاب. وجرى خالل اللقاء البحث يف التطّورات وامل�ستجدات 

اأنَّ  ختامه  يف  الإي��راين  ال�سفري  اأكّد  وقد  والإقليمّية،  املحلّية 

اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية تقف اإىل جانب لبنان بوحدته 

و�سيادته وا�ستقالله... 

... وال�صفرية القرب�صية

القرب�سية  ال�سفرية  مقبل  �سمري  الوطني  الدفاع  وزير  ا�ستقبل 

على  الأو���س��اع  يف  معها  وبحث  راف��ت��ي،  كر�ستينا  ال�سيدة 

ال�ساحتني املحلّية والقليمّية، بالإ�سافة اإىل التعاون الع�سكري 

بني البلدين.

وقال الوزير مقبل بعد اللقاء اإنه مّت تقومي الق�سايا التي كانت 

فوكايد�ش  كري�ستوفورو�ش  القرب�سي  نظريه  مع  بحث  مدار 

خالل الزيارة الأخرية التي قام بها لقرب�ش.

... وم�صت�صار وزارة الدفاع 

الربيطانية ل�صوؤون ال�صرق الأو�صط

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني م�ست�سار وزارة الدفاع الربيطانية 

ال�سفري  يرافقه  بيكيت  توما�ش  اللواء  الأو�سط  ال�سرق  ل�سوؤون 

ال�سفارة. يف  الع�سكري  وامللحق  �سورتر  ال�سّيد هوغو  الربيطاين 

وقد جرى عر�ش �سامل لالأو�ساع الّراهنة على ال�ساحتني املحلّية 

والإقليمّية، وحلاجات اجلي�ش اللبناين امللّحة يف هذه املرحلة.



... واملمّثلة ال�صخ�صية لالأمي العام لالأمم املّتحدة

اجتمع وزير الدفاع الوطني �سمري مقبل مع املمّثلة ال�سخ�سية 

لالأمني العام لالأمم املّتحدة يف لبنان ال�سيدة �سيغريد كاغ يف 

�سّيما  الّراهنة ول  الأو�ساع  الوزارة، وبحث معها يف  مكتبه يف 

الأمنّية منها.

ونّوه الوزير مقبل عقب الجتماع »بالن�ساطات التي تقوم بها ال�سيدة كاغ مل�سلحة املوؤ�س�سة الع�سكرية ولبنان، موؤّكًدا اأّنها 

اأبدت كل الهتمام بتلبية حاجات اجلي�ش«.

من جهتها، نّوهت ال�سيدة كاغ باأداء اجلي�ش اللبناين على م�ستويي القيادة والعنا�سر، وقالت: »نحن ندين لهم بالكثري، 

ا على �سعيد املجتمع الدويل«. ولفتت اإىل اأنه »مّت التطّرق اإىل م�ساألتني تتعّلقان ب�سمان  لي�ش على �سعيد لبنان فح�سب، بل اأي�سً

ا�ستمرار اجلي�ش اللبناين يف القيام بالعمل املمتاز الذي ي�سطلع به. الأوىل ترتبط مبطالبه، وهي مطالب حمددة ومتوا�سعة و�سرورية 

ميكن تلبيتها«. اأما امل�ساألة الثانية، فهي اأهمية ا�ستمراره يف اأداء مهّماته ويف احل�سول على الدعم الكامل... 

ا�ستقباالت 

الوزير
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... وقائد القّوات امل�صّلحة الأندوني�صية مع وفد

ا�ستقبل الوزير مقبل قائد القّوات امل�سّلحة الوطنية الأندوني�سية 

اجلرنال غاتوت نورمانتيو Gatot Nurmantyo على راأ�ش وفد 

يف  العامة  الأو�ساع  يف  البحث  اللقاء  خالل  وجرى  ع�سكري، 

لبنان واملنطقة. 

العاملة  الأندوني�سية  الوحدة  جهود  على  مقبل  الوزير  واأثنى 

اأهمّية  موؤّكًدا  لبنان،  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  �سمن 

تعزيز العالقات الثنائية بني اجلي�سني اللبناين والأندوني�سي ملا 

فيه م�سلحة البلدين ال�سديقني.

... وقائد قّوات الأمم املتحدة املوؤقتة 

الأمم  قوات  قائد  مقبل  �سمري  الوطني  الدفاع  وزير  ا�ستقبل 

يف  ب��ريي،  مايكل  مي�سال  اجل��رنال  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة 

الأركان  رئي�ش  نائب  جانبيه  حممد  الركن  العميد  ح�سور 

زيارة هي  ال�»يونيفيل«، يف  لدى  ق احلكومة  ومن�سّ للعمليات 

الأوىل لبريي بعد ت�سّلمه مهّماته اجلديدة.

بعمل  تتعّلق  نقاط  ع��ّدة  اإىل  التطّرق  اللقاء  خالل  وج��رى 

ال�»يونيفيل« يف جنوب لبنان. 

... ووزير ال�صحة

ا�ستقبل الوزير مقبل وزير ال�سحة العامة النائب وائل اأبو فاعور، 

وبحثا يف التطّورات املحّلية.







ا�ستقباالت 

القائد
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قائد اجلي�ش ي�صتقبل �صفراء

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

الريزة، �سفرية هولندا ال�سيدة Hester Somsen، وبحث معها 

بني  التعاون  وعالقات  واملنطقة،  لبنان  يف  العامة  الأو�ساع  يف 

اجلي�سني اللبناين والهولندي.

الإيراين  ال�سفري  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل  نف�سه،  ال�سياق  ويف 

العقيد  الع�سكري  امللحق  يرافقه  فتحعلي  حممد  ال�سيد 

حممد ر�سا مريزائي، وال�سفري امل�سري الدكتور حممد بدر الدين 

الدين  ح�سام  العقيد  الع�سكري  امللحق  يرافقه  زايد  م�سطفى 

 Aftab حم�سن علي ح�سن، و�سفري جمهورية باك�ستان ال�سيد

حممد  العقيد  الع�سكري  امللحق  يرافقه   Ahmad Kawkar
يو�ساف ماليك.

�سفرية هولندا 

ال�سفري الإيراين

ال�سفري الباك�ستاينال�سفري امل�سري



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 12376

... وقائد القوات امل�صّلحة الأندوني�صية

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، قائد القوات 

 Gatot Nurmantyo اجلرنال  الأندوني�سية  الوطنية  امل�سّلحة 

الأو�ساع  يف  البحث  وجرى  مرافق.  ع�سكري  وفد  راأ���ش  على 

بالتعاون  تتعّلق  موا�سيع  ويف  واملنطقة،  لبنان  يف  العامة 

الع�سكري والأمني بني جي�سي البلدين، بالإ�سافة اإىل مهّمات 

الوحدة الأندوني�سية العاملة �سمن قوات الأمم املتحدة املوؤقتة.

... ووفًدا من وزارة 

اخلارجية الأمريكية لل�صوؤون ال�صيا�صية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش نائب وزير اخلارجية الأمريكية لل�سوؤون 

ال�سيا�سية ال�سيد Thomas Shannon على راأ�ش وفٍد مرافق، يف 

ح�سور �سفرية الوليات املّتحدة ال�سيدة اإليزابيت ريت�سارد. وتطّرق 

الأمريكية  امل�ساعدات  وبرنامج  العامة،  الأو�ساع  اإىل  البحث 

املقّررة للجي�ش اللبناين.

... وم�صت�صار وزارة الدفاع 

الربيطانّية ل�صوؤون ال�صرق الأو�صط

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش يف مكتبه، م�ست�سار وزارة الدفاع 

 Thomas Beckett ال�سيد  الأو�سط  ال�سرق  ل�سوؤون  الربيطانية 

 .Hugo Shorter ال�سفري  ح�سور  يف  مرافق،  وف��ٍد  راأ���ش  على 

بالإ�سافة  والإقليمية  اللبنانية  الأو�ساع  يف  املجتمعون  وبحث 

برنامج  ا  خ�سو�سً البلدين،  جي�سي  بني  التعاون  عالقات  اإىل 

امل�ساعدات الربيطانية املقّدمة للجي�ش اللبناين يف جمال �سبط 

احلدود الرّبية.

... واأمي عام املجل�ش الأعلى اللبناين- ال�صوري

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

ال�سوري الأ�ستاذ ن�سري خوري وبحث معه يف الأو�ساع على احلدود 

اللبنانية – ال�سورية.
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النائبان اأنطوان �سعد وهرني حلو

النائب �سامي اجلمّيل النائب مروان حمادة

... ونّواًبا

ا�ستقبل قائد اجلي�ش الّنواب ال�سادة: اأنطوان �سعد وهرني حلو، 

مروان حمادة، و�سامي اجلمّيل يرافقه املحامي �سا�سني �سا�سني. 

وتناول البحث التطّورات الراهنة والأو�ساع العامة يف البالد.

... ووزير ال�صحة العامة 

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي، يف مكتبه، وزير ال�سحة 

العامة النائب وائل اأبو فاعور وعر�ش معه اآخر امل�ستجدات.

... ونقيب اأطباء بريوت

ا�ستقبل العماد قهوجي نقيب اأطباء بريوت الربوف�سور رميون 

�سايغ على راأ�ش وفٍد مرافق.



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 14376

وفد من 

جمعية 

امل�ساريع 

اخلريية 

الإ�سالمية

رئي�س 

بلدية 

البرية - 

عكار 

مع وفد

الفنانة 

جنوى كرم

املعتمد 

البطريركي 

يف رو�سيا

وفد من 

املجل�س 

البلدي 

لبلدة 

عندقت

ال�سيد 

دودو العبد 

والإعالمية 

غادة عيد

... ووفوًدا دينّية

اأبر�سية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم  ا�ستقبل العماد قهوجي، املعتمد البطريركي يف رو�سيا املطران نيفون �سيقلي، وراعي 

اإرميا عّزام. كما ا�ستقبل وفًدا من جمعية امل�ساريع اخلريية الإ�سالمية برئا�سة  الأرثوذك�ش املطران اأنطونيو�ش ال�سوري، والأب 

ال�سيخ ح�سام الدين قراقرية.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من املجل�ش البلدي لبلدة عندقت برئا�سة املهند�ش عمر 

م�سعود، ورئي�ش بلدية البرية – عكار ال�سيد حممد وهبي مع وفٍد من اأع�ساء املجل�ش البلدي وخماتري البلدة.

... وفاعليات 

بلدية

ا�ستقبل العماد قهوجي ال�سيد دودو العبد والإعالمية غادة عيد، والفنانة جنوى كرم. ...ووفوًدا





ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان

العدد 16376

وفود ع�صكرية 

لدى رئي�ش الأركان 

ال�صابق و�صخ�صيات

الأرك���ان  رئي�ش  ا�ستقبل 

وليد  الركن  اللواء  ال�سابق 

�سلمان، يف مكتبه يف الريزة، 

الغانّية  الرّبية  القوات  قائد 

 Obed Boamah ال���ل���واء 

Akwa على راأ�ش وفد مرافق، 
العالقات  يف  البحث  وج��رى 

الثنائية بني جي�سي البلدين، 

وم��ه��ّم��ة ال���وح���دة ال��غ��ان��ّي��ة 

الأمم  قّوات  اإطار  يف  العاملة 

املّتحدة املوؤقتة يف لبنان.

الركن  ال��ل��واء  وا�ستقبل 

مراقبة  بعثة  رئي�ش  �سلمان 

الهدنة التابعة لالأمم املتحدة 

 Arthur ال��ل��واء   UNTSO
عدد  يرافقه   David Gawn
امل�ست�سارين.  ال�سباط  م��ن 

رئي�ش  نائب  ا�ستقبل  كما 

يف  ال���دويل  ال��ت��ع��اون  مكتب 

 HU اللواء  ال�سيني  اجلي�ش 

ع�سكري،  وف��ٍد  راأ����ش  على 

�سبل  يف  البحث  ج��رى  حيث 

الع�سكري  التعاون  تفعيل 

ب���ني اجل��ي�����س��ني ال��ل��ب��ن��اين 

وال�سيني.

وال��ت��ق��ى رئ��ي�����ش الأرك����ان 

املّتحدة  الأمم  ق���ّوات  ق��ائ��د 

ال��ل��واء  ل��ب��ن��ان  امل��وؤق��ت��ة يف 

قائد القوات الرّبية الغانّية

نائب رئي�س مكتب التعاون 

الدويل يف اجلي�س ال�سيني

رئي�س بعثة مراقبة الهدنة 

التابعة لالأمم املتحدة

قائد قّوات الأمم املّتحدة 

امللحق  الع�سكري الباك�ستاين

امللحق الع�سكري الرو�سي

النائب الوليد �سّكرية

... وفاعليات بلدية

دور  اأعربت عن تقديرها  وفوًدا بلدية  الأركان،  التقى رئي�ش 

اجلي�ش يف احلفاظ على الأمن وال�ستقرار، و�سّمت الوفود: رئي�ش 

املجل�ش  من  وفٍد  مع  الدكا�ش  جوزف  ال�سيد  العقيبة  بلدية 

البلدي، ورئي�ش بلدية �سارون ال�سّيد ملحم البّنا مع وفٍد مرافق، 

ورئي�ش بلدية بكيفا ال�سيد فا�سل فّيا�ش مع وفد من اأع�ساء 

املجل�ش البلدي.

رئي�س 

بلدية 

العقيبة 

مع وفد



17 العدد 376

معه  وب��ح��ث  ب��ريي  مايكل 

بني  التعاون  تفعيل  �سبل  يف 

وال�»يونيفيل«. كما  اجلي�ش 

امللحق  من  كٍل  مع  عر�ش 

العقيد  الرو�سي  الع�سكري 

 ،Ratmir Gabbasov
وامل����ل����ح����ق ال��ع�����س��ك��ري 

حممد  العقيد  الباك�ستاين 

تفعيل  �سبل  مايك،  يو�ساف 

التعاون الع�سكري.

الّنواب  ا�ستقبل  كذلك، 

�سّكرية،  ال��ول��ي��د  ال�����س��ادة: 

وهبه،  واأم���ني  �سعد  اأن��ط��وان 

ون�سال طعمه،  زهرمان  خالد 

الأو���س��اع  يف  معهم  وب��ح��ث 

الراهنة. والتقى اللواء الركن 

ال�سحة  وزي��ر  ��ا  اأي�����سً �سلمان 

العامة النائب وائل اأبو فاعور، 

اإر�سالن  طالل  جميد  والأم��ري 

مع وفد.

رئي�ش  ن��ائ��ب  زّواره،  وم��ن 

ال�سراكي  التقدمي  احلزب 

رئي�ش  ياغي،  دري��د  الأ�ستاذ 

ال�سيد  امل��دين  التاأثري  ملتقى 

ال�سّقال يرافقه الدكتور  فهد 

ن�����زار الأع��������ور، اخل���ب���ري يف 

الدكتور  العامة  ال�سيا�سات 

رابطة  من  وفد  ال�سايغ،  زياد 

امل�سّلحة،  ال��ق��وات  ق��دام��ى 

وعائلة النقيب ال�سهيد فرا�ش 

احلكيم.

النائبان خالد زهرمان ون�سال طعمه

الأمري جميد طالل اإر�سالن 

مع وفد

وزير ال�سحة العامة 

النائب وائل اأبو فاعور

النائبان اأنطوان �سعد واأمني وهبه

نائب رئي�س احلزب التقدمي الإ�سرتاكي

الدكتور زياد ال�سايغ

رئي�س ملتقى التاأثري املدين

وفد من رابطة قدامى القوات امل�سّلحة

رئي�س 

بلدية 

بكيفا

مع وفد

رئي�س 

بلدية 

�سارون 

مع وفد



اجتماع  الريزة،  يف  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  تراأ�ش 

مع  مدين   - ع�سكري  تعاون  م�سروع  لإدارة  العليا  اللجنة 

ال�سيدة  الهولندية  ال�سفرية  ح�سور  يف  الهولندية،  ال�سلطات 

والهيئات غري  الدول  بع�ش  Hester Somsen، وممّثلني عن 
املدين   – الع�سكري  التعاون  برنامج  امل�ساركة يف  احلكومية 

 .CIMIC
وقد ُعر�ست خالل الجتماع الن�ساطات التي مّت تنفيذها من 

املقبلة وفق احلاجات  املرتقبة للمرحلة  والن�ساطات  امل�سروع، 

توجيهاته،  اللجنة  اأع�ساء  العماد قهوجي  زّود  وقد  والأولويات. 

جهود  ودعم  الوطني  ال�سعيد  على  الربنامج  اأهمّية  موؤّكًدا 

على  الإيجابية  وانعكا�ساته  الإرهاب،  مكافحة  يف  اجلي�ش 

الأماكن  يف  ا  خ�سو�سً التنمية،  وجم��الت  املواطنني  اأو�ساع 

ال�سعوب  بني  العالقة  تعزيز  يف  اإ�سهامه  جانب  اإىل  النائية، 

ال�سديقة وال�سعب اللبناين. كما توّجه قائد اجلي�ش بال�سكر 

اإىل ال�سلطات الهولندية وجميع الدول والهيئات امل�ساركة يف 

الربنامج املذكور.

ن�ساطات 

القيادة

العدد 18376

قائد اجلي�ش يرتاأ�ش اجتماع اللجنة العليا 

لإدارة م�صروع التعاون الع�صكري - املدين

مع ال�صلطات الهولندية





يف قاعدة رياق وفوج التدخل الثاين

يف  والع�سكريني  بال�سباط  لقائه  خالل 

قاعدة رياق اجلوية وفوج التدخل الثاين، 

الوحدات  بجهود  قهوجي  العماد  ن��ّوه 

ا�ستقرار  على  للحفاظ  الع�سكرية 

اأّن  واأّك��د  مواطنيها،  وطماأنة  املنطقة 

اأولوية اجلي�ش يف ظّل الأزمات املتالحقة 

وال�سراعات  العربي  العامل  ي�سهدها  التي 

هي  اأر���س��ه،  على  والإقليمية  الدولية 

خمتلف  من  وحت�سينه  لبنان  حماية 

الإره���اب  خطر  �سّيما  ول  الأخ���ط���ار، 

وخمّططاته الإجرامية.

مي�سك  اجلي�ش  اأّن  على  القائد  و�سّدد 

متاًما بزمام املبادرة على جميع الأرا�سي 

ال�ستباقي  الأم��ن  عرب  �سواء  اللبنانية، 

ل�سرب  املبا�سر،  العمالين  التدّخل  اأو 

احل��دود  على  الإره��اب��ّي��ة  التنظيمات 

يف  واأف��راده��ا  �سبكاتها  على  والق�ساء 

من  يح�سل  ما  اأّن  اإىل  واأ���س��ار  ال��داخ��ل. 

على  اإطالًقا  يوؤّثر  لن  حملّية،  جتاذبات 

يف  اجل��ي�����ش  دور 

الوطن  �سون وحدة 

�������س���ات���ه،  وم���وؤ����سّ

على  واحل����ف����اظ 

الأمني  ال�ستقرار 

الذي يعترب ركيزة 

القت�ساد الوطني.

وخ����ت����م ق���ائ���د 

اجل��ي�����ش داع���ًي���ا 

ال��ع�����س��ك��ري��ني 

ال���س��ت��ث��م��ار  اإىل 

للو�سائل  الأق�سى 

املتوافرة،  واملعّدات 

وت����ك����ث����ي����ف 

النوعي  ال��ت��دري��ب 

ل���رف���ع م�����س��ت��وى 

ج���ه���وزي���ت���ه���م 

القتالية، لفًتا اإىل 

القيادة  جهد  اأّن 

ين�سب حالًيا على 

ت���اأم���ني ط��ائ��رات 

اإىل  بالإ�سافة  للجي�ش،  حديثة  وطّوافات 

والأعتدة  الثقيلة  الأ�سلحة  من  املزيد 

قدراته  تعّزز  اأن  �ساأنها  التي من  املتطّورة 

القتالية واللوج�ستية.

... ويف اللواء اللوج�ستي

قهوجي  العماد  تفّقد  لح��ق،  وقت  يف 

حيث  كفر�سيما،  يف  اللوج�ستي  اللواء 

واّط��ل��ع  واأق�����س��ام��ه،  مديرياته  يف  ج��ال 

ع��ل��ى ���س��ر ال��ع��م��ل يف م�����س��اغ��ل��ه. ثم 

جوالت 

القائد

العدد 20376

قائد اجلي�ش 

يتفّقد قاعدة رياق 

اجلوّية وفوج 

التدخل الثاين 

واللواء اللوج�ستي

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  تفّقد 

وفوج  اجلوية  رياق  قاعدة  قهوجي، 

التدخل الثاين واللواء اللوج�ستي، وقد 

الع�سكرية،  املراكز  من  عدٍد  يف  جال 

معطًيا  فيها  العمل  �سري  على  واّطلع 

توجيهاته.



وزّودهم  والع�سكريني  بال�سباط  اجتمع 

التوجيهات الالزمة.

اجلهود  على  اجلي�ش  قائد  اأثنى  وق��د 

ال��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا ال���ل���واء ل��ل��ح��ف��اظ على 

املتوافرة  والأ�سلحة  الأع��ت��دة  �سالحّية 

الأق�سى  ال�ستثمار  وتاأمني  اجلي�ش،  لدى 

بني  التكامل  اأهمّية  على  م�سّدًدا  لها، 

للوحدات  والإدارية  اللوج�ستية  اجلهوزية 

الع�سكرية، و�سرورة مواكبة امل�ساعدات 

بالتدريب  تباًعا  اجلي�ش  يت�سّلمها  التي 

وال�سيانة الالزمتني.

وع��ل��ى ���س��ع��ي��د م��ه��ّم��ات امل��وؤ���س�����س��ة 

بالعملية  اجلي�ش  قائد  نّوه  الع�سكرية، 

النوعّية الدقيقة والحرتافية التي نّفذتها 

قّوة من مديرية املخابرات )2016/9/22(، 

يف  داع�����ش«  »اأم���ر  توقيف  اإىل  واأّدت 

البالد  جّنب  م��ا  احل��ل��وة،  ع��ني  خمّيم 

دموية  تفجرات 

مع  املوقوف  كان 

له  تابعة  �سبكة 

يف  تنفيذها  ب�سدد 

العديد من املناطق 

اللبنانية.

وخ��ت��م ال��ع��م��اد 

م��وؤّك��ًدا  قهوجي 

الأو������س�����اع  اأن 

حتت  الأم���ن���ّي���ة 

واأن  ال�����س��ي��ط��رة، 

اجلي�ش لديه كامل القدرة على مواجهة 

الوطني  ال�ستقرار  وحماية  الإره����اب، 

مبعزل عن الظروف املحيطة بالوطن.
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ترقية 

العميد الركن 

حامت مّلك 

اإىل رتبة لواء ركن 

وتعيينه 

ا للأركان رئي�سً

ا لالأركان. ُرّقَي العميد الركن حامت ماّلك اإىل رتبة لواء ركن، وُعنّي رئي�سً

ويف ما يلي نبذة عن �سرته الذاتية:

• ولد يف حارة جندل – ق�ساء ال�سوف بتاريخ 1959/10/16.
• تطّوع يف اجلي�ش ب�سفة تلميذ �سابط بتاريخ 1978/6/12.

الرتقية  يف  وتدّرج   ،1980/8/1 اعتباًرا من  برتبة مالزم  احلربية  الكّلية  تخّرج من   •
حتى رتبة لواء ركن اعتباًرا من 2016/9/30.

• حائز اإجازة جامعّية يف العلوم الع�سكرية، ويتقن اللغتني الفرن�سية والإنكليزية.

• تابع عّدة دورات درا�سية يف الداخل، ويف فرن�سا والأردن واجلمهورية العربية ال�سورية.
اآمر �سرية، رئي�ش فرع، قائد مقر عام منطقة،  • توىّل وظائف قيادّية خمتلفة منها: 
رئي�ش ق�سم يف منطقة، قائد منطقة اجلنوب بالوكالة، قا�ٍش منفرد يف منطقتي بروت 

واجلنوب، رئي�ش هيئة �سوؤون التوجيه والإعالم الع�سكري.

من  اللبناين  ال�ستحقاق  اجلنوب،  فجر  الوطنية،  الوحدة  الآتية:  الأو�سمة  حائز   •
الوطني  الأرز  ية،  الف�سّ الدرجة  من  الع�سكري  التقدير  والثالثة،  والثانية  الأوىل  الدرجات 

من رتبة فار�ش، امليدالية التذكارية للموؤمترات للعام 2002، الفخر الع�سكري من الدرجة 

ية، الأرز الوطني من رتبة �سابط ومكافحة الإرهاب. الف�سّ

• حائز تنويه العماد قائد اجلي�ش وتهنئته عّدة مّرات.
• متاأهل من ال�سيدة يا�سمني ماّلك وله ثالثة اأولد.

ترقية

العدد 22376





كلمة العماد قهوجي

قائد  العماد  األقى  ثّم  الوطني،  بالن�سيد  الحتفال  افتتح 

اجلي�ش كلمة ا�ستهلها بالقول:

نلتقي اليوم يف هذا احلفل العائلي لنكّرم رفيق ال�سالح، اللواء 

الركن وليد �سلمان لإحالته على التقاعد، وهو من دون اأدنى 

ع�سكرييه  ووجدان  اجلي�ش  �سمر  يف  مكّرًما  �سيبقى  �سّك، 

كيف  العيون،  اأمام  ماثلة  امل�سّرفة  م�سرته  و�ستبقى  كافة، 

ل، وهو الذي اأم�سى ثالًثا واأربعني �سنة من الت�سحية والعطاء يف 

خدمة هذه املوؤ�س�سة، مقاتاًل �سلًبا يف امليدان، وم�سوؤوًل فاعاًل يف 

مديرية املخابرات، وقائًدا مميًزا للكّلية احلربية، ن�ساأت على 

لالأركان  ا  رئي�سً ثّم  ال�سباط،  تالمذة  دورات  من  العديد  يديه 

امل�سوؤولية  اأثبت خاللها جدارته بتحّمل  لنحو خم�ش �سنوات، 

القيادية، واأغنى اجلي�ش بعلمه وخربته وثقافته وفكره، فاألف 

�سكر لك اأّيها الرفيق العزيز.

الركن  ال��ل��واء  اإىل  متوّجًها  واأ���س��اف 

�سلمان:

اأن  لقد كان من ح�سن حظ القيادة، 

ال�سابقة، هذه  نعمل مًعا خالل املرحلة 

اأ�سعب  املرحلة التي واجه فيها اجلي�ش 

كان  فلبنان  تاأ�سي�سه،  منذ  التحديات 

حاولت  اإرهابية  هجمة  اأخطر  اأم��ام 

وال�سرقية،  ال�سمالية  ح��دوده  اجتياح 

على  يغلي  الداخلي  الو�سع  كان  فيما 

والتعقيدات  الفئوية  الع�سبيات  ن��ار 

ال�سيا�سية وجنون ال�سراعات الإقليمية، 

ن�سمح  مل  ذل���ك،  مقابل  يف  لكّننا 

اإىل  حلظة  تت�سّلل  اأن  الياأ�ش  لكلمة 

لها  جتد  اأن  ال��رتّدد  ولكلمة  نفو�سنا، 

و�سمدنا  �سربنا  بل  قامو�سنا،  يف  مكاًنا 

التجارب  ك��اأ���ش  وجت��ّرع��ن��ا  و�سهرنا، 

متا�سك  على  حافظنا  اأن  النتيجة  فكانت  ومّرها،  بحلوها 

اجلي�ش وانت�سرنا على الإرهاب يف اأكرث من معركة وموقعة 

اإىل حروب  ا�ستدراجه  ومنعنا  الوطن  وبالتايل حمينا  بطولية، 

اجلوار، وحافظنا على احلّد املعقول من عمل موؤ�س�سات الدولة، 

على الرغم من ا�ستمرار ال�سغور الرئا�سي لنحو �سنتني ون�سف.

وتابع قائاًل:

اأيها ال�سديق العزيز، اإّن املوؤ�س�سة الع�سكرية التي كّر�سَت لها 

اأغلى �سنوات العمر، واأعطيتها كّل جهدك ووقتك، وعملت 

لن  والإخال�ش،  التفاين  مبنتهى  وتقّدمها  رفعتها  اأجل  من 

تكون اإّل كما عهدتها، املوؤ�س�سة الوطنية الأوىل التي نفتخر 

وي�سعون  جميًعا  اللبنانيون  بها  ويعتز  اإليها،  بالنتماء  نحن 

مفرتق  كّل  عند  الإن��ق��اذي  ودوره��ا  باأدائها  ثقتهم  كامل 

خطر. وكْن على ثقة باأنها �ستبقى بيتك الدافئ وعائلتك 

مًعا،  اأر�سيناه  ال��ذي  النهج  على  اأمينة  و�ستّظل  املخل�سة، 

منا�سبة

العدد 24376

قيادة اجلي�ش تكّرم اللواءالركن �سلمان

العماد قهوجي: 

املوؤ�س�سة �ستبقى بيتك وعائلتك 

والأمانة يف يد خري خلف خلري �سلف

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ويف ح�سوره، 

كّرمت قيادة اجلي�ش رئي�ش الأركان املحال على التقاعد 

اللواء الركن وليد �سلمان، يف احتفال اأقيم يف مق�سف مبنى القيادة وح�سره رئي�ش الأركان 

املعّي حديًثا اللواء الركن حامت ملك، واأع�ساء املجل�ش الع�سكري، وكبار ال�سباط.
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لدماء �سهدائها  ووفاًء  والوطني،  الع�سكري  اإرثها  حفاًظا على 

خمتلف  يف  رجالها  لت�سحيات  كما  الأب��ط��ال،  وجرحاها 

امليادين واحلقول.

وختم كلمته بالقول:

الركن  اللواء  اجلديد  الأرك��ان  رئي�ش  يد  يف  اليوم  اأمانتك 

فهنيًئا  �سلف،  فيه خر خلٍف خلر  اأرى  الذي  حامت ماّلك، 

له بتوّليه هذا املن�سب، وكّل التوفيق والنجاح لك يف حياتك 

العامة، ر�سوًل للجي�ش يف املوقف ال�سجاع والكلمة ال�سواء.

درًعا  �سلمان  الركن  لّلواء  قهوجي  العماد  �سّلم  ذلك،  بعد 

�سة. تكرميًيا، عربون تقدير مل�سرته الطويلة يف خدمة املوؤ�سّ

كلمة اللواء الركن �سلمان

بدوره قال اللواء الركن �سلمان:

�سيدي العماد، ح�سرة ال�سباط

اأنني تهّيبت املوقف لدى كتابة  اأن اأعرتف  اأودُّ  بادئ ذي ِبدء 

هذه الكلمات القالئل التي اإن عرّبت، فهي تعرّب عن م�ساعر 

على  الع�سكرية  اخلدمة  من  تاريخ  بها  حِفَل  ومكنوناٍت 

مدى ثالٍث واأربعني �سنة بالتمام والكمال يف موؤ�س�سة ال�سرف، 

املوؤ�س�سُة  هذه  الوطنية.  الكرامة  موؤ�س�سة  العنفوان،  موؤ�س�سة 

التي اأعطيتها من كياين ووجداين، ومن كلِّ ما وَهَبني اإياه 

مل  التي  الوفية  وهي  واإمكانات...  قدراٍت  من  وجل  عزَّ  اللُه 

كما  فح�سنتني  ومعنوياتي،  كرامتي  حفِظ  يف  يوًما  تبخل 

حت�سن جميع �سباِطها ورتبائها واأفرادها وموظفيها املدنيني، 

كالأّم احلنون...

واأ�ساف قائاًل: 

احلا�سرين  ال�سباط،  الزمالء  اأو�سي  اأن  اأوّد  املنا�سبة،  هذه  يف 

منهم والغائبني، ببذِل الغايل والنفي�ش يف �سبيل احلفاظ على 

احلفاظ  وبالتايل  كان،  تهديٍد  اأي  من  و�سونها  املوؤ�س�سة  هذه 

يبقى  ال�سرور، كي  وطننا احلبيب وحمايته من جميع  على 

منارًة فريدًة يف ال�سرق... فحذارِ من الرتاخي والإهمال والتبعية 

والرتهان والنق�سامات، فكّلها تودي بنا اإىل الهاوية، وعندئٍذ 

يلعننا التاريخ وتلعننا الأجيال التي �ستاأتي بعدنا...

اأْن  اأود  ولكن  كثًرا،  الكالَم  اأطيَل  لن  العماد،  �سيدي 

اأتوّجه اإليكم بجزيل ال�سكر والمتنان على كلِّ ما بذلتموه 

�سخ�سًيا،  اأجلي  ومن  اجلي�ش،  موؤ�س�سة  اأجل  من  جهود  من 

املدر�سة احلربية،  مًعا يف  بداأت عندما كّنا  فِرحلتي معكم 

التاأ�سي�سية يف الوليات املتحدة  زميلني و�سديقني، ثمَّ يف الدورة 

�ُسّدة  تبّواأمت  و�ساقٍة  طويلٍة  رحلٍة  وبعد  ث��ّم،  الأمركية... 

�سرف  يل  فكان  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  راأ���ش  على  امل�سوؤولية 

اخلدمة حتت قيادتكم املبا�سرة كمدير للتعليم، ثم كقائٍد 

على  اجلي�ش  لأركان  كرئي�ٍش  ثّم  ومن  احلربية،  للكّلية 

مدى خم�ِش �سنوات ونّيف.

الفرتة،  تلك  طوال  بيننا  �سادا  اللذين  والتاآخي  التعاون  اإّن 

وكان  املوؤ�س�سات،  عمل  �سعيِد  على  ُيحتذى  منوذًجا  كانا 

من  بعيًدا  اجلي�ش  واإبقاء  القيادة  وحدة  يف  البالغ  الأثر  لذلك 

التجاذبات واملهاترات...

اإىل  بال�سكر  �سلمان  ال��رك��ن  ال��ل��واء  ت��وّج��ه  اخل��ت��ام،  ويف 

خلفه  اإىل  توّجه  كما  ال�سحة...  له  متمنًيا  قهوجي  العماد 

التوفيق يف عمله... واختتم  اللواء الركن ماّلك متمنًيا له 

الحتفال بقطع قالب حلوى وتبادل الأنخاب.





قائد اجلي�ش:

اأبعدنا كرة الّنار عن لبنان

كلمته  يف  قهوجي  ال��ع��م��اد  اع��ت��رب 

يف  النخبة  دورات  من  هي   1982 دورة  اأن 

بلقائكم،  فخور  اأن��ا  وق��ال:  اجلي�ش، 

�سباط دورة ال��1982 دورة املالزم اأول عفيف 

دورتنا  اإب��ن  فهو  الله،  رحمه  معيقل، 

اآخر  رابًطا  اأوجد  ما  وهذا   ،)1976 )دورة 

دائًما  كنت  لقد  دورتكم.  وبني  بينها 

اجلميلة،  العائلية  اللقاءات  على  اأ�سّر 

والقطع  والوحدات  ال��دورات  �سّباط  بني 

ت�ستمّر  اأن  يهّمنا  اإذ  عائالتهم،  واأف��راد 

ومتوا�سلة.  متينة  بينها  ال��ع��الق��ات 

واأ�ساف: اأريد اأن اأقول كلمة من القلب، 

دورات  اأف�سل  من  ال��82  دورة  اأّن  اأعتقد 

ا�سة  احل�سّ امل��راك��ز  فمعظم  اجلي�ش، 

ي�سغلها  الأمنية  والأج��ه��زة  اجلي�ش  يف 

باأن  ن��ّوه  واإذ  ال���دورة...  ه��ذه  من  �سباط 

الأمنّية  الأجهزة  رفد معظم  قد  اجلي�ش 

قوى  عام  مبدير  ورّحب  جمّلني،  ب�سباط 

الأمن الداخلي، ومدير عام الأمن العام، 

رّحب  كما  امل��دين،  الدفاع  عام  ومدير 

ا باأع�ساء املجل�ش الع�سكري. اأي�سً

لبنان  يف  الأم��ن  ���س��وؤون  اإىل  نظرة  ويف 

املنطقة  اأّن  تعرفون  ق��ال:  واملنطقة، 

ال��ت��ك��ّه��ن  مي���ك���ن  ول  حت������رتق، 

احلروب  اإليه  �ستوؤول  ومبا  مب�ستقبلها 

بالن�سبة  الأه��ّم  لكّن  فيها،  امل�ستعلة 

النار  كرة  اإبعاد  من  متكّنا  اأننا  اإلينا 

وجهود  جهودكم  بف�سل  لبنان  عن 

واأوؤّك��د  والع�سكريني.  ال�سّباط  جميع 

لكم اأن الو�سع الداخلي حتت ال�سيطرة، 

وي�ساركني يف ذلك حتًما قادة الأجهزة 

الأمنّية. نحن ن�سيطر على الو�سع ول�سنا 

اأن  يعني  ل  وه��ذا  �سي،  اأي  من  خائفني 

ما  ال�سوري  اجل��رح  لأن  انتهت  احل��رب 

زال ينزف وتداعياته توؤّثر علينا، لكني 

مم�سوك  الو�سع  باأّن  واأطمئنكم  اأعود 

القول  وب��الإم��ك��ان  ك��ب��ر.  ح��ٍد  اإىل 

مواجهة  يف  العامل  دول  اأف�سل  من  اإننا 

الإرهاب، وذلك باعرتاف الدول الأجنبية 

معنا.  وتتعاون  تواجهه  التي  وال�سديقة 

اجلي�ش  و�سع  اأن  ا  اأي�سً اجلميع  اأطمئن 

والأجهزة الأمنّية ممتاز، بعد اأن حّققت 

اإجنازات كبرة يف مكافحة الإرهاب، 

ال�سديقة  ال��دول  ثقة  مو�سع  جعلها  ما 

التي �سارعت اإىل تقدمي امل�ساعدات لنا.

وقال قائد اجلي�ش اإّن معظم دول العامل 

من�سغلة مب�ساكلها الداخلية ول تعر 

يجب  لذلك  ال�سغر،  وطننا  اإىل  انتباًها 

اأنف�سنا  على  الأوىل  بالدرجة  نعتمد  اأن 

جميع  اأدعو  واأنا  بلدنا،  عن  الدفاع  يف 

اإعداد: نينا عقل خليل

رفاق ال�سالح
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قائد اجلي�ش يف ع�ساء دورة 1982:

اأبعدنا كرة الّنار عن لبنان

والو�سع الداخلي حتت ال�سيطرة

اأقام �سّباط دورة »امللزم اأول ال�سهيد عفيف 

معيقل« ع�ساًء �ساهًرا يف نادي ال�سباط- جونيه، 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ح�سره 

املدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم 

ب�سبو�ش، املدير لعام للأمن العام اللواء عبا�ش 

العميد  امل��دين  الدفاع  عام  مدير  ابراهيم، 

الركن  اللواء  الأرك��ان  رئي�ش  خطار،  رميون 

وليد �سلمان، اأع�ساء املجل�ش الع�سكري، مدير 

املخابرات العميد الركن كميل �ساهر، و�سباط 

من الدورة مع عقيلتهم.



والت�سحية  العمل  من  املزيد  اإىل  ال�سباط 

مررنا  لقد  طويلة.  زالت  ما  الطريق  لأن 

بالكثر من ال�سعوبات، اإّل اأّنني مقتنع 

امل�ساكل  تخّطي  على  ق���ادرون  باأننا 

اإنني  قائاًل:  وتابع  املقبلة.  وال�سعاب 

وعائالتهم،  ال�سباط  ب��وج��ود  �سعيد 

اخلدمة  يف  هم  من  جهود  نقّدر  ونحن 

الفعلية منكم كما من اأحيلوا على 

امل�سرة،  نهاية  لي�ش  فالتقاعد  التقاعد، 

لذلك  ج��دي��دة،  مرحلة  ب��داي��ة  ب��ل  ل 

التقدميات  م�ستوى  حت�سني  اإىل  ن�سعى 

اأ�سا�سي  جزء  هو  فاملتقاعد  النوادي...  يف 

املجتمع  وم��ن  اللبناين  املجتمع  من 

خالل  من  ق��ائ��اًل:  وختم  الع�سكري. 

معنى  جيًدا  اأع��ي  ال�سخ�سية،  جتربتي 

مي�سي  فال�سابط  اجلي�ش،  �سمن  الإلفة 

اأكرث من ن�سف حياته يف هذه املوؤ�س�سة، 

من  خروجه  املمكن  غر  من  وبالتايل 

من  ُوجدت  وقد  الع�سكرية،  احلياة  جو 

قدماء  رابطة  تعلمون  كما  ذلك  اأجل 

القوى امل�سلحة ومكتب املتقاعدين. 

تنظيم  ح�سن  على  اأهّنئكم  اأخًرا، 

اإىل  اأع���اد  ال���ذي  العائلي  ال��ل��ق��اء  ه��ذا 

من  جميلة  و���س��وًرا  م�ساهد  ذاك��رت��ي 

وهذه  ال�سباب. هذا هو جي�سنا،  مرحلة 

بها  نفتخر  التي  العريقة  تقاليده  هي 

ونحر�ش على اإحيائها. 

اللواء ابراهيم:

اخلبز وامللح والإميان بالوطن

العام  لالأمن  العام  املدير  األقى  ب��دوره، 

اللواء عبا�ش ابراهيم كلمة قال فيها:

بواجبي  اأقوم  اأن  العظيم،  بالله  اأق�سم 

وذوًدا  كاماًل، حفاًظا على علم بالدي 

عن وطني لبنان.

َق�سم يرتدد يف ذهن كل واحد مّنا ويف 

ت�سطع  �سم�ش  اإ�سراقة  كل  عند  قلبه، 

قد  رفاقي  لبنان.  احلبيب  وطننا  على 

تفلح يد الزمن يف املباعدة بيننا ظرفًيا، 

الذكريات  حم��و  ع��ن  تعجز  لكنها 

امل�سافات  تباعدت  التي جتمعنا، مهما 

الهتمامات  وتنّوعت  املواقع  وتعّدلت 

وتكاثرت الهموم وم�ساغل احلياة. تعود 

بي عقارب الأيام اإىل �ستة وثالثني عاًما 

عندما دخلنا مًعا اإىل الكلّية احلربّية، 

الوطن  اأو�سال  تقّطع  امل�سّلحني  وحواجز 

يحدونا  �سطرين،  اإىل  عا�سمته  م  وتق�سّ

على  املظاهر  ه��ذه  ب���اأّن  وطيد  اإمي���اٌن 

ول  وغابرة،  عار�سة  وفجاعتها  ق�ساوتها 

الوطن  اإىل  لتعيد  الدولة،  قيام  من  بّد 

وحدته وقّوته، واأّن هذه القيامة ل تتحّقق 

وطنية  عقيدة  ذي  متما�سك  بجي�ٍش  اإّل 

حتّدد العدو وت�سّنف الأخطار التي ترتّب�ش 

الدويلة  منطق  على  وتق�سي  بالكيان، 

التي ل تقّل عن اإ�سرائيل عبًثا مبقومات 

ال�سيادة وال�ستقالل.

الإميان  احلقبة كان  تلك  يف  وتابع: 

بهذه امل�سّلمات غر ماألوف لدى غالبية 

حّد  الياأ�ش  بهم  بلغ  الذين  املواطنني 

والذهاب  الدولة  زوال  لفكرة  ال�ست�سالم 

والتفّكك.  ال�ساملة  الفو�سى  اإىل 

رفاق ال�سالح
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لأّن  وك�سبنا  غامرنا،  اخليار،  اتخذنا 

اإمياننا كبر وعظيم بقدرة لبنان على 

�سعبه  واأ�سالة  كبوته،  من  النهو�ش 

ال�سر يف م�سروعات عبثية،  الذي يرف�ش 

ونتائجها.  مقدماتها  من  كثًرا  عانى 

املجتمعون هنا حول مائدة اخلبز  هوؤلء 

ا�ستدار  التي  اخل��م��رة  ك��ان��وا  وامل��ل��ح، 

املواقع  يف  ال��وط��ن  رغيف  ومعها  بها 

التي  واملنا�سب  اإليهم،  ُع��ه��دت  التي 

واإن  اأّدوه��ا...  التي  واملهّمات  تقّلدوها، 

من  �سهيًدا  �سقط  من  نن�سى  ل  نن�سى، 

اأ�سيب حاماًل جرحه  دورتنا، ومن  اأبناء 

بالدم، فذكراهم حّية  و�ساًما خمطوًطا 

واأمانٌة  �سمائرنا،  يف  وحمفورٌة  قلوبنا  يف 

ال�سهيد  دورة  اإّن  حيينا.  ما  اأعناقنا  يف 

مبا  ممّيزة  دورة  هي  املعيقل،  عفيف 

�سباطها  وطاقات،  نخٍب  من  خّرجت 

على  احلفاظ  يف  رفاقهم  مع  �ساهموا 

لتكون  موؤ�س�ساتها  بكل  ال�سرعية 

واليوم  اللبنانيني،  لكل  واملالذ  املرجع 

يحمل  ي��زال  ل  م��ن  بيننا  م��ن  هناك 

امل�سعل ومن ينتظر تقاعده من اخلدمة، 

يقني  على  لكّني  عملًيا،  تقاعد  ومن 

باأن اأحًدا مّنا مل ولن يتقاعد عن الولء 

للوطن اأو الإحجام عن ن�سرته... 

الأع���ّزاء،  ال���دورة  رف��اق  ق��ائ��اًل:  وختم 

يف  بينكم  اأك��ون  اأن  كبرة  �سعادتي 

ذكريات  مًعا  ن�ستعيد  الأم�سية،  هذه 

لّله  واملحّبة  اأوا�سر الأخّوة  البارحة، بيننا 

للوطن،  والوعد  العهد  جن��ّدد  والوطن. 

اأوفياء  عليه،  تعاهدنا  ما  على  �سنبقى 

واح��دة،  عائلة  للعلم،  اأمناء  للق�سم، 

و�سترتك  تركت  هذه  دورتنا  باأّن  وثقوا 

من  قّدمته  مل��ا  لبنان  على  ب�سماتها 

ليبقى  جليلة  وخدمات  غالية  اأثماٍن 

هذا الوطن وي�ستمّر.

كلمة الدورة

املتقاعد  الركن  العميد  الدورة  طليع 

فيها  رّحب  كلمة  األقى  القاعي  غابي 

والقادة  اجلي�ش  قائد  �ساكًرا  باحل�سور، 

الزمالء على م�ساركتهم يف اإحياء هذا 

اللقاء.

وقال: ثالثة عقود ون�سف من 

ثّلة  على  م��ّرت  ال��زم��ن،  عمر 

اأقدامهم  وط��اأت  ال�سبان،  من 

عتبة الكّلية احلربية يف مثل 

بالدم  لتمهر  الأي��������ام،  ه��ذه 

ف��داًء  حياته��ا  ره��ن  �سّك 

للبن��ان.

ثمانينيات  م��ط��ل��ع  ف��ف��ي 

ال��ق��رن امل��ن�����س��رم، ي���وم ك��ان 

واملجتمع  ي��ت��ق��ّو���ش،  ال��ب��ي��ت 

تع�سف،  والأح����داث  يتمّزق، 

لنا  وف��ت�����ح  ال���وط���ن،  ن���ادان���ا 

عاتقنا  على  فاأخذنا  ذراعيه، 

جت�ّذرنا  عنه...  الدفاع  واجب 

نادانا  بن�ا.  وجت�����ّذر  ت��راب��ه،  يف 

دعوة  اجلندية  واخرتنا  فلبّينا، 

يف  وانخ�رطنا  عطاء...  وميدان 

اأمل  يحدونا  الرجولة،  مدر�س�ة 

واعد مب�ستقبل لبنان. 

احلربية  الكّلية  يف  واأ�ساف: 

درجنا...  مالعبها  على  التي 

م��ّدة  بق�سر  دورت���ن���ا  مت��ّي��زت 

ال���ت���دري���ب، م��ق��اب��ل ج���ودة 

على  العالية  وقدرتنا  نوعّيته 

تخّرجنا  منها  ال�ستيعاب. 

وانطلقنا  وقلم،  �سيف  رج��ال 

العقل  م�ستعملني  م�سرتنا  يف 

يف  واحلزم  اأهدافنا،  �سياغة  يف 

لتنمية  والعمل  قراراتنا  اّتخاذ 

مواهبنا.  واإب���راز  �سخ�سياتنا 

ن�ساأنا  مبا  متم�سكني  وتابعنا 

وم���ب���ادئ...  ق��ي��م  م��ن  عليه 

ب��ارزة  حم��ّط��ات  لنا  فكانت 

ع�سناها،  جت��رب��ة  ك���ّل  يف 

وب�سمات ظاهرة يف كّل وظيفة 

حياة  �سجل  لياأتي  توّليناها، 

امل�سرقة  بال�سفحات  مفعًما  منا  كّل 

والأعمال امل�سّرفة...

رف��اق��ي كّنا  ي��ا  نحن  خ��ت��اًم��ا:  وق��ال 

و�سنبقى اأبناء هذه املوؤ�س�سة، التي ت�سّكل 

للبنان  الأكيد  واخلال�ش  الوحيد  املالذ 

و�سعبه... 
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اللواء الثامن:

حدودنا ال�سرقية باتت يف اأمان

بي اآب 2014 واليوم، تغرّي امل�سهد ب�سكل جذري يف جرود عر�سال وراأ�ش بعلبك والقاع.

تلك اجلرود التي كانت تعّج باألوف الإرهابيي، باتت اليوم مقربة لهم وملخططاتهم اجلهّنمية. 

دماء ال�سهداء وبطولتهم، الثبات والعزم وح�سن التخطيط، العديد من العمليات النوعية اجلريئة، 

حت�سي املراكز وبناء ال�ستحكامات، ال�سهر الدائم، والإميان بالوطن...، عوامل جعلت اجلي�ش 

ميتلك زمام املبادرة، ويعلن اأّن حدودنا مقفلة يف وجه الإرهاب...

العميد الركن حممد احل�سن قائد لواء امل�ساة الثامن، يحّدثنا عن اجلهود والت�سحيات التي بذلها 

اجلي�ش وما زال، مل�سك الو�سع وحماية لبنان من خلل حماية حدوده ال�سرقية، ويلقي ال�سوء 

على  اخلناق  لت�سييق  تنّفذ  التي  والإجراءات  التدابري  اأهم  على 

املجموعات الإرهابية واإف�سال خططها.

العميد 

الركن 

حممد 

احل�سن 

قائد لواء 

امل�ساة 

الثامن

روا�سب املا�سي والو�سع الطارئ

ب��الأم��ر  احل���دود  اإق��ف��ال  يكن  مل 

احل��دود  اأّن  امل��ع��روف  فمن  الي�سر، 

عّدة  وب�سبب  وال�سمالية،  ال�سرقية 

والجتماعي  اجلغرايف  منها  عوامل، 

حركة  ت�سهد  كانت  والقت�سادي، 

من  الكثر  عرب  �سرعي  غر  عبور 

ذلك  يرافق  ما  مع  واملنافذ،  املعابر 

الواقع  ه��ذا  و���س��واه...  تهريب  م��ن 

فر�ش بذل جهود ا�ستثنائية وعلى مّر 

ال�سنوات املا�سية، لإقفال املعابر غر 

ا بعد تفاقم الأزمة  ال�سرعية، خ�سو�سً

يف �سوريا، وما خّلفته من تداعيات.

يتحّدث العميد الركن احل�سن عن 

احلدود  �سهدته  الذي  الأمني  الو�سع 

ما حّتم على  �سنوات،  منذ  ال�سرقية 

املنا�سبة  الإج���راءات  اتخاذ  اجلي�ش 

اأثر  فعلى  الإره���اب.  خطر  ملواجهة 

الأحداث ال�سورية نزح اإىل عر�سال عدد 

كبر من ال�سوريني )حواىل 120 األف 

�سخ�ش(، وتوّجه حواىل 9 اآلف م�سّلح 

م�ساحة  على  وانت�سروا  جرودها  اإىل 

اجلردية.  اأرا�سيها  من  كلم2   1200

اجلي�ش  وتعّر�ش  حوادث،  عّدة  وقعت 

الإرهابيني  من  لعتداءات  اللبناين 

الذين تغلغلوا بني النازحني حماولني 

النفاذ اإىل الداخل، وتنفيذ خمططهم 

اأن  معامله  لبثت  ما  الذي  الإجرامي، 

ات�سحت.
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حرب مفتوحة

اجل��ي�����ش يف ح��رب  دخ����ل 

اإ�سعال  ملحاولت  فت�سّدى  التكفري،  الإرهاب  �سّد  مفتوحة 

الفتنة املتكّررة، وق�سى على العديد من املجموعات الإرهابية 

وتارة عرب  مبا�سرة  مواجهات  تارة عرب  اأكرث من منطقة،  يف 

عمليات الر�سد واملتابعة والتعّقب.

حا�سمة  واإج��راءات  تدابر  اّتخذت  ال�سرقية،  احل��دود  على 

من خالل ن�سر القوى وتعزيزها وحت�سني مراكزها وجتهيزها 

القطاع  املتمركزة يف  القوى  نّفذت  الالزَمني.  والعتاد  بالعديد 

عمليات نوعية دقيقة �سارك فيها اإىل جانب اللواء الثامن، 

وحدات من فوج التدخل اخلام�ش، فوج احلدود الربية الثاين، 

مبا�سرة من  مدافع  الأول، جمموعة  املدرعات  فوج  �سرية من 

القوى  هذه  متركزت  املجوقل.  والفوج  الثاين،  املدفعية  فوج 

نقاط حاكمة،  باحتالل  وقامت  امل�سوؤولية  قطاع  يف كامل 

نة مرتابطة ومت�سابكة بالنران  اإ�سافة اإىل اإقامة مواقع حم�سّ

على  والتموين  اللوج�ستي  الإم��داد  قطع  بغية  بينها،  ما  يف 

امل�سّلحني، وعزل عر�سال عن اأماكن وجودهم يف اجلرود.

الو�سع احلايل

وا�سحة:  اأوامر  مزّودين  بثبات  مهماتهم  الع�سكريون  نّفذ 

اإطالق النار على اأي م�سلح يظهر �سمن مدى اأ�سلحة الوحدات 

م�سالك  ا�ستحداث  مّت  كذلك،  لحًقا.  والإف��ادة  املقاتلة، 

ربط  اأتاح  ما  الإرهابيني،  نران  مرمى  عن  بعيدة  ع�سكرية 

بينها  ما  يف  والتنّقل  طرقات،  ب�سبكة  الع�سكرية  املراكز 

من دون التعّر�ش لأي خطر.

الت�سّلل  حماور  خمتلف  على  الكمائن  ن�سب  بالتوازي  ومّت 

عدد  على  الق�ساء  اإىل  اأّدى  ما  بجرودها،  عر�سال  تربط  التي 

كبر من الإرهابيني واإلقاء القب�ش على املئات منهم، حتى 

بات عددهم ل يتجاوز الألف عن�سر ول تتعّدى بقعة انت�سارهم 

ال�سعبية  احلا�سنة  عن  امل�سّلحون  ُعِزل  وبهذا  كلم2.  ال�50 

للقرى  احلماية  تاأمني  ومّت  النازحني،  خميمات  يف  املتوافرة 

اللبنانية.

كذلك، نّفذت الوحدات عمليات نوعية داخل بلدة عر�سال 

ويف حميطها واأوقفت اأخطر املطلوبني، فاأ�سبحت البلدة اآمنة، 

البلدية  النتخابات  اإجراء  كان  ذلك  على  الأ�سدق  واملوؤ�سر 

فيها من دون اأي حادث ُيذكر. 

يف  اجلي�ش  واجهها  التي  الإرهابية  العنا�سر  اأن  املعلوم  من 

اجلرود واملنتمية اإىل جبهة الن�سرة، وتنظيم داع�ش، تنت�سر يف 

مراكز غر معروفة يف اجلرود، وت�ستغّل الغرف الزراعية واملغاور 

لإيواء عنا�سرها، وهي ل تتبع تنظيًما معيًنا، وتعتمد الهجوم 

ا على النقاط املعزولة. الع�سوائي املباغت وخ�سو�سً

هذه  ت��ع��اين  اجلي�ش،  ينّفذها  ال��ت��ي  ل��الإج��راءات  نتيجة 

املجموعات �سعوبة احل�سول على الإمداد اللوج�ستي، وبالتايل 

ميلك  ل  كذلك،  لديها.  حم��دودة  الذخرة  كميات  ف��اإّن 

امل�سّلحون القدرة على القتال لياًل، اأ�سلحتهم فردية ومتو�سطة 

العيارات،  متعّددة  ه��واوي��ن  اأر�سية،  م�سادات  وميلكون 

راجمات ق�سرة املدى، �سواريخ م/د كورنيت- كونكور�ش، 
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�سعار 

اللواء 

الثامن

�سعار  يتاأّلف 

ال����ل����واء م��ن 

قاعدته  درع 

الربق،  ومي�ش 

و�سيف قب�سته 

يتو�سطه  اأرزة 

 ./8/ ال��رق��م 

ال�سعار  ويرمز 

الدفاع عن  الدرع احل�سني يف  الثامن هو  اللواء  اأن  اإىل 

الوطن، و�سيف احلق القاطع يف مواجهة العدو، والربق 

اخلاطف يف �سرعة التنفيذ من اأجل خلود لبنان واأرزه.

اإ�سافة اإىل الأحزمة النا�سفة والقدرة على التفخيخ.

بالو�سع،  اأّن اجلي�ش مي�سك  الركن احل�سن  العميد  يوؤّكد 

التي  احليطة  وتدابر  ال�سيطرة  اإج��راءات  خالل  من  ويقول: 

اتخذناها، ا�ستطعنا تكبيل حركتهم واإف�سال خمّططاتهم 

واحلّد من تاأثرهم على الداخل اللبناين.

كفاءة والتزام

اأّن  الوا�سح  فمن  وخطورتها،  املهمة  دقة  من  الرغم  على 

ال�سياق يو�سح العميد  اللواء ينفذها بكفاءة عالية، ويف هذا 

اأداء  حتكم  التي  الأ�سا�سّية  امل��ب��ادئ  اأن  احل�سن،  الركن 

كونهما  الذات،  ونكران  الت�سحية  اأوًل،  هي:  الع�سكريني، 

من امل�سّلمات يف احلياة الع�سكرية. ثانًيا، اإرادة القتال، فنحن 

القيم  كل  عن  غرباء  اإرهابيني  تقاتل  التي  ال�سرعية  منّثل 

والأخالق الإن�سانية، ولن ن�سمح لهم با�ستهداف وطننا. وثالًثا، 

ل  فالإجنازات  املخاطرة،  من  عاٍل  م�ستًوى  حتت  نعمل  نحن 

تتحّقق اإّل باملخاطرة التي مّيزت كل املهمات التي نّفذناها، 

ومداهمة  بامل�سلحني  املبا�سر  الحتكاك  اإىل  الكمائن  من 

اأخطر املطلوبني.



حتقيق 

تذليل ال�سعوبات العملنيةع�سكري

خلف هذا الإجناز والنت�سار 

العمالنية  ال�سعوبات  الإرهاب، ع�سكرّيون جابهوا  �سّر  على 

وطق�سها  ووعورتها  اجلبلية  الأر�ش  فطبيعة  وثبات...  بعزم 

يف  ا  )خ�سو�سً املراقبة  يف  جّمة،  �سعوبات  �سّببت  القا�سي، 

رمايات  فعالية  من  حّدت  كما  الأهداف،  وحتديد  العمق(، 

اأع��ط��ال  م���ن  وزادت  امل��دف��ع��ي��ة 

الرغم  على  لكن،  الآل���ي���ات... 

واحتّلوا  تقّدموا  ذل��ك،  كل  من 

حركة  و�سّلوا  احلاكمة  النقاط 

العتاد  م�ستخدمني  الإره��اب��ي��ني، 

واأكرثها  الطرق  باأن�سب  املتوافر 

اأف�سل  الو�سع  بات  اليوم  فعالية. 

ال��ع��ت��اد، فقد  ل��ن��اح��ي��ة  ب��ك��ث��ر 

دويل  دعم  على  الوحدات  ح�سلت 

اأّمن اأنظمة مراقبة وات�سال، وعدًدا 

وّفرتها  احل��دي��ث��ة،  الآل��ي��ات  م��ن 

والهولندية  الأمركية  الهبات 

والدامنركية والربيطانية...

�سة واأهلها اأبناء املوؤ�سّ

لالعتداء  اللبناين  اجلي�ش  تعّر�ش  تاريخ   ،2013 �سباط  بني 

واآب  ورفاقه،  ب�سعالين  بيار  الرائد  وا�ست�سهاد  عر�سال  داخل 

ال�سورة.  اختلفت  الإرهاب،  �سّد  تاريخ معركة عر�سال   ،2014

فالبلدة التي كانت ماأًوى لإرهابيني اعتدوا على اجلي�ش، هي 

كما يوؤّكد العميد الركن احل�سن، »بلدة وطنية بامتياز«، 

الع�سكرية.  املوؤ�س�سة  اإىل  اأبنائها  من  كبر  عدد  ينتمي 

اأن  بها،  قمنا  التي  الإج��راءات  خالل  من  ا�ستطعنا  وي�سيف: 

�سة الع�سكرية،  نعيد عر�سال اإىل ح�سن الدولة واإىل ح�سن املوؤ�سّ

لإلقاء  اجلي�ش  مع  اأهاليها  تعاون  ذلك  على  دليل  واأك��رب 

القب�ش على الإرهابيني، وحماية الوحدات الع�سكرية.

يف املر�ساد!

ال�سرقية وحدة متما�سكة ي�سهر اجلي�ش  اليوم باتت احلدود 

ال��ل��ب��ن��اين ع��ل��ى اأم��ن��ه��ا، من 

يتّم  حيث  اإج�����راءات  خ��الل 

و�سائل،  بعدة  التحركات  ر�سد 

املنت�سرة  ال��وح��دات  اأب���رزه���ا: 

اجلوي،  ال�ستطالع  ميدانًيا، 

املراقبة  وكامرات  ال���رادارات 

القطاع،  يف  املتوافرة  واملناطيد 

والتعامل  الأم��ن��ي��ة  وال��ت��ق��اري��ر 

الفوري مع اأي ظهور للم�سّلحني، 

امل��ن��ا���س��ب��ة. كما  ب��الأ���س��ل��ح��ة 

تتابع الوحدات تنفيذ الدوريات 

امل��وؤّل��ل��ة ل��ر���س��د ال��ت��ح��رك��ات 

داخ��ل  لالإرهابيني  املحتملة 

بدهم  تقوم  ك��ذل��ك،  املدنيني.  وب��ني  النازحني  خميمات 

احلواجز  جميع  على  ال�سيارات  وتفتي�ش  امل�سبوهة  الأماكن 

ملنع اأي عملية تهريب.

اللواء  يرّكز  تقريًبا،  لالإرهابيني  امليداين  العمل  انعدام  ومع 

ا العمليات النتحارية  على الت�سّدي لأي خطر حمتمل وخ�سو�سً

الفردية والعبوات النا�سفة، كما حدث يف بلدة القاع. كذلك، 

تعمل الوحدات على ت�سييق احل�سار املفرو�ش على امل�سّلحني 

لالإجراءات  اليومية  املتابعة  خالل  من  بالعمق  وا�ستهدافهم 

اإبعاد  يتّم  وبذلك  وتعّهدها،  التح�سينات  وتعزيز  امليدانية 

خطرهم وتاأمني اأف�سل ظروف اخلدمة والأمان للع�سكريني.

ويف كلمة اأخرة يوؤّكد العميد الركن احل�سن: يف تنفيذنا 

التزام  على  دوًم��ا  نحر�ش  نحن  اإلينا،  املوكلة  للمهمات 

القانون الدويل الإن�ساين، انطالًقا من املناقبية التي طاملا ُعرف 

بها جي�سنا.



البدايات

�إىل  �للبنانية  �ل��دول��ة  �سعي  �إط���ار  يف 

�لتهريب  �أعمال  ومنع  حدودها  تاأمني 

على  وبناًء  �ل�سرعية،  غري  و�ملمار�سات 

بني �حلكومَتني  موّقعة  ثنائية  �تفاقية 

 2006 �لعام  يف  �أن�سئ  و�لأملانية،  �للبنانية 

يف بريوت مكتب �مل�سروع �لأملاين، وذلك 

�لأملانية  �لفدر�لية  �ل�سرطة  بني  بالتعاون 

و�جلمارك �للبنانية. وبد�أ فريق ��ست�ساري 

�ص، بو�سع �لدر��سات مل�ساعدة  �أملاين متخ�سّ

�لأجهزة �للبنانية يف �سياغة ��سرت�تيجية 

جلنة  َلت  و�ُسكِّ �حل��دود.  ل�سبط  وطنية 

ب�سبط  �ملعنية  �للبنانية  �لأجهزة  ت�سّم 

�حلدود )�جلي�ص، �لأمن �لد�خلي، �لأمن 

�لعام و�جلمارك(.

بناًء على �قرت�ح قّدمه �لفريق �لأملاين، 

�حلدود  ملر�قبة  �لتجريبي  »�مل�سروع  و�سع 

جلنة  و�أن�سئت  و�سبطها«،  �ل�سمالية 

�لتي  �ل�سمالية  �حل��دود  و�سبط  مر�قبة 

�لأجهزة  خمتلف  عن  ممثلني  �سّمت 

و�سع  عن  م�سوؤولة  ت  و�ع��ُت��ررِ �لأمنية، 

�ل��ازم��ة  و�لإج������ر�ء�ت  �لعمل  منهاج 

لتنفيذ �مل�سروع �لتجريبي وتطوير مر�حله 

بالتن�سيق مع �لفريق �لأملاين )�آذ�ر 2007(.

�لتجهيز�ت  تاأمني  على  �أملانيا  عملت 

خال  من  �لازمة،  و�لفردية  �لأ�سا�سية 

�ل�����دول �مل��ان��ح��ة، 

طليعة  يف  وك��ان 

�مل�سروع:  د�عمي 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات 

�لأم����ريك����ي����ة، 

�ملتحدة،  �ململكة 

كند�  �لد�منرك، 

و�لحتاد �لأوروبي. 

من جهته، قّدم �جلي�ص ت�سّوره لعملية 

هذ�  ونوق�ص  و�سبطها،  �حل��دود  مر�قبة 

�جلانب  �سّمت  �جتماعات  يف  �لت�سّور 

�ل�سمالية.  �حلدود  مر�قبة  وجلنة  �لأملاين 

جمل�ص  من  بقر�ر  �أُن�سئت  �لأث��ر  وعلى 

�لقوة   ،2008/7/28 ب��ت��اري��خ  �ل�����وزر�ء، 

�لأول(،  �لرية  �حل��دود  )ف��وج  �مل�سرتكة 

�حلدود  على  مهماتها  بتنفيذ  وبا�سرت 

�سرًقا  �لرومية  حتى  غرًبا  �لعري�سة  من 

)نحو 90 كلم(، من خال �إقامة مر�كز 

�ملتحركة  �ل��دوري��ات  �إىل  �إ�سافة  ثابتة 

و�حلو�جز.

بفعالية  �مل�سرتكة  �لقوة  �أعمال  �سارت 

ونتيجة  �لأجهزة،  خمتلف  بني  وتعاون 

على  �لتجريبي  �مل�����س��روع  ه��ذ�  جن��اح 

�لأملاين  �لفريق  �أو�سى  �ل�سمالية،  �حلدود، 

مبو��سلة �لقوة مهّماتها، على �أن ت�سهم 

كذلك يف �سبط �حلدود �لبحرية. كما 

�قرتح �عتماد �لأمنوذج نف�سه على جزء 

في�سان  و�دي  بني  �ل�سرقية،  �حل��دود  من 

وعر�سال )نحو 70 كلم(. ولكن نظًر� �إىل 

�ملنطقة،  و�جلغر�فية يف  �لأمنية  �لعو�مل 

�حل��دود  ه��ذه  م�سوؤولية  ت�سليم  ت��ق��ّرر 

اإعداد:

ندين البلعة خريالله

�أجهزة 

�لقيادة

35 �لعدد 376

جلنة مراقبة و�ضبط احلدود

اإدارة متكاملة للحدود بدعم دويل

مراقبة احلدود و�ضبطها من اأبرز املهمات التي ينّفذها اجلي�ش 

عملية  الدويل  املجتمع  ويدعم  الوطنية.  ال�ضيادة  على  حفاًظا 

تقدميه  خالل  من  للبنان  وال�ضرقية  ال�ضمالية  احلدود  اإدارة 

احلدود  حماية  تعترب  اإذ  وتدريب(,  )جتهيزات  امل�ضاعدات 

اللبنانية �ضرورة حلماية اأمن اأوروبا...

رئي�ش  مع  لقاء  خالل  من  املو�ضوع  على  اأ�ضواء  يلي,  ما  يف 

واآخر  القّزي,  �ضمري  الركن  العميد  احلدود  و�ضبط  مراقبة  جلنة 

�ضيا�ضات  لتطوير  الدويل  املركز  يف  التقنّيني  اخلرباء  رئي�ش  مع 

ال�ضّيد فيل جون�ضونالعميد الركن �ضمري القّزيالهجرة ال�ضّيد فيل جون�ضون.

اللجنة مع فريق 

جملة »اجلي�ش«



�للبناين مب�ساعدة  �إىل �جلي�ص  و�سبطها 

 2009 �لعام  يف  فاأن�سئ  �لد�خلي،  �لأم��ن 

فوج �حلدود �لرية �لثاين، يف حني �ُسلمت 

م�سوؤولية �ملعابر �لر�سمية على هذه �حلدود 

�إىل �لأمن �لعام و�جلمارك. 

الدول املانحة

�لدول  قّدمتها  �لتي  �مل�ساعد�ت  �سملت 

�ل�سمالية  �حل��دود  �سبط  مل�سروع  �ملانحة 

عند �نطاقه، حتديث �ملعد�ت و�ملر�كز 

وتركيب  �ملعنية،  لاأجهزة  �لعائدة 

و�إن�ساء  �لوحد�ت،  بني  �ت�سالت  �سبكة 

غرفة عمليات م�سرتكة.

ة،  وبالإ�سافة �إىل تدريب �لعنا�سر �ملخت�سّ

للمر�كز  �لتحتية  �لبنى  حت�سني  مّت 

�حل���دودي���ة �ل��ر���س��م��ي��ة وم���ر�ك���ز �ل��ق��وة 

�مل�سرتكة وتزويدها �لطاقة �لكهربائية 

بو��سطة مولد�ت. 

�لذي قّدم معظم  �أملانيا �لطرف  كانت 

ك�سف  �آلت  �سملت:  و�لتي  �مل��ع��ّد�ت 

�أجهزة  �سوئية،  حتذير  �أجهزة  �ملعادن، 

حر�ئق،  مطافئ  حممولة،  كمبيوتر 

رباعي،  دف��ع  �سيار�ت  ن��اري��ة،  در�ج���ات 

وفيديو،  ت�سوير  ك��ام��ري�ت  م��ن��اظ��ري، 

فح�ص  �آلت  للحماية،  خا�سة  �ألب�سة 

�ملتفجر�ت،  ك�سف  �آلت  للم�ستند�ت، 

ومولد�ت كهربائية...

�ل���د�من���رك �ه��ت��ّم��ت ب��ت��دري��ب �ل��ق��وة 

�لأول(  �لرية  �حل��دود  )ف��وج  �مل�سرتكة 

جمالت  يف  �لثاين  �لرية  �حل��دود  وف��وج 

�لقتالية،  �لفنون  �حلدود،  �إد�رة  �ملر�قبة، 

�ل�ك�م�ب�ي�وتر، �لتف�ت�ي��ص و�لإ�س�ع�اف�ات 

مركَزي  بتجهيز  قامت  كما  �لأولية، 

تدريب يف عرمان ور�أ�ص بعلبك، و�آخر يف 

�لريزة حيث تتمركز جلنة مر�قبة و�سبط 

يف  �لأجهزة  باقي  مع  وعملت  �حل��دود، 

جماَل �لتدريب و�لتجهيز.

�ملتحدة  �ململكة  �ساهمت  ب��دوره��ا 

غرفة  ت�سّم  و�ت�����س��ال  ق��ي��ادة  ب�سبكة 

و�أب��ر�ج  طر�بل�ص،  يف  حديثة  عمليات 

)هي�سكو  دفاعية  وم��ر�ك��ز  مر�قبة 

با�سكت( و�سيار�ت دفع رباعي. وقّدمت 

�مل��ت��ح��دة �لأم��ريك��ي��ة نظام  �ل��ولي��ات 

�مل�سرتكة،  للقوة  متكامل  �ت�سالت 

بينما قّدمت كند� �سيار�ت دفع رباعي 

ودر�ج���ات ن��اري��ة. �أم��ا �لحت���اد �لأوروب���ي 

فقّدم م�ساعد�ت تقنّية لغرفة �لعمليات 

و�لتدريب و�ملر�كز �لع�سكرية.

مهمة جلنة مراقبة و�ضبط احلدود

تتاأّلف جلنة مر�قبة و�سبط �حلدود حالًيا 

وت�سّم  �لأرب��ع��ة،  �لأمنية  �لأج��ه��زة  من 

ممثّلني عن: �لد�منرك، �أملانيا، �لحتاد 

�لدول  و�ملركز  بهولند�  )ممثًا  �لأوروبي 

 ،)ICMPD �لهجرة  �سيا�سات  لتطوير 

 International منظمة �لهجرة �لدولية

 Organization for migration-

IOM، وفرن�سا )مركز �لتدريب يف مطار 
.)CERSA بريوت

بعّدة مهمات، فهي  �للجنة  تقوم هذه 

�مل�سرتكة  �لقوى  تاأليف  على  ت�سرف 

م�ستويات  �أعلى  �إىل  للو�سول  وتدريبها 

طول  على  لانت�سار  �ل��ازم  �لح���رت�ف 

�لعديد  حتديد  خال  من  وذلك  �حلدود، 

�أنها  كما  �لتمركز،  ومكان  و�لعتاد 

�مل�سروع  م��ر�ح��ل  تنفيذ  على  ت�سرف 

وت��ط��وي��ره��ا، مب��ا يف ذل��ك �لإج����ر�ء�ت 

�لعمانية، و�لتن�سيق بني �لأجهزة. وهي 

تتوىّل �لتن�سيق �ملبا�سر مع ممثلي �لدول 

باحلاجات  يتعّلق  ما  كل  يف  �ملانحة، 

و�ل��ع��ت��اد، وت��ط��وي��ر �ل��ت��دري��ب، وت��ق��دمي 

�خلر�ت.

الإدارة املتكاملة للحدود

عقدت   ،2015  -2012 �ل��ع��اَم��ني  ب��ني 

�جتماعات عديدة بهدف تطوير �لعمل، 

وبالتن�سيق مع �لحتاد �لأوروبي وباإ�سر�فه، 

وطنية  ��سرت�تيجية  ر�سم  �إىل  ل  �لتو�سّ مّت 

 Integrated للحدود  �ملتكاملة  لاإد�رة 

 Border Management- IBM
ُو�سَعت  ذل��ك،  على  وبناًء   .Lebanon

خطط خا�سة باإد�رة �حلدود، مبا يف ذلك 

�سيناريوهات  على  ُبنَيت  طو�رئ  خطط 

�لطارئة  �لأح����د�ث  ملعاجلة  خمتلفة 

بالتن�سيق بني جميع �لأجهزة �ملعنية. 

وفق  �لعمل  من  �لأوىل  �ملرحلة  خال 

�لأوروبي  �لحتاد  قّدم  �ل�سرت�تيجّية،  هذه 

�ملزّورة  �لوثائق  لك�سف  و�أجهزة  معد�ت 

�أخ��رى.  وم�ساعد�ت  للحو�جز  وع��ت��اًد� 

�لعام  نهاية  يف  �ملرحلة  هذه  �أجنزت  وقد 

�ملرحلة  لتنفيذ  �لآن  جاٍر  و�لعمل   ،2014

�لذي  �لحت��اد  من  بدعم  ا  و�أي�سً �لثانية، 

قّدم 9 مليون يورو. كما قّدمت �ملنظمة 

�لدولية للهجرة IOM �أجهزة كمبيوتر، 

كهرباء...  ومنّظم  ودعائم  وطابعات، 
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و�سعت  فقد  بالتدريب،  يتعّلق  ما  �أما يف 

�ملتعّلقة  �مل��و�د  خمتلف  ت�سمل  مناهج 

تدريب  وي�ستمر  �حل���دود.  حر�ص  بعمل 

�أفو�ج �حلدود �لرية حول ك�سف �لوثائق 

وهولند�،  بعلبك  ور�أ�ص  عرمان  يف  �ملزّورة 

 Doc( هولنديني  خر�ء  قبل  من  وذلك 

.)1-2-3
�لد�عمة،  و�ل��دول  �لهبات  لتعّدد  ونظًر� 

على  �حلدود  و�سبط  مر�قبة  جلنة  تعمل 

يف  �لزدو�جية  ومنع  �مل�ساعد�ت  تن�سيق 

�جتماع  خال  من  وذلك  �ملجال،  هذ� 

خمتلف  عن  ممثلون  يح�سره  �أ�سبوعي 

�لأجهزة و�لدول �لد�عمة و�ملانحة.

م�ضاريع م�ضتقبلية

تعمل  �لتي  �مل�ستقبلية  �مل�ساريع  من 

جلنة مر�قبة و�سبط �حلدود على حتقيقها 

بدعم من �لحتاد �لأوروبي، �إن�ساء مركز 

تدريب متطور يف �لبقاع �لأو�سط لتدريب 

�أفو�ج �حلدود �لرية وجتهيزها. ي�ستوعب 

فريق  بينهم  م��ن  �سخ�ص   200 �مل��رك��ز 

 Training of عمل يتوىّل �إعد�د مدّربني

�لحتاد  �أعرب  وقد   .Trainers- TOT

�ملركز  بهذ�  �هتمامه  ع��ن  �لأوروب����ي 

و��ستعد�ده لدعمه مببلغ 200 �ألف يورو.

�إن�ساء  على  �للجنة  تعمل  ذل��ك،  �إىل 

�حلدود،  لأف��و�ج  موّحدة  عمليات  غرفة 

�إ�سافة �إىل تطوير �لبنى �لتحتية وتزويدها 

تعمل  �أنها  كما  �حلديثة.  �لتجهيز�ت 

للحّد  �حلدودية،  �ملعابر  عدد  زيادة  على 

وت�سهيل  �ل�سرعية  غ��ري  �مل��ع��اب��ر  م��ن 

ي�ساهم يف  مّما  قانونية،  ب�سورة  �لنتقال 

�مل��ن��اط��ق  تنمية 

وتن�سيط  �حلدودية 

�لدورة �لقت�سادية. 

�لعميد  ويختم 

�ل���رك���ن �ل���ق���ّزي 

ق����ائ����ًا: ي��ت��م��ّي��ز 

ع�������س���ك���رّي���ون���ا 

ب�����خ�����رت�����ه�����م 

ومب���ه���ار�ت���ه���م 

�ل���ع�������س���ك���ري���ة 

و�ل����ق����ت����ال����ي����ة 

�ل���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، 

ون����ح����ن من��ل��ك 

للو�سول  �لإر�دة 

�إد�رة  يف  �إىل هدفنا 

و�سبطها  �حل���دود 

كامل،  ب�سكٍل 

وحت��ق��ي��ق �أق�����س��ى 

درجات �لحرت�ف، 

هو  �لبعيد  �مل��دى  على  �لأه��م  و�لتحّدي 

و�سبطها  �حلدود  مر�قبة  مفهوم  حتويل 

مفهوم  �إىل  �لع�سكري  �ل��ط��اب��ع  م��ن 

يتنا�سب  مب��ا  �أي  �حل����دود«،  »ح��ر����س��ة 

و�ملعايري �لدولية.

اأفواج احلدود

�لأول،  �لرية  �حلدود  فوج  �أن�سئ  عندما 

�أ�سنرِدت �إليه مهمات �ملر�قبة و�إقامة نقاط 

و�لت�سّلل، وم�سك  �لتهريب  ومر�كز ملنع 

�لتطور�ت  ولكن  �ل�سرعية.  غري  �ملعابر 

على  وحت��دي��ًد�  �سوريا  يف  ح�سلت  �لتي 

�حلدود �للبنانية �ل�سمالية، دفعت �لقيادة 

�لقتالية  �لقدر�ت  تطوير  قر�ر  �تخاذ  �إىل 

�ل��ي��وم يعتر وح��دة  �ل��ف��وج. وه��و  ل��ه��ذ� 

ويتمّتع  نف�سه،  �لوقت  يف  ومر�قبة  قتال 

بجهوزية تاّمة للقيام برّدة �لفعل �ملنا�سبة 

على �أي و�سع طارئ.

�أّما فوج �حلدود �لرية �لثاين، فقد �أن�سئ 

ا وفق هيكلية قتالية بحتة، نظًر�  �أ�سا�سً

�نت�ساره  ر�فقت  �لتي  �لأمنية  للتطور�ت 

حت�سل  حيث  �ل�سرقية  �حل���دود  على 

مو�جهات متكّررة بني �جلي�ص �للبناين 

عر�سال  جرود  يف  ا  خ�سو�سً و�لإرهابيني، 

ور�أ�ص بعلبك.

�حل��دود  فوَجي  تاأ�سي�ص  مّت  كذلك، 

�لثالث و�لر�بع، ويتّم تاأهيلهما ليت�سّلما 

مهّماتهما على باقي �حلدود �للبنانية.

الحتاد الأوروبي: اأمن لبنان من اأمننا

و�سبط  مر�قبة  جلنة  زي��ارت��ن��ا  خ��ال 

فيل  �ل�سّيد  مع  لقاء  لنا  كان  �حل��دود، 

يف  �لتقنّيني  �خل��ر�ء  رئي�ص  جون�سون، 

�لهجرة  �سيا�سات  لتطوير  �لدول  �ملركز 

�ل��ق��در�ت  تعزيز  مب�سروع  ُيعنى  �ل���ذي 

يف  للحدود  �ملتكاملة  ل��اإد�رة  �لوطنية 

لبنان IBM Lebanon. وقد حتّدث عن 

�مل�سروع و�أهمّيته.

�أّن  �لتاأكيد  �أوّد  جون�سون:  قال  بد�ية 

�لحتاد �لأوروبي و�لدول �لأع�ساء، يدركون 

�أهمية دعم ��ستقر�ر لبنان، و�لتاأكد من 

�أّن حدوده �آمنة. وبالتال فاإّن منع دخول 

و�لذين  بهم  �مل��رغ��وب  غري  �لأ�سخا�ص 

ي�سّببون �لأذى، هو من عو�مل �ل�ستقر�ر. 

ولكن يف �لوقت عينه نحن نعمل لكي 

للذين  �لت�سهيات  �حل��دود  هذه  توؤّمن 

يرغبون بالدخول �سرعًيا، كالتجار غري 

عادًة  ياأتون  �لذين  و�مل�سافرين  �ملخالفني 

لق�ساء �لعطل �أو لا�ستثمار �أو �لعمل.

�لتد�عيات  �أن  ن��درك  نحن  كذلك، 

لبنان  على  �ل�سورية  ل��اأزم��ة  �ل�سلبية 

يف  ا  وخ�سو�سً �أوروبا،  ا على  �أي�سً َتنعك�ص 

قد  و�لذين  �لاجئني  بتدّفق  يتعلق  ما 

فاإن  وبالتال  �إرهابّيون.  بينهم  يكون 

لبنان خط دفاع،  يعتر  �لأوروبي  �لحتاد 

تكون  قد  ح��دوده  �إّن  �لقول  وميكننا 
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و�أ�ساف:  �لأوروب���ي.  �لحت��اد  ح��دود  بد�ية 

�ملفاهيم  تطبيق  مقاربتنا على  ترتكز 

مع  �أخ��رى،  دول  يف  �أثبتت جناحها  �لتي 

�لتجارب  م��ن  و�ل��ع��ر  �ل��درو���ص  ��ستقاء 

�لفا�سلة، وتقدمي �حللول لإد�رة �حلدود يف 

وطبيعة  وو�قعه  يتنا�سب  �إطار  يف  لبنان، 

من  �إليه  ن�سعى  ما  وه��ذ�  فيه.  �حلياة 

و�لزيار�ت  �لعمل  وور�ص  �لتدريبات  خال 

�لدر��سية وغريها من �لن�ساطات.

�أ�سا�سه  لبنان  يف  م�سروعنا  جن��اح  �إن 

لديهم  و�لإر�دة  �للبنانيني  �ن��ف��ت��اح 

�جلديدة  �حللول  وجتربة  �لتغيري  ملناق�سة 

للتعاون  ط��رق  و�كت�ساف  و�لبتكار، 

وحتقيق �لعمل �ملطلوب.

حتّديات و�ضعوبات

يف  تواجهونها  التي  التحديات  هي  ما   •
مهّمتكم يف لبنان؟

- �لتحديات كثرية لأّن لبنان بحّد ذ�ته 

يو�جه �سعوبات وحتديات. 

لبنان،  يف  �مل�سروع  تطبيق  ناحية  من 

م�ساعدة  كان  �لأول  �لتحّدي  �أّن  �أعتقد 

�لإد�رة  مفهوم  ��ستيعاب  على  �لنا�ص 

�ملفهوم  لت�سحيح  للحدود،  �ملتكاملة 

�خلاطئ �لذي جاء نتيجة بع�ص �لتجارب 

ز�دت  و�ل��ت��ي  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  يف  �لفا�سلة 

منهجية  �سرح  حاولنا  �لرت��ب��اك��ات. 

�حلدود  �إد�رة  حتقيق  يف  �لأوروب��ي  �لحتاد 

و�لإ�سر�ف عليها. وهذه �ملنهجية �ملعتَمدة 

فعالّيتها،  �أثبتت  دولة   50 من  �أكرث  يف 

كما �أن تطبيق �لأ�سلوب نف�سه يف عّدة 

دول ي�سّهل �لتعاون بينها.

ُي�ساف �إىل ذلك م�ساألة جمع �ل�سركاء 

و�لد�عمني �لتي طرحت عامة ��ستفهام 

منهم،  كل  ل��دى 

�للقاء  معنى  حول 

و�ل��ه��دف م��ن��ه... 

تطّلب �لأمر بع�ص 

ل�ستيعاب  �لوقت 

�لفكرة  �جلميع 

�ملبنية  �ل�سحيحة 

فقط على �لتعاون 

و�لعمل مًعا.

من جهة �أخرى، 

�لحتاد  دور  حول  ت�ساوؤلت  عّدة  ُطرَحت 

�لأوروبي يف هذ� �مل�سروع، منها: هل كنا 

»�سينغني«  منطقة  خلق  �إىل  ن�سعى 

�إن�ساء موؤ�س�سة  لبنان؟ هل نقرتح  هنا يف 

خا�سة باحلدود؟...، وغريها من �لأ�سئلة 

علينا  كان  �لتي  و�ل�سائعات  و�ملخاوف 

نقّدم  باأننا  �سركائنا  لإقناع  تبديدها، 

حلوًل مفيدة ولي�ص قلًق��ا وتوت��ر�ت. 

ك���ذل���ك، ���س��ّك��ل �ل��ت��م��وي��ل �أح���د 

و�لتمويل  فاحلاجات كثرية  �لتحديات، 

حمدود، ما حّتم علينا حتديد �لأولويات 

�حلاجات،  كل  تلبية  ع��دم  وبالتال 

بهدف �ل�ستفادة �أكرث من �ملو�رد. 

�لظروف  عن  ناجٍم  حتدٍّ  ثّمة  �أخ��رًي�، 

�ل�سورية،  �لأزم��ة  فر�ستها  �لتي  �لأمنية 

بع�ص  يف  �لقائمة  و�ملعارك  و�ل�سر�عات 

�لذي  �خلطر  وبالتال  �حلدودية،  �ملناطق 

هذه  �إىل  �ل��و���س��ول  م��ن  مينعنا  ك��ان 

ما  وفق  �لأر���ص،  على  و�لوجود  �ملناطق 

و�سع  ف��اإّن  كذلك،  مهّمتنا.  تقت�سيه 

لبنان �لد�خلي وغياب �ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي 

�أمور  للجمهورية،  رئي�ص  �نتخاب  وعدم 

عملنا  ت�سيري  على  �سلًبا  تنعك�ص 

�جلماعي قانونًيا.

�ضراكة اأ�ضا�ضية

• كيف تقّيمون العمل مع اجلي�ش اللبناين؟
- حني بد�أنا �ملرحلة �لأوىل من �مل�سروع، 

مل يكن �جلي�ص �للبناين من �سركائنا 

مع  �أكرث  عملنا  كان  بل  �لأ�سا�سّيني، 

خال  ولكن  و�جلمارك.  �لعام  �لأم��ن 

�إد�رة  م�سروع  يف  �لعمل  مر�حل  تقّدم 

و�لأ�سا�سي  �لر�ئد  �لدور  �كت�سفنا  �حلدود، 

للجي�ص �للبناين من خال تاأ�سي�ص جلنة 

�أجهزة 

�لقيادة

�لعدد 38376

املركز الدويل لتطوير �ضيا�ضات الهجرة والإدارة املتكاملة للحدود

�ص �ملركز �لدول لتطوير �سيا�سات �لهجرة يف �لعام 1993،  تاأ�سّ

و�لتعاون  و�خلدمات  و�خلر�ت  �لد�عمة  �لآلية  توفري  وهدفه 

�ملتعّدد �لأطر�ف حول ق�سايا �لهجرة و�للجوء. 

لاإد�رة  �لوطنية  �لقدر�ت  تطوير  �ملركز،  هذ�  م�ساريع  �أحد 

�إىل: دعم  �مل�سروع  لبنان. يهدف هذ�  للحدود يف  �ملتكاملة 

�أمن  تعزيز  و�سبطها،  �حل��دود  �إد�رة  يف  �للبنانية  �ل�سلطات 

�لتجارة  وت�سهيل  �لإقليمي  �ل�ستقر�ر  تدعيم  �ملو�طنني، 

و�لتنمية و�لتو��سل �لب�سري.

للم�سروع مبادئ توجيهية و��سحة و�ساملة، ُو�سعت مل�ساعدة 

�أجهزة �حلدود �للبنانية يف مو�ءمة �ملعايري �لدولية و�لتطبيقات 

�إجر�ء�ت  �إر�ساء  �أو  �تخاذ  �لف�سلى، من خال: �لرتكيز على 

موّحدة عند �حلدود، توفري �ملعد�ت و�لرو�بط لقو�عد �لبيانات، 

�لب�سرية، وزيادة  �ملو�رد  �لتدريب لإد�رة �حلدود،  �أنظمة  حتديث 

�لوعي �لعام ب�ساأن هذ� �ملو�سوع من خال �أن�سطة توعوّية.



خال  من  ا  و�أي�سً �حلدود،  و�سبط  مر�قبة 

فعلى  �ملحرتف.  و�لأد�ء  و�للتز�م  �لقيادة 

و�ملهمات  �لتحديات  كل  من  �لرغم 

�مللقاة على عاتقه، ميلك �جلي�ص �لإر�دة 

و�لت�سميم على حماية �حلدود. هذ� �لأمر 

يف  وجدنا  وبالتال  �أ�سهل،  �لتعاون  جعل 

 � م�ستعدًّ �سريًكا  �لهولندية  �حلكومة 

حيث  من  للجي�ص  �إ�سايف  دعم  لتقدمي 

�لتمويل و�خلر�ت يف جمال �إد�رة �حلدود. 

و�أ�ساف: لقد عملنا مع �جلي�ص �نطاًقا 

�إد�رة �حلدود بالعتماد على  من مفهوم 

مفهوم  وبالتال،  قتالية،  غري  ق��در�ت 

ح��ر����س��ة �حل����دود ول��ي�����ص �ل��ق��ت��ال على 

�سر�كة  �إر�ساء  �إىل  ذلك  �أّدى  وقد  �حلدود. 

م��ن  �لثاني��ة  �ملرحل�ة  يف  بيننا  �أ�سا�سية 

م�سروعن��ا.

جدد  �سركاء  �سّم  ب�سدد  نحن  و�لآن 

فوج  به مع  قمنا  �لذي  �لعمل  بناًء على 

و�سبط  مر�قبة  وجلنة  �لأول  �لرية  �حلدود 

�حلدود، وجمموعات �أخرى ذ�ت �سلة مثل 

يخّولنا  �لأمر  هذ�  �لع�سكرية.  �ل�سرطة 

�أكرث  حلول  عن  و�لبحث  �لروؤية  تو�سيع 

�سمولية و�إفادة.

تطويرالتدريب وتبادل اخلربات

• ما هي م�ضاريعكم امل�ضتقبلية يف لبنان؟
�أب��رزه��ا  �مل�ساريع  م��ن  ع��دد  هناك   -

على  نعمل  حيث  �جل��ي�����ص،  ي��ه��ّم  م��ا 

�كت�ساف �ملزيد من �لتحديات �ملدنية يف 

�إد�رة �حلدود كما �سبق وفعلنا يف جمال 

�أم�����ن �ل��وث��ائ��ق، 

وم��ن ه��ذه �لأم���ور 

م����ك����اف����ح����ة 

بالب�سر  �لجت�����ار 

ل����س���ت���ك���م���ال 

بد�أناه  �لذي  �لعمل 

�لعام  �لأم���ن  م��ع 

�لد�خلي،  و�لأم��ن 

تاأمني  خ��ال  من 

و�سوًل  �مل�ستويات  �لتدريب على خمتلف 

�إىل �لحرت�ف.

كذلك، نو��سل دعم �جلي�ص يف تطوير 

�حلدود  �إد�رة  جمال  يف  �لتدريبية  قدر�ته 

ب�سكٍل غري قتال، وناأمل يف هذ� �ملجال 

�لأوروب��ي��ة،  �ل��دول  من  مدّربني  ��ستقد�م 

وتدريب  �خل��ر�ت  تبادل  على  و�لعمل 

�أفو�ج �حلدود �لرية.

فائق  م�سروع  ويف  �أخ���رى،  جهة  م��ن 

تاأمني  جمال  يف  نعمل  ا،  �أي�سً �لأهمية 

عقدنا  وق��د  و�إد�رت��ه��ا،  �لبحرية  �حل��دود 

�لقو�ت  مع  �لجتماعات  من  �لكثري 

وعلى  �ل�سدد.  هذ�  يف  �للبنانية  �لبحرية 

�لرغم من �أننا ل منلك �لتمويل �لكايف 

�أننا  �إّل  ج��دي��دة،  م��ر�ك��ب  ل�ستقد�م 

�لعمانية  �لعاقات  تاأمني  على  نعمل 

�أخ���رى  دول  يف  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل��ق��و�ت  م��ع 

وتطوير  �لتدريب  وذلك يف جمال  �أوروبية، 

�ل�سرت�تيجّية �لبحرية �لفاعلة و�ملنا�سبة.

تاأمني  على  ��ا  �أي�����سً نعمل  ذل��ك،  �إىل 

�لأمنية  �لأجهزة  بني  وتعاون  �سر�كات 

�أوروبا.  يف  لها  مماثلة  و�أجهزة  �للبنانية 

وقد ر�فقني �لعميد �لركن �لقّزي يف هذ� 

مع  �جتمعنا  حيث  رومانيا،  �إىل  �لإطار 

�سرطة �حلدود. وناأمل �أن تبد�أ �آلية �لتعاون 

قريًبا بني �لطرَفني، على �سعيد �لتدريب 

�أو تاأمني �لعتاد وتبادل �خلر�ت و�لزيار�ت 

�لدر��سية وفق �حلاجات.

يف  الأوروبية  للم�ضاعدات  حدود  من  هل   •
هذه املرحلة الثانية من امل�ضروع؟

- ما ميكنني قوله يف هذ� �ملجال، هو 

�أن �لحتاد �لأوروبي و�لدول �لأع�ساء و�سعو� 

على  لبنان  لدعم  �سيناريوهات  ع��دة 

متكاملة  لإد�رة  حتقيًقا  �لطويل  �ملدى 

للحدود. لذ� وبكل تاأكيد، �سوف نعمل 

�إىل  �ل��د�ع��م��ني  م��ن  م��زي��د  جلب  على 

�أملانيا،  هولند�،  وهم:  �حلاليني،  جانب 

�إًذ�  وهنغاريا.  �إ�سبانيا  رومانيا،  فرن�سا، 

نحاول م�ساعفة م�سادر �لدعم لا�ستفادة 

و��ستقاء  و�لتمويل،  �خل��ر�ت  من  �أكرث 

من  لبنان  ت�سبه  �لتي  �لدول  من  �لدرو�ص 

حيث طبيعة حدودها.

�لتدريب،  �سعيد  وعلى  �لإطار،  هذ�  ويف 

دورة  �للبناين  �جلي�ص  من  رتيب  يتابع 

وتزوير  �لوثائق  �أم��ن  جم��ال  يف  متقّدمة 

�مل�ساركة  ولهذه  هولند�.  يف  �جل���و�ز�ت 

�لرمزية �أهميتها، �إذ �إّنها �ملرة �لأوىل �لتي 

ين�سّم فيها �إىل �لدورة �ملذكورة ع�سكري 

من دولة غري �أوروبية.
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بدعوة من مكتب �لتعاون 

�ل��دف��اع��ي �لأم���ريك���ي، ويف 

ح�����س��ور رئ��ي�����ص �لأرك�����ان 

�سلمان  وليد  �لركن  �للو�ء 

�لعماد  �جلي�ص  قائد  ممثًا 

ج���ان ق��ه��وج��ي، و�ل�����س��ف��رية 

�إليز�بيت  �ل�سّيدة  �لأمريكية 

من  وفد  ر�أ���ص  على  ريت�سارد 

�سباط  م��ن  وع��دد  �ل�سفارة، 

دور�ت  تابعو�  �لذين  �جلي�ص 

�ملّتحدة،  �لوليات  يف  متنّوعة 

�لع�سكري  �ملجّمع  يف  عقد 

لتقييم  �جتماع  جونية،   –
�ملجال خال  هذ�  �لتعاون يف 

�ملر�حل �ل�سابقة. 

وق�����د �أل����ق����ت �ل�����س��ف��رية 

�أثنت  كلمة  �لأم��ريك��ي��ة 

�ل�سباط  كفاءة  على  فيها 

تابعو�  �ل��ذي��ن  �للبنانيني 

�ل��ولي��ات  يف  در��سية  دور�ت 

ثقة  و�أّك�������دت  �مل���ت���ح���دة، 

بدور �جلي�ص  �سلطات بادها 

وح��دة  حماية  يف  �للبناين 

وعزمها  و����س��ت��ق��ر�ره،  لبنان 

وتفعيل  دعمه  مو��سلة  على 

�لتعاون �لع�سكري معه على 

خمتلف �ل�سعد.

ك��ذل��ك، حت����ّدث �ل��ل��و�ء 

�ل���رك���ن ���س��ل��م��ان ف��رّح��ب 

بالقر�ر  م��ن��ّوًه��ا  ب��احل�����س��ور، 

�لثابت لل�سلطات �لأمريكية 

�جلي�ص  دع���م  م��و����س��ل��ة  يف 

�لإطار  �للبناين، لفًتا يف هذ� 

�إىل �أن �مل�ساعد�ت �لأمريكية 

�جلي�ص  تلقاها  �لتي  �لنوعّية 

قد  �لفائتة،  �ل�سنو�ت  خال 

جهوزيته  م�ستوى  من  رفعت 

ب�سكل  و�أ�سهمت  �لقتالية، 

فاعل يف جناح مو�جهاته �سّد 

�لتنظيمات �لإرهابية.

اإعداد:

نينا عقل خليل

جي�شنا
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�ضفرية الوليات املّتحدة الأمريكية 

تثني على كفاءة ال�ضباط اللبنانيني



للقيادة  �سهاب  ف��وؤ�د  كّلية  قائد  ح�سور  يف 

مّكه  ع��ل��ي  �ل��رك��ن  �لعميد  و�لأرك�����ان 

قهوجي،  جان  �لعماد  �جلي�ص  قائد  ممثًا 

�ل�سيدة  �أل��ق��ت  �جلي�ص،  �سباط  م��ن  وع���دد 

يف  �لطّاب  قبول  مركز  مديرة  نّفاع  نادين 

يف  حما�سرة  ب��ريوت،   - �لأمريكية  �جلامعة 

�جلامعة  تاريخ  فيها  تناولت  �لكّلية  قاعة 

وتطّورها و�لخت�سا�سات �ملتو�فرة فيها حالًيا، 

بالإ�سافة �إىل �سروط قبول �لطاب وتوجيههم 

نحو �لخت�سا�سات �ملنا�سبة لقدر�تهم �لعلمية 

ورغباتهم �ل�سخ�سية.

مّكه  �لركن  �لعميد  قّدم  �للقاء  ويف ختام 

�سكر  وكتاب  تذكارية  درًعا  نّفاع  لل�سيدة 

تقدير  عربون  �جلي�ص،  قائد  �لعماد  با�سم 

�أبناء  من  بالطّاب  و�هتمامها  جلهودها 

�لع�سكريني.

جي�شنا

�لعدد 42376

قيادة اجلي�ش تكّرم Lancellotti بغداء تكرميي

�أقيم يف �لنادي �لع�سكري �ملركزي غد�ء تكرميي يف منا�سبة 

 BRS Independencia �لر�زيلية  �حلربية  �ل�سفينة  مغادرة 

�ملقدم  بقيادة  �ملوؤقتة  �ملّتحدة  �لأمم  ق��و�ت  �سمن  �لعاملة 

.CDR Marcelo Lancellotti لبحري�

قائد  علو�ن  ماجد  �لبحري  �لركن  �لعميد  �حلفل  ح�سر 

قهوجي،  جان  �لعماد  �جلي�ص  قائد  ممثًا  �لبحرية  �لقو�ت 

�لع�سكري  �مللحق  وف��د،  مع  �لدولية  �لبحرية  �لقو�ت  قائد 

Lancellotti، و�سباط  �لر�زيلي وقائد �ل�سفينة �ملقدم �لبحري 

من �لقو�ت �لبحرية �للبنانية.

و�سام  به  �ملحتفى  علو�ن  �لبحري  �لركن  �لعميد  منح  وقد 

تقدي��ًر�  �لف�سّي��ة  �لدرج��ة  م��ن  �لع�سك��ري  �لتقدي��ر 

خلدمات��ه.

مديرة مركز 

قبول الطاّلب 

يف اجلامعة 

الأمريكية

حتا�ضر يف كّلية 

فوؤاد �ضهاب 

للقيادة والأركان



يف �إطار �لتعاون �مل�ستمّر بني �جلي�ص �للبناين 

وقّو�ت �لأمم �ملتحدة �ملوؤقتة يف لبنان، �أقيم يف 

منا�سبة  يف  �حتفال  �لليطاين  جنوب  قطاع 

ت�سّلم �أعتدة )م�سابيح تعمل على �لطاقة �ل�سم�سّية ومطّبات 

�لعاملة  �لكورّية  �لكتيبة  من  مقّدمة  �ل�سرعة(  من  للحّد 

�سمن هذه �لقو�ت.

تر�أ�ص �لحتفال �لعميد �لركن �سربل �أبو خليل ممثًا �لعماد 

من  و�سباط  �لكورّية  �لكتيبة  قائد  وح�سره  �جلي�ص،  قائد 

�أبو خليل كتاب �سكر با�سم  �جلانبني. وتا �لعميد �لركن 

كما  �لكورية،  �لكتيبة  لقائد  و�سّلمه  �جلي�ص  قائد  �لعماد 

قّدم له درًعا تذكارّية. 

�للبناين  �جلي�ص  ت�سّلم  كذلك، 

من  مقّدمة  كهربائية  موّلد�ت 

�للوج�ستي،  �للو�ء  يف  �أقيم  �حتفال  يف  �ل�سينّية،  �حلكومة 

من  فريجة  خري  �لركن  �لعميد  �جلي�ص  قائد  ممّثل  تر�أ�سه 

�أركان �جلي�ص للتجهيز، وح�سر �مللحق �لع�سكري �ل�سيني يف 

فرح  جان  �لركن  �لعميد  �للو�ء  وقائد  مر�فق،  وفٍد  مع  لبنان 

وعدد من �ل�سباط.

 وقد �سكر �لعميد �لركن فريجة با�سم �لعماد قائد �جلي�ص 

�ل�سلطات �ل�سينية على دعمها �مل�ستمّر للموؤ�س�سة �لع�سكرية. 
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هبة كورّية 

واأخرى �ضينّية للجي�ش

وفود القيادة هّناأت الع�ضكريني 

مبنا�ضبة عيد الأ�ضحى

مبنا�سبة عيد �لأ�سحى �ملبارك، قامت وفود من قيادة �جلي�ص بزيار�ت �إىل قياد�ت 

�ملناطق و�لقّو�ت �جلوية و�لبحرية و�ملد�ر�ص و�ملعاهد و�ملو�قع، و�لقوى �ملنت�سرة عمانيًا 

�إليهم  ونقلت  للع�سكريني،  �لتهاين  قّدمت  حيث  �للبنانية،  �ملناطق  خمتلف  يف 

توجيهات �لقيادة للمرحلة �ملقبلة.



�ملطار-  �أم��ن  تعزيز  ت��دري��ب  مركز  يف  �أقيمت 

�سباط  تابعهما  تدريبّيتان  دورت���ان   CERSA
رفيق  مطار  يف  يعملون  ومدنيون  وع�سكريون 

 Liquid دورة  �لأوىل،  ب��ريوت.   – �ل��دول  �حل��ري��ري 

تدريب  فريق  باإ�سر�ف  كانت   Testing Course
�أمن  �إد�رة  طري�ن–  »�أمن  دورة  و�لثانية،  بريطاين. 

�أقيم  وقد،  �أمريكي.  تدريب  فريق  باإ�سر�ف  مّتت  �ملطار�ت« 

�حتفال ت�سّلم خاله �ملتدّربون �ل�سهاد�ت يف ح�سور ممّثل عن 

�ل�سفارة �لأمريكية و�مللحق �لأمني فيها �ل�سّيد �أندرو جون�سون، 

رئي�ص �ملركز �لعميد زياد �ساهني وعدد من �ل�سباط.

جي�شنا

�لعدد 44376

الـ»فوك الأملانية لتلميذ �ضابط لبناين«

يحّقق �لعديد من �سباطنا نتائج 

باهرة يف �لدور�ت �لتي يتابعونها د�خل لبنان وخارجه. من بني 

هوؤلء �لتلميذ �ل�سابط فوزي بطر�ص �لذي تابع دورة �ل�سباط يف 

فقد  ممتازة.  نتائج  خالها  وحقق  �لأملانية،  �لبحرية  �ملدر�سة 

حّل يف �ملركز �لأول على �سعيدي �لتامذة �ل�سباط �لأجانب، 

و�ملدر�سة �لبحرية �لأملانية.

�لأملانية  �لبحرية  تاري�خ  يف  نوع��ه  من  �لأول  هو  �لجناز  هذ� 

�لفوك«  ب�»ميد�لية  �للبناين  �ل�سابط  �لتلميذ  كّرمت  �لتي 

عل��ى  تلمي��ذ  �أف�س��ل  وميد�لي��ة  �أجنب��ي،  تلميذ  لأف�سل 

�سعي��د �ل��دورة.

دورتان يف مركز تدريب تعزيز

 اأمن املطار باإ�ضراف 

مدّربني اأمريكيني وبريطانيني

ح�ض�ش غذائية من CIMICلأهايل بلدة عر�ضال

يف �إطار �لتعاون �لع�سكري – �ملدين CIMIC �لذي 

خمتلف  و�لإن�سانية،  �لإمنائية  ن�ساطاته  ت�سمل 

ويف  �لنائية،  �لأماكن  ا  خ�سو�سً �للبنانية  �ملناطق 

�لإعام  و�سائل  ومندوبي  �ل�سباط  من  عدٍد  ح�سور 

وفاعليات ر�سمّية و�جتماعّية، جرى يف بلدة عر�سال 

توزيع نحو 300 ح�سة غذ�ئية على عدد من عائات 

�لبلدة.



جان  �ل��ع��م��اد  �جلي�ص  ق��ائ��د  ب��رع��اي��ة 

�لطّيار  �لركن  بالعميد  قهوجي ممثًا 

ع��ب��د �ل��رح��م��ن ع��ب��د �ل����رز�ق ك��ّرم��ت 

مع  بالتعاون  �لإن�سانية،  �حلياة  جمعية 

�سناع  وجمعية  �لعاملية  �ل�سيخ  موؤ�س�سة 

من  عدًد�  �لريا�سي،  �مل�سار  ونادي  �حلياة 

وحملة  و�مل��رتّق��ني  �ملتخّرجني  �ل�سباط 

�لريا�سيني  من  ونخبة  �لعليا  �ل�سهاد�ت 

يف  حا�سد  �حتفال  يف  وذل��ك  و�ملبدعني، 

�سالة �لبال�ص - برقايل.

�لأ����س���ت���اذ حممد  ح�����س��ر �لح��ت��ف��ال 

�لرئي�ص جنيب ميقاتي،  �حل�سني ممثًا 

من  وف��اع��ل��ّي��ات  ر�سمّية  و�سخ�سيات 

نّوهت  كلمات  وتخّللته  �ملنطقة، 

بت�سحيات �جلي�ص 

تثبيت  وجهوده يف 

�لأمن و�لإ�ستقر�ر. 

ممّثل  �لقى  وق��د 

ق����ائ����د �جل��ي�����ص 

�ل��ع��م��ي��د �ل��ط��ّي��ار 

عبد �لرحمن عبد 

�لرز�ق كلمة قال 

�أن  فيها: »جميل 

ن��ك��ون ب��ني �أه��ل 

�تخذو� من حّبهم 

للموؤ�س�سة �لع�سكرية نهج حياة وعادة«، 

�إقليمي  و�سع  يف  نعي�ص  »�أننا  م��وؤّك��ًد� 

ي�ستعل بالنري�ن، �إّل �أّن روؤيتنا و��سحة يف 

هذ�  وبقاء  لبنان  �إىل  �لفتنة  �متد�د  منع 

�ساكًر�  وختم  م�ستقًا«.  ح��ًر�  �لوطن 

�ملنّظمة  �جلمعيات  �جلي�ص  قائد  با�سم 

و�لأكادميني  �ل�سباط  ومهّنًئا  للحفل، 

و�لريا�سيني �ملكّرمني.

ويف �خلتام، مّت تقدمي دروع تكرميية 

و�أربعني من  لأربعة من �ل�سباط وخم�سة 

�لأكادمييني و�لريا�سيني.

و�ل�سباط �ملكّرمون هم: 

- �لعقيد �أحمد عمري )فرع خمابر�ت 

منطقة �ل�سمال(.

- �ملازم �أول حممد حممد خ�سر)مدر�سة 

�لقو�ت �خلا�سة(.

�ل���رّز�ق  عبد  �أح��م��د  �لطّيار  �مل���ازم   -

�لقليعات  ق��اع��دة  �جل��وّي��ة-  )�ل��ق��ّو�ت 

�جلوية(.

)لو�ء  حبل�ص  حممد  حممد  �مل��ازم   -

�مل�ساة �لثامن(.
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جمعية احلياة الإن�ضانية كّرمت �ضباًطا ومتفّوقني ومبدعني



وعائلة  �ل��دك��و�ن��ة  ب��ل��دي��ة  �أق��ام��ت 

ا  قد��سً زيادة،  �سمري  �ل�سهيد  �أول  �ملازم 

جرج�ص  مار  كني�سة  يف  نف�سه  لر�حة 

�لقد��ص  و�أعقب  �لدكو�نة.  �لرعائية- 

ت��ذك��اري  ن�سب  ع��ن  �ل�ستارة  �إز�ح���ة 

 - �ل���زر�ع���ة  ك��ّل��ي��ة  ق���رب  لل�سهيد 

�لركن  �لعميد  ح�سور  يف  �لدكو�نة، 

نعيم زيادة ممّثًا قائد �جلي�ص وممّثلني 

�لأمنّية،  �لأجهزة  قادة  عن 

ودينّية،  ر�سمّية  و�سخ�سيات 

ورئ��ي�����ص ب��ل��دي��ة �ل��دك��و�ن��ة 

�سختورة  �أن��ط��و�ن  �مل��ح��ام��ي 

�لبلدي  �ملجل�ص  و�أع�����س��اء 

من  وح�سد  �ملنطقة  وخماتري 

�لأهال. 

�لذي  �لوطني  �لن�سيد  بعد 

�جلي�ص،  مو�سيقى  عزفته 

فيها  ذّكر  �سختورة كلمة  �ل�سّيد  �ألقى 

م�سرية  يف  �لدكو�نة  منطقة  »بتاريخ 

يدرك  �أن  »�سرورة  موؤكًد�  �ل�سهد�ء«، 

من  باهظة  �أثماًنا  هناك  �أن  �جلميع 

�لدم بذلت من �أجل �لبقاء.

وعلى  جي�سنا،  يتكّفل  و�ل���ي���وم، 

وبجهود  قهوجي  ج��ان  �لعماد  ر�أ���س��ه 

ومن  وحده  يكون  �أن  و�لأفر�د،  �ل�سباط 

�لو�قية  �لدرع  �للبناين،  �ل�سعب  خلفه 

للكيان و�حلدود و�ل�سيادة«.

رفع  حفل  يف  �ليوم  »لقاوؤنا  و�أ���س��اف: 

�ل�سهيد  �ول  �ملازم  ن�سب  عن  �ل�ستارة 

على  دلل��ة  هو  زي��ادة،  ��سطفان  �سمري 

و�أو�سح  وجودنا،  على  للحفاظ  �حتادنا 

ر�سالة لد�ع�ص و�أخو�ته«.

كلمة  زي���ادة  �إم��ي��ل  �ل�سّيد  و�أل��ق��ى 

ل�لجميع م�ساركتهم  �ساكًر�  �لعائلة، 

يف هذ� �للقاء، و�عًد� ب�»�أن تبقى �لعائلة 

مثاًل للعطاء و�ل�سهادة«.

��ست�سهاد  على  �سنة  م��رور  منا�سبة  يف 

كني�سة  يف  �أقيم  جّبور،  �بر�هيم  �ملقدم 

بلدة عندقت قد��ص لر�حة نف�سه ح�سره 

قائد  �لعماد  ممّثل  عائلته،  جانب  �إىل 

�ل�سانع  غريال  �لركن  �لعميد  �جلي�ص 

�لأمنّية  �لقياد�ت  وممّثلو  ور�سمّيون 

و�ل��ع�����س��ك��ري��ة، 

وف����اع����ل����ي����ات 

�ج���ت���م���اع���ّي���ة 

�إىل  ب���الإ����س���اف���ة 

رفاقه �ل�سباط.

�لإجن��ي��ل،  بعد   

�أل����ق����ى ك��اه��ن 

�لأب  �ل���رع���ي���ة 

كلمة  �ل��ر����س��ي  ���س��ي��م��ون 

و�أولده  �ل�سهيد  لزوجة  مو��ساة 

و�أهله...

كما �ألقى ممّثل قائد �جلي��ص كلمة 

�ملخل�ص  جّبور  باملقدم  �سهادة  ت�سّمنت 

و�ملتفاين يف �خلدمة...

عن  �ل�ستارة  �أزيحت  �لقد��ص  ختام  ويف 

يف  ت�سييده  مّت  لل�سهيد  تذكاري  ن�سب 

�ساحة �لبلدة.

جي�شنا
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املقدم ال�ضهيد اإبراهبم جّبور

واإزاحة ال�ضتارة عن ن�ضب تذكاري يف عندقت

... وقدا�ش لراحة نف�ش املالزم اأول ال�ضهيد �ضمري زيادة



�حتفلت �لكّلية �حلربية بتخريج �لدفعة �لثانية و�خلم�سني 

�لكّلية  قائد  غرّيب  فادي  �لعميد  ح�سور  يف  �سرية،  �آمر  لدورة 

ممثًا قائد �جلي�ص �لعماد جان قهوجي.

وح�سر �لحتفال �أًي�سا �سباط من قيادة �جلي�ص ومن �لوحد�ت 

ماك  من  �مل��دّرب��ون  و�ل�سباط  �مل�ستقّلة،  و�لأف���و�ج  �لكرى 

�لكّلية ومن خارجها و�لأ�ساتذة �ملدنّيون. 

تاوة  ثّم  ومن  �للبناين،  �لوطني  بالن�سيد  �لحتفال  ��ستهل 

�ملمّيزين  �ل�سباط  وتهنئة  للدورة،  �لنهائية  �لنتيجة  مذكرة 

�أول  �ملازم  �لدورة  �لدروع بني طليع  وتبادل  �ل�سهاد�ت  وت�سليم 

ري�سار بركات وقائد �لكّلية.

�ملتخّرجني  �إىل  توّجه  غرّيب  �لعميد  �جلي�ص  قائد  ممّثل 

�أهمّيتها  تابعتموها وعلى  �لتي  �لدورة  �إن  بكلمة قال فيها: 

تنطلقون  حمّطة  مبثابة  ه��ي  ب��ل  �مل��ط��اف،  نهاية  لي�ست 

لتنمية معارفكم وخر�تكم، و�سقلها يف حياتكم  منها، 

�لعملية، حيث تطبقون �لنظريات على �أر�ص �لو�قع وتنّفذون 

�لعلوم  فاكت�ساب  و�ح����رت�ف،  ب��دق��ة  �إل��ي��ك��م  ي��وك��ل  م��ا 

�أي  يف  تتوقف  �أن  يجوز  ل  متو��سلة،  عملية  هو  �لع�سكرية 

يف  تتجلى  �حلركة،  د�ئمة  عجلة  �إنها  �لظروف.  من  ظرف 

و�ملحّفز  و�مل�سرف  و�ملحا�سر  و�ملوجه  �مل��دّرب  بوظيفة  قيامكم 

على �لتنفيذ، بالإ�سافة �إىل �ملو�ظبة على مو�كبة كّل جديد 

�لتعليمات  من  تنطلقو�  �أن  عليكم  مبهّماتكم.  يت�سل 

و�ملر�جع �ل�سادرة عن قيادة �جلي�ص، و�ل�ستناد �إليها يف كل ما 

تقومون به من ن�ساطات عمانية �أو لوج�ستية �أو �إد�رية.

وعقلنة  �لفكر  رجاحة  �أ�سفتم  �أن  وبعد  �ليوم  و�أ���س��اف: 

�لكّلية  �سرح  يف  تقفون  �أر�ك��م  �لطموح،  ذلك  �إىل  �لرجال 

بالوقوف  لكم  �إيذ�ًنا  �سرية،  �آمر  �سهادة  تت�سّلمون  �حلربية، 

وتخططون  بتمّهل،  تفّكرون  وحد�تكم،  ر�أ�ص  على  لحًقا 

ر،  بدقة، وت�ساهمون يف �سنع �لقر�ر �أو تقرتحونه بحكمة وتب�سّ

ر�سيدكم يف ذلك ما خرمتوه وما تثّقفتم به، فا تهملو� هذ� 

�لر�سيد �أو تبّذروه.

يف  مدربيكم  باإر�ساد�ت  م�سوؤولياتكم  ممار�سة  يف  ��ستنريو� 

و�علمو�  و�لعطاء.  و�لبذل  �للتز�م  روح  منهم  و��ستمدو�  �لدورة، 

�أن من �أر�د لكم �لرتقاء �إىل عتبة فكره، �إمنا �أر�د �أن تقودو� 

مروؤو�سيكم �إىل طريق �لن�سر و�لنجاح، و�سط ما يعرت�سكم من 

م�ساعب وحتديات.

عي�ص  �إىل  وتطّلعو�  نفو�سكم،  يف  مّتقدة  �لأمل  �سعلة  دعو� 

نزيه  جي�ص  يحميه  و�لكر�مة،  بالعزة  ينب�ص  وطن  يف  كرمي 

قو�فل  ويقدم  و�لنفي�ص  �لغال  يبذل  �نفّك  ما  جي�ص  ومنّزه، 

�ل�سهد�ء، دفاًعا عن وحدة �لوطن و�سيادته و��ستقاله.

يف  ودم  وعرق  بجهد  تبخلو�  ل  باأن  �أو�سيكم  قائًا:  وختم 

ووعده،  ق�سمه  على  جي�سكم  يبقى  كي  �لأي��ام،  من  �لقادم 

�أمل �ل�سعب و�سياج �لوطن.
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 - حنو�ص  منطقة  يف  �أقيم 

تخريج  �ح��ت��ف��ال  ح��ام��ات، 

وم��ن  �جل��ي�����ص  م��ن  عنا�سر 

�لعام،  لاأمن  �لعامة  �ملديرية 

دورتي  بنجاح  تابعو�  �أن  بعد 

وذلك  مهرة«،  ورم��اة  »ده��م 

عبا�ص  �للو�ء  �لعام  لاأمن  �لعام  �ملدير  ح�سور  يف 

�لعقيد  �خلا�سة  �لقو�ت  مدر�سة  وقائد  �بر�هيم، 

�لعماد  �جلي�ص  قائد  ممّثًا  خمول  ف��ادي  �لركن 

�لعاملة  �لإيطالية  �لوحدة  وقائد  قهوجي،  جان 

Arturo Nitti، �إىل  �سمن �لقّو�ت �لدولية �جلرن�ل 

جانب عدد من �سباط �جلي�ص و�لأجهزة �لأمنّية.

�سدد  �ملنا�سبة،  يف  كلمة  خمول  �لعقيد  �ألقى  وقد 

�جلي�ص،  يف  �لح��رت�يف  �لتدريب  �أهمية  على  فيها 

�لتي  و�لنوعّية  �ل�ستثنائية  �ملهّمات  من  �نطاًقا 

�ملرحلة  ه��ذه  يف  �لع�سكرية  �ل��وح��د�ت  تنّفذها 

�سرف  �إىل  �أ�سفتم  »لقد  ق��ال��ه:  ومم��ا  �لدقيقة، 

�لعامة  و�ملديرية  �جلي�ص  موؤ�س�سة  �إىل  �نتمائكم 

ممّيزين  رج��اًل  تكونو�  �أن  �سرف  �لعام،  لاأمن 

�سري  يف  �لتاأثري  على  قادرين  فيهما،  وحمرتفني 

�ملهّمات �لدفاعية و�لأمنّية«.

ويف �خلتام، نّفذت وحد�ت من �جلي�ص بال�سرت�ك 

بالذخرية  قتالية  مناورة  �ملتخّرجني،  �لعنا�سر  مع 

يف  منت�سرة  �إرهابية  جمموعة  مهاجمة  حتاكي  �حل��ّي��ة، 

رمايات  �ملناورة  خال  ��ستخدمت  وقد  مبنّية.  مناطق  حميط 

عبو�ت  وتفجري  و�خلفيفة،  �ملتو�سطة  و�لأ�سلحة  بالطو�فات 

نا�سفة لفتح ثغر�ت، بالإ�سافة �إىل رمايات قن�ص لتغطية تقدم 

�لعنا�سر �ملهاجمة، وعمليات دعم جّوي و�إنز�ل و�إخاء جرحى 

من حقل �ملعركة.

جي�شنا
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...ودورتي 

دهم 

ورماة مهرة



�أقيم يف ثكنة مياد �لنّد�ف –

عم�سيت، �حتفال تخريج دور�ت 

)غط�ص  بحري  مغو�ر  �خت�سا�ص 

مبزيج �لنيرتوك�ص، مدّرب مزج غاز�ت، 

ومدّرب غط�ص وغط�ص �أ�سا�سي(.

ح�سر �لحتفال قائد فوج مغاوير �لبحر 

ممثًا  �مل�سطفى  حممد  �لركن  �لعقيد 

قائد �جلي�ص �لعماد جان قهوجي، ع�سو 

�ملجل�ص �لع�سكري �للو�ء �لركن جورج 

و�ملدعّوين،  �ل�سباط  من  وع��دد  �سرمي 

عائات �ل�سهد�ء وذوي �ملتخّرجني.

وو�سع  �للبناين  �لوطني  �لن�سيد  بعد 

�أك��ل��ي��ل زه���ر ع��ل��ى ن�����س��ب ���س��ه��د�ء 

�مل�سطفى  �لركن  �لعقيد  �ألقى  �لفوج، 

على  فيها  �سدد  �ملنا�سبة،  يف  كلمة 

�لقدر�ت  تعزيز  يف  �ل��دور�ت  هذه  �أهمّية 

»�إّن  قاله:  ومّما  للع�سكريني،  �لقتالية 

�لتدريبات  متابعة  �ىل  �ن��دف��اع��ك��م 

على  وحر�سكم  و�لدقيقة،  �لنوعية 

�لنتائج يف نهايتها، هما  �أف�سل  حتقيق 

مدعاة فخر و�عتز�ز لكل و�حد منكم، 

�إر�دة  تختر  �ل�سد�ئد،  �أوق���ات  يف  لأن��ه 

فاجلندي  و�سجاعتهم.  �لرجال 

ق�سمه  على  �لثابت  هو  �ل�سالح 

موؤ�س�سته،  وم��ب��ادئ  �لع�سكري 

قدر�ته  تطوير  �إىل  با�ستمر�ر  و�ل�ساعي 

خدمًة جلي�سه ووطنه«.

�ل�سهاد�ت  ت�سليم  ج��رى  �خل��ت��ام  ويف 

تذكاريني  درعني  وتقدمي  للمتخّرجني، 

�للذين  �ل�سهيدين  �لرقيبني  لعائلتي 

جاك  با�سميهما،  �ل����دور�ت  �سّميت 

نّفذت  كما  دروي�����ص.  وحممود  �سا�سني 

ع�سكرًيا  ا  عر�سً �ملتخّرجة  �ل��وح��د�ت 

ومتارين قتالّية متنّوعة.
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دورة  تخريج  �حتفال  �أقيم 

م��در���س��ة  يف  م��غ��و�ر  تن�سئة 

�لقو�ت �خلا�سة، �لتي حملت 

��سم �ملعاون �أول �ملغو�ر �ل�سهيد 

ب�سام جوهر، وذلك يف ح�سور قائد �ملدر�سة �لعقيد �لركن فادي 

من  وعدد  قهوجي،  جان  �لعماد  �جلي�ص  قائد  ممثًا  خمول 

�ل�سباط و�ملدعّوين وذوي �ملتخّرجني.

وبعد عزف �لن�سيد �لوطني و�أد�ء ق�سم �ليمني وتقدمي درع �لدورة 

لعائلة �ل�سهيد، �ألقى �لعقيد �لركن خّمول كلمة يف �ملنا�سبة 

�لتي  �لقتالّية  و�ملهار�ت  �لفنون  �كت�سابكم  »�إّن  فيها:  قال 

من �ل�سروري �أن تازم �جلندي �ملغو�ر طو�ل حياته �لع�سكرية، 

ل ميكن �أن يوؤدي �أهد�فه �ملن�سودة، ما مل تعرفو� هوية �لأعد�ء. 

على  تتاآمر  �نفّكت  ما  �لتي  �إ�سر�ئيل  هو  �لتاريخي  عدّونا 

�إىل زعزعة وحدته، وعدّونا  و�سعًيا  وثرو�ته  باأر�سه  لبنان، طمًعا 

وح�سيته  �لأول، يف  يقّل خطًر� عن  ل  �لذي  �لإرهاب  هو  �لآخر 

�لإن�سانية  �لقيم  و�سربه عر�ص �حلائط، كّل  �لعبثي  و�سلوكه 

و�لدينية �ل�سمحاء �لتي تدعو �إىل �حلفاظ على كر�مة �لإن�سان 

و�لت�سامن و�حلو�ر بني �ل�سعوب«.

�حل��دود  على  �سموده  يف  جي�سكم  �أّن  »�إعلمو�  و�أ���س��اف: 

�جلنوبّية ويف �نت�سار�ته �ملتاحقة على �لتنظيمات �لإرهابية، 

يقبل  ل  مبا  مثبًتا  �لعدّوين،  هذين  خمّططات  �أحبط  قد 

�ملوؤمتن على دماء �سهد�ئه،  �لوطن �ملنيع،  �أّنه ح�سن  �ل�سك، 

ومكت�سبات �سعبه وتطّلعات �أجياله«.

وبعد ت�سليم �ل�سهاد�ت للمتخّرجني، نّفذ �لعنا�سر �ملتخّرجون 

ا ع�سكرًيا ومتارين قتالية متنّوعة. عر�سً

جي�شنا
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مغوار يف مدر�ضة 

القوات اخلا�ضة



روابط ال يقوى عليها الزمن

ُتر�سي رفقة ال�سالح روابط ال يقوى عليها الزمن وال تبّددها الظروف واإن باعدت بني الرفاق. وها 

هي »دورة مع�سكر خدمة العلم« ت�ستعيد ذكريات اأوقات جميلة على �سعوبتها، ويعاهد اأفرادها 

ا على التوا�سل واللقاء. �سورة على الـ»في�سبوك« اأيقظت احلنني، ليتكّفل الـ»وات�س  بع�سهم بع�سً

ا من الرفاق القدامى اأعاد ن�سج العالقات بينهم،  اآب« بالباقي. الـ»غروب« الذي �سّم ثمانني �سخ�سً

فكانت لقاءات جميلة ومن ثم فكرة ترتيب »َجمَعة« يف كنف املوؤ�س�سة. وهكذا مّت االتفاق 

على غداء يف نادي الرتباء املركزي- الفيا�سية.

ا من بينهم العميد املتقاعد حممد مرت�سى وعدد من ال�سباط، اإىل الرتباء املتقاعدين من  76 �سخ�سً

الدورة نف�سها، التقوا جمّدًدا: تعانقوا، حتادثوا، حّدق كل منهم يف االآخرين متاأماًل ما اأ�سبحت 

عليه اأحوالهم. ما �ساء الله بعدك م�سب�سب يقول اأحدهم لرفيق مل يره منذ ثالثة عقود... 

وي�سحك اجلميع. ا�ستهّلوا لقاءهم بالن�سيد الوطني اللبناين، وبالوقوف دقيقة �سمت عن اأرواح 

�سهداء اجلي�س ومن بينهم �سهداء دورتهم، ثم �سربوا نخب قيادة اجلي�س التي ما زالوا يلتزمون 

توجيهاتها حتى بعد تقاعدهم.

على العهد باقون

العميد مرت�سى األقى كلمة يف املنا�سبة عّب فيها عن اأهمية هذا اللقاء الذي جمع اأخوة ال�سالح، 

كانطالقة ال�ستعادة التوا�سل بني رفاق تعارفوا يف مقتبل العمر، توّحدوا يف ظّل املوؤ�س�سة الع�سكرية، 

فتقا�سموا لقمة العي�س والعرق والدم وال�سهر والتعب...

وقال: كما اأق�سمنا يوم كّنا فتياًنا بالله العظيم اأن نذود عن لبنان... ها نحن جنّدد ق�سم الوالء 

للموؤ�س�سة اجلامعة ال�سامنة لوحدة لبنان ولكرامته: اأنا فرد، اأنا رتيب، اأنا �سابط يف جي�س لبنان 

ا، املبادرة التي اأثمرت  �سة والدورة، واأي�سً املفّدى. وتابع قائاًل: اإنه �سعور بالعرفان جتاه املوؤ�سّ

هذا اللقاء، ودائًما جتاه القيادة التي اأتاحته و�سّهلته و�سّجعت على 

تنظيمه...

وكانت كلمات اأخرى ملوؤها امل�ساعر والذكريات، فغداء، ووعد 

بالتوا�سل والتالقي...

اإعداد:

ندين البلعة خريالله

حماربون 

قدامى
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»املحاربون القدامى« 

التقوا بعد طول غياب

غداء لدورة مع�سكر 

خدمة العلم 1983

يف  خطواتها...  بكل  الع�سكرية«  »درب  ف�ساروا  للوطن،  حّبهم  جمعهم 

با�سم »دورة مع�سكر  العام 1983 تخّرجوا 

التي  الوحيدة  الرتباء  دورة  العلم«،  خدمة 

تخّرجت يف ملعب الكّلية احلربّية.

عا�سروا العديد من القادة، وتدّرب على 

اأيديهم األوف املجّندين... التزموا واجبهم 

فّرقتهم  ال�سنوات،  ع�سرات  ور�سالتهم 

والت�سكيالت  اخلدمة  )ظ��روف  االأي��ام 

والتقاعد...( ولكّن التوا�سل ظّل قائًما بني 

عدٍد منهم، فكان ن�سر �سورة واحدة على 

ومّل  احلنني  باإيقاظ  كفياًل  ال�»في�سبوك«، 

ال�سمل... 



اإحالة اإرهابيني على الق�ساء

اأ�سدرتها خالل االآونة  اأعلنت قيادة اجلي�س يف عّدة بيانات 

الق�ساء جمموعة  اأحالت على  املخابرات  اأّن مديرية  االأخرية، 

جديدة من املوقوفني الذين ينتمون اإىل التنظيمات االإرهابية. 

وهم: اللبناين عالء حممد اأّمون، النتمائه اإىل تنظيم داع�س 

باالعتداء  التنظيم  هذا  �سفوف  �سمن  وقيامه  االإرهــابــي، 

اأحد  اغتيال  يف  وامل�ساركة  عر�سال،  يف  اجلي�س  وحدات  على 

املواطنني، باالإ�سافة اإىل ت�سنيع عبوات نا�سفة.

عبد  العلي،  حممود  �سومر  الباقي،  عبدو  ح�سام  ال�سوريون: 

عبد  زكريا،  حممد  عبدالله  امل�سطفى،  الله  خري  الرحمن 

البرييني، عبد احلكيم بكار،  الوهاب، وجيه  احلليم عبد 

ال�ساهر، النتمائهم  اأحمد عبد احلميد �سحادة وحممد طارق 

يف  �سفوفها  �سمن  وم�ساركتهم  االإرهابية  التنظيمات  اإىل 

االعتداءات �سد وحدات اجلي�س يف منطقة عر�سال.

�سنة،   17 العمر  من  البالغ  املحمد  حممد  يا�سر  ال�سوري 

القتال  يف  وم�ساركته  االإرهابي،  داع�س  تنظيم  اإىل  النتمائه 

�سمن �سفوفه. مع االإ�سارة اإىل اأّن االإرهابي املوقوف، قد اعرتف 

باإقدامه باأوقات �سابقة ويف مدينة الرّقة ال�سورية على ذبح اأحد 

االأ�سخا�س، وامل�ساركة يف اإعدام ثالثة اآخرين رمًيا بالر�سا�س، 

واإلقاء �سخ�س من �سطح اأحد املباين، وبرت يد �سخ�س اآخر.

انفجار ثالث عبوات يف البقاع

اثنتني وتوقيفات وتفكيك 

�سدر عن قيادة اجلي�س – مديرية التوجيه بيان )2016/8/15( 

حول تعّر�س اآلية ع�سكرية تابعة للجي�س يف اأثناء انتقالها يف 

حميط بلدة عر�سال، النفجار عبوة نا�سفة مزروعة اإىل جانب 

الطريق، ومعّدة للتفجري عن بعد، زنتها حواىل 3 كلغ من 

املعدنية.  القطع  من  كمّية  اإىل  باالإ�سافة  املتفجرة،  املواد 

بجروح  ع�سكريني  خم�سة  اإ�سابة  اإىل  االنفجار  اأدى  وقــد 

وحــدات  ــخــذت  واّت طفيفة. 

املنطقة  يف  املنت�سرة  اجلي�س 

املنا�سبة،  امليدانية  التدابري 

دهم  عمليات  نّفذت  كما 

وحميطها،  البلدة  يف  وا�سعة 

عدد  توقيف  عــن  اأ�ــســفــرت 

وامل�ستبه بهم  من املطلوبني، 

االأرا�ــســي  داخــل  واملوجودين 

بــطــريــقــة غري  الــلــبــنــانــيــة 

�سرعية.

راأ�س  اجلي�س على طريق  قوى  �سبطت   ،2016/8/17 وبتاريخ 

400 غرام مو�سولة  زنة  نا�سفة  ال�سرج يف منطقة عر�سال، عبوة 

ب�ساعق عادي وفتيل �ساعق ومعّدة للتفجري.

على  وعمل  املــكــان  اإىل  الع�سكري  اخلبري  ح�سر  وقــد 

تفكيكها، كما بو�سر التحقيق يف املو�سوع.

ا، ُعرث على بعد 100 مرت من منزل رئي�س  ويف بلدة عر�سال اأي�سً

 200 عن  عبارة  هي  نا�سفة  عبوة  على   ،)2016/8/21( البلدية 

م�ساف  االأمونيوم،  نيرتات  من  كلغ  و2   C4 مادة  من  غرام 

�ساعق  وفتيل  عادي  ب�ساعق  مو�سولة  معدنية،  قطع  اإليها 

على  الع�سكري  اخلبري  عمل  وقد  بعد.  عن  للتفجري  ومعّدة 

تفكيكها.

يوميات 

اإعداد:اأمنية

نينا عقل خليل

العدد 52376

عملية نوعية جديدة نّفذتها مديرية املخابرات يف خمّيم عني احللوة، 

وانتهت بتوقيف اأمري داع�ش يف املخّيم عماد يا�سني الذي كان يعد ل�سل�سلة 

تفجريات اإرهابية �سد مراكز اجلي�ش ومرافق حيوية.

التوجيه بياًنا جاء فيه: »بنتيجة  اأ�سدرت قيادة اجلي�ش– مديرية   وقد 

ملديرية  تابعة  قّوة  متّكنت  نوعّية،  عملية  ويف  الدقيقة،  واملتابعة  الر�سد 

احللوة،  عني  خميم  داخل  الطوارئ  حي  يف   )2016/9/22( املخابرات 

املخّيم  يف  داع�ش  باأمري  املعروف  يا�سني،  عماد  الفل�سطيني  توقيف  من 

املذكور«.

قبيل  كان  توقيف،  مذكرات  عّدة  مبوجب  املطلوب  يا�سني  واملدعو 

مراكز  �سّد  اإرهابية  تفجريات  عّدة  تنفيذ  ب�سدد  عليه،  القب�ش  اإلقاء 

�سعبية  وجتّمعات  جتارية  واأ�سواق  و�سياحية  حيوية  ومرافق  اجلي�ش، 

واأماكن �سكنية يف اأكرث من منطقة لبنانية، وذلك بتكليف وم�ساعدة من 

قبل تنظيمات اإرهابية خارج البالد.

وقد بو�سر التحقيق مع املوقوف باإ�سراف الق�ساء املخت�ش.

اجلي�ش يوقف اأمري داع�ش داخل خميم عني احللوة



م�ستديرة  عنــد  انفجــار  دّوى  نف�سه،  ال�سيـاق  ويف 

ك�سارة – زحلة )2016/8/13(، اأّدى اإىل مقتل امراأة 

ووقــوع  ال�سوريـة،  التابعية  من  واأخــرى  لبنانية 

عـدد من االإ�سابات يف �سفوف املواطنني. وتوّجهت 

اأمنًيا  طوًقا  وفر�ست  املكان،  اإىل  اجلي�س  من  قوة 

قام  الــذي  الع�سكري  اخلبري  ح�سر  كما  حوله، 

اأّنه  تبنّي  حيث  االنفجار،  موقع  على  بالك�سف 

مادة  من  كلغ   4 زنتها  نا�سفة  عبوة  عن  ناجم 

.TNT
بتاريخ  انفجـرت  البقــاع،   – عنجر  جمــدل  بلــدة  ويف 

�سيارة  اأ�سفــل  يف  مو�سوعة  كانت  يدوية  قنبلـة   2016/9/6

اأ�سخا�س من  اإ�سابة ثالثة  اإىل  اأّدى  روفــر، ما  جيب نوع راجن 

من  مقربة  على  كانوا  طفيفة،  بجروح  ال�سورية  التابعية 

بال�سيارة  اأ�سرار  ح�سول  اإىل  باالإ�سافة  امل�ستهدفة،  ال�سيارة 

املذكورة. 

منطقة  يف   )2016/8/26( اجلي�س  قوى  اأوقفت  ذلــك،  اإىل 

�سالًحا  حليازته  رعد  علي  اأمري  املواطن  بعلبك،   – �سليفا 

لوحة  حتمل  �سيارة  ولقيادته  الذخائر،  من  وكمّية  حربًيا 

مزّورة.

اأوقفت يف مناطق: الهرمل، قّب اليا�س واجلية، كاًل  كما 

من املواطنني: و�سيم اأحمد جعفر، هيثم حممد نا�سر الدين، 

والفل�سطينيني:  العقلي،  وحيد  عي�سى  امل�سمار،  علي  حممد 

ح�سمه،  ابــراهــيــم  وحمــمــود  عثمان  النا�سر  عبد  حممد 

الإقدامهما على اإطالق النار من اأ�سلحة حربية.

ال�سمال

قّوة من اجلي�س  املنّظمة، دهمت  اإطار مالحقة اجلرائم  يف 

)فجر 2016/8/23( جمموعة من االأ�سخا�س يف منطقة فنيدق 

وتنفيذ  احلربية،  باأ�سلحتهم  التجّول  على  اأقدموا  عكار،   –
قامت  حيث  املواطنني،  على  خّوات  وفر�س  �سلب  عمليات 

مبطاردتهم ومتّكنت من توقيف اأفرادها وهم، اللبنانيون: 

جهاد  طالب،  ح�سن  �سعيب  طالب،  حممد  علي  املطلوب 

طالب،  عبدو  عــادل  طالب،  ح�سن  حممد  طالب،  ح�سن 

وال�سوري حممد عو�س املحمود.

وطرابل�س  عكار  مناطق  يف  اجلي�س  قوى  اأوقفت  كذلك، 

�سابقة على  اأوقات  الإقدامهم يف  وذلك  املواطنني،  العديد من 

اإطالق النار من اأ�سلحة حربية.

اجلنوب

�س  بتاريخ 2016/9/8، وعلى اأثر ر�سد قوى اجلي�س جهاز جت�سُّ

مبحاذاة  اللبنانية  االأرا�سي  داخــل  االإ�سرائيلي  للعدو  تابع 

اإىل  دورية من اجلي�س  توّجهت  املحتلة،  �سبعا  منطقة مزارع 

املكان، حيث تبنّي اأّن العدو قد اأقدم على نزع هذا اجلهاز. 

املتحدة  االأمم  قوات  مع  بالتن�سيق  اخلرق  هذا  متابعة  وجرى 

املوؤقتة يف لبنان.

وم�سبوطات توقيفات 

خمتلف  يف  الوحدات  تنّفذها  التي  االأمنية  التدابري  نتيجة 

نحو  توقيف  مّت  واال�ستقرار،  االأمــن  على  للحفاظ  املناطق 

يف  بع�سهم  لتوّرط  خمتلفة،  جن�سيات  من  ا  �سخ�سً  2345

واالجتار  مواطنني،  على  واعتداء  نار  واإطالق  اإرهابية  جرائم 

اأ�سلحة  وحيازة  وتهريب  �سرقة  باأعمال  والقيام  باملخدرات، 

عديدة،  خمالفات  االآخــر  بع�سهم  وارتكاب  وممنوعات، 

اإقامات  دون  من  اللبنانية  االأرا�سي  داخل  التجوال  ت�سمل 

�سرعية، وقيادة �سيارات ودراجات نارية من دون اأوراق قانونية.

و�سملت امل�سبوطات 158 �سيارة و4 �ساحنات، وجراًرا زراعًيا، 

االأ�سلحة  نارية، وكمّيات من  دراجة  و226  �سيد  و3 مراكب 

اليدوية  والرمانات  واملتو�سطة،  اخلفيفة  والذخائر  الفردية 

املخدرات  من  كمّيات  اإىل  باالإ�سافة  ال�ساروخية،  والقذائف 

واالأجهزة االإلكرتونية واالأعتدة الع�سكرية.

... وتدابري اأمنية ملنا�سبة عيد االأ�سحى املبارك

وحــدات  نّفــذت  املبــارك،  االأ�سحــى  عيــد  منا�سبــة  يف 

العبادة  دور  حــول  ا�ستثنائيــة،  اأمنيــة  تدابيــر  اجليــ�س 

واملوؤ�س�سات  الت�سّوق  واأماكن  الرئي�سة  والطرقات  وحميطها 

والعربية،  االأجنبية  وامل�سالح  ال�سياحية،  واملرافق  العامة 

العامة،  ال�سالمة  على  واحلفاظ  املواطنني  لطماأنة  وذلــك 

التدابري،  هــذه  �سملت  وقــد 

وت�سيري  للعنا�سر  انــتــ�ــســاًرا 

ثابتة  حواجز  واإقامة  دوريات 

نقاط  وتركيز  ومتحركة 

مراقبة.
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مناورات

العدد 54376

األوية واأفواج وقطع يف مناورات بالذخرية احلّية

اجلي�ش  قيادة  و�سعتها  التي  النوعي  التدريب  خطة  �سياق  يف 

للتدخل  وا�ستعدادها  الوحدات،  جهوزية  م�ستوى  رفع  بهدف 

ال�سريع والفاعل يف خمتلف الظروف القتالية، تابعت قطع من 

عدد  ح�سور  يف  مناورات  اإجراء  الع�سكرية  الوحدات  خمتلف 

من كبار ال�سباط يف القيادة، وقادة الوحدات الكربى، وعدد من 

املدّربني، باالإ�سافة اإىل فرق التدريب االأمريكية والربيطانية.

جرود العاقورة

العاقورة،  جــرود  منطقة  يف 

ال�ساد�س  التدخل  فــوج  نّفذ 

ــع عـــدد من  ــرتاك م ــس ــاال� ب

ــاورة  ــن وحــــدات اجلــيــ�ــس، م

قــتــالــّيــة بــالــذخــرية احلــّيــة، 

على  الـــهـــجـــوم  حتـــاكـــي 

ت�سّللت  اإرهابّية  جمموعات 

اإىل املنطقة.

وقد ا�ستخدمت خالل املناورة 

والدبابات  بالهواوين  رمايات 

ــة  ــح ــل ــس والــــطــــّوافــــات واالأ�

املــتــو�ــســطــة واخلــفــيــفــة، 

ــزال  اإن عمليات  وتخّللتها 

من اجلّو واإخالء م�سابني من 

وقد  املعركة.  حقل 

املناورة  هذه  متّيزت 

بالدقة. 

اإعداد: نينا عقل خليل
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امل�ساة  ـــواء  ل ــذ  ــّف ن ــك،  ــذل ك

قتالية  ـــاورة  ـــن م ــس،  ــاد� ــس ــ� ال

املنطقة  يف  احلــّيــة  بــالــذخــرية 

ــهــا، حــــول مــهــاجــمــة  نــفــ�ــس

جمموعات اإرهابّية يف اأماكن 

عليها،  والق�ساء  وعرة  حدودية 

رمايات  خاللها  ا�ستخدمت 

والهواوين  واملدافع  بالدبابات 

والطوافات، وباالأ�سلحة الر�سا�سة 

الثقيلة واملتو�سطة.

حامات

يف حــقــل رمــايــة حــنــو�ــس - 

من  وحــدات  نّفذت  حــامــات، 

وفوجي  ع�سر  الثاين  امل�ساة  لواء 

االأول  واملدّرعات  الرابع  التدخل 

العامة  املديرية  من  وعنا�سر 

من  وحدات  مع  العام،  لالأمن 

قتالية  مناورة  اجلوية،  القّوات 

بالذخرية احلّية باإ�سراف مدر�سة 

القّوات اخلا�سة. 



امل�ساة  لــواء  من  وحــدات  نّفذت  كما 

املدفعية  االأّول،  املدّرعات  واأفواج:  الثالث 

مناورة  الثالث،  الــّبيــة  واحلـــدود  الثاين 

نف�سه،  احلــقــل  ويف  ممــاثــلــة  قتالية 

�ساركت فيها القّوات اجلوية والبحرية.

رمايات  املناورتني،  خالل  وا�ستخدمت 

بالطّوافات واملدفعية والهواوين والدّبابات 

طة واخلفيفة، باالإ�سافة  واالأ�سلحة املتو�سّ

ثغرات،  لفتح  نا�سفة  تفجري عبوات  اإىل 

كما �سملت عملّيات دعم جّوي واإنزال 

املعركة  حقل  مــن  جــرحــى  واإخــــالء 

بوا�سطة الطوافات.

مناورات

متارين بحرّية م�سرتكة

مع الفرقاطة الفرن�سية 

FS.COURBET
يف اإطار التعاون الع�سكري بني اجلي�سني 

من  وحدات  نّفذت  والفرن�سي،  اللبناين 

القّوات البحرية باال�سرتاك مع الفرقاطة 

زارت  التي   ،FS COURBET الفرن�سية 

يف  تدريبّية  متارين  اأيــام،  لب�سعة  لبنان 

عر�س البحر قبالة مرفاأ بريوت.

اجلي�س  مــن  �سباط  التمارين  ح�سر 

ومــن قـــّوات االأمم املــّتــحــدة املــوؤقــتــة يف 

م�سبوهة  �سفينة  دهم  و�سملت  لبنان، 

غط�س،  عمليات  وتنفيذ  وتفتي�سها، 

اأحد  يف  حريق  مكافحة  اإىل  باالإ�سافة 

املراكب وم�ساعفة م�سابني.

العدد 56376



اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

ور�شة عمل
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قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

�سركة  مع  بالتعاون  الع�سكرية  الطبابة  نظمت 

ور�سة   ،TRUST & TRADERS
بعنوان  اله�سمي  اجلهاز  تنظري  حول  طبية 

.»ENDOLIVE BEIRUT 2016«

املركزي  الع�سكري  الفندق  الور�سة يف  اأقيمت 

وح�سرها:  يومني،  ملّدة  وا�ستمّرت  مونرو   –
قائد  العماد  ممثاًل  جبور  �سامي  الركن  العميد 

اجلي�ش، عميد كلية الطب يف اجلامعة اللبنانية 

الدكتور  االأطباء  نقيب  ي��ارد،  بيار  الدكتور 

رميون �سايغ، ممثلون عن االأجهزة االأمنية، 

من  االخت�سا�سيني  االأطباء  من  كبري  وعدد 

لبنان وبع�ش الدول االأوروبية.

ور�سة طبية 

حول تنظري 

اجلهاز اله�سمي 

ونقل مبا�سر 

للعمليات 

من امل�ست�سفى 

الع�سكري

االفتتاح

افتتاًحا،  اللبناين  الوطني  الن�سيد  بعد 

الدين  عز  �سالح  الطبيب  الرائد  األقى 

الور�سة،  اأهمية  على  فيها  �سدد  كلمة 

وهي الثانية حول تنظري اجلهاز اله�سمي 

وقال  املا�سي.  العام  يف  االأوىل  جناح  بعد 

م�ستوى  اأعلى  تقدمي  اإىل  تهدف  اإنها 

تعليمي يف حقل اأمرا�س اجلهاز اله�سمي 

طبية  عمليات  ــالل  خ مــن  وتنظريه 

يدوي  وتدريب  حما�سرات  واإلقاء  حّية، 

على اأن�سجة حّية.

كلمة القيادة

العميد الركن جبور األقى كلمة توّجه 

فيها بال�سكر اإىل جميع الذين �ساهموا 

الطبابة  اأّن  اإىل  الفًتا  الور�سة،  اأعمال  يف 

حمدودية  من  الرغم  وعلى  الع�سكرية 

بف�سل  ا�ستطاعت  املادية،  اإمكاناتها 

الطبية،  لطواقمها  اال�ستثنائية  اجلهود 

والو�سائل  للوقت  االأق�سى  واال�ستثمار 

وح�سن االدارة وتر�سيد االإنفاق، اأن توؤّمن 

حالًيا اال�ست�سفاء لنحو 400.000 �سخ�س من 

واأفــراد  املدنيني  واملوظفني  الع�سكريني 

عائالتهم.

ومما جاء يف كلمته: على الرغم من 

اجلهود اجلّبارة التي بذلتها وزارة ال�سحة 

املوؤ�س�سات  جانب  اإىل  اللبنانية  العامة 

منها  احلكومية  الوطنية،  الطبية 

العام  الطبي  الو�سع  زال  ما  واخلا�سة، 

امل�ساعب  من  الكثري  يواجه  لبنان  يف 

يف  تفاقًما  ازدادت  التي  والــتــحــديــات، 

الت�سّخم  نتيجة  االأخــــرية،  ال�سنوات 

اأعداد  تدّفق  مع  ا  خ�سو�سً الدميوغرايف، 

هائلة من النازحني ال�سوريني اإىل االأرا�سي 

حمــدوديــة  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  اللبنانية، 

االأوبئة  وتكاثر  املــاديــة،  االإمــكــانــات 

البيئية،  امل�سكالت  ب�سبب  واالأمرا�س 

بع�س  يف  التن�سيق  �سعف  عــن  ف�ساًل 

املعنية.  واالأجهزة  االإدارات  بني  االأحيان 

ر�ّس  جمــدًدا  مّنا  يتطّلب  كّله،  وذلــك 

والتن�سيق،  التعاون  وتفعيل  ال�سفوف، 

الواقع احلايل  لي�س على �سعيد معاجلة 



مواكبة  �سعيد  على  ا  اأي�سً بل  فح�سب، 

التي  املت�سارعة  الطبية  ــّورات  ــط ــت ال

ي�سهدها العامل، ورفد جامعاتنا الوطنية 

بالطاقات  اال�ست�سفائية  وموؤ�س�ساتنا 

التي  الــنــوعــيــة،  واخلــــبات  والـــقـــدرات 

التاريخي،  بدورها  القيام  من  متّكنها 

جامعة  عهدناه،  كما  لبنان  فيبقى 

ال�سرق وم�ست�سفاه.

اجلي�س  قائد  با�سم  حّيا  اخلــتــام،  يف 

العماد جان قهوجي جميع احلا�سرين، 

واإدارات  املنظمة،  ال�سركة  اإدارة  و�سكر 

امل�ست�سفيات والكليات واملراكز الطبية 

للطبابة  امل�ستمّر  دعمها  على  الوطنية 

الع�سكرية.

نقل مبا�سر

تخلل الور�سة نقل مبا�سر لعدة عمليات 

امل�ست�سفى  من  اله�سمي  للجهاز  تنظري 

اأجراها  ــدارو،  ب  – املركزي  الع�سكري 

�سباط اأطباء من اجلي�س واأطباء لبنانيون 

ـــب، حــيــث تــابــع املــ�ــســاركــون  واأجـــان

الفندق،  من  بخطوة  خطوة  العمليات 

ا عمليات تدريب على  كما تابعوا اأي�سً

من  عــدد  باإ�سراف  احليوانات  اأن�سجة 

حول  وحما�سرات  اللبنانيني،  االأطــبــاء 

التقنيات والطرق احلديثة امل�ستخدمة يف 

هذا املجال.

21 عملية

الذي  الدين  عز  �سالح  الطبيب  الرائد 

من  الطبية  الور�سة  تنظيم  على  اأ�سرف 

الناحية العلمية واالأكادميية، والتن�سيق 

العلمي بني االأطباء واخلباء، حتّدث عن 

خالل  معاجلتها  مّتــت  التي  ــاالت  احل

توزعت  مر�سية  حالة   21 وهي  الور�سة، 

وع�سكريني  عمليات(   4( مدنيني  بني 

وعائالتهم )17 عملية(، وهي بغالبيتها 

لبنان  يف  عالجها  ميكن  ال  حــاالت 

كيفية  عن  اأمــا  وخطورتها.  لدقتها 

التي  املعايري  اأن  فــاأو�ــســح  اختيارها، 

االأكادميية  االأهمية  هــي:  اعتمدت 

احلديثة  والتقنيات  و�سعوبتها،  للحالة 

مرة يف  الأول  مثاًل،  الالزمة يف عالجها. 

اإجراء عملية  وال�سرق االأو�سط، مّت  لبنان 

 CHOLONGIO تنظري ملجرى الكبد 

 SCOPIE PERENDOSCOPIQUE
ان�سداًدا  تعاين  ملري�سة   -SPYGLASS
وترّكزت  ال�سفراوي.  املجرى  يف  حميًدا 

ا�ستئ�سال  حول:  اأُجريت  التي  العمليات 

االلتهابات  معاجلة  البلعوم،  َجْيب من 

االأورام  ا�ستئ�سال  للبنكريا�س،  املزمنة 

عالجات  واإجراء  امل�سران،  من  احلميدة 

ال  والــتــي  البلعوم  يف  اخلبيثة  لــــالأورام 

ميكن ا�ستئ�سالها جراحًيا. واأ�ساف اأن 

ن�سر  بهدف  كان  احلاالت  هذه  اختيار 

معلومات جديدة بني االأطباء احلا�سرين 

وامل�ساركني، مما ي�سّب يف اإطار التثقيف 

تقدمي  اإىل  باالإ�سافة  امل�ستمر،  الطبي 

العالجية  الناحية  من  مهمة  خدمة 

للمر�سى.

وختم الرائد الطبيب باأن جناح املوؤمتر 

يعود اإىل الدعم امل�ستمر والدائم من العماد 

قائد اجلي�س، ورئي�س الطبابة الع�سكرية 

�سرحال،  ــو  اأب مي�سال  االإداري  العميد 

الع�سكري  امل�ست�سفى  رئي�س  وتوجيهات 

وفريق  املحمود  حممد  الطبيب  العميد 

عمله الطبي يف جميع االأق�سام )اأ�سعة، 

وطب  تاأليل،  لوج�ستية،  واإنعا�س،  تخدير 

داخلي(.

اأ�سداء واآراء

ملجلة  ــان  ك الــور�ــســة،  هام�س  على 

امل�ساركني  بع�س  لقاءات مع  »اجلي�س« 

التنظيم  بح�سن  اأ�ــســادوا  والذين  فيها 

وباأهمية احلدث.

نقيب االأطباء يف لبنان الدكتور رميون 

�سايغ قال اإن الطبابة الع�سكرية وق�سم 

ور�شة عمل
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اجلهاز اله�سمي يف امل�ست�سفى الع�سكري 

الور�سة،  هــذه  تنظيمهما  خــالل  مــن 

جــًدا.  كبريًة  نوعيًة  قفزًة  حّققا  قد 

املوؤ�س�سة  مع  الطويلة  خبته  بعد  واأ�سار 

يف  كطبيب  فيها  )خــدم  الع�سكرية 

 1988 العام  من  اله�سمي  اجلهاز  ق�سم 

ق�سم  تقدميات  اأّن   ،)1990 العام  ولغاية 

اجلهاز اله�سمي اليوم للع�سكري واأهله 

فاقت كل التوقعات من ناحية النوعية 

واجلودة، بعدما كانت بع�س احلاالت يف 

وقال،  للعالج.  اخلارج  اإىل  ُتر�سل  املا�سي 

الناحية  من  الق�سم  هذا  متكني  بعد 

اأ�سبح باإمكانه تنظيم  التكنولوجية، 

ا على �سعيد التنظري،  املوؤمترات خ�سو�سً

مكان  اإىل  مبا�سرًة  عملياته  ونــقــل 

على  العايل  بامل�ستوى  م�سيًدا  انعقادها، 

واخلـــباء  واالأطــبــاء  التنظيم  �سعيدي 

املــ�ــســاركــني،  واالأجـــانـــب  اللبنانيني 

باالإ�سافة اإىل املوا�سيع املعاجلة...

الـــبوفـــ�ـــســـور جـــــورج حــــاج بــطــر�ــس 

واجلهاز  الكبد  اأمرا�س  يف  )اإخت�سا�سي 

اله�سمي ويعمل يف امل�ست�سفى الع�سكري 

التي  بالنجاحات  ــّوه  ن �سنة(،   17 منذ 

�سعيد  ــى  عــل املــ�ــســتــ�ــســفــى  حــقــقــهــا 

ما  ويف  للمر�سى.  الطبية  التقدميات 

اال�ستعانة  اإن  قال،  الطبية  الور�سة  خ�ّس 

باخت�سا�سيني يف تقنيات تنظري اجلهاز 

اله�سمي توّفر اأف�سل طرق املعاجلة، مما 

جمال  اللبنانيني  االأطباء  اأمــام  يف�سح 

يف  وتطبيقها  اجلديدة  التقنيات  تعّلم 

عالج املر�سى.

التقنيات  �سكلت  لــقــد  ـــاف،  واأ�ـــس

امل�ست�سفى  يف  املوجودة  احلديثة  واملعدات 

االأجانب  لالأطباء  مفاجاأة  الع�سكري 

يف  العمليات  يجرون  اأنهم  �سعروا  الذين 

جامعاتهم وم�ست�سفياتهم.

اإن  بالقول  كالمه  البوف�سور  وختم 

امل�ست�سفى الع�سكري يحر�س دائًما على 

اأطباء  من  العاملية  باخلبات  اال�ستعانة 

العمل  تقّدم  يف  ي�سهم  مما  وجامعات، 

الطبي ونوعيته.

�سركة  �ساحبة  �سمعان  يوال  ال�سيدة 

يف  العريقة   TRUST & TRADERS
اإىل  حتية  وّجهت  ــوؤمتــرات،  امل تنظيم 

ونّوهت  واأفـــراًدا،  و�سباًطا  قائًدا  اجلي�س 

ــبت اأن  ــت بــالــتــعــاون مــع اجلــيــ�ــس واع

نوعها  من  فريدة  الطبية  الور�سة  هذه 

يخ�ّس  ما  يف  وذلــك  واملنطقة،  لبنان  يف 

والنقل  امل�ستخدمة  الطبية  التجهيزات 

املبا�سر للعمليات على ال�سواء. واعتبت 

اأمرا�س  يف  اخت�سا�سًيا  طبيًبا   123 ح�سور 

يف  يعملون  ا  ممر�سً  27 وحــواىل  املعدة، 

جمال التنظري، موؤ�سًرا على جناح املوؤمتر 

واأهميته.

59 العدد 376

تنويه 

وتهنئة

ـــرائـــد  تــلــّقــى ال

الطبيب عز الدين 

من  تهنئة  ر�سائل 

ــاء واخلــباء  االأطــب

املــــ�ــــســــاركــــني، 

والــــذيــــن نـــّوهـــوا 

تنظيم  بح�سن 

ومب�ستواها  الور�سة 

االأكـــــــادميـــــــي 

ـــــدوا  ـــايل، واأب ـــع ال

ـــدادهـــم  ـــع ـــت ـــس ا�

لـــلـــمـــ�ـــســـاركـــة 

ــاطــات  ــس ــ� ــن ال يف 

املماثلة م�ستقباًل.

كما منحت جلنة التثقيف الطبي امل�ستمر يف لبنان التي يرئ�سها الدكتور 

طبي  تعليم  اأر�سدة  وحدة   16 االأطباء،  نقيب  باإ�سراف  وتعمل  �سليبا  جورج 

م�ستمر للموؤمتر )CME 16( بناًء على م�سمونه.



الدورة

الدويل  القانون  على  للتدريب  امل�ستمرة  ن�ساطاتها  اإطار  يف 

مديرية  نّظمت  الدولية،  لبنان  بالتزامات  ــاًء  وف االن�ساين 

القانون الدويل االإن�ساين وحقوق االإن�سان بالتن�سيق مع مديرية 

والتي  االإن�ساين،  الــدويل  القانون  يف  الرابعة  ــدورة  ال التعليم، 

تابعها طالب من خمتلف اجلامعات اللبنانية، وفق منهاج 

مكثف ت�سمن املوا�سيع االآتي ذكرها: 

- مدخل اإىل قانون النزاعات امل�سّلحة.

- اإدماج القانون يف العمليات الع�سكرية.

- اإدارة العمليات الع�سكرية.

- االأ�سلحة ومبادئ قانون النزاعات امل�سلحة.

- م�سوؤولية القادة على كل امل�ستويات.

- احلياد.

- االحتالل.

- النزاعات امل�سلحة غري الدولية.

- التعاون الع�سكري - املدين.

- مبادئ اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر ودورها يف النزاعات.

- املحاكم اجلنائية الدولية.

حاالت  عر�س  الدرو�س  ت�سمنت  وقد 

تطبيقية وكيفية معاجلتها.

 2016 اأيــلــول   7 يف  ـــدورة  ال افتتاح  مّت 

الركن  العميد  من  موجزة  بكلمة 

اإىل  فيها  تــوّجــه  ـــوده،  ج اأبـــو  الــيــا�ــس 

املناطق  جميع  من  اجلامعات  طالب 

منوذًجا  ي�سكلون  والذين  اللبنانية 

اأهمية  على  و�سدد  الوطني،  لالإن�سهار 

القوى  موجبات  حتــدد  التي  االإن�ساين  ــدويل  ال القانون  مــادة 

امل�سلحة خالل النزاعات امل�سلحة، الدولية وغري الدولية. 

يرتتب  ملا  القانون،  لهذا  االن�سياع  �سرورة  على  �سدد  كما 

والدولة،  والقيادة  االأفراد  ت�سمل  انتهاكه من م�سوؤولية،  على 

اأحكامه وحتقيق  اللبناين تطبيق  التزام اجلي�س  اإىل  م�سرًيا 

تخريج
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يف ح�سور العميد الركن علي مكي ممثاًل العماد قائد 

مديرية القانون الدويل االإن�ساين وحقوق 

االإن�سان حتتفل بتخريج دورة جديدة

يف  االإن�سان  وحقوق  االإن�ساين  الدويل  القانون  مدير  جوده  اأبو  اليا�ش  الركن  والعميد  اجلي�ش، 

اأركان اجلي�ش للعديد، اإىل جانب عدد من ال�سباط وعمداء كليات احلقوق والعلوم ال�سيا�سية 

حفل  واالأركان  للقيادة  �سهاب  فوؤاد  كلية  يف  اأقيم  اخلا�سة،  واجلامعات  اللبنانية  اجلامعة  يف 

تخرج ل�سبعة وع�سرين طالًبا جامعًيا تابعوا الدورة الرابعة يف القانون الدويل االإن�ساين.



وال�سرورات  الع�سكرية  ال�سرورات  بني  ما  التوازن 

االإن�سانية.

التخّرج

اأقيم حفل التخرج يف 16 اأيلول 2016، واألقى خالله 

فيها  توجه  كلمة  مكه  علي  الركن  العميد 

وقال:  امل�ستقبل،  جيل  املتخرجني،  الطالب  اإىل 

عملكم،  يف  االإن�ساين  الدويل  القانون  �ستطبقون 

متمنًيا  اخلا�س  اأو  العام  القطاع  يف  كنتم  �سواء 

اأن يكون لديهم االهتمام الكايف بهذا املو�سوع، 

العامل،  يعي�سها  التي  ــروب  احل ظل  يف  ا  خ�سو�سً

للمدنيني  ا�ستهداًفا  واأكرثها  اجلرائم  اأفظع  ترتكب  اإىل حيث  بال�سكر  توّجه  اخلتام  ويف  العبادة.  واأماكن  واالأطفال 

وكل  املدربني  ال�سباط  واإىل  جوده،  اأبو  اليا�س  الركن  العميد 

من �ساهم يف اإجناح الدورة.

بدورها األقت االأن�سة اأجني داغر كلمة الطالب، فا�ستهلتها 

وقالت: كثريون منا ال يطبقون  الوفاء«،  وفاء الأهل  بـ»حتية 

فتتم�سكون  اأنتم  اأمــا  به،  التقّيد  �سعوبة  بحجة  القانون 

ال�ست�سهاد  تاأملكم  ورغم  حربكم  خ�سم  يف  حتى  بالقانون 

رفيق اأو جلرح اآخر... لذلك كنتم لنا قدوة، وخري معلمني.

ومديرية  اجلي�س  قيادة  داغــر  االآن�سة  �سكرت  اخلتام،  يف 

املدّربني،  وال�سباط  االإن�سان  وحقوق  االإن�ساين  الدويل  القانون 

على االحرتافية يف العمل والدقة يف التنظيم واالهتمام الذي 

اأحاطوا به الطالب.

اأعقب احلفل كوكتيل، حيث �سرب املدعوون نخب قيادة 

اجلي�س والدورة.
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جوده،  اأبــو  اليا�س  الركن  العميد 

احللبي،  و�ــســيــم  ــركــن  ال العميد 

العقيد  نخله،  اإميل  الركن  العقيد 

زياد  الركن  العقيد  �سديد،  اأنطوان 

حممد  الــركــن  املــقــدم  ــلــه،  ال رزق 

املقدم  �سريوي،  اأكرم  املقدم  بيطار، 

�ساهر،  اأبو  عاّلم  املقدم  �سوما،  زاهر 

حممود  النقيب  هالل،  ربيع  الرائد 

حجاز،  زيـــاد  اأول  املـــالزم  عثمان، 

املندوبة عن اللجنة الدولية لل�سليب 

االأحمر الدويل االآن�سة يارا خواجا.

املدّربون



خدمات 

اإعداد:طبية

روجينا خليل ال�سختورة

العدد 62376

دخلت جراحة العظم واملفا�سل يف امل�ست�سفى الع�سكري املركزي مرحلة 

جديدة من التطّور، ال�سّيما على �سعيد اجلراحة بالتنظري التي باتت ت�سّكل 

ن�سبة كبرية من جممل جراحات العظم، وذلك بف�سل ا�ستخدام اأحدث 

هذه  عن  املزيد  ملعرفة  االأو�سط.  وال�سرق  لبنان  يف  والتقنيات  املعدات 

التقنيات، كان ل�»اجلي�ش« لقاء مع رئي�ش فرع جراحة العظم واملفا�سل 

يف امل�ست�سفى الع�سكري املركزي، العقيد الطبيب وات�سي كورتيان.

فرع العظم واملفا�صل 

يف امل�صت�صفى الع�صكري املركزي

مرحلة جديدة بتقنية 

 4K Ultra HD�ال

نظرة عامة

اأكرث من األفي عملية جراحية جترى 

واملفا�سل  العظم  جراحة  فرع  يف  �سنوًيا 

يقول  املركزي،  الع�سكري  امل�ست�سفى  يف 

 %30 يــعــادل  مــا  اأي  كــورتــيــان،  العقيد 

اجلراحية  العمليات  جممل  من  تقريًبا 

جترى  منها   400 وحــواىل  امل�ست�سفى؛  يف 

عالية  جهوزية  يتطّلب  مّما  بالتنظري، 

الفرع  وي�ستطيع  والــعــتــاد.  العديد  يف 

ا يف اليوم، باالإ�سافة اإىل  ا�ستقبال 14 مري�سً

ق�سم اجلراحة  ي�ستقبلهم  الذين  املر�سى 

ليوم واحد. يوؤّمن العمل يف الفرع طاقم 

يتاأّلف من 3 �سباط جراحة عظم  طبّي 

باالإ�سافة  متعاقًدا،  مدنًيا  طبيًبا  و12 

من  ــا  دورًي ياأتون  متمّر�سني  اأطباء   4 اإىل 

البلمند  وجامعتي  اللبنانية  اجلامعة 

عدٍد  اإىل  الك�سليك،   – القد�س  والــروح 

الع�سكريني  واملمر�سات  املمر�سني  من 

واملدنيني املتعاقدين.

منظار جديد: االأكرث حداثة

قبل اأيار املا�سي، كان الفرع ي�ستخدم 

منظاًرا واحًدا بتقنية الـFull HD الإجراء 

بالتنظري،  تتّم  التي  العمليات  جميع 

لكّنه اليوم بات جمّهًزا باملنظار االأكرث 

نوعه يف م�ست�سفيات  واالأول من  حداثة، 

.4K Ultra HDلبنان بتقنية الـ

يتمّيز هذا املنظار بتقدميه �سورة، هي 

اأو�سح، واأنقى واأدّق باأربع مّرات من تلك 

 Fullالـ با�ستخدام  عليها  نح�سل  التي 

HD. كذلك يتيح هذا املنظار ت�سجيل 
بال�سوت  اجلراحية  العملية  جمريات 

وال�سورة احلية واإر�سالها الحًقا اإىل املري�س 

ا�ستخدامها  اأو  االإلكرتوين،  البيد  عب 

الإلقاء حما�سرة... كما ميكن للجّراح 

مع  التوا�سل  التقنية  هــذه  خــالل  من 

اإجرائه  اأثــنــاء  اأو طــالب  اآخــريــن  اأطــبــاء 

.Live streamingاجلراحة بطريقة الـ

با�ستخدام  تتحّقق  التي  الفوائد  ــا  اأّم

اأّواًل  فهي،   ،4K Ultra HDالـ منظار 

ت�سهله  الــذي  اجلراحي  العمل  يف  الدّقة 

وثانًيا،  املر�سية،  للحالة  الوا�سحة  الروؤية 



وبالتايل  ـــّل،  اأق بــوقــٍت  العملية  اإجنـــاز 

ميكن للجّراح نف�سه القيام باأكرث من 

جراحة يف اليوم الواحد. 

عمليات تنظري العظم

املنظار  بوا�سطة  العظم  جراحة  جترى 

على  �سغرية،  ثقوب  عب  عام  ب�سكل 

ال�سائعة،  العادية  اجلــراحــات  عك�س 

حجرة  اإىل  عد�سة  اجلــّراح  ُيدخل  حيث 

يتجاوز طوله  ال  ثقب  املف�سل عن طريق 

االأدوات  ُيدخل  ثم  مليمرتات،  ب�سعة 

اجلراحية الدقيقة لعالج احلالة املر�سية 

نف�سه  بالطول  اآخـــر  ثقب  طريق  عــن 

املري�س  على  توّفر  التقنية  هذه  تقريًبا. 

اأوجاًعا كثرية، وتتيح له العودة ملمار�سة 

ن�ساطه ب�سرعة. ومن االأمرا�س التي تعالج 

بالتنظري والتي يعّد فرع العظم واملفا�سل 

يف امل�ست�سفى الع�سكري املركزي االأول يف 

لبنان يف تنفيذها:

كاخللع  ال�سائعة:  الكتف  اأم��را���ش   -

حيث  ــة؛  ــط االأرب يف  والــتــمــّزق  املتكرر 

املف�سل  تثبيت  من  اجلـــّراح  يتمّكن 

بوا�سطة براٍغ خا�سة دقيقة.

الغ�سرويف  كالتمّزق  الركبة:  اأمرا�ش   -

ومتّزق الرباط ال�سليبي؛ وهنا اأ�سار العقيد 

الطبيب كورتيان اإىل اأّن عدًدا قلياًل من 

امل�ست�سفى  منها  لبنان،  يف  امل�ست�سفيات 

املعدات  ميلك  املــركــزي،  الع�سكري 

الغ�سروف،  لرتميم  الالزمة  والتجهيزات 

ا�ستئ�ساله  من  بــداًل  التقطيب  بتقنية 

ال  مكلفة  تقنية  وهــي  بــالــكــامــل، 

تغطيها اأي موؤ�س�سة �سامنة.

الغ�سروف  كرتميم  ال��ورك:  اأمرا�ش   -

وحترير التكل�س.

التكل�س  الكاحل: كتنظيف  اأمرا�ش   -

مفتتة  عظام  وا�ستئ�سال  وااللتهابات، 

الطبيعي  مــكــانــهــا  غــري  يف  قــابــعــة 

ــا  ــاًج اإزع حتــدث   Foreign bodies
للمري�س.

اجلراحات التقليدية يف الفرع

العظم،  تنظري  جمــال  يف  متــّيــزه  اإىل 

يجري فرع العظم واملفا�سل يف امل�ست�سفى 

الع�سكري املركزي العمليات اجلراحية 

ومنها:  عالية،  بكفاءة  التقليدية 

وتثبيت  الظهر  يف  الدي�سك  عمليات 

اأنــواعــهــا،  على  الك�سور  ــفــقــرات،  ال

االإ�سابات الناجتة عن ممار�سة الريا�سة، 

يف  ا�ــســطــنــاعــي  مف�سل  زرع 

ــوع  ــك ــة والــــــورك وال ــب ــرك ال

االأول  ـــه  اأّن علًما  والــكــاحــل، 

عمليات  اإجـــراء  يف  والــ�ــســّبــاق 

يف  اال�سطناعي  املف�سل  زرع 

ا�ستخدام  عب  وذلك  الكتف، 

اأحدث الو�سائل والتقنيات.

اأّن  الــ�ــســيــاق  هـــذا  يف  يــذكــر 

الدكتور كورتيان اأجرى جراحة 

هي االأوىل من نوعها يف لبنان، 

اإذ قام بزرع مف�سل ا�سطناعي يف 

كتف امراأة يف اخلم�سينيات من عمرها 

مّما  العظم،  قلب  اإىل  الدخول  دون  من 

ي�ساهم يف احلفاظ على �سالمته ليتحّمل 

تــدعــو احلاجة  ــة حــني  ــراح اإعــــادة اجل

العمليات  اأّمــا  تقريًبا(.  عاًما   15 )بعد 

امل�ست�سفيات  اإىل  حتّول  التي  اجلراحية 

اخلا�سة، فهي تلك التي ترتبط بجراحة 

االأع�ساب، وذلك لعدم وجود فرع خا�س 

الع�سكري  امل�ست�سفى  يف  اجلراحة  بهذه 

املتعّلقة  تلك  اإىل  باالإ�سافة  املركزي، 

مب�ساكل العظم واملفا�سل لدى االأطفال 

اإىل  حتــتــاج  والــتــي  �سنة،  ــــ15  ال دون  مــا 

معّدات وجتهيزات خا�سة غري متوافرة يف 

امل�ست�سفى.
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تقنية العالج بالبالزما 

الغنية بال�سفائح الدموية

الغنية  بالبالزما  العالج  تقنية 

 Platelet الــدمــويــة  بال�سفائح 

هي   .P.R.P اأو   Rich Plasma
فرع  يف  ُت�ستخدم  حديثة  تقنية 

امل�ست�سفى  يف  واملفا�سل  العظم 

عالج  يف  املــركــزي  الع�سكري 

املر�سية،  احلـــاالت  مــن  العديد 

اأحــد  الــتــكــلــ�ــس يف  ــة  ــداي كــب

التمزق  اأو  االلتهاب  اأو  املفا�سل 

اجلزئي يف االأوتار. وهي تقوم على 

ثم  املري�س  دم  من  عّينة  ف�سل 

تثفيل هذه العّينة للح�سول على 

بال�سفائح  غنية  دموية  بالزما 

االأماكن  يف  وحقنها  الدموية، 

)ثالث  معاجلة  اإىل  حتتاج  التي 

التئام  حتّفز  بحيث  جرعات(، 

االأن�سجة والعظام.

ولي�س  متاًما  اآمنة  التقنية  هذه 

لها اأي اأثار جانبية على االإطالق 

تعتمد  الأنها  الطويل،  املدى  على 

ج�سم  م�سدرها  مواد  حقن  على 

اأي  يــوجــد  وبــالــتــايل ال  املــريــ�ــس، 

خماوف من رف�س اجل�سم للمادة 

عدوى  اأي  انتقال  من  اأو  املحقونة 

اإىل  تــوؤدي  اأّنها  كما  جرثومية. 

ملّدة  املري�س  لــدى  كبري  حت�سن 

اأن  ميكن  مــا  ال�سنة،  تــقــارب 

االأخــرى  الــعــالجــات  عــن  يغني 

باالأدوية اأو اجلراحة.



جوائز 

اإعداد:وتقدير

با�سكال معّو�ش بومارون

العدد 64376

النظافة واجلودة 

يف مطبخ 

منطقة بريوت 

تتّوجانه اأواًل

ت�سنيف املطابخ العام ل�سنة 2015

�سّنفت املطابخ يف اجلي�س للعام 2015 وفق ما يلي: 

�سهاب:  1- مطبخ مقّر عام منطقة بريوت- هرني 

االأول على �سعيد اجلي�س وعلى �سعيد بريوت.

2- مطبخ مقّر عام منطقة البقاع- �سغبني: االأول 

على �سعيد منطقة البقاع.

النظافة اأواًل وثانًيا واأخرًيا

ي�سرح  ما  وفــق  املطبخ  يف  العمل  اآلية 

يف  املعتمدة  نف�سها  هــي  عامر  املـــالزم 

مطابخ اجلي�س االأخرى، فمديرية القوامة 

تلتزمها  للطعام  موّحدة  لوائح  تنّظم 

ويهتّم  الع�سكرية.  املطابخ  جميع 

)يعملون  مطبخ  كل  على  القّيمون 

باإ�سراف جلنة تغذية ت�سّم طبيًبا بيطرًيا 

والفاكهة  اخل�سار  بت�سّلم  ا(،  خمت�سًّ

مرتني  املعّينة  الغذائية  ــواد  وامل واللحوم 

وبعد  اأ�ــســبــوعــًيــا، 

ــــاأكــــد مــن  ــــت ال

حتفظ  �سالمتها 

ــروط  ــس ــل � ــس ــ� ــاأف ب

التخزين والتبيد.

ــحــن »مــركــز  ن

ــظــافــة« يــوؤكــد  ن

املــــــالزم عــامــر، 

فمنذ اللحظة التي 

املواد  فيها  ن�ستلم 

للمطبخ،  االأولّية 

بعملية  ــــــروًرا  م

الطهو وحتى توزيع 

الوجبات وتنظيف 

عّينات  اأخذ  يومي  ب�سكل  يتّم  االأواين، 

واالأدوات  واملـــاء  الطعام  مــن  ع�سوائية 

من  للك�سف،  وتخ�سع  امل�ستخدمة، 

اأجل تاأمني غذاء �سليم للع�سكريني.

كما يتّم الك�سف يومًيا على الكادر 

ال�سابط  ِقــبــل  مــن  املطبخ  يف  العامل 

املعاينة  اإىل  االأظافر  نظافة  امل�سوؤول، من 

بال�سحة  �سني  متخ�سّ اأطــبــاء  قبل  مــن 

واللقاحات  الفحو�سات  اإىل  واجلــلــد، 

ال�سرورية ب�سكٍل دورٍي ومنتظم، و�سواًل اإىل 

التزام الزّي االأبي�س مع القّبعات واالأقنعة 

الطبّية والقّفازات خالل خمتلف مراحل 

ال�سخ�سية،  ا  وخ�سو�سً فالنظافة  الطهي؛ 

تراٍخ  فاأقّل  لنا،  بالن�سبة  اأمر مقد�س  هي 

ملخاطر  االآالف  يعّر�س  الناحية  هذه  من 

اأمرا�س واإ�سابات �سحّية.

خا�س،  باهتمام  حتظى  املياه  نظافة 

والك�سف  لذلك يتم تنظيف اخلزانات 

مكّثفة  لتحاليل  واإخ�ساعها  عليها 

مــواد  ا�ستعمــال  اإىل  اإ�ــســافــة  ــــا،  دورًي

معّقمــة.

�سهاب  هرني  ثكنة  من  اقرتابنا  مع 

ا�ستقبلتنا  بريوت،  منطقة  عام  مقر  يف 

اأف�سل  اإىل  اأو�سلتنا  التي  ال�سهية  الرائحة 

للعام 2015.  مطبخ على �سعيد اجلي�ش 

هناك كان لقاوؤنا مع املالزم عماد عامر 

بالت�سنيف هذا  العامل  الذي فاز وفريقه 

العام، وحازوا تهنئة العماد جان قهوجي 

قائد اجلي�ش وتهنئة قائد املنطقة العميد 

ان الطفيلي.  املالزم عماد عامر الركن غ�سّ



65 العدد 376

قبل �سياح 

الديك

يـــبـــداأ الــعــ�ــســكــريــون 

الــرابــعــة  يف  نــ�ــســاطــهــم 

املواد  رون  فيح�سّ �سباًحا، 

طهوها،  مــن  ــوم  ي قبل 

تقطيع  يــتــم  حــيــث 

االأ�ــســمــاك  اأو  الــلــحــوم 

بطريقة  احلبوب  وتنظيف  اخل�سار  اأو 

�سحّية، ويتم حت�سري الوجبات االأ�سا�سية 

ال�سعرات  تــوفــري  مــراعــاة  مــع  الــثــالث 

والتزام  للع�سكريني  الالزمة  احلرارية 

مبادئ الطهي ال�سحي. 

للمرة اخلام�سة على التوايل...

ينهي املالزم عامر حديثه بالقول »لقد 

بريوت  منطقة  عام  مقر  مطبخ  حّقق 

خلم�س  بريوت  منطقة  يف  االأول  املركز 

�سنوات متتالية، وهو اإ�سافة اإىل كل ما 

ذكرنا، يتمّيز بالتوزيع العادل للح�س�س، 

بحيث يح�سل كل ع�سكري متغٍذ على 

ته اخلا�سة املحددة. واالأهم اأّننا نقف  ح�سّ

على اآراء »الزبائن« ونطلب مالحظاتهم 

فهدفنا  يــجــدونــه...  قد  خلل  اأي  على 

الدائم حتقيق االأف�سل«.

ويف  عمله،  بفريق  الفخور  املالزم  نوّدع 

الذي  بهوؤالء  بالفخر  �سعور  ا  اأي�سً داخلنا 

وهم  وتــفــاٍن  باإخال�س  عملهم  يـــوؤدون 

ين�سدون االأف�سل دوًما...

على  االأول  ال�سمال:  منطقة  عــام  مقّر  مطبخ   -3

�سعيد منطقة ال�سمال.

�سعيد  على  االأول  مرجعيون:  موقع  مطبخ   -4

منطقة اجلنوب.

5- مطبخ لواء احلر�س اجلمهوري: االأول على �سعيد 

منطقة جبل لبنان.

فريق العمل

من  ا  �سخ�سً  12 العامل  الكادر  ي�سّم 

واآخرين  وم�ساعديهم،  طهاة   3 �سمنهم 

يف  املطلوبة  املختلفة  املهمات  يتوّزعون 

واملواد  املطبخ  اإدارة  من  املطبخي:  العمل 

الت�سليم  على  واالإ�ــســراف  امل�ستعملة 

ق�سائم  يف  والتدقيق  والتح�سري  والت�سّلم 

الغذائية  ال�سجالت  اإىل  الــطــلــبــات، 

وتنظيمها و�سيانة املعدات...

وب�سبب �سغط اأعداد املتغّذين، مّت ف�سل 

القطع  خمتلف  من  عن�سًرا   20 حــواىل 

الثابت،  العمل  فريق  ـــوؤازرة  مل املتغّذية 

املطلوبة.  بال�سرعة  اخلــدمــة  ــاأمــني  وت

اآالف   3 قرابة  اأّن  عامر  املــالزم  ح  ويو�سّ

ب�سكل  املطبخ  من  ي�ستفيدون  عن�سٍر 

املحكمة  ــــريوت،  ب منطقة  يــومــي: 

الع�سكري  النادي  عديد  الع�سكرية، 

العامة  واالأمانة  �سرطة بريوت،  املركزي، 

للمجل�س االأعلى للدفاع؛ وهوؤالء جميًعا 

يت�سّلمون ح�س�سهم الغذائية من املطبخ 

�سة  خم�سّ مقفلة  نقٍل  �سيارات  بوا�سطة 

حمكمة  »حلــل  ويف  الغــر�س،  لهذا 

�ساخًنــا  الطعــام  حتفــظ  االإغـــالق«، 

لعــدة �ساعــات.





ومكّوناتها.  ال�شعوب 

وخراًبا  ف�شاًدا  يعيث  الذي  فالإرهاب 

لي�س  واحلرمات،  للكرامات  وانتهاًكا 

فح�شب،  جمرمني  م�شّلحني  جمموعة 

اإلغائي  فكٌر  �شيء  ك��ّل  قبل  ه��و  ب��ل 

والع��راف  الآخ��ر  قبول  يرف�س  ه��ّدام، 

املجتمعات،  تدمري  اإىل  وي�شعى  بوجوده، 

تدمري  واإىل  وح�شارًة،  وتاريًخا  ج�شًما 

الذات يف نهاية املطاف.

الع�شكرية  املواجهة  ف��اإنَّ  هنا،  من 

والأم��ن��ي��ة ل��ه��ذا اخل��ط��ر ال���داه���م، ل 

كاملًة،  اأهدافها  حتّقق  اأن  ميكن 

ما مل تواكب مبواجهة ثقافية �شاملة 

واأخالقية  وطنية  وتربية  وعميقة، 

ال�شغرية  العائلة  من  ب��دًءا  �شحيحة، 

مروًرا باملدر�شة واجلامعة و�شوًل اإىل الدولة 

اإعداد:

تريز من�صور

اجلي�ش 

واملجتمع
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ت�ضليم اجلوائز للفائزين مب�ضابقة اأف�ضل 

مل�ضق من وحي عيد اجلي�ش و�ضهدائه

مدير التوجيه: فلن�صّرع العقول والقلوب 

لثقافة احلرية والنفتاح والإبداع 

قان�صو  علي  العميد  التوجيه  مدير  ح�صور  يف 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثلاً 

اجلامعة  عن  ومندوبني  ال�صباط  من  وعدد 

اللبنانية واجلامعات اخلا�صة و»جمعية �صباب 

الع�صكري  النادي  اأُقيم يف  الوطنية«،  لبنان نحو 

املركزي- املنارة حفل ت�صليم اجلوائز للفائزين 

يف م�صابقة اأف�صل مل�صق من وحي عيد اجلي�ش 

و�صهدائه للعام 2016.

قان�صو العميد 

األقى  اللبناين،  الوطني  الن�شيد  بعد 

العميد علي قان�شو  ممثل قائد اجلي�س 

نلتقي  اأن  »ي�شّرنا  فيها:  قال  كلمة 

بكم اليوم، نخبًة من اأ�شاتذة جامعاتنا 

لبنان  �شباب  من  وكوكبة  الوطنية، 

اجل��وائ��ز  ت�شليم  ح��ف��ل  يف  ال���واع���د، 

ت�شميم  مب�شابقة  الفائزين  للطالب 

عيد  وحي  من  مل�شقات  ثالث  اأف�شل 

حل�شوركم  ف�شكًرا  و�شهدائه،  اجلي�س 

واأهاًل و�شهاًل بكم يف موؤ�ش��شة اجلي�س، 

وب�شواعد  مبحبتكم  العامرة  املوؤ�ش��شة 

الع�شكريني«. واأبنائكم  اأخوتكم 

اإليه  نحتاج  ما  اأك��ر  »اإّن  واأ���ش��اف: 

رياح  حيث  الع�شيبة،  املرحلة  هذه  يف 

مبنطقتنا  تع�شف  والتطّرف  الإره��اب 

ب�شمومها  وت��ط��ال  ج��ان��ب،  ك��ّل  م��ن 

ت�شريع  هو  والآخ���ر،  احل��ني  بني  لبنان 

ثقافة  اأم���ام  والقلوب  العقول  اأب���واب 

اإىل  والعودة  والإب��داع،  والنفتاح  احلرية 

الن�شانية  القيم  اإىل  اأي  واجلذور  الأ�شول 

ال�شماوية  الأدي����ان  وتعاليم  العليا، 

املحبة  اإىل  جميعها  تدعو  التي  احلّقة 

واخلري، والتفاعل احل�شاري بني خمتلف 



وموؤ�ش�شاتها، ف�شالح الباطل ل يواجه اإّل 

والفكر  واملعرفة،  والوعي  احلّق  ب�شالح 

اخل��اّلق  بالفكر  اإّل  يواجه  ل  املظلم 

امل�شتنري«.

قيادة  »اإنَّ  قان�شو:  العميد  وت��اب��ع 

املوؤ�ش��شة  موقع  من  وانطالًقا  اجلي�س، 

لالن�شهار  كم�شاحة  الع�شكرية، 

معنى،  من  للكلمة  ما  بكّل  الوطني 

م�شاألة  اأول��وي��ات��ه��ا  ���ش��ّل��م  يف  و���ش��ع��ت 

النفتاح على املجتمع املدين مبختلف 

الفكرّية  ونخبه  وموؤ�ش�شاته  هيئاته 

اهتماًما  اأولت  والفنّية، كما  والثقافّية 

ميّثل  ال��ذي  اجلامعي  بال�شباب  ا  خا�شً

وترجمت  غ��ده،  وق��ادة  املجتمع  نب�س 

التوا�شل  خالل  من  عملًيا  الأم��ر  هذا 

والتعاون واللقاءات والندوات والن�شاطات 

امل�شابقات  امل�شركة، كما من خالل 

منها  بواحدة  نحتفل  كالتي  الفنّية 

حماولة  ب��اب  م��ن  لي�س  وذل��ك  ال��ي��وم. 

عن  التعبري  على  ال��ط��الب  ت�شجيع 

بل  فح�شب،  وم��واه��ب��ه��م  ط��اق��ات��ه��م 

الت�شامن  مبداأ  تر�شيخ  بهدف  ا  اأي�شً

والوقوف  نفو�شهم،  يف  املواطنة  وثقافة 

واأدائ��ه  اجلي�س  دور  اإىل  نظرتهم  على 

الدفاع  �شاحات  يف  جنوده  وت�شحيات 

عن لبنان«.

با�شم  قان�شو  العميد  توّجه  وختاًما 

قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�س  قائد 

لبنان  �شباب  »جمعية  اإىل  بال�شكر 

اإجن��اح  يف  مل�شاهمتها  الوطنية«  نحو 

ال��ط��الب  اإىل  وبالتهنئة  امل�����ش��اب��ق��ة، 

ال��ف��ائ��زي��ن وج��م��ي��ع رف��اق��ه��م ال��ذي��ن 

باندفاع  امل�شابقة  ه��ذه  يف  ���ش��ارك��وا 

وحما�شة، وبروح الإبداع والعطاء التي ل 

والإخال�س،  الوفاء  م�شاعر  عنها  تغيب 

باملراتب  الفائزين  اأ�شماء  اأع��ل��ن  ث��ّم 

الثالث الأوىل.

جمعية �صباب لبنان نحو الوطنية 

كلمة  امل��ر  مي�شال  ال�شيد  األقى  ثم 

»ج��م��ع��ي��ة ���ش��ب��اب 

الوطنية«  نحو  لبنان 

الأوط���ان  اأن  معترًبا 

ي��ب��ن��ي��ه��ا امل��ث��ق��ف��ون 

وج����ي����ل ال�����ش��ب��اب 

 : م�شيًفا . . . جلي�س ا و

م�����ن ه����ن����ا ك����ان 

جل��م��ع��ي��ت��ن��ا م��ئ��ات 

امل�شركة  الن�شاطات 

حتى  فيها  ���ش��ارك  وق��د  اجلي�س،  م��ع 

الآن اأكر من مئة األف طالب وطالبة، 

حتت �شعار »ل وطن من دون جي�س قوي 

واٍع  مّثقف  �شباب  دون  من  جي�س  ول 

الوطنية...«. مل�شوؤولياته 

وتابع ال�شيد املر: اأجمل مل�شق اإعالين 

مئات  من  حمطة،  هي  اجلي�س،  بعيد 

التي يجتمع فيها اجلي�س مع  امل�شاريع 

ال�شنة، وكل  املدين على مدار  املجتمع 

لقاء مع ال�شباب، يعترب مبثابة ر�شا�شة 

وعلى  ل��ب��ن��ان.  ع��ن  ل��ل��دف��اع  تطلق 

جميع املثقفني ال�شعي لبناء لبنان الذي 

والعّز  ال�شهداء  بطولت  عن  يحكي 

العنفوان والثقافة واجلمال...

وه���ّن���اأ ال��ف��ائ��زي��ن، ���ش��اك��ًرا ق��ي��ادة 

اإجناز  على  التوجيه  مديرية   – اجلي�س 

القّيمني  �شكر  كما  امل�شابقة،  ه��ذه 

وال��ط��الب  للتعاون  اجل��ام��ع��ات  على 

 – الفّني  الإجن���از  ه��ذا  يف  للم�شاركة 

الفاح�شة  اللجان  اإىل  اإ�شافًة  الوطني، 

والأهل.

 بعد ذلك جرى عر�س فيلم وثائقي عن 

اجلي�س وعالقته باملجتمع املدين... 

فرقة »الرتاث« 

العام طعم فني  للمنا�شبة هذا  وكان 

»ال��راث«  فرقة  قّدمته  ممّيز،  وطني 

اليا�س-  مار  مدر�شة  من  طالب  ب�شوت 

طرابل�س وطالٍب من معظم اجلامعات، 

يف  )اأ�شتاذ  جنار  خالد  املاي�شرو  بقيادة 

طرابل�س(،   – للمو�شيقى  العايل  املعهد 

الأغ��اين  اأجمل  الفرقة  قّدمت  حيث 

الوطنية.

الفائزون

علي  العميد  اجلي�س  قائد  ممثل  قّدم 

�شقر  ف��ادي��ا  الإداري  والعقيد  قان�شو، 

اجلمعية(  )عن  قرم  اأبو  رونزا  وال�شيدة 

اجلي�ش 

واملجتمع
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اجلوائ�ز للف�ائزي��ن الثالثة الأول، لكن 

نظًرا اإىل عدد املل�شق��ات املمّي��زة له��ذا 

الع��ام، ُقّدم�ت جوائ��ز لأربع�ة اآخرين.

على  جاءت  الفائزين  الطالب  اأ�شماء 

ال�شكل الآتي:

- املرتبة الأوىل: مايا اأبي �شمعان، عن 

املل�شق »كل بيت لبناين بيتك«.

طبنجي،  نيكول  الثاني��ة:  املرتب��ة   -

وم��س  »ج��ن�����دي  امل��ل�����ش��ق  ع��ن��������وان 

جمهول«.

- املرتبة الثالثِة: ميالين طحان، التي 

توا�شل  »على  بعنوان،  مل�شًقا  �شّممت 

دائم«.

جميعهم  الثالثة  الفائزين  اأن  ُيذكر 

م��ن ط���الب ج��ام��ع��ة ال����روح ال��ق��د���س، 

الك�شليك.

من  فكانت  الأخ���رى،  اجل��وائ��ز  اأم��ا 

ن�شيب الطالب:

القد�س،  الروح  جامعة   – با�شيل  نور   -

الك�شليك: »نّتحد فنتحّدى«. 

الآداب  ج��ام��ع��ة  ف����رام-  جي�شي   -

بّدي  »ماما   :AUL والتكن��ولوج��ي�ا 

روح معك«. 

الفنون اجلميلة  - نغم الدنف، معهد 

الأول: »واحد  الفرع  اللبنانية،  اجلامعة 

اآب 2016 بيكمل بوجودك«.

ج��ام��ع��ة  ح���ل���وة-  ك��ري�����ش��ت��ي��ل   -

الكفاءات: »لأنك مّنا وفينا«.

ال�شيدة  اجلمعية  رئي�شة  قّدمت  ثم 

للعميد  اجلمعية  درع  اآ�شاف  ك��ارول 

علي قان�شو. 

�شرب  التذكارية،  ال�شور  اأخ��ذ  وبعد 

اجلميع نخب املنا�شبة.
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ت�صييع ال�صهيد علوان يف عكار

اأُقيمت  – عكار،  يف م�شجد تل حياة 

ال�شهيد  اأول  امل��وؤه��ل  روح  على  ال�شالة 

ابراهيم علوان، حيث األقى ممثل نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني 

الأ�شتاذ �شمري مقبل وقائد اجلي�س العماد 

يزبك،  توفيق  العقيد  قهوجي،  ج��ان 

ال�شهيد  اأول  باملوؤهل  فيها  ن��ّوه  كلمة 

واإخ��ال���ش��ه  ومب�شريته  ع��ل��وان  امل��غ��وار 

ال�شهداء  »بدماء  قاله:  ومّما  ملوؤ�ش�شته، 

القرابني  كُرت  وكّلما  الوطن،  يحيا 

على مذبحه، ازداد قوًة ومنعًة و�شموًخا.

اأن  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  قدر  كان  اإذا 

فاإّن  �شعبه،  ومالذ  الوطن  �شياج  تكون 

اأن  منذ  جنودها  من  جندّي  كّل  ق��دَر 

ميني  واأق�شم  الع�شكري،  لبا�شه  ارت��دى 

ي��ب��ُذَل  اأن  ك��ام��اًل،  ب��ال��واج��ب  القيام 

�شوت  عال  كّلما  اجل�شام،  الت�شحيات 

يف  �شهيٍد  م�شروع  يكوَن  واأن  النفري، 

مرارٍة  بكّل  ع  ن��ودِّ اليوم  لبنان.  �شبيل 

واأ�شى، مغواًرا بطاًل من مغاويرنا الأ�شّداء، 

األيم،  ح��ادٍث  يف  الواجب  �شهيد  ق�شى 

باأ�شره  الوطن  من  جعل  اأن  بعد  وذلك 

عائلته  اجلي�س  وم��ن  الكبري،  بيته 

الكربى، فا�شتحال فيه ال�شرُف �شجاعًة 

تفوق  حمراَء  �شهادًة  وال��وف��اُء  وبطولة، 

كلَّ ت�شحيٍة وعطاء«.

... وال�صهيد حمدان يف را�صيا

اأُقميت  را�شيا،  عطا-  عني  بلدة  يف 

ال�شهيد  الرقيب  جثمان  على  ال�شالة 

العقيد  األ��ق��ى  حيث  ح��م��دان،  اأي���وب 

املهند�س ري�شار مالك ممثاًل وزير الدفاع 

قهوجي  العماد  اجلي�س  وقائد  الوطني 

الع�شكرية  باملزايا  فيها  ن��ّوه  كلمة، 

لق�شمه،  وبوفائه  لل�شهيد  والأخالقية 

ومّما قاله: »ها هم اأبناء بلدتك احلبيبة 

ومالعب  راأ�شك،  م�شقط  عطا«  »عني 

الأُرز  وينرون  الدموع  يذرفون  طفولتك، 

هم  وها  الطاهر،  جثمانك  فوق  وال��ورود 

رفاقك يلقون عليك حتّيات التكرمي 

اإىل  بالن�شبة  كنَت  لأن��ك  والإج���الل، 

اأخالقية  قيمة  وقامة.  قيمة  اجلميع 

عائلة  كنف  يف  �شغرًيا  اكت�شبتها 

اأثبَتت  ع�شكرية  وقامة  اأ�شيلة،  وطنيٍة 

والرجولة  والإخال�س  باملناقبية  ح�شورها 

وال�شجاعة يف مواجهة املواقف ال�شعبة.

َفَنم قرير العني يف عليائك اأّيها الرفيق 

واإن  مي��وت��ون،  ل  اأمثالك  لأّن  العزيز، 

توقف نب�س احلياة يف قلوبهم، وُرِدَم فوق 

اأج�شادهم الراُب«.

�شهداوؤنا

اإعداد:

نينا عقل خليل

العدد 70376

قيادة اجلي�ش ت�صّيع �صهيدين

ال�صهيد

ال�صاعر 

دميرتيو�ش الغريب

ابراهيم �صحادة  اأول  املوؤهل  ال�صهيدين  قيادة اجلي�ش  �صّيعت 

بتاريخ  ا�صت�صهدا  اللذين  �صميح حمدان  اأيوب  والرقيب  علوان 

2016/9/20، من جّراء انقلب اآلية ع�صكرية على طريق عيون 

ال�صيمان - حدث بعلبك، وذلك يف اأثناء تنفيذ مهّمة ع�صكرية.

اأقيمت مرا�صم ت�صييع ال�صهيدين اأمام امل�صت�صفى الع�صكري املركزي – بدارو، يف ح�صور وفد 

من ال�صباط، اإىل جانب الأهايل ورفاق ال�صلح. وقد اأّدت مرا�صم التكرمي ثّلة من 

ال�صرطة الع�صكرية ومن مو�صيقى اجلي�ش، قبل نقل جثماين ال�صهيدين، 

كّل اإىل بلدته.
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املوؤهل اأول ابراهيم �صحادة علوان

 – داري��ن  يف   1973/2/7 مواليد  من   -

عكار، حمافظة ال�شمال.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 1995/12/1.

- من عداد فوج املغاوير.

- حائز:

• و�شام احلرب.
• و�شام التقدير الع�شكري.

• و�شام ال�شتحقاق اللبناين من الدرجة 
الثالثة الف�شي.

• و�شام ال�شتحقاق اللبناين من الدرجة 
الرابعة الربونزي.

• و�شام مكافحة الإرهاب.
• ميدالية املوؤمترات.

�شبع  اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •
مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س 15 مّرة.
• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الفوج.

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.

- متاأهل وله خم�شة اأولد.

ا�شت�شهاده  بعد  اأع��ل��ى  لرتبة  رّق��ي   -

وُمنح و�شام احلرب، و�شام اجلرحى وو�شام 

قائد  العماد  وتنويه  الع�شكري  التقدير 

اجلي�س.

- من مواليد 1992/5/23 يف عني عطا 

– را�شيا.
- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 2012/11/2.

- من عداد فوج املغاوير.

- حائز: 

• و�شام اجلرحى.

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�س وتهنئته.

- عازب.

- رّقي لرتبة اأعلى بعد ا�شت�شهاده وُمنح 

و�شام احلرب، و�شام اجلرحى وو�شام التقدير 

الع�شكري وتنويه العماد قائد اجلي�س.

الرقيب اأيوب �صميح حمدان

درع��������������و ال���������ش���������رف ع�������ن�������دو ال���������وف���������ا ب���ي���در

ح���ت�������ى ال�������ك�������رام�������ة ت�����������ش�������ل، ع�����م ي�����ش�����ه�����ر

ح���������سّ ب�������خ�������ط�������ر ب���ال���ل�������ي�������ل ع���������م ي��ظ�����ه��������ر

خ�����������اّل ال�������ش�������ب�������ا وع�����������اف�����������رق�������ت�������و ب��������ّك��������ر

م�����ش�����ي�����و ����ش�������وا اأ����ش�������م�������ر ح�������م�������ل اأ���ش�����م��������ر

ب�������دع�����������ش�������ات�������ه�������م ح�������ل�������م الأر������������س زه���ّ������������ر

وال�������ش���م���م �����ش����ار ع��ل��������������ى ال���ق���م���م ي�����ش��ك�����������ر

وال��������م�����ج�����د ف�����������اق ب��������ط��������ّل��������ة ال�����ع�����ش�����ك�����ر

وم�����������ن وق�������ع�������ت�������و ع�����������رف ال���������ق���������در زم�������ّ����ر

ول���ل�������ع���������������ّز اآي��������������ة م�����������ن ال�������ف����ِ�������دا ���ش��������ّط��������ر

والأر���������������س ورق�����������������ة وال�������ح�����������ب�������ر اأح�������م�����������ر

ع�����ي�����ون�����و غ���������ش����ب زوادت���������������و م�������ن ال���ن���������������ار

ب���ال���ت�������ش���ح���ي���ة ع�������اّل ����ش�������ل�������وح ال��غ��������������������������ار 

وق����ب����ل ال����ف����ج����ر م���������������ا ي���ج���ه���ج���ه ب���ن�����������������������ّوار 

ب����ا�����س احل����ج����ر ول�������َم���ي���ْ����م�������ت�������و ت��ذك��������������������ار 

ومل�����������������������ا ال����ت����ح����ق ج�����ن�����دي ج����ن����ب م����غ����وار 

ومل�����������������������ا ن����ع����ف ب���ه���ج���وم���ه���م ال���غ���ب���������������������������ار 

وم����������ن ه����������ون ط����������اب امل������������وت ب�������الإ��������ش�������رار 

وب����امل����ع����رك����ة ك�������ان ال��������������ش���������دى  ه�������������������ّدار 

وم�����������ن ف�����������وق ت���������������ّل�������ة ان���������ش����اب مل���������ا غ����ار 

���م وم�����������ا ان��������ه��������������ار ن���������ّخ ان�������ح�������ن�������ى وت���ب�������شّ

اإي�������������دو ق�������ل�������م ج�������رح�������و دواي�������������ة ���ش�����������������ار 



الركن  اللواء  اجلي�س  قيادة  نعت 

املتقاعد هاين حممد عبا�س الذي تويّف 

بتاريخ 2016/8/31.

 – - من مواليد 1932/7/1 يف زبدين 

النبطية.

تلميذ  ب�شفة  اجلي�س  يف  تطّوع   -

�شابط بتاريخ 1952/10/16.

من  اعتباًرا  مالزم  رتبة  اإىل  رّقي   -

حتى  الرقية  يف  وت��دّرج   ،1955/9/20

رتبة لواء ركن اعتباًرا من 1989/1/1.

قائًدا  اأبرزها:  منا�شب  عّدة  �شغل   -

ملنطقة  وقائًدا  الثاين،  املدفعية  لفوج 

اجلنوب.

- حائز:

• ميدالّية ال�شتحقاق اللبناين، 
الف�شّية.

• و�شام 31/ك1961/2 التذكاري.
رتبة  من  الوطني  الأرز  و�شام   •

فار�س.

ي  ف�شّ  – ال�شتحقاق  و���ش��ام   •
م�شعف.

رتبة  من  الوطني  الأرز  و�شام   •
�شابط.

• و�شام ال�شتحقاق اللبناين من 
الدرجة الأوىل.

رتبة  من  الوطني  الأرز  و�شام   •
كومندور.

• تنويه العماد قائد اجلي�س مّرتني.

- تابع عّدة دورات درا�شية يف الوليات 

املتحدة الأمريكية وفرن�شا.

- متاأهل وله ثالثة اأولد.

يف �شجل 

اخللود

العدد 72376

اللواء الركن املتقاعد هاين حممد عبا�ش

العميد الطبيب رفيق الرفاعي

الطبيب  العميد  اجلي�س  قيادة  نعت 

املتقاعد رفيق رفاعي الذي تويّف بتاريخ 

.2016/9/6

- من مواليد 1948/8/12 يف بريوت.

نقيب  ب�شفة  اجلي�س  يف  تطّوع   -

 ،1983/7/17 م��ن  اع��ت��ب��اًرا  طبيب 

عميد  رتبة  حتى  الرقية  يف  وت���دّرج 

طبيب اعتباًرا من 2004/4/3.

- حائز: 

• و�شام اجلرحى.
• و�شام الوحدة الوطنية.

• و�شام فجر اجلنوب.
من  الع�شكري  التقدير  و���ش��ام   •

ية. الدرجة الف�شّ

• و�شام ال�شتحقاق اللبناين من 
الدرجة الثالثة.

• و�شام ال�شتحقاق اللبناين من 
الدرجة الثانية.

رتبة  من  الوطني  الأرز  و�شام   •
فار�س.

• تهنئة قائد اجلي�س 13 مّرة.
ثالث  القطعة  قائد  تهنئة   •

مّرات.

اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •
مّرتني.

- تابع عّدة دورات درا�شية يف الداخل 

ويف اخلارج.

- متاأّهل وله ولدان.



املجّند 

املمّددة خدماته 

عبا�ش ح�صني 

م�صيك

اجلي�س  قيادة  نعت 

امل���ج���ّن���د امل����م����ّددة 

خ���دم���ات���ه ع��ب��ا���س 

ح�������ش���ني م�����ش��ي��ك 

ال����ذي ت����ويّف ب��ت��اري��خ 

.2016/7/29

ق�شاء   – م�شيك  بيت  يف   1995/4/9 مواليد  من   -

بعلبك، حمافظة بعلبك- الهرمل.

- مّددت خدماته اعتباًرا من 2015/12/3.

- من عداد فوج التدخل اخلام�س.

- حائز تهنئة العماد قائد اجلي�س.

- عازب.

الرقيب اأول اأحمد 

عبد احلفيظ قمحّية

اجلي�س  ق���ي���ادة  ن��ع��ت 

عبد  اأحمد  اأول  الرقيب 

احلفيظ قمحّية الذي تويّف 

بتاريخ 2016/8/7.

- من مواليد 1986/9/1 

يف حم�س – �شوريا.

اجلي�س  يف  ت���ط���ّوع   -

بتاريخ 2006/3/16.

- من ع��داد ف��وج احل��دود 

الرّبية الثاين.

- حائز: 

م��ك��اف��ح��ة  و�����ش����ام   •
الإرهاب.

ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •

اجلي�س ع�شر مّرات.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�س ت�شع مّرات.

الأركان  رئي�س  تهنئة   •
ت�شع مّرات.

- متاأهل وله ولد واحد.
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العميد الإداري املتقاعد اإيلي النغيوي

الإداري  العميد  اجلي�س  قيادة  نعت 

املتقاعد اإيلي النغيوي الذي تويّف بتاريخ 

.2016/8/27

- من مواليد 1955/2/23 يف امل�شيطبة 

– بريوت.
مالزم  ب�شفة  اجلي�س  يف  تطّوع   -

يف  وت��دّرج   ،1983/7/17 من  اعتباًرا 

اعتباًرا من  رتبة عميد  الرقية حتى 

.2010/4/8

- حائز: 

• و�شام الوحدة الوطنية.
• و�شام فجر اجلنوب.

من  الع�شكري  التقدير  و���ش��ام   •
ية. الدرجة الف�شّ

• الو�شام البحري.
• و�شام ال�شتحقاق اللبناين من 

الدرجة الثالثة.

• و�شام ال�شتحقاق اللبناين من 
الدرجة الثانية.

رتبة  من  الوطني  الأرز  و�شام   •
فار�س.

• و�شام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�س �شت 

مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س 17 
مّرة.

• تهنئة قائد القطعة اأربع مّرات.
- تابع عّدة دورات درا�شية يف الداخل 

ويف اخلارج.

- متاأّهل وله ولدان.



الرئا�صة وخيارات ال�صيا�صة اخلارجية

الرئا�شية  الن��ت��خ��اب��ات  تكت�شب 

الأمريكية، التي جتري كل اأربعة اأعوام، 

ما  املتحدة  فالوليات  كبرية،  اأهمية 

زالت تربع على راأ�س هرم النظام الدويل، 

حيث تت�شابك عالقاتها وم�شاحلها يف 

ومنها  وتفاعالته،  اأزماته  من  الكثري 

منطقة ال�شرق الأو�شط.

يحكم ال�شيا�شة اخلارجية الأمريكية 

جت���اه ال��ع��امل ال��ع��دي��د م��ن ال��ث��واب��ت، 

ب�شرف  وذل���ك  وامل�����ش��ال��ح،  وامل���ح���ددات، 

كان  اإذا  وما  الرئي�س،  حزب  عن  النظر 

ذلك.  غري  اأو  دميقراطًيا  اأو  جمهورًيا 

اخلارجية  ال�شيا�شة  �شنع  فعملية 

ولي�س  املوؤ�ش�شات،  الأمريكية تقوم على 

على الأفراد. لكن على الرغم من ذلك، 

فاإن �شخ�شية الرئي�س الأمريكي والفريق 

يوؤثران  الإدارة،  يف  له  امل��ع��اون  الرئا�شي 

�شواء  ال�شيا�شة،  تلك  يف  كبري  ب�شكل 

كان ذلك من حيث اعتماد التدخل يف 

ق�شايا العامل و�شاحاته، اأو النعزال عنها، 

وتنّوعها  املمار�شة  اآليات  حيث  من  اأو 

مثل  ال�شلبة،  الأدوات  ا�شتخدام  بني  ما 

القوة الع�شكرية، والعقوبات الإقت�شادية 

الو�شائل  وب��ني  ال�شيا�شية،  وال�شغوط 

والحتواء،  امل�شاعدات،  مثل  الناعمة، 

واحلوار، والدبلوما�شية.

من ينتخب الرئي�ش وكيف؟

يف حماولة الإجابة عن هذا ال�شوؤال تقول 

العلوم  اأ�شتاذة  ال�شوربجي  منار  الدكتورة 

يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  ال�شيا�شية 

القاهرة، وموؤلفة كتاب »كيف ينتخب 

القاهرة  يف  )�شدر  الأمريكي؟«  الرئي�س 

العام 2008 (:

والآباء  الأمريكي  الد�شتور  وا�شعي  »اإن 

انتخاب  اأن يكون  اختاروا  قد  املوؤ�ش�شني 

على  اأي  مبا�شر،  غري  انتخاًبا  الرئي�س 

العام  الق���راع  هي  الأوىل،  مرحلتني: 

ال�شعبية(،  )الأ�شوات  الناخبني  من قبل 

النتخابي  املجمع  هي  الثانية،  واملرحلة 

املوؤلفة  وتوؤكد  النتخابية(.  )الأ�شوات 

اأن الإطار الد�شتوري والقانوين لالنتخابات 

احلقيقي  الناخب  الوليات  من  يجعل 

ال�شعب  ولي�س  الرئي�س،  يختار  ال���ذي 

الأمريكي.

فلكل ولية من الوليات الأمريكية، 

عدد من الأ�شوات النتخابية اأو املندوبني 

ال�شيوخ  اأع�شائها يف جمل�شى  م�شاٍو لعدد 

املندوبون  ه��وؤلء  وينتخب  مًعا.  والنواب 

الت�شريعي  املجل�س  يحددها  �شروط  وفق 

كاأل�شكا  �شغرية  فولية  ولي��ة،  لكل 

بينما  انتخابية،  اأ���ش��وات  ثالثة  لها 

�شوًتا   55 كاليفورنيا  ل��ولي��ة  اأن  جن��د 

املجمع  اأع�شاء  جمموع  يبلغ  انتخابًيا. 

ثابت  وهو عدد  منتخًبا،  النتخابي 538 

ال�شيوخ  جمل�شي  اأع�شاء  لعدد  م�شاٍو  لأّنه 

اإليها  ي�شاف   ،)435( والنواب  )100 ع�شو( 

ويقوم  وا�شنطن.  للعا�شمة  اأ�شوات  ثالثة 

اأن  موؤداها  قاعدة  على  الرئي�س  انتخاب 

winner- الفائز يح�شل على كل �شيء

takes-all، مبعنى اأن املر�شح الذي يح�شل 
ال�شعبية  الأ�شوات  ن�شبة من  اأعلى  على 

يف الولية، يفوز بكل اأ�شوات تلك الولية 

يح�شل  ل  بينما  النتخابي،  املجمع  يف 

الإط��الق.  على  �شوت  اأي  على  مناف�شه 

الأعلى  الن�شبة  تكون  اأن  ي�شرط  ول 

املمكن  فمن  بال�شرورة،  غالبية  هذه 

من  مثاًل   %38 على  املر�شح  يح�شل  اأن 

اأ�شوات الناخبني في�شبح هو الفائز طاملا 

ن�شبة  على  مناف�شيه  من  اأي  يح�شل  مل 

املر�شح  اأن  يعني  وهذا  ذلك.  من  اأعلى 

يح�شل  اأن  دون  من  بالرئا�شة  يفوز  قد 

بال�شرورة على غالبية اأ�شوات الناخبني يف 

الوليات املختلفة. فمعيار الفوز يف الواقع 

هو اأ�شوات املجمع النتخابي ل الأ�شوات 

ال�شعبية«.

�صروط الرت�صح للنتخابات واملر�صحون 

ن�س الد�شتور الأمريكي على اأن املر�شح 

لنتخابات الرئا�شة يجب اأن يكون:

- مواطًنا اأمريكًيا مولوًدا فوق الأرا�شي 

الأمريكية.

- مقيًما فيها ملدة ل تقل عن 14 �شنة.

- عمره ل يقل عن 35 �شنة.

يعترب احلزبان اجلمهوري والدميقراطي 

�شباق  يف  تتناف�س  التي  الأح��زاب  اأك��رب 

اأجيال  منذ  الأبي�س  البيت  اإىل  الرئا�شة 

واأهّمها، ويحتكر هذان احلزبان من�شب 

من  الرغم  وعلى  البالد.  واإدارة  الرئا�شة، 

الأخ��رى  الأح���زاب  بع�س  فهناك  ذل��ك 

درا�شات 

اإعداد: د. اأحمد علو/ عميد متقاعدواأبحاث
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النتخابات الرئا�ضية الأمريكية

ما يتغّي هو الآليات ولي�ش التوجهات...

اأيام )8 ت�صرين الثاين املقبل(، تكون الوليات املّتحدة الأميكية قد  خلل ب�صعة 

اأجنزت انتخاب الرئي�ش اخلام�ش والأربعني لها. الرئي�ش ونائبه �صيت�صّلمان �صلطاتهما 

الد�صتور  وبح�صب   ،2021 العام  وحتى   2017 العام  مطلع  من  ا  اعتباراً الد�صتورية 

الأميكي، مينع الرئي�ش من الرت�صح لأكرث من وليتني متتاليتني.



عرب  ووجودها  ذاتها  لإثبات  ت�شعى  التي 

مر�شحيها بالإ�شافة اإىل م�شتقلني.

ولكن الإح�شاءات وا�شتطالعات الراأي 

يف الإنتخابات احلالية، تدل حتى الآن اأن 

الكبريين  الرئي�شيني  احلزبني  مر�شحي 

يحظيان  واجل��م��ه��وري،  ال��دمي��ق��راط��ي 

ال�شعبي،  التاأييد  م��ن  ن�شب  ب��اأع��ل��ى 

الرئا�شة  على  احلقيقية  املناف�شة  وكاأن 

حالًيا  وهما  بينهما،  حم�شورة  باتت 

احلزب  عن  كلينتون  هيالري  ال�شيدة 

احلزب  عن  ترامب  ودونالد  الدميقراطي 

اجلمهوري.

مراحل انتخاب الرئي�ش 

الرئا�شية  النتخابات  جتري 

الأم��ريك��ي��ة، وف���ق اآل��ي��ات 

حيث  م��ا،  ح��د  اإىل  معقدة 

ت�شتمر على مدى عام كامل 

النتخابات  وجت��ري  تقريًبا. 

ابتداء  الوليات  يف  التمهيدية 

من �شهر كانون الثاين وحتى 

باأعداد  للفوز  حزيران  �شهر 

املندوبني يف الوليات. ثم يعقد 

اجلمهوري  احلزبني  من  كل 

من  وغريهما  والدميقراطي 

متوز  �شهر  يف  �شنوًيا  موؤمتًرا  الأح���زاب، 

يف  ر�شمًيا  ميثله  ال��ذي  املر�شح  لختيار 

املر�شح  غالًبا  يكون  وهو  النتخابات، 

املندوبني  من  عدد  اأكرب  على  احلا�شل 

ذلك  بعد  التمهيدية.  النتخابات  يف 

اأيلول  �شهري  املر�شحني )خالل  بني  تقام 

وت�شرين الأول( مناظرات تلفزيونية حول 

لكل  واخلارجية  الداخلية  ال�شيا�شات 

ن�شبة  اأكرب  لك�شب  حماولة  يف  منهم، 

من اأ�شوات الناخبني. جتري النتخابات 

ت�شرين  �شهر  من  ثالثاء  يوم  اأول  العامة 

نظام  وف��ق  الرئي�س  لخ��ت��ي��ار  ال��ث��اين، 

يح�شل  الذي  واملر�شح  النتخابي.  املجمع 

يف  املندوبني  اأ�شوات  من  �شوًتا   270 على 

برئا�شة  فائًزا  يعترب  الإنتخابي،  املجمع 

من  اأي  ينل  مل  ح��ال  ويف  اجلمهورية. 

اأ�شوات  من  �شوًتا   270 غالبية  املر�شحني 

بعملية  »الكونغر�س«  يقوم  املندوبني، 

الإنتخاب، فينتخب جمل�س النواب )435 

الثالثة  املر�شحني  بني  من  ا  رئي�شً نائًبا( 

الأول الذين نالوا العدد الأكرب من ا�شوات 

ال�شيوخ  جمل�س  وينتخب  امل��ن��دوب��ني، 

الرئي�س من  نائب  �شيناتور(  اأو  �شيخ   100(

العدد  نال  للمن�شب  اثنني  مر�شحني  بني 

)يعترب  املندوبني  اأ���ش��وات  من  الأك���رب 

ملجل�س  ا  رئي�شً الأمريكي  الرئي�س  نائب 

الق�شم  اجلديد  الرئي�س  ي��وؤدي  ال�شيوخ(. 

نائبه  مع  �شلطاته  ويت�شّلم  الد�شتوري 

اعتباًرا من 20 كانون الثاين من ال�شنة 

.Inauguration Day التالية

متّثل املوؤمترات والنتخابات التمهيدية 

ال��ت��ي ي��ج��ري��ه��ا ك��ل ح���زب لخ��ت��ي��ار 

مرحلة  الرئا�شة،  لنتخابات  مر�شحيه 

هامة جًدا يف ال�شباق الرئا�شي، وكما هو 

احلال يف املجمع النتخابي فاإن الناخب 

ب�شوته  ي��ديل  ل  التمهيدية  املرحلة  يف 

واإمنا  للرئا�شة،  املر�شح  مل�شلحة  مبا�شرة 

يعطي �شوته اإىل مندوبني عن هذا املر�شح 

وي�شّوتون  للحزب،  العام  املوؤمتر  يح�شرون 

بر�شيح  يفوز  من  مل�شلحة  بدورهم  فيه 

احلزب.

ومم���ا ي��زي��د م��ن ك���ون الن��ت��خ��اب��ات 

منها  اأكر  للنخبة  ممثلة  التمهيدية 

اإجرائها  توقيت  الناخبني  لإرادة  ممثلة 

تختار  فالوليات  املختلفة،  الوليات  يف 

بالتن�شيق مع احلزب، اليوم الذي �شتعقد 

من  اعتباًرا  التمهيدية  انتخاباتها  فيه 

مطلع  وحتى  النتخابية  ال�شنة  مطلع 

�شيف تلك ال�شنة.

من ي�صنع املر�صح؟

لي�س لدى املواطن الأمريكي العادي غري 

جهد  بذل  يف  الرغبة  ول  الوقت  ي�س  امل�شّ

كبري يف جمع املعلومات الالزمة لتخاذ 

يبحث  فهو  ثم  وم��ن  النتخابي،  ق��راره 

دوًما عن ما ي�شبه »اجلرعة« التي تقدم 

له يف وقت ق�شري ما يريد من معلومات. 

تاأثرًيا  اأكرب  دوًرا  التلفزيون  يوؤدي  لذلك 

من اأي و�شيلة اإعالمية اأخرى، يف توجيه 

تاأثري  وهناك  وحتديده.  الناخب  اختيار 

ودوائر  والبحث  التفكري  ملراكز  كبري 

الإح�شاء واللوبيات ال�شناعية الع�شكرية 

وممثلي  العمالقة  النفط  و���ش��رك��ات 

التوا�شل  و�شائط  وك��ذل��ك  ال�شينما، 

الجتماعي والإنرنت وامليديا املختلفة.

بني »هند�صة الإجماع«

و»�صناعة الإذعان«

من ي�صنع الناخب والراأي العام؟

اليهودي  النف�س  ع��امل  ف��روي��د،  ي��رى   

»اأن  ال�����ش��ه��ري)1939-1856(  النم�شاوي 

اجلماهري ل ميكن اأن ترك حرة، لأن 

بت�شرفات  وتقوم  عنف،  نزعات  لديها 

غري منطقية، لذلك يرى اأنه ل ميكن 

الثقة بحكمها وراأيها«.

والإع��الم��ي  ال�شيا�شي  املفكر  اقتنع 

الع�شرين  القرن  يف  ال�شهري  الأمريكي 

والر ليبمان )1889-1975( بفكر فرويد، 

وقد  ول�شن،  للرئي�س  م�شت�شاًرا  وهو كان 

»القطيع  حول  ال�شهرية  نظريته  �شاغ 

املرتبك«، ورف�س اإعطاء اأي دور للجمهور 

فكرة  رف�س  كما  ال��ق��رارات،  اتخاذ  يف 

هذا  اجلمهور  منح  لأّن  الدميقراطية 

احلق خطر جًدا.

 -1891( برينز  اإدوارد  مع  اتفق  كذلك 

علم  يف  ورائ��د  لفرويد  ن�شيب  وهو   )1995

وقد  وال��ربوب��اغ��ن��دا،  العامة  ال��ع��الق��ات 
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اإطالق نظرية »هند�شة  عمال مًعا على 

وفق  النا�س  توجيه  بغية  الإج��م��اع«، 

لتخاذ  ودفعهم  ال�شيا�شيني،  القادة  روؤية 

ال�شيا�شة  يف  م�شاحلهم  وف��ق  �شلوك 

جوهر  براأيهما  وهذا  القت�شاد،  يف  كما 

الدميقراطية.

من  �شكاًل  النظرية  ه��ذه  اع��ت��ربت 

الأمريكي  ال�شيا�شي  الفكر  يف  الراجع 

وكان  الدميقراطي،  واجتاهه 

يف  الدميقراطية هي  »اإن  الرد، 

اأ�شكال  من  �شكل  الأ�شا�س 

ت��ن��ظ��ي��م ���ش��ي��ط��رة احل��ك��ام 

ذهب  وقد  اجلمهور...«.  على 

من  اأبعد  اإىل  وبرينز  ليبمان 

هذا عندما طرحا �شرورة تدخل 

يف  وُنَخِبها،  ال�شيا�شية  الطبقة 

�شياغة الراأي العام عرب ما �شمي 

خلدمة  الإذع����ان«  »�شناعة 

احلقيقة  يف  هي  التي  املجتمع،  م�شالح 

ومل  ال�شيا�شية«...  »الطبقة  م�شالح 

يكتف ليبمان بتحويل املجتمع اإىل اأداة 

اعترب  بل  الكبار،  وفق م�شالح  تتحرك 

اأن النتخابات ت�شبه الثورة التي ت�شتخدم 

فيها �شناديق القراع بدًل من ا�شتخدام 

ال�شالح، واأن املمار�شة الدميقراطيه يجب 

اأّل تف�شح املجال اإّل »للطبقة املتخ�ش�شة« 

الطبقة  وهذه  العامة«.  م�شالح  »اإدارة  يف 

هي �شانعة القرار احلقيقي التي يجب اأن 

تبقى بعيدة عن وطاأة زئري »القطيع«... 

�صراع امل�صالح والقيم 

اإن ال�شيا�شة اخلارجية الأمريكية، منذ 

بع�س  يرى  كما  املتحدة،  الوليات  ن�شاأة 

روتيني،  وب�شكل  دورًيا  تتغري  املحللني، 

تدخلي،  اآخ��ر  اإىل  ان��ع��زايل  توجه  م��ن 

توجه  من  التغرّي  توقع  ميكن  بحيث 

وقد  معينة.  تاريخية  حلظات  يف  لآخ��ر 

ال�شيا�شة  تلك  اأّن  الدار�شني  بع�س  لحظ 

ات�شامها  م��ن  اأك���ر  بالثبات  تت�شم 

بالتغرّي. وعلى الرغم من تعاقب الروؤ�شاء 

منذ احلرب العاملية الثانية، فاإّن اخلطوط 

الأمريكية  اخلارجية  لل�شيا�شة  العامة 

اأن ال�شيا�شة  ظلت ثابتة تقريًبا ويالحظ 

اخلارجية الأمريكية منذ انتهاء احلرب 

الباردة، وحتى الآن، حافظت على الثبات 

الأه���داف  يف  وبخا�شة  وال���ش��ت��م��راري��ة، 

كان  ح�شل  الذي  والتغرّي  والتوجهات. 

يف اعتماد الآليات املختلفة التي راوحت 

ما بني زيادة من�شوب التدخل الع�شكري، 

يف  اجلمهوريني  عهد  يف  ح��دث  كما 

الإبن،  وبو�س  الأب  بو�س  الرئي�شني  اإدارتي 

الدبلوما�شية  والو�شائل  الآليات  تبني  اأو 

اإدارت���ي  خ��الل  الدميقراطيني  عهد  يف 

الرئي�شني كلينتون واأوباما. كذلك فاإن 

ال�شيا�شة الأمريكية، بعد احلرب العاملية 

وجتهد  دائ��ًم��ا  ت�شعى  كانت  الثانية، 

امل�شالح  ح�شابات  بني  ما  التوازن  لإقامة 

القيم  وح�شابات  الواقعية،  الأمريكية 

والدميقراطية واملثالية. 

الأمريكية  امل�شالح  اىل  بالن�شبة  اأم��ا 

بع�س  ي��رى  كما  الأو���ش��ط،  ال�����ش��رق  يف 

راأ�شها  وع��ل��ى  ال�شيا�شيني،  املحللني 

وا�شتقرار  الطاقة  اإىل موارد  الو�شول  تاأمني 

اأ�شعارها، وحماية اأمن اإ�شرائيل وا�شتقرار 

فاإنها  الإره��اب،  وحماربة  احللفاء،  دول 

القادم  الرئي�س الأمريكي  �شتفر�س على 

املنطقة،  ق�شايا  يف  الن��خ��راط  ا�شتمرار 

ي�شمن  مب��ا  معها  ال��ت��ع��ام��ل  و����ش���رورة 

وحلفائها،  املتحدة  ال��ولي��ات  م�شالح 

كثرية  �شعارات  رف��ع  من  الرغم  على 

تختلف  ل  اأن  املرجح  ومن  متناق�شة. 

ثوابت ال�شيا�شة اخلارجية العامة واأمناط 

ال�شراتيجية  ع��ن  ك��ث��رًيا  عملها 

النخراط  وهي  اأوباما،  للرئي�س  احلالية 

غري املبا�شر واحلروب بالوكالة. واأًيا كان 

فمن  ال��ق��ادم��ة،  النتخابات  يف  الفائز 

املرجح اأن ت�شتمر منطقة ال�شرق الأو�شط 

ولية  ف��رة  خ��الل  الال�شتقرار  حالة  يف 

املنطقة  هذه  و�شتظل  اجلديد،  الرئي�س 

ال�شيا�شة اخلارجية  لت�شابكات  م�شرًحا 

ال�شاعدة  ال��دول  بع�س  مع  الأمريكية 

مع  وتقاطعها  )ك��اإي��ران(،  الإقليم  يف 

بع�شها الآخر )كركيا ودول 

تنافرها  اأو  واإ�شرائيل(،  اخلليج 

مع بع�س الأدوار للدول ال�شاعدة 

واملتمثلة  ال��دويل  امل�شرح  على 

امل�شرحني  على  رو�شيا  يف  اليوم 

الأوروب�����ي وال�����ش��رق اأو���ش��ط��ي، 

وال�شني على امل�شرحني الآ�شيوي 

و�شتتابع  والبا�شيفيكي. 

ال�شيا�شة اخلارجية الأمريكية 

النخراط يف ق�شايا هذه املناطق 

واأزماتها، مع اختالف يف الآليات، ولي�س 

يف الثوابت اأو التوجهات اأو الأهداف.

الأمم  لعبة  يف  الوحيد  الثابت  ويبقى 

امل�شالح،  مع  القّيم  تت�شارع  عندما  اأنه 

ما  تتقدم على كل  الأخ��رية  ف��اإن هذه 

عداها...

املراجع:

- https://en.wikipedia.org/

wiki/United_States_presidential_
election

- www.bbc.com/news/world-

us-canada-35356941- 

- https://www.usa.gov/

election- 

- lwv.org/.../who-will-elect-
president-electoral-college-

system
- www.aljazeera.com/

indepth/spotlig
- rawabetcenter.com/

archives/30187

درا�شات 

واأبحاث
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الأمم املتحدة.. وميزان »ديجيتال«

ا من الكرتون املقّوى بورق الأملينيوم، تختار ما ت�صتهي من الطعام، تنتظم يف ال�صف،  مطعم الأمم املتحدة »ديجيتال«. تدخل، تتذّوق، حتمل �صحناً

يتوجب  الذي  واملبلغ  الغرامات،  ال�صا�صة عدد  ا على  فوراً الذي »ميّرك«  كّفة ميزان »ديجيتال«  ال�صحن على  ت�صع  تنتظر دورك، وعندما يحني، 

عليك دفعه، ثم تتوجه اإىل القاعة الف�صيحة لتختار املكان الذي ترتاح اإليه، جتل�ش اإىل الطاولة.. ويرمقك من بعيد متثال »احلرّية«...

الدور.. والتحديات

اأربعاء  اأول  من  اعتباًرا  ال�شنوي«  الأمم��ي  »الكرنفال  يبداأ 

العادّية  الدورة  اأعمال  اأيلول من كّل عام، حيث تبداأ  يلي 15 

حتى  وت�شتمر  نيويورك،  يف  املتحدة،  لالأمم  العامة  للجمعّية 

الأربعاء الذي ي�شبق تاريخ 15 كانون الأول. »كرنفال عاملي« 

يجذب ملوًكا، وروؤ�شاء دول، واأمراء، وروؤ�شاء وفود من رياح الأر�س 

ي�شتمع  خطابي،  مهرجان  يف  للم�شاركة  يتوافدون  الأرب��ع، 

توجهات،  من  »الكبار«  ميليه  ما  اإىل  »ال�شغار«  خالله 

ثنائّية  واجتماعات  اإىل »ور�شات عمل«،  بالإ�شافة  واإمالءات، 

متليها امل�شالح امل�شركة.

�شوؤال  ال�شنوي،  ال��دويل  ال�شخب  هذا  �شرفات  على  من  يطّل 

ال�شالم  ل�شمان  زالت حاجة  املتحدة ما  الأمم  اأن  حموري: هل 

وال�شتقرار، ومنع قيام حروب مدّمرة؟ واأي تاأثري فعلي بقي لها 

بعد مرور 70 �شنة على تاأ�شي�شها؟

املتحدة،  الأ�شبق لالأمم  العام  ال�شوؤال الأمني  يجيب عن هذا 

حما�شراته  اإح��دى  يف  غايل  بطر�س  بطر�س  الدكتور  الراحل 

بالقول: »كانت دائًما حاجة الكبار ملنع الإحتكاك يف ما 

بينهم، اأو للتفاهم على اقت�شام اإدارة �شوؤون ال�شغار؟!«؛ يفهم 

�شلطوي  ترف  جمرد  كانت  اجلامعة  املوؤ�ش�شة  اأن  ذلك  من 

ويتم  النافذة،  الكربى  ال��دول  م�شالح  لعبة  ومتليه  تنّظمه، 

تت�شف  الأم��ن  جمل�س  عن  �شادرة  ملزمة  بقرارات  تخريجه 

ع غايل يف التو�شيف،  بالكثري من املهابة ال�شلطوّية. مل يتو�شّ

وهو الذي ذاق الأمّرين خالل فرة وليته، كونه كان متعاطًفا 

خالًفا  فل�شطني،  ق�شّية  طليعتها  ويف  املحّقة،  الق�شايا  مع 

للتوجهات الأمريكّية- الغربّية املتعاطفة مع اإ�شرائيل. اإّل اأن 

لها، حتدثت عن  ع  مو�شّ ويف حتقيق  الربيطانّية،  »الغارديان« 

حتديات خم�شة تواجه املنظمة الدولّية:

• املعايي املزدوجة:
الكويت،  دول��ة  العراقّية  القوات  اجتاحت   ،1990 اآب   2 يف 

القرار660  اأهمها  الأمن،  قرارات عن جمل�س  �شل�شلة  و�شدرت 

الذي   ،678 القرار  ثم  فوًرا،  الن�شحاب  اإىل  العراقينّي  دعا  الذي 

قبل  لالن�شحاب  نهائي  كموعد   1991 الثاين  كانون   15 حّدد 

ا�شتخدام القّوة. يف حني اأن الرئي�س الأمريكي جورج دبليو بو�س 

اجتاح العراق يف 19 اآذار 2003 من دون اأي تفوي�س دويل ر�شمي، ل 

بل دعا دوًل اإىل موؤازرته، ومل ت�شتجب �شوى بريطانيا، واأ�شراليا. 

قرار  باإ�شدار  مطالًبا  الأمن  جمل�س  اإىل  مراًرا  العودة  حاول  وقد 

 15 يف  الن�شحاب  اإىل  وا�شطر  ف�شل،  اأن��ه  اإّل  هجومه،  يغّطي 

كانون الأول 2011، حتت وطاأة ال�شغوط التي مار�شها الراأي العام 

الأمريكي.

اأما  امل�شنقة،  اإىل حبل  املزدوجة دفعت ب�شدام ح�شني  املعايري 

جورج بو�س فما زال ميار�س هواية الغولف يف مزرعته.

القوى: • غلبة موازين 
اإّبان احلرب الباردة، ويف زمن التجاذب احلاّد ما بني الوليات 

عن  ت�شدر  التي  القرارات  كانت  ال�شوفياتي،  والحتاد  املتحدة 

توافًقا  تعك�س  كونها  و�شدقّية،  توازًنا  اأكر  الأمن  جمل�س 

بني وا�شنطن ومو�شكو على معاجلة ق�شايا وفق م�شار �شّفاف ل 
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لب�س فيه. بعد انهيار الحتاد 

�شيا�شة  وق��ي��ام  ال�شوفياتي، 

وفق  تتحرك  الدولّية  ال�شرعّية  اأ�شبحت  الواحد«،  »القطب 

مقت�شيات م�شالح هذا القطب.

• التكتلت اجلديدة:
مل  املتحدة  الأمم  باأن  الكربى  ال�شناعية  الدول  �شعرت  رمبا 

تعد املنرب املوثوق الذي يحمي م�شاحلها، ويعرّب عن تطلعاتها 

»ميوعة«  ب�شبب  اأو  عليها،  العظمى  القوى  هيمنة  ب�شبب 

الأمر بق�شايا بعيدة عن م�شالح هذه  قراراتها، عندما يتعلق 

القوى، لذلك جلاأت اإىل التكتالت الكربى، منها على �شبيل 

الع�شر،  ال�شناعية  ال��دول  الأوروب��ي،  الحت��اد  احل�شر:  ل  الذكر 

)الربازيل،  ال�»بريك�س«  دول  وجمموعة  الع�شرين،  جمموعة 

ت�شكل  والتي  اأفريقيا(،  وجنوب  وال�شني،  والهند،  ورو�شيا، 

 40 ويزيد عدد �شكانها عن  الياب�شة،  ربع م�شاحة  م�شاحتها 

يف املئة من �شكان الأر�س، واقت�شادها اأقوى من اقت�شاد اأغنى 

دول العامل.

اإن هذه التكتالت، وغريها – كمجل�س التعاون اخلليجي 

– تعك�س رغبة يف رعاية اأمنها، وم�شاحلها، من دون احلاجة 
اإىل الأمم املتحدة، وجمل�س الأمن.

• النهيارات القت�صادّية:
»مفهوم  يف  بارًزا  حتّوًل  العاملّية  القت�شادّية  الأزمة  �شّكلت 

ال�شراكة الدولّية«، اإن على م�شتوى الإداء، اأو النظرة اإىل احرام 

»نيويورك  حتّدثت  �شائدة.  كانت  التي  القانونّية  املعايري 

»اأّن  وراأت  املقّنع«،  اجلديد  »ال�شتعمار  عن  مّرة  ذات  تاميز« 

الدول الكربى مل يعد يهمها البحث عن اأ�شواق ا�شتهالكّية، 

وتوقعت  ا�شتغاللّية«،  اأ�شواق  عن  البحث  يهمها  ما  بقدر 

اأن  اإىل  واأ�شارت  بعامني.  ح�شوله  قبل  النفط«  اأ�شعار  »انهيار 

ال�شحيح،  الإجتاه  حتدد  التي  البو�شلة  تعد  مل  املتحدة  »الأمم 

لأن ال�شتعمار اجلديد يقوم على التدخل يف خ�شو�شية اقت�شاد 

اأي دولة نامّية، بهدف تطبيعه وتطويعه لي�شبح مالئًما خلدمة 

م�شالح هذا ال�شتعمار«.

• حرب كونية غي معلنة:
املتحدة  لالأمم  عالقة  ل  اخلارجي،  الف�شاء  يف  يجري  ما  اإن 

وحتى  اهتماماتها،  ودوائ��ر  مفهومها،  عن  خ��ارج  وه��و  ب��ه، 

�شالحياتها. 

من  يتفّلت  بداأ  اخلارجي،  الف�شاء  ا�شتغالل  يف  التحول  اإّن 

على  والتناف�س  ال�شتثمار.  نحو  واملعرفة،  الكت�شاف،  بوتقة 

الثقيلة  التكنولوجيا  امتالك 

�شراع  اإىل  يتحّول  ب��داأ  املتطورة، 

�شادر  تقرير  و�شفه  كما   – ج��دّي 

ع��ن اإح����دى م��راك��ز ال��درا���ش��ات 

الربيطانية اجلامعّية يف العام 2011. 

ويفيد التقرير باأن »ال�شراع بني القت�شادات املقتدرة، قد تخطى 

واملجّرات،  الكواكب،  وغزو  ال�شماء،  لي�شمل  الأر���س  نطاق 

و�شرب املجهول الذي قد يقود اإىل مفاجاآت مذهلة غري متوقعة 

الب�شري  الكوكب  يقوم عليها  التي  التوازنات  تغرّي مفاهيم 

)الأر�س(. واإذا كانت الأمم املتحدة قد ا�شتحدثت بعد حربني 

واملواجهات،  احلروب  وتفادي  ال�شالم،  لن�شر  عامليتني مدمرتني 

ال�شالم يف  ا�شتمرار  ل�شمان  تقوم،  اأن  اأمم متحدة يفر�س  فاأي 

املاأهولة  وغري  املاأهولة،  املركبات  حيث  اخلارجي،  الف�شاء 

تكاد تت�شادم من �شّدة التزاحم؟!«.

جدار برلني

تفيد �شحيفة »لوموند« الفرن�شّية، يف اإحدى حتقيقاتها، باأن 

املتحدة،  الأمم  عمل  منهجية  على  طراأ  الذي  الأبرز  »التحّول 

 9 يف  برلني  ج��دار  �شقوط  هو  ا�شتثنائي،  دويل  حدث  يف  متثل 

ت�شرين الثاين 1989، وعودة املانيا موحدة بعد مرور اأكر من 28 

عاًما على بناء اجلدار )13 اآب 1961(«.

جديدة  دينامّية  اأطلق  اجل��دار،  �شقوط  »اأن  ال�شحيفة  وراأت 

النق�س  »ملاذا حق  اقت�شادًيا،  املتعافية  اأو  املتمكنة  الدول  لدى 

ال��ولي��ات  على  ح��ك��ًرا  يبقى  الأم���ن،  جمل�س  يف  )الفيتو( 

الآخرون  وملاذا  وال�شني؟  وفرن�شا،  وبريطانيا،  ورو�شيا،  املتحدة، 

اأعقبت  التي  الكربى  التحولت  بعد  ا  خ�شو�شً نحن؟!«  ولي�س 

وفر�شت متغرّيات ل ميكن  الثانية،  العاملّية  »انتهاء احلرب 

لالأمم املتحدة التغا�شي عنها اإىل ما ل نهاية، ذلك اأن اأمريكا 

الالتينّية تتحدث عن غنب، فهي قاّرة قائمة بحد ذاتها، ولها 

 – الربازيل  تكون  اأن  يف  امل�شروعة  وتطلعاتها  اقت�شادياتها، 

على �شبيل املثال ل احل�شر - هي من يكمل العقد؟!«.

يعيب  اأحد  ول  ال�شني،  هناك  ال�شحيفة،  ت�شيف  اآ�شيا،  ويف 

وت�شتحق،  جديرة،  فهي  الأمن،  جمل�س  يف  ع�شويتها  عليها 

ولكن ماذا عن اليابان هذا العمالق القت�شادي الذي ي�شبك 

اأن  �شائكة، من دون  دولية  الناعمة مبلفات  ال�شغرية  اأنامله 

اإنها  توّحدت؟  اأن  بعد  اأملانيا  عن  وماذا  مزعًجا؟!  دّوًيا  يرك 

يف  ال�شعب  والرقم  الأوروبي،  لالحتاد  الفقري  القت�شادي  العمود 

يخ�شاها.  اأو  في�شادقها،  الكل،  يتهّيبها  العاملي،  القت�شاد 

باأن  عالًيا  �شوتها  ترفع  التي  الدولة  اإفريقيا  جنوب  وهناك 

اإنها جزء من اخلريطة  ال�شمراء مغبونة، وغري ممثلة،  القارة 

اأو  فقط،  رقم  الآن جمرد  اإنها  العام.  القت�شاد  ومن  الكونّية، 

�شوت ل غنى عنه عند ال�شرورة!

جامعة  اإىل  ال��ع��دوى  و�شلت  وق��د 

من  �شوت  فخرج  العربّية،  ال��دول 

التعاون  جمل�س  دول  جمموعة 

يكون  ل  »مل��اذا  يقول:  اخلليجي 

جمل�س  يف  دائ���م  مقعد  ل��ل��ع��رب 



الأمن؟!«.

بعد  وحتمّية  �شرورة،  بات  ال�»لوموند«  وفق  »التحديث«،  اإن 

العديد  �شهدها  التي  اجلذرية  والقت�شادّية  ال�شيا�شّية  التحولت 

من دول العامل، ومل يعد يكفي القول باأن الأمم املتحدة اإمنا 

يف  انت�شرت  التي  بالدول  خا�س  اإرث«  ح�شر  »�شجل  جمّرد  هي 

احلرب العاملية الثانية. اإن »زمن الأول حتّول، ومثل هذا املنطق 

رمبا كان مقبوًل يف حقبة تاريخية، لكن اأن يبقى منوذًجا 

يحتذى لكل العقود والأزمنة، فهذا هو اخلطاأ بعينه«...

الإرهاب

اإ�شمه  عاملي  »تنني«  ب��ولدة  امل��ت��غ��رّيات،  ه��ذه  اأب��رز  يتمّثل 

الأمم،  م�شاجع  ويق�ّس  وال�شغري،  الكبري  يبتلع  »الإره��اب«، 

و�شيا�شّية،  اأمنّية،  حت��ولت  ويفر�س  واأنظمة،  دوًل  ويربك 

واقت�شادّية تتفاعل ب�شكل يومي، وتر�شم م�شارات مقلقة حول 

امل�شتقبل وامل�شري.

ظهر هذا »التنني« يوم الثالثاء 11 اأيلول من العام 2001، عندما 

واأدى اإىل �شقوط 2973 �شحّية،  �شرب الإرهاب برجي نيويورك، 

و24 مفقوًدا. 

قيل، ويقال الكثري حول ما حدث، لكن تكفي الإ�شارة اإىل 

حتولت ح�شلت، منها: 

: مل تعد الأمم املتحدة املرجعّية. لقد اقتن�شت الوليات  • اأولاً
املتحدة زمام املبادرة، وقّدمت نف�شها اأمام الراأي العام على اأنها 

م�شارات  ر�شم  يف  والتقرير  التدبري  و�شاحبة  واحلكم،  ال�شحّية 

وحتميل  والقت�شا�س،  لالنتقام،  وتنفيذها،  وال�شالم،  احلرب 

املجتمع الدويل وزر التبعات والنتائج.

ا: اأعّدت الوليات املتحدة الأمريكية رزمة من القوانني  • ثانياً
�شعار مكافحة  اأو عمل تقدم عليه حتت  ت�شرف  اأي  حلماية 

الإرهاب، وطلبت من الأمم املتحدة، وجمل�س الأمن تخريجها 

بقوانني وقرارات نافذة، واألزمت الأ�شرة الدولّية التقّيد بها حتت 

والنامية،  ال�شعيفة،  الدول  بر�شم  عملًيا  وهي  امل�شاءلة،  طائلة 

املو�شوعة حتت ال�شبهات.

ا: املبادرة اإىل التنفيذ، وا�شتغالل الوقت ب�شرعة قيا�شّية،  • ثالثاً
لتحقيق  �شلًفا  معّدة  كانت  والدرا�شات،   اخلطط،  وك��اأن 

جمموعة من الأهداف التي ما زالت لغاية الآن غري وا�شحة، ويف 

معر�س التخمني، والتحليل، والجتهاد. كانت اخلطوة الأوىل 

احلرب  ثم  طالبان،  نظام  واقتالع  اأفغان�شتان،  على  احلرب 

وكانت  ال�شامل؟!«.  الدمار  »اأ�شلحة  لحتواء  العراق  على 

ح�شني،  ���ش��دام  اق��ت��الع  النتيجة 

واإ�شعال  امل�شنقة،  حبل  اإىل  و�شوقه 

العراق  وت��رك  املذهبّية،  احل��روب 

اإقليم  بني  م�شّلًعا  بدمائه  م�شّرًجا 

كردي، واآخر �شيعي، وثالث �شّني ما 

زال يف دّوامة املخا�س. ثم كان »الربيع العربي« الذي ا�شتفاق 

ب�شحر �شاحر كاملارد اخلارج من قمقمه، وراح ين�شر الدم القاين 

م�شر  اإىل  اليا�شمني«،  و»ثورة  تون�س،  من  العربّية  ال�شاحات  يف 

ليبيا،  اإىل  التغيري«،  و»مطالب  �شوريا  اإىل  التحرير«،  و»ميدان 

�شالمها،  عن  تبحث  التي  ال�شاحات  من  والعديد  واليمن، 

واأمنها، وا�شتقرارها بني اأكوام اجلماجم!...

»داع�س«  اإ�شم  واإطالق  »التنني«،  بعمادة  الإحتفاء  ا:  رابعاً  •
عليه؟!.

الوليات  اأنظار  وحتت   ،2014 متوز   4 يوم  املفارقات!  غريبة 

جمل�س  يف  الع�شوية  الدائمة  الكربى  اخلم�س  والدول  املتحدة، 

الأمن، واجلمعية العامة التي ت�شم اأكر من 193 دولة ع�شًوا، 

باإعالن  البغدادي  بكر  اأبو  قام  واملتابع،  املهتم  العام  وال��راأي 

نف�شه  وتن�شيب  العراقّية،  املو�شل  مدينة  قلب  يف  »خالفته« 

»خليفة« على »الدولة الإ�شالمّية يف العراق وال�شام«، واملخت�شرة 

بداأ  املكلفة«،  امل�شرحّية  »ه��ذه  وق��ع  وعلى  ب���»داع�����س«. 

الدول الكربى حتت  ال�شتثمار بالإرهاب، فتحّركت عوا�شم 

�شعار حماربته، وا�شطف حتالف دويل عري�س، بقيادة الوليات 

املتحدة، وع�شوية اأكر من 60 دولة متمكنة، بهدف الق�شاء 

الطائرات  من  واأ�شراب  واأ�شاطيل،  جيو�س،  وانت�شرت  عليه، 

ا  ناب�شً زال »داع�س« قوًيا  املتطورة، لإجناز املهّمة، وما  احلربّية 

لت�شمل  واأطرافه  روافده  تتحرك  فيما  و�شوريا،  العراق،  قلب  يف 

وتتوعد.  ت�شرب، تهدد،  وال�شاحات،  والدول،  القارات،  خمتلف 

وحدها �شحيفة »وول �شريت جورنال« الأمريكّية توقعت اأن 

ت�شهد الأ�شهر املقبلة معركة مهّمة �شد »داع�س« يف املو�شل 

)العراق(، والرقة )�شوريا(، مت�شائلة من �شيمالأ الفراغ؟!

من �صيملأ الفراغ؟ 

»الكرنفال الأممي ال�شنوي« م�شتمر بكامل طقو�شه، فيما 

الفو�شى جتتاح العامل بعد العطل الكبري الذي اأ�شاب »بو�شلة« 

امل�شالح،  وت�شابكت  املرجعيات،  تعددت  املتحدة..  الأمم 

وعادت الغيوم الداكنة تتلبد يف الأجواء، وهي التي كانت تنذر 

– يف ما م�شى - باندلع احلروب الطاحنة... لو نّفذت القرارات 
ال�شادرة عن جمل�س الأمن بدقة و�شفافية جتاه الق�شايا املحّقة 

ولو  �شوكة اجل�شع..  وقويت  الطمع،  زاد  ملا  العامل،  والعادلة يف 

ا  عري�شً ا  هام�شً املتحدة  لالأمم  لرك  الكبار«،  »نادي  اأن�شف 

للتحرك، بالدّقة وال�شفافية التي يتمتع بها ميزان »ديجيتال« 

امل�شتخدم يف مطعمها، رمبا، عندها، كان العامل اأكر اأمًنا 

واأماًنا وا�شتقراًرا... ولكن من قال 

الأب��ق��ى«  ه��ي  البحار  ع��دال��ة  »اإن 

ال�شمك  حيث  ح��ق،  على  ك��ان 

الكبري يلتهم ال�شغري.. اإنها لعبة 

الأمم؟!...
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ال�صيا�صة الواقعية

هذه الأمور جمتمعة جتعل رو�شيا طرًفا 

ال��دويل.  امل�شتوى  على  وف��ّع��اًل  حم��ورًي��ا 

توجهاتها  �شكلت  الأ�شا�س  هذا  وعلى 

اأه��م  م��ن  واح���دة  اخلارجية  ال�شيا�شة 

املع�شالت التي تواجهها يف ظل ت�شّكل 

القطبية.  الأح�����ادي  ال����دويل  ال��ن��ظ��ام 

توجهات  حتديد  مع�شلة  من  زاد  ومما 

�شعوبة  الرو�شية  اخلارجية  ال�شيا�شة 

الحتاد  انهيار  اأعقبت  التي  الفرة  اإّبان 

الوريث  اأ�شبحت  رو�شيا  اأن  ال�شوفياتي، 

ال�شرعي والوحيد لركة الحتاد املنهار. 

الأم��ن  جمل�س  يف  مقعده  ورث���ت  فقد 

و�شفاراته يف اخلارج، كما ورثت الر�شانة 

ا  اأي�شً الع�شكرية والنووية، لكنها ورثت 

املراكمة  والديون  القت�شادي  ال�شعف 

عليه بنتيجة تداعيات احلرب الباردة.

رو�شيا  راح���ت  اخللفية  ه���ذه  ع��ل��ى 

تتعاطى مع جميع الأطراف يف املنطقة 

فال  م�شلحتها،  منطلق  من  وال��ع��امل 

من  اإ�شرائيل  تدعم  اأن  يف  عندها  �شري 

مع  اأزمتها  حل  يف  ت�شاهم  واأن  ناحية، 

الوقت  يف  تعمل  واأن  الفل�شطينيني، 

�شوريا  يف  النظام  �شقوط  منع  على  ذاته 

ناحية  من  اإي��ران  مع  اإيجابًيا  وتتعاون 

يف  ال�شلطة  زمام  ت�شلمه  عقب  اأخ��رى. 

اآذار من العام 2000، �شعى بوتني اإىل اإعادة 

الأو�شط،  ال�شرق  يف  بارز  كالعب  رو�شيا 

املنطقة،  يف  الأطراف  جميع  مع  وعمل 

�شواء كانوا اأ�شدقاء اأو خ�شوًما تقليديني. 

تعريفه  ترتكز على  �شيا�شته  وقد جعل 

انطالًقا من  الرو�شية،  للم�شالح  اخلا�س 

وجهة نظر واقعية بحتة. وت�شّمنت هذه 

اإ�شرائيل  مع  العالقات  ال�شيا�شة حت�شني 

يف  الت�شعينيات  اأواخ��ر  يف  تدهورها  اإث��ر 

عهد وزير اخلارجية ورئي�س الوزراء اآنذاك 

اأكر  كان  الذي  برمياكوف،  يفغيني 

مياًل نحو العرب. وكما كتب الربوف�شور 

الأو�شط  »ال�شرق  دورية  يف  كات�س  مارك 

الف�شلية« يف �شتاء العام 2005: »ل ي�شعى 

تلبية  اإىل  ول  وا�شنطن  اإر�شاء  اإىل  بوتني 

ف�شيا�شة  حملية،  �شيا�شية  �شرورات  اأي 

مو�شكو اجلديدة يف ال�شرق الأو�شط تنتج 

عن ح�شابات بوتني ال�شخ�شية للم�شالح 

اأن  الرو�شية«. وبالتايل، فعلى الرغم من 

تت�شف  اأبيب  وتل  مو�شكو  بني  العالقة 

بالغرابة ب�شبب عالقات ال�شداقة القوية 

فاإن  اإ�شرائيل،  باأعداء  رو�شيا  تربط  التي 

الرئي�س بوتني اأعلن اأن »تطوير العالقات 

اإ�شرائيل  م��ع  املنفعة  وت��ب��ادل  ال��ب��ن��اءة 

والقت�شادية  ال�شيا�شية  امل��ج��الت  يف 

و�شتبقى  كانت  وغ��ريه��ا،  والإن�شانية 

الرو�شية«.  اخلارجية  ال�شيا�شة  اأول��وي��ة 

تعود  العالقات  »ه��ذه  مو�شًحا:  وق��ال 

�شعوًدا  �شهدت  وقد  قدمية  مرحلة  اإىل 

وهبوًطا يف عهد الحتاد، لكها �شهدت 

 .»)1990( انهياره  بعد  ملحوًظا  حت�شًنا 

على  مبنية  العالقات  »ه��ذه  واأ���ش��اف: 

مواقف  على  ولي�س  م�شركة  م�شالح 

الحتاد،  اأيام  كانت  كما  اإيديولوجية 

ا على وجود ما يفوق مليون ون�شف  واأي�شً

ق�شايا 

اإعداد: اإح�صان مرت�صىاإقليمية

باحث يف ال�ضوؤون الإ�ضرائيلية

العدد 80376

العالقات 

الإ�ضرائيلية 

- الرو�ضية

امل�صالح والتوقعات

�صيا�صي مهم  بثقل  رو�صيا  تتمتع 

الدويل،  امل�صهد  م�صتوى  على 

ال�صيا�صي  الوريث  لأّنها  جهة  من 

ال�صوفياتي  للحتاد  والع�صكري 

لأّنها  اأخرى  جهة  ومن  ال�صابق، 

تتمتع مبوقع جيو�صيا�صي مميز )بني اآ�صيا واأوروبا(، اإ�صافة اإىل امتلكها العديد من منابع النفط 

والغاز، التي على اأ�صا�صها قامت احلروب والأزمات يف العامل. 



81 العدد 376

مليون رو�شي يهودي يف فل�شطني املحتلة، 

الن�شيج  من  كبرًيا  ق�شًما  ي�شّكلون 

الرو�شية  اللغة  اأن  كما  الجتماعي، 

العربية«.  بعد  اإ�شرائيل  يف  الثانية  تعترب 

بني  التعار�س  من  الرغم  فعلى  وبالتايل 

مو�شكو وتل اأبيب يف العديد من امللفات 

الإيراين،  النووي  وامللف  ال�شورية،  )الأزمة 

للمجموعات  اإ���ش��رائ��ي��ل  وم�����ش��اع��دة 

ي�شعيان  الطرفني  ف��اإن  التكفريية(، 

جميع  يف  بينهما  العالقة  تطوير  اإىل 

والتي  التفاقيات،  اإبرام  عرب  املجالت، 

كان اآخرها اإتفاقية تعوي�شات التقاعد 

التي �شتدفعها رو�شيا للمهاجرين الرو�س 

و1992(.   1970 )الذين هاجروا بني  اليهود 

ترّكز  ا�شراتيجية  اأربع م�شالح  وهناك 

رو�شيا،  مع  روابطها  يف  اإ�شرائيل  عليها 

وهي:

اإىل  امل��ا���ش��ة  الإ�شرائيلية  احل��اج��ة   -

املهاجرين الرو�س املتدفقني با�شتمرار اإىل 

اإ�شرائيل. 

لعالقاتها  اإ���ش��رائ��ي��ل  ا���ش��ت��غ��الل   -

رو�شيا  م��ع  والت�شليحية  القت�شادية 

ت�شدير  جدوى  بعدم  اإقناعها  اأجل  من 

التقنيات النووية وال�شواريخ اإىل اإيران.

- تطوير العالقات القت�شادية والتجارية 

يف جوانب خمتلفة، وخا�شة جتارة املا�س 

واملعادن الثمينة والأخ�شاب. 

- اإمكان ا�شتغالل اإ�شرائيل عالقاتها 

ال�شرق  اأح���داث  يف  للتاأثري  رو�شيا  م��ع 

الق�شية  يخ�س  ما  يف  ول�شيما  الأو�شط، 

الفل�شطينية.

�صارون: بوتني �صديقنا الفعلي

بوتني  �شيا�شة  دفعت  عوامل  عدة  ثمة 

�شنوات  يف  ا  خ�شو�شً اإ�شرائيل،  باجتاه 

ال�شراع مع  الأوىل، ومن بينها  حكمه 

�شمال  يف  املن�شقة  ال�شي�شان  جمهورية 

القوقاز. ومن باب »الغزل ال�شيا�شي« �شّبه 

ب�شراع  الإرهاب  �شد  رو�شيا  �شراع  بوتني 

اأجرى  ال�شنني،  مر  وعلى  �شده.  اإ�شرائيل 

مع  اجتماعاته  يف  ذاتها  املقارنة  هذه 

عدة م�شوؤولني اإ�شرائيليني رفيعي امل�شتوى. 

ال�شخ�شية  للعالقات  ك��ان  كذلك، 

دورها يف هذا املو�شوع، ففي ت�شرين الثاين 

الإ�شرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  و�شف   ،2003

يجيد  كان  الذي  �شارون،  اأرييل  الأ�شبق 

�شخ�شية  عالقة  وجتمعه  الرو�شية  اللغة 

وط��ي��دة م��ع ب��وت��ني، ال��رئ��ي�����س ال��رو���ش��ي 

وبوتني  لإ�شرائيل«.  الفعلي  ب�»ال�شديق 

يف نظر بع�س الإ�شرائيليني الذين يوؤيدون 

تعزيز العالقات مع مو�شكو، هو الأقرب 

الذين  ال��روؤ���ش��اء  ب��ني  م��ن  اإ�شرائيل  اإىل 

يف  مبا  رو�شيا،  يف  احلكم  على  تعاقبوا 

ذلك بوري�س يلت�شني. ويتحدث هوؤلء عن 

حر�س بوتني على اإبقاء خطوط التوا�شل 

مفتوحة ونا�شطة بينه وبني الإ�شرائيليني 

اإ�شرائيل  زار  فقد  ال�شهاينة.  والزعماء 

رو�شي  رئي�س  اأي  من  واأك��ر  مرات  عدة 

والإعجاب  بالتقدير  يحظى  وهو  �شابق، 

لأنه يقف �شد الإرهاب ولأنه �شاهم من 

اليهودي  املتحف  اخلا�س يف متويل  ماله 

مو�شكو.  يف  الديني  الت�شامح  ومركز 

�شوف  رو�شيا  اأن  با�شتمرار  يوؤكد  وه��و 

لبقية  خالًفا  لليهود،  اآمًنا  مالًذا  تبقى 

حالًيا  ت�شهد  التي  الأوروبية  املجتمعات 

�شعوًدا لنزعة الال�شامية �شدهم. وهناك 

حمّرك اآخر ل�شيا�شة بوتني جتاه اإ�شرائيل 

عالقات  تطوير  على  ت�شديده  يف  يتمثل 

من  الأو�شط،  ال�شرق  دول  مع  اقت�شادية 

جتارية  عالقات  اإقامة  اإىل  �شعيه  هنا، 

التكنولوجيا  جتارة  مثل  اإ�شرائيل،  مع 

العالية يف جمالت تت�شمن تقنية النانو. 

رو�شيا  بني  التجارة  منت  عامة،  وب�شورة 

واإ�شرائيل وو�شلت يف العام 2005 اإىل مليار 

ثالثة  من  باأكر  وازدادت  �شنوًيا  دولر 

 3،5 )نحو   2014 العام  بحلول  اأ�شعاف 

اأعلى  الرقم  هذا  وُيعترب  دولر(.  مليار 

التجارة  حققته  ال��ذي  ذلك  من  بقليل 

ما  ويف  ذات��ه.  العام  يف  وم�شر  رو�شيا  بني 

فاإنها  املحلية،  رو�شيا  باعتبارات  يتعلق 

توازن  على  احلر�س  بوتني  على  تفر�س 

واإ�شرائيل،  العرب  بني  الرو�شية  ال�شيا�شة 

امل�شلمني  فرو�شيا ت�شم عدًدا كبرًيا من 

مقابل عدد �شغري من ال�شكان اليهود. 

�صحوة يف العلقات؟

يذكر اأنه يف العام 2008 بعَد اأن و�شعت 

وجورجيا،  رو�شيا  ب��ني  اأوزاره����ا  احل��رب 

عالقتها  اإ�شالح  اإىل  اإ�شرائيل  �شارعت 

بالوقوف  ِهمت  اتُّ اأن  بعد  مبو�شكو، 

ع�شكرًيا  ودعمها  جورجيا  جانب  اإىل 

ال��وزراء  رئي�س  ق��ام  فقد  وا�شتخباراتًيا. 

بزيارة  اأومل��رت  اإيهود  اآن��ذاك  الإ�شرائيلي 

فقط  �شهرين  بعد  رو�شيا،  اإىل  ة  ر�شميَّ

كيفية  يف  للبحث  احلرب،  انتهاء  ِمن 

بني  العالقات  اأ�شاب  الذي  ال�شْدع  راأْب 

اأعلنت  وعندما  واإ�شالحها.  البلدين 

مو�شكو عن �شمها ل�شبه جزيرة القرم، 

ق��رار  م�����ش��روع  امل��ت��ح��دة  الأمم  وبحثت 

اأوباما  اإدارة  توقعت  العمل،  هذا  باإدانة 

اأن تت�شامن الدول ال�شديقة - ومن بينها 

القرار.  تاأييد م�شروع  اإ�شرائيل- معها يف 

ولكن هذه الإدارة فوجئت بامتناع تل 

الأمر  القرار،  على  الت�شويت  عن  اأبيب 

ت�شويت  مبثابة  وا�شنطن  يف  اعترب  الذي 

الأمريكية  الإدارة  تكتم  ومل  �شدها. 

املحابي  الإ�شرائيلي  املوقف  اإزاء  غ�شبها 

ملو�شكو، فاأ�شدرت اخلارجية الأمريكية 

من  ا�شتغرابها  عن  فيه  اأعربت  بياًنا 

اإىل  الن�شمام  اإ�شرائيل عن  »ا�شتنكاف 

الدول الأع�شاء يف  الوا�شعة من  الأكرية 

الأمم املتحدة التي دعمت وحدة الأرا�شي 

الأوكرانية«. وقد اأدى املوقف الإ�شرائيلي 

»�شحوة  حول  التوقعات  تعزيز  اإىل  هذا 

الإ�شرائيلية«   - الرو�شية  العالقات  يف 

مل  م�شتويات  اإىل  بها  ت�شل  اأن  ميكن 

تكن معهودة من قبل.





رواد  تكرمي  جلنة  لرئي�س  فكلمة  الوطني،  الن�شيد  بداية، 

ال�شرق الأ�شتاذ اأنطوان عطوي الذي رّحب بالفنانني وباحل�شور، 

الذي  الفن  اأمام  �شغرية  بادرة  هي  البادرة  »هذه  اأن  اإىل  لفًتا 

و�شعوا مداميكه القوية يف لبنان وال�شرق«.

اإك��رام  الدكتورة  اللجنة  �شر  اأمينة  كلمة  كانت  ثم 

حياتهم  مراحل  موجزة  باملكّرمني  عّرفت  التي  الأ�شقر، 

ال�شاعرة  اأعقبتها  م�شريتهم،  يف  واجهتهم  التي  وال�شعوبات 

ندى بجاين نعمه يف ق�شيدة من وحي املنا�شبة.

املدير ال�شابق ل�شوؤون ال�شينما يف وزارة الثقافة الأ�شتاذ غ�شان 

عملوا  الذين  لهوؤلء  والتقدير  الوفاء  لفتة  �شكر  �شقرا  اأب��و 

ال�شعاع  لبنان  والفكر،  الإب��داع  لبنان  �شورة  اإب��راز  على 

والعطاء  وال��ث��ق��ايف  وال��ف��ن��ي  احل�����ش��اري 

جناحات  اأبرز  عند  متوقًفا  الن�شاين... 

الأربع��ة  الفنان��ني  م�ن  كل  واإجنازات 

املكّرم��ني.

اإن  م�شمو�شي  جم��دي  ال��ف��ن��ان  وق���ال 

حقيقة  �شّوروا  الأربعة  املغامرين  هوؤلء 

لبنان باأفراحه واإبداعه وماآ�شيه، وحاولوا 

�شينمائية  �شناعة  اأجل  من  امل�شتحيل 

العامل.  دول  اأهم  فيها  جناري  حقيقية 

اأن تكرميهم احلقيقي يكون  واعترب 

النتاج  اإىل  يعودوا  كي  لهم  الالزمة  الإمكانات  بتوفري 

والبداع لأنهم اأ�شحاب خربات واأفكار اأغنت امل�شرح والفن 

اللبناين باإنتاجات �شخمة.

الذين  املكّرمني  الفنانني  من  لكل  مداخالت  كانت  ثم 

ال�شعبة  والظروف  ال�شينمائي  العمل  يف  جتاربهم  عن  حتّدثوا 

التي واجهتهم.

�شعيا  م��رياي  فيها  �شاركت  فنية  فقرة  التكرمي  تخلل 

الأغاين  من  باقة  قّدمن  اللواتي  جبور  ودالني  زخور  وكاتي 

الطربية والرحبانية مع الفرقة املو�شيقية بقيادة الفنان حمي 

الدين الغايل.

الأربعة،  للفنانني  التكرميية  ال��دروع  قّدمت  اخلتام،  يف 

والتقطت ال�شور التذكارية.

اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

تكرمي
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جلنة تكرمي رو�د �ل�شرق 

كّرمت �شينمائيني لبنانيني

برعاية وز�رة �لثقافة ممثلة بالفنان جمدي 

�ل�شرق  رّو�د  تكرمي  جلنة  كّرمت  م�شمو�شي، 

يف  �للبنانيني  �ل�شينمائيني  كبار  من  عدًد� 

�حتفال �أقيم على م�شرح بلدية �شن �لفيل - 

قاعة نبيل كحالة. و�ملكّرمون هم: �ملخرجان 

فوؤ�د  �لفنان  �ل�شعيدي،  ووئام  ن�شر  جورج 

�شرف �لدين و�لنقيب �شبحي �شيف �لدين. 

ح�شر �الحتفال �لعميد فوزي حماده ممثال 

قائد �جلي�ش �لعماد جان قهوجي، وعدد من 

و�لفنية  و�لع�شكرية  �لر�شمية  �ل�شخ�شيات 

و�لثقافية و�الجتماعية.



اأقيم احلفل يف نادي الرتباء املركزي - الفيا�شية 

ممثاًل  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  ورعاه 

بالعميد الركن جورج روفايل. تخّلل الغداء عر�س 

وقبل  الفنية،  �شمعان  �شربل  فرقة  قّدمته  م�شرحي 

اأن يغادر امل�شاركون ت�شّلم كّل منهم مغّلًفا فيه 

وما  الدرا�شي،  العام  توفري متطلبات  يعني على  ما 

يوؤكد ا�شتمرار رعاية اللجنة لهم.

اإىل  اللبناين، جل�س اجلميع  الوطني  الن�شيد  بعد 

مائدة الغداء التكرميي الذي تقيمه اللجنة مرتني 

يف ال�شنة لعائالت ال�شهداء، موؤّكدًة ا�شتمرارها يف 

العمل ملنحهم الثقة والأمان والطماأنينة.

مدلج،  قهوجي  جوانا  ال�شيدة  اللجنة  رئي�شة  كلمة  األقت 

ع�شو اللجنة ال�شيدة با�شمة اأرملة الرائد ال�شهيد غالب قلوط 

ال�شهادة  كانت  »لطاملا  وقالت:  باحلا�شرين،  رّحبت  التي 

و�شتبقى اأعظم ما اختربته عائالت ال�شهداء واأبناوؤهم، حيث 

الأحّبة، حتى  وفراق  لغياب  بالغ�شب،  احلزن  م�شاعر  تختلط 

الفراق هو من يجعل حياتنا  ويتّوجها، لكّن  الفخر  يغلبها 

يًدا بيد

اإعداد:

روجينا خليل �ل�شختورة
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اليد املمدودة توا�صل 

رعايتها لأبناء ال�صهداء

جلنة تن�شيق ودعم ن�شاطات 

�أبناء �شهد�ء �جلي�ش �للبناين 

تكّرمهم على �أبو�ب 

�لعام �لدر��شي �جلديد

ا منها على �إبقاء �أو��شر �لعالقة بينها وبني عائالت  حر�شً

�أبنائها �ل�شهد�ء ر��شخة ومتينة، وجرًيا على عادتها على 

�أبو�ب �لعام �لدر��شي �جلديد، �أقامت جلنة تن�شيق 

ودعم ن�شاطات �أبناء �شهد�ء �جلي�ش 

�للبناين حفل غد�ء 

تكرميًيا لهم.



ماذا  وعنفوانه،  ال�شباب  روح  تغيب  فحني  قا�شية، 

�شننتظر؟

دروبنا،  اإىل  اأعيادنا،  اإىل  دنيانا،  اإىل  يعود  لن  هو 

اأ�شحاب،  اأو  مال  غيابه  يعّو�س  ولن  جمال�شنا،  اإىل 

ج��زء  يعّو�ش��ه  ل  ك��ّل،  م��ن  ج��زُء  فالغائب 

اآخ��ر«.

وتابعت: »قد حتنو القلوب وتراأف، ومتتّد الأيادي 

تدعم  التي  هي  العائلة  وحدها  لكن  لتعطف، 

فكيف  وتتابع،  تكفل  وت�شاعد،  ترعى  وت�شاند، 

تتابع  التي  اجلي�س  موؤ�ش�شة  الأك��رب:  بالعائلة 

م�شرية اأبناء �شهدائها ومن دون مّنة...«.

اللبناين  اجلي�س  قيادة  قلوط  ال�شيدة  و�شكرت 

وعلى راأ�شها العماد جان قهوجي، على مواكبتها 

اللجنة  ودعمها  ال�شهداء  عائالت  اأو�شاع  الدائمة 

ب��ك��ل الإم��ك��ان��ات امل��ت��اح��ة. ك��م��ا وّج��ه��ت 

جهودها  على  مدلج  لل�شيدة  اجل��زي��ل  ال�شكر 

لأبناء  الكامل  الدعم  توفري  يف  والدائمة،  القيمة 

ال�شهداء على امل�شتويات الجتماعية والإ�شكانية 

ت  خ�شّ كما  الرتفيهية...  وحتى  وال�شحية، 

بال�شكر اأ�شحاب الأيادي البي�شاء على م�شاندتهم 

املعنوية واملادية لعائالت ال�شهداء.

قدر  على  »املتنبي«  قول  بكم  »يليق  وختمت: 

الكرام  قدر  على  وتاأتي  العزائم،  تاأتي  العزم  اأهل 

املكارم«.

الأولد  ك���ان  ال���غ���داء  ح��ف��ل  م��ع  وب��ال��ت��زام��ن 

ال�شالة  يف  م�شلّية  م�شرحّية  مب�شاهدة  ي�شتمتعون 

الفنّية،  �شمعان  �شربل  فرقة  قّدمتها  امل��ج��اورة 

و�شدحت  وبهجة،  بفرٍح  �شخ�شياتها  فتفاعلوا مع 

�شحكاتهم يف اأرجاء املكان، قبل اأن ين�شّموا اإىل 

اأمهاتهم على املائدة.
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اإعداد: 

جان د�رك �أبي ياغي
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�جلنوب يحت�شن 

جمدًد� خميم �أبناء 

�شهد�ء �جلي�ش

بدعوة من 

موؤ�ش�شة �لعاقوري

خميم  يف  �ل�شهد�ء  �لع�شكريني  �أوالد  �جلنوب  �أر�ش  �حت�شنت  �لتو�يل،  على  �لثانية  لل�شنة 

نظمته موؤ�ش�شة �ملقدم �ملغو�ر �ل�شهيد �شبحي �لعاقوري يف مركز قيادة فوج �لتدخل �ل�شاد�ش يف 

منطقة �لزهر�ين.

�شارك يف �ملخيم حو�ىل 100 ولد من �أبناء �لع�شكريني �ل�شهد�ء )من عمر 7 �شنو�ت لغاية 13 

�شنة(، ��شتمتعو� طو�ل �أ�شبوع بالربنامج �لرتفيهي و�لتثقيفي �لذي �أعدته �ملوؤ�ش�شة بالتن�شيق مع 

قيادة �لفوج. 

ترحيب ودعو�ت

الركن  العميد  الفوج  قائد  امل�شاركني  ا�شتقبال  يف  كان 

ترحيب،  كلمة  وبعد  وعنا�شره.  و�شباطه  عي�شى  م��روان 

ال�شخ�شية يف اخليم كان ل بد من جولة  الأغرا�س  وتو�شيب 

للتعّرف اإىل املكان.

�شبيتي  علي  العقيد  دعوة  ال�شهداء  اأبناء  لّبى  الأول،  اليوم  يف 

)من مديرية اجلمارك( لق�شاء يوم ترفيهي يف منتجع ليطانيا 

اجلميع  ا�شتمتع  وقد  النبطية.  اجل�شر-  قعقعية  يف  الواقع 

مبمار�شة ال�شباحة ومن ثم بغداء يف مطعم املنتجع. 

ال�شيد  من  بدعوة  �شور،  مالهي  مدينة  يف  اآخر  ترفيهي  يوم 

عبا�س فح�س، حيث ا�شتمتع الأولد مبختلف الألعاب قبل اأن 

يتناولوا الغداء يف املطعم التابع للمالهي.

يف �شيافة �لقبعات �لزرقاء

يف  ترفيهي  يوم  لق�شاء  خم�ش�شة  كانت  الثالث  اليوم  جولة 

مقر قيادة الوحدة ال�شبانية املتمركزة يف منطقة مرجعيون. 

جالوا  الزرقاء.  القبعات  بني  العمر«  من  »يوًما  اأم�شوا  هناك 

وتناولوا  وتقاليدهم  الإ�شبانيني  عادات  اإىل  تعّرفوا  املكان،  يف 

الغداء معهم.

نظًرا  خميم  كل  برنامج  يف  دائمة  ح�شة  امل�شي  لريا�شة 



وقفة وفاء
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ا�شتك�شاف  يف  لأهميتها 

الأماكن ال�شياحية املحيطة 

مبكان اإقامة املخيم، وللتمتع بجمال الطبيعة. وقد خ�ش�س 

اليوم الرابع ل�شتك�شاف وادي ب�شري يف ق�شاء جزين �شرًيا على 

لبنان  الأودية يف  اأهم  يعترب من  الذي  الوادي  الأق��دام. يف قلب 

باآثاره الرومانية القدمية، وي�شكل نقطة و�شل بني جبل لبنان 

واجلنوب، م�شى الأولد )على الرغم من �شغر �شنهم( حواىل 5 

كلم بكل عزم ون�شاط و�شط طبيعة خالبة، يرافقهم �شباط 

الفوج وعنا�شره واأع�شاء املوؤ�ش�شة.

يف نهاية املطاف، كانت ال�شرتاحة غداء �شهًيا على �شفاف 

النهر يف مطعم ال�شيد �شادي مو�شى الذي اأراد من خالل دعوته 

�شهدائه  ولعائالت  للجي�س،  حمبته  عميق  عن  الإع���راب 

ا.  خ�شو�شً

على مر�كب �ل�شيادين

يف  ال�شهداء  اأبناء  �شور  مدينة  ا�شتقبلت  اخلام�س،  اليوم  يف 

�شاحة ميناء ال�شيادين حيث رفعت اليافطات املرّحبة. وكان 

يف ال�شتقبال املجل�س البلدي، ونقيب ال�شيادين خليل طه مع 

عدد كبري من ال�شيادين، اإىل اأهايل املدينة وفعالياتها. تخلل 

يف  وغداء  ال�شيادين،  مراكب  منت  على  بحرية  رحلة  الزيارة 

ثكنة �شور على �شرف اأبناء ال�شهداء. بعد الغداء، مار�س الأولد 

ال�شيد  ا�شرتاحة �شور بدعوة من  املف�شلة ف�شبحوا يف  هوايتهم 

م�شاركة يف �حتفال �لكتيبة �الأندوني�شية

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

تقلي��د  احتف��ال  حل�ش��ور  الأندوني�شي��ة  الكتيب��ة  دعوة 

خلدم��ة  املتح��دة  الأم��م  اأو�شم��ة  الكتيب��ة  عنا�ش��ر 

ال�ش��الم.

الق�شري(   – )عد�شيت  الكتيبة  مقر  يف  الحتفال  اأقيم 

اإىل  والع�شكرية  ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  من  عدد  وح�شره 

واألقيت  ال�شهداء.  الع�شكريني  عائالت  من  ا  �شخ�شً  25

التي تخدم  الكتيبة  نّوهت بعنا�شر  املنا�شبة كلمات  يف 

والتي تربطها  العام 2006 حتت مظلة الأمم املتحدة،  منذ 

�شداقة  عالقات  اللبناين،  واجلي�س  املحليني  بال�شّكان 

وتعاون.
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قا�شم خليفة.

العزية-احلنية  مطعم  يف  تكرميي  ع�شاء  اأقيم  امل�شاء،  ويف 

من  لكل  دروع  تقدمي  تخلله  عب�س،  اأحمد  ال�شيد  ل�شاحبه 

�شاهم يف اإجناح املخيم من موؤ�ش�شات واأفراد.

بيتز�

يف  الإيطالية  الوحدة  قيادة  مقر  الأولد  زار  الأخ��ري،  اليوم  يف 

القطاع الغربي لليونيفيل )منطقة �شمع( التي اعتادت على 

غداء  تخلله  ترفيهي  يوم  يف  اجلي�س،  �شهداء  اأبناء  ا�شتقبال 

كل  عاد  هناك  ومن  الإيطالية.  البيتزا  �شنع  يف  وامل�شاركة 

واحد اإىل بيته، ويف جعبته ذكريات ل تنت�شى.

... وقد��ش يف �لذكرى �لتا�شعة

مبنا�شبة الذكرى ال�شنوية التا�شعة ل�شت�شهاد املقدم املغوار 

عن  قدا�س  اإىل  عائلته  دعت  العاقوري،  �شبحي  ال�شهيد 

راحة نف�شه اأقيم يف احلديقة التي حتمل ا�شمه يف منطقة 

البوار، وذلك يف ح�شور: ممثل قائد اجلي�س العميد الركن 

�شارل اخلوري، العميد الركن �شربل اأبي خليل قائد قطاع 

جنوب الليطاين، العميد الركن جورج يو�شف رئي�س فرع 

زياد ن�شر قائد فوج  الركن  العميد  لبنان،  خمابرات جبل 

لودي  ال�شيدة  البويري،  البوار جوزف  املدرعات، رئي�س بلدية 

رفاق  احلاج،  فران�شوا  ال�شهيد  الركن  اللواء  زوجة  احلاج 

ال�شهيد، عدد من عائالت ال�شهداء، اإىل عائلته واأهله.

العظة  ويف  قزي،  اأنطوان  الأب  الإلهية  بالذبي�حة  احتفل 

هم  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  �شه�داء  اأن  اعترب  األقاها  التي 

ال�شعاب  فتحدوا  الله،  كلمة  قبلت  التي  الطيبة  الأر�س 

وواجهوا الأزمات يف �شبيل ق�شيتهم...

ومن ي�شت�شهد يف �شبيل ق�شية هو اإن�شان ي�شبه حمبة الله 

عندما بذل ذاته من اأجل الآخرين. ومن بني هوؤلء املقدم 

ال�شهيد �شبحي العاقوري، َمْن نقدم هذه الذبيحة عن راحة 

الله يف حياتهم،  قبلوا كلمة  الذين  بني  نف�شه. هو من 

ال��وراء،  اإىل  يلتفت  ومل  املحراث  على  يده  و�شع  نعم،  قال 

قبل املوت وانت�شر عليه. 



��شتقبال و�شيافة

التجّمع  ك��ان  م��رة،  ك��ل  يف  كما 

احلريري  رفيق  مطار  م��ن  والن��ط��الق 

وح�شن  الالئق  ال�شتقبال  بعد  ال��دويل. 

ال�شيافة واإجراء املعامالت الالزمة، �شعد 

جديدة  مغامرة  يف  الطائرة  اإىل  اجلميع 

اأبناء  ا من  �شارك فيها حواىل 35 �شخ�شً

 17 ولغاية  �شنني   7 عمر  )من  ال�شهداء 

الرقيب  رافقهم  وعائالتهم،  �شنة( 

وال�شوؤون  الرعاية  جهاز  من  املق�شر  دوري 

الج��ت��م��اع��ي��ة يف 

ق���ي���ادة اجل��ي�����س، 

الرحلة  وا�شتمرت 

�شتة اأيام.

املدر�شة  ا�شت�شافت  ال��و���ش��ول،  عند 

الزّوار  روما  يف  املرميية  للرهبنة  املارونية 

يف اأجنحتها، وحر�شت على توفري كل 

اقت�شر  لإقامتهم.  الراحة  م�شتلزمات 

وتناول  الغرف  توزيع  على  الأول  اليوم 

الغداء.

وز�رة �لدفاع و�أماكن �أخرى

على  القّيمون  نّظم  الثاين،  اليوم  يف 

الرحلة زيارة اإىل وزارة الدفاع حيث كان 

يف ا�شتقبالهم �شابط ممثاًل وزير الدفاع، 

اإيطاليا  يف  الع�شكري  امللحق  ح�شور  يف 

العميد الركن ب�شام عي�شى. بعد جولة 

ال�شهداء  اأبناء  توّقف  املبنى،  اأرج��اء  يف 

التاريخية  ال����وزارة  مكتبة  يف  ملًيا 

ال�شيا�شية،  الكتب  اأه��م  تختزن  التي 

ويف  الأوروبية.  احلروب  وّثقت  التي  وتلك 

هدايا  الوزارة  لهم  قّدمت  اجلولة،  نهاية 

تذكارية عبارة عن قرطا�شية مدر�شية، 

ثم جرى تبادل الدروع.

كانت  اليوم،  هذا  يف  التالية  املحطة 

 )fontana di trevi( تريفي«  »نافورة 

التي  ون��واف��ريه��ا  بتماثيلها  ال�شهرية 

�شاللت  املاء منها على �شكل  ين�شاب 

وقفة وفاء
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�أوالد  متنها  وعلى  �ليونان  من  �لعائدة  �لطائرة  حطت  عندما 

عا�شمة  �إىل  رفاقهم  تنقل  �أخرى  طائرة  كانت  �جلي�ش،  �شهد�ء 

�الأناقة و�جلمال، روما. 

�ملقدم  موؤ�ش�شة  حتر�ش  �لتي  �ل�شياحية  �لرحالت  �إطار  ففي 

روما بعد اليونان 

�أبناء �شهد�ء �جلي�ش 

يف عا�شمة �الأناقة و�جلمال 

�جلي�ش،  �شهد�ء  الأبناء  تنظيمها  على  �لعاقوري  �شبحي  �ل�شهيد  �ملغو�ر 

ز�رت هذ� �ل�شيف دفعة من �الأوالد �ليونان ثم ز�رت دفعة �أخرى روما.



�شغرية، ت�شب داخل الربكة. وهي تعترب 

ويعود  ال��ع��امل،  يف  النوافري  اأج��م��ل  م��ن 

تاريخها اإىل العام 1762. 

برنامج اليوم الثالث كان خارج روما، 

فمن يق�شد اإيطاليا لل�شياحة ل ميكنه 

 Bracciano« ب��ح��رية  زي����ارة  ت��ف��وي��ت 

Lake«، وهي الربكانية التي تقع على 
ثاين  وتعترب  روم���ا.  م��ن  كلم   32 بعد 

عامل  وه��ي  املنطقة،  يف  بحرية  اأك��رب 

وعذوبة  جلمالها  نظًرا  لل�شّياح  جذب 

مياهها التي ت�شّكل خزان مياه ال�شرب 

ملدينة روما.

جمد �الأمرب�طورية

�شاحة  �شملت  ال��راب��ع،  ال��ي��وم  جولة 

ن�شب  اأو   Piazza Venezia فيني�شيا 

مبنا�شبة  �شّيد  الذي  التذكاري،  الن�شر 

احتاد اإيطاليا، وقد ا�شتغرق بناوؤه 26 عاًما، 

اجلولة  وختام   .)1911 لغاية   1885 )من 

كان يف الك�ول�و�شي���و Colosseo، الذي 

من  ورمًزا  روعة  الآثار  اأكرث  اأحد  يعترب 

مبجد  وثيق  ب�شكل  ويرتبط  روما،  رموز 

فرتة  اأما  قدمًيا.  الرومانية  الإمرباطورية 

بعد الظهر، فكانت خم�ش�شة للت�شّوق.

دعوة  الأولد  لّبى  اخلام�س،  اليوم  يف 

�شفري لبنان يف الفاتيكان العميد جورج 

تعر�س  حيث  متاحفها  لزيارة  خ��وري، 

الفنية  الأعمال  من  كبرية  جمموعة 

التي تعود اإىل زمن البابا جوليو�س الثاين 

يف القرن الثالث ع�شر، وكني�شة كابيال 

�شي�شتينا املزّينة باأجمل اللوحات الفنية 

رافاييل.  الفنان  ري�شة  ابتدعتها  التي 

الفاتيكان  �شوارع  يف  جولة  كانت  ثم 

الأثرية وال�شخمة.

ويف وقت لحق، لّبى اأولد �شهداء اجلي�س 

دعوة �شفارة لبنان يف اإيطاليا لق�شاء وقت 

ممتع يف رحاب املجّمع املائي الرتفيهي 

.Hydromania
اأم�شاه  فقد  والأخري،  ال�شاد�س  اليوم  اأما 

الأولد يف مدينة املالهي حيث املنتجعات 

وهناك  اأنواعها،  على  والألعاب  املائية 

ا�شتمتعوا بعر�س مميز للدلفني.

الأولد  تناول  ب��ريوت،  اإىل  العودة  قبل 

جورج  ال�شفري  زوج��ة  مع  الفطور  طعام 

لهم  متّنت  التي  تريز،  ال�شيدة  خ��وري 

العودة �شاملني اإىل ربوع الوطن، وت�شّلمت 

العاقوري  ليا  ال�شيدة  املوؤ�ش�شة  رئي�شة  من 

درًع����ا ع��رب��ون ���ش��ك��ر وت��ق��دي��ر على 

اهتمامها بامل�شاركني يف الرحلة خالل 

اإقامتهم يف روما.
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�لعمالت عرب �لتاريخ

علينا  اق��رتح��ت  ال��ب��داي��ة،  يف 

�شونيا  ال�شيدة  املتحف  م�شوؤولة 

برحلة  ال���ب���دء  وق��ب��ل  ح����رب، 

تاريخية عرب العمالت، م�شاهدة فيلم 

وثائقي ق�شري مدته 10 دقائق عن م�شرف 

واحتياط  اأق�����ش��ام��ه،  ت��اري��خ��ه،  لبنان: 

الفيلم  يعر�س  لديه.  املتوافر  الذهب 

الورقية  العمالت  مراحل  تطّور  كيفية 

العثماين،  امل�شرف  من  ب��دًءا  لبنان،  يف 

مروًرا بحقبة ال�شتعمار، ثم م�شرف �شوريا 

لبنان.  م�شرف  مرحلة  واأخ��رًيا  ولبنان، 

حاكم  مع  مقابلة  ال�شريط  ويت�شمن 

م�شرف لبنان ريا�س �شالمه. والالفت يف 

الفيلم الوثائقي اأنه يعر�س �شوًرا واأماكن 

مطبوعة على العمالت الورقية القدمية 

يقابلها امل�شهد احلقيقي لل�شور، يف مل�شة 

اإخراجية تعك�س مدى الإبداع والفن يف 

تقدمي الفيلم اإىل امل�شاهد.

قطع معدنية تعود للعام 1918

بعد الفيلم الوثائقي، انتقلنا اإىل قاعة 

اأق�شام:  املعرو�شات التي تق�شم اإىل ثالثة 

واآخر  املعدنية،  للعمالت  واحد خم�ش�س 

للتفاع��ل  وثال��ث  الورقي��ة  للعم�الت 

مع الزوار.

معدنية  عمالت  الأول  الق�شم  ي�شم 

على  احل��ي  ال�شاهد  هي  وقّيمة  ن��ادرة 

ت��اري��خ ل��ب��ن��ان ال��غ��اب��ر، وق���د ا���ش��رتاه��ا 

جانب  اإىل  خا�شة،  مببادرة  احلاكم 

املتحف  من  ا�شتعارتها  مّتت  جمموعة 

م�شرف  متحف  يف  لعر�شها  الوطني 

من  ن��ق��وًدا  امل��ج��م��وع��ة  ت�شم  ل��ب��ن��ان. 

الحتالل  خالل  »الفينيقية«  احلقبة 

»الإغريقية«  احلقبة  يليها  الفار�شي، 

احلقبة  اإىل  و���ش��وًل  و»الهيلن�شتية«، 

�شبكت  والتي  فالبيزنطية،  الرومانية، 

الذهب  م��ن  النقدية  قطعها  بع�س 

اإىل  لن�شل  اجل��ول��ة  نكمل  اخل��ال�����س. 

حقبة احلكم العربي، من الأمويني اإىل 

الذين  واملماليك  والأيوبيني  الفاطميني 

وا�شتبدلوها  وال�شور  النقو�س  ر�شم  منعوا 

و�شوًل  اإ�شالمية،  وعبارات  قراآنية  باآيات 

اإىل النقود اللبنانية ال�شهرية التي حتتوي 

على فئة 25 لرية.

اللرية  اإ���ش��اف��ة  على  العمل  وي��ج��ري 

اإعداد:
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لبنان،  م�شرف  متحف  يف 

لبنان  تاريخ  �إىل  �لز�ئر  ف 
يتعّر

�إىل  تعود  �لتي  �لعمالت  عرب 

من  ب��دًء�  خمتلفة 
حقبات 

و�شواًل  �لقدمية 
�لع�شور 

ويجمع  �حلا�شر.  وقتنا  �إىل 

�ملتحف بني جّدية �ملعلومات 

تاريخ  �كت�شاف  وط��ر�ف��ة 

ت باألعاب تفاعلية. 
�لعمال

متحف م�صرف لبنان

 كنز من �لعمالت �لنادرة وتاريخ وطر�فة يف �الكت�شاف



�شيما تلك  املجموعة، ل  اإىل  العثمانية 

التي �شدرت يف احلرب العاملية الأوىل ومت 

جبل  ومت�شرفية  بريوت  ولية  يف  تداولها 

لبنان.

�ل� 100 لرية )1945(:

عرو�ش �لعمالت �لورقية

النقدية  الأوراق  جمموع�ة  ت�شكل   

اللبنانية يف املتح�ف الق�ش�م الثاين منه، 

اليوم.  حتى   1919 الع�ام  من  متتّد  وهي 

قبل  �شدرت  التي  الأوراق  من  وتتاألف 

بنك  اأّول  يف  اأي  لبنان،  م�ش�رف  تاأ�شي�س 

مركزه  )ك��ان  ال�شوري  ال�بن�ك  وه��و 

العام  يف  �س  تاأ�شّ الذي  املري�شة(  ع�ني  يف 

ال�شورية  العملة  ُي�شدر  وك��ان   ،1919

قبل   ،1924 الع�ام  لغاية  و�ش�وريا  للبنان 

العملة  ي�شتعمل  ال�شعب  ك��ان  ذل��ك 

الع��ثماين،  احلكم  خالل  العثمانية 

يف  عمل�ة  ه�ناك  يع�د  مل  زوال�ه،  ومع 

يف  املن�طقة  واأ�شبح�ت  اللبن�انيني  اأي�دي 

اأي�دي احللف�اء.

يف ه��ذه الفت�رة كان الإنكليز يف م�شر، 

لبنان،  من  قري��بة  م�شافة  وعلى 

)من  امل�شري  باجلن��يه  ف��اأت��وا 

»امل�ش�اري«(  كلمة  هنا 

النا�س  تداولها  كعملة 

ق�ش��رية  ل��ف��ت��������رة 

�شت  اأ�شّ حل��ني 

���ش��ل��ط��ات 

وهو  م�شرف  اأّول  الفرن�شية  الإن��ت��داب 

البنك ال�شوري.

لبنان  دول��ة  اإع��الن  مّت   1920 العام  يف 

البنك  امتياز  انتهاء  وعند  الكبري، 

العام  يف  ال�����ش��وري 

اإ�شمه  1924، تغّي��ر 

لي�شبح بنك �شوريا 

الكبري.  ولبنان 

البنك  هذا  اأ�شدر 

من  جم��م��وع��ت��ني 

النقدية:  الأوراق 

الأوىل  املجموعة 

حت���م���ل ع���ب���ارة 

الكبري«،  »لبنان 

كلمة  وال��ث��ان��ي��ة 

»���ش��وري��ا«. ج��رى 

ال����ت����داول ب��ه��ات��ني 

على  املجموعتني 

اللبنانية  الأرا���ش��ي 

على  وال�������ش���وري���ة 

ح���ّد ����ش���واء. وم��ن 

ال��ع��م��الت ال��ن��ادرة 

ال���ت���ي ����ش���درت يف 

و1935   1930 العامني 

فئة ال�25 لرية. 

تغرّي ال�شم جمّدًدا 

ولبنان«،  �شوريا  اإىل »بنك  العام 1939  يف 

متّي��زت  عملة  اإ�شدار  امتياز  واأُعطي 

ب�شور املواقع الأثرية اجلميلة التي تزينها. 

�شدرت  التي  لرية  ال�250  ورقة  هنا  نذكر 

�شنة 1939، وكانت قيمتها عالية جًدا، 

فما كانت ت�شاويه يف ذلك الوقت يوازي 

حالًيا.  اأمريكي  دولر  ال����60.000  ح��واىل 

كما جند فئة اخلم�شني لرية التي تعود 

ذات  تعترب  والتي  ا،  اأي�شً  1939 العام  اإىل 

التداول  يف  تو�شع  مل  لأنها  مهمة  قيمة 

بعدما �شرب الأملان الطائرة التي كانت 

اإّب��ان  لبنان  اإىل  بريطانيا  من  تقّله�ا 

احلرب العاملية الثانية، فاألغت ال�شلطات 

الفرن�شية حينذاك هذا الإ�شدار. 

متاحف 

يف بالدي
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الثانية،  العاملية  احل��رب  ان��دلع  بعد 

ر  لتعذُّ ان��ك��ل��رتا  يف  العملة  ���ش��درت 

طباعتها يف فرن�شا. ويف �شنة 1945 متّيزت 

ك�»اأَحلى  اللبنانية  ل��رية  ال����100  ورق��ة 

عملة« يف فرتتها، وعرفت ب�»ال�شجادة« 

جلمال ت�شميمها وقد حازت على جائزة 

تكرميية.

القرو�س  ظهرت  الأربعينيات،  وخالل 

الورقية وُذكر عليها عبارة »اجلمهورية 

امل�شدر  البنك  اأّن  العلم  مع  اللبنانية« 

كان »بنك �شوريا ولبنان«.

»�شوي�شر� �ل�شرق«

لبنان  عرف  اخلم�شينيات  مرحلة  يف 

خاللها  مّت  كبرية،  اقت�شادية  نه�شة 

ال��ذي  امل�شرفية  ال�شرية  ق��ان��ون  اإق����رار 

حينه  يف  لّقب  مالًيا  مركًزا  منه  جعل 

امل�شرية مّهدت  ال�شرق«. هذه  ب�»�شوي�شرا 

»م�شرف  لإن�����ش��اء  ال�شبيل 

العام  يف  امل��رك��زي«  لبنان 

با�شر  التايل  العام  ويف   .1963

ون�شاطاته،  عملياته  امل�شرف 

له،  مقًرا  بريوت  من  واّت��خذ 

خمتلف  يف  له  فروًعا  واأن�شاأ 

عمل  ثم  اللبنانية.  املناطق 

على تنظيم القطاع امل�شريف وبداأ باإ�شدار 

اللبنانية  ا�شم اجلمهورية  وو�شع  العملة 

تلك  يف  املعدنية.  والقطع  الأوراق  على 

لبنان حّكام  اإدارة م�شرف  توىّل  الفرتة، 

يف  امل�شرف  �شون  م��ن  متّكنوا  مم��ن 

اأن  اإىل  تاريخ�����ه  مراح����ل  اأح��ل��ك 

ت����وّله احلاكم احلايل ريا�س �ش����المه، 

والذي تعود له فكرة اإن�شاء املتحف. ففي 

باللرية  الثق����ة  لإع����ادة  عهده، اجتهد 

خالل  م��ن  وا�شتقرارها  اللبناني����ة 

التي  املالي������ة  والهند�شات  ال�شيا�شات 

حتققت، كما متت ا�ش�����تعادة الثق�����ة 

يف الدخار وال�شتثمار وتخفي�س الت�شخم 

لال�ش�����تثمار،  ال�شحيحة  البيئة  واإر�شاء 

عمل.  فر�س  خلق  اإىل  ي�����وؤدي  مم��ا 

خلق  يف  دور  لبنان  مل�ش����رف  كان  وقد 

امل�شارف  باإطالق  �شاعد  م�شريف  منوذج 

كبرية،  بثق�����ة  حتظى  التي  اللبنانية 

تط�����ورت  اإذ 

ال���ودائ���ع ل��ت��وازي 

الناجت  م��رات  ث��الث 

املحلي اللبناين.

تاريخ لبنان وح�شارته

الورقية  اللبنانية  العمالت  تتميز 

القدمية مبا حتمله من معامل تدل اإىل 

العمالت  اأم��ا  وح�شارته،  لبنان  تاريخ 

خا�س  بت�شميم  متيزت  فقد  احلديثة 

يعر�شها  واملتحف  مت��اًم��ا.  وخمتلف 

على  ط��راأت  التي  التعديالت  مو�شًحا 

املقايي�س والت�شاميم، واأ�شباب اعتمادها 

ول �شيما ما يتعلق بحجم الورقة و�شمات 

الأمان. 

اللبنانية  الأوراق  جمموعة  عدد  يبلغ 

من  ورقتني  عر�س  مت  وق��د  ورق��ة،   275

اإ�شافة  العملة.  وجهي  لإبراز  فئة  كل 

اإىل الأوراق النقدية، هناك نقود معدنية 

)بدًءا  نف�شها  الأوراق  حقبة  يف  لبنانية 

من الع�شرينيات وحتى تاريخنا احلايل(. 

عمالت �لعامل بني يديك

اإىل  ون�شل  املتحف  يف  اجلولة  نوا�شل 

اأوراق  العامل:  لعمالت  �س  املخ�شّ الق�شم 

يعد  مل  بع�شها  دول��ة   248 م��ن  نقدية 

موجوًدا )العدد احلايل للدول 196 دولة(. 

من  اخلم�س  ال��ق��ارات  جتتمع  هنا 

خالل اأوراقها النقدية، من الأقدم و�شوًل 

املجموعة  ه��ذه  اأهمية  الأح���دث.  اإىل 

النادرة  العمالت  من  حتويه  مبا  هي 

لبلدان  العائدة  تلك  بخا�شة 

كانت  اأو  م��وج��ودة  تعد  مل 

بدول  اندجمت  اأو  م�شتعمرة 

الأفريقية  القارة  من  اأخ��رى. 

تعود  جًدا  نادرة  عملة  مثاًل، 

ت�شبح  اأن  قبل  ل���»زجن��ب��ار« 

العام  يف  تنزانيا  م��ن  ج���زًءا 

1964، والتي اأ�شدرت حينذاك 

دولر  ت��ري��ل��ي��ون  امل��ئ��ة  ورق���ة 

القارة  ومن  الت�شخم.  ب�شبب 

تعود  نقدية  اأوراق  الأوروب��ي��ة، 

95 العدد 376



ال�شوفياتي،  الحت���اد  لزمن 

لت�شيكو�شلوفاكيا،  واأخرى 

ف�شاًل عن اأوراق نقدية كان 

يف  الأملاين  الحتالل  ي�شدرها 

الأوروبية، ومن  املناطق  بع�س 

مارك  مليار  املئة  فئة  بينها 

ال��ت��ي ���ش��درت ب��ع��د احل��رب 

اإىل  نتجه  الأوىل.  العاملية 

فنتعّرف  الأمريكية  القارة 

ال��دولر  اخل�شراء،  الورقة  اإىل 

اأواخر  اإىل  اإ�شداره  يعود  الذي 

وعملة  ع�شر،  التا�شع  القرن 

الأمريكية  املتحدة  الوليات 

الأمريكي  الحتاد  انف�شلت عن  بعدما 

الأهلية  احل��رب  اإب��ان   ،1860 ال��ع��ام  يف 

الأمريكية. 

اأول  من  من��اذج  العربية  البلدان  من 

واملغرب  والكويت  لقطر  تعود  اإ�شدارات 

اإدري�����س  امل��ل��ك  زم��ن  وليبيا  ال��ع��رب��ي، 

من  قدمية  م�شرية  وعملة  ال�شنو�شي، 

العربية  العمالت  وم��ن   .1913 ال��ع��ام 

التي  الفل�شطينية  العملة  النادرة، 

تعود اإىل العام 1929. 

لبنان  م�شرف  ح�شل  لقد 

العمالت  معظم  على 

املعرو�شة من خالل 

مع  ال���ت���ب���ادل 

ال���ب���ن���وك 

بنماذج  واحتفظ  العامل،  يف  املركزية 

ورقة   1113 يعر�س  التي  العمالت  عن 

منها داخل املتحف. ومبا اأّن هناك ورقة 

واحدة من كل عملة يف معظم الأحيان 

ذكية  بطريقة  الأوراق  ُعر�شت  فقد 

ُتظهر وجهي العملة عرب ا�شتعمال املراآة 

العاك�شة واللوحات الزجاجية.

م�شكوكات قدمية

�����س  خم�����شّ ج����ن����اح  امل���ت���ح���ف  يف 

من  امل�شنوعة  القدمية  للم�شكوكات 

الربونز والف�شة والذهب. نبداأ مع احلقبة 

بع�س  ثم  من  الأق���دم،  وه��ي  الفار�شية 

القطع من مرحلة الإ�شكندر الكبري، 

بعدها املرحلة الهيلين�شتية من بطال�شة 

بدًءا  الرومانية  الفرتة  يليها  و�شلوقيني، 

الإم��رباط��وري��ة،  اإىل  اجل��م��ه��وري��ة  م��ن 

فاملرحلة  البيزنطية،  املرحلة  يعقبها 

ال�شليبية.  احلقبة  واآخرها  الإ�شالمية، 

اجلديدة  لالإ�شدارات  خا�س  عر�س  وثّمة 

وال�ورقة  اأمريكي،  دولر  العامل ك�100  يف 

التذكارية لالألعاب ال�شتوية يف �شوت�شي، 

والعمالت اللبنانية املطبوعة بحرب نافر 

كي ي�شتطيع ال�شريرون متييز فئاتها. 

وزنك ذهًبا

املتحف، ميكنك  زواي��ا  زاوي��ة من  يف 

اأن تقف على ميزان كبري يحّول وزنك 

الذهبية  ال�شبائك  من  ع��دد  اإىل  للتو 

في�شاوي  باملال،  احت�شابها  يجري  التي 

متاحف 

يف بالدي
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كما  اللريات.  مليارات  عندها  وزنك 

ما  ا،  اأي�شً وزن��ك  وبح�شب  يحت�شب  اأن��ه 

وعندما  امل�شرف.  احتياطي  من  توازيه 

تكت�شف ما ي�شاويه وزنك من ذهب... 

تكمل اجلولة لت�شل اإىل الق�شم الأخري. 

هذا الق�شم خم�ش�س للتفاعل مع الزوار، 

املعلومات  جّدية  بني  يجمع  فاملتحف 

العمالت  ت��اري��خ  اكت�شاف  وط��راف��ة 

كبري  ج��دار  على  تفاعلية.  باألعاب 

ما  امل�شرف،  تاريخ  عر�س  القاعة  داخل 

كان عليه، تاريخ افتتاحه، و�شور نادرة 

بالأبي�س والأ�شود.

فتنتقل  العر�س،  م�شاهدة  من  تنتهي 

اإىل تطبيق حديث ميتحن معلوماتك 

ثالثة:  مب�شتويات  العامة  القت�شادية 

و�شهلة. يطرح عليك  �شعبة، متو�شطة 

اأو  ب�»�شح«  فتجيبه  ���ش��وؤاًل  التطبيق 

خاطئة  اإجابتك  كانت  واإذا  »خطاأ«، 

ي�شحح لك معلوماتك وميدك باجلواب 

ال�شحيح.

�شمات �الأمان و�أمور �أخرى

من�شي خطوتني لنقف اأمام اآلة حديثة 

وهو  الأم����ان«،  »�ِشمات  ع��ن��وان  حت��ت 

هذه  اأم��ام  التزييف.  ملكافحة  تطبيق 

اإذا كانت  ما  تعرف  اأن  الآلة ميكنك 

الورقة النقدية التي حتملها مزّورة اأم ل، 

فوق  ما  والأ�شعة  املكرّب  املجهر  بف�شل 

لبن�ف��ش��ج�ي�ة  ا

ال����ت����ي ت��ظ��ه��ر 

الأم���ان  �شمات  ل��ك 

الآل���ة  مي��ني  اإىل  ب��دق��ة. 

ميكنك  ���ش��غ��رية،  �شا�شة 

فيلم  وعرب  التعّرف،  خاللها  من 

ال��ورق  ت�شنيع  كيفية  اإىل  ق�شري، 

اخل��ارج.  يف  تتم  التي  العملة  وطباعة 

الذهب  من  ذهبية  �شبيكة  قبالتها، 

منوذج  وهي  كلغ  ثالثة  تزن  اخلال�س 

ت�شل  التي  الأ�شلية  ال�شبيكة  ع��ن 

فوق.  وم��ا  كيلوغرامات  ثمانية  اإىل 

ميكنك اأن تفح�شها بيديك من دون 

اأن تفوز بها لأنها جمهزة بنظام يعيدها 

الزجاجية.  غرفتها  يف  مكانها  اإىل 

الًفا«،  اأمام ال�شبيكة، »بازل اخلم�شني 

تركب قطعها بنف�شك لأنك بجمعها 

تتعرف اإىل اأجزائها، وفيها الكثري من 

تاريخ لبنان واآثاره.
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�إ�شد�ر�ت 

خا�شة 

باملنا�شبات

من  الأول  يف 

ويف   ،2015 اآب 

مرور  منا�شبة 

اجلي�س  تاأ�شي�س  على  عاًما  �شبعني 

اللبناين، اأ�شدر امل�شرف ورقة نقدية من فئة 50.000 لرية لبنانية 

تكرمًيا لت�شحيات اجلي�س. 

ويف الذكرى الثالثني لنطالقته )1994(، اأ�شدر امل�شرف جمموعة من اللريات 

)ذهب وف�شة وبرونز ونيكل(، وقد راوحت اأ�شعارها بني مليونني ون�شف املليون 

لرية )1700 دولر( كحد اأق�شى للقطعة الذهبية من عيار 22 قرياًطا، و13 األف 

لرية )9 دولر( للقطعة امل�شكوكة من النحا�س الأحمر.

�شنوات  ع�شر  مب��رور  احتفاًل  معدنية  قطعة   500 امل�شرف  اأ���ش��در  كما 

 the Special Investigation( اخلا�شة«  التحقيق  »هيئة  تاأ�شي�س  على 

Commission( التي تتوىل التحقيق يف اجلرائم املالية. 
عمالت  امل�شرف  اأ�شدر   ،)1993( لبنان  ل�شتقالل  اخلم�شني  الذكرى  ويف 

تذكارية من الذهب والف�شة والربونز. كما اأ�شدر جمموعة تكرمًيا ملنظمة 

الأمم املتحدة لالأغذية والزراعة )الفاو(، التي تكافح اجلوع.



امل�شرف  حاكم  ق��رر   ،2012 ال��ع��ام  يف 

ري���ا����س ���ش��الم��ة ت��ك��رمي ال��ك��ات��ب 

اللبناين اأمني معلوف يف منا�شبة دخوله 

 1000 اإ�شدار  عرب  الفرن�شية  الأكادميية 

الواحدة  قطعة تذكارية من فئة اللرية 

من  م�شكوكة  وه��ي  �شورته،  حتمل 

 200 بقيمة  للبيع  طرحت  وقد  الف�شة. 

األف لرية.

وتخليًدا لذكرى �شهداء جمزرة قانا يف 

التي   ،)1996 ني�شان   18( لبنان  جنوب 

لبناين  مئتي  من  اأك��رث  �شحيتها  راح 

يف  املتحدة  ل��الأمم  تابًعا  مقًرا  اإ�شرائيل  ق�شفت  عندما 

داخله مدنيون، اأ�شدر امل�شرف قطعة نقدية من الربونز 

حتمل �شورة اأم حتت�شن طفلها من جهة، ودونت 

العتداءات  تواريخ  بع�س  املقابلة  اجلهة  يف 

تاريخ  وحتى   1974 العام  منذ  الإ�شرائيلية 

املجزرة.

اأما اآخر الإ�شدارات النقدية التذكارية، فكان جمموعة 

وال��ربون��ز  والف�شة  ال��ذه��ب  املختلفة:  امل��ع��ادن  م��ن  قطع 

والنيكل، �شدرت بعد اغتيال رئي�س الوزراء اللبناين الأ�شبق 

رفيق احلريري، ونق�س على الوجه الأول منها »ذكرى �شهيد 

الوطن رفيق احلريري، 14 �شباط 2005«، وعلى الوجه الآخر 

نق�س العلم اللبناين، وهي غري خم�ش�شة للبيع.

لرية  الأل��ف  ورق��ة  الأخ���رى،  اجلهة  ويف 

نف�شها.  بالطريقة  جتمعها  لبنانية، 

ك��م��ا مي��ن��ح امل��ت��ح��ف ف��ر���ش��ة ل���رواده 

املجموعات  حمبي  م��ن  وغالبيتهم 

والأندية،  واجلمعيات  النادرة  النقدية 

ي�شمموا  اأن  املدار�س،  تالمذة  عن  ف�شاًل 

لهم  توفر  اإذ  باأنف�شهم،  النقدية  ورقتهم 

املعطيات  لذلك  املعّدة  التفاعلية  الآلة 

الأولية وهم يتولون الباقي. 

ملرتاد  ميكن  اإذ  ب��ع��د،  امل��زي��د  وث��م��ة 

املتحف اأن يقف اأمام اآلة تلتقط له �شورة، 

وعند تكبريها يت�شح اأنها مكّونة من 

طبع  وميكن  جمهرية،  نقدية  اأوراق 

لبنانية  لرية  اآلف  ال�شورة مقابل خم�شة 

اإذا رغب الزائر بذلك.

يف ما خ�س هند�شة املتحف وت�شميمه، 

للمتاحف  الدولية  املعايري  اعتمدت 

بهدف املحافظة على العمالت املوجودة، 

ي�شتمتع  ول��ك��ي 

مت  بزيارته،  الزائر 

من  ال�شوت  ع��زل 

اخلارجي  املحيط 

للمتحف.

ختام �جلولة

خ���ت���ام اجل��ول��ة 

املتجر  يف  ك���ان 

ال�����ش��غ��ري اخل��ا���س 

هنا  ب��امل��ت��ح��ف. 

اأن  مي���ك���ن���ك 

باأنك  ت��ذك��رك  رم��زي��ة  ه��دي��ة  تختار 

مررت من هنا. قد تكون قطعة نقدية 

)ن�شخة  فريدة  معدنية  قطعة  اأو  ن��ادرة، 

املتجر  لك  يوفر  كما  طبًعا(.  مزيفة 

املبتكرة،  ال��ت��ذك��ارات  م��ن  ال��ع��دي��د 

الآخر  وبع�شها  للبي�ع  خم�ش�س  بع�شها 

لتكرمي �شخ�شيات لبناني��ة اأو لتخلي��د 

منا�شب��ات وطني��ة.

يفتح  املتحف  اأن  اإىل  ن�شري  اأن  يبقى 

الثالثاء  )من  الأ�شبوع  يف  اأيام   5 اأبوابه 

ال�1  حتى  �شباًحا  ال�9  من  اخلمي�س  اإىل 

 9 من  وال�شبت  اجلمعة  ويومي  ظهًرا، 

�شباًحا حتى 12 ظهًرا، ويقفل اأيام الأحد 

جمّهز  وهو  الر�شمية(،  والأعياد  والإثنني 

اخلا�شة،  الحتياجات  ذوي  لالأ�شخا�س 

والدخول حالًيا جماين.

متاحف 

يف بالدي
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مي�شال  �أول  �مل���ع���اون  ح���از 

�ب���ر�ه���ي���م ب���و ع������از�ر من 

للقيادة  �شهاب  ف��وؤ�د  كلّية 

�لدر��شات  دبلوم  و�لأرك���ان، 

�لجتماع،  علم  يف  �ملعّمقة 

من معهد �لعلوم �لجتماعّية 

يف �جلامعة �للبنانية.

تّوج �لدكتور �أحمد لقمان �لزين خربته وم�شريته �لطويلة 

 The« �لأول  كتابه  باإ�شد�ر  �لقيادة  فن  على  �لتدريب  يف 

يعر�ض  �ل��ذي   »Latest Perception in Leadership
فن  ح���ول  عميقة  روؤي����ة  خ��ال��ه  م��ن 

عن  مبتكًر�  منوذًجا  مقّدًما  �لقيادة، 

ل  مف�شّ �شرٍح  مع  �لقيادّية  �ل�شخ�شّية 

�ملو��شفات  هذه  ومن  مو��شفاتها.  لأبرز 

�لقدرة على �لتو��شل و�لبتكار، �لذكاء 

�لعاطفي، و�ملرونة. و�إذ يعترب �لكاتب �أن 

�أخطاء �لإن�شان هي �أثمن مدخر�ته، فاإنه 

يوؤّكد �أن ور�ء كّل غلطة يرتكبها �ملرء 

تختبىء خطوة من خطو�ت �لنجاح.

من  ع��امًل��ا  طياته  يف  يحمل  كتاب 

فيه  وي��رى  �لقيادة،  �أ�شول  حول  �ملعرفة 

تبووؤ  �إىل  ي�شعى  من  لكل  دليًا  �لنّقاد 

مر�كز قيادية، ومرجًعا هاًما للدر��شات 

�مل�شتقبلّية حول فن �لقيادة.

نخول  يو�شف  �لر�حل  لل�شاعر  دي��و�ن  وكلمة«  »فكر 

يف  خوري  عمانوئيل  �لأباتي  قاعة  يف  توقيعه  مّت  �شلهب، 

يف  جبيل،   – مرق�ض  يوحنا  مار  �أنط�ض 

�لفكر  �أه���ل  م��ن  كبري  ع��دد  ح�شور 

و�لثقافة و�ل�شعر.

ديزيريه  �لدكتور  �ملنا�شبة،  يف  حتدث 

�لدكتور  �شمعان،  مي  �لأديبة  �شّقال، 

�أبو  �إيلي  �ل�شاعر�ن  فغايل،  يون�ض  عماد 

�لحتفال  ور�ع��ي  عقيقي،  وزي��اد  �نطون 

رئي�ض بلدية جبيل زياد �حلو�ط.

وركزت �ملد�خات على عمق كلمة 

و�أ�شالتها،  وطر�فتها  وب�شاطتها  �شلهب 

و�نتمائها �إىل �لرت�ث و�لبيئة �لتي تّطلع 

منها.

مبختلف  يحفل  وك��ل��م��ة«  »ف��ك��ر 

�أ�شناف �ل�شعر، ففيه �لأق�شو�شة و�لق�شيد 

�ل�شعرية...  و�ملّطولة  و�خلما�شي  و�لرباعي 

وفيه �حلكمة و�لتاأمل و�لغزل و�لوطن...

اإ�صدارات
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»فكر وكلمة«

ليو�سف نخول �سلهب

...وفن القيادة لأحمد لقمان الزين

بكالوريو�س يف تقنية 

املعلومات واحلو�سبة 

للمقدم �سهيل وزين

نال �ملقدم �شهيل �شامي 

وزين من لو�ء �مل�شاة 

�لعا�شر، باكالوريو�ض يف 

تقنية �ملعلومات و�حلو�شبة، من �جلامعة �لعربية �ملفتوحة.

جي�ش العلم والثقافة

دبلوم الدرا�سات املعّمقة 

يف علم الجتماع للمعاون اأول مي�سال بو عازار

اإجازة يف احلقوق 

للعريف عبا�س ب�سار 

حممد  عبا�ض  �لعريف  ن��ال 

ب�شار من لو�ء �مل�شاة �خلام�ض، 

�إجازة يف �حلقوق من �جلامعة 

�لإ�شامية يف لبنان.

رفيق  ح�شني  �لعريف  ح��از 

م��و���ش��ى م���ن ل�����و�ء �مل�����ش��اة 

�ل��ث��ال��ث، �إج�����ازة ف��ن��ّي��ة يف 

و�خلربة  »�ملر�جعة  �خت�شا�ض 

�ملديرية  من  �ملحا�شبة«،  يف 

�ملهني  للتعليم  �ل��ع��ام��ة 

و�لتقني.

اإجازة فنّية يف املراجعة واخلربة 

يف املحا�سبة للعريف ح�سني مو�سى



الأ�سرة هي الأ�سا�س

علم  يف  �لخت�شا�شي  ي�شري 

�أول  �ملوؤهل  �لعيادي  �لنف�ض 

�لطفل  �أن  �إىل  حمّمد  عّمار 

�ملبكرة  �لطفولة  مرحلة  يف 

يتحّرك يف نطاق يتد�خل فيه 

و�لذهني  �لفيزيولوجي  من��ّوه 

ما  بكل  ويتاأّثر  و�لعاطفي 

بو�لديه  �شّيما  ل  ب��ه  يحيط 

ببع�شهما  وب��ع��اق��ت��ه��م��ا 

معظم  �أن  وي�شيف  �لبع�ض. 

يعانيها  �ل��ت��ي  �مل�شكات 

�لطفل لدى دخوله �إىل �ملدر�شة 

�أ�شرته  د�خ��ل  ن�شاأته  كيفية  �إىل  تعود 

يتعّلم  فالطفل  �أفر�دها.  مع  وتفاعله 

م��ن خال  �أي  �مل��ح��اك��اة  م��ن خ��ال 

من  يتعّلمه  مما  �أك��ر  و�لديه  تقليد 

�إر�شاد�تهما وتعليماتهما. لذلك يفرت�ض 

�لت�شّرف  كيفّية  �إىل  �لنتباه  بالو�لدين 

د�خل �لأ�شرة لأن �لت�شّرف �خلاطىء يعود 

بنتائج �شلبّية على �لأولد. 

�لأول  �مل��وؤه��ل  يعر�ض  �لإط���ار،  ه��ذ�  يف 

يجب  �لتي  �ل�شلوكيات  بع�ض  حممد 

مع  تعاطيهما  يف  �لأه��ل  لها  يتنّبه  �أن 

�أفر�د �لأ�شرة،  بع�شهما �لبع�ض ومع باقي 

كي ل توؤّثر �شلًبا يف �شخ�شّية 

�لولد فتخلق لديه �خلوف من 

خارج  جمتمع  يف  �لن��خ��ر�ط 

دون  بالتايل  وحت��ول  �أ�شرته، 

قدرته على �لندماج يف �أجو�ء 

�ملدر�شة. 

ال�سجار وامل�ساحنات

�أ�شرة تكر  �لطفل د�خل  ين�شاأ  عندما 

�لكامّية  و�مل��ع��ارك  �مل�شاكل  فيها 

يتعّر�ض  فاإنه  �ل��و�ل��دي��ن،  بني  و�ل�شر�خ 

من  خوفه  ب�شبب  عاطفي،  ل�شطر�ب 

م�شريه  على  وخ�شيته  و�لديه  �نف�شال 

ي�شّك  وه��و  �لنف�شال،  ه��ذ�  ج��ّر�ء  من 

حينئٍذ بحب و�لديه له و�هتمامهما به. 

�لعاطفي  �ل�شطر�ب  �أعر��ض  تظهر  وقد 

�ملفرط،  �لقلق  خال  من  �لطفل  عند 

�أو  �لك��ت��ئ��اب،  �أو  �لغ�شب،  ن��وب��ات  �أو 

�نخفا�ض تقدير �لذ�ت. كما يوؤدي �لتوّتر 

�ندماج  �شعوبة  �إىل  �لعاطفي 

�ل��ط��ف��ل م��ع �لآخ���ري���ن، ما 

فيها  مبا  �ملدر�شة  من  يجعل 

وغرف  وتامذة  معّلمني  من 

�شفوٍف كثرية، عبًئا �إ�شافًيا 

على كاهله.  

�ل���وق���وع يف ه��ذه  ل��ت��ف��ادي 

�مل��وؤّه��ل  ين�شح  �مل�شكلة، 

بعدم  �ل��و�ل��دي��ن  حممد  �أول 

�لنع�وت  تب�ادل  �أو  �ل�شجار 

وبدًل  �لأولد،  �أم��ام  �ل�شلبّية 

من ذلك، تاأم�ني مناخ وّدي مينح �لطفل 

وي�شمن  �أ�شرته،  د�خل  بالأمان  �ل�شعور 

��شتقر�ره �لنف�شي، وبالت�ايل ي�شاعده على 

دون  من  �ملدر�شّية  �حلياة  �إىل  �لنطاق 

خوف �أو ترّدد.

 ال�سغوطات املادّية

مما ل �شك فيه �أن بدء �ملو�شم �لدر��شي 

كبرية،  مادّية  �أعباء  �أمام  �لأهل  ي�شع 

م��ن �أق�����ش��اٍط م��در���ش��ّي��ة و���ش��ر�ء كتب 

وقرطا�شّية �إىل �لزي �ملدر�شي وغريه. ي�شري 

قد  �لأع��ب��اء  ه��ذه  �أن  �إىل  �مل��وؤّه��ل حممد 

لدى  نف�شّية  �شغوطات  توّلد 

مفهوم،  �أم��ر  وه��ذ�  �لزوجني، 

يعطيهما  ل  ذل���ك  ل��ك��ن 

�حلق بالتذّمر �أمام طفلهما، 

بالذنب  �شي�شعر  حينئٍذ  لأنه 

م�شوؤولية  نف�شه  و�شيحّمل 

هو وهي

اإعداد: رميا �سليم �سوميط

�لعدد 102376

حلظة  ومنذ  تو�سف،  ل  بفرحة  حياتكما  اإىل  دخوله  نباأ  ت�ستقبالن 

بثقة،  احلياة  ملواجهة  ومعنوًيا  ج�سديًّا  اإعداده  على  ت�سهران  ولدته 

اإىل املجتمع  وعندما حتني �ساعة انف�ساله عنكما للمّرة الأوىل ودخوله 

فما  عدائًيا،  اأو  خجوًل  اأو  خائًفا  جتدانه  املدر�سة،  بّوابة  عرب  اخلارجي 

الذي مينع طفلكما من النخراط 

يف  والندماج  املدر�سة  اأجواء  يف 

املدر�سة بّوابة عبور طفلكما اإىل املجتمعبيئته اجلديدة ؟

فلتكن الطماأنينة والثقة زاد خطواته الأوىل
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عاتق  على  �مللقى  �ل��ع��بء 

�حلديث  ف��اإن  لذلك  ذوي���ه. 

�ملتعّلقة  �مل��اّدي��ة  �لأع��ب��اء  يف 

بالدخول �إىل �ملدر�شة ل �شّيما 

قد  �لأّول  �لدر��شي  �لعام  يف 

يوؤدي �إىل نفوره من �ملدر�شة. 

 

الإ�سغاء واحلوار

�حل��و�ر  لغة  ��شتخد�م  �إن 

�ل���ه���ادىء و�لإ����ش���غ���اء بني 

�لأ�شلوب  و�عتماد  �لزوجني 

ي�شّجع  �لأولد  م��ع  نف�شه 

عّما  �لتعبري  على  �لطفل 

�لذي  �لطفل  لأن  د�خله،  يف 

م�شاعره  يف  كبًتا  ي��ع��اين 

�شيًئا  �لن��ع��ز�ل  �إىل  ينجّر 

يعرّب  �أن  من  وب��دًل  ف�شيًئا، 

�شوّي،  باأ�شلوب  �ل�شلبية  م�شاعره  عن 

يخلق  ما  �لعد�ئي،  �ل�شلوك  �إىل  يلجاأ 

لديه م�شكلة �أ�شا�شّية يف �ل�شنة �ملدر�شّية 

هذ�  يحملها  �لتي  فاملخاوف  �لأوىل، 

جديد،  جمتمع  �إىل  دخوله  مع  �لطفل 

و�لعنف  �ل�شجار  باأ�شلوب  عنها  يعرّب 

وذلك  �ل�شف،  يف  �مل�شاغبة  �أو  �مللعب  يف 

�لغرباء  �لأ�شخا�ض  من  نف�شه  حلماية 

�لذين يحاولون دخول جمتمعه �ملنغلق. 

لتدريب �لطفل على �لتعبري 

ين�شح  د�خ���ل���ه،  يف  ع��ّم��ا 

�لو�لدين  حممد  �أول  �ملوؤهل 

�لتحّدث  على  ي�شجعاه  باأن 

و�أن  �ملو��شيع،  خمتلف  فى 

ومن  باإمعان.  �إليه  ي�شغيا 

�ل��و�ل��د�ن  ي��رتك  �أن  �لأف�شل 

يلهيهما عن  �آخر  �أي عمٍل 

ي�شعر�ن  عندما  �لإ���ش��غ��اء 

�لتحّدث  ي��ري��د  �لطفل  �أن 

بالن�شبة  ه��ام  م��و���ش��وٍع  يف 

�أهمّية  �إىل  �لإ�شارة  مع  �إليه، 

�أثناء  يف  �لب�شري  �لتو��شل 

�حلديث. 

ا يف تعزيز  �أي�شً ومما ي�شاعد 

ي�شجع  �أن  �لتعبري  مهار�ت 

�لأهل �لطفل على �إعادة �شرد �لق�شة �لتي 

�شمعها من �أحدهما باأ�شلوبه �خلا�ض. 

القلق والرتّدد

�لع�شوية  �لأم��ر����ض  بع�ض  كانت  �إذ�   

بع�ض  ف��اإن  �ل��ع��دوى،  طريق  عن  تنتقل 

ا بالطريقة  �لأمر��ض �لنف�شية تنتقل �أي�شً

كنف  يف  �لطفل  ينمو  فحني  نف�شها. 

ق��ر�ٍر  �تخاذ  على  ق��ادرة  غري  م��رتّددة  �أمٍّ 

ع�شبيٍّ  �أٍب  �أو  به،  و�لل��ت��ز�م 

مع  �لتعامل  ي�شتطيع  ل 

فاإن  بهدوء،  �حلياة  م�شقات 

�لثقة  وعدم  بالقلق  �ل�شعور 

�لطفل  �إىل  �شينتقل  بالنف�ض 

�لذي �شيتعامل مع جمتمعه 

باملدر�شة  �ملتمّثل  �خلارجي 

و�لرفاق بالطريقة نف�شها. 

و�ل��رتّدد  �لقلق  �شبح  لإبعاد 

ين�شح  �أط��ف��ال��ك��م،  ع��ن 

�لأه��ل  حم��ّم��د  �أول  �مل��وؤه��ل 

�أم��ام  ت�شرفاتهم  مبر�قبة 

فعل  بردود  و�لقيام  �أطفالهم 

عقانّية يف �ملو�قف �حلرجة 

يكونو�  ك��ي  و�حل��ا���ش��م��ة، 

قدوة ح�شنة لأولدهم.  

العزلة والنطوائية

ل ي�شتطيع �لإن�شان �لعي�ض بعزلة عن 

ينطبق  �إن�شان  هو  و�لطفل  �لآخ��ري��ن، 

للعي�ض  �لأ�شا�شي  �ل�شرط  ه��ذ�  عليه 

يحق  ل  ل��ذل��ك  �ل����ذ�ت.  م��ع  بتناغم 

�أي  �أو  و�لإره��اق  بالتعب  �لتذّرع  لاأهل 

�ملنزل  يف  �مل�شتمر  للبقاء  �أخ��رى  ظ��روٍف 

فاملفرو�ض  �لتلفزيون.  �أمام  و�ل�شرتخاء 

على  منغلقة  �أ�شرة  يف  �لأطفال  ين�شاأ  �أّل 

�لعك�ض،  على  بل  ذ�ت��ه��ا، 

�حلياة  على  تدريبهم  يجب 

�لج��ت��م��اع��ي��ة م��ن خ��ال 

�لأهل  بني  �ملتبادلة  �لزيار�ت 

�شد�قات  وبناء  و�لأ���ش��دق��اء، 

مع �أولٍد يف �شّنهم.

ي����وؤّك����د  �خل�����ت�����ام،  يف 

�لنف�ض  �لخت�شا�شي يف علم 

للمدر�شة  �لطفل  �إع��د�د  �أن 

ت��اأم��ني  ع��ل��ى  ي��ق��ت�����ش��ر  ل 

و�لكتب  �مل��در���ش��ي  �لق�شط 

ي�شمل  �إنه  بل  و�لقرطا�شّية، 

نف�شًيا  �لطفل  �إع��د�د  ا  �أي�شً

�إىل  ل��ل��دخ��ول  ��ا  و�ج��ت��م��اع��يًّ

ع��امل ج��دي��د، م���زّوًد� �شاح 

�لطماأنينة و�لثقة بالنف�ض.





لن يكون حزيًنا...

�أو  �ل�شنتني  عمر  يف  يتفاهمون  �أخوة  روؤية  جًد�  �ل�شائع  من 

ثاث �شنو�ت، ول يعربون كثرًي� عن غريتهم من بع�شهم، 

وترعاهم  لأطفالها  �لنتباه  �شديدة  �لأم  كانت  �إذ�  ا  خ�شو�شً

�لولد  فاإن  �لأهل،  بع�ض  لعتقاد  وخاًفا  نف�شها.  بالأهمية 

�ملنزل،  يف  �ل�شغري  �أخيه  لوجود  حزيًنا  يكون  لن  �لبكر 

يت�شرف  �أنه  �أي  �لنكو�ض«،  »مبرحلة  �أحياًنا  مير  �أنه  مع 

�أ�شوة  م�شا�شة  �أو  حليب  زجاجة  مثًا  فيطلب  كالطفل، 

لاهتمام  وي�شعد  �ل�شغري  هذ�  يحب  لكنه  �ل�شغري،  باأخيه 

به. يف حالة كهذه يبدو �أن �لعائلة جتاوزت »قطوع« �لغرية 

و�لتناف�ض بني �لأخوة. 

لأّن  باملظاهر،  توؤخذي  �أو  �لأم على حرير  عزيزتي  تنامي  ل 

ي�شكل  فلن  فر��شه،  على  م�شرتخًيا  بقي  طاملا  طفلك، 

عندما  تتعقد  قد  �لأمور  ولكن  مناف�شة،  �أي  �لبكر  لأخيه 

يقلد  �أن  �لبكر  فيحاول  بنف�شه،  وي�شتقل  �ل�شغري  يكرب 

يقلد  ا  �أي�شً �ل�شغري  �أخيه  لأن  بالفخر  وي�شعر  حركاتك 

حركاته ويت�شّرف مثله.

الرغبة يف اإر�ساء الأهل

�لبكر  يظهره  �ل��ذي  �لعطف  �أن  يفهمو�  �أن  �لأه��ل  على 

رغبته يف  ناجت فقط من  �ل�شغري  لأخيه 

و�لتحليل  �أمه.  ا  وخ�شو�شً و�لديه  �إعجاب 

هو  ذهنه  يف  �لبكر  �لولد  يجريه  �ل��ذي 

�لولد  بهذ�  �هتماًما  �أظهرت  �إذ�  �لآت��ي: 

�شتحبني،  �أم��ي  ف���اإّن  يزعجني،  �ل��ذي 

فاإنها  معه،  �لت�شرف  �أ���ش��اأت  �إذ�  �أم��ا 

�شتغ�شب وقد حتبه �أكر مني. و�ل�شبب 

�لإهتمام  �إىل  �لأولد  يدفع  �ل��ذي  �لثاين 

�لتخل�ض  حماولة  هو  �ل�شغار،  باأخوتهم 

من �ل�شغط �ملتز�يد عليهم. فالولد �لذي 

يخ�شع لقو�عد وممنوعات معّينة يف �ملدر�شة و�لبيت، يرغب 

�ل�شغري،  �أخوه  هو  �ل�شخ�ض  وهذ�  ما.  �شخ�ض  �لنتقام من  يف 

فرن�ه يقول له بع�شبّية مثًا: �شتاأكل كل طعامك، و�إّل... 

هذ� �لت�شّرف يريح �لطفل من �ل�شغوطات �ملرت�كمة عليه، 

حمّبته  �إظهار  خال  من  �لولد،  يهدف  �إًذ�،  بالقّوة.  وي�شعره 

حمّبة  ك�شب  �أمرين:  حتقيق  �إىل  �ل�شغري،  لأخيه  وعطفه 

و�لديه ور�شاهما، و�لتخّل�ض من �لق�شوة �ملرت�كمة عليه. 

ل تفّو�سي اإليه �سالحيات كثرية

�لأهم �شديقتي �لأم، �أن ل تقعي يف خطاأ �إعطاء �شاحيات 

كثرية لولدك �لبكر، حتى ولو �أظهر قدرة على �لقيام بها، 

فهذ� �لت�شّرف �شيكون قا�شًيا عليه وغري �شليم بالن�شبة �ىل 

�لتقارب يف  باأّن  �ل�شائع  �لقول  وعلى عك�ض  �ل�شغري.  �أخيه 

�أعمار �لأخوة يبعد �ل�شعوبات، فاإّن �لأمريكيني يعتربون �أن 

�أربع �شنو�ت بني �لولدة و�لأخرى، مثالية جًد�.  �أو  فرتة ثاث 

فالولد يجد خالها �لوقت �لكايف لكت�شاف حنان و�لديه، 

وين�شج �أكر ليرتك �ملكان لأخيه �ل�شغري.

عرّبي عن حبك

لكي تهد�أ نوبات �ل�شلطة، عند �لولد �لبكر، على �لأم �أن 

حتر�ض على �لتعبري عن حّبها له، فهو بحاجة �إىل ذلك و�إن 

كرب. �شيحاول �أحياًنا �أن يت�شّرف كالّطفل �ل�شغري، ل باأ�ض، 

�تركيه يفعل ما ي�شاء، ولكن حتدثي معه يف �ملو�شوع: قويل 

عندما  و�أنك  له،  حبك  عن  �أب��ًد�  تتخلي  لن  �أنك  مثًا  له 

كنت �شغرية كان عندك �أخ ل يطاق. هذ� �لكام يريحه 

فاإذ�  بالذنب،  �ل�شعور  نتيجة  د�ئًما  تزد�د  �لأخوية  �لغرية  لأن 

يفهم غريته من  �أّنه  للطفل  �أن يظهر  نا�شج  �شخ�ض  حاول 

من  �لكثري  ويزيل  قلبه  يريح  فاإنه  له،  حمبته  وعدم  �أخيه 

�لأخوة،  بني  جميلة  م�شاعر  �شتولد  ف�شيًئا  و�شيًئا  �مل�شاكل. 

حياتهم  من  جانًبا  يعي�شون  �لأه��ل  يرتكهم  �أن  �شرط 

با�شتقالية وهدوء. فالتفاهم �لأكرب ينمو بني �لأخوة عندما 

يكونون لوحدهم.

ا الأم، كيف يتعاملون  اأن يعرف الأهل وخ�سو�سً م�ساكل الغرية بني الأخوة طبيعية، املهم 

البكر  الولد  حتميل  ا�سرتاتيجية  اإىل  يعمدون  البع�س  عدائية.  اإىل  تتطور  ل  كي  بذكاء،  معها 

جتعله  اأّنها  معتربين  منه،  الأ�سغر  م�سوؤولية 

يتخطى م�ساعر الغرية، لكن هل ذلك �سحيح؟

اإعداد: ماري الأ�سقر

اخت�سا�سية يف علم النف�س

تربية 

وطفولة
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الغرية بني الأخوة!

اإعطاء �سالحيات للبكر هل يحّل امل�سكلة؟



قواعد 

اإعداد:التغذية

ليال �سقر الفحل

�لعدد 106376

مع بدء العام الدرا�سي، ت�سعى الأمهات 

اإىل تاأمني الأجواء املنا�سبة للدر�س 

والرتكيز ليحقق اأولدها اأف�سل النتائج. 

يف الواقع يوؤّدي النظام الغذائي املتوازن 

دوًرا مهًما يف هذا املجال، وهذا ما ينبغي 

ا اأن معظم الأولد  عدم اإهماله. خ�سو�سً

مي�سون عطلتهم ال�سيفية »يف اإجازة« 

من الأكل ال�سّحي واملنّظم.

اخت�سا�سية التغذية هزار زراره تقّدم يف 

ما يلي ن�سائح ت�ساعد اأدمغة التالمذة على 

العمل ب�سكل اأف�سل خالل العام الدرا�سي.

العودة اإىل املدر�سة

فلنوّدع

»فو�سى ال�سيف

الغذائية«

قائمة الغذاء العقلي

على  �لعتماد  كانت،  �لن�شائح  �أوىل 

�إنتاج  على  حتّفز  �لتي  �لربوتني  م�شادر 

�لأحما�ض �لأمينّية يف �لدم وبالتايل زيادة 

�لدماغ،  د�خ��ل  �لكيميائية  �لنو�قل 

�لطاقة  م�شتويات  تعزيز  يف  ي�شاعد  مّما 

�لدهنية  �لأ���ش��م��اك  تعترب  و�لتنبيه. 

م�شادر  �أه��ّم  و�ل�شردين،  كال�شلمون 

�لأوميغا  على  لحتو�ئها  �لربوتينات 

للقدر�ت  و�مل��ع��ّزز  للذ�كرة  ط  �ملن�شّ  3

ر�ت  �ملك�شّ تعترب  كما  �لتعّلمية، 

و�لبندق  �جل��وز  و�أهّمها  و�ل��ب��ذور  �لنّيئة 

وبذور  �ل�شود�ين  و�لفول  و�لكاجو  و�للوز 

 3 لاأوميغا  ا  مهمًّ م�����ش��دًر�  �ل��ك��ت��ان 

وحم�ض �لفوليك.

ا نحو تركيز �أف�شل،  �أهّم �خلطو�ت �أي�شً

�لّتنّبه لدور �للحوم �حلمر�ء يف مّد �لدماغ 

بالأوك�شيجني، وهو �أمر يزيد من �شفائه 

ا  و�أد�ئه ملّدة �أطول. وهذ� ما تتمّيز به �أي�شً

�إذ  م�شتّقات �حلليب من �أجبان و�ألبان، 

�لأع�شاب  وظائف  �إمتام  يف  ت�شاعد  �إنها 

ب�شورة �شليمة بف�شل �إنتاجها لاأحما�ض 

�لأمينية. 

�إىل ذلك، تن�شح �ل�شيدة زر�ره بالعتماد 

ب�شكل  و�ل��ف��و�ك��ه  �خل�����ش��رو�ت  على 

للطاب،  �لغذ�ئية  �لأنظمة  يف  �أ�شا�شي 

�ملعلومات  حفظ  على  ت�شاعد  كونها 

و�ل�شتيعاب و�لرتكيز وحت�شني �لوظائف 

�حلركّية. �أهّم �أنو�ع �خل�شار و�لفاكهة 



�مللفوف،  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  يف  �مل�����ش��اع��دة 

�لليمون،  �لبندورة،  �لفليفلة،  �ل�شبانخ، 

�لتفاح، �لأفوكا، �لتوت �لربي و�لأنانا�ض. 

م�����ش��اد�ت  ع��ل��ى  حت��ت��وي  فجميعها 

�لأ�شا�شية  و�لفيتامينات  �لأك�����ش��دة 

 C فيتاميني  ومنها  �لدماغ  قدرة  لتعزيز 

و�ل�شيلينيوم  كالزنك  �ملعادن  �إىل   ،Bو

و�لكال�شيوم و�حلديد.

على  زر�ره  �ل�شيدة  ���ش��ّددت  كذلك، 

�شرورة ��شتهاك �لأطعمة �ملحتوية على 

�لكاربوهيدر�ت لأنها ت�شاهم يف ت�شفية 

�لذهن و�إبعاد �لتوتر، مّما ي�شاعد يف �إمتام 

�حل�شابية  �مل�شائل  وحّل  �حلفظ  وظائف 

ب�����ش��ك��ل �أ���ش��ه��ل. ف��ت��ن��اول �حل��ب��وب 

�أو �خلبز �لأ�شمر  �أو �لأرّز �لأ�شمر  �لكاملة 

�أن  �شاأنه  من  �ملختلفة،  �لبا�شتا  �أنو�ع  �أو 

و�لتي  �لدماغ  يف  �لرتيبتوفان  مادة  ينتج 

و�إدر�ك��ه  تركيزه  وتزيد  �لذهن  ت�شّفي 

مبعدة �ل�شعور باخلمول.

ع�سري الفاكهة بدًل من الكافيني

زر�ره  �ل�شيدة  دعت  مّت�شل،  �شياٍق  يف 

على  �لكافيني  خلطر  للتنّبه  �لأمهات 

�لرتكيز  تزيد  م���اّدة  فهي  �أبنائهن، 

موّترة  ماّدة  �إىل  تتحّول  ثّم  ق�شرية،  لفرتة 

�جل�شم  يف  �ل�شو�ئل  حتب�ض  لاأع�شاب 

�حل��دي��د  م��ادت��ي  �مت�شا�شه  وت��ع��رق��ل 

ون�شحت  �لأغ��ذي��ة.  م��ن  و�لكال�شيوم 

على  �ملحتوية  �مل�����ش��روب��ات  با�شتبد�ل 

وم�شروبات  كالن�شكافيه  �لكافيني 

ت�شاعد  �لتي  �لغازية،  و�مل�شروبات  �لطاقة 

على �لرتكيز و�ل�شتيعاب ومنها ع�شري 

بال�شكر  �لغني  �لطبيعي  �لفاكهة 

�لأخ�شر  و�ل�شاي  و�لفيتامينات  �لطبيعي 

بالإ�شافة  �لأك��شدة،  مب�شاد�ت  �لغني 

يف  �أك��و�ب   8 )مبعّدل  �مل��اء  �إىل 

لرتطي��ب  �أ�شا�شي  وه��و  �ل��ي��وم(، 

م��ن  وتخلي�ش��ه  �جل�����ش��������م 

م��ن  �لدم��اغ  �ل�شم��وم وحماي��ة 

�لتلوث.

�ست وجبات

زر�ره  �ل�شيدة  تطّرقت  �شبق،  ما  �إىل 

�لغذ�ئية  �لوجبات  تق�شيم  �أهّمّية  �إىل 

وجبة  مبعّدل  وجبات،  �شّت  �إىل  �لثاث 

يوؤّدي  مّما  �شاعات،  ثاث  كّل  �شغرية 

�لوجبات  بعك�ض  �لدماغ،  تن�شيط  �إىل 

�لكبرية �لتي تقود �إىل �لك�شل و�خلمول 

وعدم �لر�حة.

كما ن�شحت �لأمهات بالت�شّدد و�حلزم 

ع�لى  �أبنائهن  بح�ش�ول  يت�عّلق  م�ا  يف 

�شلبي�ات  فاأبرز  �لنوم،  من  كاٍف  ق��دٍر 

على  �حل�ش�ول  عدم  �ل�شيفية  �لعطلة 

�لأمر  ليًا،  �لنوم  من  كافية  �شاعات 

�لدماغ  �أد�ء  على  �شلًبا  ي�وؤّث�ر  �ل�����ذي 

وظائفه.
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خيارات اأف�سل

- �شندوي�شات )م�شنوعة باخلبز �لأ�شمر 

�أو �لكامل( من �جلبنة �لبي�شاء �أو �لزعرت 

�ملرتديا  �شندوي�شات  من  �أف�شل  و�لزيت، 

�لغنية  �ل�شفر�ء  و�لأج��ب��ان  و�ل�شامي 

بالدهون.

مع  �ل��ذرة  رقائق  على  حتتوي  علبة   -

ر�ت �لنيئة �أو �لفاكهة  قليل من �ملك�شّ

�أو  ت�شيب�ض  كي�ض  من  �أف�شل  �ملجّففة، 

كي�ض من �لبو�شار.

ة من �خل�شار �لطازجة كاجلزر  - ح�شّ

�أو  �ملوز  �أو  كالتفاح  �لفاكهة  �أو 

من  م��ّرة  �أل��ف  �أح�شن  �لليمون، 

�ل�شكاكر.

رة  �أو كيكة حم�شّ - كعكة 

يف �ملنزل بدًل من منقو�شة م�شبعة 

م�شّبع  �شوكول  لوح  �أو  بالدهون 

بال�شكر.

�أو  - كوب من ع�شري �لليمون 

و�شّحي  منا�شب  خيار  �لأنانا�ض،  �أو  �جلزر 

�أو  �شاي  �أو  ن�شكافيه  كوب  من  �أكر 

ع�شري معّلب غنّي بال�شكر و�مللّونات.

�لد�شم،  �خلايل  �حلليب  من  كوب   -

طويل،  نهار  لنطاق  متاًما  منا�شب 

م�شروبات  عبوة  م��ن  بكثري  و�أف�����ش��ل 

غازية �أو م�شروب طاقة.





الفتتاح

�أقيم حفل �إطاق �لن�شاط يف Colonel Brewery - �لبرتون 

�لع�شكرية  للريا�شة  �لعايل  �ملركز  قائد  من  كّل  ح�شور  يف 

ورئي�ض  �جلي�ض،  قائد  ممثًا  �لهّد  جورج  �لعميد  بالوكالة 

و�ل�شباط  �شاهر  جوزيف  �لر�ئد  �ملن�شقة  �لع�شكرية  �للجنة 

عي�شى،  �أنطو�ن  �ل�شيد  �لبرتون  بلدية  رئي�ض  ونائب  �أع�شائها، 

�إىل  بونيون،  رينيه  �ل�شيد  �ل�شوي�شري  �ل�»بولياتلون«  وموؤ�ش�ض 

�جلمعية  و�أع�شاء  ن�شار  بو  مايا  »بوليليبان«  جمعية  رئي�شة 

وعدد كبري من �لريا�شيني و�لريا�شيات و�أ�شدقاء �جلمعية.

��شتهّل �حلفل بالن�شيد �لوطني �للبناين، ثّم كلمة لل�شيدة 

�إىل  �ل�شكر  بجزيل  وتقّدمت  باحل�شور  فيها  رحبت  ن�شار  بو 

بعدها كلمة  �لن�شاط،  لهذ�  �ل�شنوية  لرعايتها  قيادة �جلي�ض 

ا  جي�شً للبنان  حّبه  عن  فيها  عرّب  بونيون  لل�شيد  بالفرن�شية 

و�شعًبا، وعن �شغفه باأر�ض هذ� �لوطن وحر�شه على �مل�شاهمة يف 

�ملحافظة على جمال جباله وبحره و�شاحله... فكلم��ة قائ��د 

�جلي���ض ممّث�ًا بالعميد �لهّد.

كلمة �ساحب الرعاية

��شتهّل �لعميد �لهّد كامه بالقول: مّرًة �أخرى يتجّدد لقاوؤنا 

�جلي�ض  بني  �مل�شرتك  �لريا�شي  �لن�شاط  �إطاق  حفل  يف  �ليوم 

عنو�ن  حتت  �ل�شوي�شرية،   – �للبنانية  »بوليليبان«  وجمعية 

�لر�ئع مبثابة  �لن�شاط  �أ�شبح هذ�  �أن  وذلك بعد  »بولياتلون«. 

تقليٍد �شنوي، يعرّب عن تقديركم للجي�ض �للبناين، و�لعاقة 

ك  �لتم�شّ جانب  �إىل  و�شوي�شر�،  لبنان  بني  جتمع  �لتي  �ملمّيزة 

�لنو�حي  من  بها  يرتبط  ما  مع  �أنو�عها،  على  بالريا�شة 

�ل�شياحية و�لجتماعية و�لثقافية، و�لتي �شّكلت على �لدو�م 

وجًها من وجوه ح�شارة هذ� �لوطن، ومتّيز �أبنائه بقيم �حلرّية 

و�لنفتاح و�لإبد�ع يف خمتلف �حلقول و�مليادين.

و�أ�شاف: ل ي�شاورنا �أّي �شّك يف �أّن �مل�شاركة �ملحلية و�لأجنبية 

�ل�شنو�ت  خال  �لعادة  جرت  كما  �لن�شاط،  هذ�  يف  �لو��شعة 

�لبلد،  لهذ�  �لأ�شدقاء  حمّبة  على  دليل  خري  هي  �ل�شابقة، 

�شمانة  ت�شّكل  �لتي  �لع�شكرية،  باملوؤ�ش�شة  ثقتهم  و��شتمر�ر 

ر�شالة  ر�شالته،  عن  �ل�شلبة  و�ملد�فعة  و��شتقر�ره،  �لوطن  �أمن 

�لعي�ض �مل�شرتك و�لتاآخي و�لت�شامن بني خمتلف مكّوناته.

ثّم تابع متناوًل �لرو�بط �لتاريخية �ملتينة و�لقو��شم �مل�شرتكة 

�مل�شافة  ُبعد  تطوي  �أن  ��شتطاعت  و�لتي  و�شوي�شر�،  لبنان  بني 

�جلغر�فية ما بني �لبلدين، وترّو�ض �حلو�جز و�مل�شاعب كّلها. 

�إّنها �لقيم و�ملبادىء �لإن�شانية و�لثقافية �لتي يوؤمن بها كا 

وما  ن�شرها،  على  باخا�ٍض  ويعمان  �ل�شديقني،  �ل�شعبني 

�أحوج �لعامل يف هذ� �لزمن �لذي ت�شّج فيه �حلروب و�ل�شر�عات 

اإعداد:

روجينا خليل ال�سختورة

�صباق
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اجلي�س  قائد  وبرعاية  التوايل،  على  التا�سعة  لل�سنة 

»بوليليبان«  جمعية  نّظمت  قهوجي،  جان  العماد 

ال�سوي�سري   – اللبناين  الثقايف  الريا�سي  ن�ساطها 

مب�ساركة  وذلك  و»بوليليبان«،  الأرز«  »بولياتلون 

الرائد  برئا�سة  منه  جلنة  توّلت  الذي  اللبناين  اجلي�س 

جوزيف �ساهر التن�سيق ومواكبة الأحداث.

�سباق الـ»بولياتلون«...

ا بات تقليًدا �سنويًّ

لقاء ريا�سي يجمع املدنيني والع�سكريني

يف مغامرة بني ال�ساحل واجلبل



بهذه  �لقتد�ء  �إىل  و�لنز�عات 

كونها  �ل���ر�ئ���دة،  �لتجربة 

و�لزده���ار  و�ل�شام  �ل�شتقر�ر  حتقيق  �إىل  �لأق���رب  �ل�شبيل 

لاإن�شانية جمعاء.

وقال �لعميد �لهّد: �إّن قيادة �جلي�ض وعلى �لرغم من �لأعباء 

�جل�شيمة �مللقاة على عاتق �جلي�ض يف هذه �ملرحلة �لدقيقة، ل 

�شّيما �ملعركة �ملفتوحة �لتي يخو�شها �شد �لرهاب على �حلدود 

�لريا�شة  �إي��اء  على  حتر�ض  �لد�خل،  يف  �لتخريبّية  وخاياه 

ون�شر  و�أ�شولها،  مبادئها  تعميم  على  وتثابر  ا،  خا�شً �هتماًما 

معانيها ودللتها بني �لع�شكريني و�ملو�طنني، وذلك �نطاًقا 

�ملعنوّية  �لروح  تعزيز  �شعيد  على  �شو�ء  توؤّديه،  �لذي  �لدور  من 

�لإ�شهام  �شعيد  على  �أو  �لع�شكريني،  لدى  �لبدنّية  و�لقدر�ت 

مكانتها  على  و�حلفاظ  �لوطنية  �لريا�شة  م�شتوى  رفع  يف 

�لإقليمية و�لدولية، لتبقى عامًا �أ�شا�شًيا من عو�مل �لتفاعل 

�لثقايف و�حل�شاري بني �ل�شعب �للبناين و�شعوب �لعامل كافة.

قهوجي،  ج��ان  �لعماد  �جلي�ض  قائد  با�شم  �شاكًر�  وختم 

وخ�ّض  �لن�شاط،  ه��ذ�  رعاية  �إىل  �لكرمية  �لدعوة  �شاكًر� 

من  �ل�شيوف  و�شائر  �ل�شوي�شريني  �لأ�شدقاء  و�ل�شكر  بالتحّية 

وطنهم  ربوع  يف  �شعيدة  �أوقاًتا  لهم  متمنًيا  �ل�شديقة،  �لدول 

�لثاين لبنان.

هدف الن�ساط

جتمع  تناف�شية،  غري  مغامرة  بكونه  �لن�شاط  هذ�  يتمّيز 

ول  لون  ول  مذهب  ول  طائفة  ل  بينهم  تفّرق  ل  م�شاركني 

و�لتعّرف  م�شتوى �جتماعّي، هدفهم جميًعا �كت�شاف لبنان 

�إىل بلد�ته و�لتاقي مع �أهل �لريف، �شو�ء كان ذلك �شرًي� على 

�لأقد�م �أو من خال ��شتخد�م �لدر�جات �لهو�ئية.

كما �أّن هذ� �ل�شباق ي�شّكل منا�شبة للتاقي بني �أ�شخا�ض 

و�شيلة  وهو  للبيئة،  و�حرت�مهم  للطبيعة  حبهم  يجمعهم 

وللتو��شل  �لتحّمل،  على  و�ملعنوية  �جل�شدية  قدر�تهم  لتعزيز 

�أو  كانو�  منّظمني  �للبناين،  �جلي�ض  وعنا�شر  �ملدنيني  بني 

م�شاركني. 

»بولياتلون« من البرتون اإىل الأرز

مب�شاركة  �لبرتون  ميناء  من  �ل�»بولياتلون«  ن�شاط  �نطلق 

و�أجانب من  لبنانيني  ومغامرة بني مدنيني  150 مغامًر�  حو�ىل 

فريق  من  وع�شكريني  و�ل�شني،  بريطانيا  فرن�شا،  �شوي�شر�، 

�ملغاوير  �لثاين،  �لتدخل  �مل�شتقل،  �لأ�شغال  �أفو�ج  )من  �جلي�ض 

ومغاوير �لبحر(.

بد�أ �ملغامرون مبرحلة �لتجذيف Rafting �أوًل مل�شافة 3 كلم، 

�لهو�ئية  دّر�جاتهم  �نطلقو� على  ثّم  �شباحة،   2 كم  تبعها 

فزغرتا  �لكورة،  باأق�شية  م��روًر�  كلم   100 م�شافة  لجتياز 

)حمطة يف مزيارة تخللها لعبة رمي �لقو�ض(، و�ل�شنية، وب�شّري 

و�شوًل �إىل منطقة �أرز �لرّب، ليتّوجو� �ملرحلة �لأخرية ب�12 كلم 

باأعلى قمة يف  �لبحر  �لأقد�م، حمّققني بذلك ربط  �شرًي� على 

�ل�شرق �لأدنى، �لقرنة �ل�شود�ء )3088 م(، خال مّدة زمنية تقّل 

عن 24 �شاعة. ويجدر بالإ�شارة هنا، �أّن جميع �مل�شاركني نّفذو� 

�لن�شاط من دون ت�شجيل �أي حادث يذكر، وكان فريق �جلي�ض 

من �أّول �لو��شلني �إىل �لأرز.

�صباق
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الـ»بوليليبان«

يف  �لن�شاط  وريا�شية  ريا�شًيا   36 ح��و�ىل  �أكمل  ذل��ك،  بعد 

مرحلته �لثانية، بجولة طويلة على �لدّر�جات �لهو�ئية حتت 

عنو�ن PolyLiban des 4 Cols ليجتازو� بدّر�جاتهم �أ�شعب 

�أربعة ممّر�ت جبلية ت�شل �شل�شلة جبال لبنان �لغربية ب�شهل 

�لبقاع خال �أربعة �أّيام )من 19 �إىل 22 �أيلول 2016.(

على  م�شو�رهم  و�متّد  ب�شّري  �أرز  منطقة  من  جولتهم  بد�أو� 

ك�شرو�ن،  �لهرمل،  بعلبك  �أق�شية  بني  كلم   360 م�شافة 

�ملنت، زحلة، �لبقاع �لغربي، �ل�شوف، عاليه، وبعبد�، �كت�شف 

خالها �مل�شرتكون �أكر من 50 بلدة وحو�ىل 200 معلم ثقايف 

و�لريفية  �جلبلية  باملناظر  ��شتمتعو�  كما  وطبيعي،  وتاريخي 

فيها،  مّرو�  �لتي  �ملناطق  �أهايل  جميع  مع  وتفاعلو�  �خلّابة 

ا من خال �لتعاون مع �لبلدّيات و�جلمعّيات �ملحلّية.  وخ�شو�شً

�أّما �مل�شار �لذي �شلكوه فقد كان على �لنحو �لآتي: 
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�أرز ب�شّري  - �ليوم �لأول: من 

�إىل دير �لأحمر مروًر� بعيناتا، 

�ليمونة، د�ر �لو��شعة، �شليفا، ب�شو�ت، برقة، نبحة، و�لكني�شة.

- �ليوم �لثاين: من دير �لأحمر �إىل �ملتني مروًر� ب�شليفا، حدث 

و�دي  بقعتوتة،  كفرذبيان،  فقر�،  �ل�شيمان،  عيون  بعلبك، 

�لكرم، ب�شكنتا، �شّنني، �لزعرور، و�ملروج.

ببزبدين،  م��روًر�  زب��دة  عني  �إىل  �ملتني  من  �لثالث:  �ليوم   -

�ليا�ض، تعنايل، قب  قرنايل، كفر�شلو�ن، تر�شي�ض، زحلة، بر 

�ليا�ض، عّميق، تل ذنوب، جب جّنني، و�شغبني.

قنفار،  بخربة  مروًر�  �لريزة  �إىل  زبدة  �لر�بع: من عني  �ليوم   -

�لرملية، عني  �لباروك، عني زحلتا،  �ل�شوف،  كفريا، معا�شر 

�حللزون، �لرجمة، عاليه، وب�شو�ض.

الختتام

يف  �لريزة،   - �ل�شباط  ن�ادي  يف  �أقي��م  بحف�ل  �لن�شاط  �ختتم 

هّناأ  �لذي  �جلي�ض،  قائد  ممثًا  �بر�هيم  ريا�ض  �لعميد  ح�شور 

بامل�شاركة  ونّوه  �ل�شنوّي  �لن�شاط  هذ�  تنظيم  على  �جلمعية 

�لهد�يا  وق��ّدم  �شو�ء،  حّد  على  و�لأج��ان��ب  للبنانيني  �لفعالة 

وهي  �جلمعية،  ح�شرتها  )لوحات  للم�شاركني  �لتذكارية 

ر�شومات ترمز �إىل �جتياز �شهول لبنان وجباله على �لدر�جات 

�لهو�ئية...(.

ملمثل  �لتذكارية  �لدروع  �جلمعية  �أع�شاء  قّدم  �خلتام،  ويف 

قة و�أع�شائها، لينتقل بعدها  قائد �جلي�ض ولرئي�ض �للجنة �ملن�شّ

�جلميع �إىل حفل كوكتيل.

�صباق
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�شارك اجلي�ش يف بطولة لبنان للتجذيف 

للعام 2016 التي نّظمها االحتاد اللبناين 

�شباقي  يف  االأول  املركز  يف  وحّل  للعبة، 

واملاء )102 نقطة(  االأرغوميرت)67 نقطة( 

من بني 9 اأندية م�شاركة.

اأّما النتائج االإفرادية، فقد جاءت على 

النحو االآتي:

 2000 مل�سافة  )رجال(  الأرغوميرت  �سباق   •
من،  ك��ّل  االأول  امل��رك��ز  يف  ح��ّل  متترت: 

خفيف  )وزن  العري�شي  �شالح  اجلندي 

حتت 23 �شنة( من اللواء الثاين، واملجّند 

)وزن  حمية  ح��م��زة  خدماته  امل��م��ّددة 

الثاين،  اللواء  �شنة( من  فوق 23  خفيف 

ثقيل  )وزن  اخل��وري  م��ارون  اأول  والرقيب 

فوق 23 �شنة( من املركز العايل للريا�شة 

بطر�ش  جورجيو  واجلندي  الع�شكرية، 

الكلية  �شنة( من  )وزن ثقيل حتت 23 

احلربية.

وحّل يف املركز الثاين كّل من، املجّند 

)وزن  قطايا  حممد  خدماته  امل��م��ّددة 

خفيف حتت 23 �شنة( من فوج التدخل 

)وزن  طرفة  م�شطفى  واجلندي  ال�شاد�ش، 

خفيف فوق 23 �شنة( من املركز العايل 

للريا�شة الع�شكرية.

اأّما املجّند املمّددة خدماته بالل طلي�ش 

املركز  من  �شنة(   23 ف��وق  ثقيل  )وزن 

العايل للريا�شة الع�شكرية، فقد حّل يف 

املركز الثالث.

 2000 مل�سافة  رجال(  )فردي  املاء  �سباق   •
من،  ك��ّل  االأول  امل��رك��ز  يف  ح��ّل  متترت: 

خفيف  )وزن  العري�شي  �شالح  اجلندي 

القزي  حتت 23 �شنة(، واجلندي طانيو�ش 

املركز  �شنة( من  )وزن مفتوح حتت 23 

العايل للريا�شة الع�شكرية، والرقيب اأول 

مارون اخلوري )وزن مفتوح فوق 23 �شنة(.

وحّل يف املركز الثاين كّل من، العريف 

 23 )وزن خفيف حتت  اأول جورج خمول 

املمّددة  واملجّند  الثامن،  اللواء  �شنة( من 

خدماته بالل طلي�ش )وزن مفتوح حتت 

للريا�شة  العايل  املركز  من  �شنة(   23

عبود  ابراهيم  اأول  والرقيب  الع�شكرية، 

فوج  م��ن  �شنة(   23 ف��وق  مفتوح  )وزن 

املغاوير.

ويف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث، ح��ّل ك��ّل من، 

مفتوح  )وزن  طرفة  م�شطفى  اجلندي 

حتت 23 �شنة(، والرقيب اأول حممد خالد 

اللواء  من  �شنة(   23 ف��وق  مفتوح  )وزن 

االأول.

 2000 مل�سافة  رجال(  )زوجي  املاء  �سباق   •
من،  ك��ّل  االأول  امل��رك��ز  يف  ح��ّل  متترت: 

حمية  حمزة  خدماته  امل��م��ّددة  املجّند 

مفتوح  )وزن  القزي  طانيو�ش  واجلندي 

ابراهيم  اأول  والرقيب  �شنة(،   23 حتت 

اللواء  روبري جبور من  اأول  والعريف  عبود 

�شنة(،   23 فوق  مفتوح  )وزن  اللوج�شتي 

اأول حممد خالد واجلندي �شالح  الرقيب 

العري�شي )وزن خفيف حتت 23 �شنة(.

وحّل يف املركز الثاين كّل من، اجلندي 

خدماته  املمّددة  واملجّند  طرفة  م�شطفى 

بالل طلي�ش )وزن مفتوح حتت 23 �شنة(، 

وحممد  اخل��وري  م��ارون  اأول��ني  والرقيبني 

خالد)وزن مفتوح فوق 23 �شنة(.

فئة  عن  حّلت  املدنيني  �شعيد  وعلى 

النا�شئات، كّل من جوي وجينيفر )ابنتا 

املنت�شبتان  اخل��وري  م��ارون  اأول  الرقيب 

الع�شكرية(  للريا�شة  العايل  املركز  اإىل 

�شباقي  يف  وال��ث��اين  االأول  املركزين  يف 

االأرغوميرت واملاء.

اإعداد:

روجينا خليل ال�سختورة

ريا�ضة
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بطولة لبنان للتجذيف: اجلي�ش يف الطليعة

ا ...ويف بطولة لبنان للمالكمة اأي�سً
ن��ّظ��م االحت�����اد ال��ل��ب��ن��اين 

لبنان  بطولة  للمالكمة 

 2016 للعام  الثانية  للدرجة 

كميل  م��دي��ن��ة  يف  وذل����ك 

حيث  ال��ري��ا���ش��ي��ة  �شمعون 

باإ�شراف  اجلي�ش  فريق  �شارك 

واحتّل  الكبي،  فادي  املقدم 

املركز االأول من بني 8 اأندية 

م�شاركة.

فقد  االإفرادية،  النتائج  اأّما 

جاءت على النحو االآتي:

حّل يف املركز االأول كّل من 

خدماتهم  املمّددة  املجّندين 

كلغ(   56( م�شطفى  علي 

بو  ون�شر  االأول،  ال��ل��واء  م��ن 

اللواء  )60 كلغ( من  مرعي 

 69( حممد  وع���الء  ال��ث��اين، 

اجلنوب  منطقة  من  كلغ( 

امل��خ��اب��رات، وع��الء  – ف��رع 
الدين �شناوي )91 كلغ( من 

فوج التدخل االأول.

وحّل املجّند املمّددة خدماته 

من  كلغ(   64( فار�ش  وائ��ل 

ل��واء احل��ر���ش اجل��م��ه��وري، يف 

املركز الثاين، واملجّند املمّددة 

بومرعي  احلق  عبد  خدماته 

)81 كلغ( من اللواء ال�شاد�ش 

يف املركز الثالث.
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العدد 116376

بطولت ودورات يف كرة الطاولة

الطاولة  لكرة  اللبناين  االحتاد  نّظم 

للعام  وال���دورات  البطوالت  من  ع��دًدا 

2016، �شارك فيها اجلي�ش وحقق نتائج 

الثمانية  الالعبني  بطولة  ففي  جيدة. 

اأحمد  اجلندي  ح��ّل   )Top 8( االأوائ��ل 

ح�شني حرب من املركز العايل للريا�شة 

الع�شكرية يف املركز اخلام�ش، واملجّند 

حرب  م�شطفى  اأحمد  خدماته  املمّددة 

من اللواء التا�شع يف املركز ال�شاد�ش.

كما حّل اجلندي اأحمد ح�شني حرب 

الفردي رجال  يف املركز االأول عن فئتي 

ال�شنوية  اآ�شاف  باتريك  دورة  يف  و�شباب 

خدماته  املمّددة  واملجّند  ع�شرة،  الثانية 

الثالث  اأحمد م�شطفى حرب يف املركز 

باملركز  االثنان  وفاز  رجال،  الفردي  يف 

االأول عن فئة الزوجي رجال.

يف  اأق��ي��م��ت  مفتوحة  ودي���ة  دورة  ويف 

ال�شليب  م�شت�شفى  يف  العامة  القاعة 

املجّندين  من  كّل  حّل  الديب،  جل   –
املركز  يف  ح��رب  خدماتهم  امل��م��ّددة 

التدخل  فوج  من  فح�ش  وحممد  االأول، 

فح�ش  وعلي  الثاين،  املركز  يف  الثالث 

من اللواء االأول يف املركز الثالث.

خدماته  املمّددة  املجّند  حّل  كذلك، 

فردي  فئة  عن  االأول  املركز  يف  ح��رب 

فردي  فئة  الثاين عن  املركز  ويف  �شباب 

�شالون  يف  اأقيمت  ودي��ة  دورة  يف  رج��ال 

ال�شهيلة،   – رفقا  القدي�شة  كني�شة 

حممد  خدماته  امل��م��ّددة  املجّند  وح��ّل 

فردي  فئة  عن  الثاين  املركز  يف  فح�ش 

�شباب ويف املركز الثالث عن فئة فردي 

اجلندي  حّل  نف�شها  الفئة  وعن  رجال، 

فئة  عن  اأّم��ا  االأول.  املركز  يف  ح��رب 

الزوجي رجال، فقد حّل اجلندي واملجّند 

االأول،  املركز  يف  حرب  خدماته  املمّددة 

املمّددة خدماتهما فح�ش يف  واملجّندين 

املركز الثاين.

فئة  االأول عن  املركز  االأربعة يف  وحّل 

فرق الرجال يف بطولة ودية اأقيمت على 

ملعب نادي الدلتا – �شهور ال�شرفند.

فريق اجلي�ش ثانًيا 

يف كرة القدم ال�ساطئية

�شارك فريق اجلي�ش لكرة القدم يف 

الدورة ال�شنوية لكرة القدم امل�شغرة 

للعام 2016 التي نّظمتها بلدية 

راأ�شنحا�ش يف منا�شبة عيد اجلي�ش 

على ملعب املدر�شة الر�شمية، وحّل 

يف املركز االأول من بني 8 فرق 

م�شاركة.

�شارك فريق اجلي�ش يف بطولة لبنان لكرة القدم ال�شاطئية التي نّظمها االحتاد 

اللبناين للعبة يف منتجع الرمال – ذوق م�شبح، وحّل يف املركز الثاين من بني 10 

اأندية م�شاركة.

كرة قدم م�سغرة 

يف راأ�سنحا�ش
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اجلي�ش يتاأّلق يف الريا�سات التقليدية ال�سعبية

التقليدية  الريا�شات  مهرجان  يف  اجلي�ش  تاأّلق  كعادته، 

الريا�شات، وجمعية  العربي لهذه  الذي نّظمه االحتاد  ال�شعبية 

الغولدن بادي وجلنة الرتاث. اأقيم املهرجان يف �شاحة كني�شة 

االأمة  تراث  �شاع  »اإذا  �شعار  حتت  الدكوانه   – جرج�ش  مار 

م�شابقة  يف  حّل  وقد  وم�شتقبلها«.  حا�شرها  �شاع  وما�شيها، 

رفع اجلرن كّل من العريف م�شطفى دلول من فوج املدفعية 

الثاين يف املركز االأول، واجلندي طوين كرم من املركز العايل 

للريا�شة الع�شكرية يف املركز الثاين، واملجّند املمّددة خدماته 

ويف  الثالث.  املركز  يف  ع�شر  احلادي  اللواء  من  يو�شف  حممد 

رفع املحدلة، حّل العريف دلول يف املركز االأول، واجلندي اأحمد 

اخل�شر من فوج احلدود الربية االأول يف املركز الثاين. اأّما املجّند 

يف  حّل  فقد  الثامن،  اللواء  من  زيتون  وائل  خدماته  املمّددة 

املركز الثاين يف م�شابقة رفع املخل.

القدي�ش جاورجيو�ش يف  اآخر يف �شاحة كني�شة  ويف مهرجان 

كفرمتى - عاليه يف منا�شبة عيد ال�شيدة، حّل يف املركز االأول 

يف رفع اجلرن كّل من الرقيب علي �شومان )حتت 70 كلغ( 

من اللواء الثاين ع�شر، والرقيب اأول حممد ال�شواحلي )حتت 80 

كلغ( من لواء الدعم، والعريف م�شطفى دلول )وزن مفتوح( 

من فوج املدفعية الثاين. ويف رفع املحدلة، حّل العريف كاظم 

ال�شواحلي من اللواء اللوج�شتي يف املركز االأول، واجلندي اأحمد 

اخل�شر من فوج احلدود الربية االأول يف املركز الثاين. اأّما يف رفع 

املخل، فقد حّل املجّند املمّددة خدماته حممد يو�شف من اللواء 

احلادي ع�شر يف املركز االأول.

... ويف الرماية بامل�سد�ش عيار 9 ملم
�شارك اجلي�ش يف مباراة بالرماية بامل�شد�ش عيار 9 

ملم نّظمتها �شركة جوزيف اأبي �شمعان التجارية يف نادي 

اإميل  العماد  الرئي�ش  جممع  يف  للرماية  اللبناين  اجلي�ش 

حلود الريا�شي الع�شكري – مار روكز. وقد حّل العميد الركن 

الثاين يف  املركز  العامة يف  املفت�شية  عبد الكرمي ها�شم من 

مغاوير  فوج  من  حميه  حممد  اأول  وامل��الزم  العام،  الت�شنيف 

البحر يف املركز الثالث.

كما �شارك اجلي�ش يف بطولة الرماية بامل�شد�ش عيار 9 ملم 

التي اأقيمت يف نادي الن�شر الريا�شي، وحّل فريقه يف املركز 

والرماية  نقطة(   370( واحدة  بيد  الرماية  فئتي  عن  االأول 

احلرة )377 نقطة(.
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ن�ساطات عيد اجلي�ش

للريا�شة  العايل  املركز  اأقام  ال���71،  اجلي�ش  عيد  منا�شبة  يف 

الريا�شي  حلود  اإميل  العماد  الرئي�ش  جممع  يف  الع�شكرية 

الع�شكري عّدة ن�شاطات ولقاءات يف امل�شارعة احلّرة والرومانية، 

اجلودو، املبارزة، كرة اليد، كرة القدم وكرة ال�شلة.

• امل�سارعة: �شارك يف لعبتي امل�شارعة الرومانية واحلرة 40 العًبا 
من اأندية: اجلي�ش، الريا�شي، الب�شارة، العرين، الدفاع، واملعني، 

وجاءت النتائج على النحو االآتي:

امل�شارعة احلرة

الت�شنيفالوزنالقطعةالرتبةاالإ�شم وال�شهرة

االأول56 كلغلواء امل�شاة العا�شرجمّند )م.خ (اأحمد ح�شن

االأول61 كلغلواء امل�شاة الثامنجنديجهاد عثمان

الثاين65 كلغاملركز العايل للريا�شة الع�شكريةجندياليا�ش احلوراين

االأول66 كلغفوج املدفعية االأولجنديزياد اخلطيب

االأول70 كلغاملركز العايل للريا�شة الع�شكريةجنديعلي نظام

الثاين74 كلغالقوات البحريةجنديعلي اأحمد

االأول75 كلغفوج املدرعات االأولعريف اأولاأحمد عثمان

االأول80 كلغفوج املدفعية الثاينرقيب اأولجوزيف عيد

االأول86 كلغلواء امل�شاة الثامنجمّند )م.خ (وائل زيتون  

االأول97 كلغاملركز العايل للريا�شة الع�شكريةجنديفيليب احلاج

االأول120 كلغلواء احلر�ش اجلمهوريجنديحممد احلجار

امل�شارعة الرومانية

الت�شنيفالوزنالقطعةالرتبةاالإ�شم وال�شهرة

االأول56 كلغلواء امل�شاة العا�شرجمّند )م.خ (اأحمد ح�شن

االأول61 كلغلواء امل�شاة الثامنجنديجهاد عثمان

االأول65 كلغفوج املدفعية االأولجنديزياد اخلطيب

االأول66 كلغاملركز العايل للريا�شة الع�شكريةجنديعلي نظام

االأول70 كلغفوج املدرعات االأولعريف اأولاأحمد عثمان

االأول74 كلغفوج االأ�شغال امل�شتقلجنديحممد م�شيك

االأول97 كلغلواء امل�شاة الثاينعريفح�شن ترحيني

• اجلودو: يف اجلودو، اأقيم اللقاء بني منتخب اجلي�ش ومنتخب 
املون ال�شال، يف ح�شور املقدم فادي الكبي رئي�ش فريق اجلي�ش 

من،  كّل  االأول  املركز  يف  وحّل  املركز.  قائد  ممّثاًل  للعبة 

الرقيبني علي �شومان من اللواء الثاين ع�شر )66 كلغ(، ومي�شال 

كلغ(،   80( الع�شكرية  للريا�شة  العايل  املركز  من  ال�شوري 

والعريف حممد احلالين من الفوج املجوقل ) 95 كلغ(.
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اأندية  اأّما يف لقاء املبارزة، فقد �شارك 20 العًبا من  املبارزة:   •
ا يف ح�شور املقدم الكبي  اأي�شً التعا�شد واجلي�ش،  املون ال �شال، 

ممّثاًل قائد املركز. وجاءت النتائج على النحو االآتي: يف �شيف 

يف  التا�شع  اللواء  من  اخلوري  �شفيق  اأول  املعاون  حّل  املبارزة، 

املركز االأول، وكّل من الرقيب اأول ربيع وهبه من فوج التدخل 

للريا�شة  العايل  املركز  من  حمزة  حممد  واجلندي  اخلام�ش 

ال�شي�ش، حّلت كّل  الثالث. ويف �شالح  املركز  الع�شكرية يف 

من ريتا اإبنة العميد الركن اليا�ش اأبو جودة يف املركز االأول، 

ولور اإبنة املقدم يو�شف امل�شري يف املركز الثالث )منت�شبتان اإىل املركز العايل للريا�شة الع�شكرية(.

ا يف مباراة ودية يف كرة اليد �شد فوج اإطفاء بريوت يف جممع الرئي�ش اإميل حلود الريا�شي الع�شكري  • الكرة: كما فاز اجلي�ش اأي�شً
بنتيجة 27 – 22، ويف كرة القدم اأمام نادي االإر�شاد – �شحيم على ملعب نادي االأن�شار الريا�شي – طريق املطار بنتيجة 2- �شفر، ويف 

كرة ال�شلة اأمام منتخب النجوم على ملعب املعهد الفني – �شحيم، بنتيجة 55-88.

كلوب دورة عيد اجلي�ش اللبناين الأوىل يف كرة امل�سرب كونرتي  ن��ادي  نّظم 

ال���دام���ور، وب��اإ���ش��راف االحت���اد 

دورة  امل�شرب،  لكرة  اللبناين 

وذل��ك  االأوىل،  اجل��ي�����ش  ع��ي��د 

حّل  وق��د  ال��ن��ادي.  ملعب  على 

ال��ث��اين )ف��ئ��ة فرق  امل��رك��ز  يف 

الرجال( كّل من العقيد االإداري 

العامة  املديرية  من  زهرة  مازن 

م�شطفى  اأول  واملعاون  ل��الإدارة، 

واملوؤهل خ�شر حمية  الدقدوقي، 

)ك��اله��م��ا م���ن م��و���ش��ي��ق��ى 

ويف  الثاين.  املركز  اجلي�ش(، يف 

فئة زوجي رجال، حّل كّل من 

العقيد االإداري زهرة واملعاون اأول 

الدقدوقي، يف املركز الثاين.
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املركز العايل 

للريا�سة الع�سكرية 

بطل اجلي�ش يف كرة اليد

العماد  الرئي�ش  جممع  يف  اأقيمت 

املباراة  الع�شكري  الريا�شي  حلود  اإميل 

اليد،  كرة  يف  اجلي�ش  لبطولة  النهائية 

للريا�شة  العايل  املركز  قائد  ح�شور  يف 

جورج  العميد  بالوكالة  الع�شكرية 

قطع  يف  والرمي  الريا�شة  و�شباط  الهّد 

اجلي�ش ووحداته.

خا�ش املباراة كّل من فريق لواء امل�شاة 

للريا�شة  العايل  املركز  وفريق  الثامن 

الع�شكرية وانتهت بفوز االأخري بنتيجة 

كما  البطولة.  كاأ�ش  واإحرازه   36-37

املركز  يف  اخلام�ش  اللواء  فريق  حّل 

احلر�ش  لواء  فريق  فوزه على  بعد  الثالث 

اجلمهوري.

... واللواء اللوج�ستي 

بطل اجلي�ش يف كرة ال�سلة

حلود  اإميل  العماد  جمّمع  يف  اأقيمت 

النهائية  امل��ب��اراة  الع�شكري  الريا�شي 

لبطولة اجلي�ش يف كرة ال�شلة بني فريقي 

لواء احلر�ش اجلمهوري واللواء اللوج�شتي 

واأ�شفرت عن فوز االأخري بنتيجة 59-62.

علي  اأول  املوؤهل  من  كّل  املباراة  قاد 

اأول  والرقيب  عازار،  روي  واملوؤهل  ها�شم، 

داين ديب.

اأولد 

�سهداء اجلي�ش 

يف »لقاء الأ�ساطري«

بدعوٍة من �شركة اأرابيكا �شبورت، �شارك 18 من اأوالد الع�شكريني 

يف  العامل  جنوم  مبجاورة  وال�شمال  لبنان  جبل  منطقتي  من  ال�شهداء 

كرة القدم يف اأثناء �شعودهم اإىل اأر�ش ملعب فوؤاد �شهاب يف جونية، 

»اأ�شاطري  بني  لبنان  يف  نوعها  من  االأوىل  الكروية  املباراة  يف  وذلك 

بلد  لبنان   « عنوان  حتت  لبنان،  منتخب  واأبطال  اللعبة  يف  العامل« 

ال�شالم«. وقد انتهت املباراة بفوز االأ�شاطري بنتيجة 3-4.
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دورة ال�سهيد ح�سن �سبيتي الريا�سية

�شبيتي  ح�شن  ال�شهيد  دورة  يف  ال�شابع  اللواء  فريق  �شارك 

 – الريا�شي  الر�شالة  نادي  نّظمها  التي  القدم  الريا�شية يف كرة 

كفر�شري، النبطية، وفاز بكاأ�ش الدورة بنتيجة 4-3 يف املباراة 

اأمين  اأول  املوؤهل  حاز  ذلك،  اإىل  النادي.  فريق  اأمام  النهائية 

االأ�شعد على كاأ�ش اأف�شل مدّرب، والعريف حممد قا�شم على 

كاأ�ش اأف�شل حار�ش مرمى، واجلندي حممد اأمني قبي�شي على 

كاأ�ش اأف�شل العب.

مهرجان الإمام ال�سيد مو�سى ال�سدر الريا�سي

يف منا�شبة الذكرى الثامنة والثالثني لتغييب �شماحة االإمام 

ال�شباب  وزارة  وبرعاية مدير عام  ورفيقيه،  ال�شدر  مو�شى  ال�شيد 

عدلون  نادي  نّظم  ح�شوره،  ويف  خيامي  زيد  االأ�شتاذ  والريا�شة 

مهرجاًنا  اأمل،  حلركة  والريا�شة  ال�شباب  ومكتب  الريا�شي 

�شارك  البلدي.  القدم على ملعب عدلون  بلعبة كرة  ريا�شًيا 

بني  من  الثالث  املركز  يف  وحّل  اللقاء  هذا  يف  اجلي�ش  فريق 

ثمانية فرق م�شاركة.

ال��ع��ري��ف ك��اظ��م  اأح�����رز   •
اجلي�ش  فريق  من  ال�شواحلي 

يف  االأول  املركز  االأثقال  لرفع 

االأج�شام  لبنان لكمال  بطولة 

وال��ت��ي  ك��ل��غ   85 وزن  ع���ن 

كميل  م��دي��ن��ة  يف  اأق��ي��م��ت 

برعاية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  �شمعون 

االحتاد اللبناين للعبة.

• حّل جاد )من نادي »بريف 
فادي  اأول  املعاون  اإبن  ه��ارت«، 

رئي�ش  مكتب  من  مالعب، 

يف  الثاين  املركز  يف  االأرك��ان، 

للكيك  لبنان  كاأ�ش  بطولة 

ونال   ،2016 للعام  بوك�شينغ 

ميدالية ف�شية.

من  اجللبوط  زياد  اأول  املعاون  اإبن  اليا�ش  �شارك   •
املركز العايل للريا�شة الع�شكرية يف البطولة العربية 

للمبارزة التي اأقيمت يف اململكة االأردنية الها�شمية 

دول   6 بني  من  الثالث  املركز  يف  وح��ّل  عمان،   –
م�شاركة، حمرًزا بذلك امليدالية الربونزية.
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�سباقات    �سباقات   �سباقات   �سباقات   �سباقات   �سباقات   �سباقات   �سباقات   �سباقات   �سباقات   

اجلي�ش  قائد  العماد  كاأ�ش  �سباق   •
قائد  برعاية  اخلام�ش:  ال�سنوي 

قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�ش 

وباإ�شراف االحتاد اللبناين الألعاب 

ال���ق���وى، ن��ّظ��م ن����ادي االإي��ل��ي��ت 

على  اخلام�شة  لل�شنة  للرك�ش 

قائد  ���ش��ب��اق ك��اأ���ش  ال���ت���وايل، 

اجل��ي�����ش، وذل���ك ان��ط��الًق��ا من 

�شاحة معا�شر ال�شوف باجتاه قرية 

العماد  �شاحة  اإىل  و�شواًل  اخلريبة 

�شارك  بعدران.  يف  قهوجي  جان 

يف  وح��ّل  ال�شباق  هذا  يف  اجلي�ش 

الت�شنيف العام العريف اأول بالل 

عوا�شة من اللواء االأول يف املركز 

الثاين، والرقيب ح�شني قي�ش من 

الثالث،  املركز  يف  االأول  ال��ل��واء 

نف�شها  النتيجة  االثنان  وحّقق 

يف الفئة العمرية 20-34 �شنة. ويف 

اأول  املعاون  حّل  �شنة   44-40 فئة 

احلر�ش  ل��واء  من  عوا�شة  ح�شني 

اجلمهوري يف املركز االأول، بينما 

�شمعان  رميون  اأول  املعاون  حّقق 

م��ن ف���وج ال��ت��دخ��ل ال��ث��ال��ث يف 

املركز الثالث يف فئة 50-54 �شنة. 

• �سباق جزين – جباع: نّظم نادي 
االإيليت للرك�ش، وبالتعاون مع 

�شباق  وج��ب��اع،  ج��زي��ن  بلدتي 

انطالًقا  كلم   10 مل�شافة  رك�ش 

مفرق  العام  الطريق  جزين  من 

اجلي�ش  ح��اج��ز  ق��رب  ح��ي��ط��ورة 

مدخل  اإىل  و���ش��واًل  ال��ل��ب��ن��اين، 

يف  اجلي�ش  �شارك  جباع.  بلدة 

ال�شباق، ويف الت�شنيف العام، حّل 

يف املركز الثاين العريف اأول بالل 

الفئة  يف  ثانًيا  حّل  الذي  عوا�شة 

وح��ّل  �شنة(،   34-20( العمرية 

دروي�ش  خدماته  املمّددة  املجّند 

حديد من اللواء الثاين ثالًثا.

عوا�شة  ح�شني  اأول  املعاون  اأّم��ا 

فقد حّل يف املركز االأول عن فئة 

�سباقات

40-44 �شنة.

 – عيناتا  »هنيبعل«،  �سباق   •
ثرا�شهولد  موؤ�ش�شة  نّظمت  الأرز: 

 Puma« بعنوان  ريا�شًيا  ن�شاًطا 

مل�شافة   »2016  Hannibal Race
يف  ح��اج��ًزا   15 يت�شّمن  كلم   5

�شارك  االأرز.   – عيناتا  منطقة 

وح��ّل  الن�شاط  ه��ذا  يف  اجلي�ش 

اأبو حمد  اجلندي عمر  كّل من 

اأول  واجل��ن��دي  االأول  امل��رك��ز  يف 

الثاين،  املركز  يف  ال�شناوي  خالد 

مغاوير  ف���وج  م��ن  )ك��اله��م��ا 

كمال  اجل��ن��دي  وح��ّل  البحر(، 

الثالث  التدخل  فوج  من  حمية 

يف املركز الثالث.

• �سباق حرمون: نّظمت جمعية 
مل�شافة  �شباًقا  حرمون  م��اراث��ون 

»نرك�ش  عنوان  حتت  كلم   10

اجلي�ش،  فيه  �شارك  للحياة«، 

املمّددة  املجّند  من  ك��ّل  وح��ّل 

اللواء  دروي�ش حديد من  خدماته 

واملوؤهل  الثاين،  املركز  يف  الثاين 

نقوال مرتا من مديرية املخابرات 

يف املركز الثالث.

• ماراثون عيدمون 2016: نّظمت 
�شيخالر   – ع��ي��دم��ون  ب��ل��دي��ة 

كلم،   12 مل�شافة  رك�ش  �شباق 

عيدمون  »م��اراث��ون  اإ�شم  حتت 

اأمام  من  انطالًقا  وذل��ك   »2016

علي  ج��ورة  حتى  البلدية  مبنى 

– النهرية،  ال�شالوق  حيدر، فعني 

الكني�شة، �شيدة املعني، اأوتو�شرتاد 

والعودة.  �شيخالر  رماح،   – منجز 

ال�شباق  ه��ذا  يف  اجلي�ش  �شارك 

يف  عوا�شة  علي  العريف  وح��ّل 

خالد  اجلندي  تاله  االأول،  املركز 

عبدالله يف املركز الثاين، واملجّند 

املمّددة خدماته حممد زكريا يف 

من  )جميعهم  الثالث  املركز 

لواء امل�شاة الثاين(.
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اإعداد:

فيليب �سّما�ش
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�سابقة 

»اجلي�ش« لقرائها وتخ�س�ش للفائزين فيها 

جوائز مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�سطة القرعة على اربعة 

فائزين.

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخط وا�سح داخل املربعات 

وتر�سل ال�سفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة  العنوان  • تر�سل احللول اىل 
اجلي�ش - الريزة - مديرية التوجيه - جملة 

»اجلي�ش« - »م�سابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف  • با�ستطاعة امل�سرتك ت�سليم امل�سابقة 
ثكن اجلي�ش يف جميع املناطق.

• اآخر موعد لقبول احللول 25 ت�سرين الأول 
2016. تعلن النتائج يف العدد املقبل. ة

ق
اب

�س
مل

 ا
ط

و
ر

تت
�س

ال�سم:......................................................................................................................................     الهاتف:...............................................................................

العنوان:........................................................................................................................................................................................................................................
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اجلي�ش  األ���وي���ة  اأح����د   �1

اللبناين، ال�شجعان.

منيل  هولندية،  مدينة  �شائل،  معدن   �2

اىل.

يدوم  ناقة  يقطع،  املغرب،  يف  مدينة   �3

لبنها وال ينقطع.

فيزيائي  وج���ه،  ���ش��دي��دا،  اإ���ش��ط��رَب   �4

وكيميائي اإنكليزي.

ل اإىل وعلم، مل يقّيده القول، اإبن  5� تو�شّ

اآوى.

�شاكن  نا�شج،  غري  ال��رح��ى،  غبار   �6

وثابت يف مكانه.

7� ن�شاهد.

رئي�ش  اأول  �شابق،  لبناين  اإقت�شاد  وزير   �8

جمل�ش نواب لبناين بعد اال�شتقالل.

توفيت  �شورية  ممثلة  الطعام،  اأكَل   �9

2011، اأبناء، للتعريف.

10� مرفاأ فرن�شي، قاتلناهم، بعثي وايفادي 

ل�.

11� قادم، �شار الوقت، مت�شابهان، وّدك، 

اأ�شلَح البناء.

12� مقيا�ش غربي، المعا.

م�شري  وممثل  خمرج  لبناين،  ق�شاء   �13

تويف 1986.

�شطل،  العروق،  يف  يجري   ، و�شدَّ ربط   �14

خرَب.

15� �شادَف وراأى.

يف  تثاقل  اآ�شيوية،  ودولة  اأوروبية  دولة   �16

م�شيته.

�شّرحت  وتخاتله،  تالطفه  للنهي،   �17

بعيوب.

ق�شاء  يف  بلدة  اأوروبية،  دولة  حّيات،   �18

عاليه.

جبيل،  ق�شاء  يف  بلدة  االن���اء،  م��الأَ   �19

مو�شيقي نروجي راحل.

احلّد،  قة  املَرقَّ العيون،  اأ�شفار  �شَعر   �20

مدينة م�شرية.

21� يتخّرب، رتبة ع�شكرية، زجاج، �َشعر 

مر�َشل ومرخى.

اأفقًيا:

عمودًيا:

التفتائتزونالتفتائتزون

اأول ح�سن م�سلم • املوؤهل 
لواء امل�شاة التا�شع.

اليا�ش احلداد اأول  • الرقيب 
امل�شت�شفى الع�شكري م.

• العريف ح�سن اأيوب
لواء امل�شاة االأول.

• ماريو خليل
البلمند - الكورة.

الديناميت  خم���رتع   �1

1866، اأول ال�شهور.

2� اأخترب واأمتحن، مدينة اأملانية، غرّيت 

ال�شم�ش لونه.

فيلم  املتحدة،  ال��والي��ات  يف  مدينة   �3

ملحمد عبد الوهاب، رغَب.

4� بئر باالأجنبية، قنوط، اأم�شي خلفهم.

5� اأول ديوان �شعر بالفرن�شية لالديبة مي 

زيادة، اجلاه والغنى، مبَتّل، نف�ش.

ق�شَد  ُلحت،  �شَ �شّد  مت�شابهان،   �6

املكان، واهبا.

ور�شَخ،  ثُبت  و�شرور،  فَرح   �7

�شوي�شرا،  اأنهر  اأه��م   ، ف��كَّ

نوع من ال�شباع.

اأر�ش مرتفعة، عا�شمة افريقية، من   �8

اأع�شاء اجل�شم، ماركة �شيارات.

احلاجات  من  ناهم،  مرَّ بري،  حمام   �9

ال�شرورية لت�شيري اأمورنا.

خ�شومة  خا�شَم  ال�شفن،  جم��رى   �10

�شديدة.

11� ر�شام فرن�شي، �شاعر لبناين راحل.

12� نهر لبناين، غّرة القمر، منَع الهجوم، 

طلى.

13� اأراَد، بقّية احلب واأثره، يعاجله.

اأمريكي تويف 1959،  اأو�شرتايل  14� ممثل 

من املعادن، نتدارك االأمر.

، اأر�شَد، ن�شاط ال�شباب. 15� تعَب، �شرترْ

راحل،  فرن�شي  لروائي  الثاين  اال�شم   �16

رحالة ايطايل، من اأوثان اجلاهلية.

، رجع  بريطانية، خاَن وغ�شَّ 17� مدينة 

الفيء، كذب مهّياأ، ينغم�ش يف املاء.

18� �شعل، تت�شّلب يف الراأي وتعار�ش، دولة 

اآ�شيوية، َحّب الرمان.

ياباين  وزراء  لرئي�ش  الثاين  اال�شم   �19

يف  بلدة  ريا�شية،  لعبة  نوبل،  نال  راحل 

ال�شمال.

ب���ال���رم���ح،  ط����ع����َن   �20

عا�شمة  وط���ال���َب،  ���ش��اوَر 

اأمريكية، دولة اأوروبية.

نن اا نن بب لل شش يي جج لل اا مم وو يي لل اا رر مم اا

جج اا دد نن اا وو رر اا دد نن كك اا يي كك يي شش تت

لل سس بب دد يي رر دد مم رر وو بب مم لل اا لل اا وو كك
كك وو كك نن اا بب هه اا يي مم لل اا ء لل تت حح اا

سس اا لل وو تت اا يي اا رر يي وو رر يي يي قق لل

وو رر يي بب لل اا فف رر تت عع اا نن لل اا بب نن اا
يي اا اا اا سس يي تت اا مم وو لل دد نن حح

دد مم عع دد هه اا دد هه نن اا نن رر وو دد

نن وو تت اا جج رر هه مم نن يي كك بب نن وو وو نن يي

بب شش لل اا رر كك اا نن رر تت سس اا بب ثث

وو نن تت سس وو اا نن يي جج دد يي اا فف رر مم يي

رر سس اا يي لل اا اا مم لل رر دد نن يي تت اا
غغ لل بب نن نن تت رر اا مم نن يي دد فف دد رر وو

وو كك شش اا دد اا وو يي يي كك شش

جج رر يي اا لل اا لل يي نن وو رر

وو اا لل اا بب يي نن غغ نن اا يي غغ نن وو يي بب
نن اا بب مم فف فف جج يي اا نن رر وو كك

وو لل دد شش اا دد رر مم دد لل اا رر وو نن يي وو لل يي

اا هه اا مم اا يي نن سس رر دد نن لل يي اا تت وو نن

يي نن اا هه يي نن وو اا عع تت اا هه اا وو هه يي يي

نن وو بب رر دد تت يي ء اا بب دد نن هه سس اا مم لل اا
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اميل غابوريو:

 �  1832( فرن�شي  روائ��ي 

من�شئي  م��ن   .)1873

له:  البولي�شية.  الرواية 

ق�شية لوروج.

موري�ش مرلو بونتي:

فيل�شوف فرن�شي )1908 

اع��الم  م��ن   .)1961  �

ال��وج��ودي��ة.  الفل�شفة 

م������ن م����وؤل����ف����ات����ه: 

اال�شارات.

�سابرييه: امانويل 

 1841( فرن�شي  مو�شيقي 

ك��ب��ار  م���ن   .)1894

م��و���ش��ي��ق��ي��ي ع�����ش��ره. 

مت��ّي��ز ف��ن��ه ب��االب��داع 

له  والتنا�شق.  وال��ق��وة 

البيانو  على  معزوفات 

ومقطوعات غنائية.

ا�شراق

ابت�شام

اأبناء

اأ�شباب

اأحالم

اأزياء

الكامريون

باردو

توفيق

توغو

جيبوتي

ح�شرون

حا�شبيا

حماة

حدث

خربة

خليج

دفة

دم�شق

رائد

رقبة

زئبق

�شوي�شرا

�شوربون

�شجاعة

�شهر

�ش�ش

طق�ش

طروب

ظهر

علجوم

عازور

عدوية

غني

غيث

فنانون

فجر

فيالدلفيا

فلوريدا

قطر

كنز

كونغو

كاريوكا

كتف

كونياك

مناخ

مز

حمربة

مو�شكو

جنيب

نقد

ناريتا

هز

هولندا

قامو�ش �شغري

احلل بني يديك

�شعبة احلل�شهلة احلل

 طط رر وو بب فف لل وو رر يي دد اا دد ةة عع نن

 زز هه مم شش كك اا يي نن وو كك فف رر دد بب وو

 فف تت كك اا هه سس سس بب بب ةة بب وو قق اا نن

 وو غغ وو تت لل رر قق يي اا خخ يي حح بب رر اا

 حح صص رر وو نن حح طط جج بب ةة دد جج ءء دد نن

 سس وو رر بب وو نن اا نن سس ثث يي اا زز وو فف

 اا يي اا دد نن لل وو هه اا لل زز خخ اا نن مم

 مم بب اا رر سس يي وو سس خخ يي عع اا زز وو رر

 زز اا تت قق يي فف وو تت اا رر وو غغ نن وو كك

 زز نن كك سس غغ يي ثث ءء نن اا رر يي تت اا لل

 اا غغ نن يي اا يي اا لل كك اا مم يي رر وو نن

 شش دد مم شش قق مم اا يي فف لل دد اا لل يي فف

 رر قق دد يي تت وو بب يي جج ءء ةة حح وو شش رر

 اا طط قق مم حح بب رر ةة اا دد نن عع مم صص هه

 قق رر نن رر قق بب ةة نن ءء رر جج فف اا اا ظظ
 
 

 حح اا صص بب يي اا بب اا عع لل جج وو مم جج ةة

 مم وو سس كك وو اا رر كك اا رر يي وو كك اا شش
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هل تريد اأن 

تكت�شف ما 

هو خمّباأ يف 

داخل ال�شورة؟

ما عليك 

اإاّل اأن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�شطها، على 

اأن تكون  

امل�شافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�شورة 

تدريًجا، 

حماواًل اأن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�شل اىل 

روؤية االأ�شكال 

الثالثية 

االأبعاد التي 

�شتظهر 

اأمامك. 
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عبارة

يف  الع�شكرية  الوحدات  بها  تقوم  التي  الناجحة  املتوا�شلة  العمليات  �شل�شلة  يف 

مواجهة االإرهاب، �شواء يف الداخل اأو عند احلدود، تربز عمليات حتمل �شيًدا ثميًنا، 

وتوؤدي اإىل اأهداف كبرية، ن�شّميها عمليات نوعية. العمليات النوعية تلك، تخت�شر 

ما كان ميكن اأن نحققه يف عمليات كبرية، باإف�شالها حماوالت اإجرامية خمتلفة 

يف اأكرث من مكان، واإ�شهامها يف احل�شول على اعرتافات مبا�شرة من �شاأنها تي�شري 

والف�شل  االأحكام،  �شدور  تنتظر  كثرية  حتقيقات  يف  الثابتة  احلقيقة  اإىل  الو�شول 

تلغي  هنا  النوعية  اأن  يعني  ال  كّله  ذلك  لكّن  واالأب��ري��اء.  املجرمني  بني  بالتايل 

الكمية اأو تخّفف من لزومها وفعاليتها، فكل عمل تقوم به وحدة ع�شكرية هنا، 

اأو وحدة اأخرى هناك، من �شاأنه اأن ي�شمن �شالمة الوطن واملواطن. 

من هنا، اأتت العملية االأخرية التي نّفذتها مديرية املخابرات يف خميم عني احللوة 

داع�ش  تنظيم  باأمري  ي�شّمى  ما  توقيف  اإىل  اأف�شت  والتي  والدقة،  االحرتاف  مبنتهى 

االإرهابي يف املخيم، بعد اأن كان ب�شدد التح�شري لتنفيذ تفجريات دموية يف عدد من 

اأمنًيا  اهتزاًزا  البالد  لتجّنب  الب�شرية،  والتجمعات  التجارية  واالأ�شواق  احليوية  املرافق 

واالإقليمية  املحلية  االأو�شاط  دفع  ما  وهذا  ج�شيمة،  وروحية  مادية  وخ�شائر  خطرًيا 

والدولية اإىل التعبري عن اإعجابها بكفاءة اجلي�ش وقدراته االأمنية اال�شتثنائية.

لقد بات املجتمع الدويل يطمئّن ب�شكل وا�شح اإىل ما يقوم به اجلي�ش اللبناين يف 

مواجهة االإرهاب والت�شدي الأهدافه واإف�شال خمططاته، بحيث باتت امل�شاعدات اأ�شبه 

�شاأنها  من  التي  العاملية  االإن�شانية  املهمة  هذه  يف  منها  بّد  ال  باإ�شهامات  تكون  ما 

و�شحة.  واقت�شاد  وثقافة  علم  من  احل�شارية  اإجنازاته  على  واحلفاظ  االإن�شان  حماية 

وي�شتّد  ويزداد حجمها  النار تدور حولنا،  العامل ذلك، وهو يرى كرة  وكيف ال يعرف 

لهيبها، ونحن نرفع ال�شواعد وننجح يف منعها من اأن ت�شقط يف ديارنا مهما اجتهد 

الالعبون؟

العميد علي قان�سو

مدير التوجيه

العمليات النوعية

العدد 130376
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