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�إجناز نوعي

2016
طبع من هذا العدد 72.000 :ن�سخة
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جوالت القائد

ّ
تفقد قائد اجلي�ش قاعدة رياق اجلوية وفوج التدخل الثاين
واللواء اللوج�ستي ،وقد جال يف عد ٍد من املراكز الع�سكرية،
م�ؤكدً ا �أن الأو�ضاع الأمن ّية حتت ال�سيطرة ،و� ّأن اجلي�ش لديه
كامل القدرة على مواجهة الإرهاب ،وحماية اال�ستقرار
الوطني مبعزل عن الظروف املحيطة بالوطن.

24

منا�سبة

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ويف ح�ضوره،
كرمت قيادة اجلي�ش رئي�س الأركان املحال على التقاعد
ّ
اللواء الركن وليد �سلمان ،يف احتفال �أقيم يف مق�صف مبنى
القيادة وح�ضره رئي�س الأركان نّ
املعي حدي ًثا اللواء الركن
حامت مالك ،و�أع�ضاء املجل�س الع�سكري ،وكبار ال�ضباط.
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ا�ستقباالت
الوزير
الرئي�س العماد مي�شال �سليمان
يزور وزير الدفاع الوطني

زار رئي�س اجلمهورية ال�سابق العماد مي�شال �سليمان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري مقبل،
يف مكتبه يف الوزارة ،وبحثا يف الأو�ضاع العامة.

 ...والرئي�س
جنيب ميقاتي

ا�ستقبل الوزير مقبل الرئي�س جنيب ميقاتي يرافقه النائب حممد كبارة يف زيارة جرى خاللها
خ�صو�صا يف مدينة طرابل�س.
�سيما الأمنية
ً
التداول يف الأو�ضاع الراهنة ،ال ّ
و�أعلن الرئي�س ميقاتي �إثر اللقاء ،ب� ّأن الزيارة هي لت�أييد وتثبيت ما يقوم به اجلي�ش على ال�ساحة
ً
حماية للمواطنني ولبنان على كل �أرا�ضيه .وقد
اللبنانية
ّ
تطرقنا � ً
أمنية
أي�ضا �إىل ّ
عدة موا�ضيع� ،أبرزها يتعلق بالق�ضايا ال ّ
ّ
�سيما مو�ضوع املوقوفني ،ومن بينهم �أهلنا يف طرابل�س.
ال ّ
ثمن الرئي�س ميقاتي اجلهود التي يقوم بها
ويف اخلتامّ ،
الوزير مقبل حلماية امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
وختم وزير الدفاع لقاءاته با�ستقبال رئي�س املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي روجيه ن�سنا�س الذي �أطلعه على ما يقوم به من
جهد لتفعيل ن�شاط املجل�س ،كما نقل له دعوة للم�شاركة
يف امل�ؤمتر الذي �سيقام يف اخلام�س من ت�شرين الأول املقبل
برعايـة الرئي�س متام �سالم يف ال�سراي احلكومـي.

وزير الدفاع الوطني
وقائد اجلي�ش
يبحثان �ش�ؤو ًنا
�أمن ّية وع�سكر ّية

اجتمع نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع الوطني �سمري مقبل ،يف
�أوق���ات خمتلفة ،م��ع قائد اجلي�ش
ال��ع��م��اد ج��ان قهوجي ّ
واط��ل��ع منه
على الأو���ض��اع الأمنية يف خمتلف
�سيما يف جرود
املناطق اللبنانية ،ال ّ
عر�سال وبعلبك ،وبع�ض املواقع التي
ّ
حا�سما لبع�ض
تدخل فيها اجلي�ش
ً
الإ�شكاالت.
تطرق البحث �إىل موا�ضيع
كما
ّ
ت��ت��ع� ّ�ل��ق ب��اح��ت��ي��اج��ات اجل��ي�����ش،
بالإ�ضافة �إىل ���ش��ؤون �إداري���ة خا�صة
بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
العدد 376
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ا�ستقباالت
الوزير

وزير الدفاع الإ�سباين
ّ
ويتفقد كتيبة بالده يف اجلنوب
يزور الريزة

ا�ستقبل نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني �سمري
ال�سيد Pedro
مقبل يف مكتبه يف ال��وزارة ،نظريه الإ�سباين
ّ
 Morinesعلى ر�أ���س وف� ٍ�د ع�سكري من كبار امل�س�ؤولني
يف ال���وزارة ،ترافقه ال�سفرية الإ�سبانية ال�سيدة Milagros
 Hernandoوامللحق الع�سكري يف ال�سفارة.
إيجابياُ ،بحثت خالله
و�أعلن الوزير مقبل ب� ّأن اللقاء كان �
ً
الأو�ضاع يف املنطقة ،و�إمكانات تعاون البلدين يف مواجهة
خطر الإره��اب ،بالإ�ضافة �إىل تداعيات النزوح ال�سوري على
تقدمها �إ�سبانيا للم�ساهمة
لبنان ،وامل�ساعدات التي ميكن �أن ّ
يف معاجلة هذه الق�ضية.
ّ
ا�ستهل كلمته بالإعراب عن ا�ستعداد
الوزير  Pedroالذي
بالده مل�ساعدة اجلي�ش اللبناين مبا �أمكن ،وعبرّ عن �سروره
القوات الإ�سبانية التي حتتفل هذا العام
للعودة �إىل لبنان ولزيارة ّ
بالذكرى العا�شرة لوجودها فيه ...وقال�« :أخربين الوزير مقبل
�أن لبنان ممنت للجهود التي تبذلها �إ�سبانيا ،ونحن على علم
� ً
أي�ضا باجلهود التي يبذلها هذا الوطن ل�ضمان �أمنه الذي ي� ّؤثر
جميعا يف �أوروبا».
ب�شكل مبا�شر على �أمننا
ً
وتابع :هناك قناعة لدى البلدين ب��أن الن�ضال من �أجل
وتطور �شعبينا ،هي �أم��ور جتمعنا،
احلرية وال�سالم والعدالة
ّ
ّ
املهمة التي نقوم
�سن�ستمر يف هذا امل�سار ملتزمني بهذه
ونحن
ّ
ّ
بها يف لبنان...
ّ
لتفقد كتيبة
ومن الريزة ،انتقل الوزير الإ�سباين �إىل اجلنوب
ب�لاده العاملة يف �إط��ار الـ«يونيفيل» ،يف قاعدة ميغيل دي
مقر قيادة القطاع ال�شرقي يف �سهل بالط ،يرافقه
�سريفانت�سّ ،
لقوات الـ«يوينفيل»
وفد رفيع و�سفرية �إ�سبانيا والقائد العام ّ
اجلرنال مايكل بريي .وقد كان يف ا�ستقباله قائد القطاع
القوات الدولية اجلرنال الإ�سباين �ألفريدو دي �أغوادو،
ال�شرقي يف ّ

ال�ضباط يف هذا القطاع ،يف ح�ضور قائد قطاع جنوب
وكبار
ّ
الليطاين العميد الركن �شربل �أبو خليل ،حمافظ النبطية
حممود املوىل وفعاليات.

وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل �سفرية الواليات املتّحدة الأمريكية
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني
الأ���س��ت��اذ ���س��م�ير م��ق��ب��ل ،يف
مكتبه يف ال�����وزارة� ،سفرية
الواليات املتّ حدة الأمريكية
ال�سيدة �إل��ي��زاب��ي��ت ريت�شارد
ّ
يرافقها امللحق الع�سكري
ال��ك��ول��ون��ي��ل Ulises V.
.Calvo
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وج��رى خالل اللقاء البحث
��راه���ن���ة ،ويف
يف الأو����ض���اع ال� ّ
امل�������س���اع���دات الأم�يرك��ي��ة
معدات
املرتقبة للجي�ش من
ّ
و�أ���س��ل��ح��ة وذخ��ي�رة وت��دري��ب.
أكدت ال�سفرية ريت�شارد «�أن
و� ّ
�صمود اجلي�ش وما ّ
يحققه على
جبهات القتال يف مواجهة
الإره���اب يحفّ ز بالدها على
متابعة دعمه مبا يلزم».

 ...وال�سفري الرو�سي

ال�سيد الك�سندر
ا�ستقبل ال��وزي��ر مقبل ال�سفري الرو�سي
ّ
زا�سبيكني يرافقه امللحق الع�سكري اجلديد يف ال�سفارة،
وقد متحور البحث حول العقود ّ
املوقعة مع رو�سيا ل�شراء عتاد
و�أ�سلحة للجي�ش بتمويل من هبة املليار دوالر ال�سعودية ،بعدما
أكد الوزير مقبل عقب اللقاء
توقف العمل بهذه الهبة .وقد � ّ
أ� ّنه «�سيهتم مبالحقة ت�أمني احلاجات الالزمة للم� ّؤ�س�سة
ت�ضمنتها العقود املربمة ،يف القريب العاجل».
الع�سكرية والتي ّ

 ...وال�سفري الإيراين

ا�ستقبل الوزير مقبل ال�سفري الإيراين ال�سيد حممد فتحعلي
يرافقه امللحق الع�سكري يف ال�سفارة ،يف زي��ارة بروتوكولية
القوة
متنّ ى خاللها بقاء اجلي�ش اللبناين على ما هو عليه من ّ
والتما�سك واجلهوزية للدفاع عن الوطن واملواطنني وحماربة
التطورات وامل�ستجدات
الإرهاب .وجرى خالل اللقاء البحث يف
ّ
أكد ال�سفري الإي��راين يف ختامه � َّأن
املحلية وال
إقليمية ،وقد � ّ
ّ
ّ
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية تقف �إىل جانب لبنان بوحدته
و�سيادته وا�ستقالله...

 ...وال�سفرية القرب�صية

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني �سمري مقبل ال�سفرية القرب�صية
ال�سيدة كر�ستينا راف��ت��ي ،وبحث معها يف الأو���ض��اع على
واالقليمية ،بالإ�ضافة �إىل التعاون الع�سكري
املحلية
ال�ساحتني
ّ
ّ
بني البلدين.
وقال الوزير مقبل بعد اللقاء �إنه متّ تقومي الق�ضايا التي كانت
مدار بحث مع نظريه القرب�صي كري�ستوفورو�س فوكايد�س
خالل الزيارة الأخرية التي قام بها لقرب�ص.

 ...وم�ست�شار وزارة الدفاع
الربيطانية ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني م�ست�شار وزارة الدفاع الربيطانية
ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط اللواء توما�س بيكيت يرافقه ال�سفري
ال�سيد هوغو �شورتر وامللحق الع�سكري يف ال�سفارة.
الربيطاين
ّ
املحلية
الراهنة على ال�ساحتني
ّ
وقد جرى عر�ض �شامل للأو�ضاع ّ
امللحة يف هذه املرحلة.
إقليمية ،وحلاجات اجلي�ش اللبناين
وال
ّ
ّ
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ا�ستقباالت
الوزير
 ...واملم ّثلة ال�شخ�صية للأمني العام للأمم املتّحدة

اجتمع وزير الدفاع الوطني �سمري مقبل مع ّ
املمثلة ال�شخ�صية
للأمني العام للأمم املتّ حدة يف لبنان ال�سيدة �سيغريد كاغ يف
�سيما
الراهنة وال ّ
مكتبه يف الوزارة ،وبحث معها يف الأو�ضاع ّ
أمنية منها.
ال ّ
ؤك ًدا �أ ّنها
ونوه الوزير مقبل عقب االجتماع «بالن�شاطات التي تقوم بها ال�سيدة كاغ مل�صلحة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ولبنان ،م� ّ
ّ
�أبدت كل االهتمام بتلبية حاجات اجلي�ش».
من جهتهاّ ،نوهت ال�سيدة كاغ ب�أداء اجلي�ش اللبناين على م�ستويي القيادة والعنا�صر ،وقالت« :نحن ندين لهم بالكثري،
ّ
أي�ضا على �صعيد املجتمع الدويل» .ولفتت �إىل �أنه «متّ
لي�س على �صعيد لبنان فح�سب ،بل � ً
تتعلقان ب�ضمان
التطرق �إىل م�س�ألتني
ّ
ا�ستمرار اجلي�ش اللبناين يف القيام بالعمل املمتاز الذي ي�ضطلع به .الأوىل ترتبط مبطالبه ،وهي مطالب حمددة ومتوا�ضعة و�ضرورية
مهماته ويف احل�صول على الدعم الكامل...
ميكن تلبيتها»� .أما امل�س�ألة الثانية ،فهي �أهمية ا�ستمراره يف �أداء
ّ

القوات امل�س ّلحة الأندوني�سية مع وفد
 ...وقائد ّ

ّ
امل�سلحة الوطنية الأندوني�سية
القوات
ا�ستقبل الوزير مقبل قائد ّ
اجلرنال غاتوت نورمانتيو  Gatot Nurmantyoعلى ر�أ�س وفد
ع�سكري ،وجرى خالل اللقاء البحث يف الأو�ضاع العامة يف
لبنان واملنطقة.
و�أثنى الوزير مقبل على جهود الوحدة الأندوني�سية العاملة
أهمية
�ضمن قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،م� ّ
ؤك ًدا � ّ
تعزيز العالقات الثنائية بني اجلي�شني اللبناين والأندوني�سي ملا
فيه م�صلحة البلدين ال�صديقني.

قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
 ...وقائد ّ

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني �سمري مقبل قائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اجل�نرال مي�شال مايكل ب�يري ،يف
ح�ضور العميد الركن حممد جانبيه نائب رئي�س الأركان
ومن�سق احلكومة لدى الـ«يونيفيل» ،يف زيارة هي
للعمليات
ّ
ّ
مهماته اجلديدة.
الأوىل لبريي بعد ت�سلمه
ّ
ّ
التطرق �إىل ع� ّ�دة نقاط تتعلق بعمل
وج��رى خالل اللقاء
ّ
الـ«يونيفيل» يف جنوب لبنان.

 ...ووزير ال�صحة

ا�ستقبل الوزير مقبل وزير ال�صحة العامة النائب وائل �أبو فاعور،
ّ
املحلية.
التطورات
وبحثا يف
ّ
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ا�ستقباالت
القائد

�سفرية هولندا

قائد اجلي�ش ي�ستقبل �سفراء

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف
الريزة� ،سفرية هولندا ال�سيدة  ،Hester Somsenوبحث معها
يف الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة ،وعالقات التعاون بني
اجلي�شني اللبناين والهولندي.
ويف ال�سياق نف�سه ،ا�ستقبل العماد قهوجي ،ال�سفري الإيراين
ال�سيد حممد فتحعلي يرافقه امللحق الع�سكري العقيد
حممد ر�ضا مريزائي ،وال�سفري امل�صري الدكتور حممد بدر الدين
م�صطفى زايد يرافقه امللحق الع�سكري العقيد ح�سام الدين
حم�سن علي ح�سن ،و�سفري جمهورية باك�ستان ال�سيد Aftab
 Ahmad Kawkarيرافقه امللحق الع�سكري العقيد حممد
يو�ساف ماليك.

ال�سفري الإيراين

ال�سفري امل�صري

ال�سفري الباك�ستاين
العدد 376
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ا�ستقباالت
القائد
 ...وقائد القوات امل�س ّلحة الأندوني�سية

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد القوات
ّ
امل�سلحة الوطنية الأندوني�سية اجلرنال Gatot Nurmantyo
على ر�أ���س وفد ع�سكري مرافق .وجرى البحث يف الأو�ضاع
ّ
تتعلق بالتعاون
العامة يف لبنان واملنطقة ،ويف موا�ضيع
مهمات
الع�سكري والأمني بني جي�شي البلدين ،بالإ�ضافة �إىل
ّ
الوحدة الأندوني�سية العاملة �ضمن قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة.

ووفدا من وزارة
ً ...
اخلارجية الأمريكية لل�ش�ؤون ال�سيا�سية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش نائب وزير اخلارجية الأمريكية لل�ش�ؤون
ال�سيا�سية ال�سيد  Thomas Shannonعلى ر�أ�س ٍ
وفد مرافق ،يف
وتطرق
ح�ضور �سفرية الواليات املتّ حدة ال�سيدة �إليزابيت ريت�شارد.
ّ
البحث �إىل الأو�ضاع العامة ،وبرنامج امل�ساعدات الأمريكية
املقررة للجي�ش اللبناين.
ّ

 ...وم�ست�شار وزارة الدفاع
الربيطان ّية ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش يف مكتبه ،م�ست�شار وزارة الدفاع
الربيطانية ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط ال�سيد Thomas Beckett
على ر�أ���س وف� ٍ�د مرافق ،يف ح�ضور ال�سفري .Hugo Shorter
وبحث املجتمعون يف الأو�ضاع اللبنانية والإقليمية بالإ�ضافة
خ�صو�صا برنامج
�إىل عالقات التعاون بني جي�شي البلدين،
ً
املقدمة للجي�ش اللبناين يف جمال �ضبط
امل�ساعدات الربيطانية ّ
الربية.
احلدود ّ

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

ا�ستقبل العماد قهوجي �أمني عام املجل�س الأعلى اللبناين-
ال�سوري الأ�ستاذ ن�صري خوري وبحث معه يف الأو�ضاع على احلدود
اللبنانية – ال�سورية.
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ونوا ًبا
ّ ...

ا�ستقبل قائد اجلي�ش النّ واب ال�سادة� :أنطوان �سعد وهرني حلو،
اجلميل يرافقه املحامي �سا�سني �سا�سني.
مروان حمادة ،و�سامي
ّ
التطورات الراهنة والأو�ضاع العامة يف البالد.
وتناول البحث
ّ

النائب مروان حمادة

النائبان �أنطوان �سعد وهرني حلو

النائب �سامي اجلم ّيل

 ...ووزير ال�صحة العامة

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه ،وزير ال�صحة
العامة النائب وائل �أبو فاعور وعر�ض معه �آخر امل�ستجدات.

 ...ونقيب �أطباء بريوت

ا�ستقبل العماد قهوجي نقيب �أطباء بريوت الربوف�سور رميون
�صايغ على ر�أ�س ٍ
وفد مرافق.
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ا�ستقباالت
القائد
 ...ووفو ًدا دين ّية

ا�ستقبل العماد قهوجي ،املعتمد البطريركي يف رو�سيا املطران نيفون �صيقلي ،وراعي �أبر�شية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم
وفدا من جمعية امل�شاريع اخلريية الإ�سالمية برئا�سة
الأرثوذك�س املطران �أنطونيو�س ال�صوري ،والأب �إرميا ّ
عزام .كما ا�ستقبل ً
ال�شيخ ح�سام الدين قراقرية.
وفد من
جمعية
امل�شاريع
اخلريية
الإ�سالمية

املعتمد
البطريركي
يف رو�سيا

 ...وفاعليات
بلدية

وفدا من املجل�س البلدي لبلدة عندقت برئا�سة املهند�س عمر
ا�ستقبل قائد اجلي�ش يف مكتبه يف الريزةً ،
ٍ
م�سعود ،ورئي�س بلدية البرية – عكار ال�سيد حممد وهبي مع وفد من �أع�ضاء املجل�س البلدي وخماتري البلدة.

وفد من
املجل�س
البلدي
لبلدة
عندقت

رئي�س
بلدية
البرية -
عكار
مع وفد

...ووفو ًدا

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

ال�سيد
دودو العبد
والإعالمية
غادة عيد
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الفنانة
جنوى كرم
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ا�ستقباالت
رئي�س الأركان
قائد القوات ال ّربية الغان ّية

رئي�س بعثة مراقبة الهدنة
التابعة للأمم املتحدة

نائب رئي�س مكتب التعاون
الدويل يف اجلي�ش ال�صيني

قائد ق ّوات الأمم املتّحدة

امللحق الع�سكري الرو�سي

امللحق الع�سكري الباك�ستاين

النائب الوليد ّ
�سكرية

 ...وفاعليات بلدية

وفودا بلدية �أعربت عن تقديرها دور
التقى رئي�س الأركانً ،
و�ضمت الوفود :رئي�س
اجلي�ش يف احلفاظ على الأمن واال�ستقرارّ ،
ٍ
بلدية العقيبة ال�سيد جوزف الدكا�ش مع وفد من املجل�س
ال�سيد ملحم البنّ ا مع ٍ
وفد مرافق،
البلدي ،ورئي�س بلدية �شارون
ّ
فيا�ض مع وفد من �أع�ضاء
ورئي�س بلدية بكيفا ال�سيد فا�ضل ّ
املجل�س البلدي.
16
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وفود ع�سكرية
لدى رئي�س الأركان
ال�سابق و�شخ�صيات

ا�ستقبل رئي�س الأرك���ان
ال�سابق اللواء الركن وليد
�سلمان ،يف مكتبه يف الريزة،
الغانية
الربية
قائد القوات
ّ
ّ
ال���ل���واء Obed Boamah
 Akwaعلى ر�أ�س وفد مرافق،
وج��رى البحث يف العالقات
الثنائية بني جي�شي البلدين،
وم��ه� ّ�م��ة ال���وح���دة ال��غ��ان� ّ�ي��ة
قوات الأمم
العاملة يف �إطار ّ
املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان.
وا�ستقبل ال��ل��واء الركن
�سلمان رئي�س بعثة مراقبة
الهدنة التابعة للأمم املتحدة
 UNTSOال��ل��واء Arthur
 David Gawnيرافقه عدد
م��ن ال�ضباط امل�ست�شارين.
كما ا�ستقبل نائب رئي�س
مكتب ال��ت��ع��اون ال���دويل يف
اجلي�ش ال�صيني اللواء HU
ٍ
وف��د ع�سكري،
على ر�أ����س
حيث ج��رى البحث يف �سبل
تفعيل التعاون الع�سكري
ب�ي�ن اجل��ي�����ش�ين ال��ل��ب��ن��اين
وال�صيني.
وال��ت��ق��ى رئ��ي�����س الأرك����ان
��وات الأمم املتّ حدة
ق��ائ��د ق� ّ
امل���ؤق��ت��ة يف ل��ب��ن��ان ال��ل��واء

رئي�س
بلدية
العقيبة
مع وفد

مايكل ب�يري وب��ح��ث معه
يف �سبل تفعيل التعاون بني
اجلي�ش والـ«يونيفيل» .كما
ٍ
كل من امللحق
عر�ض مع
الع�سكري الرو�سي العقيد
،Ratmir
Gabbasov
وامل����ل����ح����ق ال��ع�����س��ك��ري
الباك�ستاين العقيد حممد
يو�ساف مايك� ،سبل تفعيل
التعاون الع�سكري.
كذلك ،ا�ستقبل النّ واب
�سكرية،
ال�����س��ادة :ال��ول��ي��د
ّ
�أن��ط��وان �سعد و�أم�ي�ن وهبه،
خالد زهرمان ون�ضال طعمه،
وب��ح��ث معهم يف الأو���ض��اع
الراهنة .والتقى اللواء الركن
�سلمان �أي���ً��ض��ا وزي��ر ال�صحة
العامة النائب وائل �أبو فاعور،
والأم�ير جميد طالل �إر�سالن
مع وفد.
وم��ن ز ّواره ،ن��ائ��ب رئي�س
احلزب التقدمي اال�شرتاكي
الأ�ستاذ دري��د ياغي ،رئي�س
ملتقى الت�أثري امل��دين ال�سيد
ّ
ال�سقال يرافقه الدكتور
فهد
ن�����زار الأع��������ور ،اخل���ب�ي�ر يف
ال�سيا�سات العامة الدكتور
زياد ال�صايغ ،وفد من رابطة
ّ
امل�سلحة،
ق��دام��ى ال��ق��وات
وعائلة النقيب ال�شهيد فرا�س
احلكيم.

النائبان �أنطوان �سعد و�أمني وهبه

النائبان خالد زهرمان ون�ضال طعمه

وزير ال�صحة العامة
النائب وائل �أبو فاعور

الأمري جميد طالل �إر�سالن
مع وفد

نائب رئي�س احلزب التقدمي الإ�شرتاكي

رئي�س ملتقى الت�أثري املدين

الدكتور زياد ال�صايغ

وفد من رابطة قدامى القوات امل�س ّلحة

رئي�س
بلدية
بكيفا

رئي�س
بلدية
�شارون
مع وفد

مع وفد
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ن�شاطات
القيادة
قائد اجلي�ش يرت�أ�س اجتماع اللجنة العليا
لإدارة م�شروع التعاون الع�سكري  -املدين
مع ال�سلطات الهولندية

تر�أ�س قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف الريزة ،اجتماع
اللجنة العليا لإدارة م�شروع تعاون ع�سكري  -مدين مع
ال�سلطات الهولندية ،يف ح�ضور ال�سفرية الهولندية ال�سيدة
ّ
وممثلني عن بع�ض الدول والهيئات غري
،Hester Somsen
احلكومية امل�شاركة يف برنامج التعاون الع�سكري – املدين
.CIMIC
وقد ُعر�ضت خالل االجتماع الن�شاطات التي متّ تنفيذها من
امل�شروع ،والن�شاطات املرتقبة للمرحلة املقبلة وفق احلاجات
والأولويات .وقد ز ّود العماد قهوجي �أع�ضاء اللجنة توجيهاته،
أهمية الربنامج على ال�صعيد الوطني ودعم جهود
م� ّ
ؤك ًدا � ّ
اجلي�ش يف مكافحة الإرهاب ،وانعكا�ساته الإيجابية على
خ�صو�صا يف الأماكن
�أو�ضاع املواطنني وجم��االت التنمية،
ً
النائية� ،إىل جانب �إ�سهامه يف تعزيز العالقة بني ال�شعوب
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توجه قائد اجلي�ش بال�شكر
ال�صديقة وال�شعب اللبناين .كما ّ
�إىل ال�سلطات الهولندية وجميع الدول والهيئات امل�شاركة يف
الربنامج املذكور.

جوالت
القائد
ّ
تفقد قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،قاعدة رياق اجلوية وفوج
التدخل الثاين واللواء اللوج�ستي ،وقد
جال يف عد ٍد من املراكز الع�سكرية،
ّ
واطلع على �سري العمل فيها معط ًيا
توجيهاته.

قائد اجلي�ش
ّ
يتفقد قاعدة رياق
اجلو ّية وفوج
التدخل الثاين
واللواء اللوج�ستي
يف قاعدة رياق وفوج التدخل الثاين

خالل لقائه بال�ضباط والع�سكريني يف
قاعدة رياق اجلوية وفوج التدخل الثاين،
ن��وه العماد قهوجي بجهود الوحدات
ّ
الع�سكرية للحفاظ على ا�ستقرار
أك��د � ّأن
املنطقة وطم�أنة مواطنيها ،و� ّ
�أولوية اجلي�ش يف ّ
ظل الأزمات املتالحقة
التي ي�شهدها العامل العربي وال�صراعات
الدولية والإقليمية على �أر���ض��ه ،هي
حماية لبنان وحت�صينه من خمتلف
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�سيما خطر الإره���اب
الأخ���ط���ار ،وال ّ
ّ
وخمططاته الإجرامية.
و�شدد القائد على � ّأن اجلي�ش مي�سك
ّ
متاما بزمام املبادرة على جميع الأرا�ضي
ً
اللبنانية� ،سواء عرب الأم��ن اال�ستباقي
ّ
التدخل العمالين املبا�شر ،ل�ضرب
�أو
التنظيمات الإره��اب� ّ�ي��ة على احل��دود
والق�ضاء على �شبكاتها و�أف��راده��ا يف
ال��داخ��ل .و�أ���ش��ار �إىل � ّأن ما يح�صل من
ً
إطالقا على
حملية ،لن ي� ّؤثر �
جتاذبات
ّ
دور اجل��ي�����ش يف
�صون وحدة الوطن
وم����ؤ� ّ���س�������س���ات���ه،
واحل����ف����اظ على
اال�ستقرار الأمني
الذي يعترب ركيزة
االقت�صاد الوطني.
وخ����ت����م ق���ائ���د
��ي���ا
اجل��ي�����ش داع� ً
ال��ع�����س��ك��ري�ين
�إىل اال���س��ت��ث��م��ار
الأق�صى للو�سائل
واملعدات املتوافرة،
ّ
وت����ك����ث����ي����ف
ال��ت��دري��ب النوعي
ل���رف���ع م�����س��ت��وى
ج���ه���وزي���ت���ه���م
القتالية ،الفتً ا �إىل
� ّأن جهد القيادة
حاليا على
ين�صب
ً
ت����أم�ي�ن ط��ائ��رات

وطوافات حديثة للجي�ش ،بالإ�ضافة �إىل
ّ
املزيد من الأ�سلحة الثقيلة والأعتدة
تعزز قدراته
املتطورة التي من �ش�أنها �أن ّ
ّ
القتالية واللوج�ستية.

 ...ويف اللواء اللوج�ستي

يف وقت الح��قّ ،
تفقد العماد قهوجي
اللواء اللوج�ستي يف كفر�شيما ،حيث
ج��ال يف مديرياته و�أق�����س��ام��هّ ،
واط��ل��ع
ع��ل��ى ���س�ير ال��ع��م��ل يف م�����ش��اغ��ل��ه .ثم

اجتمع بال�ضباط والع�سكريني وز ّودهم
التوجيهات الالزمة.
وق��د �أثنى قائد اجلي�ش على اجلهود
ال��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا ال���ل���واء ل��ل��ح��ف��اظ على
�صالحية الأع��ت��دة والأ�سلحة املتوافرة
ّ
لدى اجلي�ش ،وت�أمني اال�ستثمار الأق�صى
أهمية التكامل بني
لها،
ّ
م�شد ًدا على � ّ
اجلهوزية اللوج�ستية والإدارية للوحدات
الع�سكرية ،و�ضرورة مواكبة امل�ساعدات
ّ
تباعا بالتدريب
يت�سلمها اجلي�ش
التي
ً
وال�صيانة الالزمتني.
م��ه��م��ات امل��ؤ���س�����س��ة
وع��ل��ى ���ص��ع��ي��د
ّ
الع�سكريةّ ،نوه قائد اجلي�ش بالعملية
النوعية الدقيقة واالحرتافية التي نفّ ذتها
ّ

قوة من مديرية املخابرات (،)2016/9/22
ّ
و� ّأدت �إىل توقيف «�أم�ي�ر داع�����ش» يف
خميم ع�ين احل��ل��وة ،م��ا جنّ ب البالد
ّ
تفجريات دموية
كان املوقوف مع
�شبكة تابعة له
ب�صدد تنفيذها يف
العديد من املناطق
اللبنانية.
وخ��ت��م ال��ع��م��اد
ؤك� ً�دا
قهوجي م �� ّ
�أن الأو������ض�����اع
أم���ن���ي���ة حتت
ال
ّ
ال�����س��ي��ط��رة ،و�أن

اجلي�ش لديه كامل القدرة على مواجهة
الإره����اب ،وحماية اال�ستقرار الوطني
مبعزل عن الظروف املحيطة بالوطن.
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ترقية

ترقية
العميد الركن
حامت اّ
ملك
�إىل رتبة لواء ركن
وتعيينه
رئي�سا للأركان
ً
رئي�سا للأركان.
وعينّ
ُر ّق َي العميد الركن حامت ملاّ ك �إىل رتبة لواء ركنُ ،
ً
ويف ما يلي نبذة عن �سريته الذاتية:
• ولد يف حارة جندل – ق�ضاء ال�شوف بتاريخ .1959/10/16
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط بتاريخ .1978/6/12
• ّ
ّ
تخرج من الكلية احلربية برتبة مالزم اعتبا ًرا من  ،1980/8/1وتد ّرج يف الرتقية
• ّ
حتى رتبة لواء ركن اعتبا ًرا من .2016/9/30
جامعية يف العلوم الع�سكرية ،ويتقن اللغتني الفرن�سية والإنكليزية.
• حائز �إجازة
ّ
عدة دورات درا�سية يف الداخل ،ويف فرن�سا والأردن واجلمهورية العربية ال�سورية.
• تابع ّ
• تولىّ وظائف قياد ّية خمتلفة منها� :آمر �سرية ،رئي�س فرع ،قائد مقر عام منطقة،
رئي�س ق�سم يف منطقة ،قائد منطقة اجلنوب بالوكالةٍ ،
قا�ض منفرد يف منطقتي بريوت
واجلنوب ،رئي�س هيئة �ش�ؤون التوجيه والإعالم الع�سكري.
• حائز الأو�سمة الآتية :الوحدة الوطنية ،فجر اجلنوب ،اال�ستحقاق اللبناين من
الف�ضية ،الأرز الوطني
الدرجات الأوىل والثانية والثالثة ،التقدير الع�سكري من الدرجة
ّ
من رتبة فار�س ،امليدالية التذكارية للم�ؤمترات للعام  ،2002الفخر الع�سكري من الدرجة
الف�ضية ،الأرز الوطني من رتبة �ضابط ومكافحة الإرهاب.
ّ
مرات.
• حائز تنويه العماد قائد اجلي�ش وتهنئته ّ
عدة ّ
• مت�أهل من ال�سيدة يا�سمني ملاّ ك وله ثالثة �أوالد.
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منا�سبة
متوج ًها �إىل ال��ل��واء الركن
و�أ���ض��اف
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ويف ح�ضوره،
ّ
�سلمان:
كرمت قيادة اجلي�ش رئي�س الأركان املحال على التقاعد
ّ
لقد كان من ح�سن حظ القيادة� ،أن
اللواء الركن وليد �سلمان ،يف احتفال �أقيم يف مق�صف مبنى القيادة وح�ضره رئي�س الأركان
نّ
معا خالل املرحلة ال�سابقة ،هذه
املعي حدي ًثا اللواء الركن حامت مالك ،و�أع�ضاء املجل�س الع�سكري ،وكبار ال�ضباط.
نعمل ً
املرحلة التي واجه فيها اجلي�ش �أ�صعب
التحديات منذ ت�أ�سي�سه ،فلبنان كان
�أم��ام �أخطر هجمة �إرهابية حاولت
اجتياح ح��دوده ال�شمالية وال�شرقية،
فيما كان الو�ضع الداخلي يغلي على
ن��ار الع�صبيات الفئوية والتعقيدات
ال�سيا�سية وجنون ال�صراعات الإقليمية،
لكنّ نا يف مقابل ذل���ك ،مل ن�سمح
ّ
تت�سلل حلظة �إىل
لكلمة الي�أ�س �أن
ال�تردد �أن جتد لها
نفو�سنا ،ولكلمة
ّ
مكا ًنا يف قامو�سنا ،بل �صربنا و�صمدنا
و�سهرنا ،وجت� ّ�رع��ن��ا ك ��أ���س التجارب
ومرها ،فكانت النتيجة �أن حافظنا على متا�سك
كلمة العماد قهوجي
بحلوها ّ
ثم �ألقى العماد قائد اجلي�ش وانت�صرنا على الإرهاب يف �أكرث من معركة وموقعة
افتتح االحتفال بالن�شيد الوطنيّ ،
بطولية ،وبالتايل حمينا الوطن ومنعنا ا�ستدراجه �إىل حروب
اجلي�ش كلمة ا�ستهلها بالقول:
احلد املعقول من عمل م�ؤ�س�سات الدولة،
لنكرم رفيق ال�سالح ،اللواء اجلوار ،وحافظنا على
نلتقي اليوم يف هذا احلفل العائلي
ّ
ّ
الركن وليد �سلمان لإحالته على التقاعد ،وهو من دون �أدنى على الرغم من ا�ستمرار ال�شغور الرئا�سي لنحو �سنتني ون�صف.
ّ
وتابع قائلاً :
مكر ًما يف �ضمري اجلي�ش ووجدان ع�سكرييه
�شك� ،سيبقى
ّ
�ست لها
امل�شرفة ماثلة �أمام العيون ،كيف
كافة ،و�ستبقى م�سريته
كر َ
�أيها ال�صديق العزيزّ � ،إن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية التي ّ
ّ
ال ،وهو الذي �أم�ضى ثال ًثا و�أربعني �سنة من الت�ضحية والعطاء يف �أغلى �سنوات العمر ،و�أعطيتها ّ
كل جهدك ووقتك ،وعملت
خدمة هذه امل�ؤ�س�سة ،مقاتلاً
وتقدمها مبنتهى التفاين والإخال�ص ،لن
�صلبا يف امليدان ،وم�س� اًؤول فاعلاً يف من �أجل رفعتها
ّ
ً

تكرم اللواءالركن �سلمان
قيادة اجلي�ش ّ

العماد قهوجي:
امل�ؤ�س�سة �ستبقى بيتك وعائلتك
والأمانة يف يد خري خلف خلري �سلف

ّ
للكلية احلربية ،ن�ش�أت على
وقائدا مميزًا
مديرية املخابرات،
ً
رئي�سا للأركان
ثم
ً
يديه العديد من دورات تالمذة ال�ضباطّ ،
بتحمل امل�س�ؤولية
لنحو خم�س �سنوات� ،أثبت خاللها جدارته
ّ
القيادية ،و�أغنى اجلي�ش بعلمه وخربته وثقافته وفكره ،ف�ألف
�شكر لك �أ ّيها الرفيق العزيز.
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تكون � اّإل كما عهدتها ،امل�ؤ�س�سة الوطنية الأوىل التي نفتخر
جميعا وي�ضعون
نحن باالنتماء �إليها ،ويعتز بها اللبنانيون
ً
ّ
كل مفرتق
كامل ثقتهم ب�أدائها ودوره��ا الإن��ق��اذي عند
وكن على ثقة ب�أنها �ستبقى بيتك الدافئ وعائلتك
خطري.
ْ
ّ
معا،
املخل�صة ،و�ستظل �أمينة على النهج ال��ذي �أر�سيناه ً

ً
حفاظا على �إرثها الع�سكري والوطني ،ووفا ًء لدماء �شهدائها
وجرحاها الأب��ط��ال ،كما لت�ضحيات رجالها يف خمتلف
امليادين واحلقول.
وختم كلمته بالقول:
�أمانتك اليوم يف يد رئي�س الأرك��ان اجلديد اللواء الركن
ٍ
خلف خلري �سلف ،فهنيئً ا
حامت ملاّ ك ،الذي �أرى فيه خري
ّ
وكل التوفيق والنجاح لك يف حياتك
له بتو ّليه هذا املن�صب،
اً
ر�سول للجي�ش يف املوقف ال�شجاع والكلمة ال�سواء.
العامة،
ّ
ّ
درعا
بعد ذلك� ،سلم العماد قهوجي للواء الركن �سلمان ً
تكرمييا ،عربون تقدير مل�سريته الطويلة يف خدمة امل� ّؤ�س�سة.
ً

كلمة اللواء الركن �سلمان

بدوره قال اللواء الركن �سلمان:
�سيدي العماد ،ح�ضرة ال�ضباط
تهيبت املوقف لدى كتابة
بادئ ذي بِدء �أو ُّد �أن �أعرتف �أنني ّ

هذه الكلمات القالئل التي �إن عبرّ ت ،فهي تعبرّ عن م�شاعر
ٍ
ومكنونات ح ِف َل بها تاريخ من اخلدمة الع�سكرية على
ٍ
ثالث و�أربعني �سنة بالتمام والكمال يف م�ؤ�س�سة ال�شرف،
مدى
م�ؤ�س�سة العنفوان ،م�ؤ�س�سة الكرامة الوطنية .هذه امل�ؤ�س�سةُ
ِّ
وه َبني �إياه
التي �أعطيتها من كياين ووجداين ،ومن
كل ما َ

ٍ
قدرات و�إمكانات ...وهي الوفية التي مل
الله عزَّ وجل من
ُ
ِ
يوما يف حفظ كرامتي ومعنوياتي ،فح�ضنتني كما
تبخل ً
ِ
حت�ضن جميع �ضباطها ورتبائها و�أفرادها وموظفيها املدنيني،
كال ّأم احلنون...
و�أ�ضاف قائلاً :
يف هذه املنا�سبةّ � ،أود �أن �أو�صي الزمالء ال�ضباط ،احلا�ضرين
منهم والغائبني ،ببذلِ الغايل والنفي�س يف �سبيل احلفاظ على
ٍ
تهديد كان ،وبالتايل احلفاظ
هذه امل�ؤ�س�سة و�صونها من �أي
على وطننا احلبيب وحمايته من جميع ال�شرور ،كي يبقى
منار ًة فريد ًة يف ال�شرق ...فحذارِ من الرتاخي والإهمال والتبعية
ٍ
ّ
وعندئذ
فكلها تودي بنا �إىل الهاوية،
واالرتهان واالنق�سامات،
يلعننا التاريخ وتلعننا الأجيال التي �ست�أتي بعدنا...
�سيدي العماد ،لن � َ
ريا ،ولكن �أود � ْأن
أطيل
َ
الكالم كث ً
ِّ
أتوجه �إليكم بجزيل ال�شكر واالمتنان على كل ما بذلتموه
� ّ
�شخ�صيا،
من جهود من �أجل م�ؤ�س�سة اجلي�ش ،ومن �أجلي
ً
معا يف املدر�سة احلربية،
فرِحلتي معكم بد�أت عندما كنّ ا ً
ثم يف الدورة الت�أ�سي�سية يف الواليات املتحدة
زميلني و�صديقنيَّ ،
ٍ
ٍ
ٍ
تبو�أمت ُ�س ّدة
الأمريكية ...ث� ّ�م ،وبعد رحلة طويلة و�شاقة ّ
امل�س�ؤولية على ر�أ���س امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،فكان يل �شرف
ٍ
كقائد
اخلدمة حتت قيادتكم املبا�شرة كمدير للتعليم ،ثم
ّ
ٍ
كرئي�س لأركان اجلي�ش على
ثم
للكلية احلربية ،ومن ّ
ِ
ونيف.
مدى
خم�س �سنوات ّ
� ّإن التعاون والت�آخي اللذين �سادا بيننا طوال تلك الفرتة،
منوذجا ُيحتذى على �صعي ِد عمل امل�ؤ�س�سات ،وكان
كانا
ً
بعيدا من
لذلك الأثر البالغ يف وحدة القيادة و�إبقاء اجلي�ش
ً

التجاذبات واملهاترات...
�وج��ه ال��ل��واء ال��رك��ن �سلمان بال�شكر �إىل
ويف اخل��ت��ام ،ت� ّ
توجه �إىل خلفه
العماد قهوجي
ً
متمنيا له ال�صحة ...كما ّ
لاّ
متمنيا له التوفيق يف عمله ...واختتم
اللواء الركن م ك
ً
االحتفال بقطع قالب حلوى وتبادل الأنخاب.
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�إعداد :نينا عقل خليل

قائد اجلي�ش يف ع�شاء دورة :1982
�أبعدنا كرة ال ّنار عن لبنان
والو�ضع الداخلي حتت ال�سيطرة
�أقام �ض ّباط دورة «املالزم �أول ال�شهيد عفيف
ع�شاء �ساه ًرا يف نادي ال�ضباط -جونيه،
معيقل»
ً
ح�ضره قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
املدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم
ب�صبو�ص ،املدير لعام للأمن العام اللواء عبا�س
ابراهيم ،مدير عام الدفاع امل��دين العميد
رميون خطار ،رئي�س الأرك��ان اللواء الركن
وليد �سلمان� ،أع�ضاء املجل�س الع�سكري ،مدير
املخابرات العميد الركن كميل �ضاهر ،و�ضباط
من الدورة مع عقيالتهم.

قائد اجلي�ش:
�أبعدنا كرة النّار عن لبنان

اع��ت�بر ال��ع��م��اد قهوجي يف كلمته
�أن دورة  1982هي من دورات النخبة يف
اجلي�ش ،وق��ال� :أن��ا فخور بلقائكم،

�ضباط دورة الــ 1982دورة املالزم �أول عفيف
معيقل ،رحمه الله ،فهو �إب��ن دورتنا
ً
رابطا �آخر
(دورة  ،)1976وهذا ما �أوجد
دائما
بينها وبني دورتكم .لقد كنت
ً
أ�صر على اللقاءات العائلية اجلميلة،
� ّ
�ضباط ال��دورات والوحدات والقطع
بني ّ
ت�ستمر
يهمنا �أن
و�أف��راد عائالتهم� ،إذ
ّ
ّ
ال��ع�لاق��ات بينها متينة ومتوا�صلة.
و�أ�ضاف� :أريد �أن �أقول كلمة من القلب،
�أعتقد � ّأن دورة الــ 82من �أف�ضل دورات
احل�سا�سة
اجلي�ش ،فمعظم امل��راك��ز
ّ
يف اجلي�ش والأج��ه��زة الأمنية ي�شغلها
�ضباط من ه��ذه ال���دورة ...و�إذ ن� ّ�وه ب�أن
أمنية
اجلي�ش قد رفد معظم الأجهزة ال ّ
ّ
ورحب مبدير عام قوى
ب�ضباط
جملنيّ ،
الأمن الداخلي ،ومدير عام الأمن العام،
رحب
ومدير عام الدفاع امل��دين ،كما ّ
� ً
أي�ضا ب�أع�ضاء املجل�س الع�سكري.

ويف نظرة �إىل ���ش��ؤون الأم��ن يف لبنان
واملنطقة ،ق��ال :تعرفون � ّأن املنطقة
ال��ت��ك��ه��ن
حت���ت��رق ،وال مي���ك���ن
ّ

مب�ستقبلها ومبا �ست�ؤول �إليه احلروب
لكن الأه� ّ�م بالن�سبة
امل�شتعلة فيها،
ّ
�إلينا �أننا متكنّ ا من �إبعاد كرة النار
عن لبنان بف�ضل جهودكم وجهود
ؤك��د
جميع
ال�ضباط والع�سكريني .و�أ� ّ
ّ
لكم �أن الو�ضع الداخلي حتت ال�سيطرة،
حتما قادة الأجهزة
وي�شاركني يف ذلك
ً
أمنية .نحن ن�سيطر على الو�ضع ول�سنا
ال ّ
خائفني من �أي �شي ،وه��ذا ال يعني �أن
احل��رب انتهت لأن اجل��رح ال�سوري ما
زال ينزف وتداعياته ت� ّؤثر علينا ،لكني
�أعود و�أطمئنكم ب� ّأن الو�ضع مم�سوك
ٍ
ح��د ك��ب�ير .وب��الإم��ك��ان القول
�إىل
�إننا من �أف�ضل دول العامل يف مواجهة
الإرهاب ،وذلك باعرتاف الدول الأجنبية
وال�صديقة التي تواجهه وتتعاون معنا.
�أطمئن اجلميع � ً
أي�ضا �أن و�ضع اجلي�ش
أمنية ممتاز ،بعد �أن ّ
حققت
والأجهزة ال ّ
�إجنازات كبرية يف مكافحة الإرهاب،
ما جعلها مو�ضع ثقة ال��دول ال�صديقة
التي �سارعت �إىل تقدمي امل�ساعدات لنا.
وقال قائد اجلي�ش � ّإن معظم دول العامل
من�شغلة مب�شاكلها الداخلية وال تعري
انتباها �إىل وطننا ال�صغري ،لذلك يجب
ً
�أن نعتمد بالدرجة الأوىل على �أنف�سنا
يف الدفاع عن بلدنا ،و�أنا �أدعو جميع
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ريا� ،أهنّ ئكم على ح�سن تنظيم
�أخ ً
ه��ذا ال��ل��ق��اء العائلي ال���ذي �أع���اد �إىل
ذاك��رت��ي م�شاهد و���ص��و ًرا جميلة من
مرحلة ال�شباب .هذا هو جي�شنا ،وهذه
هي تقاليده العريقة التي نفتخر بها
ونحر�ص على �إحيائها.

ال�ضباط �إىل املزيد من العمل والت�ضحية
لأن الطريق ما زالت طويلة .لقد مررنا
بالكثري من ال�صعوبات � ،اّإل أ� ّنني مقتنع
ّ
تخطي امل�شاكل
ب�أننا ق���ادرون على
لاً
وال�صعاب املقبلة .وتابع قائ � :إنني
�سعيد ب��وج��ود ال�ضباط وعائالتهم،
نقدر جهود من هم يف اخلدمة
ونحن ّ
الفعلية منكم كما من �أحيلوا على
التقاعد ،فالتقاعد لي�س نهاية امل�سرية،
ال ب��ل ب��داي��ة مرحلة ج��دي��دة ،لذلك
ن�سعى �إىل حت�سني م�ستوى التقدميات
يف النوادي ...فاملتقاعد هو جزء �أ�سا�سي
من املجتمع اللبناين وم��ن املجتمع

ب��دوره� ،ألقى املدير العام للأمن العام
اللواء عبا�س ابراهيم كلمة قال فيها:
�أق�سم بالله العظيم� ،أن �أقوم بواجبي
ً
وذودا
كاملاً ،
حفاظا على علم بالدي ً
عن وطني لبنان.
َق�سم يرتدد يف ذهن كل واحد منّ ا ويف

احلربية،
الكلية
معا �إىل
عندما دخلنا ً
ّ
ّ
ّ
ّ
امل�سلحني تقطع �أو�صال الوطن
وحواجز
وتق�سم عا�صمته �إىل �شطرين ،يحدونا
ّ
��ان وطيد ب���� ّأن ه��ذه املظاهر على
�إمي� ٌ
ق�ساوتها وفجاعتها عار�ضة وغابرة ،وال
بد من قيام الدولة ،لتعيد �إىل الوطن
ّ
ّ
تتحقق
وقوته ،و� ّأن هذه القيامة ال
وحدته ّ
ٍ
بجي�ش متما�سك ذي عقيدة وطنية
� اّإل
ترتب�ص
ّ
حتدد العدو وت�صنّ ف الأخطار التي ّ

الع�سكري .وختم ق��ائ�ًل�اً  :من خالل
جيدا معنى
جتربتي ال�شخ�صية� ،أع��ي
ً
الإلفة �ضمن اجلي�ش ،فال�ضابط مي�ضي
�أكرث من ن�صف حياته يف هذه امل�ؤ�س�سة،
وبالتايل من غري املمكن خروجه من
جو احلياة الع�سكرية ،وقد ُوجدت من
�أجل ذلك كما تعلمون رابطة قدماء
القوى امل�سلحة ومكتب املتقاعدين.

قلبه ،عند كل �إ�شراقة �شم�س ت�سطع
على وطننا احلبيب لبنان .رفاقي قد
ظرفيا،
تفلح يد الزمن يف املباعدة بيننا
ً
لكنها تعجز ع��ن حم��و الذكريات
التي جتمعنا ،مهما تباعدت امل�سافات
وتنوعت االهتمامات
وتعدلت املواقع
ّ
ّ
وتكاثرت الهموم وم�شاغل احلياة .تعود
عاما
بي عقارب الأيام �إىل �ستة وثالثني ً

بالكيان ،وتق�ضي على منطق الدويلة
تقل عن �إ�سرائيل ً
التي ال ّ
عبثا مبقومات
ال�سيادة واال�ستقالل.
وتابع :يف تلك احلقبة كان الإميان
ّ
امل�سلمات غري م�ألوف لدى غالبية
بهذه
حد
املواطنني الذين بلغ بهم الي�أ�س ّ
اال�ست�سالم لفكرة زوال الدولة والذهاب
والتفكك.
�إىل الفو�ضى ال�شاملة
ّ
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اللواء ابراهيم:
اخلبز وامللح والإميان بالوطن

كلمة الدورة

اتخذنا اخليار ،غامرنا ،وك�سبنا ل ّأن
�إمياننا كبري وعظيم بقدرة لبنان على
النهو�ض من كبوته ،و�أ�صالة �شعبه
الذي يرف�ض ال�سري يف م�شروعات عبثية،
ريا من مقدماتها ونتائجها.
عانى كث ً
ه�ؤالء املجتمعون هنا حول مائدة اخلبز
وامل��ل��ح ،ك��ان��وا اخل��م�يرة التي ا�ستدار
بها ومعها رغيف ال��وط��ن يف املواقع
التي ُع��ه��دت �إليهم ،واملنا�صب التي
ّ
واملهمات التي � ّأدوه��ا ...و�إن
تقلدوها،
ّ
�شهيدا من
نن�سى ،ال نن�سى من �سقط
ً
لاً
�أبناء دورتنا ،ومن �أ�صيب حام جرحه
ً
حية
و�ساما
ً
خمطوطا بالدم ،فذكراهم ّ
وحمفورة يف �ضمائرنا ،و�أمانةٌ
ٌ
يف قلوبنا
يف �أعناقنا ما حييناّ � .إن دورة ال�شهيد
مميزة مبا
عفيف املعيقل ،هي دورة
ّ
ٍ
نخب وطاقات� ،ضباطها
خرجت من
ّ
�ساهموا مع رفاقهم يف احلفاظ على
ال�شرعية بكل م�ؤ�س�ساتها لتكون
املرجع واملالذ لكل اللبنانيني ،واليوم
هناك م��ن بيننا م��ن ال ي��زال يحمل
امل�شعل ومن ينتظر تقاعده من اخلدمة،
عمليا ،لكنّ ي على يقني
ومن تقاعد
ً
أحدا منّ ا مل ولن يتقاعد عن الوالء
ب�أن � ً
للوطن �أو الإحجام عن ن�صرته...
أع���زاء،
وختم ق��ائ�ًل�اً  :رف��اق ال���دورة ال ّ
�سعادتي كبرية �أن �أك��ون بينكم يف
معا ذكريات
هذه الأم�سية ،ن�ستعيد ً
ّ
واملحبة لله
أخوة
ّ
البارحة ،بيننا �أوا�صر ال ّ
والوطن .جن� ّ�دد العهد والوعد للوطن،
�سنبقى على ما تعاهدنا عليه� ،أوفياء
للق�سم� ،أمناء للعلم ،عائلة واح��دة،
وثقوا ب� ّأن دورتنا هذه تركت و�سترتك
قدمته من
ب�صماتها على لبنان مل��ا ّ
ٍ
أثمان غالية وخدمات جليلة ليبقى
�
وي�ستمر.
هذا الوطن
ّ

طليع الدورة العميد الركن املتقاعد
رحب فيها
غابي القاعي �ألقى كلمة ّ
باحل�ضور� ،شاك ًرا قائد اجلي�ش والقادة
الزمالء على م�شاركتهم يف �إحياء هذا
اللقاء.
وقال :ثالثة عقود ون�صف من
عمر ال��زم��ن ،م� ّ�رت على ّ
ثلة
من ال�شبان ،وط��أت �أقدامهم
ّ
الكلية احلربية يف مثل
عتبة
هــذه الأي��ـ��ـ��ام ،لتمهر بالدم
ّ
�صك رهــن حياتهــا فــدا ًء
للبنــان.
ف��ف��ي م��ط��ل��ع ثمانينيات
ال��ق��رن امل��ن�����ص��رم ،ي���وم ك��ان
ال��ب��ي��ت ي��ت��ق� ّ�و���ض ،واملجتمع
يتمزق ،والأح����داث تع�صف،
ّ
ن���ادان���ا ال���وط���ن ،وف��ت��ـ��ح لنا
ذراعيه ،ف�أخذنا على عاتقنا
واجب الدفاع عنه ...جتـذّ رنا
يف ت��راب��ه ،وجت��ـ��ذّ ر بنـا .نادانا
فلبينا ،واخرتنا اجلندية دعوة
ّ
وميدان عطاء ...وانخـرطنا يف
مدر�سـة الرجولة ،يحدونا �أمل
واعد مب�ستقبل لبنان.
ّ
الكلية احلربية
و�أ�ضاف :يف
التي على مالعبها درجنا...
م��دة
مت��ي��زت دورت���ن���ا بق�صر ّ
ّ
ال���ت���دري���ب ،م��ق��اب��ل ج���ودة
نوعيته وقدرتنا العالية على
ّ
تخرجنا
اال�ستيعاب .منها
ّ
رج��ال �سيف وقلم ،وانطلقنا
يف م�سريتنا م�ستعملني العقل
يف �صياغة �أهدافنا ،واحلزم يف
اتّ خاذ قراراتنا والعمل لتنمية
�شخ�صياتنا و�إب���راز مواهبنا.
وتابعنا متم�سكني مبا ن�ش�أنا
عليه م��ن ق��ي��م وم���ب���ادئ...
فكانت لنا حم� ّ
�ط��ات ب��ارزة
ّ
ك���ل جت��رب��ة ع�شناها،
يف
وب�صمات ظاهرة يف ّ
كل وظيفة
تو ّليناها ،لي�أتي �سجل حياة

ّ
مفعما بال�صفحات امل�شرقة
كل منا
ً
امل�شرفة...
والأعمال
ّ
�ام��ا :نحن ي��ا رف��اق��ي كنّ ا
وق��ال خ��ت� ً
ت�شكل
و�سنبقى �أبناء هذه امل�ؤ�س�سة ،التي
ّ
املالذ الوحيد واخلال�ص الأكيد للبنان
و�شعبه...
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�إعداد:
ندين البلعة خريالله

اللواء الثامن:

حدودنا ال�شرقية باتت يف �أمان
بني �آب  2014واليوم ،تغيرّ امل�شهد ب�شكل جذري يف جرود عر�سال ور�أ�س بعلبك والقاع.
تعج ب�ألوف الإرهابيني ،باتت اليوم مقربة لهم وملخططاتهم اجلهنّمية.
تلك اجلرود التي كانت ّ
دماء ال�شهداء وبطوالتهم ،الثبات والعزم وح�سن التخطيط ،العديد من العمليات النوعية اجلريئة،
حت�صني املراكز وبناء اال�ستحكامات ،ال�سهر الدائم ،والإميان بالوطن ،...عوامل جعلت اجلي�ش
ميتلك زمام املبادرة ،ويعلن � ّأن حدودنا مقفلة يف وجه الإرهاب...
يحدثنا عن اجلهود والت�ضحيات التي بذلها
العميد الركن حممد احل�سن قائد لواء امل�شاة الثامنّ ،
اجلي�ش وما زال ،مل�سك الو�ضع وحماية لبنان من خالل حماية حدوده ال�شرقية ،ويلقي ال�ضوء
على �أهم التدابري والإجراءات التي ّ
تنفذ لت�ضييق اخلناق على
املجموعات الإرهابية و�إف�شال خططها.

روا�سب املا�ضي والو�ضع الطارئ

مل يكن �إق��ف��ال احل���دود ب��الأم��ر
الي�سري ،فمن امل��ع��روف � ّأن احل��دود
عدة
ال�شرقية وال�شمالية ،وب�سبب
ّ
عوامل ،منها اجلغرايف واالجتماعي
واالقت�صادي ،كانت ت�شهد حركة
عبور غري �شرعي عرب الكثري من
املعابر واملنافذ ،مع ما يرافق ذلك
م��ن تهريب و���س��واه ...ه��ذا الواقع
مر
فر�ض بذل جهود ا�ستثنائية وعلى ّ
ال�سنوات املا�ضية ،لإقفال املعابر غري
خ�صو�صا بعد تفاقم الأزمة
ال�شرعية،
ً
ّ
يف �سوريا ،وما خلفته من تداعيات.
يتحدث العميد الركن احل�سن عن
ّ
الو�ضع الأمني الذي �شهدته احلدود
ال�شرقية منذ �سنوات ،ما حتّ م على
اجلي�ش اتخاذ الإج���راءات املنا�سبة
ملواجهة خطر الإره���اب .فعلى �أثر
الأحداث ال�سورية نزح �إىل عر�سال عدد
كبري من ال�سوريني (حواىل � 120ألف
ّ
م�سلح
وتوجه حواىل � 9آالف
�شخ�ص)ّ ،
�إىل جرودها وانت�شروا على م�ساحة
 1200كلم 2من �أرا�ضيها اجلردية.
وتعر�ض اجلي�ش
عدة حوادث،
وقعت ّ
ّ
اللبناين العتداءات من الإرهابيني
الذين تغلغلوا بني النازحني حماولني
النفاذ �إىل الداخل ،وتنفيذ خمططهم
الإجرامي ،الذي ما لبثت معامله �أن
ات�ضحت.

العميد
الركن
حممد
احل�سن
قائد لواء
امل�شاة
الثامن
العدد 376

31

حتقيق
ع�سكري

حرب مفتوحة

دخ����ل اجل��ي�����ش يف ح��رب
فت�صدى ملحاوالت �إ�شعال
�ضد الإرهاب التكفريي،
ّ
مفتوحة ّ
املتكررة ،وق�ضى على العديد من املجموعات الإرهابية
الفتنة
ّ
يف �أكرث من منطقة ،تارة عرب مواجهات مبا�شرة وتارة عرب
ّ
والتعقب.
عمليات الر�صد واملتابعة
على احل��دود ال�شرقية ،اتّ خذت تدابري و�إج��راءات حا�سمة
من خالل ن�شر القوى وتعزيزها وحت�صني مراكزها وجتهيزها
الالزمني .نفّ ذت القوى املتمركزة يف القطاع
بالعديد والعتاد
َ
عمليات نوعية دقيقة �شارك فيها �إىل جانب اللواء الثامن،
وحدات من فوج التدخل اخلام�س ،فوج احلدود الربية الثاين،

�سرية من فوج املدرعات الأول ،جمموعة مدافع مبا�شرة من
فوج املدفعية الثاين ،والفوج املجوقل .متركزت هذه القوى
يف كامل قطاع امل�س�ؤولية وقامت باحتالل نقاط حاكمة،
حم�صنة مرتابطة ومت�شابكة بالنريان
�إ�ضافة �إىل �إقامة مواقع
ّ
يف ما بينها ،بغية قطع الإم��داد اللوج�ستي والتموين على
ّ
امل�سلحني ،وعزل عر�سال عن �أماكن وجودهم يف اجلرود.

الو�ضع احلايل

نفّ ذ الع�سكريون مهماتهم بثبات مز ّودين �أوامر وا�ضحة:
�إطالق النار على �أي م�سلح يظهر �ضمن مدى �أ�سلحة الوحدات
ً
الحقا .كذلك ،متّ ا�ستحداث م�سالك
املقاتلة ،والإف��ادة
ع�سكرية بعيدة عن مرمى نريان الإرهابيني ،ما �أتاح ربط
ّ
والتنقل يف ما بينها
املراكز الع�سكرية ب�شبكة طرقات،
التعر�ض لأي خطر.
من دون
ّ
ّ
ومتّ بالتوازي ن�صب الكمائن على خمتلف حماور الت�سلل
التي تربط عر�سال بجرودها ،ما � ّأدى �إىل الق�ضاء على عدد
كبري من الإرهابيني و�إلقاء القب�ض على املئات منهم ،حتى
تتعدى بقعة انت�شارهم
بات عددهم ال يتجاوز الألف عن�صر وال
ّ
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ّ
امل�سلحون عن احلا�ضنة ال�شعبية
الـ 50كلم .2وبهذا ُعزِل
املتوافرة يف خميمات النازحني ،ومتّ ت�أمني احلماية للقرى
اللبنانية.
كذلك ،نفّ ذت الوحدات عمليات نوعية داخل بلدة عر�سال
ويف حميطها و�أوقفت �أخطر املطلوبني ،ف�أ�صبحت البلدة �آمنة،
وامل�ؤ�شر الأ�صدق على ذلك كان �إجراء االنتخابات البلدية
فيها من دون �أي حادث ُيذكر.
من املعلوم �أن العنا�صر الإرهابية التي واجهها اجلي�ش يف
اجلرود واملنتمية �إىل جبهة الن�صرة ،وتنظيم داع�ش ،تنت�شر يف
ّ
وت�ستغل الغرف الزراعية واملغاور
مراكز غري معروفة يف اجلرود،
تنظيما معينً ا ،وتعتمد الهجوم
لإيواء عنا�صرها ،وهي ال تتبع
ً
وخ�صو�صا على النقاط املعزولة.
الع�شوائي املباغت
ً
نتيجة ل�ل�إج��راءات ال��ت��ي ينفّ ذها اجلي�ش ،ت��ع��اين هذه
املجموعات �صعوبة احل�صول على الإمداد اللوج�ستي ،وبالتايل
ف �� ّإن كميات الذخرية حم��دودة لديها .كذلك ،ال ميلك
امل�سلحون القدرة على القتال ً
ّ
ليال� ،أ�سلحتهم فردية ومتو�سطة
متعددة العيارات،
وميلكون م�ضادات �أر�ضية ،ه��واوي��ن
ّ
راجمات ق�صرية املدى� ،صواريخ م/د كورنيت -كونكور�س،

�إ�ضافة �إىل الأحزمة النا�سفة والقدرة على التفخيخ.
ؤكد العميد الركن احل�سن � ّأن اجلي�ش مي�سك بالو�ضع،
ي� ّ
ويقول :من خالل �إج��راءات ال�سيطرة وتدابري احليطة التي
ّ
خمططاتهم
اتخذناها ،ا�ستطعنا تكبيل حركتهم و�إف�شال
واحلد من ت�أثريهم على الداخل اللبناين.
ّ

كفاءة والتزام

على الرغم من دقة املهمة وخطورتها ،فمن الوا�ضح � ّأن
اللواء ينفذها بكفاءة عالية ،ويف هذا ال�سياق يو�ضح العميد
أ�سا�سية التي حتكم �أداء
الركن احل�سن� ،أن امل��ب��ادئ ال
ّ
الع�سكريني ،هي� :أو ًال ،الت�ضحية ونكران الذات ،كونهما

�شعار
اللواء
الثامن
يت�أ ّلف �شعار
ال����ل����واء م��ن
درع قاعدته
ومي�ض الربق،
و�سيف قب�ضته
�أرزة يتو�سطه
ال��رق��م ./8/
ويرمز ال�شعار
�إىل �أن اللواء الثامن هو الدرع احل�صني يف الدفاع عن
الوطن ،و�سيف احلق القاطع يف مواجهة العدو ،والربق
اخلاطف يف �سرعة التنفيذ من �أجل خلود لبنان و�أرزه.

ّ
ثانيا� ،إرادة القتال ،فنحن
من
امل�سلمات يف احلياة الع�سكريةً .
ّ
منثل ال�شرعية التي تقاتل �إرهابيني غرباء عن كل القيم
ً
والأخالق الإن�سانية ،ولن ن�سمح لهم با�ستهداف وطننا .وثالثا،
نحن نعمل حتت م�ست ًوى عالٍ من املخاطرة ،فالإجنازات ال
ّ
ميزت كل املهمات التي نفّ ذناها،
تتحقق � اّإل باملخاطرة التي ّ
من الكمائن �إىل االحتكاك املبا�شر بامل�سلحني ومداهمة
�أخطر املطلوبني.
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تذليل ال�صعوبات العمالنية

خلف هذا الإجناز واالنت�صار
�شر الإرهاب ،ع�سكر ّيون جابهوا ال�صعوبات العمالنية
على ّ
بعزم وثبات ...فطبيعة الأر�ض اجلبلية ووعورتها وطق�سها
(خ�صو�صا يف
جمة ،يف املراقبة
�سببت �صعوبات
ً
ّ
القا�سيّ ،
حدت من فعالية رمايات
العمق) ،وحتديد الأهداف ،كما ّ
امل��دف��ع��ي��ة وزادت م���ن �أع��ط��ال
الآل���ي���ات ...لكن ،على الرغم
ّ
واحتلوا
تقدموا
من كل ذل��ك،
ّ
ّ
النقاط احلاكمة و�شلوا حركة
الإره��اب��ي�ين ،م�ستخدمني العتاد
املتوافر ب�أن�سب الطرق و�أكرثها
فعالية .اليوم بات الو�ضع �أف�ضل
ب��ك��ث�ير ل��ن��اح��ي��ة ال��ع��ت��اد ،فقد
ح�صلت الوحدات على دعم دويل
� ّأمن �أنظمة مراقبة وات�صال ،وعد ًدا
م��ن الآل��ي��ات احل��دي��ث��ةّ ،
وفرتها
الهبات الأمريكية والهولندية
والدامنركية والربيطانية...

�أبناء امل� ّؤ�س�سة و�أهلها

تعر�ض اجلي�ش اللبناين لالعتداء
بني �شباط  ،2013تاريخ ّ
داخل عر�سال وا�ست�شهاد الرائد بيار ب�شعالين ورفاقه ،و�آب
�ضد الإرهاب ،اختلفت ال�صورة.
 ،2014تاريخ معركة عر�سال ّ
فالبلدة التي كانت م أ� ًوى لإرهابيني اعتدوا على اجلي�ش ،هي
ؤكد العميد الركن احل�سن« ،بلدة وطنية بامتياز»،
كما ي� ّ
ينتمي عدد كبري من �أبنائها �إىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
وي�ضيف :ا�ستطعنا من خالل الإج��راءات التي قمنا بها� ،أن
نعيد عر�سال �إىل ح�ضن الدولة و�إىل ح�ضن امل� ّؤ�س�سة الع�سكرية،
و�أك�بر دليل على ذلك تعاون �أهاليها مع اجلي�ش لإلقاء
القب�ض على الإرهابيني ،وحماية الوحدات الع�سكرية.

يف املر�صاد!

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

ال��ل��ب��ن��اين ع��ل��ى �أم��ن��ه��ا ،من
يتم
خ�لال �إج�����راءات حيث ّ
ر�صد التحركات بعدة و�سائل،
�أب���رزه���ا :ال��وح��دات املنت�شرة
ميدانيا ،اال�ستطالع اجلوي،
ً
ال���رادارات وكامريات املراقبة
واملناطيد املتوافرة يف القطاع،
وال��ت��ق��اري��ر الأم��ن��ي��ة والتعامل
ّ
للم�سلحني،
الفوري مع �أي ظهور
ب��الأ���س��ل��ح��ة امل��ن��ا���س��ب��ة .كما
تتابع الوحدات تنفيذ الدوريات
امل���ؤ ّل��ل��ة ل��ر���ص��د ال��ت��ح��رك��ات
املحتملة للإرهابيني داخ��ل
خميمات النازحني وب�ين املدنيني .ك��ذل��ك ,تقوم بدهم
الأماكن امل�شبوهة وتفتي�ش ال�سيارات على جميع احلواجز
ملنع �أي عملية تهريب.
يركز اللواء
ومع انعدام العمل امليداين للإرهابيني
تقريباّ ،
ً
وخ�صو�صا العمليات االنتحارية
الت�صدي لأي خطر حمتمل
على
ّ
ً
الفردية والعبوات النا�سفة ،كما حدث يف بلدة القاع .كذلك،
ّ
امل�سلحني
تعمل الوحدات على ت�ضييق احل�صار املفرو�ض على
وا�ستهدافهم بالعمق من خالل املتابعة اليومية للإجراءات
يتم �إبعاد
وتعهدها ،وبذلك
امليدانية وتعزيز التح�صينات
ّ
ّ
خطرهم وت�أمني �أف�ضل ظروف اخلدمة والأمان للع�سكريني.
ؤكد العميد الركن احل�سن :يف تنفيذنا
ويف كلمة �أخرية ي� ّ
دوم��ا على التزام
للمهمات املوكلة �إلينا ،نحن نحر�ص ً
ً
انطالقا من املناقبية التي طاملا ُعرف
القانون الدويل الإن�ساين،
بها جي�شنا.

�أجهزة
القيادة

�إعداد:
ندين البلعة خريالله

جلنة مراقبة و�ضبط احلدود
�إدارة متكاملة للحدود بدعم دويل
مراقبة احلدود و�ضبطها من �أبرز املهمات التي ّ
ينفذها اجلي�ش
ً
حفاظا على ال�سيادة الوطنية .ويدعم املجتمع الدويل عملية
�إدارة احلدود ال�شمالية وال�شرقية للبنان من خالل تقدميه
امل�ساعدات (جتهيزات وتدريب)� ,إذ تعترب حماية احلدود
اللبنانية �ضرورة حلماية �أمن �أوروبا...
يف ما يلي� ,أ�ضواء على املو�ضوع من خالل لقاء مع رئي�س
جلنة مراقبة و�ضبط احلدود العميد الركن �سمري القزّ ي ،و�آخر
مع رئي�س اخلرباء التقن ّيني يف املركز الدويل لتطوير �سيا�سات
الهجرة ال�س ّيد فيل جون�سون.

البدايات

يف �إط���ار �سعي ال��دول��ة اللبنانية �إىل
ت�أمني حدودها ومنع �أعمال التهريب
واملمار�سات غري ال�شرعية ،وبنا ًء على
اتفاقية ثنائية ّ
موقعة بني احلكومتَني
اللبنانية والأملانية� ،أن�شئ يف العام 2006
يف بريوت مكتب امل�شروع الأملاين ،وذلك
بالتعاون بني ال�شرطة الفدرالية الأملانية
واجلمارك اللبنانية .وبد�أ فريق ا�ست�شاري
متخ�ص�ص ,بو�ضع الدرا�سات مل�ساعدة
�أملاين
ّ
الأجهزة اللبنانية يف �صياغة ا�سرتاتيجية
وطنية ل�ضبط احل��دودُ .
و�ش ِّ
ك َلت جلنة
ت�ضم الأجهزة اللبنانية املعنية ب�ضبط
ّ

العميد الركن �سمري ّ
القزي

احلدود (اجلي�ش ،الأمن الداخلي ،الأمن
العام واجلمارك).
قدمه الفريق الأملاين،
بنا ًء على اقرتاح ّ
و�ضع «امل�شروع التجريبي ملراقبة احلدود
ال�شمالية و�ضبطها» ،و�أن�شئت جلنة
مراقبة و�ضبط احل��دود ال�شمالية التي
�ضمت ممثلني عن خمتلف الأجهزة
ّ
رِ
الأمنية ،واع� ُت�ِبرت م�س�ؤولة عن و�ضع
منهاج العمل والإج������راءات ال�لازم��ة
لتنفيذ امل�شروع التجريبي وتطوير مراحله
بالتن�سيق مع الفريق الأملاين (�آذار .)2007
عملت �أملانيا على ت�أمني التجهيزات
الأ�سا�سية والفردية الالزمة ،من خالل
ال�����دول امل��ان��ح��ة،
وك��ان يف طليعة
داعمي امل�شروع:
ال��والي��ات املتحدة
الأم��ي�رك����ي����ة،
اململكة املتحدة،
الدامنرك ،كندا
اللجنة مع فريق
جملة «اجلي�ش»

ال�س ّيد فيل جون�سون

واالحتاد الأوروبي.
ت�صوره لعملية
من جهتهّ ،
قدم اجلي�ش ّ
مراقبة احل��دود و�ضبطها ،ونوق�ش هذا
�ضمت اجلانب
الت�صور يف اجتماعات
ّ
ّ
الأملاين وجلنة مراقبة احلدود ال�شمالية.
وعلى الأث��ر �أُن�شئت بقرار من جمل�س
ال�����وزراء ،ب��ت��اري��خ  ،2008/7/28القوة
امل�شرتكة (ف��وج احل��دود الربية الأول)،
وبا�شرت بتنفيذ مهماتها على احلدود
ً
�شرقا
من العري�ضة غر ًبا حتى الرومية
(نحو  90كلم) ،من خالل �إقامة مراكز
ثابتة �إ�ضافة �إىل ال��دوري��ات املتحركة
واحلواجز.
�سارت �أعمال القوة امل�شرتكة بفعالية
وتعاون بني خمتلف الأجهزة ،ونتيجة
جن��اح ه��ذا امل�����ش��روع التجريبي على
احلدود ,ال�شمالية� ،أو�صى الفريق الأملاين
مهماتها ،على �أن ت�سهم
مبوا�صلة القوة
ّ
كذلك يف �ضبط احلدود البحرية .كما
اقرتح اعتماد الأمنوذج نف�سه على جزء
من احل��دود ال�شرقية ,بني وادي في�سان
وعر�سال (نحو  70كلم) .ولكن نظ ًرا �إىل
العوامل الأمنية واجلغرافية يف املنطقة،
ت��ق� ّ�رر ت�سليم م�س�ؤولية ه��ذه احل��دود
العدد 376
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�أجهزة
القيادة
و�ضبطها �إىل اجلي�ش اللبناين مب�ساعدة
الأم��ن الداخلي ،ف�أن�شئ يف العام 2009
فوج احلدود الربية الثاين ،يف حني ُ�سلمت
م�س�ؤولية املعابر الر�سمية على هذه احلدود
�إىل الأمن العام واجلمارك.

الدول املانحة

قدمتها الدول
�شملت امل�ساعدات التي ّ
املانحة مل�شروع �ضبط احل��دود ال�شمالية
عند انطالقه ،حتديث املعدات واملراكز
العائدة للأجهزة املعنية ،وتركيب
�شبكة ات�صاالت بني الوحدات ،و�إن�شاء
غرفة عمليات م�شرتكة.
املخت�صة،
وبالإ�ضافة �إىل تدريب العنا�صر
ّ
متّ حت�سني البنى التحتية للمراكز
احل���دودي���ة ال��ر���س��م��ي��ة وم���راك���ز ال��ق��وة

امل�شرتكة وتزويدها الطاقة الكهربائية
بوا�سطة مولدات.
قدم معظم
كانت �أملانيا الطرف الذي ّ
امل��ع� ّ�دات والتي �شملت� :آالت ك�شف
املعادن� ،أجهزة حتذير �ضوئية� ،أجهزة
كمبيوتر حممولة ،مطافئ حرائق،
دراج���ات ن��اري��ة� ،سيارات دف��ع رباعي،
م��ن��اظ�ير ،ك��ام�يرات ت�صوير وفيديو،
�ألب�سة خا�صة للحماية� ،آالت فح�ص
للم�ستندات� ،آالت ك�شف املتفجرات،
ومولدات كهربائية...
ال���دامن���رك اه��ت� ّ�م��ت ب��ت��دري��ب ال��ق��وة
امل�شرتكة (ف��وج احل��دود الربية الأول)
وف��وج احل��دود الربية الثاين يف جماالت
36
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املراقبة� ،إدارة احلدود ،الفنون القتالية،
الـكـمـبـيـوتر ،التفـتـيـ�ش والإ�سـعـافـات
الأولية ،كما قامت بتجهيز مركزَي
تدريب يف عرمان ور�أ�س بعلبك ،و�آخر يف
الريزة حيث تتمركز جلنة مراقبة و�ضبط
احل��دود ،وعملت مع باقي الأجهزة يف
يَ
جمال التدريب والتجهيز.
ب��دوره��ا �ساهمت اململكة املتحدة
ت�ضم غرفة
ب�شبكة ق��ي��ادة وات�����ص��ال
ّ
عمليات حديثة يف طرابل�س ،و�أب��راج
مراقبة وم��راك��ز دفاعية (هي�سكو
وقدمت
با�سكت) و�سيارات دفع رباعيّ .
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم�يرك��ي��ة نظام
ات�صاالت متكامل للقوة امل�شرتكة،
قدمت كندا �سيارات دفع رباعي
بينما ّ
ودراج���ات ن��اري��ة� .أم��ا االحت���اد الأوروب���ي
تقنية لغرفة العمليات
فقدم م�ساعدات
ّ
ّ
والتدريب واملراكز الع�سكرية.

مهمة جلنة مراقبة و�ضبط احلدود

حاليا
تت�أ ّلف جلنة مراقبة و�ضبط احلدود
ً
وت�ضم
من الأج��ه��زة الأمنية الأرب��ع��ة،
ّ
ّ
ممثلني عن :الدامنرك� ،أملانيا ،االحتاد
ً
(ممثال بهولندا واملركز الدويل
الأوروبي
لتطوير �سيا�سات الهجرة ،)ICMPD
منظمة الهجرة الدولية International
Organization for migration ،IOMوفرن�سا (مركز التدريب يف مطار
بريوت .)CERSA
بعدة مهمات ،فهي
تقوم هذه اللجنة ّ
ت�شرف على ت�أليف القوى امل�شرتكة
وتدريبها للو�صول �إىل �أعلى م�ستويات
االح�ت�راف ال�لازم لالنت�شار على طول

احلدود ،وذلك من خالل حتديد العديد
والعتاد ومكان التمركز ،كما �أنها
ت�شرف على تنفيذ م��راح��ل امل�شروع
وت��ط��وي��ره��ا ،مب��ا يف ذل��ك الإج����راءات
العمالنية ،والتن�سيق بني الأجهزة .وهي
تتولىّ التن�سيق املبا�شر مع ممثلي الدول
ّ
يتعلق باحلاجات
املانحة ،يف كل ما
وال��ع��ت��اد ،وت��ط��وي��ر ال��ت��دري��ب ،وت��ق��دمي
اخلربات.

الإدارة املتكاملة للحدود

�ام�ين  ،2015 -2012عقدت
ب�ين ال��ع� َ
اجتماعات عديدة بهدف تطوير العمل،
وبالتن�سيق مع االحتاد الأوروبي وب�إ�شرافه،
متّ
التو�صل �إىل ر�سم ا�سرتاتيجية وطنية
ّ
للإدارة املتكاملة للحدود Integrated
Border Management- IBM
�ضعت
 .Lebanonوبنا ًء على ذل��كُ ،و َ

خطط خا�صة ب�إدارة احلدود ،مبا يف ذلك
خطط طوارئ ُبن َيت على �سيناريوهات
خمتلفة ملعاجلة الأح����داث الطارئة
بالتن�سيق بني جميع الأجهزة املعنية.
خالل املرحلة الأوىل من العمل وفق
قدم االحتاد الأوروبي
هذه
اال�سرتاتيجيةّ ،
ّ
معدات و�أجهزة لك�شف الوثائق املز ّورة
وع��ت��ا ًدا للحواجز وم�ساعدات �أخ��رى.
وقد �أجنزت هذه املرحلة يف نهاية العام
 ،2014والعمل جا ٍر الآن لتنفيذ املرحلة
الثانية ،و� ً
أي�ضا بدعم من االحت��اد الذي
قدمت املنظمة
قدم  9مليون يورو .كما ّ
ّ
الدولية للهجرة � IOMأجهزة كمبيوتر،
ّ
ومنظم كهرباء...
وطابعات ،ودعائم

ّ
يتعلق بالتدريب ،فقد و�ضعت
�أما يف ما
ّ
مناهج ت�شمل خمتلف امل��واد املتعلقة
بعمل حر�س احل���دود .وي�ستمر تدريب
�أفواج احلدود الربية حول ك�شف الوثائق
املز ّورة يف عرمان ور�أ�س بعلبك وهولندا،
وذلك من قبل خرباء هولنديني (Doc
.)1-2-3
لتعدد الهبات وال��دول الداعمة،
ونظ ًرا
ّ
تعمل جلنة مراقبة و�ضبط احلدود على

الأوروب����ي ع��ن اهتمامه بهذا املركز
وا�ستعداده لدعمه مببلغ � 200ألف يورو.
�إىل ذل��ك ،تعمل اللجنة على �إن�شاء
موحدة لأف��واج احلدود،
غرفة عمليات
ّ
�إ�ضافة �إىل تطوير البنى التحتية وتزويدها
التجهيزات احلديثة .كما �أنها تعمل
للحد
على زيادة عدد املعابر احلدودية،
ّ
م��ن امل��ع��اب��ر غ�ير ال�شرعية وت�سهيل
مما ي�ساهم يف
االنتقال ب�صورة قانونيةّ ،
تنمية امل��ن��اط��ق
احلدودية وتن�شيط
الدورة االقت�صادية.
ويختم العميد
��زي
ال���رك���ن ال���ق� ّ
ق����ائ� ً
�ل�ا :ي��ت��م� ّ�ي��ز
ع�������س���ك���ر ّي���ون���ا
ب�����خ��ب��رت�����ه�����م
ومب���ه���ارات���ه���م
ال���ع�������س���ك���ري���ة
وال����ق����ت����ال����ي����ة
اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة،
ون����ح����ن من��ل��ك
للو�صول
الإرادة
�إىل هدفنا يف �إدارة
احل���دود و�ضبطها
ٍ
ب�شكل كامل،
وحت��ق��ي��ق �أق�����ص��ى
درجات االحرتاف،
والتحدي الأه��م على امل��دى البعيد هو
ّ
حتويل مفهوم مراقبة احلدود و�ضبطها
م��ن ال��ط��اب��ع الع�سكري �إىل مفهوم
«ح��را���س��ة احل����دود»� ،أي مب��ا يتنا�سب
واملعايري الدولية.

من امل�شاريع امل�ستقبلية التي تعمل
جلنة مراقبة و�ضبط احلدود على حتقيقها
بدعم من االحتاد الأوروبي� ،إن�شاء مركز
تدريب متطور يف البقاع الأو�سط لتدريب
�أفواج احلدود الربية وجتهيزها .ي�ستوعب
امل��رك��ز � 200شخ�ص م��ن بينهم فريق
عمل يتولىّ �إعداد مد ّربني Training of
 .Trainers- TOTوقد �أعرب االحتاد

�أفواج احلدود

تن�سيق امل�ساعدات ومنع االزدواجية يف
هذا املجال ،وذلك من خالل اجتماع
�أ�سبوعي يح�ضره ممثلون عن خمتلف
الأجهزة والدول الداعمة واملانحة.

م�شاريع م�ستقبلية

عندما �أن�شئ فوج احلدود الربية الأول،
�أ�س ِندت �إليه مهمات املراقبة و�إقامة نقاط
ّ
والت�سلل ،وم�سك
ومراكز ملنع التهريب
املعابر غري ال�شرعية .ولكن التطورات
التي ح�صلت يف �سوريا وحت��دي� ً�دا على
احلدود اللبنانية ال�شمالية ،دفعت القيادة
�إىل اتخاذ قرار تطوير القدرات القتالية

ل��ه��ذا ال��ف��وج .وه��و ال��ي��وم يعترب وح��دة
قتال ومراقبة يف الوقت نف�سه ،ويتمتّ ع
بردة الفعل املنا�سبة
تامة للقيام ّ
بجهوزية ّ
على �أي و�ضع طارئ.
� ّأما فوج احلدود الربية الثاين ،فقد �أن�شئ
أ�سا�سا وفق هيكلية قتالية بحتة ،نظ ًرا
� ً
للتطورات الأمنية التي رافقت انت�شاره
على احل���دود ال�شرقية حيث حت�صل
متكررة بني اجلي�ش اللبناين
مواجهات
ّ
خ�صو�صا يف جرود عر�سال
والإرهابيني،
ً
ور�أ�س بعلبك.
فوجي احل��دود
كذلك ،متّ ت�أ�سي�س
َ
ّ
ويتم ت�أهيلهما ليت�سلما
الثالث والرابعّ ،
مهماتهما على باقي احلدود اللبنانية.
ّ

االحتاد الأوروبي� :أمن لبنان من �أمننا

خ�لال زي��ارت��ن��ا جلنة مراقبة و�ضبط
ال�سيد فيل
احل��دود ،كان لنا لقاء مع
ّ
التقنيني يف
جون�سون ،رئي�س اخل�براء
ّ
املركز الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة
ال���ذي ُيعنى مب�شروع تعزيز ال��ق��درات
الوطنية ل�ل�إدارة املتكاملة للحدود يف
حتدث عن
لبنان  .IBM Lebanonوقد ّ
أهميته.
امل�شروع و� ّ
بداية قال جون�سونّ � :أود الت�أكيد � ّأن
االحتاد الأوروبي والدول الأع�ضاء ،يدركون
�أهمية دعم ا�ستقرار لبنان ،والت�أكد من
� ّأن حدوده �آمنة .وبالتايل ف� ّإن منع دخول
الأ�شخا�ص غري امل��رغ��وب بهم والذين
ي�سببون الأذى ،هو من عوامل اال�ستقرار.
ّ
ولكن يف الوقت عينه نحن نعمل لكي
ت� ّؤمن هذه احل��دود الت�سهيالت للذين
�شرعيا ،كالتجار غري
يرغبون بالدخول
ً
املخالفني وامل�سافرين الذين ي�أتون عاد ًة
لق�ضاء العطل �أو لال�ستثمار �أو العمل.
كذلك ،نحن ن��درك �أن التداعيات
ال�سلبية ل�ل�أزم��ة ال�سورية على لبنان
تَنعك�س � ً
وخ�صو�صا يف
أي�ضا على �أوروبا،
ً
ّ
ما يتعلق بتدفق الالجئني والذين قد
إرهابيون .وبالتايل ف�إن
يكون بينهم �
ّ
االحتاد الأوروبي يعترب لبنان خط دفاع،
وميكننا القول � ّإن ح��دوده قد تكون
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�أجهزة
القيادة
بداية ح��دود االحت��اد الأوروب���ي .و�أ�ضاف:
ترتكز مقاربتنا على تطبيق املفاهيم
التي �أثبتت جناحها يف دول �أخ��رى ،مع
ا�ستقاء ال��درو���س وال��ع�بر م��ن التجارب
الفا�شلة ،وتقدمي احللول لإدارة احلدود يف
لبنان ،يف �إطار يتنا�سب وواقعه وطبيعة
احلياة فيه .وه��ذا ما ن�سعى �إليه من
خالل التدريبات وور�ش العمل والزيارات
الدرا�سية وغريها من الن�شاطات.
�إن جن��اح م�شروعنا يف لبنان �أ�سا�سه
ان��ف��ت��اح اللبنانيني والإرادة لديهم
ملناق�شة التغيري وجتربة احللول اجلديدة
واالبتكار ،واكت�شاف ط��رق للتعاون
وحتقيق العمل املطلوب.

حتديات و�صعوبات
ّ

• ما هي التحديات التي تواجهونها يف
مهمتكم يف لبنان؟
ّ
بحد ذاته
 التحديات كثرية ل ّأن لبنان ّيواجه �صعوبات وحتديات.
من ناحية تطبيق امل�شروع يف لبنان،
التحدي الأول كان م�ساعدة
�أعتقد � ّأن
ّ
النا�س على ا�ستيعاب مفهوم الإدارة
املتكاملة للحدود ،لت�صحيح املفهوم
اخلاطئ الذي جاء نتيجة بع�ض التجارب
الفا�شلة يف ه��ذا امل��ج��ال ،وال��ت��ي زادت
االرت��ب��اك��ات .حاولنا �شرح منهجية
االحتاد الأوروب��ي يف حتقيق �إدارة احلدود

املعتمدة
والإ�شراف عليها .وهذه املنهجية
َ
فعاليتها،
يف �أكرث من  50دولة �أثبتت
ّ
عدة
كما �أن تطبيق الأ�سلوب نف�سه يف ّ
ي�سهل التعاون بينها.
دول ّ
ُي�ضاف �إىل ذلك م�س�ألة جمع ال�شركاء
والداعمني التي طرحت عالمة ا�ستفهام
ل��دى كل منهم،
حول معنى اللقاء
وال��ه��دف م��ن��ه...
ّ
تطلب الأمر بع�ض
الوقت ال�ستيعاب
اجلميع الفكرة
ال�صحيحة املبنية
فقط على التعاون
معا.
والعمل ً
من جهة �أخرى،
عدة ت�سا�ؤالت حول دور االحتاد
رحت ّ
ُط َ
الأوروبي يف هذا امل�شروع ،منها :هل كنا
ن�سعى �إىل خلق منطقة «�شينغني»
هنا يف لبنان؟ هل نقرتح �إن�شاء م�ؤ�س�سة
خا�صة باحلدود؟ ،...وغريها من الأ�سئلة
واملخاوف وال�شائعات التي كان علينا
نقدم
تبديدها ،لإقناع �شركائنا ب�أننا ّ
حلو ًال مفيدة ولي�س ً
قلقــا وتوتــرات.
�ك��ل ال��ت��م��وي��ل �أح���د
ك���ذل���ك��� ،ش� ّ
التحديات ،فاحلاجات كثرية والتمويل
حمدود ،ما حتّ م علينا حتديد الأولويات
وبالتايل ع��دم تلبية كل احلاجات،
بهدف اال�ستفادة �أكرث من املوارد.
ناجم عن الظروف
ثمة حت ٍّد
ٍ
�أخ� ً
يراّ ،

الأمنية التي فر�ضتها الأزم��ة ال�سورية،
وال�صراعات واملعارك القائمة يف بع�ض
املناطق احلدودية ،وبالتايل اخلطر الذي
ك��ان مينعنا م��ن ال��و���ص��ول �إىل هذه
املناطق والوجود على الأر���ض ،وفق ما
مهمتنا .كذلك ،ف�� ّإن و�ضع
تقت�ضيه
ّ

لبنان الداخلي وغياب اال�ستقرار ال�سيا�سي
وعدم انتخاب رئي�س للجمهورية� ،أمور
�سلبا على ت�سيري عملنا
تنعك�س
ً
قانونيا.
اجلماعي
ً

�شراكة �أ�سا�سية

• كيف تق ّيمون العمل مع اجلي�ش اللبناين؟
 حني بد�أنا املرحلة الأوىل من امل�شروع،مل يكن اجلي�ش اللبناين من �شركائنا
أ�سا�سيني ،بل كان عملنا �أكرث مع
ال
ّ
الأم��ن العام واجلمارك .ولكن خالل
تقدم مراحل العمل يف م�شروع �إدارة
ّ
احلدود ،اكت�شفنا الدور الرائد والأ�سا�سي
للجي�ش اللبناين من خالل ت�أ�سي�س جلنة

املركز الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة والإدارة املتكاملة للحدود
ت� ّأ�س�س املركز الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة يف العام ،1993
وهدفه توفري الآلية الداعمة واخلربات واخلدمات والتعاون
املتعدد الأطراف حول ق�ضايا الهجرة واللجوء.
ّ
�أحد م�شاريع هذا املركز ،تطوير القدرات الوطنية للإدارة
املتكاملة للحدود يف لبنان .يهدف هذا امل�شروع �إىل :دعم
ال�سلطات اللبنانية يف �إدارة احل��دود و�ضبطها ،تعزيز �أمن
املواطنني ،تدعيم اال�ستقرار الإقليمي وت�سهيل التجارة
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والتنمية والتوا�صل الب�شري.
للم�شروع مبادئ توجيهية وا�ضحة و�شاملةُ ،و�ضعت مل�ساعدة
�أجهزة احلدود اللبنانية يف مواءمة املعايري الدولية والتطبيقات
الف�ضلى ،من خالل :الرتكيز على اتخاذ �أو �إر�ساء �إجراءات
موحدة عند احلدود ،توفري املعدات والروابط لقواعد البيانات،
ّ
حتديث �أنظمة التدريب لإدارة احلدود ،املوارد الب�شرية ،وزيادة
الوعي العام ب�ش�أن هذا املو�ضوع من خالل �أن�شطة توعو ّية.

تطويرالتدريب وتبادل اخلربات

مراقبة و�ضبط احلدود ،و� ً
أي�ضا من خالل
القيادة وااللتزام والأداء املحرتف .فعلى
الرغم من كل التحديات واملهمات
امللقاة على عاتقه ،ميلك اجلي�ش الإرادة
والت�صميم على حماية احلدود .هذا الأمر
جعل التعاون �أ�سهل ،وبالتايل وجدنا يف

• ما هي م�شاريعكم امل�ستقبلية يف لبنان؟
 هناك ع��دد م��ن امل�شاريع �أب��رزه��ام��ا ي��ه� ّ�م اجل��ي�����ش ،حيث نعمل على
اكت�شاف املزيد من التحديات املدنية يف
�إدارة احلدود كما �سبق وفعلنا يف جمال

�أوروبية ،وذلك يف جمال التدريب وتطوير
اال�سرتاتيجية البحرية الفاعلة واملنا�سبة.
ّ
�إىل ذل��ك ،نعمل �أي���ً��ض��ا على ت�أمني
�شراكات وتعاون بني الأجهزة الأمنية
اللبنانية و�أجهزة مماثلة لها يف �أوروبا.
القزي يف هذا
وقد رافقني العميد الركن ّ

م�ستعدا
�شريكا
احلكومة الهولندية
ً
ًّ
لتقدمي دعم �إ�ضايف للجي�ش من حيث
التمويل واخلربات يف جمال �إدارة احلدود.
ً
انطالقا
و�أ�ضاف :لقد عملنا مع اجلي�ش
من مفهوم �إدارة احلدود باالعتماد على
ق��درات غري قتالية ،وبالتايل ،مفهوم
ح��را���س��ة احل����دود ول��ي�����س ال��ق��ت��ال على
احلدود .وقد � ّأدى ذلك �إىل �إر�ساء �شراكة
�أ�سا�سية بيننا يف املرحلـة الثانيــة مــن
م�شروعنــا.
�ضم �شركاء جدد
والآن نحن ب�صدد ّ
بنا ًء على العمل الذي قمنا به مع فوج
احلدود الربية الأول وجلنة مراقبة و�ضبط
احلدود ،وجمموعات �أخرى ذات �صلة مثل
يخولنا
ال�شرطة الع�سكرية .هذا الأمر
ّ
تو�سيع الر�ؤية والبحث عن حلول �أكرث
�شمولية و�إفادة.

�أم�����ن ال��وث��ائ��ق،
وم��ن ه��ذه الأم���ور
م����ك����اف����ح����ة
االجت�����ار بالب�شر
ال����س���ت���ك���م���ال
العمل الذي بد�أناه
م��ع الأم���ن العام
والأم��ن الداخلي،
من خ�لال ت�أمني
التدريب على خمتلف امل�ستويات و�صو ًال
�إىل االحرتاف.
كذلك ،نوا�صل دعم اجلي�ش يف تطوير
قدراته التدريبية يف جمال �إدارة احلدود
ٍ
ب�شكل غري قتايل ،ون�أمل يف هذا املجال
ا�ستقدام مد ّربني من ال��دول الأوروب��ي��ة،
والعمل على تبادل اخل�برات وتدريب
�أفواج احلدود الربية.
م��ن جهة �أخ���رى ،ويف م�شروع فائق
الأهمية � ً
أي�ضا ،نعمل يف جمال ت�أمني
احل��دود البحرية و�إدارت��ه��ا ،وق��د عقدنا
الكثري من االجتماعات مع القوات
البحرية اللبنانية يف هذا ال�صدد .وعلى
الرغم من �أننا ال منلك التمويل الكايف
ال�ستقدام م��راك��ب ج��دي��دة� ،إ ّال �أننا
نعمل على ت�أمني العالقات العمالنية
م��ع ال��ق��وات ال��ب��ح��ري��ة يف دول �أخ���رى

الإطار �إىل رومانيا ،حيث اجتمعنا مع
�شرطة احلدود .ون�أمل �أن تبد�أ �آلية التعاون
َ
الطرفني ،على �صعيد التدريب
قريبا بني
ً
�أو ت�أمني العتاد وتبادل اخلربات والزيارات
الدرا�سية وفق احلاجات.
• هل من حدود للم�ساعدات الأوروبية يف
هذه املرحلة الثانية من امل�شروع؟
 ما ميكنني قوله يف هذا املجال ،هو�أن االحتاد الأوروبي والدول الأع�ضاء و�ضعوا
ع��دة �سيناريوهات لدعم لبنان على
ً
حتقيقا لإدارة متكاملة
املدى الطويل
للحدود .لذا وبكل ت�أكيد� ،سوف نعمل
على جلب م��زي��د م��ن ال��داع��م�ين �إىل
جانب احلاليني ،وهم :هولندا� ،أملانيا،
فرن�سا ،رومانيا� ،إ�سبانيا وهنغارياً � .إذا
نحاول م�ضاعفة م�صادر الدعم لال�ستفادة
�أكرث من اخل�برات والتمويل ،وا�ستقاء
الدرو�س من الدول التي ت�شبه لبنان من
حيث طبيعة حدودها.
ويف هذا الإطار ،وعلى �صعيد التدريب،
يتابع رتيب من اجلي�ش اللبناين دورة
متقدمة يف جم��ال �أم��ن الوثائق وتزوير
ّ
اجل���وازات يف هولندا .ولهذه امل�شاركة
الرمزية �أهميتها� ،إذ �إ ّنها املرة الأوىل التي
ين�ضم فيها �إىل الدورة املذكورة ع�سكري
ّ
من دولة غري �أوروبية.
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جي�شنا
�إعداد:
نينا عقل خليل

�سفرية الواليات املتّحدة الأمريكية
تثني على كفاءة ال�ضباط اللبنانيني
بدعوة من مكتب التعاون
ال��دف��اع��ي الأم�ي�رك���ي ،ويف
ح�����ض��ور رئ��ي�����س الأرك�����ان
اللواء الركن وليد �سلمان
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد
ج���ان ق��ه��وج��ي ،وال�����س��ف�يرة
ال�سيدة �إليزابيت
الأمريكية
ّ
ريت�شارد على ر�أ���س وفد من
ال�سفارة ،وع��دد م��ن �ضباط
اجلي�ش الذين تابعوا دورات
متنوعة يف الواليات املتّ حدة،
ّ
املجمع الع�سكري
عقد يف
ّ

– جونية ،اجتماع لتقييم
التعاون يف هذا املجال خالل
املراحل ال�سابقة.
وق�����د �أل����ق����ت ال�����س��ف�يرة
الأم�يرك��ي��ة كلمة �أثنت
فيها على كفاءة ال�ضباط
اللبنانيني ال��ذي��ن تابعوا
دورات درا�سية يف ال��والي��ات
أك�������دت ثقة
امل���ت���ح���دة ،و� ّ
�سلطات بالدها بدور اجلي�ش
اللبناين يف حماية وح��دة
لبنان وا���س��ت��ق��راره ،وعزمها

على موا�صلة دعمه وتفعيل
التعاون الع�سكري معه على
خمتلف ال�صعد.
���دث ال��ل��واء
ك��ذل��ك ،حت� ّ
�رح��ب
ال���رك���ن ���س��ل��م��ان ف� ّ
ب��احل�����ض��ور ،م��ن� ّ�و ًه��ا بالقرار
الثابت لل�سلطات الأمريكية
يف م��وا���ص��ل��ة دع���م اجلي�ش

اللبناين ،الفتً ا يف هذا الإطار
�إىل �أن امل�ساعدات الأمريكية
النوعية التي تلقاها اجلي�ش
ّ
خالل ال�سنوات الفائتة ،قد
رفعت من م�ستوى جهوزيته
القتالية ،و�أ�سهمت ب�شكل
�ضد
فاعل يف جناح مواجهاته ّ
التنظيمات الإرهابية.
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جي�شنا

تكرم  Lancellottiبغداء تكرميي
قيادة اجلي�ش ّ

�أقيم يف النادي الع�سكري املركزي غداء تكرميي يف منا�سبة
مغادرة ال�سفينة احلربية الربازيلية BRS Independencia
العاملة �ضمن ق��وات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة بقيادة املقدم
البحري .CDR Marcelo Lancellotti
ح�ضر احلفل العميد الركن البحري ماجد علوان قائد
القوات البحرية ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،

ّ
كلية ف��ؤاد �شهاب للقيادة
يف ح�ضور قائد
مكه
والأرك�����ان العميد ال��رك��ن ع��ل��ي ّ
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
وع���دد م��ن �ضباط اجلي�ش� ،أل��ق��ت ال�سيدة
نادين نفّ اع مديرة مركز قبول الطلاّ ب يف
اجلامعة الأمريكية  -ب�يروت ،حما�ضرة يف
ّ
الكلية تناولت فيها تاريخ اجلامعة
قاعة
حاليا،
وتطورها واالخت�صا�صات املتوافرة فيها
ً
ّ
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قائد القوات البحرية الدولية مع وف��د ،امللحق الع�سكري
الربازيلي وقائد ال�سفينة املقدم البحري  ،Lancellottiو�ضباط
من القوات البحرية اللبنانية.
وقد منح العميد الركن البحري علوان املحتفى به و�سام
الف�ضيــة تقديــ ًرا
التقديــر الع�سكــري مــن الدرجــة
ّ
خلدماتــه.

مديرة مركز
قبول الطلاّ ب
يف اجلامعة
الأمريكية
حتا�ضر يف ك ّلية
ف�ؤاد �شهاب
للقيادة والأركان

بالإ�ضافة �إىل �شروط قبول الطالب وتوجيههم
نحو االخت�صا�صات املنا�سبة لقدراتهم العلمية
ورغباتهم ال�شخ�صية.
مكه
قدم العميد الركن ّ
ويف ختام اللقاء ّ
درعا تذكارية وكتاب �شكر
لل�سيدة نفّ اع ً
با�سم العماد قائد اجلي�ش ،عربون تقدير
جلهودها واهتمامها بالطلاّ ب من �أبناء
الع�سكريني.

هبة كور ّية
و�أخرى �صين ّية للجي�ش

امل�ستمر بني اجلي�ش اللبناين
يف �إطار التعاون
ّ
وقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان� ،أقيم يف
ّ
قطاع جنوب الليطاين احتفال يف منا�سبة
ّ
ومطبات
ال�شم�سية
ت�سلم �أعتدة (م�صابيح تعمل على الطاقة
ّ
ّ
مقدمة من الكتيبة الكور ّية العاملة
للحد من ال�سرعة)
ّ
ّ
�ضمن هذه القوات.
لاً
تر�أ�س االحتفال العميد الركن �شربل �أبو خليل ممث العماد
قائد اجلي�ش ،وح�ضره قائد الكتيبة الكور ّية و�ضباط من
اجلانبني .وتال العميد الركن �أبو خليل كتاب �شكر با�سم
العماد قائد اجلي�ش ّ
و�سلمه لقائد الكتيبة الكورية ،كما

وفود القيادة ه ّن�أت الع�سكريني
مبنا�سبة عيد الأ�ضحى

درعا تذكار ّية.
قدم له ً
ّ
ّ
ت�سلم اجلي�ش اللبناين
كذلك،
مقدمة من
مو ّلدات كهربائية
ّ
ال�صينية ،يف احتفال �أقيم يف اللواء اللوج�ستي،
احلكومة
ّ
ّ
ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن خري فريجة من
تر�أ�سه
�أركان اجلي�ش للتجهيز ،وح�ضر امللحق الع�سكري ال�صيني يف
لبنان مع ٍ
وفد مرافق ،وقائد اللواء العميد الركن جان فرح
وعدد من ال�ضباط.
وقد �شكر العميد الركن فريجة با�سم العماد قائد اجلي�ش
امل�ستمر للم�ؤ�س�سة الع�سكرية.
ال�سلطات ال�صينية على دعمها
ّ

مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك ،قامت وفود من قيادة اجلي�ش بزيارات �إىل قيادات
والقوات اجلوية والبحرية واملدار�س واملعاهد واملواقع ،والقوى املنت�شرة عمالني ًا
املناطق
ّ
قدمت التهاين للع�سكريني ،ونقلت �إليهم
يف خمتلف املناطق اللبنانية ،حيث ّ
توجيهات القيادة للمرحلة املقبلة.
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دورتان يف مركز تدريب تعزيز
�أمن املطار ب�إ�شراف
مدربني �أمريكيني وبريطانيني
ّ

�أقيمت يف مركز ت��دري��ب تعزيز �أم��ن املطار-
تدريبيتان تابعهما �ضباط
 CERSAدورت���ان
ّ
وع�سكريون ومدنيون يعملون يف مطار رفيق
احل��ري��ري ال��دويل – ب�يروت .الأوىل ،دورة Liquid
 Testing Courseكانت ب�إ�شراف فريق تدريب
بريطاين .والثانية ،دورة «�أمن طريان– �إدارة �أمن
املطارات» ّ
متت ب�إ�شراف فريق تدريب �أمريكي .وقد� ،أقيم
احتفال ّ
ّ
ممثل عن
ت�سلم خالله املتد ّربون ال�شهادات يف ح�ضور

ال�سيد �أندرو جون�سون،
ال�سفارة الأمريكية وامللحق الأمني فيها ّ
رئي�س املركز العميد زياد �شاهني وعدد من ال�ضباط.

الـ«فوك الأملانية لتلميذ �ضابط لبناين»

ّ
يحقق العديد من �ضباطنا نتائج
باهرة يف الدورات التي يتابعونها داخل لبنان وخارجه .من بني
ه�ؤالء التلميذ ال�ضابط فوزي بطر�س الذي تابع دورة ال�ضباط يف
املدر�سة البحرية الأملانية ،وحقق خاللها نتائج ممتازة .فقد
ّ
حل يف املركز الأول على �صعيدي التالمذة ال�ضباط الأجانب،

واملدر�سة البحرية الأملانية.
هذا االجناز هو الأول من نوعــه يف تاريـخ البحرية الأملانية
كرمت التلميذ ال�ضابط اللبناين بـ«ميدالية الفوك»
التي
ّ
لأف�ضل تلميذ �أجنبــي ،وميداليــة �أف�ضــل تلميــذ علــى
�صعيــد الــدورة.

ح�ص�ص غذائية من CIMICلأهايل بلدة عر�سال
يف �إطار التعاون الع�سكري – املدين  CIMICالذي
ت�شمل ن�شاطاته الإمنائية والإن�سانية ،خمتلف
خ�صو�صا الأماكن النائية ،ويف
املناطق اللبنانية
ً
ح�ضور عد ٍد من ال�ضباط ومندوبي و�سائل الإعالم
واجتماعية ،جرى يف بلدة عر�سال
ر�سمية
وفاعليات
ّ
ّ
توزيع نحو  300ح�صة غذائية على عدد من عائالت
البلدة.
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ً
ومتفوقني ومبدعني
�ضباطا
كرمت
ّ
جمعية احلياة الإن�سانية ّ
ب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجلي�ش ال��ع��م��اد جان
الطيار
قهوجي ممثلاً بالعميد الركن
ّ
ع��ب��د ال��رح��م��ن ع��ب��د ال����رزاق ك� ّ�رم��ت
جمعية احلياة الإن�سانية ،بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة ال�شيخ العاملية وجمعية �صناع
احلياة ونادي امل�سار الريا�ضي ،عد ًدا من
ّ
وامل�ترق�ين وحملة
املتخرجني
ال�ضباط
ّ

ال�شهادات العليا ونخبة من الريا�ضيني
واملبدعني ،وذل��ك يف احتفال حا�شد يف
�صالة الباال�س  -برقايل.
ح�����ض��ر االح��ت��ف��ال الأ����س���ت���اذ حممد
احل�سني ممثلاً الرئي�س جنيب ميقاتي،
ر�سمية وف��اع��ل� ّ�ي��ات من
و�شخ�صيات
ّ
ّ
املنطقة ،وتخللته كلمات ّنوهت
بت�ضحيات اجلي�ش
وجهوده يف تثبيت
الأمن والإ�ستقرار.
ّ
ممثل
وق��د القى
ق����ائ����د اجل��ي�����ش
ال��ع��م��ي��د ال��ط� ّ�ي��ار
عبد الرحمن عبد
الرزاق كلمة قال
فيها« :جميل �أن
ن��ك��ون ب�ين �أه��ل
حبهم
اتخذوا من ّ

للم�ؤ�س�سة الع�سكرية نهج حياة وعادة»،
ؤك� ً�دا «�أننا نعي�ش يف و�ضع �إقليمي
م�� ّ
ي�شتعل بالنريان � ،اّإل � ّأن ر�ؤيتنا وا�ضحة يف
منع امتداد الفتنة �إىل لبنان وبقاء هذا
الوطن ح � ًرا م�ستقلاً » .وختم �شاك ًرا
ّ
املنظمة
با�سم قائد اجلي�ش اجلمعيات
للحفل ،ومهنّ ئً ا ال�ضباط والأكادميني
املكرمني.
والريا�ضيني
ّ
ويف اخلتام ،متّ تقدمي دروع تكرميية
لأربعة من ال�ضباط وخم�سة و�أربعني من
الأكادمييني والريا�ضيني.
املكرمون هم:
وال�ضباط
ّ
 العقيد �أحمد عمري (فرع خمابراتمنطقة ال�شمال).
 املالزم �أول حممد حممد خ�ضر(مدر�سةالقوات اخلا�صة).
الطيار �أح��م��د عبد ال���ر ّزاق
 امل�ل�ازمّ
(ال��ق��وات اجل��و ّي��ة -ق��اع��دة القليعات
ّ
اجلوية).
 امل�لازم حممد حممد حبل�ص (لواءامل�شاة الثامن).
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قدا�س لراحة نف�س
املقدم ال�شهيد �إبراهبم ج ّبور
و�إزاحة ال�ستارة عن ن�صب تذكاري يف عندقت

يف منا�سبة م��رور �سنة على ا�ست�شهاد
جبور� ،أقيم يف كني�سة
املقدم ابراهيم ّ
بلدة عندقت قدا�س لراحة نف�سه ح�ضره
ّ
ممثل العماد قائد
�إىل جانب عائلته،
اجلي�ش العميد الركن غربيال ال�صانع
ّ
أمنية
ور�سميون
وممثلو القيادات ال ّ
ّ
وال��ع�����س��ك��ري��ة،
وف����اع����ل����ي����ات
اج���ت���م���اع���ي���ة
ّ
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل
رفاقه ال�ضباط.
بعد الإجن��ي��ل،
�أل����ق����ى ك��اه��ن
ال���رع���ي���ة الأب

���س��ي��م��ون ال��را���س��ي كلمة
موا�ساة لزوجة ال�شهيد و�أوالده
و�أهله...
ّ
ممثل قائد اجليـ�ش كلمة
كما �ألقى
جبور املخل�ص
ّ
ت�ضمنت �شهادة باملقدم ّ
واملتفاين يف اخلدمة...

 ...وقدا�س لراحة نف�س املالزم �أول ال�شهيد �سمري زيادة
�أق��ام��ت ب��ل��دي��ة ال��دك��وان��ة وعائلة
قدا�سا
املالزم �أول ال�شهيد �سمري زيادة,
ً
لراحة نف�سه يف كني�سة مار جرج�س
الرعائية -الدكوانة .و�أعقب القدا�س
�إزاح���ة ال�ستارة ع��ن ن�صب ت��ذك��اري
لل�شهيد ق���رب ك� ّ�ل��ي��ة ال���زراع���ة -
الدكوانة ،يف ح�ضور العميد الركن
ّ
ّ
وممثلني
ممثلاً قائد اجلي�ش
نعيم زيادة
أمنية،
عن قادة الأجهزة ال ّ
ودينية،
ر�سمية
و�شخ�صيات
ّ
ّ
ورئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ال��دك��وان��ة
امل��ح��ام��ي �أن��ط��وان �شختورة
و�أع�����ض��اء املجل�س البلدي
وخماتري املنطقة وح�شد من
الأهايل.
بعد الن�شيد الوطني الذي
عزفته مو�سيقى اجلي�ش،
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ذكر فيها
�ألقى
ال�سيد �شختورة كلمة ّ
ّ
«بتاريخ منطقة الدكوانة يف م�سرية
ؤكدا «�ضرورة �أن يدرك
ال�شهداء» ،م� ً
ً
اجلميع �أن هناك �أثمانا باهظة من
الدم بذلت من �أجل البقاء.
وال���ي���وم ،يتكفّ ل جي�شنا ،وعلى
ر�أ���س��ه العماد ج��ان قهوجي وبجهود
ال�ضباط والأفراد� ،أن يكون وحده ومن

ويف ختام القدا�س �أزيحت ال�ستارة عن
ن�صب تذكاري لل�شهيد متّ ت�شييده يف
�ساحة البلدة.

خلفه ال�شعب اللبناين ،الدرع الواقية
للكيان واحلدود وال�سيادة».
و�أ���ض��اف« :لقا�ؤنا اليوم يف حفل رفع
ال�ستارة عن ن�صب املالزم اول ال�شهيد
�سمري ا�سطفان زي��ادة ،هو دالل��ة على
احتادنا للحفاظ على وجودنا ،و�أو�ضح
ر�سالة لداع�ش و�أخواته».
ال�سيد �إم��ي��ل زي���ادة كلمة
و�أل��ق��ى
ّ
العائلة� ،شاك ًرا لـلجميع م�شاركتهم
واعدا بـ«�أن تبقى العائلة
يف هذا اللقاء،
ً
اً
مثال للعطاء وال�شهادة».

تخريج �ضباط دورة �آمر �سرية 52
ّ
الكلية احلربية بتخريج الدفعة الثانية واخلم�سني
احتفلت
ّ
لدورة �آمر �سرية ,يف ح�ضور العميد فادي غر ّيب قائد الكلية
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي.
وح�ضر االحتفال �أ ًي�ضا �ضباط من قيادة اجلي�ش ومن الوحدات
ّ
امل�ستقلة ،وال�ضباط امل��د ّرب��ون من مالك
الكربى والأف���واج
ّ
املدنيون.
الكلية ومن خارجها والأ�ساتذة
ّ
ثم تالوة
ا�ستهل االحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين ،ومن ّ
املميزين
مذكرة النتيجة النهائية للدورة ،وتهنئة ال�ضباط
ّ
وت�سليم ال�شهادات وتبادل الدروع بني طليع الدورة املالزم �أول
ّ
الكلية.
ري�شار بركات وقائد
ّ
املتخرجني
توجه �إىل
ممثل قائد اجلي�ش العميد غر ّيب
ّ
ّ
أهميتها
بكلمة قال فيها� :إن الدورة التي تابعتموها وعلى � ّ

ّ
حمطة تنطلقون
لي�ست نهاية امل��ط��اف ،ب��ل ه��ي مبثابة
منها ،لتنمية معارفكم وخرباتكم ،و�صقلها يف حياتكم
العملية ،حيث تطبقون النظريات على �أر�ض الواقع وتنفّ ذون
م��ا ي��وك��ل �إل��ي��ك��م ب��دق��ة واح��ت�راف ،فاكت�ساب العلوم
الع�سكرية هو عملية متوا�صلة ،ال يجوز �أن تتوقف يف �أي
ظرف من الظروف� .إنها عجلة دائمة احلركة ،تتجلى يف
قيامكم بوظيفة امل��د ّرب واملوجه واملحا�ضر وامل�شرف واملحفّ ز
ّ
كل جديد
على التنفيذ ،بالإ�ضافة �إىل املواظبة على مواكبة
مبهماتكم .عليكم �أن تنطلقوا من التعليمات
يت�صل
ّ
واملراجع ال�صادرة عن قيادة اجلي�ش ،واال�ستناد �إليها يف كل ما
تقومون به من ن�شاطات عمالنية �أو لوج�ستية �أو �إدارية.
و�أ���ض��اف :اليوم وبعد �أن �أ�ضفتم رجاحة الفكر وعقلنة

ّ
الكلية
الرجال �إىل ذلك الطموح� ،أراك��م تقفون يف �صرح
ّ
تت�سلمون �شهادة �آمر �سرية� ،إيذا ًنا لكم بالوقوف
احلربية،
ً
بتمهل ،وتخططون
تفكرون
الحقا على ر�أ�س وحداتكم،
ّ
ّ
وتب�صر،
بدقة ،وت�ساهمون يف �صنع القرار �أو تقرتحونه بحكمة
ّ
ر�صيدكم يف ذلك ما خربمتوه وما ّ
تثقفتم به ،فال تهملوا هذا
الر�صيد �أو تبذّ روه.
ا�ستنريوا يف ممار�سة م�س�ؤولياتكم ب�إر�شادات مدربيكم يف
الدورة ،وا�ستمدوا منهم روح االلتزام والبذل والعطاء .واعلموا
�أن من �أراد لكم االرتقاء �إىل عتبة فكره� ،إمنا �أراد �أن تقودوا
مر�ؤو�سيكم �إىل طريق الن�صر والنجاح ،و�سط ما يعرت�ضكم من
م�صاعب وحتديات.
ّ
دعوا �شعلة الأمل متّ قدة يف نفو�سكم ،وتطلعوا �إىل عي�ش
كرمي يف وطن ينب�ض بالعزة والكرامة ،يحميه جي�ش نزيه
ّ
انفك يبذل الغايل والنفي�س ويقدم قوافل
ومنزه ،جي�ش ما
ّ
دفاعا عن وحدة الوطن و�سيادته وا�ستقالله.
ال�شهداء،
ً
لاً
وختم قائ � :أو�صيكم ب�أن ال تبخلوا بجهد وعرق ودم يف
القادم من الأي��ام ،كي يبقى جي�شكم على ق�سمه ووعده،
�أمل ال�شعب و�سياج الوطن.
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...ودورتي
دهم
ورماة مهرة

�أقيم يف منطقة حنو�ش -
ح��ام��ات ،اح��ت��ف��ال تخريج
عنا�صر م��ن اجل��ي�����ش وم��ن
املديرية العامة للأمن العام،
بعد �أن تابعوا بنجاح دورتي
«ده��م ورم��اة مهرة» ،وذلك
يف ح�ضور املدير العام للأمن العام اللواء عبا�س
ابراهيم ،وقائد مدر�سة القوات اخلا�صة العقيد
ّ
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد
الركن ف��ادي خمول
جان قهوجي ،وقائد الوحدة الإيطالية العاملة
القوات الدولية اجلرنال � ،Arturo Nittiإىل
�ضمن ّ
أمنية.
جانب عدد من �ضباط اجلي�ش والأجهزة ال ّ
وقد �ألقى العقيد خمول كلمة يف املنا�سبة� ،شدد
فيها على �أهمية التدريب االح�ترايف يف اجلي�ش،
ً
والنوعية التي
املهمات اال�ستثنائية
انطالقا من
ّ
ّ
تنفّ ذها ال��وح��دات الع�سكرية يف ه��ذه املرحلة
الدقيقة ،ومم��ا ق��ال��ه« :لقد �أ�ضفتم �إىل �شرف
انتمائكم �إىل م�ؤ�س�سة اجلي�ش واملديرية العامة
مميزين
للأمن العام� ،شرف �أن تكونوا رج��ا ًال
ّ
وحمرتفني فيهما ،قادرين على الت�أثري يف �سري
أمنية».
ّ
املهمات الدفاعية وال ّ
ويف اخلتام ،نفّ ذت وحدات من اجلي�ش باال�شرتاك
املتخرجني ،مناورة قتالية بالذخرية
مع العنا�صر
ّ
احل� ّ�ي��ة ،حتاكي مهاجمة جمموعة �إرهابية منت�شرة يف
مبنية .وقد ا�ستخدمت خالل املناورة رمايات
حميط مناطق
ّ
بالطوافات والأ�سلحة املتو�سطة واخلفيفة ،وتفجري عبوات

48

العدد 376

نا�سفة لفتح ثغرات ،بالإ�ضافة �إىل رمايات قن�ص لتغطية تقدم
جوي و�إنزال و�إخالء جرحى
العنا�صر املهاجمة ،وعمليات دعم ّ
من حقل املعركة.

النداف –
�أقيم يف ثكنة ميالد ّ
عم�شيت ،احتفال تخريج دورات
اخت�صا�ص مغوار بحري (غط�س
مبزيج النيرتوك�س ،مد ّرب مزج غازات،
ومد ّرب غط�س وغط�س �أ�سا�سي).
ح�ضر االحتفال قائد فوج مغاوير البحر
العقيد الركن حممد امل�صطفى ممثلاً
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،ع�ضو
املجل�س الع�سكري اللواء الركن جورج
واملدعوين،
�شرمي وع��دد من ال�ضباط
ّ
املتخرجني.
عائالت ال�شهداء وذوي
ّ
بعد الن�شيد الوطني اللبناين وو�ضع

 ...ودورات اخت�صا�ص مغوار بحري
�أك��ل��ي��ل زه���ر ع��ل��ى ن�����ص��ب ���ش��ه��داء
الفوج� ،ألقى العقيد الركن امل�صطفى
كلمة يف املنا�سبة� ،شدد فيها على
أهمية هذه ال��دورات يف تعزيز القدرات
� ّ
ومما قالهّ �« :إن
القتالية للع�سكرينيّ ،
ان��دف��اع��ك��م اىل متابعة التدريبات
النوعية والدقيقة ،وحر�صكم على
حتقيق �أف�ضل النتائج يف نهايتها ،هما
مدعاة فخر واعتزاز لكل واحد منكم،
لأن��ه يف �أوق���ات ال�شدائد ،تخترب �إرادة

الرجال و�شجاعتهم .فاجلندي
ال�صالح هو الثابت على ق�سمه
الع�سكري وم��ب��ادئ م�ؤ�س�سته،
وال�ساعي با�ستمرار �إىل تطوير قدراته
ً
خدمة جلي�شه ووطنه».
ويف اخل��ت��ام ج��رى ت�سليم ال�شهادات
للمتخرجني ،وتقدمي درعني تذكاريني
ّ
لعائلتي الرقيبني ال�شهيدين اللذين
�سميت ال����دورات با�سميهما ،جاك
ّ
�سا�سني وحممود دروي�����ش .كما نفّ ذت
ً
عر�ضا ع�سكر ًيا
املتخرجة
ال��وح��دات
ّ
متنوعة.
قتالية
ومتارين
ّ
ّ
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جي�شنا

 ...ودورة تن�شئة
مغوار يف مدر�سة
القوات اخلا�صة

�أقيم احتفال تخريج دورة
تن�شئة م��غ��وار يف م��در���س��ة
القوات اخلا�صة ،التي حملت
ا�سم املعاون �أول املغوار ال�شهيد
ب�سام جوهر ،وذلك يف ح�ضور قائد املدر�سة العقيد الركن فادي
خمول ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وعدد من
املتخرجني.
واملدعوين وذوي
ال�ضباط
ّ
ّ
وبعد عزف الن�شيد الوطني و�أداء ق�سم اليمني وتقدمي درع الدورة
لعائلة ال�شهيد� ،ألقى العقيد الركن ّ
خمول كلمة يف املنا�سبة
القتالية التي
قال فيهاّ �« :إن اكت�سابكم الفنون واملهارات
ّ
من ال�ضروري �أن تالزم اجلندي املغوار طوال حياته الع�سكرية،
ال ميكن �أن ي�ؤدي �أهدافه املن�شودة ،ما مل تعرفوا هوية الأعداء.
انفكت تت�آمر على
عد ّونا التاريخي هو �إ�سرائيل التي ما
ّ
و�سعيا �إىل زعزعة وحدته ،وعد ّونا
طمعا ب�أر�ضه وثرواته
لبنان،
ً
ً
الآخر هو الإرهاب الذي ال ّ
يقل خط ًرا عن الأول ،يف وح�شيته
ّ
كل القيم الإن�سانية
و�سلوكه العبثي و�ضربه عر�ض احلائط،
والدينية ال�سمحاء التي تدعو �إىل احلفاظ على كرامة الإن�سان
والت�ضامن واحلوار بني ال�شعوب».
و�أ���ض��اف�« :إعلموا � ّأن جي�شكم يف �صموده على احل��دود
اجلنوبية ويف انت�صاراته املتالحقة على التنظيمات الإرهابية،
ّ
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ّ
خمططات هذين العد ّوين ،مثبتً ا مبا ال يقبل
قد �أحبط
ال�شك� ،أ ّنه ح�صن الوطن املنيع ،امل�ؤمتن على دماء �شهدائه،
ّ
وتطلعات �أجياله».
ومكت�سبات �شعبه
املتخرجون
للمتخرجني ،نفّ ذ العنا�صر
وبعد ت�سليم ال�شهادات
ّ
ّ
ً
متنوعة.
عر�ضا ع�سكر ًيا ومتارين قتالية
ّ

حماربون
قدامى

�إعداد:
ندين البلعة خريالله

جمعهم ح ّبهم للوطن ،ف�ساروا «درب الع�سكرية» بكل خطواتها ...يف
تخرجوا با�سم «دورة مع�سكر
العام ّ 1983
خدمة العلم» ،دورة الرتباء الوحيدة التي
تخرجت يف ملعب الك ّلية احلرب ّية.
ّ
وتدرب على
عا�صروا العديد من القادةّ ،
�أيديهم �ألوف املجنّدين ...التزموا واجبهم
فرقتهم
ور�سالتهم ع�شرات ال�سنواتّ ،
الأي��ام (ظ��روف اخلدمة والت�شكيالت
ولكن التوا�صل ّ
ّ
قائما بني
والتقاعد)...
ظل ً
عد ٍد منهم ،فكان ن�شر �صورة واحدة على
الـ«في�سبوك» ،كفي ً
ال ب�إيقاظ احلنني ّ
ومل
ال�شمل...

«املحاربون القدامى»
التقوا بعد طول غياب
غداء لدورة مع�سكر
خدمة العلم 1983

روابط ال يقوى عليها الزمن

تبددها الظروف و�إن باعدت بني الرفاق .وها
تُر�سي رفقة ال�سالح روابط ال يقوى عليها الزمن وال ّ
هي «دورة مع�سكر خدمة العلم» ت�ستعيد ذكريات �أوقات جميلة على �صعوبتها ،ويعاهد �أفرادها
بع�ضهم ً
بع�ضا على التوا�صل واللقاء� .صورة على الـ«في�سبوك» �أيقظت احلنني ،ليتكفّ ل الـ«وات�س
�شخ�صا من الرفاق القدامى �أعاد ن�سج العالقات بينهم،
�ضم ثمانني
ً
�آب» بالباقي .الـ«غروب» الذي ّ
معة» يف كنف امل�ؤ�س�سة .وهكذا متّ االتفاق
فكانت لقاءات جميلة ومن ثم فكرة ترتيب َ
«ج َ
على غداء يف نادي الرتباء املركزي -الفيا�ضية.
�شخ�صا من بينهم العميد املتقاعد حممد مرت�ضى وعدد من ال�ضباط� ،إىل الرتباء املتقاعدين من
76
ً
ً
حدق كل منهم يف الآخرين مت�أمال ما �أ�صبحت
الدورة نف�سها ،التقوا
جمد ًدا :تعانقوا ،حتادثواّ ،
ّ
عليه �أحوالهم .ما �شاء الله بعدك م�شب�شب يقول �أحدهم لرفيق مل يره منذ ثالثة عقود...
ّ
ا�ستهلوا لقاءهم بالن�شيد الوطني اللبناين ،وبالوقوف دقيقة �صمت عن �أرواح
وي�ضحك اجلميع.
�شهداء اجلي�ش ومن بينهم �شهداء دورتهم ،ثم �شربوا نخب قيادة اجلي�ش التي ما زالوا يلتزمون
توجيهاتها حتى بعد تقاعدهم.

على العهد باقون

عب فيها عن �أهمية هذا اللقاء الذي جمع �أخوة ال�سالح،
العميد مرت�ضى �ألقى كلمة يف املنا�سبة رّ
توحدوا يف ّ
ظل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
كانطالقة ال�ستعادة التوا�صل بني رفاق تعارفوا يف مقتبل العمرّ ،
فتقا�سموا لقمة العي�ش والعرق والدم وال�سهر والتعب...
جندد ق�سم الوالء
وقال :كما �أق�سمنا يوم كنّ ا فتيا ًنا بالله العظيم �أن نذود عن لبنان ...ها نحن ّ
للم�ؤ�س�سة اجلامعة ال�ضامنة لوحدة لبنان ولكرامته� :أنا فرد� ،أنا رتيب� ،أنا �ضابط يف جي�ش لبنان
ً
قائال� :إنه �شعور بالعرفان جتاه امل� ّؤ�س�سة والدورة ،و� ً
أي�ضا ،املبادرة التي �أثمرت
املفدى .وتابع
ّ
و�شجعت على
هذا اللقاء،
ودائما جتاه القيادة التي �أتاحته ّ
ً
و�سهلته ّ
تنظيمه...
وكانت كلمات �أخرى مل�ؤها امل�شاعر والذكريات ،فغداء ،ووعد
بالتوا�صل والتالقي...
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يوميات
�أمنية

�إعداد:
نينا عقل خليل

عملية نوعية جديدة ّنفذتها مديرية املخابرات يف خم ّيم عني احللوة،
وانتهت بتوقيف �أمري داع�ش يف املخ ّيم عماد يا�سني الذي كان يعد ل�سل�سلة
تفجريات �إرهابية �ضد مراكز اجلي�ش ومرافق حيوية.
وقد �أ�صدرت قيادة اجلي�ش– مديرية التوجيه بيا ًنا جاء فيه« :بنتيجة
الر�صد واملتابعة الدقيقة ،ويف عملية نوع ّيةّ ،
قوة تابعة ملديرية
متكنت ّ

املخابرات ( )2016/9/22يف حي الطوارئ داخل خميم عني احللوة،
من توقيف الفل�سطيني عماد يا�سني ،املعروف ب�أمري داع�ش يف املخ ّيم
املذكور».
عدة مذكرات توقيف ،كان قبيل
واملدعو يا�سني املطلوب مبوجب ّ
�ضد مراكز
عدة تفجريات �إرهابية ّ
�إلقاء القب�ض عليه ،ب�صدد تنفيذ ّ
وجتمعات �شعبية
اجلي�ش ،ومرافق حيوية و�سياحية و�أ�سواق جتارية
ّ
و�أماكن �سكنية يف �أكرث من منطقة لبنانية ،وذلك بتكليف وم�ساعدة من
قبل تنظيمات �إرهابية خارج البالد.
وقد بو�شر التحقيق مع املوقوف ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص.

اجلي�ش يوقف �أمري داع�ش داخل خميم عني احللوة
�إحالة �إرهابيني على الق�ضاء

عدة بيانات �أ�صدرتها خالل الآونة
�أعلنت قيادة اجلي�ش يف ّ
الأخريةّ � ،أن مديرية املخابرات �أحالت على الق�ضاء جمموعة
جديدة من املوقوفني الذين ينتمون �إىل التنظيمات الإرهابية.
وهم :اللبناين عالء حممد � ّأمون ،النتمائه �إىل تنظيم داع�ش
الإره��اب��ي ،وقيامه �ضمن �صفوف هذا التنظيم باالعتداء
على وحدات اجلي�ش يف عر�سال ،وامل�شاركة يف اغتيال �أحد
املواطنني ،بالإ�ضافة �إىل ت�صنيع عبوات نا�سفة.

ال�سوريون :ح�سام عبدو الرباقي� ،سومر حممود العلي ،عبد
الرحمن خري الله امل�صطفى ،عبدالله حممد زكريا ،عبد
احلليم عبد الوهاب ،وجيه البرييني ،عبد احلكيم بكار،
�أحمد عبد احلميد �شحادة وحممد طارق ال�ضاهر ،النتمائهم
�إىل التنظيمات الإرهابية وم�شاركتهم �ضمن �صفوفها يف
االعتداءات �ضد وحدات اجلي�ش يف منطقة عر�سال.
ال�سوري يا�سر حممد املحمد البالغ من العمر � 17سنة،
النتمائه �إىل تنظيم داع�ش الإرهابي ،وم�شاركته يف القتال
�ضمن �صفوفه .مع الإ�شارة �إىل � ّأن الإرهابي املوقوف ،قد اعرتف
ب�إقدامه ب�أوقات �سابقة ويف مدينة ّ
الرقة ال�سورية على ذبح �أحد
رميا بالر�صا�ص،
الأ�شخا�ص ،وامل�شاركة يف �إعدام ثالثة �آخرين ً
و�إلقاء �شخ�ص من �سطح �أحد املباين ،وبرت يد �شخ�ص �آخر.
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انفجار ثالث عبوات يف البقاع
وتفكيك اثنتني وتوقيفات

�صدر عن قيادة اجلي�ش – مديرية التوجيه بيان ()2016/8/15
تعر�ض �آلية ع�سكرية تابعة للجي�ش يف �أثناء انتقالها يف
حول ّ
حميط بلدة عر�سال ،النفجار عبوة نا�سفة مزروعة �إىل جانب
ومعدة للتفجري عن بعد ،زنتها حواىل  3كلغ من
الطريق،
ّ
كمية من القطع املعدنية.
املواد املتفجرة ،بالإ�ضافة �إىل
ّ
وق��د �أدى االنفجار �إىل �إ�صابة خم�سة ع�سكريني بجروح
طفيفة .واتّ ��خ��ذت وح��دات
اجلي�ش املنت�شرة يف املنطقة
التدابري امليدانية املنا�سبة،
كما نفّ ذت عمليات دهم
وا�سعة يف البلدة وحميطها،
�أ���س��ف��رت ع��ن توقيف عدد
من املطلوبني ،وامل�شتبه بهم
واملوجودين داخ��ل الأرا���ض��ي
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب��ط��ري��ق��ة غري
�شرعية.
وبتاريخ � ،2016/8/17ضبطت قوى اجلي�ش على طريق ر�أ�س
ال�سرج يف منطقة عر�سال ،عبوة نا�سفة زنة  400غرام مو�صولة
ومعدة للتفجري.
ب�صاعق عادي وفتيل �صاعق
ّ
وق��د ح�ضر اخلبري الع�سكري �إىل امل��ك��ان وعمل على
تفكيكها ،كما بو�شر التحقيق يف املو�ضوع.
ويف بلدة عر�سال � ً
أي�ضاُ ،عرث على بعد  100مرت من منزل رئي�س
البلدية ( ،)2016/8/21على عبوة نا�سفة هي عبارة عن 200
غرام من مادة  C4و 2كلغ من نيرتات الأمونيوم ،م�ضاف
�إليها قطع معدنية ،مو�صولة ب�صاعق عادي وفتيل �صاعق
ومعدة للتفجري عن بعد .وقد عمل اخلبري الع�سكري على
ّ
تفكيكها.

ويف ال�سيـاق نف�سه ،د ّوى انفجــار عنــد م�ستديرة
ك�سارة – زحلة (ّ � ،)2016/8/13أدى �إىل مقتل امر�أة
لبنانية و�أخــرى من التابعية ال�سوريـة ،ووقــوع
وتوجهت
عـدد من الإ�صابات يف �صفوف املواطنني.
ّ
ً
أمنيا
قوة من اجلي�ش �إىل املكان ،وفر�ضت طوقا � ً
حوله ،كما ح�ضر اخلبري الع�سكري ال��ذي قام
بالك�شف على موقع االنفجار ،حيث تبينّ �أ ّنه
ناجم عن عبوة نا�سفة زنتها  4كلغ من مادة
.TNT
ويف بلــدة جم��دل عنجر – البقــاع ،انفجـرت بتاريخ
 2016/9/6قنبلـة يدوية كانت مو�ضوعة يف �أ�سفــل �سيارة
جيب نوع راجن روفــر ،ما � ّأدى �إىل �إ�صابة ثالثة �أ�شخا�ص من
التابعية ال�سورية بجروح طفيفة ،كانوا على مقربة من
ال�سيارة امل�ستهدفة ،بالإ�ضافة �إىل ح�صول �أ�ضرار بال�سيارة
املذكورة.
�إىل ذل��ك� ،أوقفت قوى اجلي�ش ( )2016/8/26يف منطقة
�سالحا
�شليفا – بعلبك ،املواطن �أمري علي رعد حليازته
ً
وكمية من الذخائر ،ولقيادته �سيارة حتمل لوحة
حربيا
ً
ّ
مز ّورة.
قب اليا�س واجلية ،كلاً
كما �أوقفت يف مناطق :الهرملّ ،
من املواطنني :و�سيم �أحمد جعفر ،هيثم حممد نا�صر الدين،
حممد علي امل�سمار ،عي�سى وحيد العقلي ،والفل�سطينيني:
حممد عبد النا�صر عثمان وحم��م��ود اب��راه��ي��م ح�شمه،
لإقدامهما على �إطالق النار من �أ�سلحة حربية.

ال�شمال

ّ
قوة من اجلي�ش
يف �إطار مالحقة اجلرائم
املنظمة ،دهمت ّ
(فجر  )2016/8/23جمموعة من الأ�شخا�ص يف منطقة فنيدق
التجول ب�أ�سلحتهم احلربية ،وتنفيذ
– عكار� ،أقدموا على
ّ
خوات على املواطنني ،حيث قامت
عمليات �سلب وفر�ض ّ
ومتكنت من توقيف �أفرادها وهم ،اللبنانيون:
مبطاردتهم
ّ
املطلوب علي حممد طالب� ،شعيب ح�سن طالب ،جهاد
ح�سن طالب ،حممد ح�سن طالب ،ع��ادل عبدو طالب،
وال�سوري حممد عو�ض املحمود.
كذلك� ،أوقفت قوى اجلي�ش يف مناطق عكار وطرابل�س
العديد من املواطنني ،وذلك لإقدامهم يف �أوقات �سابقة على
�إطالق النار من �أ�سلحة حربية.

اجلنوب

جت�س�س
بتاريخ  ،2016/9/8وعلى �أثر ر�صد قوى اجلي�ش جهاز
ُّ
تابع للعدو الإ�سرائيلي داخ��ل الأرا�ضي اللبنانية مبحاذاة
توجهت دورية من اجلي�ش �إىل
منطقة مزارع �شبعا املحتلةّ ،
املكان ،حيث تبينّ � ّأن العدو قد �أقدم على نزع هذا اجلهاز.
وجرى متابعة هذا اخلرق بالتن�سيق مع قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان.

توقيفات وم�ضبوطات

نتيجة التدابري الأمنية التي تنفّ ذها الوحدات يف خمتلف
املناطق للحفاظ على الأم��ن واال�ستقرار ،متّ توقيف نحو
�شخ�صا من جن�سيات خمتلفة ،لتو ّرط بع�ضهم يف
2345
ً
جرائم �إرهابية و�إطالق نار واعتداء على مواطنني ،واالجتار
باملخدرات ،والقيام ب�أعمال �سرقة وتهريب وحيازة �أ�سلحة
وممنوعات ،وارتكاب بع�ضهم الآخ��ر خمالفات عديدة،
ت�شمل التجوال داخل الأرا�ضي اللبنانية من دون �إقامات
�شرعية ،وقيادة �سيارات ودراجات نارية من دون �أوراق قانونية.
زراعيا،
و�شملت امل�ضبوطات � 158سيارة و� 4شاحنات ،وجرا ًرا
ً
وكميات من الأ�سلحة
و 3مراكب �صيد و 226دراجة نارية،
ّ
الفردية والذخائر اخلفيفة واملتو�سطة ،والرمانات اليدوية
كميات من املخدرات
والقذائف ال�صاروخية ،بالإ�ضافة �إىل
ّ
والأجهزة الإلكرتونية والأعتدة الع�سكرية.

 ...وتدابري �أمنية ملنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك

يف منا�سبــة عيــد الأ�ضحــى املبــارك ،نفّ ــذت وحــدات
اجليــ�ش تدابيــر �أمنيــة ا�ستثنائيــة ،حــول دور العبادة
الت�سوق وامل�ؤ�س�سات
وحميطها والطرقات الرئي�سة و�أماكن
ّ
العامة واملرافق ال�سياحية ،وامل�صالح الأجنبية والعربية،
وذل��ك لطم�أنة املواطنني واحلفاظ على ال�سالمة العامة،
وق��د �شملت ه��ذه التدابري،
ان��ت�����ش��ا ًرا للعنا�صر وت�سيري
دوريات و�إقامة حواجز ثابتة
ومتحركة وتركيز نقاط
مراقبة.
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مناورات
�إعداد :نينا عقل خليل

�ألوية و�أفواج وقطع يف مناورات بالذخرية احل ّية

يف �سياق خطة التدريب النوعي التي و�ضعتها قيادة اجلي�ش
بهدف رفع م�ستوى جهوزية الوحدات ،وا�ستعدادها للتدخل
ال�سريع والفاعل يف خمتلف الظروف القتالية ،تابعت قطع من
خمتلف الوحدات الع�سكرية �إجراء مناورات يف ح�ضور عدد
من كبار ال�ضباط يف القيادة ،وقادة الوحدات الكربى ،وعدد من
املدربني ،بالإ�ضافة �إىل فرق التدريب الأمريكية والربيطانية.
ّ

جرود العاقورة

يف منطقة ج��رود العاقورة،
نفّ ذ ف��وج التدخل ال�ساد�س
ب��اال���ش�تراك م��ع ع���دد من
وح����دات اجل��ي�����ش ،م��ن��اورة
احل��ي��ة،
ق��ت��ال ّ��ي��ة ب��ال��ذخ�يرة
ّ
حت���اك���ي ال���ه���ج���وم على
ّ
ت�سللت
إرهابية
جمموعات �
ّ
�إىل املنطقة.
وقد ا�ستخدمت خالل املناورة
رمايات بالهواوين والدبابات
وال����ط����واف����ات والأ���س��ل��ح��ة
ّ
امل��ت��و���س��ط��ة واخل��ف��ي��ف��ة،
ّ
وتخللتها عمليات �إن��زال
اجلو و�إخالء م�صابني من
من ّ
حقل املعركة .وقد
متيزت هذه املناورة
ّ
بالدقة.
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ك��ذل��ك ،ن��فّ ��ذ ل���واء امل�شاة
ال�����س��اد���س ،م���ن���اورة قتالية
احل��ي��ة يف املنطقة
ب��ال��ذخ�يرة
ّ
ن��ف�����س��ه��ا ،ح����ول م��ه��اج��م��ة
إرهابية يف �أماكن
جمموعات �
ّ
حدودية وعرة والق�ضاء عليها،
ا�ستخدمت خاللها رمايات
بالدبابات واملدافع والهواوين
والطوافات ،وبالأ�سلحة الر�شا�شة
الثقيلة واملتو�سطة.

حامات

يف ح��ق��ل رم��اي��ة ح��ن��و���ش -
ح��ام��ات ،نفّ ذت وح��دات من
لواء امل�شاة الثاين ع�شر وفوجي
التدخل الرابع واملد ّرعات الأول
وعنا�صر من املديرية العامة
للأمن العام ،مع وحدات من
القوات اجلوية ،مناورة قتالية
ّ
احلية ب�إ�شراف مدر�سة
بالذخرية ّ
القوات اخلا�صة.
ّ
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مناورات

كما نفّ ذت وح��دات من ل��واء امل�شاة
الثالث و�أفواج :املد ّرعات الأ ّول ،املدفعية
ال�بري��ة الثالث ،مناورة
الثاين واحل���دود
ّ
قتالية مم��اث��ل��ة ويف احل��ق��ل نف�سه،
القوات اجلوية والبحرية.
�شاركت فيها ّ
وا�ستخدمت خالل املناورتني ،رمايات
والدبابات
بالطوافات واملدفعية والهواوين ّ
ّ
املتو�سطة واخلفيفة ،بالإ�ضافة
والأ�سلحة
ّ
�إىل تفجري عبوات نا�سفة لفتح ثغرات،
جوي و�إنزال
كما �شملت
ّ
عمليات دعم ّ
و�إخ��ل�اء ج��رح��ى م��ن حقل املعركة
بوا�سطة الطوافات.

متارين بحر ّية م�شرتكة
مع الفرقاطة الفرن�سية
FS.COURBET

يف �إطار التعاون الع�سكري بني اجلي�شني
اللبناين والفرن�سي ،نفّ ذت وحدات من
القوات البحرية باال�شرتاك مع الفرقاطة
ّ
الفرن�سية  ،FS COURBETالتي زارت
تدريبية يف
لبنان لب�ضعة �أي��ام ،متارين
ّ
عر�ض البحر قبالة مرف�أ بريوت.
ح�ضر التمارين �ضباط م��ن اجلي�ش
ق���وات الأمم امل��تّ ��ح��دة امل ؤ���ق��ت��ة يف
وم��ن ّ
لبنان ،و�شملت دهم �سفينة م�شبوهة
وتفتي�شها ،وتنفيذ عمليات غط�س،
بالإ�ضافة �إىل مكافحة حريق يف �أحد
املراكب وم�ساعفة م�صابني.
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ور�شة عمل
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

االفتتاح

افتتاحا،
بعد الن�شيد الوطني اللبناين
ً
�ألقى الرائد الطبيب �صالح عز الدين
كلمة �شدد فيها على �أهمية الور�شة،
وهي الثانية حول تنظري اجلهاز اله�ضمي
بعد جناح الأوىل يف العام املا�ضي .وقال
�إنها تهدف �إىل تقدمي �أعلى م�ستوى
تعليمي يف حقل �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي
وتنظريه م��ن خ�لال عمليات طبية
حية ،و�إلقاء حما�ضرات وتدريب يدوي
ّ
حية.
على �أن�سجة ّ

كلمة القيادة

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
نظمت الطبابة الع�سكرية بالتعاون مع �شركة
 ،TRUST & TRADERSور�شة
طبية حول تنظري اجلهاز اله�ضمي بعنوان
«.»ENDOLIVE BEIRUT 2016
�أقيمت الور�شة يف الفندق الع�سكري املركزي
ملدة يومني ،وح�ضرها:
– مونرو
وا�ستمرت ّ
ّ
ً
العميد الركن �سامي جبور ممثال العماد قائد
اجلي�ش ،عميد كلية الطب يف اجلامعة اللبنانية
الدكتور بيار ي��ارد ،نقيب الأطباء الدكتور
رميون �صايغ ،ممثلون عن الأجهزة الأمنية،
وعدد كبري من الأطباء االخت�صا�صيني من
لبنان وبع�ض الدول الأوروبية.

ور�شة طبية
حول تنظري
اجلهاز اله�ضمي
ونقل مبا�شر
للعمليات
من امل�ست�شفى
الع�سكري

توجه
العميد الركن جبور �ألقى كلمة ّ
فيها بال�شكر �إىل جميع الذين �ساهموا
يف �أعمال الور�شة ،الفتً ا �إىل � ّأن الطبابة
الع�سكرية وعلى الرغم من حمدودية
�إمكاناتها املادية ،ا�ستطاعت بف�ضل
اجلهود اال�ستثنائية لطواقمها الطبية،
واال�ستثمار الأق�صى للوقت والو�سائل
وح�سن االدارة وتر�شيد الإنفاق� ،أن ت� ّؤمن
حاليا اال�ست�شفاء لنحو � 400.000شخ�ص من
ً
الع�سكريني واملوظفني املدنيني و�أف��راد
عائالتهم.
ومما جاء يف كلمته :على الرغم من
اجلبارة التي بذلتها وزارة ال�صحة
اجلهود
ّ
العامة اللبنانية �إىل جانب امل�ؤ�س�سات
الطبية الوطنية ،احلكومية منها
واخلا�صة ،ما زال الو�ضع الطبي العام
يف لبنان يواجه الكثري من امل�صاعب
تفاقما يف
وال��ت��ح��دي��ات ،التي ازدادت
ً
ّ
الت�ضخم
ال�سنوات الأخ��ي�رة ،نتيجة
ّ
خ�صو�صا مع تدفق �أعداد
الدميوغرايف،
ً
هائلة من النازحني ال�سوريني �إىل الأرا�ضي
اللبنانية ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل حم��دودي��ة
الإم��ك��ان��ات امل��ادي��ة ،وتكاثر الأوبئة
والأمرا�ض ب�سبب امل�شكالت البيئية،
ً
ف�ضال ع��ن �ضعف التن�سيق يف بع�ض
الأحيان بني الإدارات والأجهزة املعنية.
ّ
ّ
ر�ص
يتطلب منّ ا
كله،
وذل��ك
ً
جم��ددا ّ
ال�صفوف ،وتفعيل التعاون والتن�سيق،
لي�س على �صعيد معاجلة الواقع احلايل
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ور�شة عمل
فح�سب ،بل � ً
أي�ضا على �صعيد مواكبة
ال��ت��ط��ورات الطبية املت�سارعة التي
ّ
ي�شهدها العامل ،ورفد جامعاتنا الوطنية
وم�ؤ�س�ساتنا اال�ست�شفائية بالطاقات
وال���ق���درات واخل��ب�رات ال��ن��وع��ي��ة ،التي
متكنها من القيام بدورها التاريخي،
ّ
فيبقى لبنان كما عهدناه ،جامعة
ال�شرق وم�ست�شفاه.
حيا با�سم قائد اجلي�ش
يف اخل��ت��امّ ،
العماد جان قهوجي جميع احلا�ضرين،
و�شكر �إدارة ال�شركة املنظمة ،و�إدارات
امل�ست�شفيات والكليات واملراكز الطبية
امل�ستمر للطبابة
الوطنية على دعمها
ّ
الع�سكرية.

نقل مبا�شر

تخلل الور�شة نقل مبا�شر لعدة عمليات
تنظري للجهاز اله�ضمي من امل�ست�شفى
الع�سكري املركزي – ب��دارو� ،أجراها
�ضباط �أطباء من اجلي�ش و�أطباء لبنانيون
و�أج���ان���ب ،ح��ي��ث ت��اب��ع امل�����ش��ارك��ون
العمليات خطوة بخطوة من الفندق،
كما تابعوا � ً
أي�ضا عمليات تدريب على
�أن�سجة احليوانات ب�إ�شراف ع��دد من
الأط��ب��اء اللبنانيني ،وحما�ضرات حول
التقنيات والطرق احلديثة امل�ستخدمة يف
هذا املجال.

 21عملية

الرائد الطبيب �صالح عز الدين الذي
�أ�شرف على تنظيم الور�شة الطبية من
الناحية العلمية والأكادميية ،والتن�سيق
حتدث عن
العلمي بني الأطباء واخلرباءّ ،
احل��االت التي ّ
مت��ت معاجلتها خالل
الور�شة ،وهي  21حالة مر�ضية توزعت
بني مدنيني ( 4عمليات) وع�سكريني
وعائالتهم ( 17عملية) ،وهي بغالبيتها
ح��االت ال ميكن عالجها يف لبنان
لدقتها وخطورتها� .أم��ا عن كيفية
اختيارها ،ف���أو���ض��ح �أن املعايري التي
اعتمدت ه��ي :الأهمية الأكادميية
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للحالة و�صعوبتها ،والتقنيات احلديثة
الالزمة يف عالجها .مثلاً  ،لأول مرة يف
لبنان وال�شرق الأو�سط ،متّ �إجراء عملية
تنظري ملجرى الكبد CHOLONGIO
SCOPIE PERENDOSCOPIQUE
ان�سدادا
 -SPYGLASSملري�ضة تعاين
ً
وتركزت
حميدا يف املجرى ال�صفراوي.
ّ
ً
ُ
العمليات التي �أجريت حول :ا�ستئ�صال
َج ْيب من البلعوم ،معاجلة االلتهابات
املزمنة للبنكريا�س ،ا�ستئ�صال الأورام
احلميدة من امل�صران ،و�إجراء عالجات
ل��ل��أورام اخلبيثة يف البلعوم وال��ت��ي ال
جراحيا .و�أ�ضاف �أن
ميكن ا�ستئ�صالها
ً
اختيار هذه احلاالت كان بهدف ن�شر
معلومات جديدة بني الأطباء احلا�ضرين
ي�صب يف �إطار التثقيف
وامل�شاركني ،مما
ّ
الطبي امل�ستمر ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي
خدمة مهمة من الناحية العالجية

للمر�ضى.
وختم الرائد الطبيب ب�أن جناح امل�ؤمتر
يعود �إىل الدعم امل�ستمر والدائم من العماد
قائد اجلي�ش ،ورئي�س الطبابة الع�سكرية
العميد الإداري مي�شال �أب��و �سرحال،
وتوجيهات رئي�س امل�ست�شفى الع�سكري
العميد الطبيب حممد املحمود وفريق
عمله الطبي يف جميع الأق�سام (�أ�شعة،
تخدير و�إنعا�ش ،لوج�ستية ،ت�أليل ،وطب
داخلي).

�أ�صداء و�آراء

على هام�ش ال��ور���ش��ة ،ك��ان ملجلة
«اجلي�ش» لقاءات مع بع�ض امل�شاركني
فيها والذين �أ���ش��ادوا بح�سن التنظيم
وب�أهمية احلدث.
نقيب الأطباء يف لبنان الدكتور رميون
�صايغ قال �إن الطبابة الع�سكرية وق�سم

اجلهاز اله�ضمي يف امل�ست�شفى الع�سكري
م��ن خ�لال تنظيمهما ه��ذه الور�شة،
ً
قد ّ
ج��دا.
نوعية كبري ًة
حققا قفز ًة
ً
و�أ�شار بعد خربته الطويلة مع امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية (خ��دم فيها كطبيب يف
ق�سم اجلهاز اله�ضمي من العام 1988

ولغاية العام ّ � ،)1990أن تقدميات ق�سم
اجلهاز اله�ضمي اليوم للع�سكري و�أهله
فاقت كل التوقعات من ناحية النوعية
واجلودة ،بعدما كانت بع�ض احلاالت يف
املا�ضي تُر�سل �إىل اخلارج للعالج .وقال،
بعد متكني هذا الق�سم من الناحية

تنويه
وتهنئة
ّ
ت��ل��ق��ى ال���رائ���د
الطبيب عز الدين
ر�سائل تهنئة من
الأط��ب��اء واخل�براء
امل���������ش����ارك��ي�ن،
ن���وه���وا
وال����ذي����ن ّ
بح�سن تنظيم
الور�شة ومب�ستواها
الأك�������ادمي�������ي
ال���ع���ايل ،و�أب�����دوا
ا����س���ت���ع���داده���م
ل���ل���م�������ش���ارك���ة
يف ال��ن�����ش��اط��ات
ً
م�ستقبال.
املماثلة
كما منحت جلنة التثقيف الطبي امل�ستمر يف لبنان التي يرئ�سها الدكتور
جورج �صليبا وتعمل ب�إ�شراف نقيب الأطباء 16 ،وحدة �أر�صدة تعليم طبي
م�ستمر للم�ؤمتر ( )CME 16بنا ًء على م�ضمونه.

التكنولوجية� ،أ�صبح ب�إمكانه تنظيم
خ�صو�صا على �صعيد التنظري،
امل�ؤمترات
ً
ون��ق��ل عملياته مبا�شر ًة �إىل مكان
م�شيدا بامل�ستوى العايل على
انعقادها،
ً
�صعيدي التنظيم والأط��ب��اء واخل�ب�راء
اللبنانيني والأج���ان���ب امل�����ش��ارك�ين،
بالإ�ضافة �إىل املوا�ضيع املعاجلة...
ال�ب�روف�������س���ور ج�����ورج ح����اج ب��ط��ر���س
(�إخت�صا�صي يف �أمرا�ض الكبد واجلهاز
اله�ضمي ويعمل يف امل�ست�شفى الع�سكري
ن��وه بالنجاحات التي
منذ � 17سنة)ّ ،
ح��ق��ق��ه��ا امل�����س��ت�����ش��ف��ى ع��ل��ى �صعيد
التقدميات الطبية للمر�ضى .ويف ما
خ�ص الور�شة الطبية قال� ،إن اال�ستعانة
ّ
باخت�صا�صيني يف تقنيات تنظري اجلهاز
اله�ضمي ّ
توفر �أف�ضل طرق املعاجلة ،مما
يف�سح �أم��ام الأطباء اللبنانيني جمال
ّ
تعلم التقنيات اجلديدة وتطبيقها يف
عالج املر�ضى.
و�أ����ض���اف ،ل��ق��د �شكلت التقنيات
واملعدات احلديثة املوجودة يف امل�ست�شفى
الع�سكري مفاج�أة للأطباء الأجانب
الذين �شعروا �أنهم يجرون العمليات يف
جامعاتهم وم�ست�شفياتهم.
وختم الربوف�سور كالمه بالقول �إن
دائما على
امل�ست�شفى الع�سكري يحر�ص ً
اال�ستعانة باخلربات العاملية من �أطباء
تقدم العمل
وجامعات ،مما ي�سهم يف ّ
الطبي ونوعيته.
ال�سيدة يوال �سمعان �صاحبة �شركة
 TRUST & TRADERSالعريقة يف
وجهت حتية �إىل
تنظيم امل���ؤمت��راتّ ،
ً
ونوهت
و�ضباطا و�
قائدا
اجلي�ش
ً
ً
أف���راداّ ،
ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ي�����ش واع��ت�برت �أن
هذه الور�شة الطبية فريدة من نوعها
يخ�ص
يف لبنان واملنطقة ،وذل��ك يف ما
ّ
التجهيزات الطبية امل�ستخدمة والنقل
املبا�شر للعمليات على ال�سواء .واعتربت
اخت�صا�صيا يف �أمرا�ض
طبيبا
ح�ضور 123
ً
ً
ً
ممر�ضا يعملون يف
املعدة ،وح��واىل 27
جمال التنظري ،م�ؤ�ش ًرا على جناح امل�ؤمتر
و�أهميته.
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تخريج
يف ح�ضور العميد الركن علي مكي ممثلاً العماد قائد
اجلي�ش ،والعميد الركن اليا�س �أبو جوده مدير القانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان يف
�أركان اجلي�ش للعديد� ،إىل جانب عدد من ال�ضباط وعمداء كليات احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
يف اجلامعة اللبنانية واجلامعات اخلا�صة� ،أقيم يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان حفل
تخرج ل�سبعة وع�شرين طال ًبا جامع ًيا تابعوا الدورة الرابعة يف القانون الدويل الإن�ساين.

 املحاكم اجلنائية الدولية.وقد ت�ضمنت الدرو�س عر�ض حاالت
تطبيقية وكيفية معاجلتها.
متّ افتتاح ال���دورة يف � 7أي��ل��ول 2016
بكلمة موجزة من العميد الركن
ت��وج��ه فيها �إىل
ال��ي��ا���س �أب���و ج���وده،
ّ
طالب اجلامعات من جميع املناطق
منوذجا
اللبنانية والذين ي�شكلون
ً
للإن�صهار الوطني ،و�شدد على �أهمية
م��ادة القانون ال��دويل الإن�ساين التي حت��دد موجبات القوى
امل�سلحة خالل النزاعات امل�سلحة ،الدولية وغري الدولية.
كما �شدد على �ضرورة االن�صياع لهذا القانون ،ملا يرتتب
على انتهاكه من م�س�ؤولية ،ت�شمل الأفراد والقيادة والدولة،
ريا �إىل التزام اجلي�ش اللبناين تطبيق �أحكامه وحتقيق
م�ش ً

مديرية القانون الدويل الإن�ساين وحقوق
الإن�سان حتتفل بتخريج دورة جديدة
الدورة

يف �إطار ن�شاطاتها امل�ستمرة للتدريب على القانون الدويل
االن�ساين وف��ا ًء بالتزامات لبنان الدوليةّ ،
نظمت مديرية
القانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان بالتن�سيق مع مديرية
التعليم ،ال��دورة الرابعة يف القانون ال��دويل الإن�ساين ،والتي
تابعها طالب من خمتلف اجلامعات اللبنانية ،وفق منهاج
مكثف ت�ضمن املوا�ضيع الآتي ذكرها:
ّ
امل�سلحة.
 مدخل �إىل قانون النزاعات �إدماج القانون يف العمليات الع�سكرية. �إدارة العمليات الع�سكرية. الأ�سلحة ومبادئ قانون النزاعات امل�سلحة. م�س�ؤولية القادة على كل امل�ستويات. احلياد. االحتالل. النزاعات امل�سلحة غري الدولية. التعاون الع�سكري  -املدين. -مبادئ اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ودورها يف النزاعات.
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املدربون
ّ

العميد الركن اليا�س �أب��و جوده،
العميد ال��رك��ن و���س��ي��م احللبي،
العقيد الركن �إميل نخله ،العقيد
�أنطوان �شديد ،العقيد الركن زياد
رزق ال��ل��ه ،امل��ق��دم ال��رك��ن حممد
بيطار ،املقدم �أكرم �سريوي ،املقدم
زاهر �صوما ،املقدم علاّ م �أبو �ضاهر،
الرائد ربيع هالل ،النقيب حممود
عثمان ،امل�ل�ازم �أول زي���اد حجاز،
املندوبة عن اللجنة الدولية لل�صليب
الأحمر الدويل الآن�سة يارا خواجا.
التوازن ما بني ال�ضرورات الع�سكرية وال�ضرورات
الإن�سانية.

التخرج
ّ

�أقيم حفل التخرج يف � 16أيلول  ،2016و�ألقى خالله
العميد الركن علي مكه كلمة توجه فيها
�إىل الطالب املتخرجني ،جيل امل�ستقبل ،وقال:
�ستطبقون القانون الدويل الإن�ساين يف عملكم،
متمنيا
�سواء كنتم يف القطاع العام �أو اخلا�ص
ً
�أن يكون لديهم االهتمام الكايف بهذا املو�ضوع،
خ�صو�صا يف ظل احل��روب التي يعي�شها العامل،
ً
ً
حيث ترتكب �أفظع اجلرائم و�أكرثها ا�ستهدافا للمدنيني

توجه بال�شكر �إىل
والأطفال و�أماكن العبادة .ويف اخلتام ّ
العميد الركن اليا�س �أبو جوده ،و�إىل ال�ضباط املدربني وكل
من �ساهم يف �إجناح الدورة.
بدورها �ألقت الأن�سة �أجني داغر كلمة الطالب ،فا�ستهلتها
بـ«حتية وفاء لأهل الوفاء» ،وقالت :كثريون منا ال يطبقون
التقيد به� ،أم��ا �أنتم فتتم�سكون
القانون بحجة �صعوبة
ّ
بالقانون حتى يف خ�ضم حربكم ورغم ت�أملكم ال�ست�شهاد
رفيق �أو جلرح �آخر ...لذلك كنتم لنا قدوة ،وخري معلمني.
يف اخلتام� ،شكرت الآن�سة داغ��ر قيادة اجلي�ش ومديرية
القانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان وال�ضباط املد ّربني،
على االحرتافية يف العمل والدقة يف التنظيم واالهتمام الذي
�أحاطوا به الطالب.
�أعقب احلفل كوكتيل ،حيث �شرب املدعوون نخب قيادة
اجلي�ش والدورة.
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خدمات
طبية

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

فرع العظم واملفا�صل
يف امل�ست�شفى الع�سكري املركزي

مرحلة جديدة بتقنية
الـ4K Ultra HD

دخلت جراحة العظم واملفا�صل يف امل�ست�شفى الع�سكري املركزي مرحلة
التطور ،ال�س ّيما على �صعيد اجلراحة بالتنظري التي باتت ّ
ت�شكل
جديدة من ّ
ن�سبة كبرية من جممل جراحات العظم ،وذلك بف�ضل ا�ستخدام �أحدث
املعدات والتقنيات يف لبنان وال�شرق الأو�سط .ملعرفة املزيد عن هذه
التقنيات ،كان لـ«اجلي�ش» لقاء مع رئي�س فرع جراحة العظم واملفا�صل
يف امل�ست�شفى الع�سكري املركزي ،العقيد الطبيب وات�شي كورتيان.

نظرة عامة

�أكرث من �ألفي عملية جراحية جترى
�سنو ًيا يف فرع جراحة العظم واملفا�صل
يف امل�ست�شفى الع�سكري املركزي ،يقول
العقيد ك��ورت��ي��ان� ،أي م��ا ي��ع��ادل %30
تقريبا من جممل العمليات اجلراحية
ً
يف امل�ست�شفى؛ وح��واىل  400منها جترى
ّ
يتطلب جهوزية عالية
مما
بالتنظريّ ،
يف العديد وال��ع��ت��اد .وي�ستطيع الفرع
ً
مري�ضا يف اليوم ،بالإ�ضافة �إىل
ا�ستقبال 14
املر�ضى الذين ي�ستقبلهم ق�سم اجلراحة
ليوم واحد .ي� ّؤمن العمل يف الفرع طاقم
طبي يت�أ ّلف من � 3ضباط جراحة عظم
ّ
متعاقدا ،بالإ�ضافة
مدنيا
طبيبا
و12
ً
ً
ً
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متمر�سني ي�أتون دور ًي��ا من
�إىل � 4أطباء
ّ
اجلامعة اللبنانية وجامعتي البلمند
وال��روح القد�س – الك�سليك� ،إىل عد ٍد
من املمر�ضني واملمر�ضات الع�سكريني
واملدنيني املتعاقدين.

منظار جديد :الأكرث حداثة

قبل �أيار املا�ضي ،كان الفرع ي�ستخدم
واحدا بتقنية الـ Full HDلإجراء
منظا ًرا
ً
تتم بالتنظري،
جميع العمليات التي ّ
جمهزًا باملنظار الأكرث
لكنّ ه اليوم بات
ّ
حداثة ،والأول من نوعه يف م�ست�شفيات
لبنان بتقنية الـ.4K Ultra HD
يتميز هذا املنظار بتقدميه �صورة ،هي
ّ

مرات من تلك
�أو�ضح ،و�أنقى و� ّ
أدق ب�أربع ّ
التي نح�صل عليها با�ستخدام الـFull
 .HDكذلك يتيح هذا املنظار ت�سجيل
جمريات العملية اجلراحية بال�صوت
ً
الحقا �إىل املري�ض
وال�صورة احلية و�إر�سالها
عرب الربيد الإلكرتوين� ،أو ا�ستخدامها
للجراح
لإلقاء حما�ضرة ...كما ميكن
ّ
من خ�لال ه��ذه التقنية التوا�صل مع
�أط��ب��اء �آخ��ري��ن �أو ط�لاب �أث��ن��اء �إجرائه
اجلراحة بطريقة الـ.Live streaming
ّ
تتحقق با�ستخدام
� ّأم��ا الفوائد التي
منظار الـ ،4K Ultra HDفهي� ،أ ّوالً
ّ
الدقة يف العمل اجلراحي ال��ذي ت�سهله
وثانيا،
الر�ؤية الوا�ضحة للحالة املر�ضية،
ً

�إجن���از العملية ب��وق ٍ
��ت � ّ
أق���ل ،وبالتايل
للجراح نف�سه القيام ب�أكرث من
ميكن
ّ
جراحة يف اليوم الواحد.

عمليات تنظري العظم

جترى جراحة العظم بوا�سطة املنظار
ب�شكل عام عرب ثقوب �صغرية ،على
عك�س اجل��راح��ات العادية ال�شائعة،
اجل��راح عد�سة �إىل حجرة
حيث ُيدخل
ّ
املف�صل عن طريق ثقب ال يتجاوز طوله
ب�ضعة مليمرتات ،ثم ُيدخل الأدوات
اجلراحية الدقيقة لعالج احلالة املر�ضية
ع��ن طريق ثقب �آخ���ر بالطول نف�سه
تقريبا .هذه التقنية ّ
توفر على املري�ض
ً
أوجاعا كثرية ،وتتيح له العودة ملمار�سة
�
ً
ن�شاطه ب�سرعة .ومن الأمرا�ض التي تعالج
يعد فرع العظم واملفا�صل
بالتنظري والتي ّ

يف امل�ست�شفى الع�سكري املركزي الأول يف
لبنان يف تنفيذها:
 �أم��را���ض الكتف ال�شائعة :كاخللعاملتكرر وال��ت��م ّ��زق يف الأرب��ط��ة؛ حيث
اجل���راح من تثبيت املف�صل
يتمكن
ّ
ّ
براغ خا�صة دقيقة.
بوا�سطة ٍ
كالتمزق الغ�ضرويف
 �أمرا�ض الركبة:ّ
ومتزق الرباط ال�صليبي؛ وهنا �أ�شار العقيد
ّ
لاً
الطبيب كورتيان �إىل � ّأن عد ًدا قلي من
امل�ست�شفيات يف لبنان ،منها امل�ست�شفى
الع�سكري امل��رك��زي ،ميلك املعدات
والتجهيزات الالزمة لرتميم الغ�ضروف،
بتقنية التقطيب ب��دلاً من ا�ستئ�صاله
ب��ال��ك��ام��ل ،وه��ي تقنية مكلفة ال

تغطيها �أي م�ؤ�س�سة �ضامنة.
 �أمرا�ض ال��ورك :كرتميم الغ�ضروفوحترير التكل�س.
 �أمرا�ض الكاحل :كتنظيف التكل�سوااللتهابات ،وا�ستئ�صال عظام مفتتة
ق��اب��ع��ة يف غ�ير م��ك��ان��ه��ا الطبيعي
إزع��اج��ا
 Foreign bodiesحت��دث �
ً
للمري�ض.

اجلراحات التقليدية يف الفرع

�إىل مت ّ��ي��زه يف جم��ال تنظري العظم،
يجري فرع العظم واملفا�صل يف امل�ست�شفى
الع�سكري املركزي العمليات اجلراحية
التقليدية بكفاءة عالية ،ومنها:
عمليات الدي�سك يف الظهر وتثبيت
ال��ف��ق��رات ،الك�سور على �أن��واع��ه��ا،
الإ�صابات الناجتة عن ممار�سة الريا�ضة،
زرع مف�صل ا���ص��ط��ن��اع��ي يف
ال��رك��ب��ة وال������ورك وال��ك��وع
علما �أ ّن���ه الأول
وال��ك��اح��ل،
ً
وال�����س ّ��ب��اق يف �إج���راء عمليات
زرع املف�صل اال�صطناعي يف
الكتف ،وذلك عرب ا�ستخدام
�أحدث الو�سائل والتقنيات.
ي��ذك��ر يف ه���ذا ال�����س��ي��اق � ّأن
الدكتور كورتيان �أجرى جراحة
هي الأوىل من نوعها يف لبنان،
�إذ قام بزرع مف�صل ا�صطناعي يف
كتف امر�أة يف اخلم�سينيات من عمرها
مما
من دون الدخول �إىل قلب العظمّ ،
ليتحمل
ي�ساهم يف احلفاظ على �سالمته
ّ
�إع����ادة اجل��راح��ة ح�ين ت��دع��و احلاجة
تقريبا)ّ � .أم��ا العمليات
عاما
(بعد 15
ً
ً
حتول �إىل امل�ست�شفيات
اجلراحية التي
ّ
اخلا�صة ،فهي تلك التي ترتبط بجراحة
الأع�صاب ،وذلك لعدم وجود فرع خا�ص
بهذه اجلراحة يف امل�ست�شفى الع�سكري
ّ
املتعلقة
املركزي ،بالإ�ضافة �إىل تلك
مب�شاكل العظم واملفا�صل لدى الأطفال
م��ا دون ال���ـ� 15سنة ،وال��ت��ي حت��ت��اج �إىل
معدات وجتهيزات خا�صة غري متوافرة يف
ّ
امل�ست�شفى.

تقنية العالج بالبالزما
الغنية بال�صفائح الدموية

تقنية العالج بالبالزما الغنية
بال�صفائح ال��دم��وي��ة Platelet
� Rich Plasmaأو  .P.R.Pهي
تقنية حديثة تُ�ستخدم يف فرع
العظم واملفا�صل يف امل�ست�شفى
الع�سكري امل��رك��زي يف عالج
العديد م��ن احل���االت املر�ضية،
ك��ب��داي��ة ال��ت��ك��ل�����س يف �أح��د
املفا�صل �أو االلتهاب �أو التمزق
اجلزئي يف الأوتار .وهي تقوم على
عينة من دم املري�ض ثم
ف�صل ّ
العينة للح�صول على
تثفيل هذه ّ
بالزما دموية غنية بال�صفائح
الدموية ،وحقنها يف الأماكن
التي حتتاج �إىل معاجلة (ثالث
جرعات) ،بحيث حتفّ ز التئام
الأن�سجة والعظام.
متاما ولي�س
هذه التقنية �آمنة
ً
لها �أي �أثار جانبية على الإطالق
على املدى الطويل ،لأنها تعتمد
على حقن مواد م�صدرها ج�سم
امل��ري�����ض ،وب��ال��ت��ايل ال ي��وج��د �أي
خماوف من رف�ض اجل�سم للمادة
املحقونة �أو من انتقال �أي عدوى
جرثومية .كما �أ ّنها ت���ؤدي �إىل
ملدة
حت�سن كبري ل��دى املري�ض ّ
ت��ق��ارب ال�سنة ،م��ا ميكن �أن
يغني ع��ن ال��ع�لاج��ات الأخ��رى
بالأدوية �أو اجلراحة.
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جوائز
وتقدير

�إعداد:
معو�ض بومارون
با�سكال ّ

مع اقرتابنا من ثكنة هرني �شهاب
يف مقر عام منطقة بريوت ،ا�ستقبلتنا
الرائحة ال�شهية التي �أو�صلتنا �إىل �أف�ضل
مطبخ على �صعيد اجلي�ش للعام .2015
هناك كان لقا�ؤنا مع املالزم عماد عامر
الذي فاز وفريقه العامل بالت�صنيف هذا
العام ،وحازوا تهنئة العماد جان قهوجي
قائد اجلي�ش وتهنئة قائد املنطقة العميد
غ�سان الطفيلي.
الركن ّ

ريا
النظافة �أولاً وثان ًيا و�أخ ً

�آلية العمل يف املطبخ وف��ق ما ي�شرح
امل�ل�ازم عامر ه��ي نف�سها املعتمدة يف
مطابخ اجلي�ش الأخرى ،فمديرية القوامة
ّ
موحدة للطعام تلتزمها
تنظم لوائح
ّ

النظافة واجلودة
يف مطبخ
منطقة بريوت
تتوجانه �أو ًال
ّ
املالزم عماد عامر
جميع املطابخ الع�سكرية.
ويهتم
ّ
القيمون على كل مطبخ (يعملون
ّ
طبيبا بيطر ًيا
ت�ضم
ب�إ�شراف جلنة تغذية
ً
ّ
ّ
بت�سلم اخل�ضار والفاكهة
خمت�صا)،
ًّ
املعينة مرتني
واللحوم وامل��واد الغذائية
ّ
أ���س��ب��وع��ي��ا ،وبعد
�
ً
ال����ت�����أك����د م��ن
�سالمتها حتفظ
ب���أف�����ض��ل ���ش��روط
التخزين والتربيد.
ن��ح��ن «م��رك��ز
ن��ظ��اف��ة» ي���ؤك��د
امل���ل��ازم ع��ام��ر،
فمنذ اللحظة التي
ن�ستلم فيها املواد
أولية للمطبخ،
ال ّ
م������رو ًرا بعملية
الطهو وحتى توزيع
الوجبات وتنظيف

عينات
الأواينّ ،
يتم ب�شكل يومي �أخذ ّ
ع�شوائية م��ن الطعام وامل���اء والأدوات
امل�ستخدمة ،وتخ�ضع للك�شف ،من
�أجل ت�أمني غذاء �سليم للع�سكريني.
يوميا على الكادر
يتم الك�شف
ً
كما ّ
ِ
العامل يف املطبخ م��ن ق��ب��ل ال�ضابط
امل�س�ؤول ،من نظافة الأظافر �إىل املعاينة
متخ�ص�صني بال�صحة
م��ن قبل �أط��ب��اء
ّ
واجل��ل��د� ،إىل الفحو�صات واللقاحات
ٍ
دوري ومنتظم ،و�صولاً �إىل
ال�ضرورية
ب�شكل ٍ
القبعات والأقنعة
التزام ّ
الزي الأبي�ض مع ّ
الطبية والقفّ ازات خالل خمتلف مراحل
ّ
وخ�صو�صا ال�شخ�صية،
الطهي؛ فالنظافة
ً
هي �أمر مقد�س بالن�سبة لنا ،ف� ّ
تراخ
أقل
ٍ
يعر�ض الآالف ملخاطر
من هذه الناحية ّ
�صحية.
�أمرا�ض و�إ�صابات
ّ
نظافة املياه حتظى باهتمام خا�ص،
لذلك يتم تنظيف اخلزانات والك�شف
ّ
مكثفة
عليها و�إخ�ضاعها لتحاليل
دور ًي����ا� ،إ���ض��اف��ة �إىل ا�ستعمــال مــواد
ّ
معقمــة.

ت�صنيف املطابخ العام ل�سنة 2015
�صنّ فت املطابخ يف اجلي�ش للعام  2015وفق ما يلي:
مقر عام منطقة بريوت -هرني �شهاب:
 -1مطبخ ّ
الأول على �صعيد اجلي�ش وعلى �صعيد بريوت.
مقر عام منطقة البقاع� -صغبني :الأول
 -2مطبخ ّ
على �صعيد منطقة البقاع.
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فريق العمل

�شخ�صا من
ي�ضم الكادر العامل 12
ً
ّ
�ضمنهم  3طهاة وم�ساعديهم ،و�آخرين
يتو ّزعون املهمات املختلفة املطلوبة يف
العمل املطبخي :من �إدارة املطبخ واملواد
امل�ستعملة والإ���ش��راف على الت�سليم
ّ
والت�سلم والتح�ضري والتدقيق يف ق�سائم
ال��ط��ل��ب��ات� ،إىل ال�سجالت الغذائية
وتنظيمها و�صيانة املعدات...
وب�سبب �ضغط �أعداد املتغذّ ين ،متّ ف�صل
ح��واىل  20عن�ص ًرا من خمتلف القطع
املتغذّ ية مل����ؤازرة فريق العمل الثابت،

وت���أم�ين اخل��دم��ة بال�سرعة املطلوبة.
ويو�ضح امل�لازم عامر � ّأن قرابة � 3آالف
ّ
عن�ص ٍر ي�ستفيدون من املطبخ ب�شكل
ي��وم��ي :منطقة ب��ي�روت ،املحكمة
الع�سكرية ،عديد النادي الع�سكري
املركزي� ،شرطة بريوت ،والأمانة العامة
جميعا
للمجل�س الأعلى للدفاع؛ وه�ؤالء
ً
ّ
يت�سلمون ح�ص�صهم الغذائية من املطبخ
ٍ
خم�ص�صة
نقل مقفلة
بوا�سطة �سيارات
ّ
لهذا الغــر�ض ،ويف «حلــل حمكمة
الإغ�ل�اق» ،حتفــظ الطعــام �ساخنً ــا
لعــدة �ساعــات.

مقر ع��ام منطقة ال�شمال :الأول على
 -3مطبخ
ّ
�صعيد منطقة ال�شمال.
 -4مطبخ موقع مرجعيون :الأول على �صعيد
منطقة اجلنوب.
 -5مطبخ لواء احلر�س اجلمهوري :الأول على �صعيد
منطقة جبل لبنان.

قبل �صياح
الديك

ي���ب���د�أ ال��ع�����س��ك��ري��ون
ن�����ش��اط��ه��م يف ال��راب��ع��ة
فيح�ضرون املواد
�صباحا،
ّ
ً
قبل ي��وم م��ن طهوها،
ح��ي��ث ي��ت��م تقطيع
ال��ل��ح��وم �أو الأ���س��م��اك

�أو اخل�ضار وتنظيف احلبوب بطريقة
�صحية ،ويتم حت�ضري الوجبات الأ�سا�سية
ّ
ال��ث�لاث م��ع م��راع��اة ت��وف�ير ال�سعرات
احلرارية الالزمة للع�سكريني والتزام
مبادئ الطهي ال�صحي.

للمرة اخلام�سة على التوايل...

ينهي املالزم عامر حديثه بالقول «لقد
ّ
حقق مطبخ مقر عام منطقة بريوت
املركز الأول يف منطقة بريوت خلم�س
�سنوات متتالية ،وهو �إ�ضافة �إىل كل ما
يتميز بالتوزيع العادل للح�ص�ص،
ذكرنا،
ّ
ٍ
بحيث يح�صل كل ع�سكري متغذ على
ح�صته اخلا�صة املحددة .والأهم �أ ّننا نقف
ّ
على �آراء «الزبائن» ونطلب مالحظاتهم
على �أي خلل قد ي��ج��دون��ه ...فهدفنا
الدائم حتقيق الأف�ضل».
نودع املالزم الفخور بفريق عمله ،ويف
ّ
داخلنا � ً
أي�ضا �شعور بالفخر به�ؤالء الذي
ي����ؤدون عملهم ب�إخال�ص وت��ف ٍ
��ان وهم
دوما...
ين�شدون الأف�ضل ً
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اجلي�ش
واملجتمع

�إعداد:
تريز من�صور

ت�سليم اجلوائز للفائزين مب�سابقة �أف�ضل
مل�صق من وحي عيد اجلي�ش و�شهدائه
فلن�شرع العقول والقلوب
مدير التوجيه:
ّ
لثقافة احلرية واالنفتاح والإبداع

ومكوناتها.
ال�شعوب
ّ
فالإرهاب الذي يعيث ف�سا ًدا وخرا ًبا
وانتهاكا للكرامات واحلرمات ،لي�س
ً
ّ
جمموعة م�سلحني جمرمني فح�سب،
فكر �إلغائي
ب��ل ه��و قبل ك� ّ�ل �شيء
ٌ
ه��دام ،يرف�ض قبول الآخ��ر واالع�تراف
ّ
بوجوده ،وي�سعى �إىل تدمري املجتمعات،
ً
وتاريخا وح�ضار ًة ،و�إىل تدمري
ج�سما
ً
الذات يف نهاية املطاف.
من هنا ،ف �� َّإن املواجهة الع�سكرية
والأم��ن��ي��ة ل��ه��ذا اخل��ط��ر ال���داه���م ،ال

يف ح�ضور مدير التوجيه العميد علي قان�صو
اً
ممثل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
وعدد من ال�ضباط ومندوبني عن اجلامعة
اللبنانية واجلامعات اخلا�صة و«جمعية �شباب
لبنان نحو الوطنية»� ،أُقيم يف النادي الع�سكري
املركزي -املنارة حفل ت�سليم اجلوائز للفائزين
يف م�سابقة �أف�ضل مل�صق من وحي عيد اجلي�ش
و�شهدائه للعام .2016

العميد قان�صو

بعد الن�شيد الوطني اللبناين� ،ألقى
ممثل قائد اجلي�ش العميد علي قان�صو
«ي�سرنا �أن نلتقي
كلمة قال فيها:
ّ
ً
نخبة من �أ�ساتذة جامعاتنا
بكم اليوم،
الوطنية ،وكوكبة من �شباب لبنان
ال���واع���د ،يف ح��ف��ل ت�سليم اجل��وائ��ز
للطالب الفائزين مب�سابقة ت�صميم
�أف�ضل ثالث مل�صقات من وحي عيد
اجلي�ش و�شهدائه ،ف�شك ًرا حل�ضوركم
ً
و� ً
و�سهال بكم يف م�ؤ�سـ�سة اجلي�ش،
أهال
امل�ؤ�سـ�سة العامرة مبحبتكم وب�سواعد
�أخوتكم و�أبنائكم الع�سكريني».
و�أ���ض��افّ �« :إن �أك�ثر ما نحتاج �إليه
يف هذه املرحلة الع�صيبة ،حيث رياح
والتطرف تع�صف مبنطقتنا
الإره��اب
ّ
م��ن ك� ّ�ل ج��ان��ب ،وت��ط��ال ب�سمومها
لبنان بني احل�ين والآخ���ر ،هو ت�شريع
�أب���واب العقول والقلوب �أم���ام ثقافة

احلرية واالنفتاح والإب��داع ،والعودة �إىل
الأ�صول واجلذور �أي �إىل القيم االن�سانية
العليا ،وتعاليم الأدي����ان ال�سماوية
ّ
احلقة التي تدعو جميعها �إىل املحبة
واخلري ،والتفاعل احل�ضاري بني خمتلف

ً
ّ
كاملة،
حتقق �أهدافها
ميكن �أن
ما مل تواكب مبواجهة ثقافية �شاملة
وعميقة ،وتربية وطنية و�أخالقية
�صحيحة ،ب��د ًءا من العائلة ال�صغرية
مرو ًرا باملدر�سة واجلامعة و�صو ًال �إىل الدولة
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وم�ؤ�س�ساتها ،ف�سالح الباطل ال يواجه � اّإل
احلق والوعي واملعرفة ،والفكر
ب�سالح
ّ
املظلم ال يواجه � اّإل بالفكر اخل�ّل�اّ ق
امل�ستنري».
وت��اب��ع العميد قان�صوَّ �« :إن قيادة
ً
وانطالقا من موقع امل�ؤ�سـ�سة
اجلي�ش،
الع�سكرية ،كم�ساحة لالن�صهار
ّ
بكل ما للكلمة من معنى،
الوطني
ّ
و���ض��ع��ت يف ���س��ل��م �أول��وي��ات��ه��ا م�س�ألة
االنفتاح على املجتمع املدين مبختلف
هيئاته وم�ؤ�س�ساته ونخبه الفكر ّية
اهتماما
والفنية ،كما �أولت
والثقافية
ً
ّ
ّ
ّ
ميثل
خا�صا بال�شباب اجلامعي ال��ذي
ً
نب�ض املجتمع وق��ادة غ��ده ،وترجمت
عمليا من خالل التوا�صل
هذا الأم��ر
ً
والتعاون واللقاءات والندوات والن�شاطات
امل�شرتكة ،كما من خالل امل�سابقات
الفنية كالتي نحتفل بواحدة منها
ّ
ال��ي��وم .وذل��ك لي�س م��ن ب��اب حماولة
ت�شجيع ال��ط�لاب على التعبري عن
ط��اق��ات��ه��م وم��واه��ب��ه��م فح�سب ،بل
� ً
أي�ضا بهدف تر�سيخ مبد�أ الت�ضامن
وثقافة املواطنة يف نفو�سهم ،والوقوف
على نظرتهم �إىل دور اجلي�ش و�أدائ��ه
وت�ضحيات جنوده يف �ساحات الدفاع
عن لبنان».
توجه العميد قان�صو با�سم
وختاما
ً
ّ
قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي،
بال�شكر �إىل «جمعية �شباب لبنان
نحو الوطنية» مل�ساهمتها يف �إجن��اح
امل�����س��اب��ق��ة ،وبالتهنئة �إىل ال��ط�لاب
ال��ف��ائ��زي��ن وج��م��ي��ع رف��اق��ه��م ال��ذي��ن
���ش��ارك��وا يف ه��ذه امل�سابقة باندفاع
وحما�سة ،وبروح الإبداع والعطاء التي ال
تغيب عنها م�شاعر الوفاء والإخال�ص،
ث� ّ�م �أع��ل��ن �أ�سماء الفائزين باملراتب
الثالث الأوىل.

جمعية �شباب لبنان نحو الوطنية

ثم �ألقى ال�سيد مي�شال امل��ر كلمة
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«ج��م��ع��ي��ة ���ش��ب��اب
لبنان نحو الوطنية»
ربا �أن الأوط���ان
معت ً
ي��ب��ن��ي��ه��ا امل��ث��ق��ف��ون
وج����ي����ل ال�����ش��ب��اب
ً
م�ضيفا :
و ا جلي�ش . . .
م�����ن ه����ن����ا ك����ان
جل��م��ع��ي��ت��ن��ا م��ئ��ات
الن�شاطات امل�شرتكة
م��ع اجلي�ش ،وق��د ���ش��ارك فيها حتى
الآن �أكرث من مئة �ألف طالب وطالبة،
حتت �شعار «ال وطن من دون جي�ش قوي
وال جي�ش من دون �شباب ّ
واع
مثقف ٍ
مل�س�ؤولياته الوطنية.»...
وتابع ال�سيد املر� :أجمل مل�صق �إعالين
بعيد اجلي�ش ،هي حمطة ،من مئات
امل�شاريع التي يجتمع فيها اجلي�ش مع
املجتمع املدين على مدار ال�سنة ،وكل
لقاء مع ال�شباب ،يعترب مبثابة ر�صا�صة
تطلق ل��ل��دف��اع ع��ن ل��ب��ن��ان .وعلى
جميع املثقفني ال�سعي لبناء لبنان الذي
والعز
يحكي عن بطوالت ال�شهداء
ّ
العنفوان والثقافة واجلمال...
وه���نّ ��� أ� ال��ف��ائ��زي��ن��� ،ش��اك�� ًرا ق��ي��ادة
اجلي�ش – مديرية التوجيه على �إجناز
القيمني
ه��ذه امل�سابقة ،كما �شكر
ّ
على اجل��ام��ع��ات للتعاون وال��ط�لاب
للم�شاركة يف ه��ذا الإجن���از الفنّ ي –

ً
إ�ضافة �إىل اللجان الفاح�صة
الوطني� ،
والأهل.
بعد ذلك جرى عر�ض فيلم وثائقي عن
اجلي�ش وعالقته باملجتمع املدين...

فرقة «الرتاث»

وكان للمنا�سبة هذا العام طعم فني
قدمته فرقة «ال�تراث»
وطني
مميزّ ،
ّ
ب�صوت طالب من مدر�سة مار اليا�س-
ٍ
وطالب من معظم اجلامعات،
طرابل�س
بقيادة املاي�سرتو خالد جنار (�أ�ستاذ يف
املعهد العايل للمو�سيقى – طرابل�س)،
قدمت الفرقة �أجمل الأغ��اين
حيث ّ
الوطنية.

الفائزون

قدم ممثل قائد اجلي�ش العميد علي
ّ
قان�صو ،والعقيد الإداري ف��ادي��ا �صقر
وال�سيدة رونزا �أبو قرم (عن اجلمعية)

اجلوائـز للفـائزيــن الثالثة الأول ،لكن
املميــزة لهــذا
نظ ًرا �إىل عدد املل�صقــات
ّ
العــامُ ،ق ّدمـت جوائــز لأربعـة �آخرين.
�أ�سماء الطالب الفائزين جاءت على
ال�شكل الآتي:
 املرتبة الأوىل :مايا �أبي �سمعان ،عناملل�صق «كل بيت لبناين بيتك».
 املرتبــة الثانيــة :نيكوال طبنجي،ع��ن��ـ��ـ��وان امل��ل�����ص��ق «ج��ن��ـ��دي ومـ�ش
جمهول».
ِ
 -املرتبة الثالثة :ميالين طحان ،التي

ً
مل�صقا بعنوان« ،على توا�صل
�صممت
ّ
دائم».
ُيذكر �أن الفائزين الثالثة جميعهم
م��ن ط�ل�اب ج��ام��ع��ة ال����روح ال��ق��د���س،
الك�سليك.
�أم��ا اجل��وائ��ز الأخ���رى ،فكانت من
ن�صيب الطالب:
 نور با�سيل – جامعة الروح القد�س،فنتحدى».
الك�سليك« :نتّ حد
ّ
 جي�سي ف����رام -ج��ام��ع��ة الآداببدي
والتكنــولوجــيـا « :AULماما ّ

روح معك».
 نغم الدنف ،معهد الفنون اجلميلةاجلامعة اللبنانية ،الفرع الأول« :واحد
�آب  2016بيكمل بوجودك».
 ك��ري�����س��ت��ي��ل ح���ل���وة -ج��ام��ع��ةالكفاءات« :لأنك منّ ا وفينا».
قدمت رئي�سة اجلمعية ال�سيدة
ثم ّ
ك��ارول �آ�صاف درع اجلمعية للعميد
علي قان�صو.
وبعد �أخ��ذ ال�صور التذكارية� ،شرب
اجلميع نخب املنا�سبة.
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�شهدا�ؤنا
�إعداد:
نينا عقل خليل

�ش ّيعت قيادة اجلي�ش ال�شهيدين امل�ؤهل �أول ابراهيم �شحادة
علوان والرقيب �أيوب �سميح حمدان اللذين ا�ست�شهدا بتاريخ
جراء انقالب �آلية ع�سكرية على طريق عيون
 ،2016/9/20من ّ
مهمة ع�سكرية.
ال�سيمان  -حدث بعلبك ،وذلك يف �أثناء تنفيذ ّ
�أقيمت مرا�سم ت�شييع ال�شهيدين �أمام امل�ست�شفى الع�سكري املركزي – بدارو ،يف ح�ضور وفد
من ال�ضباط� ،إىل جانب الأهايل ورفاق ال�سالح .وقد �أ ّدت مرا�سم التكرمي ث ّلة من
ال�شرطة الع�سكرية ومن مو�سيقى اجلي�ش ،قبل نقل جثماين ال�شهيدين،
ّ
كل �إىل بلدته.

قيادة اجلي�ش ت�ش ّيع �شهيدين
ت�شييع ال�شهيد علوان يف عكار

يف م�سجد تل حياة – عكار� ،أُقيمت
ال�صالة على روح امل��ؤه��ل �أول ال�شهيد
ابراهيم علوان ،حيث �ألقى ممثل نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني
الأ�ستاذ �سمري مقبل وقائد اجلي�ش العماد
ج��ان قهوجي ،العقيد توفيق يزبك،
كلمة ن� ّ�وه فيها بامل�ؤهل �أول ال�شهيد
امل��غ��وار ع��ل��وان ومب�سريته و�إخ�لا���ص��ه
ومما قاله« :بدماء ال�شهداء
مل�ؤ�س�سته،
ّ
ثرُ
ّ
يحيا الوطن ،وكلما ك ت القرابني
ً
ً
و�شموخا.
ومنعة
على مذبحه ،ازداد قو ًة
�إذا كان قدر امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �أن
تكون �سياج الوطن ومالذ �شعبه ،ف� ّإن
ّ
جندي من جنودها منذ �أن
كل
ق��د َر
ّ
ارت��دى لبا�سه الع�سكري ،و�أق�سم ميني
ً
�ام�لا� ،أن ي��ب� ُ�ذ َل
القيام ب��ال��واج��ب ك�
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ّ
كلما عال �صوت
الت�ضحيات اجل�سام،
ٍ
يكون م�شروع �شهيد يف
النفري ،و�أن
َ
بكل مرارةٍ
ّ
�ودع
�سبيل لبنان .اليوم ن� ِّ
أ�شداء،
و�أ�سى ،مغوا ًرا بطلاً من مغاويرنا ال ّ
ق�ضى �شهيد الواجب يف ح� ٍ
�ادث �أليم،
وذلك بعد �أن جعل من الوطن ب�أ�سره
بيته الكبري ،وم��ن اجلي�ش عائلته
ً
ُ
�شجاعة
ال�شرف
الكربى ،فا�ستحال فيه
وبطولة ،وال��وف��ا ُء �شهاد ًة حمرا َء تفوق
ٍ
َّ
ت�ضحية وعطاء».
كل

 ...وال�شهيد حمدان يف را�شيا

يف بلدة عني عطا -را�شيا� ،أُقميت
ال�صالة على جثمان الرقيب ال�شهيد
�أي���وب ح��م��دان ،حيث �أل��ق��ى العقيد
املهند�س ري�شار مالك ممثلاً وزير الدفاع
الوطني وقائد اجلي�ش العماد قهوجي

كلمة ،ن� ّ�وه فيها باملزايا الع�سكرية
والأخالقية لل�شهيد وبوفائه لق�سمه،
ومما قاله« :ها هم �أبناء بلدتك احلبيبة
ّ
«عني عطا» م�سقط ر�أ�سك ،ومالعب
طفولتك ،يذرفون الدموع وينرثون الأ ُرز
وال��ورود فوق جثمانك الطاهر ،وها هم
حتيات التكرمي
رفاقك يلقون عليك ّ
كنت بالن�سبة �إىل
والإج�ل�ال ،لأن��ك
َ
اجلميع قيمة وقامة .قيمة �أخالقية
ريا يف كنف عائلة
اكت�سبتها �صغ ً
ٍ
وطنية �أ�صيلة ،وقامة ع�سكرية �أثبتَت
ح�ضورها باملناقبية والإخال�ص والرجولة
وال�شجاعة يف مواجهة املواقف ال�صعبة.
َفنَم قرير العني يف عليائك �أ ّيها الرفيق
العزيز ،ل ّأن �أمثالك ال مي��وت��ون ،و�إن
توقف نب�ض احلياة يف قلوبهم ،و ُر ِد َم فوق
الرتاب».
�أج�سادهم
ُ

ال�شهيد
ال�شاعر
دميرتيو�س الغريب

امل�ؤهل �أول ابراهيم �شحادة علوان

 من مواليد  1973/2/7يف داري��ن –عكار ،حمافظة ال�شمال.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .1995/12/1
 ّ من عداد فوج املغاوير. حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الثالثة الف�ضي.

الرقيب �أيوب �سميح حمدان

 من مواليد  1992/5/23يف عني عطا– را�شيا.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2012/11/2
 ّ من عداد فوج املغاوير. حائز:• و�سام اجلرحى.

• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الرابعة الربونزي.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• ميدالية امل�ؤمترات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �سبع
مرات.
ّ
مرة.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ 15
• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الفوج.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.

 مت�أهل وله خم�سة �أوالد. ّرق��ي لرتبة �أع��ل��ى بعد ا�ست�شهاده
ومنح و�سام احلرب ،و�سام اجلرحى وو�سام
ُ
التقدير الع�سكري وتنويه العماد قائد
اجلي�ش.

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش وتهنئته.
 عازب. ّومنح
رقي لرتبة �أعلى بعد ا�ست�شهاده ُ
و�سام احلرب ،و�سام اجلرحى وو�سام التقدير
الع�سكري وتنويه العماد قائد اجلي�ش.

ع�����ي�����ون�����و غ���������ض����ب زوادت���������������و م�������ن ال���ن���ـ���ـ���ـ���ار
ب���ال���ت�������ض���ح���ي���ة ع ��ّل���ااّ ����ش���ـ���ل���ـ���وح ال��غ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ار
��وار
وق����ب����ل ال����ف����ج����ر م���ـ���ـ���ـ���ا ي���ج���ه���ج���ه ب���ن���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ� ّ
��م���ي� ْ��ـ���م���ـ���ت���ـ���و ت��ذك��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ار
ب����ا�����س احل����ج����ر ول���ـ� َ
ومل���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ا ال����ت����ح����ق ج�����ن�����دي ج����ن����ب م����غ����وار
ومل���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ا ن����ع����ف ب���ه���ج���وم���ه���م ال���غ���ب���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ار
وم����������ن ه����������ون ط����������اب امل������������وت ب�������الإ��������ص�������رار
���دار
وب����امل����ع����رك����ة ك�������ان ال����ـ���������ص����ـ����دى ه����ـ����ـ����ـ� ّ
وم�����ـ�����ن ف�����ـ�����وق ت���ـ���ـ���ـ� ّ
��ل���ـ���ة ان���������ص����اب مل����ـ����ا غ����ار
ن����ـ� ّ
وت���ب�������س���م وم���ـ���ـ���ا ان��ـ��ـ��ه��ـ��ـ��ـ��ـ��ار
���خ ان���ـ���ح���ـ���ن���ـ���ى
ّ
�إي������ـ������دو ق���ـ���ل���ـ���م ج���ـ���رح���ـ���و دواي������ـ������ة ���ص��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ار

درع����ـ����ـ����و ال���������ش����ـ����رف ع���ـ���ن���ـ���دو ال����ـ����وف����ـ����ا ب���ي���در
ح���ت���ـ���ى ال���ـ���ك���ـ���رام���ـ���ة ت���ـ�������ض���ـ���ل ،ع�����م ي�����س��ـ��ه��ـ��ر
ح���������س ب���ـ���خ���ـ���ط���ـ���ر ب���ال���ل���ـ���ي���ـ���ل ع����ـ����م ي��ظ��ـ��ه��ـ��ـ��ر
ّ
ّل�اّ
ب��ـ��ـ��ك��ـ��ـ��ر
خ���ـ���ـ� ال�������ص���ـ���ب���ـ���ا وع���ـ���ـ���اف���ـ���ـ���رق���ـ���ت���ـ���و
ّ
م�����ش��ـ��ي��ـ��و ����س���ـ���وا �أ����س���ـ���م���ـ���ر ح���ـ���م���ـ���ل �أ���س��ـ��م��ـ��ـ��ر
ب���ـ���دع���ـ�������س���ـ���ات���ـ���ه���ـ���م ح���ـ���ل���ـ���م الأر������������ض زه� ّ��ـ���ـ���ـ���ر
وال�������ش���م���م �����ص����ار ع��ل��ـ��ـ��ـ��ـ��ى ال���ق���م���م ي�����س��ك��ـ��ـ��ـ��ر
ّ
ب��ـ��ـ��ط��ـ��ـ��ل��ـ��ـ��ة ال��ـ��ع�����س��ـ��ك��ـ��ر
وال��ـ��ـ��م��ـ��ج��ـ��د ف���ـ���ـ���اق
زم���ـ���ـ���ر
وم�����ـ�����ن وق���ـ���ع���ـ���ت���ـ���و ع�����ـ�����رف ال����ـ����ق����ـ����در
ّ
ّ
��ز �آي����ـ����ـ����ة م���ـ���ـ���ن ال���ـ���ف���ـِ���ـ���دا ���س��ـ��ـ��ط��ـ��ـ��ر
ول���ل���ـ���ع���ـ���ـ���ـ� ّ
والأر���������������ض ورق�����ـ�����ـ�����ة وال���ـ���ح���ـ���ـ���ب���ـ���ر �أح���ـ���م���ـ���ـ���ر
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يف �سجل
اخللود

اللواء الركن املتقاعد هاين حممد عبا�س
نعت قيادة اجلي�ش اللواء الركن
املتقاعد هاين حممد عبا�س الذي توفيّ
بتاريخ .2016/8/31
 من مواليد  1932/7/1يف زبدين –النبطية.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ
ّ
�ضابط بتاريخ .1952/10/16
 ّرقي �إىل رتبة مالزم اعتبا ًرا من
 ،1955/9/20وت��د ّرج يف الرتقية حتى
رتبة لواء ركن اعتبا ًرا من .1989/1/1
قائدا
عدة منا�صب �أبرزها:
ً
 �شغل ّوقائدا ملنطقة
لفوج املدفعية الثاين،
ً
اجلنوب.
 -حائز:

ميدالية اال�ستحقاق اللبناين،
•
ّ
الف�ضية.
ّ
• و�سام /31ك 1961/2التذكاري.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
فار�س.
ف�ضي
• و���س��ام اال�ستحقاق – ّ
م�سعف.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
�ضابط.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الأوىل.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
كومندور.
مرتني.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ّ

العميد الطبيب رفيق الرفاعي
نعت قيادة اجلي�ش العميد الطبيب
املتقاعد رفيق رفاعي الذي ّ
تويف بتاريخ
.2016/9/6
 من مواليد  1948/8/12يف بريوت.تطوع يف اجلي�ش ب�صفة نقيب
ّ
طبيب اع��ت��ب��ا ًرا م��ن ،1983/7/17
وت���د ّرج يف الرتقية حتى رتبة عميد
طبيب اعتبا ًرا من .2004/4/3
 حائز:• و�سام اجلرحى.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و���س��ام التقدير الع�سكري من
الف�ضية.
الدرجة ّ
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• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الثالثة.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الثانية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
فار�س.
مرة.
• تهنئة قائد اجلي�ش ّ 13
• تهنئة قائد القطعة ثالث
مرات.
ّ
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
مرتني.
ّ
عدة دورات درا�سية يف الداخل
 تابع ّويف اخلارج.
 -مت� ّأهل وله ولدان.

عدة دورات درا�سية يف الواليات
 تابع ّاملتحدة الأمريكية وفرن�سا.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

العميد الإداري املتقاعد �إيلي النغيوي
نعت قيادة اجلي�ش العميد الإداري
املتقاعد �إيلي النغيوي الذي توفيّ بتاريخ
.2016/8/27
 من مواليد  1955/2/23يف امل�صيطبة– بريوت.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة مالزم
ّ
اعتبا ًرا من  ،1983/7/17وت��د ّرج يف
الرتقية حتى رتبة عميد اعتبا ًرا من
.2010/4/8
 حائز:• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و���س��ام التقدير الع�سكري من
الف�ضية.
الدرجة ّ

• الو�سام البحري.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الثالثة.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الثانية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
فار�س.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �ست
مرات.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 17
مرة.
ّ
مرات.
• تهنئة قائد القطعة �أربع ّ
عدة دورات درا�سية يف الداخل
 -تابع ّ

الرقيب �أول �أحمد
عبد احلفيظ قمح ّية

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجلي�ش
الرقيب �أول �أحمد عبد
قمحية الذي توفيّ
احلفيظ
ّ
بتاريخ .2016/8/7
 من مواليد 1986/9/1يف حم�ص – �سوريا.
��وع يف اجلي�ش
 ت���ط� ّبتاريخ .2006/3/16
 من ع��داد ف��وج احل��دودالربية الثاين.
ّ
 حائز:• و�����س����ام م��ك��اف��ح��ة
الإرهاب.
• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد ق��ائ��د

ويف اخلارج.
 -مت� ّأهل وله ولدان.

املجنّد
املمددة خدماته
ّ
عبا�س ح�سني
م�شيك

مرات.
اجلي�ش ع�شر ّ
• تهنئة ال��ع��م��اد قائد
مرات.
اجلي�ش ت�سع ّ
• تهنئة رئي�س الأركان
مرات.
ت�سع ّ
 -مت�أهل وله ولد واحد.

نعت قيادة اجلي�ش
���ددة
امل���ج���نّ ���د امل����م� ّ
خ���دم���ات���ه ع��ب��ا���س
ح�������س�ي�ن م�����ش��ي��ك
ال����ذي ت����وفيّ ب��ت��اري��خ
.2016/7/29
 من مواليد  1995/4/9يف بيت م�شيك – ق�ضاءبعلبك ،حمافظة بعلبك -الهرمل.
مددت خدماته اعتبا ًرا من .2015/12/3
 ّ من عداد فوج التدخل اخلام�س. حائز تهنئة العماد قائد اجلي�ش. -عازب.
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درا�سات
و�أبحاث

�إعداد :د� .أحمد علو /عميد متقاعد

االنتخابات الرئا�سية الأمريكية

يتغي هو الآليات ولي�س التوجهات...
ما رّ

خالل ب�ضعة �أيام ( 8ت�شرين الثاين املقبل) ،تكون الواليات املتّحدة الأمريكية قد
�أجنزت انتخاب الرئي�س اخلام�س والأربعني لها .الرئي�س ونائبه �سيت�س ّلمان �سلطاتهما
الد�ستورية اعتبا ًرا من مطلع العام  2017وحتى العام  ،2021وبح�سب الد�ستور
الأمريكي ،مينع الرئي�س من الرت�شح لأكرث من واليتني متتاليتني.

الرئا�سة وخيارات ال�سيا�سة اخلارجية

تكت�سب االن��ت��خ��اب��ات الرئا�سية
الأمريكية ،التي جتري كل �أربعة �أعوام،
�أهمية كبرية ،فالواليات املتحدة ما
زالت ترتبع على ر�أ�س هرم النظام الدويل،
حيث تت�شابك عالقاتها وم�صاحلها يف
الكثري من �أزماته وتفاعالته ،ومنها
منطقة ال�شرق الأو�سط.
يحكم ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية
جت���اه ال��ع��امل ال��ع��دي��د م��ن ال��ث��واب��ت،
وامل���ح���ددات ،وامل�����ص��ال��ح ،وذل���ك ب�صرف
النظر عن حزب الرئي�س ،وما �إذا كان
دميقراطيا �أو غري ذلك.
جمهور ًيا �أو
ً
فعملية �صنع ال�سيا�سة اخلارجية
الأمريكية تقوم على امل�ؤ�س�سات ،ولي�س
على الأفراد .لكن على الرغم من ذلك،
ف�إن �شخ�صية الرئي�س الأمريكي والفريق
الرئا�سي امل��ع��اون له يف الإدارة ،ي�ؤثران
ب�شكل كبري يف تلك ال�سيا�سة� ،سواء
كان ذلك من حيث اعتماد التدخل يف
ق�ضايا العامل و�ساحاته� ،أو االنعزال عنها،
وتنوعها
�أو من حيث �آليات املمار�سة
ّ
ما بني ا�ستخدام الأدوات ال�صلبة ،مثل
القوة الع�سكرية ،والعقوبات الإقت�صادية
وال�ضغوط ال�سيا�سية ،وب�ين الو�سائل
الناعمة ،مثل امل�ساعدات ،واالحتواء،
واحلوار ،والدبلوما�سية.

من ينتخب الرئي�س وكيف؟

يف حماولة الإجابة عن هذا ال�س�ؤال تقول
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الدكتورة منار ال�شوربجي �أ�ستاذة العلوم
ال�سيا�سية يف اجلامعة الأمريكية يف
القاهرة ،وم�ؤلفة كتاب «كيف ينتخب
الرئي�س الأمريكي؟» (�صدر يف القاهرة
العام :) 2008
«�إن وا�ضعي الد�ستور الأمريكي والآباء
امل�ؤ�س�سني قد اختاروا �أن يكون انتخاب
الرئي�س انتخا ًبا غري مبا�شر� ،أي على
مرحلتني :الأوىل ،هي االق�ت�راع العام
من قبل الناخبني (الأ�صوات ال�شعبية)،
واملرحلة الثانية ،هي املجمع االنتخابي
(الأ�صوات االنتخابية) .وت�ؤكد امل�ؤلفة
�أن الإطار الد�ستوري والقانوين لالنتخابات
يجعل من الواليات الناخب احلقيقي
ال���ذي يختار الرئي�س ،ولي�س ال�شعب
الأمريكي.
فلكل والية من الواليات الأمريكية،
عدد من الأ�صوات االنتخابية �أو املندوبني
م�سا ٍو لعدد �أع�ضائها يف جمل�سى ال�شيوخ
معا .وينتخب ه��ؤالء املندوبون
والنواب ً
وفق �شروط يحددها املجل�س الت�شريعي
لكل والي��ة ،فوالية �صغرية ك�أال�سكا
لها ثالثة �أ���ص��وات انتخابية ،بينما
جن��د �أن ل��والي��ة كاليفورنيا � 55صو ًتا
انتخابيا .يبلغ جمموع �أع�ضاء املجمع
ً
منتخبا ،وهو عدد ثابت
االنتخابي 538
ً
لأ ّنه م�سا ٍو لعدد �أع�ضاء جمل�سي ال�شيوخ
( 100ع�ضو) والنواب ( ،)435ي�ضاف �إليها
ثالثة �أ�صوات للعا�صمة وا�شنطن .ويقوم
انتخاب الرئي�س على قاعدة م�ؤداها �أن

الفائز يح�صل على كل �شيء winner-
 ،takes-allمبعنى �أن املر�شح الذي يح�صل
على �أعلى ن�سبة من الأ�صوات ال�شعبية
يف الوالية ،يفوز بكل �أ�صوات تلك الوالية
يف املجمع االنتخابي ،بينما ال يح�صل
مناف�سه على �أي �صوت على الإط�لاق.
وال ي�شرتط �أن تكون الن�سبة الأعلى
هذه غالبية بال�ضرورة ،فمن املمكن
�أن يح�صل املر�شح على  %38مثلاً من
�أ�صوات الناخبني في�صبح هو الفائز طاملا
مل يح�صل �أي من مناف�سيه على ن�سبة
�أعلى من ذلك .وهذا يعني �أن املر�شح
قد يفوز بالرئا�سة من دون �أن يح�صل
بال�ضرورة على غالبية �أ�صوات الناخبني يف
الواليات املختلفة .فمعيار الفوز يف الواقع
هو �أ�صوات املجمع االنتخابي ال الأ�صوات
ال�شعبية».

�شروط الرت�شح لالنتخابات واملر�شحون

ن�ص الد�ستور الأمريكي على �أن املر�شح
النتخابات الرئا�سة يجب �أن يكون:
أمريكيا مولو ًدا فوق الأرا�ضي
 مواطنً ا �ً
الأمريكية.
مقيما فيها ملدة ال تقل عن � 14سنة.
ً
 عمره ال يقل عن � 35سنة.يعترب احلزبان اجلمهوري والدميقراطي
�أك�بر الأح��زاب التي تتناف�س يف �سباق
الرئا�سة �إىل البيت الأبي�ض منذ �أجيال
أهمها ،ويحتكر هذان احلزبان من�صب
و� ّ
الرئا�سة ،و�إدارة البالد .وعلى الرغم من
ذل��ك فهناك بع�ض الأح���زاب الأخ��رى

التي ت�سعى لإثبات ذاتها ووجودها عرب
مر�شحيها بالإ�ضافة �إىل م�ستقلني.
ولكن الإح�صاءات وا�ستطالعات الر�أي
يف الإنتخابات احلالية ،تدل حتى الآن �أن
مر�شحي احلزبني الرئي�سيني الكبريين
ال��دمي��ق��راط��ي واجل��م��ه��وري ،يحظيان
ب��أع��ل��ى ن�سب م��ن الت�أييد ال�شعبي،
وك�أن املناف�سة احلقيقية على الرئا�سة
حاليا
باتت حم�صورة بينهما ،وهما
ً
ال�سيدة هيالري كلينتون عن احلزب
الدميقراطي ودونالد ترامب عن احلزب
اجلمهوري.

املندوبني ،يقوم «الكونغر�س» بعملية
الإنتخاب ،فينتخب جمل�س النواب (435
رئي�سا من بني املر�شحني الثالثة
نائبا)
ً
ً
الأول الذين نالوا العدد الأكرب من ا�صوات
امل��ن��دوب�ين ،وينتخب جمل�س ال�شيوخ
(� 100شيخ �أو �سيناتور) نائب الرئي�س من
بني مر�شحني اثنني للمن�صب ناال العدد
الأك�ب�ر من �أ���ص��وات املندوبني (يعترب
رئي�سا ملجل�س
نائب الرئي�س الأمريكي
ً
ال�شيوخ) .ي��ؤدي الرئي�س اجلديد الق�سم
ّ
ويت�سلم �سلطاته مع نائبه
الد�ستوري

مراحل انتخاب الرئي�س

جتري االنتخابات الرئا�سية
الأم�يرك��ي��ة ،وف���ق �آل��ي��ات
معقدة �إىل ح��د م��ا ،حيث
ت�ستمر على مدى عام كامل
تقريبا .وجت��ري االنتخابات
ً
التمهيدية يف الواليات ابتداء
من �شهر كانون الثاين وحتى
�شهر حزيران للفوز ب�أعداد
املندوبني يف الواليات .ثم يعقد
كل من احلزبني اجلمهوري
والدميقراطي وغريهما من
الأح���زاب ،م�ؤمت ًرا �سنو ًيا يف �شهر متوز
ر�سميا يف
الختيار املر�شح ال��ذي ميثله
ً
غالبا املر�شح
االنتخابات ،وهو يكون
ً
احلا�صل على �أكرب عدد من املندوبني
يف االنتخابات التمهيدية .بعد ذلك
تقام بني املر�شحني (خالل �شهري �أيلول
وت�شرين الأول) مناظرات تلفزيونية حول
ال�سيا�سات الداخلية واخلارجية لكل
منهم ،يف حماولة لك�سب �أكرب ن�سبة
من �أ�صوات الناخبني .جتري االنتخابات
العامة �أول يوم ثالثاء من �شهر ت�شرين
ال��ث��اين ،الخ��ت��ي��ار الرئي�س وف��ق نظام
املجمع االنتخابي .واملر�شح الذي يح�صل
على � 270صو ًتا من �أ�صوات املندوبني يف
املجمع الإنتخابي ،يعترب فائزًا برئا�سة
اجلمهورية .ويف ح��ال مل ينل �أي من
املر�شحني غالبية � 270صو ًتا من �أ�صوات

بالتن�سيق مع احلزب ،اليوم الذي �ستعقد
فيه انتخاباتها التمهيدية اعتبا ًرا من
مطلع ال�سنة االنتخابية وحتى مطلع
�صيف تلك ال�سنة.

من ي�صنع املر�شح؟

لي�س لدى املواطن الأمريكي العادي غري
امل�سي�س الوقت وال الرغبة يف بذل جهد
ّ
كبري يف جمع املعلومات الالزمة التخاذ
ق��راره االنتخابي ،وم��ن ثم فهو يبحث
دوما عن ما ي�شبه «اجلرعة» التي تقدم
ً
له يف وقت ق�صري ما يريد من معلومات.
ريا
لذلك ي�ؤدي التلفزيون دو ًرا �أكرب ت�أث ً
من �أي و�سيلة �إعالمية �أخرى ،يف توجيه
اختيار الناخب وحتديده .وهناك ت�أثري
كبري ملراكز التفكري والبحث ودوائر
الإح�صاء واللوبيات ال�صناعية الع�سكرية
و���ش��رك��ات النفط العمالقة وممثلي
ال�سينما ،وك��ذل��ك و�سائط التوا�صل
االجتماعي والإنرتنت وامليديا املختلفة.

بني «هند�سة الإجماع»
و«�صناعة الإذعان»
من ي�صنع الناخب والر�أي العام؟

اعتبا ًرا من  20كانون الثاين من ال�سنة
التالية .Inauguration Day
ّ
متثل امل�ؤمترات واالنتخابات التمهيدية
ال��ت��ي ي��ج��ري��ه��ا ك��ل ح���زب الخ��ت��ي��ار
مر�شحيه النتخابات الرئا�سة ،مرحلة
جدا يف ال�سباق الرئا�سي ،وكما هو
هامة ً
احلال يف املجمع االنتخابي ف�إن الناخب
يف املرحلة التمهيدية ال ي��ديل ب�صوته
مبا�شرة مل�صلحة املر�شح للرئا�سة ،و�إمنا
يعطي �صوته �إىل مندوبني عن هذا املر�شح
وي�صوتون
يح�ضرون امل�ؤمتر العام للحزب،
ّ
فيه بدورهم مل�صلحة من يفوز برت�شيح
احلزب.
ومم���ا ي��زي��د م��ن ك���ون االن��ت��خ��اب��ات
التمهيدية ممثلة للنخبة �أكرث منها
ممثلة لإرادة الناخبني توقيت �إجرائها
يف الواليات املختلفة ،فالواليات تختار

ي��رى ف��روي��د ،ع��امل النف�س اليهودي
النم�ساوي ال�����ش��ه�ير(�« )1939-1856أن
اجلماهري ال ميكن �أن ترتك حرة ،لأن
لديها نزعات عنف ،وتقوم بت�صرفات
غري منطقية ،لذلك يرى �أنه ال ميكن
الثقة بحكمها ور�أيها».
اقتنع املفكر ال�سيا�سي والإع�لام��ي
الأمريكي ال�شهري يف القرن الع�شرين
والرت ليبمان ( )1975-1889بفكر فرويد،
وهو كان م�ست�شا ًرا للرئي�س ول�سن ،وقد
�صاغ نظريته ال�شهرية حول «القطيع
املرتبك» ،ورف�ض �إعطاء �أي دور للجمهور
يف اتخاذ ال��ق��رارات ،كما رف�ض فكرة
الدميقراطية ل ّأن منح اجلمهور هذا
جدا.
احلق خطر ً
كذلك اتفق مع �إدوارد برينز (-1891
 )1995وهو ن�سيب لفرويد ورائ��د يف علم
ال��ع�لاق��ات العامة وال�بروب��اغ��ن��دا ،وقد
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درا�سات
و�أبحاث
معا على �إطالق نظرية «هند�سة
عمال ً
الإج��م��اع» ،بغية توجيه النا�س وفق
ر�ؤية القادة ال�سيا�سيني ،ودفعهم التخاذ
�سلوك وف��ق م�صاحلهم يف ال�سيا�سة
كما يف االقت�صاد ،وهذا بر�أيهما جوهر
الدميقراطية.
لاً
اع��ت�برت ه��ذه النظرية �شك من
الرتاجع يف الفكر ال�سيا�سي الأمريكي
واجتاهه الدميقراطي ،وكان
الرد�« ،إن الدميقراطية هي يف
الأ�سا�س �شكل من �أ�شكال
ت��ن��ظ��ي��م ���س��ي��ط��رة احل��ك��ام
على اجلمهور .»...وقد ذهب
ليبمان وبرينز �إىل �أبعد من
هذا عندما طرحا �ضرورة تدخل
الطبقة ال�سيا�سية و ُن َخبِها ،يف
�صياغة الر�أي العام عرب ما �سمي
«�صناعة الإذع����ان» خلدمة
م�صالح املجتمع ،التي هي يف احلقيقة
م�صالح «الطبقة ال�سيا�سية» ...ومل
يكتف ليبمان بتحويل املجتمع �إىل �أداة
تتحرك وفق م�صالح الكبار ،بل اعترب
�أن االنتخابات ت�شبه الثورة التي ت�ستخدم
فيها �صناديق االقرتاع اً
بدل من ا�ستخدام
ال�سالح ،و�أن املمار�سة الدميقراطيه يجب
� اّأل تف�سح املجال � اّإل «للطبقة املتخ�ص�صة»
يف «�إدارة م�صالح العامة» .وهذه الطبقة
هي �صانعة القرار احلقيقي التي يجب �أن
تبقى بعيدة عن وط�أة زئري «القطيع»...

�صراع امل�صالح والقيم

�إن ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية ،منذ
ن�ش�أة الواليات املتحدة ،كما يرى بع�ض
املحللني ،تتغري دور ًيا وب�شكل روتيني،
م��ن توجه ان��ع��زايل �إىل �آخ��ر تدخلي،
بحيث ميكن توقع التغيرّ من توجه
لآخ��ر يف حلظات تاريخية معينة .وقد
الحظ بع�ض الدار�سني � ّأن تلك ال�سيا�سة
تت�سم بالثبات �أك�ث�ر م��ن ات�سامها
بالتغيرّ  .وعلى الرغم من تعاقب الر�ؤ�ساء
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منذ احلرب العاملية الثانية ،ف� ّإن اخلطوط
العامة لل�سيا�سة اخلارجية الأمريكية
تقريبا ويالحظ �أن ال�سيا�سة
ظلت ثابتة
ً
اخلارجية الأمريكية منذ انتهاء احلرب
الباردة ،وحتى الآن ،حافظت على الثبات
واال���س��ت��م��راري��ة ،وبخا�صة يف الأه���داف
والتوجهات .والتغيرّ الذي ح�صل كان
يف اعتماد الآليات املختلفة التي راوحت
ما بني زيادة من�سوب التدخل الع�سكري،
كما ح��دث يف عهد اجلمهوريني يف

�إدارتي الرئي�سني بو�ش الأب وبو�ش الإبن،
�أو تبني الآليات والو�سائل الدبلوما�سية
يف عهد الدميقراطيني خ�لال �إدارت���ي
الرئي�سني كلينتون و�أوباما .كذلك ف�إن
ال�سيا�سة الأمريكية ،بعد احلرب العاملية
�م��ا وجتهد
الثانية ،كانت ت�سعى دائ� ً
لإقامة التوازن ما بني ح�سابات امل�صالح
الأمريكية الواقعية ،وح�سابات القيم
والدميقراطية واملثالية.
�أم��ا بالن�سبة اىل امل�صالح الأمريكية
يف ال�����ش��رق الأو���س��ط ،كما ي��رى بع�ض
املحللني ال�سيا�سيني ،وع��ل��ى ر�أ�سها
ت�أمني الو�صول �إىل موارد الطاقة وا�ستقرار
�أ�سعارها ،وحماية �أمن �إ�سرائيل وا�ستقرار
دول احللفاء ،وحماربة الإره��اب ،ف�إنها
�ستفر�ض على الرئي�س الأمريكي القادم
ا�ستمرار االن��خ��راط يف ق�ضايا املنطقة،
و����ض���رورة ال��ت��ع��ام��ل معها مب��ا ي�ضمن
م�صالح ال��والي��ات املتحدة وحلفائها،
على الرغم من رف��ع �شعارات كثرية
متناق�ضة .ومن املرجح �أن ال تختلف
ثوابت ال�سيا�سة اخلارجية العامة و�أمناط

يرا ع��ن اال�سرتاتيجية
عملها ك��ث� ً
احلالية للرئي�س �أوباما ،وهي االنخراط
غري املبا�شر واحلروب بالوكالة .و�أ ًيا كان
الفائز يف االنتخابات ال��ق��ادم��ة ،فمن
املرجح �أن ت�ستمر منطقة ال�شرق الأو�سط
يف حالة الال�ستقرار خ�لال ف�ترة والية
الرئي�س اجلديد ،و�ستظل هذه املنطقة
م�سرحا لت�شابكات ال�سيا�سة اخلارجية
ً
الأمريكية مع بع�ض ال��دول ال�صاعدة
يف الإقليم (ك ��إي��ران) ،وتقاطعها مع
بع�ضها الآخر (كرتكيا ودول
اخلليج و�إ�سرائيل)� ،أو تنافرها
مع بع�ض الأدوار للدول ال�صاعدة
على امل�سرح ال��دويل واملتمثلة
اليوم يف رو�سيا على امل�سرحني
الأوروب�����ي وال�����ش��رق �أو���س��ط��ي،
وال�صني على امل�سرحني الآ�سيوي
و�ستتابع
والبا�سيفيكي.
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية
االنخراط يف ق�ضايا هذه املناطق
و�أزماتها ،مع اختالف يف الآليات ،ولي�س
يف الثوابت �أو التوجهات �أو الأهداف.
ويبقى الثابت الوحيد يف لعبة الأمم
القيم مع امل�صالح،
�أنه عندما تت�صارع ّ
ف��إن هذه الأخ�يرة تتقدم على كل ما
عداها...

املراجع:

- https://en.wikipedia.org/
_wiki/United_States_presidential
election
- www.bbc.com/news/worldus-canada-35356941- https://www.usa.gov/
election- lwv.org/.../who-will-electpresident-electoral-collegesystem
- www.aljazeera.com/
indepth/spotlig
- rawabetcenter.com/
archives/30187

وجهة نظر
بقلم:
جورج علم

الأمم املتحدة ..وميزان «ديجيتال»

املقوى بورق الأملينيوم ،تختار ما ت�شتهي من الطعام ،تنتظم يف ال�صف،
تتذوق ،حتمل �صح ًنا من الكرتون ّ
مطعم الأمم املتحدة «ديجيتال» .تدخلّ ،
ّ
«ميرك» فو ًرا على ال�شا�شة عدد الغرامات ،واملبلغ الذي يتوجب
تنتظر دورك ،وعندما يحني ،ت�ضع ال�صحن على كفة ميزان «ديجيتال» الذي
ّ
عليك دفعه ،ثم تتوجه �إىل القاعة الف�سيحة لتختار املكان الذي ترتاح �إليه ،جتل�س �إىل الطاولة ..ويرمقك من بعيد متثال «احلر ّية»...

الدور ..والتحديات

يبد�أ «الكرنفال الأمم��ي ال�سنوي» اعتبا ًرا من �أول �أربعاء
ّ
كل عام ،حيث تبد�أ �أعمال الدورة العاد ّية
يلي � 15أيلول من
للجمعية العامة للأمم املتحدة ،يف نيويورك ،وت�ستمر حتى
ّ
الأربعاء الذي ي�سبق تاريخ  15كانون الأول« .كرنفال عاملي»
ملوكا ،ور�ؤ�ساء دول ،و�أمراء ،ور�ؤ�ساء وفود من رياح الأر�ض
يجذب
ً
الأرب��ع ،يتوافدون للم�شاركة يف مهرجان خطابي ،ي�ستمع
خالله «ال�صغار» �إىل ما ميليه «الكبار» من توجهات،
ثنائية
و�إمالءات ،بالإ�ضافة �إىل «ور�شات عمل» ،واجتماعات
ّ
متليها امل�صالح امل�شرتكة.
ّ
يطل من على �شرفات هذا ال�صخب ال��دويل ال�سنوي� ،س�ؤال
حموري :هل �أن الأمم املتحدة ما زالت حاجة ل�ضمان ال�سالم
مدمرة؟ و�أي ت�أثري فعلي بقي لها
واال�ستقرار ،ومنع قيام حروب ّ
بعد مرور � 70سنة على ت�أ�سي�سها؟
يجيب عن هذا ال�س�ؤال الأمني العام الأ�سبق للأمم املتحدة،
الراحل الدكتور بطر�س بطر�س غايل يف �إح��دى حما�ضراته
دائما حاجة الكبار ملنع الإحتكاك يف ما
بالقول« :كانت ً
بينهم� ،أو للتفاهم على اقت�سام �إدارة �ش�ؤون ال�صغار؟!»؛ يفهم
من ذلك �أن امل�ؤ�س�سة اجلامعة كانت جمرد ترف �سلطوي
ّ
تنظمه ،ومتليه لعبة م�صالح ال��دول الكربى النافذة ،ويتم
تخريجه بقرارات ملزمة �صادرة عن جمل�س الأم��ن تت�صف
يتو�سع غايل يف التو�صيف،
بالكثري من املهابة ال�سلطو ّية .مل
ّ
ً
متعاطفا
أمرين خالل فرتة واليته ،كونه كان
وهو الذي ذاق ال ّ

ً
ّ
خالفا
ق�ضية فل�سطني،
املحقة ،ويف طليعتها
مع الق�ضايا
ّ
الغربية املتعاطفة مع �إ�سرائيل� .إ ّال �أن
أمريكية-
للتوجهات ال
ّ
ّ
مو�سع لها ،حتدثت عن
«الغارديان»
ّ
الربيطانية ،ويف حتقيق ّ
الدولية:
حتديات خم�سة تواجه املنظمة
ّ
• املعايري املزدوجة:
العراقية دول��ة الكويت،
يف � 2آب  ،1990اجتاحت القوات
ّ
و�صدرت �سل�سلة قرارات عن جمل�س الأمن� ،أهمها القرار660
الذي دعا العراقيينّ �إىل االن�سحاب فو ًرا ،ثم القرار  ،678الذي
حدد  15كانون الثاين  1991كموعد نهائي لالن�سحاب قبل
ّ
القوة .يف حني �أن الرئي�س الأمريكي جورج دبليو بو�ش
ا�ستخدام ّ
اجتاح العراق يف � 19آذار  2003من دون �أي تفوي�ض دويل ر�سمي ،ال
بل دعا اً
دول �إىل م�ؤازرته ،ومل ت�ستجب �سوى بريطانيا ،و�أ�سرتاليا.
مطالبا ب�إ�صدار قرار
وقد حاول العودة مرا ًرا �إىل جمل�س الأمن
ً
ّ
يغطي هجومه� ،إ ّال �أن��ه ف�شل ،وا�ضطر �إىل االن�سحاب يف 15
كانون الأول  ،2011حتت وط�أة ال�ضغوط التي مار�سها الر�أي العام
الأمريكي.
املعايري املزدوجة دفعت ب�صدام ح�سني �إىل حبل امل�شنقة� ،أما
جورج بو�ش فما زال ميار�س هواية الغولف يف مزرعته.
• غلبة موازين القوى:
احلاد ما بني الواليات
� ّإبان احلرب الباردة ،ويف زمن التجاذب
ّ
املتحدة واالحتاد ال�سوفياتي ،كانت القرارات التي ت�صدر عن
ً
توافقا
و�صدقية ،كونها تعك�س
جمل�س الأمن �أكرث تواز ًنا
ّ
بني وا�شنطن ومو�سكو على معاجلة ق�ضايا وفق م�سار �شفّ اف ال
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وجهة نظر
لب�س فيه .بعد انهيار االحتاد
ال�سوفياتي ،وق��ي��ام �سيا�سة
الدولية تتحرك وفق
ال�شرعية
«القطب الواحد»� ،أ�صبحت
ّ
ّ
مقت�ضيات م�صالح هذا القطب.
• التكتالت اجلديدة:
رمبا �شعرت الدول ال�صناعية الكربى ب�أن الأمم املتحدة مل
تعد املنرب املوثوق الذي يحمي م�صاحلها ،ويعبرّ عن تطلعاتها
ب�سبب هيمنة القوى العظمى عليها� ،أو ب�سبب «ميوعة»
قراراتها ،عندما يتعلق الأمر بق�ضايا بعيدة عن م�صالح هذه
القوى ،لذلك جل�أت �إىل التكتالت الكربى ،منها على �سبيل
الذكر ال احل�صر :االحت��اد الأوروب��ي ،ال��دول ال�صناعية الع�شر،
جمموعة الع�شرين ،وجمموعة دول الـ«بريك�س» (الربازيل،
ورو�سيا ،والهند ،وال�صني ،وجنوب �أفريقيا) ،والتي ت�شكل
م�ساحتها ربع م�ساحة الياب�سة ،ويزيد عدد �سكانها عن 40
يف املئة من �سكان الأر�ض ،واقت�صادها �أقوى من اقت�صاد �أغنى
دول العامل.
�إن هذه التكتالت ،وغريها – كمجل�س التعاون اخلليجي
– تعك�س رغبة يف رعاية �أمنها ،وم�صاحلها ،من دون احلاجة
�إىل الأمم املتحدة ،وجمل�س الأمن.
• االنهيارات االقت�صاد ّية:
اً
حتول بارزًا يف «مفهوم
�شكلت الأزمة االقت�صاد ّية
ّ
ّ
العاملية ّ
الدولية»� ،إن على م�ستوى الإداء� ،أو النظرة �إىل احرتام
ال�شراكة
ّ
حتدثت «نيويورك
القانونية التي كانت �سائدة.
املعايري
ّ
ّ
مرة عن «اال�ستعمار اجلديد املقنّ ع» ،ور�أت «� ّأن
تاميز» ذات ّ
ا�ستهالكية،
الدول الكربى مل يعد يهمها البحث عن �أ�سواق
ّ
ا�ستغاللية» ،وتوقعت
بقدر ما يهمها البحث عن �أ�سواق
ّ
«انهيار �أ�سعار النفط» قبل ح�صوله بعامني .و�أ�شارت �إىل �أن
«الأمم املتحدة مل تعد البو�صلة التي حتدد الإجتاه ال�صحيح،
لأن اال�ستعمار اجلديد يقوم على التدخل يف خ�صو�صية اقت�صاد
مالئما خلدمة
نامية ،بهدف تطبيعه وتطويعه لي�صبح
ً
�أي دولة ّ
م�صالح هذا اال�ستعمار».
• حرب كونية غري معلنة:
�إن ما يجري يف الف�ضاء اخلارجي ،ال عالقة للأمم املتحدة
ب��ه ،وه��و خ��ارج عن مفهومها ،ودوائ��ر اهتماماتها ،وحتى
�صالحياتها.
ّ
� ّإن التحول يف ا�ستغالل الف�ضاء اخلارجي ،بد�أ يتفلت من
بوتقة االكت�شاف ،واملعرفة ،نحو اال�ستثمار .والتناف�س على
امتالك التكنولوجيا الثقيلة
يتحول �إىل �صراع
املتطورة ،ب��د�أ
ّ
�دي – كما و�صفه تقرير �صادر
ج� ّ
ع��ن �إح����دى م��راك��ز ال��درا���س��ات
اجلامعية يف العام .2011
الربيطانية
ّ
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ويفيد التقرير ب�أن «ال�صراع بني االقت�صادات املقتدرة ،قد تخطى
واملجرات،
نطاق الأر���ض لي�شمل ال�سماء ،وغزو الكواكب،
ّ
و�سرب املجهول الذي قد يقود �إىل مفاج�آت مذهلة غري متوقعة
تغيرّ مفاهيم التوازنات التي يقوم عليها الكوكب الب�شري
(الأر�ض) .و�إذا كانت الأمم املتحدة قد ا�ستحدثت بعد حربني
عامليتني مدمرتني لن�شر ال�سالم ،وتفادي احلروب واملواجهات،
ف�أي �أمم متحدة يفرت�ض �أن تقوم ،ل�ضمان ا�ستمرار ال�سالم يف
الف�ضاء اخلارجي ،حيث املركبات امل�أهولة ،وغري امل�أهولة
�شدة التزاحم؟!».
تكاد تت�صادم من ّ

جدار برلني

الفرن�سية ،يف �إحدى حتقيقاتها ،ب�أن
تفيد �صحيفة «لوموند»
ّ
«التحول الأبرز الذي طر�أ على منهجية عمل الأمم املتحدة،
ّ
متثل يف حدث دويل ا�ستثنائي ،هو �سقوط ج��دار برلني يف 9
ت�شرين الثاين  ،1989وعودة املانيا موحدة بعد مرور �أكرث من 28
عاما على بناء اجلدار (� 13آب .»)1961
ً
دينامية جديدة
ور�أت ال�صحيفة «�أن �سقوط اجل��دار� ،أطلق
ّ
لدى الدول املتمكنة �أو املتعافية اقت�صاد ًيا« ،ملاذا حق النق�ض
(الفيتو) يف جمل�س الأم���ن ،يبقى ح��ك� ًرا على ال��والي��ات
املتحدة ،ورو�سيا ،وبريطانيا ،وفرن�سا ،وال�صني؟ وملاذا الآخرون
خ�صو�صا بعد التحوالت الكربى التي �أعقبت
ولي�س نحن؟!»
ً
العاملية الثانية ،وفر�ضت متغيرّ ات ال ميكن
«انتهاء احلرب
ّ
للأمم املتحدة التغا�ضي عنها �إىل ما ال نهاية ،ذلك �أن �أمريكا
الالتينية تتحدث عن غنب ،فهي قا ّرة قائمة بحد ذاتها ،ولها
ّ
اقت�صادياتها ،وتطلعاتها امل�شروعة يف �أن تكون الربازيل –
على �سبيل املثال ال احل�صر  -هي من يكمل العقد؟!».
ويف �آ�سيا ،ت�ضيف ال�صحيفة ،هناك ال�صني ،وال �أحد يعيب
عليها ع�ضويتها يف جمل�س الأمن ،فهي جديرة ،وت�ستحق،
ولكن ماذا عن اليابان هذا العمالق االقت�صادي الذي ي�شبك
�أنامله ال�صغرية الناعمة مبلفات دولية �شائكة ،من دون �أن
توحدت؟ �إنها
يرتك د ّو ًيا
ً
مزعجا؟! وماذا عن �أملانيا بعد �أن ّ
العمود االقت�صادي الفقري لالحتاد الأوروبي ،والرقم ال�صعب يف
يتهيبها الكل ،في�صادقها� ،أو يخ�شاها.
االقت�صاد العاملي،
ّ
عاليا ب�أن
وهناك جنوب �إفريقيا الدولة التي ترفع �صوتها
ً
القارة ال�سمراء مغبونة ،وغري ممثلة� ،إنها جزء من اخلريطة
الكونية ،ومن االقت�صاد العام� .إنها الآن جمرد رقم فقط� ،أو
ّ
�صوت ال غنى عنه عند ال�ضرورة!
وق��د و�صلت ال��ع��دوى �إىل جامعة
العربية ،فخرج �صوت من
ال��دول
ّ
جمموعة دول جمل�س التعاون
اخلليجي يقول« :مل��اذا ال يكون
ل��ل��ع��رب مقعد دائ���م يف جمل�س

الأمن؟!».
وحتمية بعد
�إن «التحديث» ،وفق الـ«لوموند» بات �ضرورة،
ّ
ال�سيا�سية واالقت�صاد ّية اجلذرية التي �شهدها العديد
التحوالت
ّ
من دول العامل ،ومل يعد يكفي القول ب�أن الأمم املتحدة �إمنا
جمرد «�سجل ح�صر �إرث» خا�ص بالدول التي انت�صرت يف
هي
ّ
حتول ،ومثل هذا املنطق
احلرب العاملية الثانية� .إن «زمن الأول ّ
اً
منوذجا
مقبول يف حقبة تاريخية ،لكن �أن يبقى
رمبا كان
ً
يحتذى لكل العقود والأزمنة ،فهذا هو اخلط�أ بعينه»...

الإرهاب

ّ
يتمثل �أب��رز ه��ذه امل��ت��غ�ّيررّ ات ،ب��والدة «تنني» عاملي �إ�سمه
ويق�ض م�ضاجع الأمم،
«الإره��اب» ،يبتلع الكبري وال�صغري،
ّ
ويربك اً
و�سيا�سية،
أمنية،
ّ
دول و�أنظمة ،ويفر�ض حت��والت � ّ
واقت�صاد ّية تتفاعل ب�شكل يومي ،وتر�سم م�سارات مقلقة حول
امل�ستقبل وامل�صري.
ظهر هذا «التنني» يوم الثالثاء � 11أيلول من العام  ،2001عندما
�ضحية،
�ضرب الإرهاب برجي نيويورك ،و�أدى �إىل �سقوط 2973
ّ
و 24مفقو ًدا.
قيل ،ويقال الكثري حول ما حدث ،لكن تكفي الإ�شارة �إىل
حتوالت ح�صلت ،منها:
• � اً
املرجعية .لقد اقتن�صت الواليات
أول :مل تعد الأمم املتحدة
ّ
وقدمت نف�سها �أمام الر�أي العام على �أنها
املتحدة زمام املبادرةّ ،
ال�ضحية واحلكم ،و�صاحبة التدبري والتقرير يف ر�سم م�سارات
ّ
احلرب وال�سالم ،وتنفيذها ،لالنتقام ،واالقت�صا�ص ،وحتميل
املجتمع الدويل وزر التبعات والنتائج.
أعدت الواليات املتحدة الأمريكية رزمة من القوانني
• ثان ًياّ � :
حلماية �أي ت�صرف �أو عمل تقدم عليه حتت �شعار مكافحة
الإرهاب ،وطلبت من الأمم املتحدة ،وجمل�س الأمن تخريجها
التقيد بها حتت
الدولية
بقوانني وقرارات نافذة ،و�ألزمت الأ�سرة
ّ
ّ
عمليا بر�سم الدول ال�ضعيفة ،والنامية،
طائلة امل�ساءلة ،وهي
ً
املو�ضوعة حتت ال�شبهات.
قيا�سية،
• ثال ًثا :املبادرة �إىل التنفيذ ،وا�ستغالل الوقت ب�سرعة
ّ
ً
�سلفا لتحقيق
معدة
وك ��أن اخلطط ،والدرا�سات ،كانت
ّ
جمموعة من الأهداف التي ما زالت لغاية الآن غري وا�ضحة ،ويف
معر�ض التخمني ،والتحليل ،واالجتهاد .كانت اخلطوة الأوىل
احلرب على �أفغان�ستان ،واقتالع نظام طالبان ،ثم احلرب
على العراق الحتواء «�أ�سلحة الدمار ال�شامل؟!» .وكانت
النتيجة اق��ت�لاع ���ص��دام ح�سني،
و�سوقه �إىل حبل امل�شنقة ،و�إ�شعال
املذهبية ،وت��رك العراق
احل��روب
ّ
ّ
م�ضر ًجا بدمائه م�شل ًعا بني �إقليم
ّ
كردي ،و�آخر �شيعي ،وثالث �سنّ ي ما

زال يف د ّوامة املخا�ض .ثم كان «الربيع العربي» الذي ا�ستفاق
ب�سحر �ساحر كاملارد اخلارج من قمقمه ،وراح ين�شر الدم القاين
العربية من تون�س ،و«ثورة اليا�سمني»� ،إىل م�صر
يف ال�ساحات
ّ
و«ميدان التحرير»� ،إىل �سوريا و«مطالب التغيري»� ،إىل ليبيا،
واليمن ،والعديد من ال�ساحات التي تبحث عن �سالمها،
و�أمنها ،وا�ستقرارها بني �أكوام اجلماجم!...
رابعا :الإحتفاء بعمادة «التنني» ،و�إطالق �إ�سم «داع�ش»
• ً
عليه؟!.
غريبة املفارقات! يوم  4متوز  ،2014وحتت �أنظار الواليات
املتحدة ،والدول اخلم�س الكربى الدائمة الع�ضوية يف جمل�س
الأمن ،واجلمعية العامة التي ت�ضم �أكرث من  193دولة ع�ض ًوا،
وال��ر�أي العام املهتم واملتابع ،قام �أبو بكر البغدادي ب�إعالن
العراقية ،وتن�صيب نف�سه
«خالفته» يف قلب مدينة املو�صل
ّ
إ�سالمية يف العراق وال�شام» ،واملخت�صرة
«خليفة» على «الدولة ال
ّ
امل�سرحية املكلفة» ،بد أ�
ب��ـ«داع�����ش» .وعلى وق��ع «ه��ذه
ّ
فتحركت عوا�صم الدول الكربى حتت
اال�ستثمار بالإرهاب،
ّ
�شعار حماربته ،وا�صطف حتالف دويل عري�ض ،بقيادة الواليات
املتحدة ،وع�ضوية �أكرث من  60دولة متمكنة ،بهدف الق�ضاء
عليه ،وانت�شرت جيو�ش ،و�أ�ساطيل ،و�أ�سراب من الطائرات
ً
ناب�ضا
املهمة ،وما زال «داع�ش» قو ًيا
احلربية املتطورة ،لإجناز
ّ
ّ
يف قلب العراق ،و�سوريا ،فيما تتحرك روافده و�أطرافه لت�شمل
خمتلف القارات ،والدول ،وال�ساحات ،ت�ضرب ،تهدد ،وتتوعد.
أمريكية توقعت �أن
وحدها �صحيفة «وول �سرتيت جورنال» ال
ّ
مهمة �ضد «داع�ش» يف املو�صل
ت�شهد الأ�شهر املقبلة معركة
ّ
(العراق) ،والرقة (�سوريا) ،مت�سائلة من �سيملأ الفراغ؟!

من �سيملأ الفراغ؟

«الكرنفال الأممي ال�سنوي» م�ستمر بكامل طقو�سه ،فيما
الفو�ضى جتتاح العامل بعد العطل الكبري الذي �أ�صاب «بو�صلة»
الأمم املتحدة ..تعددت املرجعيات ،وت�شابكت امل�صالح،
وعادت الغيوم الداكنة تتلبد يف الأجواء ،وهي التي كانت تنذر
– يف ما م�ضى  -باندالع احلروب الطاحنة ...لو نفّ ذت القرارات
ّ
املحقة
ال�صادرة عن جمل�س الأمن بدقة و�شفافية جتاه الق�ضايا
والعادلة يف العامل ،ملا زاد الطمع ،وقويت �شوكة اجل�شع ..ولو
ً
ً
عري�ضا
هام�شا
�أن�صف «نادي الكبار» ،لرتك للأمم املتحدة
ّ
بالدقة وال�شفافية التي يتمتع بها ميزان «ديجيتال»
للتحرك،
امل�ستخدم يف مطعمها ،رمبا ،عندها ،كان العامل �أكرث �أمنً ا
و�أما ًنا وا�ستقرا ًرا ...ولكن من قال
«�إن ع��دال��ة البحار ه��ي الأب��ق��ى»
ك��ان على ح��ق ،حيث ال�سمك
الكبري يلتهم ال�صغري� ..إنها لعبة
الأمم؟!...
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ق�ضايا
�إقليمية

العالقات
الإ�سرائيلية
 -الرو�سية

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

امل�صالح والتوقعات
تتمتع رو�سيا بثقل �سيا�سي مهم
على م�ستوى امل�شهد الدويل،
من جهة لأ ّنها الوريث ال�سيا�سي
والع�سكري لالحتاد ال�سوفياتي
ال�سابق ،ومن جهة �أخرى لأ ّنها
تتمتع مبوقع جيو�سيا�سي مميز (بني �آ�سيا و�أوروبا)� ،إ�ضافة �إىل امتالكها العديد من منابع النفط
والغاز ،التي على �أ�سا�سها قامت احلروب والأزمات يف العامل.

ال�سيا�سة الواقعية

هذه الأمور جمتمعة جتعل رو�سيا ً
طرفا
حم��ور ًي��ا وف� ّ�ع� اً
�ال على امل�ستوى ال��دويل.
وعلى هذا الأ�سا�س �شكلت توجهاتها
ال�سيا�سة اخلارجية واح���دة م��ن �أه��م
ت�شكل
املع�ضالت التي تواجهها يف ظل
ّ
ال��ن��ظ��ام ال����دويل الأح�����ادي القطبية.
ومما زاد من مع�ضلة حتديد توجهات
ال�سيا�سة اخلارجية الرو�سية �صعوبة
� ّإبان الفرتة التي �أعقبت انهيار االحتاد
ال�سوفياتي� ،أن رو�سيا �أ�صبحت الوريث
ال�شرعي والوحيد لرتكة االحتاد املنهار.
فقد ورث���ت مقعده يف جمل�س الأم��ن
و�سفاراته يف اخلارج ،كما ورثت الرت�سانة
الع�سكرية والنووية ،لكنها ورثت � ً
أي�ضا
ال�ضعف االقت�صادي والديون املرتاكمة
عليه بنتيجة تداعيات احلرب الباردة.
ع��ل��ى ه���ذه اخللفية راح���ت رو�سيا
تتعاطى مع جميع الأطراف يف املنطقة
80
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وال��ع��امل من منطلق م�صلحتها ،فال
�ضري عندها يف �أن تدعم �إ�سرائيل من
ناحية ،و�أن ت�ساهم يف حل �أزمتها مع
الفل�سطينيني ،و�أن تعمل يف الوقت
ذاته على منع �سقوط النظام يف �سوريا
إيجابيا مع �إي��ران من ناحية
وتتعاون �
ً
�أخ��رى .عقب ت�سلمه زمام ال�سلطة يف
�آذار من العام � ،2000سعى بوتني �إىل �إعادة
رو�سيا كالعب بارز يف ال�شرق الأو�سط،
وعمل مع جميع الأطراف يف املنطقة،
خ�صوما تقليديني.
�سواء كانوا �أ�صدقاء �أو
ً
وقد جعل �سيا�سته ترتكز على تعريفه
ً
انطالقا من
اخلا�ص للم�صالح الرو�سية،
وت�ضمنت هذه
وجهة نظر واقعية بحتة.
ّ
ال�سيا�سة حت�سني العالقات مع �إ�سرائيل
�إث��ر تدهورها يف �أواخ��ر الت�سعينيات يف
عهد وزير اخلارجية ورئي�س الوزراء �آنذاك
يفغيني برمياكوف ،الذي كان �أكرث
ميلاً نحو العرب .وكما كتب الربوف�سور

مارك كات�س يف دورية «ال�شرق الأو�سط
الف�صلية» يف �شتاء العام « :2005ال ي�سعى
بوتني �إىل �إر�ضاء وا�شنطن وال �إىل تلبية
�أي �ضرورات �سيا�سية حملية ،ف�سيا�سة
مو�سكو اجلديدة يف ال�شرق الأو�سط تنتج
عن ح�سابات بوتني ال�شخ�صية للم�صالح
الرو�سية» .وبالتايل ،فعلى الرغم من �أن
العالقة بني مو�سكو وتل �أبيب تت�صف
بالغرابة ب�سبب عالقات ال�صداقة القوية
التي تربط رو�سيا ب�أعداء �إ�سرائيل ،ف�إن
الرئي�س بوتني �أعلن �أن «تطوير العالقات
ال��ب��ن��اءة وت��ب��ادل املنفعة م��ع �إ�سرائيل
يف امل��ج��االت ال�سيا�سية واالقت�صادية
والإن�سانية وغ�يره��ا ،كانت و�ستبقى
�أول��وي��ة ال�سيا�سة اخلارجية الرو�سية».
مو�ضحا« :ه��ذه العالقات تعود
وق��ال
ً
�صعودا
�إىل مرحلة قدمية وقد �شهدت
ً
ً
وهبوطا يف عهد االحتاد ،لكها �شهدت
ً
ملحوظا بعد انهياره (.»)1990
حت�سنً ا
و�أ���ض��اف« :ه��ذه العالقات مبنية على
م�صالح م�شرتكة ولي�س على مواقف
�إيديولوجية كما كانت �أيام االحتاد،
و� ً
أي�ضا على وجود ما يفوق مليون ون�صف

مليون رو�سي يهودي يف فل�سطني املحتلة،
ريا من الن�سيج
ي�شكلون
ّ
ً
ق�سما كب ً
االجتماعي ،كما �أن اللغة الرو�سية
تعترب الثانية يف �إ�سرائيل بعد العربية».
وبالتايل فعلى الرغم من التعار�ض بني
مو�سكو وتل �أبيب يف العديد من امللفات
(الأزمة ال�سورية ،وامللف النووي الإيراين،
وم�����س��اع��دة �إ���س��رائ��ي��ل للمجموعات
التكفريية) ،ف ��إن الطرفني ي�سعيان
�إىل تطوير العالقة بينهما يف جميع
املجاالت ،عرب �إبرام االتفاقيات ،والتي
كان �آخرها �إتفاقية تعوي�ضات التقاعد
التي �ستدفعها رو�سيا للمهاجرين الرو�س
اليهود (الذين هاجروا بني  1970و.)1992
تركز
وهناك �أربع م�صالح ا�سرتاتيجية ّ
عليها �إ�سرائيل يف روابطها مع رو�سيا،
وهي:
 احل��اج��ة الإ�سرائيلية امل��ا���س��ة �إىلاملهاجرين الرو�س املتدفقني با�ستمرار �إىل
�إ�سرائيل.
 ا���س��ت��غ�لال �إ���س��رائ��ي��ل لعالقاتهااالقت�صادية والت�سليحية م��ع رو�سيا
من �أجل �إقناعها بعدم جدوى ت�صدير
التقنيات النووية وال�صواريخ �إىل �إيران.
 تطوير العالقات االقت�صادية والتجاريةيف جوانب خمتلفة ،وخا�صة جتارة املا�س
واملعادن الثمينة والأخ�شاب.
 �إمكان ا�ستغالل �إ�سرائيل عالقاتهام��ع رو�سيا للت�أثري يف �أح���داث ال�شرق
الأو�سط ،وال�سيما يف ما يخ�ص الق�ضية
الفل�سطينية.

�شارون :بوتني �صديقنا الفعلي

ثمة عدة عوامل دفعت �سيا�سة بوتني
خ�صو�صا يف �سنوات
باجتاه �إ�سرائيل،
ً
حكمه الأوىل ،ومن بينها ال�صراع مع
جمهورية ال�شي�شان املن�شقة يف �شمال
�شبه
القوقاز .ومن باب «الغزل ال�سيا�سي» ّ
بوتني �صراع رو�سيا �ضد الإرهاب ب�صراع

�إ�سرائيل �ضده .وعلى مر ال�سنني� ،أجرى
هذه املقارنة ذاتها يف اجتماعاته مع
عدة م�س�ؤولني �إ�سرائيليني رفيعي امل�ستوى.
كذلك ،ك��ان للعالقات ال�شخ�صية
دورها يف هذا املو�ضوع ،ففي ت�شرين الثاين
 ،2003و�صف رئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي
الأ�سبق �أرييل �شارون ،الذي كان يجيد
اللغة الرو�سية وجتمعه عالقة �شخ�صية
وط��ي��دة م��ع ب��وت�ين ،ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي
بـ«ال�صديق الفعلي لإ�سرائيل» .وبوتني
يف نظر بع�ض الإ�سرائيليني الذين ي�ؤيدون
تعزيز العالقات مع مو�سكو ،هو الأقرب
�إىل �إ�سرائيل م��ن ب�ين ال��ر�ؤ���س��اء الذين
تعاقبوا على احلكم يف رو�سيا ،مبا يف
ذلك بوري�س يلت�سني .ويتحدث ه�ؤالء عن
حر�ص بوتني على �إبقاء خطوط التوا�صل
مفتوحة ونا�شطة بينه وبني الإ�سرائيليني
والزعماء ال�صهاينة .فقد زار �إ�سرائيل
عدة مرات و�أك�ثر من �أي رئي�س رو�سي
�سابق ،وهو يحظى بالتقدير والإعجاب
لأنه يقف �ضد الإرهاب ولأنه �ساهم من
ماله اخلا�ص يف متويل املتحف اليهودي
ومركز الت�سامح الديني يف مو�سكو.
وه��و ي�ؤكد با�ستمرار �أن رو�سيا �سوف
ً
خالفا لبقية
تبقى مال ًذا �آمنً ا لليهود،
حاليا
املجتمعات الأوروبية التي ت�شهد
ً
�صعو ًدا لنزعة الال�سامية �ضدهم .وهناك
حمرك �آخر ل�سيا�سة بوتني جتاه �إ�سرائيل
ّ
يتمثل يف ت�شديده على تطوير عالقات
اقت�صادية مع دول ال�شرق الأو�سط ،من
هنا� ،سعيه �إىل �إقامة عالقات جتارية
مع �إ�سرائيل ،مثل جتارة التكنولوجيا
العالية يف جماالت تت�ضمن تقنية النانو.
وب�صورة عامة ،منت التجارة بني رو�سيا
و�إ�سرائيل وو�صلت يف العام � 2005إىل مليار
دوالر �سنو ًيا وازدادت ب�أكرث من ثالثة
�أ�ضعاف بحلول العام ( 2014نحو 3,5
مليار دوالر) .و ُيعترب هذا الرقم �أعلى
بقليل من ذلك ال��ذي حققته التجارة

بني رو�سيا وم�صر يف العام ذات��ه .ويف ما
يتعلق باعتبارات رو�سيا املحلية ،ف�إنها
تفر�ض على بوتني احلر�ص على توازن
ال�سيا�سة الرو�سية بني العرب و�إ�سرائيل،
ريا من امل�سلمني
فرو�سيا ت�ضم
ً
عددا كب ً
مقابل عدد �صغري من ال�سكان اليهود.

�صحوة يف العالقات؟

بعد �أن و�ضعت
يذكر �أنه يف العام َ 2008
احل��رب �أوزاره����ا ب�ين رو�سيا وجورجيا،
�سارعت �إ�سرائيل �إىل �إ�صالح عالقتها
مبو�سكو ،بعد �أن اتُّهِ مت بالوقوف
�إىل جانب جورجيا ودعمها ع�سكر ًيا
وا�ستخباراتيا .فقد ق��ام رئي�س ال��وزراء
ً
الإ�سرائيلي �آن��ذاك �إيهود �أومل��رت بزيارة
ر�سمية �إىل رو�سيا ،بعد �شهرين فقط
َّ
ِمن انتهاء احلرب ،للبحث يف كيفية
ال�صدع الذي �أ�صاب العالقات بني
ر�أْب
ْ
البلدين و�إ�صالحها .وعندما �أعلنت
مو�سكو عن �ضمها ل�شبه جزيرة القرم،
وبحثت الأمم امل��ت��ح��دة م�����ش��روع ق��رار
ب�إدانة هذا العمل ،توقعت �إدارة �أوباما
�أن تت�ضامن الدول ال�صديقة  -ومن بينها
�إ�سرائيل -معها يف ت�أييد م�شروع القرار.
ولكن هذه الإدارة فوجئت بامتناع تل
�أبيب عن الت�صويت على القرار ،الأمر
الذي اعترب يف وا�شنطن مبثابة ت�صويت
�ضدها .ومل تكتم الإدارة الأمريكية
غ�ضبها �إزاء املوقف الإ�سرائيلي املحابي
ملو�سكو ،ف�أ�صدرت اخلارجية الأمريكية
بيا ًنا �أعربت فيه عن ا�ستغرابها من
«ا�ستنكاف �إ�سرائيل عن االن�ضمام �إىل
الأكرثية الوا�سعة من الدول الأع�ضاء يف
الأمم املتحدة التي دعمت وحدة الأرا�ضي
الأوكرانية» .وقد �أدى املوقف الإ�سرائيلي
هذا �إىل تعزيز التوقعات حول «�صحوة
يف العالقات الرو�سية  -الإ�سرائيلية»
ميكن �أن ت�صل بها �إىل م�ستويات مل
تكن معهودة من قبل.
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تكرمي
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

جلنة تكرمي رواد ال�شرق
كرمت �سينمائيني لبنانيني
ّ

برعاية وزارة الثقافة ممثلة بالفنان جمدي
رواد ال�شرق
كرمت جلنة تكرمي ّ
م�شمو�شيّ ،
عد ًدا من كبار ال�سينمائيني اللبنانيني يف
احتفال �أقيم على م�سرح بلدية �سن الفيل -
واملكرمون هم :املخرجان
قاعة نبيل كحالة.
ّ
جورج ن�صر ووئام ال�صعيدي ،الفنان ف�ؤاد
�شرف الدين والنقيب �صبحي �سيف الدين.
ح�ضر االحتفال العميد فوزي حماده ممثال
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وعدد من
ال�شخ�صيات الر�سمية والع�سكرية والفنية
والثقافية واالجتماعية.

بداية ،الن�شيد الوطني ،فكلمة لرئي�س جلنة تكرمي رواد
رحب بالفنانني وباحل�ضور،
ال�شرق الأ�ستاذ �أنطوان عطوي الذي ّ
الفتً ا �إىل �أن «هذه البادرة هي بادرة �صغرية �أمام الفن الذي
و�ضعوا مداميكه القوية يف لبنان وال�شرق».
ثم كانت كلمة �أمينة �سر اللجنة الدكتورة �إك��رام
باملكرمني موجزة مراحل حياتهم
عرفت
ّ
الأ�شقر ،التي ّ
وال�صعوبات التي واجهتهم يف م�سريتهم� ،أعقبتها ال�شاعرة
ندى بجاين نعمه يف ق�صيدة من وحي املنا�سبة.
املدير ال�سابق ل�ش�ؤون ال�سينما يف وزارة الثقافة الأ�ستاذ غ�سان
�أب��و �شقرا �شكر لفتة الوفاء والتقدير له�ؤالء الذين عملوا
على �إب��راز �صورة لبنان الإب��داع والفكر ،لبنان اال�شعاع

احل�����ض��اري وال��ف��ن��ي وال��ث��ق��ايف والعطاء
ً
متوقفا عند �أبرز جناحات
االن�ساين...
و�إجنازات كل مـن الفنانــني الأربعــة
املكرمــني.
ّ
وق���ال ال��ف��ن��ان جم��دي م�شمو�شي �إن
�صوروا حقيقة
ه�ؤالء املغامرين الأربعة ّ
لبنان ب�أفراحه و�إبداعه وم�آ�سيه ،وحاولوا
امل�ستحيل من �أجل �صناعة �سينمائية
حقيقية جناري فيها �أهم دول العامل.
واعترب �أن تكرميهم احلقيقي يكون
بتوفري الإمكانات الالزمة لهم كي يعودوا �إىل االنتاج
واالبداع لأنهم �أ�صحاب خربات و�أفكار �أغنت امل�سرح والفن
اللبناين ب�إنتاجات �ضخمة.
املكرمني الذين
ثم كانت مداخالت لكل من الفنانني
ّ
حتدثوا عن جتاربهم يف العمل ال�سينمائي والظروف ال�صعبة
ّ
التي واجهتهم.
تخلل التكرمي فقرة فنية �شاركت فيها م�يراي �شعيا
قدمن باقة من الأغاين
وكاتي زخور ودالني جبور اللواتي ّ
الطربية والرحبانية مع الفرقة املو�سيقية بقيادة الفنان حمي
الدين الغايل.
قدمت ال��دروع التكرميية للفنانني الأربعة،
يف اخلتامّ ،
والتقطت ال�صور التذكارية.
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ًيدا بيد

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

اليد املمدودة توا�صل
رعايتها لأبناء ال�شهداء
جلنة تن�سيق ودعم ن�شاطات
�أبناء �شهداء اجلي�ش اللبناين
تكرمهم على �أبواب
ّ
العام الدرا�سي اجلديد
حر�صا منها على �إبقاء �أوا�صر العالقة بينها وبني عائالت
ً
�أبنائها ال�شهداء را�سخة ومتينة ،وجر ًيا على عادتها على
�أبواب العام الدرا�سي اجلديد� ،أقامت جلنة تن�سيق
ودعم ن�شاطات �أبناء �شهداء اجلي�ش
اللبناين حفل غداء
تكرمي ًيا لهم.

�أقيم احلفل يف نادي الرتباء املركزي  -الفيا�ضية
ورعاه قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،ممثلاً
بالعميد الركن جورج روفايلّ .
تخلل الغداء عر�ض
قدمته فرقة �شربل �سمعان الفنية ،وقبل
م�سرحي ّ
ّ
ّ
ّ
كل منهم مغل ًفا فيه
�أن يغادر امل�شاركون ت�سلم
ما يعني على توفري متطلبات العام الدرا�سي ،وما
ي�ؤكد ا�ستمرار رعاية اللجنة لهم.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين ،جل�س اجلميع �إىل
مائدة الغداء التكرميي الذي تقيمه اللجنة مرتني
ؤكد ًة ا�ستمرارها يف
يف ال�سنة لعائالت ال�شهداء ،م� ّ
العمل ملنحهم الثقة والأمان والطم�أنينة.
�ألقت كلمة رئي�سة اللجنة ال�سيدة جوانا قهوجي مدلج،
ع�ضو اللجنة ال�سيدة با�سمة �أرملة الرائد ال�شهيد غالب قلوط
رحبت باحلا�ضرين ،وقالت« :لطاملا كانت ال�شهادة
التي ّ
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و�ستبقى �أعظم ما اختربته عائالت ال�شهداء و�أبنا�ؤهم ،حيث
أحبة ،حتى
تختلط م�شاعر احلزن بالغ�ضب ،لغياب وفراق ال ّ
لكن الفراق هو من يجعل حياتنا
ويتوجها،
ّ
يغلبها الفخر ّ

قا�سية ،فحني تغيب روح ال�شباب وعنفوانه ،ماذا
�سننتظر؟
هو لن يعود �إىل دنيانا� ،إىل �أعيادنا� ،إىل دروبنا،
يعو�ض غيابه مال �أو �أ�صحاب،
�إىل جمال�سنا ،ولن ّ
ّ
يعو�ضــه جــزء
كــل ،ال
فالغائب جــز ُء مــن
ّ
�آخــر».
ومتتد الأيادي
وتابعت« :قد حتنو القلوب وتر�أف،
ّ
لتعطف ،لكن وحدها العائلة هي التي تدعم
وت�ساند ،ترعى وت�ساعد ،تكفل وتتابع ،فكيف
بالعائلة الأك�بر :م�ؤ�س�سة اجلي�ش التي تتابع
م�سرية �أبناء �شهدائها ومن دون منّ ة.»...
و�شكرت ال�سيدة قلوط قيادة اجلي�ش اللبناين
وعلى ر�أ�سها العماد جان قهوجي ،على مواكبتها
الدائمة �أو�ضاع عائالت ال�شهداء ودعمها اللجنة
وج��ه��ت
ب��ك��ل الإم��ك��ان��ات امل��ت��اح��ة .ك��م��ا ّ
ال�شكر اجل��زي��ل لل�سيدة مدلج على جهودها
القيمة والدائمة ،يف توفري الدعم الكامل لأبناء
ال�شهداء على امل�ستويات االجتماعية والإ�سكانية
خ�صت
وال�صحية ،وحتى الرتفيهية ...كما
ّ
بال�شكر �أ�صحاب الأيادي البي�ضاء على م�ساندتهم
املعنوية واملادية لعائالت ال�شهداء.
وختمت« :يليق بكم قول «املتنبي» على قدر
�أهل العزم ت�أتي العزائم ،وت�أتي على قدر الكرام
املكارم».
وب��ال��ت��زام��ن م��ع ح��ف��ل ال���غ���داء ك���ان الأوالد
م�سلية يف ال�صالة
م�سرحية
ي�ستمتعون مب�شاهدة
ّ
ّ
الفنية،
قدمتها فرقة �شربل �سمعان
امل��ج��اورة ّ
ّ

بفرح وبهجة ،و�صدحت
فتفاعلوا مع �شخ�صياتها
ٍ
ين�ضموا �إىل
�ضحكاتهم يف �أرجاء املكان ،قبل �أن
ّ
�أمهاتهم على املائدة.
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�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي
لل�سنة الثانية على التوايل ،احت�ضنت �أر�ض اجلنوب �أوالد الع�سكريني ال�شهداء يف خميم
نظمته م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري يف مركز قيادة فوج التدخل ال�ساد�س يف
منطقة الزهراين.
�شارك يف املخيم حواىل  100ولد من �أبناء الع�سكريني ال�شهداء (من عمر � 7سنوات لغاية 13
�سنة) ،ا�ستمتعوا طوال �أ�سبوع بالربنامج الرتفيهي والتثقيفي الذي �أعدته امل�ؤ�س�سة بالتن�سيق مع
قيادة الفوج.

ترحيب ودعوات

كان يف ا�ستقبال امل�شاركني قائد الفوج العميد الركن
م��روان عي�سى و�ضباطه وعنا�صره .وبعد كلمة ترحيب،
وتو�ضيب الأغرا�ض ال�شخ�صية يف اخليم كان ال بد من جولة
للتعرف �إىل املكان.
ّ
يف اليوم الأولّ ،لبى �أبناء ال�شهداء دعوة العقيد علي �سبيتي
(من مديرية اجلمارك) لق�ضاء يوم ترفيهي يف منتجع ليطانيا
الواقع يف قعقعية اجل�سر -النبطية .وقد ا�ستمتع اجلميع
مبمار�سة ال�سباحة ومن ثم بغداء يف مطعم املنتجع.
يوم ترفيهي �آخر يف مدينة مالهي �صور ،بدعوة من ال�سيد

اجلنوب يحت�ضن
جمد ًدا خميم �أبناء
�شهداء اجلي�ش
بدعوة من
م�ؤ�س�سة العاقوري

عبا�س فح�ص ،حيث ا�ستمتع الأوالد مبختلف الألعاب قبل �أن
يتناولوا الغداء يف املطعم التابع للمالهي.

يف �ضيافة القبعات الزرقاء

جولة اليوم الثالث كانت خم�ص�صة لق�ضاء يوم ترفيهي يف
مقر قيادة الوحدة اال�سبانية املتمركزة يف منطقة مرجعيون.
«يوما من العمر» بني القبعات الزرقاء .جالوا
هناك �أم�ضوا
ً
تعرفوا �إىل عادات الإ�سبانيني وتقاليدهم وتناولوا
يف املكانّ ،
الغداء معهم.
لريا�ضة امل�شي ح�صة دائمة يف برنامج كل خميم نظ ًرا
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لأهميتها يف ا�ستك�شاف
الأماكن ال�سياحية املحيطة
مبكان �إقامة املخيم ،وللتمتع بجمال الطبيعة .وقد خ�ص�ص
ريا على
اليوم الرابع ال�ستك�شاف وادي ب�سري يف ق�ضاء جزين �س ً
الأق��دام .يف قلب الوادي الذي يعترب من �أهم الأودية يف لبنان
ب�آثاره الرومانية القدمية ،وي�شكل نقطة و�صل بني جبل لبنان
واجلنوب ،م�شى الأوالد (على الرغم من �صغر �سنهم) حواىل 5
كلم بكل عزم ون�شاط و�سط طبيعة خالبة ،يرافقهم �ضباط
الفوج وعنا�صره و�أع�ضاء امل�ؤ�س�سة.
�شهيا على �ضفاف
يف نهاية املطاف ،كانت اال�سرتاحة غداء
ً
النهر يف مطعم ال�سيد �شادي مو�سى الذي �أراد من خالل دعوته
الإع���راب عن عميق حمبته للجي�ش ،ولعائالت �شهدائه
خ�صو�صا.
ً

م�شاركة يف احتفال الكتيبة الأندوني�سية

ّلبت م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري
دعوة الكتيبــة الأندوني�سيــة حل�ضــور احتفــال تقليــد
عنا�صــر الكتيبــة �أو�سمــة الأمــم املتحــدة خلدمــة
ال�ســالم.
�أقيم االحتفال يف مقر الكتيبة (عد�شيت – الق�صري)
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على مراكب ال�صيادين

يف اليوم اخلام�س ،ا�ستقبلت مدينة �صور �أبناء ال�شهداء يف
املرحبة .وكان
�ساحة ميناء ال�صيادين حيث رفعت اليافطات ّ
يف اال�ستقبال املجل�س البلدي ،ونقيب ال�صيادين خليل طه مع
عدد كبري من ال�صيادين� ،إىل �أهايل املدينة وفعالياتها .تخلل
الزيارة رحلة بحرية على منت مراكب ال�صيادين ،وغداء يف
ثكنة �صور على �شرف �أبناء ال�شهداء .بعد الغداء ،مار�س الأوالد
هوايتهم املف�ضلة ف�سبحوا يف ا�سرتاحة �صور بدعوة من ال�سيد

وح�ضره عدد من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والع�سكرية �إىل
�شخ�صا من عائالت الع�سكريني ال�شهداء .و�ألقيت
25
ً
يف املنا�سبة كلمات ّنوهت بعنا�صر الكتيبة التي تخدم
منذ العام  2006حتت مظلة الأمم املتحدة ،والتي تربطها
بال�سكان املحليني واجلي�ش اللبناين ،عالقات �صداقة
ّ
وتعاون.

 ...وقدا�س يف الذكرى التا�سعة

قا�سم خليفة.
ويف امل�ساء� ،أقيم ع�شاء تكرميي يف مطعم العزية-احلنية
ل�صاحبه ال�سيد �أحمد عب�س ،تخلله تقدمي دروع لكل من
�ساهم يف �إجناح املخيم من م�ؤ�س�سات و�أفراد.

بيتزا

يف اليوم الأخ�ير ،زار الأوالد مقر قيادة الوحدة الإيطالية يف
القطاع الغربي لليونيفيل (منطقة �شمع) التي اعتادت على
ا�ستقبال �أبناء �شهداء اجلي�ش ،يف يوم ترفيهي تخلله غداء
وامل�شاركة يف �صنع البيتزا الإيطالية .ومن هناك عاد كل
واحد �إىل بيته ،ويف جعبته ذكريات ال تنت�سى.

مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية التا�سعة ال�ست�شهاد املقدم املغوار
ال�شهيد �صبحي العاقوري ،دعت عائلته �إىل قدا�س عن
راحة نف�سه �أقيم يف احلديقة التي حتمل ا�سمه يف منطقة
البوار ،وذلك يف ح�ضور :ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن
�شارل اخلوري ،العميد الركن �شربل �أبي خليل قائد قطاع
جنوب الليطاين ،العميد الركن جورج يو�سف رئي�س فرع
خمابرات جبل لبنان ،العميد الركن زياد ن�صر قائد فوج
املدرعات ،رئي�س بلدية البوار جوزف البويري ،ال�سيدة لودي
احلاج زوجة اللواء الركن ال�شهيد فران�سوا احلاج ،رفاق
ال�شهيد ،عدد من عائالت ال�شهداء� ،إىل عائلته و�أهله.
احتفل بالذبيـحة الإلهية الأب �أنطوان قزي ،ويف العظة
التي �ألقاها اعترب �أن �شهـداء امل�ؤ�س�سة الع�سكرية هم
الأر�ض الطيبة التي قبلت كلمة الله ،فتحدوا ال�صعاب
وواجهوا الأزمات يف �سبيل ق�ضيتهم...
ومن ي�ست�شهد يف �سبيل ق�ضية هو �إن�سان ي�شبه حمبة الله
عندما بذل ذاته من �أجل الآخرين .ومن بني ه�ؤالء املقدم
ال�شهيد �صبحي العاقوريَ ،م ْن نقدم هذه الذبيحة عن راحة
نف�سه .هو من بني الذين قبلوا كلمة الله يف حياتهم،
قال نعم ،و�ضع يده على املحراث ومل يلتفت �إىل الــوراء،
قبل املوت وانت�صر عليه.
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روما بعد اليونان
�أبناء �شهداء اجلي�ش
يف عا�صمة الأناقة واجلمال

عندما حطت الطائرة العائدة من اليونان وعلى متنها �أوالد
�شهداء اجلي�ش ،كانت طائرة �أخرى تنقل رفاقهم �إىل عا�صمة
الأناقة واجلمال ،روما.
ففي �إطار الرحالت ال�سياحية التي حتر�ص م�ؤ�س�سة املقدم
املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري على تنظيمها لأبناء �شهداء اجلي�ش،
زارت هذا ال�صيف دفعة من الأوالد اليونان ثم زارت دفعة �أخرى روما.

ا�ستقبال و�ضيافة

التجمع
كما يف ك��ل م��رة ،ك��ان
ّ
واالن��ط�لاق م��ن مطار رفيق احلريري
ال��دويل .بعد اال�ستقبال الالئق وح�سن
ال�ضيافة و�إجراء املعامالت الالزمة� ،صعد
اجلميع �إىل الطائرة يف مغامرة جديدة
�شخ�صا من �أبناء
�شارك فيها حواىل 35
ً
ال�شهداء (من عمر � 7سنني ولغاية 17
�سنة) وعائالتهم ،رافقهم الرقيب
دوري املق�شر من جهاز الرعاية وال�ش�ؤون
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االج��ت��م��اع��ي��ة يف
ق���ي���ادة اجل��ي�����ش،
وا�ستمرت الرحلة
�ستة �أيام.
عند ال��و���ص��ول ،ا�ست�ضافت املدر�سة
املارونية للرهبنة املرميية يف روما الز ّوار
يف �أجنحتها ،وحر�صت على توفري كل
م�ستلزمات الراحة لإقامتهم .اقت�صر
اليوم الأول على توزيع الغرف وتناول
الغداء.

وزارة الدفاع و�أماكن �أخرى

يف اليوم الثاينّ ،
القيمون على
نظم
ّ
الرحلة زيارة �إىل وزارة الدفاع حيث كان

يف ا�ستقبالهم �ضابط ممثلاً وزير الدفاع،
يف ح�ضور امللحق الع�سكري يف �إيطاليا
العميد الركن ب�سام عي�سى .بعد جولة
يف �أرج��اء املبنىّ ،
توقف �أبناء ال�شهداء
مليا يف مكتبة ال����وزارة التاريخية
ً
التي تختزن �أه��م الكتب ال�سيا�سية،
وتلك التي ّوثقت احلروب الأوروبية .ويف
قدمت لهم الوزارة هدايا
نهاية اجلولةّ ،
تذكارية عبارة عن قرطا�سية مدر�سية،
ثم جرى تبادل الدروع.
املحطة التالية يف هذا اليوم ،كانت
«نافورة تريفي» ()fontana di trevi
ال�شهرية بتماثيلها ون��واف�يره��ا التي
ين�ساب املاء منها على �شكل �شالالت

�صغرية ،ت�صب داخل الربكة .وهي تعترب
م��ن �أج��م��ل النوافري يف ال��ع��امل ،ويعود
تاريخها �إىل العام .1762
برنامج اليوم الثالث كان خارج روما،
فمن يق�صد �إيطاليا لل�سياحة ال ميكنه
ت��ف��وي��ت زي����ارة ب��ح�يرة «Bracciano
 ،»Lakeوهي الربكانية التي تقع على
بعد  32كلم م��ن روم���ا .وتعترب ثاين
�أك�بر بحرية يف املنطقة ،وه��ي عامل
لل�سياح نظ ًرا جلمالها وعذوبة
جذب
ّ
ت�شكل خزان مياه ال�شرب
مياهها التي
ّ
ملدينة روما.

جمد الأمرباطورية

جولة ال��ي��وم ال��راب��ع� ،شملت �ساحة
فيني�سيا � Piazza Veneziaأو ن�صب
�شيد مبنا�سبة
الن�صر التذكاري ،الذي ّ
عاما،
احتاد �إيطاليا ،وقد ا�ستغرق بنا�ؤه ً 26
(من  1885لغاية  .)1911وختام اجلولة
كان يف الكـولـو�سيـــو  ،Colosseoالذي
يعترب �أحد �أكرث الآثار روعة ورمزًا من
رموز روما ،ويرتبط ب�شكل وثيق مبجد
قدميا� .أما فرتة
الإمرباطورية الرومانية
ً
للت�سوق.
بعد الظهر ،فكانت خم�ص�صة
ّ
يف اليوم اخلام�سّ ،لبى الأوالد دعوة
�سفري لبنان يف الفاتيكان العميد جورج
خ��وري ،لزيارة متاحفها حيث تعر�ض
جمموعة كبرية من الأعمال الفنية
التي تعود �إىل زمن البابا جوليو�س الثاين
يف القرن الثالث ع�شر ،وكني�سة كابيال
�سي�ستينا املز ّينة ب�أجمل اللوحات الفنية
التي ابتدعتها ري�شة الفنان رافاييل.
ثم كانت جولة يف �شوارع الفاتيكان
الأثرية وال�ضخمة.
ويف وقت الحقّ ،لبى �أوالد �شهداء اجلي�ش
دعوة �سفارة لبنان يف �إيطاليا لق�ضاء وقت
املجمع املائي الرتفيهي
ممتع يف رحاب
ّ
.Hydromania
�أما اليوم ال�ساد�س والأخري ،فقد �أم�ضاه
الأوالد يف مدينة املالهي حيث املنتجعات
املائية والألعاب على �أنواعها ،وهناك
ا�ستمتعوا بعر�ض مميز للدالفني.

قبل العودة �إىل ب�يروت ،تناول الأوالد
طعام الفطور مع زوج��ة ال�سفري جورج
خ��وري ال�سيدة تريز ،التي متنّ ت لهم
ّ
وت�سلمت
العودة �ساملني �إىل ربوع الوطن،
من رئي�سة امل�ؤ�س�سة ال�سيدة ليا العاقوري
درع����ا ع��رب��ون ���ش��ك��ر وت��ق��دي��ر على
ً
اهتمامها بامل�شاركني يف الرحلة خالل
�إقامتهم يف روما.
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�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

متحف م�صرف لبنان

كنز من العمالت النادرة وتاريخ وطرافة يف االكت�شاف

العمالت عرب التاريخ

يف ال��ب��داي��ة ،اق�ترح��ت علينا
م�س�ؤولة املتحف ال�سيدة �صونيا
ح����رب ،وق��ب��ل ال���ب���دء برحلة
تاريخية عرب العمالت ،م�شاهدة فيلم
وثائقي ق�صري مدته  10دقائق عن م�صرف
لبنان :ت��اري��خ��ه� ،أق�����س��ام��ه ،واحتياط
الذهب املتوافر لديه .يعر�ض الفيلم
تطور مراحل العمالت الورقية
كيفية
ّ
يف لبنان ،ب��د ًءا من امل�صرف العثماين،
مرو ًرا بحقبة اال�ستعمار ،ثم م�صرف �سوريا
يرا مرحلة م�صرف لبنان.
ولبنان ،و�أخ� ً
ويت�ضمن ال�شريط مقابلة مع حاكم
م�صرف لبنان ريا�ض �سالمه .والالفت يف
الفيلم الوثائقي �أنه يعر�ض �صو ًرا و�أماكن
مطبوعة على العمالت الورقية القدمية
يقابلها امل�شهد احلقيقي لل�صور ،يف مل�سة
�إخراجية تعك�س مدى الإبداع والفن يف
تقدمي الفيلم �إىل امل�شاهد.

قطع معدنية تعود للعام 1918

بعد الفيلم الوثائقي ،انتقلنا �إىل قاعة
املعرو�ضات التي تق�سم �إىل ثالثة �أق�سام:
واحد خم�ص�ص للعمالت املعدنية ،و�آخر
للعمـالت الورقيــة وثالــث للتفاعــل
مع الزوار.

يف مت
يتع ّر حف م
�
ص
ر
ف
ف
عرب الزائر �إىل تا لبنان،
ري
ال
حقب عمالت التي خ لبنان
تع
ات
خمتلفة ب ود �إىل
ا
��
د
لع�صور
ء
ا
ً
ا
م
ل
ق
ن
�إ
دمية
ىل وق
تنا احلا�ضر و�صو ًال
ا
ملتحف
 .و
وط � بني جدّ ية ا يجمع
ملع
راف �
لومات
ة اك
ت
�
ش
ا
العم
ف
الت ب�أل
ع
تاريخ
ا
ب
تفا
علية.

ي�ضم الق�سم الأول عمالت معدنية
وقيمة هي ال�شاهد احل��ي على
ن��ادرة ّ
ت��اري��خ ل��ب��ن��ان ال��غ��اب��ر ،وق���د ا���ش�تراه��ا
احلاكم مببادرة خا�صة� ،إىل جانب
جمموعة ّ
متت ا�ستعارتها من املتحف
الوطني لعر�ضها يف متحف م�صرف
ل��ب��ن��ان .ت�ضم امل��ج��م��وع��ة ن��ق��و ًدا من
احلقبة «الفينيقية» خالل االحتالل
الفار�سي ،يليها احلقبة «الإغريقية»
و«الهيلن�ستية» ،و���ص��و ًال �إىل احلقبة

الرومانية ،فالبيزنطية ،والتي �سبكت
بع�ض قطعها النقدية م��ن الذهب
اخل��ال�����ص .نكمل اجل��ول��ة لن�صل �إىل
حقبة احلكم العربي ،من الأمويني �إىل
الفاطميني والأيوبيني واملماليك الذين
منعوا ر�سم النقو�ش وال�صور وا�ستبدلوها
ب�آيات قر�آنية وعبارات �إ�سالمية ،و�صو ًال
�إىل النقود اللبنانية ال�شهرية التي حتتوي
على فئة  25لرية.
وي��ج��ري العمل على �إ���ض��اف��ة اللرية
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العثمانية �إىل املجموعة ،ال �سيما تلك
التي �صدرت يف احلرب العاملية الأوىل ومت
تداولها يف والية بريوت ومت�صرفية جبل
لبنان.

الـ  100لرية (:)1945
عرو�س العمالت الورقية

ت�شكل جمموعـة الأوراق النقدية
اللبنانية يف املتحـف الق�سـم الثاين منه،
متتد من العـام  1919حتى اليوم.
وهي
ّ
وتت�ألف من الأوراق التي �صدرت قبل
ت�أ�سي�س م�صـرف لبنان� ،أي يف �أ ّول بنك
وه��و الـبنـك ال�سوري (ك��ان مركزه

يف عـني املري�سة) الذي ت� ّأ�س�س يف العام
 ،1919وك��ان ُي�صدر العملة ال�سورية
للبنان و�سـوريا لغاية العـام  ،1924قبل
ذل��ك ك��ان ال�شعب ي�ستعمل العملة
العثمانية خالل احلكم العــثماين،
ومع زوالـه ،مل يعـد هـناك عملـة يف
�أيـدي اللبنـانيني و�أ�صبحـت املنـطقة يف
�أيـدي احللفـاء.
يف هــذه الفتـرة كان الإنكليز يف م�صر،
وعلى م�سافة قريــبة من لبنان،
ف ��أت��وا باجلنــيه امل�صري (من
هنا كلمة «امل�صـاري»)
كعملة تداولها النا�س
ل��ف��ت��ـ��ـ��رة ق�صــرية
حل�ين � ّأ�س�ست
���س��ل��ط��ات
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الإن��ت��داب الفرن�سية �أ ّول م�صرف وهو
البنك ال�سوري.
يف العام  1920متّ �إع�لان دول��ة لبنان
الكبري ،وعند انتهاء امتياز البنك
ال�����س��وري يف العام
تغيــر �إ�سمه
ّ ،1924
لي�صبح بنك �سوريا
ولبنان الكبري.
�أ�صدر هذا البنك
جم��م��وع��ت�ين من
الأوراق النقدية:
املجموعة الأوىل
حت���م���ل ع���ب���ارة
«لبنان الكبري»،
وال��ث��ان��ي��ة كلمة

«���س��وري��ا» .ج��رى
ال����ت����داول ب��ه��ات�ين
املجموعتني على
الأرا���ض��ي اللبنانية
وال�������س���وري���ة على
ح���د ����س���واء .وم��ن
ّ
ال��ع��م�لات ال��ن��ادرة
ال���ت���ي ����ص���درت يف
العامني  1930و1935
فئة الـ 25لرية.
جمد ًدا
تغيرّ اال�سم
ّ
يف العام � 1939إىل «بنك �سوريا ولبنان»،
متيــزت
و�أُعطي امتياز �إ�صدار عملة
ّ
ب�صور املواقع الأثرية اجلميلة التي تزينها.
نذكر هنا ورقة الـ 250لرية التي �صدرت
جدا،
�سنة  ،1939وكانت قيمتها عالية ً

فما كانت ت�ساويه يف ذلك الوقت يوازي
حاليا.
ح��واىل ال���ـ 60.000دوالر �أمريكي
ً
كما جند فئة اخلم�سني لرية التي تعود
�إىل العام ً � 1939
أي�ضا ،والتي تعترب ذات

قيمة مهمة لأنها مل تو�ضع يف التداول
بعدما �ضرب الأملان الطائرة التي كانت
ّ
تقلهـا من بريطانيا �إىل لبنان � ّإب��ان
احلرب العاملية الثانية ،ف�ألغت ال�سلطات
الفرن�سية حينذاك هذا الإ�صدار.

بعد ان��دالع احل��رب العاملية الثانية،
���ص��درت العملة يف ان��ك��ل�ترا لتعذُّ ر
متيزت
طباعتها يف فرن�سا .ويف �سنة ّ 1945
ورق��ة ال���ـ 100ل�يرة اللبنانية كـ«�أَحلى
عملة» يف فرتتها ،وعرفت بـ«ال�سجادة»
جلمال ت�صميمها وقد حازت على جائزة
تكرميية.
وخالل الأربعينيات ،ظهرت القرو�ش
الورقية و ُذكر عليها عبارة «اجلمهورية
اللبنانية» مع العلم � ّأن البنك امل�صدر
كان «بنك �سوريا ولبنان».

«�سوي�سرا ال�شرق»

يف مرحلة اخلم�سينيات عرف لبنان
نه�ضة اقت�صادية كبرية ،متّ خاللها
�إق����رار ق��ان��ون ال�سرية امل�صرفية ال��ذي
ماليا ّ
لقب يف حينه
جعل منه مركزًا
ً
مهدت
بـ«�سوي�سرا ال�شرق» .هذه امل�سرية ّ

على تنظيم القطاع امل�صريف وبد�أ ب�إ�صدار
العملة وو�ضع ا�سم اجلمهورية اللبنانية
على الأوراق والقطع املعدنية .يف تلك
حكام
الفرتة ،تولىّ �إدارة م�صرف لبنان
ّ
متكنوا م��ن �صون امل�صرف يف
مم��ن
ّ
�أح��ل��ك مراحــــل تاريخـــــه �إىل �أن
تــــو ّاله احلاكم احلايل ريا�ض �ســــالمه،
والذي تعود له فكرة �إن�شاء املتحف .ففي
عهده ،اجتهد لإعــــادة الثقــــة باللرية
اللبنانيــــة وا�ستقرارها م��ن خالل
ال�سيا�سات والهند�سات املاليــــــة التي
حتققت ،كما متت ا�ســـــتعادة الثقـــــة
يف االدخار واال�ستثمار وتخفي�ض الت�ضخم
و�إر�ساء البيئة ال�صحيحة لال�ســـــتثمار،
مم��ا يـــــ�ؤدي �إىل خلق فر�ص عمل.
وقد كان مل�صــــرف لبنان دور يف خلق
منوذج م�صريف �ساعد ب�إطالق امل�صارف
اللبنانية التي حتظى بثقـــــة كبرية،

�إذ تطـــــورت
ال���ودائ���ع ل��ت��وازي
ث�لاث م��رات الناجت
املحلي اللبناين.

تاريخ لبنان وح�ضارته

تتميز العمالت اللبنانية الورقية
القدمية مبا حتمله من معامل تدل �إىل
تاريخ لبنان وح�ضارته� ،أم��ا العمالت
احلديثة فقد متيزت بت�صميم خا�ص
�ام��ا .واملتحف يعر�ضها
وخمتلف مت� ً
مو�ضحا التعديالت التي ط��ر�أت على
ً
املقايي�س والت�صاميم ،و�أ�سباب اعتمادها
وال �سيما ما يتعلق بحجم الورقة و�سمات
الأمان.
يبلغ عدد جمموعة الأوراق اللبنانية
 275ورق��ة ،وق��د مت عر�ض ورقتني من
كل فئة لإبراز وجهي العملة� .إ�ضافة
�إىل الأوراق النقدية ،هناك نقود معدنية
لبنانية يف حقبة الأوراق نف�سها (بد ًءا
من الع�شرينيات وحتى تاريخنا احلايل).

عمالت العامل بني يديك

ال�سبيل لإن�����ش��اء «م�صرف
لبنان امل��رك��زي» يف العام
 .1963ويف العام التايل با�شر
امل�صرف عملياته ون�شاطاته،
واتّ ــخذ من بريوت مق ًرا له،
فروعا له يف خمتلف
و�أن�ش�أ
ً
املناطق اللبنانية .ثم عمل

نوا�صل اجلولة يف املتحف ون�صل �إىل
املخ�ص�ص لعمالت العامل� :أوراق
الق�سم
ّ
نقدية م��ن  248دول��ة بع�ضها مل يعد
موجو ًدا (العدد احلايل للدول  196دولة).
هنا جتتمع ال��ق��ارات اخلم�س من
خالل �أوراقها النقدية ،من الأقدم و�صو ًال
�إىل الأح���دث� .أهمية ه��ذه املجموعة
هي مبا حتويه من العمالت النادرة
بخا�صة تلك العائدة لبلدان
مل تعد م��وج��ودة �أو كانت
م�ستعمرة �أو اندجمت بدول
�أخ��رى .من القارة الأفريقية
ً
جدا تعود
مثال ،عملة نادرة ً
ل��ـ«زجن��ب��ار» قبل �أن ت�صبح
ج���ز ًءا م��ن تنزانيا يف العام
 ،1964والتي �أ�صدرت حينذاك
ورق���ة امل��ئ��ة ت��ري��ل��ي��ون دوالر
ب�سبب الت�ضخم .ومن القارة
الأوروب��ي��ة� ،أوراق نقدية تعود
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لزمن االحت���اد ال�سوفياتي،
و�أخرى لت�شيكو�سلوفاكيا،
ً
ف�ضال عن �أوراق نقدية كان
ي�صدرها االحتالل الأملاين يف
بع�ض املناطق الأوروبية ،ومن
بينها فئة املئة مليار مارك
ال��ت��ي ���ص��درت ب��ع��د احل��رب
العاملية الأوىل .نتجه �إىل
فنتعرف
القارة الأمريكية
ّ
�إىل الورقة اخل�ضراء ،ال��دوالر
الذي يعود �إ�صداره �إىل �أواخر
القرن التا�سع ع�شر ،وعملة
الواليات املتحدة الأمريكية

بعدما انف�صلت عن االحتاد الأمريكي
يف ال��ع��ام � ،1860إب��ان احل��رب الأهلية
الأمريكية.
من البلدان العربية من��اذج من �أول
�إ�صدارات تعود لقطر والكويت واملغرب
ال��ع��رب��ي ،وليبيا زم��ن امل��ل��ك �إدري�����س
ال�سنو�سي ،وعملة م�صرية قدمية من
ال��ع��ام  .1913وم��ن العمالت العربية
النادرة ،العملة الفل�سطينية التي
تعود �إىل العام .1929
لقد ح�صل م�صرف لبنان
على معظم العمالت
املعرو�ضة من خالل
ال���ت���ب���ادل مع
ال���ب���ن���وك
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املركزية يف العامل ،واحتفظ بنماذج
عن العمالت التي يعر�ض  1113ورقة
منها داخل املتحف .ومبا � ّأن هناك ورقة
واحدة من كل عملة يف معظم الأحيان
فقد ُعر�ضت الأوراق بطريقة ذكية
تُظهر وجهي العملة عرب ا�ستعمال املر�آة
العاك�سة واللوحات الزجاجية.

م�سكوكات قدمية

خم�����ص�����ص
يف امل���ت���ح���ف ج����ن����اح
ّ
للم�سكوكات القدمية امل�صنوعة من
الربونز والف�ضة والذهب .نبد�أ مع احلقبة
الفار�سية وه��ي الأق���دم ،من ثم بع�ض
القطع من مرحلة الإ�سكندر الكبري،
بعدها املرحلة الهيلين�ستية من بطال�سة

و�سلوقيني ،يليها الفرتة الرومانية بد ًءا
م��ن اجل��م��ه��وري��ة �إىل الإم�براط��وري��ة،
يعقبها املرحلة البيزنطية ،فاملرحلة
الإ�سالمية ،و�آخرها احلقبة ال�صليبية.
وثمة عر�ض خا�ص للإ�صدارات اجلديدة
ّ
يف العامل كـ 100دوالر �أمريكي ،والـورقة
التذكارية للألعاب ال�شتوية يف �سوت�شي،
والعمالت اللبنانية املطبوعة بحرب نافر
كي ي�ستطيع ال�ضريرون متييز فئاتها.

وزنك ذه ًبا

يف زاوي��ة من زواي��ا املتحف ،ميكنك
يحول وزنك
�أن تقف على ميزان كبري ّ
للتو �إىل ع��دد من ال�سبائك الذهبية
التي يجري احت�سابها باملال ،في�ساوي

داخل القاعة عر�ض تاريخ امل�صرف ،ما
كان عليه ،تاريخ افتتاحه ،و�صور نادرة
بالأبي�ض والأ�سود.
تنتهي من م�شاهدة العر�ض ،فتنتقل
�إىل تطبيق حديث ميتحن معلوماتك
االقت�صادية العامة مب�ستويات ثالثة:
�صعبة ،متو�سطة و�سهلة .يطرح عليك
التطبيق ���س ��ؤا ًال فتجيبه بـ«�صح» �أو
«خط�أ» ،و�إذا كانت �إجابتك خاطئة
ي�صحح لك معلوماتك وميدك باجلواب
ال�صحيح.

�سمات الأمان و�أمور �أخرى

من�شي خطوتني لنقف �أمام �آلة حديثة
حت��ت ع��ن��وان ِ
«�سمات الأم����ان» ،وهو
تطبيق ملكافحة التزييف� .أم��ام هذه
الآلة ميكنك �أن تعرف ما �إذا كانت
الورقة النقدية التي حتملها مز ّورة �أم ال،
بف�ضل املجهر املكبرّ والأ�شعة ما فوق

ا لبنـفـ�ســجـيـة
ال����ت����ي ت��ظ��ه��ر
ل��ك �سمات الأم���ان
ب��دق��ة� .إىل مي�ين الآل���ة
�شا�شة ���ص��غ�يرة ،ميكنك
التعرف ،وعرب فيلم
من خاللها
ّ
ق�صري� ،إىل كيفية ت�صنيع ال��ورق
وطباعة العملة التي تتم يف اخل��ارج.
قبالتها� ،سبيكة ذهبية من الذهب
اخلال�ص تزن ثالثة كلغ وهي منوذج
ع��ن ال�سبيكة الأ�صلية التي ت�صل
�إىل ثمانية كيلوغرامات وم��ا فوق.
ميكنك �أن تفح�صها بيديك من دون
�أن تفوز بها لأنها جمهزة بنظام يعيدها
�إىل مكانها يف غرفتها الزجاجية.
�أمام ال�سبيكة« ،بازل اخلم�سني ً
الفا»،
تركب قطعها بنف�سك لأنك بجمعها
تتعرف �إىل �أجزائها ،وفيها الكثري من
تاريخ لبنان و�آثاره.

�إ�صدارات
خا�صة
باملنا�سبات

وزنك عندها مليارات اللريات .كما
�أن��ه يحت�سب وبح�سب وزن��ك � ً
أي�ضا ،ما
توازيه من احتياطي امل�صرف .وعندما
تكت�شف ما ي�ساويه وزنك من ذهب...
تكمل اجلولة لت�صل �إىل الق�سم الأخري.
هذا الق�سم خم�ص�ص للتفاعل مع الزوار،
جدية املعلومات
فاملتحف يجمع بني ّ
وط��راف��ة اكت�شاف ت��اري��خ العمالت
ب�ألعاب تفاعلية .على ج��دار كبري

يف الأول من
�آب  ،2015ويف
منا�سبة مرور
عاما على ت�أ�سي�س اجلي�ش
�سبعني
ً
اللبناين� ،أ�صدر امل�صرف ورقة نقدية من فئة  50.000لرية لبنانية
تكرميا لت�ضحيات اجلي�ش.
ً
ويف الذكرى الثالثني النطالقته (� ،)1994أ�صدر امل�صرف جمموعة من اللريات
(ذهب وف�ضة وبرونز ونيكل) ،وقد راوحت �أ�سعارها بني مليونني ون�صف املليون
ً
قرياطا ،و� 13ألف
لرية ( 1700دوالر) كحد �أق�صى للقطعة الذهبية من عيار 22
لرية ( 9دوالر) للقطعة امل�سكوكة من النحا�س الأحمر.
كما �أ���ص��در امل�صرف  500قطعة معدنية احتفا ًال مب��رور ع�شر �سنوات
على ت�أ�سي�س «هيئة التحقيق اخلا�صة» (the Special Investigation
 )Commissionالتي تتوىل التحقيق يف اجلرائم املالية.
ويف الذكرى اخلم�سني ال�ستقالل لبنان (� ،)1993أ�صدر امل�صرف عمالت
تكرميا ملنظمة
تذكارية من الذهب والف�ضة والربونز .كما �أ�صدر جمموعة
ً
الأمم املتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ،التي تكافح اجلوع.
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متاحف
يف بالدي
ويف اجلهة الأخ���رى ،ورق��ة الأل��ف لرية
لبنانية ،جتمعها بالطريقة نف�سها.
ك��م��ا مي��ن��ح امل��ت��ح��ف ف��ر���ص��ة ل���رواده
وغالبيتهم م��ن حمبي املجموعات
النقدية النادرة واجلمعيات والأندية،
ً
ف�ضال عن تالمذة املدار�س� ،أن ي�صمموا
ورقتهم النقدية ب�أنف�سهم� ،إذ توفر لهم
املعدة لذلك املعطيات
الآلة التفاعلية
ّ
الأولية وهم يتولون الباقي.
وث��م��ة امل��زي��د ب��ع��د� ،إذ ميكن ملرتاد
املتحف �أن يقف �أمام �آلة تلتقط له �صورة،
مكونة من
وعند تكبريها يت�ضح �أنها
ّ
�أوراق نقدية جمهرية ،وميكن طبع
ال�صورة مقابل خم�سة �آالف لرية لبنانية
�إذا رغب الزائر بذلك.
يف ما خ�ص هند�سة املتحف وت�صميمه،
اعتمدت املعايري الدولية للمتاحف
بهدف املحافظة على العمالت املوجودة،

ول��ك��ي ي�ستمتع
الزائر بزيارته ،مت
ع��زل ال�صوت من
املحيط اخلارجي
للمتحف.

ختام اجلولة

خ���ت���ام اجل��ول��ة
ك���ان يف املتجر
ال�����ص��غ�ير اخل��ا���ص
ب��امل��ت��ح��ف .هنا
مي���ك���ن���ك �أن
تختار ه��دي��ة رم��زي��ة ت��ذك��رك ب�أنك
مررت من هنا .قد تكون قطعة نقدية
ن��ادرة� ،أو قطعة معدنية فريدة (ن�سخة
طبعا) .كما يوفر لك املتجر
مزيفة
ً
ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ذك��ارات املبتكرة،
بع�ضها خم�ص�ص للبيـع وبع�ضها الآخر
لتكرمي �شخ�صيات لبنانيــة �أو لتخليــد
منا�سبــات وطنيــة.

يبقى �أن ن�شري �إىل �أن املتحف يفتح
�أبوابه � 5أيام يف الأ�سبوع (من الثالثاء
�صباحا حتى الـ1
�إىل اخلمي�س من الـ9
ً
ظه ًرا ،ويومي اجلمعة وال�سبت من 9
�صباحا حتى  12ظه ًرا ،ويقفل �أيام الأحد
ً
جمهز
والإثنني والأعياد الر�سمية) ،وهو
ّ
للأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة،
حاليا جماين.
والدخول
ً

الأو�سمة النقدية التذكارية
يف ال��ع��ام  ،2012ق��رر حاكم امل�صرف
ري���ا����ض ���س�لام��ة ت��ك��رمي ال��ك��ات��ب
اللبناين �أمني معلوف يف منا�سبة دخوله
الأكادميية الفرن�سية عرب �إ�صدار 1000
قطعة تذكارية من فئة اللرية الواحدة
حتمل �صورته ،وه��ي م�سكوكة من
الف�ضة .وقد طرحت للبيع بقيمة 200
�ألف لرية.
وتخليدا لذكرى �شهداء جمزرة قانا يف
ً
جنوب لبنان ( 18ني�سان  ،)1996التي
راح �ضحيتها �أك�ثر من مئتي لبناين
تابعا ل�ل�أمم املتحدة يف
عندما ق�صفت �إ�سرائيل مق ًرا
ً
داخله مدنيون� ،أ�صدر امل�صرف قطعة نقدية من الربونز
حتمل �صورة �أم حتت�ضن طفلها من جهة ،ودونت
يف اجلهة املقابلة بع�ض تواريخ االعتداءات
الإ�سرائيلية منذ العام  1974وحتى تاريخ
املجزرة.
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�أما �آخر الإ�صدارات النقدية التذكارية ،فكان جمموعة
قطع م��ن امل��ع��ادن املختلفة :ال��ذه��ب والف�ضة وال�برون��ز
والنيكل� ،صدرت بعد اغتيال رئي�س الوزراء اللبناين الأ�سبق
رفيق احلريري ،ونق�ش على الوجه الأول منها «ذكرى �شهيد
الوطن رفيق احلريري� 14 ،شباط  ،»2005وعلى الوجه الآخر
نق�ش العلم اللبناين ،وهي غري خم�ص�صة للبيع.

�إ�صدارات
«فكر وكلمة»
ليو�سف نخول �سلهب
«فكر وكلمة» دي��وان لل�شاعر الراحل يو�سف نخول
�سلهب ،متّ توقيعه يف قاعة الأباتي عمانوئيل خوري يف
�أنط�ش مار يوحنا مرق�س – جبيل ،يف
ح�ضور ع��دد كبري م��ن �أه���ل الفكر
والثقافة وال�شعر.
حتدث يف املنا�سبة ،الدكتور ديزيريه
ّ
�سقال ،الأديبة مي �سمعان ،الدكتور
عماد يون�س فغايل ،ال�شاعران �إيلي �أبو
انطون وزي��اد عقيقي ،وراع��ي االحتفال
رئي�س بلدية جبيل زياد احلواط.
وركزت املداخالت على عمق كلمة
�سلهب وب�ساطتها وطرافتها و�أ�صالتها،
وانتمائها �إىل الرتاث والبيئة التي ّ
تطلع
منها.
«ف��ك��ر وك��ل��م��ة» يحفل مبختلف
�أ�صناف ال�شعر ،ففيه الأق�صو�صة والق�صيد
ّ
واملطولة ال�شعرية...
والرباعي واخلما�سي
وفيه احلكمة والت�أمل والغزل والوطن...

...وفن القيادة لأحمد لقمان الزين

توج الدكتور �أحمد لقمان الزين خربته وم�سريته الطويلة
ّ
يف التدريب على فن القيادة ب�إ�صدار كتابه الأول «The
 »Latest Perception in Leadershipال��ذي يعر�ض
م��ن خ�لال��ه ر�ؤي����ة عميقة ح���ول فن
منوذجا مبتك ًرا عن
مقد ًما
القيادة،
ً
ّ
مف�صل
�شرح
ال�شخ�صية القياد ّية مع
ٍ
ّ
ّ
لأبرز موا�صفاتها .ومن هذه املوا�صفات
القدرة على التوا�صل واالبتكار ،الذكاء
العاطفي ،واملرونة .و�إذ يعترب الكاتب �أن
�أخطاء الإن�سان هي �أثمن مدخراته ،ف�إنه
ؤكد �أن وراء ّ
كل غلطة يرتكبها املرء
ي� ّ
تختبىء خطوة من خطوات النجاح.
كتاب يحمل يف طياته ع��ا ًمل��ا من
املعرفة حول �أ�صول القيادة ،وي��رى فيه
ّ
النقاد دليلاً لكل من ي�سعى �إىل تبو�ؤ
هاما للدرا�سات
مراكز قيادية،
ومرجعا ً
ً
امل�ستقبلية حول فن القيادة.
ّ

جي�ش العلم والثقافة
بكالوريو�س يف تقنية
املعلومات واحلو�سبة
للمقدم �سهيل وزين

نال املقدم �سهيل �سامي
وزين من لواء امل�شاة
العا�شر ،باكالوريو�س يف
تقنية املعلومات واحلو�سبة ،من اجلامعة العربية املفتوحة.

املعمقة
دبلوم الدرا�سات ّ
يف علم االجتماع للمعاون �أول مي�شال بو عازار

ح���از امل���ع���اون �أول مي�شال
اب���راه���ي���م ب���و ع������ازار من
كلية ف ��ؤاد �شهاب للقيادة
ّ
والأرك���ان ،دبلوم الدرا�سات
املعمقة يف علم االجتماع،
ّ
االجتماعية
من معهد العلوم
ّ
يف اجلامعة اللبنانية.

�إجازة يف احلقوق
للعريف عبا�س ب�صار

ن��ال العريف عبا�س حممد
ب�صار من لواء امل�شاة اخلام�س،
�إجازة يف احلقوق من اجلامعة
الإ�سالمية يف لبنان.

�إجازة فن ّية يف املراجعة واخلربة
يف املحا�سبة للعريف ح�سني مو�سى
ح��از العريف ح�سني رفيق
م��و���س��ى م���ن ل�����واء امل�����ش��اة
ال��ث��ال��ث� ،إج�����ازة ف��ن� ّ�ي��ة يف
اخت�صا�ص «املراجعة واخلربة
يف املحا�سبة» ،من املديرية
ال��ع��ام��ة للتعليم املهني
والتقني.
العدد 376

101

هو وهي
�إعداد :رميا �سليم �ضوميط
ت�ستقبالن نب�أ دخوله �إىل حياتكما بفرحة ال تو�صف ،ومنذ حلظة
والدته ت�سهران على �إعداده ج�سد ًّيا ومعنو ًيا ملواجهة احلياة بثقة،
للمرة الأوىل ودخوله �إىل املجتمع
وعندما حتني �ساعة انف�صاله عنكما ّ
ً
اً
اخلارجي عرب ّبوابة املدر�سة ،جتدانه خائفا �أو خجول �أو عدائ ًيا ،فما
الذي مينع طفلكما من االنخراط
يف �أجواء املدر�سة واالندماج يف
بيئته اجلديدة ؟

املدر�سة ب ّوابة عبور طفلكما �إىل املجتمع

الأ�سرة هي الأ�سا�س

فلتكن الطم�أنينة والثقة زاد خطواته الأوىل

ي�شري االخت�صا�صي يف علم
النف�س العيادي امل�ؤهل �أول
حممد �إىل �أن الطفل
عمار
ّ
ّ
يف مرحلة الطفولة املبكرة
يتحرك يف نطاق يتداخل فيه
ّ
من� ّ�وه الفيزيولوجي والذهني
والعاطفي ويت� ّأثر بكل ما
�سيما بوالديه
يحيط ب��ه ال ّ
وب��ع�لاق��ت��ه��م��ا ببع�ضهما
البع�ض .وي�ضيف �أن معظم
امل�شكالت ال��ت��ي يعانيها
الطفل لدى دخوله �إىل املدر�سة
تعود �إىل كيفية ن�ش�أته داخ��ل �أ�سرته
ّ
يتعلم
وتفاعله مع �أفرادها .فالطفل
م��ن خ�لال امل��ح��اك��اة �أي م��ن خالل
ّ
يتعلمه من
تقليد والديه �أك�ثر مما
�إر�شاداتهما وتعليماتهما .لذلك يفرت�ض
الت�صرف
كيفية
بالوالدين االنتباه �إىل
ّ
ّ
الت�صرف اخلاطىء يعود
داخل الأ�سرة لأن
ّ
�سلبية على الأوالد.
بنتائج
ّ
يف ه��ذا الإط���ار ،يعر�ض امل ��ؤه��ل الأول
حممد بع�ض ال�سلوكيات التي يجب
يتنبه لها الأه��ل يف تعاطيهما مع
�أن
ّ
بع�ضهما البع�ض ومع باقي �أفراد الأ�سرة،
�شخ�صية
�سلبا يف
كي ال ت� ّؤثر ً
ّ
الولد فتخلق لديه اخلوف من
االن��خ��راط يف جمتمع خارج
�أ�سرته ،وحت��ول بالتايل دون
قدرته على االندماج يف �أجواء
املدر�سة.
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ال�شجار وامل�شاحنات

عندما ين�ش�أ الطفل داخل �أ�سرة تكرث
الكالمية
فيها امل�شاكل وامل��ع��ارك
ّ
يتعر�ض
وال�صراخ بني ال��وال��دي��ن ،ف�إنه
ّ
ال�ضطراب عاطفي ،ب�سبب خوفه من
انف�صال والديه وخ�شيته على م�صريه
ّ
ي�شك
ج��راء ه��ذا االنف�صال ،وه��و
من
ّ
ٍ
حينئذ بحب والديه له واهتمامهما به.
وقد تظهر �أعرا�ض اال�ضطراب العاطفي
عند الطفل من خالل القلق املفرط،
�أو ن��وب��ات الغ�ضب� ،أو االك��ت��ئ��اب� ،أو
انخفا�ض تقدير الذات .كما ي�ؤدي التوتّ ر

العاطفي �إىل �صعوبة اندماج
ال��ط��ف��ل م��ع الآخ���ري���ن ،ما
يجعل من املدر�سة مبا فيها
ّ
معلمني وتالمذة وغرف
من
ٍ
إ�ضافيا
�صفوف كثرية ،عبئً ا �
ً
على كاهله.
ل��ت��ف��ادي ال���وق���وع يف ه��ذه
امل�شكلة ،ين�صح امل �� ّؤه��ل
�أول حممد ال��وال��دي��ن بعدم
ال�شجار �أو تبـادل النعـوت
اً
وبدل
ال�سلبية �أم��ام الأوالد،
ّ
من ذلك ،ت�أمـني مناخ ّودي مينح الطفل
ال�شعور بالأمان داخل �أ�سرته ،وي�ضمن
ا�ستقراره النف�سي ،وبالتـايل ي�ساعده على
املدر�سية من دون
االنطالق �إىل احلياة
ّ
تردد.
خوف �أو ّ

ال�ضغوطات املاد ّية

مما ال �شك فيه �أن بدء املو�سم الدرا�سي
ي�ضع الأهل �أمام �أعباء ماد ّية كبرية،
م��ن �أق�����س� ٍ
�اط م��در���س� ّ�ي��ة و���ش��راء كتب
وقرطا�سية �إىل الزي املدر�سي وغريه .ي�شري
ّ
امل�� ّؤه��ل حممد �إىل �أن ه��ذه الأع��ب��اء قد
نف�سية لدى
تو ّلد �ضغوطات
ّ
الزوجني ،وه��ذا �أم��ر مفهوم،
ل��ك��ن ذل���ك ال يعطيهما
بالتذمر �أمام طفلهما،
احلق
ّ
ٍ
لأنه حينئذ �سي�شعر بالذنب
و�سيحمل نف�سه م�س�ؤولية
ّ

ع�صبي
واالل��ت��زام به� ،أو � ٍأب
ٍّ
ال ي�ستطيع التعامل مع
م�شقات احلياة بهدوء ،ف�إن
ال�شعور بالقلق وعدم الثقة
بالنف�س �سينتقل �إىل الطفل
الذي �سيتعامل مع جمتمعه
ّ
املتمثل باملدر�سة
اخلارجي
والرفاق بالطريقة نف�سها.
وال�تردد
لإبعاد �شبح القلق
ّ
ع��ن �أط��ف��ال��ك��م ،ين�صح
امل���ؤه��ل �أول حم� ّ�م��د الأه��ل
مبراقبة ت�صرفاتهم �أم��ام
�أطفالهم والقيام بردود فعل
عقالنية يف املواقف احلرجة
ّ
واحل��ا���س��م��ة ،ك��ي يكونوا
قدوة ح�سنة لأوالدهم.

ال��ع��بء امللقى على عاتق
ذوي���ه .لذلك ف���إن احلديث
ّ
املتعلقة
�ادي��ة
يف الأع��ب��اء امل� ّ
�سيما
بالدخول �إىل املدر�سة ال ّ
يف العام الدرا�سي الأ ّول قد
ي�ؤدي �إىل نفوره من املدر�سة.

الإ�صغاء واحلوار

�إن ا�ستخدام لغة احل��وار
ال���ه���ادىء والإ����ص���غ���اء بني
الزوجني واعتماد الأ�سلوب
ي�شجع
نف�سه م��ع الأوالد
ّ
عما
الطفل على التعبري
ّ
يف داخله ،لأن الطفل الذي
ي��ع��اين كبتً ا يف م�شاعره
ينجر �إىل االن��ع��زال �شيئً ا
ّ
اً
ف�شيئً ا ،وب��دل من �أن يعبرّ
�سوي،
عن م�شاعره ال�سلبية ب�أ�سلوب
ّ
يلج أ� �إىل ال�سلوك العدائي ،ما يخلق
املدر�سية
أ�سا�سية يف ال�سنة
لديه م�شكلة �
ّ
ّ
الأوىل ،فاملخاوف التي يحملها هذا
الطفل مع دخوله �إىل جمتمع جديد،
يعبرّ عنها ب�أ�سلوب ال�شجار والعنف
يف امللعب �أو امل�شاغبة يف ال�صف ،وذلك
حلماية نف�سه من الأ�شخا�ص الغرباء
الذين يحاولون دخول جمتمعه املنغلق.
لتدريب الطفل على التعبري
ع��م��ا يف داخ���ل���ه ،ين�صح
ّ
امل�ؤهل �أول حممد الوالدين
التحدث
ب�أن ي�شجعاه على
ّ
فى خمتلف املوا�ضيع ،و�أن
ي�صغيا �إليه ب�إمعان .ومن
الأف�ضل �أن ي�ترك ال��وال��دان
ٍ
عمل �آخر يلهيهما عن
�أي
الإ���ص��غ��اء عندما ي�شعران
التحدث
�أن الطفل ي��ري��د
ّ
�وع ه��ام بالن�سبة
يف م��و���ض� ٍ
أهمية
�إليه ،مع الإ�شارة �إىل � ّ
التوا�صل الب�صري يف �أثناء
احلديث.
ومما ي�ساعد � ً
أي�ضا يف تعزيز
مهارات التعبري �أن ي�شجع

الأهل الطفل على �إعادة �سرد الق�صة التي
�سمعها من �أحدهما ب�أ�سلوبه اخلا�ص.

القلق والرت ّدد

�إذا كانت بع�ض الأم��را���ض الع�ضوية
تنتقل عن طريق ال��ع��دوى ،ف ��إن بع�ض
الأمرا�ض النف�سية تنتقل � ً
أي�ضا بالطريقة
نف�سها .فحني ينمو الطفل يف كنف
م�ترددة غري ق��ادرة على اتخاذ ق��را ٍر
�أ ٍّم
ّ

العزلة واالنطوائية

ال ي�ستطيع الإن�سان العي�ش بعزلة عن
الآخ��ري��ن ،والطفل هو �إن�سان ينطبق
عليه ه��ذا ال�شرط الأ�سا�سي للعي�ش
بتناغم م��ع ال����ذات .ل��ذل��ك ال يحق
للأهل التذ ّرع بالتعب والإره��اق �أو �أي
ظ� ٍ
�روف �أخ��رى للبقاء امل�ستمر يف املنزل
واال�سرتخاء �أمام التلفزيون .فاملفرو�ض
� اّأل ين�ش�أ الأطفال يف �أ�سرة منغلقة على
ذات��ه��ا ،بل على العك�س،
يجب تدريبهم على احلياة
االج��ت��م��اع��ي��ة م��ن خ�لال
الزيارات املتبادلة بني الأهل
والأ���ص��دق��اء ،وبناء �صداقات
مع �أوال ٍد يف �سنّ هم.
ؤك����د
يف اخل�����ت�����ام ،ي����� ّ
االخت�صا�صي يف علم النف�س
�أن �إع��داد الطفل للمدر�سة
ال ي��ق��ت�����ص��ر ع��ل��ى ت���أم�ين
الق�سط امل��در���س��ي والكتب
والقرطا�سية ،بل �إنه ي�شمل
ّ
� ً
نف�سيا
أي�ضا �إع��داد الطفل
ً
واج��ت��م��اع� ًّ�ي��ا ل��ل��دخ��ول �إىل
ع��امل ج��دي��د ،م���ز ّو ًدا �سالح
الطم�أنينة والثقة بالنف�س.
العدد 376

103

تربية
وطفولة

لأخيه ال�صغري ناجت فقط من رغبته يف
�إعداد :ماري الأ�شقر
وخ�صو�صا �أمه .والتحليل
�إعجاب والديه
اخت�صا�صية يف علم النف�س
ً
ال��ذي يجريه الولد البكر يف ذهنه هو
اهتماما بهذا الولد
وخ�صو�صا الأم ،كيف يتعاملون الآت��ي� :إذا �أظهرت
م�شاكل الغرية بني الأخوة طبيعية ،املهم �أن يعرف الأهل
ً
ً
معها بذكاء ،كي ال تتطور �إىل عدائية .البع�ض يعمدون �إىل ا�سرتاتيجية حتميل الولد البكر ال��ذي يزعجني ،ف���� ّإن �أم��ي �ستحبني،
م�س�ؤولية الأ�صغر منه ،معتربين �أ ّنها جتعله �أم��ا �إذا �أ���س ��أت الت�صرف معه ،ف�إنها
يتخطى م�شاعر الغرية ،لكن هل ذلك �صحيح؟ �ستغ�ضب وقد حتبه �أكرث مني .وال�سبب
الثاين ال��ذي يدفع الأوالد �إىل الإهتمام
ب�أخوتهم ال�صغار ،هو حماولة التخل�ص
من ال�ضغط املتزايد عليهم .فالولد الذي
معينة يف املدر�سة والبيت ،يرغب
يخ�ضع لقواعد وممنوعات ّ
يف االنتقام من �شخ�ص ما .وهذا ال�شخ�ص هو �أخوه ال�صغري،
بع�صبية مثلاً � :ست�أكل كل طعامك ،و� اّإل...
فرناه يقول له
ّ
الت�صرف يريح الطفل من ال�ضغوطات املرتاكمة عليه،
هذا
ّ
ً
حمبته
بالقوة� .إذا ،يهدف الولد ،من خالل �إظهار
وي�شعره
ّ
ّ
حمبة
وعطفه لأخيه ال�صغري� ،إىل حتقيق �أمرين :ك�سب
ّ
ّ
والتخل�ص من الق�سوة املرتاكمة عليه.
والديه ور�ضاهما،

الغرية بني الأخوة!

�إعطاء �صالحيات للبكر هل ّ
يحل امل�شكلة؟

تفو�ضي �إليه �صالحيات كثرية
ال ّ

لن يكون حزي ًنا...

جدا ر�ؤية �أخوة يتفاهمون يف عمر ال�سنتني �أو
من ال�شائع ً
ريا عن غريتهم من بع�ضهم،
ثالث �سنوات ،وال يعربون كث ً
خ�صو�صا �إذا كانت الأم �شديدة االنتباه لأطفالها وترعاهم
ً
ً
بالأهمية نف�سها .وخالفا العتقاد بع�ض الأهل ،ف�إن الولد
البكر لن يكون حزينً ا لوجود �أخيه ال�صغري يف املنزل،
مع �أنه مير �أحيا ًنا «مبرحلة النكو�ص»� ،أي �أنه يت�صرف
كالطفل ،فيطلب مثلاً زجاجة حليب �أو م�صا�صة �أ�سوة
ب�أخيه ال�صغري ،لكنه يحب هذا ال�صغري وي�سعد لالهتمام
به .يف حالة كهذه يبدو �أن العائلة جتاوزت «قطوع» الغرية
والتناف�س بني الأخوة.
ال تنامي عزيزتي الأم على حرير �أو ت�ؤخذي باملظاهر ،ل ّأن
م�سرتخيا على فرا�شه ،فلن ي�شكل
طفلك ،طاملا بقي
ً
لأخيه البكر �أي مناف�سة ،ولكن الأمور قد تتعقد عندما
يكرب ال�صغري وي�ستقل بنف�سه ،فيحاول البكر �أن يقلد
حركاتك وي�شعر بالفخر لأن �أخيه ال�صغري � ً
أي�ضا يقلد
ويت�صرف مثله.
حركاته
ّ

الرغبة يف �إر�ضاء الأهل

على الأه��ل �أن يفهموا �أن العطف ال��ذي يظهره البكر

الأهم �صديقتي الأم� ،أن ال تقعي يف خط�أ �إعطاء �صالحيات
كثرية لولدك البكر ،حتى ولو �أظهر قدرة على القيام بها،
قا�سيا عليه وغري �سليم بالن�سبة اىل
الت�صرف �سيكون
فهذا
ً
ّ
�أخيه ال�صغري .وعلى عك�س القول ال�شائع ب� ّأن التقارب يف
�أعمار الأخوة يبعد ال�صعوبات ،ف� ّإن الأمريكيني يعتربون �أن
جدا.
فرتة ثالث �أو �أربع �سنوات بني الوالدة والأخرى ،مثالية ً
فالولد يجد خاللها الوقت الكايف الكت�شاف حنان والديه،
وين�ضج �أكرث ليرتك املكان لأخيه ال�صغري.

عبرّ ي عن حبك

لكي تهد�أ نوبات ال�سلطة ،عند الولد البكر ،على الأم �أن
حبها له ،فهو بحاجة �إىل ذلك و�إن
حتر�ص على التعبري عن ّ
ّ
يت�صرف كالطفل ال�صغري ،ال ب�أ�س،
كرب� .سيحاول �أحيا ًنا �أن
ّ
اتركيه يفعل ما ي�شاء ،ولكن حتدثي معه يف املو�ضوع :قويل
ً
مثال �أنك لن تتخلي �أب� ً�دا عن حبك له ،و�أنك عندما
له
كنت �صغرية كان عندك �أخ ال يطاق .هذا الكالم يريحه
دائما نتيجة ال�شعور بالذنب ،ف�إذا
لأن الغرية الأخوية تزداد
ً
حاول �شخ�ص نا�ضج �أن يظهر للطفل �أ ّنه يفهم غريته من
�أخيه وعدم حمبته له ،ف�إنه يريح قلبه ويزيل الكثري من
امل�شاكل .و�شيئً ا ف�شيئً ا �ستولد م�شاعر جميلة بني الأخوة،
جانبا من حياتهم
�شرط �أن يرتكهم الأه��ل يعي�شون
ً
با�ستقاللية وهدوء .فالتفاهم الأكرب ينمو بني الأخوة عندما
يكونون لوحدهم.
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قواعد
التغذية

�إعداد:
ليال �صقر الفحل

العودة �إىل املدر�سة

فلنو ّدع
«فو�ضى ال�صيف
الغذائية»

مع بدء العام الدرا�سي ،ت�سعى الأمهات
�إىل ت�أمني الأجواء املنا�سبة للدر�س
والرتكيز ليحقق �أوالدها �أف�ضل النتائج.
يف الواقع ي�ؤ ّدي النظام الغذائي املتوازن
مهما يف هذا املجال ،وهذا ما ينبغي
دورا ً
ً
خ�صو�صا �أن معظم الأوالد
عدم �إهماله.
ً
مي�ضون عطلتهم ال�صيفية «يف �إجازة»
ّ
واملنظم.
ال�صحي
من الأكل
ّ
تقدم يف
اخت�صا�صية التغذية هزار زراره ّ
ما يلي ن�صائح ت�ساعد �أدمغة التالمذة على
العمل ب�شكل �أف�ضل خالل العام الدرا�سي.
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قائمة الغذاء العقلي

�أوىل الن�صائح كانت ،االعتماد على
م�صادر الربوتني التي حتفّ ز على �إنتاج
أمينية يف الدم وبالتايل زيادة
الأحما�ض ال ّ
النواقل الكيميائية داخ��ل الدماغ،
مما ي�ساعد يف تعزيز م�ستويات الطاقة
ّ
والتنبيه .تعترب الأ���س��م��اك الدهنية
أه��م م�صادر
كال�سلمون وال�سردينّ � ،
الربوتينات الحتوائها على الأوميغا
ّ
املن�شط للذاكرة وامل��ع� ّ�زز للقدرات
3
ّ
املك�سرات
التعلمية ،كما تعترب
ّ
أهمها اجل��وز والبندق
النيئة وال��ب��ذور و� ّ
ّ
واللوز والكاجو والفول ال�سوداين وبذور
مهما للأوميغا 3
ال��ك��ت��ان م�����ص��د ًرا
ًّ
وحم�ض الفوليك.
أهم اخلطوات � ً
أي�ضا نحو تركيز �أف�ضل،
� ّ
مد الدماغ
نبه لدور اللحوم احلمراء يف ّ
التّ ّ
بالأوك�سيجني ،وهو �أمر يزيد من �صفائه
تتميز به � ً
أي�ضا
ملدة �أطول .وهذا ما
و�أدائه ّ
ّ
ّ
م�شتقات احلليب من �أجبان و�ألبان� ،إذ
�إنها ت�ساعد يف �إمتام وظائف الأع�صاب
ب�صورة �سليمة بف�ضل �إنتاجها للأحما�ض
الأمينية.
�إىل ذلك ،تن�صح ال�سيدة زراره باالعتماد
على اخل�����ض��روات وال��ف��واك��ه ب�شكل
�أ�سا�سي يف الأنظمة الغذائية للطالب،
كونها ت�ساعد على حفظ املعلومات
واال�ستيعاب والرتكيز وحت�سني الوظائف
أهم �أنواع اخل�ضار والفاكهة
احلركيةّ � .
ّ

امل�����س��اع��دة يف ه��ذا امل��ج��ال ،امللفوف،
ال�سبانخ ،الفليفلة ،البندورة ،الليمون،
التفاح ،الأفوكا ،التوت الربي والأنانا�س.
فجميعها حت��ت��وي ع��ل��ى م�����ض��ادات
الأك�����س��دة والفيتامينات الأ�سا�سية
لتعزيز قدرة الدماغ ومنها فيتاميني C
و� ،Bإىل املعادن كالزنك وال�سيلينيوم
والكال�سيوم واحلديد.
كذلك��� ،ش� ّ�ددت ال�سيدة زراره على
�ضرورة ا�ستهالك الأطعمة املحتوية على
الكاربوهيدرات لأنها ت�ساهم يف ت�صفية
مما ي�ساعد يف �إمتام
الذهن و�إبعاد التوترّ ،
ّ
وحل امل�سائل احل�سابية
وظائف احلفظ
ب�����ش��ك��ل �أ���س��ه��ل .ف��ت��ن��اول احل��ب��وب
الكاملة �أو الأر ّز الأ�سمر �أو اخلبز الأ�سمر
�أو �أنواع البا�ستا املختلفة ،من �ش�أنه �أن
ينتج مادة الرتيبتوفان يف الدماغ والتي
ت�صفّ ي الذهن وتزيد تركيزه و�إدراك��ه
مبعدة ال�شعور باخلمول.

خيارات �أف�ضل
 �سندوي�شات (م�صنوعة باخلبز الأ�سمر�أو الكامل) من اجلبنة البي�ضاء �أو الزعرت
والزيت� ،أف�ضل من �سندوي�شات املرتديال
وال�سالمي والأج��ب��ان ال�صفراء الغنية
بالدهون.
 علبة حتتوي على رقائق ال��ذرة معاملك�سرات النيئة �أو الفاكهة
قليل من
ّ
املجفّ فة� ،أف�ضل من كي�س ت�شيب�س �أو
كي�س من البو�شار.
ح�صة من اخل�ضار الطازجة كاجلزر
ّ -

ع�صري الفاكهة اً
بدل من الكافيني

ٍ
�سياق متّ �صل ،دعت ال�سيدة زراره
يف
للتنبه خلطر الكافيني على
الأمهات
ّ
��ادة تزيد الرتكيز
�أبنائهن ،فهي م� ّ
مادة موتّ رة
ثم
تتحول �إىل ّ
لفرتة ق�صريةّ ،
ّ
للأع�صاب حتب�س ال�سوائل يف اجل�سم
وت��ع��رق��ل امت�صا�صه م��ادت��ي احل��دي��د
والكال�سيوم م��ن الأغ��ذي��ة .ون�صحت
با�ستبدال امل�����ش��روب��ات املحتوية على
الكافيني كالن�سكافيه وم�شروبات
الطاقة وامل�شروبات الغازية ،التي ت�ساعد
على الرتكيز واال�ستيعاب ومنها ع�صري
الفاكهة الطبيعي الغني بال�سكر
الطبيعي والفيتامينات وال�شاي الأخ�ضر
الغني مب�ضادات الأكـ�سدة ،بالإ�ضافة
(مبعدل � 8أك��واب يف
�إىل امل��اء
ّ
ال��ي��وم) ،وه��و �أ�سا�سي لرتطيــب
اجل�����س��ـ��ـ��م وتخلي�صــه مــن
ال�سمــوم وحمايــة الدمــاغ مــن
التلوث.
�أو الفاكهة كالتفاح �أو املوز �أو
الليمون� ،أح�سن �أل��ف م� ّ�رة من
ال�سكاكر.
حم�ضرة
 كعكة �أو كيكةّ
يف املنزل اً
بدل من منقو�شة م�شبعة
م�شبع
بالدهون �أو لوح �شوكوال
ّ
بال�سكر.
 كوب من ع�صري الليمون �أوو�صحي
اجلزر �أو الأنانا�س ،خيار منا�سب
ّ
�أكرث من كوب ن�سكافيه �أو �شاي �أو
ع�صري ّ
وامللونات.
غني بال�سكر
ّ
معلب ّ

�ست وجبات

تطرقت ال�سيدة زراره
�إىل ما �سبق،
ّ
أهم ّية تق�سيم الوجبات الغذائية
�إىل � ّ
مبعدل وجبة
�ست وجبات،
الثالث �إىل ّ
ّ
ّ
مما ي� ّؤدي
�صغرية
كل ثالث �ساعاتّ ،
�إىل تن�شيط الدماغ ،بعك�س الوجبات
الكبرية التي تقود �إىل الك�سل واخلمول
وعدم الراحة.
بالت�شدد واحلزم
كما ن�صحت الأمهات
ّ
ّ
يتـعلق بح�صـول �أبنائهن عـلى
يف مـا
ٍ
قــد ٍر كاف من النوم ،ف�أبرز �سلبيـات
العطلة ال�صيفية عدم احل�صـول على
�ساعات كافية من النوم ليلاً  ،الأمر
�سلبا على �أداء الدماغ
ال��ـ��ذي يـ� ّؤثـر
ً
وظائفه.

 كوب من احلليب اخلايل الد�سم،متاما النطالق نهار طويل،
منا�سب
ً
و�أف�����ض��ل بكثري م��ن عبوة م�شروبات
غازية �أو م�شروب طاقة.
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�سباق
�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

�سباق الـ«بولياتلون»...
�سنويا
بات
ً
تقليدا ًّ
لقاء ريا�ضي يجمع املدنيني والع�سكريني
يف مغامرة بني ال�ساحل واجلبل
لل�سنة التا�سعة على التوايل ،وبرعاية قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجيّ ،
نظمت جمعية «بوليليبان»
ن�شاطها الريا�ضي الثقايف اللبناين – ال�سوي�سري
«بولياتلون الأرز» و«بوليليبان» ،وذلك مب�شاركة
اجلي�ش اللبناين الذي تو ّلت جلنة منه برئا�سة الرائد
جوزيف �ضاهر التن�سيق ومواكبة الأحداث.

االفتتاح

�أقيم حفل �إطالق الن�شاط يف  - Colonel Breweryالبرتون
ّ
كل من قائد املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
يف ح�ضور
لاً
الهد ممث قائد اجلي�ش ،ورئي�س
بالوكالة العميد جورج
ّ
اللجنة الع�سكرية املن�سقة الرائد جوزيف �ضاهر وال�ضباط
�أع�ضائها ،ونائب رئي�س بلدية البرتون ال�سيد �أنطوان عي�سى،
وم�ؤ�س�س الـ«بولياتلون» ال�سوي�سري ال�سيد رينيه بونيون� ،إىل
رئي�سة جمعية «بوليليبان» مايا بو ن�صار و�أع�ضاء اجلمعية
وعدد كبري من الريا�ضيني والريا�ضيات و�أ�صدقاء اجلمعية.
ّ
ثم كلمة لل�سيدة
ا�ستهل احلفل بالن�شيد الوطني اللبناينّ ،

وتقدمت بجزيل ال�شكر �إىل
بو ن�صار رحبت فيها باحل�ضور
ّ
قيادة اجلي�ش لرعايتها ال�سنوية لهذا الن�شاط ،بعدها كلمة
ً
جي�شا
حبه للبنان
بالفرن�سية لل�سيد بونيون عبرّ فيها عن ّ
و�شعبا ،وعن �شغفه ب�أر�ض هذا الوطن وحر�صه على امل�ساهمة يف
ً
املحافظة على جمال جباله وبحره و�ساحله ...فكلمــة قائــد
ّ
الهد.
ممثـلاً بالعميد
اجليــ�ش
ّ

كلمة �صاحب الرعاية

ّ
يتجدد لقا�ؤنا
مر ًة �أخرى
ا�ستهل العميد
ّ
ّ
الهد كالمه بالقولّ :
اليوم يف حفل �إطالق الن�شاط الريا�ضي امل�شرتك بني اجلي�ش
وجمعية «بوليليبان» اللبنانية – ال�سوي�سرية ،حتت عنوان
«بولياتلون» .وذلك بعد �أن �أ�صبح هذا الن�شاط الرائع مبثابة
ٍ
تقليد �سنوي ،يعبرّ عن تقديركم للجي�ش اللبناين ،والعالقة
التم�سك
املميزة التي جتمع بني لبنان و�سوي�سرا� ،إىل جانب
ّ
ّ
بالريا�ضة على �أنواعها ،مع ما يرتبط بها من النواحي
�شكلت على الدوام
ال�سياحية واالجتماعية والثقافية ،والتي ّ
ومتيز �أبنائه بقيم احلر ّية
وجها من وجوه ح�ضارة هذا الوطن،
ً
ّ
واالنفتاح والإبداع يف خمتلف احلقول وامليادين.
و�أ�ضاف :ال ي�ساورنا � ّأي ّ
�شك يف � ّأن امل�شاركة املحلية والأجنبية
الوا�سعة يف هذا الن�شاط ،كما جرت العادة خالل ال�سنوات
حمبة الأ�صدقاء لهذا البلد،
ال�سابقة ،هي خري دليل على
ّ
ت�شكل �ضمانة
وا�ستمرار ثقتهم بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،التي
ّ
�أمن الوطن وا�ستقراره ،واملدافعة ال�صلبة عن ر�سالته ،ر�سالة
مكوناته.
العي�ش امل�شرتك والت�آخي والت�ضامن بني خمتلف
ّ
ثم تابع متناو ًال الروابط التاريخية املتينة والقوا�سم امل�شرتكة
ّ
بني لبنان و�سوي�سرا ،والتي ا�ستطاعت �أن تطوي ُبعد امل�سافة
اجلغرافية ما بني البلدين ،وتر ّو�ض احلواجز وامل�صاعب ّ
كلها.
�إ ّنها القيم واملبادىء الإن�سانية والثقافية التي ي�ؤمن بها كال
ٍ
باخال�ص على ن�شرها ،وما
ال�شعبني ال�صديقني ،ويعمالن
ت�ضج فيه احلروب وال�صراعات
�أحوج العامل يف هذا الزمن الذي
ّ
العدد 376

109

�سباق
والنزاعات �إىل االقتداء بهذه
التجربة ال���رائ���دة ،كونها
ال�سبيل الأق���رب �إىل حتقيق اال�ستقرار وال�سالم واالزده���ار
للإن�سانية جمعاء.
الهدّ � :إن قيادة اجلي�ش وعلى الرغم من الأعباء
وقال العميد
ّ
اجل�سيمة امللقاة على عاتق اجلي�ش يف هذه املرحلة الدقيقة ،ال
�سيما املعركة املفتوحة التي يخو�ضها �ضد االرهاب على احلدود
ّ
التخريبية يف الداخل ،حتر�ص على �إي�لاء الريا�ضة
وخالياه
ّ
خا�صا ،وتثابر على تعميم مبادئها و�أ�صولها ،ون�شر
اهتماما
ً
ً
معانيها ودالالتها بني الع�سكريني واملواطنني ،وذلك انطالقاً
من الدور الذي ت� ّؤديه� ،سواء على �صعيد تعزيز الروح املعنو ّية
البدنية لدى الع�سكريني� ،أو على �صعيد الإ�سهام
والقدرات
ّ
يف رفع م�ستوى الريا�ضة الوطنية واحلفاظ على مكانتها
ً
أ�سا�سيا من عوامل التفاعل
عامال �
الإقليمية والدولية ،لتبقى
ً
الثقايف واحل�ضاري بني ال�شعب اللبناين و�شعوب العامل كافة.
وختم �شاك ًرا با�سم قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي،
وخ�ص
�شاك ًرا الدعوة الكرمية �إىل رعاية ه��ذا الن�شاط،
ّ
بالتحية وال�شكر الأ�صدقاء ال�سوي�سريني و�سائر ال�ضيوف من
ّ
متمنيا لهم �أوقا ًتا �سعيدة يف ربوع وطنهم
الدول ال�صديقة،
ً
الثاين لبنان.

هدف الن�شاط

يتميز هذا الن�شاط بكونه مغامرة غري تناف�سية ،جتمع
ّ
تفرق بينهم ال طائفة وال مذهب وال لون وال
م�شاركني ال ّ
والتعرف
جميعا اكت�شاف لبنان
اجتماعي ،هدفهم
م�ستوى
ً
ّ
ّ
ريا على
�إىل بلداته والتالقي مع �أهل الريف� ،سواء كان ذلك �س ً
الأقدام �أو من خالل ا�ستخدام الدراجات الهوائية.
ي�شكل منا�سبة للتالقي بني �أ�شخا�ص
كما � ّأن هذا ال�سباق
ّ
يجمعهم حبهم للطبيعة واحرتامهم للبيئة ،وهو و�سيلة
التحمل ،وللتوا�صل
لتعزيز قدراتهم اجل�سدية واملعنوية على
ّ
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ّ
منظمني كانوا �أو
بني املدنيني وعنا�صر اجلي�ش اللبناين،
م�شاركني.

«بولياتلون» من البرتون �إىل الأرز

انطلق ن�شاط الـ«بولياتلون» من ميناء البرتون مب�شاركة
حواىل  150مغام ًرا ومغامرة بني مدنيني لبنانيني و�أجانب من
�سوي�سرا ،فرن�سا ،بريطانيا وال�صني ،وع�سكريني من فريق
اجلي�ش (من �أفواج الأ�شغال امل�ستقل ،التدخل الثاين ،املغاوير
ومغاوير البحر).
ً
بد�أ املغامرون مبرحلة التجذيف � Raftingأوال مل�سافة  3كلم،
ثم انطلقوا على د ّراجاتهم الهوائية
تبعها  2كم �سباحةّ ،
الجتياز م�سافة  100كلم م��رو ًرا ب�أق�ضية الكورة ،فزغرتا
وب�شري
(حمطة يف مزيارة تخللها لعبة رمي القو�س) ،وال�ضنية،
ّ
ليتوجوا املرحلة الأخرية بـ 12كلم
و�صو ًال �إىل منطقة �أرز ّ
الربّ ،
ّ
حمققني بذلك ربط البحر ب�أعلى قمة يف
ريا على الأقدام،
�س ً
مدة زمنية ّ
تقل
ال�شرق الأدنى ،القرنة ال�سوداء ( 3088م) ،خالل ّ
عن � 24ساعة .ويجدر بالإ�شارة هناّ � ،أن جميع امل�شاركني نفّ ذوا
الن�شاط من دون ت�سجيل �أي حادث يذكر ،وكان فريق اجلي�ش
من �أ ّول الوا�صلني �إىل الأرز.

الـ«بوليليبان»

ريا�ضيا وريا�ضية الن�شاط يف
بعد ذل��ك� ،أكمل ح��واىل 36
ً
مرحلته الثانية ،بجولة طويلة على الد ّراجات الهوائية حتت
عنوان  PolyLiban des 4 Colsليجتازوا بد ّراجاتهم �أ�صعب
ممرات جبلية ت�صل �سل�سلة جبال لبنان الغربية ب�سهل
�أربعة
ّ
البقاع خالل �أربعة �أ ّيام (من � 19إىل � 22أيلول ).2016
وامتد م�شوارهم على
ب�شري
بد�أوا جولتهم من منطقة �أرز
ّ
ّ

م�سافة  360كلم بني �أق�ضية بعلبك الهرمل ،ك�سروان،
املنت ،زحلة ،البقاع الغربي ،ال�شوف ،عاليه ،وبعبدا ،اكت�شف
خاللها امل�شرتكون �أكرث من  50بلدة وحواىل  200معلم ثقايف
وتاريخي وطبيعي ،كما ا�ستمتعوا باملناظر اجلبلية والريفية
مروا فيها،
اخللاّ بة وتفاعلوا مع جميع �أهايل املناطق التي ّ
املحلية.
واجلمعيات
وخ�صو�صا من خالل التعاون مع البلد ّيات
ً
ّ
ّ
� ّأما امل�سار الذي �سلكوه فقد كان على النحو الآتي:
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ب�شري
 اليوم الأول :من �أرز ّ�إىل دير الأحمر مرو ًرا بعيناتا،
اليمونة ،دار الوا�سعة� ،شليفا ،ب�شوات ،برقة ،نبحة ،والكني�سة.
 اليوم الثاين :من دير الأحمر �إىل املتني مرو ًرا ب�شليفا ،حدثبعلبك ،عيون ال�سيمان ،فقرا ،كفرذبيان ،بقعتوتة ،وادي
الكرم ،ب�سكنتا� ،صنّ ني ،الزعرور ،واملروج.
 اليوم الثالث :من املتني �إىل عني زب��دة م��رو ًرا ببزبدين،قرنايل ،كفر�سلوان ،تر�شي�ش ،زحلة ،بر اليا�س ،تعنايل ،قب
عميق ،تل ذنوب ،جب جنّ ني ،و�صغبني.
اليا�سّ ،
 اليوم الرابع :من عني زبدة �إىل الريزة مرو ًرا بخربة قنفار،كفريا ،معا�صر ال�شوف ،الباروك ،عني زحلتا ،الرملية ،عني
احللزون ،الرجمة ،عاليه ،وب�سو�س.

االختتام

اختتم الن�شاط بحفـل �أقيــم يف نـادي ال�ضباط  -الريزة ،يف
ً
ممثال قائد اجلي�ش ،الذي هنّ أ�
ح�ضور العميد ريا�ض ابراهيم
ونوه بامل�شاركة
اجلمعية على تنظيم هذا الن�شاط
ّ
ال�سنوي ّ
حد �سواء ،وق� ّ�دم الهدايا
الفعالة للبنانيني والأج��ان��ب على ّ
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التذكارية للم�شاركني (لوحات ح�ضرتها اجلمعية ،وهي
ر�سومات ترمز �إىل اجتياز �سهول لبنان وجباله على الدراجات
الهوائية.)...
قدم �أع�ضاء اجلمعية الدروع التذكارية ملمثل
ويف اخلتامّ ،
املن�سقة و�أع�ضائها ،لينتقل بعدها
قائد اجلي�ش ولرئي�س اللجنة ّ
اجلميع �إىل حفل كوكتيل.

ريا�ضة
�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

بطولة لبنان للتجذيف :اجلي�ش يف الطليعة
�شارك اجلي�ش يف بطولة لبنان للتجذيف
للعام  2016التي ّ
نظمها االحتاد اللبناين
ّ
وحل يف املركز الأول يف �سباقي
للعبة،
الأرغوميرت( 67نقطة) واملاء ( 102نقطة)
من بني � 9أندية م�شاركة.
� ّأما النتائج الإفرادية ،فقد جاءت على
النحو الآتي:
• �سباق الأرغوميرت (رجال) مل�سافة 2000
ّ
ّ
ك��ل من،
ح��ل يف امل��رك��ز الأول
م�تر:
اجلندي �صالح العري�ضي (وزن خفيف
حتت � 23سنة) من اللواء الثاين ،واملجنّ د
امل��م��ددة خدماته ح��م��زة حمية (وزن
ّ
خفيف فوق � 23سنة) من اللواء الثاين،
والرقيب �أول م��ارون اخل��وري (وزن ثقيل
فوق � 23سنة) من املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية ،واجلندي جورجيو بطر�س
(وزن ثقيل حتت � 23سنة) من الكلية
احلربية.
ّ
ّ
كل من ،املجنّ د
وحل يف املركز الثاين
امل��م��ددة خدماته حممد قطايا (وزن
ّ
خفيف حتت � 23سنة) من فوج التدخل

ال�ساد�س ،واجلندي م�صطفى طرفة (وزن
خفيف فوق � 23سنة) من املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية.
املمددة خدماته بالل طلي�س
� ّأما املجنّ د
ّ
(وزن ثقيل ف��وق � 23سنة) من املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية ،فقد ّ
حل يف
املركز الثالث.
• �سباق املاء (فردي رجال) مل�سافة 2000
ّ
ّ
ك��ل من،
ح��ل يف امل��رك��ز الأول
م�تر:
اجلندي �صالح العري�ضي (وزن خفيف
حتت � 23سنة) ،واجلندي طانيو�س القزي
(وزن مفتوح حتت � 23سنة) من املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية ،والرقيب �أول
مارون اخلوري (وزن مفتوح فوق � 23سنة).
وحل يف املركز الثاين ّ
ّ
كل من ،العريف
�أول جورج خمول (وزن خفيف حتت 23
املمددة
�سنة) من اللواء الثامن ،واملجنّ د
ّ
خدماته بالل طلي�س (وزن مفتوح حتت
� 23سنة) من املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية ،والرقيب �أول ابراهيم عبود
(وزن مفتوح ف��وق � 23سنة) م��ن فوج

...ويف بطولة لبنان للمالكمة � ً
أي�ضا

املغاوير.
ويف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ،ح� ّ�ل ك� ّ�ل من،
اجلندي م�صطفى طرفة (وزن مفتوح
حتت � 23سنة) ،والرقيب �أول حممد خالد
(وزن مفتوح ف��وق � 23سنة) من اللواء
الأول.
• �سباق املاء (زوجي رجال) مل�سافة 2000
ّ
ّ
ك��ل من،
ح��ل يف امل��رك��ز الأول
م�تر:
املجنّ د امل��م� ّ�ددة خدماته حمزة حمية
واجلندي طانيو�س القزي (وزن مفتوح
حتت � 23سنة) ،والرقيب �أول ابراهيم
عبود والعريف �أول روبري جبور من اللواء
اللوج�ستي (وزن مفتوح فوق � 23سنة)،
الرقيب �أول حممد خالد واجلندي �صالح
العري�ضي (وزن خفيف حتت � 23سنة).
وحل يف املركز الثاين ّ
ّ
كل من ،اجلندي
املمددة خدماته
م�صطفى طرفة واملجنّ د
ّ
بالل طلي�س (وزن مفتوح حتت � 23سنة)،
والرقيبني �أول�ين م��ارون اخل��وري وحممد
خالد(وزن مفتوح فوق � 23سنة).
وعلى �صعيد املدنيني ّ
حلت عن فئة
النا�شئاتّ ،
كل من جوي وجينيفر (ابنتا
الرقيب �أول م��ارون اخل��وري املنت�سبتان
�إىل املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية)
يف املركزين الأول وال��ث��اين يف �سباقي
الأرغوميرت واملاء.

ّ
ن��ظ��م االحت�����اد ال��ل��ب��ن��اين
للمالكمة بطولة لبنان
للدرجة الثانية للعام 2016
وذل����ك يف م��دي��ن��ة كميل
�شمعون ال��ري��ا���ض��ي��ة حيث
�شارك فريق اجلي�ش ب�إ�شراف
ّ
واحتل
املقدم فادي الكبي،
املركز الأول من بني � 8أندية
م�شاركة.
� ّأما النتائج الإفرادية ،فقد
جاءت على النحو الآتي:
حل يف املركز الأول ّ
ّ
كل من
املمددة خدماتهم
املجنّ دين
ّ
علي م�صطفى ( 56كلغ)

م��ن ال��ل��واء الأول ،ون�صر بو
مرعي ( 60كلغ) من اللواء
ال��ث��اين ،وع�ل�اء حممد (69
كلغ) من منطقة اجلنوب
– ف��رع امل��خ��اب��رات ،وع�لاء
الدين �ضناوي ( 91كلغ) من
فوج التدخل الأول.
ّ
املمددة خدماته
وحل املجنّ د
ّ
وائ��ل فار�س ( 64كلغ) من
ل��واء احل��ر���س اجل��م��ه��وري ،يف
املمددة
املركز الثاين ،واملجنّ د
ّ
خدماته عبد احلق بومرعي
( 81كلغ) من اللواء ال�ساد�س
يف املركز الثالث.
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بطوالت ودورات يف كرة الطاولة
ّ
نظم االحتاد اللبناين لكرة الطاولة
ع��ددا من البطوالت وال���دورات للعام
ً
� ،2016شارك فيها اجلي�ش وحقق نتائج
جيدة .ففي بطولة الالعبني الثمانية
الأوائ��ل ( )Top 8ح� ّ�ل اجلندي �أحمد
ح�سني حرب من املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية يف املركز اخلام�س ،واملجنّ د
املمددة خدماته �أحمد م�صطفى حرب
ّ
من اللواء التا�سع يف املركز ال�ساد�س.
كما ّ
حل اجلندي �أحمد ح�سني حرب
يف املركز الأول عن فئتي الفردي رجال
و�شباب يف دورة باتريك �آ�صاف ال�سنوية
املمددة خدماته
الثانية ع�شرة ،واملجنّ د
ّ
�أحمد م�صطفى حرب يف املركز الثالث
يف الفردي رجال ،وفاز االثنان باملركز
الأول عن فئة الزوجي رجال.
ويف دورة ودي���ة مفتوحة �أق��ي��م��ت يف
القاعة العامة يف م�ست�شفى ال�صليب

فريق اجلي�ش ثان ًيا
يف كرة القدم ال�شاطئية
كرة قدم م�صغرة
يف ر�أ�سنحا�ش
�شارك فريق اجلي�ش لكرة القدم يف
الدورة ال�سنوية لكرة القدم امل�صغرة
للعام  2016التي ّ
نظمتها بلدية
ر�أ�سنحا�ش يف منا�سبة عيد اجلي�ش
على ملعب املدر�سة الر�سميةّ ،
وحل
يف املركز الأول من بني  8فرق
م�شاركة.
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ّ
– جل الديبّ ،
كل من املجنّ دين
حل
امل��م��ددة خدماتهم ح��رب يف املركز
ّ
الأول ،وحممد فح�ص من فوج التدخل
الثالث يف املركز الثاين ،وعلي فح�ص
من اللواء الأول يف املركز الثالث.
كذلكّ ،
املمددة خدماته
حل املجنّ د
ّ
ح��رب يف املركز الأول عن فئة فردي
�شباب ويف املركز الثاين عن فئة فردي
رج��ال يف دورة ودي��ة �أقيمت يف �صالون
كني�سة القدي�سة رفقا – ال�سهيلة،
ّ
وح��ل املجنّ د امل��م� ّ�ددة خدماته حممد

فح�ص يف املركز الثاين عن فئة فردي
�شباب ويف املركز الثالث عن فئة فردي
رجال ،وعن الفئة نف�سها ّ
حل اجلندي
ح��رب يف املركز الأولّ � .أم��ا عن فئة
الزوجي رجال ،فقد ّ
حل اجلندي واملجنّ د
املمددة خدماته حرب يف املركز الأول،
ّ
املمددة خدماتهما فح�ص يف
واملجنّ دين
ّ
املركز الثاين.
ّ
وحل الأربعة يف املركز الأول عن فئة
فرق الرجال يف بطولة ودية �أقيمت على
ملعب نادي الدلتا – �ضهور ال�صرفند.

�شارك فريق اجلي�ش يف بطولة لبنان لكرة القدم ال�شاطئية التي ّ
نظمها االحتاد
اللبناين للعبة يف منتجع الرمال – ذوق م�صبحّ ،
وحل يف املركز الثاين من بني 10
�أندية م�شاركة.

اجلي�ش يت�أ ّلق يف الريا�ضات التقليدية ال�شعبية
كعادته ،ت�أ ّلق اجلي�ش يف مهرجان الريا�ضات التقليدية
ال�شعبية الذي ّ
نظمه االحتاد العربي لهذه الريا�ضات ،وجمعية
الغولدن بادي وجلنة الرتاث� .أقيم املهرجان يف �ساحة كني�سة
مار جرج�س – الدكوانه حتت �شعار «�إذا �ضاع تراث الأمة
وما�ضيها� ،ضاع حا�ضرها وم�ستقبلها» .وقد ّ
حل يف م�سابقة
ّ
كل من العريف م�صطفى دلول من فوج املدفعية
رفع اجلرن
الثاين يف املركز الأول ،واجلندي طوين كرم من املركز العايل
املمددة خدماته
للريا�ضة الع�سكرية يف املركز الثاين ،واملجنّ د
ّ
حممد يو�سف من اللواء احلادي ع�شر يف املركز الثالث .ويف
رفع املحدلةّ ،
حل العريف دلول يف املركز الأول ،واجلندي �أحمد
اخل�ضر من فوج احلدود الربية الأول يف املركز الثاينّ � .أما املجنّ د
املمددة خدماته وائل زيتون من اللواء الثامن ،فقد ّ
حل يف
ّ
املركز الثاين يف م�سابقة رفع املخل.
ويف مهرجان �آخر يف �ساحة كني�سة القدي�س جاورجيو�س يف
كفرمتى  -عاليه يف منا�سبة عيد ال�سيدةّ ،
حل يف املركز الأول

 ...ويف الرماية بامل�سد�س عيار  9ملم

ّ
كل من الرقيب علي �شومان (حتت  70كلغ)
يف رفع اجلرن
من اللواء الثاين ع�شر ،والرقيب �أول حممد ال�صواحلي (حتت 80
كلغ) من لواء الدعم ،والعريف م�صطفى دلول (وزن مفتوح)
من فوج املدفعية الثاين .ويف رفع املحدلةّ ،
حل العريف كاظم
ال�صواحلي من اللواء اللوج�ستي يف املركز الأول ،واجلندي �أحمد
اخل�ضر من فوج احلدود الربية الأول يف املركز الثاينّ � .أما يف رفع
املخل ،فقد ّ
املمددة خدماته حممد يو�سف من اللواء
حل املجنّ د
ّ
احلادي ع�شر يف املركز الأول.
�شارك اجلي�ش يف مباراة بالرماية بامل�سد�س عيار 9
ملم ّ
نظمتها �شركة جوزيف �أبي �سمعان التجارية يف نادي
اجلي�ش اللبناين للرماية يف جممع الرئي�س العماد �إميل
حلود الريا�ضي الع�سكري – مار روكز .وقد ّ
حل العميد الركن
عبد الكرمي ها�شم من املفت�شية العامة يف املركز الثاين يف
الت�صنيف العام ،وامل�لازم �أول حممد حميه من فوج مغاوير
البحر يف املركز الثالث.
كما �شارك اجلي�ش يف بطولة الرماية بامل�سد�س عيار  9ملم
ّ
وحل فريقه يف املركز
التي �أقيمت يف نادي الن�سر الريا�ضي،
الأول عن فئتي الرماية بيد واحدة ( 370نقطة) والرماية
احلرة ( 377نقطة).
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ن�شاطات عيد اجلي�ش
يف منا�سبة عيد اجلي�ش ال��ـ� ،71أقام املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية يف جممع الرئي�س العماد �إميل حلود الريا�ضي
احلرة والرومانية،
الع�سكري ّ
عدة ن�شاطات ولقاءات يف امل�صارعة ّ
اجلودو ،املبارزة ،كرة اليد ،كرة القدم وكرة ال�سلة.
العبا
• امل�صارعة� :شارك يف لعبتي امل�صارعة الرومانية واحلرة 40
ً
من �أندية :اجلي�ش ،الريا�ضي ،الب�شارة ،العرين ،الدفاع ،واملعني،
وجاءت النتائج على النحو الآتي:
الإ�سم وال�شهرة
�أحمد ح�سن

جهاد عثمان
اليا�س احلوراين
زياد اخلطيب
علي نظام
علي �أحمد
�أحمد عثمان
جوزيف عيد
وائل زيتون
فيليب احلاج

حممد احلجار
الإ�سم وال�شهرة
�أحمد ح�سن

جهاد عثمان
زياد اخلطيب
علي نظام
�أحمد عثمان
حممد م�شيك

ح�سن ترحيني

الرتبة
جمنّ د (م.خ )
جندي
جندي
جندي
جندي
جندي
عريف �أول
رقيب �أول
جمنّ د (م.خ )
جندي
جندي

امل�صارعة احلرة
القطعة
لواء امل�شاة العا�شر
لواء امل�شاة الثامن
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
فوج املدفعية الأول
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
القوات البحرية
فوج املدرعات الأول
فوج املدفعية الثاين
لواء امل�شاة الثامن
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
لواء احلر�س اجلمهوري

الوزن
 56كلغ
 61كلغ
 65كلغ
 66كلغ
 70كلغ
 74كلغ
 75كلغ
 80كلغ
 86كلغ
 97كلغ
 120كلغ

الرتبة
جمنّ د (م.خ )
جندي
جندي
جندي
عريف �أول
جندي
عريف

امل�صارعة الرومانية
القطعة
لواء امل�شاة العا�شر
لواء امل�شاة الثامن
فوج املدفعية الأول
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
فوج املدرعات الأول
فوج الأ�شغال امل�ستقل
لواء امل�شاة الثاين

الوزن
 56كلغ
 61كلغ
 65كلغ
 66كلغ
 70كلغ
 74كلغ
 97كلغ

• اجلودو :يف اجلودو� ،أقيم اللقاء بني منتخب اجلي�ش ومنتخب
املون ال�سال ،يف ح�ضور املقدم فادي الكبي رئي�س فريق اجلي�ش
ّ
ّ
ّ
كل من،
وحل يف املركز الأول
ممثلاً قائد املركز.
للعبة
الرقيبني علي �شومان من اللواء الثاين ع�شر ( 66كلغ) ،ومي�شال
ال�صوري من املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية ( 80كلغ)،
والعريف حممد احلالين من الفوج املجوقل (  95كلغ).
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الت�صنيف
الأول
الأول
الثاين
الأول
الأول
الثاين
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الت�صنيف
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول

العبا من �أندية
• املبارزةّ � :أما يف لقاء املبارزة ،فقد �شارك 20
ً
املون ال �سال ،التعا�ضد واجلي�شً � ،
أي�ضا يف ح�ضور املقدم الكبي
ّ
ممثلاً قائد املركز .وجاءت النتائج على النحو الآتي :يف �سيف
املبارزةّ ،
حل املعاون �أول �شفيق اخلوري من اللواء التا�سع يف
ّ
وكل من الرقيب �أول ربيع وهبه من فوج التدخل
املركز الأول،
اخلام�س واجلندي حممد حمزة من املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية يف املركز الثالث .ويف �سالح ال�شي�شّ ،
ّ
كل
حلت
من ريتا �إبنة العميد الركن اليا�س �أبو جودة يف املركز الأول،
ولور �إبنة املقدم يو�سف امل�صري يف املركز الثالث (منت�سبتان �إىل املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية).

• الكرة :كما فاز اجلي�ش � ً
أي�ضا يف مباراة ودية يف كرة اليد �ضد فوج �إطفاء بريوت يف جممع الرئي�س �إميل حلود الريا�ضي الع�سكري
بنتيجة  ،22 – 27ويف كرة القدم �أمام نادي الإر�شاد – �شحيم على ملعب نادي الأن�صار الريا�ضي – طريق املطار بنتيجة � -2صفر ،ويف
كرة ال�سلة �أمام منتخب النجوم على ملعب املعهد الفني – �شحيم ،بنتيجة .55-88

دورة عيد اجلي�ش اللبناين الأوىل يف كرة امل�ضرب

ّ
نظم ن��ادي كونرتي كلوب
ال���دام���ور ،وب���إ���ش��راف االحت���اد
اللبناين لكرة امل�ضرب ،دورة
ع��ي��د اجل��ي�����ش الأوىل ،وذل��ك
على ملعب ال��ن��ادي .وق��د ّ
حل
يف امل��رك��ز ال��ث��اين (ف��ئ��ة فرق
الرجال) ّ
كل من العقيد الإداري
مازن زهرة من املديرية العامة
ل�ل�إدارة ،واملعاون �أول م�صطفى
الدقدوقي ،وامل�ؤهل خ�ضر حمية
(ك�لاه��م��ا م���ن م��و���س��ي��ق��ى
اجلي�ش) ،يف املركز الثاين .ويف
ّ
فئة زوجي رجالّ ،
كل من
حل
العقيد الإداري زهرة واملعاون �أول
الدقدوقي ،يف املركز الثاين.
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املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية
بطل اجلي�ش يف كرة اليد
�أقيمت يف جممع الرئي�س العماد
�إميل حلود الريا�ضي الع�سكري املباراة
النهائية لبطولة اجلي�ش يف كرة اليد،
يف ح�ضور قائد املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية بالوكالة العميد جورج
الهد و�ضباط الريا�ضة والرمي يف قطع
ّ
اجلي�ش ووحداته.
ّ
كل من فريق لواء امل�شاة
خا�ض املباراة

الثامن وفريق املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية وانتهت بفوز الأخري بنتيجة
 36-37و�إحرازه ك�أ�س البطولة .كما

ّ
حل فريق اللواء اخلام�س يف املركز
الثالث بعد فوزه على فريق لواء احلر�س
اجلمهوري.

 ...واللواء اللوج�ستي
بطل اجلي�ش يف كرة ال�سلة
جممع العماد �إميل حلود
�أقيمت يف
ّ
الريا�ضي الع�سكري امل��ب��اراة النهائية
لبطولة اجلي�ش يف كرة ال�سلة بني فريقي
لواء احلر�س اجلمهوري واللواء اللوج�ستي
و�أ�سفرت عن فوز الأخري بنتيجة .59-62
ّ
كل من امل�ؤهل �أول علي
قاد املباراة
ها�شم ،وامل�ؤهل روي عازار ،والرقيب �أول
داين ديب.

�أوالد
�شهداء اجلي�ش
يف «لقاء الأ�ساطري»
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بدعو ٍة من �شركة �أرابيكا �سبورت� ،شارك  18من �أوالد الع�سكريني
ال�شهداء من منطقتي جبل لبنان وال�شمال مبجاورة جنوم العامل يف
كرة القدم يف �أثناء �صعودهم �إىل �أر�ض ملعب ف�ؤاد �شهاب يف جونية،
وذلك يف املباراة الكروية الأوىل من نوعها يف لبنان بني «�أ�ساطري
العامل» يف اللعبة و�أبطال منتخب لبنان ،حتت عنوان « لبنان بلد
ال�سالم» .وقد انتهت املباراة بفوز الأ�ساطري بنتيجة .3-4

مهرجان الإمام ال�سيد مو�سى ال�صدر الريا�ضي
يف منا�سبة الذكرى الثامنة والثالثني لتغييب �سماحة الإمام
ال�سيد مو�سى ال�صدر ورفيقيه ،وبرعاية مدير عام وزارة ال�شباب
والريا�ضة الأ�ستاذ زيد خيامي ويف ح�ضورهّ ،
نظم نادي عدلون
الريا�ضي ومكتب ال�شباب والريا�ضة حلركة �أمل ،مهرجا ًنا
ريا�ضيا بلعبة كرة القدم على ملعب عدلون البلدي� .شارك
ً
ّ
وحل يف املركز الثالث من بني
فريق اجلي�ش يف هذا اللقاء
ثمانية فرق م�شاركة.

دورة ال�شهيد ح�سن �سبيتي الريا�ضية
�شارك فريق اللواء ال�سابع يف دورة ال�شهيد ح�سن �سبيتي
الريا�ضية يف كرة القدم التي ّ
نظمها نادي الر�سالة الريا�ضي –
كفر�صري ،النبطية ،وفاز بك�أ�س الدورة بنتيجة  3-4يف املباراة
النهائية �أمام فريق النادي� .إىل ذلك ،حاز امل�ؤهل �أول �أمين
الأ�سعد على ك�أ�س �أف�ضل مد ّرب ،والعريف حممد قا�سم على
ك�أ�س �أف�ضل حار�س مرمى ،واجلندي حممد �أمني قبي�سي على
ك�أ�س �أف�ضل العب.

• �أح�����رز ال��ع��ري��ف ك��اظ��م
ال�صواحلي من فريق اجلي�ش
لرفع الأثقال املركز الأول يف
بطولة لبنان لكمال الأج�سام
ع���ن وزن  85ك��ل��غ وال��ت��ي
�أق��ي��م��ت يف م��دي��ن��ة كميل
�شمعون ال��ري��ا���ض��ي��ة برعاية
االحتاد اللبناين للعبة.
• ّ
حل جاد (من نادي «بريف
ه��ارت»� ،إبن املعاون �أول فادي
مالعب ،من مكتب رئي�س
الأرك��ان ،يف املركز الثاين يف
بطولة ك�أ�س لبنان للكيك
بوك�سينغ للعام  ،2016ونال
ميدالية ف�ضية.

• �شارك اليا�س �إبن املعاون �أول زياد اجللبوط من
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية يف البطولة العربية
للمبارزة التي �أقيمت يف اململكة الأردنية الها�شمية
– عمان ،وح� ّ�ل يف املركز الثالث من بني  6دول
م�شاركة ،حمرزًا بذلك امليدالية الربونزية.
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ريا�ضة

�سباقا

ت

�سباقات �سباقات �سباقات �سباقات �سباقات �سباقات �سباقات �سباقات �سباقات �سباقات
• �سباق ك�أ�س العماد قائد اجلي�ش
ال�سنوي اخلام�س :برعاية قائد
اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي،
وب�إ�شراف االحتاد اللبناين لألعاب
ال���ق���وى ،ن� ّ
�ظ��م ن����ادي الإي��ل��ي��ت
للرك�ض لل�سنة اخلام�سة على
ال���ت���وايل��� ،س��ب��اق ك���أ���س قائد
ً
�ط�لاق��ا من
اجل��ي�����ش ،وذل���ك ان�
�ساحة معا�صر ال�شوف باجتاه قرية
اخلريبة و�صولاً �إىل �ساحة العماد
جان قهوجي يف بعدران� .شارك
اجلي�ش يف هذا ال�سباق وح� ّ�ل يف
الت�صنيف العام العريف �أول بالل
عوا�ضة من اللواء الأول يف املركز
الثاين ،والرقيب ح�سني قي�س من
ال��ل��واء الأول يف املركز الثالث،
ّ
وحقق االثنان النتيجة نف�سها
يف الفئة العمرية � 34-20سنة .ويف
فئة � 44-40سنة ّ
حل املعاون �أول
ح�سني عوا�ضة من ل��واء احلر�س
اجلمهوري يف املركز الأول ،بينما
ّ
حقق املعاون �أول رميون �سمعان
م��ن ف���وج ال��ت��دخ��ل ال��ث��ال��ث يف
املركز الثالث يف فئة � 54-50سنة.
• �سباق جزين – جباعّ :
نظم نادي
الإيليت للرك�ض ،وبالتعاون مع
بلدتي ج��زي��ن وج��ب��اع� ،سباق
ً
انطالقا
رك�ض مل�سافة  10كلم
من جزين الطريق العام مفرق
ح��ي��ط��ورة ق��رب ح��اج��ز اجلي�ش
ال��ل��ب��ن��اين ،و���ص��و ًال �إىل مدخل
بلدة جباع� .شارك اجلي�ش يف
ال�سباق ،ويف الت�صنيف العامّ ،
حل
يف املركز الثاين العريف �أول بالل
عوا�ضة الذي ّ
ثانيا يف الفئة
حل ً
العمرية (� 34-20سنة) ،وح� ّ�ل
املمددة خدماته دروي�ش
املجنّ د
ّ
ً
حديد من اللواء الثاين ثالثا.
� ّأم��ا املعاون �أول ح�سني عوا�ضة
فقد ّ
حل يف املركز الأول عن فئة
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� 44-40سنة.
• �سباق «هنيبعل» ،عيناتا –
الأرزّ :
نظمت م�ؤ�س�سة ثرا�شهولد
ً
ريا�ضيا بعنوان «Puma
ن�شاطا
ً
 »2016 Hannibal Raceمل�سافة
يت�ضمن  15ح��اج�زًا يف
 5كلم
ّ
منطقة عيناتا – الأرز� .شارك
اجلي�ش يف ه��ذا الن�شاط وح� ّ�ل
ّ
كل من اجلندي عمر �أبو حمد
يف امل��رك��ز الأول واجل��ن��دي �أول
خالد ال�ضناوي يف املركز الثاين،
(ك�لاه��م��ا م��ن ف���وج مغاوير
ّ
وح��ل اجل��ن��دي كمال
البحر)،
حمية من فوج التدخل الثالث
يف املركز الثالث.
ّ
• �سباق حرمون :نظمت جمعية
ً
�سباقا مل�سافة
م��اراث��ون حرمون
 10كلم حتت عنوان «نرك�ض
للحياة»� ،شارك فيه اجلي�ش،
ّ
املمددة
وح��ل ك� ّ�ل من املجنّ د
ّ
خدماته دروي�ش حديد من اللواء
الثاين يف املركز الثاين ،وامل�ؤهل
نقوال مرتا من مديرية املخابرات
يف املركز الثالث.
ّ
• ماراثون عيدمون  :2016نظمت
ب��ل��دي��ة ع��ي��دم��ون – �شيخالر
�سباق رك�ض مل�سافة  12كلم،
حتت �إ�سم «م��اراث��ون عيدمون
ً
انطالقا من �أمام
 »2016وذل��ك
مبنى البلدية حتى ج��ورة علي
حيدر ،فعني ال�شالوق – النهرية،
الكني�سة� ،سيدة املعني� ،أوتو�سرتاد
منجز – رماح� ،شيخالر والعودة.
�شارك اجلي�ش يف ه��ذا ال�سباق
ّ
وح��ل العريف علي عوا�ضة يف
املركز الأول ،تاله اجلندي خالد
عبدالله يف املركز الثاين ،واملجنّ د
املمددة خدماته حممد زكريا يف
ّ
املركز الثالث (جميعهم من
لواء امل�شاة الثاين).

م�سابقة الكلمات املتقاطعة
�إعداد:
�شما�س
فيليب ّ

 400.000لرية لبنانية

العنوان.:

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

�شــروط امل�سابقة

اجلائزة

اال�سم.:

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

الهاتف.:

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

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

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

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

تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تس
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1ـ �أح����د �أل���وي���ة اجلي�ش
�أفق ًيا:
اللبناين ،ال�شجعان.
2ـ معدن �سائل ،مدينة هولندية ،منيل
اىل.
3ـ مدينة يف املغرب ،يقطع ،ناقة يدوم
لبنها وال ينقطع.
�رب ���ش��دي��دا ،وج���ه ،فيزيائي
4ـ �إ���ض��ط� َ
وكيميائي �إنكليزي.
يقيده القول� ،إبن
5ـ ّ
تو�صل �إىل وعلم ،مل ّ
�آوى.
6ـ غبار ال��رح��ى ،غري نا�ضج� ،ساكن
وثابت يف مكانه.
7ـ ن�شاهد.

8ـ وزير �إقت�صاد لبناين �سابق� ،أول رئي�س
جمل�س نواب لبناين بعد اال�ستقالل.
9ـ � َ
أكل الطعام ،ممثلة �سورية توفيت
� ،2011أبناء ،للتعريف.
10ـ مرف�أ فرن�سي ،قاتلناهم ،بعثي وايفادي
لـ.
11ـ قادم� ،صار الوقت ،مت�شابهانّ ،ودك،
أ�صلح البناء.
� َ
12ـ مقيا�س غربي ،المعا.
13ـ ق�ضاء لبناين ،خمرج وممثل م�صري
تويف .1986
و�شد ،يجري يف العروق� ،سطل،
14ـ ربط َّ
خبرَ .

َ
�صادف ور�أى.
15ـ
16ـ دولة �أوروبية ودولة �آ�سيوية ،تثاقل يف
م�شيته.
�صرحت
17ـ للنهي ،تالطفه وتخاتلهّ ،
بعيوب.
حيات ،دولة �أوروبية ،بلدة يف ق�ضاء
18ـ ّ
عاليه.
َ
19ـ م�ل�أ االن���اء ،بلدة يف ق�ضاء جبيل،
مو�سيقي نروجي راحل.
احلد،
�شعر �أ�شفار العيون ،امل َر َّققة
ّ
20ـ َ
مدينة م�صرية.
يتخرب ،رتبة ع�سكرية ،زجاج�َ ،شعر
21ـ
ّ
مر�سل ومرخى.
َ

عمود ًيا:
1ـ خم�ت�رع الديناميت
� ،1866أول ال�شهور.
2ـ �أخترب و�أمتحن ،مدينة �أملانية ،غيرّ ت
ال�شم�س لونه.
3ـ مدينة يف ال��والي��ات املتحدة ،فيلم
رغب.
ملحمد عبد الوهاب،
َ
4ـ بئر بالأجنبية ،قنوط� ،أم�شي خلفهم.
5ـ �أول ديوان �شعر بالفرن�سية لالديبة مي
زيادة ،اجلاه والغنى ،مبت َّل ،نف�س.
ق�صد
�ضد َ�ص ُلحت،
6ـ مت�شابهان،
َ
ّ
املكان ،واهبا.
َ
ور�سخ،
7ـ ف َرح و�سرور ،ث ُبت
ف� َّ
�ك� ،أه��م �أنهر �سوي�سرا،
نوع من ال�سباع.

8ـ �أر�ض مرتفعة ،عا�صمة افريقية ،من
�أع�ضاء اجل�سم ،ماركة �سيارات.
مرناهم ،من احلاجات
9ـ حمام بريَّ ،
ال�ضرورية لت�سيري �أمورنا.
خا�صم خ�صومة
10ـ جم��رى ال�سفن،
َ
�شديدة.
11ـ ر�سام فرن�سي� ،شاعر لبناين راحل.
منع الهجوم،
غرة القمرَ ،
12ـ نهر لبناينّ ،
طلى.
بقية احلب و�أثره ،يعاجله.
13ـ �أرا َدّ ،
14ـ ممثل �أو�سرتايل �أمريكي تويف ،1959

من املعادن ،نتدارك الأمر.
أر�شد ،ن�شاط ال�شباب.
تعب ،رْ
�ستَ � ،
15ـ َ
16ـ اال�سم الثاين لروائي فرن�سي راحل،
رحالة ايطايل ،من �أوثان اجلاهلية.
َّ
وغ�ش ،رجع
خان
17ـ مدينة بريطانية،
َ
مهي�أ ،ينغم�س يف املاء.
الفيء ،كذب
ّ
ّ
تت�صلب يف الر�أي وتعار�ض ،دولة
18ـ �سعل،
�آ�سيويةَ ،ح ّب الرمان.
19ـ اال�سم الثاين لرئي�س وزراء ياباين
راحل نال نوبل ،لعبة ريا�ضية ،بلدة يف
ال�شمال.
���ن ب���ال���رم���ح،
20ـ ط����ع� َ
��ب ،عا�صمة
���ش��او َر وط���ال� َ
�أمريكية ،دولة �أوروبية.
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• امل�ؤهل �أول ح�سن م�سلم
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• العريف ح�سن �أيوب
لواء امل�شاة الأول.
• ماريو خليل
البلمند  -الكورة.
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ﻙك ﻝل ﺍا ﻱي ﺍا ﻱي ﻥن ﻍغ

ﻝل ﻑف ﻱي ﺍا ﻡم
ﺀء ﺝج ﻱي ﺏب ﻭو

ﻩه ﺹص ﻡم ﻉع ﻥن
ﻅظ ﺍا ﺍا ﻑف ﺝج

ﺩد
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ﺝج
ﻱي

ﻝل
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ﻉع ﺍا ﺏب
ﺍا ﻙك ﺭر
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ﺵش ﺍا ﻙك
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ﻥن ﻭو
ﻭو ﺏب
ﻥن ﺩد
ﺱس ﺭر

ﺓة
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ﻕق ﺵش ﻡم
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ﺏب ﺡح
ﺏب ﻕق
ﺍا
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ﻡم
ﺭر

ﺯز
ﺯز
ﺍا

ﺩد ﺵش
ﻕق ﺭر

ﻕق ﻁط ﺍا
ﻥن ﺭر ﻕق

ﻱي ﺏب ﺹص ﺍا
ﻭو ﻙك ﺱس ﻭو
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ﻡم
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ا�شراق
ابت�سام
�أبناء
�أ�سباب
�أحالم
�أزياء
الكامريون
باردو
توفيق
توغو
جيبوتي
ح�صرون
حا�صبيا
حماة
حدث
خربة
خليج
دفة

دم�شق
رائد
رقبة
زئبق
�سوي�سرا
�سوربون
�شجاعة
�شهر
�ش�ص
طق�س
طروب
ظهر
علجوم
عازور
عدوية
غني
غيث
فنانون

فجر
فيالدلفيا
فلوريدا
قطر
كنز
كونغو
كاريوكا
كتف
كونياك
مناخ
مز
حمربة
مو�سكو
جنيب
نقد
ناريتا
هز
هولندا
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اميل غابوريو:
روائ��ي فرن�سي ( 1832ـ
 .)1873م��ن من�شئي
الرواية البولي�سية .له:
ق�ضية لوروج.
موري�س مرلو بونتي:
فيل�سوف فرن�سي (1908
ـ  .)1961م��ن اع�لام
الفل�سفة ال��وج��ودي��ة.
م������ن م�����ؤل����ف����ات����ه:
اال�شارات.
امانويل �شابرييه:
مو�سيقي فرن�سي (1841
 .)1894م���ن ك��ب��ار
م��و���س��ي��ق��ي��ي ع�����ص��ره.
مت� ّ�ي��ز ف��ن��ه ب��االب��داع
وال��ق��وة والتنا�سق .له
معزوفات على البيانو
ومقطوعات غنائية.
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�سهلة احلل

�صعبة احلل

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

العميد علي قان�صو
مدير التوجيه

العمليات النوعية
يف �سل�سلة العمليات املتوا�صلة الناجحة التي تقوم بها الوحدات الع�سكرية يف
�صيدا ثمينً ا،
مواجهة الإرهاب� ،سواء يف الداخل �أو عند احلدود ،تربز عمليات حتمل
ً
ن�سميها عمليات نوعية .العمليات النوعية تلك ،تخت�صر
وت�ؤدي �إىل �أهداف كبريةّ ،
ما كان ميكن �أن نحققه يف عمليات كبرية ،ب�إف�شالها حماوالت �إجرامية خمتلفة
يف �أكرث من مكان ،و�إ�سهامها يف احل�صول على اعرتافات مبا�شرة من �ش�أنها تي�سري
الو�صول �إىل احلقيقة الثابتة يف حتقيقات كثرية تنتظر �صدور الأحكام ،والف�صل
ّ
كله ال يعني �أن النوعية هنا تلغي
لكن ذلك
بالتايل بني املجرمني والأب��ري��اء.
ّ
الكمية �أو تخفّ ف من لزومها وفعاليتها ،فكل عمل تقوم به وحدة ع�سكرية هنا،
�أو وحدة �أخرى هناك ،من �ش�أنه �أن ي�ضمن �سالمة الوطن واملواطن.
من هنا� ،أتت العملية الأخرية التي نفّ ذتها مديرية املخابرات يف خميم عني احللوة
ي�سمى ب�أمري تنظيم داع�ش
مبنتهى االحرتاف والدقة ،والتي �أف�ضت �إىل توقيف ما
ّ
الإرهابي يف املخيم ،بعد �أن كان ب�صدد التح�ضري لتنفيذ تفجريات دموية يف عدد من
أمنيا
املرافق احليوية والأ�سواق التجارية والتجمعات الب�شرية ،لتجنّ ب البالد اهتزازًا � ً
ريا وخ�سائر مادية وروحية ج�سيمة ،وهذا ما دفع الأو�ساط املحلية والإقليمية
خط ً
والدولية �إىل التعبري عن �إعجابها بكفاءة اجلي�ش وقدراته الأمنية اال�ستثنائية.
يطمئن ب�شكل وا�ضح �إىل ما يقوم به اجلي�ش اللبناين يف
لقد بات املجتمع الدويل
ّ
مواجهة الإرهاب والت�صدي لأهدافه و�إف�شال خمططاته ،بحيث باتت امل�ساعدات �أ�شبه
بد منها يف هذه املهمة الإن�سانية العاملية التي من �ش�أنها
ما تكون ب�إ�سهامات ال ّ
حماية الإن�سان واحلفاظ على �إجنازاته احل�ضارية من علم وثقافة واقت�صاد و�صحة.
وي�شتد
وكيف ال يعرف العامل ذلك ،وهو يرى كرة النار تدور حولنا ،ويزداد حجمها
ّ
لهيبها ،ونحن نرفع ال�سواعد وننجح يف منعها من �أن ت�سقط يف ديارنا مهما اجتهد
الالعبون؟
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