
العدد 370 - ال�سنة الثانية والثالثون - ني�سان 2016

ثقة ودعم





طبع من هذا العدد: 72.000 ن�سخة

رئي�سة التحرير:

نهى اخلوري

�سكرترية التحرير:

اإلهام ن�صر تابت

املدير الفني:

ح�صن عا�صي

Graphic Designer:

Ali Awde

ه جميع املرا�سالت ح�سًرا توجَّ

اىل العنوان الآتي:

قيادة اجلي�ش اللبناين،

مديرية التوجيه،

جملة »اجلي�ش«

اأو عرب الفاك�ش على الرقم: 

01/424104

»اجلي�ش«

جملة �سهرية ت�سدر عن:

قيادة اجلي�ش اللبناين

مديرية التوجيه - الريزة

هاتف: 1701

»AL JAISH«

Issued by:

The Lebanese Army
Directorate of Orientation 

www.lebarmy.gov.lb
www.lebanesearmy.gov.lb

توزيع:

�شركة »الأوائل«

لتوزيع ال�شحف واملطبوعات 

�ش.م.م.

P R I N T I N G

www.byblosprinting.com
ل����ب����ن����ان: يف  ال�����������س�����ن�����وي  ال����������س���������راك   •
ل��ب��ن��ان��ي��ة ل�����رية   100.000 ل��الأف��������������������������راد:   •
ل��ب��ن��ان��ي��ة ل������رية   200.000 ل���ل���م���وؤ����س�������س���ات:   •

ام��ريك��ي دولر   200 ال��ع��رب��ي��ة:  وال������دول  ق��رب���ش   •
ام���ريك���ي دولر   250 واف����ري����ق����ي����ا:  اوروب���������ا   •
ام���ريك���ي دولر   300 واوق���ي���ان���ي���ا:  ام����ريك����ا   •

�صعر الن�صخة: 3000 لرية لبنانية
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لبنان، حيث  بان كي مون  املتحدة  العام للأمم  الأمني  زار 

وزارة  يف  اآخرها  كان  امل�صوؤولني  مع  لقاءات  عدة  اأجرى 

الدفاع الوطني، حيث كان يف ا�صتقباله نائب رئي�ش جمل�ش 

قائد  جانبه  واإىل  مقبل،  �صمري  الوطني  الدفاع  وزير  الوزراء 

اجلي�ش العماد جان قهوجي وكبار ال�صباط.

خلل زيارة قام بها اإىل لبنان، عبرّ وزير خارجية بريطانيا 

اجلي�ش  لدور  الكبري  »تقديره  عن  هاموند  فيليب  ال�صيد 

لبنان  وحدة  على  واحلفاظ  الإرهاب  مكافحة  يف  اللبناين 

الع�صكري  الدعم  من  املزيد  وجود  موؤكًدا  وا�صتقراره«، 

للجي�ش اللبناين ملراقبة احلدود اللبنانية و�صبطها.

اللبناين ثلث طوافات ع�صكرية، يف  م اجلي�ش  ملنا�صبة ت�صلرّ

اإطار برنامج امل�صاعدات الأمريكية، اأقيم احتفال يف قاعدة 

الأمريكية،  ال�صفارة  باأعمال  القائم  ح�صره  اجلوية،  بريوت 

وعدد  اجلي�ش،  قائد  ممثًل  للتجهيز  الأركان  رئي�ش  ونائب 

من ال�صباط اللبنانيني والأمريكيني واإعلميون.
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الوزير مقبل

اللقاء،  انتهاء  اإث��ر 

الرئي�ش  دول���ة  ع��ق��د 

العام  والأم���ن  مقبل 

بان كي مون موؤمتًرا 

ا�س��تهّل��ه   �سحافًي��ا، 

الوزير مقبل بالقول: 

ع���ر����س���ن���ا خ���الل 

ه����������ذا ال����ل����ق����اء 

الالجئن  م��و���س��وع 

له  وم����ا  ال�����س��وري��ن 

م���ن ان��ع��ك��ا���س��ات 

�سلبي��ة عل��ى الدول��ة 

�س��يا�س��ًي��ا  اللبناني��ة 

واأم��ن��ًي��ا واق��ت�����س��ادًي��ا 

ل  والتي  واجتماعًيا، 

على  للبنان  ط��اق��ة 

حتّملها.

اأّما املحور الأ�سا�سي الذي اأخذ حيًزا من اللقاء وجرى الركيز 

الإرهابية  الهجمات  وجمابهته  اجلي�ش  حول  فكان  عليه، 

ال�سرورّية  حاجاته  لتلبية  دعم  من  يتطّلبه  وما  احلدود،  عند 

�سموده  ا�ستمرارية  لتاأمن  وتدريب،  وعتاد  اأ�سلحة  من  وامللّحة 

يف هذه املرحلة.

�سكرنا  لقد  قائاًل:  ختم  اجلي�ش،  اإىل  بالتحية  توّجه  واإذ 

اأجل  من  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  تقّدمه  ملا  العام  الأمن 

ب�سط الأمن وال�ستقرار وتوفري العديد من اخلدمات للجنوبين، 

واملمّثلة  بورتولنو  اجل��رال  القوات  هذه  قائد  �سكرنا  كما 

به من  يقومان  ما  ال�سيدة كاغ، على  العام  لالأمن  ة  اخلا�سّ

جهد وعمل جّدي مل�ساعدة لبنان يف خمتلف املجالت.

الأمني العام للأمم املتحدة

من جهته قال الأمن العام لالأمم املتحدة: لقد عقدت للتو 

نائب  معايل  مع  وجيدة  مثمرة  حم��ادث��ات 

رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الدفاع �سمري مقبل، 

واجلرال  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  وقائد 

و�سفراء  اليونيفيل  قائد  بورتولنو  لوت�سيانو 

جمموعة الدعم الدولية لأجل لبنان. متحور 

وحول  لبنان  يف  الأمني  الو�سع  ح��ول  لقاوؤنا 

الذي  النزاع  نتيجة  يواجهها  التي  التحديات 

ت�سهده �سوريا. وقد نّوهت بالّنجاح الذي يحرزه 

اللبنانية  الأمنية  والأجهزة  اللبناين  اجلي�ش 

حماية  ا  وخ�سو�سً البالد  يف  وال�ستقرار  الأمن  حفظ  جمال  يف 

احلدود من تهديد الإرهاب.

القائم بن اجلي�ش  الوثيق  التعاون  اإىل  ا  اأي�سً واأ�ساف: تطّرقنا 

عملية  ذلك  يف  مبا  لبنان،  جنوب  يف  واليونيفيل  اللبناين 

 1701 القرار  ل�سمان تنفيذ  املبذولة  احلوار ال�سراتيجي واجلهود 

ال�سادر عن جمل�ش الأمن. اإن احلوار ال�سراتيجي اأمر حا�سم، 

منطقة  يف  اأكرب  م�سوؤوليات  اللبناين  اجلي�ش  حتّمل  حال  يف 

اجلي�ش  ولقائد  الوزير  ملعايل  اأّكدت  وقد  اليونيفيل.  عمليات 

ا�ستمرار الأمم املتحدة و�سركائنا يف املجتمع الدويل يف تقدمي 

الدعم للبنان، وهو اأمر اأّكده جمل�ش الأمن يف بيانه الأ�سبوع 

اللبناين  للجي�ش  الدعم  زيادة  اإىل  الدعوة  يف  �سن�ستمر  املا�سي. 

�سة وطنية فّعالة، من هنا �سرورة ح�سوله على  الذي نعتربه موؤ�سّ

جميع  يف  احليوية  مب�سوؤولياته  للقيام  الالزمة  التقنية  املوارد 

اأنحاء البالد.

زيارة ر�سمية
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زار الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون لبنان )24 اآذار املن�صرم(، حيث اأجرى عدة لقاءات 

مع امل�صوؤولني كان اآخرها يف وزارة الدفاع الوطني. رافق بان يف زيارته اإىل الريزة ممثلته اخلا�صة 

ا�صتقباله نائب رئي�ش  اللواء لوت�صيانو بورتولنو، وكان يف  اليونيفيل  لبنان �صيغريد كاغ، وقائد  يف 

قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  جانبه  واإىل  مقبل،  �صمري  الوطني  الدفاع  وزير  الوزراء  جمل�ش 

وكبار ال�صباط.

قهوجي  العماد  اجلي�ش  قائد  الدفاع يف ح�صور  وزير  بان كي مون يف مكتب  لقاء مع  وقد عقد 

وال�صيدة كاغ واللواء لوت�صيانو، و�صفراء الدول املانحة الذين قِدموا اإىل الوزارة قبيل و�صول الأمني 

العام )ممثلة عن الحتاد الأوروبي، �صفراء الوليات املتحدة الأمريكية، رو�صيا الحتادية، فرن�صا، 

اململكة املتحدة البيطانية، ال�صني، اإيطاليا، وممثل جامعة الدول العربية(.

الأمني العام للأمم 

املتحدة يف الريزة

تنويه بنجاح اجلي�ش 

ودعوة اإىل دعمه



ا�ستقباالت 

الوزير

العدد 6370

وزير الدفاع الوطني 

ي�صتقبل نظريه النم�صاوي

نظريه  مقبل  �سمري  الأ�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزي��ر  ا�ستقبل 

اأركان  رئي�ش  يرافقه  دو�سكوزيل  بير  هانز  ال�سيد  النم�ساوي 

قّوات الدفاع عثمار كومندا ووفد ع�سكري رفيع. جرى خالل اللقاء، البحث يف التطّورات الراهنة يف لبنان واملنطقة والعالقات 

الثنائية بن البلدين، اإ�سافة اإىل �سل�سلة موا�سيع اأبرزها دعم اجلي�ش اللبناين وامل�ساهمة يف معاجلة مو�سوع الالجئن.

ونّوه الوزير مقبل بالعالقة الوّدية بن لبنان والنم�سا التي ت�سارك يف قوات الأمم املتحدة العاملة يف اجلنوب.

من جهته، قال ال�سيد هانز: نحن نعي جيًدا مدى �سعوبة الو�سع يف لبنان يف ظّل اأزمة الالجئن، ل �سّيما اأن عددهم يكاد اأن 

يناهز ربع عدد اللبنانين.

... واملمثلة ال�صخ�صية للأمني العام للأمم املتحدة

... ووفًدا من جلنة الدفاع البملانية الإنكليزية

لالأمم  العام  لالأمن  ال�سخ�سّية  املمثلة  مقبل،  الوزير  التقى 

Cigrid Kaag، حيث كانت جولة  ال�سيدة  لبنان  املتحدة يف 

اأفق حول الأو�ساع الراهنة وموقف الأمم املتحدة من التطّورات 

لبنان،  يف  والأم��ن  لال�ستقرار  الداعمة  وم�ساعيها  احلا�سلة 

وجلهود املوؤ�س�سة الع�سكرية. 

واأعلن الوزير مقبل »اأن ال�سيدة Kaag اأبدت حر�سها ال�سديد 

على دعم اجلي�ش واهتمامها باإجراء الت�سالت الالزمة لتعزيز 

هجمات  و�سّد  التحديات  مواجهة  من  ومتكينه  �سموده 

الإرهابين«. 

الربملانية  ال��دف��اع  جلنة  م��ن  وف���ًدا  مقبل  ال��وزي��ر  وا�ستقبل 

�سفري  ح�سور  يف  وذل��ك  لوي�ش،  جوليان  برئا�سة  الإنكليزية 

.Hugo Shorter بريطانيا ال�سيد

الربيطانية  الع�سكرية  امل�ساعدات  يف  البحث  اللقاء  وتخّلل 

التنظيمات  �سّد  معركته  يف  مل�ساندته  اللبناين،  للجي�ش 

الإرهابية.

... ووفًدا رو�صًيا

اجتمع وزير الدفاع الوطني �سمري مقبل مع وفد من الهيئة 

احلكومية الرو�سية لت�سدير ال�سالح برئا�سة مدير عام �سركة 

رو�ش اأبارون اك�سبورت ال�سيد اأزياكن، وذلك يف ح�سور ال�سفري 

الرو�سي يف لبنان الك�سندر زا�سبيكن وامللحق الع�سكري يف 

ال�سفارة.

ل  ال��راه��ن،  الو�سع  الجتماع  خ��الل  مقبل  الوزير  عر�ش 

�سّيما ما يواجه لبنان وجي�سه من خماطر الإرهاب، وحاجات 

ال�سوري  النزوح  تبعات  اإىل  بالإ�سافة  ال�سياق،  هذا  يف  اجلي�ش 

له على  ل طاقة  ت�سّكل عبًئا كبرًيا  باتت  والتي  لبنان  اإىل 

حتّملها.

الع�سكري  بالتعاون  الهتمام  اأزياكن  ال�سيد  اأّكد  بدوره، 

موا�سيع  عّدة  هناك  اأن  اإىل  م�سرًيا  ورو�سيا،  لبنان  بن  الفّني 

تهّم اجلانبن ويف طليعتها مو�سوع حماربة الإرهاب، وم�سيًدا 

مبوقف لبنان وجي�سه املتقّدم يف هذا املجال.



... ووفًدا من جلنة الدفاع البملانية الإنكليزية
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رات مع �صفراء ... ويبحث يف التطورّ

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

ال�سفارة  باأعمال  القائم  ال��وزارة،  يف  مكتبه  يف  مقبل،  �سمري 

يف  البحث  جرى  وقد   .Richard Jones ال�سيد  الأمريكية 

الأو�ساع والتطّورات الراهنة على ال�سعيدين املحّلي والإقليمي، 

يتلّقاها  التي  الع�سكرية  وامل�ساعدات  اجلي�ش  دعم  ومو�سوع 

يف  يحتاجه  ما  �سّيما  ول  الأمريكية،  املّتحدة  الوليات  من 

الوقت احلا�سر لتاأمن �سموده وت�سّديه للهجمات الإرهابية.

 Emmanuel Bon وا�ستقبل الوزير مقبل �سفري فرن�سا ال�سيد

حول  البحث  وترّكز  ال�سفارة.  يف  الع�سكري  امللحق  يرافقه 

الوزير  وقال  واملنطقة.  لبنان  يف  وامل�ستجدات  الراهنة  الأو�ساع 

اأمن  بالده  دعم  اأّك��د   Bon ال�سفري  اإن  اللقاء:  عقب  مقبل 

لبنان وا�ستقراره.

اجلمهورية  �سفري  الوطني  الدفاع  وزي��ر  ا�ستقبل  كذلك، 

التون�سية ال�سيد حممد كرمي بوديل يف زيارة بروتوكولية. ومّت 

على  البلدين  بن  الثنائية  العالقات  يف  البحث  اللقاء  خالل 

املعلومات،  تبادل  جمال  ويف  والأمني،  الع�سكري  ال�سعيدين 

ال��دويل  امل�ستوين  على  الأمنية  ال��ت��ط��ّورات  اإىل  بالإ�سافة 

مع  مواجهات  من  تون�ش  �سهدته  ما  �سّيما  ول  والإقليمي، 

تنظيمات اإرهابية.

ىء اأع�صاء املجل�ش الع�صكري وزير الدفاع الوطني يبحث مع العماد قهوجي  �صوؤوًنا اأمنية ويهنرّ

العماد جان قهوجي يف مكتبه يف  الأ�ستاذ �سمري مقبل، قائد اجلي�ش  الوطني  الدفاع  وزير  الوزراء  زار دولة نائب رئي�ش جمل�ش 

الريزة، وبحث معه يف الأو�ساع الأمنية على احلدود ويف الداخل والتدابري املّتخذة حلفظ الأمن وال�ستقرار، بالإ�سافة اإىل بع�ش �سوؤون 

املوؤ�س�سة الع�سكرية الإدارية والتنظيمية.

ويف لقاء اآخر عقد يف مكتب العماد قائد اجلي�ش، يف ح�سور اأع�ساء املجل�ش الع�سكري، قّدم الوزير مقبل التهاين لالأع�ساء اجلدد 

مبنا�سبة تعيينهم يف وظائفهم اجلديدة وترقيتهم اإىل رتبة لواء.

وقد تطّرق البحث خالل اللقاء اإىل اأو�ساع اجلي�ش وموؤ�س�سات وزارة الدفاع الوطني، يف �سوء التحدّيات التي متّر بها البالد. ويف 

ختام اللقاء عقد املجل�ش الع�سكري اجتماعه الدوري الذي ح�سر الوزير مقبل جزًءا منه.

القائم

باأعمال 

ال�سفارة 

الأمريكية

ال�سفري

الفرن�سي

ال�سفري

التون�سي
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عبرّ وزير خارجية بريطانيا ال�صيد فيليب هاموند عن »تقديره الكبري 

لبنان  وحدة  على  واحلفاظ  الإرهاب  مكافحة  يف  اللبناين  اجلي�ش  لدور 

اللبناين  للجي�ش  الع�صكري  الدعم  من  املزيد  وجود  موؤكًدا  وا�صتقراره«، 

ملراقبة احلدود اللبنانية و�صبطها.

كلم وزير اخلارجية هاموند جاء خلل زيارة قام بها اإىل لبنان )31 

اآذار املن�صرم(، رافقه فيها القائم باأعمال ال�صفارة البيطانية.

ا�صتهلرّ الوزير هاموند زيارته باجتماع مع قائد اجلي�ش يف الريزة، اأعقب 

ات اخلا�صة يف حامات، ومن  ذلك ح�صور متارين قتالية يف مدر�صة القورّ

ثمرّ لقاءات مع رئي�صي جمل�ش النواب واحلكومة ووزير اخلارجية. 

يف خلل لقائه 

العماد قهوجي

وزير خارجية بريطانيا:

تقديرنا كبري لدور اجلي�ش 

اللبناين يف مكافحة الإرهاب

يف وزارة الدفاع

يف وزارة الدفاع الوطني - الريزة، عر�ش 

هاموند  ال�سيد  الربيطاين  اخلارجية  وزير 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  مع 

واملنطقة.  لبنان  يف  العامة  الأو���س��اع 

للجي�ش  الربيطانية  امل�ساعدات  وبرنامج 

منها  يتعّلق  م��ا  ا  خ�سو�سً اللبناين، 

اجلي�ش مبعدات  وحدات  بع�ش  بتجهيز 

مراقبة متطّورة، ل�سبط احلدود ال�سمالية 

التعديات  م��ن  وحمايتها  وال�سرقية، 

والتهريب  الت�سّلل  واأع��م��ال  الإرهابية 

بالجتاهن.

تقديره  عن  هاموند  الوزير  اأع��رب  وقد 

ال��ك��ب��ري ل����دور اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين يف 

على  واحل��ف��اظ  الإره����اب،  مكافحة 

الأمن وال�ستقرار، موؤكًدا التزام �سلطات 

بالده موا�سلة الدعم الع�سكري له.

بدوره، �سكر العماد قهوجي ال�سلطات 

الربيطانية على امل�ساعدات املهمة التي 

 19.8 قيمتها  والبالغة  للجي�ش،  قّدمتها 

ثالث  خ��الل  ا�سرليني  جينه  مليون 

�سنوات.

يف مدر�صة القوات اخلا�صة

هاموند  الوزير  توّجه  الجتماع،  عقب 

برفقة مدير العمليات يف اجلي�ش العميد 

الركن زياد احلم�سي اإىل مدر�سة القوات 

اخلا�سة يف حامات، حيث ح�سرا متارين 

من  وح��دة  نّفذتها  متنّوعة،  قتالية 

اجلي�ش باإ�سراف فريق تدريب بريطاين. 





اإ�ستقباالت 

القائد
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العماد قهوجي  ي�صتقبل عدًدا من ال�صفراء

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

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

 Richard العقيد  الأمريكي  الدفاع  ملحق  يرافقه   ،Jones
التعاون  وعالقات  العامة  الأو�ساع  البحث  وتناول   ،J.Quirk

بن جي�سي البلدين.

ال�سيد  بيالرو�سيا  جمهورية  �سفري  اجلي�ش  قائد  وا�ستقبل 

باك�ستان  جمهورية  و�سفري   ،Alexander Ponomatev
ال�سيد Aftab Ahmad Kawkar، وبحث معهما يف العالقات 

الثنائية والأو�ساع العامة يف لبنان واملنطقة.

... واملمثلة ال�صخ�صية 

للأمني العام للأمم املتحدة 

العام  لالأمن  ال�سخ�سية  املمثلة  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل 

الأو�ساع  Cigrid Kaag، وعر�ش معها  ال�سيدة  املتحدة  لالأمم 

يف لبنان واملنطقة.

القائم باأعمال ال�سفارة الأمريكية

�سفري جمهورية باك�ستان�سفري جمهورية بيلرو�سيا



اإ�ستقباالت 

القائد

العدد 12370

... ووفًدا نيابًيا بريطانًيا

وفًدا  اجلي�ش،  قائد  ا�ستقبل 

برئا�سة  الربيطاين  العموم  جمل�ش  يف  الدفاع  جلنة  من  نيابًيا 

العامة  الأو���س��اع  البحث  وتناول   .Julien Lewis الدكتور 

متابعة  ا  خ�سو�سً البلدين،  جي�سي  بن  الثنائية  والعالقات 

برنامج امل�ساعدات الربيطانية للجي�ش اللبناين، لتعزيز قدراته 

الدفاعية والأمنية.

... ووفًدا فرن�صًيا 

يف  الدفاع  للجنة  العام  الأمن  اجلي�ش،  قائد  العماد  ا�ستقبل 

ح�سور  يف   ،Gwendal Rouillard النائب  الفرن�سي  الربملان 

امللحق الع�سكري العقيد Christian Herrou، وجرى البحث 

اجلي�سن  بن  التعاون  وعالقات  لبنان  يف  العامة  الأو�ساع  يف 

الفرن�سية  الوحدة  مهمة  اإىل  بالإ�سافة  والفرن�سي،  اللبناين 

العاملة �سمن قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

ووفوًدا ع�صكرية اأجنبية
اخلا�سة  القوات  قائد  قهوجي،  العماد  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

على   Darsie Rogers اللواء  الأمريكية  الو�سطى  القيادة  يف 

راأ�ش وفد مرافق، يف ح�سور القائم باأعمال ال�سفارة الأمريكية 

ال�سيد Richard Jones. وبحث املجتمعون يف عالقات التعاون 

املقّررة  الأمريكية  امل�ساعدات  برنامج  ومتابعة  بن اجلي�سن، 

التحديات  �سوء  يف  املطلوبة  واحل��اج��ات  اللبناين،  للجي�ش 

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

الفريق  الإيطالية  الربّية  القوات  قائد  قهوجي  العماد  والتقى 

يف  البحث  وج��رى  مرافق،  وفد  راأ���ش  على   Errico Danilo
العالقات الثنائية بن جي�سي البلدين و�سبل تعزيزها، ومهمات 

الوحدة الإيطالية العاملة يف جنوب لبنان.

كذلك، اجتمع العماد قهوجي بامللحق الع�سكري الرو�سي 

اللواء Ravil Kurmashov، وبحث معه يف العالقات الثنائية. قائد القوات اخلا�سة يف القيادة الو�سطى الأمريكية

امللحق الع�سكري الرو�سيقائد القوات الربّية الإيطالية
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اًبا ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش النّواب ال�سادة: بهية احلريري، اأنطوان زهرا، زياد القادري وهادي حبي�ش. وقد تناول ... ونورّ

البحث الأو�ساع الراهنة واآخر امل�ستجدات يف خمتلف املناطق.

النائب 

بهية 

احلريري

النائب 

اأنطوان 

زهرا

رئي�س 

الرابطة 

ال�سريانية

النائب 

هادي 

حبي�س

رئي�س 

املجل�س 

البلدي 

ملدينة 

جبيل

النائب 

زياد 

القادري

وفد من 

جمعية 

»مًعا لغٍد 

اأف�سل«

... ووفوًدا 

راأ�ش  على  عيا�ش  اأبو  اإينا�ش  ال�سيدة  قهوجي  العماد  ا�ستقبل 

وفٍد من جمعية »مًعا لغٍد اأف�سل«، وال�سيد مي�سال �ساهر رئي�ش 

مع  ت�سامنها  على  اجلمعية  اجلي�ش  قائد  �سكر  وقد   .Biaf
الع�سكرين من ذوي الحتياجات اخلا�سة، ل �سّيما مبادرتها 

اإىل اإجراء عمليات جراحية وتاأمن اأطراف اإ�سطناعية للعديد 

منهم.

منجد  الدكتور  بجهود  الإط��ار،  هذا  يف  قهوجي  العماد  ونّوه 

املدّر�ش الذي اأجرى يف م�ست�سفى امل�سرق، عمليات زرع اأرجل اآلية 

متطّورة لعدد من الع�سكرين امل�سابن. وتعترب هذه العمليات، 

الثالثة من نوعها على �سعيد جيو�ش العامل، بعد اإجرائها يف 

اجلي�سن الربيطاين والأمريكي.

حبيب  ال�سيد  ال�سريانية  الرابطة  رئي�ش  اجلي�ش  قائد  والتقى 

افرام، وا�ستعر�ش معه �سوؤوًنا عامة.

ومن زوار العماد قهوجي، رئي�ش املجل�ش البلدي ملدينة جبيل 

ال�سيد زياد حّواط، الذي اأعرب عن �سكره اجلي�ش الذي �ساهم 

يف امل�ساريع الإمنائية العائدة ملدينة جبيل وجوارها.







ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان

العدد 16370

الت�صليح والتدريب والتعاون الأكادميي 

يف لقاءات رئي�ش الأركان

�سلمان،  وليد  ال��رك��ن  ال��ل��واء  الأرك���ان  رئي�ش  ا�ستقبل 

ال�سيد  بيالرو�سيا  جمهورية  �سفري  ال���ريزة،  يف  مكتبه  يف 

البحث  وجرى  مرافق،  وفد  مع   Aleksander Ponomarev
يف �سبل التعاون وال�ستفادة من خربات ال�سناعات الع�سكرية 

يف بيال رو�سيا.

الأوروبية  للمنظمة  العام  الأمن  الأركان  رئي�ش  وا�ستقبل 

لالأمن واملعلومات ال�سفري هيثم اأبو �سعيد.

كما التقى وفًدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعهد 

النووية  باملواد  املتعّلقة  والدفاعية  القانونية  احلماية  مهّمات 

وفد

فرن�سي

�سفري 

جمهورية 

بيلرو�سيا

الأمني العام 

للمنظمة 

الأوروبية 

للأمن 

واملعلومات

وفد من 

الوكالة 

الدولية 

للطاقة 

الذرية

امللحق 

الع�سكري 

الرو�سي

الأملانية.  الدفاع  ل��وزارة  التابع  والكيميائية،  والبيولوجية 

 Dictrich املقدم  الأملاين  الع�سكري  امللحق  الوفد  رافق  وقد 

املن�سق   – الذرية  للطاقة  اللبنانية  الهيئة  ومدير   ،Jensch
الكيميائية  امل���واد  خم��اط��ر  م��ن  احل��د  ل��ربن��ام��ج  ال��وط��ن��ي 

جانب  اإىل  الن�سويل،  ب��الل  الدكتور  والنووية  وال�سعاعية 

ممثلن عن مكتب رئي�ش جمل�ش الوزراء.

من  ب�سرية  ك��وادر  تدريب  مو�سوع  اللقاء  خ��الل  نوق�ش 

واملجابهة  الرد  كيفّية  على  املعنّية،  الوزارات  وبع�ش  اجلي�ش 

يف حالت الطوارئ.

�سّم  فرن�سي  بوفٍد  �سلمان  الركن  اللواء  اجتمع  كذلك، 

جامعات  عّدة  يف  ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق  كّليات  عمداء 

ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق  كّلية  عميد  ح�سور  يف  فرن�سية، 

والإدارية يف اجلامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب.

املذكورة  الكّليات  بن  التعاون  �سبل  يف  املجتمعون  بحث 

بن  ال��ب��ّن��اء  ب��ال��ت��ع��اون  تنويه  وك���ان  ال��ل��ب��ن��اين،  واجل��ي�����ش 

يف  املا�سر  اإطالق  بعد  �سّيما  ل  اللبنانية،  واجلامعة  اجلي�ش 

يف  ال�سراتيجية  والدرا�سات  البحوث  مركز  يف  ال�سراتيجية 

اجلي�ش.

ا امللحق الع�سكري الرو�سي  والتقى اللواء الركن �سلمان اأي�سً

اللواء Ravil Kurmashov، يف زيارة وداعية مبنا�سبة مغادرته 

لبنان.
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النائب 

الوليد 

�سكرية

النائب 

خالد 

زهرمان

الوزير 

ال�سابق 

ناجي 

الب�ستاين

النائب 

اأمني 

وهبه

وفد من 

مدينة 

ال�سويفات

النائب 

فادي 

الهرب

النائب 

اأنطوان 

�سعد

النائب 

ال�سابق 

طلل 

املرعبي

كذلك، ا�ستقبل رئي�ش الأركان النّواب ال�سادة: اأمن وهبه، 

زهرمان،  خالد  الهرب،  فادي  �سعد،  اأنطوان  �سكرية،  الوليد 

وبحث معهم يف الأو�ساع العامة.

الب�ستاين،  ناجي  ال�سابق  الوزير  الأرك��ان،  رئي�ش  زّوار  ومن 

النائب ال�سابق طالل املرعبي، والأب اليا�ش كرم مع وفد من 

ال�سويفات. مدينة 







تقدميات

اإعداد:

نينا عقل خليل

العدد 20370

من  ع�سكرية  طوافات  ثالث  اللبناين  اجلي�ش  ت�سّلم  ملنا�سبة 

الأمريكية  امل�ساعدات  برنامج  اإطار  يف   ،»HUEY II« طراز 

املقّررة للجي�ش، اأقيم احتفال يف قاعدة بريوت اجلوية، ح�سره 

ال�سفري ريت�سارد جونز ونائب  ال�سفارة الأمريكية  باأعمال  القائم 

ممثالاً  كرجيان  مانويل  الركن  العميد  للتجهيز  الأركان  رئي�ش 

قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، وعدد من ال�سباط اللبنانيني 

والأمريكيني واإعالميون.

ثالث طّوافات 

HUEY II اأمريكية 
لدعم قدرات اجلي�ش

جونز: دعمنا للجي�ش 

اللبناين التزام طويل الأمد 

وثقتنا به مطلقة

قيادة اجلي�ش: م�ساعدة 

ا ا ومعنوياً قّيمة ع�سكرياً

ال�سفري جونز

عزم  جونز  ال�سفري  اأّكد  االحتفال،  خالل 

امل�ساعدات  تقدمي  موا�سلة  على  بللالده 

يف  ي�سهم  مبا  اللبناين،  للجي�ش  النوعّية 

تعزيز قدراته القتالية للحفاظ على ا�ستقرار 

لبنان، م�سدًدا على اأهمية ال�سراكة القائمة 

بني البلدين ال�سديقني.

من  باأكرث  الهبة  هذه  قيمة  تقّدر  وقللال: 

اأمريكا  التزام  يثبت  وهذا  دوالر،  مليون   26

اجلي�ش  قللللدرات  حتللديللث  دعلللم  امل�ستمّر 

اجلوية، وحت�سني قدرته على نقل التعزيزات 

مناطق  اإىل  وكفاءة  ب�سرعة  الع�سكرية 

�سد  معركته  دعم  وبالتايل  احلدود،  طول  على  البعيدة  التوّتر 

اإ�سافة  مع  اأّنه  اإىل  جونز  لفت  كما  واملتطّرفني.  االإرهابيني 

اأ�سطوله اجلوي، يكون اجلي�ش قد  اإىل  الثالث  الطائرات  هذه 

امتلك ت�سع مروحيات HUEY II، متعددة املهمات، قّدمتها 

جميعها الواليات املتحدة.

فري االأمريكي على اأنه لدى اجلي�ش اللبناين »الدعم  و�سّدد ال�سّ

اللبنانية،  االأرا�سي  الوحيد عن  املدافع  الذي يحتاجه ليكون 

هذا  الإبطاء  خطط  اأي  لدينا  ولي�ش  االأمللد.  طويل  التزام  وهذا 

االآونة  يف  اأمريكا  �سّلمت  وقد  تغيريه.  اأو  الدعم  من  امل�ستوى 

ذات  اللبناين  الطائرات  الأ�سطول  اإ�سايف  اأ�سلحة  نظام  االأخرية 

االأجنحة الثابتة، ف�ساًل عن مزيج من الذخرية كان اجلي�ش 

اللبناين قد طلبها«.

 – اللبنانية  االأمنّية  العالقة  اأن  اإىل  جونز  ال�سيد  ولفت 

وذلك  اليوم،  عليه  هي  مّما  اأقوى  اأبًدا  تكن  مل  االأمريكية 

ب�سبب اأ�س�سها املتينة القائمة على ال�سراكة والقيم امل�سرتكة. 

والواليات املّتحدة االأمريكية لديها ثقة مطلقة بالتزام اجلي�ش 

التهديدات  و�سعبه �سّد  لبنان  الدفاع عن  وقدرته على  وعزمه 

االأ�سلحة  االأمريكي  ال�سعب  يوّفر  ال�سبب  لهذا  االإرهابّية، 
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الدفاع  والذخائر ب�سكل عاجل. وقال: »فيما يوا�سل اجلي�ش 

موا�سلة  يف  اأمريكا  على  االعتماد  ميكنكم  لبنان،  عن 

دعم احتياجاته«.

يف  املمّيزة  اللبناين  اجلي�ش  بل»جهود  منّوًها  جونز  وختم 

قائاًل:  لبنان  جلنود  التحّية  وموّجًها  االإرهللاب«،  مكافحة 

اإبقاء  على  يعملون  الذين  ال�سجعان  والن�ساء  الرجال  »اأنتم 

لبنان م�ستقًرا واآمًنا، من التهديدات اخلارجية املتطّرفة يومًيا. 

االأغلى  الثمن  لدفع  ا�ستعدادكم  وتكراًرا  مراًرا  اأظهرمت  وقد 

التعزية  جونز  ال�سفري  وقّدم  وطنكم«.  عن  الدفاع  اأجل  من 

املعارك  خالل  ال�سهر  هذا  الع�سكريني  من  اثنني  با�ست�سهاد 

مع االإرهابيني.

ممثل قائد اجلي�ش

بدوره، توّجه العميد الركن كرجيان بال�سكر اإىل ال�سلطات 

االأمريكّية، م�سرًيا اإىل اأن »هذه امل�ساعدة الع�سكرية القّيمة، 

والتزامها  اللبناين،  باجلي�ش  املتحدة  الواليات  ثقة  عن  تعّب 

القوي موا�سلة دعمه على خمتلف ال�سعد«.

من  االأمريكية  املتحدة  الواليات  توؤّكد  اأخرى،  »مّرة  وقال: 

خالل هذه امل�ساعدات القّيمة، بعد �سل�سلة من امل�ساعدات يف 

جماالت الت�سليح والتدريب واللوج�ستّية، التزامها القوي دعم 

اجلي�ش اللبناين، وتعزيز قدراته القتالية، ومتابعة هذا الدعم يف 

امل�ستقبل بكل زخم وفعالية.

ويف املقابل، توؤكد قيادة اجلي�ش اأن اأهمّية هذه امل�ساعدة التي 

املتوا�سلة،  االأمريكية  امل�ساعدات  برنامج  اإطار  يف  نت�سّلمها، 

على  ا  اأي�سً بل  فح�سب،  الع�سكرية  قيمتها  على  تقت�سر  ال 

املتحدة  الللواليللات  ك  مت�سّ عن  تعّب  التي  املعنوية  قيمتها 

واإميانها  بلبنان،  جتمعها  التي  ال�سداقة  بعالقة  االأمريكية 

الرا�سخ بدور اجلي�ش اللبناين ك�سمانة حقيقية ل�سيادة الوطن 

وحريته وا�ستقالله«.

وتابع: »اإن لبنان يواجه يف هذه املرحلة الدقيقة من تاريخه 

زمننا  يف  بات  الذي  االإرهللاب  وهو  اأال  خطورة،  االأعللداء  اأكرث 

احلا�سر، ي�سّكل تهديًدا �ساماًل ل�سعوب العامل قاطبة، �سواء يف 

اأمنها وا�ستقرارها، اأو يف اأمناط حياتها وثقافاتها، وذلك بفعل 

لالأ�سلحة  وامتالكه  اإجرامه،  اأ�ساليب  وتنّوع  حجمه  ع  تو�سّ

والتقنيات احلديثة«.

اأبعاد هذا  البداية،  اللبناين منذ  اأدرك اجلي�ش  واأ�ساف: »لقد 

احل�سارية،  ور�سالته  الوطن  اأمن  على  تاأثريه  وج�سامة  اخلطر 

الت�سحيات  مقّدًما  وقللوة،  حزم  بكل  مواجهته  اإىل  ف�سارع 

للدعم  كان  اأّنه  فيه،  �سّك  ال  ومّما  ذلك،  �سبيل  يف  اجل�سام 

وال  اللبناين  للجي�ش  االأمريكية  املتحدة  الواليات  قّدمته  الذي 

وبالتايل  القتالية،  جهوزيته  م�ستوى  رفع  يف  ا  مهمًّ دوًرا  تزال، 

االنت�سار  وحتقيق  االإرهابية  التنظيمات  مواجهة  على  قدرته 

عليها«.

قائد  با�سم  كرجيان،  الركن  العميد  توّجه  اخلتام،  ويف 

املتحدة  الللواليللات  اإىل  واالمللتللنللان  ال�سكر  بخال�ش  اجلي�ش 

ا. كما �سكر ال�سفري جونز  االأمريكية حكومة و�سعًبا وجي�سً

احلثيثة  اجلهود  وبذل  اجلي�ش،  باأو�ساع  الدائم  اهتمامه  على 

مل�ساعدته، ال �سّيما هذه امل�ساعدة املتمّثلة بالطوافات.







مقابلة

اإعداد:

رميا �سليم �سوميط

العدد 24370

�سفري ا�سرتاليا يف لبنان 

عن مهمته املثرية لالهتمام 

واحلافلة بالتحديات:

ا اأ�سبه مبعجزة  بقاء لبنان قوياً

نثّمن عمل اجلي�ش و�سن�ستمر يف دعمه

اأكرث  تاريخية متينة بداأت منذ  واأ�سرتاليا عالقات  لبنان  بني 

من مئة عام مع بداية الهجرة اللبنانية اإىل بالد الله الوا�سعة، 

وا�ستمرت خالل احلرب العاملية الثانية حني �ساهمت القوات 

زالت  ما  وهي  لبنان،  على  احلرب  اآثار  من  للحٍد  الأ�سرتالية 

يف منو مطرد حيث يتجاوز عدد 

اأ�سرتاليا  يف  املقيمني  اللبنانيني 

يف  �سخ�ش،  األف  املئتي  ا  حالياً

ح��واىل  لبنان  يح�سن  ح��ني 

ع�سرين األف اأ�سرتايل.

ودور  البلدين،  بني  العالقات 

اإىل التعاون بني احلكومة  اإ�سافة  اأ�سرتاليا،  اجلالية اللبنانية يف 

ملجلة  حديث  حمور  كانت  اللبناين،  واجلي�ش  الأ�سرتالية 

اجلي�ش مع ال�سفري الأ�سرتايل يف لبنان ال�سيد غلني مايلز.

ا�ستمتع بوجودي هنا

عن  لكم  نعرب  ال�سفري  �سعادة  بداية،   •
عن  حتدّثونا  اأن  ونتمنى  اللقاء  بهذا  �سرورنا 

لبنان  يف  تتولونها  التي  املهمة  حيال  �سعوركم 

وعن انطباعاتكم عن بلدنا وجي�سنا؟

اأُعنينَّ  اأن  - لقد كان �سرًفا عظيًما يل 

يف  �سيما  وال  لبنان،  يف  الأ�سرتاليا  �سفرًيا 

�سوء العالقات القوية واملتينة بني بلدينا. 

ما  �سرعان  لبنان،  اإىل  املرء  ي�سل  عندما 

اأّن هذا البلد يزخر بالكثري،  يكت�سف 

رة،  اإىل ثقافته املتجذِّ من تاريخه العريق 

اللذيذ.  وطللعللاملله  اخلللالبللة  فطبيعته 

مثرًيا  فيه  العمل  اأجللد  وكدبلوما�سي، 

لالهتمام وحافاًل بالتحديات. 

ال  هنا،  بوجودي  اأ�ستمتع  الللواقللع،  يف 

يجهلها  اأماكن  يف  اأجتّول  واأنني  �سيما 

ال�ساحل  زرت  لقد  اللبنانيني.  بع�ش 

اإىل  ال�سمال  اأق�سى  من  وتنّقلت  واجلبل 

ذهبت  واأينما  والبقاع.  اجلنوب  اأق�سى 

تطالعني طبيعة لبنان ال�ساحرة واخلاّلبة 

لبنان  جللبللال  اإىل  الللبللقللاع  �سهل  مللن 

اأ�سرتاليا.  يف  اإليها  نفتقر  التي  ال�ساهقة 

اأما بريوت، فهي واحدة من املدن االأكرث 

اأنا  باحلياة.  ا  نب�سً

بالعي�ش  حمظوظ 

حتت�سنه  ملا  فيها 

ملللللن ملل�للسللاحللة 

ومو�سيقية  فنية 

رين كثرًيا مبوطني.  تذكِّ

قدرة لبنان على ال�سمود ا�ستثنائية

للا هلللو  قللدرتلله  للز  لللبللنللان اأيلل�للسً مللا ميلليِّ

خ�سم  يف  ال�سمود  على  اال�ستثنائية 

يع�سف  اللللذي  االإقللللليللمللي  اال�للسللطللراب 

وبقاء  �سوريا.  يف  �سيما  وال  باملنطقة، 

العبء  مللن  الللرغللم  على  قللوًيللا  لبنان 

مبعجزة:  اأ�سبه  حتته  يرزح  الذي  الهائل 

االإع�سار،  اليوم جزيرة هادئة يف عني  اإّنه 

لوزيرة  و�سبق  لالأ�سرتاليني.  اأقوله  ما  وهذا 

اأ�للسللادت  اأن  بي�سوب  جللويل  خارجيتنا 

بكرم اللبنانّيني و�سالبتهم، واأنا يف هذه 

املنا�سبة اأ�سّم �سوتي اإىل �سوتها. 

اأراه  اللبناين،  باجلي�ش  يتعّلق  ما  يف 

عالية  درجة  على  �سة  موؤ�سّ عامة  ب�سورة 

من احلرفية واملهنية واالن�سباط، ت�سطلع 

ا�ستقرار  �سمان  يف  جًدا  وقوي  حيوي  بدور 

اجلي�ش  اأّن  ا  اأي�سً اأراه  وما  واأمنه.  لبنان 

�سة التي ي�سع فيها اللبنانيون  ل املوؤ�سّ ميثِّ

اأ�سرتاليا ثقتهم. فقبل  واأبناء اجلالية يف 

اجلالية  اأبناء  التقيُت  لبنان،  اإىل  قدومي 

يف اأ�سرتاليا الذين اأبدوا ثقتهم باجلي�ش. 

والف�سل يف ذلك يعود اإىل عنا�سر اجلي�ش 

و�سباطه. كما زرُت يف لبنان وحدات من 

اآخرها فوجا احلدود البي  اجلي�ش كان 

الذي  العمل  م�سقة  ومل�سُت  والثاين،  االأول 

يقوم به الع�سكريون يف حماية لبنان. 

روابط قوية

بعيد.  زمن  اإىل  بلَدْينا  بني  العالقات  تعود   •
كيف تنظرون اإىل هذه العالقات؟ 

ا  اأيًّ - عادًة ما تقوم العالقات الثنائية، 

كانت، على عمق الروابط بني ال�سعبني 

ومداها. وهذا ما ينطبق، حل�سن احلظ، 

اليوم  اأ�سرتاليا  يف  ولبنان.  اأ�سرتاليا  على 



األف   200 عن  يقّل  ال  ما  قوامها  جالية 

علًما  لبناين،  اأ�سل  من  ٍر  متحدِّ �سخ�ش 

بل400  الرقم  رون هذا  اأبناء اجلالية يقدِّ اأّن 

اأ�سرتايل  األف   20 اإىل  باالإ�سافة  هذا  األف. 

يعي�سون هنا يف لبنان. وهذه الروابط بني 

دور  اأما  للعالقة.  ك  املحرِّ هي  ال�سعبني 

على  فيقت�سر  وال�سفارات  احلكومات 

منحها القلب والقالب. وهذا بال�سبط ما 

نقوم به يف ال�سفارة، وال �سيما على م�ستوى 

واال�ستثمارات  التجارية  العالقات  بناء 

و�سل حجم   ،2014 العام  ففي  وتو�سيعها. 

 58 اإىل  البلدين  بني  التجاري  التبادل 

العالقات  يفي  ال  رقم  وهو  دوالر،  مليون 

واأ�سرتاليا حّقها، الأّن  الثنائية بني لبنان 

معظم عمليات اإعادة الت�سدير تتم عب 

االأرقللام.  ت�سملها  ال  وبالتايل  اخلليج، 

اأجود  تقدم  كثرية  مطاعم  اأّن  اأعللرف 

اأ�سرتاليا.  من  امل�ستوردة  اللحوم  اأنللواع 

كما قيل يل اإّن القمح الذي ُي�ستعمل يف 

ا من اأ�سرتاليا،  �سنع املنقو�سة م�ستورد اأي�سً

املنتجات  ي�سرتون  كللرًثا  اأّن  يعني  ما 

االأ�سرتالية من دون علمهم.

من  بالكثري  االآخللر  هو  يزخر  ولبنان 

امل�ساعب  من  الرغم  على  العمل  فر�ش 

على  والدليل  يواجهها.  التي  ال�سيا�سية 

بداأت  اأ�سرتالية  �سركاٍت  عّدة  اأّن  ذلك 

تقتن�ش هذه الفر�ش. 

اللبنانّيني  مع ذلك، ال يعي كرٌث من 

ملله  تللقللدِّ اأن  الأ�للسللرتاللليللا  ميللكللن  ملللا 

جمال  يف  عاملًيا  رائللدة  فاأ�سرتاليا  لهم. 

والتعليم،  والزراعية،  التجارية،  االأعمال 

الللرثوات.  واإدارة  والتعدين،  وال�سياحة، 

منقطع  غري  منللًوا  حققت  اأنها  كما 

بذلك  لتكون  عللاًمللا،   24 مللدى  على 

التعاون  منظمة  �سمن  الوحيدة  الدولة 

ل مثل هذا  االقت�سادي والتنمية التي ت�سجِّ

اأ�سرتاليا  احتلت   ،2014 العام  ويف  االأداء. 

املرتبة اخلام�سة عاملًيا من حيث الناجت 

يف  الللواحللد،  للفرد  االإجللمللايل  املحلي 

الثانية  املرتبة  يف  هو  اقت�سادها  اأّن  حني 

اإىل مزيٍد من هذه  ع�سرة عاملًيا. نتطّلع 

مع  تعاوننا  ياأتي  هنا  ومن  اال�ستثمارات 

وغرفة  لبنان  يف  والزراعة  التجارة  غرفة 

التجارة اللبنانية االأ�سرتالية.

بناء العالقات وتطويرها

لبنان  بني  حمتمل  زراعي  تعاون  من  هل   •
واأ�سرتاليا يف املدى القريب؟

- ال عالقة مبا�سرة على م�ستوى االأعمال 

التجارية الزراعية. فهذه ال�سناعة كبرية 

نتحدث  نحن  وممكننة.  اأ�سرتاليا  يف 

�سمال  يف  لبنان  بحجم  مزارع  عن  هنا 

اأ�سرتاليا. اإًذا، حجم هذه ال�سناعة كبري. 

م الدعم وهذا  مع ذلك، ميكننا اأن نقدِّ

ما نتطّلع اإليه مع ال�سلطات اللبنانية. 

ملناق�سة  مللراًرا  الزراعة  وزير  التقيُت  لقد 

اال�ستثمارات املحتملة، �سواء من جانب 

لبنانية  اأو  لبنان  يف  اأ�سرتالية  �سركات 

العالقات  لبناء  مهم  فهذا  اأ�سرتاليا.  يف 

االأفكار  تبادل  اأ�سا�ش  على  وتطويرها 

والتدريب واملعرفة. 

اللبنانيون يف اأ�سرتاليا

• بداأت هجرة اللبنانّيني اإىل اأ�سرتاليا يف اأواخر 
مراحل  خالل  وتوا�سلت  ع�سر  التا�سع  القرن 

تنظرون  كيف  الع�سرين.  القرن  من  خمتلفة 

اإىل اجلالية اللبنانية يف بالدكم؟

اللبنانية  االأ�للسللرتاللليللة-  اجلللاللليللة   -

لبناين  اأّول  و�سل  وقد  عة.  ومتنوِّ عريقة 

يعني  ما  عللاًمللا،   150 منذ  اأ�سرتاليا  اإىل 

قدمي  اأ�سرتاليا  يف  اللبناين  الللوجللود  اأّن 

الزمن.  اإىل فرتة طويلة من  العهد ويعود 

متثيل  اأف�سل  لة  مُمثنَّ اللبنانية  واجلالية 

من  ها،  كلِّ واملللجللاالت  القطاعات  يف 

والريا�سة  فالطب  االأعمال  اإىل  التعليم 

يف  دة  املتعدِّ اإ�سهاماتها  ولها  والثقافة 

بناء  وقد �ساعدت يف  االأ�سرتايل،  املجتمع 

اأ�سرتاليا التي نعرفها اليوم. 

خري  كانت  التي  البارزة  االأ�سماء  ومن 

االأ�سرتالية،  اللبنانية  للجالية  ل  ممثِّ

من�سب  تبواأت  التي  ب�سري  مللاري  اأذكللر 

حاكمة والية نيو �ساوث ويلز الأربعة ع�سر 

عاًما حتى العام 2014، لتكون بذلك اأّول 

من تبواأً هذا املن�سب لهذه الفرتة. كما 

اأذكر مايكل �سيخا مدّرب فريق واالبيز 

والبوف�سورة  الوطنية،  الركبي  بطولة  يف 

فاديا غ�سني التي فازت للتو بجائزة اإمراأة 

عن  ويلز  �ساوث  نيو  والية  يف   2016 العام 

االأ�سرتالية-  املوؤ�س�سة  اإطالق  يف  عملها 

م منحا للطالب.  اللبنانية التي تقدِّ
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اأخللرى  اأمثلة  عللن  عّينة  جمللرد  هللذه 

عادت  اأ�سرتالّيني  لبنانّيني-  من  �ساطعة 

على  مبنافع  ملجتمعهم  خدماتهم 

بلدينا. 

م�ساعدات للجي�ش اللبناين

بني  والتعاون  ال�سداقة  عالقات  بف�سل   •
م�سكورة  اأ�سرتاليا  قدمت  وجي�سينا،  بلدينا 

حتدثونا  اأن  لكم  هل  للبنان.  م�ساعدات 

ذلك  يف  مبا  امل�ساعدات،  هذه  عن  بالتف�سيل 

يف  ال�سالم  حفظ  يف  اأ�سرتالية  قوات  م�ساركة 

اللبناين،  للجي�ش  هبات  تقدمي  لبنان،  جنوب 

وتوفري فر�ش تدريب لعنا�سره يف ا�سرتاليا؟

العام  من  الثاين  كانون  يف  �سررُت   -

اللبناين،  اجللليلل�للش  بت�سليم  اجلللللاري 

رزمة م�ساعدات  اأ�سرتاليا،  وبالنيابة عن 

لطوافات  غيار  قطع  قوامها  ع�سكرية 

 1.6 ناهزت  بقيمة   UH-1H طراز  من 

مليون دوالر اأ�سرتايل. 

من املتوقع اأن ت�ساعد قطع الغيار هذه 

اأ�سا�سًيا  جللزًءا  ل  ت�سكِّ التي  الطوافات، 

من قدرة لبنان على �سمان اأمن حدوده. 

املهم  من  اإّنه  قلُت  الت�سليم،  حفل  ويف 

للجندي الذي يكون يف اأو�ساع �سعبة ويف 

معركة دائمة مع االإرهابيني يف اجلانب 

�ُسينقل  اأّنه  يعرف  اأن  االآخر من احلدود، 

اإ�سابته.  حال  يف  �سريًعا  امل�ست�سفى  اإىل 

طوافة،  بوا�سطة  اإاّل  يتحقق  ال  ما  وهذا 

امل�ساعللدة  اأهميللة  تاأتللي  هنا  ومللن 

التللي قّدمناهللا. نحلن نفخللر بدعمنللا 

اجليلل�ش وقواتلله. 

الدفاعية  الللعللالقللة  تللوّفللر  ذللللك،  اإىل 

تدريب  ولبنان،  اأ�سرتاليا  بني  القائمة 

اأ�سرتاليا.  اللبناين يف  �سباط من اجلي�ش 

اأربعة  اأ�سرتاليا  دّربللت   ،2015 العام  ففي 

البحث  جملللال  يف  لللبللنللانللّيللني  �للسللبللاط 

والتحليل الع�سكري و�سالمللة الطيللران 

والقانللون الع�سكللري. هللذا مللع العلللم 

اأّي  اإىل اقتنللا�ش  اأّننللا ن�سعللى جاهديللن 

فر�ش اأخللرى متاحللة لتبللادل املعلومللات 

والتدريللب امل�ستللرك. 

وعلى نطاق اأ�سمل، تن�سر اأ�سرتاليا حالًيا 

االأ�سرتالية  الدفاع  قوات  من  عن�سًرا   12

�سمن  لبنان  وجنوب  اجلوالن  ه�سبة  يف 

قوات هيئة االأمم املتحدة ملراقبة الهدنة 

ال�سالم  التزامنا  اإىل  ر  يوؤ�سِّ ما  )اأنت�سو(، 

واال�ستقللرار يف منطقللة ال�سللرق االأو�سللط.

لبنان  مع  كثب  عن  نتعاون  كما 

واإنفاذ  الدفاع،  منها  اأخرى،  جماالت  يف 

القانون، ومكافحة االإرهاب.

التفاعل بني اأ�سرتاليا ولبنان

توجيهها  حتبون  اأخرية  كلمة  من  هل   •
اللبناين  اجلي�ش  واإىل  ا  عموماً اللبنانيني  اإىل 

ا؟ خ�سو�ساً

العالقة  اأّن  اإىل  االإ�للسللارة  بداية  اأودُّ   -

مع  اأ�للسللرتاللليللا  بنتها  الللتللي  الللدفللاعلليللة 

التي  هي  املا�سي،  يف  اللبناين  اجلي�ش 

التي  االأ�سمل  للعالقة  االأر�سية  مّهدت 

اأّن  يعرفون  قليلون  اليوم.  بلدينا  تربط 

اإىل  يعود  لبنان  يف  الع�سكري  انخراطنا 

ففي  والثانية.  االأوىل  العامليتني  احلربني 

احلرب العاملية الثانية، كانت قواتنا يف 

عداد تلك التي حّررت بريوت و�ساهمت 

يف و�سع حٍد لتورط لبنان يف احلرب، االأمر 

يف  با�ستقالله  االعللرتاف  اإىل  اأف�سى  الذي 

العام 1943. 

�سوًرا  اأرجللائللهللا  يف  ال�سفارة  حتت�سن 

احلللرب  اإىل  تعود  االأ�سرتاليني  للجنود 

من   %99 اأّن  والالفت  الثانية.  العاملية 

اجلنود  بني  التفاعل  د  يج�سِّ ال�سور  هذه 

والعالقة  اللبناين  وال�سعب  االأ�سرتاليني 

مهم.  وهللذا  جمعتهم،  التي  اجللليللدة 

والروابط  هنا  االأ�سرتالّيني  اجلنود  فوجود 

التي  هي  اللبنانّيني،  مع  ن�سجوها  التي 

اإىل  الوطن  هذا  اأبناء  من  كرًثا  دفعت 

بعد  ما  �سنوات  يف  اأ�سرتاليا  اإىل  الهجرة 

احلرب. وعلى هذه االأ�س�ش بالذات قامت 

العالقة بيننا. 

كما اأّن خط �سكة احلديد بني بريوت 

اأّنه  مع  موجوًدا  زال  ما  الللذي  وطرابل�ش 

ُمهمل، قد بنته القوات االأ�سرتالية. هذا 

ال  الروابط  هذه  �سدى  اأّن  على  اآخر  دليل 

يزال يدوي ويرتدد يف اأيامنا هذه. 

اإىل  اأقول: زيارتي  اللبناين،  واإىل اجلي�ش 

يحمون  الذين  وجنوده  اجلي�ش  مكاتب 

اأثًرا طيًبا. فعمل اجلنود  يّف  لبنان ترتك 

لبنان  حماية  يف  احلللدود  على  املرابطني 

ينعك�ش على اأ�سرتاليا وعلى مواطنيها 

حمايتكم  خالل  فمن  البلد.  هذا  يف 

واأ�سرتاليا  املنطقة  حتمون  اأنتم  لبنان، 

ما  وهلذا  هنللا.  مواطنللني  مللن  لهللا  ملا 

اجليلل�ش  دعللم  يف  و�سن�ستمللر  نه  نثمِّ

اللبنانللي.

مقابلة
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اإعداد:

ندين البلعة خري الله

العدد 28370

اأقامت اأكادميية الدرا�سات العليا 

الدولية،  والعالقات  الدبلوما�سية 

حفل ت�سليم �سهادات للمتخّرجني 

خالل  لديها  دورات  اأنهوا  الذين 

ت�سرين  ���س��ه��َري 

الثاين 2015 وكانون 

الثاين 2016، وذلك 

يف كلية فوؤاد �سهاب 

للقيادة والأركان.

احلفل  ت���راأ����ش 

اجلي�ش  قائد  ممثل 

قائد  مّكه  علي  الركن  العميد 

التعليم  مدير  وح�سره  الكلية، 

الدين،  زهر  دريد  الركن  العميد 

يف  ال�سباط  تعليم  ق�سم  ورئي�ش 

البحري  الركن  العميد  اجلي�ش 

ورئي�ش  غ�����س��ب��ان،  ج���وزف 

ال�ساهر،  ال�سفري �سمري  الأكادميية 

ال�سفراء  من  ع��دد  اإىل  اإ�سافة 

املتخّرجني  وال�سباط  واملدنّيني 

الداخلي  من اجلي�ش وقوى الأمن 

وقوى الأمن العام.

تخريج دورات 

يف الدبلوما�سية 

والعالقات 

الدولية

يف كلية فوؤاد 

�سهاب للقيادة 

والأركان

كلمة ترحيبية

األقى  ثللم  افتتاًحا،  الوطني  الن�سيد 

العميد الركن مّكه كلمة ترحيبية 

القيادة  بكلية  وعّرفهم  باحل�سور 

واالأركان كاأعلى موؤ�س�سة تعليمية 

جامعة  ومبثابة  اجلي�ش،  يف  ثقافية 

اجلامعات  مع  تتعاون  ع�سكرية 

اجلامعة  راأ�للسللهللا  وعلللللى  املللرمللوقللة 

وكليات  جامعات  ومع  اللبنانية، 

الدول  جيو�ش  لدى  العالية  االأركللان 

ال�سقيقة وال�سديقة.

كذلك حتّدث عن املهمات االأ�سا�سية 

الللتللي تللقللوم بللهللا هلللذه الللكللللليللة من 

وباقي  اجلي�ش  يف  القادة  ال�سباط  اإعللداد 

مهاراتهم،  و�سقل  االأمنية  االأجللهللزة 

وتفعيل  ال�سباط  وتطوير طريقة تفكري 

قدراتهم على البحث والتحليل املنطقي 

والعلمي، وعلى املناف�سة الهادفة، اإ�سافة 

الإبراز  القادة  ال�سباط  قدرات  تقومي  اإىل 

بامل�سوؤوليات  لال�سطالع  اأهلّيتهم 

اإىل  مّكه  العميد  وتطّرق  امل�ستقبلية. 

يتجّلى  الذي  املدين  الع�سكري  التعاون 

تعليمي  كللادر  خالل  من  الكلية  يف 

ع�سكري ومدين عايل امل�ستوى.

حتّية اإجالل

بللعللدهللا األللقللى رئلليلل�للش االأكللادميلليللة 

لقائد  اإجالل  بتحية  ا�ستهّلها  كلمة 

الللذي  قهوجي،  جللان  العماد  اجلي�ش 

�سادرة  موؤّثرة  ر�سالة  لالأكادميية  وّجه 

اأهمّيتها  عللرف  عظيم  رجللل  »عللن 

دفاًعا عن  القلب  املجاين من  وعملها 

لبنان وا�ستقالله و�سيادته«. كما عّرف 

م�ستعيًدا  وبن�ساطاتها  باالأكادميّية 

�ست  تاأ�سّ حني   ،2001 العام  يف  ن�ساأتها 

الدولية  االأكللادميلليللة  مللع  بللالللتللعللاون 

اإىل  انتقَلت  ثم  باري�ش،  الدبلوما�سية يف 

لبنان حيث بداأت بتعليم مبادئ االأمم 

دورات دعت  االإن�سان يف  املتحدة وحقوق 

قيادة اجلي�ش والقيادات االأمنية االأخرى 

للم�ساركة فيها.

االأكللادميلليللة ع�سو  قللائللاًل:  وتللابللع 

 International Forum for يف 

ي�سّم  الللذي   Diplomatic Training



يف  دبلوما�سية  اأكللادميلليللة   70 حللواىل 

 1750 حواىل  خّرجنا  االآن  حتى  العامل. 

الللقللطللاعللات،  خمللتلللللف  مللن  ا  �سخ�سً

باأننا  االأكادمييات  باقي  عن  ونتمّيز 

 Institut International du اأدخلنا 

وهو   ،Protocol et du savoir vivre

غري موجود يف اأي دولة اأخرى يف العامل.

كلمته  اللل�للسللاهللر  ال�سفري  واخللتللتللم 

من  امل�سّرف  بالتقومي  فخره  عن  ا  معّبً

تقديره  عن  وعللّب  االأمنية،  القيادات 

للم�ستوى الثقايف الذي يتمّتع به ال�سباط 

يف  الللدورات  هذه  يتابعون  الذين  القادة 

االأكادميية، وقد كان على 

العميد  ال�سنة  هللذه  راأ�سهم 

الركن مّكه.

ال�سهادات والدروع

بلللعلللدهلللا دعللللللا رئلليلل�للش 

االأكلللادميللليلللة املللتللخللّرجللني 

وقللّدم  �سهاداتهم،  لت�سّلم 

التعليم  ملدير  تقدير  �سهادة 

لكل  تللقللديللريللة  ودرًعلللللللا 

الللقلليللادة  كلية  قللائللد  مللن 

القيادة،  و�سباط  واالأركلللان 

املمّيز  ح�سورهم  �للسللاكللًرا 

وم�ساركتهم الدائمة. 

الركن  العميد  قّدم  وبللدوره 

لل�سفري  الكلية  درع  مّكه 

التعاون  دوام  متمنًيا  و�سكره  ال�ساهر، 

ومزيًدا من بذل اجلهود يف تثقيف نخبة 

والع�سكري.  املللدين  اللبناين  املجتمع 

وانللتللقللل اجلللملليللع للللللملل�للسللاركللة يف 

كوكتيل للمنا�سبة.
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تفاعل 

وتعاون

العدد 32370

بعثة التعاون الفرن�سي مع القوات امل�سّلحة اللبنانية بحّلة جديدة!

ها هي اآفاق جديدة تفتح مب�ساعدة الفريق اجلديد بقيادة املقّدم 

ا من  انطالقاً وذلك  الفيا�سية،  احلربّية يف  الكلية  تاباريل يف  فابيان 

التعاون  ومديرّية  الفرن�سية  ال�سفارة  يف  الع�سكري  التعاون  بعثة 

»اللغة  تعليم  يف  باخت�سا�سي  دعمها  مت  والتي  والدفاعي،  الأمني 

الفرن�سية. اأر�سلته وزارة اخلارجية  الفرن�سية« 

الفرن�سية  اللغة  تعليم  على  املذكورة  البعثة  عمل  ويرتكز 

الأمن  وقوى  اللبناين،  اجلي�ش  يف  وللرتباء  امل�ستقبليني  لل�سباط 

لتقدمي  تقّدموا  كرث  اللبنانية.  واجلمارك  العام،  والأمن  الداخلي 

المتحانات الع�سكرية يف اللغة الفرن�سية، كما مّت اإر�س��ال متدربني 

اإىل فرن�س��ا.

الثقايف  املعهد  من  مدنيني  اأ�ساتذة  من  التعليم  فريق  يتكّون 

املعهد  يف  تعليمهم  اأكملوا  ع�سكريني  مدّربني  اإىل  اإ�سافة  الفرن�سي 

وي�سّكل  والدفاعي.  الأمني  التعاون  مديرّية  نفقة  على  الفرن�سي 

وبعثة  الفرن�سي  املعهد  بني  عبور  ج�سر  الفرن�سية  باللغة  املتدّرب 

مبهمته  يقوم  وهو  اللبنانية،  امل�سلحة  للقوى  الفرن�سية  اللغة  تعليم 

الع�سكري. باإ�سم املعاون 

الفرن�سية اللغة  مراكز تعليم 

الإثني ع�سر

من  عدد  على  املراكز  هذه  تتوزع 

 ،2015 �سنة  الع�سكرية. يف  الثكنات 

القوى  مللن  تلميًذا   450 نحو  دخللل 

املراكز،  هذه  اإىل  اللبنانية  امل�سّلحة 

اللواء  عرمان،  مع�سكر  يف  �سّيما  ال 

مدر�سة  كفر�سيما،  اللوج�ستي- 

معهد  بللدارو،  الع�سكرية-  ال�سحة 

اجلوية  الللقللوات  مدر�ستي  التعليم، 

والبحرية، وموقع �سور.

خمترب اللغة الفرن�سية يف الكلية 

احلربية، امل�سروع امل�ستقبلي الأكيد

 اإن مديرّية التعاون االأمني والدفاعي 

للدرو�ش  قاعات  وتبني  جتّدد  تطّور، 

اللبناين  اجللليلل�للش  مللع  بللالللتللعللاون 

�سفارة  مع  ملحوظة  �سراكة  وبف�سل 

هناك  »تللوتللال«.  و�للسللركللة  فرن�سا 

باأجهزة  وجمهز  للغة  متطور  خمتب 

على  العمل  يتيح  مللا  معلوماتية 

للفهم  ال�سفهي  امللل�للسللتللوى  تللطللويللر 

جتهيز  �للسلليللتللم  كللمللا  والللتللعللبللري. 

جميع  علللللى  امللللوزعلللة  الللقللاعللات 

تكون  اإنللرتنللت  بللخللدمللة  املللنللاطللق 

ومبوجب  املدّربني.  االأ�ساتذة  بت�سّرف 

من:  كّل  و�سل  �سيتّم  اخلدمة  هذه 

واملراكز  الرتباء  مدر�سة  الكّلية، 

كما  واحللدة.  ب�سبكة  ع�سر  االإثني 

من  اآمنة  بيانات  قاعدة  تاأمني  مّت 

نوع كالود Cloud، ليتاح لالأ�ساتذة 

كّم  اأكللب  اإىل  الللو�للسللول  والللطللالب 

وقٍت  اأي  ويف  وجدوا  اأينما  امل�سادر  من 

وذلك بوا�سطة االإنرتنت: الكتّيبات، 

امل�سموعة  الت�سجيالت  الفيديوهات، 

اإ�سافة اإىل العالمات...

الفرن�سيتني والثقافة  اللغة  م�سابقة 

والثقافة  »اللللللغللة  م�سابقة  اأّمللللا 

يف  تنظيمها  ف�سيتّم  الفرن�سيتني« 

اأيار من العام 2016! وهي ترتكز على 

وثقافية  ع�سكرية  اأ�سئلة  جمموعة 

كّل  اإىل  تر�سل  الفرن�سية،  باللغة 

وحدات اجلي�ش اللبناين. ال ترتددوا يف 

فتت�سمن  اجلوائز  اأّما  بها!  امل�ساركة 

فرن�سا،  اإىل  واإياًبا  ذهاًبا  �سفر  تذكرة 

الهدايا  من  كبرًيا  وعدًدا  حوا�سيب 

اإىل  باالإ�سافة  هذا  االأوائللل.  �سينالها 

لت�سليم  كبري  كوكتيل  حفل 

اجلوائز يف ح�سور ممثلني عن اجلي�ش 

و�سفارة فرن�سا. 

التعاون  بعثة  جلًيا:  االأمللر  اأ�سبح 

اإىل  دائللًمللا  االأقللللرب  هللي  الفرن�سية 

اأّنللهللا  حلللّد  اإىل  اللللللبللنللاين،  اجللليلل�للش 

تدريبهم  خالل  الع�سكريني  ترافق 

اجلبللي.

ا بيد مع املعهد الفرن�سي العمل يداً

يف  الللفللرنللكللوفللونلليللة  بللعللثللة  اإّن 

بامل�سروع  مرتبطة  اللبناين  اجلي�ش 

وهي  لبنان،  يف  العام  الفرنكوفوين 

املعهد  مع  بال�سراكة  تعمل  بالتايل 

وتتيح  الفرن�سي من منظور تعا�سدي. 

االأ�ساتذة  عمل  تناغم  ال�سراكة  هذه 

الللبامللج  و�للسللع  وكللذلللك  وتن�سيقه 

الواقع،  يف  واإدارتللهللا.  واالمتحانات 

عن  امل�سوؤول  هو  الفرن�سي  املعهد  اإن 

اجلي�ش  يف  الفرن�سيني  املدربني  اإعداد 

 15 اإعلللداد  بالتايل  �سيتّم  اللبناين. 

بف�سل  وذللللك  ع�سكرًيا،  اأ�للسللتللاًذا 

الذي   FSP االأولللوي  التكافل  �سندوق 

يحتوي على مليون يورو ل�سالح تطوير 

اللغة الفرن�سية يف االإدارات اللبنانية. 

اأبعد من  اإىل  الفرن�سي  املعهد  ويذهب 

 2016 العام  يف  �سيقّدم  اأّنه  مبا  ذلك، 

)ذهاًبا  باري�ش  اإىل  بريوت  من  رحلة 

واإياًبا( الأف�سل تلميذ باللغة الفرن�سية 

يف االأكادميية احلربية. 
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Avec une nouvelle équipe menée à l’Académie 
militaire de Hazmieh par le Lieutenant-Colonel 
Fabien Tabarly, relevant de la Mission de 
coopération militaire de l’Ambassade de France 
et de la Direction de Coopération de Sécurité et 
de Défense (DCSD), et appuyée par un spécialiste 
de l’enseignement du français langue étrangère 
(FLE) envoyé par le Ministère français des Affaires 
Etrangères, s’ouvrent de nouvelles perspectives. 

Elle reste centrée autour de 
l’enseignement du français pour les 
futurs officiers et sous-officiers des 
FAL, des Forces de Sécurité Intérieure, 
de la Sureté Générale et des douanes. 

Nombreux sont les candidats aux examens militaires 
de langue française, et des stagiaires sont envoyés 
en France. L’équipe de professeurs est constituée de 
professeurs civils dont une partie relève de l’Institut 
Français (IF) et de formateurs militaires formés 
aux frais de la DCSD par l’IF. Le stagiaire FLE est 
un pont entre l’IF et la mission d’enseignement du 
français au sein des FAL, qu’il coordonne au nom 
du coopérant militaire.

Les 12 Centres de français
Ils sont répartis dans les camps 

militaires du pays. Sur 2015, près 
de 450 élèves des FAL sont passés 
dans les centres périphériques, 
notamment à Aramane, Kfarchima, 
Badaro, Tripoli ou Tyr.

Le laboratoire à 
l’Académie, résolument 

tourné vers l’avenir
La DCSD modernise, rénove et 

construit des salles de cours en 
collaboration avec les FAL. Grâce 
à un partenariat remarquable avec 
la société Total et l’ambassade 
de France, un laboratoire de 
langue moderne équipé de postes 
informatiques et d’un logiciel de 
gestion de classe permet de travailler 
la compréhension et l’expression 
orales. Une connexion internet est 
mise en place dans les salles de tout 
le pays à l’usage des professeurs. 
L’Académie, l’Ecole des Sous-
officiers et les 12 centres seront mis 
en réseau grâce à cette connexion. 

Une base de données sécurisée de 
type cloud a été installée afin de 
mettre à disposition des professeurs 
et des élèves un grand nombre de 
ressources accessibles n’importe 
où et à tout moment via internet: 
manuels, vidéos, documents audio, 
relevés de notes…

Le jeu du français 
Par ailleurs, le Jeu du Français 

sera organisé en Mai 2016! Il s’agit 
d’un questionnaire militaire et 
culturel en langue française envoyé 
à toutes les unités FAL; venez 
tenter le jeu! Un voyage en France, 
des ordinateurs et nombre d’autres 
lots seront offerts aux meilleurs et 
un grand cocktail de remise des prix 
rassemblera les représentants des 
FAL et de l’Ambassade de France.

Vous l’aurez compris: la mission 
française de coopération est 
toujours au plus proche des FAL: 
elle va jusqu’à rencontrer les 
militaire pendant leur formation 
montagne!

Travail main dans la main 
avec l’Institut Français

La mission francophonie auprès 
des FAL est liée au projet global 
de la francophonie au Liban. C’est 
donc naturellement qu’elle s’exerce 
en partenariat avec l’IF dans une 
optique de synergie. Ce partenariat 
permet d’harmoniser et coordonner 
l’action des professeurs ainsi que 
la conception et la conduite des 
programmes et examens. C’est 
en effet l’IF qui est en charge de 
la formation des formateurs de 
français au sein de l’armée libanaise, 
gage d’excellence pédagogique. 
15 futurs professeurs militaires 
seront ainsi formés grâce au fonds 
de solidarité prioritaire (FSP) doté 
d’un million d’euros au profit du 
développement du français dans 
l’administration libanaise. L’IF va 
même plus loin, puisqu’il offrira 
en 2016 un A/R Beyrouth – Paris 
au meilleur élève de français de 
l’académie militaire.

La mission de coopération Française 

auprès des Forces Armées Libanaises 

prend un nouveau souffle! 



تفاعل 

وتعاون
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القرن  يف  ونحن  جللائللًزا  يعد  مل 

الواحد والع�سرين، ويف ظل االنفتاح 

احللل�للسللاري والللثللقللايف ومللن خالل 

عاملية و�سائل التوا�سل، اأن يكون 

واأًيا كانت رتبته،  بني عنا�سرنا، 

من ال يتقن �سوى لغة واحدة.

لغات  تعّلم  مو�سوع  اأ�سبح  لقد 

اأجنبية من االأ�سا�سيات يف حياتنا الع�سكرية، ال 

�سيما يف ظل وجود وحدات اأجنبية �سديقة على 

املوؤقتة يف  املتحدة  اأر�سنا من خالل قوات االأمم 

لبنان، وعب التوا�سل الع�سكري املختلف )دورات 

يف اخلارج، موؤمترات، ندوات، اجتماعات وتدريب 

وفللود،  ا�ستقبال  واخللللارج،  الداخل  يف  م�سرتك 

ا�ستقدام فرق تدريب....(، كل هذه الن�ساطات 

حتتم تطوير قدراتنا اللغوية لزيادة اأوا�سر التوا�سل 

والتعاون مع اجليو�ش ال�سديقة.

اجلي�ش،  يف  التعليم  مديرية  �سعت  هنا  من 

امل�ستلزمات  جميع  لتقدمي  دائًما،  ت�سعى  وهي 

)افتتاح  االأجنبية  اللغات  لتعّلم  والت�سهيالت 

من  العديد  يف  لغة  تدريب  ومراكز  خمتبات 

مع  التعاون  الع�سكرية،  والثكنات  املواقع 

املراكز الثقافية االأجنبية الفتتاح دورات لغات 

ولتدريب  الللرتللب  خمتلف  مللن  للع�سكريني 

اإنتداب  لغات،  كمدربي  متفوقني  ع�سكريني 

ع�سكريني ملتابعة دورات يف اخلارج...(، وبالتايل 

كل  قبل  مللن  الفردية  املللبللادرة  �سوى  يبق  مل 

التقدم  الذاتية من خالل  قدراته  لتطوير  عن�سر 

وامل�ساركة.

ويف هذا االإطار، تعتب اللغة الفرن�سية اللغة االأم 

لباقي اللغات الالتينية وحجر االأ�سا�ش لالنطالق 

اإىل تعّلم لغات اأخرى، من هنا كانت م�سابقة 

قيادة  جتريها  التي  الفرن�سية  واللغة  الثقافة 

اجلي�ش كل عام ويتخللها تقدمي جوائز عديدة 

ومتنوعة للم�ساركني املجلني.

العميد الركن دريد زهر الدين

مدير التعليم

اأهمية 

تعّلم اللغة الفرن�سية

l’importance de l’apprentissage 
de la langue française

Il n’est plus acceptable, en ce XXI siècle, 
siècle de modernisme et d’ouverture culturels, 
et en ce temps de mondialisation des moyens 
de communication, d’avoir dans nos rangs, un 
membre, indépendamment de son grade, qui 
demeure au stade monolingue.

L’acquisition des langues étrangères est donc 
devenue l’une des composantes de notre vie 
militaire, surtout à l’issue de la présence d’unités 
amicales sur notre territoire, à travers les forces intérimaires des 
N.U au Liban (FINUL) et par le biais des différents moyens de 
communications militaires (formation à l’étranger, conférences, 
séminaires, réunion, entrainement bilatéral/ commun, sur place 
ou à l’étranger, réception de délégation, recrutement d’équipes 
d’entrainement…), l’ensemble de ces activités nous incombe de 
développer nos capacités linguistiques afin de tisser des liens de 
communication et de coopération plus fermes entre les armées 
amies.

D’où l’effort continu de la direction d’instruction à l’armée 
visant à fournir l’ensemble des nécessités et l’aménagement 
requis pour l’apprentissage des langues étrangères (ouverture 
de laboratoires et de centres pour l’apprentissage des langues 
dans différents postes et casernes militaires, coopération avec les 
centres culturels étrangers afin d’offrir des formations de langues 
aux militaires, tous grades confus, et afin de former les militaires 
les plus brillants à devenir eux- mêmes formateurs de langue, 
sélection de militaires pour suivre des formations à l’étranger...); 
ainsi, il ne reste que l’initiative personnelle de chaque personne 
afin de développer ses propres capacités à travers le progrès et la 
participation.

Dans ce cadre - là, la langue française est considérée comme 
langue - mère de toutes les langues latines et la base de tout 
apprentissage du reste des langues, d’où le concours annuel de 
culture et de langue françaises organisé par le commandement de 
l’armée, et qui inclut de même, des remises de prix nombreux et 
variés aux participants distingués.

M.G Dureid Zahreddine
Directeur de l’instruction







�شهاب  ف�ؤاد  اأقيم يف كّلية 

احتفال  والأرك���ان  للقيادة 

ت��خ��ري��ج ال�����دورة اخل��ام�����ش��ة 

كتيبة،  ل��ق��ائ��د  والأرب���ع���ن 

علي  الركن  العميد  تراأ�شه 

ممثلاً  الكّلية  قائد  مّكة 

جان  ال��ع��م��اد  اجلي�ش  ق��ائ��د 

من  �شباط  وح�شره  قه�جي، 

ال�حدات  ومن  اجلي�ش  قيادة 

امل�شتقّلة،  والأف���اج  الكربى 

الق�ات  يف  امل�شاة  معهد  وقائد 

الل�اء ن�شر  ال�ش�دانية  امل�شّلحة 

واملدّرب�ن  القي�م،  عبد  الدين 

والأ�شاتذة واملحا�شرون.

بالن�شيد  الحتفال  ا�شتهل 

ُتليت  ثّم  اللبناين،  ال�طني 

النهائية  النتيجة  مذكرة 

ل���ل���دورة، ف��لئ��ح��ة ال�����ش��رف 

وال�شباط  الدورة  وتهنئة طليع 

املمّيزين.

ال�شهادات  ت�شليم  وق��ب��ل 

ب��ن طليع  ال����دروع  وت��ب��ادل 

الدورة الرائد ربيع هلل وقائد 

قائد  ممثل  ت�ّجه  الكّلية، 

اجلي�ش اإىل ال�شباط املتخّرجن 

بكلمة قال فيها:

اأّيها ال�شباط املتخّرج�ن

اأمامكم  اأقف  اأن  ي�شّرفني 

الي�م يف رعاية احتفال التخّرج 

قائد  ه���ذا، مم��ث��لاً ح�����ش��رة 

اجلي�ش العماد جان قه�جي، 

يف  ا  جميعاً ب��ك��م  واأرّح�����ب 

اأح�شان هذه الكّلية، با�شمي 

وا�شم �شباطها، فاأهلاً و�شهلاً 

ال�شرح  ه��ذا  قلب  يف  بكم 

ال�شامخ  الع�شكري  العلمي 

يف �شرقنا العربي واأخ�ّش �شعادة 

ال�����ش���دان  جمه�رية  �شفري 

ال�شقيقة، احلا�شر بيننا فاأنتم 

يف بيتكم. 

ال��دوؤوب  العمل  اإىل  اأ�شار  واإذ 

�شّدد  املتدّرب�ن،  به  قام  ال��ذي 

على اأهمية التدريب والتعليم 

كاأحد  ال��ع��ايل  الع�شكري 

اأّي  يف  ال��ق��ّ�ة  عنا�شر  اأه���م 

ا  معترباً اجلي��ش،  من  جي�ش 

لتحديد  الأ�شا�شي  املعيار  اأن��ه 

وجه�زيته  القتايل  م�شت�اه 

العملنية. وقال: لهذه الغاية، 

بجميع  ال��ق��ي��ادة  ت����اظ���ب 

على  واأجهزتها،  اأركانها 

وال��شائل  الإمكانات  ت�فري 

اللزمة للكّلية التي بدورها 

التعليم  خل��ّط��ة  ت�شتجيب 

مع  بالتعاون  ا،  �شن�ياً املقّررة 

اأرك��ان  يف  التعليم  مديرية 

باذلةاً  للعمليات،  اجلي�ش 

ال�شباط  لتزويد  اجله�د  اأق�شى 

الع�شكرية  املعارف  املتدّربن 

ودورتكم  اللزمة.  والثقافية 

�شابطن  مّرة  لأّول  ت�شّم  الي�م 

من الق�ات امل�شّلحة ال�ش�دانية 

جّد  بكّل  عمل  ال�شقيقة، 

زملئهما  جانب  اإىل  ون�شاط 

اللبناين،  اجلي�ش  �شباط  من 

حتقيق  ا�شتطاعا  بحيث 

بالتاأكيد  نتائج ممّيزة، هي 

الأّم  البلد  ثقة  م�شت�ى  على 

وق�اته امل�شّلحة.

ا  متّ�جهاً يختم  اأن  وق��ب��ل 

املتخّرجن،  اإىل  بالتهنئة 

اآملاً لهم كل اخلري والت�فيق 

ق��ال:  املقبلة،  وظائفهم  يف 

ظ��ّن  ح�شن  ع��ن��د  »ك���ن���ا 

اأ�شداء  رج��الاً  بكم  اجلي�ش 

واملعرفة،  والل��ت��زام  ب����الإرادة 

وال��ر���ش��ال��ة،  للق�شم  اأوف���ي���اء 

عاملن بكّل تفاٍن واإخل�ش 

يف �شبيل رفعة جي�شكم الذي 

الت�شحيات  يبذل  انفّك  ما 

ال�طن،  عن  ا  دفاعاً اجل�شام 

وجرحى  �شهداء  ا،  و�شهراً ا  تعباً

الطاهر  بدمهم  يروون  اأبطال 

تراب هذا ال�طن الغايل«.

ا، دّون العميد الركن  وختاماً

ال�شجل  يف  كلمة  م��ّك��ة 

ال��ذه��ب��ي، واأُخ�����ذت ال�����ش���رة 

احل�ش�ر  ُدعي  ثم  التذكارية، 

اإىل حفل ك�كتيل اأقيم يف 

مق�شف الكّلية.

اإعداد:

نينا عقل خليل

جي�شنا
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تخريج الدورة اخلام�سة والأربعني

 لقائد كتيبة



الذين  وع�شكرييها  ب�شباطها  الع�شكرية  �شة  امل�ؤ�شّ تفخر 

ا الإجنازات والنتائج امل�شّرفة يف الداخل واخلارج،  يحّقق�ن دائماً

اإيلي ال�شّياح  اأول البحري  ومن هذه الإجنازات ت�شنيف امللزم 

اأولاً يف دورة قتال الزوارق واملداهمة البحرية يف اأمريكا.

م��در���ش��ة  يف  ال������دورة  ه����ذه  ال�����ش��ّي��اح  اأول  امل�����لزم  ت��اب��ع 

 NAVSCIATTS- Naval Small Craft Instruction
And Technical Training School، التابعة لقيادة الق�ات 
�شبعة  جانب  اإىل  مي�شي�شيبي،  ولية  يف  الأمريكية  اخلا�شة 

�شباط اأجانب )من ال�شع�دية، وجامايكا، وبيليز، ومدغ�شقر، 

وذلك  وباربادو�ش(،  واأوغندا 

و2016/3/11.   2016/1/15 بن 

ال���دورة،  ه��ذه  نهاية  يف  ح��از 

من  تقديرية  ���ا  ودرعاً ا  و�شاماً

تهنئة  اإىل  امل��در���ش��ة،  ق��ائ��د 

يف  الأمريكية  ال�شفارة  من 

لبنان.

ت��دري��ب��ات  ال����دورة  ت�شّمنت 

ن������ظ������ري������ة 

وع���م���ل���ي���ة، 

ع��ل��ى ق��ي��ادة 

القتال  زوارق 

الرتكيز  مّت  كما  ال��زوارق،  هذه  ب�ا�شطة  تكتية  ومناورات 

 VBSS- Visit البحري  والعرتا�ش  املداهمة  متارين  على 

 MIO- Maritimeو  Board Search and Seizure
 18 مّدتها  مبناورة  واختتمت   ،Interdiction Operation

�شاعة مت�ا�شلة.

منطقة  ق��ي��ادة  ك��ّرم��ت 

الأمم  ق���ات  قائد  اجل��ن���ب 

امل��ت��ح��دة امل���ؤق��ت��ة اجل���رال 

ل���ت�����ش��ي��ان��� ب����رت����لن����، يف 

ا  تقديراً وذلك  �ش�ر،  يف  »�ش�اطينا«  مطعم  يف  اأقيم  احتفال 

جله�ده املبذولة يف حفظ ال�شتقرار و�شبط ال��شع على احلدود 

اجلن�بية بالتعاون مع اجلي�ش اللبناين.

ح�شر احلفل قائد املنطقة بال�كالة العميد الركن فرن�ش�ا 

�شاهن، وعدد من كبار ال�شباط وفعاليات دينية ومدنية اإىل 

عدد من �شباط ال�»ي�نيفيل«.

�شاهن  الركن  العميد  األقى  اللبناين،  ال�طني  الن�شيد  بعد 

الدولية  الق�ات  و�شباط  ب�رت�لن�  اجلرال  فيها  �شكر  كلمة 

واأفرادها، على جه�دهم املبذولة وتعاونهم ال�ثيق مع اجلي�ش 

اللبناين يف �شبيل ت�طيد م�شرية الأمن وال�شتقرار، كما قّدم 

ا تقديرية. للمكّرم درعاً

جي�شنا

العدد 38370

منطقة اجلنوب 

كّرمت

اجلرنال بورتولنو

املالزم اأول البحري ال�سّياح 

اأوًل يف اأمريكا



ممثلاً  بال�كالة  البحرية  الق�ات  قائد  عل�ان  ماجد  البحري  الركن  العميد  ح�ش�ر  يف 

قائد اجلي�ش العماد جان قه�جي، اإىل جانب عدد من �شباط اجلي�ش وقّ�ات الأمم املتحدة 

امل�ؤقتة، اأقيم يف النادي الع�شكري املركزي - بريوت، حفل غداء تكرميي لقائد ال�شفينة 

 CDR Alexandre Amendoeira البحري  املقدم   BARASSO الربازيلية  احلربية 

ا. Nunes وم�شاعده املقدم البحري DCR Marecelo Chagas De Lima، وذلك مبنا�شبة مغادرة ال�شفينة لبنان نهائياً
 De Lima و�شام التقدير الع�شكري من الدرجة الف�شّية، واملقدم البحري Nunes تخّلل الحتفال تقليد املقدم البحري

درع الأمم املتحدة.
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ملحقون ع�سكريون عرب واأجانب

يف مدر�سة التزلج

العرب  الع�شكرين  امللحقن  راب��ط��ة  عميد  ق��ام 

والأجانب املعتمدين يف لبنان العميد اأندريا�ش ميمب�ر، 

يرافقه امللحق�ن الع�شكري�ن، بزيارة اإىل مدر�شة التزلج، 

وذلك يف اإطار برنامج الن�شاطات الدورية 

التي تنّفذها الرابطة.

املدر�شة  قائد  مع  لقاء  الزيارة،  تخلل 

العميد خالد حّم�د يف ح�ش�ر عدد من 

ال�شباط، كما كانت ج�لة اطلعية 

تعّرف خللها ال�فد الزائر اإىل مهمات 

ميار�ش  اأن  قبل  ون�شاطاتها،  املدر�شة 

ريا�شة  عقيلتهم  مع  الأع�شاء  بع�ش 

التزلج.

ويف نادي ال�شباط، اأقيمت على �شرف 

ال�فد ماأدبتا فط�ر وغداء يف ح�ش�ر عدد 

من ال�شباط.

 BARASSO 

تغادر مكّرمة



ج���رى يف ق���ي���ادة ق��ط��اع ج��ن���ب 

كمّية  ت�شليم  �ش�ر،   - الليطاين 

املختلفة  ال��ب��ن��اء  جت��ه��ي��زات  م��ن 

قّدمتها ال�حدة الك�رية للجي�ش اللبناين.

اأب� خليل  �شربل  الركن  العميد  الت�شليم  وح�شر عملية 

وقائد  قه�جي،  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثلاً  القطاع  قائد 

ال�حدة الك�رية العاملة يف اجلن�ب 

العقيد Sik Kim Sang، اإىل جانب 

وال��ق��ّ�ات  اجلي�ش  �شباط  من  ع��دد 

اأب� خليل كتاب  العميد الركن  الدولية. ويف اخلتام تل 

Sik، كما قّدم  للعقيد  و�شّلمه  با�شم قائد اجلي�ش  �شكر 

له درع اجلي�ش التذكاري.

جي�شنا

العدد 40370

هبة فنلندية للجي�ش

�ش�ر،  يف  بركات  بن�ا  ثكنة  يف  اأقيم 

احتفال مبنا�شبة ت�شّلم اجلي�ش كمّية 

مقّدمة  الل�ج�شتية،  التجهيزات  من 

العاملة  الفنلندية  الكتيبة  من  هبة 

يف اإطار الق�ات الدولية. ح�شر الحتفال، 

 ،Matti Lassila ال�شفري الفنلندي ال�شيد

قائد  خليل  اأب�  �شربل  الركن  والعميد 

قائد  ممثلاً  الليطاين  جن�ب  قطاع 

وم�شاعد  قه�جي،  جان  العماد  اجلي�ش 

العميد  امل�ؤقتة  املتحدة  الأمم  ق�ات  قائد 

عدد  جانب  اإىل   ،Sandeep Bajaij
الركن  العميد  تل  وقد  املدعّ�ين.  من 

العماد  با�شم  �شكر  كتاب  خليل  اأب� 

الكتيبة  قائد  اإىل  و�شّلمه  اجلي�ش  قائد 

.Kari Kaakinin الفنلندية املقدم

...واأخرى كورية



يف  اخلا�شة  الق�ات  مدر�شة  احتفلت 

تابع�ا  ع�شكرين  بتخريج  حامات، 

كايل  )�شجال،  قتالية  فن�ن  دورات 

مقت�شبة وج�جيت�ش�(، باإ�شراف مدّربن ع�شكرين ومدنين.

رئي�ش  نائب  احلتي  مارون  الركن  العميد  الحتفال  تراأ�ش 

الأركان للتخطيط ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان قه�جي، 

وح�شره عدد من كبار ال�شباط يف اجلي�ش والأجهزة الأمنية، 

الأمريكية  ال�شفارة  يف  اخلا�شة  الق�ات  تدريب  فريق  ورئي�ش 

و�شباط  والإيطالية،  الربيطانية  الأمريكية،  التدريب  وفرق 

عرب واأجانب، ومدّرب�ن من ن�ادي ريا�شية مدنية ومدعّ�ون.

طليع  من  لكل  درع  تقدمي  وبعد  احلتي،  الركن  العميد 

مب�شت�ى  فيها  ن��ّ�ه  كلمة  األقى  القتالية،  الفن�ن  دورات 

ت�شّكل  الدورات  هذه  اأن  اإىل  ا  لفتاً املدّربن،  وجه�د  الدورات 

جت��رب��ة ن��اج��ح��ة، وان��ط��لق��ة 

من  الن�ع  هذا  مل�ا�شلة  واعدة 

. م�شتقبلاً التدريب 

التدريب  »اإّن  ق��ال��ه:  ومم��ا   

ال��ت��خ�����ش�����ش��ي الح������رتايف ه� 

ال�حدات  لنجاح  الأوىل  ال�شمة 

القتالية،  مهّماتها  اأداء  يف 

على  التدريب  هذا  كان  �ش�اء 

اأو على م�شت�ى  الفردي  امل�شت�ى 

ف��رٍد  ك��ّل  فكفاءة  الفريق، 

منكم متمّثلة مبا ميتلكه 

وفن�ن  ع�شكرية  معارف  من 

ق���ت���ال، وق�����درات وم���ه���اراٍت 

لة  املح�شّ يف  ت�شهم  ج�شدّية، 

حتقيق  يف  ك��ب��ري  ح���دٍّ  اإىل 

فاجل�شم  ال��ف��ري��ق،  ك��ف��اءة 

نتيجة  اإّل  ه�  ما  املتما�شك،  ال���اح��د 

وتكامل  ف��ي��ه،  ع�شٍ�  ك��ّل  ل�شلمة 

هذا  على  للإبقاء  الأع�شاء  جميع  اأدوار 

ا معافى«.  اجل�شم �شليماً

: »يف ال�قت الذي اأ�شبحتم فيه اأكرث مهارةاً ومرونةاً  وتابع قائلاً

ل  الكثرية،  ومفاجاآته  القتال  م�شاعب  م�اجهة  على  وق�ةاً 

بن  ا  دائماً تقرن�ا  اأن  بال�اجب،  قيامكم  معر�ش  يف  تن�ش�ا 

اجلانب العملين الذي يتطّلب منكم الكثري من احلما�شة 

وال�شجاعة والإقدام، واجلانب املعن�ي – الإن�شاين، الذي يتطّلب 

ال�شارم  والتقّيد  والن�شباط  املناقبية  باأ�ش�ل  التحّلي  منكم 

مبنتهى  �شعبكم  اأبناء  مع  والتعاطي  والأنظمة،  بالق�انن 

التي طاملا  والت�شامن،  املحّبة  وبروح  والتجّرد،  وال�عي  امل�ش�ؤولية 

متّيز بها اأفراد عائلتكم ال�طنية الكربى«.

ب����دوره، ق���ّدم ق��ائ��د امل��در���ش��ة 

خم�ل  ف��ادي  ال��رك��ن  العقيد 

من:  لكل  تقديرية  ����ا  دروعاً

رئ��ي�����ش الحت������اد ال��ل��ب��ن��اين 

اأب���  ب����ل  ال�شيد  ل��لإي��ك��ي��دو 

رج��ي��ل��ي، اأم���ن ���ش��ر الحت���اد 

ال�شيد  للكاراتيه  اللبناين 

وامل��دّرب��ن  ���ش��ال��ح،  ال��ل��ه  عبد 

اأب�  وربيع  اأروادي  حنا  املدنين 

اإبراهيم  اأول  وامل���ؤه��ل  دي���اب 

الألطي. 

بت�شليم  الحتفال  واختتم 

وتقدمي  ال�شهادات  املتخّرجن 

ع���رو����ش ف��ّن��ي��ة ق��ت��ال��ي��ة من 

والعنا�شر  املدنّية  الن�ادي  قبل 

املتخّرجن.

فادي  الركن  العقيد  اخلا�شة  الق�ات  مدر�شة  قائد  ح�ش�ر  يف 

خم�ل وعدد من ال�شباط وفريقي التدريب الأمريكي والربيطاين 

والعا�شر،  الثاين  امل�شاة  ل���اءي  من  وح��دات  نّفذت  املدر�شة،  يف 

وف�جي املدّرعات الأول واملدفعية الثاين والق�ات اجل�ية والبحرية، 

ووحدة متدّربة من املديرية العامة للأمن العام، مناورة قتالية 

بالذخرية احلّية.

اإرهابية  جمم�عة  على  الق�شاء  حتاكي  التي  املناورة  ُنّفذت 

ا�شتخدمت  وق��د  حامات،  يف  مبنّية،  اأماكن  يف  نة  متح�شّ

واملت��شطة،  اخلفيفة  والأ�شلحة  بالط�افات  رمايات  خللها 

بالإ�شافة اإىل تفجري عب�ات نا�شفة لفتح ثغرات. كما �شملت 

عمليات دعم بحري من ال�شاطئ ب�ا�شطة الزوارق، ودعم جّ�ي 

واإنزال واإخلء جرحى من حقل املعركة ب�ا�شطة الط�افات.
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...ودورات فنون قتالية

مناورة قتالية يف حقل رماية حامات



جي�شنا

الكني�سة املعمدانية 

الإجنيلية تكّرم اأبناء 

الع�سكريني ال�سهداء
العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

جان قه�جي، ممثلاً بالعميد 

اأقيم احتفال تكرميي لعائلت الع�شكرين  ويل�ش�ن جنيم، 

ال�شهداء التابعن ملناطق البقاع، بريوت، اجلن�ب وجبل لبنان، 

وذلك بدع�ة من الكني�شة املعمدانية الإجنيلية – كفرحب�.

األقيت  ثم  اللبناين،  ال�طني  بالن�شيد  الحتفال  ا�شتهل 

وعائلتهم،  اجلي�ش  �شهداء  بت�شحيات  اأ���ش��ادت  كلمات 

وتخّللته ن�شاطات ترفيهية وتقدمي هدايا.

فيها:  قال  كلمة  جنيم  ويل�ش�ن  العميد  األقى  وللمنا�شبة 

»مببادرة طّيبة من الكني�شة املعمدانية الإجنيلية – كفرحب� 

التي عّ�دتنا على ت�شامنها مع اجلي�ش، نلتقي يف هذا احلفل 

التكرميي لأفراد عائلت الع�شكرين ال�شهداء، من مناطق 

بريوت والبقاع وجبل لبنان واجلن�ب، بعد اأن مّت تكرمي اأفراد 

عائلت ال�شهداء يف منطقة ال�شمال قبل فرتة وجيزة من قبل 

هذه الكني�شة املباركة. ويف هذه املبادرة الإن�شانية وال�طنية، 

عائلتهم،  واأف��راد  اجلي�ش  ل�شهداء  ال�فاء  على  جديد  تاأكيد 

واحلر�ش على متتن الأوا�شر مع امل�ؤ�ش�شة الع�شكرية، وتهيئة 

ا واحدة يف �شبيل خري ال�طن واأبنائه  الإرادات املخل�شة للعمل يداً

ا«. جميعاً

العلقة  اإىل  واعتزاز  فخٍر  بكل  نتطّلع  »اإننا   : قائلاً وتابع 

القائمة بن اجلي�ش واجلمعيات الأهلية والهيئات الجتماعية 

ا بعد ي�م، والغاية  ا ي�ماً والروحية. هذه العلقة التي تزداد ات�شاعاً

عائلت  مع  الت�شامن  تاأكيد  اخل�ش��ش،  وجه  على  منها 

ا ن�اجه  ال�شهداء الذين بذل�ا اأرواحهم الطاهرة فداءاً للبنان. فمعاً

اأعباء احلياة، ونفتح الآفاق نح� متابعة امل�شرية والإطللة على 

ال�شهادة يف  اإىل تر�شيخ معاين  ا ن�شعى  اأي�شاً ا  الغد، ومعاً اإ�شراقات 

النف��ش...«.

واأ�شاف: »لقد انطلق اأحباوؤنا ال�شهداء من بي�تكم اللبنانية 

املفعمة بال�طنية، واملزّينة ب�شت�ل ال�رد واملحبة والإباء، وم�شريتهم 

الرفاق من  اإىل  راياتها  �شّلمت  بل  والزوال،  الت�شّرد  اإىل  تنتِه  مل 

قاهري  ال�شامدين،  واإىل  وال�شاحات،  امل�اقع  يف  الأحياء  اجلن�د 

احلزن والأمل، من الأهل والأخ�ة والزوجات والأبناء«...

نتائج �سحب التومبول ال�سنوي يف موؤ�س�سة القت�ساد

اأعلنت م�ؤ�ش�شة القت�شاد انه اأجري بتاريخ 2016/2/12 يف مركزها الرئي�ش 

اإىل  بالإ�شافة   ،2016 م�ديل  هي�نداي  �شيارة  على  الت�مب�ل  �شحب  بدارو،  يف 

ج�ائز اأخرى، وقد فاز امل�ظف علي الزين بال�شيارة وت�شّلمها يف ح�ش�ر ال�شباط 

النح�  الرابح�ن الآخرون ج�ائزهم، وكانت على  املعنين. كذلك ت�شّلم 

الآتي:

القت�شاد  م�ؤ�ش�شة  تقدمة   Maznum Carina بيت  مع  �شيد  بندقية   -

للمعاون اأول فادي بعلبكي.

ي��شف  اأول  للمعاون  القت�شاد  م�ؤ�ش�شة  Compomarc تقدمة  - فرن غاز 

امل�ىل.

- هاتف خل�ي SAMSUNG J7 تقدمة م�ؤ�ش�شة القت�شاد للمجّند علي 

ر�شيد ال�شاحلي.

من  لكل  القت�شاد  م�ؤ�ش�شة  تقدمة  ل.ل   200.000 بقيمة  مت�ينية  �شلة   -

امل�ؤهل اأول وهيب معرب�ين وامل�ؤهل ط�ين حلي�ش.

- ق�شيمة ماأك�لت بقيمة 75.000 ل.ل تقدمة مزارع تعنايل، لكل من 

�شلح  الطبيب  الرائد 

امل�ؤهلن  ال��دي��ن،  عز 

ورواد  م��ك��اري  ط���ين 

اأول  والرقيب  حمادة، 

علي ح�شن الأتات.

ال�شن�ية  »اجل��ي�����ش«  م�شابقة  ج���ائ��ز 

العام،  هذا  بها  الفائزين  اأي��ادي  اإىل  ت�شل 

معظم  م�شرتكن.  �شبعة  كالعادة  وهم 

الذين �شارك�ا جنح�ا يف الإجابة ب�شكل 

متاح  الربح  جمال  ليت  لكن  �شحيح، 

للجميع...

يف النهاية الكلمة للقرعة، وبنتيجتها 

كان الآتي:

لبنانية،  ل��رية  األ��ف   300 الأوىل:  اجلائزة 

كانت من ن�شيب املعاون اأول اإيلي خاطر.

فاز  لبنانية،  لرية  األف   200 الثانية:  اجلائزة 

بها امل�ؤهل مروان ع��ش.

خم�ش جوائز قيمة كل منها 100 األف لرية لكل 

اأول  امل�ؤهل  عا�شي،  علي  اأول  امل�ؤهل  من: 

رجيلي،  اأب�  �شفيق  اجلندي  مكي،  طارق 

املجند ل�ؤي الأ�شعد، وزينب علي ملك.

مربوك جمدًدا

امل�شابقة ال�شنوية
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�شهدا�ؤنا

اإعداد:

نينا عقل خليل

الرقيب اأول عامر يو�شف �شهيًدا

قيادة اجلي�ش: مًعا على دروب اخلال�ش 

مهما علت على جوانبها الأ�سواك

�سابط  بينهم  ع�سكريني  واأ�سيب  يو�سف  عامر  اأول  الرقيب  ا�ست�سهد 

عبوة  لنفجار  للجي�ش  تابعة  دورية  تعّر�ش  اإثر  خطرة،  غري  بجروح 

بتاريخ  عنها  �سادر  بيان  يف  اجلي�ش  قيادة  واأعلنت  عر�سال.  يف  نا�سفة 

بني  وا�ستطالع  تفتي�ش  مهمة  تنّفذ  كانت  الدورية  اأّن   ،2016/3/24

لنفجار  تعّر�ست  حني  عر�سال،  منطقة  يف  الأرانب  ووادي  عطا  وادي 

عبوة نا�سفة زنة نحو 30 كلغ من املواد املتفّجرة.

الت�سييع

برج  بلدة  واأبناء  اجلي�ش  قيادة  �شّيعت 

عامر  اأول  الرقيب  مرجعي�ن،   – املل�ك 

تقّدمه  و�شعبي،  ر�شمي  مب��اأمت  ي��شف 

مقبل  �شمري  ال�طني  الدفاع  وزير  ممثل 

قه�جي،  ج��ان  العماد  اجلي�ش  وق��ائ��د 

العقيد ابراهيم حّم�د.

ع��ّدة  يف  ت���ّق��ف  الت�شييع  م���ك��ب 

حمطات حيث جتّمع الأهايل ل�شتقباله 

يف قرى املنطقة وبلداتها و�ش�لاً اإىل م�شقط 

راأ�شه برج املل�ك، هناك كانت العائلة 

العيد  ع�شية  ابنها  يع�د  اأن  تاأّملت  التي 

ت�شتقبله  بها  فاإذا  بالأعياد،  للحتفال 

اأمام  ميّر  الأكّف  على  ا  مرف�عاً ا،  �شهيداً

اأقيمت  وقد  ال���داع.  نظرة  لإلقاء  منزله 

مار  كني�شة  يف  نف�شه  ل��راح��ة  ال�شلة 

تراأ�ش  الأرث�ذك�ش، حيث  للروم  جرج�ش 

الذي  كف�ري  اليا�ش  امل��ط��ران  القدا�ش 

ال�شهيد  مزايا  فيها  تناول  كلمة  األقى 

من  جي�شنا  مع  نحن  وقال:  ومناقبيته، 

ق�انا  وم��ع  ا،  وقالباً ا  قلباً حتّفظ  اأي  دون 

يف  معه  ونقف  جي�شنا  نحيي  الأمنية... 

اأر�شنا  عن  وذوده  كرامتنا  عن  دفاعه 

املقد�شة، ونحن فخ�رون ب�شهيدنا عامر...

كلمة القيادة

حّم�د  العقيد  اجلي�ش  ق��ائ��د  ممثل 

اأ���ش��اد مبزايا  ال��ذي 

ال�شهيد وتفانيه يف 

الدفاع عن وطنه، 

قال: 

ال�شاهرة  »العن 

ع�����ن�����د ح�������دود 

البقاع  يف  ال�طن 

تلّقت  ال�شمايل، 

م��������ّرة اأخ��������رى، 

الإره��اب��ي��ن  حقد 

ما  الذين  املرتزقة، 

ويعتدون  امل�ت،  عب�ات  يزرع�ن  انفّك�ا 

ال�طن، على  الأهلي يف  ال�شلم  رمز  على 

اأرجاء  يف  امل�ّزعن  رجاله  على  اجلي�ش، 

رّد  لكّن  �شاخمة،  اأرز  �شجرات  البلد 

ا،  دائماً و�شيك�ن  ك��ان  كما  اجلي�ش 

امليامن،  جن�دنا  ت�شحيات  من  ا  مزيداً

ال��ذي��ن ي��ح��ف��ظ���ن و���ش��ي��ة ال�����ش��ه��داء، 

ويكّمل�ن مهّمتهم، ويحذون حذوهم يف 

ال�شجاعة والبط�لة ونكران الذات«.

واأ�شاف: »اإن امل�ؤ�ش�شة الع�شكرية تدرك 

امللقاة  اجل�شام  امل�ش�ؤوليات  حجم  ا  متاماً

باإخل�شكم  واأن��ت��م  عاتقها...  على 

وق���درت���ك���م ع��ل��ى ت��خ��ّط��ي اجل����راح، 

خبث  من  ال�اقية  ال���دروع  �شتك�ن�ن 

اخلبثاء، ومن غدر املجرمن، يتقّدمكم 

اجلي�ش الذي اأحّبكم واأحببتم�ه، وتعّ�دمت 

يف  خط�اته  وقع  على 

دروب اخلل�ش، مهما 

زادت وع�رتها، ومهما 

ج�انبها  عند  نبتت 

الأ�ش�اك«.

ال�سهيد يف �سطور

م����ال���ي���د  م�����ن   -

ب��رج  يف   1985/2/1

امل������ل�������ك، ق�����ش��اء 

حمافظة  مرجعي�ن، 

اجلن�ب.

- تطّ�ع يف اجلي�ش بتاريخ 2003/5/21.

- من عداد ف�ج التدّخل اخلام�ش.

- حائز: 

• و�شام التقدير الع�شكري.
• و�شام مكافحة الإرهاب.

• تن�يه العماد قائد اجلي�ش اأربع مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش اأربع مّرات.
رئ��ي�����ش الأرك�����ان  ن��ائ��ب  • ت��ه��ن��ئ��ة 

للعملّيات.

• تهنئة قائد الف�ج اأربع مّرات.
- ا�شت�شهد بتاريخ 2016/3/24.

- متاأهل وله ولد واحد.

ال�شت�شهاد،  بعد  اأعلى  لرتبة  رّق��ي   -

والتقدير  اجلرحى،  احلرب،  اأو�شمة  وُمنح 

الع�شكري، وتن�يه العماد قائد اجلي�ش.
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ت�شييع املجّند املمّددة خدماته 

ال�شهيد عبد العزيز زكريا

ماآثرك الطّيبة �ستبقى 

حّية يف وجدان جي�سك الذي اأحببت

التزم �سرف املهمة

التكرمي  مرا�شم  بعد 

اأقيمت  ال��ت��ي  وال�����ش��لة 

ال�شهيد  ن��ف�����ش  ل��راح��ة 

فنيدق،  بلدة  جامع  يف 

املهند�ش  العقيد  األ��ق��ى 

كلمة  �شميطلي  حممد 

نّ�ه فيها مبزايا  باملنا�شبة 

اإىل  ا  مت�جهاً ال�شهيد، 

ب��اأح��ّر  وال��رف��اق  العائلة 

م�شاعر التعازي وامل�ا�شاة.

واأ�شاف: ت�شتمّر قافلة �شهداء 

ال�شرف  طريق  على  اجلي�ش 

وال��ي���م  وال���ف��اء،  والت�شحية 

الع�شكرية  امل�ؤ�ش�شة  ت��زّف 

من  اآخر  ا  �شهيداً ال�طن،  اإىل 

اإىل  ارتفع  الأب��رار،  �شهدائها 

عامل املجد واخلل�د، وه� ي�ؤدي 

مبنتهى  التلقائي  واج��ب��ه 

ا  احلما�شة والندفاع، ا�شتعداداً

رجال  من  ا  واحداً يك�ن  لأن 

ما  بكل  اجلي�ش  يف  النخبة 

وعلى  معنى،  من  للكلمة 

امللقاة  املمّيزة  املهمات  قدر 

على عاتق وحدته.

العزيز  ال�شهيد  ك��ان  لقد 

ا  ملتزماً ووع��ده،  ق�شمه  عند 

�شرف املهّمة اإىل اأبعد احلدود، 

ا خماطر البحر باأن�ائه  متحدياً

املظلمة،  واأ����ش���راره  وجن�نه 

على  امل��ه��ّم��ة  ه���ذه  لينجز 

اأكمل وجه.

رحيلك   : ق���ائ���لاً وت���اب���ع 

عبد  ال�شهيد  اأيها  الباكر 

الأهل  نف��ش  يف  ترك  العزيز، 

ة  غ�شّ والأ���ش��دق��اء،  وال��رف��اق 

��ا  ت��ل��ه��ب ال�������ش���دور، وج��رحاً

لكن  الن�شيان،  على  ا  ع�شيًّ

حّية  �شتبقى  الطّيبة  ماآثرك 

ال��ذي  جي�شك  وج����دان  يف 

كل  من  واأعطيت  اأحببت 

عرفناك  فقد  ج���ارح��ك، 

والإق��دام،  ال�شجاعة  يف  مثالاً 

وح�شن  والإخل�ش  واملناقبية 

ول  اخل��ل��ق،  ودم��اث��ة  ال�شرية 

عجب يف ذلك على الإطلق، 

�شمالنا  منطقة  اب��ن  فاأنت 

اجلي�ش  رف��ي��ق��ة  احل��ب��ي��ب، 

وال�شّراء،  ال�شّراء  يف  الدائمة 

متجذرة  وطنية،  اأ�شرة  واب��ن 

ال���ط��ن واجل��ي�����ش،  يف ح��ب 

والتقاليد  بالقيم  ك  والتم�شّ

اللبنانية العريقة.

���ش��ه��ادت��ك،  ح�����ش��رة  يف 

ن���ع���اه���دك ال����ي�����م، ب����اأّن 

على  ا  اأميناً �شيبقى  اجلي�ش 

لأهلك  ا  وفيًّ ت�شحياتك، 

ا  الطّيبن، و�شيك�ن دائماً

مبنزلة عائلتهم الكربى 

باملحبة  حتت�شنهم  التي 

وال�شكر والعرفان.

ال�سهيد يف �سطور

يف ما يلي نبذة عن حياة 

املجّند ال�شهيد:

- من م�اليد 1995/1/1، 

يف فنيدق - عكار.

خ��دم��ات��ه  م�������ّددت   -

ا من 2014/7/21. اعتباراً

مغاوير  ف���ج  ع���داد  م��ن   -

البحر.

- عازب.

بعد  اأع��ل��ى  لرتبة  ُرّق���ي   -

اأو�شمة  وُم��ن��ح  ال�شت�شهاد، 

والتقدير  اجل��رح��ى  احل���رب، 

العماد  وتن�يه  الع�شكري، 

قائد اجلي�ش. 
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املجّند  اجلي�ش  قيادة  نعت 

العزيز  عبد  خدماته  املمّددة 

بتاريخ  ا�ست�سهد  الذي  زكريا 

بحالة  متاأثًرا   ،2016/2/19

اأثناء  يف  لها  تعّر�ش  اإغماء 

بحرّية  تدريب  مهمة  تنفيذه 

بتاريخ 2016/2/16.

ال�سهيد  املجّند  �سّيع  وقد 

زكريا يف ماأمت ر�سمي و�سعبي، 

املهند�ش  العقيد  ح�سره 

وزير  ممثاًل  �سميطلي  حممد 

الأ�ستاذ �سمري  الوطني  الدفاع 

العماد  اجلي�ش  وقائد  مقبل 

فوج  وقائد  قهوجي،  جان 

الركن  العقيد  البحر  مغاوير 

والأه��ايل  امل�سطفى  حممد 

ورفاق ال�سالح.







يوميات 

اإعداد:اأمنية

نينا عقل خليل

العدد 48370

اأمون اإىل العدالة واآخرون يف قب�سة اجلي�ش

من  و�سواهم  الإرهابيني  مالحقة  يف  اجلي�ش  قوى  ت�ستمّر 

اإليها  اأّدت  التي  النتائج  اأبرز  ومن  خمتلفة.  جرائم  يف  مطلوبني 

التدابري املّتخذة يف الأ�سابيع املا�سية، اعتقال اأحمد حممد اأمون 

اأحد اأخطر املطلوبني الإرهابيني، اإىل عدد اآخر من امل�ستبه بهم 

يف ق�سايا اإرهابية.

البقاع

بنتيجة  اأنه   ،2016/2/22 بتاريخ  الت�جيه  مديرية  اأعلنت 

ت�قيف  من  اجلي�ش  من  ق���ة  متّكنت  واملتابعة،  ي  التق�شّ

اأم�ن يف حملة اجلمالة )عر�شال(، وه�  املطل�ب اأحمد حممد 

امل�ش�ؤول عن املجم�عة الإرهابية التي هاجمها اجلي�ش بتاريخ 

�شد  عر�شال  معارك  يف  �شارك  قد  ك��ان  وال��ذي   ،2016/2/3

واغتيال عدد  اجلي�ش بتاريخ 2014/8/2، كما �شارك يف قتل 

من امل�اطنن يف بلدة عر�شال، ويف تفخيخ عدد من ال�شيارات 

وتفجريها.

ويف بيان اآخر �شدر بتاريخ 2016/3/12، اأعلنت املديرية اأن ق�ة 

املدع�  منزل  البقاع،  �شعدنايل  حملة  يف  دهمت  اجلي�ش  من 

يا�شر علي الغندور والد امل�ق�ف عمر يا�شر الغندور، حيث �شبطت 

اخلبري  ح�شر  وقد  احلزبية.  الأع��لم  من  ا  وع��دداً ا  نا�شفاً ا  حزاماً

وعمل  املذك�ر  احلزام  على  بالك�شف  قام  الذي  الع�شكري 

املرجع  اإىل  امل�شب�طات  ت�شليم  مّت  كما  تفكيكه،  على 

املخت�ّش.

ويف ال�شياق نف�شه، اأوقفت ق�ة من اجلي�ش)2016/3/5( يف بلدة 

ا،  واحداً ا  وفل�شطينياً اأربعة م�اطنن  الغربي،  البقاع   – ال�ش�يري 

اإثنان  واإليه،  لبنان  من  �ش�رين  اأ�شخا�ش  بتهريب  لقيامهم 

البلدة.  منهم كانا يق�مان بر�شد حتركات اجلي�ش يف جرد 

الداخل  اإىل  تهريبهم  مّت  ا،  �ش�رياً  29 برفقتهم  اأوقفت  كما 

الذخائر،  من  كمية  املهّربن  بح�زة  �شبطت  وقد  اللبناين، 

بالإ�شافة اإىل م�شد�ش وعدد من اأجهزة الت�شال و�شيارة ودراجة 

نارية من دون اأوراق قان�نية.

 ،)2016/3/7( نف�شها  املحلة  يف  اجلي�ش  ق�ى  اأوقفت  كما 

ال�ش�ري علي عبد ال�شلم اخلر�شان، بعد اأن اأقدم على خطف 

ال�ش�ري م��شى حممد الك��شاين، الذي عرث عليه يف منزل املدع� 

ا وم�شتندات  ا حربياً اخلر�شان، وقد �شبطت داخل املنزل م�شد�شاً

تع�د لأ�شخا�ش �ش�رين.

عبا�ش  املدع�  اأخرى  ق�ة  اأوقفت  بعلبك،   – ب�داي  حملة  ويف 

اإيعات على اعرتا�ش  حممد طه لإقدامه مع اآخرين يف حملة 

اإحدى ال�شيارات و�شلب ركابها ه�اتف خل�ية.

دورية  دهمت  ي،  والتق�شّ البحث  وبنتيجة   ،2016/3/9 بتاريخ 

ابراهيم  املدع�ين:  من  كل  منازل  املخابرات،  ملديرية  تابعة 

اأحمد مطر، وعلي اأحمد مطر، وح�شام عبدو مطر، وم�شطفى 

البقاع،   – الفاكهة  جديدة  منطقة  يف  الدين،  �شيف  حممد 

وتهريبها  ع�شكرية  واأعتدة  وذخائر  اأ�شلحة  بنقل  لقيامهم 

�شيارة  وداخل  اأوبل،  ن�ع  فان  �شيارة  داخل  �شري  ب�ا�شطة خمباأ 

اأخرى ن�ع ف�لك�شفاغن، وذلك مل�شلحة املجم�عات امل�شّلحة 

داخل  وعرثت  ت�قيفهم  من  متّكنت  وقد  عر�شال،  جرود  يف 

اأحد هذه املنازل على �شاروخ وقذيفة لن�شر وم�شد�شات حربية، 

كبرية  كمية  اإىل  بالإ�شافة  اخلفيفة،  الذخائر  من  وكمية 

اأوراق  دون  من   BMW ن�ع  و�شيارة  الع�شكرية،  الأمتعة  من 
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مّت  ق���ان����ن���ي���ة. 

امل�ق�فن  ت�شليم 

امل�شب�طات  م��ع 

امل����رج����ع  اإىل 

لإج���راء  املخت�ّش 

اللزم.

اإط����������ار  ويف 

احل����ف����اظ ع��ل��ى 

وملحقة  الأم���ن 

اأوقفت  املطل�بن، 

ق��������ى اجل���ي�������ش 

ت���اري��خ  ع����دة  يف 

 ،10  ،9  ،4  ،3  ،2(

ف���ي   )2016/3/12

بعلبك،  مناطق: 

���ش��ه��ر ال���ب���ي���در، 

امل�����ش��ن��ع، ت��رب��ل، 

ع��ل��ي ال��ن��ه��ري، 

امل�شنع  اإي���ع���ات، 

عنجر،  وجم����دل 

ال�����ع�����دي�����د م��ن 

من  الأ���ش��خ��ا���ش 

ال�ش�رية،  التابعية 

بع�شهم  ل��دخ���ل 

الأرا�شي اللبنانية بطريقة غري �شرعية، ولتج�ال بع�شهم الآخر 

من دون اأوراق قان�نية، اأو لل�شتباه بعلقتهم بتهريب اأ�شخا�ش 

املخدرات  وتعاطي  م��زّورة  عملة  ترويج  ع�شابات  وتاأليفهم 

والجتار بها.

ال�سمال

بلدة  اأثر قيام م�شلحن يف حميط  بتاريخ 2016/2/17، وعلى 

النريان  واإط��لق  م�اطنن  على  بالعتداء  عكار،   – فنيدق 

ا  باجتاههم، نّفذت ق�ى اجلي�ش عمليات دهم يف املنطقة بحثاً

وقد  البلدة.  اأح��راج  يف  عليهم  فعرثت  املعتدين،  ه���ؤلء  عن 

النريان  نار كثيف فرّدت على م�شادر  الق�ة لإطلق  تعّر�شت 

باملثل، مما اأدى اإىل مقتل املدع� خالد طالب املطل�ب ت�قيفه 

علي  حممد  املدع�  �شقيق  وه�  املذكرات،  من  عدد  مب�جب 

ا  طالب اأحد امل�شاركن الأ�شا�شين يف الإ�شكال واملطل�ب اأي�شاً

ت�قيفه.

ويف بيان لحق، اأعلنت املديرية اأن دورية من اجلي�ش اأوقفت 

اآخرين ويف  بال�شرتاك مع  وليد خالد خ�شر، لإقدامه  املطل�ب 

اأوقات �شابقة، على اإطلق النار باجتاه ق�ى اجلي�ش يف مدينة 

مع  واإ�شابته  امل�اطنن  اأحد  باجتاه  النار  ولإطلقه  طرابل�ش، 

م�اطن اآخر بجروح يف حملة باب الرمل.

اجلي�ش  من  ق�ة  دهمت  ا،  اأي�شاً املطل�بن  ملحقة  اإطار  ويف 

حملة  يف  عطية  عطية  �شعادة  املطل�ب  منزل   )2016/2/16(

مركبتا – ق�شاء املنية حيث مّت ت�قيفه، و�شبطت داخل املنزل 

»الآر. وقاذفات  واملت��شطة  اخلفيفة  الأ�شلحة  من  كمّيات 

بي.جي.« واملذّنبات العائدة لها، بالإ�شافة اإىل كمية كبرية 

من الذخائر والأعتدة الع�شكرية املتنّ�عة.

اجلي�ش  م��ن  ق��ّ�ة  اأوق��ف��ت  خ��ال��د،  وادي   – ال��رام��ا  بلدة  ويف 

يف  لإقدامه  املطل�ب  غازي  �شاهر  علي  املدع�   )2016/2/25(

الجتار  وجرائم  اإرهابية  اأعمال  ارتكاب  على  �شابقة  اأوقات 

ا بزي  بط متنكراً بالأ�شلحة واملخدرات وتزوير امل�شتندات، وقد �شُ

امراأة بن جمم�عة من الن�شاء.

وبت�اريخ خمتلفة من �شهر اآذار املن�شرم، اأوقفت ق�ى اجلي�ش يف 

مناطق خمتلفة من حمافظة ال�شمال، العديد من الأ�شخا�ش 

ال�ش�رين املخالفن، و�شبطت بح�زتهم �شيارات من دون اأوراق 

قان�نية وذخائر واأ�شلحة.

بريوت

م�ن�  دورية من اجلي�ش يف حملة  اأوقفت   ،2016/2/22 بتاريخ 

اإىل  اأحمد ب�شي�ش، وذلك لل�شتباه بانتمائه  ال�ش�ري  – بريوت، 
اأحد التنظيمات الإرهابية، ول�ج�د �ش�ر واأفلم م�شب�هة على 

هاتفه. كما �شبطت بح�زته 33 خط هاتف لبلدان متعددة 

ا من املال. ا كبرياً ومبلغاً

ال�ش�ري   )2016/2/23( اأخرى  ق�ة  اأوقفت  ال�شّياح،  حملة  ويف 

التنظيمات  اإىل  بانتمائه  ا  اأي�شاً لل�شتباه  الع��ش  فايز  اأحمد 

الإرهابية والعتداء على اجلي�ش اللبناين يف بلدة عر�شال.

اجلنوب

يف  املخابرات  مديرية  من  دورية  اأوقفت   ،2016/3/13 بتاريخ 

حملة  يحمر – النبطية كلاً من: ل�ؤي الكل�ش، عبد ال�شلم 

الكل�ش، حممد الرفاعي واأي�ب الرفاعي من التابعية ال�ش�رية. 

رون  ويح�شّ اإرهابية،  جمم�عات  اإىل  ينتم�ن  اأنهم  تبّن  وقد 

لعمل اأمني يف النبطية.

ويف بيان �شادر بتاريخ 2016/3/8، اأ�شارت مديرية الت�جيه اإىل 

اأن وحدات اجلي�ش نفّذت يف عدد من املناطق �شل�شلة عمليات 

ا من عدة  دهم، واتخذت تدابري اأ�شفرت عن ت�قيف 2378 �شخ�شاً

جن�شيات لت�ّرط بع�شهم يف جرائم اإرهابية واأخرى خمتلفة.





اإعداد:

ندين البلعة خريالله

حتقيق 

ع�سكري
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فوج احلدود الرّبية الأول

العني الثاقبة تقاوم اخلطر

العمل على �ضبط  وبالتايل علينا  دولتها،  ت�ضّكل خطًرا على  »اأي حدود غري م�ضبوطة 

حدودنا ب�ضكٍل كامل...«. بهذا الكالم يخت�ضر قائد فوج احلدود الربية الأول العميد الركن 

اإيلي جعجع مهّمات الفوج الذي يتوّل حماية احلدود ال�ضمالية و�ضبطها، والذي اأُ�ضِنَدت 

ت بتاأهيله لي�ضبح  اإليه مهمات اإ�ضافية بناًء على توجيهات العماد قائد اجلي�ش، التي ق�ضَ

وحدة قتال ومراقبة، تتمّتع بجهوزية تامة للقيام برّدة الفعل املنا�ضبة على اأي و�ضع طارئ.

يف بلدة �ضدرا على احلدود اللبنانية ال�ضمالية، حيث مقّر قيادة فوج احلدود الربية الأول، 

التي  املهّمات  املنطقة وعلى  اأطلعنا على طبيعة  الذي  الركن جعجع  بالعميد  لقاوؤنا  كان 

َعت لتاأهيل الع�ضكريني و�ضقل مهاراتهم  ينّفذها الفوج، بالإ�ضافة اإل خّطة العمل التي ُو�ضِ

القتالية مبا يتنا�ضب ومهّماتهم اجلديدة.

املهمة: قطاع وحدود

من نافذة مكتبه ي�شري العميد الركن 

م�ش�ؤولية  قطاع  ام��ت��داد  اإىل  جعجع 

اإذ  احل��دود.  على  متركزه  ونقاط  الف�ج 

الرَومية-  منطقة  يف  الأمن  حفظ  يت�ىلىّ 

اإ�شافة  وحميطها،  خالد  وادي  اأك��روم- 

غرًبا  العري�شة  منطقة  من  انت�شاره  اإىل 

ال�شمالية،  اللبنانية  احلدود  ط�ل  وعلى 

حتى  اأكروم  ومنطقة  خالد  ب�ادي  مروًرا 

الرَومية على ط�ل 110 كلم.

ال�شمالية  احلدود  مراقبة  الف�ج  يت�ىلىّ 

و�شبط  التهريب،  اأعمال  دون  للح�ؤول 

غري  الهجرة  ومكافحة  املخالفات، 

الأ�شلحة  ت��ه��ري��ب  وم��ن��ع  ال�����ش��رع��ي��ة، 

اأ�شكالها،  على  واملمن�عات  والذخائر 

اإىل  وت�شليمهم  املخالفني  وت���ق��ي��ف 

اإقامة  ة  املهمىّ وت�شمل  املعنية.  اجلهات 

ثابتة  تفتي�ش  ونقاط  مراقبة  مراكز 

ط�ل  على  دوري����ات  وت�شيري  وظ��رف��ي��ة 

تاأخذ يف  الإج��راءات  احلدود، لكن هذه 

الت�شهيالت  ت�فري  �شرورة  العتبار  عني 

الذين  اللبنانيني  للم�اطنني  املمكنة 

يقطن�ن على جانَبي احلدود.

ا،  اأ�شا�شً به  املن�طة  املهمات  اإىل  اإ�شافة 

ي�شارك الف�ج يف تنفيذ مهمات اإ�شافية 

بناًء على اأوامر قيادة اجلي�ش يف حينها. 

تطوير القدرات

ومنذ  القيادة،  ت�جيهات  على  بناًء 

الأول،  الربية  احلدود  ف�ج  قيادة  مه  ت�شلىّ

على  جعجع  ال��رك��ن  العميد  عمل 

تاأهيل  بهدف  مت�ازية  م�شت�يات  ة  عدىّ

ع�شكرييه  ق����درات  وت��ط���ي��ر  ف���ج��ه 

املهمة  اإىل  لال�شتجابة  ال��ق��ت��ال��ي��ة، 

القتالية التي اأ�شيَفت اإىل مهمة املراقبة 
العميد الركن اإيلي جعجع

برج تلة الأبي�ض



الأ�شا�شية، وهذه امل�شت�يات هي:

اإنىّ  اأخرى:  وا�ضتحداث  املراكز  حت�ضني   •
عمل  ه���  وتر�شينها  امل��راك��ز  حت�شني 

. وقد عمل الف�ج يف م�ازاة ذلك،  م�شتمرىّ

ع�شكرية  م��راك��ز  ا���ش��ت��ح��داث  على 

اأي بقعة يف قطاع  للدفاع عن  جديدة، 

جه�زية  ��ن  ي���ؤمىّ ب�شكل  امل�����ش���ؤول��ي��ة، 

�ش لأي  التعرىّ له من دون  الع�شكري وتنقىّ

له  يتيح  ما  م��رك��زه،  يف  مبا�شر  خطر 

تنفيذ املهمة ب�شرعة ودقة.

ت�يل  والع�ضكري:  الخت�ضا�ضي  التدريب   •
اإذ  للتدريب،  ق�ش�ى  اأهمية  الف�ج  قيادة 

يخ�شع الف�ج منذ اإن�شائه لدورات تدريبية 

واأخ����رى مركزية  اأج��ن��ب��ي��ة،  ف��رق  م��ع 

داخلية تتنا�شب وطبيعة مهماته، واأبرز 

ما ينبغي الإ�شارة اإليه يف هذا ال�شدد:

واإع����داد  ال���ث��ائ��ق  اأم���ن  ح����ل  دورات 

بني يف هذا املجال، حلقات تدريبية  مدرىّ

نظام  على  بريطانية  ف��رق  ب��اإ���ش��راف 

 Mobile واملراقبة املتحركة ،ARGUS
Observation، مراقبة احلدود و�شبطها 
 Observation م��راق��ب��ة  اأب����راج  ع��رب 

ز  جمهىّ منطاد  وا���ش��ت��خ��دام   Course
الإ�شارة  واأجهزة   CLIO ونظام  بكامريا 

.Baretteو Datron

ما  اإىل  ُي�����ش��اف 

����ش���ب���ق ذك�����ره، 

ت��ن��ف��ي��ذ ب���رام���ج 

خا�شة  ت��دري��ب��ي��ة 

حفظ  بعمليات 

ودورات  الأم�����ن، 

��ه  ع���ل���ى م�����ش��بىّ

 EST2000 الرمي 

وور������������ش ع��م��ل 

الأمم  ب���اإ����ش���راف 

واأخرى  الالجئني،  حماية  ح�ل  املتحدة 

مة  امل�شلىّ احلديثة  بالأجهزة  �شة  متخ�شىّ

يرافق  ا�شتعمالها.  ة  وكيفيىّ الف�ج  اإىل 

تدريب  مت�اٍز،  ب�شكٍل  التدريبات،  هذه 

�ن  الع�شكريىّ يتابع  اإذ  ع�شكري،  قتايل 

القتالية  املهمة  تنا�شب  دورات  حالًيا 

باأن  وت�شمح  اإليهم  حديًثا  اأُ�شِنَدت  التي 

ي�شبح الع�شكري على م�شتً�ى عاٍل من 

واأب��رزه��ا:  خطر،  اأي  مل�اجهة  الكفاءة 

الق�ات اخلا�شة  دورات خا�شة يف مدر�شة 

يف حامات باإ�شراف فرق تدريب اأمريكية 

ا�شة وهاون مع الفريق  وبريطانية، دورة قنىّ

مغاوير  ف���ج  مع  تدريبات  الربيطاين، 

باحلبال  الهب�ط  على  �ش  للتمرىّ البحر 

حت�شري  حالًيا  وي��ت��مىّ  امل��ق��ات��ل.  وج���ل��ة 

التدخل  ف�ج  مع  تدريبات  لتنفيذ  �شرية 

ذت دورات  ال�شاد�ش يف اجلن�ب، بينما نفىّ

على قيادة الآليات يف ف�ج التدخل الأول.

الع�شكري يف  ع  املعنوي: يتمتىّ التاأهيل   •
ف�ج احلدود الربية الأول اأ�شاًل مبعن�يات 

ته،  مهمىّ اأهمية  ي��درك  ك�نه  عالية 

مهمات  تنفيذ  ع��ل��ى  اع��ت��اد  لكنه 

معن�ًيا  تاأهيله  وب��ه��دف  ل��ذا  مراقبة، 

يخ�شع  اجل���دي���دة،  القتالية  ته  ملهمىّ

مل  فه�  ين.  امل�شتمرَّ والتدريب  للت�جيه 

بل  فقط،  ويفيد  يراقب  ع�شكرًيا  يعد 

جاهز  وه�  ويقاتل،  يدافع  ا  اأي�شً اأ�شبح 

وقت.  اأي  يف  حمتمل  خطر  اأي  مل�اجهة 

الع�شكريني،  جانب  اإىل  ال�شباط  وج�د 

وحت�شني البنى التحتية وتاأمني احلاجات 

املراكز،  يف  املالئمة  احلياتية  والظروف 

اإ�شافة اإىل تاآلف الع�شكري مع �شالحه 

الي�مي  والتدريب  �ش  التمرىّ خ��الل  من 

ز  تعزىّ ع�امل  كلها  البدنية،  واجله�زية 

حتقيق 

ع�سكري

العدد 52370

حواجز

برج تلة املقيبلة مع مندوبة اجلي�ض



املعن�يات وهذا ما نعمل عليه.

م�ازاة  يف  الإداري:  والعمل  اللوج�ضتية   •
ي�يل  اآن��ًف��ا،  امل��ذك���رة  الثالث  الن�احي 

الف�ج اأهمية للعمل الل�ج�شتي والإداري، 

لتاأمني كل حاجات  ال�شعي  من خالل 

وعتاد  حتتية  وبنى  تغذية  من  املراكز 

العمل  ���ا  اأمىّ ي��ج��ب.  كما  لتجهيزها 

رب��ط  خ���الل  م��ن  ي��ت��مىّ  ف��ه���  الإداري، 

�شبكة  ب�ا�شطة  الف�ج  بقيادة  ال�حدات 

ات�شال حديثة، اإ�شافة اإىل متابعة اأو�شاع 

الع�شكريني و�ش�ؤونهم الإدارية.

تدابري احرتازية

مع  الفوج  على  ترّتبت  التي  الأعباء  هي  ما 

املحدق،  واخلطر  املحيطة  الأمنية  التوّترات 

وكيف تتعاملون مع هذا الواقع؟

تنا  مهمىّ كانت  الف�ج:  قائد  يجيب 

نقاط  واإق��ام��ة  امل��راق��ب��ة  على  ترتكز 

وم�شك  ل  والت�شلىّ التهريب  ملنع  ومراكز 

التط�رات  ولكن  ال�شرعية.  غري  املعابر 

على  وحت��دي��ًدا  �ش�ريا  يف  ح�شلت  التي 

اإىل  دعت  ال�شمالية،  اللبنانية  احل��دود 

ملنع  احل��ذر  وزي���ادة  ال��ت��داب��ري  تكثيف 

ال��داخ��ل  اإىل  واخل��ط��ر  الفتنة  ان��ت��ق��ال 

احلدودية  املناطق  يف  ا  خ�ش��شً اللبناين، 

مع  واقت�شادًيا  اجتماعًيا  امل��راب��ط��ة 

ال�ش�رية.  اجلهة  من  لها  املقابلة  تلك 

ا�شتثنائية  تدابري  ال�حدات  ذت  نفىّ لذا 

من  للحدىّ  احل����دود،  وع��ل��ى  العمق  يف 

اللبناين  الداخل  وحماية  النعكا�شات 

ال�ش�رية.  الأمنية  الأح��داث  تاأثري  من 

اإجراءات، منها:  ة  اإىل عدىّ وبالتايل جلاأنا 

تفتي�ش وكمائن،  ونقاط  اإقامة ح�اجز 

ال�شرعية  امل��ع��اب��ر  �شبط  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

وغري  قمار(،  وج�شر  والعب�دية  )العري�شة 
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اإغالق معابرتدابري اأمنية

مناورة يف مدر�شة القوات اخلا�شةبرج حنيدر قيد الإن�شاء

متكاملة م�ضروع مرتقب وات�شال  قيادة  �شبكة  تاأمني  ُيرتَقب 

رة جًدا م��ش�لة  دة باأجهزة مراقبة متط�ىّ للف�ج، مزوىّ

من  مراكزها  بروؤية  �شرية  لكل  ال�شبكة  هذه  ت�شمح  العمليات.  بغرفة 

الف�ج  قيادة  م�قع  من  ا  اأي�شً روؤيتها  وميكن  نف�شها،  ال�شرية  قيادة  م�قع 

وعمليات قيادة اجلي�ش، وذلك بف�شل التعاون القائم بني اجلي�شني اللبناين 

والأمريكي.



ال�شرعية على حدىّ �ش�اء.

مع  بالتن�شيق  الإج��راءات  هذه  َذت  ُنفِّ

اأعطت  وقد  الأخ��رى،  الأمنية  الأجهزة 

ت  واأدىّ �شعيد  من  اأك��ر  على  ثمارها 

اأ�شعرت  وبالتايل  املنطقة  ا�شتقرار  اإىل 

ا  خ�ش��شً والطماأنينة،  بالهدوء  امل�اطنني 

ل  ونتدخىّ ب�شرعة  حادث  اأي  نعالج  واأننا 

بفعالية لقمعه ولت�قيف املخالفني. 

ب�شكل  احرازية  تدابري  الف�ج  ذ  وينفىّ

الفعل  ة  ردىّ م��ع  ال��ق��ط��اع  ك��ل  ��ن  ي���ؤمىّ

مت�شابكة  فاملراكز  وال�شريعة.  املنا�شبة 

والقتال،  املراقبة  م�شت�ى  ومرابطة على 

وجاهزة لتاأمني امل�شاندة املتبادلة ول�شدىّ اأي 

ثغرة والتدخل ب�شرعة. وقد و�شعت قيادة 

الف�ج خطًطا مل�اجهة اأي طارئ.

اأنظمة حديثة

بنظام  مدع�ًما  اته  مهمىّ الف�ج  ي  ي���ؤدىّ

على  يرتكز  م،  متقدىّ و�شيطرة  قيادة 

كامريات مراقبة مت�افرة على احل�اجز 

وم��ش�لة  ال�شرعية،  وامل��ع��اب��ر  الثابتة 

وف�ج  امل�شركة  الق�ة  عمليات  بغرفة 

النظام  ويعتمد هذا  الأول.  الربية  احلدود 

الذي   )CLIO( املعل�مات  تبادل  برنامج 

ن تبادل الربيد واملرا�شالت اإلكرونًيا  ي�ؤمىّ

الداخلي،  امل�شت�ى  على  ق�ش�ى  وب�شرعة 

ال�حدات  مع  الت�ا�شل،  م�شت�َيي  وعلى 

والقيادة. 

ال��ف���ج  يف  اأن�����ش��ئ��ت 

ثابتة  مراقبة  اأب���راج 

ع�����ل�����ى ط����������ل 

احل�����دود، حت��ت���ي 

ك��ام��ريات  على 

ومناظي��ر  مراقب��ة 

بعيدة املدى حديثة 

ومتط�رة. 

��م الف�ج  وقد ت�شلىّ

كامريات  حديًثا 

بة  مركىّ لة  متنقىّ

ع���ل���ى ع���رب���ات 

م���ق���ط����رة وه���ي 

مب��ث��اب��ة اأب�����راج 

���ن امل��راق��ب��ة  ت����ؤمىّ

ك����ة،  امل����ت����ح����رىّ

دورات  وافتتحت 

على  ��ة  ت��دري��ب��يىّ

زة  جمهىّ مناطيد 

ب�����ك�����ام�����ريات 

املراقبة  تها  مهمىّ

اجل�ية.

الهبات

بداأ م�شروع دعم 

التابعة  ال��دول  وبع��ش  الأوروبي�  الحت��اد 

العام  منذ  الربي�ة  احل���دود  لأف������اج  ل��ه 

تدري��بات  الدع��م  هذا  ُترِجم  وقد   ،2007

املعدات  حتديث  متىّ  وبذلك  وه�بات. 

الأمنية  ل��الأج��ه��زة  ال��ع��ائ��دة  وامل��راك��ز 

احلدود،  ل�ش��بط  امل�شركة  الق�ة  �شمن 

ات�شالت  �شبكة  تركيب  اإىل  اإ�شافة 

عمليات  غرفة  واإن�شاء  ال�حدات  ب��ني 

التحتية،  البنى  وحت�شني  م�شركة، 

ا تزويد مراكز ال�حدات م�لدات  وخ�ش��شً

مدار  على  الكهرباء  ن  ت�ؤمىّ كهربائية 

ال�شاعة.

�ش�ئية  ك�شف  اآلت  اأملانيا  مت  قدىّ

واألب�شة  املتفجرات،  لك�شف  واأخ���رى 

وفيدي�  وكامريات  اخلا�شة،  للحماية 

مت  و�شيارات رباعية الدفع... بدورها قدىّ

ثابتة  ات�شالت  �شبكة  املتحدة  ال�ليات 

م��ت  وم��ت��ح��رك��ة ب��ني ال����ح���دات، وق��دىّ

حتقيق 

ع�سكري

العدد 54370

جولة مقاتل مع مغاوير البحر

تقييم الفوج

ملحة 

تاريخية

ملختلف  تابعة  ق�ى  تاألىّفت من  والتي  ال�شمالية  احلدود  و�شبط  ملراقبة  امل�شركة  الق�ة   2007 العام  يف  اأن�ِشئت 

اتها مبراقبة احلدود ال�شمالية و�شبطها للح�ؤول دون دخ�ل الأ�شخا�ش والب�شائع  َدت مهمىّ الأجهزة الأمنية، ُحدِّ

وخروجها بطريقة غري �شرعية، ومنع تهريب املمن�عات عرب هذه احلدود. ارتبطت هذه الق�ة عمالنًيا بقيادة اجلي�ش- اأركان 

اجلي�ش للعمليات واإدارًيا وم�شلكًيا بكل من قيادة اجلي�ش ومقر عام منطقة ال�شمال، املديرية العامة لق�ى الأمن الداخلي، 

املديرية العامة لالأمن العام ومديرية اجلمارك العامة.

اأنيَطت به املهمات نف�شها التي كانت  ولتنظيم ق�ى اجلي�ش داخل هذه الق�ة، ا�شتحِدث لحًقا ف�ج احلدود الربية الأول، ثم 

م�كلة اإىل الق�ة امل�شركة وا�شتقلىّ اإدارًيا يف العام 2009.



ال���دامن���رك ال��ت��دري��ب يف جم���ال اأم��ن 

يف  للتدريب  قاعات  زت  وجهىّ ال�ثائق، 

مت  ا بريطانيا فقدىّ اأمىّ مع�شكر عرمان. 

رباعية  و�شيارات  وات�شال  قيادة  �شبكة 

زة  جمهىّ اأب��راج  �شبعة  اإىل  اإ�شافة  الدفع 

ب��ك��ام��ريات وم��ن��اظ��ري ب��ع��ي��دة امل���دى. 

تقنيات  الأوروب��ي  الحت��اد  م  ق��دىّ كذلك 

د  و�شدىّ وللتدريب.  العمليات  لغرفة  فنية 

اأن القيادة  العميد الركن جعجع على 

التعاون  تفعيل  على  با�شتمرار  حتر�ش 

لتط�ير  ال�شديقة  ال��دول  من  العديد  مع 

اأ���ش��ال��ي��ب ال��ق��ت��ال والأم���ن 

وتبادل اخلربات.

اجلي�ش واملواطنون

ال��رك��ن  العميد  ��د  ي���ؤكىّ

التي  الإج��راءات  اأنىّ  جعجع 

املنطقة  يف  ال��ف���ج  ذها  ينفىّ

راحة  تاأمني  ���ش��رورة  تراعي 

امل�������اط������ن������ني، 

وه������ؤلء ب��دوره��م 

يحت�شن�نه. ويردف 

قائاًل: عكار هي 

امل�ؤ�ش�شة  ���ش��ري��ان 

ال���ع�������ش���ك���ري���ة 

الناب�ش،  وقلبها 

يدرك�ن  واأهلها 

م�شكلتنا  اأنىّ 

بل  معهم  لي�شت 

م����ع اخل���ارج���ني 

ع���ل���ى ال���ق���ان����ن 

وقد  دي��ن،  وامل��ت��م��رىّ

واتفقنا  املنطقة  بفاعليات  اجتمعنا 

وت�شهيل  العمل  برنامج  على  معهم 

للم�شاعدة  ا�شتعدادهم  فاأبدوا  الأم���ر، 

بجانبه  وال�ق�ف  اجلي�ش  مع  والتعاون 

يعتربون  وه���م  ح���دث  اأي  يف  ودع��م��ه 

اأنف�شهم ف�شياًل من امل�ؤ�ش�شة.

اجلي�ش  ب��ني  امل��ت��ي��ن��ة  ال���رواب���ط  ه���ذه 

ال�شع�بات  من  الكثري  تعالج  والأهايل 

التداخل  حيث  ا�شة  ح�شىّ منطقة  يف 

على  والعقاري  والقت�شادي  الجتماعي 

من  الف�ج  ن  متكىّ وقد  احلدود.  جانَبي 

احلدىّ بن�شبة كبرية من اأعمال التهريب 

ل عرب احلدود، واأوقف عدًدا كبرًيا  والت�شلىّ

اأ�شلحة  و�شادر  الإرهابيني  املطل�بني  من 

الأجهزة  وباقي  انت�شاره  وحال  وذخائر، 

خطرة  تداعيات  ح�ش�ل  دون  الأمنية 

ب�شبب الأزمة ال�ش�رية.

عني  امل�زىّ النازحني  من  الكبري  العدد 

الف�ج  اآخر على  عبًئا  ي�شيف  القرى،  يف 

من  ق�شم  ة  فثمىّ املنطقة،  اأه��ايل  وعلى 

مع  الع�ش�ائية.  املخيمات  يف  املطل�بني 

وثقة  بعزم  مهماته  الف�ج  ي  ي���ؤدىّ ذل��ك، 

العديد  من  خمتلفة،  �شع�بات  متجاوًزا 

اإىل العتاد و�ش�اهما...
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تدريب على الأ�شلحة الإجماليةدورة رماة مهرة

دورة اأمن وثائق

ن: �ضعار الفوج ويت�شمىّ ال�شكل  بي�شاوي 

اإىل  يرمز  وه���  الأزرق  ال��ل���ن 

يف  رة  املتجذىّ لبنان  اأرزة  ال�شافية،  لبنان  �شماء 

ال�شائك بالل�ن الأحمر  ال�شريط  طها جندي يحمل منظاًرا ملراقبة احلدود،  ويت��شىّ الأر�ش 

ي يف ال��شط يدلىّ على اأر�ش ال�طن وترابه. دللًة على حماية احلدود، والل�ن البنىّ





ملاذا؟

انطالًقا من اأهمية راجمات ال�ش�اريخ 

ال يف تاأمني الدعم  ودور هذا ال�شالح الفعىّ

من  ب��د  ل  ك��ان  وال���ح��دات،  للقطع 

الراجمات  من  ع��دد  وجتديد  حتديث 

ميزتها  تفقد  بداأت  التي  العهد  قدمية 

املدفعية  ف���ج  عانى  فقد  احلركية؛ 

ال��ث��اين ت��ق��ادم ع���دد م��ن ال��راج��م��ات 

على  املحم�لة   »21 اأم  »ب  ن�ع  الرو�شية 

بدورها  باتت  والتي  »اأورال«  �شاحنات 

ال�شعبة  م�شاعفتها  ب  وتتطلىّ قدمية، 

لعدم  اجل��ه��د  م��ن  الكثري  ��دة،  وامل��ع��قىّ

اإنتاجها  اإنىّ  اإذ  لها،  البدل  قطع  ت�افر 

العام 1963  وو�شعها يف اخلدمة كانا يف 

وعلى  ق��رن.  ن�شف  من  اأك��ر  منذ  اأي 

بالتعاون  ال��ق��رار  ك��ان  الأ���ش��ا���ش  ه��ذا 

الإج��راءات  خاذ  لتىّ الرو�شي  اجلانب  مع 

املنا�شبة.

يف مديرية امل�ضاغل

مديرها  بنا  عاد  امل�شاغل،  مديرية  يف 

انطالقة  اإىل  ا�شتانب�يل  اأنط�ان  العميد 

امل�شروع وت�قيع عقد مع الدولة الرو�شية 

ي اأجراه  يف العام 2014، عقب ك�شٍف فنىّ

مدفعًيا  ق�شًما   11 على  رو����ش  خ���رباء 

التابعة   »21 م  »ب  ال�ش�اريخ  لراجمات 

اخل��رباء  و�شع  ال��ث��اين.  املدفعية  لف�ج 

اللبناين  اجلي�ش  من  خرباء  مع  الرو�ش 

اجلانبان  واتفق  بالأعطال؛  ك�ش�فات 

لتحديد  متهيًدا  النتائج  حتليل  على 

عدد قطع البدل املطل�بة.

العقد،  هذا  لتنفيذ  التهيئة  اإطار  ويف 

املعينة  العمل  ور�شة  على  الطالع  متىّ 

اجلانب  قبل  فيها من  الأعمال  لإجراء 

ال��ذي  الل�ج�شتي،  ال��ل���اء  يف  اللبناين 

يف  املت�افرة  ة  والعدىّ التجهيزات  عر�ش 

مديرية امل�شاغل؛ وبعد الطالع عليها، 

الهادفة  الت��شيات  الرو�شي  اجلانب  قدم 

وت�لىّت  التح�شريية.  الأعمال  تنفيذ  اإىل 

جتهيز  م�ش�ؤولية  جهتها  من  املديرية 

والأج��ه��زة  واأم��اك��ن��ه��ا  العمل  ور���ش��ة 

املطل�بة  وامل���اد  ة  والعدىّ التكن�ل�جية 

ة بها. واملحروقات وال�ش�ائل اخلا�شىّ

التجديد عملية 

تابعنا زيارتنا يف مديرية امل�شاغل، حيث 

الذين  الخت�شا�شيني  املهند�شني  التقينا 

ور�شة اأعادت تاأهيل 

راجمات �شواريخ عمرها 

اأكرث من ن�شف قرن

اإعداد:

با�ضكال معّو�ش بومارون

اإجنازات
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اإجناز غري م�ضبوق اأعاد للراجمات حركيتها وقدرتها على املناورة

جمموعة  مع  احلكاية  ب��داأت 

ميلكها،  اجلي�ش  كان  راجمات 

لال�ضتعمال،  �ضاحلة  تعد  مل  لكّنها 

احلا�ضر  الوقت  يف  احلاجة  اإمن��ا 

تدعو اإل اإعادة تاأهيلها، وال�ضتفادة 

امل�ضاغل  مديرية  ومن  منها... 

اإجناز غري م�ضبوق يف  حيث حتّقق 

نتائجه املمتازة على �ضعيد الأ�ضلحة 

الثاين  املدفعية  فوج  اإل  النوعية، 

الذي �ضوف ي�ضتخدم هذه الأ�ضلحة 

يف  املقاتلة  القطع  ملوؤازرة  املجددة 

»اجلي�ش«  ملجّلة  كان  مهماتها، 

�ضاهموا  الذين  ال�ضباط  على  جولة 

يف حتقيق هذا امل�ضروع الرائد.



وهم  الإجن��از،  هذا  حتقيق  يف  �شاهم�ا 

اخلطيب،  م���روان  املهند�ش  العقيد 

م  والعقيد املهند�ش �شامي طان��ش، واملقدىّ

ث�ا عن  الذين حتدىّ الدين ب� عرم،  حمي 

ح�ش�ر  بعد  حتققت  التي  العمل  ور�شة 

اإىل  الرو�ش  والفنيني  اخل��رباء  من  فريق 

ت�شرين  بداية  من  امتدت  وقد  لبنان، 

الأول من العام املا�شي اإىل �شباط 2016. 

من  ال�شالح  نِقل  ال�ر�شة،  وبنتيجة 

ومتىّ  العهد،  القدمية  »اأورال«  �شاحنات 

تركيبه على اآليات »كاماز« اجلديدة 

�شيانة  اأجريت  كما  ال�شنع.  وحديثة 

ا�شتبدال  اأو  )م�شاعفة  لل�شالح  عامة 

اأ���ش��ا���ش��ي:  ب�شكل  �شملت  ال��ق��ط��ع( 

�شبطانة   120 ا�شتبدال  )مت  ال�شبطانات 

�ش�اريخ  رمي  ميكنها  جديدة  باأخرى 

لدات والتمديدات  مداها 40 كلم(، وامل�ىّ

الإمرة،  وعلبة  الكهربائية،  وال��دارات 

عن  الرمي  واأج��ه��زة  الت�شديد  واأج��ه��زة 

بعد.

ف�ج  م��ن  عنا�شر  ال���ر���ش��ة  يف  ���ش��ارك 

امل�شاغل،  مديرية  ومن  الثاين  املدفعية 

ل�ن  كان�ا يعاون�ن الفريق الرو�شي ويح�شىّ

كبرية  فنية  خ��ربات  نف�شه  ال�قت  يف 

ال��راج��م��ات  �شيانة  م��ن  نهم  متكىّ

وقد  اخلدمة.  يف  وو�شعها  مها  ت�شلىّ بعد 

كفاءة  على  الأج��ان��ب  اخل��رباء  اأث��ن��ى 

ا�شتيعابهم  وح�����ش��ن  الع�شكريني 

الأ�شلحة  على  التدريبات  ومتابعتهم 

اجلديدة.

عملية التخميد 

وبهدف  ال��ع��م��ل،  ور���ش��ة  ان��ت��ه��اء  بعد 

التاأكد من جه�زية راجمات ال�ش�اريخ، 

بالذخرية  جتريبية  رم��اي��ة  اإج���راء  متىّ 

ال�شالح  اإخ�����ش��اع  ذل��ك  �شبق  ��ة.  احل��يىّ

اختبار  اأي  الرمي،  قبل  تخميد  لعملية 

ح�شن ا�شتغال جميع املهاميد يف الآلية. 

فمن البديهي اأن تك�ن الراجمة ثابتة 

ا�شتغال  عدم  حال  ويف  الرمي،  اأثناء  يف 

ر  يتعذىّ �شحيح،  ب�شكل  املهاميد  تلك 

م�شاكل  اإىل  ي�ؤدي  ما  بال�شالح،  الرمي 

واأخطار حقيقية.

الراجمة  ت��ذخ��ري  بعد  التخميد  متىّ 

بها  وال�شري  �شاروًخا(  باأربعني  )تلقيمها 

لب�شعة كيل�مرات على اأرا�ٍش وطرقات 

فنيني  قبل  من  ومراقبتها  خمتلفة، 

لل�ق�ف على ح�شن اأدائها ور�شد اأي خلل 

اإجنازات
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املقّدم حمي الدين بو عرم

العقيد املهند�ض �شامي طانو�ضالعقيد املهند�ض مروان اخلطيب



قد يظهر، ومعاجلته بالطرق املنا�شبة.

ال��ت��خ��م��ي��د على  اأجن�����زت ع��م��ل��ي��ة 

نهرا  ثكنة  ويف  البقاع  يف  مرحلتني، 

من  ني  خمت�شىّ ب��اإ���ش��راف  ال�����ش��ال���ح��ي، 

الثاين.  املدفعية  وف�ج  امل�شاغل  مديرية 

جرى  الأداء،  ح�شن  من  د  التاأكىّ وبعد 

والدارات  دات  امل�لىّ ا�شتغال  ح�شن  اختبار 

ذلك  يف  مبا  الكهربائية؛  والتمديدات 

والتي  ال�شبطانات،  على  امل�ج�دة  املاآخذ 

اإىل  الكهربائية  النب�شات  نقل  تت�ىلىّ 

عملية  وحتقيق  لت�شغيلها  ال�ش�اريخ 

الإطالق. 

اأثناء عملهم  يف  �ن  املخت�شىّ وقد حر�ش 

ال�شالح،  ت من ح�شن عمل  التثبىّ على 

)احلركة  التفا�شيل  ب���اأدقىّ  فاهتم�ا 

ر »حتت  الكهربائية لل�شالح وه� مذخىّ

�شالمة  م��ن  التاأكد  ال�����ش���اري��خ«  وزن 

جلميع  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ت��م��دي��دات 

ال�شبطانات، ح�شن ا�شتغال علبة الإمرة 

ال��شعيتني  يف  ُبعد  ع��ن  ال��رم��ي  جهاز 

عملية  م��ن  التاأكد  ور�شقي،  طلقي 

ت�شفري ال�شالح....(. وقد جاءت النتائج 

ممتازة وبات تنفيذ الرماية اأمًرا متاًحا.

يف فوج املدفعية الثاين

املدفعية  ف�ج  قائد  ث  من جهته، حتدىّ

عن  قدوح  خ�شر  الركن  العميد  الثاين 

جرت  التي  للرماية  الإع����داد  عملية 

ة، حيث متىّ حت�شري املرب�ش يف  ية ودقىّ بجدىّ

راأ�ش بعلبك- البقاع، وحددت الأهداف 

النريان يف مديرية  ق  بالتن�شيق مع من�شىّ

التح�شريات  كل  واأجن��زت  العمليات، 

والل�ج�شتية  العمالنية  وال�شتعدادات 

والفنية. فقد ت�ىلىّ فريق عمل من الف�ج 

الرماية  ذت  ونفىّ الرمي،  مركز  حت�شري 

يف  لالإرهابيني  حقيقية  اأه��داف  على 

والفنيني  اخلرباء  بح�ش�ر  عر�شال،  جرود 

الرو�ش وجلنة ال�شتالم الثالثة، اإ�شافة اإىل 

فكانت  الل�ج�شتي،  الل�اء  من  خرباء 

ال�ش�اريخ  اأ�شابت  حيث  ممتازة  النتائج 

اأهدافها بدقة فائقة.

اأهمية  اإىل  الركن قدوح  العميد  واأ�شار 

الذي  الف�ج  اىل  بالن�شبة  العملية  هذه 

وه�  ال�ش�اريخ،  راجمات  �شالح  ي�شتخدم 

ينفرد عن باقي قطع املدفعية يف اجلي�ش 

على  ق���ادًرا  جعلته  التي  امل��ي��زة  بهذه 

تاأمني كثافة نارية كبرية جًدا للقطع 

العمليات  خ��الل  ال�شديقة  وال���ح��دات 

اأنىّ  ال�شياق  ه��ذا  يف  ���د  واأكىّ احل��رب��ي��ة. 

ز ب�شه�لة  راجمات ال�ش�اريخ �شالح يتميىّ

ة  ي وبقدرة تدمرييىّ احلركة و�شرعة التخفىّ

ال على  وتاأثري معن�ي ونف�شي فعىّ كبرية 

ه بالإمكان  اأنىّ الق�ات املعادية، ل �شيما 

)مبئات  وكبرية  �شريعة  �شربة  اإن���زال 
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العميد الركن خ�شر قدوح



ر يف منظ�مة �شالح  م�اكبة للتط�ىّ

ال�ش�اريخ  وراجمات  املدفعية عم�ًما 

ا، متىّ جتهيز مركز رمي حديث يف ف�ج املدفعية الثاين  خ�ش��شً

كمن�شاأة  ترميمها  ج��رى  نة،  حم�شىّ غرفة  عن  كناية  ه� 

امل�شتقل،  الأ�شغال  ف�ج  من  ومب�شاعدة  املت�افرة،  بالإمكانات 

تفاعلي،  ول�ح  كمبي�تر،  اأجهزة  من  الالزم  بالعتاد  زت  وُجهىّ

لت اإىل غرفة عمليات متط�رة وحديثة. ول�حات عر�ش، فتح�ىّ

املرتقبة  املراب�ش  لكل  ة  خا�شىّ م�شاريع  حت�شري  متىّ  كما 

ل�حدات الف�ج يف خمتلف املناطق اللبنانية، �شمل كل م�شروع 

املراب�ش  عن  تفا�شيل  مع   ،GIS نظام  ب�ا�شطة  ذة  منفىّ ن�شائخ 

املراقبة، وقطاعات الرمي، واأميال الرتقاب، وامل�شافات، بحيث 

اط، وب�شرعة كبرية، من حتديد كيفية معاجلة  ن ال�شبىّ يتمكىّ

اأي هدف، ومراقبة وم�اكبة الأعمال بالتفا�شيل الدقيقة.

يف  قة  ومعلىّ ورقية  خرائط  على  م�شح�بة  امل�شاريع  هذه  كل 

العمليات وم�ج�دة يف ملفات خا�شة يف الكمبي�ترات  غرفة 

جميع  قبل  من  با�شتعمالها  ي�شمح  ما  للرماية،  ة  املخ�ش�شىّ

بعة حالًيا. اط �ش�اء بالطرق التقليدية اأو بتلك احلديثة املتىّ ال�شبىّ

اخلا�شة  الربامج  بع�ش  ا�شتحدثت  امل�شاريع،  هذه  اىل  اإ�شافة 

اجل�ية...  الن�شرة  وحلىّ  ونقله،  الرمي  ت�شحيحات  كاحت�شاب 

وذلك بالعتماد على املعطيات الرقمية الأ�شا�شية لكل رماية 

املنا�شبة،  املعطيات  تزويدها  بعد  الربامج،  هذه  وتق�م  فقط. 

ما  متناهية؛  بدقٍة  والت�شحيحات  الرمي  عنا�شر  باحت�شاب 

فعالية  وي�ؤمن  وتنفيذه،  واإدارات��ه  الرمي  حت�شري  عملية  ل  ُي�شهىّ

اأ�شب�عًيا جل�شات  ذ  ُتنفىّ الإطار،  هذا  ويف  الأه��داف.  معاجلة  يف 

تعليمية يف مركز الرمي ل�شباط الف�ج للتدريب على ا�شتعمال 

تلك الربامج وا�شتثمارها، لتعميم الفائدة وت�حيد لغة العمل.

املنطقة  على  واح��دة(،  دفعة  ال�ش�اريخ 

حتت  الهدف  يك�ن  وبهذا  امل�شتهدفة. 

رحمة ال�ش�اريخ املت�شاقطة عليه باأعداد 

كبرية، فيدب الرعب والهلع يف �شف�ف 

املعن�ية  ال���روح  ترتفع  ح��ني  يف  ال��ع��دو، 

يحتاجه  م��ا  وه��ذا  ال�شديقة،  للق�ات 

لتحقيق  املعركة  اأر���ش  يف  جي�ش  كل 

النت�شار.

جتديد  عملية  اأن  ق��دوح  العميد  وراأى 

التي  ال�����ش���اري��خ واخل��ط���ات  راج��م��ات 

واكبتها وتكاملت معها، �شتنعك�ش 

اإيجاًبا على ف�ج املدفعية الثاين لناحية 

والقدرات  القتالية  الكفاءة  درجة  رفع 

من  بدىّ  ل  لذا  التدخل،  و�شرعة  النارية 

ال�شتمرار يف التحديث والتجديد والتط�ير 

��ات  ل��ن��ك���ن دوًم����ا ع��ل��ى ق���در ال��ت��ح��ديىّ

الأم��ل  يبقى  بالق�ل:  وختم  املطل�بة. 

معق�ًدا على حتقيق املزيد من الأ�شلحة 

اجلديدة اأو جتديد ما ه� مت�افر منها يف 

يف  اجله�زية  لتبقى  وال�حدات،  القطع 

اأعلى م�شت�ياتها.

املبا�ضرة النتائج 

ث  حتدىّ التجديد،  عملية  نتائج  عن 

ف�ج  من  ال�شامي  ج���رج  ال��رائ��د  ا  اأي�شً

خط�ة  ��ه��ا  اإنىّ ف��ق��ال  ال��ث��اين،  املدفعية 

ارة قامت بها قيادة اجلي�ش،  ن�عية وجبىّ

م�شب�قة  وغري  ب�شخامتها  الأوىل  فهي 

دخ�له  منذ  الراجمات  ل�شالح  بالن�شبة 

فقد  ال��ل��ب��ن��اين.  اجل��ي�����ش  يف  اخل��دم��ة 

كانت  ميزة  اأهم  للراجمات  اأعيدت 

وهي  األ  كبري،  ح��د  اإىل  فقدتها  ق��د 

وال��ق��درة  الن��ت��ق��ال  و�شرعة  احلركية 

املناورة. وهكذا ك�شب  الكبرية على 

ت�شتطيع  جديدة  راجمات  عدة  الف�ج 

تنفيذ رمايات مل�شافة 40 كلم.

الف�ج  م��ن  عنا�شر  اكت�شب  كما 

ج��ًدا  مهمة  وتقنية  ة  فنيىّ م��ه��ارات 

ق بال�شالح و�شيانته. واأ�شبح الف�ج  تتعلىّ

حيث  ن�عية،  قتالية  ق��درات  ميتلك 

م�شت�ى  وارتفع  ال�شالح  كفاءة  زادت 

والقدرة  ة  امل�شتجدىّ املرونة  نتيجة  اآدائ��ه 

واحل��رك��ي��ة،  امل��ن��اورة  على  ال��ك��ب��رية 

الدعم  وتقدمي  ل  التدخىّ �شرعة  وبالتايل 

الناري املطل�ب. 

اإجنازات

العدد 60370

الرائد جورج ال�شامي

غرفة عمليات حديثة





خدمات 

اإن�سانية

العدد 62370

اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر 

مهمتها وعملها ون�ضاطاتها يف لبنان

لل�ضليب  الدولية  اللجنة  تعمل 

الأحمر منذ ن�ضاأتها يف العام 1863 

النزاعات  �ضحايا  حماية  على 

وكذلك  وم�ضاعدتهم،  امل�ضّلحة 

حالت  �ضحايا  اإل  بالن�ضبة  الأمر 

يف  رّكزت  وقد  الأخ��رى.  العنف 

من  اجلرحى  على  الأم��ر  بداية 

عملها  نطاق  ات�ضع  ثم  اجلنود، 

اللجنة  وت�ضعى  الوقت.  مب��رور 

عن  الإن�ضانية  املعاناة  تفادي  اإل 

الدويل  القانون  مواد  ن�ضر  طريق، 

الإن�ضانية  وامل��ب��ادئ  الإن�ضاين 

العاملية وتعزيزها.

التاأ�ضي�ش

�شمال  �ش�لفرين�،  معركة  رحم  من  الدولية  اللجنة  جاءت 

 41.000 نح�  وجرح  قتل  اإىل  اأدت  والتي   ،1859 العام  يف  ايطاليا، 

ع�شكري خالل 16 �شاعة. و�شهد نتائج املعركة رجل اأعمال 

و�شع  دونان  الدولية.  اللجنة  م�ؤ�ش�ش  دونان،  �ش�ي�شري ه� هرني 

اإن�شاء  اقراحني:  فيه  م  قدىّ �ش�لفرين�«  »تذكار  بعن�ان  كتاًبا 

عرب  القتال  اأثناء  يف  اإليها  التعرف  ميكن  وطنية  جمعيات 

�شارة م�شركة، وو�شع معاهدة دولية حلماية جرحى املعارك. 

وهكذا قامت جلنة دائمة يف جنيف واختارت �شارة تتك�ن 

العلم  معك��ش  )هي  بي�شاء  اأر�شية  على  اأحمر  �شليب  من 

اللجنة  اتخذت  ولحًقا،  ال�ش�ي�شري(. 

لل�شليب  الدولية  اللجنة  ه�  لها  ا�شًما 

لعمل  القان�ين  الأ�شا�ش  ينبع  الأحمر. 

هذه اللجنة من القان�ن الدويل الإن�شاين. 

وي�ؤكد النظام الأ�شا�شي للحركة الدولية 

الأح��م��ر،  وال��ه��الل  الأح��م��ر  لل�شليب 

وجمل�ش  ال���دويل،  م�ؤمترهما  وق���رارات 

املندوبني، �شرعية عمل اللجنة الدولية.

التفاقيات

رت م��ع��اه��دة ح��م��اي��ة اجل��رح��ى  ت��ط���ىّ

اتفاقيات  اأرب���ع  اإىل  اآن��ًف��ا  امل��ذك���رة 

حة  امل�شلىّ ال��ن��زاع��ات  تقنن  تف�شيلية 

عرفت بقان�ن احلرب، ثم �شميت قان�ن 

ال��دويل  فالقان�ن  حة،  امل�شلىّ النزاعات 

العامل  دول  من  العديد  �شادق  الإن�شاين. 

يف العام 1949 على هذه التفاقيات التي 

الأربعة.  جنيف  باتفاقيات  الآن  تعرف 

وقد اأ�شيفت اإليها ثالثة مالحق، ووقعت 

 194 الآن  حتى  وملحقاتها  التفاقات 

ع  دول��ة، وه��� اأك��رب ع��دد من ال��دول ي�قىّ

على اتفاقية معينة يف تاريخ الب�شرية.

اتفاقيات  وقعت  التي  ال��دول  اأوكلت 

جنيف م�ش�ؤولية مراقبة تطبيق القان�ن 

الدولية.  اللجنة  اإىل  الإن�شاين  ال��دويل 

ا على هذا القان�ن، تق�م  وب��شفها حار�شً

به  وللتعريف  ل�شمانه  بتدابري  اللجنة 

وتاأكيده وت��شيحه وتط�يره. وهي تتخذ 

الأطراف من  متعددة  اأو  ثنائية  خط�ات 

اأجل ترويجه وت�شجيع احرامه.

جزء من اأكرب �ضبكة اإن�ضانية يف العامل

من  اأ�شا�شي  مك�ن  الأح��م��ر  لل�شليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة 

الدولية  احلركة  ه��ي:  وا�شعة  اإن�شانية  �شبكة  مك�نات 

 190 ع�ش�يتها  ت�شمىّ  والتي  الأحمر،  والهالل  الأحمر  لل�شليب 

جمعية وطنية لل�شليب الأحمر والهالل الأحمر ح�ل العامل، 

الحتاد  وعلى  املتط�عني،  ماليني  على  ن�شاطاتها  يف  وتعتمد 

الدويل جلمعيات ال�شليب الأحمر والهالل الأحمر. وتق�م هذه 

ال�شليب  �شارة  اإما  وت�شتخدم  متكاملة،  مبهمات  املك�نات 

ال�طنية  اجلمعيات  وت�شطلع  الأح��م��ر.  الهالل  اأو  الأحمر 

بن�شاطات اإن�شانية متن�عة داخل بلدانها كما يفعل ال�شليب 

الأحمر اللبناين مثاًل.



املبادئ الأ�ضا�ضية

فيها  ت�شاركها  م��ب��ادىء،  �شبعة  الدولية  اللجنة  تلتزم 

احلياد،  الإن�شانية،  وهي:  الدولية،  احلركة  مك�نات  بقية 

ل  وت�شكىّ والعاملية.  ال�حدة،  التط�عية،  اخلدمة  ال�شتقالل، 

متيز  التي  امل�شركة  الأ�شا�شية  القيم  ال�شبعة  املبادئ  هذه 

وت�شر�شد  الأخ��رى.  الإن�شانية  املنظمات  بقية  عن  احلركة 

اللجنة الدولية يف عملها ب�شكل خا�ش باملبادئ الأربعة الأوىل 

املذك�رة حتديًدا يف بيان مهمتها.

الأ�شا�شية  الق�ة  وتعترب  الب�شر  احرام  على  تق�م  الإن�ضانية:   -

املحركة لعمل اللجنة.

اأي �شكل من اأ�شكال التمييز  - عدم التحّيز: ينبذ هذا املبداأ 

على  بناًء  املحن،  اأثناء  يف  �ش�ا�شية  النا�ش  مبعاملة  وينادي 

احتياجاتهم.

ك�شب  من  الدولية  اللجنة  ن  ميكىّ الذي  املبداأ  ه�  احلياد:   -

ثقة اجلميع، بحيث اأنها ل تقف مع طرف �شدىّ اأي طرف من 

الأطراف الأخرى خالل العمليات العدائية، ول تتدخل يف جدل 

�شيا�شي اأو عن�شري اأو ديني.

عن  م�شتقلة  الدولية  اللجنة  اأن  يعني  وه���  ال�ضتقالل:   -

ال�شيا�شات ال�طنية والدولية وم�شالح اجلماعات املختلفة، مبا 

يعطيها ال�شتقالل الالزم لإجناز مهماتها الإن�شانية ومن دون 

اأي حتيز.

املناهج

اأربعة مناهج حتدد مهمة اللجنة الدولية ومتكنها  هناك 

من حتقيق اأهدافها:

الأخرى  العنف  وحالت  امل�ضّلحة  النزاعات  �ضحايا  حياة  حماية   -1

وحفظ كرامتها:

والأط��راف  ال�شلطات  قيام  �شمان  ه�  احلماية  من  الهدف 

وو�شع  امل�اطنني،  حق�ق  ومراعاة  بالتزاماتها  بال�فاء  املتنازعة 

حدىّ لنتهاكات القان�ن الدويل الإن�شاين، الفعلية اأو املحتملة، 

يف  الأ�شخا�ش  حماية  تكفل  التي  الأخرى  الق�اعد  اإىل  اإ�شافة 

هذه احلالت.

2- م�ضاعدة �ضحايا النزاعات امل�ضّلحة وحالت العنف الأخرى:

التي  املجتمعات  اأو  الأف��راد  م�شاعدة  اإىل  املنهج  هذا  يهدف 

واإىل  الأخ��رى،  العنف  وح��الت  امل�شلح  النزاع  نتيجة  ت�شررت 

امل�شاعدة  �شاأن  وم��ن  وا�شتعادتها.  كرامتها  على  احلفاظ 

ومعاجلة  الإن�شاين  ال��دويل  القان�ن  انتهاكات  اآث��ار  تخفيف 

الأ�شباب والظروف املحيطة بهذه النتهاكات. وهي ت�شتجيب 

لالحتياجات الأ�شا�شية لالأفراد واملجتمعات عرب تقدمي ال�شلع 

الأ�شا�شية واخلدمات املتعلقة مبجالت ال�شحة واملياه وال�شرف 

ال�شحي واملاأوى والأمن القت�شادي ودعم املرافق.

النزاعات  يف  بالإغاثة  املتعلقة  الدولية  احلركة  اأن�ضطة  تن�ضيق   -3

امل�ضّلحة وحالت العنف الأخرى:

على  ال�طنية  اجلمعيات  ق��درات  تعزيز  ه�  هنا  الهدف 

حة  امل�شلىّ بالنزاعات  املتاأثرة  البلدان  يف  امليدانية  ال�شتجابة 

الدولية  اللجنة  قدرة  رفع  اإىل  اإ�شافة  الأخرى،  العنف  وحالت 

على التعاون وامل�شاركة ال�طنية.

واملبادئ  الإن�ضاين  الدويل  القانون  بتعزيز  املعاناة  تاليف  اأو  4-الوقاية 

الإن�ضانية والتعريف بها:

الهدف من هذا املنهج ه� اإيجاد بنية منا�شبة حلماية حياة 

حة وحالت العنف  النا�ش الذين يتاأثرون �شلًبا بالنزاعات امل�شلىّ

الأخرى، وحماية كرامتهم وت�شهيل عمل اللجنة الدولية بهذا 

التاأثري  عرب  املحتملة  املعاناة  تاليف  يف  ذلك  ويكمن  ال�شاأن. 

على الأطراف التي ت�ؤثر على م�شري املت�شررين ب�شكل مبا�شر اأو 

غري مبا�شر، التعريف بالقان�ن الدويل الإن�شاين وتعزيزه، وت��شيع 

نطاق تطبيقه، وت�شجيع قب�ل اأن�شطة اللجنة الدولية الأخرى.

عمل اللجنة الدولية لل�ضليب الأحمر يف لبنان

بداأت اللجنة الدولية عملها يف لبنان بعد حرب حزيران من 

فرات  خالل  الإن�شانية  باأن�شطتها  وا�شطلعت   ،1967 العام 

و1990.   1975 بني  املمتدة  احل��رب  ذلك  يف  مبا  ح  امل�شلىّ النزاع 

وتق�م حالًيا بال�شتجابة لحتياجات املجتمعات املحلية التي 

احلرب  ويالت  من  وا  فرىّ الذين  ال�ش�ريني  الالجئني  ت�شت�شيف 

الدائرة يف بالدهم.

التعاون مع اجلي�ش اللبناين

تدعم اللجنة الدولية جه�د اجلي�ش اللبناين يف جمال تعزيز 

دمج القان�ن الدويل الإن�شاين يف اأنظمة التعليم والتدريب. وياأتي 

اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر 

مهمتها وعملها ون�ضاطاتها يف لبنان

63 العدد 370



التعاون ما بني اجلانبني على 

امل�شركة  �ش�ء م�ش�ؤولياتهما 

الدولية دعمها عرب  اللجنة  م  القان�ن. وتقدىّ لن�شر املعرفة بهذا 

وعنا�شره  اللبناين  اجلي�ش  ل�شباط  ت�شمح  التي  القدرات  بناء 

ببل�رة معرفتهم باأحكام القان�ن الدويل الإن�شاين وتطبيقه يف 

عقيدة اجلي�ش القتالية، مبا ي�شمن احرام خمتلف اللتزامات 

ات. حة خالل �شري العمليىّ القان�نية للق�ات امل�شلىّ

ة بالتن�شيق مع ال�شليب الأحمر  كذلك، تق�م اللجنة الدوليىّ

مل�شلحة  مكثفة  اأولية  اإ�شعافات  دورات  بتنظيم  اللبناين، 

من  ج��زًءا  تعترب  ال��دورات  وه��ذه  اللبنانية،  حة  امل�شلىّ الق�ات 

برنامج متكامل.

 اأرقام وحقائق

خالل العام 2015 قدمت اللجنة الدولية خدمات خمتلفة يف 

لبنان وذلك على النح� الآتي:

1. خدمات امل�ضاعدة واحلماية: 

- زيارة: 7400 حمتجز يف 31 مركز احتجاز.

- تقدمي رزم نظافة �شخ�شية ل�1250 حمتجًزا، ومالب�ش ل�1850 

و1500  فر�شة،  و1500  حمتجز،  ل���6400  تنظيف  وم���اد  حمتجًزا 

بطانية، و27000 لير من مياه ال�شرب.

الدعم  وتقدمي  املفق�دين،  اأه��ايل  مع  مقابلة   411 اإج��راء   -

النف�شي ل�40 فرًدا من عائالت ه�ؤلء.

ر�شالة  و1250  الأحمر،  ال�شليب  ر�شائل  من  ر�شالة   150 نقل   -

�شف�ية اأو �شالمات، وت�فري 34 وثيقة �شفر لأ�شخا�ش انتقل�ا اإىل 

بلدان اأخرى، واإعادة رفات 5 اأ�شخا�ش من الأرا�شي الفل�شطينية 

املحتلة اإىل لبنان.

2. خدمات الرعاية ال�ضحية:

الدولية  الرعاية ال�شحية يف مرافق تدعمها اللجنة  - تقدمي 

ل�239000 �شخ�ش.

- تلقيح 15000 طفل.

ا. - تقدمي خدمة اإعادة التاأهيل البدين ل�530 مري�شً

نارية  باأ�شلحة  مل�شابني  جراحية  عملية   413 اإج���راء   -

ومتفجرات.

ا. - تقدمي خدمة اإعادة التاأهيل النف�شي ل�72 �شخ�شً

العناية  على  ج��راًح��ا   26 ت��دري��ب   -

الإكلينيكية باجلرحى.

3. امل�ضاعدات الغذائية وغري الغذائية ل�: 

- 28900 لجئ �ش�ري.

- 11300 لجئ فل�شطيني.

نتيجة  �ش�ريا  من  عادوا  لبناين   4500  -

الأزمة.

- 2500 لبناين ي�شت�شيف�ن لجئني.

ا: وقد قدمت اللجنة اأي�شً

- 4 ماليني دولر م�شاعدات نقدية.

- 4300 رزمة نظافة �شخ�شية )تغطي احتياجات عائلة من 5 

اأ�شخا�ش ملا يزيد عن �شهر(.

- 9000 رزمة م�اد غذائية )الرزمة تكفي عائلة من 5 اأ�شخا�ش 

ملدة اأ�شب�عني(.

- 4900 بطانية.

- 1500 فر�شة ن�م.

- 4100 رزمةحفا�شات اأطفال.

- 200 م�شروع لتح�شني و�شائل املعي�شة واحلياة.

4. خدمات يف جمال املياه والإ�ضكان: 

التحتية  البنية  حت�شني  م��ن  ا�شتفادوا  �شخ�ش   266000  -

ل�شبكات املياه والكهرباء والإي�اء.

حت�شني  من  ا�شتفادوا  �شخ�ش   19000  -

مرافق ال�شحة.

م�شت�ى  حت�����ش��ن  ���ش��خ�����ش   39000  -

غي��ر  امل��خ��ي��م��������ات  يف  �شكنه��م 

الر�شمي��ة.

حت�شني  من  ا�شتفادوا  حمتجز   3000  -

مركز  وبناء  الط�ارئ،  وخدمة  الته�ئة 

طبي يف اأماكن الحتجاز.

خدمات 

اإن�سانية
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دورة »لّبيك لبنان«

كلمة قائد اجلي�ش

املمّثل  الوطني، رّحب بعدها عّريفه  بالن�شيد  ا�شتهّل احلفل 

األقى  الذي  يو�شف احلداد باحل�شور، ويف مقّدمهم قائد اجلي�ش 

رفاق  »لقاء  عبارة  اأن  اإىل  خاللها  اأ�شار  القلب  من  كلمة 

الدرب، هي يف مكانها متاًما، لأنها تعّب عن اأخّوة ال�شالح 

بقادة  رّحب  كما  الأمنية«،  والأجهزة  اجلي�ش  ويف  الدورة  يف 

الأجهزة الأمنية و�شباطها، مهّنًئا اأع�شاء املجل�ش الع�شكري 

اجلديد، واآماًل تعيني اأع�شاء جمل�ش قيادة قوى الأمن الداخلي 

يف اأقرب وقٍت ممكن. 

واأ�شاف قائد اجلي�ش: »اإّن جميع �شباط اجلي�ش وع�شكرييه 

 ،1986 الـعام  دورة  اأي  لبنان«  »لّبيك  ودورة  قلبي،  على  اأعّزاء 

الكّلية  يف  لها  ــا  مــدّرًب كنت  بحيث  الكثري،  يل  تعني 

الكثري من  ثم خدم  �شنوات كاملة،  احلربية خالل ثالث 

دورة كبرية،  توّليت قيادتها.  التي  القطع  �شباطها لحًقا يف 

اأتى �شباطها من خمتلف �شرائح املجتمع اللبناين ومناطقه، 

وت�شّم نخبة من ال�شباط ال�شجعان«. 

ولفت العماد قهوجي اإىل »اأهمية الدورة حالًيا، لأّنها �شتقود 

�شنوات،  �شبع  لنحو  املقبلة  املرحلة  الأمنية يف  والقوى  اجلي�ش 

التي  الدورة  وتخّرج  تخّرجها  بني  الفا�شلة  املّدة  واأّن  ا  خ�شو�شً

تلتها طويلة جًدا«. واأ�شاف: »من هنا اأقول لكم،  اإنه بقدر ما 

تكونون اأهاًل للم�شوؤولية بقدر ما يكون اجلي�ش قوًيا منيًعا، 

�إحتفال

رفاق الدرب يلتقون يف ح�ضور قائد اجلي�ش 

ويجّددون عهد الوفاء

حتت عنوان »لقاء رفاق الدرب« اأقامت دورة »لّبيك لبنان« حفل ع�ضاٍء �ضاهر يف نادي ال�ضباط- جونية، برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي 

ابراهيم  اللواء  الداخلي  العام لقوى الأمن  الع�ضكري، واملدير  الركن وليد �ضلمان واأع�ضاء املجل�ش  اللواء  ويف ح�ضوره. كذلك ح�ضر رئي�ش الأركان 

ب�ضبو�ش، ورئي�ش املجل�ش الأعلى للجمارك العميد الركن نزار خليل و�ضباط من الدورة مع عقيالتهم.
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ًنا  وبالتايل يكون لبنان حم�شّ

والتحّديات.  املخاطر  وجه  يف 

الفقري للدولة  العمود  والقوى الأمنية ي�شّكالن مًعا  فاجلي�ش 

القت�شاد مهم جًدا  وا�شتقراره.  الوطن  اأمن  و�شّمام  اللبنانية، 

اأثبتت  لكن الأمن هو الأ�شا�ش، فالتجارب القريبة والبعيدة، 

اأن ل ازدهار اقت�شادًيا اأو اإمنائًيا من دون وجود هذا الأمن«.

املتحدة  الــوليــات  ــي  ــارت زي قــائــد اجلــيــ�ــش: »خـــالل  وقـــال 

كبري،  حّد  اإىل  منتجة  جولة  اأعتبها  والتي  الأمريكية، 

الذين  والع�شكريني  املدنيني  امل�شوؤولني  كانت مواقف جميع 

التقيتهم، داعمة للجي�ش ومقّدرة جلهوده. وكانت دعوتهم 

وا�شحة للمحافظة عليه لأّن يف ذلك ال�شبيل الوحيد للحفاظ 

الإجنـــازات  اإىل  الإعــجــاب  بعني  ينظرون  هم  لبنان.  على 

الباهرة التي حّققها اجلي�ش يف مواجهة الإرهاب، ويف حماية 

تقدمي  موا�شلة  اإىل  دفعهم  ما  وهذا  وا�شتقراره،  الوطن  وحدة 

الرئي�ش  ال�شبب  فاإّن  هنا  من  وفعالية.  بزخم  لنا  امل�شاعدات 

لتقدمي هذه امل�شاعدات من الدول الغربية على وجه اخل�شو�ش، 

اإرادتنا  لول  اأنه  ثقة  و�شمودنا. وكونوا على  قوتنا  نتيجة  جاء 

اأحد  يبادر  امليدان، مل  اأثبتناها يف  التي  وت�شحياتنا وكفاءتنا 

الأحــداث  تعاين  باأ�شرها  العربية  فاملنطقة  م�شاندتنا،  اإىل 

والأزمات، واملجتمع الدويل لديه اهتمامات وان�شغالت كثرية 

ع دائرة ال�شطرابات يف املنطقة والعامل«. نتيجة تو�شّ

وتابع قائاًل: »لقد جنحنا يف منع ا�شتدراج الأزمات الإقليمية 

اإىل لبنان، بف�شل جهود اجلي�ش والأجهزة الأمنية وت�شحيات 

ال�شهداء، واأبقينا على وجود الدولة، يف حني تعّر�شت دول اأخرى 

للت�شرذم والنهيار. واأف�شل و�شيلة ناجعة لال�شتمرار يف حماية 

�شبط  على  وال�شهر  قوتنا  على  احلفاظ  يف  تكمن  لبنان، 

ودقيقة،  حمكمة  ب�شورة  احلــدود  بهذه  والإم�شاك  احلــدود. 

ال�شيطرة.  حتت  الداخل  يف  الأمني  الو�شع  باإبقاء  كفيل 

واخلرائط  الــدول  تغيري  زمن  هو  املنطقة  به  متّر  الذي  الزمن 

كلبنانيني  علينا  لذا  والإقليمية،  الدولية  امل�شالح  وت�شادم 

العليا  م�شلحته  وتقدمي  الوطن،  حول  اللتفاف  وع�شكريني 

على اأي م�شلحة اأخرى«. 

و�شّدد العماد قهوجي على اأّن »البطولة اليوم يف ظل احلرائق 

امل�شتعلة من حولنا، تكمن يف احلفاظ على وحدتنا الوطنية 

وعي�شنا امل�شرتك، والت�شدي ب�شجاعة لالأخطار، بهذا الت�شميم 

ننقذ لبنان ون�شمن م�شتقبل اأجياله«. 

واأردف: »اأنا �شخ�شًيا وعلى الرغم من كّل ما يجري، متفائل 

مب�شتقبل لبنان، اأرى دائًما من الكوب ن�شفه املالآن، املتمّثل 

التدّخل  على  وقدرتها  الأمنية  والأجهزة  اجلي�ش  بجهوزية 

الفوري حل�شم اأي اعتداء خارجي اأو حادث اأمني. نحن الأقوى 

نوؤمن  لأننا  معنوًيا،  واأقوى  واأمنًيا،  اأقوى ع�شكرًيا  امليدان،  يف 

امل�شموح  غري  فمن  والقانون.  بال�شرعية  ون�شتظّل  بر�شالتنا 

اأي خطر،  مواجهة  اأو  اأي مهمة  تنفيذ  يف  الرتاخي  اأو  التهاون 

لأن م�شري لبنان يرتبط بقدرة اجلي�ش وبولئكم املطلق لهذه 

املوؤ�ش�شة«.

كلمة الدورة

العميد الركن �شامي احلويك األقى كلمة الدورة، وا�شتهّلها 

هذا  يف  »م�شاركتكم  بالقول:  اجلي�ش  قائد  اإىل  متوّجًها 

نحن  منا،  واحٍد  لكلِّ  واعتزاٍز  �شرٍف  مدعاة  الأخوي،  اللقاء 

�شيدي  يديك  على  تتلمذ  من  لبنان«،  »لّبيك  دورة  �شباط 

العماد، يوم كّنا فتياًنا يافعني على مقاعد الكّلية احلربية، 

لقد  اأ�شّداء.  رجاًل  منها  نتخّرج  اأن  على  �شهرمت  من  ونحن 

زرعت يف �شدورنا م�شاعر الإميان بلبنان، وغر�شت عميًقا يف 

قلوبنا التزام الولء للموؤ�ش�شة الع�شكرية، فحملنا هذه القيم 

دناها يف �شاحات الكرامة والواجب، ت�شحياٍت  واملبادىء، وج�شّ

املنيع  احل�شن  اجلي�ش  اإبقاء  يف  اأ�شهمت  واجنازاٍت  وبطولت، 

لُتثِبت  املجهولة،  وامل�شائر  الكبى  التحّولت  زمن  يف  للبالد، 

اجلي�ش.  اأركان  من  متني  ركٌن  اأّنها  لبنان«،  »لّبيك  دورة 

ا َمن عمل منذ �شنوات ول يزال، يف ظلِّ قيادتكم  ونحن اأي�شً

ي ونبذل اأق�شى امل�شتطاع،  احلكيمة وال�شجاعة، جنهد ون�شحِّ

لنا  كنت  املقابل،  يف  املعقودة.  الآمــال  م�شتوى  على  لنبقى 

واإخــال�ــش،  بغريٍة  اأبــنــاءه  يرعى  ــذي  ال ال�شالح  الأب  مبنزلة 

ومي�شك باأيديهم على طريق النجاح«. 

د مّرًة اأخرى عمق روابط اأخّوة  واأ�شاف: اإنَّ لقاءنا اليوم، يوؤكِّ

موؤ�ش�شة  يف  ال�شباط،  باقي  ومع  ًة،  �شويَّ جتمعنا  التي  ال�شالح، 

اجلي�ش، اأو يف �شائر الأجهزة الأمنية، فنحن ننتمي اإىل مدر�شٍة 

اأن نتقا�شم مًعا بتعاوٍن وتكامٍل  واحدة، هدفنا واحد، وقدرنا 

�شرف خدمة الوطن. 

جنتمع اليوم يف هذه املنا�شبة، بعد مرور اثنتني وثالثني �شنًة 

على م�شرية دورتنا، واأّول ما يح�شر يف بالنا اأن ن�شتذكر باإكباٍر 

�إحتفال
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ــا  ــن ــاق واإجــــــــالل، رف

ال�شهداء الأبرار، الذين 

مــعــارك  ــفــعــوا يف  ارت

الوطن،  عن  الدفاع 

مــواجــهــة  يف  ـــواء  ـــش �

اأو  الإ�شرائيلي  الــعــدوِّ 

اخلطر  مكافحة  يف 

ي  الإرهابي اأو يف الت�شدِّ

لــلــعــابــثــني بــالأمــن 

واخلـــــارجـــــني عــلــى 

هذا  ليبقى  القانون، 

اأراده  كــمــا  ــن  ــوط ال

اأ�ــشــالفــنــا الأحـــــرار، 

نحن،  نــريــده  وكــمــا 

ًدا  �شيِّ ًدا،  موحَّ واحــًدا 

ا م�شتقاًل. فلهوؤلء  حرًّ

جوا  الأبطال الذين �شرَّ

بــدمــائــهــم الــطــاهــرة 

حتية  الوطني،  ترابنا 

اإكــــبــــاٍر واإجـــــالل، 

ـــا لــهــم  ـــنَّ وعــــهــــٌد م

واأن  الأمانة،  ن�شون  اأن  الكبى،  اجلامعة  عائلتنا  وللجي�ش 

قدًما  لبنان«، من�شي  »لّبيك  دورتنا  ل�شعار  اأبًدا  اأوفياء  نكون 

ا  ٌة كرميٌة واإمَّ ا حياٌة حرَّ اإىل الأمام، خيارنا واحد من اإثنني، اإمَّ

ا�شت�شهاد فيحيا لبنان«.

»لّبيك  دورة  �شباط  با�شم  احل�شور  احلويك  العميد  وحّيا 

اللقاء،  هذا  اإىل  »الدعوة  تلبيتهم  �شاكًرا  فرًدا،  فرًدا  لبنان« 

قائد  اإىل  ختاًما  وتوّجه  الأمنية،  الأجهزة  قادة  �شكر  كما 

العماد،  دي  �شيِّ لكم  فهو  الكبري،  ال�شكر  ــا  »اأمَّ اجلي�ش: 

و�شيف  والوفاء،  والت�شحية  ال�شرف  عماد 

اأعــداء  وجــه  يف  ـــًدا  اأب امل�شلول  اجلي�ش 

الوطن. مبحبتكم ن�شمو، وبقيادتكم 

نبلغ  ــقــتــكــم  وث ــم  ــك ــات ــه ــي ــوج وت

امل�شتحيل«.

باملنا�ضبة احتفاًء 

مع  طربية  وقفة  كانت  التهاين،  وتبادل  الكلمات  بعد 

الفنان ملحم زين الذي اأمتع احل�شور باأجمل الأغاين العاطفية 

والوطنية؛ كما قّدمت الفنانة لور عب�ش و�شلة من الأغنيات 

الأجنبية والعربية، فيما عزفت الفنانة ناديا معو�ش على اآلة 

الكمان فاأطربت اجلميع بعزفها الرائع.

والقادة  اجلي�ش  لقائد  رمزية  هدايا  تقدمي  احلفل  وتخّلل 

الأمنيني، عبارة عن بنادق قدمية العهد ذات طابع تراثي.
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حاماًل  العام  هذا  الأمهات  عيد  حّل 

معه مزيًدا من الدموع على �شهداء حلقوا 

البطولت.  ت�شطري  امل�شتمّرة يف  بالقافلة 

ــــوؤلء الــ�ــشــهــداء  وكــانــت لأمـــهـــات ه

�شة  وزوجاتهنَّ لفتة وفاء وتقدير من موؤ�شّ

املقّدم املغوار ال�شهيد �شبحي العاقوري التي 

نّظمت غداًء للمنا�شبة يف جمّمع جونية 

العماد قائد اجلي�ش يف  الع�شكري. مّثل 

غول  دي  الطيار  الركن  العميد  احلفل 

�شعد، كما ح�شره رئي�ش �شعبة اخلدمات 

والعمليات يف قوى الأمن الداخلي العميد 

ميالد خوري، والفنان طوين كيوان، اإىل 

جانب فاعليات مدنية واإعالمية واأمنية 

والأمهات املكّرمات.

الإلفة والوجع

الوطني  بالن�شيد  احلــفــل  ا�ــشــتــهــّل 

باحل�شور  ترحيب  كلمة  ثم  اللبناين، 

جمع  اإىل  »يهدف  الــذي  احلفل  هذا  يف 

تنبت  فــرح  نقاط  لتولد  والوجع  الألفة 

َهت حتية لأمهات  ربيًعا مزهًرا...« وُوجِّ

ال�شهداء وزوجاتهم اللواتي ل اأحد يعرف 

قلياًل  يبقى  والــكــالم  قلوبهنَّ  يف  ما 

بالن�شبة اىل وجعهّن.

�ضجرة ال�ضهادة

العميد  األقاها  اجلي�ش  قائد  كلمة 

الركن دي غول �شعد، وجاء فيها:

زادت  وال�شنون،  الأيـــام  ــّرت  م كّلما 

�شجرة  وازدادت  تــوّقــًدا،  ال�شهداء  �شعلة 

لنا  فكيف  و�شموًخا،  اخ�شراًرا  ال�شهادة 

بذلوا  الذين  امليامني  اأبطالنا  نن�شى  اأن 

ون�شتمّر،  لنحيا  الق�شوى  الت�شحيات 

وجه  حتت  به  نفتخر  وطــن  لنا  ويبقى 

يف  ال�شاكنة  ماآثرهم  األي�شت  ال�شم�ش، 

النب�ش،  مبنزلة  هي  ووجداننا،  عقولنا 

النــدفــاع  م�شاعر  فينا  يــحــرك  الـــذي 

واحلما�شة، ويحفزنا على حت�شني احلا�شر 

والتطّلع اإىل امل�شتقبل بعني الثقة والأمل؟ 

ثم كيف لنا اأن نن�شى من يقف خلف 

قاهري  اأعني  املباركني،  ال�شهداء  هوؤلء 

الأمل واملعاناة، من اأمهات واآباء، زوجات 

�شجرة  واأخوات، فهوؤلء من  اأخوة  واأبناء، 

والرتبة  والــفــروع،  اجلــذور  هم  ال�شهادة، 

التي  النقّية  والبيئة  ال�شاحلان،  ــاء  وامل

الوطنية  ن�شائم  ال�شهداء،  منها  ق  تن�شّ

والوفاء والإخال�ش.

القلب،  اإىل  القلب  من  لكم  فتحية 

 ، عيدهنَّ يف  لالأمهات  خا�شة  وحتية 

ل بالزهر والعطر،  عيد ربيع احلياة، املحمَّ

وموا�شم اخلري والعطاء...

لالأمهات كلمتهنَّ

وزوجاتهم  ال�شهداء  اأمــهــات  كلمة 

األقتها زوجة الرائد ال�شهيد نايف �شليبا 

الوجع  قالت:  التي  �شليبا  �شونا  ال�شّيدة 

كانوا  فقدناهم  اأعـــزاء  على  كبري 

لكن  الواقي،  واجلناح  الدافئ  احل�شن 

يو�شف  ل  يكاد  فخرنا  نف�شه  الوقت  يف 

فتعالوا  الأبــطــال.  ــوؤلء  ه بذله  ما  جتــاه 

ن�شمخ بروؤو�شنا عالًيا لأننا من العائالت 

وانطلقوا  فيها  ترعرعوا  التي  والبيـوت 

والت�شحية  ال�شرف  �شاحات  اإىل  منها 

والوفاء.

اأعطت مّرَتني

�شة  املوؤ�شّ رئي�شة  العاقوري  ليا  ال�شّيدة 

هنيًئا  فيها:  قالت  كلمًة  ا  اأي�شً األقت 

الفا�شالت،  ال�شيدات  اأيــتــهــا  لــكــنَّ 

اإعداد: نينا عقل

ندين البلعة خري الله

تكرمي
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مبادرات تكّرم اأمهات 

ال�ضهداء وزوجاتهم

ون�ضاء رائدات

خاللها  كّرمت  منا�ضبة  كان  الأم  عيد 

وكذلك  وزوجاتهم،  الع�ضكريني  اأمهات 

املجتمع.  يف  رائ��دات  اأخريات  اأمهات 

موؤ�ض�ضة  من  لفتة  كانت  الإطار  هذا  ويف 

اخلريية  اجلمعية  من  واأخرى  العاقوري، 

رّواد  تكرمي  جلنة  من  وثالثة  لالإ�ضالح، 

ال�ضرق.

�ضة العاقوري موؤ�ضّ



جان  الــعــمــاد  اجلي�ش  قــائــد  بــرعــايــة 

وليد  الركن  بالعميد  ممثاًل  قهوجي 

اللبنانية  اجلمعية  اأقــامــت  ال�شّيد، 

احتفاًل  والتاهيل،  لالإ�شالح  اخلريية 

�شهداء  ـــات  وزوج لأمــهــات  تكرميًيا 

وذلك  ال�شمال،  ملنطقة  التابعني  اجلي�ش 

يف قاعة املهند�شني يف طرابل�ش.

ميقاتي  ندى  ال�شيدة  الحتفال  ح�شر 

ال�شابق جنيب  رئي�ش احلكومة  ممثلة 

ميقاتي، رئي�شة اجلمعية ال�شيدة فاطمة 

بدرا، ممثلون عن قادة الأجهزة الأمنية، 

ال�شمال  يف  ال�شتئنايف  العام  املحامي 

مر�شي  املهند�ش  حمدان،  اأماين  القا�شي 

امل�شري ممثاًل نقيب املهند�شني ماريو�ش 

بعيني و�شخ�شيات واملحتفى بهّن.

وعر�ش  اللبناين  الوطني  الن�شيد  بعد 

دقيقة  والــوقــوف  اجلي�ش  ل�شهداء  �شور 

األقى  الطاهرة،  لأرواحهم  اإجالًل  �شمت 

ممثل قائد اجلي�ش كلمة قال فيها:

جمعيتكم  ــى  عــل غــريــًبــا  لــيــ�ــش 

الكرمية اأن تنبي اإىل تكرمي اأمهات 

وزوجات الع�شكرين ال�شهداء، وهي التي 

باجلي�ش،  ارتباطها  ر�شوخ  اأثبتت  طاملا 

واإميانها بدوره الطليعي يف حماية وحدة 

لي�ش  كما  وا�شتقالله،  و�شيادته  الوطن 

اإىل  تنتمي  وهــي  ذلــك،  عليها  غريًبا 

ومنبع  الوطنية  قلعة  احلبيب،  �شمالنا 

رجــــــال اجلــيــ�ــش 

الأبطال.

يحتفل  ــع:  ــاب وت

اعرتاًفا  الأمــهــات،  بعيد  اليوم  العامل 

املجتمع،  ن�شف  ت�شّكل  التي  الأم  بدور 

ل  التي  وعطاءاتها  لت�شحياتها  وتقديًرا 

تعرف حدوًدا، �شواء يف تكوين الأ�شرة اأو يف 

وتن�شئتهم  ورعايتهم  اأفرادها  احت�شان 

والأخــالقــيــة  الإنــ�ــشــانــيــة  القيم  على 

وقدوة  عنها  �شورة  ليكونوا  ال�شامية، 

ـــمـــع  ـــمـــجـــت ـــل ل

الــ�ــشــالــح، الــقــادر 

ــني  عــــلــــى حتــ�ــش

بنف�شه،  نــفــ�ــشــه 

لتطّوره،  و�شماًنا 

وحمايته من رياح 

والأزمـــات.  املحن 

حــال  هــي  تلك 

علــى  اأم  كــّل 

الب�شيطــة،  وجــه 

اإذا  ــف  ـــ ـــ فــكــي

والــــــــدة  كانــت 

كمــا  �شهيــد، 

العديــد  حــال  هـو 

اليوم. منكــّن 

فـــــاأم الــ�ــشــهــيــد 

اإىل  ــافــت  اأ�ــش ــد  ق

جمـــدهـــا املــتــوج 

ـــار الأمــــومــــة  ـــغ ب

جمد  ـــعـــطـــاء،  وال

الــعــظــيــم، كــيــف ل، وهــي  الــ�ــشــهــادة 

الوطن،  فلذة كبدها على مذبح  تقدم 

الوطن  هذا  �شبيل  يف  اأنه  قانعة،  �شابرة 

واأن  الت�شحيات،  وتهون  املهج  ترخ�ش 

ال�شهداء، هي مبنزلة وقود للحياة،  دماء 

درب  على  ال�شائرة  الأجيال  مل�شعل  وزيت 

ال�شرف والت�شحية والوفاء.

اإحياء م�ضاعر الأمل والطماأنينة

وزوجات  اأمهات  األقت ممثلة  بدورها، 

تكرمي
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البذل  هذا  كل  على  وزوجــات،  اأمهات 

والعطاء يف �شبيل الوطن.

اإجالٍل  وقفة  فيه  ولنا  عيدكنَّ  العيد 

ا موعد  اأي�شً ولنا فيه   ، اأمامكنَّ واحرتام 

تتفّتح  الربيع  ــور  زه ومــع  الــفــرح،  مــع 

اأبدًيا  عبًقا  ال�شهادة  عطر  منها  ويفوح 

يف ف�شاء الكون. فكل عيد واأننتَّ بخري 

ولبنان احلبيب باألف خري.

تكرمي

ــ�شــة  املوؤ�شّ كّرَمــت  احلفــل  خــالل 

زوجــة  الأ�شعــد  املعلــوف  مــاري  ال�شّيــدة 

الــذي  الأ�شعــد  ملحــم  ال�شهيــد  املقــّدم 

 6 يف  ال�شهــادة  مذبــح  على  ارتفــع 

ا خ�شــَرت  اأيلــول 1983. كما كّرمت اأمًّ

وهي  الوطن  مذبح  على  وابنها  زوجهــا 

ــدة  ووال الرحباوي  زكــي  ال�شهيد  ــة  زوج

�شوزان  ال�شّيدة  الرحباوي  مي�شال  ال�شهيد 

درَعني  للمكّرمَتني  وقّدمت  الرحباوي، 

ني. تقديريَّ

�شعد  الــركــن  العميد  �شّلم  بعدها 

�شة ال�شّيَدين  كتاَبي �شكر لداعمي املوؤ�شّ

ــر  واآخ مــتــى،  وخليل  ا�شماعيل  علي 

�شة العاقوري. لرئي�شة موؤ�شّ

فنيــة  وقفــة  ــا  اأي�شً احلفل  تخّلل 

الذي  كيوان  طوين  الفنان  مع  وطنيــة 

هذا  يف  بامل�شاركــة  فخــره  عــن  عّبــر 

الأمهــات  وتواجــده مــع  العزيــز  الغــداء 

. يف عيدهــنَّ

اجلمعية اللبنانية لالإ�ضالح والتاأهيل



ال�شرق  رّواد  تــكــرمي  جلــنــة  اأحــيــت 

مهرجان »تكرمي الأم« ال�شنوي يف ق�شر 

الثقافة رميون  وزير  برعاية  الأوني�شكو، 

خالله  مّت  وقد  بــريوت،  وبلدّية  عريجي 

املجتمع  يف  ـــدات  رائ �شيدات  تكرمي 

�شات  املوؤ�شّ يف  متقّدمة  منا�شب  ي�شغلن 

ومن  العائلّية،  م�شوؤولياتهّن  جانب  اإىل 

بينهن العقيد الإداري منريفا خليل من 

اجلي�ش اللبناين.

جوزف  الطّيار  العميد  الحتفال  ح�شر 

العماد  اجلي�ش  قائد  ممّثاًل  ابراهيم 

�شخ�شّيات  جانب  اإىل  قهوجي،  جــان 

املوؤ�ش�شات  عــن  وممّثلني  وفعالّيات، 

الأمنّيــة والأحــزاب ال�شيا�شّية والنقابات 

املهنّيــة، واأهالــي املكّرمــات واأ�شدقــاء.

ــات  ــرقــ�ــش عــلــى وقـــع املــو�ــشــيــقــى وال

املكّرمات،  ا�شُتقبلت  الفولكلورّية 

الوطني  بالن�شيد  الحــتــفــال  ليفتتح 

عر�ش  تاله  اللبناين، 

فيلم وثائقي عن اأهم 

ال�شابقة  الحتفالت 

اّمهات  لتكرمي  اللجنة  نّظمتها  التي 

و�شّيدات عامالت يف املجتمع.

احتفاًء باملراأة والأمومة

جلنــة  لرئي�ش  ترحيبية  كلمة  بعد 

اأنطوان  الدكتور  ال�شرق،  رّواد  تكرمي 

عطـوي، جّدد فيها �شــرورة تقدمي الدعم 

األقى  والتقدير لالأم على م�شتوى الوطن، 

مي�شال  الــ�ــشــيــد 

كلمة  معيكي 

ــة،  ــاف ــق ــث ـــــر ال وزي

فـــــقـــــال: »بــــني 

ويـــــوم  الأم  عــيــد 

الذي  العاملي  ــراأة  امل

ا�شتحدثته منّظمة 

ــحــدة  ــت امل الأمم 

 ،1977 الــعــام  يف 

ــع  ــرّب م يف  ــن  ــح ن

واحلـب  والأمومة  باملراأة  احتفـاًء  واحــد 

والتوالد واحلنان والأ�شـرة والوطن«. وختم 

قائاًل: »املراأة هي م�شتقبل الرجل«.

لنائب  كلمة  ا  اأي�شً الحتفال  وتخّلل 

عابد  مفيدة  الدكتورة  اللجنة  رئي�ش 

ولرئي�ش بلدية بريوت ال�شّيد بالل حمد، 

بّجاين  نعمة  ندى  ال�شاعرة  قّدمت  كما 

ق�شيدة من وحي املنا�شبة.

تقديرّية  دروع  تــقــدمي  مّت  وخــتــاًمــا 

للمكّرمات، ثم دعي احل�شور اإىل حفل 

كوكتيل.
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�شكرت  كلمة  ال�شهداء  الع�شكريني 

وحّيت  مبادرتها،  على  اجلمعية  فيها 

اجلي�ش اللبناين بقيادة العماد قهوجي، 

الربيع  واإطاللة  الأّم  عيد  بني  وقالت: 

ــاأّن الثــنــني تــواعــدا  ــك ـــم، ف لــقــاء دائ

والفــرح  اخليــر  موا�شــم  اإطــالق  على 

الأمــل  م�شاعــر  واإحيــاء  واجلمـال، 

اأتعبهــا  التــي  النفــو�ش  يف  والطماأنينــة 

احليــاة. �شتــاء 

وزوجاتهم  ال�شهداء  اأمهات  نحن  اأّما 

نحتفل  فال  عائالتهم،  اأفــراد  وجميع 

بالعيد اإل واأطياف هوؤلء الأبطال ترفرف 

وتبل�شم  عزميتنا  من  ت�شّد  حولنا،  من 

اأغــرا�ــش  قلوبنا  يف  ـــزرع  وت جــروحــنــا، 

الإميان بلبنان.

واأ�ــشــافــت: نــحــن عــلــى ثــقــة اأنــهــم 

فرحني  الأعــايل،  من  اإلينا  ي�شخ�شون 

يتابع  جي�شهم  يرون  وهم  مطمئنني، 

�شاهرة  وقــيــادتــه  املقد�شة،  ر�شالتهم 

يــرون  كما  عائالتهم،  ــوؤون  �ــش على 

الأبناء يقتفون درب الآباء، درب ال�شرف 

والوفاء. والت�شحية 

لنقابة  كلمات  ا  اأي�شً اللقاء  تخّلل 

فاطمة  اجلمعية  ولرئي�شة  املهند�شني 

الأعمال  �شيدات  جتّمع  ورئي�شة  بــدرا 

ال�شهيد  لأم  واأنا�شيد  �شلهب،  ليلى 

واأبطال اجلي�ش، اإىل هدايا رمزية.

جلنة تكرمي رّواد ال�ضرق



امل�ضاركون يف الور�ضة

الإعالم  دور  حول  عمل  ور�شة  ُنّظمت 

ال�شراي  يف  والأزمـــات  الكوارث  خالل 

�شباط   22 مــن  ــاًرا  ــب اعــت احلــكــومــي 

اأقيمت الور�شة  املا�شي ولغاية الـ25 منه. 

الأعلى  للمجل�ش  العام  الأمني  باإ�شراف 

الكوارث  اإدارة  جلنة  ورئي�ش  للدفاع 

خري،  حممد  الركن  اللواء  ــات،  والأزم

املتحدة  الأمم  برنامج  مع  وبال�شراكة 

اإدارة خماطر  وحدة  الإمنائي من خالل 

البنامج  مع  وبالتعاون  الوزراء،  جمل�ش  رئا�شة  لدى  الكوارث 

الأوروبي للوقاية وال�شتعداد وال�شتجابة يف حال ح�شول كوارث 

.PPRD اأو اأزمات

مديرية  مــن  بعقليني  فــادي  النقيب  فيها  �ــشــارك  ــد  وق

التوجيه، وممثلون عن كل من املديرية العامة لقوى الأمن 

من  احلّد  وحدة  الزراعة،  وزارة  واملياه،  الطاقة  وزارة  الداخلي، 

خماطر الكوارث، الدفاع املدين، فوج اإطفاء بريوت، ال�شليب 

الوطنية  الوكالة  واإعالميون ومندوبون من  اللبناين،  الأحمر 

لالإعالم، ومن موؤ�ش�شاٍت دولية ُتعنى بهذا ال�شاأن.

املحاور

ت�شمنت ور�شة العمل املحاور الأ�شا�شية الآتية:

والأزمات:  الكوارث  الإعالم خالل  اأ�ض�ش  الأول،  • املحور 
ال�شيدة   PPRD ــــي  الأوروب الــبنــامــج  يف  اخلــبــرية  رّكـــزت 

و�شائل  دور  على  املحور  هذا  يف   Véronique Ruggirello
الإعالمية،  تغطيتها  واأ�شاليب  الكوارث  خالل  ــالم  الإع

اإدارتها  وت�شهيل  تداعياتها،  من  الإمكان  قدر  للتقليل 

الإعالمي،  التخطيط  جانب  اإىل  وعلمية،  مهنية  بطريقة 

ال�شحيح  التعامل  بهدف  وبعدها،  واأثناءها  الأزمــات  قبل 

معها والقدرة على امت�شا�ش اأثرها النف�شي والجتماعي على 

املجتمع.

اإعالمية: وا�ضرتاتيجيات  خطط  و�ضع  الثاين،  • املحور 
 Laurent ال�شيد   PPRD برنامج  يف  الفرن�شي  اخلبري  اعتب 

اإدارة  ت�شّور  ع�شرنا،  ظروف  يف  ممكًنا  يعد  مل  اأّنــه   Vibert

ور�شة عمل

اإعداد:

النقيب فادي بعقليني

العدد 76370

ور�ضة عمل حول الإعالم خالل الكوارث والأزمات يف ال�ضراي احلكومي

الأزمات  ت�ضوده  عامل  يف  نعي�ش  اأننا  املتالحقة،  الأحداث  توؤكد 

والأوبئة  والأمرا�ش  فالفقر  الطبيعية،  وغري  الطبيعية  والكوارث 

والأعا�ضري،  وال��زلزل  واحلروب  والقتل  والإره��اب  واملجاعات 

التي  والكوارث  الأزمات  تلك  من  للعديد  واأمثلة  مناذج  اإل  هي  ما 

تدعونا جميًعا اإىل التعاون اجلاد والتكاتف 

ملواجهتها... تُعّد اإدارة الأزمات والكوارث 

املهّمة،  احليوية  والعلوم  املجالت  من 

اجلّيد،  ال�ضتعداد  �ضرورة  تتطلب  التي 

والتخطيط العلمي والتدريب امل�ضتمر 

الالزمة  اجلهوزية  لتحقيق 

مهمٌّ  دوٌر  ولالإعالم  كارثة.  اأو  اأزمة  اأي  ملواجهة  ال�ضتجابة  و�ضرعة 

بّث  خالل  من  والكوارث،  الأزمات  حّدة  من  التخفيف  يف  وبارٌز 

للحّد  احلقائق  ون�ضر  الالزمة،  التوجيهات  اجلماهري  وتزويد  الوعي 

من انت�ضار ال�ضائعات والأخبار الكاذبة حول الأزمة.



اإجازة 

يف اللغة 

الإنكليزية

واآدابها 

للرقيب اأول 

حمزة يا�ضني

الرقيب  حــاز 

ــزة  ــم ح اأول 

يا�شني  حممد 

من القّوات البحرية اإجازة يف اللغة الإنكليزية 

واآدابها، من كّلية الأداب والعلوم الإن�شانية يف 

اجلامعة اللبنانية.

�ضهادة يف

اخت�ضا�ش

ور اأ�ضعة م�ضّ

للرقيب

اأول مالك

قر�ضاب

الرقيب  نال 

مــالك  اأول 

قر�شاب  علي 

الفّني  المتياز  �شهادة  البحرية،  الــقــّوات  من 

العامة  املديرية  من  اأ�شعة،  م�شّور  اخت�شا�ش  يف 

للتعليم املهني والتقني.

�ضهادة 

فّنية يف 

الإلكرتونيك

للجندي 

�ضربل احللو

اجلندي  حاز 

بطر�ش  �شربل 

احلــــلــــو مــن 

ـــــــّوات  ـــــــق ال

البحرية �شهادة البكالوريا الفّنية يف اخت�شا�ش 

للتعليم  العامة  املديرية  من  الإلكرتونيك، 

املهني والتقني.

جي�ش �لعلم و�لثقافة
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واأعطى  ومبدع،  ومتطّور  وفّعال  قوي  اإعالم  دون  من  الأزمات 

الإعالمي،  ودورهــا  الأزمــة  خلية  تاأليف  عن  موجًزا  �شرًحا 

الناجحة  الإدارة  لتحقيق  اإعالمية  خطة  و�شع  خالل  من 

لالأزمات. واأو�شح ال�شيد Vibert اأّنه يف مرحلة ما قبل الأزمة، 

الإجراءات  حول  املواطنني  توعية  يف  مهًما  دوًرا  الإعالم  يوؤدي 

ويف  الكارثة.  وقــوع  عند  �شالمتهم  على  للحفاظ  املّتبعة 

اأثناء الأزمات، تت�شمن مهمة الإعالم عر�ش احلقائق وتوفري 

خلية  اأّن  كما  الكارثة،  عن  واحلديثة  الدقيقة  املعلومات 

ال�شرورية  الإر�شادات  واأفراد عائالتهم  تزّود املنكوبني  الإعالم 

لتحا�شي وقوع املزيد من الأ�شرار. اأّما يف مرحلة ما بعد الأزمة، 

والرتكيز على  اإجنازاته  الأداء الإعالمي بدرا�شة  فيتّم تقييم 

اجلوانب الإيجابية لتنميتها، ومعاجلة اأوجه الق�شور ال�شلبية.

ومتارين: مناورات  الثالث،  • املحور 
ت�شّمن هذا املحور مناورات تدليلية، حتاكي اأزمة النفايات 

حول  تطبيقًيا  ومتريًنا  تظاهرات،  من  رافقها  وما  لبنان  يف 

التح�شري  وكيفية  والراديو،  التلفزيون  على  مقابالت  اإجراء 

باإ�شراف  وذلك  ختامي،  بيان  واإ�شدار  �شحفي  موؤمتر  لإعــداد 

ال�شحافية �شريين يزبك.

الجتماعي: التوا�ضل  و�ضائل  ا�ضتعمال  الرابع:  • املحور 
الإعالم  و�شائل  املحور  هذا  يف  �شمايل  باتريك  ال�شيد  تناول 

الجتماعي  التوا�شل  مواقع  تعريف  جرى  حيث  احلديثة، 

ا�شتخدامها  وكيفية  وانت�شارها،  مميزاتها  على  والوقوف 

من  تخلقه  وما  حمددة،  ا�شرتاتيجية  �شمن  الأزمــات  خالل 

ون�شر  الر�شمية،  غــري  املعلومات  فو�شى  جلهة  �شغوطات 

ال�شيد  ولفت  املواطنني.  بني  اخلوف  اإثارة  واأحياًنا  ال�شائعات، 

�شمايل اإىل اأّن هذه الو�شائل هي الأ�شرع دائًما يف اأثناء الأزمات 

تو�شيح  من  والهيئات  لل�شلطات  لبــّد  لذلك  والــكــوارث، 

والتفاعل  ممكن،  وقت  باأ�شرع  ال�شائعات  ودح�ش  احلقائق 

مع اجلمهور منذ اللحظة الأوىل لالأزمة. وقد نّفذ امل�شاركون 

التوا�شل  و�شائل  ا�شتعمال  حول  عملًيا  متريًنا  املحور  هذا  يف 

والعنف  الفو�شى  وحــالت  التظاهرات  اأثناء  يف  الجتماعي 

هذه  على  الأمنية  القوى  ن�شاط  ذلك  يف  مبا  ترافقها،  التي 

اإىل  املواقع من خالل ن�شر ال�شور واإعطاء التوجيهات الالزمة 

عن  والإجابة  معهم  الر�شائل  تبادل  اإىل  بالإ�شافة  املواطنني، 

اأ�شئلتهم.

امليدانية  التجارب  العديد من  اإىل  الور�شة  التطرق خالل  ومّت 

وكيفية  لبنان...(،  يف  النفايات  اأزمــة  باري�ش،  )اأحـــداث 

الأزمة  اإدارة  وال�شعف يف  القوة  نقاط  واإبراز  اإعالمًيا،  تغطيتها 

اإعالمًيا.

ويف اخلتام، جرى تقييٌم عام لور�شة العمل، وت�شليم ال�شهادات 

للم�شاركني.





بقلم:

جورج علم

وجهة نظر
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و»الربيع العربي«...

»يربعم« املجتمع الغربي

اأعا�ضري ال�ضرق 

جتتاح الغرب

بداأت الأ�ضابع حترتق. من يلعب بالنار 

الأو�ضط  ال�ضرق  يعد  مل  اللهب.  ي�ضيبه 

ما  اإىل  م�ضّدرها  بل  الأزمات،  م�ضتوعب 

تهتز،  الغرب  دميوقراطيات  البحار.  وراء 

يعد  مل  اخلطاب  تتكاثر،  الأ�ضوليات 

دفاتر  يف  ينب�ش  متوتر،  قلق،  اإنه  �ضويًّا، 

ي�ضّوب  املماحكات،  ي�ضتعيد  املا�ضي، 

يف  �ضواء  بالتمايزات  ي�ضّهر  الأقليات،  على 

العرق، اأو الدين، اأو اللون اأو اجلن�ش.

اخلفايا واخلبايا

تكت�شف  الأوروبّية  ال�شحافة  »زوايا  يف 

اخلفايا واخلبايا«، وتتعّرف اإىل ما ي�شيب 

املواقف  واإىل  منزلقات،  من  املجتمعات 

والطرائف التي تعك�ش املتغرّي يف الأمن، 

وال�شيا�شة، والقت�شاد، والجتماع، وتّطلع 

على املثري من الأخبار والأ�شرار.

الأوروبــّيــة  الدرا�شات  مراكز  اإنكّبت 

املــتــعــددة املــ�ــشــادر، والــتــوّجــهــات، على 

لر�شد  ع�شوائّية،  ميدانّية،  تقارير  اإعداد 

»املتغرّي  على  والرتكيز  ال�شارع،  منط 

انطالق قطار  الأوروبي« منذ  املجتمع  يف 

يف  اليا�شمني  ثــورة  مــع  العربي  الربيع 

العام 2016. وجاءت  لغاية مطلع  تون�ش، 

اأن  مــن  الــرغــم  على  �شادمة  النتائج 

الأرقام »تقريبّية«... 52 يف املئة يرف�شون 

يف  الأوروبي  الحتاد  اتبعها  التي  ال�شيا�شة 

و2014،   ،2013( الأخــرية  الثالثة  ــوام  الأع

و2015(، عندما �شّرع اأبوابه ل�شتقبال اآلف 

»الإعتبارات  عنوان:  حتت  النازحني، 

هذه  وقف  مع  املئة  يف   73 الإن�شانّية«. 

الأحزاب  يحّملون  املئة  يف   47 الظاهرة. 

اآلت  ما  م�شوؤولية  احلاكمة،  وال�شلطات 

اليه الأمور، مع الرتكيز على التداعيات 

والقت�شاد  الأمن،  على  املدّمرة  ال�شلبية 

والجتماع. 56 يف املئة ي�شعرون باخلوف 

من اأ�شحاب ال�شحنة ال�شمراء الأفريقّية، 

يتاأثرون  املئة  يف   69 اأو�شطّية.  ال�شرق  اأو 

مبا حتمله ال�شحافة اليومّية من اأخبار 

وا�شتفزازات  وتــعــديــات،  حـــوادث،  عــن 

اإن  باخت�شار  ــب«...  »الأجــان بها  يقوم 

الفرد  �شلوكيات  ينعك�ش على  املتغرّي 

غا�شب،  خائف،  جمتمع  واجلماعة، 

يف  القهوة  لتناول  يجل�ش  متوتر،  قلق، 

الر�شيف،  مقهى 

ـــــّدق  ـــا حت ـــم ـــي ف

العيون باملاّرة خوًفا 

نا�شف،  حزام  من 

اإرهـــابـــي  مـــن  اأو 

مد�شو�ش؟!.

اإنتهازّية �ضعبوّية

»الــعــم  ـــالد  ب يف 

بــاأرقــى  الــدميــوقــراطــّيــة  ــام«، حيث  ــش �

املفيدة،  اجلملة  غــابــت  مــظــاهــرهــا، 

النتهازّية  وحّلت  ال�شديدة،  والفكرة 

الأحا�شي�ش  حتــّرك  التي  »ال�شعبوية« 

واملــخــاوف.  الهواج�ش  وتثري  وامل�شاعر، 

النتخابّية  احلمالت  انطلقت  عندما 

ــلــحــزبــني اجلــمــهــوري  الــتــمــهــيــديــة ل

الرئا�شة  مر�شح  لت�شمية  والدميوقراطي 

رداءة  الأكــر  اخلطاب  اإنطلق  الأوىل، 

ا. ا و�شيا�شًيّ اأخالقيًّ

ال�شيا�شّية  رحلته  ترامب  دونالد  بــداأ 

بالتعّر�ش للجماعة الالتينّية يف ال�شعب 

الأمريكي، وبالقول اإنها »جمموعة من 

املخدرات«.  وجتار  واملغت�شبني  الل�شو�ش 

ترحيل  �شرورة  اإىل  قادته  الفكرة  هذه 

الوليات  من  ال�شرعّيني  غري  الالتينينّي 

اأطفال  لهم  كــان  ــو  ول حتى  املتحدة، 

ولو  ــة،  الأمــريكــّي اجلن�شّية  يحملون 

كان عددهم ي�شل اإىل 11 مليون ن�شمة. 

كما قادته اإىل القول ب�شرورة بناء حائط 

املتحدة  الــوليــات  بني  ميل  األــف  بطول 

املك�شيك  تدفع  اأن  على  واملك�شيك، 

يف  ا  فائ�شً حتقق  اأنها  طاملا  تكلفته 

 58 قــدره  اأمريكا  مع  التجاري  امليزان 

م�شاعر  الفكرة  دغدغت  دولر.  مليار 

البطالة  تعتب  التي  البي�شاء  الغالبية 

الوظائف  على  الآخرين  حل�شول  نتيجة 

والأعمال.



ما  �شرعان  العن�شرية  امل�شاعر  تغذية 

اإىل ظاهرة عامة  الالتينينّي  تتحول من 

اأ�شول  من  والأمريكينّي  الن�شاء،  ت�شمل 

واأفريقيا،  اآ�شيا،  من  الوافدين  اأو  عربّية، 

وحتى اأ�شحاب الحتياجات اخلا�شة.

اإىل  يعود  وال�شر  تتقّدم.  ترامب  ظاهرة 

املجتمع  اأ�ــشــاب  ــذي  ال الكبري  اخللل 

عملت  التي  احلرائق  نتيجة  الأمريكي 

الإدارات املتعاقبة على اإ�شرامها يف ال�شرق 

والتي  العربي،  العامل  الأو�شط، وحتديًدا يف 

ويحرق  الــداخــل،  اإىل  يرتد  لهيبها  بــداأ 

النعرات  ويثري  والأدبّيات،  ال�شلوكيات 

ويحّرك املكبوتات.

وتيني�شي،  لويزيانا  اإىل  اآلبــامــا  ومــن 

�شل�شلة  كلينتون  هــيــالري  تــوا�ــشــل 

التمهيدّية  النتخابات  يف  انت�شاراتها 

للحزب الدميوقراطي، يف موؤ�شر على تاأييد 

كبري من قبل الأقليات العرقّية لل�شيدة 

العرقية  الأقليات  ودعم  ال�شابقة.  الأوىل 

عدد  نظر  يف  وا�شًحا  اأ�شبح  لكلينتون 

متعددة.  واأ�شبابه  املعّلقني،  من  كبري 

يف  احلا�شرة  ال�شابقة  اخلارجية  فوزيرة 

اأكر  منذ  الأمريكّية  العامة  ال�شاحة 

التزامها  على  حتر�ش  عقود،  ثالثة  من 

بعد  العن�شرّية،  مكافحة  �شبابها  منذ 

حلق  اإجــحــاف  يف  حتقيًقا  اأجـــرت  اأن 

ماريان  هــي  امــريكــّيــة  �ــشــوداء  ب�شيدة 

العن�شري  التمييز  ب�شبب  اأديلمان،  رايت 

اأثــرت  ــك،  ــامــا. وبعد ذل اآلب يف مــدار�ــش 

جتربتها كزوجة حاكم ولية اأركن�شو 

يف  الأعــراق  بني  للعالقات  روؤيتها  على 

اأمريكا.

لكن، ما بني اآفة العن�شرّية من جهة، 

واآفة الطبقّية - الفئوية من جهة اأخرى، 

تنزلق »رائدة احلريات والدميوقراطيات« 

م�شبع  �شعبوي  خطاب  اإىل  الــعــامل  يف 

باملفردات »التفريقّية«، التي �شاهمت يف 

الربيع  خالل  الأو�شط  ال�شرق  يف  رواجها 

العربي.

اأملانيا واليوم 

ال�ضعب!

جتـــتـــهـــد املـــــــراأة 

ــة اآجنــيــال  ــولذّي ــف ال

ــاذ  ــق مــريكــيــل لإن

اإنــقــاذه  ميكن  مــا 

�شيا�شتها  نتيجة 

ـــــاه الـــنـــازحـــني  جت

نحو  املــتــقــاطــريــن 

اأبواب برلني الدهرّية. 

اعرتفت برتاجع �شعبيتها، اأعلنت »اأن 

النتخابات  يف  حلزبها  ال�شعيف  الأداء 

�شعًبا  ــا  ــوًم ي ــج  ــت اأن ــــرية  الأخ املــحــلــّيــة 

مبوا�شلة  »تعهدت  لكنها  للحزب«. 

لأزمــة  اأوروبـــي  حــّل  اإىل  للتو�شل  ال�شعي 

الالجئني«. وقالت بعد اجتماع مع قادة 

امل�شيحي«  الدميوقراطي  »الحتاد  حزب 

الذي تتزعمه: »اإننا قطعنا �شوًطا طوياًل 

باجتاه حّل م�شاألة الالجئني، لكن لي�ش 

لدينا حّل دائم بعد؟!«.

امل�شيحي«  الجتماعي  »الحتاد  زعيم 

البافاري  احلليف  �شيهوفر،  هور�شت 

يعار�ش  والذي  مريكيل،  اآجنيال  حلزب 

�شيا�شتها يف ملف الهجرة »اعتب اأن الرّد 

على الهزمية النتخابّية، ل ميكن اأن 

يكون: �شن�شتمر كال�شابق«.

ويف وقت مل تعك�ش فيه نتائج الأقاليم 

امل�شت�شارة  حللفاء  فعلية  خ�شارة  الثالثة 

فــاإن  تــراجــًعــا،  �شّجلت  بــل  ــيــة،  الأملــان

بالتقدم  متّثلت  الكبى،  النتكا�شة 

من  »البديل  حزب  حققه  الذي  الكبري 

املقاطعات  خمتلف  يف  اأملــانــيــا«  اأجــل 

كّثف  الــذي  وهو  املئة(،  يف  و24  )بــني12 

هجماته الكالمّية �شد املهاجرين.

وتندرج النتكا�شة يف اإطار اأوروبي اأو�شع 

املت�شدد،  اليمني  �شعبية  تعزيز  ي�شهد 

اأطراف ي�شارّية  ويتقاطع ذلك مع �شعود 

اليونان  يف  ح�شل  )كما  ال�شلطة  اإىل 

اخلطر  ناقو�ش  دّق  م�شهد  يف  واإ�شبانيا(، 

منذ  املهيمنة  التقليدّية  الأحــزاب  اأمام 

عقود.

ويف هذا ال�شياق، كتب موقع �شحيفة 

احلزبني  على  يتعنّي  الأملانّية:  »بيلد« 

ال�شيا�شية  اللذين يهيمنان على احلياة 

الأملانية منذ 1945 )الحتاد الدميوقراطي 

ــي، واحلــــــزب ال�ـــشـــرتاكـــي  ــح ــي ــش ــ� امل

الدميوقراطي( »ت�شميد اجلروح« بعد هذا 

الإختبار املهم حول �شيا�شة الهجرة. فيما 

»دير  جمّلة  يف  ال�شيا�شي  املحلل  اعتب 

اأن  في�شر  �شيبا�شتيان  الأملانية،  �شبيغل« 

»اللعبة ال�شيا�شّية قد �شممت؟!«.

... واليمني الفرن�ضي املتطّرف

ــت وزيـــــرة الـــعـــدل الــفــرنــ�ــشــّيــة  ــن ــل اأع

قبل  ا�شتقالتها  تــوبــريا  كري�شتيان 

جتريد  مقرتحات  مناق�شة  البملان  بدء 

اجلن�شّية  مزدوجي  الفرن�شينّي  املواطنني 

جن�شيتهم.  مــن  بـــالإرهـــاب  ــني  ــدان امل

ال�شتقالة،  حدود  عند  تنته  مل  ال�شدمة 

كانت الرتددات اأو�شع، واأ�شمل، حّركت 

والق�شائّية،  ال�شيا�شية  النخب  �شفوف 

والثقافّية،  والفكرّية،  والأكادميّية، 

مبادىء  ليالم�ش  بعيًدا  ال�شجال  وذهب 

بنظر   – تهاوت  التي  الفرن�شّية  الثورة 

البع�ش - من اآكام املثل الوطنّية العليا، 

كّل  من  عليها  الت�شويب  مكان  اإىل 

حدب و�شوب، من الوافدين الطارئني، اإىل 

و»جتار  ال�شفة،  منتحلي  اإىل  املجن�شني، 

وهم  وي�شرتون  يبيعون  الذين  الهيكل« 

تقدمي  وهدفهم  امل�شوؤولّية،  مراتب  يف 

اخلا�ش على العام؟!.

وجهة نظر
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املتطرف  اليمني  يكت�شح  عندما 

ن�شًبا  ــان،  ــوب ل مـــاري   - جــان  بــزعــامــة 

الــفــرعــّيــة  ــات  ــاب ــخ ــت مــرتــفــعــة يف الن

ل  فالف�شل  الــفــرنــ�ــشــّيــة،  التمهيدية 

بل  اليمني،  لهذا  الر�شيدة  للقيادة  يعود 

حيث  املتغرّي،  الجتماعي  لل�شلوك 

فرن�شا  يف  وامل�شري.  امل�شتقبل  على  القلق 

اإىل  الوطن  ترف�ش حتويل  وا�شعة  اأكرّية 

م�شتوعب، والدولة اإىل جمعّية خريّية. اإن 

ال�شرت�شال يف احت�شاب املخالفات، وتعداد 

 – �شيا�شي  خلل  اإىل  اأدى  الرتاكمات 

اإجتماعي – ثقايف عميق، من تداعياته 

امل�شتوى  اإن على  اأ�شوليات جديدة  ظهور 

الوطني، اأو ال�شيا�شي، اأو الجتماعي...

فر�ش  عــن  تتحدث  ــــام  الأرق تعد  مل 

العمل، بل عن ن�شبة البطالة يف �شفوف 

تعد  مل  الــروؤو�ــش  حلق  ظاهرة  ال�شباب. 

عالمة  هي  ما  بقدر  �شبابّية،  »�شرعة« 

حملة  مــن  ــــوف  الأل يعتمدها  فــارقــة 

اخلناجر وال�شكاكني �شد اأي »م�شبوه«. 

ترف�ش  التي  املعاك�شة  الأ�شولّية  اإنها 

ــرّد على  الآخـــر، وتــوؤمــن بــالإنــغــالق ك

املجتمع  اأ�شابت  التي  »الت�شوهات« 

ال�شرق  على  النفتاح  �شيا�شة  نتيجة 

املتفّجر؟!.

ون  يق�شّ اأملــانــيــا  يف  اجلـــدد  ــون  ــازّي ــن ال

اآجنيال  وّحــدت  امل�شت�شارية،  م�شاجع 

اإىل  اأملانيا  حّولت  الأملانيتني،  مريكيل 

قّوة اإقت�شادية متفوقة يف الحتاد الأوروبي، 

و�شمانة موثوقة ملنطقة اليورو، يلجاأ اإليها 

ا  حر�شً اإقت�شادهم  ل�شتنها�ش  املتعرون 

ا يف فر�ش  على وحدة الحتاد، وّفرت فائ�شً

ومع  اأملانيا،  بتاريخ  له  مثيل  ل  العمل 

ذلك فاإن الأ�شولّية الأملانّية ل تاأخذ هذه 

ب  اجلوانب امل�شيئة بعني العتبار، التع�شّ

�شفوف  يف  يتقدم  الأيديولوجي  ال�شيا�شي 

ال�شباب والنخب. كان احللفاء يحتفلون 

النورماندي،  يف  احلــرب  انتهاء  بذكرى 

الزهور  باقات  من  الألــوف  كانت  فيما 

تذهب اإىل القب الإفرتا�شي لهتلر؟!... ل 

ي�شتند املتغري هنا اإىل ظروف اقت�شادّية اأو 

اجتماعّية اأو �شيا�شّية، بقدر ما ي�شتند اإىل 

لها  يكون  قد  متزمتة،  وطنّية  ع�شبّية 

ربيع  انتخابات مقبلة...  اأي  تاأثريها يف 

ال�شرق، يبعم يف الغرب؟!.

50 طفاًل بريطانيًّا يف دولة اخلالفة!

البيطاين  الــوزراء  رئي�ش  ت�شّلم  عندما 

دايفيد كامريون »تقريًرا خمجاًل« حول 

لقوات  والإعالمي  ال�شيا�شي  ال�شتثمار 

الإرهــاب  مكافحة  يف  الــدويل  التحالف 

م�شت�شاره  ا�شتدعى  والــعــراق،  �شوريا  يف 

الإعالمي على عجل، وطلب منه اتخاذ 

ما يلزم »لتفادي الف�شيحة؟!«.

»داعــ�ــش«  تنظيم  اإن  التقرير  يقول 

ظل  يف  ين�شاأون  الذين  الأطــفــال  يحّول 

موقوتة،  ب�شرّية  قنابل  اإىل  »خالفته« 

تف�شرًيا  ال�شغر  منذ  تلقينهم  اإىل  ويعمد 

ويرّبيهم  الدينّية،  للتعاليم  الت�شدد  بالغ 

على م�شاهدة عمليات القتل والتعذيب، 

ما ينذر مب�شتقبل داٍم ملن ي�شفهم التقرير 

بـ»اأطفال اخلالفة«.

»كويليام«  موؤ�ش�شة  عن  التقرير  �شدر 

ــطــرف،  ــت ــة ملــكــافــحــة ال ــي ــطــان ــبي ال

روميو  »مبادرة  جمعية  مع  بال�شرتاك 

ومنظمة  ـــال«،  ـــف الأط للجنود  ـــري  دال

»اليوني�شكو«. ويقول رئي�ش »كويليام« 

نعمان بن عثمان قبل توزيع البحث الذي 

املوؤ�ش�شة  يف  الباحثة  مع  بالتعاون  اأعــّده 

نيكيتا مالك: »هذه واحدة من اأحلك 

امل�شتقبل،  مفتاح  فــالأطــفــال  الأيــــام، 

والتن�شئة يف دولة داع�ش تبداأ من الولدة، 

ومع�شكرات  املدار�ش  يف  ت�شدًدا  تزداد  ثم 

التدريب، حيث يتّم تعليم الأطفال وفق 

�شعور  اأي  ونزع  لل�شريعة،  خا�ش  تف�شري 

مهارات  ويتعلمون  العنف،  جتاه  منهم 

بهدف رفع راية اجلهاد«.

اأن  يظهر  البحث  اإن  مــالــك  وتــقــول 

»هناك 31 األف اإمراأة حامل يف 

ا.  اأمر مقلق حقًّ وهذا  الدولة، 

يف  الفراغ  ميالأ  التقرير  هذا 

الأبحاث املتعّلقة بالأطفال يف 

التنظيم. من واجب املجتمع 

الدويل اأن ياأخذ املبادرة بدل اأن 

الفعل  رّد  باأ�شلوب  يكتفي 

ــوؤلء  ه على  يــرّكــز  عندما 

الأطفال«.

يك�شفه  مــا  �شمن  ومــن 

 50 قرابة  هناك  اأن  التقرير، 

ا يتم تعليمهم  طفاًل بريطانيًّ

والعراق.  �شوريا  يف  »اجلهاد« 

وعلى الرغم من اأن التنظيم 

»خطف  اإىل  ال�شابق  يف  جلــاأ 

�شّمهم  بــهــدف  الأطـــفـــال« 

ال�شبايا  )مــثــل  جــنــوده  اإىل 

»كويليام«  تقرير  اأن  اإل  الإيزيديات(، 

على  متــار�ــش  �شغوط  اإىل  ــا  اأيــ�ــشً ي�شري 

التنظيم  �شيطرة  مناطق  يف  الأطــفــال 

الإلتحاق  اإىل  ودفعهم  اإخافتهم،  بهدف 

به طوًعا.

الــدولــة«  »اأطــفــال  اأن  التقرير  وي�شرح 

يت�شمن  »جــهــادي«  لتدريب  يخ�شعون 

اإطالق النار، وا�شتخدام الأ�شلحة والفنون 

يو�شفن  اللواتي  البنات  اأمــا  القتالية. 

تعليمهّن  فيتّم  اخلــالفــة«،  ــــ»لآىلء  ب

ارتداء احلجاب منذ الطفولة، ول ي�شاَهدن 

باأّن  اإقناعهّن  يتم  كما  املنزل،  خارج 

عندما  بــاأزواجــهــّن  العناية  مهمتهّن 

يتاأهلن.
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تن�شئة  اأن  من  التقرير  يحّذر  وبعدما 

اأمــٌر  الأطــفــال يف ظل حكم »داعــ�ــش« 

والنف�شي،  اجل�شدي  منوهم  يف  �شلًبا  يوؤثر 

و�شباط   2015 اآب  بني  �شّجل  اأنه  اإىل  ي�شري 

2016 ما ي�شل اإىل 254 حالة ا�شتخدم فيها 

م  وق�شّ دعايته.  يف  الأطــفــال  »داعــ�ــش« 

خم�ش  اإىل  الدعائي  الظهور  هذا  التقرير 

يف  باأنف�شهم  الأطفال  م�شاركة  فئات: 

العنف، العتياد على العنف، اأداء دور يف 

بناء الدولة، اإظهار دولة »داع�ش« بو�شفها 

الدولة املثالية، وال�شكوى من ال�شيا�شات 

الأجنبّية �شد امل�شلمني.

تو�شيات  جمموعة  التقرير  ويــقــرتح 

يعودون  الــذيــن  الأطــفــال  مــع  للتعامل 

منها،  يفّرون  اأو  داع�ش«،  »خالفة  من 

للتاأكد  الرقابة  حتت  و�شعهم  وبينها 

من تخّليهم عن »العنف الراديكايل« 

واإعادة دجمهم يف املجتمعات الأوروبّية.

�ضكوى فرن�ضّية �ضّد بلجيكا

ريبي،  اأعلنت عائلة فالنتان  يف فرن�شا 

املحامي ال�شاب البالغ 26 من العمر الذي 

ق�شى يف الهجوم على م�شرح باتاكالن 

ت�شرين   13 يف  باري�ش  اعــتــداءات  خــالل 

�شد  �شكوى  �شرتفع  اأنها   ،2015 الثاين 

الأوروبــّيــة  املحكمة  اأمـــام  بلجيكا 

»ثغرات  وجــود  بتهمة  الإن�شان  حلقوق 

وقالت  ــي«.  ــن الأم نظامها  يف  خطرية 

املحامية �شامية مكتوف اإن »ذوي ريبي 

نظام  يف  اخلطرية  الثغرات  اأن  يعتبون 

�شّهلت  البلجيكي  واملراقبة  احلماية 

الفرن�شية  الأرا�شي  اإىل  الإرهابينّي  ت�شّلل 

 130 خّلفت  التي  العتداءات  وارتكاب 

قتياًل، واملئات من اجلرحى«.

واأ�شافت: »اأتى الإرهابّيون الذين يحمل 

من  البلجيكّية  اجلن�شية  معظمهم 

حيث  ببوك�شيل،  مولنبيك  �شاحية 

لتنفيذ  وتــدّربــوا  متطّرفني،  اأ�شبحوا 

عمليات جهادّية، واأعمال م�شّلحة على 

اأرا�شي فرن�شا«.

ورئي�ش الوزراء املاليزي!

الــوزراء  رئي�ش  نائب  اأعلن  ماليزيا،  يف 

حميدي،  زاهــد  اأحمد  الداخلّية  ــر  ووزي

اأعــده  خمطًطا  »اأحبطت  ال�شرطة  اأن 

خلطف  بداع�ش  �شلة  على  ا  �شخ�شً  13

ووزراء،  الــرّزاق،  عبد  جنيب  الوزراء  رئي�ش 

يف كانون الثاين 2015، ول�شّن هجمات يف 

بوتراجايا،  ومدينة  كوالملبور،  العا�شمة 

وولية قدح...«

واأ�شاف: » رغم اأنه ل وجود را�شخ لداع�ش 

يف البالد، يجري التاأثري على النا�ش هنا، 

ويتلقون اأوامر من داع�ش يف �شوريا«.

النزوح املعاك�ش

دونالد  الأوروبـــي  املجل�ش  رئي�ش  اأعلن 

تركّية   – اأوروبّية  قّمة  ختام  يف  تا�شك 

املهاجرين  اأزمــة  �شاأن  يف  بروك�شيل  يف 

اأن »زمن الهجرة غري ال�شرعّية اإىل اأوروبا 

وىّل«، واأمهل الحتاد الأوروبي نف�شه اأياًما 

على  الأخــرية  اللم�شات  لو�شع  اإ�شافّية 

تدّفق  لوقف  تركيا  مع  جديد  اتفاق 

وين�ّش  الأوروبّية،  الدول  املهاجرين باجتاه 

ا على اأن ت�شتعيد تركيا  التفاق خ�شو�شً

مبن  ال�شرعينّي،  غري  املهاجرين  كل 

اأرا�شي  اإىل  ال�شورّيني الذين ي�شلون  فيهم 

الإحتاد عب بحر اإيجه.

اأجنيال  الأملــانــيــة  امل�شت�شارة  وقــالــت 

الجتــاه  يف  ت�شري  ـــور  الأم اإن  مريكيل 

الأوروبّية  اجلهود  اىل  بالن�شبة  ال�شحيح 

ــّل اأزمـــة املــهــاجــريــن. واعــتــبت اأن  حل

ا  الحتاد الأوروبي يجب اأن يخ�ش�ش ح�ش�شً

ح�ش�ش  جانب  اإىل  العراقينّي  لالجئني 

الالجئني القادمني من �شوريا.

هولند  فرن�شوا  الفرن�شي  الرئي�ش  وقال 

»اأن الـ3 باليني يورو التي خ�ش�شها الحتاد 

الأوروبي لرتكيا قد تزيد اإذا لزم الأمر«.

واأ�شاف: »اإن املواطنني الأتراك ميكن 

منحهم حرّية الدخول من دون تاأ�شريات 

عند  فقط  الأوروبّية،  �شنغن  منطقة  اإىل 

حمادثات  واإن  ــــ72.  ال باملعايري  الــوفــاء 

اإن�شمام تركيا اإىل الحتاد الأوروبي ما يزال 

اأمامها طريق طويل قبل اختتامها«. 

املفو�شية  يف  م�شوؤول  عــّب  املقابل  يف 

الالجئني  ل�شوؤون  املتحدة  لالأمم  العليا 

عن خماوف يف �شاأن التفاق بني الحتاد 

الالجئني  اإعــادة  على  وتركيا  ــي  الأوروب

بع�ش  اأبناء  يحظى  ل  حيث  تركيا  اإىل 

املدير  ــّرح  و�ــش باحلماية.  اجلن�شيات 

فين�شنت  اأوروبا  يف  للمفو�شّية  الإقليمي 

تركيا  موافقة  ن�شب  اأن  كوت�شيتيل 

اأفغان�شتان  من  لجئني  ا�شتقبال  على 

اإىل  وت�شل  للغاية  متدنّية  واإيران  والعراق 

حواىل 3 يف املئة. وتابع: »اإعادة الأ�شخا�ش 

تركيا  يف  احلماية  لهم  تتوافر  ل  الذين 

يتعلق  ما  يف  امل�شاكل  من  عــدًدا  تثري 

بالقانون الدويل والقانون الأوروبي«.

اإىل ذلك اأعلن رئي�ش وزراء لوك�شمبورغ 

كزافييه بيتيل يف ختام القمة الأوروبّية 

- الرتكّية يف بروك�شيل )الإثنني 7 اآذار 

2016(، »اأن م�شداقية التفاق بني تركيا 

خالل  مــن  تتاأكد  ــــي  الأوروب ـــاد  والحت

واملعايري  البنود  ال�شّفاف لكامل  التنفيذ 

التي يت�شمنها هذا الإتفاق«.

ت�شدير  بــــ»اإعـــادة  ــل  يــكــون احل هــل 

التي  الـــدول  اإىل  ـــا  اأوروب من  الالجئني« 

وبكلفة  تركيا،  عب  منها  انطلقوا 

تكمن  الزوايا  يف  الثالثة؟!...  الباليني 

اخلبايا؟!...

وجهة نظر

العدد 82370







احللم ال�صيني عرب القرون

 يف اأوائل القرن اخلام�س ع�شر ميالدي، 

اأ�شطوله  قاد الأمريال ال�شيني ت�شانغ خه 

البحري عرب املحيط الهندي عدة مرات، 

و�شولاً اإىل عدن يف اليمن، حيث ما يزال 

ا  موجوداً البحار  لهذا  التذكاري  الن�شب 

يف يومنا هذا. ويف العام 1411، اأقام ت�شانغ 

يف  ال�شاحلية  ج��ايل  مدينة  ق��رب  خ��ه 

ا يحمل  ا حجرياً ا تذكارياً �شريالنكا، ن�شباً

اإىل  )ترجمت  الهندو�س  لآلهة  ا  نقو�شاً

لكي  والتاميلية(،  والفار�شية  ال�شينية 

عامل  بناء  اإىل  الرامية  جهوده  تبارك 

م�شامل يعتمد على التبادل التجاري. 

اليوم وبعد �شتمائة �شنة، يتبنى الرئي�س 

ا  هدفاً بينغ  جني  �شي  احل��ايل  ال�شيني 

يف  ال�شيا�شيني  الزعماء  وينا�شد   ، مماثالاً

م�شاندته  واآ�شيا،  اأوروب��ا  اأنحاء  خمتلف 

لتحقيق هذا الهدف.

العام  اأي��ل��ول  يف 

اأع���ل���ن   ،2013

ال�شيني  الرئي�س 

األ��ق��اه  يف خ��ط��اب 

بجامعة دار باييف 

كازاخ�شتان،  يف 

»ح��زام  اأ�شماه  ما 

ط���ري���ق احل���ري���ر 

الق���ت�������ش���ادي«، 

جديدة  كمبادرة 

ال�����ش��ي��ا���ش��ة  يف 

اخل�����ارج�����ي�����ة، 

تعزيز  اإىل  تهدف 

اأوا����ش���ر ال��ت��ع��اون 

والتنمية  ال���دويل 

امل�������ش���رك���ة يف 

خم��ت��ل��ف اأن��ح��اء 

اإطار  ويف  اأورا�شيا. 

هذه ال�شيا�شة، عر�س الرئي�س �شي خم�شة 

اأهداف حمددة هي:

حت�شني  القت�شادي،  التعاون  تعزيز   -

التجارة  ت�شجيع  الطرقات،  ترابط  �شبل 

العمالت  حتويل  ت�شهيل  وال�شتثمار، 

بني  احل�شاري  التبادل  ودع��م  وتداولها، 

الرئي�س  دعا  التايل،  ال�شهر  ويف  ال�شعوب. 

الربملان  اأم��ام  األقاه  خطاب  يف  ال�شيني 

�شبكة  اإن�شاء  اإع���ادة  اإىل  الإندوني�شي 

طريق  خللق  القدمية  البحرية  املمرات 

احل��ادي  بالقرن  الالئق  البحري  احلرير 

والع�شرين من اأجل، تعزيز الرابط الدويل، 

والبحث العلمي والبيئي، وت�شهيل اأن�شطة 

تربية الأ�شماك و�شيدها.

كما اأّكد الرئي�س �شي اأن الهدف من 

يتلخ�س  القت�شادي  احلرير  مبادرة طريق 

يف  القدمية  ال�شداقة  عالقات  اإحياء  يف 

العامل املعا�شر الذي حتكمه العوملة. 

اأبعاد حملّية للم�صروع

يف الواقع، اإّن لدى الرئي�س ال�شيني دوافع 

ا من وراء اإطالق هذه  وطنية وحملية اأي�شاً

املبادرة، وهي تتمثل بردم الفجوة التنموية 

وغربها.  ال�شني  ���ش��رق  ب��ني  املتنامية 

املدن  يف  القت�شادي  الن�شاط  فركيز 

ال�شرق،  يف  اخلا�شة  القت�شادية  واملناطق 

واختناقات  قيود  توليد  يف  ا  �شبباً ك��ان 

وتعّوق  والبيئة،  الطاقة  باإمدادات  تتعلق 

امل�شتدام  النمو  ال�شني على حتقيق  قدرة 

لكت�شاب  اإليه  حتتاج  ال��ذي  ال�شامل 

مكانة الدولة ذات الدخل املرتفع. وتاأمل 

مبادرة  تعمل  اأن  يف  ال�شينية  احلكومة 

طريق احلرير على حتويل مناطق غرب 

منطلقات  اإىل  غربها،  وجنوب  ال�شني 

التنمية  من  القادمة  للمرحلة  حتريك 

منذ  بتنفيذه  ب��داأت  ما  وه��ذا  البالد.  يف 

وامل�شانع  امل��دن  اإن�شاء  خ��الل  من  ف��رة 

و�شكك  ال�شريعة  وال��ط��رق  وامل��ط��ارات 

والأ���ش��واق  واملعار�س  واملتاحف  احلديد 

ففي  البالد.  غرب  يف  الوا�شعة  التجارية 

، جرى تو�شيع مدينة  مقاطعة غانز مثالاً

بها  املحيطة  اجلبال  بع�س  باإزاحة  لنزو 

الأرا�شي  وزيادة  م�شطحات  اإىل  وحتويلها 

ا  متهيداً فيها،  لال�شتثمار  ال�شاحلة 

طريق  على  اأ�شا�شية  حمطة  جلعلها 

احلرير نحو الغرب.

بداية التنفيذ 

لال�شراف  عليا  جلنة  ال�شني  �شّكلت 

احلرير  »ط��ري��ق  م�����ش��روع  تنفيذ  على 

اإعداد: د. اأحمد علو

عميد متقاعد

درا�سات 

واأبحاث

85 العدد 370

ال�صني وطريق احلرير اجلديد

حزام واحد وطريق واحد...

One Belt One Road...

يوم الإثنني 15 �صباط 2016، و�صل قطار �صحن �صيني، ولأول مرة، 

اإطار رحلة جتريبية لإحياء  اإيران، وذلك يف  اإىل حمطة طهران يف 

بلغت نحو  القطار م�صافة  ل�صكك احلديد. قطع هذا  طريق احلرير 

10400 كلم يف مدة 14 يوًما، وكان يحمل 32 حاوية �صحن كل منها 

بحجم 40 قدًما، انطلق بها من حمطة يف مقاطعة جيجي يانغ �صرق 

ال�صني، ومّر بكازاخ�صتان وتركمان�صتان، و�صوًل اإىل اإيران التي دخل 

اإليها عرب حمطة �صرخ�س )�صمال �صرق اإيران(. وهذا الطريق يخت�صر 

ال�صني  يف  �صانغهاي  بني  البحري  الطريق  اجتياز  يتطلبها  التي  املدة 

املو�صوع،  يف  والأهم  يوًما.  ثالثني  مبعدل  اإيران،  يف  عبا�س  وبندر 

فوفق  احلرير اجلديد،  الأخرية يف طريق  املحطة  لي�صت  اأّن طهران 

�صوريا  اإىل  احلديد  ال�صكك  هذه  خطوط  �صت�صل  ال�صينية  اخلطط 

ولبنان وتركيا على البحر املتو�صط، وكذلك اإىل اأوروبا عرب رو�صيا.



تاأمل  م�شروع  وهو   Silk Road اجلديد« 

تفوق  ا  جتارياً ا  ن�شاطاً يخلق  اأن  بكني 

ع�شر  خ��الل  دولر  تريليون   2.5 قيمته 

�شنوات. وي�شتدل من م�شتوى ال�شخ�شيات 

على  اللجنة  هذه  منها  �شكلت  التي 

توليها احلكومة  التي  الق�شوى  الأهمية 

عليه  اأطلقت  الذي  للم�شروع  ال�شينية 

طريق  واح���د،  »ح���زام  ت�شمية  ا  ر�شمياً

واحد«.

�شبكات  ت�شييد  امل�شروع  هذا  وي�شمل 

واأنابيب  احلديد  و�شكك  الطرق  من 

النفط والغاز وخطوط الطاقة الكهربائية 

والنرنت وخمتلف البنى التحتية، وذلك 

وفق الآتي:

املحيط  ع��رب  ال��ب��ح��ري��ة،  امل��ن�����ش��اآت   -

عمان  اإىل  باك�شتان  م��ن  ال��ه��ن��دي، 

واجلزيرة العربية، ثم اإىل م�شر واإفريقيا.

اآ�شيا  دول  ع��رب  ال��ربي��ة،  امل��ن�����ش��اآت   -

الو�شطى، اإىل رو�شيا واأوروبا، وعرب اإيران اإىل 

بالد ال�شام باجتاه البحر املتو�شط ومنه اإىل 

اأوروبا. 

ال�شني  ات�����ش��الت  تعزيز  يتم  وب��ذل��ك 

اآ�شيا،  والإفريقية عرب  الأوروبية  بالقارتني 

الطريق  هذا  فوائد  اأن  ال�شني  ترى  حيث 

�شت�شمل نحو 60 دولة وما يزيد عن ثلثي 

�شكان العامل.

البعد الأكرث اأهمّية والأ�صّد تعقيًدا 

يظل  للمبادرة  ال��دويل  البعد  اأن  يبدو 

اأ�شار  وقد  ا،  تعقيداً والأ�شد  اأهمية  الأكرث 

جمموعة  اإىل  ال�شينيون  الدبلوما�شيون 

اأعيد  اأو  بنيت  والأ���ش�����س  الآل��ي��ات  م��ن 

والتي  الأخ���رية،  ال�شنوات  يف  تفعيلها 

هذا  تفعيل  يف  ت�شاعد  اأن  ميكنها 

�شنغهاي  منظمة  ذلك:  وي�شمل  البعد. 

ال�شني- بنغالدي�س-  مم��ر  للتعاون، 

الهند- ميامنار، ممر ال�شني- باك�شتان 

القت�شادي، �شبكة يوك�شينا لل�شكك 

ت�شونغ  ال�شني من  التي مّدتها  احلديدية 

ت�شينغ اإىل اأملانيا، ومنها اإىل موانئ �شمال 

اأوروب�����ا، ومم���رات 

ال��ط��اق��ة اجل��دي��دة 

وال���ق���دمي���ة ب��ني 

ال�������ش���ني واآ����ش���ي���ا 

الو�شطى، بالإ�شافة 

ميامنار  ممر  اإىل 

القت�شادي. 

اأن  املعروف  ومن 

اجلديد مع  التنمية  بنك  اأن�شاأت  ال�شني 

جمموعة  يف  الأخ��رى  الأع�شاء  البلدان 

الربيك�س )الربازيل ورو�شيا والهند وجنوب 

لال�شتثمار،  الآ�شيوي  والبنك  اأفريقيا(، 

وهما املوؤ�ش�شتان اللتان �شت�شتفيدان من 

والذي  ال�شني،  لدى  املايل الكبري  الفائ�س 

الالزم  التمويل  لتوفري  ا�شتثماره  ميكن 

لتنفيذ برامج م�شروع طريق احلرير.

لكن وعلى الرغم من اأّن ال�شني قد ل 

جتد �شعوبة كبرية يف متويل طموحات 

اأن  امل��رج��ح  م��ن  فاإنها  احل��ري��ر،  طريق 

ما  يف  ا  خ�شو�شاً �شيا�شية،  مقاومة  تواجه 

يعمل  فبينما  البحري.  بالطريق  يتعلق 

جنوب  بحر  يف  املت�شدد  بكني  موقف 

ال�شني وبحر �شرق ال�شني على اإثارة القلق 

اليابان  ذل��ك  يف  مب��ا  ج��ريان��ه��ا-  ب��ني 

فقد  و�شنغافورة-  والفيليبني  وفييتنام 

اإث��ارة  يف  احلرير  طريق  م��ب��ادرة  ت�شببت 

اجليو�شيا�شية  التخوفات  قدر كبري من 

املتحدة  الوليات  لدى  وبخا�شة  الدولية، 

املبادرة حماولة  ترى يف  التي  الأمريكية، 

وال�شيا�شية  القت�شادية  لل�شيطرة  �شينية 

يف اآ�شيا واأوروبا واأفريقيا. 

�شيطر  الغرب  اأن  الباحثني  اأح��د  وي��رى 

الهيمنة  خ���الل  م���ن  ال���ع���امل  ع��ل��ى 

اأما  باقت�شاده،  حتّكم  ثم  ال�شيا�شية، 

ال�شني فاإنها تعمل بالطريقة املعكو�شة، 

فهي حتاول اأن ت�شيطر على العامل باأدق 

به  لتتحّكم   ، اأولاً القت�شادية  تفا�شيله 

ا. بعد ذلك �شيا�شياً

طريق احلرير طرق احلرير...

الذي  الرجل  ف��اإن  املراجع،  بع�س  وفق 

ين�شب اإليه ف�شل اإقامة طرق احلرير، هو 

الطريق  فتح  الذي  كيان  زانغ  اجل��رال 

الثاين  القرن  والغرب يف  ال�شني  الأوىل بني 

المرباطور  اأر�شله  عندما  امليالد،  قبل 

من  عدد  لزيارة  امليالد(  قبل   11٩( دي  وو 

�شّق  وهكذا  لل�شني.  املجاورة  ال�شعوب 

زانغ كيان اأوىل الطرق املمتدة من ال�شني 

امتدت  ذلك  وبعد  الو�شطى.  اآ�شيا  حتى 

الطرق اإىل بالد فار�س و�شوريا وو�شلت اإىل 

التجارية  احلركة  وبداأت  اأوروب��ا،  يف  روما 

بني ال�شني والعامل. وكان احلرير ال�شيني 

هذه  يف  ب�شّدة  املطلوبة  الرئي�شة  ال�شلعة 

اكت�شبت  ال�شيني  احلرير  ومن  التجارة، 

هذه الطرق ا�شمها و�شهرتها.

تطّور الطرق الربية والبحرية 

بتطور  احلرير  ط��رق  عرب  ال�شفر  تطّور 

التي  القوافل  وكانت  نف�شها.  الطرق 

القرون  يف  اجلمال  اأو  الأح�شنة  جتّرها 

لنقل  امل��ع��ت��ادة  الو�شيلة  ه��ي  الو�شطى 

خانات  واأّدت  ال��رّب.  طريق  عن  ال�شلع 

القوافل )م�شافات واأنزال كبرية م�شممة 

ا  ا حا�شماً ل�شتقبال التجار امل�شافرين( دوراً

على  وال�شلع  الأ�شخا�س  مرور  ت�شهيل  يف 

ه��ذه ال��ط��رق. وك��ان��ت ه��ذه اخل��ان��ات 

تركيا  من  احلرير  طرق  على  املنت�شرة 

اإىل ال�شني توّفر فر�شة دائمة للتجار لكي 

من  ا  ق�شطاً وينالوا  بالطعام  ي�شتمتعوا 

الراحة وي�شتعدوا باأمان ملوا�شلة رحلتهم، 

يف  وي��ت��اج��روا  الب�شائع  يتبادلوا  ولكي 

بغريهم  ليلتقوا  ا  واأي�شاً املحلّية،  الأ�شواق 

من التجار امل�شافرين. 

ومع مرور الوقت، تطّورت الطرق التجارية 

احلاجة  بذلك  لتزداد  اأرباحها  وتنامت 

فت�شارعت  القوافل،  خانات  بناء  اإىل 
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مناطق  خمتلف  يف  ت�شييدها  عملية 

ا من القرن العا�شر حتى  اآ�شيا الو�شطى بدءاً

مرحلة متاأخرة من القرن التا�شع ع�شر. 

واأدى ذلك اإىل ظهور �شبكة من خانات 

القوافل امتدت من ال�شني اإىل �شبه القارة 

وحتى  وتركيا،  والقوقاز  واإي��ران  الهندية 

اإىل �شمال اأفريقيا ورو�شيا واأوروبا ال�شرقية. 

ا  قائماً اخلانات  هذه  من  العديد  زال  وما 

حتى يومنا هذا.

البحارة  الّتجار  فكان  البحر،  يف  اأم��ا 

ال��ذي��ن مي��خ��رون ع��ب��اب امل��ح��ي��ط من 

والبحر  واليمن  العرب  بحر  وحتى  ال�شني 

الأحمر، يواجهون حتديات متعددة اأثناء 

اإىل  ال�شعي  الطويلة، مما عّزز  رحالتهم 

املعارف  �شيما  ول  املالحة،  تقنية  تطوير 

املتعلقة ببناء البواخر و�شالمة الرحالت 

اإ�شافة  الو�شطى،  القرون  خالل  البحرية 

امل�شالك  �شواحل  على  املوانئ  اإن�شاء  اإىل 

التجارية البحرية. 

طرق احلرير واحلوار بني الثقافات

وال��ذي  دمي��وم��ة،  الأك���رث  الإرث  ل��ع��ّل 

تركته طرق احلرير، هو دورها يف تالقي 

املبادلت  وتي�شري  وال�شعوب  الثقافات 

تعلم  اإىل  التجار  ا�شطر  فقد  بينها. 

واإىل  عربها  �شافروا  التي  البلدان  لغات 

ينجحوا  كي  تقاليدها  على  الط��الع 

التفاعل  �شّكل  وبذلك  جتاراتهم.  يف 

امل��ب��ادلت  م��ن  ا  حا�شماً ا  جانباً الثقايف 

الطرق تبادلاً  التجارية. وقد �شهدت هذه 

والأدب��ي��ة،  والفنية  العلمية  للمعارف 

ف�شالاً عن تناقل احلرف اليدوية والأدوات 

والأدي���ان  اللغات  فتداخلت  التقنية، 

والثقافات ومتازجت. ومن اأبرز الإجنازات 

التقنية التي و�شلت عرب طرق احلرير اإىل 

العامل، تقنية �شناعة الورق وفن الطباعة 

والطب  الفلك  وعلم  والبو�شلة  والبارود 

الري  اأنظمة  اأن  كما  والتقومي.  العربي 

اآ�شيا الو�شطى كانت تت�شف  املنت�شرة يف 

امل�شافرون  نقلها  وقد  مميزة  بخ�شائ�س 

الثقافية  معارفهم  يحملوا  مل  الذين 

فح�شب واإمنا ت�شّربوا معارف املجتمعات 

ا. التي نزلوا فيها اأي�شاً

العلم  وطلب  الدين  اأ�شبح  ذلك  بعد 

واملعرفة، من الدوافع الأخرى لل�شفر على 

ال�شني  كهنة  اعتاد  فقد  الطرق.  هذه 

للحّج  الهند  اإىل  ال�شفر  على  البوذيون 

دّونوه  ما  وميثل  مقد�شة.  ن�شو�س  وجللب 

ا  م�شدراً رحالتهم  عن  م��ذّك��رات  من 

مذكرات  ومنها  للمعلومات،  ا  مهماً

تتمتع  والتي   )654  -  62٩( زان��غ  �شوان 

ق�شد  وق��د  ك��ب��رية.  تاريخية  بقيمة 

الو�شطى  القرون  يف  الأوروبيون  الكهنة 

ودينية.  دبلوما�شية  بعثات  يف  ال�شرَق 

بولو  الإيطايل ماركو  امل�شتك�شف  ولعل 

اأكرث  اأم�شى  اإذ  �شهرة،  الرحالة  اأو�شع  هو 

من 20 �شنة يف الرحال )بني 1271 و12٩2( 

خا�شها  التي  للتجارب  �شرده  واأ�شحى 

ا يف اأوروبا بعد وفاته. ا جداً �شائعاً

ن�شر  يف  ا  اأ�شا�شياً ا  دوراً احلرير،  طرق  اأدت 

الآ�شيوية.  الأوروبية  املنطقة  يف  الأدي��ان 

وتعّد البوذية خري مثال على هذه الأديان 

ُعرث  اإذ  احلرير،  طرق  عرب  ارحتلت  التي 

على قطع فنية ومزارات بوذية يف مواقع 

بعيدة عن بع�شها مثل باميان يف 

ال�شني  وتاي يف  اأفغان�شتان، وجبل 

وانت�شر  اإندوني�شيا.  يف  وب��وروب��ودور 

الدين امل�شيحي وكذلك الإ�شالم 

واملانوية،  والزراد�شتية  والهندو�شية 

ت�شّرب  فقد  ذات��ه��ا،  بالطريقة 

امل�شافرون الثقافات التي �شادفوها 

وعادوا بها اإىل مواطنهم. 

دبلوما�صية احلرير

متار�س ال�شني عالقاتها الدولية 

وت�شتخدم  مبهارة،  املحيط  مع 

دبلوما�شية الغراءات وامل�شاعدات 

اجلوار  دول  على  ال�شغط  اأو  القت�شادية، 

ا�شراتيجيتها  م��ع  يتنا�شب  ب�شكل 

وم�شاحلها يف الإقليم، ومن دون التخلي 

يف  وبخا�شة  ال�شيادية«،  »حقوقها  عن 

تايوان اأو يف بحري ال�شني ال�شرقي واجلنوبي 

وبع�س اجلزر املتنازع عليها مع عدد من 

الدول امل�شاطئة لهذين البحرين.

عالقاتها  يف  ال�شني  اأطلقت  ولذلك 

ث��الث  اإىل  ت�شتند  م���ب���ادرة  ال��دول��ي��ة 

ا�شراتيجيات وتعرف بدبلوما�شية املحيط 

 ،»Peripheral Diplomacy« القريب 

وال�شراتيجيات هي:

 Silk القت�شادي  احلرير  طريق  حزام   -

.Road Economic Belt
 .21 للقرن  البحري  احل��ري��ر  ط��ري��ق   -

 21st Century Maritime Silk(

 - بنغالد�س  القت�شادي  املمر   -  .Road
 Bangladesh ال�شني - الهند - ميامنار

 - China - India - Myanmar
 .)BCIM( Economic Corridor

التعاون  تعزيز  اإىل  ااملبادرة  وتهدف هذه 

التجاري  وال���دويل  الإقليمي  والت�����ش��ال 

الثقافية  العالقات  تنمية  واإىل  وامل��ايل، 
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واحل�شارية بني ال�شعوب. 

هذا يف ما خ�س ال�شني وال�شرق الأق�شى، 

والعامل  الأو�شط  بال�شرق  يتعلق  ما  اأّما يف 

ا »اأحالم حريرية«. العربي، فلل�شني اأي�شاً

مدير  ليه  ت�شو  �شليمان  الباحث  وي��رى 

جامعة  يف  العربية  ال��درا���ش��ات  مركز 

العامل  اأّن  بكني،  يف  الدولية  الدرا�شات 

العربي ي�شّكل نقطة تالٍق لطرق احلرير 

ا  �شريكاً تعتربه  ولذلك  والربية،  البحرية 

اجلديد.  احلرير  طريق  اإن�شاء  يف  ا  طبيعياً

يف  �شي�شهم  العربي   - ال�شيني  فالتعاون 

جمع قدرات اجلانبني، من حيث املوارد 

واملزايا املالية واإمكانات ال�شوق، ويف تعزيز 

الأمثل  والتوزيع  واملنتظم  احل��ّر  التدفق 

للموارد بينهما.

زيارة اإىل ال�صرق الأو�صط

يف الن�شف الثاين من �شهر كانون الثاين 

2016، قام الرئي�س ال�شيني �شي جني بينغ 

بزيارة اإىل بع�س دول ال�شرق الأو�شط ومنها، 

اإيران، واململكة العربية ال�شعودية وم�شر. 

وقد قال يف خطابه يف مقر جامعة الدول 

بني  التبادلت  »اإن  القاهرة:  يف  العربية 

جتاوزت  الأو�شط  ال�شرق  ومنطقة  ال�شني 

ول�شتمرارية  وال��زم��ان.  املكان  حواجز 

اجلانبني،  بني  الوطيدة  العالقات  هذه 

اإيجابية  اأكرث  ب�شكل  ال�شني  ت�شارك 

وهي  الأو���ش��ط،  ال�شرق  منطقة  �شوؤون  يف 

اأ�شدقائها  اإىل جعل  ذلك  يوؤدي  اأن  تاأمل 

تعزيز  واإىل  منها،  ا  قرباً اأك��رث  القدامى 

الثقة مع اأ�شدقائها اجلدد«. وبعد اختتام 

التاريخية  زيارته  بينغ  �شي جني  الرئي�س 

يف  ال�شني  انطلقت  الأو�شط،  ال�شرق  اإىل 

بذل املزيد من اجلهود امللمو�شة واحلثيثة 

يف  وال���ش��ت��ق��رار  التنمية  حتقيق  لدفع 

املنطقة، اإذ و�شل مبعوثها اخلا�س لل�شرق 

اإىل فل�شطني يف  �شياو �شنغ  الأو�شط قونغ 

على  ليعر�س  املا�شي  الثاين  كانون   31

�شي  زيارة  نتائج  الفل�شطينيني  امل�شوؤولني 

للمنطقة، وموقف بالده من �شوؤونها ومن 

الق�شية الفل�شطينية.

عملية  تدعم  ال�شني  اأن  قونغ  واأّك��د 

الأو�شط بثبات  ال�شرق  ال�شالم يف منطقة 

للق�شايا  �شاملة  حلول  اإيجاد  اإىل  وتدعو 

عقد  فكرة  توؤيد  واأنها  فيها،  ال�شاخنة 

على  فل�شطني  يف  لل�شالم  دويل  موؤمتر 

قونغ  ولفت  الدولتني.  حّل  مبداأ  اأ�شا�س 

اأكرب  دور  اأداء  يف  ترغب  ال�شني  اأن  اإىل 

الأو�شط،  لل�شرق  الإقليمية  ال�شوؤون  يف 

ذلك  خالل  من  ت�شعى  ل  اأنها  ا  مو�شحاً

فلدى  ذات��ي��ة«  »م�شالح  حتقيق  اإىل 

الطرفني اآمال م�شركة باأن يعّم ال�شالم 

وال�شتقرار ال�شرق الأو�شط. واأ�شار قونغ اإىل 

�شت�شاهم  والطريق«  »احل��زام  مبادرة  اأن 

ال�شتقرار  وتعزيز  القت�شاد  بناء  اإعادة  يف 

الجتماعي وحتقيق النه�شة يف جمالت 

وي��رى  املنطقة.  ه��ذه  يف  متعددة  اأخ���رى 

بهذه  ال�شني  قيام  اأن  �شينيون  حمللون 

ال�شل�شلة من الأن�شطة الدبلوما�شية و�شط 

ا�شتمرار ال�شطرابات يف ال�شرق الأو�شط، ل 

ال�شني بعالقاتها  اإهتمام  يعك�س فقط 

اأن  ا  اأي�شاً يثبت  ب��ل  املنطقة،  دول  م��ع 

الأو�شط  ال�شرق  جتاه  ال�شينية  ال�شيا�شات 

و�شعوبة  الزمن  اختبارات  اأم��ام  �شامدة 

الأو�شاع املعقدة، كما يربهن اأن ال�شني 

اأجل  من  الدفع  يف  بّناءة  قوة  اأ�شبحت 

حتقيق ال�شالم والتنمية يف املنطقة. 

املبعوث  ك��ه  �شي  وو  ذك��ر  ك��ذل��ك، 

ال�شيني اخلا�س ال�شابق اإىل ال�شرق الأو�شط، 

اأن ال�شني تنتهج �شيا�شة عدم التدخل يف 

ال�شوؤون الداخلية للبلدان الأخرى، وحترم 

خيارات دول ال�شرق الأو�شط لطرق التنمية 

كما  اخلا�شة،  ظروفها  مع  تتفق  التي 

ال�شاخنة  الق�شايا  حّل  تلتزم  ال�شني  اأن 

عرب احلوار والتفاو�س، و�شوتها يف جمل�س 

ا لل�شالم.  ا منا�شراً الأمن الدويل ياأتي دائماً

ا  دوماً ال�شني  تدعو  ذل��ك،  اإىل  بالإ�شافة 

وحت�شني  القت�شادية  التنمية  تعزيز  اإىل 

امل�شتويات املعي�شية لل�شعوب، ف�شالاً عن 

حّل  اأج��ل  من  ال�شيا�شي  احل��وار  تفعيل 

امل�شكالت الأمنية من جذورها.

- www.bbc.com/.../150417_china_silk_road_project. 

- ar.unesco.org/silkroad/lmh-n-tryq-lhryr
- www.xinhuanet.com/english/special/silkroad/

- www.forbes.com/sites/.../chinas-triple-wins-the-new-silk-

roads/.

- www.forbes.com/.../china-is-moving-mountains-for-the-

new-silk-...

- رو�شيا اليوم – 15 �شباط 2016.

- جملة ال�شيا�شة الدولية - العدد 201 - يوليو 2015 - املجلد 50 - �س 66.
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ال�صالم  م�صاألة  تعاطيهما مع  اإ�صرائيل يف  والي�صار يف  اليمني  يختلف  ل 

فهما  والعرب،  الفل�صطينيني  مع  والت�صوية 

رئي�س  يوؤكد  وكما  واح��دة.  لعملة  وجهان 

الي�صار  فاإن  بورغ  اأبراهام  الأ�صبق  الكني�صت 

تراجع  وبعد  ينفذها.  واليمني  الأفكار،  يدعم 

باتت  وعملًيا،  نظرًيا  نفاقه  وانك�صاف  الي�صار 

ي�صار  بني  ما  حم�صورة  ال�صرائيلية  ال�صيا�صة 

اليائ�س  بني  والفرق  منه.  ميوؤو�س  وميني  يائ�س 

يف  عيالم  يغال  قول  حد  على  منه  وامليوؤو�س 

�صحيفة »هاآرت�س«، هو اأن اليائ�س )اأي الي�صار( 

ينظر بال حيلة اإىل ما يحدث اأمامه وي�صعر اأنه 

ل ي�صتطيع فعل �صيء، ف�»اللعبة« مل تعد يف يده. يف املقابل فاإن امليوؤو�س 

يف  لي�صت  اللعبة  باأن  الدعاء  ميكنه  ل  الليكود(،  بزعامة  )اليمني  منه 

يده، فهو ا�صتثمر يف هذه اللعبة معظم ر�صيده وقام ببناء نظرياته انطالًقا 

منها، وهو غري م�صتعد للرتاجع.

ق�سايا 

اإعداد: اإح�صان مرت�صىاإقليمية

باحث يف ال�ص�ؤون الإ�صرائيلية

العدد ٩0370

ما�ٍس لي�س له حا�صر اأو م�صتقبل

اإن �شعور الياأ�س والغراب لدى الي�شار 

ال�شلطة  ف��ق��دان  م��ن  فقط  ينبع  ل 

املا�شي  يف  له  كان  الذي  التاأثري  وعدم 

م�شدره  بل  الإ�شرائيلي،  اجلمهور  على 

اأعمق بكثري، وهو الدراك املتزايد باأن 

 - والدولة  املجتمع   - الإ�شرائيلي  الواقع 

ا يف  قد تغري مقارنة مع ما كان �شائداً

حني  ففي  وال�شتينيات.  اخلم�شينيات 

ب�»ال�شالم«  يومها  ينادي  العمل  كان 

اأ�شبح  تقدير(  اأق��ل  على  ال�شكل  )يف 

هذا الأمر من املا�شي ولي�س له حا�شر اأو 

ا  تبّنى موقفاً اليمني فقد  اأما  م�شتقبل. 

ح�شاب  على  ��ا،  ف��ظاً ا  متطرفاً ا  قومياً

الوجود  جوهر  هو  ال��ذي  امل��دين  املوقف 

الر�شمي للدولة، بح�شب راأي عيالم. لقد 

واأخذ  ال�شتيطان  اليمني  هذا  »اأدمن« 

املجتمع الإ�شرائيلي نحو التطرف حتت 

م�شتغالاً  الكبرية،  الهجرات  �شغط 

م�شاعر الإحباط والدونّية والغ�شب التي 

ال�شعبة  ال�شتيعاب  عمليات  رافقت 

ل  للمهاجرين، 

ال��واف��دي��ن  �شيما 

م��������ن ال����������دول 

هذه  الإ�شالمية. 

ترّكزت  امل�شاعر 

من  �شّيق  اأف��ق  يف 

ال�شكنازية  النخبة  جت��اه  الكراهية 

التي قادت الدولة منذ تاأ�شي�شها و�شّكلت 

اأمناط هجرتها.

اليمني املقّيد

التوا�شل  اأن  جن��د  اأخ���رى  ناحية  م��ن 

حزب  باعتباره  الليكود،  بني  ن�شاأ  الذي 

الدينية  ال�شهيونية  وب��ني  ال�شلطة، 

حرية  قل�س  قد  والنفعية،  النتهازية 

ال�شلطة  يف  لليمني  ال�شيا�شي  العمل 

وقّيدها. ويف ظل »الثالوث املقد�س: �شعب 

اإ�شرائيل«،  واأر�س  اإ�شرائيل  توراة  اإ�شرائيل، 

على  وق��درت��ه��ا  ال��دول��ة  مكانة  غابت 

اليمني  فاإن  وبالتايل  ال�شيا�شية.  املناورة 

اإ�شرائيل  »اأر�س  فكرة  على  اعتاد  الذي 

وقف  على  الآن  يقدر  ل  الكاملة«، 

اإىل  �شتوؤدي ب�شكل مبا�شر  التي  العملية 

خلق دولة ثنائية القومية قابلة لالنفجار. 

ا مغزى هذا التطور  ويف اليمني يعرفون اأي�شاً

الذي يدفع اإ�شرائيل اإىل النق�شام الداخلي 

ال�شاحة  يف  العزلة  واإىل  واملّدمر،  العميق 

التغلب  ي�شتطيعون  الدولية، لكنهم ل 

اإح��داث  على  ي��ق��درون  ول  ذاتهم  على 

اليمني  �شلوك  اإّن  الواقعية.  التحّول نحو 

ميوؤو�س  اإىل  يحوله  الآن،  ال�شلطة  يف 

اإىل  ويدفع  فاأكرث،  اأكرث  ا  �شيا�شياً منه 

طابع  ذات  وقانونية  ت�شريعية  اإج��راءات 

ا، مبوجب هذه الإجراءات يتّم  نازي اأحياناً

و�شم اأ�شخا�س ومنظمات بدمغة مطلقة، 

وم�شادرة كتب ومنع موؤ�ش�شات ثقافية، 

وفر�س  امل�شتوطنات،  مقاطعة  ومنع 

على  املتطرف  الديني  القومي  املوقف 

الق�شاء  على  وال�شغط  التعليم،  جهاز 

العدل  حمكمة  فيه  مب��ا  وت��ه��دي��ده، 

اأمل كاذب  اأجل  العليا. كل هذا من 

�شوت  اإ���ش��ك��ات  ميكن  اأن���ه  م��ف��اده 

الحتجاج والنتقاد، الداخلي واخلارجي. 

تظهر  اخلارجية  ال�شيا�شة  �شعيد  على 

منه،  ا  ميوؤو�شاً ا  �شلوكاً اليمني  حكومة 

اإىل  ا  اإ�شتناداً العامل  �شد  التحري�س  هو 

مقولة »كل العامل �شدنا«. وي�شمل ذلك 

الوليات املتحدة �شديقة اإ�شرائيل و�شندها 

فرن�شا،  وك��ذل��ك  الآن،  حتى  الوحيد 

الأخري  ال�شالح  هو  التحري�س  اأن  ا  علماً

غري الناجع للميوؤو�س منه.

ما الفرق بني اليمني والي�صار؟

�شلومو  الإ�شرائيلي  واملوؤرخ  الباحث  يرى 

وزي��ر  من�شبي  �شغل  ال���ذي  ع��ام��ي  ب��ن 

اأّن  ا،  �شابقاً الداخلي  والأم��ن  اخلارجية 

تعاظم  اإىل  ق��ادت  التي  الأ�شباب  اأه��م 

اليمني الإ�شرائيلي وتراجع الي�شار، �شببها 

اأكذوبة 

اليمني والي�صار 

يف ا�صرائيل
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التي  والإثنية  الدميوغرافية  التغرّيات 

تداعيات  ولي�س  اإ�شرائيل،  داخل  طراأت 

ال�شراع العربي الإ�شرائيلي.

اأحد  اأن  بنفن�شتي  الباحث مريون  ويرى 

انهيار  نحو  دفعت  التي  العوامل  اأه��م 

مل  الإ�شرائيلي  اجلمهور  اأن  هو  الي�شار، 

اإيديولوجية  ف��روق  اأي  وج��ود  يلم�س  يعد 

واأح��زاب  الي�شار  اأح��زاب  بني  مغزى  ذات 

عندما  بنفن�شتي:  وي�شيف  اليمني. 

حزب  جانب  اإىل  العمل  ح��زب  يجل�س 

الأوىل  ���ش��ارون  حكومتي  يف  الليكود 

»اإ�شرائيل  ح��زب  جانب  واإىل  والثانية، 

بيتنا« يف حكومة اأوملرت، فاإن اجلمهور 

اأنه ل يوجد يف احلقيقة  الإ�شرائيلي يعي 

ثمة فروق بني الي�شار واليمني يف اإ�شرائيل، 

ا باإ�شم  حتى اأن حزب العمل �شّمي اأحياناً

بنفن�شتي  وي�شري  اثنني.  رقم  الليكود 

فاإن  اإيديولوجية،  ناحية  من  اأن��ه  اإىل 

قدا�شة  على  يجمعان  واليمني  الي�شار 

الي�شار  اأن  واإىل  ال�شتيطان،  اأ�شطورة 

جدار  اإقامة  لفكرة  حتم�س  »ال��ذي  هو 

الغربية  ال�شفة  قلب  العن�شري يف  الف�شل 

وجعل  الفل�شطينية،  الأر�س  حا�شر  الذي 

على  ق��ادرة  غري  معزولة  مناطق  منها 

الو�شول اإىل العامل اخلارجي، وعلى تطوير 

ا  اعتماداً العتماد  دون  من  حتتية  بنية 

و�شدقاته«.  اخلارج  اإح�شان  على  ا  كليًّ

خالل  عامي:  بن  يقول  ال�شياق  هذا  ويف 

التغريات  اأ�شفرت  املا�شية  الثالثة  العقود 

الدميوغرافية عن تبلور ثالثة قطاعات 

وهي:  اإ�شرائيل،  داخل  رئي�شة  �شكانية 

ال�شرقيون،  اجل���دد،  ال��رو���س  امل��ه��اج��رون 

اأ�شبحت  التجمعات  وه��ذه  واملتدينون، 

ت�شم حواىل 80% من امل�شتوطنني اليهود 

مل  الي�شار  قوى  اأن  وي�شيف  اإ�شرائيل.  يف 

التي  التجمعات،  هذه  اخراق  يف  تنجح 

نخب  تاأثري  اإىل  البداية  منذ  خ�شعت 

�شرفة.  ميينية  توجهات  ذات  مثقفة 

وبح�شب بن عامي فاإن املهاجرين الرو�س 

لوحدهم ي�شّكلون 20% من اإجمايل عدد 

امل�شتوطنني يف اإ�شرائيل، ول يوجد للي�شار 

تاأثري يذكر على هذا التجمع ال�شكاين 

الكبري. ويتفق الربف�شور �شامي �شاموحا، 

اأ�شتاذ علم الجتماع ال�شيا�شي يف جامعة 

حيفا، مع بن عامي، وي�شيف اأن هناك 

اجلدد  الرو�س  املهاجرين  دفعا  عاملني 

املتطرفة،  اليمينية  التوجهات  لتبّني 

وهما:

املهاجرين  عن  التمّيز  يف  الرغبة   : اأولاً

املهاجرين  اندفاع  اّن  اإذ  املخ�شرمني، 

اجلدد لتبّني املواقف اليمينية املتطرفة، 

العرب  م��ن  عن�شرية  م��واق��ف  وات��خ��اذ 

ل�»الوطن  اإخال�شهم  على  للتدليل 

امل��واق��ف  اأن  اع��ت��ب��ار  اجل��دي��د« )ع��ل��ى 

العدائية من العرب ينظر اإليها كدليل 

من  يكون  يكاد  »الوطنية«(،  على 

يف  الرغبة  على  يدلل  وم��ا  امل�شّلمات. 

التمايز، هو حر�س املهاجرين اجلدد على 

املختارة  الوحدات  يف  للخدمة  التطّوع 

عندما  الإ�شرائيلي  اجلي�س  يف  واخلا�شة 

الع�شكرية  خدمتهم  م��وع��د  ي��ح��ني 

الإلزامية.

ا: التعر�س لتاأثري النخب املتطرفة،  ثانياً

ف��ف��ي ح��ني اأه��م��ل ال��ي�����ش��ار اله��ت��م��ام 

حر�س  اليمني  فاإن  اجل��دد،  باملهاجرين 

منهم،  املثقفة  النخب  احت�شان  على 

اإعالمية  منابر  بناء  على  وم�شاعدتها 

من  ال�شاحقة  فالغالبية  بها.  خا�شة 

ال�شادرة  الرو�شية  ال�شحف  حترير  هيئات 

وحمطات  التلفزة  وقنوات  اإ�شرائيل  يف 

وكذلك  ال��رو���ش��ي��ة،  باللغة  الإذاع����ة 

ال�شحافيون واملعّلقون العاملون يف و�شائل 

اليمينية  املواقف  يتبنون  هذه،  الإعالم 

بال�شرقيني، يرى  املتطرفة. ويف ما يتعلق 

جميعة  )رئي�س  �شنهاف  يهودا  الربف�شور 

عن  تدافع  التي  �شرقي«،  ق��زح  »قو�س 

حقوق اليهود ال�شرقيني يف اإ�شرائيل(، اأن 

الأح��زاب  اأن  يعتربون  ال�شرقيني  معظم 

عن  بالدفاع  الكفيلة  هي  اليمينية 

و»اإن�����ش��اف��ه��م  وم�شاحلهم  حقوقهم 

منذ  يعانونه  الذي  الطائفي«  الغنب  من 

اإعالن الدولة. وهو ي�شيف اأن ال�شت�شالم 

ال�شرقيني  اليهود  دف��ع  القناعة،  لهذه 

حلزب  اإما  اأ�شا�شي  ب�شكل  ولئهم  ملنح 

ذات  »���ش��ا���س«  حل��رك��ة  اأو  الليكود، 

حملت  وال��ت��ي  املتطرفة،  التوجهات 

�شد  التمييز  ومواجهة  الغنب  رفع  راي��ة 

ال�شرقيني.

الجنراف نحو التطرف

املفكر  ي���رى  اأخ�����رى،  ن��اح��ي��ة  م���ن 

يف  اإل��دار  عكيفا  الإ�شرائيلي  والكاتب 

�شحيفة »هاآرت�س« اأن اأحد اأهم الأ�شباب 

الإ�شرائيلي  ال��ع��ام  ال���راأي  دف��ع��ت  ال��ت��ي 

لالجنراف نحو التطرف، هو اعتقاده اأنه 

مل يعد هناك �شريك فل�شطيني اأو عربي 

ويوؤيده  لل�شراع.  م�شتقبلية  ت�شوية  اأي  يف 

يف  املعّلق  هارئيل  ت�شفي  ال��راأي  ه��ذا  يف 

ال�شحيفة نف�شها، والذي اعترب اأن ت�شّرب 

حما�شة  اأث��ار  ال�شريك«  »انعدام  نظرية 

اجلمهور الإ�شرائيلي لالإجراءات القمعية 

ذات  املفارقات  ومن  الفل�شطينيني.  �شد 

احلرب  اأن  من  الرغم  على  اأنه  الدللة، 

الإجرامية التي �شنتها اإ�شرائيل على غزة 

يف العام 2014 حتت اإ�شم »اجلرف ال�شامد« 

يديرها  حكومة  عليها  اأ�شرفت  ق��د 

من  الرغم  وعلى  الو�شط،  وي�شار  الي�شار 

ال�شعور بالر�شا العارم الذي اجتاح املجتمع 

الإ�شرائيلي يف اأعقاب تلك احلرب ب�شبب 

هذه  ف��اإن  الإ�شرائيلية،  اخل�شائر  قلة 

ا قد اأدت اإىل ارتفاع اأ�شهم  احلرب حتديداً

ذلك  على  ا  وتعليقاً الإ�شرائيلي.  اليمني 

اإنه ميكن  �شيغل  زئيف  الباحث  يقول 

وهلة  لأول  يبدو  الذي  التوجه  هذا  تفّهم 

املفر�س  من  كان  لأن��ه  منطقي،  غري 

اأن توؤدي احلرب اإىل ارتفاع اأ�شهم حزبي 

اأداراه��ا،  اللذين  و»العمل«  »كادميا« 

لكن هذا مل يح�شل لأن احلرب فتحت 

�شهية املجتمع الإ�شرائيلي، الذي كانت 

لبنان  ح��رب  يف  حتطمت  قد  كرامته 

ومن  والنتقام.  الثاأر  الثانية، على خيار 

املجتمع  ه��ذا  ا�شتنتج  املنطلق  ه��ذا 

اأن  ميكنهم  بالذات  اليمني  قادة  باأن 

يت�شرفوا يف احلرب املقبلة ب�شكل اأكرث 

اأف�شل  ا، وبالتايل ب�شكل  وح�شية وح�شماً

من الي�شار وي�شار الو�شط.







اأمنية،  خمتلفة،  كبرية  اأزمات  و�صط  اليوم  العامل  يتخّبط 

�صيا�صية واقت�صادية. ومن اأبرز هذه الأزمات ارتفاع الإنتاج 

النفطي الذي اأ�صهم يف تخفي�س �صعر برميل النفط بن�صبة 70 يف املئة منذ اأوائل العام 2015 ولغاية 

الإنتاج  واأكالف  امل�صتهلك  م�صتوى  على  كبرية  اإيجابيات  النخفا�س  هذا  �صّجل  وقد  تاريخه. 

اإىل  بالن�صبة  ا  خ�صو�صً املدفوعات  وميزان 

اأنحاء  جميع  يف  املادة  لهذه  امل�صتوردة  الدول 

خ�صائر  عينه،  الوقت  يف  �صّجل  ولكنه  العامل، 

العاملية  امل�صارف  كربيات  طالت  كبرية  مالية 

و�صركات اإنتاج البرتول، واأّثر على ال�صتثمارات 

وعلى الوظائف.

�صعر  انخفا�س  انعكا�صات  على  وللوقوف 

جملة  التقت  وداخلًيا،  عاملًيا  النفط  برميل 

الإقت�صادية  ال�صوؤون  يف  اخلبري  »اجلي�س« 

الدكتور مروان ا�صكندر، وهنا ن�س احلديث.    

الواقع النفطي اليوم

من  كبرية،  تاأثريات  النفط  برميل  ل�صعر   •
القت�صاد  على  والإيجابية  ال�صلبية  الناحيتني 

العاملي، فما هي قراءتك للواقع النفطي اليوم؟ 

النفط  برميل  �شعر  انخفا�س  بلغ   -

وقد  املئة.  يف  ال���70   2015 العام  اأوائ��ل  منذ 

ب�شكل كبري على  النخفا�س  اأثّر هذا 

والتدفئة.  والتنّقل  الإن��ت��اج  اأك���الف 

برميل  مليون  ا  يومياً ي�شتهلك  فالعامل 

النفطي  الوفر  اأّن  يعني  ما  النفط،  من 

لدى الدول امل�شتهلكة يناهز  10 مليارات 

الغاز  ا�شتهالك  ن�شبة  اأن  كما  دولر. 

ن�شبة  م��ن  امل��ئ��ة  يف   20 ت����وازي  ��ا  ع��امل��ياً

ن�شبة  ت�شبح  وبذلك  النفط،  ا�شتهالك 

ا. وُيعترب  الوفر بحدود ال�12 مليار دولر يومياً

يبلغ  بحيث  ا،  ج��داً ا  �شخماً الوفر  ه��ذا 

اأمريكي.  دولر  تريليون  اأربعة  جمموعه 

ي�شاف اإىل ذلك اأن دولاً �شناعية كثرية 

النفط،  ا�شتهالك  �شرائب  قيمة  رفعت 

ما اأّدى اإىل تخفي�س عجوزات موازناتها. 

�شيا�شات  �شاهمت  املقابل  يف  واأ�شاف: 

اأزمة  ن�شوء  ا، يف  النفط عاملياً �شعر  خف�س 

م�شرفية يف اأوروبا والوليات املتحدة، حيث 

تزيد ديون �شركات النفط على الريليون 

ومائتي مليار دولر. 

لهّزة  امل�شرفية  الأ���ش��واق  تعّر�شت  وق��د 

البنوك  بع�س  اأ�شهم  اأ�شعار  فهبطت 

و»دوت�شي  بنك«  ك�»كريدي  العاملية 

بنك« و»بنك اأوف اأمريكا« و»ال�شركة 

يف  املئة  يف   50 بن�شبة  العاملية«  امل�شرفية 

�شرفت  اخل�شائر  ونتيجة  واح��د،  اأ�شبوع 

ا من موظفيها. ا كبرياً هذه البنوك عدداً

لدى  اإف��ال���ش��ات  ع��دة  ح�شلت  كما 

يف  ال�شخري  النفط  اإن��ت��اج  ���ش��رك��ات 

والتي  الأم��ريك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 

انخف�س اإنتاجها من 3.7 مليون برميل 

ا اإىل 2.٩ مليون برميل، اأي 800 األف  يومياً

ا. برميل يومياً

مّما يعني تبّخر كلفة امل�شتثمرين يف 

والبنوك،  ال�شركات  ويف  ال�شتثمارات 

ينمو  لن  العاملي  القت�شاد  اأن  موؤ�شر  وهذا 

ا،  �شنوياً املئة  يف   1.5 ن�شبة  من  باأكرث 

نتيجة  �شيكون  الن�شبة  ه��ذه  ومعظم 

النمو يف ال�شني والهند.

اإن��زلق  من  كبري  خ��وف  ثّمة  لذلك، 

اإىل  العاملي  والقت�شاد  املالية  الأ���ش��واق 

اأطاحت  التي  املالية  الأزم��ة  ت�شبه  اأزم��ة 

العام  وحتى   2008 منذ  العاملي  بالقت�شاد 

.2014

يف ما يخ�ّس الدول املنتجة للنفط اإتفقت 

رو�شيا،  )ال�شعودية،  منتجة،  دول  اأرب��ع 

قطر وفنزويال( يف 16 �شباط الفائت على 

جتميد م�شتويات الإنتاج عند احلّد الذي 

الثاين.  كانون  �شهر  يف  عليه  كانت 

يف   5 التايل  اليوم  يف  الأ�شعار  فارتفعت 

املئة. وعقدت عدة اجتماعات بني وزراء 

بغية  واإي��ران،  والعراق  فنزويال  يف  النفط 

التوافق على جتميد الإنتاج اأو حتى على 

حتى  وا�شحة  نتائج  ل  لكن  تخفي�شه. 

كانت  التي  ال�شعودية  اأن  والواقع  الآن. 

ترف�س التخفي�س، اقرحت اإقراره بن�شبة 

اإىل  النفط  �شعر  رفع  بهدف  املئة،  يف   5

ا �شرط اأن توافق على ذلك الدول  50 دولراً

املنتجة وامل�شّدرة على حّد �شواء.

ورو�شيا  ال�شعودية  اأن  اإىل  ا�شكندر  واأ�شار 

اإقت�ساد 

اإعداد:ومال

تريز من�صور

العدد ٩4370

هل ي�صهد العامل اأزمة مماثلة لتلك التي اأطاحت بالقت�صاد يف 2008؟ 

اإنخفا�ض اأ�صعار النفط



واإيران والعراق حتتاج اإىل رفع عوائد اإنتاج 

النفط وت�شديره.

واقع القت�صاد العربي

• ما هو واقع القت�صاد العربي اليوم؟ 
- من الوا�شح اأن الدول العربية املنتجة 

يف  ا  عاً متو�شّ ا  عجزاً تعاين  باتت  للنفط، 

موازناتها، بدلاً من حتقيق فائ�س كما 

كان الو�شع يف ال�شنوات ال�شابقة ولغاية 

العام 2014.

ي�شاف اإىل ذلك اأن دول جمل�س التعاون 

اخل��ل��ي��ج��ي ك��ال�����ش��ع��ودي��ة والإم�����ارات 

نفقات  ت��ت��ك��ّب��د  وق��ط��ر،  وال��ب��ح��ري��ن 

املثال  �شبيل  وعلى  كبرية.  ع�شكرية 

لإقامة  تركيا  مع  ا  اتفاقاً قطر  وّقعت 

من�شاآت دفاعية اأر�شية ل�شتقبال 10 اآلف 

جندي تركي، اإ�شافة اإىل اتفاق اآخر مع 

 7 بقيمة  جوّية  مقاتلة   36 ل�شراء  فرن�شا 

مليارات يورو. 

ا  كثرياً ت��ت��اأّث��ر  فلن  دب��ي  اإم����ارة  اأم���ا 

بانخفا�س اأ�شعار النفط، لأنها تعتمد على 

يف  واخلدمات  التجارة  ال�شياحة،  اإيرادات 

املرتبة الأوىل. كما اأن انفتاح اإيران اليوم 

الإم��ارة عدة جمالت،  لهذه  يفتح  �شوف 

بني  القائمة  القدمية  للعالقات  ا  نظراً

البلدين.

النفط  اإذا مل يرتفع �شعر   : ويتابع قائالاً

خالل الأ�شهر الثالثة املقبلة اإىل م�شتوى 

ا كحدٍّ اأدنى، ف�شوف ت�شطر دول  ال�50 دولراً

الأجنبية  العمالة  تقلي�س  اإىل  اخلليج 

وه��ذه  الأق���ل.  على  املئة  يف   40 بن�شبة 

اللبنانيني  على  توؤّثر  �شوف  الإج���راءات 

والهنود  والباك�شتانيني  والفل�شطينّيني 

منطقة  يف  ال��ع��ام��ل��ني  م��ن  وغ��ريه��م 

اللبنانيني  اإىل  وبالن�شبة  اخل��ل��ي��ج. 

كانت  التي  حتويالتهم  فاإن  ا،  خ�شو�شاً

الأع��وام  يف  دولر  مليارات   10 نحو  تبلغ 

ال�شبعة  نحو  اإىل  انخف�شت  قد  ال�شابقة، 

مليارات دولر يف العام 2015. ومن املتوّقع 

اأن تنخف�س اإىل اخلم�شة مليارات دولر يف 

العام اجلاري. 

وبالإجمال، �شوف تعاين موازنات الدول 

اأ�شعار  انخفا�س  م��ن  ا  ك��ث��رياً العربية 

النفط، و�شوف جُترب على اخت�شار امل�شاريع 

ولكن  التحتية.  البنى  وال�شتثمارات يف 

عربية  �شركات  اإفال�س  خطر  يوجد  ل 

كلفة  لنخفا�س  ا  نظراً للنفط،  منتجة 

ال��واح��د،  للربميل  دولرات   3( الن��ت��اج 

ا يف ال�شركات الأجنبية (.    مقابل 30 دولراً

جرمية كربى بحق لبنان

• ماذا عن لبنان؟
اأ�شعار  انخفا�س  من  لبنان  ي�شتفيد   -

العادي  امل�شتهلك  �شعيد  فعلى  النفط، 

وامل���ازوت...  البنزين  اأ�شعار  انخف�شت 

يطال  ف�شوف  الدولة،  م�شتوى  على  اأم��ا 

النخفا�س عجز الكهرباء بن�شبة تراوح 

ا على  اإيجاباً بني 40 و 50 يف املئة، ما يوؤّثر 

ميزان املدفوعات. ولكنه باملقابل �شوف 

يوؤّثر على اللبنانيني العاملني يف اخلليج، 

غياب  اأو  ال��وظ��ائ��ف  خ�����ش��ارة  لناحية 

ال�شركات  يف  اأرب��اح  حتقيق  اإمكانات 

�شوها يف تلك الدول. التي اأ�شّ

لبنان  على  اأ�شا�شي  �شرر  ثّمة  وكذلك 

�شوف  النفط،  اأ�شعار  انخفا�س  يتاأتى من 

ال�شركات  حما�شة  غياب  يف  يظهر 

والتنقيب  البحث  عقود  لإبرام  الأجنبية 

عن النفط يف مياهه الإقليمية. والربهان 

على ذلك انخفا�س عدد ال�شركات التي 

كانت ترغب يف ال�شتثمار يف هذا احلقل 

يف لبنان من 16 اإىل 4 �شركات. كما اأن 

الت�شريعات احلكومية التي ت�شمح بعقد 

والإن��ت��اج،  والتطوير  التنقيب  اتفاقات 

وهذه  تاريخه،  لغاية  تفا�شيلها  تنجز  مل 

جرمية كربى بحق لبنان.

ا، دعا الدكتور ا�شكندر الدولة اإىل  اأخرياً

النفط  امل�شايف اخلا�شة بها لتكرير  بناء 

النفطية،  امل�شتقات  ا�شترياد  من  ب��دلاً 

معملي  ت�شغيل  ال�شروري  من  اأنه  ا  معترباً

اجلّية والبارد على الغاز، بغية حتقيق وفر 

مايل، وكذلك الإ�شراع يف اإبرام اتفاقات 

ال�شتثمار يف الغاز والنفط.

الإنتاج  اإقرار تخفي�س  مّت  اإذا  اأنه  واأّكد 

النفطي بن�شبة 5 يف املئة، ف�شوف يرتفع 

اأعرب  ولكنه  املئة.  يف   10 الربميل  �شعر 

اتفاق  اإىل  ل  التو�شّ ب�شعوبة  اعتقاده  عن 

بني ال�شعودية واإيران على تخفي�س ن�شبة 

ا اأن الأخرية كانت اأعلنت  الإنتاج، علماً

اإنتاج  ب�شدد  اأنها  العام احلايل  يف مطلع 

500 األف برميل خالل �شتة اأ�شهر.
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بداية العمل البلدي يف لبنان

القمر،  دير  بلدية يف  اأول  ت�شكيل  لبنان  �شهد  العام 1864  يف 

اأعقبها ان�شاء بلدية بريوت )1867( ثم تلتها عدة بلديات يف 

مناطق خمتلفة. وعرفت البلدّيات نه�شة خالل فرة النتداب 

الفرن�شي نتيجة تطوير الإدارات العاّمة، لكن دورها مل ي�شبح 

فّعالاً اإّل يف عهد الرئي�س فوؤاد �شهاب اّلذي اأقّر اأول قانون للبلديات 

)1٩63( لتعزيز دور ال�شلطات املحلّية. وقد مّت و�شع قانون جديد 

يف عهد الرئي�س اليا�س �شركي�س )مبوجب املر�شوم ال�شراعي 

الرقم 1٩77/118( وهو ما زال �شاري املفعول مع بع�س التعديالت.

مبمار�شة  نطاقها،  �شمن  تقوم،  حملية،  اإدارة  هي  البلدية 

املعنوية  بال�شخ�شية  تتمتع  وه��ي  القانونية.  ال�شالحيات 

وال�شتقالل املايل والإداري. وتن�شاأ بلدية يف كل مدينة اأو يف كل 

امللحق  اجلدول  يف  ذكرها  ال��وارد  القرى  من  جمموعة  اأو  قرية 

باملر�شوم ال�شراعي الرقم 1٩54/11 وتعديالته. 

وكذلك  لهم،  ا  ومالكاً ملوظفيها  ا  نظاماً بلدية  كل  وت�شع 

الوحدات  من  حتتاجه  ما  تن�شئ  اأن  ولها  لأجرائها،  ا  نظاماً

والإ�شعاف.  والإطفاء  واحلر�س  وال�شرطة  والفنية،  واملالية  الإدارية 

واإ�شعاف  واإط��ف��اء  وحر�س  و�شرطة  وح��دات  اإن�شاء  يجوز  كما 

م�شركة بني بلديتني اأو اأكرث، وتعيني موظفني م�شركني يف 

ما بينها. وتتوىل وزارة الداخلية اإعداد البلديات لتمكينها من 

ال�شطالع مبهماتها. وتطّبق بحق البلدية الأ�شول املّتبعة يف 

تنفيذ الأحكام ال�شادرة بحق الدولة.

ويتمتع  البلديات،  من  عدد  من  البلديات  احت��اد  ويتاألف 

ال�شالحيات  وميار�س  املايل،  وال�شتقالل  املعنوية  بال�شخ�شية 

البلدية  اإن�شاء الحتادات  اأن  ا  القانون، علماً املن�شو�س عنها يف 

مينحها املزيد من القدرة على توفري اخلدمات.

ال�صلطات البلدية

تنفيذية.  واأخ��رى  تقريرية  �شلطة  من  البلدية  جهاز  يتاألف 

�شت  وليته  ومدة  البلدي،  باملجل�س  التقريرية  ال�شلطة  تتمثل 

�شنوات. يتم انتخاب هذا املجل�س وفق اأحكام قانون انتخاب 

من  ل  ُمعلَّ مبر�شوم  حّله  وميكن  النواب،  جمل�س  اأع�شاء 

ارتكب  اإذا  الداخلية  وزي��ر  اق��راح  على  بناء  ال��وزراء  جمل�س 

خمالفات هامة متكررة اأدت اإىل اإحلاق ال�شرر الأكيد مب�شالح 

اإذا فقد ن�شف  ا  البلدي منحالاً حكماً البلدية. ويعترب املجل�س 

اأع�شائه على الأقل اأو حكم باإبطال انتخابه، ويتوىل القائمقام 

اأو رئي�س الق�شم الأ�شيل يف الق�شاء واملحافظ اأو اأمني ال�شر العام يف 

مركز املحافظة، اأعمال املجل�س البلدي حتى انتخاب املجل�س 

اجلديد بقرار من وزير الداخلية.

املجل�س  رئي�س  فيتولها  البلدية  يف  التنفيذية  ال�شلطة  اأما 

الأحكام  وت�شري  املحافظ.  يتولها  بريوت  بلدية  ويف  البلدي، 

البلدي على طريقة  املجل�س  اأع�شاء  انتخاب  بطريقة  املتعّلقة 

انتخاب رئي�س البلدية ونائبه. ويحّق لرئي�س البلدية ولنائبه اأن 

يتقا�شيا تعوي�س متثيل وانتقال يحدده املجل�س البلدي، ويكون 

ا مع اأهمية اجلهد الذي يق�شيه كل منهما يف ت�شريف  متنا�شباً

�شوؤون البلدية.

�صالحيات البلدية

املت�شلة  ال�شوؤون  اإدارة  اأهّمها:  عديدة  بوظائف  البلدّية  تقوم 

والأم��ن  العاّمة  واخلدمات  والبناء  والتمّدن  العاّمة  بال�شّحة 

والتخل�س  وتنظيفها  وتو�شيعها  وتخطيطها  الطرقات  وتنظيم 

وو�شع  العامة،  وال�شاحات  احلدائق  واإن�شاء  النفايات،  من 

)بالتعاون  العام  التوجيهي  واملخطط  للبلدة  العائدة  الت�شاميم 

مع املديرية العامة للتنظيم املدين(، واإن�شاء الأ�شواق واملنتزهات 

واأماكن ال�شباق واملالعب واحلمامات واملتاحف وامل�شت�شفيات 

وامل�شتو�شفات واملالجئ واملكتبات وامل�شاكن ال�شعبية واملغا�شل 

ا امل�شاهمة يف  واملجارير وم�شارف النفايات... ومن وظائفها اأي�شاً

واإ�شقاط  العام،  النفع  ذات  وامل�شاريع  الر�شمية  املدار�س  نفقات 

النقل،  وتنظيم  خا�س،  بلدي  ملك  اإىل  العام  البلدي  امللك 

واجلمعيات،  النوادي  وم�شاعدة  واملعاقني  املعوزين  واإ�شعاف 

ودعم الن�شاطات ال�شحية والجتماعية والريا�شية والثقافية... 

الر�شمية  املدار�س  يف  العمل  و�شري  الربوية  الن�شاطات  ومراقبة 

واخلا�شة واملرافق العامة... 

الآتي  املرافق  ودعم،  م�شاعدة  اأو  اإدارة  اأو  اإن�شاء  للبلدية  ويجوز 

املهنية،  املدار�س  احل�شانة،  دور  الر�شمية،  املدار�س  ذكرها: 

امل�شابح،  العمومية،  املغا�شل  احلمامات،  ال�شعبية،  امل�شاكن 

امل�شت�شفيات واملن�شاآت واملوؤ�ش�شات ال�شحية، املتاحف، املكتبات 

العامة، دور التمثيل وال�شينما واملالهي، املوؤ�ش�شات الجتماعية 

والثقافية والفنية، الأندية واملالعب الريا�شية، الو�شائل املحلية 

اأعمال  البلدي  املجل�س  ويراقب  العامة.  والأ�شواق  العام  للنقل 

با�شتثناء  ذاتها  بحد  نافذة  قراراته  وتعترب  التنفيذية،  ال�شلطة 

نحن 

اإعداد: د. نادر عبد العزيز �صايفوالقانون

حمام بالإ�صتئناف

العدد ٩6370

وظائف البلديات و�صالحياتها

البلديات  دور  على  ال�صوء  ت�صليط  لبنان  يف  النفايات  اأزمة  اأعادت 

الأ�صا�صية  اخلدمات  توفري  على  قادرة  حملية  ك�صلطات  و�صالحياتها 

امل�صت�صفيات  اإقامة  اإىل  و�صيانتها،  الطرق  �صق  فمن  للمواطنني. 

وم�صاعدة  النفايات  من  والتخل�س  وامل�صارح،  واملدار�س  وامل�صتو�صفات 

بالغ  بدوٍر  البلديات  ت�صطلع  العامة...  امل�صلحة  على  وال�صهر  املعوزين 

الأهمية على �صعيد توفري ال�صروط الف�صلى للحياة. 
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الآتية:  الإدارية  الرقابة  لت�شديق �شلطات  التي تخ�شع  القرارات 

القائمقام، املحافظ، ووزير الداخلية.

املجل�س  ق��رارات  بتنفيذ  عام  ب�شكل  البلدية  رئي�س  ويقوم 

ح�شن  على  واحلفاظ  واأمالكها  البلدية  اأموال  واإدارة  البلدي، 

�شري العمل يف الأمور الإدارية، وتلك التي تتعلق بعمل ال�شرطة 

العامة، وقمع  واملناقبية  وال�شحة  والنظام  للحفاظ على الأمن 

الأ�شخا�س  �شالمة  اأو  الآداب  يهددون  الذين  واملجانني  الت�شّول 

والأموال... على اأن ل يتعار�س ذلك مع مهمات القوى الأمنية 

الالزمة لإعانة  امل�شاعدات  توزيع  تاأمني  ة. كما يتوىل  املخت�شَّ

�شحايا الآفات والنكبات، كاحلريق وطغيان املياه والأمرا�س 

وال�شحة  وال�شالمة  الراحة  على  واملحافظة  ال�شارية،  اأو  الوبائية 

ورخ�س  والإعالنات  وال�شكن  البناء  رخ�س  وهو مينح  العامة. 

حفر الطرقات من اأجل التهيئة لإمدادات الكهرباء والقنوات 

الالزمة  الج��راءات  اتخاذ  وعليه  الهاتف.  واأ�شالك  ال�شحّية 

للحفاظ على البيئة واملناظر الطبيعّية واملدن التاريخّية والأ�شجار 

والغابات وللحماية من جميع اأ�شكال التلّوث، ومتثيل البلدية 

اأمام املحاكم. 

الرقابة على البلديات

اخلدمة  جمل�س  لرقابة  املحافظات  مراكز  بلديات  تخ�شع   

ا البلديات التي �شبق وحددت  املدنية، الذي تخ�شع لرقابته اأي�شاً

املحا�شبة.  ديوان  لرقابة  بريوت  بلدية  تخ�شع  بينما  مبر�شوم، 

اخلدمة  جمل�س  لرقابة  تخ�شع  التي  الأخ��رى  البلديات  وحُتدد 

املدنية ولرقابة ديوان املحا�شبة، مبر�شوم يتخذ يف جمل�س الوزراء 

بناء على اقراح وزير الداخلية. اإل اأن اأعمال ال�شلطتني التقريرية 

والتنفيذية يف البلديات ل تخ�شع لرقابة التفتي�س املركزي.

مالية البلديات

تتكّون مالية البلديات من:

- الر�شوم التي ت�شتوفيها البلدية مبا�شرة من املكّلفني.

- الر�شوم التي ت�شتوفيها الدولة اأو امل�شالح امل�شتقلة اأو املوؤ�ش�شات 

العامة حل�شاب البلديات ويتم توزيعها مبا�شرة لكل بلدية.

- الر�شوم التي ت�شتوفيها الدولة حل�شاب جميع البلديات.

- امل�شاعدات والقرو�س.

اإي��رادات  كامل  ذلك  يف  مبا  البلدية،  اأم��الك  حا�شالت   -

امل�شاعات اخلا�شة بها.

- الغرامات.

- الهبات والو�شايا.

تودع اأمانة يف �شندوق بلدي م�شتقل يف وزارة الداخلية حا�شالت 

اأ�شول  وتخ�شع  البلديات.  جلميع  العائدة  امل�شركة  العالوات 

الرقم  للمر�شوم  امل�شتقل  البلدي  ال�شندوق  اأموال  توزيع  وقواعد 

البلديات  املحا�شبة يف  واأ�شول  قواعد  1٩7٩/1٩17. كما تخ�شع 

الرقم 1٩82/55٩5. وتخ�شع الأعمال  البلديات للمر�شوم  واحتاد 

املالية يف بلدية بريوت و�شائر البلديات واحتادات البلديات، التي 

العام«  »املراقب  ي�شمى  مايل  مراقب  ل�شلطة  مبر�شوم،  حتدد 

جمل�س  من  مبر�شوم  و�شالحياته  تعوي�شاته  وحُتدد  ُيعنيَّ  الذي 

الوزراء بناء على اقراح وزير الداخلية، وُتنهى خدماته بالطريقة 

نف�شها. 

من  عائداتها  البلديات  اإعطاء  عدم  اأن  اىل  الإ�شارة  وتقت�شي 

ا اإىل �شّل دورها ومنعها من  ال�شندوق البلدي امل�شتقل يوؤدي حتماً

املواطنني من اخلدمات  وبالتايل حرمان  القيام ب�شالحياتها، 

احليوية التي يجب اأن تقوم بها البلديات.

املالحقات التاأديبية واجلزائية

يعترب رئي�س املجل�س البلدي اأو نائبه اأو الع�شو الذي يتوىل اأعمال 

ويتعر�س  امل�شلكية،  الوجهة  من  م�شوؤولاً  التنفيذية  ال�شلطة 

عليه  تفر�شها  التي  بالواجبات  اأخلَّ  اإذا  التاأديبية  للعقوبات 

الأنظمة والقوانني، بالرغم من اإنذاره، واأدى ذلك اإىل اإحلاق ال�شرر 

مب�شالح البلدية. 

والعقوبات التاأديبية فئتان: 

وزير  من  بقرار  ُتفر�س  التاأنيب،   – التنبيه  الأوىل:  الفئة   -

الداخلية. 

 – ال�شنة  العمل ملدة ل تتجاوز  التوقيف عن  الثانية:  الفئة   -

ُتعني  التي  اخلا�شة  التاأديبية  الهيئة  من  بقرار  ُتفر�س  الإقالة، 

مبر�شوم بناء على اقراح وزير الداخلية، ويراأ�شها رئي�س املجل�س 

التاأديبي العام للموظفني. 

ول حتول املالحقة التاأديبية دون املالحقة عند القت�شاء اأمام 

املحاكم املدنية واجلزائية املخت�شة. اإل اأنه ل ميكن مالحقة 

اأجل جرم يتعلق  ا من  البلدي جزائياً الع�شو  اأو  نائبه  اأو  الرئي�س 

ويعود  اخلطية.  املحافظ  موافقة  على  بناء  اإل  مبهماتهم، 

للنيابة العامة حق و�شف اجلرم، املالحق به رئي�س البلدية اأو 

ا عن مهمات البلدية  نائبه اأو اأحد الأع�شاء، وما اإذا كان نا�شئاً

اأو غري نا�شئ عنها.

واإذا �شدر قرار ظني اأو حكم بدائي بحق رئي�س البلدية اأو نائب 

الرئي�س اأو اأحد الأع�شاء، جاز كّف يده بقرار من املحافظ، اإىل 

اأو  بجناية  هوؤلء  اأحد  ِهَم  اتُّ واذا  النهائي.  احلكم  �شدور  حني 

ظن به بجنحة �شائنة، وجب كّف يده بقرار من املحافظ حتى 

انتهاء الدعوى. واإذا �شدر بحق اأحد هوؤلء حكم مربم بجناية 

ا وتعلن الإقالة بقرار من  اأو بجنحة �شائنة، ُيعترب مقالاً حكماً

املحافظ. اأما اإذا �شدر بحق اأحد هوؤلء مذكرة توقيف )غيابية 

يعترب  فهو  �شائنة،  بجنحة  اأو  بجناية  وجاهية(،  اأو  كانت 

ا من تاريخ �شدور املذكرة، على  ا اعتباراً مكفوف اليد حكماً

اأو  التوقيف  مذكرة  ا�شردت  اإذا  اأعماله  ممار�شة  اإىل  يعود  اأن 

اأخلي �شبيله، اإّل يف حال كان قد اأوقف بجناية اأو بجرم �شائن.
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و�أح��د  �للبناين،  �مل�صرح  عميد 

ن�صف  من  لأكرث  خ�صبته  رّو�د  �أبرز 

رفع  يف  �صاهمو�  ممن  و�ح��د  ق��رن. 

�مل�صرحي  و�لإخر�ج  �لتمثيل  م�صتوى 

�صتينيات  منذ  �للبناين  و�ل�صينمائي 

�لقرن �ملا�صي. برج فازليان �لذي كان 

�أ�صا�صيًّا يف �صنع حد�ثة بريوت  �صريًكا 

�ل�صتينيات، وما ��صطلح على ت�صميته 

�للبناين  للم�صرح  �لذهبي«  ب�»�لع�صر 

عن  �ملن�صرم  �صباط  يف  تويّف  و�لعربي، 

م�صرية حافلة بالعطاء.

�صغف �لطفولة

يف   1926 العام  يف  فازليان  برج  ولد   

ا�سطنبول، وترعرع على حّب امل�سرح 

يف  والده.  اهتمام  مو�سع  كان  الذي 

من  �سغرًيا  م�سرًحا  بنى  طفولته، 

فرقة  �����س  واأ���سّ م��ن��زل��ه،  يف  اخل�سب 

م�سرحية، اأع�ساوؤها رفاقه يف ال�سف. 

الدرا�سة  اإىل  بامل�سرح  ال�سغف  من 

برج علومه  تابع  الأكادميية، فقد 

امل�سرح  »اأك��ادمي��ي��ة  يف  امل�سرحية 

تلّقى  حيث  ا�سطنبول،  يف  اخلا�سة« 

درو�سه على يد الأ�ستاذ الأملاين كارل 

اإيربت، الهارب من ا�ستبداد النازية.

ب��ع��د م�����س��ي اأرب������ع ����س���ن���وات يف 

خمرج  ب�سفة  تخّرج  الأكادميية، 

��س  موؤ�سّ اإىل  اّت���ه  ث��م  م�سرحي، 

حم�سن  احل��دي��ث  ال��رك��ي  امل�سرح 

�ستان�سالف�سكي،  تلميذ  اآرطغول 

اآرط��غ��ول  وم��ع��ارف��ه.  خ��ربت��ه  ل�سقل 

اأثًرا كبرًيا يف حياة برج، الذي  ترك 

باكورة  ملوليري،  »البخيل«  كانت 

م�سرحياته التي قّدمها على امل�سارح 

الركّية.

�لبحث عن ف�صاء�ت �حلرية يف 

بريوت

بني العامني 1940 و1945 �ساقت �سبل 

تركيا،  يف  الأرم��ن  وجه  يف  العي�س 

عميد امل�سرح اللبناين

�صاحر �مل�صرح 

�مل�صكون بال�صغف



101 العدد 370

اخلدمة  برج  اأّدى  الأج��واء  هذه  وو�سط 

ات�سّمت  التي  الإجبارية  الع�سكرية 

على  ذلك  فكان  وامل��رارة،  بال�سعوبة 

الأرجح �سبًبا اإ�سافًيا ملغادرته تركيا، 

ممتثاًل لطلب من والده ومن اآرطغول. 

عن  باحًثا  لبنان  اإىل  ال�ساب  اإته 

لأبيه  تارًكا  احلرية،  من  م�ساحة 

عن  التخّلي  بعدم  وع���ًدا  ولأ���س��ت��اذه 

امل�سرح اأبًدا.

اأنه  فازليان،  يروي  الفرة  تلك  عن 

»ترك يف تركيا عباءة امل�سرح وثيابه 

به  عرب  حمار  على  و�سافر  الفاخرة 

يف  �سوريا«.  اإىل  و�سوًل  والأودية  اجلبال 

رحلته اأكل فاكهة الهواء، و»�سعب 

الطرقات« وفق ما يقول. وي�سيف »واإذ 

وجدت  اللبنانية،  احلدود  اإىل  و�سلت 

نف�سي يف مدينة من ال�سعر«. 

ملوليري  »البخيل«  ق��ّدم  ب��ريوت،  يف   

كانت  ومعها   ،1953 العام  يف  جمّدًدا 

الثقافية  الأو�ساط  يف  �سهرته  انطالقة 

ال�سحف  يف  اإ���س��م��ه  مل��ع  وال��ف��ن��ي��ة. 

لتقدمي  �سوريا  اأرمن  فدعاه  الأرمنية، 

امل�سرحية نف�سها مرة ثالثة يف �سوريا.

���س��ّك��ل��ت ه���ذه امل�����س��رح��ي��ة ب��اًب��ا 

�س  فاأ�سّ الإب��داع،  عامل  يف  لإنطالقه 

اأن��دري��ه  م��ع  اللبناين  امل�����س��رح  ن���واة 

تعّرف  ثم  خزاندار،  و�سريف  جدعون 

اإىل ممثلني وخمرجني لبنانيني اأمثال 

ولطيفة  جبارة  رميون  خ��وري،  جالل 

عليه  اق��رح  وق��د  ملتقى.  واأن��ط��وان 

�سك�سبري  اأعمال  اأحد  تقدمي  الأخري 

فاختار   ،)1963( را�سانا  مهرجان  يف 

كوميديا »الأغالط«. 

مع �لأخوين رحباين وفريوز

ب��ع��د جن���اح ال��ع��م��ل، ب���داأ م�����س��واره 

فقد  الرحباين.  الأخوين  مع  الطويل 

واأبلغه  احلاج  اأن�سي  ال�ساعر  به  ات�سل 

عن  يبحثان  رح��ب��اين  الأخ��وي��ن  اأن 

اخل���وامت«  »ب��ّي��اع  مل�سرحية  خم��رج 

الأرز  مهرجان��ات  يف  عر�س��ت  الت��ي 

.)1964(

اأخ���رج ف��ازل��ي��ان »ب��ّي��اع اخل��وامت« 

ذاهب  اأنه  �سحفي،  حديث  يف  وي��روي 

ال�سريف  �سربي  مع  الأرز  اإىل  يومها 

امل�سرحية  )عر�ست  املكان  ليعاين 

يف  �ساأل:  هناك  الطلق(.  الهواء  يف 

فقيل  هنا؟  ال�سم�س  تغرب  �ساعة  اأي 

هذا  يف  اإًذا  فقال:  ال�ساد�سة.  يف  ل��ه: 

قر�س  ليظهر  الغناء  تبداأ فريوز  الوقت 

ح�سل،  م��ا  وه��ذا  خلفها.  ال�سم�س 

ف��ك��ان��ت ل��وح��ة رائ��ع��ة ���س��ّف��ق لها 

امل�سرحية،  بعد هذه  اجلمهور طوياًل. 

ملعظم  خمرًجا  فازليان  ب��رج  اأ�سبح 

اأعمال الأخوين رحباين وفريوز )هالة 

وامللك، ال�سخ�س، يعي�س يعي�س، فخر 

الدين، لولو ومي�س الرمي(.  

�إخر�ج ومتثيل

رحباين  الأخ��وي��ن  م��ع  عمله  اإىل 

الفّنانني  كبار  من  عدد  اأعمال  وّقع 

تربته  م��ع  وب��ال��ت��وازي  اللبنانيني. 

رافق  الفولكلوري،  الغنائي  بامل�سرح 

للم�سرح  الذهبية  ال��ف��رة  ف��ازل��ي��ان 

اأعماًل  ف��اأخ��رج  احل��دي��ث،  اللبناين 

 )1969( »الزنزخلت«  اأبرزها،  مهّمة 

بطولتها  اأدى  والتي  حمفوظ،  لع�سام 

نبيه اأبو احل�سن ورميون جبارة وفيليب 

من  عاحلبلني«  و»اللعب  عقيقي، 

�سو�سو  وبطولة  جبارة  رميون  اقتبا�س 

)ح�سن عالء الدين(. 

ا�ستمّرت لأكرث  التي  خالل تربته 

 160 ح���واىل  ق���ّدم  ق���رن،  ن�سف  م��ن 

العربية،  الثالث،  باللغات  م�سرحية 

»الأب«  اأبرزها،  والأرمنية،  الفرن�سية 

)1960(، »الوريث« )1961(، »فا�سكو« 

)1964(، »املو�سم« )1969(، »طرطوف« 

غ�سبان«  رجل  ع�سر  »اثني   ،)1970(

»نابليون«  �ساناي«،  »اأخوت   ،)1971(

علي  و»اأبو  ح�سن«  »ال�ساطر   ،)1973(

من  وغ��ريه��ا   )1974( الأ���س��م��راين« 

الأعمال.

اإ�سافة اإىل الإخراج، مّثل يف عدد من 

برلك«  »�سفر  بينها،  من  الأف��الم، 

رحباين  لالأخوين  احلار�س«  و»بنت 

وفريوز.

 ،)1975( لبنان  يف  احل��رب  ان��دلع 

اأنهى عالقة برج ال�ستثنائية ببريوت 

امل�سرحي احلديث، فرك  ومبحرفها 

م�سكنه يف منطقة الظريف، وهاجر 

زه��اء  فيها  بقي  حيث  ك��ن��دا  اإىل 

ع�سرين عاًما.

�لعودة �إىل مدينة �ل�صعر

فازليان  عاد  بريوت،  اإىل  عودته  مع 

م�سرحّيات  عدة  واأجنز  اخل�سبة،  اإىل 

منها: »جربان خليل جربان« )1996( 

و»حبل  ب�ستاين،  لغربيال  ن�س  عن 

الكندي  للكاتب   )1999( امل�سنوق« 

روبري غوريك، اأما اآخر اإطاللة له على 

اأداه  دور  اخل�سبة، فكانت من خالل 

لفرقة  ال�سيعة«  »اأوب��را  م�سرحية  يف 

»كركال« )2012(. 

ال�سخ�سية،  برج  حياة  اىل  وبالن�سبة 

فقد تزّوج الفنانة الت�سكيلية وعازفة 

واأورثا  كريكوريان  �سريفارت  البيانو 

الفن لبنهما املاي�سرو املوهوب هاروت 

فازليان والقائد امل�سهور ل�»الأورك�سرا 

اللبنانية«.  الفلهارمونية 

 ،2016 �سباط   22 تويّف برج فازليان يف 

ع��اًم��ا،  الت�سعني  ُي��ن��اه��ز  عمر  ع��ن 

باأرقى  حافلة  م�سرية  وراءه  ت��ارًك��ا 

الأعمال اخلالدة.

هام�ش: 

وخم��رج  ممثل  �ستان�سالف�سكي 

للعمل  مبادىء  و�سع  رو�سي  م�سرحي 

قانون  مبنزلة  اأ�سبحت  امل�سرحي 

القرن  يف  والتمثيل  امل�سرح  لفن  عام 

الع�سرين.







نعت قيادة اجلي�س العميد جاك اأبي 

 – الع�سكري  املجّمع  )رئي�س  اأنطون 

الذي تويف بتاريخ 2016/3/22،  جونيه( 

واأقيم لوداعه ماأمت ر�سمي و�سعبي.

ان��ط��ل��ق م��وك��ب ال��ت�����س��ي��ي��ع من 

املركزي  الع�سكري  امل�ست�سفى  اأم��ام 

عم�سيت  بلدة  اإىل  و���س��وًل  ب���دارو،  يف 

نف�سه يف  لراحة  ال�سالة  اأقيمت  حيث 

من  وفد  ح�سور  يف  ال�سيدة،  كني�سة 

قيادة اجلي�س يتقّدمه العميد الركن 

اجلي�س  قائد  ممثاًل  املعراوي  كابي 

الفقيد  وعائلة  قهوجي،  جان  العماد 

ورفاقه وفاعليات.

واألقى العميد الركن املعراوي كلمة 

اأنطون  اأب��ي  العميد  مزايا  فيها  ع��ّدد 

الع�سكرية والأخالقية، وقال:

»على وقع خطى الرفاق و�سيل دموع 

الغايل  فقيدنا  يعود  والأ�سدقاء،  الأهل 

بلدته  اإىل  اأنطون  اأب��ي  جاك  العميد 

التي  العزيزة  البلدة  ه��ذه  عم�سيت، 

تت�سارك اليوم وجي�س الوطن يف توجيه 

حتية تقدير وعرفان اإىل روحه الطاهرة، 

احلياة  يغادر  اأن  القدر  يد  �ساءت  وقد 

موؤ�س�سته  �ساحات  يف  تارًكا  الدنيا، 

التي وهبها ربيع العمر وزهر ال�سباب، 

ب�سمات م�سرقة وزاًدا وفرًيا من اخلري، 

ي�ساف اإىل ح�ساد الرجال املخل�سني«.

الكبري  الفقيد  عهدنا  »لقد  وتابع: 

�سابًطا  الع�سكرية،  م�سريته  ط��وال 

املراكز  جميع  يف  جملًيا  م��ق��داًم��ا 

القيادية  الوظائف  اأو  فيها  خدم  التي 

تعيينه  اإىل  و�سوًل  �سّدتها،  توىّل  التي 

ا للمجّمع الع�سكري يف جونيه،  رئي�سً

وال�سجاعة  املناقبية  يف  قدوة  كان  اإذ 

الع�سامي  الرجل  ومثال  والإخ��ال���س، 

والتعب  باجلهد  طريقه  ي�سق  ال��ذي 

الر�سيد  بعقله  ف��ع��رف  وامل��واظ��ب��ة، 

دائًما  يحوز  كيف  الرحيب  و���س��دره 

مروؤو�سيه  ثقة  ويك�سب  روؤ�سائه  تقدير 

الإرادة  بني  يوازن  وكيف  وحمّبتهم، 

وامل�ساعب، بني الإمكانات املتوا�سعة 

وج�سامة املهّمات، وبني اأعباء اخلدمة 

نف�سه  تطوير  على  وال�سهر  املتوا�سلة 

وع�سكرييه.  وحدته  م�ستوى  ورف��ع 

عائلته  ب�سوؤون  الهتمام  كذلك، 

الوطنية  ال��ق��ي��م  ع��ل��ى  وتن�سئتها 

ال�ساملة، ول غرابة يف ذلك  الإن�سانية 

اأ�سيلة  لبنانيٍة  عائلٍة  �سليل  فهو 

را�سخة يف حمبة لبنان وجي�سه«.

»لقد  ب��ال��ق��ول:  الفقيد  اىل  وت��وّج��ه 

املوؤ�س�سة ميالأ كّل  يف  كان جهدك 

املوت  اأمر  تارًكا  ولياليك،  نهاراتك 

جميًعا  احلياة  منحنا  ال��ذي  للخالق 

ي�ساء.  �ساعة  جواره  اإىل  ينادينا  والذي 

علينا  ي�سعب  ذلك،  ختام  ويف  اإمن��ا، 

املفجوعة  اأما عن عائلتك  ما جرى. 

ترى  وكنت  تعرف،  فاأنت  برحيلك، 

الع�سكرية لن  اأن موؤ�س�ستك  وت�ساهد 

تتخلى عنها، واأن رفاقك �سيكونون 

ويف  عائلتك،  اأف��راد  جانب  اإىل  دوًم��ا 

حريق الدموع امل�سكوبة، اأو املحبو�سة، 

دلئل واإ�سارات كبرية«.

يف ما يلي نبذة عن حياة الفقيد:

يف   1958/11/24 م��وال��ي��د  م���ن   -

عم�سيت – جبيل.

تلميذ  ب�سفة  اجلي�س  يف  تطّوع   -

�سابط اعتباًرا من 1978/6/12.

من  اع��ت��ب��اًرا  م���الزم  لرتبة  رّق���ي   -

1981/8/1، وتدّرج يف الرقية حتى رتبة 

عميد اعتباًرا من 2008/7/1.

رئي�س  اأبرزها:  منا�سب  عّدة  �سغل   -

الفرعني الثالث والرابع يف فوج التدخل 

التدخل  ف��وج  قائد  م�ساعد  ال��ث��اين، 

الع�سكري  النادي  اأمن  �سابط  الرابع، 

املركزي، ثّم رئي�س املجّمع الع�سكري 

– جونيه.

• حائز: 
• و�سام احلرب ثالث مّرات.
• و�سام اجلرحى اأربع مّرات.

• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.

من  اللبناين  ال�ستحقاق  و���س��ام   •
الدرجة الثالثة.

• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
من  الع�سكري  التقدير  و���س��ام   •

ية. الدرجة الف�سّ

من  اللبناين  ال�ستحقاق  و���س��ام   •
الدرجة الثانية.

• و�سام الأرز الوطني من رتبة �سابط.
• و�سام الفخر الع�سكري من الدرجة 

الف�سية.

من  اللبناين  ال�ستحقاق  و���س��ام   •
الدرجة الأوىل.

رتبة  م��ن  ال��وط��ن��ي  الأرز  و���س��ام   •
كومندور.

• و�سام مكافحة الإرهاب.
رتبة �سابط  الوطني من  الأرز  و�سام   •

اأكرب.

• تهنئة وزير الدفاع الوطني.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.

• تنويه العماد قائد اجلي�س 13 مّرة.
• تهنئة العماد قائد اجلي�س 24 مّرة.

• تهنئة رئي�س الأركان.
• تهنئة قائد القطعة.

- تابع عّدة دورات درا�سية يف الداخل 

ويف اخلارج.

- متاأهل وله ولدان.

يف �سجل 

اخللود

العدد 104370

�لعميد جاك �أبي �أنطون
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�لرقيب �أول خمايل بو �أنطون

اأول  الرقيب  اجلي�س  قيادة  نعت 

خمايل بو اأنطون الذي تويف بتاريخ 

.2016/3/10

يف   1970/6/17 مواليد  م��ن   -

ال�سنية،  املنية  ق�ساء  بطرماز، 

حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�س  يف  ت��ط��ّوع   -

.1988/7/14

ال�سمال-  منطقة  ع��داد  من   -

قيادة املنطقة.

- حائز: 

• و�سام احلرب.
• و�سام الوحدة الوطنية.

• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري.

• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام ال�ستحقاق اللبناين من 

الدرجة الرابعة الربونزي.

• امليدالية الع�سكرية.
 10 اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •

مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س 25 
مّرة.

• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الكتيبة.
- متاأهل وله اأربعة اأولد.

�جلندي 

جورج وديع �صمعان

�جلندي 

وديع نعمة �صا�صني

اجلندي  اجلي�س  ق��ي��ادة  نعت 

تويف  ال��ذي  �سمعان  ودي��ع  ج��ورج 

بتاريخ 2016/3/13.

يف   1996/11/18 مواليد  من   -

بريوت - حمافظة بريوت.

- تطّوع يف اجلي�س اعتباًرا من 

.2015/8/26

اجلي�س  اأرك���ان  ع��داد  م��ن   -

ال�����س��وؤون  م��دي��ري��ة   - للتجهيز 

اجلغرافية.

- عازب.

نعت قيادة اجلي�س اجلندي وديع 

بتاريخ  تويف  ال��ذي  �سا�سني  نعمة 

.2016/3/13

يف   1991/7/24 مواليد  م��ن   -

حمافظة  جبيل،  ق�ساء  جبيل، 

جبل لبنان.

بتاريخ  اجلي�س   يف  ت��ط��ّوع   -

.2014/2/25

اأرك��ان  رئي�س  تهنئة  حائز   -

القوات اجلوية.

- عازب.









�سباق  يف  احلربية  الكلية  �ساركت 

العدو الريفي مل�سافة 7 كلم الذي نّظمته 

يف  والريا�سية  البدنية  الربية  كلية 

غابة  يف  بعبدا   – الأنطونية  اجلامعة 

خندق الرهبان، وحّلت يف املركز الأول 

من بني 4 جامعات م�ساركة.

كما �ساركت يف بطولة جامعية يف 

 Sports نادي  تنظيم  من  ال�سلة  كرة 

Minds يف جممع جامعة القدي�س يو�سف الريا�سي – املتحف، وحّلت يف املركز الثالث من بني 16 جامعة م�ساركة.
بريوت  تنظيم جامعة  ال�سلة من  وكرة  القدم  بلعبتي كرة  ريا�سية  ن�ساطات  يف  الكلية  �ساركت  مّت�سل،  �سياٍق  يف 

العربية – حرم الدبية على مالعبها، وفازت بالأوىل بنتيجة 2-1، وبالثانية بنتيجة 50-58.

اإعداد:

روجينا خليل �ل�صختورة

ريا�سة
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�جلي�ش يتاأّلق يف بطولة 

لبنان لتزّلج �لعمق

بطولة  يف  اجلي�س  ف��ري��ق  ���س��ارك 

التي   2016 للعام  العمق  لتزّلج  لبنان 

يف  للعبة  اللبناين  الحت��اد  نّظمها 

وحّل  برنارد،  ال�سان   – الأرز  منطقة 

فقد  الأوىل.  املراكز  يف  ع�سكريوه 

اأحرز املعاون اأحمد كنعان والعريف 

مارون اخلوري حنا من مدر�سة التزلج 

املركزين الأول والثاين، وحّل النقيب 

املغاوير يف  فوج  اأبو حيدر من  عطيه 

املركز الثالث.

�لكّلية �حلربية 

يف �لطليعة

بطولة �جلي�ش 

يف �ل�صطرجن 

�لعادي

يف اإطار الن�ساطات الريا�سية للعام 2016، اأقيمت بطولة اجلي�س يف ال�سطرجن العادي مب�ساركة 

�سباط ورتباء واأفراد من خمتلف القطع والوحدات.

املوؤهل  الأول، تبعه  ال�سامية من مقر عام اجلي�س يف املركز  النقيب جمال  النتائج، حّل  ويف 

مروان �سربل من مو�سيقى اجلي�س يف املركز الثاين، والنقيب عز الدين بو ظهر من اللواء الثامن 

يف املركز الثالث.



نّظم الحتاد اللبناين يف اجلودو، 

بطولتي  خمتلفة،  وب��ت��واري��خ 

التي  ولل�سابات  لل�سباب  لبنان 

ت���اأّل���ق ف��ي��ه��ا لع��ب��و ولع��ب��ات 

ال��ن��ادي ال��ع�����س��ك��ري امل��رك��زي 

على  تدريباتهم  يتلقون  الذين 

واحلكم  الوطني  امل��درب  اأي��دي 

فيا�س.  زهري  اأول  الرقيب  الدويل 

ولدا  يو�سف وعماد  وال�سباب هم: 

جعفر  حممد  املتقاعد  العميد 

الثاين  املركز  يف  وعماد  ذهبية،   - الأول  املركز  يف  )يو�سف 

املركز  )يف  فخران  نبيل  الأ�ستاذ  اإبن  فخران  طه  ف�سية(،   -

الثاين - ف�سية(، عبا�س اإبن العميد املتقاعد �سعد الله املوىل، 

ريدان  املقدم وجيه  اإبن  واأمري  العرياين،  يا�سر  املقدم  اإبن  فاروز 

)جميعهم يف املركز الثالث – برونزية(.

اإبنة  حال  فهّن:  ال�سابات  اأّم��ا 

مو�سى  حم��م��د  ال��رك��ن  العقيد 

اأرناوؤط  خالد  املقدم  اإبنة  وكلويه 

 – الأول  امل��رك��ز  يف  )ك��اله��م��ا 

العميد  اإب��ن��ة  زي��ن��ب  ذه��ب��ي��ة(، 

املتقاعد �سعد الله املوىل، ريفا اإبنة 

اإبنة  �سيلينا  �سلوم،  الدكتور علي 

الثاين  املركز  يف  )جميعهّن  �سليمان  باكر  نزار  املهند�س 

متارا  افرام،  �سربل  الركن  العقيد  اإبنة  دمييريا  ف�سّية(،   –
باكر  نزار  املهند�س  اإبنة  يا�سمينا  وزنه،  �سهيل  املقدم  اإبنة 

�سليمان، رمي اإبنة املهند�س مازن دبوق، وكيندا اإبنة الأ�ستاذ 

بالل �سعاده )جميعهّن يف املركز الثالث – برونزية(.

ريا�سة
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املوؤقتة  املّتحدة  الأمم  قوات  نّظمت   •
كلم   5 مل�سافة  رك�س  �سباق  لبنان  يف 

فوج  املغاوير،  فوج  فرق:  فيه  �ساركت 

البحر،  مغاوير  فوج  ال�ساد�س،  التدخل 

ولواء امل�ساة اخلام�س، اإىل فريق من قوى 

املغاوير  فريق  حّل  وقد  الداخلي،  الأمن 

يف املركز الأول ونال امليدالية الذهبية.

جان  العماد  اجلي�س  قائد  برعاية   •
اللبناين  الحت���اد  وب��اإ���س��راف  قهوجي، 

الإيليت  ن���ادي  ن��ّظ��م  ال��ق��وى،  لأل��ع��اب 

 10 مل�سافة  ال��ن��اق��ورة  �سباق  للرك�س 

الناقورة  منطقة  من  انطالًقا  كلم 

البيا�سة  باتاه  ال�ساحلي  الطريق  على 

�سارك  وال���ع���ودة. 

يف  ع�سكريوه  وحّل  ال�سباق  يف  اجلي�س 

العام،  الت�سنيف  ففي  الأوىل.  املراكز 

اللواء  من  عوا�سة  ب��الل  العريف  ح��ّل 

الأول اأّوًل، املعاون اأول ح�سني عوا�سة من 

واجلندي  ثانًيا،  اجلمهوري  احلر�س  لواء 

اخلام�س  ال��ل��واء  من  الدين  زي��ن  زاه��ر 

ثالًثا.

بح�سب  ال��ف��ردي  الت�سنيف  يف  اأّم���ا 

النتائج  جاءت  فقد  العمرية،  الفئات 

على النحو الآتي:

- 20-34 �صنة: العريف بالل عوا�سة يف 

الدين  زين  زاهر  اجلندي  الأول،  املركز 

والرقيب ح�سني قي�س  الثاين،  املركز  يف 

من اللواء الأول يف املركز الثالث.

ح�سني  اأول  امل��ع��اون  �صنة:   44-40  -

نقول  املوؤهل  الأول،  املركز  يف  عوا�سة 

املركز  يف  املخابرات  مديرية  من  مرتا 

من  ن�سر  مالك  اأول  وامل��ع��اون  ال��ث��اين، 

اللواء اخلام�س يف املركز الثالث.

رمي��ون  اأول  امل��ع��اون  �صنة:   54-50  -

يف  الثالث  التدخل  ف��وج  م��ن  �سمعان 

املركز الثاين.

�صباب و�صابات 

�لنادي �لع�صكري 

�ملركزي يتاألقون 

يف �جلودو

ت
�صباقا



من  في�سل  اأب��و  جرج�س  اأول  املوؤهل  اإب��ن  ج��وزف  اأح��رز   •
 - الع�سكري  املجمع 

الأول  املركز  جونيه، 

يف بطولة كاأ�س لبنان 

للكونغ   2016 للعام 

ف��و ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف 

 – الهومنتمن  ن��ادي 

نال  كما  اأنطليا�س. 

���س��ه��ادة ت��ق��دي��ر من 

ن���ادي ال��ب��ودا – اأدم��ا 

الأول  املركز  لإح��رازه 

يف   2015 ال��ع��ام  ع��ن 

جميع البطولت.

اإب��ن  ال�سيغال(  ن���ادي  ف��ري��ق  )مم��ث��اًل  ربي��ع  اأح���رز   •
حمي  اأول  ال��رق��ي��ب 

ال���دي���ن ال��دمي�����ا���س��ي 

يف  الأول  امل����رك����ز 

ب��ط�����ول��������ة ك��اأ���س 

 – للكاراتيه  لبنان 

للعام  مات�س�و�سيم��ا 

نّظمها  ال��ت��ي   2016

الحت������اد ال��ل��ب��ن��اين 

ع�ن  وذل���ك  لّلعبة، 

وزن حتت 55 كلغ.

• جودو:
وفريقا  للجودو،  اجلي�س  فريق  �سارك   -

نادي بو�سيدو - دوجو وجامعة �سيدة اللويزة 

 – املقد�سة  الأر���س  ن��ادي  يف  ودي  لقاء  يف 

امليناء طرابل�س، حيث حّل فريق اجلي�س 

يف  الكبي  فادي  املقدم  رئي�سه  باإ�سراف 

املركز الأول ونال كاأ�س اللقاء.

• كرة قدم:
ع�سر  احلادي  امل�ساة  لواء  فريقا  تبارى   -

و�سباب احلازمية يف لقاء ودي على ملعب 

اجلي�س  بفوز  انتهى  احلازمية،  بلدية 

بنتيجة 7-�سفر.

- التقى فريق لواء امل�ساة اخلام�س بفريق 

الكتيبة الإيطالية العاملة �سمن قوات 

مباراة  لبنان يف  املوؤقتة يف  املتحدة  الأمم 

ودية على ملعب �سور البلدي انتهت بفوز 

اللواء بنتيجة 2-7.

وفريق  اللوج�ستي  اللواء  فريق  لعب   -

مباراة  طرابل�س  الجتماعي–  ال��ن��ادي 

ودية يف امللعب البلدي – طرابل�س انتهت 

بنتيجة 3-2 مل�سلحة النادي.

• كرة �صّلة:
وّدي  لقاء  يف  اجلي�س  فريق  ت��ب��ارى   -

على  �سنة   18 دون  لبنان  منتخب  مع 

ملعب جمّمع الرئي�س العماد اإميل حلود 

بفوز  اللقاء  انتهى  الع�سكري،  الريا�سي 

اجلي�س بنتجة 66-69.

• �ألعاب قوى:
اجلامعة  يف  الريا�سي  الق�سم  نّظم   -

الحتاد  وباإ�سراف  بريوت   – الأمريكية 

اللبناين لألعاب القوى لقاًء وّدًيا مع فريق 

حيث  اجلامعة  ملعب  على  اجلي�س 

الرقيب  من:  كّل  الأول  املركز  يف  حّل 

املدفعية  فوج  من  كركلي  ح�سن  اأول 

�سويدان  العريف علي  )800 مر(،  الثاين 

والعريف  مر(،   3000( ال�سابع  اللواء  من 

حممد ابراهيم طريجي من اللواء العا�سر 

)وثب طويل(.

• �صطرجن �صريع:
- نّظم نادي خريجي جامعات ومعاهد 

الحت��اد  وباإ�سراف  ال�سوفياتي،  الحت��اد 

ح�سور  ويف  ال�سريع  لل�سطرجن  اللبناين 

وّدًي��ا  لقاًء  الرو�سي،  الع�سكري  امللحق 

�سارك فيه اجلي�س اللبناين. جرى اللقاء 

الأوني�سكو  �سارع  يف  النادي  مركز  يف 

وحّل اجلي�س يف املركز الرابع.

• كرة يد:
على  التا�سع  امل�ساة  ل��واء  فريق  ف��از   -

قوات  �سمن  العاملة  الهندية  الكتيبة 

بنتيجة  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأم��م 

ال��ذي  ال���ودي  اللقاء  يف  وذل���ك   ،27-37

بالط(  )�سهل   7-2 املركز  يف  جمعهما 

مقر قيادة القطاع ال�سرقي.
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لقاء�ت وّدية

مربوك











طفولة

اإعداد: ماري الأ�شقر

اخت�صا�صية يف علم النف�س

العدد 116370

ل تخلو احلياة العائلية من بع�ض املناو�شات 

على  الزوجان  فيتناوب  اأحياًنا،  تتطور  التي 

والكلمات  والتهامات  بال�شتائم  الرتا�شق 

ذلك  ي�شّببه  ما  اإىل  التنّبه  دون  من  البذيئة 

ح�شورهم،  يف  ح�شل  اإذا  للأولد  اأذى  من 

اإىل عنف  الطرفني  اأحد  تعر�ض  اإذا  ا  خ�شو�شً

ج�شدي اأو نف�شي. 

الزوجان  يتبادلها  قد  األفاظ  ثمة  ذلك،  اإىل 

احلميمة،  اجلل�شات  خلل  مقبولة  وتكون 

الأطفال  م�شمع  على  ا�شتخدامها  ولكن 

يخد�ض م�شاعرهم الرقيقة وينتهك براءتهم.

كلمات الكبار 

قد تغتال براءة 

ال�شغار وتزعزع 

ا�شتقرارهم 

النف�شي

األفاظ ل ينبغي اأن ي�شمعها الطفل

عدم  ينبغي  الألفاظ  من  اأن��واع  ثالثة 

توجيهها اإىل الطفل اأو ا�ستخدامها على 

م�سمعه:

التي  وال�ستائم  اجلريئة  الأل��ف��اظ   -

الأخ��الق،  مع  وتتنافى  ال��ذوق  تخد�ش 

فهي تع�س�ش يف وعي الطفل كاجلرثومة 

خطرة،  مقارنات  لديه  وتثري  اخلبيثة، 

فتزرع يف نف�سه بذور ال�سك يف القيم التي 

تربى عليها.

غري  اأو  املبا�سرة  احلميمة  الأل��ف��اظ   -

تبادلها  اأو  اإليه  وّجهت  �سواء  املبا�سرة 

لديه  تثري  فهي  م�سمعه،  على  الوالدان 

ي�ستطيع  اأن  دون  من  وتخيالت  �سوًرا 

اإدراكها، كما اأنها تنتهك براءته.

مبا�سر  ب�سكل  توجه  التي  الألفاظ   -

اأو  ومداعبته  تدليله  �سبيل  على  للطفل 

امتحان ردات فعله، كاأن يقال له: اأنت 

فاأر اأو كلب اأو حمار، وجدناك مع الّنور 

اأو  ال�سجرة،  حتت  اأو  الفحم  كي�ش  يف  اأو 

واأبله... ب�سع  اإنك  اأو  نحبك،  ل  نحن 

ا عبارات التهديد بالعقاب.  اإلخ. واأي�سً

والأو�����س����اف كما  ال��ن��ع��وت  ف��ه��ذه 

مو�سع  باأنه  الطفل  ت�سعر  التهديدات، 



ت��وب��ي��خ، واأن����ه اأق���ل من 

الآخرين ذكاًء اأو جماًل. 

ويف جميع هذه احلالت، 

بت�سرف  الأم����ر  يتعلق 

وباألفاظ تهدم ثقة الطفل 

بنف�سه وحتيله اإىل متاهة 

ال��ذات،  تقييم  ع��امل  يف 

قد  م�ساعر  تراكم  واإىل 

النف�سي  ا�ستقراره  تزعزع 

والع�سبي.

اإنعكا�شات �شلبية قد 

ت�شتمر مدى احلياة

كلمات  اأن  ي��الح��ظ 

تقال  والتوبيح  التهديد 

وقد  ع���اٍل،  ب�سوت  ع��ادة 

الرتبوية  الأبحاث  اأثبتت 

والنربة  العايل  لل�سوت  اأّن 

على  بالًغا  تاأثرًيا  احل��ادة 

يزداد فوًرا عدد  اإذ  الطفل، 

اعتماد  اأّما  �سّدتها.  وتزداد  قلبه  �سربات 

الكلمات النابية لتغيري �سلوك الطفل 

اإىل  اإّل  يوؤدي  فال  وحت�سينه،  املر�سي  غري 

نتائج عك�سية.

التمّرد،  اإىل  يوؤدي  قد  امل�ستمر  فالتوبيخ 

اأو اإىل كبت امل�ساعر واإظهارها ب�سكل 

اآخر غالًبا ما يكون �سلبًيا.

�سعور  وق��ًع��ا ع��ل��ى  ال��ك��ل��م��ات  اأ���س��ّد 

الأطفال هي تلك التي تنفي حب الأهل 

بالتخلي عنه، فالأطفال  اأو توحي  لهم، 

يف�سرون الأ�سياء وفق ما تبدو لهم وكما 

اإدراك  ي�ستطيعون  ل  فهم  يت�سورونها. 

يف  وت�سحياتهم  لهم  الأه��ل  حب  مدى 

�سبيلهم، لذلك قد توّلد كلمة يطلقها 

جادين،  يكونوا  اأن  دون  م��ن  الأه���ل 

ك لدى الطفل يف �سدق م�ساعر اأهله  ال�سّ

حياله.

اأّن  الأط��ف��ال،  نف�ش  علماء  ويالحظ 

الكلمات  من  دللية  �سبكة  هناك 

ا يف خماطبة ال�سبيان  امل�ستخدمة خ�سو�سً

واملتعلقة بتمييزهم عن البنات، كاأن 

له  يحق  ل  ال�سبي  »اإن  للطفل  يقال 

و�سجاع«.  قوي  واإن��ه  كالفتاة  البكاء 

ت��رددت  ما  اإذا  مفيدة  الكلمات  ه��ذه 

اأّم��ا  والآخ���ر،  احل��ن  بن  م�سمعه  على 

تكرارها فيجعله قا�سي القلب وعنيًفا، 

وهنا يكمن اخلطاأ، لأن التعاطف مع 

لغذاء  �سروري  الإن�سانية  املواقف  بع�ش 

النف�ش والروح. 

ا  كما اأن تهديد الأم لأبنائها )خ�سو�سً

بالقول  خطاأ،  ارتكبوا  اإذا  للفتيات( 

اإن العقاب ل مفّر منه عند عودة  مثاًل: 

ا خطاأ كبري.  اأي�سً والدهم يف امل�ساء، هو 

فهو يثري لديهم ال�سعور بالإذلل واخلوف 

من املجهول، ويجعل 

الع�سبي  ج��ه��ازه��م 

الفرتة  طوال  متحفًزا 

التي ت�سبق العقاب. 

املحا�شبة العادلة

اأمر اآخر، على الأهل 

معاقبة الولد على ما 

اأخطاء  من  ارتكب 

اأو  �سخ�سه  ع��ل��ى  ل 

حجمه.  اأو  ع��م��ره 

اأّل  ي��ج��ب  ك��ذل��ك 

الوالدين  اأح��د  يوّجه 

للطرف  املالحظات 

الأطفال،  اأمام  الآخر 

ذن���ب  ي��ح��ّم��ل��ه  اأو 

فهذا  اأخ��ط��ائ��ه��م. 

الأ�سلوب يدفعهم اإىل 

ارتكاب اخلطاأ مراًرا 

اأنهم  طاملا  وتكراًرا، 

هناك  اأّن  ي��ع��رف��ون 

الثمن  �سيدفع  م��ن 

لذلك  منهم.  ب���دًل 

حتميل  الأه��ل  على 

ال���ط���ف���ل ن��ت��ي��ج��ة 

اأي منها على غريه  رمي  وعدم  اأخطائه 

العادلة  فاملحا�سبة  الأمر.  كّلف  مهما 

�سلوكه  حت�سن  يف  ت�سهم  اخلطاأ  على 

ويف زرع ح�ّش امل�سوؤولية يف نف�سه. 
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اإعداد:

الدكتور ح�شني حمود

موا�سم 

وخريات
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ومن اللفت 

ما يزرع على �شطح القمر...

اإىل  اللون  الوردية  ال�شهية  القطع  تلك  هو 

جانب اأقرا�ض الفلفل اأو �شحن املجدرة، وهو 

تلك الروؤو�ض البي�شاء مع لفحة بنف�شجية على 

اأكرث من ذلك.  ا  اأي�شً ب�شطات اخل�شار... لكنه 

فما ميلكه اللفت من خ�شائ�ض جعل »النا�شا« 

احلاويات  وتهّيئ  القمر،  اإىل  ب��ذوره  حتمل 

الأزرق،  الكوكب  �شطح  على  لإنباته 

وكذلك الأمر بالن�شبة اإىل الريحان.

اأين وكيف؟

يعرف اللفت بالالتينّية با�سمه العلمي 

اخل�سار  م��ن  وه��و   .Brassica rapa
اجلذرية وينمو عادة يف املناطق ذات املناخ 

املعتدل. يتمّيز هذا النبات بجذور وتدية، 

وي�ستعمل  منها  العلوي  اجلزء  يت�سّخم 

الأ�سلي  موطنه  اإىل  بالن�سبة  اأما  للغذاء. 

فهو غري معروف بالتحديد، حيث يظن 

البع�ش اأنه يتحّدر من �سمال اأوروبا، بينما 

اأوًل  اأن اللفت ظهر  البع�ش الآخر  يعتقد 

يف دول حو�ش البحر الأبي�ش املتو�سط.

بن  الأوىل  املرتبة  اليوم  ال�سن  حتتّل 

الهند  تتبعها  العامل،  اللفت يف  منتجي 

لبنان، فالأرقام  اأما يف  اأوروبا وكندا،  ثم 

بل  خا�ش،  ب�سكل  تتناوله  ل  الر�سمية 

التي  اجلذرية  النباتات  جمموعة  �سمن 

هكتاًرا،   23454 تقارب  م�ساحة  ت�سغل 

وقد بلغ اإنتاجها يف العام 2004، 579 األف 

طن.

اللفت هو من مزروعات الف�سل البارد، 

وال��رط��ب،  امل��ع��ت��دل  الطق�ش  وينا�سبه 

اأ�سا�سية لكي  اإىل �سروط  وزراعته حتتاج 

تعطي مردوًدا جيًدا.

م��ن ه���ذه ال�����س��روط، اع��ت��م��اد ال���دورة 

اللفت  بزرع  ويو�سى  املنا�سبة،  الزراعية 

املوعد  اأم��ا  البقوليات.  حم�سول  بعد 

اأيلول  �سهر  نهاية  فهو  للزراعة  املنا�سب 

وتوفري  املطر  هطول  من  ال�ستفادة  بغية 

حت�سري  ينبغي  كذلك  الّري.  تكاليف 

هذه  يف  الأوىل  واخلطوة  للزراعة،  الرتبة 

العملية رّي الأر�ش لإنبات بذور الأع�ساب 

بعد  منها،  والتخّل�ش  فيها،  امل��وج��ودة 

ذلك يتّم الت�سميد فزرع البذور.

�سم   5 اإىل  النباتات  طول  ي�سل  عندما 

يتّم تخفيفها، بحيث ت�سبح امل�سافة بن 

النبتة والأخرى 10 �سم، ويحتاج اللفت اإىل 

جيًدا  حم�سوًل  ليعطي  ال��ّري 

ا ونوًعا. كمًّ

اخل�شائ�ض والفوائد

تركيبته  يف  اللفت  يحتوي 

بروتن  على  الكيميائية 

بن�سبة  وده��ون   %2.4 بن�سبة 

 ،%8 بن�سبة  و�سكريات   %0.1

األياف  على  يحتوي  كذلك 

ع�سوية  واأحما�ش  وبكتن 

معدنية  وم��واد  وفيتامينات 

وزيوت طيارة وغريها. واللفت 

العالجية  بفوائده  م�سهور 

اأك��دت  وق��د  والأم��ع��اء،  لأم��را���ش املعدة 

حالة   30 يعالج  اأن���ه  فرن�سية  درا���س��ة 

الأنزميات  اإف���رازات  يزيد  وهو  مر�سية. 

من  ال�سامة  امل���واد  اإزال���ة  يف  في�ساهم 

املواد  ت�سّكل  فر�ش  من  ويقلل  اجل�سم 

من  خا�ش  ب�سكل  ويحمي  ال�سرطانية، 

�سرطان اجلهاز اله�سمي والأمعاء. اللفت 

ا مدر للبول، والبوتا�سيوم املوجود فيه  اأي�سً

بف�سل  وهو  ال�سغط،  توازن  على  يحافظ 

الفيتامن C يقوي جهاز املناعة ويت�سدى 

لتاأثريات الأك�سدة.

اللفت  من  ي�ستفاد  التجميل  عامل  يف 

الب�سرة  وتنظيف  ال��ك��ل��ف  مل��ع��اجل��ة 

التغذية  اخت�سا�سيو  اأم��ا  وترطيبها... 

منا�سًبا  غ��ذائ��ًي��ا  م��ك��ّوًن��ا  فيعتربونه 

مقابل كمية  بالألياف  لغناه  للحمية، 

قليلة من ال�سعرات احلرارية.

ال�سكل  الكبي�ش  يكون  قد  اأخ��رًيا، 

موائدنا،  على  لّلفت  ح�سوًرا  الأك��ر 

ل��ك��ن يف ال��ع��دي��د م��ن اأن��ح��اء ال��ع��امل 

باللحم  يح�سى  اأو  احل�ساء  يف  ي�ستعمل 

ال�سلطات  اإعداد  يف  يدخل  كما  والأرز، 

واملقّبالت.
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�شابقة 

»اجلي�ض« لقرائها وتخ�ش�ض للفائزين فيها 

جوائز مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�شطة القرعة على اربعة 

فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري مقتطعة من املجلة، 
املربعات  داخ��ل  وا�شح  بخط  احل��ل  ويكتب 

وتر�شل ال�شفحة بكاملها مع احلل.

• تر�شل احللول اىل العنوان التايل: قيادة اجلي�ض 
»اجلي�ض«  جملة   - التوجيه  مديرية   - الريزة   -

-  »م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

يف  باليد  امل�شابقة  ت�شليم  امل�شرتك  • با�شتطاعة 
ثكن اجلي�ض يف جميع املناطق.

• اآخر موعد لقبول احللول 25 ني�شان 2016.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
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حماية  ي��ت��وىّل  ف���وج   �1

احلدود الربية.

ملك  به،  يباح  ل  وعطوف،  �سفوق   �2

فرن�سي اأقّر الفرن�سية لغة البالد الر�سمية 

اأمريكية  الالتينية، مدينة  ا عن  عو�سً

عا�سمة ولية اأوريغون.

عطوف  ي��ده،  ب�سط  هندية،  مدينة   �3

�سفوق، بحر.

العدو،  يف  وجرح  قتل  عليهم،  تعتب   �4

التاريخ  يف  ا�ستهرت  يونانية  �ساعرة 

القدمي.

جزيرة  راح���ل،  اأن��دون��ي�����س��ي  رئي�ش   �5

يف  مدين��ة  املتو�س��ط،  يف  اإيطالي��ة 

البي��رو.

�سقيق  لبناين  خمرج  املقايي�ش،  من   �6

ممثل.

فرن�سية  م��دي��ن��ة  ال�����س��يء،  اأرج����ع   �7

م�سهورة مبهرجانها ال�سينمائي، يعرف 

بالقري�سة، �سرب، جماعة.

8� عجب، للنفي، نوتة مو�سيقية.

9� دولة اآ�سيوية، يعرب.

10� ملك فرن�سي لقب باجلميل، ممثلة 

م�سرية بطلة فيلم الأفوكاتو.

اأح��د  ي��را���س��ل��ه،  ب��اري�����ش،  يف  م��ط��ار   �11

ال�سهور.

احلنظل،  طعم  برفق،  ال�سيء  انتزع   �12

ها على، عا�سمة اأوروبية. نق�سّ

13� لال�ستفهام، يت�سّمع، من البقول.

اأمريكية  عا�سمة  ال��وق��ت،  �سار   �14

حتمل ا�سم نهر، ذئب.

15� �سّيادون، للتمني.

16� قادم، جنل، ك�سر ودّق ال�سيء.

ور�سام  �ساعر  موناكو،  اأحياء  اأحد   �17

وممثل م�سري تويف 1986.

للتاأوه،  الأزه��ار،  من  امل��ال،  اأخ��ذت   �18

من الفواكه.

19� ولية اأمريكية على الأطل�سي.

مهروا  اللتقاء،  وقت  لتحديد  تعطى   �20

يف، اأحد بروج احلظ.

اأمريكية  ولية  اأم��ره،  يف  م�ستقيم   �21

�سمك  ت�سم،  ال�سخرية، جتمع  باجلبال 

بحري �سغري.

اأفقًيا:

عمودًيا:

ال�ف�ائ�زونال�ف�ائ�زون

اأول جورج خليل • املوؤهل 
فوج التدخل الأول.

اأيوب اأول حممد  • الرقيب 
اللواء اللوج�ستي.

• الرقيب حممد زعرور
املركز العايل للريا�سة ع.

• �شربل جوزف رحال 
غادير.

الوليات  اأك��رب  �سرور،   �1

م�ساحة،  الأم��ريك��ي��ة 

م�سل�سل تلفزيوين لفريال كرمي.

ال��ولي��ات  يف  م��رف��اأ  �سخم،  ح��ي��وان   �2

للنهي. املتحدة، 

3� كرم، ذّل، ن�سرع.

4� مدينة هندية على حدود باك�ستان، 

م�ست�سار اأملاين راحل نال نوبل، اأحب.

وروائحه  املختلفة  باألوانه  م�سهور   �5

اجلنوب. يف  بلدة  بعد،  ناأتي   العطرة، 

�سروريات  من  مت�سابهان،  ع��ّدوه،   �6

�سائر  تخالف  اجلبل  يف  خطة  احلياة، 

لونه.

مادة  اليونان،  يف  مدينة   �7

ت�ستعمل بكرة يف الطب، 

عامل فلكي فرن�سي.

ال�سخم  التيبت  ث��ور  ط��وي��ل،   زم��ان   �8

وظ��ه��ر، مدينة  ب��رز  ال�����س��وف،  ال��ط��وي��ل 

هولندية. 

كرة  فريق  و�سديد،  قوي  ط��رب،  اآل��ة   �9

لبناين، �سعف.

مدينة  تعتعوا،  مت�سابهان،  اأ�سرا�ش،   �10

نيجريية.

احلجل،  ف��رخ  اأوروب���ي���ة،  عا�سمة   �11

الفواكه،  من  الفيليبن،  يف  بركان 

ن�سط البعري. 

�ساّر  راحل،  ايطايل  دولة  رجل  �سّنور،   �12

ومفرح، يذهب يف الأر�ش، �سره حري�ش.

الفرن�سي  الكاتب  موؤلفات  م��ن   �13

امل�����س��ي،  اأ���س��رع��ن��ا يف  م��ون��ت�����س��ك��ي��و، 

راح��ل. ايرلندي  لأدي���ب  ال��ث��اين   ال���س��م 

14� مدينة يف ال�سن، ياب�سة،

ال�������س���م���ال. يف  ب����ل����دة   ت������اأّخ������ر، 

15� طبيب، ماركة مفاتيح.

ال��ن��ي��ل،  ع��ل��ى  م�����س��ري��ة  م��دي��ن��ة   �16

على. عتب  اأوروبية،  عا�سمة   اأع��رف، 

17� نوتة مو�سيقية، اأهم مرفاأ يف ت�سيلي، 

�سوت احلمام.

عبد  ل�سريين  م�سل�سل  اأوروبية،  دولة   �18

النور.

عا�سمة  على،  غ�سب   �19

اأوروبية، عطف ولوى، �سئم.

ال�سمري،  افريقية،  دولة   �20

اأعزب.
يي ةة فف وو طط عع لل اا يي تت دد لل اا وو يي مم اا

دد يي ةة رر كك اا كك يي جج لل بب اا يي رر اا غغ لل بب

نن سس نن تت كك نن زز اا جج نن اا رر وو تت سس اا بب

وو تت اا سس وو دد نن يي وو يي لل يي لل دد رر زز
نن وو يي مم اا تت سس بب حح رر كك نن ء زز وو مم تت

دد يي سس اا لل اا لل تت اا جج اا رر دد يي نن اا شش

اا رر كك نن اا نن وو يي لل يي بب رر اا نن وو رر

كك وو مم رر يي لل اا نن اا يي رر اا اا تت لل يي

وو نن بب لل مم مم لل اا لل تت حح نن

تت وو كك اا بب عع بب نن اا بب عع شش صص رر بب اا

اا نن دد وو وو لل اا يي وو اا مم دد رر وو لل

اا نن يي لل رر وو بب عع لل اا لل ء اا بب قق رر ثث

لل صص اا وو سس دد لل يي دد سس اا

شش اا رر وو دد اا فف لل سس نن اا سس يي فف مم وو نن

مم عع لل اا يي كك مم دد قق لل اا ةة رر كك دد يي

اا وو دد يي بب مم وو بب رر تت اا سس جج مم هه اا
لل يي كك وو وو لل حح مم وو يي رر مم مم وو يي يي نن بب

يي قق وو جج سس يي بب رر اا هه اا نن اا غغ رر

ةة لل اا رر يي مم دد اا سس عع اا هه يي دد لل اا وو

رر وو دد يي سس اا رر دد مم شش يي بب اا لل وو نن

اا كك سس اا رر بب نن ةة مم اا نن مم لل اا بب يي بب زز
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• اأدالربت �شتيفرت:
روائ����������ي من�������س���اوي 

 .)1868  �  1805( 

الواقعية  اأ�ساتذة  من 

ال�سعرية. من موؤلفاته: 

���س��ان  يف  ال�������س���ي���ف 

مارتن.

• �شارل بودلري:
فرن�سي  و�ساعر  كاتب 

.)1867  �1821( 

ال�ساعرية  جمع عمق 

النظم.  مو�سيقى  اإىل 

م��ن م��وؤل��ف��ات��ه: زه��ور 

ال�سر.

• تيودور جريكو:
ر�������س������ام ف���رن�������س���ي 

.)1824  �1791( 

رائ����������������د ال�����ف�����ن 

كما  الرومنطيقّي، 

الواقعية.  رواد  من  هو 

له لوحات م�سهورة.

 اأو�ساكا

 ال�سودان

 الأرجنتن

 بطرام

 ب�سمزين

 بو�سيفالو�ش

 تنورين

 تلفزيون

 تاج

 ثغاء

 ثوب

 جونية

 جدة

 جنود

 جريان

 جمهورية

 حم�ش

 خبري

 خ�سر

 دراق

 ذريعة

 رفاهية

 رقراق

 ر�سوم

 رومان�ش

 زمهرير

 �سامربا�ش

 �ساحل

 �سمام

 �سهود

 �سميم

 �سفادع

 طنطا

 ظهر

 عزم

 غيلم

 فردو�ش

 فلوريدا

 قاد�سية

 كاليفورنيا

 كرة

 كندا

 كميون

 ن�سرين

 نيبال

 ناريتا

 هايدن

 هند

 هوغو

هواء

قامو�ش �سغري

احلل بني يديك

�سعبة احلل�سهلة احلل

 اا لل ننن ككك ددد ششش ددد اا عع ووو عع رر ةة ذذذ ببب
 ددد اا اا ممم رر ممم ووو ددد زز غغ ددد ووو يي رر زز
 يي ببب رر يي اا اا ننن ننن ممم ووو اا ممم رر يي ممم
 رر يي يي ووو ققق ممم جج ككك ننن هه ففف اا ووو عع هه
 ووو ننن جج ننن ممم اا رر ! ببب يي ضضض ننن هه ةة رر
 لل تتت لل ففف زز يي ووو ننن ةة اا رر سسس ممم ننن يي
 ففف ككك هه اا يي ددد ننن ددد ددد ننن هه سسس جج يي رر
 اا اا لل حح اا سسس جج ننن اا ثثث ووو ببب ننن تتت اا
 سسس لل ققق اا رر ققق رر ووو رر هه ! رر ةة ننن لل
 ووو يي اا ! ننن ! سسس رر يي ببب خخ ففف يي جج سسس
 لل ففف تتت اا جج اا ةة رر ككك رر ممم اا سسس رر ووو
 اا ووو خخ ممم ككك صصص ممم يي ممم سسس لل هه ددد اا ددد
 ففف رر صصص اا ففف رر ددد ووو سسس ووو يي يي اا لل اا
 يي ننن رر ببب ششش ممم زز يي ننن ممم غغ ةة ققق اا ننن
 سسس يي اا تتت يي رر اا ننن حح ننن يي رر ووو ننن تتت
 ووو اا سسس اا رر ببب ممم اا سسس ممم جج ووو ننن يي ةة
 ببب اا ثثث غغ اا ءء ششش هه ووو ددد صصص ءء اا ووو هه
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هل تريد اأن 

تكت�سف  ما 

هو خمّباأ يف 

داخل ال�سورة؟

ما عليك 

اإّل اأن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�سطها، على 

اأن تكون  

امل�سافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�سورة 

تدريًجا، 

حماوًل اأن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل اىل 

روؤية الأ�سكال 

الثالثية 

الأبعاد التي 

�ستظهر 

اأمامك. 
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اآذار الذي يتمايل  اأّي واحدٍة اأخرى من ليايل �سهر  مل تكن تلك الليلة لت�سبه 

باأيامه بن ال�ستاء والربيع. ومل يكن للجنود اأّي �سرط حول �سفاتها وظروفها، فلو 

كانت مقمرة لمعة، ملا ترّددوا يف النطالق اىل تنفيذ املهّمة اخلا�سة املوكلة 

اإيقاع خطاهم ويف  وملا عّدلوا يف  تراجعوا  ملا  دام�سة،  ولو كانت مظلمة  اإليهم. 

قرقعة بنادقهم، وملا اأخطاأوا يف الّت�سويب نحو هدفهم: دّك اأوكار الإرهاب واحًدا 

تلو الآخر، ومالحقة »نزلئها« من املجرمن.

زاد من  وفوق ظهورهم  اأمر عملّياتهم،  ال�سفوح ويف عقولهم  اجُلند عرب  تقّدم 

�سيطر  اإن  الّدرب  لتنوير  الّناجعة  الو�سيلة  كانت  عيونهم  يقظة  وعتاد.  �سالح 

انك�سفت  ما  اإذا  ارخ  ال�سّ ال��رّد  كانا  و�سجاعتهم،  قلوبهم،  واإمي��ان  العتم، 

وهي  وا�سحة،  جلّية  والأوام��ر  ثابتة،  اخلطى  النجوم.  اأ�سواء  حتت  م�سريتهم 

معدودة  والأنفا�ش  معدودة،  الدقائق  ح�سونهم.  وتدمري  الإرهابين  على  الق�ساء 

العودة  انتظار  ال�ستنفار،  ويف  النتظار  ورفاقهم يف  القيادة عليهم،  ا. عيون  اأي�سً

امل�سّرفة، وا�ستنفار ا�ستعداًدا لأي طارئ.

تبداأ املهاجمة من خلف اأوكار العدو هذه املّرة، ويف مّرات تكون يف مواجهة 

مبا�سرة، فللقتال اأ�ساليب، ويف احلرب الفن، اأمل تطلق اجليو�ش منذ اأقدم الع�سور 

عمل،  كّل  يف  �سروري  الفن  اأن  عليها  القّيمون  راأى  اإذ  احل��رب«؟  »فن  عبارة 

�سلمًيا كان اأو ع�سكرًيا.

منت�سرين،  اجلنود  وعاد  اأبيه،  العدّو عن بكرة  املركز  تدمري  مَت  النتيجة  ويف 

وكان اجلرحى بينهم اأكر انت�ساًرا، وكان �سهيدهم هو املنت�سر الأكرب، وهذا 

ما اأعلنه اأهله واأبناء قريته وما جاورها من قرى وبلدات، اذ خرجوا اىل دروبهم 

واإىل  وال�ساحات،  واملالعب  البيوت  اىل  يزّفون  الأعلى،  نحو  ال�ساعدة  اجلبلّية 

اأر�ش الطفولة �سهيًدا بطاًل، ل جتوز  ال�سغار والكبار، خرب عودة ابنهم البار اإىل 

الفوج  اإّل به. زمالوؤه يف  البطولة  له، ول يليق مهرجان  اإّل  الوطني  العلم  �سحبة 

املراأة  تلك  الأوىل،  والأّم  الأكتاف،  فوق  النع�ش  رفعوا  الأم،  املوؤ�س�سة  يف  ورفاقه 

التي حّنت عليه طفاًل واأح�سنت تربيته يافًعا، انربت اأمام اجلموع وهي تذرف 

دمعتن: واحدة للحزن، وواحدة للفخر والإباء.

العميد علي قان�شو

مدير التوجيه

موقعة الأبطال

عبارة
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