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زيارة ر�سمية

زار الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون لبنان ،حيث
�أجرى عدة لقاءات مع امل�س�ؤولني كان �آخرها يف وزارة
الدفاع الوطني ،حيث كان يف ا�ستقباله نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع الوطني �سمري مقبل ،و�إىل جانبه قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي وكبار ال�ضباط.

9

زيارة خا�صة

عب وزير خارجية بريطانيا
خالل زيارة قام بها �إىل لبنان ،رّ
ال�سيد فيليب هاموند عن «تقديره الكبري لدور اجلي�ش
اللبناين يف مكافحة الإرهاب واحلفاظ على وحدة لبنان
وا�ستقراره» ،م�ؤكدً ا وجود املزيد من الدعم الع�سكري
للجي�ش اللبناين ملراقبة احلدود اللبنانية و�ضبطها.
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تقدميات

ملنا�سبة ت�س ّلم اجلي�ش اللبناين ثالث طوافات ع�سكرية ،يف
�إطار برنامج امل�ساعدات الأمريكية� ،أقيم احتفال يف قاعدة
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اً
ممثل قائد اجلي�ش ،وعدد
ونائب رئي�س الأركان للتجهيز
من ال�ضباط اللبنانيني والأمريكيني و�إعالميون.
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• اوروب���������ا واف����ري����ق����ي����ا 250 :دوالر ام�ي�رك���ي
• ام��ي�رك����ا واوق���ي���ان���ي���ا 300 :دوالر ام�ي�رك���ي
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لتوزيع ال�صحف واملطبوعات
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زيارة ر�سمية

الأمني العام للأمم
املتحدة يف الريزة
تنويه بنجاح اجلي�ش
ودعوة �إىل دعمه

زار الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون لبنان (� 24آذار املن�صرم) ،حيث �أجرى عدة لقاءات
مع امل�س�ؤولني كان �آخرها يف وزارة الدفاع الوطني .رافق بان يف زيارته �إىل الريزة ممثلته اخلا�صة
يف لبنان �سيغريد كاغ ،وقائد اليونيفيل اللواء لوت�شيانو بورتوالنو ،وكان يف ا�ستقباله نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني �سمري مقبل ،و�إىل جانبه قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
وكبار ال�ضباط.
وقد عقد لقاء مع بان كي مون يف مكتب وزير الدفاع يف ح�ضور قائد اجلي�ش العماد قهوجي
وال�سيدة كاغ واللواء لوت�شيانو ،و�سفراء الدول املانحة الذين قدِ موا �إىل الوزارة قبيل و�صول الأمني
العام (ممثلة عن االحتاد الأوروبي� ،سفراء الواليات املتحدة الأمريكية ،رو�سيا االحتادية ،فرن�سا،
اململكة املتحدة الربيطانية ،ال�صني� ،إيطاليا ،وممثل جامعة الدول العربية).

الوزير مقبل

�إث��ر انتهاء اللقاء،
ع��ق��د دول���ة الرئي�س
مقبل والأم�ي�ن العام
بان كي مون م�ؤمت ًرا
ّ
ا�ســتهلــه
�صحافيــا،
ً
الوزير مقبل بالقول:
ع���ر����ض���ن���ا خ�ل�ال
ه����������ذا ال����ل����ق����اء
م��و���ض��وع الالجئني
ال�����س��وري�ين وم����ا له
م���ن ان��ع��ك��ا���س��ات
�سلبيــة علــى الدولــة
�ســيا�ســيــا
اللبنانيــة
ً
أم��ن��ي��ا واق��ت�����ص��اد ًي��ا
و�
ً
واجتماعيا ،والتي ال
ً
ط��اق��ة للبنان على
حتملها.
ّ
� ّأما املحور الأ�سا�سي الذي �أخذ حيزًا من اللقاء وجرى الرتكيز
عليه ،فكان حول اجلي�ش وجمابهته الهجمات الإرهابية
ّ
يتطلبه من دعم لتلبية حاجاته ال�ضرور ّية
عند احلدود ،وما
وامللحة من �أ�سلحة وعتاد وتدريب ،لت�أمني ا�ستمرارية �صموده
ّ
يف هذه املرحلة.
ً
توجه بالتحية �إىل اجلي�ش ،ختم قائال :لقد �شكرنا
و�إذ ّ
تقدمه قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة من �أجل
الأمني العام ملا ّ
ب�سط الأمن واال�ستقرار وتوفري العديد من اخلدمات للجنوبيني،
ّ
واملمثلة
كما �شكرنا قائد هذه القوات اجل�نرال بورتوالنو
اخلا�صة للأمني العام ال�سيدة كاغ ،على ما يقومان به من
ّ
جدي مل�ساعدة لبنان يف خمتلف املجاالت.
جهد وعمل ّ

الأمني العام للأمم املتحدة

من جهته قال الأمني العام للأمم املتحدة :لقد عقدت للتو

حم��ادث��ات مثمرة وجيدة مع معايل نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع �سمري مقبل،
وقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي واجلرنال
لوت�شيانو بورتوالنو قائد اليونيفيل و�سفراء
جمموعة الدعم الدولية لأجل لبنان .متحور
لقا�ؤنا ح��ول الو�ضع الأمني يف لبنان وحول
التحديات التي يواجهها نتيجة النزاع الذي
ت�شهده �سوريا .وقد ّنوهت بالنّ جاح الذي يحرزه
اجلي�ش اللبناين والأجهزة الأمنية اللبنانية
وخ�صو�صا حماية
يف جمال حفظ الأمن واال�ستقرار يف البالد
ً
احلدود من تهديد الإرهاب.
تطرقنا � ً
أي�ضا �إىل التعاون الوثيق القائم بني اجلي�ش
و�أ�ضاف:
ّ
اللبناين واليونيفيل يف جنوب لبنان ،مبا يف ذلك عملية
احلوار اال�سرتاتيجي واجلهود املبذولة ل�ضمان تنفيذ القرار 1701
ال�صادر عن جمل�س الأمن� .إن احلوار اال�سرتاتيجي �أمر حا�سم،
حتمل اجلي�ش اللبناين م�س�ؤوليات �أكرب يف منطقة
يف حال
ّ
أكدت ملعايل الوزير ولقائد اجلي�ش
عمليات اليونيفيل .وقد � ّ
ا�ستمرار الأمم املتحدة و�شركائنا يف املجتمع الدويل يف تقدمي
أكده جمل�س الأمن يف بيانه الأ�سبوع
الدعم للبنان ،وهو �أمر � ّ
املا�ضي� .سن�ستمر يف الدعوة �إىل زيادة الدعم للجي�ش اللبناين
فعالة ،من هنا �ضرورة ح�صوله على
الذي نعتربه م� ّؤ�س�سة وطنية ّ
املوارد التقنية الالزمة للقيام مب�س�ؤولياته احليوية يف جميع
�أنحاء البالد.
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ا�ستقباالت
الوزير

وزير الدفاع الوطني
ي�ستقبل نظريه النم�ساوي

ا�ستقبل وزي��ر الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري مقبل نظريه
النم�ساوي ال�سيد هانز بيرت دو�سكوزيل يرافقه رئي�س �أركان
التطورات الراهنة يف لبنان واملنطقة والعالقات
قوات الدفاع عثمار كومندا ووفد ع�سكري رفيع .جرى خالل اللقاء ،البحث يف
ّ
ّ
الثنائية بني البلدين� ،إ�ضافة �إىل �سل�سلة موا�ضيع �أبرزها دعم اجلي�ش اللبناين وامل�ساهمة يف معاجلة مو�ضوع الالجئني.
الودية بني لبنان والنم�سا التي ت�شارك يف قوات الأمم املتحدة العاملة يف اجلنوب.
ونوه الوزير مقبل بالعالقة ّ
ّ
جيدا مدى �صعوبة الو�ضع يف لبنان يف ّ
�سيما �أن عددهم يكاد �أن
من جهته ،قال ال�سيد هانز :نحن نعي
ً
ظل �أزمة الالجئني ،ال ّ
يناهز ربع عدد اللبنانيني.

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

ال�شخ�صية للأمني العام للأمم
التقى الوزير مقبل ،املمثلة
ّ
املتحدة يف لبنان ال�سيدة  ،Cigrid Kaagحيث كانت جولة
التطورات
�أفق حول الأو�ضاع الراهنة وموقف الأمم املتحدة من
ّ
احلا�صلة وم�ساعيها الداعمة لال�ستقرار والأم��ن يف لبنان،
وجلهود امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
و�أعلن الوزير مقبل «�أن ال�سيدة � Kaagأبدت حر�صها ال�شديد
على دعم اجلي�ش واهتمامها ب�إجراء االت�صاالت الالزمة لتعزيز
و�صد هجمات
�صموده ومتكينه من مواجهة التحديات
ّ
الإرهابيني».

ووفدا من جلنة الدفاع الربملانية الإنكليزية
ً ...
��دا م��ن جلنة ال��دف��اع الربملانية
وا�ستقبل ال��وزي��ر مقبل وف� ً
الإنكليزية برئا�سة جوليان لوي�س ،وذل��ك يف ح�ضور �سفري
بريطانيا ال�سيد .Hugo Shorter
ّ
وتخلل اللقاء البحث يف امل�ساعدات الع�سكرية الربيطانية
�ضد التنظيمات
للجي�ش اللبناين ،مل�ساندته يف معركته
ّ
الإرهابية.

ووفدا رو�س ًيا
ً ...
اجتمع وزير الدفاع الوطني �سمري مقبل مع وفد من الهيئة
احلكومية الرو�سية لت�صدير ال�سالح برئا�سة مدير عام �شركة
رو�س �أبارون اك�سبورت ال�سيد �أزياكني ،وذلك يف ح�ضور ال�سفري
الرو�سي يف لبنان الك�سندر زا�سبيكني وامللحق الع�سكري يف
ال�سفارة.
عر�ض الوزير مقبل خ�لال االجتماع الو�ضع ال��راه��ن ،ال
�سيما ما يواجه لبنان وجي�شه من خماطر الإرهاب ،وحاجات
ّ
اجلي�ش يف هذا ال�سياق ،بالإ�ضافة �إىل تبعات النزوح ال�سوري
ريا ال طاقة له على
�إىل لبنان والتي باتت
ّ
ت�شكل عبئً ا كب ً
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حتملها.
ّ
أكد ال�سيد �أزياكني االهتمام بالتعاون الع�سكري
بدورهّ � ،
عدة موا�ضيع
ريا �إىل �أن هناك ّ
الفنّ ي بني لبنان ورو�سيا ،م�ش ً
وم�شيدا
تهم اجلانبني ويف طليعتها مو�ضوع حماربة الإرهاب،
ً
ّ
املتقدم يف هذا املجال.
مبوقف لبنان وجي�شه
ّ

التطورات مع �سفراء
 ...ويبحث يف
ّ
ا�ستقبل نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزي��ر الدفاع الوطني
�سمري مقبل ،يف مكتبه يف ال��وزارة ،القائم ب�أعمال ال�سفارة
الأمريكية ال�سيد  .Richard Jonesوقد جرى البحث يف
ّ
املحلي والإقليمي،
والتطورات الراهنة على ال�صعيدين
الأو�ضاع
ّ
ّ
يتلقاها
ومو�ضوع دعم اجلي�ش وامل�ساعدات الع�سكرية التي
�سيما ما يحتاجه يف
من الواليات املتّ حدة الأمريكية ،وال ّ
وت�صديه للهجمات الإرهابية.
الوقت احلا�ضر لت�أمني �صموده
ّ
وا�ستقبل الوزير مقبل �سفري فرن�سا ال�سيد Emmanuel Bon
وتركز البحث حول
يرافقه امللحق الع�سكري يف ال�سفارة.
ّ
الأو�ضاع الراهنة وامل�ستجدات يف لبنان واملنطقة .وقال الوزير
أك��د دعم بالده �أمن
مقبل عقب اللقاء� :إن ال�سفري ّ � Bon
لبنان وا�ستقراره.
كذلك ،ا�ستقبل وزي��ر الدفاع الوطني �سفري اجلمهورية
التون�سية ال�سيد حممد كرمي بوديل يف زيارة بروتوكولية .ومتّ
خالل اللقاء البحث يف العالقات الثنائية بني البلدين على
ال�صعيدين الع�سكري والأمني ،ويف جمال تبادل املعلومات،
بالإ�ضافة �إىل ال��ت��ط� ّ�ورات الأمنية على امل�ستويني ال��دويل
�سيما ما �شهدته تون�س من مواجهات مع
والإقليمي ،وال ّ
تنظيمات �إرهابية.

القائم
ب�أعمال
ال�سفارة
الأمريكية

ال�سفري
الفرن�سي

ال�سفري
التون�سي

وزير الدفاع الوطني يبحث مع العماد قهوجي �ش�ؤو ًنا �أمنية ويه ّنىء �أع�ضاء املجل�س الع�سكري

زار دولة نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري مقبل ،قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف مكتبه يف
الريزة ،وبحث معه يف الأو�ضاع الأمنية على احلدود ويف الداخل والتدابري املتّ خذة حلفظ الأمن واال�ستقرار ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض �ش�ؤون
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الإدارية والتنظيمية.
قدم الوزير مقبل التهاين للأع�ضاء اجلدد
ويف لقاء �آخر عقد يف مكتب العماد قائد اجلي�ش ،يف ح�ضور �أع�ضاء املجل�س الع�سكريّ ،
مبنا�سبة تعيينهم يف وظائفهم اجلديدة وترقيتهم �إىل رتبة لواء.
متر بها البالد .ويف
تطرق البحث خالل اللقاء �إىل �أو�ضاع اجلي�ش وم�ؤ�س�سات وزارة الدفاع الوطني ،يف �ضوء التحد ّيات التي ّ
وقد ّ
ختام اللقاء عقد املجل�س الع�سكري اجتماعه الدوري الذي ح�ضر الوزير مقبل جز ًءا منه.
العدد 370
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زيارة خا�صة

يف خالل لقائه
العماد قهوجي

وزير خارجية بريطانيا:
تقديرنا كبري لدور اجلي�ش
اللبناين يف مكافحة الإرهاب
عب وزير خارجية بريطانيا ال�سيد فيليب هاموند عن «تقديره الكبري
رّ
لدور اجلي�ش اللبناين يف مكافحة الإرهاب واحلفاظ على وحدة لبنان
ؤكدا وجود املزيد من الدعم الع�سكري للجي�ش اللبناين
وا�ستقراره» ،م� ً
ملراقبة احلدود اللبنانية و�ضبطها.
كالم وزير اخلارجية هاموند جاء خالل زيارة قام بها �إىل لبنان (31
�آذار املن�صرم) ،رافقه فيها القائم ب�أعمال ال�سفارة الربيطانية.
ّ
ا�ستهل الوزير هاموند زيارته باجتماع مع قائد اجلي�ش يف الريزة� ،أعقب
القوات اخلا�صة يف حامات ،ومن
ذلك ح�ضور متارين قتالية يف مدر�سة ّ
ثم لقاءات مع رئي�سي جمل�س النواب واحلكومة ووزير اخلارجية.
ّ

يف وزارة الدفاع

يف وزارة الدفاع الوطني  -الريزة ،عر�ض
وزير اخلارجية الربيطاين ال�سيد هاموند
مع قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
الأو���ض��اع العامة يف لبنان واملنطقة.
وبرنامج امل�ساعدات الربيطانية للجي�ش
ّ
يتعلق منها
خ�صو�صا م��ا
اللبناين،
ً
بتجهيز بع�ض وحدات اجلي�ش مبعدات
متطورة ،ل�ضبط احلدود ال�شمالية
مراقبة
ّ
وال�شرقية ،وحمايتها م��ن التعديات

ّ
الت�سلل والتهريب
الإرهابية و�أع��م��ال
باالجتاهني.
وقد �أع��رب الوزير هاموند عن تقديره
ال��ك��ب�ير ل����دور اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين يف
مكافحة الإره����اب ،واحل��ف��اظ على
ؤكدا التزام �سلطات
الأمن واال�ستقرار ،م� ً
بالده موا�صلة الدعم الع�سكري له.
بدوره� ،شكر العماد قهوجي ال�سلطات
الربيطانية على امل�ساعدات املهمة التي
قدمتها للجي�ش ،والبالغة قيمتها 19.8
ّ

مليون جينه ا�سرتليني خ�لال ثالث
�سنوات.

يف مدر�سة القوات اخلا�صة

توجه الوزير هاموند
عقب االجتماعّ ،
برفقة مدير العمليات يف اجلي�ش العميد
الركن زياد احلم�صي �إىل مدر�سة القوات
اخلا�صة يف حامات ،حيث ح�ضرا متارين
متنوعة ،نفّ ذتها وح��دة من
قتالية
ّ
اجلي�ش ب�إ�شراف فريق تدريب بريطاين.

العدد 370
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�إ�ستقباالت
القائد

العماد قهوجي ي�ستقبل عد ًدا من ال�سفراء

القائم ب�أعمال ال�سفارة الأمريكية

�سفري جمهورية بيالرو�سيا

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف
الريزة ،القائم ب�أعمال ال�سفارة الأمريكية ال�سيد Richard
 ،Jonesيرافقه ملحق الدفاع الأمريكي العقيد Richard
 ،J.Quirkوتناول البحث الأو�ضاع العامة وعالقات التعاون
بني جي�شي البلدين.
وا�ستقبل قائد اجلي�ش �سفري جمهورية بيالرو�سيا ال�سيد
 ،Alexander Ponomatevو�سفري جمهورية باك�ستان
ال�سيد  ،Aftab Ahmad Kawkarوبحث معهما يف العالقات
الثنائية والأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة.

�سفري جمهورية باك�ستان

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

ا�ستقبل العماد قهوجي ،املمثلة ال�شخ�صية للأمني العام
للأمم املتحدة ال�سيدة  ،Cigrid Kaagوعر�ض معها الأو�ضاع
يف لبنان واملنطقة.

العدد 370
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�إ�ستقباالت
القائد

ووفدا نياب ًيا بريطان ًيا
ً ...

وفدا
ا�ستقبل قائد اجلي�شً ،
نيابيا من جلنة الدفاع يف جمل�س العموم الربيطاين برئا�سة
ً
الدكتور  .Julien Lewisوتناول البحث الأو���ض��اع العامة
خ�صو�صا متابعة
والعالقات الثنائية بني جي�شي البلدين،
ً
برنامج امل�ساعدات الربيطانية للجي�ش اللبناين ،لتعزيز قدراته
الدفاعية والأمنية.

ووفدا فرن�س ًيا
ً ...

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،الأمني العام للجنة الدفاع يف
الربملان الفرن�سي النائب  ،Gwendal Rouillardيف ح�ضور
امللحق الع�سكري العقيد  ،Christian Herrouوجرى البحث
يف الأو�ضاع العامة يف لبنان وعالقات التعاون بني اجلي�شني
اللبناين والفرن�سي ،بالإ�ضافة �إىل مهمة الوحدة الفرن�سية
العاملة �ضمن قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان.

ووفو ًدا ع�سكرية �أجنبية

قائد القوات اخلا�صة يف القيادة الو�سطى الأمريكية

قائد القوات الرب ّية الإيطالية
12
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ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،قائد القوات اخلا�صة
يف القيادة الو�سطى الأمريكية اللواء  Darsie Rogersعلى
ر�أ�س وفد مرافق ،يف ح�ضور القائم ب�أعمال ال�سفارة الأمريكية
ال�سيد  .Richard Jonesوبحث املجتمعون يف عالقات التعاون
املقررة
بني اجلي�شني ،ومتابعة برنامج امل�ساعدات الأمريكية
ّ
للجي�ش اللبناين ،واحل��اج��ات املطلوبة يف �ضوء التحديات
الراهنة ،بالإ�ضافة �إىل موا�ضيع �أخرى ذات اهتمام م�شرتك.
والتقى العماد قهوجي قائد القوات الرب ّية الإيطالية الفريق
 Errico Daniloعلى ر�أ���س وفد مرافق ،وج��رى البحث يف
العالقات الثنائية بني جي�شي البلدين و�سبل تعزيزها ،ومهمات
الوحدة الإيطالية العاملة يف جنوب لبنان.
كذلك ،اجتمع العماد قهوجي بامللحق الع�سكري الرو�سي
اللواء  ،Ravil Kurmashovوبحث معه يف العالقات الثنائية.

امللحق الع�سكري الرو�سي

النائب
بهية
احلريري

النائب
�أنطوان
زهرا

النائب
زياد
القادري

النائب
هادي
حبي�ش

ونوا ًبا
ّ ...

النواب ال�سادة :بهية احلريري� ،أنطوان زهرا ،زياد القادري وهادي حبي�ش .وقد تناول
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ّ
البحث الأو�ضاع الراهنة و�آخر امل�ستجدات يف خمتلف املناطق.

وفد من
جمعية
«معا ٍ
لغد
ً
�أف�ضل»

رئي�س
الرابطة
ال�سريانية

 ...ووفو ًدا

ا�ستقبل العماد قهوجي ال�سيدة �إينا�س �أبو عيا�ش على ر�أ�س
«معا ٍ
ٍ
لغد �أف�ضل» ،وال�سيد مي�شال �ضاهر رئي�س
وفد من جمعية ً
 .Biafوقد �شكر قائد اجلي�ش اجلمعية على ت�ضامنها مع
�سيما مبادرتها
الع�سكريني من ذوي االحتياجات اخلا�صة ،ال ّ
�إىل �إجراء عمليات جراحية وت�أمني �أطراف �إ�صطناعية للعديد
منهم.
ونوه العماد قهوجي يف هذا الإط��ار ،بجهود الدكتور منجد
ّ
املد ّر�س الذي �أجرى يف م�ست�شفى امل�شرق ،عمليات زرع �أرجل �آلية
متطورة لعدد من الع�سكريني امل�صابني .وتعترب هذه العمليات،
ّ
الثالثة من نوعها على �صعيد جيو�ش العامل ،بعد �إجرائها يف
اجلي�شني الربيطاين والأمريكي.
والتقى قائد اجلي�ش رئي�س الرابطة ال�سريانية ال�سيد حبيب

رئي�س
املجل�س
البلدي
ملدينة
جبيل

افرام ،وا�ستعر�ض معه �ش�ؤو ًنا عامة.
ومن زوار العماد قهوجي ،رئي�س املجل�س البلدي ملدينة جبيل
حواط ،الذي �أعرب عن �شكره اجلي�ش الذي �ساهم
ال�سيد زياد ّ
يف امل�شاريع الإمنائية العائدة ملدينة جبيل وجوارها.
العدد 370
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ا�ستقباالت
رئي�س الأركان
الت�سليح والتدريب والتعاون الأكادميي
يف لقاءات رئي�س الأركان
ا�ستقبل رئي�س الأرك���ان ال��ل��واء ال��رك��ن وليد �سلمان،
يف مكتبه يف ال�ي�رزة� ،سفري جمهورية بيالرو�سيا ال�سيد
 Aleksander Ponomarevمع وفد مرافق ،وجرى البحث
يف �سبل التعاون واال�ستفادة من خربات ال�صناعات الع�سكرية
يف بيال رو�سيا.
وا�ستقبل رئي�س الأركان الأمني العام للمنظمة الأوروبية
للأمن واملعلومات ال�سفري هيثم �أبو �سعيد.
وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعهد
كما التقى ً
ّ
مهمات احلماية القانونية والدفاعية املتعلقة باملواد النووية
ّ

�سفري
جمهورية
بيالرو�سيا

وفد من
الوكالة
الدولية
للطاقة
الذرية

الأمني العام
للمنظمة
الأوروبية
للأمن
واملعلومات

امللحق
الع�سكري
الرو�سي

وفد
فرن�سي
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والبيولوجية والكيميائية ،التابع ل��وزارة الدفاع الأملانية.
وقد رافق الوفد امللحق الع�سكري الأملاين املقدم Dictrich
 ،Jenschومدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية – املن�سق
ال��وط��ن��ي ل�برن��ام��ج احل��د م��ن خم��اط��ر امل���واد الكيميائية
وال�شعاعية والنووية الدكتور ب�لال الن�صويل� ،إىل جانب
ممثلني عن مكتب رئي�س جمل�س الوزراء.
نوق�ش خ�لال اللقاء مو�ضوع تدريب ك��وادر ب�شرية من
كيفية الرد واملجابهة
املعنية ،على
اجلي�ش وبع�ض الوزارات
ّ
ّ
يف حاالت الطوارئ.
ٍ
�ضم
كذلك ،اجتمع اللواء الركن �سلمان بوفد فرن�سي ّ
ّ
عدة جامعات
عمداء
كليات احلقوق والعلوم ال�سيا�سية يف ّ
ّ
فرن�سية ،يف ح�ضور عميد كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
والإدارية يف اجلامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب.
ّ
الكليات املذكورة
بحث املجتمعون يف �سبل التعاون بني
واجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين ،وك���ان تنويه ب��ال��ت��ع��اون ال��ب��نّ ��اء بني
�سيما بعد �إطالق املا�سرت يف
اجلي�ش واجلامعة اللبنانية ،ال ّ
اال�سرتاتيجية يف مركز البحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية يف
اجلي�ش.
والتقى اللواء الركن �سلمان � ً
أي�ضا امللحق الع�سكري الرو�سي
اللواء  ،Ravil Kurmashovيف زيارة وداعية مبنا�سبة مغادرته
لبنان.
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النواب ال�سادة� :أمني وهبه،
كذلك ،ا�ستقبل رئي�س الأركان ّ
الوليد �سكرية� ،أنطوان �سعد ،فادي الهرب ،خالد زهرمان،
وبحث معهم يف الأو�ضاع العامة.

ومن ز ّوار رئي�س الأرك��ان ،الوزير ال�سابق ناجي الب�ستاين،
النائب ال�سابق طالل املرعبي ،والأب اليا�س كرم مع وفد من
مدينة ال�شويفات.

النائب
الوليد
�سكرية

النائب
�أمني
وهبه

النائب
�أنطوان
�سعد

النائب
فادي
الهرب

النائب
خالد
زهرمان

الوزير
ال�سابق
ناجي
الب�ستاين

النائب
ال�سابق
طالل
املرعبي

وفد من
مدينة
ال�شويفات
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تقدميات
�إعداد:
نينا عقل خليل
ملنا�سبة ت�س ّلم اجلي�ش اللبناين ثالث طوافات ع�سكرية من
طراز « ،»HUEY IIيف �إطار برنامج امل�ساعدات الأمريكية
املقررة للجي�ش� ،أقيم احتفال يف قاعدة بريوت اجلوية ،ح�ضره
ّ
القائم ب�أعمال ال�سفارة الأمريكية ال�سفري ريت�شارد جونز ونائب
اً
ممثل
رئي�س الأركان للتجهيز العميد الركن مانويل كرجيان
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وعدد من ال�ضباط اللبنانيني
والأمريكيني و�إعالميون.

ال�سفري جونز

ثالث ط ّوافات
� HUEY IIأمريكية
لدعم قدرات اجلي�ش

جونز :دعمنا للجي�ش
اللبناين التزام طويل الأمد
وثقتنا به مطلقة
قيادة اجلي�ش :م�ساعدة
ق ّيمة ع�سكر ًيا ومعنو ًيا
20
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أكد ال�سفري جونز عزم
خالل االحتفالّ � ،
ب�لاده على موا�صلة تقدمي امل�ساعدات
النوعية للجي�ش اللبناين ،مبا ي�سهم يف
ّ
تعزيز قدراته القتالية للحفاظ على ا�ستقرار
لبنان ،م�شد ًدا على �أهمية ال�شراكة القائمة
بني البلدين ال�صديقني.
تقدر قيمة هذه الهبة ب�أكرث من
وق��الّ :
 26مليون دوالر ،وهذا يثبت التزام �أمريكا
امل�ستمر دع���م حت��دي��ث ق����درات اجلي�ش
ّ
اجلوية ،وحت�سني قدرته على نقل التعزيزات
الع�سكرية ب�سرعة وكفاءة �إىل مناطق
التوتّ ر البعيدة على طول احلدود ،وبالتايل دعم معركته �ضد
واملتطرفني .كما لفت جونز �إىل أ� ّنه مع �إ�ضافة
الإرهابيني
ّ
هذه الطائرات الثالث �إىل �أ�سطوله اجلوي ،يكون اجلي�ش قد
قدمتها
امتلك ت�سع مروحيات  ،HUEY IIمتعددة املهماتّ ،
جميعها الواليات املتحدة.
ال�سفري الأمريكي على �أنه لدى اجلي�ش اللبناين «الدعم
ّ
و�شدد ّ
الذي يحتاجه ليكون املدافع الوحيد عن الأرا�ضي اللبنانية،
وهذا التزام طويل الأم��د .ولي�س لدينا �أي خطط لإبطاء هذا
امل�ستوى من الدعم �أو تغيريه .وقد ّ
�سلمت �أمريكا يف الآونة
الأخرية نظام �أ�سلحة �إ�ضايف لأ�سطول الطائرات اللبناين ذات
الأجنحة الثابتة ،ف�ضلاً عن مزيج من الذخرية كان اجلي�ش
اللبناين قد طلبها».
أمنية اللبنانية –
ولفت ال�سيد جونز �إىل �أن العالقة ال ّ
مما هي عليه اليوم ،وذلك
الأمريكية مل تكن � ً
أبدا �أقوى ّ
ب�سبب �أ�س�سها املتينة القائمة على ال�شراكة والقيم امل�شرتكة.
والواليات املتّ حدة الأمريكية لديها ثقة مطلقة بالتزام اجلي�ش
�ضد التهديدات
وعزمه وقدرته على الدفاع عن لبنان و�شعبه ّ
إرهابية ،لهذا ال�سبب ّ
يوفر ال�شعب الأمريكي الأ�سلحة
ال
ّ

والذخائر ب�شكل عاجل .وقال« :فيما يوا�صل اجلي�ش الدفاع
عن لبنان ،ميكنكم االعتماد على �أمريكا يف موا�صلة
دعم احتياجاته».
املميزة يف
منو ًها بـ«جهود اجلي�ش اللبناين
وختم جونز
ّ
ّ
لاً
التحية جلنود لبنان قائ :
وموج ًها
مكافحة الإره��اب»،
ّ
ّ
«�أنتم الرجال والن�ساء ال�شجعان الذين يعملون على �إبقاء
يوميا.
املتطرفة
لبنان م�ستق ًرا و�آمنً ا ،من التهديدات اخلارجية
ً
ّ
وقد �أظهرمت مرا ًرا وتكرا ًرا ا�ستعدادكم لدفع الثمن الأغلى
وقدم ال�سفري جونز التعزية
من �أجل الدفاع عن وطنكم»ّ .
با�ست�شهاد اثنني من الع�سكريني هذا ال�شهر خالل املعارك
مع الإرهابيني.

ممثل قائد اجلي�ش

توجه العميد الركن كرجيان بال�شكر �إىل ال�سلطات
بدورهّ ،
القيمة،
ال
أمريكية ،م�ش ً
ريا �إىل �أن «هذه امل�ساعدة الع�سكرية ّ
ّ
تعب عن ثقة الواليات املتحدة باجلي�ش اللبناين ،والتزامها
رّ
القوي موا�صلة دعمه على خمتلف ال�صعد».
ؤكد الواليات املتحدة الأمريكية من
«مرة �أخرى ،ت� ّ
وقالّ :
القيمة ،بعد �سل�سلة من امل�ساعدات يف
خالل هذه امل�ساعدات ّ
واللوج�ستية ،التزامها القوي دعم
جماالت الت�سليح والتدريب
ّ
اجلي�ش اللبناين ،وتعزيز قدراته القتالية ،ومتابعة هذا الدعم يف
امل�ستقبل بكل زخم وفعالية.
أهمية هذه امل�ساعدة التي
ويف املقابل ،ت�ؤكد قيادة اجلي�ش �أن � ّ
ّ
نت�سلمها ،يف �إطار برنامج امل�ساعدات الأمريكية املتوا�صلة،
ال تقت�صر على قيمتها الع�سكرية فح�سب ،بل � ً
أي�ضا على
مت�سك ال��والي��ات املتحدة
تعب عن
قيمتها املعنوية التي رّ
ّ
الأمريكية بعالقة ال�صداقة التي جتمعها بلبنان ،و�إميانها
الرا�سخ بدور اجلي�ش اللبناين ك�ضمانة حقيقية ل�سيادة الوطن
وحريته وا�ستقالله».
وتابع�« :إن لبنان يواجه يف هذه املرحلة الدقيقة من تاريخه

�أكرث الأع��داء خطورة� ،أال وهو الإره��اب الذي بات يف زمننا
تهديدا �شاملاً ل�شعوب العامل قاطبة� ،سواء يف
ي�شكل
احلا�ضر،
ّ
ً
�أمنها وا�ستقرارها� ،أو يف �أمناط حياتها وثقافاتها ،وذلك بفعل
وتنوع �أ�ساليب �إجرامه ،وامتالكه للأ�سلحة
تو�سع حجمه
ّ
ّ
والتقنيات احلديثة».
و�أ�ضاف« :لقد �أدرك اجلي�ش اللبناين منذ البداية� ،أبعاد هذا
اخلطر وج�سامة ت�أثريه على �أمن الوطن ور�سالته احل�ضارية،
مقد ًما الت�ضحيات
ف�سارع �إىل مواجهته بكل حزم وق��وة،
ّ
ومما ال ّ
�شك فيه� ،أ ّنه كان للدعم
اجل�سام يف �سبيل ذلكّ ،
قدمته الواليات املتحدة الأمريكية للجي�ش اللبناين وال
الذي ّ
مهما يف رفع م�ستوى جهوزيته القتالية ،وبالتايل
تزال ،دو ًرا
ًّ
قدرته على مواجهة التنظيمات الإرهابية وحتقيق االنت�صار
عليها».
توجه العميد الركن كرجيان ،با�سم قائد
ويف اخلتامّ ،
اجلي�ش بخال�ص ال�شكر واالم��ت��ن��ان �إىل ال��والي��ات املتحدة
ً
وجي�شا .كما �شكر ال�سفري جونز
و�شعبا
الأمريكية حكومة
ً
على اهتمامه الدائم ب�أو�ضاع اجلي�ش ،وبذل اجلهود احلثيثة
ّ
املتمثلة بالطوافات.
�سيما هذه امل�ساعدة
مل�ساعدته ،ال ّ
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مقابلة
�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط
بني لبنان و�أ�سرتاليا عالقات تاريخية متينة بد�أت منذ �أكرث
من مئة عام مع بداية الهجرة اللبنانية �إىل بالد الله الوا�سعة،
وا�ستمرت خالل احلرب العاملية الثانية حني �ساهمت القوات
الأ�سرتالية للحدٍ من �آثار احلرب على لبنان ،وهي ما زالت
يف منو مطرد حيث يتجاوز عدد
اللبنانيني املقيمني يف �أ�سرتاليا
حال ًيا املئتي �ألف �شخ�ص ،يف
ح�ين يح�ضن لبنان ح��واىل
ع�شرين �ألف �أ�سرتايل.
العالقات بني البلدين ،ودور
اجلالية اللبنانية يف �أ�سرتاليا� ،إ�ضافة �إىل التعاون بني احلكومة
الأ�سرتالية واجلي�ش اللبناين ،كانت حمور حديث ملجلة
اجلي�ش مع ال�سفري الأ�سرتايل يف لبنان ال�سيد غلني مايلز.

�سفري ا�سرتاليا يف لبنان
عن مهمته املثرية لالهتمام
واحلافلة بالتحديات:

بقاء لبنان قو ًيا �أ�شبه مبعجزة

نثمن عمل اجلي�ش و�سن�ستمر يف دعمه
ّ

ا�ستمتع بوجودي هنا

• بداية� ،سعادة ال�سفري نعرب لكم عن
�سرورنا بهذا اللقاء ونتمنى �أن حتد ّثونا عن
�شعوركم حيال املهمة التي تتولونها يف لبنان
وعن انطباعاتكم عن بلدنا وجي�شنا؟
ُ
 لقد كان ًعظيما يل �أن �أ نَّ
عي
�شرفا
ً
ريا لأ�سرتاليا يف لبنان ،وال �سيما يف
�سف ً
�ضوء العالقات القوية واملتينة بني بلدينا.
عندما ي�صل املرء �إىل لبنان� ،سرعان ما
يكت�شف � ّأن هذا البلد يزخر بالكثري،
ِّ
املتجذرة،
من تاريخه العريق �إىل ثقافته
فطبيعته اخل�لاب��ة وط��ع��ام��ه اللذيذ.
ريا
وكدبلوما�سي ،أ�ج��د العمل فيه مث ً
لالهتمام وحافلاً بالتحديات.
يف ال��واق��ع� ،أ�ستمتع بوجودي هنا ،ال
أجتول يف �أماكن يجهلها
�سيما و�أنني � ّ
بع�ض اللبنانيني .لقد زرت ال�ساحل
ّ
وتنقلت من �أق�صى ال�شمال �إىل
واجلبل
�أق�صى اجلنوب والبقاع .و�أينما ذهبت
تطالعني طبيعة لبنان ال�ساحرة واخللاّ بة
م��ن �سهل ال��ب��ق��اع �إىل ج��ب��ال لبنان
ال�شاهقة التي نفتقر �إليها يف �أ�سرتاليا.
�أما بريوت ،فهي واحدة من املدن الأكرث
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ً
نب�ضا باحلياة� .أنا
حمظوظ بالعي�ش
فيها ملا حتت�ضنه
م�����ن م�����س��اح��ة
فنية ومو�سيقية
ِّ
ريا مبوطني.
تذكرين كث ً

قدرة لبنان على ال�صمود ا�ستثنائية

مي��ي��ز ل��ب��ن��ان � ً
أي�����ض��ا ه���و ق��درت��ه
م��ا
ِّ
اال�ستثنائية على ال�صمود يف خ�ضم
لق��ل��ي��م��ي ال���ذي يع�صف
اال���ض��ط��راب ا إ
باملنطقة ،وال �سيما يف �سوريا .وبقاء
لبنان ق��و ًي��ا على ال��رغ��م م��ن العبء
الهائل الذي يرزح حتته �أ�شبه مبعجزة:
�إ ّنه اليوم جزيرة هادئة يف عني الإع�صار،
وهذا ما �أقوله للأ�سرتاليني .و�سبق لوزيرة
خارجيتنا ج��ويل بي�شوب �أن �أ���ش��ادت
اللبنانيني و�صالبتهم ،و�أنا يف هذه
بكرم
ّ
أ�ضم �صوتي �إىل �صوتها.
املنا�سبة � ّ
ّ
يف ما يتعلق باجلي�ش اللبناين� ،أراه
ب�صورة عامة م� ّؤ�س�سة على درجة عالية
من احلرفية واملهنية واالن�ضباط ،ت�ضطلع
جدا يف �ضمان ا�ستقرار
بدور حيوي وقوي ً

لبنان و�أمنه .وما �أراه � ً
أي�ضا � ّأن اجلي�ش
ِّ
ميثل امل� ّؤ�س�سة التي ي�ضع فيها اللبنانيون
و�أبناء اجلالية يف �أ�سرتاليا ثقتهم .فقبل
التقيت �أبناء اجلالية
قدومي �إىل لبنان،
ُ
يف �أ�سرتاليا الذين �أبدوا ثقتهم باجلي�ش.
والف�ضل يف ذلك يعود �إىل عنا�صر اجلي�ش
زرت يف لبنان وحدات من
و�ضباطه .كما ُ
اجلي�ش كان �آخرها فوجا احلدود الربي
ومل�ست م�شقة العمل الذي
الأول والثاين،
ُ
يقوم به الع�سكريون يف حماية لبنان.

روابط قوية

بلد ْينا �إىل زمن بعيد.
• تعود العالقات بني َ
كيف تنظرون �إىل هذه العالقات؟
 عاد ًة ما تقوم العالقات الثنائية� ،أ ًّياكانت ،على عمق الروابط بني ال�شعبني
ومداها .وهذا ما ينطبق ،حل�سن احلظ،
على �أ�سرتاليا ولبنان .يف �أ�سرتاليا اليوم

جالية قوامها ما ال ّ
يقل عن � 200ألف
علما
متحد ٍر من �أ�صل لبناين،
�شخ�ص
ِّ
ً
يقدرون هذا الرقم بـ400
� ّأن �أبناء اجلالية ِّ
�ألف .هذا بالإ�ضافة �إىل � 20ألف �أ�سرتايل
يعي�شون هنا يف لبنان .وهذه الروابط بني
املحرك للعالقة� .أما دور
ال�شعبني هي
ِّ
احلكومات وال�سفارات فيقت�صر على
منحها القلب والقالب .وهذا بال�ضبط ما
نقوم به يف ال�سفارة ،وال �سيما على م�ستوى
بناء العالقات التجارية واال�ستثمارات
وتو�سيعها .ففي العام  ،2014و�صل حجم
التبادل التجاري بني البلدين �إىل 58

الأعمال التجارية ،والزراعية ،والتعليم،
وال�سياحة ،والتعدين ،و�إدارة ال�ثروات.
كما �أنها حققت من�� ًوا غري منقطع
ع��ام��ا ،لتكون بذلك
على م��دى 24
ً
الدولة الوحيدة �ضمن منظمة التعاون
ت�سجل مثل هذا
االقت�صادي والتنمية التي ِّ
الأداء .ويف العام  ،2014احتلت �أ�سرتاليا
عامليا من حيث الناجت
املرتبة اخلام�سة
ً
املحلي الإج��م��ايل للفرد ال��واح��د ،يف
حني � ّأن اقت�صادها هو يف املرتبة الثانية
ٍ
ّ
مزيد من هذه
نتطلع �إىل
عامليا.
ع�شرة
ً
اال�ستثمارات ومن هنا ي�أتي تعاوننا مع

مليون دوالر ،وهو رقم ال يفي العالقات
الثنائية بني لبنان و�أ�سرتاليا ّ
حقها ،ل ّأن
معظم عمليات �إعادة الت�صدير تتم عرب
اخلليج ،وبالتايل ال ت�شملها الأرق��ام.
�أع��رف � ّأن مطاعم كثرية تقدم �أجود
�أن��واع اللحوم امل�ستوردة من �أ�سرتاليا.
كما قيل يل � ّإن القمح الذي ُي�ستعمل يف
�صنع املنقو�شة م�ستورد � ً
أي�ضا من �أ�سرتاليا،
ما يعني � ّأن ك ً
�ثرا ي�شرتون املنتجات
الأ�سرتالية من دون علمهم.
ولبنان يزخر هو الآخ��ر بالكثري من
فر�ص العمل على الرغم من امل�صاعب
ال�سيا�سية التي يواجهها .والدليل على
ٍ
�شركات �أ�سرتالية بد�أت
عدة
ذلك � ّأن ّ
تقتن�ص هذه الفر�ص.
ٌ
اللبنانيني
مع ذلك ،ال يعي كرث من
ّ
م���ا مي��ك��ن لأ���س�ترال��ي��ا �أن ت��ق ِّ��دم��ه
عامليا يف جمال
لهم .ف�أ�سرتاليا رائ��دة
ً

غرفة التجارة والزراعة يف لبنان وغرفة
التجارة اللبنانية الأ�سرتالية.

بناء العالقات وتطويرها

• هل من تعاون زراعي حمتمل بني لبنان
و�أ�سرتاليا يف املدى القريب؟
 ال عالقة مبا�شرة على م�ستوى الأعمالالتجارية الزراعية .فهذه ال�صناعة كبرية
يف �أ�سرتاليا وممكننة .نحن نتحدث
هنا عن مزارع بحجم لبنان يف �شمال
�أ�سرتاليا� .إ ًذا ،حجم هذه ال�صناعة كبري.
نقدم الدعم وهذا
مع ذلك ،ميكننا �أن ِّ
ّ
نتطلع �إليه مع ال�سلطات اللبنانية.
ما
التقيت وزير الزراعة م��را ًرا ملناق�شة
لقد
ُ
اال�ستثمارات املحتملة� ،سواء من جانب
�شركات �أ�سرتالية يف لبنان �أو لبنانية
يف �أ�سرتاليا .فهذا مهم لبناء العالقات
وتطويرها على �أ�سا�س تبادل الأفكار

والتدريب واملعرفة.

اللبنانيون يف �أ�سرتاليا

• بد�أت هجرة اللبنان ّيني �إىل �أ�سرتاليا يف �أواخر
القرن التا�سع ع�شر وتوا�صلت خالل مراحل
خمتلفة من القرن الع�شرين .كيف تنظرون
�إىل اجلالية اللبنانية يف بالدكم؟
 اجل��ال��ي��ة الأ���س�ترال��ي��ة -اللبنانيةومتنوعة .وقد و�صل أ� ّول لبناين
عريقة
ِّ
��ام��ا ،ما يعني
�إىل �أ�سرتاليا منذ  150ع ً
� ّأن ال��وج��ود اللبناين يف �أ�سرتاليا قدمي
العهد ويعود �إىل فرتة طويلة من الزمن.

واجلالية اللبنانية ممُ َّثلة �أف�ضل متثيل
ِّ
كلها ،من
يف القطاعات وامل��ج��االت
التعليم �إىل الأعمال فالطب والريا�ضة
املتعددة يف
والثقافة ولها �إ�سهاماتها
ِّ
املجتمع الأ�سرتايل ،وقد �ساعدت يف بناء
�أ�سرتاليا التي نعرفها اليوم.
ومن الأ�سماء البارزة التي كانت خري
ِّ
ممثل للجالية اللبنانية الأ�سرتالية،
�أذك��ر م��اري ب�شري التي تبو�أت من�صب
حاكمة والية نيو �ساوث ويلز لأربعة ع�شر
عاما حتى العام  ،2014لتكون بذلك �أ ّول
ً
ً
من تبو�أ هذا املن�صب لهذه الفرتة .كما
�أذكر مايكل �شيخا مد ّرب فريق واالبيز
يف بطولة الركبي الوطنية ،والربوف�سورة
فاديا غ�صني التي فازت للتو بجائزة �إمر�أة
العام  2016يف والية نيو �ساوث ويلز عن
عملها يف �إطالق امل�ؤ�س�سة الأ�سرتالية-
تقدم منحا للطالب.
اللبنانية التي ِّ
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مقابلة
عينة ع��ن �أمثلة �أخ��رى
ه��ذه جم��رد ّ
أ�سرتاليني عادت
لبنانيني� -
�ساطعة من
ّ
ّ
خدماتهم ملجتمعهم مبنافع على
بلدينا.

م�ساعدات للجي�ش اللبناين

• بف�ضل عالقات ال�صداقة والتعاون بني
بلدينا وجي�شينا ،قدمت �أ�سرتاليا م�شكورة
م�ساعدات للبنان .هل لكم �أن حتدثونا
بالتف�صيل عن هذه امل�ساعدات ،مبا يف ذلك
م�شاركة قوات �أ�سرتالية يف حفظ ال�سالم يف
جنوب لبنان ،تقدمي هبات للجي�ش اللبناين،
وتوفري فر�ص تدريب لعنا�صره يف ا�سرتاليا؟

�سررت يف كانون الثاين من العام
ُ
اجل����اري بت�سليم اجل��ي�����ش اللبناين،
وبالنيابة عن �أ�سرتاليا ،رزمة م�ساعدات
ع�سكرية قوامها قطع غيار لطوافات
من طراز  UH-1Hبقيمة ناهزت 1.6
مليون دوالر �أ�سرتايل.
من املتوقع �أن ت�ساعد قطع الغيار هذه
ِّ
أ�سا�سيا
ت�شكل ج��ز ًءا �
الطوافات ،التي
ً
من قدرة لبنان على �ضمان �أمن حدوده.
قلت إ� ّنه من املهم
ويف حفل الت�سليم،
ُ
للجندي الذي يكون يف �أو�ضاع �صعبة ويف
معركة دائمة مع الإرهابيني يف اجلانب
الآخر من احلدود� ،أن يعرف �أ ّنه ُ�سينقل
�سريعا يف حال �إ�صابته.
�إىل امل�ست�شفى
ً
وهذا ما ال يتحقق �إ ّال بوا�سطة طوافة،
وم��ن هنا ت�أتــي �أهميــة امل�ساعــدة
قدمناهــا .نحـن نفخــر بدعمنــا
التــي ّ
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اجليــ�ش وقواتــه.
ّ
�إىل ذل���ك ،ت��وف��ر ال��ع�لاق��ة الدفاعية
القائمة بني �أ�سرتاليا ولبنان ،تدريب
�ضباط من اجلي�ش اللبناين يف �أ�سرتاليا.
ففي العام  ،2015د ّرب��ت �أ�سرتاليا �أربعة
���ض��ب��اط ل��ب��ن��ان ّ��ي�ين يف جم���ال البحث
والتحليل الع�سكري و�سالمــة الطيــران
والقانــون الع�سكــري .هــذا مــع العلــم
�أ ّننــا ن�سعــى جاهديــن �إىل اقتنــا�ص � ّأي
فر�ص �أخــرى متاحــة لتبــادل املعلومــات
والتدريــب امل�شتــرك.
حاليا
وعلى نطاق �أ�شمل ،تن�شر �أ�سرتاليا
ً
 12عن�ص ًرا من قوات الدفاع الأ�سرتالية
يف ه�ضبة اجلوالن وجنوب لبنان �ضمن
قوات هيئة الأمم املتحدة ملراقبة الهدنة

احلرب العاملية الثانية ،كانت قواتنا يف
حررت بريوت و�ساهمت
عداد تلك التي ّ
يف و�ضع ٍ
حد لتورط لبنان يف احلرب ،الأمر
الذي �أف�ضى �إىل االع�تراف با�ستقالله يف
العام .1943
حتت�ضن ال�سفارة يف �أرج��ائ��ه��ا �صو ًرا
للجنود الأ�سرتاليني تعود �إىل احل��رب
العاملية الثانية .والالفت � ّأن  %99من
يج�سد التفاعل بني اجلنود
هذه ال�صور
ِّ
الأ�سرتاليني وال�شعب اللبناين والعالقة
اجل��ي��دة التي جمعتهم ،وه��ذا مهم.
أ�سرتاليني هنا والروابط
فوجود اجلنود ال
ّ
اللبنانيني ،هي التي
التي ن�سجوها مع
ّ
دفعت ك ً
رثا من �أبناء هذا الوطن �إىل
الهجرة �إىل �أ�سرتاليا يف �سنوات ما بعد

(�أنت�سو) ،ما ي� ِّؤ�شر �إىل التزامنا ال�سالم
واال�ستقــرار يف منطقــة ال�شــرق الأو�ســط.
كما نتعاون عن كثب مع لبنان
يف جماالت �أخرى ،منها الدفاع ،و�إنفاذ
القانون ،ومكافحة الإرهاب.

احلرب .وعلى هذه الأ�س�س بالذات قامت
العالقة بيننا.
كما � ّأن خط �سكة احلديد بني بريوت
موجودا مع أ� ّنه
وطرابل�س ال��ذي ما زال
ً
ُمهمل ،قد بنته القوات الأ�سرتالية .هذا
دليل �آخر على � ّأن �صدى هذه الروابط ال
يزال يدوي ويرتدد يف �أيامنا هذه.
و�إىل اجلي�ش اللبناين� ،أقول :زيارتي �إىل
مكاتب اجلي�ش وجنوده الذين يحمون
لبنان ترتك ّ
طيبا .فعمل اجلنود
يف �أث ًرا
ً
املرابطني على احل��دود يف حماية لبنان
ينعك�س على �أ�سرتاليا وعلى مواطنيها
يف هذا البلد .فمن خالل حمايتكم
لبنان� ،أنتم حتمون املنطقة و�أ�سرتاليا
ملا لهــا مــن مواطنــني هنــا .وهـذا ما
نثمنه و�سن�ستمــر يف دعــم اجليــ�ش
ِّ
اللبنانــي.

التفاعل بني �أ�سرتاليا ولبنان

• هل من كلمة �أخرية حتبون توجيهها
عموما و�إىل اجلي�ش اللبناين
�إىل اللبنانيني
ً
خ�صو�صً ا؟
 �أو ُّد بداية الإ���ش��ارة �إىل � ّأن العالقةال��دف��اع��ي��ة ال��ت��ي بنتها �أ���س�ترال��ي��ا مع
اجلي�ش اللبناين يف املا�ضي ،هي التي
مهدت الأر�ضية للعالقة الأ�شمل التي
ّ
تربط بلدينا اليوم .قليلون يعرفون � ّأن
انخراطنا الع�سكري يف لبنان يعود �إىل
احلربني العامليتني الأوىل والثانية .ففي

منا�سبة
�إعداد:
ندين البلعة خري الله

تخريج دورات
يف الدبلوما�سية
والعالقات
الدولية
يف كلية ف�ؤاد
�شهاب للقيادة
والأركان
�أقامت �أكادميية الدرا�سات العليا
الدبلوما�سية والعالقات الدولية،
للمتخرجني
حفل ت�سليم �شهادات
ّ
الذين �أنهوا دورات لديها خالل
���ش��ه� َ�ري ت�شرين
الثاين  2015وكانون
الثاين  ،2016وذلك
يف كلية ف�ؤاد �شهاب
للقيادة والأركان.
ت���ر�أ����س احلفل
ممثل قائد اجلي�ش
العميد الركن علي ّ
مكه قائد
الكلية ،وح�ضره مدير التعليم
العميد الركن دريد زهر الدين،
ورئي�س ق�سم تعليم ال�ضباط يف
اجلي�ش العميد الركن البحري
ج���وزف غ�����ض��ب��ان ،ورئي�س
الأكادميية ال�سفري �سمري ال�ضاهر،
�إ�ضافة �إىل ع��دد من ال�سفراء
املتخرجني
واملدن ّيني وال�ضباط
ّ
من اجلي�ش وقوى الأمن الداخلي
وقوى الأمن العام.
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كلمة ترحيبية

افتتاحا ،ث��م �ألقى
الن�شيد الوطني
ً
مكه كلمة ترحيبية
العميد الركن ّ
وعرفهم بكلية القيادة
باحل�ضور
ّ
والأركان ك�أعلى م�ؤ�س�سة تعليمية
ثقافية يف اجلي�ش ،ومبثابة جامعة
ع�سكرية تتعاون مع اجلامعات
امل��رم��وق��ة وع��ل��ى ر�أ���س��ه��ا اجلامعة
اللبنانية ،ومع جامعات وكليات
الأرك��ان العالية لدى جيو�ش الدول
ال�شقيقة وال�صديقة.
حتدث عن املهمات الأ�سا�سية
كذلك ّ
ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ه���ذه ال��ك��ل��ي��ة من
�إع��داد ال�ضباط القادة يف اجلي�ش وباقي
الأج��ه��زة الأمنية و�صقل مهاراتهم،
وتطوير طريقة تفكري ال�ضباط وتفعيل
قدراتهم على البحث والتحليل املنطقي
والعلمي ،وعلى املناف�سة الهادفة� ،إ�ضافة
�إىل تقومي قدرات ال�ضباط القادة لإبراز
أهليتهم لال�ضطالع بامل�س�ؤوليات
� ّ
مكه �إىل
امل�ستقبلية.
وتطرق العميد ّ
ّ
ّ
التعاون الع�سكري املدين الذي يتجلى

يف الكلية من خالل ك��ادر تعليمي
ع�سكري ومدين عايل امل�ستوى.

حت ّية �إجالل

ب��ع��ده��ا �أل��ق��ى رئ��ي�����س الأك��ادمي��ي��ة
ّ
ا�ستهلها بتحية �إجالل لقائد
كلمة
اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي ،ال��ذي
وجه للأكادميية ر�سالة م� ّؤثرة �صادرة
ّ
أهميتها
«ع��ن رج��ل عظيم ع��رف � ّ
دفاعا عن
وعملها املجاين من القلب
ً
عرف
لبنان وا�ستقالله و�سيادته» .كما ّ
م�ستعيدا
أكادميية وبن�شاطاتها
بال
ً
ّ
ن�ش�أتها يف العام  ،2001حني ت� ّأ�س�ست
ب��ال��ت��ع��اون م��ع الأك��ادمي��ي��ة الدولية
الدبلوما�سية يف باري�س ،ثم انتق َلت �إىل
لبنان حيث بد�أت بتعليم مبادئ الأمم
املتحدة وحقوق الإن�سان يف دورات دعت
قيادة اجلي�ش والقيادات الأمنية الأخرى
للم�شاركة فيها.
ً
ق��ائ�لا :الأك��ادمي��ي��ة ع�ضو
وت��اب��ع
يف International Forum for
ي�ضم
 Diplomatic Trainingال��ذي
ّ

الأكادميية ،وقد كان على
ر�أ�سهم ه��ذه ال�سنة العميد
مكه.
الركن ّ

ال�شهادات والدروع

ح��واىل � 70أك��ادمي��ي��ة دبلوما�سية يف
خرجنا حواىل 1750
العامل .حتى الآن ّ
�شخ�صا م��ن خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات،
ً
ونتميز عن باقي الأكادمييات ب�أننا
ّ
�أدخلنا Institut International du
 ،Protocol et du savoir vivreوهو

غري موجود يف �أي دولة �أخرى يف العامل.
واخ��ت��ت��م ال�سفري ال�����ض��اه��ر كلمته
امل�شرف من
معبا عن فخره بالتقومي
رّ ً
ّ
القيادات الأمنية ،وع�ّب�رّ عن تقديره
للم�ستوى الثقايف الذي يتمتّ ع به ال�ضباط
القادة الذين يتابعون هذه ال��دورات يف

ب���ع���ده���ا دع������ا رئ��ي�����س
الأك���ادمي���ي���ة امل��ت��خ ّ��رج�ين
ّ
وق��دم
لت�سلم �شهاداتهم،
ّ
�شهادة تقدير ملدير التعليم
ودرع�������ا ت��ق��دي��ري��ة لكل
ً
م��ن ق��ائ��د كلية ال��ق��ي��ادة
والأرك���ان و�ضباط القيادة،
املميز
���ش��اك�� ًرا ح�ضورهم
ّ
وم�شاركتهم الدائمة.
قدم العميد الركن
وب��دوره ّ
مكه درع الكلية لل�سفري
ّ
متمنيا دوام التعاون
ال�ضاهر ،و�شكره
ً
ومزيدا من بذل اجلهود يف تثقيف نخبة
ً
املجتمع اللبناين امل��دين والع�سكري.
وان��ت��ق��ل اجل��م��ي��ع ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف
كوكتيل للمنا�سبة.
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تفاعل
وتعاون

بعثة التعاون الفرن�سي مع القوات امل�س ّلحة اللبنانية بح ّلة جديدة!
املقدم
ها هي �آفاق جديدة تفتح مب�ساعدة الفريق اجلديد بقيادة ّ
فابيان تاباريل يف الكلية احلرب ّية يف الفيا�ضية ،وذلك انطال ًقا من
بعثة التعاون الع�سكري يف ال�سفارة الفرن�سية ومدير ّية التعاون
الأمني والدفاعي ،والتي مت دعمها باخت�صا�صي يف تعليم «اللغة
الفرن�سية» �أر�سلته وزارة اخلارجية الفرن�سية.
ويرتكز عمل البعثة املذكورة على تعليم اللغة الفرن�سية
لل�ضباط امل�ستقبليني وللرتباء يف اجلي�ش اللبناين ،وقوى الأمن
تقدموا لتقدمي
الداخلي والأمن العام ،واجلمارك اللبنانية .كرث ّ

مراكز تعليم اللغة الفرن�سية
الإثني ع�شر

تتوزع هذه املراكز على عدد من
الثكنات الع�سكرية .يف �سنة ،2015
ً
تلميذا م��ن القوى
دخ��ل نحو 450
ّ
امل�سلحة اللبنانية �إىل هذه املراكز،
�سيما يف مع�سكر عرمان ،اللواء
ال ّ
اللوج�ستي -كفر�شيما ،مدر�سة
ال�صحة الع�سكرية -ب��دارو ،معهد
التعليم ،مدر�ستي ال��ق��وات اجلوية
والبحرية ،وموقع �صور.

خمترب اللغة الفرن�سية يف الكلية
احلربية ،امل�شروع امل�ستقبلي الأكيد

�إن مدير ّية التعاون الأمني والدفاعي
جتدد وتبني قاعات للدرو�س
تطور،
ّ
ّ
ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ي�����ش اللبناين
وبف�ضل �شراكة ملحوظة مع �سفارة
فرن�سا و���ش��رك��ة «ت��وت��ال» .هناك
خمترب متطور للغة وجمهز ب�أجهزة
معلوماتية م��ا يتيح العمل على
ت��ط��وي��ر امل�����س��ت��وى ال�شفهي للفهم
وال��ت��ع��ب�ير .ك��م��ا ���س��ي��ت��م جتهيز
ال��ق��اع��ات امل���وزع���ة ع��ل��ى جميع
امل��ن��اط��ق ب��خ��دم��ة �إن�ترن��ت تكون
بت�صرف الأ�ساتذة املد ّربني .ومبوجب
ّ
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االمتحانات الع�سكرية يف اللغة الفرن�سية ،كما ّ
مت �إر�ســال متدربني
�إىل فرن�ســا.
يتكون فريق التعليم من �أ�ساتذة مدنيني من املعهد الثقايف
ّ
مدربني ع�سكريني �أكملوا تعليمهم يف املعهد
الفرن�سي �إ�ضافة �إىل ّ
ّ
وي�شكل
الفرن�سي على نفقة مدير ّية التعاون الأمني والدفاعي.
املتدرب باللغة الفرن�سية ج�سر عبور بني املعهد الفرن�سي وبعثة
ّ
تعليم اللغة الفرن�سية للقوى امل�سلحة اللبنانية ،وهو يقوم مبهمته
ب�إ�سم املعاون الع�سكري.

ّ
كل من:
�سيتم و�صل
هذه اخلدمة
ّ
ّ
الكلية ،مدر�سة الرتباء واملراكز
الإثني ع�شر ب�شبكة واح��دة .كما
متّ ت�أمني قاعدة بيانات �آمنة من
نوع كالود  ،Cloudليتاح للأ�ساتذة
كم
وال��ط�لاب ال��و���ص��ول �إىل �أك�بر
ّ
من امل�صادر �أينما وجدوا ويف �أي وقتٍ
الكتيبات،
وذلك بوا�سطة الإنرتنت:
ّ
الفيديوهات ،الت�سجيالت امل�سموعة
�إ�ضافة �إىل العالمات...

م�سابقة اللغة والثقافة الفرن�سيتني

� ّأم����ا م�سابقة «ال��ل��غ��ة والثقافة
ف�سيتم تنظيمها يف
الفرن�سيتني»
ّ
�أيار من العام  !2016وهي ترتكز على
جمموعة �أ�سئلة ع�سكرية وثقافية
ّ
كل
باللغة الفرن�سية ،تر�سل �إىل
وحدات اجلي�ش اللبناين .ال ترتددوا يف
امل�شاركة بها! � ّأما اجلوائز فتت�ضمن
تذكرة �سفر ذها ًبا و�إيا ًبا �إىل فرن�سا،
ريا من الهدايا
حوا�سيب وعد ًدا كب ً
�سينالها الأوائ��ل .هذا بالإ�ضافة �إىل
حفل كوكتيل كبري لت�سليم
اجلوائز يف ح�ضور ممثلني عن اجلي�ش
و�سفارة فرن�سا.
جليا :بعثة التعاون
�أ�صبح الأم��ر
ً

دائ��م��ا �إىل
الفرن�سية ه��ي الأق����رب
ً
ح���د �أ ّن��ه��ا
اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين� ،إىل
ّ
ترافق الع�سكريني خالل تدريبهم
اجلبلـي.

يدا بيد مع املعهد الفرن�سي
العمل ً

� ّإن ب��ع��ث��ة ال��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة يف
اجلي�ش اللبناين مرتبطة بامل�شروع
الفرنكوفوين العام يف لبنان ،وهي
بالتايل تعمل بال�شراكة مع املعهد
الفرن�سي من منظور تعا�ضدي .وتتيح
هذه ال�شراكة تناغم عمل الأ�ساتذة
وتن�سيقه وك��ذل��ك و���ض��ع ال�برام��ج
واالمتحانات و�إدارت��ه��ا .يف الواقع،
�إن املعهد الفرن�سي هو امل�س�ؤول عن
�إعداد املدربني الفرن�سيني يف اجلي�ش
�سيتم بالتايل �إع���داد 15
اللبناين.
ّ
�أ���س��ت��ا ًذا ع�سكر ًيا ،وذل���ك بف�ضل
�صندوق التكافل الأول��وي  FSPالذي
يحتوي على مليون يورو ل�صالح تطوير
اللغة الفرن�سية يف الإدارات اللبنانية.
ويذهب املعهد الفرن�سي �إىل �أبعد من
�سيقدم يف العام 2016
ذلك ،مبا �أ ّنه
ّ
رحلة من بريوت �إىل باري�س (ذها ًبا
و�إيا ًبا) لأف�ضل تلميذ باللغة الفرن�سية
يف الأكادميية احلربية.

La mission de coopération Française
auprès des Forces Armées Libanaises
prend un nouveau souffle!
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.

Les 12 Centres de français

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.

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.

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 laboratoire à
l’Académie, résolument
tourné vers l’avenir

Le jeu du français

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 Sousofficiers et les 12 centres seront mis
en réseau grâce à cette connexion.
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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.

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

تفاعل
وتعاون
�أهمية
تع ّلم اللغة الفرن�سية
مل يعد ج��ائ��زًا ونحن يف القرن
 ويف ظل االنفتاح،الواحد والع�شرين
احل�����ض��اري وال��ث��ق��ايف وم��ن خالل
 �أن يكون،عاملية و�سائل التوا�صل
، و�أ ًيا كانت رتبته،بني عنا�صرنا
.من ال يتقن �سوى لغة واحدة
ّ لقد �أ�صبح مو�ضوع
تعلم لغات
 ال،�أجنبية من الأ�سا�سيات يف حياتنا الع�سكرية
�سيما يف ظل وجود وحدات �أجنبية �صديقة على
�أر�ضنا من خالل قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف
 وعرب التوا�صل الع�سكري املختلف (دورات،لبنان
 اجتماعات وتدريب، ندوات، م�ؤمترات،يف اخلارج
، ا�ستقبال وف��ود،م�شرتك يف الداخل واخل���ارج
 كل هذه الن�شاطات،)....ا�ستقدام فرق تدريب
حتتم تطوير قدراتنا اللغوية لزيادة �أوا�صر التوا�صل
.والتعاون مع اجليو�ش ال�صديقة
،من هنا �سعت مديرية التعليم يف اجلي�ش
 لتقدمي جميع امل�ستلزمات،دائما
وهي ت�سعى
ً
ّ
والت�سهيالت لتعلم اللغات الأجنبية (افتتاح
خمتربات ومراكز تدريب لغة يف العديد من
 التعاون مع،املواقع والثكنات الع�سكرية
املراكز الثقافية الأجنبية الفتتاح دورات لغات
للع�سكريني م��ن خمتلف ال��رت��ب ولتدريب
 �إنتداب،ع�سكريني متفوقني كمدربي لغات
 وبالتايل،)...ع�سكريني ملتابعة دورات يف اخلارج
مل يبق �سوى امل��ب��ادرة الفردية م��ن قبل كل
عن�صر لتطوير قدراته الذاتية من خالل التقدم
.وامل�شاركة
 تعترب اللغة الفرن�سية اللغة الأم،ويف هذا الإطار
لباقي اللغات الالتينية وحجر الأ�سا�س لالنطالق
ّ �إىل
 من هنا كانت م�سابقة،تعلم لغات �أخرى
الثقافة واللغة الفرن�سية التي جتريها قيادة
اجلي�ش كل عام ويتخللها تقدمي جوائز عديدة
.ومتنوعة للم�شاركني املجلني
العميد الركن دريد زهر الدين
مدير التعليم
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جي�شنا
�إعداد:
نينا عقل خليل

تخريج الدورة اخلام�سة والأربعني
لقائد كتيبة
�أقيم يف ّ
كلية ف�ؤاد �شهاب
للقيادة والأرك���ان احتفال
ت��خ��ري��ج ال�����دورة اخل��ام�����س��ة
والأرب���ع�ي�ن ل��ق��ائ��د كتيبة،
تر�أ�سه العميد الركن علي
اً
ّ
ممثل
الكلية
مكة قائد
ّ
ق��ائ��د اجلي�ش ال��ع��م��اد جان
قهوجي ،وح�ضره �ضباط من
قيادة اجلي�ش ومن الوحدات
ّ
امل�ستقلة،
الكربى والأف��واج
وقائد معهد امل�شاة يف القوات
ّ
امل�سلحة ال�سودانية اللواء ن�صر
الدين عبد القيوم ،واملد ّربون
والأ�ساتذة واملحا�ضرون.

ا�ستهل االحتفال بالن�شيد
ثم تُليت
الوطني اللبناينّ ،
مذكرة النتيجة النهائية
ل���ل���دورة ،ف�لائ��ح��ة ال�����ش��رف
وتهنئة طليع الدورة وال�ضباط
املميزين.
ّ
وق��ب��ل ت�سليم ال�شهادات
وت��ب��ادل ال����دروع ب�ين طليع
الدورة الرائد ربيع هالل وقائد
ّ
توجه ممثل قائد
الكليةّ ،
املتخرجني
اجلي�ش �إىل ال�ضباط
ّ
بكلمة قال فيها:
املتخرجون
�أ ّيها ال�ضباط
ّ
ي�شرفني �أن �أقف �أمامكم
ّ

التخرج
اليوم يف رعاية احتفال
ّ
�ث�ًل� ح�����ض��رة قائد
ه���ذا ،مم� اً
اجلي�ش العماد جان قهوجي،
جميعا يف
أرح�����ب ب��ك��م
ً
و� ّ
ّ
�أح�ضان هذه الكلية ،با�سمي
اً
وا�سم �ضباطها ،ف� اً
و�سهل
أهل
بكم يف قلب ه��ذا ال�صرح
العلمي الع�سكري ال�شامخ
أخ�ص �سعادة
يف �شرقنا العربي و� ّ
�سفري جمهورية ال�����س��ودان
ال�شقيقة ،احلا�ضر بيننا ف�أنتم
يف بيتكم.
و�إذ �أ�شار �إىل العمل ال��د�ؤوب
�شدد
ال��ذي قام به املتد ّربونّ ،
على �أهمية التدريب والتعليم
الع�سكري ال��ع��ايل ك�أحد
ال��ق��وة يف � ّأي
�أه���م عنا�صر
ّ
ربا
جي�ش من اجليو�ش ،معت ً
�أن��ه املعيار الأ�سا�سي لتحديد
م�ستواه القتايل وجهوزيته
العمالنية .وقال :لهذه الغاية،
ت���واظ���ب ال��ق��ي��ادة بجميع
�أركانها و�أجهزتها ،على
توفري الإمكانات والو�سائل
ّ
للكلية التي بدورها
الالزمة
ّ
ت�ستجيب خل��ط��ة التعليم
املقررة �سنو ًيا ،بالتعاون مع
ّ
مديرية التعليم يف �أرك��ان
ً
باذلة
اجلي�ش للعمليات،
�أق�صى اجلهود لتزويد ال�ضباط
املتد ّربني املعارف الع�سكرية
والثقافية الالزمة .ودورتكم
مرة �ضابطني
اليوم
ّ
ت�ضم لأ ّول ّ
ّ
من القوات امل�سلحة ال�سودانية
ّ
جد
ال�شقيقة ،عمال
بكل ّ
ون�شاط �إىل جانب زمالئهما
من �ضباط اجلي�ش اللبناين،
بحيث ا�ستطاعا حتقيق
مميزة ،هي بالت�أكيد
نتائج
ّ
على م�ستوى ثقة البلد ال ّأم
ّ
امل�سلحة.
وقواته
جها
وق��ب��ل �أن يختم
متو ً
ّ

املتخرجني،
بالتهنئة �إىل
ّ
� اً
آمل لهم كل اخلري والتوفيق
يف وظائفهم املقبلة ،ق��ال:
�ن
«ك��ون��وا ع��ن��د ح�سن ظ� ّ
اً
رج��ال �أ�شداء
اجلي�ش بكم
ب����الإرادة واالل��ت��زام واملعرفة،
�أوف���ي���اء للق�سم وال��ر���س��ال��ة،
ّ
ٍ
تفان و�إخال�ص
بكل
عاملني
يف �سبيل رفعة جي�شكم الذي
ّ
انفك يبذل الت�ضحيات
ما
دفاعا عن الوطن،
اجل�سام
ً
تعبا و�سه ًرا� ،شهداء وجرحى
ً
�أبطال يروون بدمهم الطاهر
تراب هذا الوطن الغايل».
وختاما ،د ّون العميد الركن
ً
�ك��ة كلمة يف ال�سجل
م� ّ
ُ
ال��ذه��ب��ي ،و�أخ�����ذت ال�����ص��ورة
التذكارية ،ثم ُدعي احل�ضور
�إىل حفل كوكتيل �أقيم يف
ّ
الكلية.
مق�صف
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جي�شنا
منطقة اجلنوب
كرمت
ّ
اجلرنال بورتوالنو

ك��رم��ت ق��ي��ادة منطقة
ّ
اجل��ن��وب قائد ق��وات الأمم
امل��ت��ح��دة امل���ؤق��ت��ة اجل�ن�رال
ل��وت�����ش��ي��ان��و ب���ورت���والن���و ،يف
احتفال �أقيم يف مطعم «�شواطينا» يف �صور ،وذلك تقدي ًرا
جلهوده املبذولة يف حفظ اال�ستقرار و�ضبط الو�ضع على احلدود
اجلنوبية بالتعاون مع اجلي�ش اللبناين.
ح�ضر احلفل قائد املنطقة بالوكالة العميد الركن فرن�سوا
�شاهني ،وعدد من كبار ال�ضباط وفعاليات دينية ومدنية �إىل
عدد من �ضباط الـ«يونيفيل».
بعد الن�شيد الوطني اللبناين� ،ألقى العميد الركن �شاهني
كلمة �شكر فيها اجلرنال بورتوالنو و�ضباط القوات الدولية
و�أفرادها ،على جهودهم املبذولة وتعاونهم الوثيق مع اجلي�ش
قدم
اللبناين يف �سبيل توطيد م�سرية الأمن واال�ستقرار ،كما ّ
درعا تقديرية.
للمكرم ً
ّ

املالزم �أول البحري ال�ص ّياح
�أو ًال يف �أمريكا

تفخر امل� ّؤ�س�سة الع�سكرية ب�ضباطها وع�سكرييها الذين
ّ
امل�شرفة يف الداخل واخلارج،
دائما الإجنازات والنتائج
يحققون ً
ّ
ال�صياح
ومن هذه الإجنازات ت�صنيف املالزم �أول البحري �إيلي
ّ
�أوالً يف دورة قتال الزوارق واملداهمة البحرية يف �أمريكا.
ال�����ص��ي��اح ه����ذه ال������دورة يف م��در���س��ة
ت��اب��ع امل��ل��ازم �أول
ّ
NAVSCIATTS- Naval Small Craft Instruction
 ،And Technical Training Schoolالتابعة لقيادة القوات
اخلا�صة الأمريكية يف والية مي�سي�سيبي� ،إىل جانب �سبعة
�ضباط �أجانب (من ال�سعودية ،وجامايكا ،وبيليز ،ومدغ�شقر،
38
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و�أوغندا وباربادو�س) ،وذلك
بني  2016/1/15و.2016/3/11
ح��از يف نهاية ه��ذه ال���دورة،
ودرع���ا تقديرية من
و�ساما
ً
ً
ق��ائ��د امل��در���س��ة� ،إىل تهنئة
من ال�سفارة الأمريكية يف
لبنان.
ت�ضمنت ال����دورة ت��دري��ب��ات
ّ

ن������ظ������ري������ة
وع���م���ل���ي���ة،
ع��ل��ى ق��ي��ادة
زوارق القتال
ومناورات تكتية بوا�سطة هذه ال��زوارق ،كما متّ الرتكيز
على متارين املداهمة واالعرتا�ض البحري VBSS- Visit
 Board Search and SeizureوMIO- Maritime
مدتها 18
 ،Interdiction Operationواختتمت مبناورة ّ
�ساعة متوا�صلة.

ملحقون ع�سكريون عرب و�أجانب
يف مدر�سة التزلج
ق��ام عميد راب��ط��ة امللحقني الع�سكريني العرب
والأجانب املعتمدين يف لبنان العميد �أندريا�س ميمبور،
يرافقه امللحقون الع�سكريون ،بزيارة �إىل مدر�سة التزلج،
وذلك يف �إطار برنامج الن�شاطات الدورية
التي تنفّ ذها الرابطة.
تخلل الزيارة ،لقاء مع قائد املدر�سة
حمود يف ح�ضور عدد من
العميد خالد ّ
ال�ضباط ،كما كانت جولة اطالعية
تعرف خاللها الوفد الزائر �إىل مهمات
ّ
املدر�سة ون�شاطاتها ،قبل �أن ميار�س
بع�ض الأع�ضاء مع عقيالتهم ريا�ضة
التزلج.
ويف نادي ال�ضباط� ،أقيمت على �شرف
الوفد م�أدبتا فطور وغداء يف ح�ضور عدد
من ال�ضباط.
اً
ممثل
يف ح�ضور العميد الركن البحري ماجد علوان قائد القوات البحرية بالوكالة
BARASSO
وقوات الأمم املتحدة
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي� ،إىل جانب عدد من �ضباط اجلي�ش ّ
مكرمة
تغادر ّ
امل�ؤقتة� ،أقيم يف النادي الع�سكري املركزي  -بريوت ،حفل غداء تكرميي لقائد ال�سفينة
احلربية الربازيلية  BARASSOاملقدم البحري CDR Alexandre Amendoeira
نهائيا.
 Nunesوم�ساعده املقدم البحري  ،DCR Marecelo Chagas De Limaوذلك مبنا�سبة مغادرة ال�سفينة لبنان
ً
ّ
الف�ضية ،واملقدم البحري De Lima
تخلل االحتفال تقليد املقدم البحري  Nunesو�سام التقدير الع�سكري من الدرجة
ّ
درع الأمم املتحدة.
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جي�شنا
هبة فنلندية للجي�ش
�أقيم يف ثكنة بنوا بركات يف �صور،
احتفال مبنا�سبة ّ
كمية
ت�سلم اجلي�ش
ّ
مقدمة
من التجهيزات اللوج�ستية،
ّ
هبة من الكتيبة الفنلندية العاملة
يف �إطار القوات الدولية .ح�ضر االحتفال،
ال�سفري الفنلندي ال�سيد ،Matti Lassila
والعميد الركن �شربل �أبو خليل قائد
اً
ممثل قائد
قطاع جنوب الليطاين
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وم�ساعد
قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة العميد
� ،Sandeep Bajaijإىل جانب عدد
املدعوين .وقد تال العميد الركن
من
ّ
�أبو خليل كتاب �شكر با�سم العماد
قائد اجلي�ش ّ
و�سلمه �إىل قائد الكتيبة
الفنلندية املقدم .Kari Kaakinin

الوحدة الكورية العاملة يف اجلنوب
ج���رى يف ق���ي���ادة ق��ط��اع ج��ن��وب
كورية
أخرى
�
...و
العقيد � ،Sik Kim Sangإىل جانب
كمية
الليطاين � -صور ،ت�سليم
ّ
ع��دد من �ضباط اجلي�ش وال��ق� ّ�وات
م��ن جت��ه��ي��زات ال��ب��ن��اء املختلفة
الدولية .ويف اخلتام تال العميد الركن �أبو خليل كتاب
قدمتها الوحدة الكورية للجي�ش اللبناين.
ّ
ّ
قدم
وح�ضر عملية الت�سليم العميد الركن �شربل �أبو خليل �شكر با�سم قائد اجلي�ش و�سلمه للعقيد  ،Sikكما ّ
اً
ممثل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،وقائد له درع اجلي�ش التذكاري.
قائد القطاع
40
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مناورة قتالية يف حقل رماية حامات
يف ح�ضور قائد مدر�سة القوات اخلا�صة العقيد الركن فادي
خمول وعدد من ال�ضباط وفريقي التدريب الأمريكي والربيطاين
يف املدر�سة ،نفّ ذت وح��دات من ل��واءي امل�شاة الثاين والعا�شر،
وفوجي املد ّرعات الأول واملدفعية الثاين والقوات اجلوية والبحرية،
ووحدة متد ّربة من املديرية العامة للأمن العام ،مناورة قتالية
احلية.
بالذخرية
ّ

ُنفّ ذت املناورة التي حتاكي الق�ضاء على جمموعة �إرهابية
مبنية ،يف حامات ،وق��د ا�ستخدمت
متح�صنة يف �أماكن
ّ
ّ
خاللها رمايات بالطوافات والأ�سلحة اخلفيفة واملتو�سطة،
بالإ�ضافة �إىل تفجري عبوات نا�سفة لفتح ثغرات .كما �شملت
جوي
عمليات دعم بحري من ال�شاطئ بوا�سطة الزوارق ،ودعم ّ
و�إنزال و�إخالء جرحى من حقل املعركة بوا�سطة الطوافات.

ال��واح��د املتما�سك ،ما هو � اّإل نتيجة
احتفلت مدر�سة القوات اخلا�صة يف
قتالية
فنون
...ودورات
ّ
ك��ل ع� ٍضو ف��ي��ه ،وتكامل
ل�سالمة
حامات ،بتخريج ع�سكريني تابعوا
�أدوار جميع الأع�ضاء للإبقاء على هذا
دورات فنون قتالية (�سجال ،كايل
�سليما معافى».
مقت�ضبة وجوجيت�سو) ،ب�إ�شراف مد ّربني ع�سكريني ومدنيني .اجل�سم
ً
وتابع اً
قائل« :يف الوقت الذي �أ�صبحتم فيه �أكرث مهار ًة ومرونةً
تر�أ�س االحتفال العميد الركن مارون احلتي نائب رئي�س
اً
ممثل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وقو ًة على مواجهة م�صاعب القتال ومفاج�آته الكثرية ،ال
الأركان للتخطيط
دائما بني
وح�ضره عدد من كبار ال�ضباط يف اجلي�ش والأجهزة الأمنية ،تن�سوا يف معر�ض قيامكم بالواجب� ،أن تقرنوا
ً
ّ
يتطلب منكم الكثري من احلما�سة
ورئي�س فريق تدريب القوات اخلا�صة يف ال�سفارة الأمريكية اجلانب العمالين الذي
ّ
وفرق التدريب الأمريكية ،الربيطانية والإيطالية ،و�ضباط وال�شجاعة والإقدام ،واجلانب املعنوي – الإن�ساين ،الذي يتطلب
ّ
والتقيد ال�صارم
التحلي ب�أ�صول املناقبية واالن�ضباط
منكم
ومدعوون.
عرب و�أجانب ،ومد ّربون من نوادي ريا�ضية مدنية
ّ
ّ
العميد الركن احلتي ،وبعد تقدمي درع لكل من طليع بالقوانني والأنظمة ،والتعاطي مع �أبناء �شعبكم مبنتهى
املحبة والت�ضامن ،التي طاملا
والتجرد ،وبروح
دورات الفنون القتالية� ،ألقى كلمة ن� ّ�وه فيها مب�ستوى امل�س�ؤولية والوعي
ّ
ّ
متيز بها �أفراد عائلتكم الوطنية الكربى».
ت�شكل
الدورات وجهود املد ّربني ،الفتً ا �إىل �أن هذه الدورات
ّ
ّ
��دم ق��ائ��د امل��در���س��ة
جت��رب��ة ن��اج��ح��ة ،وان��ط�لاق��ة
ب����دوره ،ق� ّ
العقيد ال��رك��ن ف��ادي خمول
واعدة ملوا�صلة هذا النوع من
اً
دروع����ا تقديرية لكل من:
م�ستقبل.
التدريب
ً
رئ��ي�����س االحت������اد ال��ل��ب��ن��اين
ومم��ا ق��ال��هّ �« :إن التدريب
ل�ل�إي��ك��ي��دو ال�سيد ب���ول �أب��و
ال��ت��خ�����ص�����ص��ي االح���ت��رايف هو
رج��ي��ل��ي� ،أم�ي�ن ���س��ر االحت���اد
ال�سمة الأوىل لنجاح الوحدات
اللبناين للكاراتيه ال�سيد
مهماتها القتالية،
يف �أداء
ّ
عبد ال��ل��ه ���ص��ال��ح ،وامل��د ّرب�ين
�سواء كان هذا التدريب على
املدنيني حنا �أروادي وربيع �أبو
امل�ستوى الفردي �أو على م�ستوى
دي���اب وامل���ؤه��ل �أول �إبراهيم
الفريق ،فكفاءة ك� ّ�ل ف��ر ٍد
ّ
متمثلة مبا ميتلكه
الألطي.
منكم
واختتم االحتفال بت�سليم
من معارف ع�سكرية وفنون
ٍ
املتخرجني ال�شهادات وتقدمي
��ارات
ق���ت���ال ،وق�����درات وم���ه�
ّ
ع���رو����ض ف��نّ ��ي��ة ق��ت��ال��ي��ة من
املح�صلة
ج�سد ّية ،ت�سهم يف
ّ
املدنية والعنا�صر
قبل النوادي
�إىل ح��� ٍّد ك��ب�ير يف حتقيق
ّ
املتخرجني.
ك��ف��اءة ال��ف��ري��ق ،فاجل�سم
ّ
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جي�شنا
الكني�سة املعمدانية
تكرم �أبناء
الإجنيلية ّ
الع�سكريني ال�شهداء

برعاية قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ،ممثالً بالعميد
ويل�سون جنيم� ،أقيم احتفال تكرميي لعائالت الع�سكريني
ال�شهداء التابعني ملناطق البقاع ،بريوت ،اجلنوب وجبل لبنان،
وذلك بدعوة من الكني�سة املعمدانية الإجنيلية – كفرحبو.
ا�ستهل االحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين ،ثم �ألقيت
كلمات �أ���ش��ادت بت�ضحيات �شهداء اجلي�ش وعائالتهم،
ّ
وتخللته ن�شاطات ترفيهية وتقدمي هدايا.
وللمنا�سبة �ألقى العميد ويل�سون جنيم كلمة قال فيها:
طيبة من الكني�سة املعمدانية الإجنيلية – كفرحبو
«مببادرة ّ
عودتنا على ت�ضامنها مع اجلي�ش ،نلتقي يف هذا احلفل
التي ّ
التكرميي لأفراد عائالت الع�سكريني ال�شهداء ،من مناطق
بريوت والبقاع وجبل لبنان واجلنوب ،بعد �أن متّ تكرمي �أفراد
عائالت ال�شهداء يف منطقة ال�شمال قبل فرتة وجيزة من قبل
هذه الكني�سة املباركة .ويف هذه املبادرة الإن�سانية والوطنية،
ت�أكيد جديد على الوفاء ل�شهداء اجلي�ش و�أف��راد عائالتهم،

واحلر�ص على متتني الأوا�صر مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وتهيئة
يدا واحدة يف �سبيل خري الوطن و�أبنائه
الإرادات املخل�صة للعمل ً
جميعا».
ً
اً
ّ
وتابع قائل�« :إننا نتطلع بكل فخ ٍر واعتزاز �إىل العالقة
القائمة بني اجلي�ش واجلمعيات الأهلية والهيئات االجتماعية
يوما بعد يوم ،والغاية
والروحية .هذه العالقة التي تزداد
ً
ات�ساعا ً
منها على وجه اخل�صو�ص ،ت�أكيد الت�ضامن مع عائالت
فمعا نواجه
ال�شهداء الذين بذلوا �أرواحهم الطاهرة فدا ًء للبنانً .
�أعباء احلياة ،ونفتح الآفاق نحو متابعة امل�سرية والإطاللة على
ومعا �أي�ضً ا ن�سعى �إىل تر�سيخ معاين ال�شهادة يف
�إ�شراقات الغدً ،
النفو�س.»...
و�أ�ضاف« :لقد انطلق �أحبا�ؤنا ال�شهداء من بيوتكم اللبنانية
املفعمة بالوطنية ،واملز ّينة ب�شتول الورد واملحبة والإباء ،وم�سريتهم
الت�شرد والزوال ،بل ّ
�سلمت راياتها �إىل الرفاق من
مل تنت ِه �إىل
ّ
اجلنود الأحياء يف املواقع وال�ساحات ،و�إىل ال�صامدين ،قاهري
احلزن والأمل ،من الأهل والأخوة والزوجات والأبناء»...

نتائج �سحب التومبوال ال�سنوي يف م�ؤ�س�سة االقت�صاد
�أعلنت م�ؤ�س�سة االقت�صاد انه �أجري بتاريخ  2016/2/12يف مركزها الرئي�س
يف بدارو� ،سحب التومبوال على �سيارة هيونداي موديل  ،2016بالإ�ضافة �إىل
ّ
وت�سلمها يف ح�ضور ال�ضباط
جوائز �أخرى ،وقد فاز املوظف علي الزين بال�سيارة
املعنيني .كذلك ّ
ت�سلم الرابحون الآخرون جوائزهم ،وكانت على النحو
الآتي:
 بندقية �صيد مع بيت  Maznum Carinaتقدمة م�ؤ�س�سة االقت�صادللمعاون �أول فادي بعلبكي.
 فرن غاز  Compomarcتقدمة م�ؤ�س�سة االقت�صاد للمعاون �أول يو�سفاملوىل.
 هاتف خلوي  SAMSUNG J7تقدمة م�ؤ�س�سة االقت�صاد للمجنّ د علير�شيد ال�ساحلي.
 �سلة متوينية بقيمة  200.000ل.ل تقدمة م�ؤ�س�سة االقت�صاد لكل منامل�ؤهل �أول وهيب معربوين وامل�ؤهل طوين حلي�س.
 ق�سيمة م�أكوالت بقيمة  75.000ل.ل تقدمة مزارع تعنايل ،لكل منالرائد الطبيب �صالح
عز ال��دي��ن ،امل�ؤهلني
ط��وين م��ك��اري ورواد
حمادة ،والرقيب �أول
علي ح�سني الأتات.
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امل�سابقة ال�سنوية
مربوك جمد ًدا
ج��وائ��ز م�سابقة «اجل��ي�����ش» ال�سنوية
ت�صل �إىل �أي��ادي الفائزين بها هذا العام،
وهم كالعادة �سبعة م�شرتكني .معظم
الذين �شاركوا جنحوا يف الإجابة ب�شكل
�صحيح ،لكن ليت جمال الربح متاح
للجميع...
يف النهاية الكلمة للقرعة ،وبنتيجتها
كان الآتي:
اجلائزة الأوىل� 300 :أل��ف ل�يرة لبنانية،
كانت من ن�صيب املعاون �أول �إيلي خاطر.
اجلائزة الثانية� 200 :ألف لرية لبنانية ،فاز
بها امل�ؤهل مروان عو�ض.
خم�س جوائز قيمة كل منها � 100ألف لرية لكل
من :امل�ؤهل �أول علي عا�صي ،امل�ؤهل �أول
طارق مكي ،اجلندي �شفيق �أبو رجيلي،
املجند ل�ؤي الأ�سعد ،وزينب علي ملك.

�شهدا�ؤنا
�إعداد:
نينا عقل خليل
ا�ست�شهد الرقيب �أول عامر يو�سف و�أ�صيب ع�سكريني بينهم �ضابط
تعر�ض دورية تابعة للجي�ش النفجار عبوة
بجروح غري خطرة� ،إثر ّ
نا�سفة يف عر�سال .و�أعلنت قيادة اجلي�ش يف بيان �صادر عنها بتاريخ
ّ � ،2016/3/24أن الدورية كانت ّ
تنفذ مهمة تفتي�ش وا�ستطالع بني
تعر�ضت النفجار
وادي عطا ووادي الأرانب يف منطقة عر�سال ،حني ّ
املتفجرة.
عبوة نا�سفة زنة نحو  30كلغ من املواد
ّ

�شهيدا
الرقيب �أول عامر يو�سف
ً
معا على دروب اخلال�ص
قيادة اجلي�شً :
مهما علت على جوانبها الأ�شواك
الت�شييع

�شيعت قيادة اجلي�ش و�أبناء بلدة برج
ّ
امللوك – مرجعيون ،الرقيب �أول عامر
تقدمه
يو�سف مب���أمت ر�سمي و�شعبي،
ّ
ممثل وزير الدفاع الوطني �سمري مقبل
وق��ائ��د اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي،
حمود.
العقيد ابراهيم ّ
ّ
ع��دة
ت��وق��ف يف
م��وك��ب الت�شييع
ّ
جتمع الأهايل ال�ستقباله
حمطات حيث ّ
اً
يف قرى املنطقة وبلداتها و�صول �إىل م�سقط
ر�أ�سه برج امللوك ،هناك كانت العائلة
التي ت� ّأملت �أن يعود ابنها ع�شية العيد
لالحتفال بالأعياد ،ف�إذا بها ت�ستقبله
مرفوعا على ال ّ
مير �أمام
�شهيدا،
ً
ً
أكف ّ
منزله لإلقاء نظرة ال��وداع .وقد �أقيمت
ال�صالة ل��راح��ة نف�سه يف كني�سة مار
جرج�س للروم الأرثوذك�س ،حيث تر�أ�س
القدا�س امل��ط��ران اليا�س كفوري الذي
�ألقى كلمة تناول فيها مزايا ال�شهيد
ومناقبيته ،وقال :نحن مع جي�شنا من
وقالبا ،وم��ع قوانا
قلبا
ً
دون �أي حتفّ ظ ً
الأمنية ...نحيي جي�شنا ونقف معه يف
دفاعه عن كرامتنا وذوده عن �أر�ضنا
املقد�سة ،ونحن فخورون ب�شهيدنا عامر...

كلمة القيادة

حمود
ممثل ق��ائ��د اجلي�ش العقيد
ّ
44

العدد 370

على وقع خطواته يف
دروب اخلال�ص ،مهما
زادت وعورتها ،ومهما
نبتت عند جوانبها
الأ�شواك».

ال��ذي �أ���ش��اد مبزايا
ال�شهيد وتفانيه يف
الدفاع عن وطنه،
قال:
«العني ال�ساهرة
ع�����ن�����د ح�������دود
ال�شهيد يف �سطور
الوطن يف البقاع
ّ
 م�����ن م���وال���ي���دتلقت
ال�شمايل،
 1985/2/1يف ب��رج
�������رة �أخ��������رى،
م� ّ
امل������ل������وك ،ق�����ض��اء
حقد الإره��اب��ي�ين
مرجعيون ،حمافظة
املرتزقة ،الذين ما
انفكوا يزرعون عبوات املوت ،ويعتدون اجلنوب.
ّ
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2003/5/21
على رمز ال�سلم الأهلي يف الوطن ،على ّ -
ّ
التدخل اخلام�س.
اجلي�ش ،على رجاله املو ّزعني يف �أرجاء  -من عداد فوج
لكن ّرد  -حائز:
البالد �شجرات �أرز �شاخمة،
ّ
دائما • ،و�سام التقدير الع�سكري.
اجلي�ش كما ك��ان و�سيكون
ً
مزيدا من ت�ضحيات جنودنا امليامني • ،و�سام مكافحة الإرهاب.
ً
مرات.
ال��ذي��ن ي��ح��ف��ظ��ون و���ص��ي��ة ال�����ش��ه��داء • ،تنويه العماد قائد اجلي�ش �أربع ّ
مرات.
ويكملون
ّ
ّ
مهمتهم ،ويحذون حذوهم يف • تهنئة العماد قائد اجلي�ش �أربع ّ
• ت��ه��ن��ئ��ة ن��ائ��ب رئ��ي�����س الأرك�����ان
ال�شجاعة والبطولة ونكران الذات».
للعمليات.
و�أ�ضاف�« :إن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية تدرك
ّ
مرات.
ً
متاما حجم امل�س�ؤوليات اجل�سام امللقاة • تهنئة قائد الفوج �أربع ّ
على عاتقها ...و�أن��ت��م ب�إخال�صكم  -ا�ست�شهد بتاريخ .2016/3/24
وق���درت���ك���م ع��ل��ى ت��خ� ّ
�ط��ي اجل����راح - ،مت�أهل وله ولد واحد.
�ستكونون ال���دروع الواقية من خبث ّ -
رق��ي لرتبة �أعلى بعد اال�ست�شهاد،
ومنح �أو�سمة احلرب ،اجلرحى ،والتقدير
يتقدمكم
اخلبثاء ،ومن غدر املجرمني،
ّ
ُ
وتعودمت الع�سكري ،وتنويه العماد قائد اجلي�ش.
اجلي�ش الذي � ّ
أحبكم و�أحببتموهّ ،

املمددة خدماته
ت�شييع املج ّند
ّ
ال�شهيد عبد العزيز زكريا
م�آثرك الط ّيبة �ستبقى
ح ّية يف وجدان جي�شك الذي �أحببت
ا�ستعدادا
احلما�سة واالندفاع،
ً
واحدا من رجال
لأن يكون
ً
النخبة يف اجلي�ش بكل ما
للكلمة من معنى ،وعلى
املميزة امللقاة
قدر املهمات
ّ
على عاتق وحدته.
لقد ك��ان ال�شهيد العزيز
ملتزما
عند ق�سمه ووع��ده،
ً
املهمة �إىل �أبعد احلدود،
�شرف
ّ
متحد ًيا خماطر البحر ب�أنوائه
وجنونه و�أ����س���راره املظلمة،
لينجز ه���ذه امل��ه� ّ�م��ة على
�أكمل وجه.
اً
وت���اب���ع ق���ائ�ًل� :رحيلك
نعت قيادة اجلي�ش املجنّد
املمددة خدماته عبد العزيز
ّ
زكريا الذي ا�ست�شهد بتاريخ
 ،2016/2/19مت�أث ًرا بحالة
تعر�ض لها يف �أثناء
�إغماء ّ
تنفيذه مهمة تدريب بحر ّية
بتاريخ .2016/2/16
وقد �ش ّيع املجنّد ال�شهيد
زكريا يف م�أمت ر�سمي و�شعبي،
ح�ضره العقيد املهند�س
حممد �شميطلي ممثلاً وزير
الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري
مقبل وقائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ،وقائد فوج
مغاوير البحر العقيد الركن
حممد امل�صطفى والأه��ايل
ورفاق ال�سالح.

التزم �شرف املهمة

بعد مرا�سم التكرمي
وال�����ص�لاة ال��ت��ي �أقيمت
ل��راح��ة ن��ف�����س ال�شهيد
يف جامع بلدة فنيدق،
�أل��ق��ى العقيد املهند�س
حممد �شميطلي كلمة
باملنا�سبة ّنوه فيها مبزايا
متوجها �إىل
ال�شهيد،
ً
العائلة وال��رف��اق ب��أح� ّ�ر
م�شاعر التعازي واملوا�ساة.
ت�ستمر قافلة �شهداء
و�أ�ضاف:
ّ
اجلي�ش على طريق ال�شرف
والت�ضحية وال��وف��اء ،وال��ي��وم
ّ
ت��زف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
�شهيدا �آخر من
�إىل الوطن،
ً
�شهدائها الأب��رار ،ارتفع �إىل
عامل املجد واخللود ،وهو ي�ؤدي
واج��ب��ه التلقائي مبنتهى

اً
مثال يف ال�شجاعة والإق��دام،
واملناقبية والإخال�ص وح�سن
ال�سرية ودم��اث��ة اخل��ل��ق ،وال
عجب يف ذلك على الإطالق،
ف�أنت اب��ن منطقة �شمالنا
احل��ب��ي��ب ،رف��ي��ق��ة اجلي�ش
وال�ضراء،
ال�سراء
الدائمة يف
ّ
ّ
واب��ن �أ�سرة وطنية ،متجذرة
يف ح��ب ال��وط��ن واجل��ي�����ش،
والتم�سك بالقيم والتقاليد
ّ
اللبنانية العريقة.
يف ح�����ض��رة ���ش��ه��ادت��ك،
ن���ع���اه���دك ال����ي����وم ،ب����� ّأن
اجلي�ش �سيبقى �أمينً ا على
وفيا لأهلك
ت�ضحياتكًّ ،
دائما
الطيبني ،و�سيكون ً
ّ
مبنزلة عائلتهم الكربى
التي حتت�ضنهم باملحبة
وال�شكر والعرفان.

ال�شهيد يف �سطور

الباكر �أيها ال�شهيد عبد
العزيز ،ترك يف نفو�س الأهل
غ�صة
وال��رف��اق والأ���ص��دق��اءّ ،
وج��رح��ا
ت��ل��ه��ب ال�������ص���دور،
ً
ع�صيا على الن�سيان ،لكن
ًّ
حية
م�آثرك
الطيبة �ستبقى ّ
ّ
يف وج����دان جي�شك ال��ذي
�أحببت و�أعطيت من كل
ج��وارح��ك ،فقد عرفناك

يف ما يلي نبذة عن حياة
املجنّ د ال�شهيد:
 من مواليد ،1995/1/1يف فنيدق  -عكار.
������ددت خ��دم��ات��ه
 م� ّاعتبا ًرا من .2014/7/21
 م��ن ع���داد ف��وج مغاويرالبحر.
 عازب. ُر ّق���ي لرتبة �أع��ل��ى بعدوم��ن��ح �أو�سمة
اال�ست�شهادُ ،
احل���رب ،اجل��رح��ى والتقدير
الع�سكري ،وتنويه العماد
قائد اجلي�ش.
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يوميات
�أمنية

�إعداد:
نينا عقل خليل

�أمون �إىل العدالة و�آخرون يف قب�ضة اجلي�ش
ت�ستمر قوى اجلي�ش يف مالحقة الإرهابيني و�سواهم من
ّ
مطلوبني يف جرائم خمتلفة .ومن �أبرز النتائج التي �أ ّدت �إليها
التدابري املتّخذة يف الأ�سابيع املا�ضية ،اعتقال �أحمد حممد �أمون
�أحد �أخطر املطلوبني الإرهابيني� ،إىل عدد �آخر من امل�شتبه بهم
يف ق�ضايا �إرهابية.

البقاع

�أعلنت مديرية التوجيه بتاريخ � ،2016/2/22أنه بنتيجة
متكنت ق��وة من اجلي�ش من توقيف
التق�صي واملتابعة،
ّ
ّ
املطلوب �أحمد حممد �أمون يف حملة اجلمالة (عر�سال) ،وهو
امل�س�ؤول عن املجموعة الإرهابية التي هاجمها اجلي�ش بتاريخ
 ،2016/2/3وال��ذي ك��ان قد �شارك يف معارك عر�سال �ضد
اجلي�ش بتاريخ  ،2014/8/2كما �شارك يف قتل واغتيال عدد
من املواطنني يف بلدة عر�سال ،ويف تفخيخ عدد من ال�سيارات
وتفجريها.
ويف بيان �آخر �صدر بتاريخ � ،2016/3/12أعلنت املديرية �أن قوة
من اجلي�ش دهمت يف حملة �سعدنايل البقاع ،منزل املدعو
يا�سر علي الغندور والد املوقوف عمر يا�سر الغندور ،حيث �ضبطت
ً
نا�سفا وع��د ًدا من الأع�لام احلزبية .وقد ح�ضر اخلبري
حزاما
ً
الع�سكري الذي قام بالك�شف على احلزام املذكور وعمل
على تفكيكه ،كما متّ ت�سليم امل�ضبوطات �إىل املرجع
املخت�ص.
ّ
ويف ال�سياق نف�سه� ،أوقفت قوة من اجلي�ش( )2016/3/5يف بلدة
واحدا،
وفل�سطينيا
ال�صويري – البقاع الغربي� ،أربعة مواطنني
ً
ً
لقيامهم بتهريب �أ�شخا�ص �سوريني من لبنان و�إليه� ،إثنان
منهم كانا يقومان بر�صد حتركات اجلي�ش يف جرد البلدة.
كما �أوقفت برفقتهم � 29سور ًيا ،متّ تهريبهم �إىل الداخل
املهربني كمية من الذخائر،
اللبناين ،وقد �ضبطت بحوزة
ّ
بالإ�ضافة �إىل م�سد�س وعدد من �أجهزة االت�صال و�سيارة ودراجة
نارية من دون �أوراق قانونية.
كما �أوقفت قوى اجلي�ش يف املحلة نف�سها (،)2016/3/7
ال�سوري علي عبد ال�سالم اخلر�سان ،بعد �أن �أقدم على خطف
ال�سوري مو�سى حممد الكو�ساين ،الذي عرث عليه يف منزل املدعو
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حربيا وم�ستندات
اخلر�سان ،وقد �ضبطت داخل املنزل م�سد�سً ا
ً
تعود لأ�شخا�ص �سوريني.
ويف حملة بوداي – بعلبك� ،أوقفت قوة �أخرى املدعو عبا�س
حممد طه لإقدامه مع �آخرين يف حملة �إيعات على اعرتا�ض
�إحدى ال�سيارات و�سلب ركابها هواتف خلوية.
والتق�صي ،دهمت دورية
بتاريخ  ،2016/3/9وبنتيجة البحث
ّ
تابعة ملديرية املخابرات ،منازل كل من املدعوين :ابراهيم
�أحمد مطر ،وعلي �أحمد مطر ،وح�سام عبدو مطر ،وم�صطفى
حممد �سيف الدين ،يف منطقة جديدة الفاكهة – البقاع،
لقيامهم بنقل �أ�سلحة وذخائر و�أعتدة ع�سكرية وتهريبها
بوا�سطة خمب�أ �سري داخل �سيارة فان نوع �أوبل ،وداخل �سيارة
ّ
امل�سلحة
�أخرى نوع فولك�سفاغن ،وذلك مل�صلحة املجموعات
متكنت من توقيفهم وعرثت داخل
يف جرود عر�سال ،وقد
ّ
�أحد هذه املنازل على �صاروخ وقذيفة الن�شر وم�سد�سات حربية،
وكمية من الذخائر اخلفيفة ،بالإ�ضافة �إىل كمية كبرية
من الأمتعة الع�سكرية ،و�سيارة نوع  BMWمن دون �أوراق

ق���ان���ون���ي���ة .متّ
ت�سليم املوقوفني
م��ع امل�ضبوطات
�إىل امل����رج����ع
املخت�ص لإج���راء
ّ
الالزم.
ويف �إط����������ار
احل����ف����اظ ع��ل��ى
الأم���ن ومالحقة
املطلوبني� ،أوقفت
ق�������وى اجل���ي�������ش
يف ع����دة ت��واري��خ
(،10 ،9 ،4 ،3 ،2
 )2016/3/12فـــي
مناطق :بعلبك،
���ض��ه��ر ال���ب���ي���در،
امل�����ص��ن��ع ،ت��رب��ل،
ع��ل��ي ال��ن��ه��ري،
�إي���ع���ات ،امل�صنع
وجم����دل عنجر،
ال�����ع�����دي�����د م��ن
الأ���ش��خ��ا���ص من
التابعية ال�سورية،
ل��دخ��ول بع�ضهم
الأرا�ضي اللبنانية بطريقة غري �شرعية ،ولتجوال بع�ضهم الآخر
من دون �أوراق قانونية� ،أو لال�شتباه بعالقتهم بتهريب �أ�شخا�ص
وت�أليفهم ع�صابات ترويج عملة م��ز ّورة وتعاطي املخدرات
واالجتار بها.

ال�شمال

بتاريخ  ،2016/2/17وعلى �أثر قيام م�سلحني يف حميط بلدة
فنيدق – عكار ،باالعتداء على مواطنني و�إط�لاق النريان
باجتاههم ،نفّ ذت قوى اجلي�ش عمليات دهم يف املنطقة ً
بحثا
عن ه��ؤالء املعتدين ،فعرثت عليهم يف �أح��راج البلدة .وقد
فردت على م�صادر النريان
تعر�ضت القوة لإطالق نار كثيف ّ
ّ
باملثل ،مما �أدى �إىل مقتل املدعو خالد طالب املطلوب توقيفه
مبوجب عدد من املذكرات ،وهو �شقيق املدعو حممد علي
طالب �أحد امل�شاركني الأ�سا�سيني يف الإ�شكال واملطلوب �أي�ضً ا
توقيفه.
ويف بيان الحق� ،أعلنت املديرية �أن دورية من اجلي�ش �أوقفت

املطلوب وليد خالد خ�ضر ،لإقدامه باال�شرتاك مع �آخرين ويف
�أوقات �سابقة ،على �إطالق النار باجتاه قوى اجلي�ش يف مدينة
طرابل�س ،ولإطالقه النار باجتاه �أحد املواطنني و�إ�صابته مع
مواطن �آخر بجروح يف حملة باب الرمل.
ويف �إطار مالحقة املطلوبني �أي�ضً ا ،دهمت قوة من اجلي�ش
( )2016/2/16منزل املطلوب �سعادة عطية عطية يف حملة
مركبتا – ق�ضاء املنية حيث متّ توقيفه ،و�ضبطت داخل املنزل
كميات من الأ�سلحة اخلفيفة واملتو�سطة وقاذفات «الآر.
ّ
بي.جي ».واملذ ّنبات العائدة لها ،بالإ�ضافة �إىل كمية كبرية
املتنوعة.
من الذخائر والأعتدة الع�سكرية
ّ
ق��وة م��ن اجلي�ش
ويف بلدة ال��رام��ا – وادي خ��ال��د� ،أوق��ف��ت ّ
( )2016/2/25املدعو علي �شاهر غازي املطلوب لإقدامه يف
�أوقات �سابقة على ارتكاب �أعمال �إرهابية وجرائم االجتار
بالأ�سلحة واملخدرات وتزوير امل�ستندات ،وقد ُ�ضبط متنك ًرا بزي
امر�أة بني جمموعة من الن�ساء.
وبتواريخ خمتلفة من �شهر �آذار املن�صرم� ،أوقفت قوى اجلي�ش يف
مناطق خمتلفة من حمافظة ال�شمال ،العديد من الأ�شخا�ص
ال�سوريني املخالفني ،و�ضبطت بحوزتهم �سيارات من دون �أوراق
قانونية وذخائر و�أ�سلحة.

بريوت

بتاريخ � ،2016/2/22أوقفت دورية من اجلي�ش يف حملة مونو
– بريوت ،ال�سوري �أحمد ب�سي�س ،وذلك لال�شتباه بانتمائه �إىل
�أحد التنظيمات الإرهابية ،ولوجود �صور و�أفالم م�شبوهة على
هاتفه .كما �ضبطت بحوزته  33خط هاتف لبلدان متعددة
ً
ريا من املال.
ومبلغا كب ً
ال�شياح� ،أوقفت قوة �أخرى ( )2016/2/23ال�سوري
ويف حملة
ّ
�أحمد فايز العو�ض لال�شتباه �أي�ضً ا بانتمائه �إىل التنظيمات
الإرهابية واالعتداء على اجلي�ش اللبناين يف بلدة عر�سال.

اجلنوب

بتاريخ � ،2016/3/13أوقفت دورية من مديرية املخابرات يف
حملة يحمر – النبطية اً
كل من :ل�ؤي الكل�ش ،عبد ال�سالم
الكل�ش ،حممد الرفاعي و�أيوب الرفاعي من التابعية ال�سورية.
ويح�ضرون
وقد تبينّ �أنهم ينتمون �إىل جمموعات �إرهابية،
ّ
لعمل �أمني يف النبطية.
ويف بيان �صادر بتاريخ � ،2016/3/8أ�شارت مديرية التوجيه �إىل
�أن وحدات اجلي�ش نفذّ ت يف عدد من املناطق �سل�سلة عمليات
دهم ،واتخذت تدابري �أ�سفرت عن توقيف � 2378شخ�صً ا من عدة
جن�سيات لتو ّرط بع�ضهم يف جرائم �إرهابية و�أخرى خمتلفة.
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حتقيق
ع�سكري

�إعداد:
ندين البلعة خريالله

فوج احلدود ال ّربية الأول

العني الثاقبة تقاوم اخلطر

برج تلة الأبي�ض
«�أي حدود غري م�ضبوطة ّ
ت�شكل خط ًرا على دولتها ،وبالتايل علينا العمل على �ضبط
حدودنا ب�شكلٍ كامل .»...بهذا الكالم يخت�صر قائد فوج احلدود الربية الأول العميد الركن
مهمات الفوج الذي ىّ
يتول حماية احلدود ال�شمالية و�ضبطها ،والذي �أُ�سن َِدت
�إيلي جعجع ّ
بناء على توجيهات العماد قائد اجلي�ش ،التي َ
ق�ضت بت�أهيله لي�صبح
�إليه مهمات �إ�ضافية ً
وحدة قتال ومراقبة ،تتمتّع بجهوزية تامة للقيام بر ّدة الفعل املنا�سبة على �أي و�ضع طارئ.
مقر قيادة فوج احلدود الربية الأول،
يف بلدة �شدرا على احلدود اللبنانية ال�شمالية ،حيث ّ
املهمات التي
كان لقا�ؤنا بالعميد الركن جعجع الذي �أطلعنا على طبيعة املنطقة وعلى ّ
ينفذها الفوج ،بالإ�ضافة �إىل ّ
ّ
خطة العمل التي ُو ِ�ض َعت لت�أهيل الع�سكريني و�صقل مهاراتهم
ومهماتهم اجلديدة.
القتالية مبا يتنا�سب
ّ

املهمة :قطاع وحدود

من نافذة مكتبه ي�شري العميد الركن
جعجع �إىل ام��ت��داد قطاع م�س�ؤولية
الفوج ونقاط متركزه على احل��دود� .إذ
ىّ
يتول حفظ الأمن يف منطقة الر َومية-
�أك��روم -وادي خالد وحميطها� ،إ�ضافة
�إىل انت�شاره من منطقة العري�ضة غر ًبا
وعلى طول احلدود اللبنانية ال�شمالية،
مرو ًرا بوادي خالد ومنطقة �أكروم حتى
الر َومية على طول  110كلم.
ىّ
يتول الفوج مراقبة احلدود ال�شمالية
للح�ؤول دون �أعمال التهريب ،و�ضبط
املخالفات ،ومكافحة الهجرة غري

ال�����ش��رع��ي��ة ،وم��ن��ع ت��ه��ري��ب الأ�سلحة
والذخائر واملمنوعات على �أ�شكالها،
وت��وق��ي��ف املخالفني وت�سليمهم �إىل
املهمة �إقامة
اجلهات املعنية .وت�شمل
ّ
مراكز مراقبة ونقاط تفتي�ش ثابتة
وظ��رف��ي��ة وت�سيري دوري����ات على طول
احلدود ،لكن هذه الإج��راءات ت�أخذ يف
عني االعتبار �ضرورة توفري الت�سهيالت
املمكنة للمواطنني اللبنانيني الذين
يقطنون على جان َبي احلدود.
أ�سا�سا،
�إ�ضافة �إىل املهمات املنوطة به � ً
ي�شارك الفوج يف تنفيذ مهمات �إ�ضافية
بنا ًء على �أوامر قيادة اجلي�ش يف حينها.

تطوير القدرات

العميد الركن �إيلي جعجع

بنا ًء على توجيهات القيادة ،ومنذ
ّ
ت�سلمه قيادة فوج احلدود الربية الأول،
عمل العميد ال��رك��ن جعجع على
عدة م�ستويات متوازية بهدف ت�أهيل
ّ
ف��وج��ه وت��ط��وي��ر ق����درات ع�سكرييه
ال��ق��ت��ال��ي��ة ،لال�ستجابة �إىل املهمة
القتالية التي �أ�ضيفَ ت �إىل مهمة املراقبة
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حتقيق
ع�سكري
الأ�سا�سية ،وهذه امل�ستويات هي:
• حت�صني املراكز وا�ستحداث �أخرىّ � :إن
حت�صني امل��راك��ز وتر�صينها ه��و عمل
م�ستمر .وقد عمل الفوج يف موازاة ذلك،
ّ
على ا���س��ت��ح��داث م��راك��ز ع�سكرية
جديدة ،للدفاع عن �أي بقعة يف قطاع
امل�����س��ؤول��ي��ة ،ب�شكل ي �� ّؤم��ن جهوزية
الع�سكري ّ
التعر�ض لأي
وتنقله من دون
ّ

مع مندوبة اجلي�ش
خطر مبا�شر يف م��رك��زه ،ما يتيح له
تنفيذ املهمة ب�سرعة ودقة.
• التدريب االخت�صا�صي والع�سكري :تويل
قيادة الفوج �أهمية ق�صوى للتدريب� ،إذ
يخ�ضع الفوج منذ �إن�شائه لدورات تدريبية
م��ع ف��رق �أج��ن��ب��ي��ة ،و�أخ����رى مركزية
داخلية تتنا�سب وطبيعة مهماته ،و�أبرز
ما ينبغي الإ�شارة �إليه يف هذا ال�صدد:
دورات ح���ول �أم���ن ال��وث��ائ��ق و�إع����داد
مد ّربني يف هذا املجال ،حلقات تدريبية
ب ��إ���ش��راف ف��رق بريطانية على نظام
 ،ARGUSواملراقبة املتحركة Mobile
 ،Observationمراقبة احلدود و�ضبطها
ع�بر �أب����راج م��راق��ب��ة Observation
جمهز
 Courseوا���س��ت��خ��دام منطاد
ّ
بكامريا ونظام  CLIOو�أجهزة الإ�شارة
 Datronو.Barette
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ُي�����ض��اف �إىل ما
����س���ب���ق ذك�����ره،
ت��ن��ف��ي��ذ ب���رام���ج
ت��دري��ب��ي��ة خا�صة
بعمليات حفظ
الأم�����ن ،ودورات
م�����ش��ب��ه
ع���ل���ى
ّ
الرمي EST2000
وور������������ش ع��م��ل
ب����إ����ش���راف الأمم

حواجز

برج تلة املقيبلة
املتحدة حول حماية الالجئني ،و�أخرى
ّ
امل�سلمة
متخ صّ� �صة بالأجهزة احلديثة
وكيفية ا�ستعمالها .يرافق
�إىل الفوج
ّ
ٍ
ب�شكل متوازٍ ،تدريب
هذه التدريبات،
قتايل ع�سكري� ،إذ يتابع الع�سكريّون
حاليا دورات تنا�سب املهمة القتالية
ً
ُ
ً
ِ
التي �أ�سن َدت حديثا �إليهم وت�سمح ب�أن
ي�صبح الع�سكري على م�ست ًوى عالٍ من
الكفاءة ملواجهة �أي خطر ،و�أب��رزه��ا:
دورات خا�صة يف مدر�سة القوات اخلا�صة
يف حامات ب�إ�شراف فرق تدريب �أمريكية
وبريطانية ،دورة قنّ ا�صة وهاون مع الفريق
الربيطاين ،تدريبات مع ف��وج مغاوير
للتمر�س على الهبوط باحلبال
البحر
ّ
حاليا حت�ضري
وج��ول��ة امل��ق��ات��ل .وي��ت� ّ�م
ً
�سرية لتنفيذ تدريبات مع فوج التدخل
ال�ساد�س يف اجلنوب ،بينما نفّ ذت دورات

على قيادة الآليات يف فوج التدخل الأول.
• الت�أهيل املعنوي :يتمتّ ع الع�سكري يف
فوج احلدود الربية الأول � ً
أ�صال مبعنويات
مهمته،
عالية كونه ي��درك �أهمية
ّ
لكنه اع��ت��اد ع��ل��ى تنفيذ مهمات
مراقبة ،ل��ذا وب��ه��دف ت�أهيله معنو ًيا
ملهمته القتالية اجل���دي���دة ،يخ�ضع
ّ
امل�ستمرين .فهو مل
للتوجيه والتدريب
َّ
يعد ع�سكر ًيا يراقب ويفيد فقط ،بل
�أ�صبح � ً
أي�ضا يدافع ويقاتل ،وهو جاهز
ملواجهة �أي خطر حمتمل يف �أي وقت.
وجود ال�ضباط �إىل جانب الع�سكريني،
وحت�سني البنى التحتية وت�أمني احلاجات
والظروف احلياتية املالئمة يف املراكز،
�إ�ضافة �إىل ت�آلف الع�سكري مع �سالحه
التمر�س والتدريب اليومي
من خ�لال
ّ
تعزز
واجلهوزية البدنية ،كلها عوامل ّ

تدابري �أمنية

برج حنيدر قيد الإن�شاء
املعنويات وهذا ما نعمل عليه.
• اللوج�ستية والعمل الإداري :يف موازاة
النواحي الثالث امل��ذك��ورة �آن� ً�ف��ا ،يويل
الفوج �أهمية للعمل اللوج�ستي والإداري،
من خالل ال�سعي لت�أمني كل حاجات
املراكز من تغذية وبنى حتتية وعتاد
لتجهيزها كما ي��ج��بّ � .أم���ا العمل
الإداري ،ف��ه��و ي��ت� ّ�م م��ن خ�ل�ال رب��ط
الوحدات بقيادة الفوج بوا�سطة �شبكة

�إغالق معابر

مناورة يف مدر�سة القوات اخلا�صة

ات�صال حديثة� ،إ�ضافة �إىل متابعة �أو�ضاع
الع�سكريني و�ش�ؤونهم الإدارية.

تدابري احرتازية

ما هي الأعباء التي تر ّتبت على الفوج مع
التو ّترات الأمنية املحيطة واخلطر املحدق،
وكيف تتعاملون مع هذا الواقع؟
مهمتنا
يجيب قائد الفوج :كانت
ّ
ترتكز على امل��راق��ب��ة و�إق��ام��ة نقاط

ُي َ
رتقب ت�أمني �شبكة قيادة وات�صال متكاملة
م�شروع مرتقب
جدا مو�صولة
للفوج ،مز ّودة ب�أجهزة مراقبة متطوّ رة ً
بغرفة العمليات .ت�سمح هذه ال�شبكة لكل �سرية بر�ؤية مراكزها من
موقع قيادة ال�سرية نف�سها ،وميكن ر�ؤيتها � ً
أي�ضا من موقع قيادة الفوج
وعمليات قيادة اجلي�ش ،وذلك بف�ضل التعاون القائم بني اجلي�شني اللبناين
والأمريكي.

ّ
والت�سلل وم�سك
ومراكز ملنع التهريب
املعابر غري ال�شرعية .ولكن التطورات
التي ح�صلت يف �سوريا وحت��دي� ً�دا على
احل��دود اللبنانية ال�شمالية ،دعت �إىل
تكثيف ال��ت��داب�ير وزي���ادة احل��ذر ملنع
ان��ت��ق��ال الفتنة واخل��ط��ر �إىل ال��داخ��ل
خ�صو�صا يف املناطق احلدودية
اللبناين،
ً
اجتماعيا واقت�صاد ًيا مع
امل�تراب��ط��ة
ً
تلك املقابلة لها من اجلهة ال�سورية.
لذا نفّ ذت الوحدات تدابري ا�ستثنائية
للحد من
يف العمق وع��ل��ى احل����دود،
ّ
االنعكا�سات وحماية الداخل اللبناين
من ت�أثري الأح��داث الأمنية ال�سورية.
عدة �إجراءات ،منها:
وبالتايل جل�أنا �إىل ّ
�إقامة حواجز ونقاط تفتي�ش وكمائن،
�إ���ض��اف��ة �إىل �ضبط امل��ع��اب��ر ال�شرعية
(العري�ضة والعبودية وج�سر قمار) ،وغري
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حتقيق
ع�سكري
حد �سواء.
ال�شرعية على ّ
ُن ِّفذَ ت هذه الإج��راءات بالتن�سيق مع
الأجهزة الأمنية الأخ��رى ،وقد �أعطت
ثمارها على �أك�ثر من �صعيد و� ّأدت
�إىل ا�ستقرار املنطقة وبالتايل �أ�شعرت
خ�صو�صا
املواطنني بالهدوء والطم�أنينة،
ً
ّ
ونتدخل
و�أننا نعالج �أي حادث ب�سرعة
بفعالية لقمعه ولتوقيف املخالفني.
وينفّ ذ الفوج تدابري احرتازية ب�شكل
ردة الفعل
ي �� ّؤم��ن ك��ل ال��ق��ط��اع م��ع ّ
املنا�سبة وال�سريعة .فاملراكز مت�شابكة
ومرتابطة على م�ستوى املراقبة والقتال،
ول�سد �أي
وجاهزة لت�أمني امل�ساندة املتبادلة
ّ
ثغرة والتدخل ب�سرعة .وقد و�ضعت قيادة
ً
خططا ملواجهة �أي طارئ.
الفوج

�أنظمة حديثة

مدعوما بنظام
مهماته
ي �� ّؤدي الفوج
ً
ّ
متقدم ،يرتكز على
قيادة و�سيطرة
ّ
كامريات مراقبة متوافرة على احلواجز
الثابتة وامل��ع��اب��ر ال�شرعية ،ومو�صولة
بغرفة عمليات القوة امل�شرتكة وفوج
احلدود الربية الأول .ويعتمد هذا النظام
برنامج تبادل املعلومات ( )CLIOالذي
إلكرتونيا
ي� ّؤمن تبادل الربيد واملرا�سالت �
ً
وب�سرعة ق�صوى على امل�ستوى الداخلي،
وعلى م�ستو َيي التوا�صل ،مع الوحدات
والقيادة.
�أن�����ش��ئ��ت يف ال��ف��وج
�أب���راج مراقبة ثابتة

ملحة
تاريخية

ع�����ل�����ى ط����ـ����ول
احل�����دود ،حت��ت��وي
على ك��ام�يرات
مراقبــة ومناظيــر
بعيدة املدى حديثة
ومتطورة.
وقد ت�سلّــم الفوج
ً
حديثا كامريات
ّ
مركبة
متنقلة
ّ
ع���ل���ى ع���رب���ات
م���ق���ط���ورة وه���ي
مب��ث��اب��ة �أب�����راج
ت���� ّؤم���ن امل��راق��ب��ة
���رك����ة،
امل����ت����ح� ّ
وافتتحت دورات
ت��دري��ب��ي��ة على
ّ
جمهزة
مناطيد
ّ
ب�����ك�����ام��ي��رات
مهمتها املراقبة
ّ
اجلوية.

الهبات

جولة مقاتل مع مغاوير البحر

تقييم الفوج

بد�أ م�شروع دعم
االحتــاد الأوروبيـ وبعـ�ض ال��دول التابعة
ل��ه لأف��ـ��واج احل���دود الربيـة منذ العام
 ،2007وقد تُرجِ م هذا الدعــم تدريــبات
وهـبات .وبذلك متّ حتديث املعدات
وامل��راك��ز ال��ع��ائ��دة ل�ل�أج��ه��زة الأمنية
�ضمن القوة امل�شرتكة ل�ضــبط احلدود،
�إ�ضافة �إىل تركيب �شبكة ات�صاالت
بــني الوحدات و�إن�شاء غرفة عمليات
م�شرتكة ،وحت�سني البنى التحتية،

وخ�صو�صا تزويد مراكز الوحدات مولدات
ً
كهربائية ت� ّؤمن الكهرباء على مدار
ال�ساعة.
قدمت �أملانيا �آالت ك�شف �ضوئية
ّ
و�أخ���رى لك�شف املتفجرات ،و�ألب�سة
للحماية اخلا�صة ،وكامريات وفيديو
قدمت
و�سيارات رباعية الدفع ...بدورها ّ
الواليات املتحدة �شبكة ات�صاالت ثابتة
وم��ت��ح��رك��ة ب�ين ال���وح���دات ،وق� ّ�دم��ت

� ِ
أن�شئت يف العام  2007القوة امل�شرتكة ملراقبة و�ضبط احلدود ال�شمالية والتي ت�أ ّلفت من قوى تابعة ملختلف
مهماتها مبراقبة احلدود ال�شمالية و�ضبطها للح�ؤول دون دخول الأ�شخا�ص والب�ضائع
الأجهزة الأمنيةُ ،ح ِّد َدت
ّ
عمالنيا بقيادة اجلي�ش� -أركان
وخروجها بطريقة غري �شرعية ،ومنع تهريب املمنوعات عرب هذه احلدود .ارتبطت هذه القوة
ً
وم�سلكيا بكل من قيادة اجلي�ش ومقر عام منطقة ال�شمال ،املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،
اجلي�ش للعمليات و�إدار ًيا
ً
املديرية العامة للأمن العام ومديرية اجلمارك العامة.
َ
ً
ولتنظيم قوى اجلي�ش داخل هذه القوة ،ا�ستح ِدث الحقا فوج احلدود الربية الأول ،ثم �أنيطت به املهمات نف�سها التي كانت
ّ
وا�ستقل �إدار ًيا يف العام .2009
موكلة �إىل القوة امل�شرتكة
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ال���دامن���رك ال��ت��دري��ب يف جم���ال �أم��ن
وجهزت قاعات للتدريب يف
الوثائق،
ّ
فقدمت
مع�سكر عرمانّ � .أما بريطانيا ّ
�شبكة قيادة وات�صال و�سيارات رباعية
جمهزة
الدفع �إ�ضافة �إىل �سبعة �أب��راج
ّ
ب��ك��ام�يرات وم��ن��اظ�ير ب��ع��ي��دة امل���دى.
كذلك ق� ّ�دم االحت��اد الأوروب��ي تقنيات
و�شدد
فنية لغرفة العمليات وللتدريبّ .
العميد الركن جعجع على �أن القيادة
حتر�ص با�ستمرار على تفعيل التعاون
مع العديد من ال��دول ال�صديقة لتطوير
�أ���س��ال��ي��ب ال��ق��ت��ال والأم���ن
وتبادل اخلربات.

اجلي�ش واملواطنون

ؤك��د العميد ال��رك��ن
ي��� ّ
جعجع � ّأن الإج��راءات التي
ينفّ ذها ال��ف��وج يف املنطقة
تراعي ���ض��رورة ت�أمني راحة

تدريب على الأ�سلحة الإجمالية

امل������واط������ن���ي��ن،
وه������ؤالء ب��دوره��م
يحت�ضنونه .ويردف
ً
قائال :عكار هي
���ش��ري��ان امل�ؤ�س�سة
ال���ع�������س���ك���ري���ة
وقلبها الناب�ض،
و�أهلها يدركون
م�شكلتنا
� ّأن
لي�ست معهم بل
م����ع اخل���ارج�ي�ن
دورة �أمن وثائق
ع���ل���ى ال���ق���ان���ون
وامل��ت��م� ّ�ردي��ن ،وقد
اجتمعنا بفاعليات املنطقة واتفقنا
معهم على برنامج العمل وت�سهيل
الأم��ور ،ف�أبدوا ا�ستعدادهم للم�ساعدة
والتعاون مع اجلي�ش والوقوف بجانبه
ودع��م��ه يف �أي ح���دث وه���م يعتربون
ً
ف�صيال من امل�ؤ�س�سة.
�أنف�سهم
ه���ذه ال���رواب���ط امل��ت��ي��ن��ة ب�ين اجلي�ش
والأهايل تعالج الكثري من ال�صعوبات
يف منطقة ح�سّ ا�سة حيث التداخل
االجتماعي واالقت�صادي والعقاري على
متكن الفوج من
جان َبي احلدود .وقد
ّ

احلد بن�سبة كبرية من �أعمال التهريب
ّ
ّ
ريا
والت�سلل عرب احلدود ،و�أوقف ً
عددا كب ً
من املطلوبني الإرهابيني و�صادر �أ�سلحة
وذخائر ،وحال انت�شاره وباقي الأجهزة
الأمنية دون ح�صول تداعيات خطرة
ب�سبب الأزمة ال�سورية.
العدد الكبري من النازحني املو ّزعني
يف القرى ،ي�ضيف عبئً ا �آخر على الفوج
فثمة ق�سم من
وعلى �أه��ايل املنطقةّ ،
املطلوبني يف املخيمات الع�شوائية .مع
ذل��ك ،ي �� ّؤدي الفوج مهماته بعزم وثقة
متجاوزًا �صعوبات خمتلفة ،من العديد
�إىل العتاد و�سواهما...

�شعار الفوج
ويت�ضمن:
بي�ضاوي ال�شكل
ّ
ال��ل��ون الأزرق وه��و يرمز �إىل
�سماء لبنان ال�صافية� ،أرزة لبنان املتجذّ رة يف
الأر�ض ويتو�سّ طها جندي يحمل منظا ًرا ملراقبة احلدود ،ال�شريط ال�شائك باللون الأحمر
ً
داللة على حماية احلدود ،واللون البنّ ي يف الو�سط ّ
يدل على �أر�ض الوطن وترابه.
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�إجنازات

ور�شة �أعادت ت�أهيل
راجمات �صواريخ عمرها
�أكرث من ن�صف قرن

�إعداد:
معو�ض بومارون
با�سكال ّ
ب��د�أت احلكاية مع جمموعة
راجمات كان اجلي�ش ميلكها،
لكنّها مل تعد �صاحلة لال�ستعمال،
�إمن��ا احلاجة يف الوقت احلا�ضر
تدعو �إىل �إعادة ت�أهيلها ،واال�ستفادة
منها ...ومن مديرية امل�شاغل
حيث ّ
حتقق �إجناز غري م�سبوق يف
نتائجه املمتازة على �صعيد الأ�سلحة
النوعية� ،إىل فوج املدفعية الثاين
الذي �سوف ي�ستخدم هذه الأ�سلحة
املجددة مل�ؤازرة القطع املقاتلة يف
مهماتها ،كان ملج ّلة «اجلي�ش»
جولة على ال�ضباط الذين �ساهموا
يف حتقيق هذا امل�شروع الرائد.

�إجناز غري م�سبوق �أعاد للراجمات حركيتها وقدرتها على املناورة
ملاذا؟

ً
انطالقا من �أهمية راجمات ال�صواريخ
الفعال يف ت�أمني الدعم
ودور هذا ال�سالح ّ
للقطع وال��وح��دات ،ك��ان ال ب��د من
حتديث وجتديد ع��دد من الراجمات
قدمية العهد التي بد�أت تفقد ميزتها
احلركية؛ فقد عانى ف��وج املدفعية

ال��ث��اين ت��ق��ادم ع���دد م��ن ال��راج��م��ات
الرو�سية نوع «ب �أم  »21املحمولة على
�شاحنات «�أورال» والتي باتت بدورها
ّ
وتتطلب م�ساعفتها ال�صعبة
قدمية،
وامل��ع� ّ�ق��دة ،الكثري م��ن اجل��ه��د لعدم
توافر قطع البدل لها� ،إذ � ّإن �إنتاجها
وو�ضعها يف اخلدمة كانا يف العام 1963
�أي منذ �أك�ثر من ن�صف ق��رن .وعلى
ه��ذا الأ���س��ا���س ك��ان ال��ق��رار بالتعاون
مع اجلانب الرو�سي التّ خاذ الإج��راءات
املنا�سبة.

يف مديرية امل�شاغل

يف مديرية امل�شاغل ،عاد بنا مديرها
العميد �أنطوان ا�ستانبويل �إىل انطالقة
امل�شروع وتوقيع عقد مع الدولة الرو�سية
ٍ
ك�شف فنّ ي �أجراه
يف العام  ،2014عقب
مدفعيا
ق�سما
خ�ب�راء رو����س على 11
ً
ً
لراجمات ال�صواريخ «ب م  »21التابعة
لفوج املدفعية ال��ث��اين .و�ضع اخل�براء

الرو�س مع خرباء من اجلي�ش اللبناين
ك�شوفات بالأعطال؛ واتفق اجلانبان
متهيدا لتحديد
على حتليل النتائج
ً
عدد قطع البدل املطلوبة.
ويف �إطار التهيئة لتنفيذ هذا العقد،
متّ االطالع على ور�شة العمل املعينة
لإجراء الأعمال فيها من قبل اجلانب
اللبناين يف ال��ل��واء اللوج�ستي ،ال��ذي
والعدة املتوافرة يف
عر�ض التجهيزات
ّ
مديرية امل�شاغل؛ وبعد االطالع عليها،
قدم اجلانب الرو�سي التو�صيات الهادفة
�إىل تنفيذ الأعمال التح�ضريية .وتو ّلت
املديرية من جهتها م�س�ؤولية جتهيز
ور���ش��ة العمل و�أم��اك��ن��ه��ا والأج��ه��زة
والعدة وامل��واد املطلوبة
التكنولوجية
ّ
واملحروقات وال�سوائل اخلا�صّ ة بها.

عملية التجديد

تابعنا زيارتنا يف مديرية امل�شاغل ،حيث
التقينا املهند�سني االخت�صا�صيني الذين
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�إجنازات
�ساهموا يف حتقيق هذا الإجن��از ،وهم
العقيد املهند�س م���روان اخلطيب،
واملقدم
والعقيد املهند�س �سامي طانو�س،
ّ
حتدثوا عن
حمي الدين بو عرم ،الذين ّ
ور�شة العمل التي حتققت بعد ح�ضور
فريق من اخل�براء والفنيني الرو�س �إىل
لبنان ،وقد امتدت من بداية ت�شرين
الأول من العام املا�ضي �إىل �شباط .2016

ب�أخرى جديدة ميكنها رمي �صواريخ
مداها  40كلم) ،واملوّ لدات والتمديدات
وال��دارات الكهربائية ،وعلبة الإمرة،
و�أج��ه��زة الت�سديد و�أج��ه��زة الرمي عن
بعد.
���ش��ارك يف ال��ور���ش��ة عنا�صر م��ن فوج
املدفعية الثاين ومن مديرية امل�شاغل،
كانوا يعاونون الفريق الرو�سي ويح�صّ لون
يف الوقت نف�سه خ�برات فنية كبرية
متكنهم م��ن �صيانة ال��راج��م��ات
ّ

العقيد املهند�س مروان اخلطيب

العقيد املهند�س �سامي طانو�س

عملية التخميد

بعد ان��ت��ه��اء ور���ش��ة ال��ع��م��ل ،وبهدف
الت�أكد من جهوزية راجمات ال�صواريخ،
متّ �إج���راء رم��اي��ة جتريبية بالذخرية
احل� ّ�ي��ة� .سبق ذل��ك �إخ�����ض��اع ال�سالح
لعملية تخميد قبل الرمي� ،أي اختبار
ح�سن ا�شتغال جميع املهاميد يف الآلية.
فمن البديهي �أن تكون الراجمة ثابتة
يف �أثناء الرمي ،ويف حال عدم ا�شتغال
تلك املهاميد ب�شكل �صحيح ،يتعذّ ر
الرمي بال�سالح ،ما ي�ؤدي �إىل م�شاكل
و�أخطار حقيقية.

املقدم حمي الدين بو عرم
ّ
وبنتيجة الور�شة ،ن ِقل ال�سالح من
�شاحنات «�أورال» القدمية العهد ،ومتّ
تركيبه على �آليات «كاماز» اجلديدة
وحديثة ال�صنع .كما �أجريت �صيانة
عامة لل�سالح (م�ساعفة �أو ا�ستبدال
ال��ق��ط��ع) �شملت ب�شكل �أ���س��ا���س��ي:
ال�سبطانات (مت ا�ستبدال � 120سبطانة
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ّ
ت�سلمها وو�ضعها يف اخلدمة .وقد
بعد
�أث��ن��ى اخل�براء الأج��ان��ب على كفاءة
الع�سكريني وح�����س��ن ا�ستيعابهم
ومتابعتهم التدريبات على الأ�سلحة
اجلديدة.

متّ التخميد بعد ت��ذخ�ير الراجمة
ً
�صاروخا) وال�سري بها
(تلقيمها ب�أربعني
لب�ضعة كيلومرتات على � ٍ
أرا�ض وطرقات
خمتلفة ،ومراقبتها من قبل فنيني
للوقوف على ح�سن �أدائها ور�صد �أي خلل

قد يظهر ،ومعاجلته بالطرق املنا�سبة.
�أجن�����زت ع��م��ل��ي��ة ال��ت��خ��م��ي��د على
مرحلتني ،يف البقاع ويف ثكنة نهرا
ال�����ش��ال��وح��ي ،ب ��إ���ش��راف خمت�صّ ني من
مديرية امل�شاغل وفوج املدفعية الثاين.
أكد من ح�سن الأداء ،جرى
وبعد الت� ّ
اختبار ح�سن ا�شتغال املو ّلدات والدارات
والتمديدات الكهربائية؛ مبا يف ذلك
امل�آخذ املوجودة على ال�سبطانات ،والتي
ىّ
تتول نقل النب�ضات الكهربائية �إىل
ال�صواريخ لت�شغيلها وحتقيق عملية
الإطالق.
وقد حر�ص املخت�صّون يف �أثناء عملهم
التثبت من ح�سن عمل ال�سالح،
على
ّ
أدق التفا�صيل (احلركة
فاهتموا ب���� ّ
ّ
مذخر «حتت
الكهربائية لل�سالح وهو
وزن ال�����ص��واري��خ» الت�أكد م��ن �سالمة
ال��ت��م��دي��دات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة جلميع

ال�سبطانات ،ح�سن ا�شتغال علبة الإمرة
جهاز ال��رم��ي ع��ن ُبعد يف الو�ضعيتني
طلقي ور�شقي ،الت�أكد م��ن عملية
ت�صفري ال�سالح .)....وقد جاءت النتائج
متاحا.
ممتازة وبات تنفيذ الرماية �أم ًرا
ً

يف فوج املدفعية الثاين

حتدث قائد فوج املدفعية
من جهتهّ ،
الثاين العميد الركن خ�ضر قدوح عن
عملية الإع����داد للرماية التي جرت
بجدية ّ
ودقة ،حيث متّ حت�ضري املرب�ض يف
ّ
ر�أ�س بعلبك -البقاع ،وحددت الأهداف
بالتن�سيق مع من�سّ ق النريان يف مديرية
العمليات ،و�أجن��زت كل التح�ضريات
واال�ستعدادات العمالنية واللوج�ستية
والفنية .فقد ىّ
تول فريق عمل من الفوج
حت�ضري مركز الرمي ،ونفّ ذت الرماية
على �أه��داف حقيقية للإرهابيني يف

العميد الركن خ�ضر قدوح
جرود عر�سال ،بح�ضور اخلرباء والفنيني
الرو�س وجلنة اال�ستالم الثالثة� ،إ�ضافة �إىل
خرباء من اللواء اللوج�ستي ،فكانت
النتائج ممتازة حيث �أ�صابت ال�صواريخ
�أهدافها بدقة فائقة.
و�أ�شار العميد الركن قدوح �إىل �أهمية
هذه العملية بالن�سبة اىل الفوج الذي
ي�ستخدم �سالح راجمات ال�صواريخ ،وهو
ينفرد عن باقي قطع املدفعية يف اجلي�ش
بهذه امل��ي��زة التي جعلته ق���اد ًرا على
جدا للقطع
ت�أمني كثافة نارية كبرية ً
وال��وح��دات ال�صديقة خ�لال العمليات
أك���د يف ه��ذا ال�سياق � ّأن
احل��رب��ي��ة .و� ّ
يتميز ب�سهولة
راجمات ال�صواريخ �سالح
ّ
احلركة و�سرعة التخفّ ي وبقدرة تدمري ّية
فعال على
كبرية وت�أثري معنوي ونف�سي ّ
القوات املعادية ،ال �سيما �أ ّنه بالإمكان
�إن���زال �ضربة �سريعة وكبرية (مبئات
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�إجنازات
ال�صواريخ دفعة واح��دة) ،على املنطقة
امل�ستهدفة .وبهذا يكون الهدف حتت
رحمة ال�صواريخ املت�ساقطة عليه ب�أعداد
كبرية ،فيدب الرعب والهلع يف �صفوف
ال��ع��دو ،يف ح�ين ترتفع ال���روح املعنوية
للقوات ال�صديقة ،وه��ذا م��ا يحتاجه
كل جي�ش يف �أر���ض املعركة لتحقيق
االنت�صار.
ور�أى العميد ق��دوح �أن عملية جتديد
راج��م��ات ال�����ص��واري��خ واخل��ط��وات التي
واكبتها وتكاملت معها� ،ستنعك�س
�إيجا ًبا على فوج املدفعية الثاين لناحية
رفع درجة الكفاءة القتالية والقدرات
بد من
النارية و�سرعة التدخل ،لذا ال ّ
اال�ستمرار يف التحديث والتجديد والتطوير
دوم����ا ع��ل��ى ق���در ال��ت��ح��د ّي��ات
ل��ن��ك��ون ً
املطلوبة .وختم بالقول :يبقى الأم��ل
معقودا على حتقيق املزيد من الأ�سلحة
ً
اجلديدة �أو جتديد ما هو متوافر منها يف
القطع والوحدات ،لتبقى اجلهوزية يف
�أعلى م�ستوياتها.

النتائج املبا�شرة

حتدث
عن نتائج عملية التجديد،
ّ
� ً
أي�ضا ال��رائ��د ج��ورج ال�شامي من فوج

املدفعية ال��ث��اين ،ف��ق��ال �إ ّن��ه��ا خطوة
وجبارة قامت بها قيادة اجلي�ش،
نوعية ّ
فهي الأوىل ب�ضخامتها وغري م�سبوقة
بالن�سبة ل�سالح الراجمات منذ دخوله
اخل��دم��ة يف اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين .فقد
�أعيدت للراجمات �أهم ميزة كانت
ق��د فقدتها �إىل ح��د كبري� ،أال وهي
احلركية و�سرعة االن��ت��ق��ال وال��ق��درة
الكبرية على املناورة .وهكذا ك�سب
الفوج عدة راجمات جديدة ت�ستطيع
تنفيذ رمايات مل�سافة  40كلم.
كما اكت�سب عنا�صر م��ن الفوج
فنية وتقنية مهمة ج� ً�دا
م��ه��ارات
ّ
ّ
تتعلق بال�سالح و�صيانته .و�أ�صبح الفوج
ميتلك ق��درات قتالية نوعية ،حيث
زادت كفاءة ال�سالح وارتفع م�ستوى

مواكبة للتطوّ ر يف منظومة �سالح
غرفة عمليات حديثة
عموما وراجمات ال�صواريخ
املدفعية
ً
خ�صو�صا ،متّ جتهيز مركز رمي حديث يف فوج املدفعية الثاين
ً
هو كناية عن غرفة حم�صّ نة ،ج��رى ترميمها كمن�ش�أة
بالإمكانات املتوافرة ،ومب�ساعدة من فوج الأ�شغال امل�ستقل،
وج ّهزت بالعتاد الالزم من �أجهزة كمبيوتر ،ولوح تفاعلي،
ُ
ولوحات عر�ض ،فتحوّ لت �إىل غرفة عمليات متطورة وحديثة.
كما متّ حت�ضري م�شاريع خا�صّ ة لكل املراب�ض املرتقبة
لوحدات الفوج يف خمتلف املناطق اللبنانية� ،شمل كل م�شروع
ن�سائخ منفّ ذة بوا�سطة نظام  ،GISمع تفا�صيل عن املراب�ض
املراقبة ،وقطاعات الرمي ،و�أميال االرتقاب ،وامل�سافات ،بحيث
ال�ضباط ،وب�سرعة كبرية ،من حتديد كيفية معاجلة
ّ
يتمكن ّ
�أي هدف ،ومراقبة ومواكبة الأعمال بالتفا�صيل الدقيقة.
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الرائد جورج ال�شامي
امل�ستجدة والقدرة
�آدائ��ه نتيجة املرونة
ّ
ال��ك��ب�يرة على امل��ن��اورة واحل��رك��ي��ة،
ّ
التدخل وتقدمي الدعم
وبالتايل �سرعة
الناري املطلوب.

ّ
ومعلقة يف
كل هذه امل�شاريع م�سحوبة على خرائط ورقية
غرفة العمليات وموجودة يف ملفات خا�صة يف الكمبيوترات
املخ�ص�صّ ة للرماية ،ما ي�سمح با�ستعمالها من قبل جميع
حاليا.
ال�ضباط �سواء بالطرق التقليدية �أو بتلك احلديثة املتّ بعة
ً
ّ
�إ�ضافة اىل هذه امل�شاريع ،ا�ستحدثت بع�ض الربامج اخلا�صة
ّ
وحل الن�شرة اجلوية...
كاحت�ساب ت�صحيحات الرمي ونقله،
وذلك باالعتماد على املعطيات الرقمية الأ�سا�سية لكل رماية
فقط .وتقوم هذه الربامج ،بعد تزويدها املعطيات املنا�سبة،
ٍ
بدقة متناهية؛ ما
باحت�ساب عنا�صر الرمي والت�صحيحات
�سهل عملية حت�ضري الرمي و�إدارات��ه وتنفيذه ،وي�ؤمن فعالية
ُي ّ
أ�سبوعيا جل�سات
يف معاجلة الأه��داف .ويف هذا الإطار ،تُنفّ ذ �
ً
تعليمية يف مركز الرمي ل�ضباط الفوج للتدريب على ا�ستعمال
تلك الربامج وا�ستثمارها ،لتعميم الفائدة وتوحيد لغة العمل.

خدمات
�إن�سانية

ً
والحقا ،اتخذت اللجنة
ال�سوي�سري).
ا�سما لها هو اللجنة الدولية لل�صليب
ً
الأحمر .ينبع الأ�سا�س القانوين لعمل
هذه اللجنة من القانون الدويل الإن�ساين.
وي�ؤكد النظام الأ�سا�سي للحركة الدولية
لل�صليب الأح��م��ر وال��ه�لال الأح��م��ر،
وق���رارات م�ؤمترهما ال���دويل ،وجمل�س
املندوبني� ،شرعية عمل اللجنة الدولية.

تعمل اللجنة الدولية لل�صليب
الأحمر منذ ن�ش�أتها يف العام 1863
على حماية �ضحايا النزاعات
امل�س ّلحة وم�ساعدتهم ،وكذلك
الأمر بالن�سبة �إىل �ضحايا حاالت
العنف الأخ��رى .وقد ّ
ركزت يف
بداية الأم��ر على اجلرحى من
اجلنود ،ثم ات�سع نطاق عملها
مب��رور الوقت .وت�سعى اللجنة
�إىل تفادي املعاناة الإن�سانية عن
طريق ،ن�شر مواد القانون الدويل
الإن�ساين وامل��ب��ادئ الإن�سانية
العاملية وتعزيزها.

االتفاقيات

اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
مهمتها وعملها ون�شاطاتها يف لبنان

الت�أ�سي�س

جاءت اللجنة الدولية من رحم معركة �سولفرينو� ،شمال
ايطاليا ،يف العام  ،1859والتي �أدت �إىل قتل وجرح نحو 41.000
ع�سكري خالل � 16ساعة .و�شهد نتائج املعركة رجل �أعمال
�سوي�سري هو هرني دونان ،م�ؤ�س�س اللجنة الدولية .دونان و�ضع
قدم فيه اقرتاحني� :إن�شاء
كتا ًبا بعنوان «تذكار �سولفرينو» ّ
جمعيات وطنية ميكن التعرف �إليها يف �أثناء القتال عرب
�شارة م�شرتكة ،وو�ضع معاهدة دولية حلماية جرحى املعارك.
وهكذا قامت جلنة دائمة يف جنيف واختارت �شارة تتكون
من �صليب �أحمر على �أر�ضية بي�ضاء (هي معكو�س العلم
62

العدد 370

ت��ط��وّ رت م��ع��اه��دة ح��م��اي��ة اجل��رح��ى
امل��ذك��ورة � ً
آن��ف��ا �إىل �أرب���ع اتفاقيات
ّ
تف�صيلية تقنن ال��ن��زاع��ات امل�سلحة
عرفت بقانون احلرب ،ثم �سميت قانون
ّ
امل�سلحة ،فالقانون ال��دويل
النزاعات
الإن�ساين� .صادق العديد من دول العامل
يف العام  1949على هذه االتفاقيات التي
تعرف الآن باتفاقيات جنيف الأربعة.
وقد �أ�ضيفت �إليها ثالثة مالحق ،ووقعت
االتفاقات وملحقاتها حتى الآن 194
دول��ة ،وه��و �أك�بر ع��دد من ال��دول ّ
يوقع
على اتفاقية معينة يف تاريخ الب�شرية.
�أوكلت ال��دول التي وقعت اتفاقيات
جنيف م�س�ؤولية مراقبة تطبيق القانون
ال��دويل الإن�ساين �إىل اللجنة الدولية.
حار�سا على هذا القانون ،تقوم
وبو�صفها
ً
اللجنة بتدابري ل�ضمانه وللتعريف به
وت�أكيده وتو�ضيحه وتطويره .وهي تتخذ
خطوات ثنائية �أو متعددة الأطراف من
�أجل ترويجه وت�شجيع احرتامه.

جزء من �أكرب �شبكة �إن�سانية يف العامل

اللجنة ال��دول��ي��ة لل�صليب الأح��م��ر مكون �أ�سا�سي من
مكونات �شبكة �إن�سانية وا�سعة ه��ي :احلركة الدولية
ت�ضم ع�ضويتها 190
لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر ،والتي
ّ
جمعية وطنية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر حول العامل،
وتعتمد يف ن�شاطاتها على ماليني املتطوعني ،وعلى االحتاد
الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر .وتقوم هذه
املكونات مبهمات متكاملة ،وت�ستخدم �إما �شارة ال�صليب
الأحمر �أو الهالل الأح��م��ر .وت�ضطلع اجلمعيات الوطنية
بن�شاطات �إن�سانية متنوعة داخل بلدانها كما يفعل ال�صليب
الأحمر اللبناين مثلاً .

املبادئ الأ�سا�سية

تلتزم اللجنة الدولية �سبعة م��ب��ادىء ،ت�شاركها فيها
بقية مكونات احلركة الدولية ،وهي :الإن�سانية ،احلياد،
وت�شكل
اال�ستقالل ،اخلدمة التطوعية ،الوحدة ،والعاملية.
ّ
هذه املبادئ ال�سبعة القيم الأ�سا�سية امل�شرتكة التي متيز
احلركة عن بقية املنظمات الإن�سانية الأخ��رى .وت�سرت�شد
اللجنة الدولية يف عملها ب�شكل خا�ص باملبادئ الأربعة الأوىل
حتديدا يف بيان مهمتها.
املذكورة
ً
 الإن�سانية :تقوم على احرتام الب�شر وتعترب القوة الأ�سا�سيةاملحركة لعمل اللجنة.
 عدم التح ّيز :ينبذ هذا املبد�أ �أي �شكل من �أ�شكال التمييزوينادي مبعاملة النا�س �سوا�سية يف �أثناء املحن ،بنا ًء على
احتياجاتهم.
ميكن اللجنة الدولية من ك�سب
 احلياد :هو املبد�أ الذيّ
�ضد �أي طرف من
ثقة اجلميع ،بحيث �أنها ال تقف مع طرف ّ
الأطراف الأخرى خالل العمليات العدائية ،وال تتدخل يف جدل

وحفظ كرامتها:
الهدف من احلماية هو �ضمان قيام ال�سلطات والأط��راف
املتنازعة بالوفاء بالتزاماتها ومراعاة حقوق املواطنني ،وو�ضع
حد النتهاكات القانون الدويل الإن�ساين ،الفعلية �أو املحتملة،
ّ
�إ�ضافة �إىل القواعد الأخرى التي تكفل حماية الأ�شخا�ص يف
هذه احلاالت.
ّ
 -2م�ساعدة �ضحايا النزاعات امل�سلحة وحاالت العنف الأخرى:
يهدف هذا املنهج �إىل م�ساعدة الأف��راد �أو املجتمعات التي
ت�ضررت نتيجة النزاع امل�سلح وح��االت العنف الأخ��رى ،و�إىل
احلفاظ على كرامتها وا�ستعادتها .وم��ن �ش�أن امل�ساعدة
تخفيف �آث��ار انتهاكات القانون ال��دويل الإن�ساين ومعاجلة
الأ�سباب والظروف املحيطة بهذه االنتهاكات .وهي ت�ستجيب
لالحتياجات الأ�سا�سية للأفراد واملجتمعات عرب تقدمي ال�سلع
الأ�سا�سية واخلدمات املتعلقة مبجاالت ال�صحة واملياه وال�صرف
ال�صحي وامل�أوى والأمن االقت�صادي ودعم املرافق.
 -3تن�سيق �أن�شطة احلركة الدولية املتعلقة بالإغاثة يف النزاعات
امل�س ّلحة وحاالت العنف الأخرى:
الهدف هنا هو تعزيز ق��درات اجلمعيات الوطنية على
ّ
امل�سلحة
اال�ستجابة امليدانية يف البلدان املت�أثرة بالنزاعات
وحاالت العنف الأخرى� ،إ�ضافة �إىل رفع قدرة اللجنة الدولية
على التعاون وامل�شاركة الوطنية.
-4الوقاية �أو تاليف املعاناة بتعزيز القانون الدويل الإن�ساين واملبادئ
الإن�سانية والتعريف بها:
الهدف من هذا املنهج هو �إيجاد بنية منا�سبة حلماية حياة
ّ
امل�سلحة وحاالت العنف
�سلبا بالنزاعات
النا�س الذين يت�أثرون ً
الأخرى ،وحماية كرامتهم وت�سهيل عمل اللجنة الدولية بهذا
ال�ش�أن .ويكمن ذلك يف تاليف املعاناة املحتملة عرب الت�أثري
على الأطراف التي ت�ؤثر على م�صري املت�ضررين ب�شكل مبا�شر �أو
غري مبا�شر ،التعريف بالقانون الدويل الإن�ساين وتعزيزه ،وتو�سيع
نطاق تطبيقه ،وت�شجيع قبول �أن�شطة اللجنة الدولية الأخرى.

عمل اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف لبنان

�سيا�سي �أو عن�صري �أو ديني.
 اال�ستقالل :وه��و يعني �أن اللجنة الدولية م�ستقلة عنال�سيا�سات الوطنية والدولية وم�صالح اجلماعات املختلفة ،مبا
يعطيها اال�ستقالل الالزم لإجناز مهماتها الإن�سانية ومن دون
�أي حتيز.

بد�أت اللجنة الدولية عملها يف لبنان بعد حرب حزيران من
العام  ،1967وا�ضطلعت ب�أن�شطتها الإن�سانية خالل فرتات
ّ
امل�سلح مبا يف ذلك احل��رب املمتدة بني  1975و.1990
النزاع
حاليا باال�ستجابة الحتياجات املجتمعات املحلية التي
وتقوم
ً
فروا من ويالت احلرب
ت�ست�ضيف الالجئني ال�سوريني الذين ّ
الدائرة يف بالدهم.

هناك �أربعة مناهج حتدد مهمة اللجنة الدولية ومتكنها
من حتقيق �أهدافها:
ّ
 -1حماية حياة �ضحايا النزاعات امل�سلحة وحاالت العنف الأخرى

التعاون مع اجلي�ش اللبناين

املناهج

تدعم اللجنة الدولية جهود اجلي�ش اللبناين يف جمال تعزيز
دمج القانون الدويل الإن�ساين يف �أنظمة التعليم والتدريب .وي�أتي
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خدمات
�إن�سانية

التعاون ما بني اجلانبني على
�ضوء م�س�ؤولياتهما امل�شرتكة
وتقدم اللجنة الدولية دعمها عرب
لن�شر املعرفة بهذا القانون.
ّ
بناء القدرات التي ت�سمح ل�ضباط اجلي�ش اللبناين وعنا�صره
ببلورة معرفتهم ب�أحكام القانون الدويل الإن�ساين وتطبيقه يف
عقيدة اجلي�ش القتالية ،مبا ي�ضمن احرتام خمتلف االلتزامات
ّ
العمليات.
امل�سلحة خالل �سري
القانونية للقوات
ّ
الدولية بالتن�سيق مع ال�صليب الأحمر
كذلك ،تقوم اللجنة
ّ
اللبناين ،بتنظيم دورات �إ�سعافات �أولية مكثفة مل�صلحة
ّ
امل�سلحة اللبنانية ،وه��ذه ال��دورات تعترب ج��ز ًءا من
القوات
برنامج متكامل.

�أرقام وحقائق

خالل العام  2015قدمت اللجنة الدولية خدمات خمتلفة يف
لبنان وذلك على النحو الآتي:
 .1خدمات امل�ساعدة واحلماية:
 زيارة 7400 :حمتجز يف  31مركز احتجاز. تقدمي رزم نظافة �شخ�صية لـ 1250حمتجزًا ،ومالب�س لـ1850حمتجزًا وم��واد تنظيف ل��ـ 6400حمتجز ،و 1500فر�شة ،و1500
بطانية ،و 27000ليرت من مياه ال�شرب.
 �إج��راء  411مقابلة مع �أه��ايل املفقودين ،وتقدمي الدعمالنف�سي لـ 40فر ًدا من عائالت ه�ؤالء.
 نقل  150ر�سالة من ر�سائل ال�صليب الأحمر ،و 1250ر�سالة�شفوية �أو �سالمات ،وتوفري  34وثيقة �سفر لأ�شخا�ص انتقلوا �إىل
بلدان �أخرى ،و�إعادة رفات � 5أ�شخا�ص من الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة �إىل لبنان.
 .2خدمات الرعاية ال�صحية:
 تقدمي الرعاية ال�صحية يف مرافق تدعمها اللجنة الدوليةلـ� 239000شخ�ص.
 تلقيح  15000طفل.ً
مري�ضا.
 تقدمي خدمة �إعادة الت�أهيل البدين لـ530 �إج���راء  413عملية جراحية مل�صابني ب�أ�سلحة ناريةومتفجرات.
�شخ�صا.
 تقدمي خدمة �إعادة الت�أهيل النف�سي لـ72ً
�راح��ا على العناية
 ت��دري��ب  26ج� ًالإكلينيكية باجلرحى.
 .3امل�ساعدات الغذائية وغري الغذائية لـ:
  28900الجئ �سوري.  11300الجئ فل�سطيني.  4500لبناين عادوا من �سوريا نتيجةالأزمة.
  2500لبناين ي�ست�ضيفون الجئني.64
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وقد قدمت اللجنة � ً
أي�ضا:
  4ماليني دوالر م�ساعدات نقدية.  4300رزمة نظافة �شخ�صية (تغطي احتياجات عائلة من 5�أ�شخا�ص ملا يزيد عن �شهر).
  9000رزمة مواد غذائية (الرزمة تكفي عائلة من � 5أ�شخا�صملدة �أ�سبوعني).
  4900بطانية.  1500فر�شة نوم.  4100رزمةحفا�ضات �أطفال.  200م�شروع لتح�سني و�سائل املعي�شة واحلياة. .4خدمات يف جمال املياه والإ�سكان:
 � 266000شخ�ص ا�ستفادوا م��ن حت�سني البنية التحتيةل�شبكات املياه والكهرباء والإيواء.
 � 19000شخ�ص ا�ستفادوا من حت�سنيمرافق ال�صحة.
 ��� 39000ش��خ�����ص حت�����س��ن م�ستوى�سكنهــم يف امل��خ��ي��م��ـ��ـ��ات غيــر
الر�سميــة.
  3000حمتجز ا�ستفادوا من حت�سنيالتهوئة وخدمة الطوارئ ،وبناء مركز
طبي يف �أماكن االحتجاز.

�إحتفال
�إعداد:
معو�ض بومارون
با�سكال ّ

دورة «ل ّبيك لبنان»
رفاق الدرب يلتقون يف ح�ضور قائد اجلي�ش
ويجددون عهد الوفاء
ّ
حتت عنوان «لقاء رفاق الدرب» �أقامت دورة «ل ّبيك لبنان» حفل ع�شاءٍ �ساهر يف نادي ال�ضباط -جونية ،برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
ويف ح�ضوره .كذلك ح�ضر رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان و�أع�ضاء املجل�س الع�سكري ،واملدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم
ب�صبو�ص ،ورئي�س املجل�س الأعلى للجمارك العميد الركن نزار خليل و�ضباط من الدورة مع عقيالتهم.

كلمة قائد اجلي�ش

ّ
ّ
املمثل
عريفه
ا�ستهل احلفل بالن�شيد الوطنيّ ،
رحب بعدها ّ
مقدمهم قائد اجلي�ش الذي �ألقى
يو�سف احلداد باحل�ضور ،ويف ّ
كلمة من القلب �أ�شار خاللها �إىل �أن عبارة «لقاء رفاق
أخوة ال�سالح
الدرب ،هي يف مكانها
ً
متاما ،لأنها رّ
تعب عن � ّ
رحب بقادة
يف الدورة ويف اجلي�ش والأجهزة الأمنية» ،كما ّ
الأجهزة الأمنية و�ضباطها ،مهنّ ئً ا �أع�ضاء املجل�س الع�سكري
اجلديد ،و�آملاً تعيني �أع�ضاء جمل�س قيادة قوى الأمن الداخلي
يف �أقرب ٍ
وقت ممكن.
و�أ�ضاف قائد اجلي�شّ �« :إن جميع �ضباط اجلي�ش وع�سكرييه
«لبيك لبنان» �أي دورة الـعام ،1986
� ّ
أعزاء على قلبي ،ودورة ّ
ّ
تعني يل الكثري ،بحيث كنت م��د ّر ًب��ا لها يف الكلية
احلربية خالل ثالث �سنوات كاملة ،ثم خدم الكثري من
ً
الحقا يف القطع التي تو ّليت قيادتها .دورة كبرية،
�ضباطها
�أتى �ضباطها من خمتلف �شرائح املجتمع اللبناين ومناطقه،
وت�ضم نخبة من ال�ضباط ال�شجعان».
ّ

حاليا ،لأ ّنها �ستقود
ولفت العماد قهوجي �إىل «�أهمية الدورة
ً
اجلي�ش والقوى الأمنية يف املرحلة املقبلة لنحو �سبع �سنوات،
وتخرج الدورة التي
تخرجها
املدة الفا�صلة بني
خ�صو�صا و� ّأن ّ
ً
ّ
ّ
جدا» .و�أ�ضاف« :من هنا �أقول لكم� ،إنه بقدر ما
تلتها طويلة ً
منيعا،
تكونون �أهلاً للم�س�ؤولية بقدر ما يكون اجلي�ش قو ًيا
ً
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�إحتفال
حم�صنً ا
وبالتايل يكون لبنان
ّ
والتحديات.
يف وجه املخاطر
ّ
معا العمود الفقري للدولة
فاجلي�ش والقوى الأمنية
ّ
ي�شكالن ً
جدا
اللبنانية،
و�صمام �أمن الوطن وا�ستقراره .االقت�صاد مهم ً
ّ
لكن الأمن هو الأ�سا�س ،فالتجارب القريبة والبعيدة� ،أثبتت
إمنائيا من دون وجود هذا الأمن».
�أن ال ازدهار اقت�صاد ًيا �أو �
ً
وق���ال ق��ائ��د اجل��ي�����ش« :خ�ل�ال زي��ارت��ي ال��والي��ات املتحدة
حد كبري،
الأمريكية ،والتي �أعتربها جولة منتجة �إىل ّ
كانت مواقف جميع امل�س�ؤولني املدنيني والع�سكريني الذين
ومقدرة جلهوده .وكانت دعوتهم
التقيتهم ،داعمة للجي�ش
ّ
وا�ضحة للمحافظة عليه ل ّأن يف ذلك ال�سبيل الوحيد للحفاظ
على لبنان .هم ينظرون بعني الإع��ج��اب �إىل الإجن���ازات
الباهرة التي ّ
حققها اجلي�ش يف مواجهة الإرهاب ،ويف حماية
وحدة الوطن وا�ستقراره ،وهذا ما دفعهم �إىل موا�صلة تقدمي
امل�ساعدات لنا بزخم وفعالية .من هنا ف� ّإن ال�سبب الرئي�س
لتقدمي هذه امل�ساعدات من الدول الغربية على وجه اخل�صو�ص،
جاء نتيجة قوتنا و�صمودنا .وكونوا على ثقة �أنه لوال �إرادتنا
وت�ضحياتنا وكفاءتنا التي �أثبتناها يف امليدان ،مل يبادر �أحد
�إىل م�ساندتنا ،فاملنطقة العربية ب�أ�سرها تعاين الأح��داث
والأزمات ،واملجتمع الدويل لديه اهتمامات وان�شغاالت كثرية
تو�سع دائرة اال�ضطرابات يف املنطقة والعامل».
نتيجة ّ
لاً
وتابع قائ « :لقد جنحنا يف منع ا�ستدراج الأزمات الإقليمية
�إىل لبنان ،بف�ضل جهود اجلي�ش والأجهزة الأمنية وت�ضحيات
تعر�ضت دول �أخرى
ال�شهداء ،و�أبقينا على وجود الدولة ،يف حني ّ
للت�شرذم واالنهيار .و�أف�ضل و�سيلة ناجعة لال�ستمرار يف حماية
لبنان ،تكمن يف احلفاظ على قوتنا وال�سهر على �ضبط
احل��دود .والإم�ساك بهذه احل��دود ب�صورة حمكمة ودقيقة،
كفيل ب�إبقاء الو�ضع الأمني يف الداخل حتت ال�سيطرة.
متر به املنطقة هو زمن تغيري ال��دول واخلرائط
الزمن الذي ّ
وت�صادم امل�صالح الدولية والإقليمية ،لذا علينا كلبنانيني
وع�سكريني االلتفاف حول الوطن ،وتقدمي م�صلحته العليا
على �أي م�صلحة �أخرى».
و�شدد العماد قهوجي على � ّأن «البطولة اليوم يف ظل احلرائق
ّ
امل�شتعلة من حولنا ،تكمن يف احلفاظ على وحدتنا الوطنية
وعي�شنا امل�شرتك ،والت�صدي ب�شجاعة للأخطار ،بهذا الت�صميم
ننقذ لبنان ون�ضمن م�ستقبل �أجياله».
ّ
كل ما يجري ،متفائل
�شخ�صيا وعلى الرغم من
و�أردف�« :أنا
ً
ّ
املتمثل
دائما من الكوب ن�صفه امللآن،
مب�ستقبل لبنان� ،أرى ً
ّ
التدخل
بجهوزية اجلي�ش والأجهزة الأمنية وقدرتها على
الفوري حل�سم �أي اعتداء خارجي �أو حادث �أمني .نحن الأقوى
أمنيا ،و�أقوى معنو ًيا ،لأننا ن�ؤمن
يف امليدان� ،أقوى ع�سكر ًيا و� ً
ّ
ون�ستظل بال�شرعية والقانون .فمن غري امل�سموح
بر�سالتنا
70
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التهاون �أو الرتاخي يف تنفيذ �أي مهمة �أو مواجهة �أي خطر،
لأن م�صري لبنان يرتبط بقدرة اجلي�ش وبوالئكم املطلق لهذه
امل�ؤ�س�سة».

كلمة الدورة

ّ
وا�ستهلها
العميد الركن �سامي احلويك �ألقى كلمة الدورة،
متوج ًها �إىل قائد اجلي�ش بالقول« :م�شاركتكم يف هذا
ّ
ِّ
ٍ
ٍ
اللقاء الأخوي ،مدعاة �شرف واعتزا ٍز لكل واحد منا ،نحن
«لبيك لبنان» ،من تتلمذ على يديك �سيدي
�ضباط دورة ّ
ً
ّ
العماد ،يوم كنّ ا فتيانا يافعني على مقاعد الكلية احلربية،
اً
أ�شداء .لقد
نتخرج منها
ونحن من �سهرمت على �أن
رجال � ّ
ّ
ً
زرعت يف �صدورنا م�شاعر الإميان بلبنان ،وغر�ست عميقا يف
قلوبنا التزام الوالء للم�ؤ�س�سة الع�سكرية ،فحملنا هذه القيم
ٍ
ت�ضحيات
وج�سدناها يف �ساحات الكرامة والواجب،
واملبادىء،
ّ
ٍ
وبطوالت ،واجنازات �أ�سهمت يف �إبقاء اجلي�ش احل�صن املنيع
التحوالت الكربى وامل�صائر املجهولة ،لتُثبِت
للبالد ،يف زمن
ّ
ركن متني من �أركان اجلي�ش.
«لبيك لبنان»� ،أ ّنها
ٌ
دورة ّ
ِّ
ونحن � ً
أي�ضا َمن عمل منذ �سنوات وال يزال ،يف ظل قيادتكم
ون�ضحي ونبذل �أق�صى امل�ستطاع،
احلكيمة وال�شجاعة ،جنهد
ِّ
لنبقى على م�ستوى الآم��ال املعقودة .يف املقابل ،كنت لنا
مبنزلة الأب ال�صالح ال��ذي يرعى �أب��ن��اءه بغري ٍة و�إخ�لا���ص،
ومي�سك ب�أيديهم على طريق النجاح».
و�أ�ضافَّ � :إن لقاءنا اليوم ،ي� ِّ
أخوة
ؤكد ّ
مر ًة �أخرى عمق روابط � ّ
ال�سالح ،التي جتمعنا �سو َّي ًة ،ومع باقي ال�ضباط ،يف م�ؤ�س�سة
ٍ
مدر�سة
اجلي�ش� ،أو يف �سائر الأجهزة الأمنية ،فنحن ننتمي �إىل
ٍ
ٍ
وتكامل
بتعاون
معا
واحدة ،هدفنا واحد ،وقدرنا �أن نتقا�سم ً
�شرف خدمة الوطن.
جنتمع اليوم يف هذه املنا�سبة ،بعد مرور اثنتني وثالثني �سنةً
على م�سرية دورتنا ،و�أ ّول ما يح�ضر يف بالنا �أن ن�ستذكر ب�إكبا ٍر

و�إج����ل���ال ،رف��اق��ن��ا
ال�شهداء الأبرار ،الذين
ارت��ف��ع��وا يف م��ع��ارك
الدفاع عن الوطن،
����س���واء يف م��واج��ه��ة
ال��ع��د ِّو الإ�سرائيلي �أو
يف مكافحة اخلطر
الت�صدي
الإرهابي �أو يف
ِّ
ل��ل��ع��اب��ث�ين ب��الأم��ن
واخل�����ارج��ي��ن ع��ل��ى
القانون ،ليبقى هذا
ال��وط��ن ك��م��ا �أراده
�أ���س�لاف��ن��ا الأح�����رار،
وك��م��ا ن��ري��ده نحن،
�سي ًدا
واح��دا
ً
موح ًداِّ ،
َّ
لاً
حرا م�ستق  .فله�ؤالء
ًّ
�ضرجوا
الأبطال الذين َّ
ب��دم��ائ��ه��م ال��ط��اه��رة
ترابنا الوطني ،حتية
�إك����ب����ا ٍر و�إج��ل��ال،
وع����ه����د م���نَّ ���ا ل��ه��م
ٌ
وللجي�ش عائلتنا اجلامعة الكربى� ،أن ن�صون الأمانة ،و�أن
قدما
نكون �أوفياء � ً
«لبيك لبنان» ،من�ضي ً
أبدا ل�شعار دورتنا ّ
ٌ
ٌ
حر ٌة كرمية و� َّإما
�إىل الأمام ،خيارنا واحد من �إثننيَّ � ،إما
حياة َّ
ا�ست�شهاد فيحيا لبنان».
«لبيك
ّ
وحيا العميد احلويك احل�ضور با�سم �ضباط دورة ّ
فردا فر ًدا� ،شاك ًرا تلبيتهم «الدعوة �إىل هذا اللقاء،
لبنان» ً
ختاما �إىل قائد
وتوجه
كما �شكر قادة الأجهزة الأمنية،
ً
ّ
�سيدي العماد،
اجلي�شَّ �« :أم��ا ال�شكر الكبري ،فهو لكم ِّ

عماد ال�شرف والت�ضحية والوفاء ،و�سيف
أب���دا يف وج��ه �أع��داء
اجلي�ش امل�سلول � ً
الوطن .مبحبتكم ن�سمو ،وبقيادتكم
وت��وج��ي��ه��ات��ك��م وث��ق��ت��ك��م نبلغ
امل�ستحيل».

احتفاء باملنا�سبة
ً

بعد الكلمات وتبادل التهاين ،كانت وقفة طربية مع
الفنان ملحم زين الذي �أمتع احل�ضور ب�أجمل الأغاين العاطفية
قدمت الفنانة لور عب�س و�صلة من الأغنيات
والوطنية؛ كما ّ
الأجنبية والعربية ،فيما عزفت الفنانة ناديا معو�ض على �آلة
الكمان ف�أطربت اجلميع بعزفها الرائع.
ّ
وتخلل احلفل تقدمي هدايا رمزية لقائد اجلي�ش والقادة
الأمنيني ،عبارة عن بنادق قدمية العهد ذات طابع تراثي.
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تكرمي
�إعداد :نينا عقل
ندين البلعة خري الله
كرمت خاللها
عيد الأم كان منا�سبة ّ
�أمهات الع�سكريني وزوجاتهم ،وكذلك
�أمهات �أخريات رائ��دات يف املجتمع.
ويف هذا الإطار كانت لفتة من م�ؤ�س�سة
العاقوري ،و�أخرى من اجلمعية اخلريية
رواد
للإ�صالح ،وثالثة من جلنة تكرمي ّ
ال�شرق.

م� ّؤ�س�سة العاقوري
ً
ّ
حامال
حل عيد الأمهات هذا العام
مزيدا من الدموع على �شهداء حلقوا
معه
ً
امل�ستمرة يف ت�سطري البطوالت.
بالقافلة
ّ
وك��ان��ت لأم���ه���ات ه�����ؤالء ال�����ش��ه��داء
وزوجاتهن لفتة وفاء وتقدير من م� ّؤ�س�سة
َّ
املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري التي
ّ
ّ
جممع جونية
نظمت غدا ًء للمنا�سبة يف
ّ
الع�سكريّ .
مثل العماد قائد اجلي�ش يف
احلفل العميد الركن الطيار دي غول
�سعد ،كما ح�ضره رئي�س �شعبة اخلدمات
والعمليات يف قوى الأمن الداخلي العميد
ميالد خوري ،والفنان طوين كيوان� ،إىل
جانب فاعليات مدنية و�إعالمية و�أمنية
املكرمات.
والأمهات
ّ

الإلفة والوجع

ّ
ا���س��ت��ه��ل احل��ف��ل بالن�شيد الوطني

تكرم �أمهات
مبادرات ّ
ال�شهداء وزوجاتهم
ون�ساء رائدات
اللبناين ،ثم كلمة ترحيب باحل�ضور
يف هذا احلفل ال��ذي «يهدف �إىل جمع
الألفة والوجع لتولد نقاط ف��رح تنبت
ربيعا مزه ًرا »...و ُو ِّج َهت حتية لأمهات
ً
ال�شهداء وزوجاتهم اللواتي ال �أحد يعرف
ً
قليال
قلوبهن وال��ك�لام يبقى
ما يف
َّ
وجعهن.
بالن�سبة اىل
ّ

�شجرة ال�شهادة

كلمة قائد اجلي�ش �ألقاها العميد
الركن دي غول �سعد ،وجاء فيها:
ّ
م��رت الأي���ام وال�سنون ،زادت
كلما ّ
�شعلة ال�شهداء ت ّ
��وق ً��دا ،وازدادت �شجرة
ً
ال�شهادة اخ�ضرا ًرا و�شموخا ،فكيف لنا
�أن نن�سى �أبطالنا امليامني الذين بذلوا
ون�ستمر،
الت�ضحيات الق�صوى لنحيا
ّ
ويبقى لنا وط��ن نفتخر به حتت وجه
ال�شم�س� ،ألي�ست م�آثرهم ال�ساكنة يف
عقولنا ووجداننا ،هي مبنزلة النب�ض،
ال���ذي ي��ح��رك فينا م�شاعر االن��دف��اع

واحلما�سة ،ويحفزنا على حت�صني احلا�ضر
ّ
والتطلع �إىل امل�ستقبل بعني الثقة والأمل؟
ثم كيف لنا �أن نن�سى من يقف خلف
ه�ؤالء ال�شهداء املباركني� ،أعني قاهري
الأمل واملعاناة ،من �أمهات و�آباء ،زوجات
و�أبناء� ،أخوة و�أخوات ،فه�ؤالء من �شجرة
ال�شهادة ،هم اجل��ذور وال��ف��روع ،والرتبة
النقية التي
وامل��اء ال�صاحلان ،والبيئة
ّ
ّ
تن�شق منها ال�شهداء ،ن�سائم الوطنية
والوفاء والإخال�ص.
فتحية لكم من القلب �إىل القلب،
عيدهن،
وحتية خا�صة للأمهات يف
َّ
املحمل بالزهر والعطر،
عيد ربيع احلياة،
َّ
وموا�سم اخلري والعطاء...

للأمهات كلمتهنَّ

كلمة �أم��ه��ات ال�شهداء وزوجاتهم
�ألقتها زوجة الرائد ال�شهيد نايف �صليبا
ال�سيدة �سونا �صليبا التي قالت :الوجع
ّ
كبري على �أع���زاء فقدناهم كانوا
احل�ضن الدافئ واجلناح الواقي ،لكن
يف الوقت نف�سه فخرنا يكاد ال يو�صف
جت��اه ما بذله ه���ؤالء الأب��ط��ال .فتعالوا
عاليا لأننا من العائالت
ن�شمخ بر�ؤو�سنا
ً
والبيـوت التي ترعرعوا فيها وانطلقوا
منها �إىل �ساحات ال�شرف والت�ضحية
والوفاء.

مر َتني
�أعطت ّ

ال�سيدة ليا العاقوري رئي�سة امل� ّؤ�س�سة
ّ
ً
�ألقت � ً
أي�ضا كلمة قالت فيها :هنيئً ا
��ن �أي��ت��ه��ا ال�سيدات الفا�ضالت،
ل��ك َّ
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تكرمي

�أمهات وزوج��ات ،على كل هذا البذل
والعطاء يف �سبيل الوطن.
عيدكن ولنا فيه وقفة �إجاللٍ
العيد
َّ
أمامكن ،ولنا فيه � ً
أي�ضا موعد
واحرتام �
َّ
م��ع ال��ف��رح ،وم��ع زه��ور الربيع تتفتّ ح
ً
عبقا �أبد ًيا
ويفوح منها عطر ال�شهادة
يف ف�ضاء الكون .فكل عيد و� َّ
أننت بخري
ولبنان احلبيب ب�ألف خري.

كر َمــت امل� ّؤ�ســ�ســة
خــالل احلفــل
ّ
ال�سيــدة مــاري املعلــوف الأ�سعــد زوجــة
ّ
املقــدم ال�شهيــد ملحــم الأ�سعــد الــذي
ّ
ارتفــع على مذبــح ال�شهــادة يف 6
كرمت � ًّأما خ�ســ َرت
�أيلــول  .1983كما ّ
زوجهــا وابنها على مذبح الوطن وهي
زوج��ة ال�شهيد زك��ي الرحباوي ووال��دة
ال�سيدة �سوزان
ال�شهيد مي�شال الرحباوي
ّ
درعني
وقدمت
للمكرمتَني َ
الرحباويّ ،
ّ

رج������ال اجل��ي�����ش
اجلمعية اللبنانية للإ�صالح والت�أهيل
الأبطال.
وت��اب��ع :يحتفل
ً
اعرتافا
ب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجلي�ش ال��ع��م��اد جان العامل اليوم بعيد الأم��ه��ات،
ت�شكل ن�صف املجتمع،
قهوجي ممثلاً بالعميد الركن وليد بدور الأم التي
ّ
ال�سيد� ،أق��ام��ت اجلمعية اللبنانية وتقدي ًرا لت�ضحياتها وعطاءاتها التي ال
ّ
اً
اخلريية للإ�صالح والتاهيل ،احتفال تعرف حدو ًدا� ،سواء يف تكوين الأ�سرة �أو يف
تكرمييا لأم��ه��ات وزوج���ات �شهداء احت�ضان �أفرادها ورعايتهم وتن�شئتهم
ً
اجلي�ش التابعني ملنطقة ال�شمال ،وذلك على القيم الإن�����س��ان��ي��ة والأخ�لاق��ي��ة
ال�سامية ،ليكونوا �صورة عنها وقدوة
يف قاعة املهند�سني يف طرابل�س.
ح�ضر االحتفال ال�سيدة ندى ميقاتي ل���ل���م���ج���ت���م���ع
ممثلة رئي�س احلكومة ال�سابق جنيب ال�����ص��ال��ح ،ال��ق��ادر
ميقاتي ،رئي�سة اجلمعية ال�سيدة فاطمة ع����ل����ى حت�����ص�ين
بدرا ،ممثلون عن قادة الأجهزة الأمنية ،ن��ف�����س��ه بنف�سه،
لتطوره،
املحامي العام اال�ستئنايف يف ال�شمال و�ضما ًنا
ّ
القا�ضي �أماين حمدان ،املهند�س مر�سي وحمايته من رياح
امل�صري ممثلاً نقيب املهند�سني ماريو�س املحن والأزم���ات.
تلك ه��ي حــال
بهن.
بعيني و�شخ�صيات واملحتفى
ّ
ّ
كــل �أم علــى
بعد الن�شيد الوطني اللبناين وعر�ض
�صور ل�شهداء اجلي�ش وال��وق��وف دقيقة وجــه الب�سيطــة،
اً
إجالل لأرواحهم الطاهرة� ،ألقى ف��ك��ي��ـ��ـ��ف �إذا
�صمت �
كانــت وال��ـ��ـ��دة
ممثل قائد اجلي�ش كلمة قال فيها:
غ��ري��ب��ا ع��ل��ى جمعيتكم �شهيــد ،كمــا
ل��ي�����س
ً
الكرمية �أن تنربي �إىل تكرمي �أمهات هـو حــال العديــد
منكــن اليوم.
وزوجات الع�سكرين ال�شهداء ،وهي التي
ّ
طاملا �أثبتت ر�سوخ ارتباطها باجلي�ش ،ف������أم ال�����ش��ه��ي��د
و�إميانها بدوره الطليعي يف حماية وحدة ق��د �أ���ض��اف��ت �إىل
الوطن و�سيادته وا�ستقالله ،كما لي�س جم���ده���ا امل��ت��وج
غريبا عليها ذل��ك ،وه��ي تنتمي �إىل ب���غ���ار الأم����وم����ة
ً
�شمالنا احلبيب ،قلعة الوطنية ومنبع وال���ع���ط���اء ،جمد
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تقدير َّيني.
ّ
بعدها �سلم العميد ال��رك��ن �سعد
ال�سي َدين
كتا َبي �شكر لداعمي امل� ّؤ�س�سة ّ
علي ا�سماعيل وخليل م��ت��ى ،و�آخ��ر
لرئي�سة م� ّؤ�س�سة العاقوري.
ّ
تخلل احلفل � ً
أي�ضــا وقفــة فنيــة
وطنيــة مع الفنان طوين كيوان الذي
عبــر عــن فخــره بامل�شاركــة يف هذا
ّ
الغــداء العزيــز وتواجــده مــع الأمهــات
عيدهــن.
يف
َّ
ال�����ش��ه��ادة ال��ع��ظ��ي��م ،ك��ي��ف ال ،وه��ي
تقدم فلذة كبدها على مذبح الوطن،
�صابرة قانعة� ،أنه يف �سبيل هذا الوطن
ترخ�ص املهج وتهون الت�ضحيات ،و�أن
دماء ال�شهداء ،هي مبنزلة وقود للحياة،
وزيت مل�شعل الأجيال ال�سائرة على درب
ال�شرف والت�ضحية والوفاء.

�إحياء م�شاعر الأمل والطم�أنينة

بدورها� ،ألقت ممثلة �أمهات وزوجات

الع�سكريني ال�شهداء كلمة �شكرت
وحيت
فيها اجلمعية على مبادرتها،
ّ
اجلي�ش اللبناين بقيادة العماد قهوجي،
وقالت :بني عيد ال ّأم و�إطاللة الربيع
ل��ق��اء دائ���م ،ف��ك��� ّأن االث��ن�ين ت��واع��دا
على �إط�لاق موا�ســم اخليــر والفــرح
واجلمـال ،و�إحيــاء م�شاعــر الأمــل
والطم�أنينــة يف النفــو�س التــي �أتعبهــا
�شتــاء احليــاة.

رواد ال�شرق
جلنة تكرمي ّ
�أح��ي��ت جل��ن��ة ت��ك��رمي ر ّواد ال�شرق
مهرجان «تكرمي الأم» ال�سنوي يف ق�صر
الأوني�سكو ،برعاية وزير الثقافة رميون
عريجي وبلد ّية ب�يروت ،وقد متّ خالله
تكرمي �سيدات رائ���دات يف املجتمع
متقدمة يف امل� ّؤ�س�سات
ي�شغلن منا�صب
ّ
العائلية ،ومن
ؤولياتهن
�إىل جانب م�س�
ّ
ّ
بينهن العقيد الإداري منريفا خليل من
اجلي�ش اللبناين.
الطيار جوزف
ح�ضر االحتفال العميد
ّ
ّ
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد
ابراهيم
�شخ�صيات
ج��ان قهوجي� ،إىل جانب
ّ
ّ
وممثلني ع��ن امل�ؤ�س�سات
وفعاليات،
ّ
ال�سيا�سية والنقابات
أمنيــة والأحــزاب
ّ
ال ّ
املكرمــات و�أ�صدقــاء.
املهنيــة ،و�أهالــي
ّ
ّ
ع��ل��ى وق���ع امل��و���س��ي��ق��ى وال��رق�����ص��ات
املكرمات،
الفولكلور ّية ا�ستُقبلت
ّ
ليفتتح االح��ت��ف��ال بالن�شيد الوطني

� ّأما نحن �أمهات ال�شهداء وزوجاتهم
وجميع �أف��راد عائالتهم ،فال نحتفل
بالعيد �إال و�أطياف ه�ؤالء الأبطال ترفرف
ت�شد من عزميتنا وتبل�سم
من حولنا،
ّ
ج��روح��ن��ا ،وت���زرع يف قلوبنا �أغ��را���س
الإميان بلبنان.
و�أ���ض��اف��ت :ن��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة �أن��ه��م
ي�شخ�صون �إلينا من الأع��ايل ،فرحني
مطمئنني ،وهم يرون جي�شهم يتابع

ر�سالتهم املقد�سة ،وق��ي��ادت��ه �ساهرة
على ���ش���ؤون عائالتهم ،كما ي��رون
الأبناء يقتفون درب الآباء ،درب ال�شرف
والت�ضحية والوفاء.
ّ
تخلل اللقاء � ً
أي�ضا كلمات لنقابة
املهند�سني ولرئي�سة اجلمعية فاطمة
جتمع �سيدات الأعمال
ب��درا ورئي�سة
ّ
ليلى �سلهب ،و�أنا�شيد لأم ال�شهيد
و�أبطال اجلي�ش� ،إىل هدايا رمزية.

اللبناين ،تاله عر�ض
فيلم وثائقي عن �أهم
االحتفاالت ال�سابقة
التي ّ
امهات
نظمتها اللجنة لتكرمي ّ
و�سيدات عامالت يف املجتمع.
ّ

واح��د احتفـا ًء باملر�أة والأمومة واحلـب
والتوالد واحلنان والأ�سـرة والوطن» .وختم
ً
قائال« :املر�أة هي م�ستقبل الرجل».
ّ
وتخلل االحتفال � ً
أي�ضا كلمة لنائب
رئي�س اللجنة الدكتورة مفيدة عابد
ال�سيد بالل حمد،
ولرئي�س بلدية بريوت
ّ
بجاين
كما ّ
قدمت ال�شاعرة ندى نعمة ّ
ق�صيدة من وحي املنا�سبة.
وخ��ت��ام��ا متّ ت��ق��دمي دروع تقدير ّية
ً
للمكرمات ،ثم دعي احل�ضور �إىل حفل
ّ
كوكتيل.

احتفاء باملر�أة والأمومة
ً

بعد كلمة ترحيبية لرئي�س جلنــة
تكرمي ر ّواد ال�شرق ،الدكتور �أنطوان
جدد فيها �ضــرورة تقدمي الدعم
عطـويّ ،
والتقدير للأم على م�ستوى الوطن� ،ألقى
ال�����س��ي��د مي�شال
معيكي كلمة
وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة،
ف�����ق�����ال« :ب��ي�ن
ع��ي��د الأم وي��ـ��وم
امل��ر�أة العاملي الذي
ا�ستحدثته ّ
منظمة
الأمم امل��ت��ح��دة
يف ال��ع��ام ،1977
م��رب��ع
ن��ح��ن يف
ّ
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ور�شة عمل
�إعداد:
النقيب فادي بعقليني

ور�شة عمل حول الإعالم خالل الكوارث والأزمات يف ال�سراي احلكومي
ت�ؤكد الأحداث املتالحقة� ،أننا نعي�ش يف عامل ت�سوده الأزمات
والكوارث الطبيعية وغري الطبيعية ،فالفقر والأمرا�ض والأوبئة
واملجاعات والإره��اب والقتل واحلروب وال��زالزل والأعا�صري،
ما هي �إال مناذج و�أمثلة للعديد من تلك الأزمات والكوارث التي
جميعا �إىل التعاون اجلاد والتكاتف
تدعونا
ً
ُ
عد �إدارة الأزمات والكوارث
ملواجهتها ...ت ّ
املهمة،
من املجاالت والعلوم احليوية
ّ
التي تتطلب �ضرورة اال�ستعداد اجل ّيد،
والتخطيط العلمي والتدريب امل�ستمر
لتحقيق اجلهوزية الالزمة

مهم
و�سرعة اال�ستجابة ملواجهة �أي �أزمة �أو كارثة .وللإعالم ٌ
دور ٌّ
حدة الأزمات والكوارث ،من خالل بثّ
ٌ
وبارز يف التخفيف من ّ
للحد
الوعي وتزويد اجلماهري التوجيهات الالزمة ،ون�شر احلقائق
ّ
من انت�شار ال�شائعات والأخبار الكاذبة حول الأزمة.

امل�شاركون يف الور�شة

ُن ّظمت ور�شة عمل حول دور الإعالم
خالل الكوارث والأزم���ات يف ال�سراي
احل��ك��وم��ي اع��ت��ب��ا ًرا م��ن � 22شباط
املا�ضي ولغاية الـ 25منه� .أقيمت الور�شة
ب�إ�شراف الأمني العام للمجل�س الأعلى
للدفاع ورئي�س جلنة �إدارة الكوارث
والأزم��ات ،اللواء الركن حممد خري،
وبال�شراكة مع برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي من خالل وحدة �إدارة خماطر
الكوارث لدى رئا�سة جمل�س الوزراء ،وبالتعاون مع الربنامج
الأوروبي للوقاية واال�ستعداد واال�ستجابة يف حال ح�صول كوارث
�أو �أزمات .PPRD
وق��د ���ش��ارك فيها النقيب ف��ادي بعقليني م��ن مديرية
التوجيه ،وممثلون عن كل من املديرية العامة لقوى الأمن
احلد من
الداخلي ،وزارة الطاقة واملياه ،وزارة الزراعة ،وحدة
ّ
خماطر الكوارث ،الدفاع املدين ،فوج �إطفاء بريوت ،ال�صليب
الأحمر اللبناين ،و�إعالميون ومندوبون من الوكالة الوطنية
ٍ
ؤ�س�سات دولية تُعنى بهذا ال�ش�أن.
للإعالم ،ومن م�

املحاور

ت�ضمنت ور�شة العمل املحاور الأ�سا�سية الآتية:
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• املحور الأول� ،أ�س�س الإعالم خالل الكوارث والأزمات:
رك���زت اخل��ب�يرة يف ال�برن��ام��ج الأوروب����ي  PPRDال�سيدة
ّ
 Véronique Ruggirelloيف هذا املحور على دور و�سائل
الإع�لام خالل الكوارث و�أ�ساليب تغطيتها الإعالمية،
للتقليل قدر الإمكان من تداعياتها ،وت�سهيل �إدارتها
بطريقة مهنية وعلمية� ،إىل جانب التخطيط الإعالمي،
قبل الأزم��ات و�أثناءها وبعدها ،بهدف التعامل ال�صحيح
معها والقدرة على امت�صا�ص �أثرها النف�سي واالجتماعي على
املجتمع.
• املحور الثاين ،و�ضع خطط وا�سرتاتيجيات �إعالمية:
اعترب اخلبري الفرن�سي يف برنامج  PPRDال�سيد Laurent
ت�صور �إدارة
 Vibertأ� ّن��ه مل يعد ممكنً ا يف ظروف ع�صرنا،
ّ

جي�ش العلم والثقافة
ومتطور ومبدع ،و�أعطى
وفعال
الأزمات من دون �إعالم قوي ّ
ّ
�شرحا موج ًزا عن ت�أليف خلية الأزم��ة ودوره��ا الإعالمي،
ً
من خالل و�ضع خطة �إعالمية لتحقيق الإدارة الناجحة
للأزمات .و�أو�ضح ال�سيد  Vibertأ� ّنه يف مرحلة ما قبل الأزمة،
مهما يف توعية املواطنني حول الإجراءات
ي�ؤدي الإعالم دو ًرا
ً
املتّ بعة للحفاظ على �سالمتهم عند وق��وع الكارثة .ويف
�أثناء الأزمات ،تت�ضمن مهمة الإعالم عر�ض احلقائق وتوفري
املعلومات الدقيقة واحلديثة عن الكارثة ،كما � ّأن خلية
الإعالم تز ّود املنكوبني و�أفراد عائالتهم الإر�شادات ال�ضرورية
لتحا�شي وقوع املزيد من الأ�ضرارّ � .أما يف مرحلة ما بعد الأزمة،
فيتم تقييم الأداء الإعالمي بدرا�سة �إجنازاته والرتكيز على
ّ
اجلوانب الإيجابية لتنميتها ،ومعاجلة �أوجه الق�صور ال�سلبية.
• املحور الثالث ،مناورات ومتارين:
ت�ضمن هذا املحور مناورات تدليلية ،حتاكي �أزمة النفايات
ّ
تطبيقيا حول
يف لبنان وما رافقها من تظاهرات ،ومترينً ا
ً
�إجراء مقابالت على التلفزيون والراديو ،وكيفية التح�ضري
لإع��داد م�ؤمتر �صحفي و�إ�صدار بيان ختامي ،وذلك ب�إ�شراف
ال�صحافية �شريين يزبك.
• املحور الرابع :ا�ستعمال و�سائل التوا�صل االجتماعي:
تناول ال�سيد باتريك �شمايل يف هذا املحور و�سائل الإعالم
احلديثة ،حيث جرى تعريف مواقع التوا�صل االجتماعي
والوقوف على مميزاتها وانت�شارها ،وكيفية ا�ستخدامها
خالل الأزم��ات �ضمن ا�سرتاتيجية حمددة ،وما تخلقه من
�ضغوطات جلهة فو�ضى املعلومات غ�ير الر�سمية ،ون�شر
ال�شائعات ،و�أحيا ًنا �إثارة اخلوف بني املواطنني .ولفت ال�سيد
دائما يف �أثناء الأزمات
�شمايل �إىل � ّأن هذه الو�سائل هي الأ�سرع ً
الب��د لل�سلطات والهيئات من تو�ضيح
وال��ك��وارث ،لذلك
ّ
احلقائق ودح�ض ال�شائعات ب�أ�سرع وقت ممكن ،والتفاعل
مع اجلمهور منذ اللحظة الأوىل للأزمة .وقد نفّ ذ امل�شاركون
عمليا حول ا�ستعمال و�سائل التوا�صل
يف هذا املحور مترينً ا
ً
االجتماعي يف �أثناء التظاهرات وح��االت الفو�ضى والعنف
التي ترافقها ،مبا يف ذلك ن�شاط القوى الأمنية على هذه
املواقع من خالل ن�شر ال�صور و�إعطاء التوجيهات الالزمة �إىل
املواطنني ،بالإ�ضافة �إىل تبادل الر�سائل معهم والإجابة عن
�أ�سئلتهم.
ومتّ التطرق خالل الور�شة �إىل العديد من التجارب امليدانية
(�أح���داث باري�س� ،أزم��ة النفايات يف لبنان ،)...وكيفية
إعالميا ،و�إبراز نقاط القوة وال�ضعف يف �إدارة الأزمة
تغطيتها �
ً
إعالميا.
�
ً
تقييم عام لور�شة العمل ،وت�سليم ال�شهادات
ويف اخلتام ،جرى
ٌ
للم�شاركني.

�إجازة
يف اللغة
الإنكليزية
و�آدابها
للرقيب �أول
حمزة يا�سني

ح��از الرقيب
�أول ح��م��زة
حممد يا�سني
القوات البحرية �إجازة يف اللغة الإنكليزية
من ّ
ّ
و�آدابها ،من كلية الأداب والعلوم الإن�سانية يف
اجلامعة اللبنانية.

�شهادة يف
اخت�صا�ص
م�صور �أ�شعة
ّ
للرقيب
�أول مالك
قر�ضاب

نال الرقيب
�أول م�لاك
علي قر�ضاب
من ال��ق ّ��وات البحرية� ،شهادة االمتياز الفنّ ي
م�صور �أ�شعة ،من املديرية العامة
يف اخت�صا�ص
ّ
للتعليم املهني والتقني.

�شهادة
فنّية يف
الإلكرتونيك
للجندي
�شربل احللو

حاز اجلندي
�شربل بطر�س
احل����ل����و م��ن
ال�������ق�������وات
ّ
البحرية �شهادة البكالوريا الفنّ ية يف اخت�صا�ص
الإلكرتونيك ،من املديرية العامة للتعليم
املهني والتقني.
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بقلم:
جورج علم
بد�أت الأ�صابع حترتق .من يلعب بالنار
ي�صيبه اللهب .مل يعد ال�شرق الأو�سط
م�صدرها �إىل ما
م�ستوعب الأزمات ،بل
ّ
وراء البحار .دميوقراطيات الغرب تهتز،
الأ�صوليات تتكاثر ،اخلطاب مل يعد
�سو ًّيا� ،إنه قلق ،متوتر ،ينب�ش يف دفاتر
ي�صوب
املا�ضي ،ي�ستعيد املماحكات،
ّ
ي�شهر بالتمايزات �سواء يف
على الأقلياتّ ،
العرق� ،أو الدين� ،أو اللون �أو اجلن�س.

اخلفايا واخلبايا

أوروبية تكت�شف
يف «زوايا ال�صحافة ال ّ
وتتعرف �إىل ما ي�صيب
اخلفايا واخلبايا»،
ّ
املجتمعات من منزلقات ،و�إىل املواقف
والطرائف التي تعك�س املتغيرّ يف الأمن،
وال�سيا�سة ،واالقت�صاد ،واالجتماعّ ،
وتطلع
على املثري من الأخبار والأ�سرار.
إنكبت مراكز الدرا�سات الأوروب ّ��ي��ة
�
ّ
��وج��ه��ات ،على
امل��ت��ع��ددة امل�����ص��ادر ،وال��ت ّ
ع�شوائية ،لر�صد
ميدانية،
�إعداد تقارير
ّ
ّ
منط ال�شارع ،والرتكيز على «املتغيرّ
يف املجتمع الأوروبي» منذ انطالق قطار
الربيع العربي م��ع ث��ورة اليا�سمني يف
تون�س ،لغاية مطلع العام  .2016وجاءت
النتائج �صادمة على ال��رغ��م م��ن �أن
«تقريبية» 52 ...يف املئة يرف�ضون
الأرقام
ّ
ال�سيا�سة التي اتبعها االحتاد الأوروبي يف

�أعا�صري ال�شرق
جتتاح الغرب
و«الربيع العربي»...
«يربعم» املجتمع الغربي
الأع��وام الثالثة الأخ�يرة ( ،2013و،2014
�شرع �أبوابه ال�ستقبال �آالف
و ،)2015عندما ّ
النازحني ،حتت عنوان« :الإعتبارات
إن�سانية» 73 .يف املئة مع وقف هذه
ال
ّ
يحملون الأحزاب
الظاهرة 47 .يف املئة
ّ
وال�سلطات احلاكمة ،م�س�ؤولية ما �آلت
اليه الأمور ،مع الرتكيز على التداعيات
املدمرة على الأمن ،واالقت�صاد
ال�سلبية
ّ
واالجتماع 56 .يف املئة ي�شعرون باخلوف
أفريقية،
من �أ�صحاب ال�سحنة ال�سمراء ال
ّ
أو�سطية 69 .يف املئة يت�أثرون
�أو ال�شرق �
ّ
اليومية من �أخبار
مبا حتمله ال�صحافة
ّ
ع��ن ح���وادث ،وت��ع��دي��ات ،وا�ستفزازات
يقوم بها «الأج��ان��ب» ...باخت�صار �إن
املتغيرّ ينعك�س على �سلوكيات الفرد
واجلماعة ،جمتمع خائف ،غا�ضب،
قلق ،متوتر ،يجل�س لتناول القهوة يف
مقهى الر�صيف،
حت�����دق
ف���ي���م���ا
ّ
العيون باملا ّرة خوفاً
من حزام نا�سف،
�أو م���ن �إره���اب���ي
مد�سو�س؟!.

�إنتهاز ّية �شعبو ّية

يف ب�ل�اد «ال��ع��م

ال��دمي��وق��راط��ي��ة ب���أرق��ى
���س��ام» ،حيث
ّ
م��ظ��اه��ره��ا ،غ��اب��ت اجلملة املفيدة،
ّ
وحلت االنتهاز ّية
والفكرة ال�سديدة،
حت��رك الأحا�سي�س
«ال�شعبوية» التي
ّ
وامل�شاعر ،وتثري الهواج�س وامل��خ��اوف.
االنتخابية
عندما انطلقت احلمالت
ّ
ال��ت��م��ه��ي��دي��ة ل��ل��ح��زب�ين اجل��م��ه��وري
والدميوقراطي لت�سمية مر�شح الرئا�سة
الأوىل� ،إنطلق اخلطاب الأك�ثر رداءة
و�سيا�سيا.
أخالقيا
�
ًّ
ًّ
ال�سيا�سية
ب��د أ� دونالد ترامب رحلته
ّ
الالتينية يف ال�شعب
بالتعر�ض للجماعة
ّ
ّ
الأمريكي ،وبالقول �إنها «جمموعة من
الل�صو�ص واملغت�صبني وجتار املخدرات».
هذه الفكرة قادته �إىل �ضرورة ترحيل
ال�شرعيني من الواليات
الالتينيينّ غري
ّ
املتحدة ،حتى ول��و ك��ان لهم �أطفال
أم�يرك��ي��ة ،ولو
اجلن�سية ال
يحملون
ّ
ّ
كان عددهم ي�صل �إىل  11مليون ن�سمة.
كما قادته �إىل القول ب�ضرورة بناء حائط
بطول �أل��ف ميل بني ال��والي��ات املتحدة
واملك�سيك ،على �أن تدفع املك�سيك
ً
فائ�ضا يف
تكلفته طاملا �أنها حتقق
امليزان التجاري مع �أمريكا ق��دره 58
مليار دوالر .دغدغت الفكرة م�شاعر
الغالبية البي�ضاء التي تعترب البطالة
نتيجة حل�صول الآخرين على الوظائف
والأعمال.
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تغذية امل�شاعر العن�صرية �سرعان ما
تتحول من الالتينيينّ �إىل ظاهرة عامة
ت�شمل الن�ساء ،والأمريكيينّ من �أ�صول
عربية� ،أو الوافدين من �آ�سيا ،و�أفريقيا،
ّ
وحتى �أ�صحاب االحتياجات اخلا�صة.
تتقدم .وال�سر يعود �إىل
ظاهرة ترامب
ّ
اخللل الكبري ال��ذي �أ���ص��اب املجتمع
الأمريكي نتيجة احلرائق التي عملت

رايت �أديلمان ،ب�سبب التمييز العن�صري
يف م��دار���س �آالب��ام��ا .وبعد ذل��ك� ،أث��رت
جتربتها كزوجة حاكم والية �أركن�سو
على ر�ؤيتها للعالقات بني الأع��راق يف
�أمريكا.
لكن ،ما بني �آفة العن�صر ّية من جهة،
الطبقية  -الفئوية من جهة �أخرى،
و�آفة
ّ
تنزلق «رائدة احلريات والدميوقراطيات»
يف ال��ع��امل �إىل خطاب �شعبوي م�شبع
«التفريقية» ،التي �ساهمت يف
باملفردات
ّ
رواجها يف ال�شرق الأو�سط خالل الربيع
العربي.

�أملانيا واليوم
ال�صعب!

الإدارات املتعاقبة على �إ�ضرامها يف ال�شرق
وحتديدا يف العامل العربي ،والتي
الأو�سط،
ً
ب��د أ� لهيبها يرتد �إىل ال��داخ��ل ،ويحرق
أدبيات ،ويثري النعرات
ال�سلوكيات وال ّ
ويحرك املكبوتات.
ّ
وم��ن �آالب��ام��ا �إىل لويزيانا وتيني�سي،
ت��وا���ص��ل ه��ي�لاري كلينتون �سل�سلة
انت�صاراتها يف االنتخابات التمهيد ّية
للحزب الدميوقراطي ،يف م�ؤ�شر على ت�أييد
العرقية لل�سيدة
كبري من قبل الأقليات
ّ
الأوىل ال�سابقة .ودعم الأقليات العرقية
وا�ضحا يف نظر عدد
لكلينتون �أ�صبح
ً
ّ
املعلقني ،و�أ�سبابه متعددة.
كبري من
فوزيرة اخلارجية ال�سابقة احلا�ضرة يف
أمريكية منذ �أكرث
ال�ساحة العامة ال
ّ
من ثالثة عقود ،حتر�ص على التزامها
منذ �شبابها مكافحة العن�صر ّية ،بعد
ً
حتقيقا يف �إج��ح��اف حلق
�أن �أج���رت
ب�سيدة ���س��وداء ام�يرك ّ��ي��ة ه��ي ماريان
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جت���ت���ه���د امل�������ر�أة
ال��ف��والذ ّي��ة �آجن��ي�لا
م�يرك��ي��ل لإن��ق��اذ
م��ا ميكن �إن��ق��اذه
نتيجة �سيا�ستها
جت�����اه ال���ن���ازح�ي�ن
امل��ت��ق��اط��ري��ن نحو
�أبواب برلني الدهر ّية.
اعرتفت برتاجع �شعبيتها� ،أعلنت «�أن
الأداء ال�ضعيف حلزبها يف االنتخابات
�صعبا
ي��وم��ا
امل��ح��ل ّ��ي��ة الأخ��ي�رة �أن��ت��ج ً
ً
للحزب» .لكنها «تعهدت مبوا�صلة
ال�سعي للتو�صل �إىل ح ّ
��ل �أوروب���ي لأزم��ة
الالجئني» .وقالت بعد اجتماع مع قادة
حزب «االحتاد الدميوقراطي امل�سيحي»
ً
�شوطا طويلاً
الذي تتزعمه�« :إننا قطعنا
باجتاه ّ
حل م�س�ألة الالجئني ،لكن لي�س
لدينا ّ
حل دائم بعد؟!».
زعيم «االحتاد االجتماعي امل�سيحي»
هور�ست �سيهوفر ،احلليف البافاري
حلزب �آجنيال مريكيل ،والذي يعار�ض
الرد
�سيا�ستها يف ملف الهجرة «اعترب �أن ّ
االنتخابية ،ال ميكن �أن
على الهزمية
ّ
يكون� :سن�ستمر كال�سابق».
ويف وقت مل تعك�س فيه نتائج الأقاليم
الثالثة خ�سارة فعلية حللفاء امل�ست�شارة
ت��راج��ع��ا ،ف���إن
�سجلت
ً
الأمل��ان��ي��ة ،ب��ل ّ

ّ
متثلت بالتقدم
االنتكا�سة الكربى،
الكبري الذي حققه حزب «البديل من
�أج��ل �أمل��ان��ي��ا» يف خمتلف املقاطعات
ّ
كثف
(ب�ين 12و 24يف املئة) ،وهو ال��ذي
الكالمية �ضد املهاجرين.
هجماته
ّ
وتندرج االنتكا�سة يف �إطار �أوروبي �أو�سع
ي�شهد تعزيز �شعبية اليمني املت�شدد،
ويتقاطع ذلك مع �صعود �أطراف ي�سار ّية
�إىل ال�سلطة (كما ح�صل يف اليونان
دق ناقو�س اخلطر
و�إ�سبانيا) ،يف م�شهد ّ
�أمام الأح��زاب التقليد ّية املهيمنة منذ
عقود.
ويف هذا ال�سياق ،كتب موقع �صحيفة
أملانية :يتعينّ على احلزبني
«بيلد» ال ّ
اللذين يهيمنان على احلياة ال�سيا�سية
الأملانية منذ ( 1945االحتاد الدميوقراطي
امل�����س��ي��ح��ي ،واحل������زب اال����ش�ت�راك���ي
الدميوقراطي) «ت�ضميد اجلروح» بعد هذا
الإختبار املهم حول �سيا�سة الهجرة .فيما
ّ
جملة «دير
اعترب املحلل ال�سيا�سي يف
�شبيغل» الأملانية� ،سيبا�ستيان في�شر �أن
ال�سيا�سية قد �سممت؟!».
«اللعبة
ّ

املتطرف
 ...واليمني الفرن�سي
ّ

�����س��ي��ة
�أع��ل��ن��ت وزي�����رة ال���ع���دل ال��ف��رن ّ
كري�ستيان ت��وب�يرا ا�ستقالتها قبل
بدء الربملان مناق�شة مقرتحات جتريد
اجلن�سية
املواطنني الفرن�سيينّ مزدوجي
ّ
امل��دان�ين ب���الإره���اب م��ن جن�سيتهم.
ال�صدمة مل تنته عند حدود اال�ستقالة،
حركت
كانت الرتددات �أو�سع ،و�أ�شملّ ،
والق�ضائية،
�صفوف النخب ال�سيا�سية
ّ
والثقافية،
أكادميية ،والفكر ّية،
وال
ّ
ّ
بعيدا ليالم�س مبادىء
وذهب ال�سجال
ً
الفرن�سية التي تهاوت – بنظر
الثورة
ّ
الوطنية العليا،
البع�ض  -من �آكام املثل
ّ
ّ
كل
�إىل مكان الت�صويب عليها من
حدب و�صوب ،من الوافدين الطارئني� ،إىل
املجن�سني� ،إىل منتحلي ال�صفة ،و«جتار
الهيكل» الذين يبيعون وي�شرتون وهم
ؤولية ،وهدفهم تقدمي
يف مراتب امل�س� ّ
اخلا�ص على العام؟!.

عندما يكت�سح اليمني املتطرف
ن�سبا
ب��زع��ام��ة ج��ان  -م���اري ل��وب��انً ،
م��رت��ف��ع��ة يف االن��ت��خ��اب��ات ال��ف��رع ّ��ي��ة
�����س��ي��ة ،فالف�ضل ال
التمهيدية ال��ف��رن ّ
يعود للقيادة الر�شيدة لهذا اليمني ،بل
لل�سلوك االجتماعي املتغيرّ  ،حيث
القلق على امل�ستقبل وامل�صري .يف فرن�سا
�أكرث ّية وا�سعة ترف�ض حتويل الوطن �إىل
جمعية خري ّية� .إن
م�ستوعب ،والدولة �إىل
ّ
اال�سرت�سال يف احت�ساب املخالفات ،وتعداد
الرتاكمات �أدى �إىل خلل �سيا�سي –
�إجتماعي – ثقايف عميق ،من تداعياته
ظهور �أ�صوليات جديدة �إن على امل�ستوى
الوطني� ،أو ال�سيا�سي� ،أو االجتماعي...
مل تعد الأرق����ام تتحدث ع��ن فر�ص
العمل ،بل عن ن�سبة البطالة يف �صفوف
ال�شباب .ظاهرة حلق ال��ر�ؤو���س مل تعد
�شبابية ،بقدر ما هي عالمة
«�صرعة»
ّ
ف��ارق��ة يعتمدها الأل����وف م��ن حملة
اخلناجر وال�سكاكني �ضد �أي «م�شبوه».
أ�صولية املعاك�سة التي ترف�ض
�إنها ال ّ
ك��رد على
الآخ���ر ،وت���ؤم��ن ب��الإن��غ�لاق
ّ
«الت�شوهات» التي �أ�صابت املجتمع
نتيجة �سيا�سة االنفتاح على ال�شرق
املتفجر؟!.
ّ
يق�ضون
ال��ن��از ّي��ون اجل���دد يف �أمل��ان��ي��ا ّ
وح��دت �آجنيال
م�ضاجع امل�ست�شاريةّ ،
حولت �أملانيا �إىل
مريكيل الأملانيتنيّ ،
قوة �إقت�صادية متفوقة يف االحتاد الأوروبي،
ّ
و�ضمانة موثوقة ملنطقة اليورو ،يلج�أ �إليها
حر�صا
املتعرثون ال�ستنها�ض �إقت�صادهم
ً
ً
فائ�ضا يف فر�ص
على وحدة االحتادّ ،وفرت
العمل ال مثيل له بتاريخ �أملانيا ،ومع
أملانية ال ت�أخذ هذه
أ�صولية ال ّ
ذلك ف�إن ال ّ
التع�صب
اجلوانب امل�ضيئة بعني االعتبار،
ّ
ال�سيا�سي الأيديولوجي يتقدم يف �صفوف
ال�شباب والنخب .كان احللفاء يحتفلون
بذكرى انتهاء احل��رب يف النورماندي،
فيما كانت الأل��وف من باقات الزهور
تذهب �إىل القرب الإفرتا�ضي لهتلر؟! ...ال
ي�ستند املتغري هنا �إىل ظروف اقت�صاد ّية �أو
�سيا�سية ،بقدر ما ي�ستند �إىل
اجتماعية �أو
ّ
ّ

وطنية متزمتة ،قد يكون لها
ع�صبية
ّ
ّ
ت�أثريها يف �أي انتخابات مقبلة ...ربيع
ال�شرق ،يربعم يف الغرب؟!.

 50طفلاً بريطان ًّيا يف دولة اخلالفة!

ّ
ت�سلم رئي�س ال��وزراء الربيطاين
عندما
لاً
دايفيد كامريون «تقري ًرا خمج » حول
اال�ستثمار ال�سيا�سي والإعالمي لقوات
التحالف ال��دويل يف مكافحة الإره��اب
يف �سوريا وال��ع��راق ،ا�ستدعى م�ست�شاره
الإعالمي على عجل ،وطلب منه اتخاذ

ما يلزم «لتفادي الف�ضيحة؟!».
يقول التقرير �إن تنظيم «داع�����ش»
يحول الأط��ف��ال الذين ين�ش�أون يف ظل
ّ
«خالفته» �إىل قنابل ب�شر ّية موقوتة،
ريا
ويعمد �إىل تلقينهم منذ ال�صغر تف�س ً
ويربيهم
بالغ الت�شدد للتعاليم
الدينيةّ ،
ّ
على م�شاهدة عمليات القتل والتعذيب،
دام ملن ي�صفهم التقرير
ما ينذر مب�ستقبل ٍ
بـ«�أطفال اخلالفة».
�صدر التقرير عن م�ؤ�س�سة «كويليام»
ال�بري��ط��ان��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة ال��ت��ط��رف،
باال�شرتاك مع جمعية «مبادرة روميو
دال�ي�ر للجنود الأط���ف���ال» ،ومنظمة
«اليوني�سكو» .ويقول رئي�س «كويليام»

نعمان بن عثمان قبل توزيع البحث الذي
�أع ّ��ده بالتعاون مع الباحثة يف امل�ؤ�س�سة
نيكيتا مالك« :هذه واحدة من �أحلك
الأي����ام ،ف��الأط��ف��ال مفتاح امل�ستقبل،
والتن�شئة يف دولة داع�ش تبد�أ من الوالدة،
ثم تزداد ت�شد ًدا يف املدار�س ومع�سكرات
يتم تعليم الأطفال وفق
التدريب ،حيث ّ
تف�سري خا�ص لل�شريعة ،ونزع �أي �شعور
منهم جتاه العنف ،ويتعلمون مهارات
بهدف رفع راية اجلهاد».
وت��ق��ول م��ال��ك �إن البحث يظهر �أن
«هناك � 31ألف �إمر�أة حامل يف
الدولة ،وهذا �أمر مقلق ًّ
حقا.
ل الفراغ يف
هذا التقرير مي أ
ّ
املتعلقة بالأطفال يف
الأبحاث
التنظيم .من واجب املجتمع
الدويل �أن ي�أخذ املبادرة بدل �أن
يكتفي ب�أ�سلوب ّرد الفعل
ي��رك��ز على ه���ؤالء
عندما
ّ
الأطفال».
وم��ن �ضمن م��ا يك�شفه
التقرير� ،أن هناك قرابة 50
طفلاً
بريطانيا يتم تعليمهم
ًّ
«اجلهاد» يف �سوريا والعراق.
وعلى الرغم من �أن التنظيم
جل���أ يف ال�سابق �إىل «خطف
�ضمهم
الأط���ف���ال» ب��ه��دف ّ
�إىل ج��ن��وده (م��ث��ل ال�سبايا
الإيزيديات)� ،إال �أن تقرير «كويليام»
ي�شري �أي ً
�����ض��ا �إىل �ضغوط مت��ار���س على
الأط��ف��ال يف مناطق �سيطرة التنظيم
بهدف �إخافتهم ،ودفعهم �إىل الإلتحاق
طوعا.
به ً
وي�شرح التقرير �أن «�أط��ف��ال ال��دول��ة»
يخ�ضعون لتدريب «ج��ه��ادي» يت�ضمن
�إطالق النار ،وا�ستخدام الأ�سلحة والفنون
القتالية� .أم��ا البنات اللواتي يو�صفن
تعليمهن
فيتم
ب���ـ«لآىلء اخل�لاف��ة»،
ّ
ّ
ي�شاهدن
ارتداء احلجاب منذ الطفولة ،وال
َ
إقناعهن ب� ّأن
خارج املنزل ،كما يتم �
ّ
��ن عندما
مهمتهن العناية ب���أزواج��ه ّ
ّ
يت�أهلن.
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وبعدما يحذّ ر التقرير من �أن تن�شئة
الأط��ف��ال يف ظل حكم «داع�����ش» �أم ٌ��ر
�سلبا يف منوهم اجل�سدي والنف�سي،
ي�ؤثر ً
�سجل بني �آب  2015و�شباط
ي�شري �إىل �أنه ّ
 2016ما ي�صل �إىل  254حالة ا�ستخدم فيها
وق�سم
«داع�����ش» الأط��ف��ال يف دعايتهّ .
التقرير هذا الظهور الدعائي �إىل خم�س
فئات :م�شاركة الأطفال ب�أنف�سهم يف
العنف ،االعتياد على العنف� ،أداء دور يف

أوروب��ي��ة
بلجيكا �أم���ام املحكمة ال
ّ
حلقوق الإن�سان بتهمة وج��ود «ثغرات
خطرية يف نظامها الأم��ن��ي» .وقالت
املحامية �سامية مكتوف �إن «ذوي ريبي
يعتربون �أن الثغرات اخلطرية يف نظام
�سهلت
احلماية واملراقبة البلجيكي ّ
ّ
ت�سلل الإرهابيينّ �إىل الأرا�ضي الفرن�سية
وارتكاب االعتداءات التي ّ
خلفت 130
قتيلاً  ،واملئات من اجلرحى».
إرهابيون الذين يحمل
و�أ�ضافت�« :أتى ال
ّ
البلجيكية من
معظمهم اجلن�سية
ّ
�ضاحية مولنبيك بربوك�سيل ،حيث
متطرفني ،وت��د ّرب��وا لتنفيذ
�أ�صبحوا
ّ
ّ
عمليات جهاد ّية ،و�أعمال م�سلحة على
�أرا�ضي فرن�سا».

ورئي�س الوزراء املاليزي!

بناء الدولة� ،إظهار دولة «داع�ش» بو�صفها
الدولة املثالية ،وال�شكوى من ال�سيا�سات
أجنبية �ضد امل�سلمني.
ال
ّ
وي��ق�ترح التقرير جمموعة تو�صيات
للتعامل م��ع الأط��ف��ال ال��ذي��ن يعودون
يفرون منها،
من «خالفة داع�ش»� ،أو ّ
وبينها و�ضعهم حتت الرقابة للت�أكد
من ّ
تخليهم عن «العنف الراديكايل»
أوروبية.
و�إعادة دجمهم يف املجتمعات ال ّ

�ضد بلجيكا
�شكوى فرن�س ّية ّ

يف فرن�سا �أعلنت عائلة فالنتان ريبي،
املحامي ال�شاب البالغ  26من العمر الذي
ق�ضى يف الهجوم على م�سرح باتاكالن
خ�لال اع��ت��داءات باري�س يف  13ت�شرين
الثاين � ،2015أنها �سرتفع �شكوى �ضد
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يف ماليزيا� ،أعلن نائب رئي�س ال��وزراء
الداخلية �أحمد زاه��د حميدي،
ووزي��ر
ّ
ً
�أن ال�شرطة «�أحبطت خمططا �أع��ده
�شخ�صا على �صلة بداع�ش خلطف
13
ً
رئي�س الوزراء جنيب عبد ال��ر ّزاق ،ووزراء،
ول�شن هجمات يف
يف كانون الثاين ،2015
ّ
العا�صمة كواالملبور ،ومدينة بوتراجايا،
ووالية قدح»...
و�أ�ضاف « :رغم �أنه ال وجود را�سخ لداع�ش
يف البالد ،يجري الت�أثري على النا�س هنا،
ويتلقون �أوامر من داع�ش يف �سوريا».

النزوح املعاك�س

�أعلن رئي�س املجل�س الأوروب���ي دونالد
تركية
أوروبية –
تا�سك يف ختام ّ
ّ
قمة � ّ
يف بروك�سيل يف �ش�أن �أزم��ة املهاجرين
ال�شرعية �إىل �أوروبا
�أن «زمن الهجرة غري
ّ
أياما
ولىّ » ،و�أمهل االحتاد الأوروبي نف�سه � ً
إ�ضافية لو�ضع اللم�سات الأخ�يرة على
�
ّ
ّ
اتفاق جديد مع تركيا لوقف تدفق
وين�ص
أوروبية،
ّ
املهاجرين باجتاه الدول ال ّ
خ�صو�صا على �أن ت�ستعيد تركيا
االتفاق
ً
كل املهاجرين غري ال�شرعيينّ  ،مبن
فيهم ال�سور ّيني الذين ي�صلون �إىل �أرا�ضي
الإحتاد عرب بحر �إيجه.

وق��ال��ت امل�ست�شارة الأمل��ان��ي��ة �أجنيال
مريكيل �إن الأم���ور ت�سري يف االجت��اه
أوروبية
ال�صحيح بالن�سبة اىل اجلهود ال ّ
ّ
حل��ل �أزم���ة امل��ه��اج��ري��ن .واع��ت�برت �أن
ح�ص�صا
االحتاد الأوروبي يجب �أن يخ�ص�ص
ً
لالجئني العراقيينّ �إىل جانب ح�ص�ص
الالجئني القادمني من �سوريا.
وقال الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا هوالند
«�أن الـ 3باليني يورو التي خ�ص�صها االحتاد
الأوروبي لرتكيا قد تزيد �إذا لزم الأمر».
و�أ�ضاف�« :إن املواطنني الأتراك ميكن
منحهم حر ّية الدخول من دون ت�أ�شريات
أوروبية ،فقط عند
�إىل منطقة �شنغن ال ّ
ال��وف��اء باملعايري ال���ـ .72و�إن حمادثات
�إن�ضمام تركيا �إىل االحتاد الأوروبي ما يزال
�أمامها طريق طويل قبل اختتامها».
يف املقابل ع�ّب�رّ م�س�ؤول يف املفو�ضية
العليا للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
عن خماوف يف �ش�أن االتفاق بني االحتاد
الأوروب��ي وتركيا على �إع��ادة الالجئني
�إىل تركيا حيث ال يحظى �أبناء بع�ض
و���ص��رح املدير
اجلن�سيات باحلماية.
ّ
للمفو�ضية يف �أوروبا فين�سنت
الإقليمي
ّ
كوت�شيتيل �أن ن�سب موافقة تركيا
على ا�ستقبال الجئني من �أفغان�ستان
متدنية للغاية وت�صل �إىل
والعراق و�إيران
ّ
حواىل  3يف املئة .وتابع�« :إعادة الأ�شخا�ص
الذين ال تتوافر لهم احلماية يف تركيا
ع��ددا من امل�شاكل يف ما يتعلق
تثري
ً
بالقانون الدويل والقانون الأوروبي».
�إىل ذلك �أعلن رئي�س وزراء لوك�سمبورغ
أوروبية
كزافييه بيتيل يف ختام القمة ال ّ
الرتكية يف بروك�سيل (الإثنني � 7آذار
ّ
�« ،)2016أن م�صداقية االتفاق بني تركيا
واالحت���اد الأوروب����ي تت�أكد م��ن خالل
التنفيذ ال�شفّ اف لكامل البنود واملعايري
التي يت�ضمنها هذا الإتفاق».
ه��ل ي��ك��ون احل��ل ب���ـ«�إع���ادة ت�صدير
الالجئني» من �أوروب���ا �إىل ال���دول التي
انطلقوا منها عرب تركيا ،وبكلفة
الباليني الثالثة؟! ...يف الزوايا تكمن
اخلبايا؟!...

درا�سات
و�أبحاث

�إعداد :د� .أحمد علو
عميد متقاعد

ال�صني وطريق احلرير اجلديد
حزام واحد وطريق واحد...
One Belt One Road...

يف �أي��ل��ول العام
� ،2013أع���ل���ن
الرئي�س ال�صيني
يوم الإثنني � 15شباط  ،2016و�صل قطار �شحن �صيني ،ولأول مرة،
يف خ��ط��اب �أل��ق��اه
�إىل حمطة طهران يف �إيران ،وذلك يف �إطار رحلة جتريبية لإحياء
بجامعة دار باييف
طريق احلرير ل�سكك احلديد .قطع هذا القطار م�سافة بلغت نحو
يف كازاخ�ستان،
يوما ،وكان يحمل  32حاوية �شحن كل منها
 10400كلم يف مدة ً 14
ما �أ�سماه «ح��زام
قدما ،انطلق بها من حمطة يف مقاطعة جيجي يانغ �شرق
بحجم ً 40
اً
ط���ري���ق احل���ري���ر
ومر بكازاخ�ستان وتركمان�ستان ،و�صول �إىل �إيران التي دخل
ال�صنيّ ،
االق���ت�������ص���ادي»،
�إليها عرب حمطة �سرخ�س (�شمال �شرق �إيران) .وهذا الطريق يخت�صر
كمبادرة جديدة
املدة التي يتطلبها اجتياز الطريق البحري بني �شانغهاي يف ال�صني
يف ال�����س��ي��ا���س��ة
يوما .والأهم يف املو�ضوع،
وبندر عبا�س يف �إيران ،مبعدل ثالثني ً
اخل�����ارج�����ي�����ة،
� ّأن طهران لي�ست املحطة الأخرية يف طريق احلرير اجلديد ،فوفق
تهدف �إىل تعزيز
اخلطط ال�صينية �ست�صل خطوط هذه ال�سكك احلديد �إىل �سوريا
�أوا����ص���ر ال��ت��ع��اون
ولبنان وتركيا على البحر املتو�سط ،وكذلك �إىل �أوروبا عرب رو�سيا.
ال���دويل والتنمية
امل�������ش�ت�رك���ة يف
خم��ت��ل��ف �أن��ح��اء
احللم ال�صيني عرب القرون
�أورا�سيا .ويف �إطار
يف �أوائل القرن اخلام�س ع�شر ميالدي،
قاد الأمريال ال�صيني ت�شانغ خه �أ�سطوله هذه ال�سيا�سة ،عر�ض الرئي�س �شي خم�سة
البحري عرب املحيط الهندي عدة مرات� ،أهداف حمددة هي:
اً
 تعزيز التعاون االقت�صادي ،حت�سنيو�صول �إىل عدن يف اليمن ،حيث ما يزال
الن�صب التذكاري لهذا البحار موجو ًدا �سبل ترابط الطرقات ،ت�شجيع التجارة
يف يومنا هذا .ويف العام � ،1411أقام ت�شانغ واال�ستثمار ،ت�سهيل حتويل العمالت
خ��ه ق��رب مدينة ج��ايل ال�ساحلية يف وتداولها ،ودع��م التبادل احل�ضاري بني
ن�صبا تذكار ًيا حجر ًيا يحمل ال�شعوب .ويف ال�شهر التايل ،دعا الرئي�س
�سريالنكاً ،
ً
نقو�شا لآلهة الهندو�س (ترجمت �إىل ال�صيني يف خطاب �ألقاه �أم��ام الربملان
ال�صينية والفار�سية والتاميلية) ،لكي الإندوني�سي �إىل �إع���ادة �إن�شاء �شبكة
تبارك جهوده الرامية �إىل بناء عامل املمرات البحرية القدمية خللق طريق
احلرير البحري الالئق بالقرن احل��ادي
م�سامل يعتمد على التبادل التجاري.
اليوم وبعد �ستمائة �سنة ،يتبنى الرئي�س والع�شرين من �أجل ،تعزيز الرتابط الدويل،
ً
هدفا والبحث العلمي والبيئي ،وت�سهيل �أن�شطة
ال�صيني احل��ايل �شي جني بينغ
اً
مماثل ،وينا�شد الزعماء ال�سيا�سيني يف تربية الأ�سماك و�صيدها.
أكد الرئي�س �شي �أن الهدف من
خمتلف �أنحاء �أوروب��ا و�آ�سيا ،م�ساندته
كما � ّ
مبادرة طريق احلرير االقت�صادي يتلخ�ص
لتحقيق هذا الهدف.

يف �إحياء عالقات ال�صداقة القدمية يف
العامل املعا�صر الذي حتكمه العوملة.

�أبعاد حمل ّية للم�شروع

يف الواقعّ � ،إن لدى الرئي�س ال�صيني دوافع
وطنية وحملية �أي�ضً ا من وراء �إطالق هذه
املبادرة ،وهي تتمثل بردم الفجوة التنموية
املتنامية ب�ين ���ش��رق ال�صني وغربها.
فرتكيز الن�شاط االقت�صادي يف املدن
واملناطق االقت�صادية اخلا�صة يف ال�شرق،
�سببا يف توليد قيود واختناقات
ك��ان
ً
وتعوق
تتعلق ب�إمدادات الطاقة والبيئة،
ّ
قدرة ال�صني على حتقيق النمو امل�ستدام
ال�شامل ال��ذي حتتاج �إليه الكت�ساب
مكانة الدولة ذات الدخل املرتفع .وت�أمل
احلكومة ال�صينية يف �أن تعمل مبادرة
طريق احلرير على حتويل مناطق غرب
ال�صني وجنوب غربها� ،إىل منطلقات
حتريك للمرحلة القادمة من التنمية
يف البالد .وه��ذا ما ب��د�أت بتنفيذه منذ
ف�ترة من خ�لال �إن�شاء امل��دن وامل�صانع
وامل��ط��ارات وال��ط��رق ال�سريعة و�سكك
احلديد واملتاحف واملعار�ض والأ���س��واق
التجارية الوا�سعة يف غرب البالد .ففي
ً
مثال ،جرى تو�سيع مدينة
مقاطعة غانز
النزو ب�إزاحة بع�ض اجلبال املحيطة بها
وحتويلها �إىل م�سطحات وزيادة الأرا�ضي
متهيدا
ال�صاحلة لال�ستثمار فيها،
ً
جلعلها حمطة �أ�سا�سية على طريق
احلرير نحو الغرب.

بداية التنفيذ

�شكلت ال�صني جلنة عليا لال�شراف
ّ
على تنفيذ م�����ش��روع «ط��ري��ق احلرير
العدد 370
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درا�سات
و�أبحاث
اجلديد»  Silk Roadوهو م�شروع ت�أمل
ً
ن�شاطا جتار ًيا تفوق
بكني �أن يخلق
قيمته  2.5تريليون دوالر خ�لال ع�شر
�سنوات .وي�ستدل من م�ستوى ال�شخ�صيات
التي �شكلت منها هذه اللجنة على
الأهمية الق�صوى التي توليها احلكومة
ال�صينية للم�شروع الذي �أطلقت عليه
ر�سميا ت�سمية «ح���زام واح���د ،طريق
ً
واحد».
وي�شمل هذا امل�شروع ت�شييد �شبكات
من الطرق و�سكك احلديد و�أنابيب
النفط والغاز وخطوط الطاقة الكهربائية
واالنرتنت وخمتلف البنى التحتية ،وذلك
وفق الآتي:
 امل��ن�����ش��آت ال��ب��ح��ري��ة ،ع�بر املحيطال��ه��ن��دي ،م��ن باك�ستان �إىل عمان
واجلزيرة العربية ،ثم �إىل م�صر و�إفريقيا.
 امل��ن�����ش��آت ال�بري��ة ،ع�بر دول �آ�سياالو�سطى� ،إىل رو�سيا و�أوروبا ،وعرب �إيران �إىل
بالد ال�شام باجتاه البحر املتو�سط ومنه �إىل
�أوروبا.
وب��ذل��ك يتم تعزيز ات�����ص��االت ال�صني
بالقارتني الأوروبية والإفريقية عرب �آ�سيا،
حيث ترى ال�صني �أن فوائد هذا الطريق
�ست�شمل نحو  60دولة وما يزيد عن ثلثي
�سكان العامل.

تعقيدا
أ�شد
ً
البعد الأكرث �أهم ّية وال ّ

يبدو �أن البعد ال��دويل للمبادرة يظل
تعقيدا ،وقد �أ�شار
الأكرث �أهمية والأ�شد
ً
الدبلوما�سيون ال�صينيون �إىل جمموعة
م��ن الآل��ي��ات والأ���س�����س بنيت �أو �أعيد
تفعيلها يف ال�سنوات الأخ�ي�رة ،والتي
ميكنها �أن ت�ساعد يف تفعيل هذا
البعد .وي�شمل ذلك :منظمة �شنغهاي
للتعاون ،مم��ر بنغالدي�ش -ال�صني-
الهند -ميامنار ،ممر ال�صني -باك�ستان
االقت�صادي� ،شبكة يوك�سينا لل�سكك
مدتها ال�صني من ت�شونغ
احلديدية التي ّ
ت�شينغ �إىل �أملانيا ،ومنها �إىل موانئ �شمال
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�أوروب�����ا ،ومم���رات
ال��ط��اق��ة اجل��دي��دة
وال���ق���دمي���ة ب�ين
ال�������ص�ي�ن و�آ����س���ي���ا
الو�سطى ،بالإ�ضافة
�إىل ممر ميامنار
االقت�صادي.
ومن املعروف �أن
ال�صني �أن�ش�أت بنك التنمية اجلديد مع
البلدان الأع�ضاء الأخ��رى يف جمموعة
الربيك�س (الربازيل ورو�سيا والهند وجنوب
�أفريقيا) ،والبنك الآ�سيوي لال�ستثمار،
وهما امل�ؤ�س�ستان اللتان �ست�ستفيدان من
الفائ�ض املايل الكبري لدى ال�صني ،والذي
ميكن ا�ستثماره لتوفري التمويل الالزم
لتنفيذ برامج م�شروع طريق احلرير.
لكن وعلى الرغم من � ّأن ال�صني قد ال
جتد �صعوبة كبرية يف متويل طموحات
طريق احل��ري��ر ،ف�إنها م��ن امل��رج��ح �أن
تواجه مقاومة �سيا�سية ،خ�صو�صً ا يف ما
يتعلق بالطريق البحري .فبينما يعمل
موقف بكني املت�شدد يف بحر جنوب
ال�صني وبحر �شرق ال�صني على �إثارة القلق
ب�ين ج�يران��ه��ا -مب��ا يف ذل��ك اليابان
وفييتنام والفيليبني و�سنغافورة -فقد
ت�سببت م��ب��ادرة طريق احلرير يف �إث��ارة
قدر كبري من التخوفات اجليو�سيا�سية
الدولية ،وبخا�صة لدى الواليات املتحدة
الأمريكية ،التي ترى يف املبادرة حماولة
�صينية لل�سيطرة االقت�صادية وال�سيا�سية
يف �آ�سيا و�أوروبا و�أفريقيا.
وي��رى �أح��د الباحثني �أن الغرب �سيطر
ع��ل��ى ال���ع���امل م���ن خ�ل�ال الهيمنة
حتكم باقت�صاده� ،أما
ال�سيا�سية ،ثم
ّ
ال�صني ف�إنها تعمل بالطريقة املعكو�سة،
فهي حتاول �أن ت�سيطر على العامل ب�أدق
لتتحكم به
تفا�صيله االقت�صادية �أوالً ،
ّ
�سيا�سيا.
بعد ذلك
ً

طريق احلرير طرق احلرير...

وفق بع�ض املراجع ،ف��إن الرجل الذي
ين�سب �إليه ف�ضل �إقامة طرق احلرير ،هو

اجل�نرال زانغ كيان الذي فتح الطريق
الأوىل بني ال�صني والغرب يف القرن الثاين
قبل امليالد ،عندما �أر�سله االمرباطور
وو دي ( ١١٩قبل امليالد) لزيارة عدد من
�شق
ال�شعوب املجاورة لل�صني .وهكذا ّ
زانغ كيان �أوىل الطرق املمتدة من ال�صني
حتى �آ�سيا الو�سطى .وبعد ذلك امتدت
الطرق �إىل بالد فار�س و�سوريا وو�صلت �إىل
روما يف �أوروب��ا ،وبد�أت احلركة التجارية
بني ال�صني والعامل .وكان احلرير ال�صيني
ب�شدة يف هذه
ال�سلعة الرئي�سة املطلوبة
ّ
التجارة ،ومن احلرير ال�صيني اكت�سبت
هذه الطرق ا�سمها و�شهرتها.

تطور الطرق الربية والبحرية
ّ

تطور ال�سفر عرب ط��رق احلرير بتطور
ّ
الطرق نف�سها .وكانت القوافل التي
جترها الأح�صنة �أو اجلمال يف القرون
ّ
الو�سطى ه��ي الو�سيلة امل��ع��ت��ادة لنقل
ال�بر .و� ّأدت خانات
ال�سلع عن طريق
ّ
القوافل (م�ضافات و�أنزال كبرية م�صممة
حا�سما
ال�ستقبال التجار امل�سافرين) دو ًرا
ً
يف ت�سهيل مرور الأ�شخا�ص وال�سلع على
ه��ذه ال��ط��رق .وك��ان��ت ه��ذه اخل��ان��ات
املنت�شرة على طرق احلرير من تركيا
�إىل ال�صني ّ
توفر فر�صة دائمة للتجار لكي
ً
ق�سطا من
ي�ستمتعوا بالطعام وينالوا
الراحة وي�ستعدوا ب�أمان ملوا�صلة رحلتهم،
ولكي يتبادلوا الب�ضائع وي��ت��اج��روا يف
املحلية ،و�أي�ضً ا ليلتقوا بغريهم
الأ�سواق
ّ
من التجار امل�سافرين.
تطورت الطرق التجارية
ومع مرور الوقتّ ،
وتنامت �أرباحها لتزداد بذلك احلاجة
�إىل بناء خانات القوافل ،فت�سارعت

عملية ت�شييدها يف خمتلف مناطق
�آ�سيا الو�سطى بد ًءا من القرن العا�شر حتى
مرحلة مت�أخرة من القرن التا�سع ع�شر.
و�أدى ذلك �إىل ظهور �شبكة من خانات
القوافل امتدت من ال�صني �إىل �شبه القارة
الهندية و�إي��ران والقوقاز وتركيا ،وحتى

التجارية .وقد �شهدت هذه الطرق تبادالً
للمعارف العلمية والفنية والأدب��ي��ة،
ً
ف�ضال عن تناقل احلرف اليدوية والأدوات
التقنية ،فتداخلت اللغات والأدي���ان
والثقافات ومتازجت .ومن �أبرز الإجنازات
التقنية التي و�صلت عرب طرق احلرير �إىل

�إىل �شمال �أفريقيا ورو�سيا و�أوروبا ال�شرقية.
قائما
وما زال العديد من هذه اخلانات
ً
حتى يومنا هذا.
�أم��ا يف البحر ،فكان التّ جار البحارة
ال��ذي��ن مي��خ��رون ع��ب��اب امل��ح��ي��ط من
ال�صني وحتى بحر العرب واليمن والبحر
الأحمر ،يواجهون حتديات متعددة �أثناء
عزز ال�سعي �إىل
رحالتهم الطويلة ،مما ّ
تطوير تقنية املالحة ،وال �سيما املعارف
املتعلقة ببناء البواخر و�سالمة الرحالت
البحرية خالل القرون الو�سطى� ،إ�ضافة
�إىل �إن�شاء املوانئ على �سواحل امل�سالك
التجارية البحرية.

العامل ،تقنية �صناعة الورق وفن الطباعة
والبارود والبو�صلة وعلم الفلك والطب
العربي والتقومي .كما �أن �أنظمة الري
املنت�شرة يف �آ�سيا الو�سطى كانت تت�صف
بخ�صائ�ص مميزة وقد نقلها امل�سافرون
الذين مل يحملوا معارفهم الثقافية
ت�شربوا معارف املجتمعات
فح�سب و�إمنا ّ
التي نزلوا فيها �أي�ضً ا.
بعد ذلك �أ�صبح الدين وطلب العلم
واملعرفة ،من الدوافع الأخرى لل�سفر على
هذه الطرق .فقد اعتاد كهنة ال�صني
للحج
البوذيون على ال�سفر �إىل الهند
ّ
وجللب ن�صو�ص مقد�سة .وميثل ما د ّونوه
�ذك��رات عن رحالتهم م�صد ًرا
من م� ّ
مهما للمعلومات ،ومنها مذكرات
ً
�شوان زان��غ ( )٦٥٤ - ٦٢٩والتي تتمتع
بقيمة تاريخية ك��ب�يرة .وق��د ق�صد
الكهنة الأوروبيون يف القرون الو�سطى
ال�شرق يف بعثات دبلوما�سية ودينية.
َ
ولعل امل�ستك�شف الإيطايل ماركو بولو
هو �أو�سع الرحالة �شهرة� ،إذ �أم�ضى �أكرث
من � ٢٠سنة يف الرتحال (بني  ١٢٧١و)١٢٩٢
و�أ�ضحى �سرده للتجارب التي خا�ضها

جدا يف �أوروبا بعد وفاته.
�شائعا ً
ً
أ�سا�سيا يف ن�شر
�أدت طرق احلرير ،دو ًرا �
ً
الأدي��ان يف املنطقة الأوروبية الآ�سيوية.
وتعد البوذية خري مثال على هذه الأديان
ّ
التي ارحتلت عرب طرق احلرير� ،إذ ُعرث
على قطع فنية ومزارات بوذية يف مواقع
بعيدة عن بع�ضها مثل باميان يف
�أفغان�ستان ،وجبل وتاي يف ال�صني
وب��وروب��ودور يف �إندوني�سيا .وانت�شر
الدين امل�سيحي وكذلك الإ�سالم
والهندو�سية والزراد�شتية واملانوية،
ت�شرب
بالطريقة ذات��ه��ا ،فقد
ّ
امل�سافرون الثقافات التي �صادفوها
وعادوا بها �إىل مواطنهم.

دبلوما�سية احلرير

طرق احلرير واحلوار بني الثقافات

ل��ع� ّ�ل الإرث الأك�ث�ر دمي��وم��ة ،وال��ذي
تركته طرق احلرير ،هو دورها يف تالقي
الثقافات وال�شعوب وتي�سري املبادالت
بينها .فقد ا�ضطر التجار �إىل تعلم
لغات البلدان التي �سافروا عربها و�إىل
االط�لاع على تقاليدها كي ينجحوا
�شكل التفاعل
يف جتاراتهم .وبذلك
ّ
حا�سما م��ن امل��ب��ادالت
جانبا
الثقايف
ً
ً

متار�س ال�صني عالقاتها الدولية
مع املحيط مبهارة ،وت�ستخدم
دبلوما�سية االغراءات وامل�ساعدات
االقت�صادية� ،أو ال�ضغط على دول اجلوار
ب�شكل يتنا�سب م��ع ا�سرتاتيجيتها
وم�صاحلها يف الإقليم ،ومن دون التخلي
عن «حقوقها ال�سيادية» ،وبخا�صة يف
تايوان �أو يف بحري ال�صني ال�شرقي واجلنوبي
وبع�ض اجلزر املتنازع عليها مع عدد من
الدول امل�شاطئة لهذين البحرين.
ولذلك �أطلقت ال�صني يف عالقاتها
ال��دول��ي��ة م���ب���ادرة ت�ستند �إىل ث�لاث
ا�سرتاتيجيات وتعرف بدبلوما�سية املحيط
القريب «،»Peripheral Diplomacy
واال�سرتاتيجيات هي:
 حزام طريق احلرير االقت�صادي Silk.Road Economic Belt
 ط��ري��ق احل��ري��ر البحري للقرن .21(21st Century Maritime Silk
 - .Roadاملمر االقت�صادي بنغالد�ش -
ال�صني  -الهند  -ميامنار Bangladesh
- China - India - Myanmar
.(BCIM) Economic Corridor
وتهدف هذه ااملبادرة �إىل تعزيز التعاون
واالت�����ص��ال الإقليمي وال���دويل التجاري
وامل��ايل ،و�إىل تنمية العالقات الثقافية
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درا�سات
و�أبحاث
واحل�ضارية بني ال�شعوب.
هذا يف ما خ�ص ال�صني وال�شرق الأق�صى،
� ّأما يف ما يتعلق بال�شرق الأو�سط والعامل
العربي ،فلل�صني �أي�ضً ا «�أحالم حريرية».
وي��رى الباحث �سليمان ت�شو ليه مدير
مركز ال��درا���س��ات العربية يف جامعة
الدرا�سات الدولية يف بكنيّ � ،أن العامل
ٍ
تالق لطرق احلرير
ي�شكل نقطة
العربي
ّ
�شريكا
البحرية والربية ،ولذلك تعتربه
ً
طبيعيا يف �إن�شاء طريق احلرير اجلديد.
ً
فالتعاون ال�صيني  -العربي �سي�سهم يف
جمع قدرات اجلانبني ،من حيث املوارد
واملزايا املالية و�إمكانات ال�سوق ،ويف تعزيز
التدفق احل� ّ�ر واملنتظم والتوزيع الأمثل
للموارد بينهما.

للمنطقة ،وموقف بالده من �ش�ؤونها ومن
الق�ضية الفل�سطينية.
أك��د قونغ �أن ال�صني تدعم عملية
و� ّ
ال�سالم يف منطقة ال�شرق الأو�سط بثبات
وتدعو �إىل �إيجاد حلول �شاملة للق�ضايا
ال�ساخنة فيها ،و�أنها ت�ؤيد فكرة عقد
م�ؤمتر دويل لل�سالم يف فل�سطني على
�أ�سا�س مبد أ� ّ
حل الدولتني .ولفت قونغ
�إىل �أن ال�صني ترغب يف �أداء دور �أكرب
يف ال�ش�ؤون الإقليمية لل�شرق الأو�سط،
مو�ضحا �أنها ال ت�سعى من خالل ذلك
ً
�إىل حتقيق «م�صالح ذات��ي��ة» فلدى
يعم ال�سالم
الطرفني �آمال م�شرتكة ب�أن ّ
واال�ستقرار ال�شرق الأو�سط .و�أ�شار قونغ �إىل

يعك�س فقط �إهتمام ال�صني بعالقاتها
م��ع دول املنطقة ،ب��ل يثبت �أي�ضً ا �أن
ال�سيا�سات ال�صينية جتاه ال�شرق الأو�سط
�صامدة �أم��ام اختبارات الزمن و�صعوبة
الأو�ضاع املعقدة ،كما يربهن �أن ال�صني
�أ�صبحت قوة بنّ اءة يف الدفع من �أجل
حتقيق ال�سالم والتنمية يف املنطقة.
ك��ذل��ك ،ذك��ر وو �سي ك��ه املبعوث
ال�صيني اخلا�ص ال�سابق �إىل ال�شرق الأو�سط،
�أن ال�صني تنتهج �سيا�سة عدم التدخل يف
ال�ش�ؤون الداخلية للبلدان الأخرى ،وحترتم
خيارات دول ال�شرق الأو�سط لطرق التنمية
التي تتفق مع ظروفها اخلا�صة ،كما
�أن ال�صني تلتزم ّ
حل الق�ضايا ال�ساخنة

زيارة �إىل ال�شرق الأو�سط

يف الن�صف الثاين من �شهر كانون الثاين
 ،2016قام الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ
بزيارة �إىل بع�ض دول ال�شرق الأو�سط ومنها،
�إيران ،واململكة العربية ال�سعودية وم�صر.
وقد قال يف خطابه يف مقر جامعة الدول
العربية يف القاهرة�« :إن التبادالت بني
ال�صني ومنطقة ال�شرق الأو�سط جتاوزت
حواجز املكان وال��زم��ان .وال�ستمرارية
هذه العالقات الوطيدة بني اجلانبني،
ت�شارك ال�صني ب�شكل �أكرث �إيجابية
يف �ش�ؤون منطقة ال�شرق الأو���س��ط ،وهي
ت�أمل �أن ي�ؤدي ذلك �إىل جعل �أ�صدقائها
القدامى �أك�ثر قر ًبا منها ،و�إىل تعزيز
الثقة مع �أ�صدقائها اجلدد» .وبعد اختتام
الرئي�س �شي جني بينغ زيارته التاريخية
�إىل ال�شرق الأو�سط ،انطلقت ال�صني يف
بذل املزيد من اجلهود امللمو�سة واحلثيثة
لدفع حتقيق التنمية واال���س��ت��ق��رار يف
املنطقة� ،إذ و�صل مبعوثها اخلا�ص لل�شرق
الأو�سط قونغ �شياو �شنغ �إىل فل�سطني يف
 31كانون الثاين املا�ضي ليعر�ض على
امل�س�ؤولني الفل�سطينيني نتائج زيارة �شي
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�أن مبادرة «احل��زام والطريق» �ست�ساهم
يف �إعادة بناء االقت�صاد وتعزيز اال�ستقرار
االجتماعي وحتقيق النه�ضة يف جماالت
�أخ���رى متعددة يف ه��ذه املنطقة .وي��رى
حمللون �صينيون �أن قيام ال�صني بهذه
ال�سل�سلة من الأن�شطة الدبلوما�سية و�سط
ا�ستمرار اال�ضطرابات يف ال�شرق الأو�سط ،ال

املراجع:

عرب احلوار والتفاو�ض ،و�صوتها يف جمل�س
دائما منا�ص ًرا لل�سالم.
الأمن الدويل ي�أتي ً
دوما
بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،تدعو ال�صني ً
�إىل تعزيز التنمية االقت�صادية وحت�سني
اً
ف�ضل عن
امل�ستويات املعي�شية لل�شعوب،
تفعيل احل��وار ال�سيا�سي من �أج��ل ّ
حل
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-silkroads/.
- www.forbes.com/.../china-is-moving-mountains-for-thenew-silk-...
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ق�ضايا
�إقليمية

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

ال يختلف اليمني والي�سار يف �إ�سرائيل يف تعاطيهما مع م�س�ألة ال�سالم
والت�سوية مع الفل�سطينيني والعرب ،فهما
وجهان لعملة واح��دة .وكما ي�ؤكد رئي�س
الكني�ست الأ�سبق �أبراهام بورغ ف�إن الي�سار
يدعم الأفكار ،واليمني ينفذها .وبعد تراجع
الي�سار وانك�شاف نفاقه نظر ًيا وعمل ًيا ،باتت
ال�سيا�سة اال�سرائيلية حم�صورة ما بني ي�سار
يائ�س وميني مي�ؤو�س منه .والفرق بني اليائ�س
واملي�ؤو�س منه على حد قول يغال عيالم يف
�صحيفة «ه�آرت�س» ،هو �أن اليائ�س (�أي الي�سار)
ينظر بال حيلة �إىل ما يحدث �أمامه وي�شعر �أنه
ال ي�ستطيع فعل �شيء ،فـ«اللعبة» مل تعد يف يده .يف املقابل ف�إن املي�ؤو�س
منه (اليمني بزعامة الليكود) ،ال ميكنه االدعاء ب�أن اللعبة لي�ست يف
يده ،فهو ا�ستثمر يف هذه اللعبة معظم ر�صيده وقام ببناء نظرياته انطال ًقا
منها ،وهو غري م�ستعد للرتاجع.

�أكذوبة
اليمني والي�سار
يف ا�سرائيل

ٍ
ما�ض لي�س له حا�ضر �أو م�ستقبل

�إن �شعور الي�أ�س واالغرتاب لدى الي�سار
ال ينبع فقط م��ن ف��ق��دان ال�سلطة
وعدم الت�أثري الذي كان له يف املا�ضي
على اجلمهور الإ�سرائيلي ،بل م�صدره
�أعمق بكثري ،وهو االدراك املتزايد ب�أن
الواقع الإ�سرائيلي  -املجتمع والدولة -
�سائدا يف
قد تغري مقارنة مع ما كان
ً
اخلم�سينيات وال�ستينيات .ففي حني
كان العمل ينادي يومها بـ«ال�سالم»
(يف ال�شكل على �أق��ل تقدير) �أ�صبح
هذا الأمر من املا�ضي ولي�س له حا�ضر �أو
ً
موقفا
م�ستقبل� .أما اليمني فقد تبنّ ى
متطرفا ف� ً
ً
�ظ��ا ،على ح�ساب
قوميا
ً
املوقف امل��دين ال��ذي هو جوهر الوجود
الر�سمي للدولة ،بح�سب ر�أي عيالم .لقد
«�أدمن» هذا اليمني اال�ستيطان و�أخذ
املجتمع الإ�سرائيلي نحو التطرف حتت
اً
م�ستغل
�ضغط الهجرات الكبرية،
والدونية والغ�ضب التي
م�شاعر الإحباط
ّ
رافقت عمليات اال�ستيعاب ال�صعبة
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للمهاجرين ،ال
�سيما ال��واف��دي��ن
م��������ن ال����������دول
الإ�سالمية .هذه
تركزت
امل�شاعر
ّ
�ضيق من
يف �أف��ق ّ
الكراهية جت��اه النخبة اال�شكنازية
و�شكلت
التي قادت الدولة منذ ت�أ�سي�سها
ّ
�أمناط هجرتها.

اليمني املق ّيد

م��ن ناحية �أخ���رى جن��د �أن التوا�صل
الذي ن�ش�أ بني الليكود ،باعتباره حزب
ال�سلطة ،وب�ين ال�صهيونية الدينية
االنتهازية والنفعية ،قد قل�ص حرية
العمل ال�سيا�سي لليمني يف ال�سلطة
وقيدها .ويف ظل «الثالوث املقد�س� :شعب
ّ
�إ�سرائيل ،توراة �إ�سرائيل و�أر�ض �إ�سرائيل»،
غابت مكانة ال��دول��ة وق��درت��ه��ا على
املناورة ال�سيا�سية .وبالتايل ف�إن اليمني
الذي اعتاد على فكرة «�أر�ض �إ�سرائيل
الكاملة» ،ال يقدر الآن على وقف
العملية التي �ست�ؤدي ب�شكل مبا�شر �إىل
خلق دولة ثنائية القومية قابلة لالنفجار.
ويف اليمني يعرفون �أي�ضً ا مغزى هذا التطور
الذي يدفع �إ�سرائيل �إىل االنق�سام الداخلي
واملدمر ،و�إىل العزلة يف ال�ساحة
العميق ّ

الدولية ،لكنهم ال ي�ستطيعون التغلب
على ذاتهم وال ي��ق��درون على �إح��داث
التحول نحو الواقعيةّ � .إن �سلوك اليمني
ّ
يف ال�سلطة الآن ،يحوله �إىل مي�ؤو�س
�سيا�سيا �أكرث ف�أكرث ،ويدفع �إىل
منه
ً
�إج��راءات ت�شريعية وقانونية ذات طابع
يتم
نازي �أحيا ًنا ،مبوجب هذه الإجراءات ّ
و�سم �أ�شخا�ص ومنظمات بدمغة مطلقة،
وم�صادرة كتب ومنع م�ؤ�س�سات ثقافية،
ومنع مقاطعة امل�ستوطنات ،وفر�ض
املوقف القومي الديني املتطرف على
جهاز التعليم ،وال�ضغط على الق�ضاء
وت��ه��دي��ده ،مب��ا فيه حمكمة العدل
العليا .كل هذا من �أجل �أمل كاذب
م��ف��اده �أن���ه ميكن �إ���س��ك��ات �صوت
االحتجاج واالنتقاد ،الداخلي واخلارجي.
على �صعيد ال�سيا�سة اخلارجية تظهر
�سلوكا مي�ؤو�سً ا منه،
حكومة اليمني
ً
هو التحري�ض �ضد العامل �إ�ستنا ًدا �إىل
مقولة «كل العامل �ضدنا» .وي�شمل ذلك
الواليات املتحدة �صديقة �إ�سرائيل و�سندها
الوحيد حتى الآن ،وك��ذل��ك فرن�سا،
علما �أن التحري�ض هو ال�سالح الأخري
ً
غري الناجع للمي�ؤو�س منه.

ما الفرق بني اليمني والي�سار؟

يرى الباحث وامل�ؤرخ الإ�سرائيلي �شلومو
ب��ن ع��ام��ي ال���ذي �شغل من�صبي وزي��ر
ً
�سابقاّ � ،أن
اخلارجية والأم��ن الداخلي
�أه��م الأ�سباب التي ق��ادت �إىل تعاظم
اليمني الإ�سرائيلي وتراجع الي�سار� ،سببها

التغيرّ ات الدميوغرافية والإثنية التي
طر�أت داخل �إ�سرائيل ،ولي�س تداعيات
ال�صراع العربي الإ�سرائيلي.
ويرى الباحث مريون بنفن�ستي �أن �أحد
�أه��م العوامل التي دفعت نحو انهيار
الي�سار ،هو �أن اجلمهور الإ�سرائيلي مل
يعد يلم�س وج��ود �أي ف��روق �إيديولوجية
ذات مغزى بني �أح��زاب الي�سار و�أح��زاب
اليمني .وي�ضيف بنفن�ستي :عندما
يجل�س ح��زب العمل �إىل جانب حزب
الليكود يف حكومتي ���ش��ارون الأوىل
والثانية ،و�إىل جانب ح��زب «�إ�سرائيل
بيتنا» يف حكومة �أوملرت ،ف�إن اجلمهور
الإ�سرائيلي يعي �أنه ال يوجد يف احلقيقة
ثمة فروق بني الي�سار واليمني يف �إ�سرائيل،
�سمي �أحيا ًنا ب�إ�سم
حتى �أن حزب العمل ّ
الليكود رقم اثنني .وي�شري بنفن�ستي
�إىل �أن��ه من ناحية �إيديولوجية ،ف�إن
الي�سار واليمني يجمعان على قدا�سة
�أ�سطورة اال�ستيطان ،و�إىل �أن الي�سار
هو «ال��ذي حتم�س لفكرة �إقامة جدار
الف�صل العن�صري يف قلب ال�ضفة الغربية
الذي حا�صر الأر�ض الفل�سطينية ،وجعل
منها مناطق معزولة غري ق��ادرة على
الو�صول �إىل العامل اخلارجي ،وعلى تطوير
بنية حتتية من دون االعتماد اعتما ًدا
كليا على �إح�سان اخلارج و�صدقاته».
ًّ
ويف هذا ال�سياق يقول بن عامي :خالل
العقود الثالثة املا�ضية �أ�سفرت التغريات
الدميوغرافية عن تبلور ثالثة قطاعات
�سكانية رئي�سة داخل �إ�سرائيل ،وهي:
امل��ه��اج��رون ال��رو���س اجل���دد ،ال�شرقيون،
واملتدينون ،وه��ذه التجمعات �أ�صبحت
ت�ضم حواىل  %80من امل�ستوطنني اليهود
يف �إ�سرائيل .وي�ضيف �أن قوى الي�سار مل
تنجح يف اخرتاق هذه التجمعات ،التي
خ�ضعت منذ البداية �إىل ت�أثري نخب
مثقفة ذات توجهات ميينية �صرفة.
وبح�سب بن عامي ف�إن املهاجرين الرو�س
ي�شكلون  %20من �إجمايل عدد
لوحدهم
ّ
امل�ستوطنني يف �إ�سرائيل ،وال يوجد للي�سار
ت�أثري يذكر على هذا التجمع ال�سكاين

الكبري .ويتفق الربف�سور �سامي �ساموحا،
�أ�ستاذ علم االجتماع ال�سيا�سي يف جامعة
حيفا ،مع بن عامي ،وي�ضيف �أن هناك
عاملني دفعا املهاجرين الرو�س اجلدد
لتبنّ ي التوجهات اليمينية املتطرفة،
وهما:
التميز عن املهاجرين
�أوالً  :الرغبة يف
ّ
ان اندفاع املهاجرين
املخ�ضرمني� ،إذ ّ
اجلدد لتبنّ ي املواقف اليمينية املتطرفة،
وات��خ��اذ م��واق��ف عن�صرية م��ن العرب
للتدليل على �إخال�صهم لـ«الوطن
اجل��دي��د» (ع��ل��ى اع��ت��ب��ار �أن امل��واق��ف
العدائية من العرب ينظر �إليها كدليل
على «الوطنية») ،يكاد يكون من
ّ
امل�سلمات .وم��ا يدلل على الرغبة يف
التمايز ،هو حر�ص املهاجرين اجلدد على
التطوع للخدمة يف الوحدات املختارة
ّ
واخلا�صة يف اجلي�ش الإ�سرائيلي عندما
ي��ح�ين م��وع��د خدمتهم الع�سكرية
الإلزامية.
ثانيا :التعر�ض لت�أثري النخب املتطرفة،
ً
ف��ف��ي ح�ين �أه��م��ل ال��ي�����س��ار االه��ت��م��ام
باملهاجرين اجل��دد ،ف�إن اليمني حر�ص
على احت�ضان النخب املثقفة منهم،
وم�ساعدتها على بناء منابر �إعالمية
خا�صة بها .فالغالبية ال�ساحقة من
هيئات حترير ال�صحف الرو�سية ال�صادرة
يف �إ�سرائيل وقنوات التلفزة وحمطات
الإذاع����ة باللغة ال��رو���س��ي��ة ،وكذلك
ّ
واملعلقون العاملون يف و�سائل
ال�صحافيون
الإعالم هذه ،يتبنون املواقف اليمينية
املتطرفة .ويف ما يتعلق بال�شرقيني ،يرى
الربف�سور يهودا �شنهاف (رئي�س جميعة
«قو�س ق��زح �شرقي» ،التي تدافع عن
حقوق اليهود ال�شرقيني يف �إ�سرائيل)� ،أن
معظم ال�شرقيني يعتربون �أن الأح��زاب
اليمينية هي الكفيلة بالدفاع عن
حقوقهم وم�صاحلهم و«�إن�����ص��اف��ه��م
من الغنب الطائفي» الذي يعانونه منذ
�إعالن الدولة .وهو ي�ضيف �أن اال�ست�سالم
لهذه القناعة ،دف��ع اليهود ال�شرقيني
ملنح والئهم ب�شكل �أ�سا�سي �إما حلزب

الليكود� ،أو حل��رك��ة «���ش��ا���س» ذات
التوجهات املتطرفة ،وال��ت��ي حملت
راي��ة رفع الغنب ومواجهة التمييز �ضد
ال�شرقيني.

االجنراف نحو التطرف

م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى ،ي���رى املفكر
والكاتب الإ�سرائيلي عكيفا �إل��دار يف
�صحيفة «ه�آرت�س» �أن �أحد �أهم الأ�سباب
ال��ت��ي دف��ع��ت ال���ر�أي ال��ع��ام الإ�سرائيلي
لالجنراف نحو التطرف ،هو اعتقاده �أنه
مل يعد هناك �شريك فل�سطيني �أو عربي
يف �أي ت�سوية م�ستقبلية لل�صراع .وي�ؤيده
ّ
املعلق يف
يف ه��ذا ال��ر�أي ت�سفي هارئيل
ت�شرب
ال�صحيفة نف�سها ،والذي اعترب �أن ّ
نظرية «انعدام ال�شريك» �أث��ار حما�سة
اجلمهور الإ�سرائيلي للإجراءات القمعية
�ضد الفل�سطينيني .ومن املفارقات ذات
الداللة� ،أنه على الرغم من �أن احلرب
الإجرامية التي �شنتها �إ�سرائيل على غزة
يف العام  2014حتت �إ�سم «اجلرف ال�صامد»
ق��د �أ�شرفت عليها حكومة يديرها
الي�سار وي�سار الو�سط ،وعلى الرغم من
ال�شعور بالر�ضا العارم الذي اجتاح املجتمع
الإ�سرائيلي يف �أعقاب تلك احلرب ب�سبب
قلة اخل�سائر الإ�سرائيلية ،ف���إن هذه
حتديدا قد �أدت �إىل ارتفاع �أ�سهم
احلرب
ً
ً
اليمني الإ�سرائيلي .وتعليقا على ذلك
يقول الباحث زئيف �سيغل �إنه ميكن
تفهم هذا التوجه الذي يبدو لأول وهلة
ّ
غري منطقي ،لأن��ه كان من املفرت�ض
�أن ت�ؤدي احلرب �إىل ارتفاع �أ�سهم حزبي
«كادميا» و«العمل» اللذين �أداراه��ا،
لكن هذا مل يح�صل لأن احلرب فتحت
�شهية املجتمع الإ�سرائيلي ،الذي كانت
كرامته قد حتطمت يف ح��رب لبنان
الثانية ،على خيار الث�أر واالنتقام .ومن
ه��ذا املنطلق ا�ستنتج ه��ذا املجتمع
ب�أن قادة اليمني بالذات ميكنهم �أن
يت�صرفوا يف احلرب املقبلة ب�شكل �أكرث
وح�سما ،وبالتايل ب�شكل �أف�ضل
وح�شية
ً
من الي�سار وي�سار الو�سط.
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�إقت�صاد
ومال

�إعداد:
تريز من�صور

�إنخفا�ض �أ�سعار النفط

هل ي�شهد العامل �أزمة مماثلة لتلك التي �أطاحت باالقت�صاد يف 2008؟

يتخ ّبط العامل اليوم و�سط �أزمات كبرية خمتلفة� ،أمنية،
�سيا�سية واقت�صادية .ومن �أبرز هذه الأزمات ارتفاع الإنتاج
النفطي الذي �أ�سهم يف تخفي�ض �سعر برميل النفط بن�سبة  70يف املئة منذ �أوائل العام  2015ولغاية
�سجل هذا االنخفا�ض �إيجابيات كبرية على م�ستوى امل�ستهلك و�أكالف الإنتاج
تاريخه .وقد ّ
خ�صو�صا بالن�سبة �إىل
وميزان املدفوعات
ً
الدول امل�ستوردة لهذه املادة يف جميع �أنحاء
�سجل يف الوقت عينه ،خ�سائر
العامل ،ولكنه ّ
مالية كبرية طالت كربيات امل�صارف العاملية
و�شركات �إنتاج البرتول ،و�أ ّثر على اال�ستثمارات
وعلى الوظائف.
وللوقوف على انعكا�سات انخفا�ض �سعر
برميل النفط عامل ًيا وداخل ًيا ،التقت جملة
«اجلي�ش» اخلبري يف ال�ش�ؤون الإقت�صادية
الدكتور مروان ا�سكندر ،وهنا ن�ص احلديث.

الواقع النفطي اليوم

• ل�سعر برميل النفط ت�أثريات كبرية ،من
الناحيتني ال�سلبية والإيجابية على االقت�صاد
العاملي ،فما هي قراءتك للواقع النفطي اليوم؟
 بلغ انخفا�ض �سعر برميل النفطمنذ �أوائ��ل العام  2015ال��ـ 70يف املئة .وقد
أثر هذا االنخفا�ض ب�شكل كبري على
� ّ
ّ
والتنقل والتدفئة.
�أك�ل�اف الإن��ت��اج
يوميا مليون برميل
فالعامل ي�ستهلك
ً
من النفط ،ما يعني � ّأن الوفر النفطي
لدى الدول امل�ستهلكة يناهز  10مليارات
دوالر .كما �أن ن�سبة ا�ستهالك الغاز
ع��امل� ً�ي��ا ت����وازي  20يف امل��ئ��ة م��ن ن�سبة
ا�ستهالك النفط ،وبذلك ت�صبح ن�سبة
يوميا .و ُيعترب
الوفر بحدود الـ 12مليار دوالر
ً
ج��دا ،بحيث يبلغ
�ضخما
ه��ذا الوفر
ً
ً
جمموعه �أربعة تريليون دوالر �أمريكي.
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ي�ضاف �إىل ذلك �أن دوالً �صناعية كثرية
رفعت قيمة �ضرائب ا�ستهالك النفط،
ما � ّأدى �إىل تخفي�ض عجوزات موازناتها.
و�أ�ضاف :يف املقابل �ساهمت �سيا�سات
عامليا ،يف ن�شوء �أزمة
خف�ض �سعر النفط
ً
م�صرفية يف �أوروبا والواليات املتحدة ،حيث
تزيد ديون �شركات النفط على الرتيليون
ومائتي مليار دوالر.
لهزة
تعر�ضت الأ���س��واق امل�صرفية ّ
وق��د ّ
فهبطت �أ�سعار �أ�سهم بع�ض البنوك
العاملية كـ«كريدي بنك» و«دوت�شي
بنك» و«بنك �أوف �أمريكا» و«ال�شركة
امل�صرفية العاملية» بن�سبة  50يف املئة يف
�أ�سبوع واح��د ،ونتيجة اخل�سائر �صرفت
ريا من موظفيها.
هذه البنوك عد ًدا كب ً
كما ح�صلت ع��دة �إف�لا���س��ات لدى
���ش��رك��ات �إن��ت��اج النفط ال�صخري يف

ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم�يرك��ي��ة والتي
انخف�ض �إنتاجها من  3.7مليون برميل
يوميا �إىل  2.9مليون برميل� ،أي � 800ألف
ً
يوميا.
برميل
ً
مما يعني ّ
تبخر كلفة امل�ستثمرين يف
ّ
اال�ستثمارات ويف ال�شركات والبنوك،
وهذا م�ؤ�شر �أن االقت�صاد العاملي لن ينمو
ب�أكرث من ن�سبة  1.5يف املئة �سنو ًيا،
ومعظم ه��ذه الن�سبة �سيكون نتيجة
النمو يف ال�صني والهند.
ثمة خ��وف كبري من �إن��زالق
لذلكّ ،
الأ���س��واق املالية واالقت�صاد العاملي �إىل
�أزم��ة ت�شبه الأزم��ة املالية التي �أطاحت
باالقت�صاد العاملي منذ  2008وحتى العام
.2014
يخ�ص الدول املنتجة للنفط �إتفقت
يف ما
ّ
�أرب��ع دول منتجة( ،ال�سعودية ،رو�سيا،
قطر وفنزويال) يف � 16شباط الفائت على
احلد الذي
جتميد م�ستويات الإنتاج عند
ّ
كانت عليه يف �شهر كانون الثاين.
فارتفعت الأ�سعار يف اليوم التايل  5يف
املئة .وعقدت عدة اجتماعات بني وزراء
النفط يف فنزويال والعراق و�إي��ران ،بغية
التوافق على جتميد الإنتاج �أو حتى على
تخفي�ضه .لكن ال نتائج وا�ضحة حتى
الآن .والواقع �أن ال�سعودية التي كانت
ترف�ض التخفي�ض ،اقرتحت �إقراره بن�سبة
 5يف املئة ،بهدف رفع �سعر النفط �إىل
 50دوال ًرا �شرط �أن توافق على ذلك الدول
حد �سواء.
املنتجة
وامل�صدرة على ّ
ّ
و�أ�شار ا�سكندر �إىل �أن ال�سعودية ورو�سيا

و�إيران والعراق حتتاج �إىل رفع عوائد �إنتاج
النفط وت�صديره.

بن�سبة  40يف املئة على الأق���ل .وه��ذه
الإج���راءات �سوف ت� ّؤثر على اللبنانيني
والفل�سطينيني والباك�ستانيني والهنود
ّ
وغ�يره��م م��ن ال��ع��ام��ل�ين يف منطقة
اخل��ل��ي��ج .وبالن�سبة �إىل اللبنانيني
خ�صو صً� ا ،ف�إن حتويالتهم التي كانت
تبلغ نحو  10مليارات دوالر يف الأع��وام
ال�سابقة ،قد انخف�ضت �إىل نحو ال�سبعة
ّ
املتوقع
مليارات دوالر يف العام  .2015ومن
�أن تنخف�ض �إىل اخلم�سة مليارات دوالر يف
العام اجلاري.
وبالإجمال� ،سوف تعاين موازنات الدول
العربية ك��ث�يرً ا م��ن انخفا�ض �أ�سعار

لناحية خ�����س��ارة ال��وظ��ائ��ف �أو غياب
�إمكانات حتقيق �أرب��اح يف ال�شركات
التي � ّأ�س�سوها يف تلك الدول.
ثمة �ضرر �أ�سا�سي على لبنان
وكذلك ّ
يت�أتى من انخفا�ض �أ�سعار النفط� ،سوف
يظهر يف غياب حما�سة ال�شركات
الأجنبية لإبرام عقود البحث والتنقيب
عن النفط يف مياهه الإقليمية .والربهان
على ذلك انخفا�ض عدد ال�شركات التي
كانت ترغب يف اال�ستثمار يف هذا احلقل
يف لبنان من � 16إىل � 4شركات .كما �أن
الت�شريعات احلكومية التي ت�سمح بعقد
اتفاقات التنقيب والتطوير والإن��ت��اج،

ع�سكرية كبرية .وعلى �سبيل املثال
ً
اتفاقا مع تركيا لإقامة
ّوقعت قطر
من�ش�آت دفاعية �أر�ضية ال�ستقبال � 10آالف
جندي تركي� ،إ�ضافة �إىل اتفاق �آخر مع
فرن�سا ل�شراء  36مقاتلة جو ّية بقيمة 7
مليارات يورو.
ّ
ريا
�أم���ا �إم����ارة دب��ي فلن ت��ت ��أث��ر كث ً
بانخفا�ض �أ�سعار النفط ،لأنها تعتمد على
�إيرادات ال�سياحة ،التجارة واخلدمات يف
املرتبة الأوىل .كما �أن انفتاح �إيران اليوم
�سوف يفتح لهذه الإم��ارة عدة جماالت،
نظ ًرا للعالقات القدمية القائمة بني
البلدين.
ً
ويتابع قائال� :إذا مل يرتفع �سعر النفط
خالل الأ�شهر الثالثة املقبلة �إىل م�ستوى
الـ 50دوال ًرا كح ٍّد �أدنى ،ف�سوف ت�ضطر دول
اخلليج �إىل تقلي�ص العمالة الأجنبية

النفط ،و�سوف تجُ رب على اخت�صار امل�شاريع
واال�ستثمارات يف البنى التحتية .ولكن
ال يوجد خطر �إفال�س �شركات عربية
منتجة للنفط ،نظ ًرا النخفا�ض كلفة
االن��ت��اج ( 3دوالرات للربميل ال��واح��د،
مقابل  30دوال ًرا يف ال�شركات الأجنبية ).

مل تنجز تفا�صيلها لغاية تاريخه ،وهذه
جرمية كربى بحق لبنان.
ريا ،دعا الدكتور ا�سكندر الدولة �إىل
�أخ ً
بناء امل�صايف اخلا�صة بها لتكرير النفط
ب��دالً من ا�سترياد امل�شتقات النفطية،
ربا �أنه من ال�ضروري ت�شغيل معملي
معت ً
اجلية والبارد على الغاز ،بغية حتقيق وفر
ّ
مايل ،وكذلك الإ�سراع يف �إبرام اتفاقات
اال�ستثمار يف الغاز والنفط.
أكد �أنه �إذا متّ �إقرار تخفي�ض الإنتاج
و� ّ
النفطي بن�سبة  5يف املئة ،ف�سوف يرتفع
�سعر الربميل  10يف املئة .ولكنه �أعرب
التو�صل �إىل اتفاق
عن اعتقاده ب�صعوبة
ّ
بني ال�سعودية و�إيران على تخفي�ض ن�سبة
علما �أن الأخرية كانت �أعلنت
الإنتاجً ،
يف مطلع العام احلايل �أنها ب�صدد �إنتاج
� 500ألف برميل خالل �ستة �أ�شهر.

واقع االقت�صاد العربي

• ما هو واقع االقت�صاد العربي اليوم؟
 من الوا�ضح �أن الدول العربية املنتجةمتو�س ًعا يف
للنفط ،باتت تعاين عجزًا
ّ
موازناتها ،بدالً من حتقيق فائ�ض كما
كان الو�ضع يف ال�سنوات ال�سابقة ولغاية
العام .2014
ي�ضاف �إىل ذلك �أن دول جمل�س التعاون
اخل��ل��ي��ج��ي ك��ال�����س��ع��ودي��ة والإم�����ارات
وال��ب��ح��ري��ن وق��ط��ر ،ت��ت��ك� ّ�ب��د نفقات

جرمية كربى بحق لبنان

• ماذا عن لبنان؟
 ي�ستفيد لبنان من انخفا�ض �أ�سعارالنفط ،فعلى �صعيد امل�ستهلك العادي
انخف�ضت �أ�سعار البنزين وامل���ازوت...
�أم��ا على م�ستوى الدولة ،ف�سوف يطال
االنخفا�ض عجز الكهرباء بن�سبة تراوح
بني  40و  50يف املئة ،ما ي� ّؤثر �إيجا ًبا على
ميزان املدفوعات .ولكنه باملقابل �سوف
ي� ّؤثر على اللبنانيني العاملني يف اخلليج،
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نحن
والقانون

�إعداد :د .نادر عبد العزيز �شايف
حمام بالإ�ستئناف

وظائف البلديات و�صالحياتها

�أعادت �أزمة النفايات يف لبنان ت�سليط ال�ضوء على دور البلديات
و�صالحياتها ك�سلطات حملية قادرة على توفري اخلدمات الأ�سا�سية
للمواطنني .فمن �شق الطرق و�صيانتها� ،إىل �إقامة امل�ست�شفيات
وامل�ستو�صفات واملدار�س وامل�سارح ،والتخل�ص من النفايات وم�ساعدة
املعوزين وال�سهر على امل�صلحة العامة ...ت�ضطلع البلديات بدو ٍر بالغ
الأهمية على �صعيد توفري ال�شروط الف�ضلى للحياة.

وظائـف ا
و�صـالح
بداية العمل البلدي يف لبنان

يف العام � ١٨٦٤شهد لبنان ت�شكيل �أول بلدية يف دير القمر،
�أعقبها ان�شاء بلدية بريوت ( )١٨٦٧ثم تلتها عدة بلديات يف
مناطق خمتلفة .وعرفت البلد ّيات نه�ضة خالل فرتة االنتداب
العامة ،لكن دورها مل ي�صبح
الفرن�سي نتيجة تطوير الإدارات
ّ
أقر �أول قانون للبلديات
ّ
فع اًال إ� ّال يف عهد الرئي�س ف�ؤاد �شهاب ا ّلذي � ّ
املحلية .وقد متّ و�ضع قانون جديد
( )1963لتعزيز دور ال�سلطات
ّ
يف عهد الرئي�س اليا�س �سركي�س (مبوجب املر�سوم اال�شرتاعي
الرقم  )1977/118وهو ما زال �ساري املفعول مع بع�ض التعديالت.
البلدية هي �إدارة حملية ،تقوم� ،ضمن نطاقها ،مبمار�سة
ال�صالحيات القانونية .وه��ي تتمتع بال�شخ�صية املعنوية
واال�ستقالل املايل والإداري .وتن�ش�أ بلدية يف كل مدينة �أو يف كل
قرية �أو جمموعة من القرى ال��وارد ذكرها يف اجلدول امللحق
باملر�سوم اال�شرتاعي الرقم  1954/11وتعديالته.
ومالكا لهم ،وكذلك
نظاما ملوظفيها
وت�ضع كل بلدية
ً
ً
نظاما لأجرائها ،ولها �أن تن�شئ ما حتتاجه من الوحدات
ً
الإدارية واملالية والفنية ،وال�شرطة واحلر�س والإطفاء والإ�سعاف.
كما يجوز �إن�شاء وح��دات و�شرطة وحر�س و�إط��ف��اء و�إ�سعاف
م�شرتكة بني بلديتني �أو �أكرث ،وتعيني موظفني م�شرتكني يف
ما بينها .وتتوىل وزارة الداخلية �إعداد البلديات لتمكينها من
وتطبق بحق البلدية الأ�صول املتّ بعة يف
اال�ضطالع مبهماتها.
ّ
تنفيذ الأحكام ال�صادرة بحق الدولة.
ويت�ألف احت��اد البلديات من عدد من البلديات ،ويتمتع
بال�شخ�صية املعنوية واال�ستقالل املايل ،وميار�س ال�صالحيات
علما �أن �إن�شاء االحتادات البلدية
املن�صو�ص عنها يف القانون،
ً
مينحها املزيد من القدرة على توفري اخلدمات.

ال�سلطات البلدية

يت�ألف جهاز البلدية من �سلطة تقريرية و�أخ��رى تنفيذية.
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تتمثل ال�سلطة التقريرية باملجل�س البلدي ،ومدة واليته �ست
�سنوات .يتم انتخاب هذا املجل�س وفق �أحكام قانون انتخاب
حله مبر�سوم ُم َّ
�أع�ضاء جمل�س النواب ،وميكن ّ
علل من
جمل�س ال��وزراء بناء على اق�تراح وزي��ر الداخلية �إذا ارتكب
خمالفات هامة متكررة �أدت �إىل �إحلاق ال�ضرر الأكيد مب�صالح
اً
حكما �إذا فقد ن�صف
منحل
البلدية .ويعترب املجل�س البلدي
ً
�أع�ضائه على الأقل �أو حكم ب�إبطال انتخابه ،ويتوىل القائمقام
�أو رئي�س الق�سم الأ�صيل يف الق�ضاء واملحافظ �أو �أمني ال�سر العام يف
مركز املحافظة� ،أعمال املجل�س البلدي حتى انتخاب املجل�س
اجلديد بقرار من وزير الداخلية.
�أما ال�سلطة التنفيذية يف البلدية فيتوالها رئي�س املجل�س
البلدي ،ويف بلدية بريوت يتوالها املحافظ .وت�سري الأحكام
ّ
املتعلقة بطريقة انتخاب �أع�ضاء املجل�س البلدي على طريقة
ويحق لرئي�س البلدية ولنائبه �أن
انتخاب رئي�س البلدية ونائبه.
ّ
يتقا�ضيا تعوي�ض متثيل وانتقال يحدده املجل�س البلدي ،ويكون
متنا�سبا مع �أهمية اجلهد الذي يق�ضيه كل منهما يف ت�صريف
ً
�ش�ؤون البلدية.
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�صالحيات البلدية

أهمها� :إدارة ال�ش�ؤون املت�صلة
تقوم البلد ّية بوظائف عديدة � ّ
العامة والأم��ن
والتمدن والبناء واخلدمات
العامة
بال�صحة
ّ
ّ
ّ
ّ
وتنظيم الطرقات وتخطيطها وتو�سيعها وتنظيفها والتخل�ص
من النفايات ،و�إن�شاء احلدائق وال�ساحات العامة ،وو�ضع
الت�صاميم العائدة للبلدة واملخطط التوجيهي العام (بالتعاون
مع املديرية العامة للتنظيم املدين) ،و�إن�شاء الأ�سواق واملنتزهات
و�أماكن ال�سباق واملالعب واحلمامات واملتاحف وامل�ست�شفيات
وامل�ستو�صفات واملالجئ واملكتبات وامل�ساكن ال�شعبية واملغا�سل
واملجارير وم�صارف النفايات ...ومن وظائفها �أي ضً� ا امل�ساهمة يف
نفقات املدار�س الر�سمية وامل�شاريع ذات النفع العام ،و�إ�سقاط
امللك البلدي العام �إىل ملك بلدي خا�ص ،وتنظيم النقل،
و�إ�سعاف املعوزين واملعاقني وم�ساعدة النوادي واجلمعيات،
ودعم الن�شاطات ال�صحية واالجتماعية والريا�ضية والثقافية...
ومراقبة الن�شاطات الرتبوية و�سري العمل يف املدار�س الر�سمية
واخلا�صة واملرافق العامة...
ويجوز للبلدية �إن�شاء �أو �إدارة �أو م�ساعدة ودعم ،املرافق الآتي
ذكرها :املدار�س الر�سمية ،دور احل�ضانة ،املدار�س املهنية،
امل�ساكن ال�شعبية ،احلمامات ،املغا�سل العمومية ،امل�سابح،
امل�ست�شفيات واملن�ش�آت وامل�ؤ�س�سات ال�صحية ،املتاحف ،املكتبات
العامة ،دور التمثيل وال�سينما واملالهي ،امل�ؤ�س�سات االجتماعية
والثقافية والفنية ،الأندية واملالعب الريا�ضية ،الو�سائل املحلية
للنقل العام والأ�سواق العامة .ويراقب املجل�س البلدي �أعمال
ال�سلطة التنفيذية ،وتعترب قراراته نافذة بحد ذاتها با�ستثناء

القرارات التي تخ�ضع لت�صديق �سلطات الرقابة الإدارية الآتية:
القائمقام ،املحافظ ،ووزير الداخلية.
ويقوم رئي�س البلدية ب�شكل عام بتنفيذ ق��رارات املجل�س
البلدي ،و�إدارة �أموال البلدية و�أمالكها واحلفاظ على ح�سن
�سري العمل يف الأمور الإدارية ،وتلك التي تتعلق بعمل ال�شرطة
للحفاظ على الأمن والنظام وال�صحة واملناقبية العامة ،وقمع
الت�سول واملجانني الذين يهددون الآداب �أو �سالمة الأ�شخا�ص
ّ
والأموال ...على �أن ال يتعار�ض ذلك مع مهمات القوى الأمنية
املخت�صة .كما يتوىل ت�أمني توزيع امل�ساعدات الالزمة لإعانة
َّ
�ضحايا الآفات والنكبات ،كاحلريق وطغيان املياه والأمرا�ض
الوبائية �أو ال�سارية ،واملحافظة على الراحة وال�سالمة وال�صحة
العامة .وهو مينح رخ�ص البناء وال�سكن والإعالنات ورخ�ص
حفر الطرقات من �أجل التهيئة لإمدادات الكهرباء والقنوات
ال�صحية و�أ�سالك الهاتف .وعليه اتخاذ االج��راءات الالزمة
ّ
التاريخية والأ�شجار
الطبيعية واملدن
للحفاظ على البيئة واملناظر
ّ
ّ
التلوث ،ومتثيل البلدية
والغابات وللحماية من جميع �أ�شكال
ّ
�أمام املحاكم.

واحتاد البلديات للمر�سوم الرقم  .1982/5595وتخ�ضع الأعمال
املالية يف بلدية بريوت و�سائر البلديات واحتادات البلديات ،التي
حتدد مبر�سوم ،ل�سلطة مراقب مايل ي�سمى «املراقب العام»
الذي ُيعينَّ وتحُ دد تعوي�ضاته و�صالحياته مبر�سوم من جمل�س
الوزراء بناء على اقرتاح وزير الداخلية ،وتُنهى خدماته بالطريقة
نف�سها.
وتقت�ضي الإ�شارة اىل �أن عدم �إعطاء البلديات عائداتها من
حتما �إىل ّ
�شل دورها ومنعها من
ال�صندوق البلدي امل�ستقل ي�ؤدي
ً
القيام ب�صالحياتها ،وبالتايل حرمان املواطنني من اخلدمات
احليوية التي يجب �أن تقوم بها البلديات.

املالحقات الت�أديبية واجلزائية

ف البلديات
الحياتها
الرقابة على البلديات

تخ�ضع بلديات مراكز املحافظات لرقابة جمل�س اخلدمة
املدنية ،الذي تخ�ضع لرقابته �أي�ضً ا البلديات التي �سبق وحددت
مبر�سوم ،بينما تخ�ضع بلدية بريوت لرقابة ديوان املحا�سبة.
وتحُ دد البلديات الأخ��رى التي تخ�ضع لرقابة جمل�س اخلدمة
املدنية ولرقابة ديوان املحا�سبة ،مبر�سوم يتخذ يف جمل�س الوزراء
بناء على اقرتاح وزير الداخلية� .إال �أن �أعمال ال�سلطتني التقريرية
والتنفيذية يف البلديات ال تخ�ضع لرقابة التفتي�ش املركزي.

مالية البلديات

تتكون مالية البلديات من:
ّ
ّ
 الر�سوم التي ت�ستوفيها البلدية مبا�شرة من املكلفني. الر�سوم التي ت�ستوفيها الدولة �أو امل�صالح امل�ستقلة �أو امل�ؤ�س�ساتالعامة حل�ساب البلديات ويتم توزيعها مبا�شرة لكل بلدية.
 الر�سوم التي ت�ستوفيها الدولة حل�ساب جميع البلديات. امل�ساعدات والقرو�ض. حا�صالت �أم�لاك البلدية ،مبا يف ذلك كامل �إي��راداتامل�شاعات اخلا�صة بها.
 الغرامات. الهبات والو�صايا.تودع �أمانة يف �صندوق بلدي م�ستقل يف وزارة الداخلية حا�صالت
العالوات امل�شرتكة العائدة جلميع البلديات .وتخ�ضع �أ�صول
وقواعد توزيع �أموال ال�صندوق البلدي امل�ستقل للمر�سوم الرقم
 .1979/1917كما تخ�ضع قواعد و�أ�صول املحا�سبة يف البلديات

يعترب رئي�س املجل�س البلدي �أو نائبه �أو الع�ضو الذي يتوىل �أعمال
ال�سلطة التنفيذية م�س� اًؤول من الوجهة امل�سلكية ،ويتعر�ض
للعقوبات الت�أديبية �إذا � َّ
أخل بالواجبات التي تفر�ضها عليه
الأنظمة والقوانني ،بالرغم من �إنذاره ،و�أدى ذلك �إىل �إحلاق ال�ضرر
مب�صالح البلدية.
والعقوبات الت�أديبية فئتان:
 الفئة الأوىل :التنبيه – الت�أنيب ،تُفر�ض بقرار من وزيرالداخلية.
 الفئة الثانية :التوقيف عن العمل ملدة ال تتجاوز ال�سنة –الإقالة ،تُفر�ض بقرار من الهيئة الت�أديبية اخلا�صة التي تُعني
مبر�سوم بناء على اقرتاح وزير الداخلية ،وير�أ�سها رئي�س املجل�س
الت�أديبي العام للموظفني.
وال حتول املالحقة الت�أديبية دون املالحقة عند االقت�ضاء �أمام
املحاكم املدنية واجلزائية املخت�صة� .إال �أنه ال ميكن مالحقة
جزائيا من �أجل جرم يتعلق
الرئي�س �أو نائبه �أو الع�ضو البلدي
ً
مبهماتهم� ،إال بناء على موافقة املحافظ اخلطية .ويعود
للنيابة العامة حق و�صف اجلرم ،املالحق به رئي�س البلدية �أو
نائبه �أو �أحد الأع�ضاء ،وما �إذا كان نا�شئً ا عن مهمات البلدية
�أو غري نا�شئ عنها.
و�إذا �صدر قرار ظني �أو حكم بدائي بحق رئي�س البلدية �أو نائب
ّ
كف يده بقرار من املحافظ� ،إىل
الرئي�س �أو �أحد الأع�ضاء ،جاز
حني �صدور احلكم النهائي .واذا اتُّهِ َم �أحد ه�ؤالء بجناية �أو
ّ
كف يده بقرار من املحافظ حتى
ظن به بجنحة �شائنة ،وجب
انتهاء الدعوى .و�إذا �صدر بحق �أحد ه�ؤالء حكم مربم بجناية
اً
حكما وتعلن الإقالة بقرار من
مقال
�أو بجنحة �شائنةُ ،يعترب
ً
املحافظ� .أما �إذا �صدر بحق �أحد ه�ؤالء مذكرة توقيف (غيابية
كانت �أو وجاهية) ،بجناية �أو بجنحة �شائنة ،فهو يعترب
حكما اعتبا ًرا من تاريخ �صدور املذكرة ،على
مكفوف اليد
ً
�أن يعود �إىل ممار�سة �أعماله �إذا ا�سرتدت مذكرة التوقيف �أو
�أخلي �سبيله� ،إ ّال يف حال كان قد �أوقف بجناية �أو بجرم �شائن.
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غياب
�إعداد:
تريز من�صور
عميد امل�سرح اللبناين ،و�أح��د
رواد خ�شبته لأكرث من ن�صف
�أبرز ّ
ق��رن .واح��د ممن �ساهموا يف رفع
م�ستوى التمثيل والإخراج امل�سرحي
وال�سينمائي اللبناين منذ �ستينيات
القرن املا�ضي .برج فازليان الذي كان
ً
�شريكا �أ�سا�س ًّيا يف �صنع حداثة بريوت
ال�ستينيات ،وما ا�صطلح على ت�سميته
بـ«الع�صر الذهبي» للم�سرح اللبناين
والعربي ،تو ّ
يف يف �شباط املن�صرم عن
م�سرية حافلة بالعطاء.

عميد امل�سرح اللبناين

�ساحر امل�سرح
امل�سكون بال�شغف

�شغف الطفولة

ولد برج فازليان يف العام  1926يف
حب امل�سرح
ا�سطنبول ،وترعرع على ّ
الذي كان مو�ضع اهتمام والده .يف
ريا من
طفولته ،بنى
ً
م�سرحا �صغ ً
اخل�شب يف م��ن��زل��ه ،و�أ� ّ��س�����س فرقة
م�سرحية� ،أع�ضا�ؤها رفاقه يف ال�صف.
من ال�شغف بامل�سرح �إىل الدرا�سة
الأكادميية ،فقد تابع برج علومه
امل�سرحية يف «�أك��ادمي��ي��ة امل�سرح
اخلا�صة» يف ا�سطنبول ،حيث ّ
تلقى
درو�سه على يد الأ�ستاذ الأملاين كارل
�إيربت ،الهارب من ا�ستبداد النازية.
ب��ع��د م�����ض��ي �أرب������ع ����س���ن���وات يف
تخرج ب�صفة خمرج
الأكادميية،
ّ
م�سرحي ،ث��م جّات���ه �إىل م� ّؤ�سـ�س
امل�سرح ال�ترك��ي احل��دي��ث حم�سن
�آرطغول تلميذ �ستان�سالف�سكي،
ل�صقل خ�برت��ه وم��ع��ارف��ه� .آرط��غ��ول
ريا يف حياة برج ،الذي
ترك �أث ًرا كب ً
كانت «البخيل» ملوليري ،باكورة
قدمها على امل�سارح
م�سرحياته التي ّ
الرتكية.
ّ

البحث عن ف�ضاءات احلرية يف
بريوت

بني العامني  1940و� 1945ضاقت �سبل
العي�ش يف وجه الأرم��ن يف تركيا،
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وو�سط هذه الأج��واء � ّأدى برج اخلدمة
ات�سمت
الع�سكرية الإجبارية التي
ّ
بال�صعوبة وامل��رارة ،فكان ذلك على
إ�ضافيا ملغادرته تركيا،
�سببا �
ً
الأرجح ً
ً
ممتثال لطلب من والده ومن �آرطغول.
ً
باحثا عن
�إجته ال�شاب �إىل لبنان
تاركا لأبيه
م�ساحة من احلرية،
ً
ّ
��دا بعدم التخلي عن
ولأ���س��ت��اذه وع� ً
أبدا.
امل�سرح � ً
عن تلك الفرتة يروي فازليان� ،أنه
«ترك يف تركيا عباءة امل�سرح وثيابه
الفاخرة و�سافر على حمار عرب به
اجلبال والأودية و�صو ًال �إىل �سوريا» .يف
رحلته �أكل فاكهة الهواء ،و«�شعب
الطرقات» وفق ما يقول .وي�ضيف «و�إذ
و�صلت �إىل احلدود اللبنانية ،وجدت
نف�سي يف مدينة من ال�شعر».
يف ب�يروت ،ق� ّ�دم «البخيل» ملوليري
جمد ًدا يف العام  ،1953ومعها كانت
ّ
انطالقة �شهرته يف الأو�ساط الثقافية
وال��ف��ن��ي��ة .مل��ع �إ���س��م��ه يف ال�صحف
الأرمنية ،فدعاه �أرمن �سوريا لتقدمي
امل�سرحية نف�سها مرة ثالثة يف �سوريا.
�ك��ل��ت ه���ذه امل�����س��رح��ي��ة ب��ا ًب��ا
���ش� ّ
لإنطالقه يف عامل الإب��داع ،ف� ّأ�س�س
ن���واة امل�����س��رح اللبناين م��ع �أن��دري��ه
تعرف
جدعون و�شريف خزاندار ،ثم ّ
�إىل ممثلني وخمرجني لبنانيني �أمثال
جالل خ��وري ،رميون جبارة ولطيفة
و�أن��ط��وان ملتقى .وق��د اق�ترح عليه
الأخري تقدمي �أحد �أعمال �شك�سبري
يف مهرجان را�شانا ( ،)1963فاختار
كوميديا «الأغالط».

مع الأخوين رحباين وفريوز

ب��ع��د جن���اح ال��ع��م��ل ،ب���د أ� م�����ش��واره
الطويل مع الأخوين الرحباين .فقد
ات�صل به ال�شاعر �أن�سي احلاج و�أبلغه
�أن الأخ��وي��ن رح��ب��اين يبحثان عن
خم��رج مل�سرحية «ب� ّ�ي��اع اخل���وامت»

التــي عر�ضــت يف مهرجانــات الأرز
(.)1964
�أخ���رج ف��ازل��ي��ان «ب� ّ�ي��اع اخل��وامت»
وي��روي يف حديث �صحفي� ،أنه ذاهب
يومها �إىل الأرز مع �صربي ال�شريف
ليعاين املكان (عر�ضت امل�سرحية
يف الهواء الطلق) .هناك �س�أل :يف
�أي �ساعة تغرب ال�شم�س هنا؟ فقيل
ل��ه :يف ال�ساد�سة .فقال :إ� ًذا يف هذا
الوقت تبد�أ فريوز الغناء ليظهر قر�ص
ال�شم�س خلفها .وه��ذا م��ا ح�صل،
ف��ك��ان��ت ل��وح��ة رائ��ع��ة ���ص��فّ ��ق لها
ً
طويال .بعد هذه امل�سرحية،
اجلمهور
خمرجا ملعظم
�أ�صبح ب��رج فازليان
ً
�أعمال الأخوين رحباين وفريوز (هالة
وامللك ،ال�شخ�ص ،يعي�ش يعي�ش ،فخر
الدين ،لولو ومي�س الرمي).

�إخراج ومتثيل

�إىل عمله م��ع الأخ��وي��ن رحباين
ّ
وقع �أعمال عدد من كبار الفنّ انني
اللبنانيني .وب��ال��ت��وازي م��ع جتربته
بامل�سرح الغنائي الفولكلوري ،رافق
ف��ازل��ي��ان ال��ف�ترة الذهبية للم�سرح
اللبناين احل��دي��ث ،ف��أخ��رج �أعما ًال
مهمة �أبرزها« ،الزنزخلت» ()1969
ّ
لع�صام حمفوظ ،والتي �أدى بطولتها
نبيه �أبو احل�سن ورميون جبارة وفيليب
عقيقي ،و«اللعب عاحلبلني» من
اقتبا�س رميون جبارة وبطولة �شو�شو
(ح�سن عالء الدين).
ا�ستمرت لأكرث
خالل جتربته التي
ّ
��دم ح���واىل 160
م��ن ن�صف ق���رن ،ق� ّ
م�سرحية باللغات الثالث ،العربية،
الفرن�سية والأرمنية� ،أبرزها« ،الأب»
(« ،)1960الوريث» (« ،)1961فا�سكو»
(« ،)1964املو�سم» (« ،)1969طرطوف»
(« ،)1970اثني ع�شر رجل غ�ضبان»
(�« ،)1971أخوت �شاناي»« ،نابليون»
(« ،)1973ال�شاطر ح�سن» و«�أبو علي

الأ���س��م��راين» ( )1974وغ�يره��ا من
الأعمال.
�إ�ضافة �إىل الإخراجّ ،
مثل يف عدد من
الأف�لام ،من بينها�« ،سفر برلك»
و«بنت احلار�س» للأخوين رحباين
وفريوز.
ان��دالع احل��رب يف لبنان (،)1975
�أنهى عالقة برج اال�ستثنائية ببريوت
ومبحرتفها امل�سرحي احلديث ،فرتك
م�سكنه يف منطقة الظريف ،وهاجر
�إىل ك��ن��دا حيث بقي فيها زه��اء
عاما.
ع�شرين ً

العودة �إىل مدينة ال�شعر

مع عودته �إىل بريوت ،عاد فازليان
م�سرحيات
�إىل اخل�شبة ،و�أجنز عدة
ّ
منها« :جربان خليل جربان» ()1996
عن ن�ص لغربيال ب�ستاين ،و«حبل
امل�شنوق» ( )1999للكاتب الكندي
روبري غوريك� ،أما �آخر �إطاللة له على
اخل�شبة ،فكانت من خالل دور �أداه
يف م�سرحية «�أوب��را ال�ضيعة» لفرقة
«كركال» (.)2012
وبالن�سبة اىل حياة برج ال�شخ�صية،
فقد تز ّوج الفنانة الت�شكيلية وعازفة
البيانو �سريفارت كريكوريان و�أورثا
الفن البنهما املاي�سرتو املوهوب هاروت
فازليان والقائد امل�شهور لـ«الأورك�سرتا
الفلهارمونية اللبنانية».
ّ
تويف برج فازليان يف � 22شباط ،2016
�ام��ا،
ع��ن عمر ُي��ن��اه��ز الت�سعني ع� ً
�ارك��ا وراءه م�سرية حافلة ب�أرقى
ت� ً
الأعمال اخلالدة.
هام�ش:
�ستان�سالف�سكي ممثل وخم��رج
م�سرحي رو�سي و�ضع مبادىء للعمل
امل�سرحي �أ�صبحت مبنزلة قانون
عام لفن امل�سرح والتمثيل يف القرن
الع�شرين.
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يف �سجل
اخللود
نعت قيادة اجلي�ش العميد جاك �أبي
املجمع الع�سكري –
�أنطون (رئي�س
ّ
جونيه) الذي تويف بتاريخ ،2016/3/22
و�أقيم لوداعه م�أمت ر�سمي و�شعبي.
ان��ط��ل��ق م��وك��ب ال��ت�����ش��ي��ي��ع من
�أم��ام امل�ست�شفى الع�سكري املركزي
يف ب���دارو ،و���ص��و ًال �إىل بلدة عم�شيت
حيث �أقيمت ال�صالة لراحة نف�سه يف
كني�سة ال�سيدة ،يف ح�ضور وفد من
يتقدمه العميد الركن
قيادة اجلي�ش
ّ
ً
كابي املعراوي ممثال قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي ،وعائلة الفقيد
ورفاقه وفاعليات.
و�ألقى العميد الركن املعراوي كلمة
ع� ّ�دد فيها مزايا العميد �أب��ي �أنطون
الع�سكرية والأخالقية ،وقال:
«على وقع خطى الرفاق و�سيل دموع
الأهل والأ�صدقاء ،يعود فقيدنا الغايل
العميد جاك �أب��ي �أنطون �إىل بلدته
عم�شيت ،ه��ذه البلدة العزيزة التي
تت�شارك اليوم وجي�ش الوطن يف توجيه
حتية تقدير وعرفان �إىل روحه الطاهرة،
وقد �شاءت يد القدر �أن يغادر احلياة
تاركا يف �ساحات م�ؤ�س�سته
الدنيا،
ً
التي وهبها ربيع العمر وزهر ال�شباب،
ريا من اخلري،
ب�صمات م�شرقة وزا ًدا وف ً
ي�ضاف �إىل ح�صاد الرجال املخل�صني».
وتابع« :لقد عهدنا الفقيد الكبري
ً
�ضابطا
ط��وال م�سريته الع�سكرية،
جمليا يف جميع املراكز
�دام��ا
م��ق� ً
ً
التي خدم فيها �أو الوظائف القيادية
التي تولىّ
�سدتها ،و�صو ًال �إىل تعيينه
ّ
للمجمع الع�سكري يف جونيه،
رئي�سا
ً
ّ
�إذ كان قدوة يف املناقبية وال�شجاعة
والإخ�لا���ص ،ومثال الرجل الع�صامي
ال��ذي ي�شق طريقه باجلهد والتعب
وامل��واظ��ب��ة ،ف��ع��رف بعقله الر�شيد
دائما
و���ص��دره الرحيب كيف يحوز
ً
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العميد جاك �أبي �أنطون
تقدير ر�ؤ�سائه ويك�سب ثقة مر�ؤو�سيه
وحمبتهم ،وكيف يوازن بني الإرادة
ّ
وامل�صاعب ،بني الإمكانات املتوا�ضعة
املهمات ،وبني �أعباء اخلدمة
وج�سامة
ّ
املتوا�صلة وال�سهر على تطوير نف�سه
ورف��ع م�ستوى وحدته وع�سكرييه.
كذلك ،االهتمام ب�ش�ؤون عائلته
وتن�شئتها ع��ل��ى ال��ق��ي��م الوطنية
الإن�سانية ال�شاملة ،وال غرابة يف ذلك
ٍ
ٍ
لبنانية �أ�صيلة
عائلة
فهو �سليل
را�سخة يف حمبة لبنان وجي�شه».
�وج��ه اىل الفقيد ب��ال��ق��ول« :لقد
وت� ّ
ّ
كل
كان جهدك يف امل�ؤ�س�سة ميلأ
تاركا �أمر املوت
نهاراتك ولياليك،
ً
جميعا
للخالق ال��ذي منحنا احلياة
ً
والذي ينادينا �إىل جواره �ساعة ي�شاء.
�إمن��ا ،ويف ختام ذلك ،ي�صعب علينا
ما جرى� .أما عن عائلتك املفجوعة
برحيلك ،ف�أنت تعرف ،وكنت ترى
وت�شاهد �أن م�ؤ�س�ستك الع�سكرية لن
تتخلى عنها ،و�أن رفاقك �سيكونون
دوم��ا �إىل جانب �أف��راد عائلتك ،ويف
ً
حريق الدموع امل�سكوبة� ،أو املحبو�سة،
دالئل و�إ�شارات كبرية».
يف ما يلي نبذة عن حياة الفقيد:
 م���ن م��وال��ي��د  1958/11/24يفعم�شيت – جبيل.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ
ّ
�ضابط اعتبا ًرا من .1978/6/12
 ّرق���ي لرتبة م�ل�ازم اع��ت��ب��ا ًرا من
 ،1981/8/1وتد ّرج يف الرتقية حتى رتبة
عميد اعتبا ًرا من .2008/7/1
عدة منا�صب �أبرزها :رئي�س
 �شغل ّالفرعني الثالث والرابع يف فوج التدخل
ال��ث��اين ،م�ساعد قائد ف��وج التدخل
الرابع� ،ضابط �أمن النادي الع�سكري
املجمع الع�سكري
ثم رئي�س
املركزيّ ،
ّ
– جونيه.

• حائز:
مرات.
• و�سام احلرب ثالث ّ
مرات.
• و�سام اجلرحى �أربع ّ
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و���س��ام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الثالثة.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• و���س��ام التقدير الع�سكري من
الف�ضية.
الدرجة ّ
• و���س��ام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الثانية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط.
• و�سام الفخر الع�سكري من الدرجة
الف�ضية.
• و���س��ام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الأوىل.
• و���س��ام الأرز ال��وط��ن��ي م��ن رتبة
كومندور.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط
�أكرب.
• تهنئة وزير الدفاع الوطني.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
مرة.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ّ 13
مرة.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ 24
• تهنئة رئي�س الأركان.
• تهنئة قائد القطعة.
عدة دورات درا�سية يف الداخل
 تابع ّويف اخلارج.
 -مت�أهل وله ولدان.

الرقيب �أول خمايل بو �أنطون

نعت قيادة اجلي�ش الرقيب �أول
خمايل بو �أنطون الذي تويف بتاريخ
.2016/3/10
 م��ن مواليد  1970/6/17يفبطرماز ،ق�ضاء املنية ال�ضنية،
حمافظة ال�شمال.
 ت��ط� ّ�وع يف اجلي�ش بتاريخ.1988/7/14
 من ع��داد منطقة ال�شمال-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 اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة الربونزي.
• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش 10
مرات.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 25
مرة.
ّ
• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 -مت�أهل وله �أربعة �أوالد.

اجلندي
جورج وديع �سمعان

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش اجلندي
ج��ورج ودي��ع �سمعان ال��ذي تويف
بتاريخ .2016/3/13
 من مواليد  1996/11/18يفبريوت  -حمافظة بريوت.
تطوع يف اجلي�ش اعتبا ًرا من
 ّ.2015/8/26
 م��ن ع��داد �أرك���ان اجلي�شللتجهيز  -م��دي��ري��ة ال�����ش ��ؤون
اجلغرافية.
 -عازب.

اجلندي
وديع نعمة �سا�سني

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي وديع
نعمة �سا�سني ال��ذي تويف بتاريخ
.2016/3/13
 م��ن مواليد  1991/7/24يفجبيل ،ق�ضاء جبيل ،حمافظة
جبل لبنان.
 ت��ط� ّ�وع يف اجلي�ش بتاريخ.2014/2/25
 حائز تهنئة رئي�س �أرك��انالقوات اجلوية.
 -عازب.
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ريا�ضة
�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

اجلي�ش يت أ� ّلق يف بطولة
لبنان لتز ّلج العمق
���ش��ارك ف��ري��ق اجلي�ش يف بطولة
لبنان لتز ّلج العمق للعام  2016التي
ّ
نظمها االحت��اد اللبناين للعبة يف
ّ
وحل
منطقة الأرز – ال�سان برنارد،
ع�سكريوه يف املراكز الأوىل .فقد
�أحرز املعاون �أحمد كنعان والعريف
مارون اخلوري حنا من مدر�سة التزلج
املركزين الأول والثاينّ ،
وحل النقيب
عطيه �أبو حيدر من فوج املغاوير يف
املركز الثالث.

بطولة اجلي�ش
يف ال�شطرجن
العادي

يف �إطار الن�شاطات الريا�ضية للعام � ،2016أقيمت بطولة اجلي�ش يف ال�شطرجن العادي مب�شاركة
�ضباط ورتباء و�أفراد من خمتلف القطع والوحدات.
ويف النتائجّ ،
حل النقيب جمال ال�شامية من مقر عام اجلي�ش يف املركز الأول ،تبعه امل�ؤهل
مروان �شربل من مو�سيقى اجلي�ش يف املركز الثاين ،والنقيب عز الدين بو ظهر من اللواء الثامن
يف املركز الثالث.

الك ّلية احلربية
يف الطليعة
�شاركت الكلية احلربية يف �سباق
العدو الريفي مل�سافة  7كلم الذي ّ
نظمته
كلية الرتبية البدنية والريا�ضية يف
اجلامعة الأنطونية – بعبدا يف غابة
خندق الرهبانّ ،
وحلت يف املركز الأول
من بني  4جامعات م�شاركة.
كما �شاركت يف بطولة جامعية يف
كرة ال�سلة من تنظيم نادي Sports
ّ
 Mindsيف جممع جامعة القدي�س يو�سف الريا�ضي – املتحف ،وحلت يف املركز الثالث من بني  16جامعة م�شاركة.
ٍ
�سياق متّ �صل� ،شاركت الكلية يف ن�شاطات ريا�ضية بلعبتي كرة القدم وكرة ال�سلة من تنظيم جامعة بريوت
يف
العربية – حرم الدبية على مالعبها ،وفازت بالأوىل بنتيجة  ،1-2وبالثانية بنتيجة .50-58
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ريا�ضة

�س

• ّ
نظمت قوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة
يف لبنان �سباق رك�ض مل�سافة  5كلم
�شاركت فيه فرق :فوج املغاوير ،فوج
التدخل ال�ساد�س ،فوج مغاوير البحر،
ولواء امل�شاة اخلام�س� ،إىل فريق من قوى
الأمن الداخلي ،وقد ّ
حل فريق املغاوير
يف املركز الأول ونال امليدالية الذهبية.
• برعاية قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،وب��إ���ش��راف االحت���اد اللبناين
لأل��ع��اب ال��ق��وى ،ن� ّ
�ظ��م ن���ادي الإيليت
للرك�ض �سباق ال��ن��اق��ورة مل�سافة 10
ً
انطالقا من منطقة الناقورة
كلم
على الطريق ال�ساحلي باجتاه البيا�ضة

باق
ا
ت

وال���ع���ودة� .شارك
ّ
وحل ع�سكريوه يف
اجلي�ش يف ال�سباق
املراكز الأوىل .ففي الت�صنيف العام،
ح� ّ�ل العريف ب�لال عوا�ضة من اللواء
الأول أ� ّو ًال ،املعاون �أول ح�سني عوا�ضة من
ثانيا ،واجلندي
لواء احلر�س اجلمهوري
ً
زاه��ر زي��ن الدين من ال��ل��واء اخلام�س
ً
ثالثا.
� ّأم���ا يف الت�صنيف ال��ف��ردي بح�سب
الفئات العمرية ،فقد جاءت النتائج
على النحو الآتي:
� 34-20 -سنة :العريف بالل عوا�ضة يف

املركز الأول ،اجلندي زاهر زين الدين
يف املركز الثاين ،والرقيب ح�سني قي�س
من اللواء الأول يف املركز الثالث.
 � 44-40سنة :امل��ع��اون �أول ح�سنيعوا�ضة يف املركز الأول ،امل�ؤهل نقوال
مرتا من مديرية املخابرات يف املركز
ال��ث��اين ،وامل��ع��اون �أول مالك ن�صر من
اللواء اخلام�س يف املركز الثالث.
 � 54-50سنة :امل��ع��اون �أول رمي��ون�سمعان م��ن ف��وج التدخل الثالث يف
املركز الثاين.

�شباب و�شابات
النادي الع�سكري
املركزي يت�ألقون
يف اجلودو
ّ
نظم االحتاد اللبناين يف اجلودو،
وب��ت��واري��خ خمتلفة ،بطولتي
لبنان لل�شباب ولل�شابات التي
ت����أ ّل���ق ف��ي��ه��ا الع��ب��و والع��ب��ات
ال��ن��ادي ال��ع�����س��ك��ري امل��رك��زي
الذين يتلقون تدريباتهم على
�أي��دي امل��درب الوطني واحلكم
الدويل الرقيب �أول زهري فيا�ض.
وال�شباب هم :يو�سف وعماد ولدا
العميد املتقاعد حممد جعفر
(يو�سف يف املركز الأول  -ذهبية ،وعماد يف املركز الثاين
 ف�ضية) ،طه فخران �إبن الأ�ستاذ نبيل فخران (يف املركزالثاين  -ف�ضية) ،عبا�س �إبن العميد املتقاعد �سعد الله املوىل،
فاروز �إبن املقدم يا�سر العرياين ،و�أمري �إبن املقدم وجيه ريدان
(جميعهم يف املركز الثالث – برونزية).
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فهن :حال �إبنة
� ّأم��ا ال�شابات
ّ
العقيد ال��رك��ن حم��م��د مو�سى
وكلويه �إبنة املقدم خالد �أرنا�ؤط
(ك�لاه��م��ا يف امل��رك��ز الأول –
ذه��ب��ي��ة) ،زي��ن��ب �إب��ن��ة العميد
املتقاعد �سعد الله املوىل ،ريفا �إبنة
الدكتور علي �سلوم� ،سيلينا �إبنة
(جميعهن يف املركز الثاين
املهند�س نزار باكر �سليمان
ّ
ف�ضية) ،دمييرتيا �إبنة العقيد الركن �شربل افرام ،متارا
–
ّ
�إبنة املقدم �سهيل وزنه ،يا�سمينا �إبنة املهند�س نزار باكر
�سليمان ،رمي �إبنة املهند�س مازن دبوق ،وكيندا �إبنة الأ�ستاذ
(جميعهن يف املركز الثالث – برونزية).
بالل �سعاده
ّ

لقاءات و ّدية

• جودو:
 �شارك فريق اجلي�ش للجودو ،وفريقانادي بو�شيدو  -دوجو وجامعة �سيدة اللويزة
يف لقاء ودي يف ن��ادي الأر���ض املقد�سة –
امليناء طرابل�س ،حيث ّ
حل فريق اجلي�ش
ب�إ�شراف رئي�سه املقدم فادي الكبي يف
املركز الأول ونال ك�أ�س اللقاء.
• كرة قدم:
 تبارى فريقا لواء امل�شاة احلادي ع�شرو�شباب احلازمية يف لقاء ودي على ملعب
بلدية احلازمية ،انتهى بفوز اجلي�ش

بنتيجة �-7صفر.
 التقى فريق لواء امل�شاة اخلام�س بفريقالكتيبة الإيطالية العاملة �ضمن قوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان يف مباراة
ودية على ملعب �صور البلدي انتهت بفوز
اللواء بنتيجة .2-7
 لعب فريق اللواء اللوج�ستي وفريقال��ن��ادي االجتماعي– طرابل�س مباراة
ودية يف امللعب البلدي – طرابل�س انتهت
بنتيجة  2-3مل�صلحة النادي.
• كرة �س ّلة:
 ت��ب��ارى فريق اجلي�ش يف لقاء ّوديمع منتخب لبنان دون � 18سنة على
جممع الرئي�س العماد �إميل حلود
ملعب
ّ
الريا�ضي الع�سكري ،انتهى اللقاء بفوز
اجلي�ش بنتجة .66-69
• �ألعاب قوى:
 ّنظم الق�سم الريا�ضي يف اجلامعة
الأمريكية – بريوت وب�إ�شراف االحتاد

اللبناين لألعاب القوى لقا ًء ّود ًيا مع فريق
اجلي�ش على ملعب اجلامعة حيث
ّ
ّ
كل من :الرقيب
حل يف املركز الأول
�أول ح�سن كركلي من فوج املدفعية
الثاين ( 800مرت) ،العريف علي �سويدان
من اللواء ال�سابع ( 3000مرت) ،والعريف
حممد ابراهيم طريجي من اللواء العا�شر
(وثب طويل).
• �شطرجن �سريع:
 ّنظم نادي خريجي جامعات ومعاهد
االحت��اد ال�سوفياتي ،وب�إ�شراف االحت��اد
اللبناين لل�شطرجن ال�سريع ويف ح�ضور
امللحق الع�سكري الرو�سي ،لقا ًء ّود ًي��ا
�شارك فيه اجلي�ش اللبناين .جرى اللقاء
يف مركز النادي يف �شارع الأوني�سكو
ّ
وحل اجلي�ش يف املركز الرابع.
• كرة يد:
 ف��از فريق ل��واء امل�شاة التا�سع علىالكتيبة الهندية العاملة �ضمن قوات
الأمــم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان بنتيجة
 ،27-37وذل���ك يف اللقاء ال���ودي ال��ذي
جمعهما يف املركز �( 7-2سهل بالط)
مقر قيادة القطاع ال�شرقي.

مربوك

• �أح��رز ج��وزف �إب��ن امل�ؤهل �أول جرج�س �أب��و في�صل من
املجمع الع�سكري -
جونيه ،املركز الأول
يف بطولة ك�أ�س لبنان
للعام  2016للكونغ
ف��و ال��ت��ي �أق��ي��م��ت يف
ن��ادي الهومنتمن –
�أنطليا�س .كما نال
���ش��ه��ادة ت��ق��دي��ر من
ن���ادي ال��ب��ودا – �أدم��ا
لإح��رازه املركز الأول
ع��ن ال��ع��ام  2015يف
جميع البطوالت.

• �أح���رز ربيــع (مم� ً
�ث�لا ف��ري��ق ن���ادي ال�سيغال) �إب��ن
ال��رق��ي��ب �أول حمي
ال���دي���ن ال��دمي��ـ��ا���س��ي
امل����رك����ز الأول يف
ب��ط��ـ��ول��ـ��ـ��ة ك���أ���س
لبنان للكاراتيه –
مات�سـو�شيمــا للعام
 2016ال��ت��ي ّ
نظمها
االحت������اد ال��ل��ب��ن��اين
ّللعبة ،وذل���ك عـن
وزن حتت  55كلغ.
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طفولة
�إعداد :ماري الأ�شقر
اخت�صا�صية يف علم النف�س

ال تخلو احلياة العائلية من بع�ض املناو�شات
التي تتطور �أحيا ًنا ،فيتناوب الزوجان على
الرتا�شق بال�شتائم واالتهامات والكلمات
البذيئة من دون التن ّبه �إىل ما ي�س ّببه ذلك
من �أذى للأوالد �إذا ح�صل يف ح�ضورهم،
خ�صو�صا �إذا تعر�ض �أحد الطرفني �إىل عنف
ً
ج�سدي �أو نف�سي.
�إىل ذلك ،ثمة �ألفاظ قد يتبادلها الزوجان
وتكون مقبولة خالل اجلل�سات احلميمة،
ولكن ا�ستخدامها على م�سمع الأطفال
يخد�ش م�شاعرهم الرقيقة وينتهك براءتهم.
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كلمات الكبار
قد تغتال براءة
ال�صغار وتزعزع
ا�ستقرارهم
النف�سي

�ألفاظ ال ينبغي �أن ي�سمعها الطفل

ثالثة �أن��واع من الألفاظ ينبغي عدم
توجيهها �إىل الطفل �أو ا�ستخدامها على
م�سمعه:
 الأل��ف��اظ اجلريئة وال�شتائم التيتخد�ش ال��ذوق وتتنافى مع الأخ�لاق،
فهي تع�ش�ش يف وعي الطفل كاجلرثومة
اخلبيثة ،وتثري لديه مقارنات خطرة،
فتزرع يف نف�سه بذور ال�شك يف القيم التي
تربى عليها.
 الأل��ف��اظ احلميمة املبا�شرة �أو غريوجهت �إليه �أو تبادلها
املبا�شرة �سواء ّ
الوالدان على م�سمعه ،فهي تثري لديه
�صو ًرا وتخيالت من دون �أن ي�ستطيع
�إدراكها ،كما �أنها تنتهك براءته.
 الألفاظ التي توجه ب�شكل مبا�شرللطفل على �سبيل تدليله ومداعبته �أو
امتحان ردات فعله ،ك�أن يقال له� :أنت
ف�أر �أو كلب �أو حمار ،وجدناك مع النّ ور
�أو يف كي�س الفحم �أو حتت ال�شجرة� ،أو
نحن ال نحبك� ،أو �إنك ب�شع و�أبله...
�إلخ .و� ً
أي�ضا عبارات التهديد بالعقاب.
ف��ه��ذه ال��ن��ع��وت والأو�����ص����اف كما
التهديدات ،ت�شعر الطفل ب�أنه مو�ضع

التمرد،
فالتوبيخ امل�ستمر قد ي�ؤدي �إىل
ّ
�أو �إىل كبت امل�شاعر و�إظهارها ب�شكل
�سلبيا.
غالبا ما يكون
�آخر
ً
ً
أ���ش��د ال��ك��ل��م��ات وق� ً�ع��ا ع��ل��ى �شعور
� ّ
الأطفال هي تلك التي تنفي حب الأهل
لهم� ،أو توحي بالتخلي عنه ،فالأطفال
يف�سرون الأ�شياء وفق ما تبدو لهم وكما
يت�صورونها .فهم ال ي�ستطيعون �إدراك
مدى حب الأه��ل لهم وت�ضحياتهم يف
�سبيلهم ،لذلك قد تو ّلد كلمة يطلقها
الأه���ل م��ن دون �أن يكونوا جادين،
ّ
ال�شك لدى الطفل يف �صدق م�شاعر �أهله
حياله.

املحا�سبة العادلة

ت��وب��ي��خ ،و�أن����ه �أق���ل من
اً
جمال.
الآخرين ذكا ًء �أو
ويف جميع هذه احلاالت،
يتعلق الأم����ر بت�صرف
وب�ألفاظ تهدم ثقة الطفل
بنف�سه وحتيله �إىل متاهة
يف ع��امل تقييم ال��ذات،
و�إىل تراكم م�شاعر قد
تزعزع ا�ستقراره النف�سي
والع�صبي.

�إنعكا�سات �سلبية قد
ت�ستمر مدى احلياة

ي�لاح��ظ �أن كلمات
التهديد والتوبيح تقال
ع��ادة ب�صوت ع���الٍ  ،وقد
�أثبتت الأبحاث الرتبوية
� ّأن لل�صوت العايل والنربة
ً
بالغا على
ريا
احل��ادة ت�أث ً
الطفل� ،إذ يزداد فو ًرا عدد
�شدتهاّ � .أما اعتماد
�ضربات قلبه وتزداد ّ
الكلمات النابية لتغيري �سلوك الطفل
غري املر�ضي وحت�سينه ،فال ي�ؤدي �إ ّال �إىل
نتائج عك�سية.

يقال للطفل «�إن ال�صبي ال يحق له
البكاء كالفتاة و�إن��ه قوي و�شجاع».
ه��ذه الكلمات مفيدة �إذا ما ت��رددت
على م�سمعه بني احل�ين والآخ���رّ � ،أم��ا
ً
وعنيفا،
تكرارها فيجعله قا�سي القلب
وهنا يكمن اخلط�أ ،لأن التعاطف مع
بع�ض املواقف الإن�سانية �ضروري لغذاء
النف�س والروح.
(خ�صو�صا
كما �أن تهديد الأم لأبنائها
ً
للفتيات) �إذا ارتكبوا خط�أ ،بالقول
مفر منه عند عودة
مثلاً � :إن العقاب ال ّ
والدهم يف امل�ساء ،هو � ً
أي�ضا خط�أ كبري.
فهو يثري لديهم ال�شعور بالإذالل واخلوف
من املجهول ،ويجعل
ج��ه��ازه��م الع�صبي
متحفزًا طوال الفرتة
التي ت�سبق العقاب.

ويالحظ علماء نف�س الأط��ف��الّ � ،أن
هناك �شبكة داللية من الكلمات
خ�صو�صا يف خماطبة ال�صبيان
امل�ستخدمة
ً
واملتعلقة بتمييزهم عن البنات ،ك�أن

�أمر �آخر ،على الأهل
معاقبة الولد على ما
ارتكب من �أخطاء
ال ع��ل��ى �شخ�صه �أو
ع��م��ره �أو حجمه.
ك��ذل��ك ي��ج��ب �أ ّال
يوجه �أح��د الوالدين
ّ
املالحظات للطرف
الآخر �أمام الأطفال،
ي��ح��م��ل��ه ذن���ب
�أو
ّ
�أخ��ط��ائ��ه��م .فهذا
الأ�سلوب يدفعهم �إىل
ارتكاب اخلط�أ مرا ًرا
وتكرا ًرا ،طاملا �أنهم
ي��ع��رف��ون � ّأن هناك
م��ن �سيدفع الثمن
ب� اً
��دل منهم .لذلك
على الأه��ل حتميل
ال���ط���ف���ل ن��ت��ي��ج��ة
�أخطائه وعدم رمي �أي منها على غريه
ّ
كلف الأمر .فاملحا�سبة العادلة
مهما
على اخلط أ� ت�سهم يف حت�سني �سلوكه
ح�س امل�س�ؤولية يف نف�سه.
ويف زرع ّ
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موا�سم
وخريات

�إعداد:
الدكتور ح�سني حمود

ومن اللفت
ما يزرع على �سطح القمر...
اً
جيدا
حم�صول
ال� ّ�ري ليعطي
ً
ونوعا.
كما ً
ًّ

اخل�صائ�ص والفوائد

هو تلك القطع ال�شهية الوردية اللون �إىل
جانب �أقرا�ص الفالفل �أو �صحن املجدرة ،وهو
تلك الر�ؤو�س البي�ضاء مع لفحة بنف�سجية على
ب�سطات اخل�ضار ...لكنه � ً
أي�ضا �أكرث من ذلك.
فما ميلكه اللفت من خ�صائ�ص جعل «النا�سا»
حتمل ب��ذوره �إىل القمر ،وته ّيئ احلاويات
لإنباته على �سطح الكوكب الأزرق،
وكذلك الأمر بالن�سبة �إىل الريحان.

�أين وكيف؟

بالالتينية با�سمه العلمي
يعرف اللفت
ّ
 .Brassica rapaوه��و م��ن اخل�ضار
اجلذرية وينمو عادة يف املناطق ذات املناخ
يتميز هذا النبات بجذور وتدية،
املعتدل.
ّ
ّ
يت�ضخم اجلزء العلوي منها وي�ستعمل
للغذاء� .أما بالن�سبة �إىل موطنه الأ�صلي
فهو غري معروف بالتحديد ،حيث يظن
يتحدر من �شمال �أوروبا ،بينما
البع�ض �أنه
ّ
يعتقد البع�ض الآخر �أن اللفت ظهر �أولاً
يف دول حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط.
ّ
حتتل ال�صني اليوم املرتبة الأوىل بني
منتجي اللفت يف العامل ،تتبعها الهند

ثم �أوروبا وكندا� ،أما يف لبنان ،فالأرقام
الر�سمية ال تتناوله ب�شكل خا�ص ،بل
�ضمن جمموعة النباتات اجلذرية التي
ت�شغل م�ساحة تقارب  23454هكتا ًرا،
وقد بلغ �إنتاجها يف العام � 579 ،2004ألف
طن.
اللفت هو من مزروعات الف�صل البارد،
وينا�سبه الطق�س امل��ع��ت��دل وال��رط��ب،
وزراعته حتتاج �إىل �شروط �أ�سا�سية لكي
جيدا.
مردودا
تعطي
ً
ً
م��ن ه���ذه ال�����ش��روط ،اع��ت��م��اد ال���دورة
الزراعية املنا�سبة ،ويو�صى بزرع اللفت
بعد حم�صول البقوليات� .أم��ا املوعد
املنا�سب للزراعة فهو نهاية �شهر �أيلول
بغية اال�ستفادة من هطول املطر وتوفري
الري .كذلك ينبغي حت�ضري
تكاليف ّ
الرتبة للزراعة ،واخلطوة الأوىل يف هذه
ري الأر�ض لإنبات بذور الأع�شاب
العملية ّ
ّ
امل��وج��ودة فيها ،والتخل�ص منها ،بعد
يتم الت�سميد فزرع البذور.
ذلك ّ
عندما ي�صل طول النباتات �إىل � 5سم
يتم تخفيفها ،بحيث ت�صبح امل�سافة بني
ّ
النبتة والأخرى � 10سم ،ويحتاج اللفت �إىل

يحتوي اللفت يف تركيبته
الكيميائية على بروتني
بن�سبة  %2.4وده��ون بن�سبة
 %0.1و�سكريات بن�سبة ،%8
كذلك يحتوي على �ألياف
وبكتني و�أحما�ض ع�ضوية
وفيتامينات وم��واد معدنية
وزيوت طيارة وغريها .واللفت
م�شهور بفوائده العالجية
لأم��را���ض املعدة والأم��ع��اء ،وق��د �أك��دت
درا���س��ة فرن�سية �أن���ه يعالج  30حالة
مر�ضية .وهو يزيد �إف���رازات الأنزميات
في�ساهم يف �إزال���ة امل���واد ال�سامة من
ت�شكل املواد
اجل�سم ويقلل من فر�ص
ّ
ال�سرطانية ،ويحمي ب�شكل خا�ص من
�سرطان اجلهاز اله�ضمي والأمعاء .اللفت
� ً
أي�ضا مدر للبول ،والبوتا�سيوم املوجود فيه
يحافظ على توازن ال�ضغط ،وهو بف�ضل
الفيتامني  Cيقوي جهاز املناعة ويت�صدى
لت�أثريات الأك�سدة.
يف عامل التجميل ي�ستفاد من اللفت
مل��ع��اجل��ة ال��ك��ل��ف وتنظيف الب�شرة
وترطيبها� ...أم��ا اخت�صا�صيو التغذية
منا�سبا
فيعتربونه م��ك� ّ�و ًن��ا غ��ذائ� ً�ي��ا
ً
للحمية ،لغناه بالألياف مقابل كمية
قليلة من ال�سعرات احلرارية.
يرا ،قد يكون الكبي�س ال�شكل
�أخ� ً
ّ
الأك�ثر ح�ضو ًرا للفت على موائدنا،
ل��ك��ن يف ال��ع��دي��د م��ن �أن��ح��اء ال��ع��امل
ي�ستعمل يف احل�ساء �أو يح�شى باللحم
والأرز ،كما يدخل يف �إعداد ال�سلطات
واملقبالت.
ّ
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة
�إعداد:
�شما�س
فيليب ّ

 400.000لرية لبنانية

العنوان.:

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

�شــروط امل�سابقة

اجلائزة

اال�سم.:

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

الهاتف.:

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

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

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

 «م�سابقة الكلمات املتقاطعة».• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف
ثكن اجلي�ش يف جميع املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول  25ني�سان .2016
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.
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1ـ ف���وج ي��ت��ولىّ
�أفق ًيا:
احلدود الربية.
2ـ �شفوق وعطوف ،ال يباح به ،ملك
أقر الفرن�سية لغة البالد الر�سمية
فرن�سي � ّ
ً
عو�ضا عن الالتينية ،مدينة �أمريكية
عا�صمة والية �أوريغون.
3ـ مدينة هندية ،ب�سط ي��ده ،عطوف
�شفوق ،بحر.
4ـ تعتب عليهم ،قتل وجرح يف العدو،
�شاعرة يونانية ا�شتهرت يف التاريخ
القدمي.
5ـ رئي�س �أن��دون��ي�����س��ي راح���ل ،جزيرة
�إيطاليــة يف املتو�ســط ،مدينــة يف
البيــرو.
حماية

6ـ من املقايي�س ،خمرج لبناين �شقيق
ممثل.
7ـ �أرج����ع ال�����ش��يء ،م��دي��ن��ة فرن�سية
م�شهورة مبهرجانها ال�سينمائي ،يعرف
بالقري�شة� ،شرب ،جماعة.
8ـ عجب ،للنفي ،نوتة مو�سيقية.
9ـ دولة �آ�سيوية ،يعرب.
10ـ ملك فرن�سي لقب باجلميل ،ممثلة
م�صرية بطلة فيلم الأفوكاتو.
11ـ م��ط��ار يف ب��اري�����س ،ي��را���س��ل��ه� ،أح��د
ال�شهور.
12ـ انتزع ال�شيء برفق ،طعم احلنظل،
نق�صها على ،عا�صمة �أوروبية.
ّ
يت�سمع ،من البقول.
لال�ستفهام،
13ـ
ّ

14ـ �صار ال��وق��ت ،عا�صمة �أمريكية
حتمل ا�سم نهر ،ذئب.
�صيادون ،للتمني.
15ـ ّ
ودق ال�شيء.
16ـ قادم ،جنل ،ك�سر ّ
17ـ �أحد �أحياء موناكو� ،شاعر ور�سام
وممثل م�صري تويف .1986
18ـ �أخ��ذت امل��ال ،من الأزه��ار ،للت�أوه،
من الفواكه.
19ـ والية �أمريكية على الأطل�سي.
20ـ تعطى لتحديد وقت االلتقاء ،مهروا
يف� ،أحد بروج احلظ.
21ـ م�ستقيم يف �أم��ره ،والية �أمريكية
باجلبال ال�صخرية ،جتمع ت�ضم� ،سمك
بحري �صغري.

1ـ �سرور� ،أك�بر الواليات
عمود ًيا:
الأم�يرك��ي��ة م�ساحة،
م�سل�سل تلفزيوين لفريال كرمي.
2ـ ح��ي��وان �ضخم ،م��رف � أ� يف ال��والي��ات
املتحدة ،للنهي.
3ـ كرمّ ،
ذل ،ن�سرع.
4ـ مدينة هندية على حدود باك�ستان،
م�ست�شار �أملاين راحل نال نوبل� ،أحب.
5ـ م�شهور ب�ألوانه املختلفة وروائحه
العطرة ،ن�أتي بعد ،بلدة يف اجلنوب.
ع��دوه ،مت�شابهان ،من �ضروريات
6ـ
ّ
احلياة ،خطة يف اجلبل تخالف �سائر
لونه.
7ـ مدينة يف اليونان ،مادة
ت�ستعمل بكرثة يف الطب،
عامل فلكي فرن�سي.

8ـ زم��ان ط��وي��ل ،ث��ور التيبت ال�ضخم
ال��ط��وي��ل ال�����ص��وف ،ب��رز وظ��ه��ر ،مدينة
هولندية.
9ـ �آل��ة ط��رب ،قوي و�شديد ،فريق كرة
لبناين� ،ضعف.
10ـ �أ�ضرا�س ،مت�شابهان ،تعتعوا ،مدينة
نيجريية.
11ـ عا�صمة �أوروب���ي���ة ،ف��رخ احلجل،
بركان يف الفيليبني ،من الفواكه،
ن�شط البعري.
12ـ �سنّ ور ،رجل دولة ايطايل راحل� ،سا ّر
ومفرح ،يذهب يف الأر�ض� ،شره حري�ص.

13ـ م��ن م�ؤلفات الكاتب الفرن�سي
م��ون��ت�����س��ك��ي��و� ،أ���س��رع��ن��ا يف امل�����ش��ي،
اال���س��م ال��ث��اين لأدي���ب ايرلندي راح��ل.
14ـ مدينة يف ال�صني ،ياب�سة،
ت������� ّأخ������ر ،ب����ل����دة يف ال�������ش���م���ال.
15ـ طبيب ،ماركة مفاتيح.
16ـ م��دي��ن��ة م�����ص��ري��ة ع��ل��ى ال��ن��ي��ل،
�أع��رف ،عا�صمة �أوروبية ،عتب على.
17ـ نوتة مو�سيقية� ،أهم مرف�أ يف ت�شيلي،
�صوت احلمام.
18ـ دولة �أوروبية ،م�سل�سل ل�سريين عبد
النور.
19ـ غ�ضب على ،عا�صمة
�أوروبية ،عطف ولوى� ،سئم.
20ـ دولة افريقية ،ال�ضمري،
�أعزب.

الـفـائـزون

• امل�ؤهل �أول جورج خليل
فوج التدخل الأول.
• الرقيب �أول حممد �أيوب
اللواء اللوج�ستي.
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الـفـائـزون

• الرقيب حممد زعرور
املركز العايل للريا�ضة ع.
• �شربل جوزف رحال
غادير.
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�أو�ساكا
ال�سودان
الأرجنتني
بطرام
ب�شمزين
بو�سيفالو�س
تنورين
تلفزيون
تاج
ثغاء
ثوب
جونية
جدة
جنود
جريان
جمهورية
حم�ص

خبري
خ�صر
دراق
ذريعة
رفاهية
رقراق
ر�سوم
رومان�س
زمهرير
�سامربا�س
�ساحل
�شمام
�شهود
�صميم
�ضفادع
طنطا
ظهر

عزم
غيلم
فردو�س
فلوريدا
قاد�سية
كاليفورنيا
كرة
كندا
كميون
ن�سرين
نيبال
ناريتا
هايدن
هند
هوغو
هواء
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• �أدالربت �شتيفرت:
روائ����������ي من�������س���اوي
( 1805ـ .)1868
من �أ�ساتذة الواقعية
ال�شعرية .من م�ؤلفاته:
ال�������ص���ي���ف يف ���س��ان
مارتني.
• �شارل بودلري:
كاتب و�شاعر فرن�سي
.)1867
(1821ـ
جمع عمق ال�شاعرية
�إىل مو�سيقى النظم.
م��ن م ��ؤل��ف��ات��ه :زه��ور
ال�شر.
• تيودور جريكو:
ر�������س������ام ف���رن�������س���ي
(1791ـ
.)1824
رائ����������������د ال�����ف�����ن
الرومنطيقي ،كما
ّ
هو من رواد الواقعية.
له لوحات م�شهورة.
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�سهلة احلل

�صعبة احلل

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

موقعة الأبطال
مل تكن تلك الليلة لت�شبه � ّأي واحد ٍة �أخرى من ليايل �شهر �آذار الذي يتمايل
ب�أيامه بني ال�شتاء والربيع .ومل يكن للجنود � ّأي �شرط حول �صفاتها وظروفها ،فلو
املهمة اخلا�صة املوكلة
ترددوا يف االنطالق اىل تنفيذ
كانت مقمرة المعة ،ملا ّ
ّ
عدلوا يف �إيقاع خطاهم ويف
�إليهم .ولو كانت مظلمة دام�سة ،ملا تراجعوا وملا ّ
ّ
واحدا
قرقعة بنادقهم ،وملا �أخط�أوا يف التّ �صويب نحو هدفهم :دك �أوكار الإرهاب
ً
تلو الآخر ،ومالحقة «نزالئها» من املجرمني.
تقدم ُ
عملياتهم ،وفوق ظهورهم زاد من
اجلند عرب ال�سفوح ويف عقولهم �أمر
ّ
ّ
الدرب �إن �سيطر
�سالح وعتاد .يقظة عيونهم كانت الو�سيلة النّ اجعة لتنوير ّ
ال�صارخ �إذا ما انك�شفت
العتم ،و�إمي��ان قلوبهم ،و�شجاعتهم ،كانا ال� ّ
�رد ّ
جلية وا�ضحة ،وهي
م�سريتهم حتت �أ�ضواء النجوم .اخلطى ثابتة ،والأوام��ر
ّ
الق�ضاء على الإرهابيني وتدمري ح�صونهم .الدقائق معدودة ،والأنفا�س معدودة
� ً
أي�ضا .عيون القيادة عليهم ،ورفاقهم يف االنتظار ويف اال�ستنفار ،انتظار العودة
امل�شرفة ،وا�ستنفار ا�ستعدا ًدا لأي طارئ.
ّ
مرات تكون يف مواجهة
املرة ،ويف ّ
تبد�أ املهاجمة من خلف �أوكار العدو هذه ّ
مبا�شرة ،فللقتال �أ�ساليب ،ويف احلرب الفن� ،أمل تطلق اجليو�ش منذ �أقدم الع�صور
ّ
كل عمل،
القيمون عليها �أن الفن �ضروري يف
عبارة «فن احل��رب»؟ �إذ ر�أى
ّ
�سلميا كان �أو ع�سكر ًيا.
ً
ويف النتيجة متَ تدمري املركز العد ّو عن بكرة �أبيه ،وعاد اجلنود منت�صرين،
وكان اجلرحى بينهم �أكرث انت�صا ًرا ،وكان �شهيدهم هو املنت�صر الأكرب ،وهذا
ما �أعلنه �أهله و�أبناء قريته وما جاورها من قرى وبلدات ،اذ خرجوا اىل دروبهم
اجلبلية ال�صاعدة نحو الأعلىّ ،
يزفون اىل البيوت واملالعب وال�ساحات ،و�إىل
ّ
لاً
�شهيدا بط  ،ال جتوز
ال�صغار والكبار ،خرب عودة ابنهم البار �إىل �أر�ض الطفولة
ً
�صحبة العلم الوطني �إ ّال له ،وال يليق مهرجان البطولة �إ ّال به .زمال�ؤه يف الفوج
ورفاقه يف امل�ؤ�س�سة الأم ،رفعوا النع�ش فوق الأكتاف ،وال ّأم الأوىل ،تلك املر�أة
يافعا ،انربت �أمام اجلموع وهي تذرف
التي حنّ ت عليه طفلاً و�أح�سنت تربيته
ً
دمعتني :واحدة للحزن ،وواحدة للفخر والإباء.
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