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يعم لبنان
كل عام واخلري ّ

2017
طبع من هذا العدد 72.000 :ن�سخة

5

وتهان
�أعياد ٍ

9

ت�سليم وت�س ّلم

ثمن رئي�س اجلمهوربة ورئي�س احلكومة ووزير الدفاع
ّ
الوطني اجلهود التي يبذلها اجلي�ش حلماية الوطن واحلفاظ
على ا�ستقراره .وجاءت هذه املواقف خالل زيارات للتهنئة
بالأعياد .فقد ا�ستقبل رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون
قائد اجلي�ش على ر�أ�س وفدٍ من كبار ال�ضباط.

ال�صراف وزارة الدفاع الوطني من
ت�س ّلم الوزير يعقوب
ّ
�سلفه الوزير ال�سابق �سمري مقبل ،يف احتفال بد�أ بو�ضع
ال�صراف � اً
إكليل من الزهر على ن�صب �شهداء اجلي�ش،
الوزير ّ
يتوجه �إىل الباحة العامة حيث كان يف ا�ستقباله قائد
قبل �أن ّ
اجلي�ش ورئي�س الأركان ،وعدد من كبار ال�ضباط.
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�أعياد
وتهان
ٍ

�إعداد :نينا عقل خليل

زيارات الأعياد
من الق�صر اجلمهوري �إىل الريزة

تهانٍ و�إ�شادة بجهود اجلي�ش

رئي�س اجلمهورية:
ال�شهداء ث ّبتوا حق الوطن بال�سيادة واحلرية واال�ستقالل

ا�ستقبل رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي على ر�أ�س ٍ
وفد من كبار �ضباط القيادة زاره
مهنّ ئً ا بالأعياد .وقد �ألقى العماد قهوجي كلمة يف املنا�سبة،
رد رئي�س اجلمهورية بكلمة ا�ستذكر فيها ت�ضحيات
بينما ّ
ال�شهداء.

حتى املعارك اخلا�سرة تكون
�أحيا ًنا مربحة

رح���ب ال��رئ��ي�����س ع���ون بقائد
ّ
اجلي�ش والوفد املرافق ،م�ستذك ًرا
ثبتوا
���ش��ه��داء اجل��ي�����ش ال��ذي��ن ّ
ب�شهادتهم حق الوطن بال�سيادة
واال�ستقالل واحل��ري��ة ،راف�ضني
القبول ب�شروط جتعل �أي تفاهم
ّ
�صك ا�ست�سالم.
وق��ال :حتى امل��ع��ارك اخلا�سرة
فالقوة
تكون �أحيا ًنا مربحة.
ّ
ف��ر���ض��ت ع��ل��ي��ن��ا االح���ت�ل�ال،
ثبتت ّ
حقنا يف ال�سيادة
ومقاومتنا ّ
واال���س��ت��ق�لال .و�أن��ت��م رم��ز هذه
ال�سيادة وه��ذا اال�ستقالل الذي
دوما لتكري�سه...
ينبغي العمل ً
وختم قائلاً  :اجلي�ش هو الرمز والأ�سا�س والقدوة بالن�سبة �إىل
قوة
املواطنني ،ويجب �أن ي�شعر املواطن
ً
دائما أ� ّنكم ل�ستم ّ
قمعية ،بل ق� ّ�وة حماية له ولأوالده .فواجب الع�سكري هو
ّ
ؤكد �أ ّنه يقمع ال�شغب ولي�س
حماية املواطن اللبناين ،ومن امل� ّ
ٍ
ب�شكل دائم،
ال�شعب .و�أمتنّ ى �أن تواكبكم هذه الأفكار
�شعبا و�إىل جانبكم قيادة �سيا�سية متنحكم
ل ّأن وراءكم
ً
لاّ
احل�صانة والدعم ال زمني.

ثمن رئي�س اجلمهوربة ورئي�س احلكومة ووزير الدفاع الوطني اجلهود
ّ
التي يبذلها اجلي�ش حلماية الوطن واحلفاظ على ا�ستقراره .وجاءت هذه
املواقف خالل زيارات للتهنئة بالأعياد .فقد ا�ستقبل رئي�س اجلمهورية
العماد مي�شال عون قائد اجلي�ش على ر�أ�س وفدٍ من كبار ال�ضباط ،كما زار
رئي�س احلكومة ال�شيخ �سعد الدين احلريري قيادة اجلي�ش ،وكانت لوزير
وفدا تر�أ�سه العماد قهوجي.
الدفاع الوطني زيارة مماثلة عقب ا�ستقباله ً
بدءا من الق�صر اجلمهوري.
يف ما يلي الوقائع ً

امل�ؤ�س�سة حظيت بظهري قوي

ّ
ا�ستهل كلمته بالقول :لقد دخلت البالد
العماد قهوجي
تلم�س فيها اللبنانيون ب�شائر الأمل واالنفراج
مرحلة جديدة ّ
متاما كما حظيت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
على خمتلف ال�صعد،
ً
بظهري قوي ي�سهر على تعزيز قدراتها ،وي�شد من �أزرها يف تنفيذ
ّ
وتخطي الظروف ال�صعبة.
املهمات الدقيقة
ّ
و�أ�ضاف :كيف ال ،وقد كان لهذه امل�ؤ�س�سة �شرف قيادتكم
مر بها الوطن ،فعرفتم عن كثب
لها يف �أ�صعب املراحل التي ّ
مكانتها الوطنية ومعاين ر�سالتها النبيلة ،يف مقابل ما عرف
ٍ
وتفان لل�سمو بدورها وجعلها
عنكم من تقدير ووفاء وت�ضحية

خ�شبة خال�ص الوطن عند كل مفرتق خطري.
وقال العماد قهوجيّ � :إن الثقة املحلية والدولية العارمة التي
رافقت انطالقة عهدكم ،وما تبذلونه على امل�ستوى ال�شخ�صي
من جهود حثيثة جلمع ال�شمل وترتيب البيت الداخلي،
وتر�سيخ الوحدة الوطنية� ،إىل جانب خياراتكم الوا�ضحة التي
تق�ضي ب�ضرورة ال�شروع يف ور�شة الإ�صالح ال�سيا�سي والإداري،
�سكة الأمان واالزدهار � ،مّإنا تواكبها
لو�ضع البالد
�سريعا على ّ
ً
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�أعياد
وتهان
ٍ
م�ؤ�س�ستنا مبزيد من ال�سهر واجلهوزية
واال�ستعداد للت�ضحية يف �سبيل لبنان،
�سواء يف مواجهة العدو الإ�سرائيلي على
احلدود اجلنوبية� ،أم يف مواجهة الإرهاب
وخالياه التخريبية على احلدود ال�شرقية
ويف �أي منطقة �أخرى .وكن على يقني
فخامة الرئي�سّ � ،أن اجلي�ش الذي ّ
ميثل
ال��ذراع الع�سكرية لل�سلطة ال�شرعية،
لن يتهاون على الإطالق مع �أي �إخالل
بالأمن �أو تطاول على م�ؤ�س�سات الدولة،
تعر�ض حلريات املواطنني وكراماتهم.
�أو ّ
وعاهد قائد اجلي�ش رئي�س اجلمهورية،
ّ
كل
ب ��أن يبقى اجلي�ش ،م�ؤ�س�سة من
ً
ّ
را�سخا يف ثوابته
ولكل �أبنائه،
الوطن
ّ
كل
منز ًها عن
الوطنية والع�سكريةّ ،
�أ�شكال التحري�ض ال�سيا�سي والفئوي،
م�ستمدا من رعاية الرئي�س وتوجيهاته،
ً
القوة والعزم على موا�صلة طريق ال�شرف
ّ
لاً
والت�ضحية والوفاء .وختم قائ :
ّ
أتوجه
با�سم
كل �ضابط ورتيب وفردّ � ،
�إىل فخامتكم و�أف�����راد عائلتكم
الكرمية ،ب�أخل�ص م�شاعر التهنئة
واملحبة بالأعياد املجيدة� ،سائلني اللـه
ّ
ّ
بر
�أن يوفق �أمنياتكم وجهودكم يف قيادة �سفينة الوطن �إىل ّ
ّ
كل عام و�أنتم ب�ألف خري.
الأمان واال�ستقرار،

رئي�س احلكومة يزور قيادة اجلي�ش وغرفة العمليات

ع�شية عيد ر�أ�س ال�سنة ،زار دولة رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ
�سعد الدين احلريري قيادة اجلي�ش يف ال�يرزة ،حيث كان يف
ّ
كل من معايل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ يعقوب
ا�ستقباله
ال�صراف ،وقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،ورئي�س الأركان
ّ
لاّ
اللواء الركن حامت م ك� ،إىل جانب عدد من كبار �ضباط
القيادة.
�وج��ه اجلميع على الفور �إىل غرفة عمليات القيادة،
وت� ّ
قدمه مدير العمليات العميد
�شرح
حيث ا�ستمعوا �إىل
ٍ
مف�صل ّ
ّ
الركن زياد احلم�صي عن خارطة انت�شار الوحدات الع�سكرية،
أمنية التي تنفّ ذها للحفاظ على الأمن واال�ستقرار
والتدابري ال ّ
وطم�أنة املواطنني خالل فرتة الأعياد.
ً
وقد هنّ أ� رئي�س احلكومة اجلي�ش ،قياد ًة و�ضباطا و�أف��را ًدا يف
منو ًها باالجنازات الكبرية التي ّ
حققها
منا�سبة الأعياد،
ّ
6
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اجلي�ش طوال املراحل املا�ضية ،والتي � ّأدت �إىل حماية لبنان
وحافظت على ركائز الدولة وثقة ال�شعب اللبناين واملجتمع
الدويل بالوطن .و�أ�شار الرئي�س احلريري �إىل � ّأن اال�ستقرار الأمني
الذي ّ
ي�شكل
أمنية،
ّ
يوفره اجلي�ش بالتعاون مع الأجهزة ال ّ
ال�ضمانة الأوىل النطالق ور�شة النهو�ض االجتماعي واالقت�صادي
جهدا يف �سبيل توفري
ؤك ًدا � ّأن احلكومة لن تدخر
يف لبنان ،م� ّ
ً
ّ
الدعم الع�سكري النوعي للجي�ش ،لتحقيق ما يتطلع �إليه
اللبنانيون من � ٍ
وتطو ٍر وازدهار.
أمان
ّ

...ووزير الدفاع الوطني

ال�صراف قائد اجلي�ش
زار وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ يعقوب
ّ
العماد جان قهوجي ،وبحث معه �أو�ضاع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
معا �إىل غرفة عمليات القيادة،
واحتياجاتها ،ثم انتقال ً
حيث عر�ض مدير العمليات العميد الركن زياد احلم�صي
وكيفية توا�صلها مع غرف عمليات
�إيجازًا عن عمل الغرفة
ّ
املناطق والوحدات الكربى.
ال�صراف باجلهود الكبرية التي يبذلها اجلي�ش
ون� ّ�وه الوزير
ّ

�سيما يف جمال مكافحة الإرهاب
حلماية اال�ستقرار الوطني ،ال ّ
ّ
املنظمة� ،إ�ضافة �إىل جهوز ّيته التامة على احلدود
واجلرائم
ؤكدا ال�سعي �إىل
اجلنوبية يف مواجهة العدو الإ�سرائيلي ،م� ً
تعزيز قدرات اجلي�ش يف املرحلة املقبلة ،مبا
يتنا�سب مع حجم امل�س�ؤوليات امللقاة على
عاتقه.

الأركان و�أع�ضاء املجل�س الع�سكري ومدير املخابرات ،حيث
أكد معايل الوزير
قدموا له التهاين بحلول الأعياد املجيدة .و� ّ
ّ
ال�صراف خالل الزيارة دعمه املطلق للجي�ش اللبناين.
ّ

...وقائد اجلي�ش
على ر�أ�س وفد من كبار ال�ضباط

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ يعقوب
ال�صراف ،يف مكتبه يف ال��وزارة ،قائد
ريا�ض
ّ
اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي على ر�أ���س
�ضم رئي�س
وفد من كبار �ضباط القيادةّ ،

�صراف يه ّنئ وي�شكر
الوزير ّ
عقد وزي���ر ال��دف��اع ال��وط��ن��ي الأ���س��ت��اذ
ال�صراف ،يف مكتبه يف
يعقوب ريا�ض
ّ
تقدم خالله
ال�يرزة ،م�ؤمت ًرا
�صحافياّ ،
ً
عموما ومن الع�سكريني
من اللبنانيني
ً
خ�صو�صا بالتهاين بالأعياد� ،شاك ًرا
ً
رئي�س اجلمهورية ورئي�س احلكومة
أمنية عن كثب .كما �شكر جميع القوى العمالنية والأمنية املنت�شرة على كامل الأرا�ضي
على متابعتهم للأو�ضاع ال ّ
وخ�صو�صا املراب�ضة على حدود الوطن يف هذه الظروف املناخية ال�صعبة ،والتي فاق عديدها ال�ستّ ون � ً
ألفا بني جي�ش
اللبنانية،
ً
ال�صراف على جهود الع�سكريني وت�ضحياتهم من
وقوى �أمن داخلي و�أمن عام ودفاع مدين و�صليب �أحمر .و�أثنى الوزير
ّ
�أجل �أن ينعم املواطنون بالأمن واال�ستقرار.
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ت�سليم وت�س ّلم
مرا�سم ت�سليم وت�س ّلم وزارة الدفاع الوطني
ّ
ال�صراف وزارة الدفاع الوطني من �سلفه
ت�سلم الوزير يعقوب
ّ
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني ال�سابق �سمري
ال�صراف �إكليلاً من الزهر
مقبل ،يف احتفال بد�أ بو�ضع الوزير
ّ
يتوجه �إىل
على ن�صب �شهداء اجلي�ش يف حرم الوزارة ،قبل �أن
ّ
الباحة العامة حيث كان يف ا�ستقباله قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ورئي�س الأرك��ان اللواء الركن حامت ملاّ ك،
القوات البحرية
وعدد من كبار ال�ضباط ،و� ّأدت له وحدات من ّ
واجلوية وال�شرطة الع�سكرية ومو�سيقى اجلي�ش الت�شريفات
الالزمة.
بعد االنتهاء من مرا�سم الت�سليم ,هنّ �أ الوزير مقبل خلفه
مهماته،
على تو ّليه م�س�ؤولياته اجلديدة ،متمنّ ًيا له التوفيق يف
ّ
معر ًبا عن ثقته بقدرته على االرتقاء ب ��أداء ال��وزارة وجميع
امل�ؤ�س�سات التابعة لها .كذلك� ،أع��رب الوزير مقبل عن
أمنية على جهودها
تقديره امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأجهزة ال ّ
اجلبارة يف مواجهة الإرهاب واحلفاظ على ا�ستقرار لبنان ،يف
ّ
ّ
ظل ال�صراعات الكبرية التي ت�شهدها املنطقة والتي طالت
ب�شظاياها �أوروبا والعامل.
من جهته� ،شكر الوزير
ال�صراف للوزير مقبل جهوده
ّ
ط��وال ف�ترة تو ّليه ال���وزارة،
أكد �أنه �سيعمل لرت�سيخ
و� ّ
وح���دة ال��دول��ة و�أج��ه��زت��ه��ا
و�أحادية االنتماء الوطني،
وال���ن����أي ع���ن ال��ن��زاع��ات
وال�����ص��راع��ات اخل��ارج��ي��ة.
وقال:
«� ّإن وحدتنا وانفتاحنا
على بع�ضنا البع�ض وقبول
ر�أي الآخ���ر ومعتقده ،هو
راف��د ق� ّ�وة اجلي�ش ومنعته،
ن�سد الثغرات التي قد
وبها
ّ
تنفذ منها �سموم الفتنة،
من هنا �ضرورة ابتعادنا عن
الت�شرذم والت�شنّ ج والفو�ضى.
� ّأم�����ا م�����ش��روع حت�صني
اجل��ي�����ش وت��ع��زي��زه وتطوير
قدراته ،ف�سيكون هاج�سي
و�أول��و ّي��ت��ي ،لي�صبح جي�شنا

ّ
كل �أنواع االعتداءات على وطننا ،وليكون
قاد ًرا على ردع
ً
وحاميا ا�ستقالله وحافظا �سيادته».
حار�سا �أر�ضه،
ً
ً
خ�صو�صا و�إ ّننا
التحديات التي تنتظرنا،
و�أ�ضاف« :كثرية هي
ّ
ً
نعي�ش يف منطقة �ساخنة ،ولبنان لي�س مبن�أى عنها .لذلك،
يتم � اّإل بالتن�سيق الكامل بني
ف� ّإن بلوغ اال�ستقرار الأمني ال ّ
أمنية والق�ضاء،
امل�ؤ�س�سات ال ّ
و�سنبذل يف �سبيل هذا الأمر
ّ
كل اجلهد.
� ّأما يف ال�صراع مع �إ�سرائيل،
جهدا ولن ّ
نوفر
ف�إ ّننا لن ن�ألو
ً
ً
مقاومة ،يف �سبيل حترير ما
ّ
تبقى م��ن � ٍ
لبنانية
أرا����ض
ّ
ّ
حمتلة ،وحماية وطننا من
ع��د ّو ما زال��ت عينه على
�أر�ضنا ومياهنا ونفطنا.
ب��ال��ت��وازي �سنتعامل مع
وردعيا
ا�ستباقيا
الإره��اب
ًّ
ًّ
وت�صد ًيا حتى الق�ضاء عليه،
ّ
م��ع��ا �أن����واع
و���س��ن��ح��ارب ً
التطرف».
ّ
متعهدا مبتابعة
وختم
ً
اجل��ه��د وتكثيف العمل
بالتعاون مع قيادة اجلي�ش
وج��م��ي��ع ال��ق��وى الأم��ن� ّ�ي��ة
لإع��������ادة ال��ع�����س��ك��ري�ين
املخطوفني �إىل ديارهم.
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ن�شاطات
الوزير

الوزيرة ليلى ال�صلح حماده ّ
العامة يف الريحان ّية
د�شنت مبنى املفت�ش ّية ّ

برعاية وزير الدفاع الوطني ال�سابق الأ�ستاذ �سمري مقبل ويف
ح�ضورهّ ،
د�شنت نائب رئي�س م�ؤ�س�سة الوليد بن طالل الإن�سانية
الوزيرة ال�سابقة ليلى ال�صلح حماده مبنى املفت�شية العامة
التابعة ل��وزارة الدفاع الوطني ،الذي تو ّلت امل�ؤ�س�سة ترميمه
وا�ستحداث قاعة للريا�ضة فيه ،و�أخرى للت�أليل مز ّودة �أحدث
املتطورة .وقد كان يف ا�ستقبال الوزير مقبل
املعدات
ّ
ّ
وال�سيدة ال�صلح ،املفت�ش العام اللواء الركن �سمري
احلاج وعدد من ال�ضباط.
رح���ب ب��ال��وزي��رة ال�صلح �شاك ًرا
ال��وزي��ر مقبل ّ
مبادرتها ،وقال :ي�سعدنا �أن ن�ستقبل معايل الوزيرة
ال�صديقة ال�سيدة ليلى ال�صلح التي ارتبط ا�سمها
واطالالتها بعنوانني يحظيان مبحبة اللبنانيني
وتقديرهم� .أ ّو اًل ،كونها ابنة الزعيم الكبري ريا�ض
أ�سا�سيا يف تر�سيخ ا�ستقالل
ال�صلح الذي � ّأدى دو ًرا �
ً
وثانيا ،كونها نائبة رئي�س م�ؤ�س�سة الوليد
لبنان.
ً
بن طالل الإن�سانية التي �شهد لعطاءاتها معظم
امل�ؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية وال�صحية والرتبوية
و�سواها ...و�أ�ضاف :ال غرابة �أن ن�ستقبلك اليوم يف
مركز املفت�شية العامة يف وزارة الدفاع ،ونحن نعلم
مدى �إميانك بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية وت�أييدك لها
وما تكنّ ينه من تقدير و�إخال�ص للذين يدافعون
عن الوطن واملواطنني .فال�شكر لك ومل�ؤ�س�سة الوليد
بن طالل اخلريية وللمملكة العربية ال�سعودية ملا
و�ستقدمه للبنان وللجي�ش اللبناين.
قدمته
ّ
ّ
ال�سيدة ال�صلح كلمة قالت فيها:
بعدها� ،ألقت
ّ
�صحيح �أ ّننا قمنا بتح�سني البناء وا�ستحدثنا قاعة
للريا�ضة كما ُطلب منّ ا � ،مّإنا العمل الأ�سا�سي هو
عرب تعزيز قدرات جهاز التفتي�ش وتزويده التقنيات
التكنولوجية ال�ضرورية لتعزيز القدرة الرقابية لهذه
امل�ؤ�س�سة يف العمل الإداري واملايل.
وك��دت «� ّإن م�سريتنا �إىل جانب ه��ذا اجلي�ش
ّ
ت�ستمر ،ونحن على عتبة عهد جديد
الوطني �سوف
ّ
حاملاً داخله رياح التغيري والإ�صالح»...
قوة �ضاربة
ّ
وتوجهت �إىل ال�ضباط قائلة�« :أنتم ّ
قوة ناخبة ،جاهدوا لإبقاء لبنان لال�ستقالل
ولي�س ّ
م��ق� ًرا ولي�س لل�سيا�سة مم�� ًرا ،فمعكم وبكم
ّ
تعلمنا � ّأن ال�شرف رفعة والت�ضحية ق��درة والوفاء
قوة».
ّ
ب��دوره� ،شكر اللواء الركن احل��اج يف كلمته
ال�سيدة ال�صلح على املبادرة الكرمية التي قامت
ّ

ّ
درعا
بها م�ؤ�س�سة الوليد بن طالل .بعدها،
ت�سلمت ال�صلح ً
تقديرية وقامت واحل�ضور بجولة يف �أرجاء املبنى.
وكانت الوزيرة ال�صلح التقت الوزير ال�سابق مقبل يف مكتبه
يف وزارة الدفاع ،حيث ّ
يتوجها
درعا تكرميية قبل �أن
�سلمها ً
ّ
معا الفتتاح مبنى املفت�شية العامة.
ً
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ا�ستقباالت
القائد

قائد اجلي�ش يلتقي
الوزير ال�سابق مقبل مو ّد ًعا

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف
ال�يرزة ،دولة نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع الوطني
ال�سابق �سمري مقبل ،الذي زاره �إثر ت�سليم الوزارة �إىل خلفه.
منو ًها باالجنازات الكبرية التي ّ
حققها
وقد �أثنى الوزير مقبل على تعاون قيادة اجلي�ش مع الوزارة طوال فرتة تو ّليه م�س�ؤولياتهاّ ،
اجلي�ش يف مكافحة الإرهاب ،وحماية وحدة لبنان وم�سرية �أمنه وا�ستقراره .من جهته� ،شكر العماد قهوجي الوزير مقبل على
الوطنية
مواكبته با�ستمرار �أو�ضاع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وال�سهر على ت�أمني احتياجاتها املختلفة ،متمنّ ًيا له التوفيق يف حياته
ّ
وال�شخ�صية.
ّ

...وي�ستقبل �سفراء

ا�ستقبـل قائــد اجلي�ش العـماد جـان قهوجـي ،يف مكتبـه يف اليــرزة� ،ســفـرية الواليـات املتحـدة الأمريكيـة ال�سيـدة Elizabet
 ،Richardيرافقها ملحق الدفاع الأمريكي العقيد  ،Ulises V.Calvoوتناول البحث عالقات التعاون بني جي�شي البلدين.
وا�ستقبل العماد قهوجي �سفرية االحتاد الأوروبي ال�سيدة  ،Christina Lassenو�سفرية دولة ت�شيكيا ،Michela Fronkova
وبحث معهما يف العالقات الثنائية.

�سفرية الواليات املتحدة الأمريكية

�سفرية االحتاد الأوروبي

...ووفو ًدا �أمريكية

�سفرية دولة ت�شيكيا

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،م�ساعدة وزير اخلارجية الأمريكي
ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط ال�سيدة  ،Anne Petersonيف ح�ضور
ال�سفرية  ،Elizabet Richardوتناول البحث الأو�ضاع العامة يف

لبنان واملنطقة والعالقات الثنائية بني جي�شي البلدين.
كما التقى العماد قهوجي يف الإطار نف�سه ،القائم ب�أعمال
ال�سفارة الأمريكية ال�سيد  ،Danny Hallيرافقه ملحق
الدفاع الأمريكي العقيد .Ulises V.Calvo

م�ساعدة وزير اخلارجية الأمريكي ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط مع وفد

القائم ب�أعمال ال�سفارة الأمريكية
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...ورئي�س فرع التعاون اخلارجي
يف اجلي�ش الفرن�سي

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،رئي�س فرع التعاون اخلارجي يف
اجلي�ش الفرن�سي ملنطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ ،اجلرنال Marc
 De Fritschعلى ر�أ�س وفد مرافق .وتناول البحث عالقات
التعاون بني جي�شي البلدين ،ون�شاطات اللجنة الع�سكرية
اللبنانية -الفرن�سية امل�شرتكة.

...ووكيل الأمني العام للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون ال�سالمة والأمن

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي وكيل الأم�ين العام
للأمم املتحدة ل�ش�ؤون ال�سالمة والأم��ن ال�سيد بيرت درينان،
ومهمات قوات الأمم املتحدة
وبحث معه يف الأو�ضاع العامة،
ّ
امل�ؤقتة العاملة يف لبنان.

مفو�ض ّية الأمم املتحدة
...ومم ّثلة ّ
العليا ل�ش�ؤون الالجئني

�ضية الأمم املتحدة العليا
مفو ّ
ا�ستقبل العماد قهوجي ممثلة ّ
ل�ش�ؤون الالجئني ال�سيدة مرياي جريار ،وا�ستعر�ض معها �ش�ؤوناً
ّ
تتعلق بالنازحني ال�سوريني يف لبنان.

...ورئي�س �أركان الدفاع املاليزي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي رئي�س �أركان الدفاع
املاليزي اجل�نرال  Tan Sri Zulkifeli Mohd Zainعلى
ر�أ�س وفد مرافق .وجرى عر�ض �سبل تعزيز العالقة الثنائية بني
ومهمات الوحدة املاليزية �ضمن قوات الأمم
جي�شي البلدين،
ّ
املتحدة امل�ؤقتة العاملة يف لبنان.

...وامللحق الع�سكري الإماراتي

ا�ستقبل العماد قهوجي امللحق الع�سكري الإماراتي العميد
الركن �أحمد جا�سم عبيد ال�سويدي ،وجرى التداول يف عالقات
التعاون بني جي�شي البلدين.
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ا�ستقباالت
القائد
...ونوا ًبا

النائب
به ّية
احلريري

بهية احلريري� ،سيمون
النواب ال�سادةّ :
ا�ستقبل العماد قهوجي ّ
�أبي رميا ،خالد زهرمان ون�ضال طعمة ،وقد ُبحثت يف اللقاءات
والتطورات الراهنة يف البالد.
الأو�ضاع العامة
ّ

النائبان
خالد
زهرمان
ون�ضال
طعمة

النائب
�سيمون
�أبي رميا

...ومدير عام الأمن العام

ا�ستقبل قائد اجلي�ش مدير عام الأم��ن العام اللواء عبا�س
ّ
املتعلقة
ابراهيم ،وبحث معه الأو���ض��اع الأمنية وال�ش�ؤون
بالتعاون بني امل�ؤ�س�ستني.

...ووفو ًدا

ووفدا من م�ؤ�س�سة العرفان
جمعية امل�صارف برئا�سة الدكتور جوزف طربيه،
وفدا من
ً
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ً
ّ
جمعية �أن�صار الوطن برئا�سة ال�سيد �شكري �سابا ،ورئي�س احتاد بلديات و�سط �ساحل القيطع-
التوحيدية ،و�آخر من
ّ
عكار ال�سيد �أحمد املري على ر�أ�س وفد مرافق.

وفد من جمع ّية امل�صارف
14
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وفد من احتاد بلديات و�سط �ساحل القيطع -عكار

ن�شاطات
القائد
قائد اجلي�ش
ّ
يتفقد الوحدات
على احلدود ال�شرقية
والك ّلية احلربية

أكد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي � ّأن اجلي�ش
� ّ
ل��دي��ه ك��ام��ل ال��ق��درة على موا�صلة مكافحة
الإرهاب والإم�ساك بالأمن حتت �أي ظرف من الظروف.
كالم العماد قهوجي جاء خالل زيارته الوحدات املنت�شرة على احلدود
ال�شرقية بني منطقتي امل�صنع ورا�شيا ،حيث جال يف مراكزها الأمامية،
ّ
واطلع على �إجراءاتها امليدانية حلماية احل��دود و�ضبط �أعمال التهريب
ّ
والت�سلل باالجتاهني.
وقد ّنوه قائد اجلي�ش يف كلمة �أمام ال�ضباط والع�سكريني ،ب�سهر الوحدات
على حماية احلدود ال�شرقية ،على الرغم من الظروف املناخية القا�سية .كما
�شدد على اجلهوزية الق�صوى ملواجهة �أي ن�شاط �أو ّ
ٍ
�سريع وحا�سم ،و�إبقاء املبادرة الع�سكرية بيد
ب�شكل
ت�سلل �إرهابي
ٍ
ّ
اجلي�ش ،الفتً ا �إىل � ّأن ت�أمني �سالمة احلدود واحلفاظ على �أمن البلدات والقرى املتاخمة لها ،ينعك�س اطمئناناً
ريا �إىل � ّأن هذا اجلهد الع�سكري املبا�شر ،يتكامل مع العمليات
وا�ستقرا ًرا على جميع مناطق الوطن ،م�ش ً
أكد العماد
�ضد ال�شبكات واخلاليا الإرهابية يف الداخل .و� ّ
اال�ستباقية التي تنفّ ذها مديرية املخابرات وقوى اجلي�ش ّ
قهوجيّ � ،أن اجلي�ش لديه كامل القدرة على موا�صلة مكافحة الإرهاب والإم�ساك بالأمن حتت �أي ظرف من
املهمات التي تقت�ضيها اال�ستحقاقات
داعيا الع�سكريني �إىل مزيد من اال�ستعداد للقيادة مبختلف
الظروف،
ً
ّ
ّ
املقبلة ،وعلى ر�أ�سها حت�صني حال االنفراج واال�ستقرار يف البالد ملواكبة م�سرية العهد اجلديد وتطلعاته �إىل تر�سيخ
اللحمة الوطنية ،و�إطالق ور�شة النهو�ض االجتماعي واالقت�صادي وامل�ؤ�س�ساتي يف البالد.
ّ
كذلكّ ،
الكلية احلربية يف الفيا�ضية ،حيث جال يف �أق�سامها املختلفة
تفقد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
ّ
ثم اجتمع بقائدها و�ضباطها وتالمذتها .ويف حني ّنوه العماد قهوجي بجهود
واطلع على ن�شاطاتها
التدريبيةّ ،
ّ
ّ
الكلية ومد ّربيها لتطوير مناهج التعليم والتدريب و�سهرهم على تن�شئة تالمذة ال�ضباط وفق الأ�س�س الوطنية
قيادة
�شدد على � ّأن انتماء الع�سكري للجي�ش يقت�ضي منه
والع�سكرية ال�صحيحةّ ،
مقدمها املناقبية واالن�ضباط والأخالق،
التم�سك مببادئ هذه امل�ؤ�س�سة ،ويف ّ
ّ
واال�ستعداد للت�ضحية ،ونبذ الطائفية واملذهبية واالبتعاد عن ال�سيا�سة.
أك��د العماد قهوجي � ّأن ال مكان يف �صفوف امل�ؤ�س�سة لأي خارج عن
و� ّ
هذه املبادئ ،الفتً ا �إىل � ّأن متا�سك اجلي�ش يف ّ
ظل ال�صراعات اجلارية يف
املنطقة ،وحتقيقه �إجنازات كبرية يف مواجهة الإره��اب ،هما يف الدرجة
ّ
يتلقاها الع�سكريون يف امل�ؤ�س�سة .و�أ�ضاف ،بقدر
الأوىل ثمرة التن�شئة التي
ما يكون اجلي�ش قو ًيا يكون لبنان قو ًيا .ويف اخلتام ،دعا العماد قهوجي
ّ
الكلية ،واالنكباب على التح�صيل العلمي
التم�سك بتقاليد
التالمذة �إىل
ّ
التطور
وم��واك��ب��ة
ّ
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي،
ليكونوا جديرين
ب��ال��ت��خ��رج ،و�أداء
ّ
��ي���ات���ه���م
م�������س����ؤول� ّ
حم�صنني
اللاّ حقة
ّ
ب�سالحي املعرفة
وااللتزام.
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ا�ستقباالت
رئي�س الأركان
رئي�س الأركان يزور بكركي ودار الفتوى

اّ
مقر
م�ّل�اك
زار رئي�س الأرك����ان ال��ل��واء ال��رك��ن ح��امت
ّ
البطريركية املارونية يف بكركي ،حيث ا�ستقبله البطريرك
املاروين الكاردينال مار ب�شارة بطر�س الراعي ،وجرى البحث يف
أمنية و�آخر امل�ستجدات.
الأو�ضاع ال ّ
اّ
ٍ
كذلك ،زار اللواء الركن ملك على ر�أ�س وفد من ال�ضباط،
مقره
مفتي اجلمهورية اللبنانية ال�شيخ عبد اللطيف دريان يف ّ
يف دار الفتوى.

...وي�ستقبل ال�سفري الباك�ستاين ووفو ًدا ع�سكرية

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء حامت اّ
ملك ،يف مكتبه يف
ال�يرزة ،ال�سفري الباك�ستاين ال�سيد ،Aftob A.Khokher
الثنائية.
وبحث معه يف العالقات
ّ
اّ
وا�ستقبل اللواء الركن ملك وفد ال�صداقة الع�سكرية ال�صيني
برئا�سة نائب قائد املنطقة ال�شمالية الفريق  ،Wang Xixinيف
ح�ضور ال�سفري ال�صيني ال�سيد  ،Wang Kijianكما ا�ستقبل
أمريكيا من فريق Institutian Reform Initiative
وفدا �
ً
ً
.Defense
والتقى رئي�س الأركان مدير الأونروا بالتكليف ال�سيد حكم
�شهوان ،ترافقه امل�ست�شارة القانونية املحامية ماري �شبلي ،حيث
جرى البحث يف �سبل تفعيل التعاون بني اجلي�ش والأونروا.

يف بكركي
ّ
تتعلق بالتعاون الع�سكري مع كل من
كما عر�ض �ش�ؤو ًنا
امللحق الع�سكري الفرن�سي العقيد الركن ،Christian Hero
وامللحق الع�سكري امل�صري العقيد ح�سام الدين حم�سن علي
ح�سن.

ال�سفري
الباك�ستاين

وفد
ال�صداقة
الع�سكرية
ال�صيني

وفد
�أمريكي

امللحق
الع�سكري
الفرن�سي

امللحق
الع�سكري
امل�صري
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ا�ستقباالت
رئي�س الأركان
...ونوا ًبا
ّ
و�شخ�صيات مدن ّية

ك��ذل��ك ،ا�ستقبل
اللواء الركن اّ
ملك
النواب ال�سادة :الوليد
ّ
����س���كّ���ري���ة ،ه���ادي
حبي�ش ،قا�سم عبد

العزيز ،خالد زهرمان
ون�������ض���ال ط��ع��م��ة،
وا���س��ت��ع��ر���ض معهم
الأو�ضاع العامة و�آخر
امل�ستجدات.

وم��ن ز ّواره ،نائب
رئ����ي���������س احل�����زب
التقدمي اال�شرتاكي
ّ
الأ�ستاذ دري��د ياغي،
قا�ضي املذهب الدرزي

النائب الوليد ّ
�سكرية

النائب هادي حبي�ش

النائب قا�سم عبد العزيز

النائبان خالد زهرمان ون�ضال طعمة

التقدمي اال�شرتاكي
نائب رئي�س احلزب ّ

وفد نادي ال�شرق حلوار احل�ضارات
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ن��زي��ه �أب���و اب��راه��ي��م،
ال�������ش���ي���خ ر����ش���ي���د
ال�ضاهر و�أع�ضاء من
ن���ادي ال�����ش��رق حل��وار
احل�ضارات.

...ووفو ًدا بلدية
التقى رئي�س الأركان وفو ًدا بلد ّية �أعربت عن تقديرها دور
و�ضمت هذه الوفود
اجلي�ش يف احلفاظ على الأمن واال�ستقرار،
ّ
ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء بلديات :جمدلبعنا ،حا�صبيا ،بي�صور� ،صوفر،
جمدليا-عاليه ،ال�سك�سكية� ،إىل جانب خماتري مدينة
عاليه.

وفد جمدلبعنا

وفد حا�صبيا

وفد بي�صور

وفد �صوفر

وفد جمدليا-عاليه

وفد ال�سك�سكية

وفد خماتري مدينة عاليه
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جوالت
رئي�س الأركان
رئي�س الأركان ّ
يتفقد الوحدات الع�سكرية
املنت�شرة يف مناطق مرجعيون وحا�صبيا و�شبعا

تفقد رئي�س الأركان اللواء الركن حامت اّ
ّ
ملك ،الوحدات
الع�سكرية املنت�شرة يف مناطق مرجعيون وحا�صبيا و�شبعا،
أمامية ّ
واطلع على �إجراءاتها
حيث جال يف مراكزها ال ّ
ثم اجتمع بال�ضباط والع�سكريني ونقل �إليهم
الدفاعيةّ ،
توجيهات قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي.
وقد ّنوه رئي�س الأركان بجهود الع�سكريني وبجهوز ّيتهم
العالية للدفاع ع��ن احل���دود اجلنوبية يف مواجهة العدو
الإ�سرائيلي� ،إىل جانب �سهرهم على ا�ستقرار املناطق احلدودية
ؤك ًدا � ّأن الأولوية املطلقة للجي�ش
مب�ؤازرة القوات الدولية ،م� ّ
تكمن يف حماية احلدود من � ّأي خرق �أو ع��دوان� ،سواء من
اً
قائلّ � ،إن
إرهابية .و�أ�ضاف
العدو الإ�سرائيلي �أو التنظيمات ال
ّ
ت�شكل جوهر ال�سيادة الوطنية ،وال�ضمان الأ�سا�سي
املهمة
هذه
ّ
ّ
ّ
ملنع ت�سلل الأخطار �إىل الداخل وتهديد اال�ستقرار الوطني
ككل.
اّ
و�أ�شار اللواء الركن ملك �إىل � ّأن العملية ال�سريعة التي
نفّ ذها اجلي�ش (فجر  )2016/11/7يف منطقة ال�ضنّ ية ،و�أ�سفرت
عن توقيف املعتدين على �أحد مراكزه ،هي دليل قاطع على

ّ
متفق ًدا الوحدات الع�سكرية يف طرابل�س
رئي�س الأركان :الأمن حتت ال�سيطرة

تفقد رئي�س الأركان اللواء الركن حامت اّ
ّ
ملك الوحدات
الع�سكرية املنت�شرة يف مدينة طرابل�س وحميطها ،حيث
جال يف مراكزها ّ
ثم اجتمع
واطلع على �إجراءاتها الأمنيةّ ،
بال�ضباط والع�سكريني ،ونقل �إليهم توجيهات قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي.
اّ
توجه اللواء الركن ملك �إىل الع�سكريني بالتهنئة
وقد ّ
مثنيا على جهودهم املبذولة للحفاظ
ملنا�سبة حلول الأعياد،
ً
على ا�ستقرار مدينة طرابل�س و�إ�شاعة �أج��واء من االرتياح
ؤكدا ب� ّأن الأمن يف خمتلف
والطم�أنينة لدى مواطنيها ،م� ً
املناطق اللبنانية حت��ت ال�سيطرة ،بف�ضل �سهر اجلي�ش
وجهوزيته الدائمة ،الفتً ا �إىل � ّأن حماوالت الإرهابيني والع�صابات
الإجرامية ،اقتنا�ص الفر�ص بني احلني والآخ��ر ،ال�ستهداف
ّ
وقوة ،ولن يفلت
الع�سكريني واملواطنني� ،ستواجه
بكل حزم ّ
واملحر�ضون على جرائمهم من قب�ضة اجلي�ش
ه�ؤالء املعتدون
ّ
�أينما كانوا.
داعيا الع�سكريني �إىل مزيد من
وختم رئي�س الأرك���ان
ً
اال�ستعداد لتح�صني م�سرية الأمن واال�ستقرار يف البالد ومواكبة
خمتلف اال�ستحقاقات املقبلة.
22

العدد 379

ت�صميم اجلي�ش وقدرته على مالحقة الإرهابيني �أينما كانوا
ؤك ًدا � ّأن � ّأي اعتداء على الع�سكريني
وحماية الأه��ايل ،م� ّ
داعيا �إىل مزيد من
مير من دون ح�ساب .وختم
ً
واملواطنني لن ّ
اليقظة واال�ستعداد ملواجهة خمتلف االحتماالت والظروف
الطارئة.

جي�شنا
�إعداد:
نينا عقل خليل

قبل مرور � 48ساعة على تنفيذها
اجلي�ش يعتقل ّ
منفذي عملية بقاع�صفرين الإرهابية
والعماد قهوجي ّ
يتفقد املنطقة
�سجل اجلي�ش اللبناين خطوة ب��ارزة
ّ
يف م�سار مواجهته مع الإره��اب .فقبل
م�ضي � 48ساعة على االعتداء الإرهابي
ّ
الذي ا�ستهدف حاجز اجلي�ش اللبناين
يف بقاع�صفرين -ال�ضنّ ية ،و� ّأدى �إىل
ا�ست�شهاد اجلندي عامر م�صطفى املحمد

التوجيهات

والع�سكريني وز ّوده����م
الالزمة.
توجه العماد قهوجي بالتعزية �إىل
وقد ّ
الع�سكريني ال�ست�شهاد رفيقهم اجلندي
عامر املحمد ،نتيجة العمل الإرهابي
منو ًها
الذي ّ
تعر�ض له حاجز تابع ّللواءّ ،

وجرح اجلندي عبد القادر نعمان ،نفّ ذت
ق���وة م��ن م��دي��ري��ة امل��خ��اب��رات عملية
ّ
خاطفة �ألقت بنتيجتها القب�ض على
الإرهابيني املعتدين الذين ينتمون �إىل
تنظيم «داع�ش».
ّ
تفقد قائد اجلي�ش
وعقب العملية
العماد جان قهوجي وحدات لواء امل�شاة
العا�شر املنت�شرة يف منطقة بقاع�صفرين -
ال�ضنّ ية ،حيث جال يف مراكزها ّ
واطلع
أمنية التي تنفّ ذها
على الإج��راءات ال ّ
للحفاظ على ا�ستقرار املنطقة ومالحقة
ّ
��م انتقل �إىل قيادة
املخلني ب��الأم��ن ،ث ّ
اللواء يف كفر�شخنا واجتمع بال�ضباط

بجهودهم وبجهود مديرية املخابرات التي
�سريعا �إىل توقيف جميع املعتدين،
� ّأدت
ً
ومثنيا على االحت�ضان ال�شعبي للجي�ش
ً
عموما ،والذي ترجم
يف منطقة ال�شمال
ً
على �أر�ض الواقع طوال ال�سنوات الفائتة
اً
و�صول �إىل احلادث الأخري.
و�شدد العماد قهوجي على موا�صلة
ّ
�ضد الإرهاب والعمل ال�ستئ�صال
احلرب ّ
ّ
وبكل
خالياه التخريبية �أينما وجدت
ال�سبل املتاحة ،مطمئنً ا �إىل � ّأن اال�ستقرار
الوطني �سيبقى حم�صّ نً ا يف ّ
ظل اخليمة
الأمنية املتما�سكة التي ّ
يوفرها اجلي�ش
على امتداد م�ساحة البالد.

ق��ي��ادة اجل��ي�����ش -م��دي��ري��ة التوجيه
روت وقائع العملية عرب البيان الآتي:
«بنتيجة البحث والتق�صي ومتابعة
حادث االعتداء على حاجز اجلي�ش يف
حملة بقاع�صفرين -ال�ضنّ ية ،بتاريخ
 2016/12/4وال���ذي � ّأدى �إىل ا�ست�شهاد
�أحد الع�سكريني و�إ�صابة �آخر بجروح،
ق��وة من مديرية املخابرات
ّ
متكنت ّ
ووح���دات اجلي�ش املنت�شرة يف املنطقة
فجر  2016/12/7بعد تنفيذها عمليات
دهم وا�سعة ،من توقيف جميع منفّ ذي
االع��ت��داء .كما �ضبطت يف الأح���راج
امل��ج��اورة الأ�سلحة احلربية امل�ستعملة
يف االع��ت��داء امل��ذك��ور .وق��د متّ ت�سليم
املوقوفني مع امل�ضبوطات �إىل املرجع

املخت�صّ لإجراء الالزم».
تعر�ض حاجز
وكانت القيادة ،وبعد ّ
اجلي�ش يف منطقة ال�ضنّ ية لإطالق نار،
قد �أ�صدرت بيا ًنا �أعلنت فيه �أ ّنه« :ليل
ّ
م�سلحون على �إطالق
� ،2016/12/5أقدم
النار من �أ�سلحة حربية باجتاه حاجز
تابع للجي�ش يف منطقة بقاع�صفرين
– ال�ضنية ،ما � ّأدى �إىل �إ�صابة ع�سكريني
اث��ن�ين ب��ج��روح ،م��ا لبث �أن ا�ست�شهد
ً
الحقا مت�أث ًرا بجراحه.
�أحدهما
وت��ق��وم وح���دات اجلي�ش املنت�شرة يف
املنطقة بتنفيذ عمليات تفتي�ش ودهم
ً
بحثا عن مطلقي النار لتوقيفهم».
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جي�شنا

فوج املدفعية الأول
يحتفل بعيد
القدي�سة بربارة
يف ح�ضور قائد اجلي�ش

برعاية قائد اجلي�ش العماد
ج��ان قهوجي ويف ح�ضوره،
�أقام فوج املدفعية االول حفل
ع�شاء �ساهر يف نادي ال�ضباط -
جونيه ،وذلك يف منا�سبة عيد
القدي�سة بربارة �شفيعة �سالح املدفعية.
ح�ضر احلفل قائد الفوج العميد الركن
ج��ورج احل��اي��ك ،وامللحق الع�سكري
الأمريكي يف لبنان ،بالإ�ضافة �إىل �ضباط
الفوج وعقيالتهم ،وع��دد من �ضباط
املدعوين ومدنيني.
اجلي�ش
ّ
بعد الن�شيد الوطني اللبناين� ،ألقى
ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن احل���اي���ك كلمة
رحّ��ب فيها بالعماد قهوجي وامللحق
الع�سكري الأمريكي واحل�ضور ،وقال� :أن
�شخ�صا قياد ًيا ،فذلك يعني �أن
تكون
ً
تتمتّ ع ب�صفات كثرية وقدرة فائقة على
التحليل وال�صرب والنظرة البعيدة املدى.
فالقيادة ع��بء ثقيل ال ي�ستطيع �أي
حتمله ،و�أنت كنت لها ح�ضرة
�شخ�ص
ّ
وي�شرفنا ح�ضوركم
العماد .ي�سعدنا
ّ
ورعايتكم ه��ذه املنا�سبة .كفوفنا
جميعا
ممدودة لكفوفكم لنخ�ضّ بها
ً
بالتكاتف يف �سبيل حماية الوطن.
و�أ���ض��اف :يف امل��واق��ف امل��ي���ؤو���س منها،
تبقى املدفعية اليد املنقذة ،لقد كان
ل��ف��وج املدفعية الأول ال��ي��د ال��ط��وىل يف
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ح�����س��م ال��ك��ث�ير
من املعارك التي
خا�ضها اجلي�ش
اللبناين ،و�أهمها
م���ع���رك���ة ن��ه��ر
وح��ال��ي��ا
ال���ب���ارد.
ً
يت�صدى هذا الفوج
ّ
يوميا للإرهابيني
ً
ومينع �أي حترك
ل���ه���م يف ج����رود
ع���ر����س���ال ور�أ������س
بعلبك والقاع.
وت���اب���ع ق��ائ�ًل�اً :
القدي�سة ب��رب��ارة
ه��ي �شفيعة من
يواجهون الأخطار والنريان والتفجريات
وال�����ش��دائ��د ،وم���ن بينهم ع�سكريو
املدفعية ،الذين يحتفلون بعيدها.
كذلك� ،شكر قائد الفوج الفنانني
الذين �شاركوا يف �إحياء املنا�سبة ،وهم:
الفنان غ�سان �صليبا وفرقته املو�سيقية،
الفنانة �سيلفيا ،العازفتان �سارة عبود

امل�صور رامي
و�إليانور �ضاهر ،كما �شكر
ّ
خري الدين.
ّ
تخلل ال�سهرة عر�ض كليب خا�ص
مبهمات ال��ف��وج م��ن �إع���داد مديرية
ّ
قدم العميد الركن
التوجيه ،ويف ختامه ّ
درعا للعماد قائد اجلي�ش ،و�آخر
احلايك ً
للفنان غ�سان �صليبا.

وزير الدفاع الوطني يه ّنئ الع�سكريني بالأعياد ووفود تنقل �إليهم تهاين القيادة
وجه وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ يعقوب
ّ
ال�صراف تهانيه للع�سكريني
ريا�ض
ّ
ً
�ضباطا ،ورت��ب��ا ًء ،و�أف����را ًدا ،يف منا�سبة
حلول عيدي امليالد املجيد ور�أ�س ال�سنة،
ومتنّ ى �أن يعيدهما اللـه عليهم وعلى
عائالتهم باليمن والربكات� ،شاك ًرا

لهم ت�ضحياتهم وبذلهم الدماء يف �سبيل
املواطنني ووحدة لبنان و�سيادته.
وفود من كبار ال�ضباط
كذلك ،قامت ٌ
والقوات
بزيارات �إىل قيادات املناطق
ّ
اجلوية والبحرية واملدار�س واملعاهد واملواقع
والألوية ،والوحدات التابعة لها ،والقطع

ّ
امل�ستقلة ،حيث نقلت �إىل الع�سكريني
تهاين قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
بالأعياد وتوجيهاته للمرحلة املقبلة،
ودع��وت��ه �إيّ��اه��م �إىل م�ضاعفة اجلهود
للحفاظ على م�سرية الأمن واال�ستقرار
وحماية املواطنني.
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اجلي�ش ت�س ّلم طائرة �سي�سنا  L 403من ال�سلطات الأمريكية

�أقيم يف قاعدة بريوت اجلوية احتفال
ّ
ت�سلم خالله اجلي�ش طائرة نوع �سي�سنا
مقدمة هبة من ال�سلطات
L-403
ّ
الأمريكية ،يف �إطار برنامج امل�ساعدات
املقررة بني اجلانبني.
واالتفاقيات ّ
ح�ضر االحتفال نائب رئي�س الأركان
للتجهيز بالوكالة العميد الركن
ّ
ممث اًل قائد اجلي�ش العماد
جان فرح
ج��ان قهوجي ،وال�سفرية الأمريكية
ال�سيدة  Elizabet Richardعلى ر�أ�س
وفد من ال�سفارة� ،إىل جانب عدد من
ال�ضباط والإعالميني.
ب��ع��د ع���زف ال��ن�����ش��ي��دي��ن ال��ل��ب��ن��اين

والأمريكي� ،ألقت ال�سفرية Richard
كلمة باملنا�سبة� ،أ���ش��ارت فيها �إىل
«� ّأن تقدمي ه��ذه الطائرة الثالثة من
تتميز
نوعها للجي�ش اللبناين والتي
ّ
قتالية ع��ال��ي��ة ،ي���ؤكّ��د
مب��وا���ص��ف��ات
ّ
أمنية بني البلدين
أهمية ال�شراكة ال ّ
� ّ
ال�صديقني» ،كما ن ّ��وه��ت بـ«جهود
املميزة يف مكافحة
اجلي�ش اللبناين
ّ
ً
الإره��اب» ،معربة عن «التزام بالدها
موا�صلة تقدمي امل�ساعدات الع�سكرية
القتالية
له ،مبا ي�سهم يف تعزيز قدراته
ّ
حل��م��اي��ة ح���دود ل��ب��ن��ان وال���دف���اع عن
�سيادته».

من جهته ،تال العميد الركن فرح
كتاب �شك ٍر با�سم العماد قائد اجلي�ش
ّ
و�سلمه لل�سفرية  ،Richardو�أ�شار فيه
�إىل �أن «ارت��ق��اء عالقات التعاون بني
مميزة
جي�شي البلدين �إىل م�ستويات
ّ
ؤكد حر�ص
يف هذه املرحلة بالتحديد ،ي� ّ
الواليات املتّ حدة الأمريكية على دعم
جهود اجلي�ش ،للحفاظ على ا�ستقرار
لبنان من تداعيات الأزم��ات اخلطرية
التي ت�شهدها منطقة ال�شرق الأو�سط».
كذلك ّ
�سلم العميد الركن فرح با�سم
تكرميية
درع��ا
العماد قائد اجلي�ش
ً
ّ
لل�سفرية .Richard

اجتماع ثالثي يف الناقورة :اجلي�ش اللبناين ا�ستعر�ض خروقات العدو الإ�سرائيلي وطالب بوقفها
ُعقد يف ر�أ�س الناقورة ( )2016/12/15اجتماع ثالثي يف ح�ضور
قوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة اجلرنال مايكل بريي ،ووفد
قائد ّ
من�سق احلكومة اللبنانية
من �ضباط اجلي�ش اللبناين برئا�سة ّ
ال��ق��وات العميد ال��رك��ن حممد جانبيهّ .
متت
ل��دى ه��ذه
ّ
ّ
خالل االجتماع مناق�شة املوا�ضيع املتعلقة بتطبيق القرار
 1701واحل��وادث احلا�صلة يف الفرتة الأخرية يف منطقة جنوب
الليطاين.
الربية
وعر�ض اجلانب اللبناين خروقات العدو الإ�سرائيلي ّ
والبحرية واجلوية ،وطالب بوقفها ف��و ًرا ،كما جدد املطالبة
ت�شكل
مركزًا على املناطق التي
بان�سحابه من �شمال الغجر،
ّ
ّ
مو�ضع حتفّ ظ ،وبخا�صة تلك املوجودة عند بئر �شعيب يف بليدا
ويف العدي�سة ،وطالب ب�إيجاد ّ
حل لهذه املناطق كونها � ٍ
أرا�ض
تطرق
لبنانية تقع بني اخلط الأزرق وخط احلدود الدولية .ثم ّ
�إىل مو�ضوع اف�تراءات العدو الإ�سرائيلي من خالل تعميم
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خريطة على و�سائل التوا�صل االجتماعي تربز جمموعة �أهداف
له يف جنوب لبنان ،و� ً
أي�ضا من خالل الر�سالة التي وجهها العدو
يتم تهريب
الإ�سرائيلي �إىل الأمم املتّ حدة وادعى فيها ب�أ ّنه ّ
�أ�سلحة �إىل لبنان بوا�سطة طريان جتاري من دون ذكر �أي وقائع
�أو �إظهار دالئل.
من جهته ،تناول اجلرنال بريي مو�ضوع املراجعة اال�سرتاتيجية
القوات الدولية يف
التي �ستجريها الأمم املتّ حدة على عمل
ّ
وم�شددا
املهمة،
طالبا من اجلانبني ت�سهيل ه��ذه
لبنان،
ً
ً
ّ
خ�صو�صا جلهة مطالبة العدو
على �ضرورة تطبيق القرار ،1701
ً
الإ�سرائيلي بوقف خروقاته للأرا�ضي اللبنانية ،واالن�سحاب
الفوري من اجلزء اللبناين لبلدة الغجر .كما دعا اجلرنال بريي
التقيد ب�آلية التن�سيق واالرتباط يف معاجلة جميع احلوادث
�إىل
ّ
التكتية ،ومتنّ ى �أن تعالج يف العام املقبل جميع الأمور التي ما
ّ
زالت عالقة حتى تاريخه.

ال�سفارة الفرن�سية
ً
�ضباطا لبنانيني
تكرم
ّ
كرمت ال�سفارة الفرن�سية
ّ
ً
����ض���ب���اط���ا م����ن اجل��ي�����ش
ّ
كليتي
اللبناين ت��د ّرب��وا يف
النف�سية
ال��دف��اع واحل���رب
ّ
الفرن�سيتني ،يف احتفال �أقيم
ّ
يف ق�صر ال�صنوبر -ب�يروت.
ح�����ض��ر االح��ت��ف��ال ال�سفري
ال�سيد Emmanuel
الفرن�سي
ّ
 ،Bonneامللحق الع�سكري
الفرن�سي العقيد Christian
 Herrouووفد من ال�سفارة،
وال��ع��م��ي��د ال���رك���ن م���روان
ّ
ممث اًل قائد اجلي�ش
ال�شكر
ال���ع���م���اد ج����ان ق��ه��وج��ي،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ال�����ض��ب��اط
املكرمني وعقيالتهم ،وعدد
ّ
املدعوين.
من
ّ
وقد �ألقى ال�سفري الفرن�سي
ال�سيد  Bonneكلمة من
قلد ال�ضباط
وحي املنا�سبة ،ثم ّ
فرن�سية.
�أو�سمة وميداليات
ّ
كما �ألقى ّ
ممثل العماد قائد
اجلي�ش كلمة يف احلفل قال

ً
بداية با�سم
«ي�سرين
فيها:
ّ
�شرفني
قائد اجلي�ش ال��ذي ّ
بتمثيله بينكم� ،أن �أتوجه
بخال�ص ال�شكر واالمتنان
ل�سعادة ال�سفري  Bonneعلى
دع��وت��ك��م ال��ك��رمي��ة �إىل
ه��ذا اللقاء ،لقاء ال�صداقة
التاريخية التي جتمع �شعبينا
وجي�شينا ال�صديقني ،ولقاء
التم�سك
الإرادة امل�شرتكة يف
ّ
الثنائية املتينة،
بالعالقات
ّ
ولقاء القيم الإن�سانية العليا
التي ن�ؤمن بها و�سنبقى نرفع
م��ع��ا ،ع��ل��ى ال��رغ��م
ل��واءه��ا ً
م��ن الأخ��ط��ار الع�سكرية
والأم����ن����يّ����ة وال���ت���ح���دي���ات
ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي ي�شهدها
را لقاء
عاملنا املعا�صر .و�أخ�ي ً
وامل�����ودة واالل��ت��ف��ات��ة
الإل���ف���ة
ّ
املميزة يف ح�ضور عقيالت
ّ
ال�ضباط ل��ل��م ّ��رة الأوىل ،ما

ي�سهم يف ت��ع��زي��ز ال��رواب��ط
االجتماعية ب�ين عائالت
�ضباط اجلي�ش اللبناين و�أفراد
خ�صو�صا
ال�سفارة الفرن�سية،
ً
جميعا نتقن اللغة
و�أن��ن��ا
ً
الفرن�سية ،ويف املقابل ُيتقن
ّ
ّ
بع�ض �أفراد ال�سفارة �أو يتكلم
مقدمهم
اللغة العربية ويف
ّ
�سعادة ال�سفري .»Bonne
ّ
وتابع ق��ائ�ًل�اً � :إننا نتطلع
بكثري من العرفان والتقدير
قدمته
�إىل الدعم القوي الذي ّ
ال�سلطات الفرن�سية �إىل
اجلي�ش اللبناين ،يف جماالت
الت�سليح والتجهيز وموا�صلة
ت��دري��ب �ضباط لبنانيني يف
ك��لّ��ي��ة ال���دف���اع وك��لّ��ي��ة
احل��رب الفرن�سية ويف مواقع
�أخ���رى ،بحيث ك��ان لهذا
الدعم الأث��ر الوا�ضح خالل
ال�سنوات الفائتة يف تعزيز

ق��درة اجلي�ش على حماية
�سيما م��ن خطر
لبنان ،ال ّ
ّ
املنظمات الإره��اب��يّ��ة التي
حاولت ا�ستدراج ال�صراعات
إقليمية �إىل �أر�ضه ،وذلك
ال
ّ
جنبا �إىل جنب مع امل�شاركة
ً
الفاعلة للوحدة الفرن�سية
القوات الدولية
العاملة �ضمن ّ
يف احل��ف��اظ ع��ل��ى ا�ستقرار
املناطق احلدودية اجلنوبية،
والقيام مب�شاريع �إمنائية
وثقافية و�إن�سانية خمتلفة
مل�صلحة �أهايل هذه املناطق.
أك�����رر �شكري
خ��ت��ام��ا� ،
ً
ّ
لكم ،وكل لقاء و�أنتم ب�ألف
خري.

التعاون بني ال�سفارة الفرن�سية
م�ستمر
والكلية احلربية
ّ
ّ
الكلية احلربية �سفري فرن�سا يف لبنان ال�سيد Emmanuel
زار
 Bonneحيث متّ توقيع �إتفاقية تعاون تهدف �إىل تعزيز اتقان
الع�سكريني ّللغة الفرن�سية.
رافق ال�سفري  Bonneوفد من ال�سفارة ،وعن اجلانب اللبناين
ّ
الكلية العميد ف��ادي غر ّيب والعميد الركن
ح�ضر قائد
جوزيف غ�ضبان من مديرية التعليم ،وعدد من ال�ضباط.
وقد �ألقى العميد غر ّيب كلمة �شكر فيها ال�سفري Bonne
وال�سلطات الفرن�سية على اجلهود املبذولة لتمتني روابط التعاون
الع�سكري والثقايف بني جي�شي البلدين ال�صديقني.
العدد 379

29

جي�شنا

قدا�س يف الذكرى التا�سعة ال�ست�شهاد اللواء الركن فرن�سوا احلاج

�أحيت قيادة اجلي�ش وعائلة اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج
الذكرى ال�سنوية التا�سعة ال�ست�شهاده ،بقدا�س �أقيم يف كني�سة
مار مارون يف اجلميزة ،برعاية رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال
عون ّ
ممث اًل بالوزير ال�سابق اليا�س بو �صعب ،وح�ضور النائب علي
اً
ّ
النواب نبيه بري ،الوزير ال�سابق عبد
بزي
ّ
ممثل رئي�س جمل�س ّ
اً
ّ
املطلب حنّ اوي ّ
ممثل رئي�س جمل�س الوزراء ال�سابق متام �سالم،
اً
النائب جان �أوغا�سبيان ّ
ممثل رئي�س احلكومة �سعد احلريري،
والنواب حكمت ديب ،نبيل نقوال وناجي غاريو�س.
ّ

مناورة قتال ّية
بالذخرية احل ّية
يف حامات
30
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ً
وح�ضر � ً
ممثّال قائد اجلي�ش العماد
أي�ضا العميد كلود احلايك
ّ
أمنية ،بالإ�ضافة �إىل
جان قهوجي،
وممثلو قادة الأجهزة ال ّ
ٍ
عدد كب ٍ
ري من ال�شخ�صيات ووفد من قيادة اجلي�ش ومن رفاق
ال�سالح ،وعائلة اللواء ال�شهيد.
تر�أ�س القدا�س املون�سنيور �أنطوان ع�ساف الذي �ألقى عظة �أ�شار
اً
بطل ،ويتمتّ ع بقدرة
فيها �إىل � ّأن اللواء احلاج «كان �إن�سا ًنا
ّ
كلل
على اتخاذ ق��رارات ثاقبة يف اللحظات احلا�سمة ،وقد
حياته باال�ست�شهاد من �أجل الوطن.»...

نفّ ذت وح��دات من ل��واء امل�شاة الثالث و�أف��واج
الربية الرابع واملدفعية
املد ّرعات الأول واحل��دود ّ
الثاين ،باال�شرتاك مع وحدات من القوات اجلوية
القوات اخلا�صة ،مناورة
والبحرية ،وب�إ�شراف مدر�سة ّ
احلية يف حقل رماية حنو�ش –
قتالية بالذخرية
ّ
إرهابية
حامات ،حتاكي الق�ضاء على جمموعة �
ّ

متمركزة داخل مواقع حم صّ� نة.
وقد ُنفّ ذت خالل املناورة رمايات بالطوافات
والدبابات وبع�ض الأ�سلحة الثقيلة واملتو�سطة،
بالإ�ضافة �إىل تفجري عبوات نا�سفة ،و�شملت
عمليات دعم جوي و�إنزال ،و�إخالء جرحى من
حقل املعركة بوا�سطة الطوافات.

�س ّيارتا �إ�سعاف
من CIMIC
لبلد ّيتي
بيت لهيا وكوكبا

قدمت مديرية التعاون الع�سكري  -املدين � ،CIMICسيارة
بتمويل من ال�سفارة الأمريكية ّ
جمهزة لبلدة بيت لهيا-ق�ضاء را�شيا الوادي.
�إ�سعاف
ّ
ّ
وت�سلمت رئي�سة البلدية ال�سيدة جيزيل خوري الآلية من العميد الركن �إيلي را�شد (مدير
التعاون الع�سكري – املدين  ،)CIMICيف احتفال �شاركت فيه فاعليات من البلدة.
قدمت املدير ّية �سيارة �إ�سعاف مماثلة لبلدة كوكبا ّ
ت�سلمها رئي�س البلدية الدكتور
كذلكّ ،
�إيلي �أبو ّ
نقول من العميد الركن �إيلي را�شد خالل احتفال �أقيم يف البلدة ،ح�ضره رئي�س احتاد
وفاعليات بلدية واختيارية وح�شد من �أبناء البلدة واجلوار.
بلديات احلا�صباين �سامي ال�صفدي،
ّ

...وح�ص�ص غذائ ّية يف البرتون وزغرتا

الر�سمية
وال�شخ�صيات
يف ح�ضور عدد من ال�ضباط
ّ
ّ
واالجتماعية ،و ّزع��ت مديرية التعاون الع�سكري-
ّ
اّ
غذائية مل�صلحة طلب ثانوية البرتون
املدين 250 ،ح صّ� ة
ّ
وجمعية مار من�صور يف البلدة،
الر�سمية ،وبيت الراحة،
ّ
ّ
وذل��ك يف �إط��ار برنامج التعاون الع�سكري – املدين
( )Cimicوبتمويل من �شركة  .Alfa Foodكذلك،
الفوار
و ّزعت املديرية مئة ح صّ� ة
ّ
غذائية مل�صلحة مدر�سة ّ
الفوار -ق�ضاء زغرتا ،وذلك بتمويل من
ّ
الر�سمية ،يف بلدة ّ
�صاحب م�ؤ�س�سة .Esper Daaboul Sport
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حفالت وهدايا لأبناء الع�سكريني
ال�شهداء يف املناطق الع�سكرية
يف �إطار االهتمام الذي توليه قيادة اجلي�ش لعائالت
الع�سكريني ال�شهداء ومتابعتها لأو�ضاعهم،
ّ
كل �سنة ،ومبنا�سبة الأعياد
�أقامت كما العادة
املجيدة ،حفالت فنّ ية وترفيهية يف قيادات املناطق
الع�سكرية يف ال�شمال ،البقاع وجبل لبنان،
وذلك ب�إ�شراف �ضباط من �أق�سام �إدارة ورعاية �ش�ؤون
الع�سكريني يف املناطق.
َّ
تخلل احلفالت تقدمي هدايا ل�ل�أوالد من
وق��د
مواليد العام  1997وما فوق ،بالإ�ضافة �إىل م�ساعدات
ترفيهية.
مالية وبرامج
ّ
ّ
• م�سرح ّية «حزّ ورة مرمي»:
دعا فوج التدخل الأول �أبناء ع�سكريي الفوج
وذويهم ،و�أبناء �شهداء اجلي�ش يف منطقة ال�شمال
«حزورة مرمي» للكاتبة
حل�ضور عر�ض من م�سرحية ّ
جيزيل ها�شم زرد ،وذلك يف ثانوية رو�ضة الفيحاء
منطقة ال�ضم والفرز -طرابل�س.
ح�ضر امل�سرحية قائد الفوج العميد الركن غ�سان
فا�ضل وعائالت ال�ضباط والع�سكريني ال�شهداء ويف
الفعلية ،و�أعقبها توزيع الهدايا على الأوالد
اخلدمة
ّ
الذين ز ّينوا املكان ب�ضحكاتهم ومرحهم .و�أقيم
� ً
أي�ضا حفل غ��داء يف املنا�سبة ق ّ��دم خالله العميد
درعا تذكارية للفرقة عربون �شكر
الركن فا�ضل ً
وتقدير.
• نادي الرتباء املركزي:
�أقام دير راهبات ي�سوع ومرمي -الربوة ،احتفالاً
يف نادي الرتباء املركزي يف منطقة ال�شمال ،ح�ضره
�أوالد الع�سكريني ال�شهداء ،وذلك يف ح�ضور و�إ�شراف
�ضباط ورتباء من قيادة املنطقة ،وقد ّ
ت�سلم الأوالد
هدايا من بابا نويل و�أم�ضوا �ساعات من املرح
والت�سلية.
• ا�ستعرا�ض ترفيهي:
جممع مي�شال املر الريا�ضي يف البو�شرية ،ح�ضر
يف
ّّ
ً
ا�ستعرا�ضا
عدد من عائالت ع�سكريي اجلي�ش،
عامليا بدعوة من �شركة «،»FANTASTIC WORLD
فنّ ًيا
ً
وذلك يف ح�ضور جلنة من ال�ضباط.
اً
تكرمييا
وقد �أقامت قيادة اجلي�ش ،يف وقت الحق ،احتفال
ً
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ملدير �شركة « »FANTASTIC WORLDال�سيد عيد
فرن�سي�س يف النادي الع�سكري املركزي ،ح�ضره العقيد جاك
ً
ممثال العماد قائد اجلي�ش.
عبد ال�ساتر

�أجهزة
القيادة

�إعداد:
ندين البلعة خريالله

ملراعاة �أ�صول الربوتوكول يف املنا�سبات واالحتفاالت الر�سمية
خ�صو�صا ،دور كبري يف تعزيز العالقات بني الدول وامل�ؤ�س�سات
ً
وحتى الأفراد .وعلى العك�س من ذلك ف� ّإن �أي خط�أ بروتوكويل
قد تكون له انعكا�سات خطرية.

�أحد الوجوه احل�ضارية للجي�ش
جهاز املرا�سم:
الربوتوكول �أكرث من تعليمات...
�أحد �أبرز الوجوه احل�ضارية للجي�ش

الت�صرف التي تنبع من التقاليد الع�سكرية
مراعاة �أ�صول
ّ
ويحددها الربوتوكول ّ
املهمات التي اّ
يتولها
ت�شكل حمور
بدقة،
ّ
ّ
ّ
جهاز املرا�سم يف اجلي�ش .وبذلك ،ي�ضطلع هذا اجلهاز بدور
ّ
يتعلق باحلفاظ على هيبة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
�أ�سا�سي يف ما
ووقارها ،خالل املنا�سبات الوطنية والع�سكرية على ال�سواء.
يتميز جهاز املرا�سم يف اجلي�ش اللبناين مب�ستوى عالٍ من
ّ
ىّ
يتول
احلرفية ،وه��ذا ما يظهر بو�ضوح يف املنا�سبات التي
تنظيمها ،وهو بذلك �أحد �أب��رز الوجوه احل�ضارية للجي�ش.
ومهماته ،زرنا رئي�سه العميد
للتعرف �أكرث على هذا اجلهاز
ّ
ّ
الركن خليل يحيى ال��ذي ا�ستقبلنا يف مكتبه بلياقة
املرحب ب�ضيوفه...
الربوتوكول ،وبابت�سامة ّ

مهمات جهاز املرا�سم
ّ

التحدث عن الأق�سام الأربعة التابعة للجهاز والتي تعاون
قبل
ّ
مهمات جهاز املرا�سم
رئي�سه ،يو�ضح العميد الركن يحيى � ّأن
ّ
ت�شمل ا�ستقبال ال�شخ�صيات يف املنا�سبات الكربى ،وحتديد
ً
ف�ضال عن ا�ستقبال
الت�صدر،
حق
مكان كل منها وفق ّ
ّ
ال�شخ�صيات والوفود التي تزور قائد اجلي�ش ،وتعيني ممثلني له،
و�إر�سال الدعوات �إىل االحتفاالت الع�سكرية ،وحتديد موا�صفات
الأعالم والرايات والألب�سة الع�سكرية وال�شارات ،لكن هذا
لي�س كل �شيء...

رئا�سة اجلهاز

املهمات التي تقع على
ن�س�أل العميد الركن يحيى �أو ًال عن
ّ
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عاتق رئا�سة اجلهاز ،فيخت�صرها بالآتي:
ّ
 التخطيط لكل م�ستلزمات اجلهاز املتعلقة ب�ش�ؤون املرا�سموالعمل على حتقيقها.
 معاجلة ال�ش�ؤون املتعلقة باملرا�سم وفق القوانني املرعيةالإجراء.
الت�صدر.
 معاجلة الأمور املتعلقة بالربوتوكول وحقّ
 �إدارة عديد اجلهاز وتوزيع العمل على الأق�سام. اقرتاح تعيني ممثل قائد اجلي�ش يف املنا�سبات التي تتطلبذلك.
 التن�سيق مع كل اجلهات املعنية لت�أمني ح�سن تنفيذ �أيمهمة (مو�سيقى ،توقيت ،لبا�س ،ا�ستقبال.)...
ّ
 حتريك عنا�صر املو�سيقى و�سرية الت�شريفات اخلا�صةبالقيادة (امل�ؤلفة من ف�صيلة من ال�شرطة الع�سكرية ،وف�صيلة
من القوات البحرية ،وف�صيلة من القوات اجلو ّية) �إىل املكان
املحدد لكل منهما يف �أي منا�سبة.
ّ
 مرافقة رئي�س اجلهاز لقائد اجلي�ش يف املنا�سبات الر�سميةوال�شعبية غري الع�سكرية.

الأق�سام

يت�ألف جهاز املرا�سم يف اجلي�ش من �أربعة �أق�سام تعاون رئا�سته
املهمات ،هي :ق�سم الوفود واالحتفاالت العامة ،ق�سم
يف تنفيذ
ّ
املنا�سبات اخلا�صة بالع�سكريني ،ق�سم الأع�لام والألب�سة،
وق�سم الإدارة واخلدمات.
حمددة ،وفق الآتي:
مهمات
لكل من هذه الأق�سام
ّ
ّ
• ق�سم الوفود واالحتفاالت العامة:
ّ
ُيعنى هذا الق�سم با�ستدراك اللقاءات واالت�صاالت املتعلقة
ىّ
يتول دع��وة الع�سكريني
مهماته وبتنفيذها .وهو
بتنفيذ
ّ
�إىل ح�ضور االحتفاالت واالجتماعات واملهرجانات والندوات
ّ
يتعلق باحتفاالت
وامل�ؤمترات وغريها ،كما يعالج كل ما
ّ
ذكرى اال�ستقالل وعيد اجلي�ش والن�شاطات املتعلقة بها.
يف هذا العام على �سبيل املثالّ ،
نظم اجلهاز جلو�س �أكرث من
� 2000شخ�صية يف عيد اال�ستقالل ،بني �سفري ووزير ونائب ومدير
حدد لكل مكانه وفق
عام ورئي�س طائفة وحمافظ ...وقد ّ
التعليمات واملر�سوم ال�صادر عن رئا�سة اجلمهورية.
ي�سببها
تنظيم منا�سبات كهذه ال يخلو من ال�صعوبات التي ّ

املدعوين بالأ�صول ،لكن ح�سن
�أحيا ًنا عدم معرفة بع�ض
ّ
الت�صرف واللياقة ينقذان املوقف.
ّ
�إىل ذلك ،يعالج هذا الق�سم الأمور املتعلقة بزيارات الوفود
العربية والأجنبية لقيادة اجلي�ش ،ع�سكرية كانت �أم مدنية،
ويهتم مبرا�سم
ويهتم بها ويواكبها خالل �إقامتها يف لبنان.
ّ
ّ
التكرمي للوفود وال�سلطات الع�سكرية واملدنية اللبنانية .ومن
مهماته � ً
أي�ضا ،معاجلة الإف��ادات والتقارير الناجتة عن كل
ّ
ّ
املنا�سبات و�إجراء التقومي الالزم ،واالهتمام بالأمور املتعلقة
بتكرمي الع�سكريني الأجانب الذين ي�ست�شهدون �أو يتوفون
على الأرا�ضي اللبنانية (اليونيفيل).
كما ي� ّؤمن هذا الق�سم الهدايا والتقدميات ،من باقات زهر
و�أكاليل وغريها ،بح�سب كل منا�سبة ،وي�صدر املذكرات
ب�ش�أن الأع��ي��اد والعطالت الر�سمية بالتن�سيق مع املرجع
املخت�ص يف رئا�سة جمل�س الوزراء.
ّ
• ق�سم املنا�سبات اخلا�صة بالع�سكريني:
ّ
يتعلق باالجتماعات الدورية
يعالج هذا الق�سم كل ما
للعماد قائد اجلي�ش ،وبطلبات مواجهة القائد ،وباالحتفاالت
ّ
وت�سلم قيادات
الع�سكرية الر�سمية املختلفة ،و�أبرزها :ت�سليم
بالأ�صالة ،اختتام دورات تدريبية ،تخريج �ضباط وع�سكريني
وجمندين ،تقليد �شارات وتكرمي ع�سكريني.
مهماته � ً
أي�ضا :االهتمام بامل�أذونيات والإج��ازات خارج
ومن
ّ
البالد مع ما تقت�ضيه من معامالت �إداري��ة الزمة ،وتن�سيق
زيارات املراكز الع�سكرية من قبل وفود القيادة ،كما ت�شمل
مهماته احلفالت يف النوادي الع�سكرية والأماكن العامة،
ّ
واحلفاظ على مظاهر التوقري واالحرتام يف خمتلف املنا�سبات،
ً
ف�ضال عن الإجراءات اخلا�صة بالوفاة (النعي ،ومرا�سم التكرمي
وفق التعليمات النافذة).
• ق�سم الأعالم والألب�سة:
يحدد هذا الق�سم موا�صفات الأعالم والرايات ويقوم بدرا�سة �أي
ّ
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�أجهزة
القيادة

تعديل قد ُيقرتح
ل���ت���غ���ي�ي�ره���ا،
يحدد موا�صفات ال�شارات والألب�سة
كما
ّ
الع�سكرية ،وذل��ك ا�ستنا ًدا �إىل التعليمات
ّ
املتعلقة بها .ويف هذا الإطار،
املحددة
الع�سكرية
ّ
يت�ضمن الأعالم
كتي ًبا
ُيذكر � ّأن اجلهاز �أ�صدر
ّ
ّ
ً
والرايات والألب�سة وال�شارات التي اعتُمدت حديثا،
وقد متّ تعميمه على جميع القطع الع�سكرية.
يحدد هذا الق�سم اللبا�س الذي ينبغي
كذلك،
ّ
على الع�سكريني اعتماده يف املنا�سبات املختلفة.
علما � ّأن االجتهاد يف هذا املو�ضوع ممكن ،وهو
ً
يراعي ما تقت�ضيه املنا�سبة.
ويقرتح هذا الق�سم املنا�سبات لتقليد الأو�سمة،
ومي��ن��ح الرتاخي�ص ل�صنع الألب�سة وال�����ش��ارات
الع�سكرية.
• ق�سم الإدارة واخلدمات:
مهمات ق�سم الإدارة واخل��دم��ات حت�ضري
�أب��رز
ّ
املوازنة ال�سنوية جلهاز املرا�سم ،وت�صفية ال�سلفات
املخ�ص�صة له و�إدارت��ه��ا،
الطارئة واالع��ت��م��ادات
ّ
ّ
ومعاجلة ال�ش�ؤون الإدارية املتعلقة بعديده .وهو � ً
أي�ضا
م�س�ؤول عن خزن معدات الت�شريفات (�أع�لام،
ً
ٍ
ف�ضال عن
كرا�س )...و�إدارتها،
هدايا� ،سجاد،
املخ�ص�صة للجهاز وحتريكها.
�إدارة الآليات
ّ

الت�صرف
اللياقة وح�سن
ّ

• ما هي املوا�صفات التي يجب �أن ميتلكها عنا�صر جهاز املرا�سم؟
يو�ضح العميد الركن يحيى � ّأن العمل يف جمال الربوتوكول
ّ
ّ
التمر�س واخل�ب�رة ،فبالإ�ضافة �إىل
يتطلب الكثري م��ن
ّ
ّ
املحددة ،على العاملني يف جهاز املرا�سم �أن يتحلوا
التعليمات
ّ
باللياقة واللباقة يف التعامل مع الو�ضعيات واملواقف .املعرفة
أحيان كثرية ملعاجلة �إ�شكالٍ
ٍ
بالأ�صول قد ال تكون كافية يف �
الت�صرف وامتالك
يتم الرتكيز على ح�سن
بروتوكويل ،لذلك ّ
ّ
مهارات التفاو�ض لدى ع�سكريينا� ،إ�ضافة �إىل �إجادة �أكرث من
ّ
والتحلي باملظهر الالئق .وي�ضيف :عملنا دقيق وال جمال
لغة
للخط�أ فيه .ويف املنا�سبات الكربى نطلب من قادة القطع
�إر�سال اقرتاحات ب�أ�سماء ال�ضباط الذين تتوافر لديهم املوا�صفات
املهمة .ما من اخت�صا�ص يف املرا�سم،
التي يقت�ضيها تنفيذ
ّ
ولكن ع�سكر ّيينا يح�ضرون ن��دوات وم�ؤمترات وور���ش عمل
علما �أننا يف تن�سيق
ودرو�سا مقت�ضبة يف جمال الربوتوكول،
ً
ً
دائم مع بروتوكول الق�صر اجلمهوري ورئا�سة احلكومة.
تتم �آلية العمل يف التح�ضري لإحدى املنا�سبات الكربى كعيد
• وكيف ّ
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اال�ستقالل مث ً
ال؟
ُي َ
ويتم خالله
عقد اجتماع عمل برئا�سة رئي�س الأرك��ان،
ّ
حتديد �آلية العمل و�إ���ص��دار مذكرة حت� ّ�دد الأج��ه��زة املعنية
بالتح�ضري للمنا�سبة ومهمة ك� ّ�ل منها .وف��ور �صدور هذه
مهمة جهاز
املذكرة ،يبا�شر كل جهاز تنفيذ عملهّ � .أما
ّ
ّ
فتتمثل مبا يلي :حت�ضري الدعوات وتوزيعها وت�أكيد
املرا�سم
الت�صدر ،ا�ستقبال
إ�سميا وفق حق
احل�ضور ،تنظيم
ّ
املن�صة � ً
ّ
ال�شخ�صيات ومرافقتهم �إىل �أماكنهم ،التن�سيق بني قائد
العر�ض ومو�سيقى اجلي�ش وا�ستقبال احل�ضور...
ؤك ًدا � ّأن
ويختتم العميد الركن خليل يحيى حديثه م� ّ
جهاز املرا�سم الذي ال يعرف �صالحياته ّ
ودقة عمله وم�س�ؤولياته
مهمات
الكثريون ،هو �أحد �أجهزة قيادة اجلي�ش التي ت� ّؤدي
ّ
ٍ
ب�شكل مبا�شر بهيبة اجلي�ش
دقيقة وفائقة الأهمية ،تت�صل
ووق��اره و�صورته يف املجتمع .وهذه ال�صورة ال تكفي القوانني
والتعليمات لر�سمها ،و�إمنا ملن يطبقها � ً
أي�ضا ،دور كبري يف
ذلك.

حتقيق
ع�سكري

�إعداد :تريز من�صور
ثريا �شطح

فوج احلدود الربية الثالث
من امل�صنع �إىل جبل ال�شيخ

�أبراج املراقبة
حترك
تر�صد �أي ّ

والع�سكريون
ّ
يعززون حماية
يوما بعد يوم
احلدود ً

على حدود لبنان ال�شمالية وال�شرقية ،ينت�شر
�آالف الع�سكريني يف مواجهة اخلطر وق�س َوة
الطبيعة والظروف.
يوما بعد يوم يعزّ زون باجلهد والعزم والإرادة
ً
ويوما بعد يوم تكرب
حماية حدودنا و�ضبطهاً .
الثقة بكفاءاتهم وقدراتهم ،حمل ًّيا وخارج ًيا.
ويف هذا ال�سياق كان �إن�شاء �أفواج احلدود
الربية الأول والثاين ،الثالث والرابع.
با�شر فوج احلدود الرب ّية الثالث منذ �أواخر
ميتد من امل�صنع
العام املا�ضي انت�شاره يف قطاع ّ
�إىل اجلهة ال�شمالية جلبل ال�شيخ .ويف ما يلي
�أ�ضواء على مهماته وواقعه من خالل لقاء مع
قائده العميد الركن طوين �شاوول.
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العميد الركن طوين �شاوول

الفوج ومهماته

• متى �أن�شىء فوج احلدود الرب ّية الثالث،
وما هو حجم عديده؟
• �أن�شىء فوج احلدود الرب ّية الثالث يف
الأول من �أيلول  ،2014ومتركز م�ؤقتً ا
يف ثكنة اليا�س �أبو �سليمان يف �أبلح،
بانتظار �إن�شاء املبنى اخل��ا���ص ب��ه يف
منطقة ينطا.
و�إ�ضافة �إىل قيادته و�سر ّية القيادة
ي�ضم الفوج� :سر ّيتان للحدود
واخلدمة،
ّ
الرب ّية ،ثالث �سرايا للمراقبة ي�ضاف
�إليها رابعة م�ؤ ّللة ،و�سر ّية دعم.
• ما هي مهمات الفوج الأ�سا�سية ،وما هي
حدود قطاعه؟
ال�بري��ة الثالث
 ب���د�أ ف��وج احل���دودّ
باالنت�شار اعتبا ًرا من  12ت�شرين الثاين
 ،2015وبا�شر بتنفيذ املهمات املنوطة به
�ضمن قطاعه الذي ميتد من امل�صنع
�إىل را�شيا (امل�صنع ،ال�صويري ،عيتا
الفخار ,ينطا ،دي��ر الع�شاير واجلهة
ال�شمالية من جبل ال�شيخ).
تق�ضي مهمات الفوج مبراقبة احلدود
ال�شرقية و�ضبطها ,وبالتايل فهو ينفّ ذ
عمليات اال�ستطالع والر�صد واملراقبة
�ضمن ال��ق��ط��اع ،ويعمل على �ضبط
ّ
الت�سلل والتهريب .كما �أنه
حماوالت
ٍ
للت�صدي لأي خرق معاد �أو �إرهابي
جاهز
ّ
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حتقيق
ع�سكري
ّ
والت�سلل �إىل
يحاول ا�ستباحة احل��دود
الأرا�ضي اللبنانية.
لاً
وي�ضيف العميد الركن �شاوول قائ :
وج��ودن��ا يف ه��ذا ال��ق��ط��اع مهم ج� ً�دا
للمواطنني ،وه��و مينحهم ال�شعور
وي�سهل حياتهم اليومية،
بالطم�أنينة،
ّ
ّ
خ�صو�صا يف م��ا يتعلق بالو�صول �إىل
ً
�أرا�ضيهم املتاخمة للحدود وا�ستثمارها.
ً
ف�ضال ع��ن مهماته الأ�سا�سية
وه��و
ي�ضطلع مبهمات �أمنية و�إمنائية
وخدماتية �أ�سوة ب�سائر قطع اجلي�ش.

حترك
�أبراج مراقبة تر�صد �أي ّ

ا�ستنادا �إىل م�شروع تعزيز القدرات
ً
الوطنية ل�ل��إدارة املتكاملة للحدود
قدمت العديد من ال��دول
اللبنانيةّ ،
املانحة م�ساعدات �شملت حتديث
املعدات واملراكز وتركيب �شبكات
ّ
ات�صال حديثة و���س��وى ذل��ك ،ويف هذا
الإطار يو�ضح العميد الركن �شاوول �أن
خا�صا
عتادا
قدمت للفوج
ً
بريطانيا ّ
ً
ق��وام��ه :ك��ام�يرات مراقبة ،رادارات
�أر�ضية ،و�سيارات رباعية الدفع لنقل
العنا�صر خالل العوا�صف الثلجية ويف
الظروف املناخية ال�صعبة (�إطاراتها
تتيح ال�سري على اجلليد).
ي�ضاف �إىل ما �سبق عتاد املقاتل الفردي
(درع ٍ
واق من الر�صا�ص ،خوذة ،جعبة
مما�شط ،جعبة خرائط ،جعبة جهاز
�إ�شارة ،حقيبة عتاد خا�ص ،كفوف،
واقي ركبة وكوع ،نظارات �شم�سية،
���س�ترات ي��ت��م ارت���دا�ؤه���ا حت��ت ال���درع
وحقيبة فردية للإ�سعافات الأ ّولية.)...
ك��ذل��ك ،ق� ّ�دم��ت بريطانيا ع��ت��ا ًدا
لتطوير �أبراج املراقبة قوامه –HESCO
 BASKETمن ع��دة �أن���واع و�أحجام
لإق��ام��ة م��راك��ز دف��اع��ي��ة ،وح��اوي��ات
خم�ص�صة للمراقبة
(كونتيرن) ،وغرف
ّ
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�شعار فوج
احلدود الربية
الثالث

مع مو ّلدات كهربائية ...وبف�ضل هذا
العتاد متّ �إن�شاء �سبعة �أب��راج مراقبة
ع��دة ن��ق��اط ،معظمها
م��و ّزع��ة على
ّ
بارتفاع يتجاوز الـ  1500مرت ،ما يتيح
حترك يف القطاع.
ر�صد �أي ّ
تتحرك 360
ففي كل برج كامريا
ّ
درج��ة ومنظار ،بالإ�ضافة �إىل �شا�شة
يف غ��رف��ة عمليات ال�ب�رج و�أخ���رى يف
�إم��رة ال�سرية ،وبف�ضل �أنظمة االت�صال
يتم تزويد قيادة اجلي�ش مبا�شرة
احلديثة ّ
ّ
املعلومات املتوافرة.
و�أ�شار العميد الركن �شاوول �إىل �أن
قدمت
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ّ
ل��ل��ف��وج �آل��ي��ات م�صفّ حة ور���ش��ا���ش��ات
متو�سطة م�ضادة للمد ّرعات ،كما �أن
ّ
قدمت له العتاد ال�شتوي.
كندا ّ

تدريبات ومهارات

يتم تدريب ع�سكريي الفوج لتنفيذ
• كيف ّ
هذه املهمات الدقيقة؟
 ت��اب��ع ع��دد م��ن ع�سكريي فوجاحل��دود الربية الثالث دورات خمتلفة
منها ،دورة قتال يف الأماكن املبنية
والريفية ب�إ�شراف فريق تدريب �أمريكي
يف مدر�سة القوات اخلا�صة يف حامات،
كما يتابع عنا�صر الفوج وب�شكل

�أ�سبوعي (مبعدل  12عن�ص ًرا لكل دورة)
دورات يف جم��ال مراقبة احل��دود
ال�بري��ة و�ضبطها ب�إ�شراف
فريق تدريب بريطاين،
التمر�س
�إ�ضافة �إىل
ّ
يف ق��ي��ادة مقطورة
�أب������راج م��راق��ب��ة
��رك���ة،
م���ت���ح� ّ
وا����س���ت���خ���دام
�أج���������ه���������زة
وثمة
الإ�شارة،
ّ
دورة خ��ا���ص��ة
��رك���ز على
ت� ّ
امل�������ه�������ارات
الأ����س���ا����س���ي���ة
ل�ضبط احلدود.
• م������ا ه��ي
ال�����ص��ع��وب��ات التي
يواجهها ال��ف��وج ،وال
�س ّيما �أن��ه ما زال يف طور
الإن�شاء واالنت�شار؟
ت�سهل
من املعلوم �أن وعورة الأر�ض
ّ
وج��ود مم��رات غري �شرعية ت�ستخدم
ّ
والت�سلل ،لكن املراقبة
للتهريب
الدقيقة والإج��راءات املعتمدة جعلت
اجلي�ش مي�سك بزمام الأمور.

�شعار ال��ف��وج بي�ضاوي
ال�شكل :ال��ل��ون الأزرق
ف��ي��ه ي��رم��ز �إىل ال�سماء
ال�����ص��اف��ي��ة� ،أرزة لبنان
امل���ت���ج���ذّ رة يف الأر������ض
ويتو�سطها جندي يحمل
ّ
م��ن��ظ��ار مل��راق��ب��ة ح���دود
الوطن ،ال�شريط ال�شائك
باللون الأحمر الذي يرمز
�إىل حماية حدود الوطن
بالدم� ،أما اللون البني
يف الو�سط فريمز
�إىل ت���راب
�أر����������ض
الوطن.

وم����ن����ذ
ّ
ت�سلمـنـــا
ال��ق��ط��اع
مل ت���ق���ع
�أي ح���وادث
تذكر.
م������ع ذل������ك،
ً
�سهال،
لي�س العمل
بالطبع هناك �صعوبات
ن��اج��م��ة ع��ن طبيعة الأر����ض
وعوامل الطق�س .لكن جهود القيادة
والع�سكريني على ال�سواء متوا�صلة
ّ
للتغلب على �أي �صعوبة ،وتنفيذ
املهمة بفعالية ّ
ودقة.
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يوميات
�أمنية

�إعداد:
نينا عقل خليل

العني �ساهرة على �أمن الوطن و�أمان املواطن
وا�صلت وحدات اجلي�ش تنفيذ تدابريها الأمنية يف خمتلف املناطق اللبنانية ،حيث
ت�ستمر عمليات دهم �أماكن املطلوبني وامل�س ّلحني الذين ّ
مت توقيف العديد منهم،
بالإ�ضافة �إىل �إحالة �إرهابيني على الق�ضاء املخت�ص.

بريوت

�أوقفت دوري��ات من اجلي�ش ،بتواريخ
 10-9-2و ،2016/12/11ويف مناطق حارة
ال�شياح ،الغبريي� ،شاتيال وبئر
حريك،
ّ
ح�سن ،املواطنني :هادي منري �سويدان،
علي ح�سني �شم�ص ،خ�ضر علي �شم�ص،
خ��ال��د عمر ف���ادي النابل�سي� ،أحمد
ح�سام عطوي ،حممد م�صطفى عي�سى،
وديع �سعد الله ال�شيخ علي� ،أن�س خالد
اخل��وج��ه ،حنا ج���وزف �أب���و زي���د ،علي
عبا�س جعفر ،يعرب عبدالله العي�سى،
ح�سن علي م�شيك ،حميي الدين ب�شري
الزين ،علي رفعت مبارك وحممد ح�سني
املقداد ،لإقدامهم على �إطالق النار من
�أ�سلحة حربية يف �أوقات �سابقة .وقد مت
املخت�ص
ت�سليم املوقوفني �إىل املرجع
ّ
لإجراء الالزم.

�إحالة �إرهابيني على الق�ضاء

�أع��ل��ن��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش يف بيانني
�أ�صدرتهما بتاريخي  3وّ � ،2016/12/7أن
مديرية املخابرات �أحالت على الق�ضاء
املخت�ص ال�سوريني �أحمد طراد احلماده
و�أح��م��د عبد ال����رزاق جا�سم املحمد،
النتمائهما �إىل تنظيم «داع�����ش»
الإرهابي ،وم�شاركتهما يف الهجوم على
مراكز اجلي�ش يف عر�سال ،وامل�شاركة
بتنفيذ عمليات قتل وذبح بحق ع�شرات
املدنيني ال�سوريني يف �سوريا.
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يف �إط��ار مالحقة الإرهابيني ،دهمت
قوة من مديرية املخابرات يف بلدة جمدل
ّ
عنجر ( ،)2016/11/30منزل املدعو عمر
خ��روب املتّ هم بت�أمني �أ�سلحة
ح�سن
ّ
ومتفجرات مل�صلحة �شقيقه الفار ر�ضوان
ّ
املنتمي �إىل تنظيم كتائب عبدالله

ع���زام ،وامل��تّ ��ه��م الرئي�س بتنفيذ عدة
ّ
الطيونة بتاريخ
تفجريات �آخرها تفجري
ّ
 2014/6/20وتفجري �ضهر البيدر بتاريخ
 .2014/6/23وقد متّ توقيف املدعو عمر
و�ضبطت يف داخل منزله كمية كبرية
ً
م�ضادا
و�صاروخا
واملتفجرات
من الذخائر
ً
ّ
للطائرات.
متّ ت�سليم املوقوف مع امل�ضبوطات �إىل
املرجع املخت�ص وبو�شر التحقيق.
قوة من اجلي�ش (فجر
كذلك ،دهمت ّ
 )2016/12/8منزل املواطن وليد كامل
ع�ّل�اّ م يف منطقة ال��ه��رم��ل ،املطلوب
لإقدامه على �إط�لاق النار خالل العام
والت�سبب مبقتل �أحد عنا�صر قوى
2009
ّ
الأمن الداخلي.
وقد �ضبطت داخل املنزل بندقية حربية
وم�سد ً�سا ،ونحو
ن��وع كال�شنكوف
ّ
 2000طلقة من الذخائر اخلفيفة ،و200
كلغ من ح�شي�شة الكيف ،و 11كلغ

ً
املخدرة،
ظرفا من املواد
خم� ّ�درات ،و250
ّ
املخدرات
كما �ضبطت �آالت لت�صنيع
ّ
وتو�ضيبها ،بالإ�ضافة �إىل  14كامريا
وكمية من الأجهزة الال�سلكية
مراقبة
ّ
املتنوعة .كذلك
والأعتدة الع�سكرية
ّ
�شخ�صا �سور ًيا كان موجو ًدا يف
�أوقفت
ً
املنزل من دون بطاقة الهوية ال�شخ�صية.

ال�شمال

بتاريخ � ،2016/12/2أوقفت دوري��ة من
ّ
حملة دي��ر ع��م��ار ،املواطن
اجلي�ش يف
حممد في�صل عبدالله املطلوب لإقدامه
�سالح حربي يف
على �إط�لاق النار من
ٍ
والت�سبب مبقتل مواطن
وق��ت �سابق،
ّ
و�إ�صابة �آخرين .وقد �ضبطت القوة بحوزته

كمية كبرية من ح�شي�شة الكيف.
ّ
ّ
قوة
ويف حملة بحنني – املنية� ،أوقفت ّ
�أخرى ( )2016/12/6املواطن ب�سام حممد
ط��ه ،و�ضبطت بحوزته �أ�سلحة حربية
وكمية من الذخائر اخلفيفة والأعتدة
ّ
ّ
الع�سكرية .كما �أوق��ف��ت يف حملة
البداوي املواطن ابراهيم
وادي النحلة – ّ
�أحمد عبيد ،و�ضبطت بحوزته بندقية
حربية نوع كال�شنكوف وم�سد�سني
ورمانتني يدويتني وكمية من
حربيني ّ
الذخائر اخلفيفة والأعتدة الع�سكرية
املتنوعة ،بالإ�ضافة �إىل كمية من
ّ
ح�شي�شة الكيف ووثائق عائدة ل�سوريني
وفل�سطينني.
ويف � ،2016/12/10أوقفت دوري��ة تابعة
حمود
للجي�ش املواطن يحيى ابراهيم ّ
م��ن دي��ر ع��م��ار ،لإق��دام��ه على �إل��ق��اء
متفجرات باتحّ اه مركز تابع للجي�ش
ّ
خالل العام .2013

توقيفات وم�ضبوطات

نتيجة التدابري الأمنية املتوا�صلة يف
خمتلف املناطق� ،أوقفت وحدات اجلي�ش
(بيان قيادة اجلي�ش – مديرية التوجيه
�شخ�صا من
يف  ،)2016/12/5نحو 2512
ً
جن�سيات خمتلفة ،لتو ّرط بع�ضهم يف
جرائم �إرهابية و�إطالق نار واعتداء على
باملخدرات والقيام
مواطنني ،واالجت��ار
ّ
ب�أعمال �سرقة وتهريب وحيازة �أ�سلحة
وممنوعات ،وارتكاب بع�ضهم الآخر
خمالفات عديدة ،ت�شمل التجوال داخل
الأرا���ض��ي اللبنانية م��ن دون �إق��ام��ات
�شرعية ،وقيادة �سيارات ود ّراج��ات نارية
من دون �أوراق قانونية.
وق��د �شملت امل�ضبوطات  35بندقية
م�سد�سا ،و 23قنبلة يدوية ،و9
حربية ،و31
ً
وكمية من الذخائر
قذائف �صاروخية،
ّ
واملتفجرات ،بالإ�ضافة �إىل 208
اخلفيفة
ّ
�سيارات ،و 12مركب �صيد ،و 136د ّراجة
املخدرات والأجهزة
وكمية من
نارية،
ّ
ّ
الإلكرتونية.
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ور�شة عمل
�إعداد:
معو�ض بومارون
با�سكال ّ
مهماتهاّ ،نفذت مديرية القانون الدويل الإن�ساين
يف �سياق ّ
وحقوق الإن�سان ،وبالتن�سيق مع مديرية التعليم ،ور�شة عمل
حول «ا�ستخدام القوة خالل عمليات تطبيق القانون».

تنفيذ خطة العمل

�أقيمت الور�شة يف كلية ف�ؤاد �شهاب
للقيادة والأرك�����ان ب�ين  28ت�شرين
الثاين و 2كانون الأول املا�ضي ،وحا�ضر
فيها فريق مد ّربني من اللجنة الدولية

ور�شة عمل مع اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر
عن «ا�ستخدام القوة خالل
عمليات تطبيق القانون»

لل�صليب الأحمر
ب�إ�شراف ال�سيد �أحمد زكريا (املندوب
ّ
امل�سلحة-
الإقليمي ّللجنة لدى القوات
لبنان) ،بالإ�ضافة �إىل امل�ست�شار حممد
�أم�ين املهدي (وزي��ر العدالة االنتقالية

الأ�سبق يف م�صر) ،واملقدم غرانت دافي�س
(م�ست�شار قانوين يف اجلي�ش الربيطاين)،
وال�سيدين ب��ري��ان مكوين ودانييل
�أغ��وب (من ق�سم احلماية يف اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر – جنيف).
�أت��ت ه��ذه الور�شة التي تابعها عدد
من �ضباط اجلي�ش اللبناين العاملني
يف ه��ذا امل��ج��ال ،يف �إط��ار تنفيذ خطة
بالتعرف �إىل
عمل املديرية ،التي تق�ضي
ّ
القانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل
حل��ق��وق الإن�����س��ان ،وق��واع��د ا�ستعمال
القوة يف خمتلف حاالت العنف ،كما
� ّأن املديرية ت�سعى من جهة �أخرى �إىل
تعزيز اخل�برات امل��وج��ودة ل��دى ال�ضباط
امل�شاركني يف التعامل م��ع احل��االت
التي تواجههم� ،سواء خالل النزاعات
ّ
امل�سلحة الدولية وغ�ير الدولية �أو يف
عمليات حفظ الأمن.
يف نهاية الور�شة �ألقى العميد الركن
علي مكي قائد كلية ف ��ؤاد �شهاب
�شدد فيها
للقيادة والأرك��ان ،كلمة ّ
على �أهمية التدريب على القانون
امل�ستمر يف
ال��دويل الإن�ساين والتعاون
ّ
هذا املجال مع اللجنة الدولية لل�صليب
دروع��ا تذكارية با�سم
الأحمر ،وق� ّ�دم
ً
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي.

حفل التخريج

خ�لال حفل التخريج ال��ذي �أقيم يف
فندق كراون بالزاّ ،
�سلمت نائبة رئي�س
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ب��ع��ث��ة ال�صليب الأح��م��ر
ال���دويل يف لبنان ال�سيدة
بيانكا ناتيفل ال�ضباط
امل�����ش��ارك�ين �إف����ادات ،ثم
�ألقت كلمة عبرّ ت فيها
ع��ن ���س��روره��ا بالتجاوب
ال������ذي ي���ب���دي���ه اجل��ي�����ش
اللبناين يف �سياق التن�سيق
وال��ت��ع��اون الل��ت��زام املعايري
الإن�سانية الدولية ،كما
ّنوهت بالتدريب امل�ستمر يف اجلي�ش يف
جمال القانون الدويل الإن�ساين وحقوق
الإن�سان.
�ألقى بعدها العميد الركن اليا�س
�أبو جودة مدير القانون ال��دويل وحقوق
ت�ضمنت �إجن���ازات
الإن�����س��ان كلمة
ّ
املديرية بالتعاون مع اللجنة الدولية
أهمها:
لل�صليب الأحمر يف العام  ،2016و� ّ
تنظيم دورة مدرب قانون دويل �إن�ساين،
ال�صحية يف �أماكن
و�أخرى حول الرعاية
ّ
االحتجاز ،وثالثة تدريبية حول متارين
يف جمال �إدارة اجلثث يف البحر ،وحما�ضرة
املطبقة
حول الأطر القانونية املتعددة
ّ
يف الظروف املختلفة للعنف ،و�أخ��رى
املتفجرة يف
ح��ول ا�ستعمال الأ�سلحة
ّ
الأماكن امل�أهولة وو�ضع �إر�شادات عامة
حولها ،وور�شة عمل حول ا�ستخدام القوة

خالل عمليات تطبيق القانون.
كما متّ �إن�شاء جلنة لتطوير مراجع
ّ
املتعلقة بالقانون
ومناهج التعليم
الدويل الإن�ساين ،مع ا�ستحداث وظيفة
م�ست�شار قانون دويل �إن�ساين ،وو�ضع

ت�صرف دائمة
تعليمات
ّ
ح��ول الإج����راءات الواجب
اتّ خاذها يف حالة �إ�ضراب
ال�����س��ج��ن��اء امل��دن��ي�ين عن
الطعام.
يف اخلتام �شكر العميد
الركن �أب��و ج��ودة اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر
على جهودها يف م�ساعدة
اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين على
تطوير مفاهيمه يف ال��ق��ان��ون ال��دويل
الإن�ساين وحقوق الإن�سان وتعزيزها،
امل�ستمر يف هذا
م�شد ًدا على التعاون
ّ
ّ
املجال من �أجل تر�سيخ املبادئ الإن�سانية
التي ت�ؤمن بها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
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ور�شة عمل
�إعداد:
معو�ض بومارون
با�سكال ّ
�أقام املركز اللبناين للأعمال املتع ّلقة بالألغام بالتعاون مع مركز جنيف الدويل
لأن�شطة �إزالة الألغام للأغرا�ض الإن�سانية  ،GICHDور�شة عمل بعنوان «تعبئة
املوارد لربنامج التعاون الإقليمي العربي للأعمال املتع ّلقة بالألغام» ،وذلك يف فندق
 – Lancaster Tamarاحلازمية.

�إزالة الألغام لأغرا�ض �إن�سانية
نقا�ش حول تعبئة املوارد وحتقيقها
االفتتاح

�شاركت يف الور�شة فرق عمل خمت�صة
م��ن  10ب��ل��دان عربية ه��ي �إ�ضافة �إىل
لبنان :ال�����س��ودان ،ال��ع��راق ،موريتانيا،
ليبيا ،م�صر ،فل�سطني ،اليمن ،الأردن،
ّ
واملنظمات املحلية MMCS
وال�صومال،
و LAMINDAو PODوبع�ض املدعوين.
افتتحت الور�شة ،بكلمة ترحيبية
لرئي�س املركز اللبناين العميد الركن
للمقدم الركن
�إيلي نا�صيف و�أخ��رى
ّ
�أحمد اللبابيدي .بعدها عر�ضت ال�سيدة
رنا اليا�س الأهداف والربنامج.
�شملت عناوين اليوم الأول تعبئة املوارد
و�أهميتها ،ووقائع التجارب الناجحة يف
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ٍ
كل من م�صر واليمن والأردن،
وهيكلية ن���زع الأل���غ���ام مع
تركيز على ال�سياق العاملي
واالجتاهات يف هذا املجال.

يوميات الور�شة

يف ال��ي��وم ال��ث��اين ع��وجل��ت موا�ضيع
تعبئة امل�����وارد وحت��ق��ي��ق��ه��ا ،وم�����ص��ادر
املعلومات كاالح�صاءات وال�سجلاّ ت
التلوث
والتقارير والبيانات املتوافرة حول
ّ
والعمليات وال�ضحايا ،وكذلك حتديد
االحتياجات و�أهمية قطاع التخطيط
اال�سرتاتيجي وعالقته بتعبئة امل��وارد
وح��اج��ات ال�سلطة الوطنية والقطاع

منها.
ا�ستمر النقا�ش حول حتقيق تعبئة
وقد
ّ
امل���وارد ،يف اليوم الثالث ،حيث عر�ض
كل بلد م�شارك خططه امل�ستقبلية،
مع متابعة ن�شاطاته وتخطيط العمل
على �صعيد الدولة ...ويف نهاية الور�شة
متّ ت�سليم �شهادات للم�شاركني ،و�أقيم
حفل كوكتيل.

جوائز
وتكرمي

�إعداد:
نينا عقل خليل

تكرمي الوحدات امل�ص ّنفة
يف املراكز الأوىل على
�صعيد التوجيه املعنوي
�أق��ي��م يف ن���ادي ال��رت��ب��اء امل��رك��زي –
الفيا�ضية ،احتفال تكرميي للوحدات
املنت�شرة والثابتة ال��ف��ائ��زة يف اختبار
التقييم على �صعيد التوجيه والإع��داد
املعنوي ،وذلك ،يف ح�ضور مدير التوجيه
اً
ممثل قائد اجلي�ش
العميد علي قان�صو
ال��ع��م��اد ج���ان ق��ه��وج��ي ،و���ض��ب��اط من
ّ
وممثلني عن الوحدات والقطع
املديرية
الع�سكرية.
وقد ّ
حل لواء احلر�س اجلمهوري يف املرتبة
املدفعية الأول يف املرتبة
الأوىل ،وف��وج
ّ
الثانية ول��واء امل�شاة الثامن يف املرتبة
الثالثة ،على �صعيد الوحدات املنت�شرة.
� ّأما على �صعيد الوحدات الثابتة ،ففازت
الطبابة الع�سكرية باملرتبة الأوىل،
القوات البحرية يف املرتبة الثانية،
تلتها ّ
والقوات اجلوية يف املرتبة الثالثة.
ّ
ّ
قدم رئي�س جلنة
يف
م�ستهل االحتفال ّ
تقييم الوحدات على �صعيد التوجيه
والإع��داد املعنوي العميد الركن عالء
الدين ناجي� ،إيجازًا عر�ض فيه الأ�س�س
التي اتّ بعت يف التقييم الذي �أجرته مديرية
التوجيه .وق��ال � ّإن «عملية التقييم
ً
�شريفا بني الوحدات،
�أظهرت تناف�سً ا
ّ
كل وحدة �أف�ضل ما لديها
قدمت
حيث َّ
لإعطاء ال�صورة ال�صحيحة وال�صادقة عن
مدى اهتمام �ضباط التوجيه فيها مبادة
التوجيه املعنوي».

كلمة مدير التوجيه

�ألقى العميد علي قان�صو كلمة العماد
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ق��ائ��د اجل��ي�����ش يف
امل��ن��ا���س��ب��ة ،وج��اء
فيها:
«يف ل���ق���ائ���ن���ا
عاما
نتوج
ً
اليومّ ،
�م��ا ب��ال��زرع
م��ف��ع� ً
انكبت
واحل�صاد،
ّ
خ�لال��ه م��دي��ري��ة
ال��ت��وج��ي��ه و���س��ائ��ر
وح����دات اجلي�ش
ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق
ّ
خ��ط��ة ال��ت��وج��ي��ه
والإع����داد املعنوي
ب��ت��ف��ا���ص��ي��ل��ه��ا،
جنبا �إىل جنب،
ً
م��ع متابعة هذه
املهمات
الوحدات
ّ
ال����ع����م��ل�ان����ي����ة
وال����ت����دري����ب����ي����ة
امل��وك��ل��ة �إليها،
وهذا ما ا�ستوجب
تلم�سناها
منكم بذل جهود م�ضاعفةّ ،
ٍ
ب�شكل وا�ضح من خالل متابعتكم
ّ
بكل جد ّية واهتمام،
تنفيذ اخلطة
كما م��ن خ�لال النتائج النهائية
وم�شجعة
للتقييم ،التي جاءت مر�ضية
ّ
على وجه العموم».
و�أ�ضاف« :احلرب �صراع �إرادات كما
قيل ،والغلبة فيها للأقوى ،وهذا ال ينفي
بطبيعة احل��ال ال��دور الأ�سا�سي للعديد
وال�سالح والعتاد وم�ستوى التدريب يف

أهمية الإرادة يف
�صنع الن�صر � ،مّإنا ي� ّ
ؤكد � ّ
ح�شد الطاقات والقدرات وتوجيهها نحو
احلد الأق�صى.
املكان املنا�سب �إىل
ّ
والإرادة هذه ،لي�ست كيا ًنا م�ستقلاً
بذاته ،بل هي مزيج من عوامل عديدة
مقدمها الروح املعنو ّية التي تن�ش�أ يف
يف
ّ
الأ�صل من �إميان اجلندي بر�سالته ،لتنمو
يف ظ� ّ�ل قيم ال��والء واالل��ت��زام واملناقبية
تتح�صن باملعرفة والوعي
واالن�ضباط ،ثم
ّ
ؤولية.
وامل�س� ّ

� ّإن لنا يف جتربة م� ّؤ�س�ستنا الع�سكرية
خري مثال على ذلك� ،إذ ا�ستطاعت هذه
امل� ّؤ�س�سة �أن حتافظ على متا�سكها
مرت بها البالد،
يف �أ�صعب املحن التي ّ
و�أن ت����ؤدي مب��ا لديها م��ن �إمكانات
متوا�ضعة ،دورها يف الدفاع عن الوطن
�ضد االع��ت��داءات الإ�سرائيلية ،كما
ّ
يف حمايته م��ن امل��وج��ات الإره��اب��ي��ة
التكفريية التي حاولت اخرتاق احلدود
اللبنانية خالل ال�سنوات الفائتة ،ما

��ك���ل حم� ّ
��ط
����ش� ّ
تقدير اللبنانيني
و�إعجاب املجتمع
ال�������دويل ب��ح��ي��ث
بادرت بع�ض الدول
ال�����ص��دي��ق��ة �إىل
تقدمي امل�ساعدات
ال���ع�������س���ك���ري���ة
ل��ل��ج��ي�����ش ع��ل��ى
�أك�������ث������ر م���ن
�صعيد».
اً
التطور التكنولوجي
قائلّ �« :إن
وتابع
ّ
الهائل يف جمايل التوا�صل والإعالم� ،إىل
التحديات اخلطرية التي �شهدها
جانب
ّ
لبنان خالل املرحلة ال�سابقة ،قد حتّ ما
امل�ضي ُق ُد ًما بتفعيل
على قيادة اجلي�ش
ّ
�إدارة التوجيه املعنوي على ال�صعيدين
الوطني والع�سكري ،بهدف تعزيز وعي
الع�سكريني من جهة ،و�إقامة املزيد من
ج�سور التّ وا�صل مع املواطنني من جهة
�أخرى.

�أذكر هنا على �سبيل املثال :تو�سيع
دائرة التعاون بني مديرية التوجيه وو�سائل
الإع�ل�ام واجلامعات الوطنية ،تطوير
موقع اجلي�ش على �شبكة الإنرتنت،
تقنيات النقل املبا�شر� ،إن�شاء فرع
ت�أمني
ّ
التوا�صل االجتماعي ،وح�ساب خا�ص
باجلي�ش على موقع تويرت و�صفحة على
الفي�سبوك ،بالإ�ضافة �إىل التطبيق
الإلكرتوين .»LAF Shield
ختاما ،با�سم قائد اجلي�ش العماد
ً
أتوجه �إليكم بخال�ص
جان قهوجيّ � ،
ٍ
التقدير ،على ما بذلتموه من جهد طوال
أتوجه بالتهنئة �إىل
هذه ال�سنة ،كما � ّ
قادة الوحدات الفائزة يف اختبار تقييم
التوجيه املعنوي ،متمنّ ًيا للوحدات
الأخرى الفوز يف املراحل املقبلة.
ويف اخلتام ،ق� َّ�دم العميد قان�صو درع
ال��ت��وج��ي��ه ب��ا���س��م ق��ائ��د اجل��ي�����ش ل��ق��ادة
ال��وح��دات امل�صنّ فة ،ث� ّ�م �شرب اجلميع
نخب اجلي�ش والوطن يف حفل كوكتيل
�أقيم للمنا�سبة.
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�أعياد
ومنا�سبات

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

�أجواء ميالدية يف ثكنة �أبلح
مببادرة من ال�سيدة
كارولني معلوف
مبنا�سبة الأعياد املجيدة ،نظمت ال�سيدة
كارولني معلوف �سعاده ،احتفا ًال ميالد ًيا
ترفيه ًيا لأطفال عنا�صر اجلي�ش يف اخلدمة
الفعلية املنت�شرين يف منطقة البقاع ،وذلك يف
ثكنة اليا�س �أبو �سليمان � -أبلح.
ح�ضر االحتفال قائد منطقة البقاع
العميد الركن خالد طربني ،عدد كبري
من �ضباط منطقة البقاع� ،إىل �أع�ضاء
اللجنة املن�سقة وذوي الأطفال.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين� ،ألقى
الإع�ل�ام���ي ط���وين �أب����و ن��ع��وم كلمة
ترحيبية ،تلتها كلمة ال�سيدة معلوف
التي لفتت �إىل الأج���واء املريحة التي
رافقت الأعياد هذا العام و�أ�شادت ب�سهر
اجلي�ش على الأم��ن .واعتربت معلوف
�أن �أبناء الع�سكريني هم مبثابة �أفراد
قائدا
يف عائلتها ،متمنية للم�ؤ�س�سة
ً
ً
و�ضباطا و�أفرا ًدا �أعيا ًدا مباركة ،وللوطن
الأمن وال�سالم.
يف اخلتام� ،شكر قائد املنطقة العميد
الركن طربني ال�سيدة معلوف على
درع��ا با�سمه
بادرتها الطيبة وق� ّ�دم لها ً
درعا
قدم ً
وبا�سم �ضباط املنطقة ،كما ّ
اً
مماثل وكتاب �شكر ملدير م�ؤ�س�سة
«�سي �سويت» ال�سيد �سيزار معلوف.
تخلل االح��ت��ف��ال ع��ر���ض مل�سرحية
قدمتها فرقة  ،SARAH KIDSو ّزعت
ّ
بعدها الهدايا حلواىل  900طفل من �أبناء
الع�سكريني ،راوح���ت �أع��م��اره��م بني
ال�سنة والع�شر �سنوات ،و�سط فرحة عارمة
�شعر بها ال�صغار كما الكبار.
188
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وقفة وفاء
�إعداد:
ليال �صقر الفحل
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممث ً
ال بالعميد الركن م�صطفى
املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري �إىل
م�سلماين ،دعت م� ّؤ�س�سة
ّ
معر�ض تراثي وحريف من تنظيم عائالت الع�سكريني ال�شهداء� .أقيم املعر�ض
وت�ضمن
املجمع الثقايف والريا�ضي للبلدة،
بالتعاون مع بلد ّية ال�شياح يف
ّ
ّ
ر�سما على
�ألب�سة ن�سائية ووالد ّية ،لوحات فن ّية� ،ألعا ًبا وهدايا ،مونة،
ً
من�سقة ومز ّينة.
الزجاج� ،أك�س�سوارات للهواتف اخللو ّية� ،صواين ميالد ّية ّ

معر�ض عائالت �شهداء اجلي�ش:
تراثيات وحرفيات
املجمع الثقايف
يف
ّ
والريا�ضي  -ال�شياح
االفتتاح وكلمة القيادة

ح�ضر االفتتاح رئي�س بلدية
ال�شياح -عني الرمانة �إدمون
غ��اري��و���س و�أع�����ض��اء املجل�س
ال��ب��ل��دي ،رئي�سة م� ّؤ�س�سة
ال�شهيد �صبحي ال��ع��اق��وري
ال�����س��ي��دة ل��ي��ا ال��ع��اق��وري مع
�أع�ضاء امل� ّؤ�س�سة� ،إ�ضافة �إىل
عائالت �شهداء اجلي�ش وعدد
املدعوين.
من
ّ
ب��ع��د ال��ن�����ش��ي��د ال��وط��ن��ي
ال�سيدة
اللبناين ،افتتحت
ّ
ن��دي��ن �صموئيل �شلهوب
رحبت فيها
احلفل بكلمة ّ
ث��م �أل��ق��ى ممثل
باحل�ضورّ ،
قائد اجلي�ش العميد الركن
م�صطفى م�سلماين كلمة
ال��ق��ي��ادة ،ف��ق��ال :ن�ستعيد
و�إياكم اليوم الوفاء ل�شهدائنا
الأب���رار الذين رووا بدمائهم
ال��زك��ي��ة ���ش��ج��رة ال�����س��ي��ادة
ّ
واال����س���ت���ق�ل�ال وال��ك��رام��ة
�ددا
الوطنية ،م�ؤكدين جم� ً
الوفاء لأفراد عائالتهم الذين
ن��رى يف وجوههم ظ��ل وج��وه
ه�ؤالء الأبطال ،ويف عيونهم
ب��ري��ق الت�ضحية ون��ك��ران
ال��ذات على مذبح الواجب
الوطني املقد�س.
و�أ�ضاف� :إن مبادرتكم �إىل
تكرمي عائالت ال�شهداء،
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التم�سك بالرتاث
من باب
ّ
الأ���ص��ي��ل لل�شعب اللبناين
املميزة
و�إجن��ازات��ه و�إبداعاته
ّ
يف خمتلف ميادين احلياة،
ت�ضفي على هذا اللقاء �أبعا ًدا
وطنية �سامية ،فال�شهداء
ب��ال��ن�����س��ب��ة �إىل اجل��ي�����ش،
ه���م اجل�����زء الأغ����ل����ى من
�إرث���ه الع�سكري والوطني،
والتم�سك بهذا الإرث يعني
ّ
التم�سك ب��أم��ان��ة الأج���داد
ّ
والآب��اء ،وجميع الذين بذلوا
و�ضحوا يف �سبيل لبنان ،ليبقى
ّ
كما �أرادوه ونريده نحن اليوم،

ًّ
م�ستقال ...ويف
ح��را
�سيدا
ً
ًّ
حيا العميد
ختام الكلمةّ ،
الركن م�سلماين عائالت
الع�سكريني ال�شهداء ،كما
�شكر م�ؤ�س�سة املقدم ال�شهيد
�صبحي العاقوري ،واملجل�س
البلدي ملنطقة ال�شياح ،وكل
من �ساهم يف تنظيم املعر�ض
و�إجن��اح��ه .ث� ّ�م ق� ّ�دم كتا َبي
ال�سيد
�شكر �إىل كل من
ّ
وال�سيدة ليا
�إدم��ون غاريو�س
ّ
قدمت بدورها
العاقوري التي ّ
لل�سيد
ال���درع ال��ت��ذك��اري��ة
ّ
غاريو�س تقدي ًرا لعطاءاته.

املدعوون
ان�ضم
ويف اخلتام
ّ
ّ
�إىل حفل كوكتيل �أقامته
امل� ّؤ�س�سة يف املنا�سبة.

جبني امللك

ّ
تخلل حفل االفتتاح ق�صيدة
م���ؤث��رة للمحامي ال�شاعر
م�����ارون امل���اح���ويل ب��ع��ن��وان
«جبني امللك»:
ّ
عينيي
قال يا � ّإمي ...نور
ّ
بي َع
ْمطقطق َع كلمة ّ
�شفايف
��ك�ِّبرِ
�إم�����ش��ي َم���ع���وْ ...وي
رِّ
كتايف

َم سِّ� ح ِ
وجو دموع �إيد ّيي
ب ّ
�شوي
رفيقي �أنا باملدر�سة ْمن ّ
بالفي
ناطر معي
ّ
بيي �أنا ما ّ
طل...
بيو �إجاّ ...
ّ
ِ
ِب��ك � ِي��ت وق���ال���تَّ :
حقك
عليي
ّ
ِحبك ّ
فل
لو ما يا �إبني َه ْل ب َّ
ّ
املحتل
َت يقاتل
ّ
بي�ضل
ما يف َحدا باملدر�سة
بيي...
وما يف حدا بيقول يا ّ
بيك يا �إبني ...ع�سكري
َّ
ومغوار
َ
جبينو َم���ل���ك ...مهما
ال ِرتَب ِ
كربو
خيالو معو واملوت تاج الغار
وين ما م�شي بيحمل معو
َقربو
ِ
ُ�ص َّوان كفّ وَ ...ع ْم ب َِ�شرقط
نار
ِ
و�سيفو َوقت ...ما بيتعب وال
َ
نهار
ق�شاط ال��ب��ارودي� ...سحبة
زنودو
ثبت �أرز هال�شرق بجرودو
ّ
حدود الوطن ...يا جي�شنا
م�ش �إنت
ِ
حدود الوطن لو كنت
ب�آخر مكان َّ
بل�ش حدودو
...
رفاقو ْل َمعوَ ...ت يوعِّينُ
بكري
ّ
َ
ال�ضو ِ
ب ِم ّدا
�إيدو فجِ رَ ...ع ّ
نحا�س ال�سما َبر ِمة َج َر�س
ب�صري
يمِ ��� ُ��س��ك خ��ي��وط ال�شم�س
وي�شدا
ّ
دق اجل َر�س ...تكبري
ْي ّ
ِ
و ِْب َلون و ِّجو حا َرب التكفري:
عيونو ُ
حدا
اخل ُ�ضر� :أرزِة و َت ِلج ّ
احمرت
وكرتة َم ِ�سهرو...
ِّ
جفونو
ِ
َبينَّ َعلم لبنان بعيونو.
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وقفة وفاء
�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة  -ثريا �شطح

«بابا نويل» يف الريزة واحتفاالت يف املناطق
فاج�أ قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي �أبناء
�شهداء اجلي�ش بان�ضمامه �إليهم وم�شاركتهم
فرحة العيد خالل احلفل الذي �أقامته م�ؤ�س�سة
املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري يف الريزة
ّ

يف منا�سبة الأعياد املجيدة.
كذلك ،رعى العماد قهوجي يف العديد من
املناطق احتفاالت تخ ّللها برامج ترفيهية
وتقدمي الهدايا لأوالد ال�شهداء.

طيف ال�شهيد حا�ضر بيننا

ّ
بكل غالٍ ونفي�س .والأمثولة
يف �سبيله
ّ
بادية �أمامنا ،موثقة يف �سجل ال�شهداء،
ّ
م�سطرة بحروف الإباء وا�سرتخا�ص الذات
�أم��ام م�صري اجلموع ،جموع املواطنني
تكون
وجموع املعاين ال�سامية التي
ّ
تاريخ وطننا املجيد على مدى الأجيال».
وتابعّ �« :إن تداعي املواطنني يف كل
بلدة وقرية من م�ساحة الوطن ،كما
اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات االجتماعية
لتكرمي ال�شهداء وعائالتهم ...هو
�أ�سطع دليل على ر�سوخ م�آثر ال�شهداء
يف ال������وج������دان
ال������وط������ن������ي...
وامل�����ؤ�����س���������س����ة
ال���ع�������س���ك���ري���ة
ت ��ؤم��ن �أن ال��وف��اء
ل��ه ��ؤالء الأب��ط��ال،
ال ي��ك��ت��م��ل � اّإل
بالوفاء � ً
أي�ضا لأفراد
عائالتهم الذين
مي��ث��ل��ون ج���ذور

ح�ضر احلفل الذي �أقيم يف قاعة العماد
جنيم – ال��ي�رزة ،ورع���اه ق��ائ��د اجلي�ش
ّ
ممث اًل بالعميد الركن �شربل �أبو خليل،
حمافظ بعلبك – الهرمل الأ�ستاذ ب�شري
خ�ضر وع���دد م��ن �ضباط ق���وات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان� ،إىل �شخ�صيات
ر�سمية واجتماعية .وقد ا�ستمتع احل�ضور
بباقة من الأغ��اين الوطنية والأنا�شيد
قدمها كورال �أطفال �شهداء
امليالدية ّ
اجلي�ش والفنان طوين ن�صري.
كلمة قائد اجلي�ش يف املنا�سبة �ألقاها
العميد الركن �أبو خليل الذي قال:
دائما،
«يقف طيف ال�شهيد �إىل جانبنا ً
بقامة منت�صبة ،ويد مرفوعة ورم��ز ذي
ٍ
معان ودالالت كثرية� .إنه يحيط املكان
ويلوح ب�أعالم البطولة.
ّ
بالعزة واالفتخارّ ،
لكم دع��ان��ا �أن من�سح دم��وع احل��زن
عن العيون ،و�أن نر�سم �شارات الن�صر
فوق اجلبني ونحن نو ّزع اخلطى الواثقة
يف درب الدفاع عن الوطن ،والت�ضحية

�شجرة الت�ضحية و�أغ�صانها وثمارها
الطيبة ،فالأب والأم والأخ��وة والأخوات
وال��زوج��ة والأب��ن��اء ،جميعهم �شركاء
يف العطاء والت�ضحية ،ويف تقا�سم �شرف
ال�شهادة.»...
وختم بالقول« :با�سم قائد اجلي�ش
فردا
أحييكم ً
العماد جان قهوجيّ � ،
أتوجه �إليكم بالتهنئة مبنا�سبة
ً
فردا ،و� ّ
حلول الأع��ي��اد املجيدة ،كما �أتوجه
بخال�ص ال�شكر واالمتنان �إىل م�ؤ�س�سة
املقدم ال�شهيد �صبحي العاقوري على
تنظيم هذا االحتفال ،ونعاهدكم ب�أن
ّ
كل ما ت�صبون
نبقى �إىل جانبكم يف
�إليه من �آم��ال وتطلعات ،و�أن جتدوا
دائما يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية بيتكم
ً
الثاين وخري م�ؤمتن على �إرث �أحبائكم
ال�شهداء».
بعد ذل���ك ،ج��رى ع��ر���ض تقرير عن
الن�شاطات التي ا�ست�ضافت خاللها
اليونيفل �أبناء �شهداء اجلي�ش وم�ؤ�س�سة
املقدم ال�شهيد العاقوري ،والعالقة املميزة
التي جمعت بينهم.
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وقفة وفاء
قدمت قيادة اجلي�ش الدروع
ويف اخلتامّ ،
التقديرية ل�ضباط وح���دات اليونيفل
احلا�ضرين ،وللم�ساهمني يف ر�سم الب�سمة
على وجوه �أبناء ال�شهداء ،ولل�سيدة ليا

العاقوري رئي�سة امل�ؤ�س�سة .وكان لـ«بابا
نويل» دور كبري يف ر�سم بهجة العيد
قدمها للأطفال
من خالل الهدايا التي ّ
ّ
كل منهم على الهدية
الذين ح�صل
التي طلبها.
ثم انتقل اجلميع �إىل حفل كوكتيل
ّ

حيث فاج أ� العماد قهوجي اجلميع،
�صغا ًرا وكبا ًرا ،بح�ضوره الأب��وي العزيز
والغايل وتقا�سم مع �أبنائه� ،أبناء �شهداء
الوطن ال�شرفاء ،بهجة العيد و�أطيب
معا قالب احللوى
ثم قطعوا ً
التمنياتّ ،
والتقطت ال�صور التذكارية.

مطعم اجلبل -الربيج

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثالً بالعميد
الركن زياد ن�صر قائد فوج املدرعات الأول� ،أقامت م�ؤ�س�سة
املقدم ال�شهيد �صبحي العاقوري حفل غداء يف مطعم اجلبل-
الربيج -طريق مار �شربل ،تخلل حفل الغداء تقدمي هدايا لأوالد
ّ
ال�سيدين
لكل من
الع�سكريني ال�شهداء ،وتقدمي ال��دروع
ّ
حبيب وجهاد ّ
�سلوم �أ�صحاب املطعم املذكور ،وامل�ساهمني يف
الن�شاط.

بلدة غادير-جونية

�أطفال بلدة غادير –جونية حيث كان يقيم املقدم ال�شهيد ،كانت لهم ح�صة يف ن�شاطات
امل�ؤ�س�سة التي ّلبت دعوة كاهن البلدة ،و�أقامت حفلة ترفيهية على م�سرح ال�سيتيه -جونيه
قدمت خاللها الهدايا للأطفال.
ّ

�أوالد املجوقل يحتفلون بالعيد

احتفل الفوج املجوقل بالأعياد مع عائالت ع�سكرييه
ال�شهداء ،يف ح�ضور الفنان مار�سيل املدور الذي �شارك يف
تقدمي الهدايا للأوالد و�سط فرح عارم.
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دير الأحمر

ّ
قدمت م�ؤ�س�سة املقدم ال�شهيد
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ويف ح�ضور
ممثل عنهّ ،
�صبحي العاقوري الهدايا لأطفال مدر�سة راهبات العائلة املقد�سة املارونية – دير الأحمر ،وذلك
خالل حفل للطالب وعائالتهم.

حديقة البوار

املقدم ال�شهيد �صبحي العاقوري حفلة ترفيهية يف
تلبية لدعوة بلدية البوار �أقامت م�ؤ�س�سة
ّ
املق ّدم ال�شهيد ّ
حديقة ّ
تخللها توزيع الهدايا على �أطفال البلدة املذكورة.

قيادة الكتيبة االيطالية

دع���ت م��ؤ���س�����س��ة ال�شهيد
ول��دا من
العاقوري خم�سني
ً
�أوالد الع�سكريني ال�شهداء،
ال��ذي��ن ت���راوح �أع��م��اره��م ما
بني  14و� 18سنة ،لتم�ضية يوم
ترفيهي يف قيادة الكتيبة
الإي��ط��ال��ي��ة العاملة �ضمن
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف
لبنان – �شمع ،وذلك يف ح�ضور
قائد القطاع الغربي يف قوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان.

بزمار
خيمة ميالدية يف ّ

يف خيمة ميالدية و�سط
�ساحة ب��زم��ار ،ا�ستمتع
ال���ع�������ش���رات م���ن �أوالد
الع�سكريني يف اخلدمة
الفعلية ب���أج��واء العيد
على مدى يومني متتالني،
وذلك مببادرة من رئي�س
ب��ل��دي��ة ب���زم���ار ال�����س��ي��د
جوزيف �سعادة.
و�إىل الن�شاطات الفنية التي تخللت اليومني ،نال الأوالد امل�شاركون ن�صيبهم من الهدايا
وحلويات العيد.
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قانون دويل
�إن�ساين

�إعداد� :أحمد زكريا
املندوب الإقليمي للجنة الدولية لل�صليب الأحمر لدى
القوات امل�س ّلحة  -لبنان

بعيدا من القانونية� ،سنعود يف هذا املقال �إىل حمطات يف التاريخ الع�سكري ،ونتوقف عند �أحداث
ً
ت�صرف خاللها قادة احرتموا الإن�سانية باحرتامهم لقواعد �سري
ومعارك حربية ،لن�ستعر�ض كيف ّ
ت�صرف �آخرون �أهملوها ،ففقدوا بذلك احرتام التاريخ والب�شرية.
العمليات العدائية ،وكيف ّ
مر الع�صور جند قادة ثبتوا �أقدامهم بني �صفوف الفر�سان والنبالء ،كما جند �آخرين اختاروا
فعلى ّ
ب�أفعالهمّ � ،إما عن عمد �أو عن �إهمال� ،أن ينتقلوا �إىل �صفوف القتلة وال�سفاحني.
أبدا �أنه «مقاتل ولي�س قاتلاً ».
دائما و� ً
على كل جندى حتت العلم �أن يتذكر ً

اجلندي مقاتل ولي�س قاتل
الأعراف احلربية يف الأزمنة الغابرة

حتى يف الأزمنة القدمية كانت احلرب
ت�شن مبا يتفق واملمار�سات واالتفاقيات
ّ
ال��ت��ي حت�ترم االع��ت��ب��ارات الإن�سانية
حلماية امل�شاركني فيها .ورغ��م �أن
تلك الأع��راف قد مت تبنيها ب�شكل
رئي�س لأغرا�ض عملية �أو تكتيكية
�أو اقت�صادية ،ف�إن الآث��ار الناجتة عنها
كانت �إن�سانية وحميدة .على �سبيل
املثال ،ف�إن حظر ت�سميم الآبار هو �أحد
�سائدا
الأع��راف القدمية ج� ً�دا ،وك��ان
ً
يف القانون الأفريقي التقليدي .كانت
تلك ال��ق��اع��دة عملية وتفيد طريف
النزاع ,فقد حتتاج �أنت نف�سك �إىل املاء
يف يوم من الأي��ام .وعلى نحو مماثل،
كان حمظو ًرا قتل �أ�سرى احلرب ل�ضمان
توافر العبيد يف امل�ستقبل �أو طلب فدية
�أكرث .هذه الأعراف ،وممار�سات �أخرى
مماثلة ،وج��دت يف ثقافات ومناطق
وح�ضارات متباينة ،تباين �آ�سيا و�أفريقيا
و�أمريكا ما قبل كولومب�س و�أوروبا .ويف
ما يلي �أمثلة �أخرى على ذلك.
ت�ضمنت امللحمة الهندية القدمية
ماهابهاراتا ( 400ق.م ).وقوانني مانو،
ن�صو صً� ا ّ
حظرت قتل العدو الذي ا�ست�سلم،
معينة يف
وح� ّ�رم��ت ا�ستخدام و�سائل
ّ
القتال ،مثل ال�سهام امل�سمومة �أو احلارقة،
ون�صت على حماية ممتلكات العدو

و�أ�سرى احلرب.
����ر ال���دي���ن الإ���س�لام��ى
ك���ذل���ك� ،أق� ّ
املتطلبات الإن�سانية الأ�سا�سية خالل
احل����روب .ف��ق��د و���ض��ع ال��ر���س��ول حممد
قائدا
(�صلعم) ،ال��ذي كان هو نف�سه
ً
ع�سكر ًيا ،قواعد �صارمة لإدارة القتال،
تت�ضمن اح�ت�رام املحاربني املهزومني
والن�ساء والأطفال واملمتلكات .كذلك
ا�شرتط اخلليفة �أبو بكر ( 632ميالدية)
�أول اخللفاء الرا�شدين على قادته � ،اّأل
تلطخ دماء الن�ساء والأطفال وال�شيوخ
انت�صارهم ،و� اّأل يدمروا نخلة و� اّأل يحرقوا
املنازل واحلقول و� اّأل يقطعوا �أي �أ�شجار
مثمرة ،و� اّأل يذبحوا �أي �أ�سراب من الطري
�أو قطعان من املا�شية � ،اّإل ما هو �ضروري
لطعامهم .ويف �أق�صى ال�شرق ت�ضمنت
البو�شيدو ،وه��ي الئحة ال�شرف لفرق
املحاربني يف اليابان يف الع�صور الو�سطى،
قواعد ون�صو�صً ا عديدة الحرتام الإن�سانية
يف �أثناء املعركة.
ويقول فيل�سوف احلرب الربو�سي كارل
فون كالوزفيتز�« :إذا وجدنا �أن الأمم
تدمر املدن
املتح�ضرة ال تقتل �أ�سراها وال ّ
والبلدان ،ف�إن هذا يعود �إىل �أن ذكاءهم
ب�شدة على الطريقة التي يحاربون
ي� ّؤثر
ّ
بها ،و�أن���ه ق��د ّ
علمهم و�سائل �أك�ثر
فاعلية يف ا�ستخدام القوة من الأفعال
الفجة».
الوح�شية
ّ

التنا�سب

اً
مثال على احرتام
يقدم جيم ما�سرتز
ّ
قاعدة التنا�سب .ففي العام  1945كانت
ناجحا على
هجوما
كتيبته قد �أمتت
ً
ً
موقع يدعى «منزل بيد» يف العراق،
و�شوهدت ق��وارب للعدو مت �إنزالها �إىل
القنوات الداخلية القريبة من املوقع.
كانت الكتيبة على و�شك طلب دعم
من املدفعية ،لق�صف القوارب ولكن
القائد ما�سرتز �أم��ر باالنتظار لأن��ه قد
يكون هناك ن�ساء و�أطفال على منت
تلك القوارب .و�سواء كانت القوارب
حتمل الن�ساء والأط��ف��ال �أم ال ،فهي
جنودا للعدو .على
بالت�أكيد حتمل
ً
الرغم من هذا� ،أ�صدر القائد �أوامره بعدم
�إطالق النار ،وت�صرف بطريقة �صحيحة
من الوجهة القانونية .فقد افرت�ض وجود
مدنيني يف تلك القوارب �إ�ضافة �إىل جنود
العدو ،وا�ستخل�ص �أن قتل �أولئك املدنيني
مل ي��ك��ن ليتنا�سب م��ع املك�سب
الع�سكري الذي �سيتحقق بقتل جنود
العدو الذين مل يعودوا ميثلون �أي خطر
ف��وري على وح��دت��ه .لقد ق��ام بتطبيق
مبد�أ التنا�سب.

الأعيان الثقافية

 احلرب العاملية الثانية� :أعطى احللفاء�أث��ن��اء العمليات احلربية التي دارت
يف �إيطاليا ،ت�أكيدات متعددة ب�أنهم
�سوف يحرتمون الكنائ�س وامل�ؤ�س�سات
الدينية ،ب�شرط � اّأل تكون م�ستخدمة
لأغ��را���ض ع�سكرية .و�شملت قائمة
املباين املتمتعة باحلماية دير القدي�س
بنيدكتي القدمي يف مونت كا�سينو،
ال���ذي �أع��ط��ت ال�����س��ف��ارة الأمل��ان��ي��ة يف
الفاتيكان ب��دوره��ا ت��أك��ي��دات ب��أن
ال��ق��وات الأمل��ان��ي��ة ل��ن ت�ستخدمه .ويف
التا�سع والع�شرين من كانون الأول
� ، 1943أ�صدر اجلرنال �إيزنهاور �أم ًرا لكل
القادة الع�سكريني يلفت انتباههم فيه
�إىل �أهمية الآث��ار الثقافية يف �إيطاليا،
ولكن �إذا حتتم املفا�ضلة بني املباين
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قانون دويل
�إن�ساين
و�أرواح اجلند ،ف��إن البقاء للجنود �أوىل
وعلى املباين �أن تذهب .وكانت القوات
الأملانية قد �أدرجت �سل�سلة التالل املقام
عليها الدير يف خطة دفاعاتها ،لكنها
�أعطت تعليماتها ب� اّأل ي�ستخدم الدير
نف�سه لأغرا�ض ع�سكرية .وعلى الرغم
من ذلك اتخذ احللفاء قرا ًرا بق�صف الدير
ني
بالقنابل واملدافع .وكان القرار قد ُب َ
على تقارير ا�ستخبارية خاطئة عن ر�ؤية
مدافع ر�شا�شة وهوائيات وتل�سكوبات
وحتركات لقوات العدو داخ��ل الدير،
�إ�ضافة �إىل افرتا�ض �أن الدير ذو موقع
مثايل لعمل مركز مراقبة ال ميكن
لأي جي�ش �أن يرتدد يف ا�ستخدامه .ويف
اخلام�س ع�شر من �شباط ( )1943متّ
ق�صف الدير بالقنابل واملدفعية ،ما �أ�سفر
عن حتويله �إىل ركام وم�صرع حواىل
 400من الالجئني املدنيني الذين كانوا
يحتمون به ،يف حني مل يقتل �أحد من
اجلي�ش الأملانى.
امل�صدر� :إيه .بي .يف روجرز ،القانون على
�أر�ض املعركة ،مطبعة جامعة مان�ش�سرت
� ،1996صفحات .55-54
 -ح��رب اخلليج :1991 ،ا�ستخدمت
حكومة ال��ع��راق الأع��ي��ان الثقافية
حلماية �أهداف ع�سكرية يحق للخ�صم
مهاجمتها .وكان النموذج التقليدي
لذلك هو و�ضع طائرتني مقاتلتني بجوار
معبد �أور على �أ�سا�س االعتقاد ب�أن قوات
التحالف �سوف حترتم احلماية املكفولة
للأعيان الثقافية ،ومتتنع بالتايل عن
الهجوم على هذه الطائرات.
امل�صدر :تقرير �أمريكي /بريطاين حول
�إدارة حرب اخلليج.
 حرب يوغو�سالفيا ال�سابقة :كانتدوبروفنيك واح���دة م��ن �أج��م��ل امل��دن
املحاطة ب�أ�سوار بالغة الدقة واجلمال يف
تراثيا
موقعا
تعد
�أوروبا� ،إ�ضافة �إىل �أنها ّ
ً
ً
عامليا .ويف ال�ساد�س من كانون الأول
ً
�ُ 1991ضرِبت دوبروفنيك ب�أكرث من
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خم�سمائة �صاروخ ،ما � ّأدى �إىل تدمري
 %45من مبانها القدمية و %10من ق�صر
ريكتور الذي يعود �إىل القرن اخلام�س
ع�شر� ،إ�ضافة �إىل �إ�صابة كني�سة �سانت
�سيفيور ب�أ�ضرار بالغة.
امل�صدر� :إيه .بي .يف روجرز ،القانون على
�أر�ض املعركة ،مطبعة جامعة مان�شت�سر،
� 1996ص.84

امل�صدر� :إم بريي و�إي مايلز يف جرائم
احلرب :ماذا يجب �أن يعرفه اجلمهور� ،آر
جومتان و دي ريف )حم��ررون( ،دبل يو
دبل يو نورتون و�شركا�ؤه ،نيويورك /لندن
�صفحة .132
 حرب اخلليج :1991 ،يف كانون الثاين،فتح العراق �صمامات الزيت يف نهاية
خط النفط باجلزيرة البحرية بالكويت،
�إ�ضافة �إىل نهاية خط ميناء البكر يف
العراق ،ما �أدى �إىل تدفق نفطي هائل يف
اخلليج .ويف �شباط من العام نف�سه قام
بتخريب مئات من �آبار النفط الكويتية

ماليني الأطنان من املواد الكيميائية
املبيدة للأع�شاب على �أدغال فيتنام،
بهدف حرمان قوات الفيتكونغ وجي�ش
فيتنام ال�شمالية من االختباء فيها.
و�أ�سفرت هذه اال�سرتاتيجية عن �إزال��ة
كل �أنواع النبات يف مناطق �شا�سعة من
مقاطعة كواجن تري ويف قطاع عري�ض
من الأر�ض يف مقاطعة تاي نينه غربي
�سايغون .وبعد وقت قليل من انتهاء
�ددا ال
احلرب الفيتنامية ،ات�ضح �أن ع� ً
ي�ستهان به من املحاربني الفيتنامييني
واملدنيني م�صابون ب�سرطانات الغدد
اللمفاوية واجل��ل��د .و�أرج��ع��ت مراكز
عالج املر�ض يف وقت الحق ال�سبب �إىل
ً
�سابقا.
املواد الكيميائية التي متّ ر�شها

و�أ�شعل النار يف �أكرث من خم�سمائة بئر،
ت�سرب يومي هائل لثاين
ما جنم عنه
ّ
�أك�سيد الكربيت و�أك�سيد النرتوز
وث���اين �أك�سيد ال��ك��رب��ون .وت�سببت
�سحب الدخان البالغة الكثافة يف �أن
تعي�ش مدينة الكويت يف ظالم دام�س
ا�ستمر لعدة �أ�سابيع بعد ذلك .وامتدت
�سحب الدخان �إىل الهند وهطلت �أمطار
�سوداء على م�سافة �ستمائة ميل على
تركيا وت�ساقطت ثلوج ���س��وداء على
منطقة جبال الهماليا .وق��د و�صفت
منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم
والثقافة (اليون�سكو) حرائق النفط يف
الكويت ب�أنها �أكرب كارثة بيئية منذ
انفجار مفاعل ت�شرنوبيل.

البيئة الطبيعية

 احلرب الفيتنامية (بني  1965و:)1975قامت طائرات اجلي�ش الأمريكي بر�ش

امل�صدر� :إيه .بي .يف .روجرز ،القانون
على �أر����ض امل��ع��رك��ة ،مطبعة جامعة
مان�شت�سر� ،1996 ،صفحات .121-120

املناطق الآمنة

 احلرب ال�صينية – اليابانية :1937 ،اتفقتكل من ال�صني واليابان على �إقامة
مناطق جلوء للمدنيني يف �شمال ال�صني.
وقد احترُ ِمت هذه املناطق ب�شكل عام.
فعلى �سبيل املثال� ،أُ ْخ ِل َيت يف ت�شرين
الثاين  1937مقاطعة نانتاو من كل
القوات وم�صانع الذخائر ،وغري ذلك من
وع ِّل َمت حدودها
املن�ش�آت الع�سكريةُ ،
بالرايات .وقد جل أ� ما يقارب من ربع
مليون �صيني �إىل هذا املالذ املحمي الذى
�أخلي من كل االهداف الع�سكرية.
امل�صدر :واي �ساندوز� :إقامة مناطق
�آمنة للأ�شخا�ص النازحني داخل بالدهم
الأ�صلية ،اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر،
جنيف .1995
ويف جمهورية الدومينيكان� ،أقيمت
منطقة �آمنة دولية ( )1965يف �سانت
دومنجو خالل قتال ن�شب هناك .ومن
�أجل �إن�شاء هذه املنطقة تعاونت الأطراف
املتحاربة مع كل من الواليات املتحدة
الأمريكية ومنظمة الدول الأمريكية
(.)OAS
امل�صدر :واي �ساندوز� ،إقامة مناطق
�آمنة للأ�شخا�ص النازحني داخل بالدهم
الأ�صلية ،اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر،
جنيف .1995
متكنت اللجنة
 حرب فيتنام:1975 ،ّ
الدولية لل�صليب الأحمر يف العام 1975
من �إقامة منطقة محُ َيدة يف بنوم بنه
بكمبوديا خ�لال املعركة النهائية
احلا�سمة لال�ستيالء على هذه املدينة.
و�س ِمح لنحو �ألفني من الأجانب باللجوء
ُ
�إىل فندق يل بنوم ال��ذي ح��ددت فيه
واحترُ َِمت املنطقة املتفق عليها.
ْ
امل�صدر :واي �ساندوز� ،إقامة مناطق �آمنة
للأ�شخا�ص النازحني يف �أوطانهم الأ�صلية،
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،جنيف

.1995

الأ�شغال الهند�سية واملن�ش�آت احليوية
املحتوية على قوى خطرة

 حرب فيتنام :1972 ،خططت الوالياتامل��ت��ح��دة ل�شن ه��ج��وم ع��ل��ى املحطة
الكهرومائية لتوليد الكهرباء يف الجن
ت�شي والتي ت��زود هانوي بنحو  %75من
احتياجاتها ال�صناعية والدفاعية� .إال
�أن التقديرات �أ�شارت �إىل �أن ما يقارب
ثالثة وع�شرين �أل� ً�ف��ا من املدنيني قد
ال�سد املوجود
يلقون حتفهم �إذا ما انهار
ّ
ْ
يف املنطقة م��ن ج���راء ه��ذا الهجوم.
وقال امل�ست�شارون الع�سكريون للرئي�س
الأم��ري��ك��ي نيك�سون �إن ا�ستخدام
القنابل املوجهة ب�أ�شعة الليزر يعطي
العملية ن�سبة جناح ت�صل �إىل  %90ومن
ال�سد .وافق الرئي�س نيك�سون
دون تدمري
ّ
على �شن الهجوم على هذا الأ�سا�س،
ومت اً
فعل تدمري حمطة توليد الكهرباء
بال�سد
بنجاح ،من دون �إحل��اق الأذى
ّ
وبالتايل متّ احلفاظ على �أرواح املدنني.
امل�����ص��در :ب��ارك�����س ،احل���رب اجل��وي��ة،
�صفحات .169-168
�سد بريوكا
 يوغ�سالفيا ال�سابقةّ :1993 ،هو عمل �إن�شائي �ضخم ،وك��ان قبل
يعد ث��اين �أكرب
ّ
تفكك يوغ�سالفيا ّ
جممع كهرومائي فيها .وقد �سيطرت
عليه قوات ال�صرب منذ بداية احلرب يف
العام  .1991كانت القوات الكرواتية
حت�شد �صفوفها ل�شن هجوم على بريوكا
ال�سد �أمامه كمية هائلة
حيث يحتجز
ّ
م��ن امل��ي��اه م��ق��داره��ا �ستمائة وواح��د
مكعباّ ،
متثل
و�أرب��ع��ون مليون م�ترًا
ً
اً
وقاتل على �سكان مدينة
داهما
خط ًرا
ً
�أومني�س الواقعة يف اجتاه جمرى النهر
على م�سافة نحو �أرب��ع�ين كيلومرتًا
ال�سد .ويف  28كانون الثاين ،1993
من
ّ
ال�سد
قامت قوات ال�صرب امل�سيطرة على
ّ
بتفجري ما بني ثالثني و�سبعة وثالثني
طنً ا من املتفجرات يف �أج��زاء خمتلفة
م��ن��ه .ه���زت االن��ف��ج��ارات ال�����س� ّ�د من

�صامدا يف مكانه .ولو
�أ�سا�سه � ،اّإل �أنه ظل
ً
جنحت التفجريات يف فتح ثغرات فيه،
لكانت كتلة بالغة ال�ضخامة من املاء
قد اندفعت ب�سرعة هائلة �إىل الأخدود،
لتجتاح جميع ال��ق��رى �أ�سفل النهر،
وتزيل من الوجود �أومني�س .وحل�سن حظ
�سكان �أومني�س جنح الهجوم الكرواتي
امل�ضاد ،وعندما و�صل فريق من املهند�سني
ال�سد قاموا
الع�سكريني الكروات �إىل
ّ
بفتح بوابات التحكم لت�صريف املياه
وخف�ض م�ستواها ،وبالتايل متّ تخفيف
ال�سد� .إن ما قام به
ال�ضغط على جدار
ّ
هذا الفريق من عمل ،باال�شرتاك مع
النقيب مارك جراي (�ضابط بريطاين
يعمل م��ع الأمم املتحدة كمراقب
ع�سكري) ،ك��ان على الأرج���ح من
�أ�سباب �إنقاذ �أرواح ما بني ع�شرين � ً
ألفا
وثالثني � ً
ألفا من ال�سكان.
امل�صدر� :إيه راثفيلدر يف جرائم احلرب:
ماذا يجب �أن يعرفه اجلمهور� ،آر جومتان
ودي .ريف )حم��ررون( ،دبل يو دبل يو
نورتون و�شركا�ؤه ،نيويورك /لندن� ،صفحة
.116

�شارات ال�صليب الأحمر

 نيكاراغوا :1997 ،ن�شرت جملة نيوزويكالأمريكية الأ�سبوعية يف عددها ال�صادر
اً
مقال حول القوات
يف �أول حزيران ،1997
الثورية املناوئة للحكومة يف نيكاراغوا
بعنوان «الكونرتا اجل���دد» ،واحتوت
املقالة على �صورة فوتوغرافية تظهر
جمموعة م��ن اجل��ن��ود يهبطون من
الطائرة وه��م يحملون �شارة ال�صليب
الأحمر .وذكر التعليق على ال�صورة �أن
الطائرة املروحية كانت حتمل يف واقع
الأمر �إمدادات ع�سكرية.
امل�صدر :فت�شنياك ،لوموند 19 ،يونيو/
حزيران .1987

انتقاء الأهداف :اال�ستخدام املزدوج
للأعيان املدنية

 حرب اخلليج :1991 ،كان على قواتالعدد 379
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�إن�ساين
التحالف مهاجمة ك��ل قطاعات
ن��ظ��ام االت�����ص��االت ال��ع��راق��ي حتى يتم
تدمري نظام القيادة وال�سيطرة ال�ضروري
لنظام الدفاع اجلوي املتكامل وللقوات
الربية يف ال��ع��راق .وه��و ك��ان مركز ًيا
م�سموحا للقادة
جدا ،بحيث مل يكن
ً
ً
الع�سكريني بالقيام � اّإل مبا ت�أمرهم
به ال�سلطات العليا .لذلك ،ف�إن تدمري
ق��درات نظام القيادة وال�سيطرة كان
ً
هدفا حيو ًيا لقوات التحالف ملنع القوات
الرد
العراقية املقاتلة غري القادرة على ّ
ب�سرعة على م��ب��ادرات ه��ذه القوات.
وكانت اجل�سور فوق نهر الفرات حتتوي
و�صالت متعددة من الألياف ال�ضوئية
ال��ت��ي ت��وف��ر للقيادة العليا ات�صاالت
م�ضمونة بقواتها اجلنوبية .وقد قطعت
الهجمات التي �شنت على تلك اجل�سور
و�صالت االت�صاالت الآمنة تلك ،وقيدت
حركة القوات الع�سكرية العراقية .يف
املقابل ،كان املدنيون الذين ي�ستعملون
اجل�سور يف وقت الهجوم عر�ضة خلطر
الإ�صابة ب�شكل عار�ض نتيجة للهجوم
امل�شروع على تلك الأهداف .وبالفعل،
�أدت الهجمات ذات اال�ستخدام املزدوج
�إىل نتائج م�ؤ�سفة على �صعيد الإ�صابات
املدنية .فقد قتل يف النا�صرية 100مدين،
ويف ّ
130مدنيا ،ويف �سامافا قتل
الفلوجة
ً
� ً
أي�ضا �أكرث من  100مدين.
امل�صدر :تقرير الواليات املتحدة  /اململكة
املتحدة عن �إدارة حرب اخلليج.

الدروع الب�شرية

�أح��د �أ���س��ب��اب �إحل���اق ال�ضرر الإ���ض��ايف
بالأعيان املدنية و�إ�صابة املدنيني يف �أثناء
عملية عا�صفة ال�صحراء هو �سيا�سة
احلكومة العراقية التي ا�ستخدمت عن
عمد املدنيني العراقيني والكويتيني
والأع��ي��ان املدنية ،ك��دروع للأهداف
الع�سكرية .فقد متّ و���ض��ع الأ���ص��ول
الع�سكرية كالأفراد والأ�سلحة واملعدات
66
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يف مناطق �آهلة باملدنيني وبالقرب من
الأعيان املحمية ،كامل�ساجد واملن�ش�آت
الطبية وامل��واق��ع الثقافية ،وذل��ك يف
حماولة حلمايتها من الهجوم .وللغر�ض
نف�سه متّ ن�شر الطوافات الع�سكرية
العراقية يف املناطق ال�سكنية ،ومتّ
ت��خ��زي��ن الإم������دادات الع�سكرية يف
امل�ساجد وامل��دار���س وامل�ست�شفيات (يف
العراق ويف الكويت) .على نحو مماثل،
مت العثور على خم��زون م��ن �صواريخ
«�سلك وورم» العراقية داخ��ل مدر�سة
يف منطقة م�أهولة يف مدينة الكويت.
كذلك اكت�شف مفت�شو الأمم املتحدة
معدات لإنتاج القنابل الكيميائية يف
م�صنع لل�سكر يف العراق ،حيث متّ نقل
املعدات �إىل املوقع للهروب من ال�ضربات
اجلوية للتحالف .من الطبيعي �أن هذا
اخللط املتعمد بني الأهداف الع�سكرية
يعر�ض ال�سكان املدنيني
والأعيان املدنية ّ
الذين يقيمون يف اجل��وار ويعملون يف
تلك الأعيان املدنية �أو ي�ستخدمونها،
خلطر الهجمات الع�سكرية امل�شروعة
على تلك الأهداف الع�سكرية.
امل�صدر :تقرير الواليات املتحدة  /اململكة
املتحدة عن �إدارة حرب اخلليج.
 يوغو�سالفيا ال�سابقة :يف مواجهةت��ه��دي��دات ح��ل��ف ���ش��م��ال الأط��ل�����س��ي
بالق�صف ،قامت قوات �صرب البو�سنة
ب��أخ��ذ ع��دد م��ن جنود الأمم املتحدة
بينت
واحتجازهم ك���دروع ب�شريةّ .
اللقطات التلفزيونية يف ذلك الوقت
اجل��ن��ود ال��ك��ن��دي�ين وق���د مت ربطهم
ب�سال�سل يف ب��اب م�صنع للذخرية.
كما متّ تقييد �ضابط بولندي بالأ�صفاد
خ��ارج موقع ل��ل��رادار .ويف حالة �أخ��رى،
�أم�ضى �ضابط �أ�سباين ع�شرة �أيام جال سً� ا
و�سط ممر للإقالع يف القاعدة اجلوية
الرئي�سية ل�صرب البو�سنة على �أمل � اّأل
يقوم حلف �شمال الأطل�سي بتحدي
ال�صرب .وقد نفّ ذ حلف �شمال الأطل�سي
حملة الق�صف التالية التي �أدت �إىل عقد
اتفاق دايتون ،عندما مل يعد جنود الأمم

املتحدة عر�ضة للأ�سر.
امل�صدر :التغطية ال�صحفية والتلفزيونية يف
ذلك الوقت.

اال�ستخدام غري املنا�سب ملالب�س
العدو

 احل��رب العاملية الثانية ،حماكمة �أوتو�شورزيني و�آخرين« :كان املتهمون الع�شرة
يف تلك املحاكمة كلهم �ضباط يف
اللواء  150املدرع التابع للجي�ش الأملاين
الذي يتوىل قيادته املتهم �شورزيني .وقد
متّ اتهامهم باال�ستخدام غري املنا�سب
للمالب�س الأمريكية باال�شرتاك يف
القتال متخفني فيها ،و�إط�ل�اق النار
غد ًرا على �أفراد القوات امل�سلحة التابعة
للواليات املتحدة وقتلهم» .كذلك متّ
اتهامهم بامل�شاركة يف احل�صول بغري
حق ،من مع�سكر لأ�سرى احلرب ،على
املالب�س الع�سكرية اخلا�صة بقوات
الواليات املتحدة وطرود ال�صليب الأحمر
املوجهة �إىل �أ�سرى احلرب الأمريكيني.
ك��ان على ال��ق��وات اخلا�صة التابعة
ل�شورزيني اخرتاق اخلطوط الأمريكية
ك��ج��زء م��ن ال��ه��ج��وم على الأردي����ن،
وقد �أم��روا بارتداء املالب�س الع�سكرية
الأمريكية ومهاجمة �أه��داف حمددة
يف اخلطوط اخللفية للعدوّ .
تلقى اللواء
تدريبا على
اخلا�ص الذي نفّ ذ املهمة،
ً
اللغة الإجنليزية وعلى قواعد الت�صرف
وقيادة املركبات وا�ستخدام الأ�سلحة
الأمريكية .ويف �أثناء العمليات التي
تلت� ،شاهد عدة �شهود �أف��راد من لواء
�شورزيني يرتدون املالب�س الع�سكرية
الأم�يرك��ي��ة ،ولكن الأدل���ة ت�ضمنت
حالتني فقط للقتال الفعلي يف �أثناء
ارت���داء ه��ذه املالب�س .وق��د متت تربئة
املتهمني من كل التهم التي وجهت
�إليهم.
امل�صدر :جلنة الأمم املتحدة بجرائم
احلرب ،التقارير القانونية ملحاكمات جرائم
احلرب ،املجلد رقم  ،1949 ،9ال�صفحات
.93 -90

حتت
ال�ضوء
بقلم:
جورج علم

غول الإرهاب ...وامل�صري املحا�صر بال�ضباب!

اثنان ي�صنعان التاريخ :القدر والب�شرّ � .أما العنا�صر الأخرى،
فهي من امل�ؤثرات �أو امل�ستلزمات.
واثنان ي�صنعان اخلري العام :الإرادة ال�صادقة ،واجلهد الهادف،
وما بينهما فهو من التفا�صيل.
يطوي الزمن �صفحة الـ ،2016وي�سدل ال�ستارة الدهر ّية لتدخل
بهدوء النفق الأزيل ،وتتدحرج �شيئًا ف�شيئًا من ح�ضن الذاكرة

�إىل ح�ضن الن�سيان.
وي�ستقبل العامل الـ ،2017على �أمل كبري يف �أن يكون الأف�ضل،
ولكن الأريح ّية ال�شعرية هنا تبقى �أكرث �صدق ّية يف تو�صيف
الواقع:
وما نيل املطالب بالتم ّني
مّ
�إنا ت�ؤخذ الدنيا غالبا

بجروحه) ،وط��ارق الفليطي ال��ذي �أخ�ضع للتحقيق.
املعادلة الذهب ّية
اً
طويل خ�لال  ،2016فا�ض عن �أعقب ذلك �أي�ضً ا �إجناز نوعي بتوقيف �أمري داع�ش يف عني
مت��دد �شبح الإره���اب
ّ
ّ
إقليمية امل�شتعلة ،تخطى احلدود املر�سومة ،احللوة عماد يا�سني (� 22أيلول) ،يف عملية حُمكمة .ويف
ال�ساحات ال
ّ
ّ
الدولية التي  25ت�شرين الثاين نفّ ذ اجلي�ش عملية ا�ستثنائية خاطفة
ليحط رحاله يف العديد من املدن والعوا�صم
ّ
ومتكن لبنان
تعتد ب�أمنها ،وا�ستقرارها.
كانت
ّ
ّ
املنفل�ش على ت��خ��وم ج��وار ملتهب ،م��ن �أن ينعم
بالهدوء ،بف�ضل العني ال�ساهرة يف الداخل ،وعلى طول
والهمة العالية احلري�صة على �سالمة الوطن
احل��دود،
ّ
واملواطنني ،واملتوثبة يف هجعة الليل ،كما يف فوعة
اً
قاتل،
النهار ال�ستئ�صال الورم اخلبيث قبل �أن ي�صبح
من خالل «حرب ا�ستباقية» �أ�سفرت عن �إجنازات �ضد
اخلاليا الإرهابية النا�شطة والنائمة على ال�سواء.
الذهبية« :الهيبة ،واملهابة،
الثالثية
لقد فر�ض اجلي�ش
ّ
ّ
والتهيب» .هيبة ا�ستمدت مالحمها ،وتقا�سيم وجهها
ّ
من الإجنازات ،وقد د ّونت ال�سنة املن�صرمة يف مفكرتها
أمنية الكثري من العناوين ،منها  -على �سبيل
ال ّ
الذكر ال احل�صر – العملية النوعية يف � 10آذار �ضد مواقع
لـ«داع�ش» يف ج��رود ر�أ���س بعلبك ،وكانت النتيجة،
ثم
�شهيد للجي�ش ،و 5قتلى يف �صفوف الإره��اب��ي�ّي نّ ّ .
النيل من «�أمري داع�ش» ال�سوري نايف ال�شعالن ،امللقب
ب��ـ«�أب��ي الفوز» يف وادي احل�صن يف  28ني�سان .و�إجن��از
نوعية يف � 3آب ،يف عر�سال ،وتوقيف عن�صرين
عملية
ّ
ّ
ً
من «داع�ش»� :سامح الربيدي (الذي تويف الحقا مت�أث ًرا
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ق�ضى خاللها على واحدة من �أخطر خاليا «داع�ش»
يف جرود عر�سال ،حيث �أ�سر  11عن�ص ًرا بينهم �أمري هذا
التنظيم يف عر�سال� .أ�ضف �إىل ذلك� ،إجنازات كثرية يف
العديد من املواقع املرتامية على طول احلدود الل�صيقة
اً
ف�ضل عن املتابعة الدقيقة لتنقالت
باجلوار امل�شتعل،
الظالميينّ  ،وحتركاتهم ،وجتمعاتهم ،وا�ستعداداتهم،
وخمططاتهم .ح�صلت مداهمات ،وكان ال�صيد ثمينً ا
ّ
كل الظروف والأح��وال ،بف�ضل احلنكة ،والفطنة،
يف
فنوهت
وال��ذراع الطويلة ،والعني املتيقظة ،واملدركةّ ،
�أعمدة ال�صحف بامل�ؤ�س�سة الع�سكر ّية ،وارتاحت �أع�صاب
املواطنني.

هيبة ..ومهابة

فر�ضت الهيبة املهابة ،ف���إذا باجلي�ش ،وت�ضحياته،
و�إجن��ازات��ه مو�ضع �إع��ج��اب وتقدير ي��ب��د�أ م��ن ال��دوائ��ر
تنويها من قبل
والدبلوما�سية ،لينتهي
ال�سيا�سية،
ً
ّ
ّ
عوا�صم دول القرار ،ووعو ًدا بتقدمي الدعم وامل�ؤازرة.
ومن مظاهر املهابة � ّأن زائر بريوت ،ال تكتمل زيارته،
�إ ّال �إذا ق�صد امل�ؤ�س�سة الع�سكر ّية ،والتقى قيادتهاّ ،
واطلع
منها على حقائق م�سلوخة من جتاربها املتنا�سلة

املتالحقة يف مكافحة الإرهاب.
كثريون هم ز ّوار لبنان يف ال��ـ ،2016ج��ا�ؤوا من ال�شرق
وال��غ��رب ،من دول �شقيقة ،و�صديقة ،ك�سروا حواجز
ال�صمت ،بع�ضهم جاء ب�صفة موفد خا�ص من جاللة
ملك� ،أو فخامة رئي�س ،بع�ضهم الآخ��ر ب�صفة اخلبري
امل��ج��رب� ،أو �صاحب االخت�صا�ص ،والغالبية كانت
ّ
ّ
مكلفة مبعاجلة ملف الإره����اب ،وال��ن��ازح�ين من
�سوريا ،وكانت وزارة الدفاع املق�صد للبحث ،والنقا�ش،
ومطارحة الأفكار ،واحللول واملخارج .ومل تكن هذه
جمرد نزوة� ،أو ترف �سيا�سي ،بقدر ما كانت
الدينامية
ّ
ل�صيقة بالدرا�سات ،واخلطط ،التي �أعدها التحالف
ال��دويل ملكافحة الإره���اب ،وكانت ال��زي��ارات ملزمة
للتعبري عن ارتياح املجتمع ال��دويل لفعالية اجلي�ش
اللبناين ،والإجنازات التي حققها يف مكافحة الإرهاب،
واملواجهات املكلفة التي خا�ضها ،وقد عجزت عنها
وت�سليحا ،و�إمكانات.
عديدا،
جيو�ش دول �أكرث
ً
ً

 ...فته ّيب!

تهيب فر�ض نف�سه على ملف النزوح
حتولت املهابة �إىل ّ
ّ
جمتمعا واف ً��دا يتمتع بكامل
وي�شكل
�شكل،
الذي
ّ
ّ
ً
أمنية ،واالقت�صاد ّية،
املوا�صفات امل�شبعة بالتحديات ال ّ
واملعي�شية امللقاة على كاهل املجتمع
واالجتماعية،
ّ
ّ
و�سجلت ال��ـ 2016نقا�شات م�ستفي�ضة داخل
اللبناين.
ّ
احلكومة ،وخ��ارج��ه��ا ،وم��ا بينها وب�ين العديد من
الدولية املخت�صة،
حكومات الدول ال�صديقة ،واملرجعيات
ّ
بهدف توفري �شبكة �أمان للمجتمع الوافد ،والأ�صيل
التهيب اخت�صر امل�شهد املرتكز على قاعدة
معا� ،إ ّال � ّأن
ً
ّ
تقدم� ،إىل
اال�ستقرار الأمني ،و�أف�ضت خال�صات كل ما ّ
حقيقة واحدة« :اجلي�ش هو ال�ضمانة ،وعليه االتّ كال».

�ألوان متناق�ضة!

كانت ال���ـ 2016حديقة زاهية ب��الأل��وان املتناق�ضة،
�سنة ال��ف��راغ ،االنتظار امل��م ّ
��ل ،و�سنة احل��وار �إن على
امل�ستوى الوطني بني قادة التيارات والأح��زاب� ،أو على
امل�ستوى الثنائي وال��ث�لاث��ي .وك��ان��ت �سنة النفايات
وت��راج��ع اخل��دم��ات ،كما كانت �سنة التظاهرات
واالحتجاجات التي قادها احل��راك ال�شعبي .وكانت
�سنة اخليبات ،كما كانت �سنة االنتخابات التي
�أفرزت جمال�س بلد ّية واختيار ّية يف عموم املناطق واملدن
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عديدة،
والقرى والبلدات .حمطات ّ
حتت
ع�بره��ا ق��ط��ار ال�������ـ ،2016لكن
اخليبة كانت احلا�ضر الوحيد يف
ال�ضوء
معظمها� ،إىل �أن انبلج فجر جديد
يف  31ت�شرين الأول مع انتخاب
رئي�س للجمهور ّية ،و�إنهاء الفراغ.
الوطنية» برئا�سة
متكنت حكومة «امل�صلحة
لقد
ّ
ّ
ت�شق العباب ،لكن البحر
الرئي�س متام �سالم ،من �أن
ّ
ك���ان���ت ت��ت��ح��ك��م به
العوا�صف العاتية املت�أتية
م��ن ال��داخ��ل ،واملحيط،
وبلغت الأم��واج الأمنية
وال�سيا�سية واالقت�صاد ّية
ّ
ً
مبلغا م��ن االرت��ف��اع،
بحيث كانت املجازفة
خ��ط��رة ،ال ب��ل حمظورة
يف الكثري من الأحيان،
فكان التطبيع مع الأمر
الواقع �سمة املرحلة.
وك��ان��ت �أي�����ضً��ا �سنة
ّ
امل����م����ل يف
االن����ت����ظ����ار
ال�سيا�سة 45 .حم��اول��ة،
ع��ل��ى م���دى  45جل�سة
ان��ت��خ��اب ،وال ن�����ص��اب،
وال رئي�س ،ب��ل ال��ف��راغ،
وامل��زي��د م��ن ال��ف��راغ �إىل
�أن �أجنبت التفاهمات
ً
ا�ستحقاقا يف اجلل�سة ،46
بتاريخ  31ت�شرين الأول،
وانتُخب العماد مي�شال
عون رئي�سً ا للجمهور ّية،
لتنطلق م�سرية الأمل من جديد.
أ�ي�����ضً��ا ،كانت �سنة االن��ت��ظ��ار امل��م ّ
��ل على ال�صعيد
حد �أن الفعاليات والهيئات االقت�صادية
االقت�صادي �إىل ّ
عاليا خالل
«بد�أت تخرج من جلدها» ،ورفعت ال�صوت
ً
امل�ؤمترات واملنتديات ،حمذّ رة من هول الكارثة .كان
البلد من منظارها يرتنح ،وعلى �أهبة ال�سقوط.
و�شكل
�صمد القطاع امل�صريف من دون �أدن��ى �شك،
ّ
�صمام الأم��ان ،وبارقة الأم��ل يف الليل املدلهم ،لكن
ّ
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والزراعية ،وحتى
وال�صناعية،
القطاعات التجارية،
ّ
ّ
ال�سياحية كانت ت�شكو من القحط ،والبوار ،وان�سداد
الأفق ،وربطت مواعيد انفراجاتها االقت�صاد ّية ،مبواعيد
ال�سيا�سية ،التي ت�أخرت موا�سمها ،و�إن
االنفراجات
ّ
ريا قناطري الغالل؟!
تكومت على بيادرها �أخ ً
ومع انتخاب الرئي�س ،انطلقت م�سرية بناء امل�ؤ�س�سات،
ثالثينية برئا�سة الرئي�س �سعد
و�شكلت حكومة
ّ
ّ
وودع اللبنانيون العام  ،2016بهيبة ،ومهابة،
احلريريّ ،

وتهيب� .سايروا التقليد العام املتّ بع .انخرطوا يف فرح
ّ
ا�صطنعوه .جتمهروا يف ال�ساحات .فل�شوا الأنوار� .أطلقوا
املفرقعات .قرعوا الطبول� .أطلقوا العنان للأهازيج.
�ضجت الأمكنة باملو�سيقى ال�صاخبة .تبادلوا الأنخاب
ّ
اً
على �أمل تغيري ما قد ي�أتي حممول على � ّ
أكف الـ2017؟!

ال�شرفة الإقليم ّية والدول ّية

م�ضر ًجا بالدماء،
يودع العامل الـ ،2016منهوك القوى،
ّ
ّ

واملعي�شية.
أمنية ،واالقت�صاد ّية،
ّ
م�سكو ًنا بالهواج�س ال ّ
ّ
إخ��ت��ل ال��ت��وازن ال��ع��ام ،خ�لا امل�سرح �إ ّال م��ن اجلنون،
�
وعادت القوميات تنتج الع�صبيات ،والع�صبيات تنتهك
الدميوقراطيات ،مل يعد اليمني املت�شدد جمرد �شعار يف
التو�صيف ال�سيا�سي ،بقدر ما هو قب�ضة عن�صر ّية -ثور ّية
مرفوعة يف الهواء ،تتقدم يف االنتخابات وا�ستطالعات
ال�����ر�أي ل��ت��ح��ت��ل م��ق��اع��د احل��ك��م يف ال��ك��ث�ير من
الغربية.
الدميوقراطيات
ّ
ّ
ً
انطلق نهر الغ�ضب جارفا من هذا ال�شرق احلزين
ّ
امل�شظى،
املثقل باجلراح ،من �سوريا النازفة� ،إىل العراق
�إىل اليمن اجلريح� ،إىل ليبيا الثكلى� ،إىل �سائر الأنظمة
والدول املرتامية على خط الزلزال العنيف الذي ي�ضرب
جغرافيات املنطقة ،ويغري يف معاملها ،وي�سجن �شعوبها
ّ
يف مالجىء اخلوف والقلق على امل�ستقبل وامل�صري.
ً
أ�سدا .لقد تعطلت جتارة
وينطلق نهر احلقد
حانقا م�ست� ً
ّ
وحلت مكانها جتارة اال�ستثمار بالإرهاب،
احلرير،

وامل�ستثمرون كرث ي�ضيق بهم ّ
خط احلرير .فالكل هنا.
الكل يهرولّ ،
يدف�ش ،ويتزاحم حتت �شعار مكافحة
الإره����اب ...و�إذ ب��الإره��اب يكافح اجلميع ،وينقل
�أ�شرعته و�صواريه �إىل موانىء الأر���ض قاطبة ،وي�ضرب
ال�ضربات املوجعة يف ال�ساحات التي بنت �أجمادها على
مبادىء العدالة ،واحلر ّية ،وحقوق الإن�سان.
ماذا ّ
حل يف باري�س ،وبروك�سيل ،و�أنقرة؟ من يذكر
ا�ستهداف املنتجع ال�سياحي يف �أبيدجان يف � 13آذار،

اً
النبطية؟ من
قتيل بينهم لبناين من
و�سقوط 14
ّ
يذكر جمزرة فلوريدا ،عندما دخل ذلك الأفغاين حتت
جنح ظالم ،ليل  12حزيران �إىل نادي للمثلييينّ  ،وراح
اً
قتيل،
النهائية 50
يطلق النار ،لتكون املح�صلة غري
ّ
و 53م�صا ًبا؟! من يغفل اغتيال النائب يف حزب العمال
الربيطاين ال�سيدة جو كوك�س امل�ؤيدة لبقاء بريطانيا
يف االحتاد الأوروب��ي؟! من يتجاهل جمزرة القاع عندما
اجتاحت قوافل «الداع�شيني» هدوء البلدة ،ووداعتها،
و�سكينتها فجر  27حزيران ،وكانت املح�صلة � 5شهداء،
و 17جريحا؟! �أين�سى ال�ضمري الإن�ساين �شاحنة ني�س وهي
اً
قتيل،
تده�س الأبرياء العزل يف  15متوز ،وترتك وراءها 80
جريحا� .أو م�سلح ميونخ الذي يردي يف  22متوز  10قتلى
و20
ً
جريحا� ،أو ذبح ذلك الكاهن امل�سامل العجوز يوم 26
و17
ً
متوز ،داخل الكني�سة يف النورماندي� .أو تفجري العر�س يف
غازي عنتاب الكرد ّية عند احلدود ال�سورية يوم � 21آب،
وترك � 51ضحية تتخبط بدمائها على الأر�ض� .أو ق�صف
جمل�س العزاء يف �صنعاء ،يوم
 8ت�شرين الأول ،والق�ضاء على
 700م�شارك م��ا ب�ين قتيل
وجريح� .أو تفجري كني�سة
الأق���ب���اط يف ال��ق��اه��رة؟!...
وكيف ين�سى هذا ال�ضمري
�شاحنة برلني التي اخرتقت
ال�شارع املكتظ باملحتفلني
ملنا�سبة امل��ي�لاد ،و�سحلت
ما �سحلت حتت عجالتها
من �أط��ف��ال �أب��ري��اء ...ومن
ميكنه �أن يتعامى عن
الإره�����اب ال���ذي ي�����ض��رب يف
تركيا ،وجنرييا ،و ...؟!� .إن
غول الإرهاب لفظيع؟!...

ب�صمات ال متحى

مل تطو الـ 2016مفكرتها على دمعة �ساخنة ذرفتها
�أم مفجوعة على طفلها ال��ذي غ��رق يف بحر النزوح،
ولفظته الأمواج على رمال ال�شاطىء الرتكي ،وال على
للتو من حتت ركام منزلها،
ّ
غ�صة امل�سنّ ة التي خرجت ّ
جتر وراءها ذيول اخليبة والنكبة نحو م�صري جمهول...
ّ
كثرية هي الفواجع وامل�آ�سي يف الـ ،2016ولكن التاريخ
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َ
أع���زل ،قبل �أن
ال يهرول وح��ي ً��دا �
حتت
يغرف يف جوفه وقائع يبقى لها
الرنني وال�صدى على مدار الزمن،
ال�ضوء
ويف ذاكرة ال�شعوب:
• خ��روج بريطانيا من االحت��اد
الأوروب����ي ،لي�س ب��الأم��ر ال�سهل ،وال ب��احل��دث العابر،
�صوت ال�شعب الربيطاين ب�أكرث ّية طفيفة يوم
وعندما ّ
تهيب االحتاد الأوروبي املوقف،
 24حزيران على اخلروجّ ،
ور�سم العديد من عالمات اال�ستفهام حول م�صريه،
وم�ستقبله ،وهو يحاول لغاية الآن �إيجاد الأجوبة املقنعة
على الأ�سئلة املحرجة.
• مل ي�ش�أ الرئي�س باراك �أوباما �أن ينهي �سنوات عهده
أمريكية،
على مدى واليتني كرئي�س للواليات املتحدة ال
ّ
تاريخية ،فزار كوبا يف � 20أذار
من دون حتقيق م�صاحلات
ّ
ً
عاما
منهيا 88
م�صاحلا،
ً
ً
م��ن القطيعة والعقوبات،
والتقى الزعيم الراحل فيديل
ك��ا���س�ترو ،ك��م��ا تفاهم
مع �شقيقه الرئي�س احلايل
لكوبا را�ؤول كا�سرتو ،على
فتح �صفحة جديدة.
وق�صد �أوباما فيتنام يف 23
�أي��ار ،ليعيد كتابة التاريخ
بني البلدين بحرب امل�صاحلة،
والرغبة يف فتح �صفحة جديدة
من التعاون ،والتفاهم على
تطوير العالقات التي دمرتها
أمريكية
قاذفات القنابل ال
ّ
منذ العام  1965ولغاية العام
كارثية.
 ،1975وكانت الأكالف باهظة ،والنتائج
ّ
وق�صد هريو�شيما  /اليابان يف � 27أيار ،وكان �أول رئي�س
�أمريكي يزور هذه املدينة التي اختارتها الواليات املتحدة
كحقل اختبار لقنبلتها النووية يف احل��رب العاملية
الثانية؟!...
متر ،من
• مل يرتك بابا الفقراء فرن�سي�س �سنة ّ 2016
دون �أن يرتك ب�صمة �إن�سانية هادفة �إىل التقارب بني
الأديان ،فالتقى يف هافانا  /كوبا ،بطريرك مو�سكو
وعموم رو�سيا كرييل ،و�صدر يف �أعقاب االجتماع بيان
ر�سمي حول م�سيحيي ال�شرق .كما ا�ستقبل يف � 25أيار
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الطيب ،وكان تفاهم على
�شيخ الأزهر ،ال�شيخ �أحمد
ّ
الهدامة.
والت�صدي للعقائد املتطرفة
االنفتاح،
ّ
ّ
وقبل �أن تقفل بابها الدهري ،وتنزوي ،ح�ضنت الـ2016
أمريكية
بني مروحيتها �أكرث االنتخابات الرئا�سية ال
ّ
اً
وجدل بني املر�شح اجلمهوري دونالد ترامب ،واملر�شحة
�إثارة
ال��دمي��وق��راط��ي��ة ال�سيدة ه��ي�لاري كلينتون ،وراف��ق
تلك االنتخابات ،جدل وا�سع ،وره��ان��ات ،وتوقعات،
وا�ستطالعات ر�أي ،وكانت النتيجة �صادمة عندما فاز
ترامب داح�ضً ا كل التوقعات.

مرا�سم جنازة كا�سرتو ..و�سايك�س – بيكو

العالمة الفارقة التي طبعت الـ ،2016كانت مرور 100
عام على اتفاقية �سايك�س – بيكو (� 16أيار ،)1916
ً
اتفاقا �سر ًّيا بني فرن�سا وبريطانيا (اململكة
والتي كانت

الرو�سية» (�آنذاك)،
املتحدة) ،مب�صادقة «الأمربطور ّية
ّ
على اقت�سام منطقة الهالل اخل�صيب ما بني فرن�سا
وبريطانيا ،لتحديد مناطق النفوذ غرب �آ�سيا بعد تهاوي
ال�سلطنة العثمانية التي كانت م�سيطرة على هذه
العاملية الأوىل.
املنطقة يف احلرب
ّ
ومع مرور مئة عام على �سايك�س – بيكو ،ت�ستباح
وت�ضج الثورات ،وتنهار الأنظمة ،وجترف �أنهار
احلدود،
ّ
الدماء �سنوات التاريخ املن�صرم مع كل ما حتمله من
خ�صائ�ص ،وح�ضارات ،وثقافات ،وتراث حافل بالأجماد...
اً
طويل؟! ...مئة
وعمر
لقد �شاخ �سايك�س – بيكو،
ّ

ع��ام؟! ...وجاء «الربيع العربي» بثوراته ،وبراكينه،
لي�شيعه �إىل مثواه الأخري ،من دون االهتداء �إىل البديل
ّ
يف ّ
ظل بحر الهواج�س املفتوح على �أ�سئلة بحجم امل�صري
وامل�ستقبل؟!� ...أي دول بعد الربيع العربي؟ و�أي �أنظمة،
وكيانات؟! ...و� ّأي �سايك�س – بيكو جديد �سيعيد
ر�سم حدود املنطقة؟!
 ...وقبل �أن ت�صل ال��ـ� 2016إىل بوابة مقربة التاريخ،
حملت معها جثتني تاريخيتني ،عظيم كوبا فيديل
كا�سرتو الرمز ال�شيوعي الأخري ،و�سايك�س – بيكو؟!
واحلق يقال � ّإن الـ 2016جنحت يف حتقيق العدالة املن�صفة
ّ

بوجهها ال�سلبي ،فكما
يف ل��ب��ن��ان ،ك��ذل��ك يف
العامل ،وكما واجه لبنان
مبا ميلك من طاقات
و�إم���ك���ان���ات الإره����اب
وم�����واك�����ب ال����ن����زوح،
كذلك فعل العامل الذي
كان ي�سرتجع دينه من
املتفجرة،
م�صارف الدول
ّ
م��ع ال��ف��ائ��دة ،وامل��ف��ع��ول
الرجعي� ،إىل �أن �سقطت
بالو�سطية
�أنظمة عرفت
ّ
لتقوم �أخ��رى ذات �صبغة
ميينية متطرفة كرد
ف��ع��ل ع��ل��ى ال��ن��واق�����ص،
وال�شوائب ،التي اقرتفها
ال��غ��رب ب�شكل ع��ام،
والدول املتمكنة ب�شكل
خا�ص ،عندما جاء يدعم
الإرهاب متذ ّر ًعا بحجج
ا�ستئ�صاله ،وجاء ي�ستثمر
ع���ن ط���ري���ق الإره�����اب
ل�ترك��ي��ع املجتمعات،
و�إذالل حكامها.
ال �أحد يريد �أن يفرتي.
وال �أح����د ي��ري��د ال��ن��ظ��ر
�إىل ال��وق��ائ��ع �أب��ع��د من
�أح��ج��ام��ه��ا و�أوزان����ه����ا،
ومبعزل عن التدخالت
املريبة ،وحجم اال�ستثمارات النفعية بالدم العربي املراق
حتت �شعار «احل��ر ّي��ة لل�شعوب ،والتغيري للأنظمة»،
دفعت الدول املتورطة ،من عافيتها الأمنية واالقت�صادية
ً
ً
وم�ضاعفا ،وال ت��زال ،وحتولت من دول
باهظا،
الثمن
م�شرعة �أم��ام
ح�صينة� ،آمنة� ،إىل �ساحات مفتوحة
ّ
موجات الإره���اب املتدفقة عليها وحولها من كل
حدب و�صـوب.
�ضرب الإره��اب بعنف يف باري�س ،ومناطق �أخرى من
فرن�سا� ،ضرب يف بلجيكا ،يف �أملانيا ،يف تركيا ،يف
جنرييا ،ويف مناطق �أخرى ح�سا�سة من العامل.
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ق�ضايا
�إقليمية

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

ما زال من املبكر احلكم ب�شكل قطعي ب�ش�أن تداعيات و�صول الرئي�س االمريكي
عموما،
املنتخب دونالد ترامب �إىل البيت الأبي�ض ،على املزاج الإ�سرائيلي
ً
خ�صو�صا .مع ذلك يالحظ ،ترحيب ال�سا�سة
وعلى العالقة مع حكومة نتنياهو
ً
والإعالميني الإ�سرائيليني برتامب ،وذلك ب�سبب ت�صريحاته ومواقفه التي �أعلن
فيها عزمه على نقل ال�سفارة الأمريكية من تل �أبيب �إىل القد�س� ،أو تلك املتع ّلقة
بعدم اعرتا�ضه على اال�ستيطان يف ال�ضفة الغربية .وهذا الرتحيب الذي �أفرط
يف التفا�ؤل دفع برئي�س احلكومة بنيامني نتنياهو� ،إىل الطلب من وزرائه التزام
ال�صمت ال�سيا�سي ،والثقة بتفعيل القنوات الهادئة بني اجلانبني وراء الكوالي�س،
يف موازاة �ضرورة التزام احلذر وانتظار بلورة الإدارة الأمريكية اجلديدة ل�سيا�ستها
اخلارجية عمل ًيا.

فوز ترامب واملزاج الإ�سرائيلي
احلذر مطلوب

احل��ذر يف نظر ال�سا�سة الإ�سرائيليني
مطلوب لأ�سباب عديدة ،منها �أن ترامب
قد ج��اء من خ��ارج «اال�ستبل�شمنت»
�أي �إدارة �أوباما وامل�ؤ�س�سات احلاكمة يف
وا�شنطن � اًأول ،ول ّأن ر�ؤيته اال�سرتاتيجية
ثانيا ،كما �أنه مل
متاما
غري وا�ضحة
ً
ً
يعتمد ب�شكل مبا�شر على دعم اللوبي
ً
ثالثا .وبالتايل ال ميكن
ال�صهيوين
احلكم عليه من خ�لال ت�صريحاته
�أو ت�صريحات م�ساعديه �أثناء احلملة
االنتخابية ،ع��دا ع��ن كونه �شخ�صً ا
ومتقلبا...
ومزاجيا
�شعبو ًيا وعن�صر ًيا
ً
ً
ف�ضل اللوبي ال�صهيوين يف
ومن �أجل ذلك ّ
�أمريكا الت�صويت بكثافة لكلينتون
ولي�س له ،لأ ّنها تتبنى �سيا�سات منحازة
�إىل �إ�سرائيل ب�شكل وا�ضح.
انتخابيا �شعبو ًيا
لقد اختار ترامب خطا ًبا
ً
ي�ستثري م�شاعر ماليني الأمريكيني
م��ن �أب��ن��اء الطبقة الو�سطى والعمال
و�سكان الأرياف ،الذين تراجع م�ستوى
معي�شتهم ب�سبب الأزم��ة االقت�صادية،
التي �ضربت الواليات املتحدة ،والعامل ،يف
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الفرتة الرئا�سية الثانية للرئي�س الأ�سبق
جورج بو�ش .لكن ا�ستهداف اخلطاب
الرتامبي للمهاجرين غري ال�شرعيني
من دول �أم�يرك��ا الالتينية ،وموقفه
املعار�ض من �سيا�سات باراك �أوباما ،الذي
و�صل �إىل البيت الأبي�ض رغم حمالت
الت�شكيك ب�شهادة ميالده الأمريكية
ومبعتقداته الدينية امل�سيحية ،وكذلك
دعوته ملنع دخول امل�سلمني �إىل الواليات
امل��ت��ح��دة ،ك���ل ذل���ك ج��ع��ل امل��ر���ش��ح
اجلمهوري حمل ترحيب وت�أييد كبري
من قبل جمموعات اليمني الأمريكي
العن�صري املعادي لإدارة الرئي�س «الأ�سود»
وللمهاجرين «الالتينو» ،والأقليات
الأخ���رى ،التي تنامى دوره��ا وحجمها
على ح�ساب الأكرثية من الأمريكيني
البي�ض .كما اختار ترامب ملواجهة
مناف�سيه من املر�شحني اجلمهوريني
خطا ًبا نقد ًيا �ضد امل�ؤ�س�سة احلزبية ،التي
تف�ضل مر�شحني �آخرين لتمثيل
كانت ّ
احلزب يف ال�سباق الرئا�سي .وهذا اخلطاب
يتّ هم الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة
يف وا�شنطن بالف�ساد واالن�صياع لرغبة

اللوبيات والبنوك وجمموعات امل�صالح
اخلا�صة.
خا�ض ترامب املواجهة مع اجلمهوريني
حتت هذا ال�شعار ،م�ستعينً ا بال�شارع
ورد على
وبالقواعد ال�شعبية املت�شددةّ .
حم��اوالت ا�ستبعاد تر�شيحه من خالل
�أنظمة احل��زب االنتخابية باعتبار � ّأن
هذه الأنظمة فا�سدة ،ويجب تغيريها
و�إدخ����ال دم���اء ج��دي��دة ل��ق��ي��ادة احل��زب
املتواطئة م��ع ال�شلة احلاكمة .وقد
جنحت ا�سرتاتيجية ت��رام��ب بتهديد
القيادة اجلمهورية با�ستخدام �أن�صاره
يف «احل���رب الأه��ل��ي��ة» ،التي �شهدها
احل��زب ح��ول تر�شيحه ،ومتكن من
�إزاح��ة  16مناف�سً ا لينال تر�شيح احلزب
ر�سميا .وخ�لال املعركة االنتخابية
ً
م���ع ه���ي�ل�اري ك��ل��ي��ن��ت��ون مر�شحة
احل��زب الديومقراطي ،ا�ستعان ترامب
باال�سرتاتيجية نف�سها ورفع �شعار حماربة
ربا �أن
ف�ساد «اال�ستبل�شمنت» ،معت ً
كلينتون هي �أحد �أبرز رموز هذا الف�ساد،
وحلقة الو�صل بني جمموعات امل�صالح
الدولية وامل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية الأمريكية
التقليدية.
ثمة يف �إ�سرائيل من يعتقد �أن ترامب
���س��وف ي��خ��ت��ل��ف ع���ن ك���ل ال��ر�ؤ���س��اء

الأم�يرك��ي�ين ال��ذي��ن وع���دوا ،يف �سياق
حمالتهم االن��ت��خ��اب��ي��ة يف ال�سابق،
بنقل ال�سفارة �أالمريكية من تل �أبيب
عمليا نكثوا
�إىل القد�س ،ولكنهم
ً
وعودهم فور تو ّليهم الرئا�سة .وحتى لو
عمل ت��رام��ب اف�ترا���ضً��ا ،على حتقيق
وعوده لإ�سرائيل بخ�صو�ص نقل ال�سفارة
وت�أييد اال�ستيطان «وقتل» ّ
حل الدولتني،
ف�إن الكثري من الإ�سرائيليني ي�ؤمنون
ب���أن ذلك �سيعني نهاية فكرة الدولة
اليهودية التي ينادي بها اجلميع اليوم،
الأمر الذي �سيعني ،بال�ضرورة ،العودة �إىل
ّ
حل الدولة الواحدة ثنائية القومية ،يف
ظل انعدام فر�ص دميومة الو�ضع القائم
�إىل الأبد.

�آمال

جدا لفوز
اليمني املتطرف واملتحم�س ً
ترامب ،ال يبايل بفكرة التزام احلذر
وي�صر على �أن م�شروع اال�ستيطان
مرحليا
ً
ّ
يجب �أن يزدهر يف ع�صر ت��رام��ب ،و�أن
يحظى بالأولوية مهما تكن الظروف،
وه��و يطالب بالتايل ب���إط�لاق ع�شرات
امل�شاريع اال�ستيطانية املجمدة .فوزير
النقل الإ�سرائيلي ،ي�سرائيل كات�س ،قال
� ّإن من واجب �إ�سرائيل يف هذه املرحلة
�سائدا قبل
العودة �إىل الو�ضع الذي كان
ً
ثماين �سنوات� ،أي قبل و�صول الرئي�س
الأم�يرك��ي ب���اراك �أوب��ام��ا �إىل البيت
الأبي�ض .ووفق كات�س ،بات بالإمكان
ف�صاعدا ال��ب��ن��اء يف القد�س
م��ن الآن
ً
وامل�ستوطنات (يف ال�ضفة) ،يف م��وازاة
الإعراب عن املوافقة على امل�شاركة يف
مفاو�ضات مبا�شرة مع الفل�سطينيني.
وقال كات�س �إن على الإدارة الأمريكية
(اجل��دي��دة) �أن تو�ضح للفل�سطينيني
�ضرورة ا�ستئناف املفاو�ضات مع �إ�سرائيل،
واالمتناع عن التعلق ب�آمال فر�ض ّ
حل
�سيا�سي من اخلارج� ،أو من قبل م�ؤ�س�سات
الأمم املتحدة ،وخا�صة �أن � اً
آمال كهذه
تراجعت م��ع انتخاب ت��رام��ب رئي�سً ا
لأمريكا.

من جهة �أخ��رى ،قال رئي�س «جتمع
�أر�ض �إ�سرائيل» الداعم لال�ستيطان ،ع�ضو
الكني�ست ي�ؤاف كي�ش� ،إن من املنا�سب
�أن نتحدث �أقل عن ّ
حل الدولتني ،و�أكرث
عن اال�ستيطان وال�سيادة الإ�سرائيلية.
متاحا �أكرث للتخلي
و�أ�ضاف :بات الوقت
ً
عن النماذج القدمية التي �سادت هنا يف
العقود الأخرية.
�أما نائب وزير اخلارجية الإ�سرائيلية،
ت�سيبي حوطوبيلي ،وهي واحدة من �أبرز
رم��وز التيار الديني اليميني املت�شدد يف
حزب الليكود الراف�ض ّ
حلل الدولتني يف
حكومة نتنياهو ،فقد �أ�شارت �إىل �أن
«امل�ستوطنات كانت حمل خالف عميق
ب�ين �إ�سرائيل والأم�يرك��ي�ين (يف والي��ة
�أوباما)� ،أما الآن فلدينا رئي�س قد فهم
اللعبة فج�أة ،ونحن نفرت�ض �أنه �سيكون
خمل�صً ا ملواقفه التي �أطلقها خالل
االنتخابات الأم�يرك��ي��ة» .كذلك،
ق��ال رئي�س جلنة اخلارجية والأم��ن يف
الكني�ست� ،آيف ديخرت� ،إنه «مع و�صول
رئي�س جديد �إىل البيت الأبي�ض ،يجب
�إنهاء التجميد (يف عمليات اال�ستيطان)
وا�ستئناف العمل والبناء يف القد�س وداخل
م�ستوطنات ال�ضفة».
وكانت حوطوبيلي ،يف مقابلة مع
قناة �أي  24التي تبث من ميناء يافا
و���س��ط فل�سطني املحتلة ،ق��د �أ���ش��ارت
�إىل �أن الرئي�س الأمريكي اجلديد يرى
منطقة ال�شرق الأو���س��ط بعيون �أخ��رى
عمن �سبقوه من الر�ؤ�ساء الأمريكيني.
ّ
وعلى هذه اخللفية كان الإ�سرائيليون
جدا النتخابه ،و�أعربت عن
متحم�سني ً
ثقتها ب��� ّأن ترامب �سيتناول العملية
ال�سيا�سية بني �إ�سرائيل والفل�سطينيني
ب��ر�ؤي��ة ج��دي��دة وم��غ��اي��رة ،ول��ن يفر�ض
ً
اتفاقا على اجلانبني ،وهذا بالن�سبة �إىل
جدا»� .إ ّال �أن افتتاحية
�إ�سرائيل «م�شجع ً
«ه���آرت�����س» ح���ذّ رت م��ن � ّأن «م�صالح
�إ�سرائيل غري مرتبطة فقط ب�سيا�سة
الواليات املتحدة �أو برئي�سها .ف�إ�سرائيل
تقيم �شبكة عالقات متفرعة وحيوية

مع االحت��اد االوروب��ي ،ومع دول عربية،
وعليها �أن تعمل ا�سا سً� ا م��ن �أج��ل
ج��ودة احلياة وج��ودة الدميوقراطية يف
�أرا�ضيها� .أم��ا تعليق �سلوكها الدويل
واملثري للحفيظة بت�سويغ مينحه لها
يعر�ض للخطر
ترامب ،فمن �ش�أنه �أن ّ
الأ�سا�سات اجلوهرية الثابتة لطبيعتها
وجلوهرها» .وحذرت ال�صحيفة من �أن
«ال�سالم بني �إ�سرائيل والفل�سطينيني
مو�ضوعا خا�صً ا لالدارة االمريكية.
لي�س
ً
وم�ساعي الرئي�س باراك �أوباما لتحقيق
ّ
احلل ال�سيا�سي جاءت من �أجل �إ�سرائيل
�أك�ث�ر بكثري مم��ا ج���اءت م��ن �أج��ل
امل�صلحة الأمريكية .وقد �صدت هذه
امل�ساعي و�أف�شلت لأ�سباب عديدة منها
�أن حكومة �إ�سرائيل ر�أت فيها �ضر ًرا،
يقو�ض ّ
حتقق االيديولوجيا
من �ش�أنه �أن ّ
املتطرفة ،حلكومة نتنياهو �أي �إقامة
�إ�سرائيل اليهودية الكربى».

...ونذير �ش�ؤم

م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى ث��م��ة م���ن بني
الإ�سرائيليني من يرى يف فرحة اليمني
ال�صهيوين نذير �ش�ؤم ،وه�ؤالء يتمنون من
�أعماق قلوبهم �أن ال يحقق ترامب وعوده
هذه و�أن يوا�صل ال�سيا�سة التي انتهجها
�أ�سالفه .وه���ؤالء ي��رون �أن �أمريكا جتد
حاليا م�ضطرة للرتكيز على
نف�سها
ً
و�ضعها الداخلي يف املجاالت االقت�صادية
واالجتماعية واملالية ،مما يعني موا�صلة
�سيا�سة االنفتاح والعوملة والتماهي مع
وطبعا يوجد بني هذه
م�صالح دول �أخرى.
ً
ال��دول ،بع�ض ال��دول العربية ذات الوزن
يف جمال النفط والطاقة ،التي ميكن
ملعاداتها من قبل �إدارة ترامب �أن جتلب
اً
ف�ضل
ال�ضرر لالقت�صاد الإ�سرائيلي .هذا
عن �أن منطق االن�سحاب من العامل
والتمركز حول ال��ذات الأمريكية قد
يجر عواقب وخيمة على �إ�سرائيل ،وعلى
ّ
ال��دول الأوروب��ي��ة ،التي ر�أت يف طروحات
نوعا من امل��ع��اداة ومل ت�تردد يف
ترامب ً
الت�صدي لها واالعرتا�ض عليها.
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�إعداد :د� .أحمد علو
عميد متقاعد

م�سرح ل�صراع امل�صالح والنفوذ

�صرح الرئي�س
يف  11ني�سان ّ 2016
لاً
الأمريكي باراك �أوباما قائ :
«� ّإن �أ�سو�أ خط�أ ارتكبته يف �أثناء
رئا�ستي ك��ان ع��دم اال�ستعداد
ملرحلة ما بعد القذايف يف ليبيا».
ويف الواقع تعي�ش البالد منذ
العام � 2011سل�سلة من الأزمات
وال�صراعات الدموية التي ال يبدو
يف الأفق ّ
حل قريب لها.

املوقع وامل�ساحة

لِيبِيا �أو ُلو ِب َيا و ُلو ِب َية ،ا�سم
�أطلق على الإقليم الواقع
يف �شمال �إفريقيا بني م�صر
وتون�س ،ن�سبة �إىل قبيلة الليبو التي
�سكنت هذه املنطقة منذ �آالف ال�سنني
(القرن  13قبل امليالد).
وليبيا ال��ي��وم ،دول���ة تقع يف �شمال
يحدها البحر الأبي�ض املتو�سط
�إفريقيا،
ّ
ً
من ال�شمال ،وم�صر �شرقا وال�سودان من
اجلنوب ال�شرقي ،وت�شاد والنيجر من
اجلنوب ،واجلزائر وتون�س من الغربّ � .أما
الأج��زاء الرئي�سة التقليدية التاريخية
الثالثة للبالد ف��ه��ي ،والي���ات برقة،

وطرابل�س ،وفزان.
ت��ب��ل��غ م�����س��اح��ة
ل��ي��ب��ي��ا ن��ح��و 1,8
م��ل��ي��ون ك��ل��م2
وف�����ق «ك���ت���اب
حقائق ال��ع��امل»
ال�������ذي ت�������ص���دره
وكالة املخابرات املركزية الأمريكية
«ال�سي �آي �أي»  ،CIAوهي رابع �أكرب
ً
م�ساحة يف �إفريقيا.
دولة

ليبيا

�آفاق رمادية يف ف�ضاء قامت
احلدود

الربية نحو
يبلغ طول احلدود الليبية ّ
 4339كلمّ � ،أما طول �ساحلها على البحر
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املتو�سط (م��ن احل���دود امل�صرية حتى
احل��دود التون�سية) ،فيبلغ نحو 1770
كلم وف��ق «كتاب حقائق العامل»
الآنف الذكر .بني مدينتي بنغازي ً
�شرقا
وم�صراتة غر ًبا ،يدخل البحر املتو�سط يف
اً
وا�سعا
خليجا
م�شكل
الأرا�ضي الليبية
ً
ً
هو خليج �سرت �أو ال�سدرة الذي تعتربه
مياها �إقليمية داخلية ،بينما
ليبيا
ً
مياها دولية.
تعتربه الواليات املتحدة
ً
وه��ذا ما �أدى �إىل نزاعات بني الدولتني
ّ
تخللتها م��واج��ه��ات ع�سكرية يف
ثمانينيات القرن املا�ضي .وتقع يف هذا
ّ
اخلليج اليوم معظم مرافئ ومرافق
ت�صدير النفط والغاز الليبي ،بالإ�ضافة �إىل
ً
مرفقا ل�صيد الأ�سماك والإ�سفنج
كونه
وال�سالحف.

اجلوفية ،وبالواحات الوا�سعة ،وبخا�صة
يف بع�ض املناطق الداخلية.

التاريخ

ت�شري ال�سجالت التاريخية املوجودة �إىل
� ّأن البالد املعروفة اليوم بليبيا كانت
م���أه��ول��ة ق��دميً��ا بقبائل ال�برب��رّ � ،أم��ا
ال�ساحل الغربي فقد �سكنه الفينيقيون
الذين هاجروا من ال�سواحل اللبنانية
بد ًءا من القرن العا�شر قبل امليالد .بعد
قرنني هاجر الإغريق من جزيرة كريت
(القرن الثامن قبل امليالد) لي�ؤ�س�سوا
املدن الإغريقية اخلم�س (البنتابولي�س)
يف برقة (�سريينايكا) ،والتي كانت

املدن الأكرث ازدها ًرا يف �إفريقيا يف ذلك
الع�صر.
يف القرن ال�ساد�س قبل امليالد ،ارتفع
جنم قرطاجة كدولة ذات قوة ومكانة
على املتو�سط ،وقد ا�ستمرت يف �صراع مع
ثم مع الرومان حتى �سقوطها
الإغريقّ ،
بيد الرومان يف القرن الثاين قبل امليالد.
يف القرن اخلام�س بعد امليالد� ،أ�صبحت
معظم مناطق ليبيا الغربية يف قب�ضة
قبائل «الفندال»  Vandalاجلرمانية
ال�شرقية (ال�براب��رة) ،وبعد ذل��ك بقرن
�أ�صبحت حتت �سيطرة البيزنطيني.
يف القرن ال�سابع امليالدي دخلها العرب
تو�سعت
امل�سلمون ،ويف القرن الثاين ع�شر ّ

الطبيعة واملناخ

ت��ع��ت�بر ليبيا ب�����ش��ك ٍ
��ل ع���ام ب�ل�ا ًدا
�صحراوية ،ويف ما خال ال�شريط ال�ساحلي
ال�ضيق امل��ع��ت��دل امل��ن��اخ ع��ل��ى البحر
احلر ال�شديد يف معظم
املتو�سط ،ي�سود
ّ
�أرا�ضيها حيث يت�صل الداخل بال�صحراء
الإفريقية الكربى.
تتميز ليبيا بكرثة املياه
مع ذلك،
ّ
مملكة �صقلية وباتت ت�شمل نابويل
وجزر مالطا و�أ�صبح ال�ساحل الغربي بني
قلعة طرابل�س وتون�س حتت �سيطرتها.
يف ال��ع��ام  1510احتل الإ���س��ب��ان قلعة
ط��راب��ل�����س ،ويف ال��ع��ام  1551حا�صرها
العثمانيون وا�ستولوا عليها ،و�أن�ش�أت
الإدارة العثمانية �إيالة طرابل�س الغرب
متيي ًزا عن �إيالة طرابل�س ال�شام.
انخرطت ليبيا يف ح��روب ال�ساحل
ال�برب��ري يف القرنني ال���ـ 18وال���ـ 19حتت
احلكم امل�ستقل للأ�سرة القرمانلية،
ثم عاد �إليها االحتالل العثماين ،الذي
ّ
انتهى بتوقيع اتفاقية بني العثمانيني
78
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و�إي��ط��ال��ي��ا� ،أ�صبحت ليبيا مبوجبها
م�ستعمرة �إيطالية (من العام � 1911إىل
العام .)1943
خ�ل�ال احل����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة،
رحبا للحرب يف
م�سرحا
�شكلت ليبيا
ّ
ً
ً
�شمال �إفريقيا بني دول املحور واحللفاء
الذين �أ�صبحت حتت �سلطة قواتهم يف
العام ( 1943بريطانيا يف طرابل�س وبرقة،
ثم و�ضعت
وفرن�سا يف منطقة ف��زان)ّ .
البالد حتت �إدارة الأمم املتحدة� ،إىل
�أن نالت ا�ستقاللها ( )1951حتت ا�سم
«اململكة الليبية املتحدة» و�سلطة
امللك �إدري�س ال�سنو�سي ،ال��ذي حكم
مبوجب نظام فيدرايل ملكي د�ستوري.
يف العام � ،1969أطاح انقالب ع�سكري
بامللك �إدري�����س الأول ،لتبد�أ ف�ترة من
التغيري االجتماعي اجل��ذري .ا�ستطاع
قائد االنقالب العقيد معمر القذايف،

تركيز ال�سلطة
يف ي��دي��ه ب�شكل
ك��������ام��������ل يف
�أث���ن���اء م���ا ع��رف
بـ«الثورة الثقافية
الليبية» ،ليظل
يف ال�سلطة حتى
ان������دالع احل���رب
الأهلية الليبية
�أو ث��ورة � 17شباط
العام .2011
منذ ال��ع��ام 2011
ت��ع��ي�����ش ل��ي��ب��ي��ا
ح��ال��ة م���ن ع��دم
اال�ستقرار والعنف
ال�سيا�سي �أث��رت
ب�شدة على انتاج
النفط واالقت�صاد
ب�����ش��ك��ل ع���ام.
ك��م��ا �أ���ص��ب��ح��ت
مم��� ًرا رئ��ي�����سً��ا ملا
ي��ع��رف بالهجرة
غ�ير ال�����ش��رع��ي��ة،
ع��������ن ط����ري����ق
�شبكات االجت��ار بالب�شر التي ت�ستغل
الالجئني الفارين من احلروب يف �إفريقيا
وال�شرق الأو�سط �إىل �أوروب��ا ،وهو ما دفع

باالحتاد الأوروربي �إىل القيام بعمليات
بحرية قرب ال�سواحل الليبية ،كذلك،
�أ�صبحت ليبيا مق ًرا لبع�ض التنظيمات
الإرهابية املحلية والدولية.

ال�سكان

قدر عدد �سكان ليبيا بنحو  6ماليني
ون�صف مليون ن�سمة ،وفق تقديرات العام
 ،2015منهم نحو  %12من املهاجرين.
وي�شكل العرب والرببر نحو  %97من
ال�����س��ك��ان ،وال��ب��اق��ي م��ن اليونانيني
واملالطيني والتون�سيني وامل�صريني والأتراك
والهنود والباك�ستانيني.
يعي�ش نحو  %90من ال�شعب الليبي
على ط��ول ال�ساحل املتو�سطي املمتد
من مدينة درنة يف ال�شرق حتى مدينة
الزاوية غربي طرابل�س� .أما يف الداخل
ف�لا يعي�ش ���س��وى قلة م��ن ال�سكان
ب�سبب الطبيعة ال�صحراوية وندرة املياة
ال�سطحية .ويتميز ال�شعب الليبي
جمتمعا ما زال يحافظ على
بكونه
ً
طابعه القبلي بعاداته وقيمه وتقاليده.
العربية هي اللغة الر�سمية يف البالد،
ولكن �إىل جانبها تنت�شر الإنكليزية
والإيطالية يف املدن الكربى ،والرببرية يف
مدن �أخرى.
الإ���س�لام هو الدين الر�سمي للدولة،
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تقريبا هم
و %96من ال�شعب الليبي
ً
على املذهب ال�سني.

املوارد واالقت�صاد

النفط والغاز أ�ه��م م��وارد ليبيا ،ووفق
ت��ق��دي��رات م��ط��ل��ع ال��ع��ام  2016بلغ
احتياطي النفط لديها نحو  48.36مليار
برميل ،والغاز الطبيعي نحو  1.5تريليون
مرت مكعب.
يعتمد االقت�صاد الليبي على ت�صدير
قدر الناجت
البرتول والغاز .ويف العام ّ 2015
املحلي الإجمايل GDP-Purchasing
 ،Power Parityبنحو  92مليار دوالر،
والناجت املحلي اال�سمي GDP-Official
 Exchange Rateبنحو  38.3مليار
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دوالر.
�أدت الأزمة املتوا�صلة يف ليبيا ،وعدم
وجود حكومة واحدة قوية� ،إىل انخفا�ض
امل�����ص��درة �إىل
كميات ال��غ��از وال��ن��ف��ط
ّ
اخلارج بن�سبة الثلثني ،ما �سبب تداعي
اقت�صادها نتيجة ا�ستمرار احل��رب،
و�سيطرة امل�سلحني على عدد من مرافق
الإنتاج ومرافئ الت�صدير ،وكذلك تدهور
�أ�سعار النفط خالل هذه الفرتة.

الو�ضع الراهن

�صراعا بني
ت�شهد ليبيا منذ العام 2011
ً
عدة �أطراف وتنظيمات متناحرة ت�سعى
لل�سيطرة على البالد.
يف ب��داي��ة ال��ع��ام  ،2014ت��ولىّ احلكم
امل�ؤمتر الوطني العام ،ومنذ ذلك احلني
�سيطرت الأح����زاب الإ���س�لام��ي��ة على
املجل�س ،مق�صية
املكونة
الغالبية
ّ
من تياري الو�سط
والليرباليني .فبعد
انتخاب ن��وري �أبو
رئي سً� ا
�سهمني
للم�ؤمتر (حزيران
���ص��وت
،)2013
ّ
امل����ؤمت���ر ال��وط��ن��ي
لفر�ض ال�شريعة
الإ�سالمية ،وقرر
متديد مدة واليته

حتى نهاية  2014و�سط رف�ض �شعبي.
وي���دور ال�صراع ال��ي��وم ب�ين احلكومة
دوليا (املنبثقة عن جمل�س
املعرتف بها ً
دميقراطيا يف العام
النواب الذي انتخب
ً
ر�سميا با�سم «احلكومة
 )2014واملعروفة
ً
���ق��ت��ة» ،ومقرها يف مدينة
الليبية امل ؤ
�شحات �شرق البالد ،وحكومة �إ�سالمية
� ّأ�س�سها امل�ؤمتر الوطني العام ،ومقرها يف
مدينة طرابل�س.
ح��ك��وم��ة جمل�س ال��ن��واب امل��ع�ترف
دوليا حتظى ب��والء اجلي�ش الليبي
بها
ً
حتت قيادة الفريق خليفة حفرتّ � ،أما
احلكومة التابعة للم�ؤمتر الوطني العام
(وت�سمى �أي�ضً ا «حكومة الإن��ق��اذ»)،
فتقودها جماعة الإخوان امل�سلمني.
وبالإ�ضافة �إىل هاتني احلكومتني،
ه��ن��اك �أي�����ضً��ا ج��م��اع��ات متناف�سة
�أخرى ،منها ،جمل�س �شورى ثوار بنغازي
الإ�سالمي ،ال��ذي تقوده جماعة �أن�صار
ال�����ش��ري��ع��ة (ح�����ص��ل ع��ل��ى دع���م م��ادي
وع�سكري من امل�ؤمتر الوطني العام)،
وتنظيم ال��دول��ة الإ�سالمية يف العراق
وال�شام (داع�ش) ال��ذي ينت�شر يف بع�ض
املناطق الليبية كمدينة �سرت (طرد
منها مطلع �شهر كانون الأول .)2016
كذلك ،هناك ميلي�شيات الطوارق
يف غ��ات ال��ت��ي ت�سيطر على املناطق
ال�صحراوية يف ج��ن��وب غ��رب ال��ب�لاد،
والقوات املحلية يف منطقة م�صراتة.

العام لإجراء انتخابات جديدة ملجل�س
النوابُ ،هزم الإ�سالميون يف االنتخابات،
لكنهم رف�ضوا نتائجها.
ت�صاعد النزاع يف متوز ،عندما �أطلق
الإ�سالميون يف طرابل�س وميلي�شيات
م�صراتة عملية «فجر ليبيا» ،وا�ستولوا
على مطار طرابل�س الدويل.
بعد ذلك بوقت ق�صري ،عقد �أع�ضاء
�سابقون يف امل�ؤمتر الوطني العام كانوا
قد رف�ضوا انتخابات حزيران ونتائجها،
جل�سة امل�ؤمتر الوطني العام اجلديد،
و�صوتوا لأنف�سهم كبديل ملجل�س النواب
ً
حديثا ،متخذين من طرابل�س
املنتخب
و�سمي نوري �أبو
عا�صمة �سيا�سية لهم.
ّ
�سهمني رئي�سً ا للبالد ،وعمر احلا�سي
رئي�سً ا للوزراء .ومع �سيطرة امليلي�شيات
الإ�سالمية املدعومة من امل�ؤمتر الوطني

اجلي�ش الليبي وامل�شري حفرت

يف � 14شباط  ،2014دعا امل�شري خليفة
حفرت الذي خدم يف اجلي�ش يف عهد النظام
ال�سابق� ،إىل ّ
حل امل�ؤمتر الوطني العام
وت�شكيل حكومة م�ؤقتة للإ�شراف
على انتخابات ت�شريعية جديدة .ويف �أيار
من العام نف�سه� ،أطلقت القوات الربية
واجلوية املوالية للم�شري حفرت عملية
ع�سكرية �سميت «عملية الكرامة»

���ض��د اجل��م��اع��ات
ّ
الإ�����س��ل�ام����ي����ة
امل�سلحة يف مدينة
ب���ن���غ���ازي ،و���ض��د
امل����ؤمت���ر ال��وط��ن��ي
ال��ع��ام يف مدينة
ط���راب���ل�������س .ويف
ح�����زي�����ران دع���ا
امل����ؤمت���ر ال��وط��ن��ي
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العام على مدينة بنغازي وهجومها على
مع�سكرات اجلي�ش الليبي يف املدينة،
انتقلت الغالبية يف جمل�س النواب
املنتخب �إىل طربق (يف �أق�صى ال�شرق)،
وحتالفت مع قوات امل�شري حفرت الذي مت
قائدا للجي�ش الليبي.
تعيينه
ً
يف ت�شرين الثاين� ،أعلنت املحكمة
العليا يف طرابل�س ،التي ي�سيطر عليها
امل���ؤمت��ر ال��وط��ن��ي ال��ع��ام اجل��دي��دّ ،
حل
جمل�س النواب الذي رف�ض هذا احلكم
ربا �أنه �صدر «حتت التهديد».
معت ً
ً
التطورات التي ح�صلت الحقا مل تنه
حالة الت�شرذم وال�صراعات القائمة يف
البالد .و�شهدت الأ�شهر الأخ�يرة من
العام  2015تطورات �سيا�سية عديدة ،من
دون �أن ت�ؤدي �إىل �إنهاء ال�صراعات.

ثالث حكومات يف بلد واحد

تتقا�سم ليبيا اليوم ثالث حكومات،
الأوىل ير�أ�سها عبد الله الثني ،وهي
منبثقة عن جمل�س النواب ،والثانية يف
طرابل�س وت�سمى حكومة الإنقاذ برئا�سة
خليفة الغويل ،وكانت قد انبثقت عن
امل�ؤمتر الوطني العام املنتهية واليته
قبل �أن يحل يف الفرتة القريبة املا�ضية،
والثالثة ظهرت يف �إطار اتفاق ال�صخريات
يف املغرب ،وهي حكومة التوافق الوطني
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ال��ت��ي تدعمها
الأمم املتحدة
وم���ع�ت�رف بها
دول��يً��ا ،وير�أ�سها
فايز ال�سراج.
وت����ن���������ص����ب
اجلهود الدولية
ل��ل��ت��وف��ي��ق بني
جمل�س النواب
ال�����ذي ي��ر�أ���س��ه
عقيلة �صالح
ويتخذ من مدينة ط�برق �شرق البالد
مق ًرا له ،واملجل�س الرئا�سي واحلكومة
املنبثقة ع��ن��ه ،وم��ق��ره يف ق�سم من
طرابل�س .وترتكز تلك اجلهود على
ّ
حل م�شكلة القيادة العليا للجي�ش،
والعالقة مع امل�شري حفرت الذي متكنت
قواته من ال�سيطرة على معظم مناطق
ب��ن��غ��ازي ،ث��اين �أك�ب�ر امل���دن الليبية،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �سيطرتها على مدن
ال�شرق الأخ��رى ومناطق من اجلنوب.
وهو دعا يف منت�صف كانون الأول 2016
جي�شه �إىل اال�ستعداد لتحرير طرابل�س
العا�صمة والق�ضاء على امليلي�شيات
املعار�ضة وتوحيد البالد حتت �سلطة
واحدة.

�آفاق رمادية يف ف�ضاء قامت...

وه��ك��ذا ي��ب��دو � ّأن الأزم����ة الليبية
ت�ستمر م��ن دون
ّ
ح���ل ق��ري��ب وه��ي
م�����س��رح م��رت��ب��ط
وم��ت�����ش��اب��ك مع
غريه من م�سارح
ال�صراع ال��دويل يف
امل��ن��ط��ق��ة ،حيث
االح����ت����م����االت
م��ف��ت��وح��ة على
مزيد من الت�أزم،
وذل������ك ب�����س��ب��ب
كرثة املتناف�سني
ال��ل��ي��ب��ي�ين على

ال�سلطة وال�ث�روة ،وتوزعهم يف تيارات
�سيا�سية وعقائدية وقبلية ،متباينة
(من �أق�صى اليمني �إىل �أق�صى الي�سار)،
ومتقاطعة م��ع ال��ت��ي��ارات الإ�سالمية
امل��ع��ت��دل��ة وامل��ت��ط��رف��ة �أو احل��رك��ات
الإرهابية .ي�ضاف �إىل ذلك وجود كرثة
م��ن الالعبني الإقليميني والدوليني
بعناوين و«�أجندات» خمتلفة ،والذين
يعمل كل منهم وفق م�صاحله بدعم
ه��ذه اجل��ه��ة �أو ت��ل��ك .وال يخفى �أ ّن��ه
يف طليعة ه��ذه�« ،أج��ن��دات» ،اقت�سام
ال�ث�روات ،وا�ستخدام ليبيا كقاعدة
جتميع متقدمة لتمركز «الإره��اب»
ون�شره يف دول �شمال �إفريقيا ً
�شرقا وغر ًبا
وجنو ًبا ...وت�أمني ا�ستمرار بيع ال�سالح
�إىل املتحاربني من كل الفئات فيها
ومن خاللها...

املراجع:

- https://ar.wikipedia.org/
ليبيا wiki/
- https://www.cia.gov/
library/publications/theworld-factbook/geos/ly.html
- https://www.theguardian.
com/world/libya
- https://en.wikipedia.org/
wiki/Libyan_Civil_War
- https://www.usip.org/
publications/the-currentsituation-in-libya

�إقت�صاد
ومال

�إعداد :تريز من�صور

ال�سنني ،كالنفط العادي ،لكنها مل
ّ
م�ستقلة،
تت�شكل ككتلة �سائلة
ّ
ب�سبب انخفا�ض ن�سبة ال�ضغط بني
طبقات الأر�ض حيث تنت�شر.
ت��وج��د طبقات �صخرية �ضخمة يف
باطن الأر���ض تختزن بني ثناياها مواد
كيميائية ت�سمى «كريوجني» والتي
ُي�ستخرج منها النفط بعد ت�سخينها
وتكريرها ب��ط��رق منا�سبة .انت�شار
ه��ذه امل��واد بني الت�شققات ال�صخرية،
معقدا ومرتفع
جعل ا�ستخراجها �أم ًرا
ً
الكلفة ،ف��ج��رى جتاهلها ل�سنوات
�سيما و�أن التقنيات املنا�سبة
طويلة ،ال ّ
مل تكن متاحة قبل عقود قليلة� .إ ّال

تغيت �شروط اللعبة؟
الإنتاج النفطي اجلديد :هل رّ

بف�ضل القفزات العلمية الكبرية
التي ّ
حققتها العلوم اجليولوجية والهند�سية – البرتولية ،ومع تراجع احتياطات النفط ال�سهلة
اال�ستخراج ،تنمو القطاعات النفطية غري التقليدية ب�شكل مت�سارع .وحال ًيا تتجه الأنظار �إىل
النفط ال�صخري والنفط الرملي املتوافرين بكميات �ضخمة يف كندا وفنزويال وبلدان �أخرى.
وال�س�ؤال الكبري الذي يطرح نف�سه اليوم هل ّ
تهديدا للم�صادر التقليدية
ت�شكل هذه امل�صادر البديلة
ً
للطاقة؟

موارد طاقة هائلة

تُعتَرب الطاقة ع�صب التطور االقت�صادي
الغنية
منوه ،لذلك ت�سعى الدول
ّ
و�أ�سا�س ّ
مب�صادر الطاقة �إىل اال�ستخدام الأمثل
لها ،بغية املحافظة على ا�ستمرارية
النمو فيها .لكن تغيريات
عجلة
ّ
كبرية ح�صلت يف عامل النفط خالل
العقد الأخ�ير� ،إذ �ساهمت التقنيات
احلديثة ،يف ظل الفورة التي �شهدتها
الأ�سعار قبل ع��دة �سنوات ،يف حتفيز
م�����ص��ادر �إن���ت���اج ج��دي��دة م��ن ال��رم��ال
وال�صخور الزيتية ،وتعزيز االحتياطات
الهيدروكربونيــة ،بعــد �أن �أ�صبــح
تقنيــا وجمد ًيــا
��اح��ـ��ـ��ا
الأم��ـ��ـ��ر م��ت ً
ً
اقت�صاد ًيــا.
ثمة
وي���ؤك��د العلماء الباحثون �أن ّ
خم��زون��ات �سائلة �ضخمة حمتجزة
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بني طبقات �صلبة يف باطن الأر���ض،
حتتوي على مليارات الأطنان �سهلة
اال�ستخراج ،عرب تقنيات متوافرة يف
خ�صو�صا �إذا كانت
معظم دول العامل،
ً
هذه املخزونات قريبة من �سطح الأر�ض،
وه��ي ّ
ت��وف��ر م��وارد
ط����اق����ة ه��ائ��ل��ة
ت��ك��ف��ي ال��ع��امل
لعقود طويلة.

النفط ال�صخري

النفط ال�صخري
هو عبارة عن مواد
هيد ر و كر بو نية
ت�����ش��ك��ل��ت من
ّ
الرت�سبات الع�ضوية
ّ
على مدى ماليني

�أن الكميات الكبرية املتوافرة من
ه��ذه امل���واد فتحت �شهية ال�شركات
وال���دول ،ودف��ع��ت العلماء واملهند�سني
�إىل ت��ط��وي��ر تقنيات ج��دي��دة ت�سمح
با�ستخراجها بكلفة معقولة وجمدية
اقت�صاد ًيا ،وفق �أ�سعار ال�سوق النفطية.
وبعد العديد من االختبارات جنحت
تقنية «التك�سري الهيدروليكي»
( ،)hydraulic frackingالتي تقوم
ع��ل��ى ���ض��خ ك��م��ي��ات ���ض��خ��م��ة من
ال�سوائل ال�ضاغطة ،يف باطن الأر���ض
داخ��ل الطبقات ال�صخرية ،فتتفتت

ويت�سرب من داخلها النفط �أو الغاز
ال�صخري ليتجمع يف �أمكنة حم�صورة،
ّ
و�ضخها �إىل
حيث ميكن ا�ستخراجها
الأعلى .تتطلب هذه العملية حرارة
مرتفعة ملعاجلة املواد الهيدروكربونية
امل�ستخرجة وحتويلها �إىل مواد نفطية
قابلة لال�ستعمال .لكن هذه التقنية
وحدها ال تكفي ،فالطبقات ال�صخرية
التي حتتوي النفط متتد على م�ساحات
م��ن �آالف ال��ك��ي��ل��وم�ترات .ل��ذل��ك،
كانت هناك حاجة �إىل تطوير تقنيات
�أخرى مثل «احلفر الأفقي» horizontal
 drillingحيث ت�صل احلفارة �إىل قلب
الطبقة ال�صخرية امل�ستهدفة ثم تتجه
أفقيا مل�سافات طويلة.
لتحفر � ً
ويتيح هذا الأمر الو�صول �إىل كميات
واف���رة م��ن النفط ال��ع��ادي �أو ال�صخري
امل�ستهدف با�ستخدام ر�أ���س بئر واحد،
مما يخفّ �ض من الأكالف االقت�صادية،
ّ
ويحد من ا�ستثمار �سطح الأر���ض الذي
ّ
قد يكون عبار ًة عن م�ساحات زراعية
�أو �صناعية �أو غابات �أو غريها .ومع
ت��ك��ام��ل ه��ات�ين التقنيتني� ،أ�صبح
يف املتناول ا�ستخراج النفط ال�صخري
ب�أكالف مناف�سة للنفط التقليدي� ،إذ
تراوح كلفة ا�ستخراج الربميل اليوم بني
 50و 70دوال ًرا ،وهي يف انخفا�ض م�ستمر،
ما يعني �أن ا�ستقرار �أ�سعار النفط العاملية
فوق هذا املعدل يجعل ا�ستخراج النفط
ال�صخري جمد ًيا اقت�صاد ًيا.

النفط الرملي

النفط الرملي هو عبارة عن خليط
من امل��واد الهيدروكربونية املختلطة
مع الرتبة والرمول واملاء ومواد �أخرى .وهو
جدا على
يوجد على م�ساحات �شا�سعة ً
�سطح الكرة الأر�ضية يف كندا وفنزويال
و�سواهما .ونتيجة انت�شاره على �سطح
الأر�ض �أو حتتها بقليل ،يتم ا�ستخراجه
عن طريق املناجم ،ولي�س عرب حفر
الآبار ،حيث جتري معاجلته لف�صل املواد
البرتولية عن بقية املواد ،عرب ت�سخينها
وم��ن ثم زي��ادة لزوجتها عرب خلطها
مب��واد �أخ���رى ،كي ي�سهل نقلها �إىل
امل�صايف املخت�صة التي حتولها �إىل برتول
خفيف قابل لال�ستعمال.
مل ت��ب��د�أ فنزويال با�ستخراج النفط
الرملي بعد ،لكن كندا عملت على
تطوير ه��ذا القطاع منذ ع��دة �سنوات
و�أ���ص��ب��ح��ت تنتج
م���ن���ه ك��م��ي��ات
جت���اري���ة ك��ب�يرة
ال���ي���وم ،وه����و ما
جعلها من الدول
امل�����ص��درة للنفط
ع���ل���ى م�����س��ت��وى
العامل.
وت�شري الدرا�سات
�إىل �أن املخزونات
املتوافرة يف هذين
البلدين وحدهما

تعادل كل كميات النفط التقليدية
حاليا .وعلى الرغم
املتوافرة يف العامل
ً
من وج��ود عوامل بيئية وجيولوجية
واقت�صادية متنع من ا�ستخراج كل
ما هو متوافر ،ف�إن الكميات املتاحة
تقدر بحواىل  10يف املئة
للإنتاج والتي ّ
م��ن امل��خ��زون ،تعطي هاتني الدولتني
احتياطات نفطية واف��رة ،و�ست�شكل
ومتزايدا للإنتاج النفطي،
ريا
ً
م�صد ًرا كب ً
�إىل جانب احتياطات �أ�صغر يف رو�سيا
وكازاخ�ستان وغريها.

االنعكا�سات ال�سيا�سية
وتغيري اخلريطة النفطية

ان���ت���اج ال��ن��ف��ط ال�����ص��خ��ري وال��رم��ل��ي
�ستكون له انعكا�سات �سيا�سية � ً
أي�ضا،
ف��ال��دول ال��ك�برى ل��ن ت��ك��ون بحاجة
�إىل النفط التقليدي كما يف املا�ضي.
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�إقت�صاد
ومال
ً
مثال يف العام
الواليات املتحدة �أنتجت
املا�ضي  22يف املئة م��ن احتياجاتها
النفطية من البرتول ال�صخري ،بينما
مل تكن تنتج �إال  2يف املئة منه قبل
ع�شرة �أعوام .و�سوف يكون هذا املنحى
يف ارتفاع م�ستمر مع انخفا�ض الكلفة
التكنولوجية ،وارتفاع �أ�سعار النفط
جم��د ًدا بعد تعايف ال�سوق ،ومع خطط
الرئي�س الأم�يرك��ي دون��ال��د ت��رام��ب،
ّ
وتخطـي
الداعية �إىل تو�سيع الإن��ت��اج
امل��ح��اذي��ـ��ر البيئية املرتبطـة بهـذا
القطاع.
أ�م��ا على �صعيد الغاز ال�صخري ،فقد
ب��د أ� ا�ستخراجه بكميات جتارية يف
ال�صني ذات االحتياط الأ�ضخم يف العامل،
وك��ذل��ك يف ك��ن��دا و�أم�يرك��ا ،فيما
متتلك الأرجنتني واجلزائر وغريهما
احتياطات كبرية مل يبد�أ ا�ستخراجها
بعد .وي�سري ا�ستخراج ه��ذا الغاز على
وترية ا�ستخراج البرتول ال�صخري نف�سها
ً
عاما بعد
�سوقية �أكرب
ويحتل مكانة
ً
عام.
�أما بالن�سبة �إىل رو�سيا ،فهي مل تبد�أ بعد
ب�إنتاج النفط ال�صخري بوفرة على الرغم
من امتالكها احتياطات �ضخمة منه
�إ�ضافة �إىل التكنولوجيا املطلوبة ،وذلك
لأنها متتلك � ً
أ�صال خمزونات وافرة من
البرتول والغاز العاديني.
و�سط هذه التطورات التكنولوجية،
ومع تراجع احتياطات النفط ال�سهلة
اال�ستخراج ،تنمو القطاعات النفطية
غ�ير التقليدية ب�شكل مت�سارع،
تدريجيا لت�صبح خالل عقود
وتتحول
ً
قليلة م�صدر الإنتاج الأ�سا�سي للنفط
والغاز يف العامل ،وجتعل من الدول املنتجة
حاليا ومنها دول «�أوبك» العبني
للنفط
ً
عاديني غري م�سيطرين على ال�ساحة
الدولية .يف املقابل �ست�ست�أثر �أمريكا
وكندا ورو�سيا وفنزويال بح�صة الأ�سد من
الرثوة النفطية اجلديدة ،وت�ضاف �إليها
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ال�صني التي متلك
اح����ت����ي����اط����ات
�ضخمة من الغاز
ال�صخري ،وبذلك
ت�صبح هذه الدول
اخل����م���������س م��ن
�أك��ب��ر منتجي
الطاقة النفطية
يف العامل.
ال��واق��ع اجلديد،
على �صعيد م�صادر
ال���ط���اق���ة وط���رق
نقلها عرب البحار
�أو يف الأن��اب��ي��ب،
�أدى �إىل �صراعات
جيو�ستــراتيجيــة
وحروب وتدخالت
يف ك���ث�ي�ر م��ن
ال��دول ،كما � ّأدى
بالتايل �إىل ن�شوء
حالة م��ن القلق
ل�����دى امل��ن��ت��ج�ين
التقليديني من
الآثار املحتملة على �أ�سعار النفط والغاز
املنتجة من م�صادر تقليدية ،وبالأخ�ص
على �أ�سعار الغاز.

�إمكانات وحدود

على الرغم من وف��رة االحتياطات،
�إال �أن تزايد عدد و�سائل النقل اخلا�صة
والنمو الب�شري واالقت�صادي �سوف يزيد من
ا�ستهالك النفط مب�ستويات كبرية
خالل العقود القادمة ،و�سوف ي�ؤدي ذلك
�إىل �ضغط كبري على النفط ال�صخري
والرملي .وللحفاظ على م�ستويات �إنتاج
م�ستقرة من هذين امل��وردي��ن ،ينبغي
دوما ب�آبار وحفارات ومناجم
اال�ستثمار ً
جديدة ،مع ما ميليه ذلك من �أعمال
�سطحية على م�ساحات وا�سعة فوق
�سطح الأر�ض .ومع �أخذ العوامل البيئية
واجلغرافية باالعتبار ،قد يكون املجال
اجل��غ��رايف امل��ت��اح لال�ستثمار �أق��ل من

حد
احلاجات امل�ستجدة ،وعليه يوجد ّ
�أق�صى للتو�سع واال�ستمرار ،وفق طبيعة
كل بلد وكثافة �سكانه وانت�شارهم يف
حميط املوارد املتوقعة .لذلك ال ميكن
اعتبار كل املخزونات ال�صخرية والرملية
قابلة لال�ستغالل الفعلي� .ست�شكل
واعدا للطاقة لعقود
هذه املوارد م�صد ًرا
ً
و�ست�ساهم يف توفري احللول للحاجات
��دودا
امل�ستجدة ،لكن الأف��ق يبقى حم ً
متديدا م�ؤقتً ا لع�صر
وهو ال يعدو كونه
ً
النفط الأحفوري لب�ضعة عقود.
عدة �أبحاث �أن معدل
كذلك �أثبتت ّ
والهزات الأر�ضية ازداد يف
الن�شاط الزلزايل
ّ
املناطق املركزية من الواليات املتحدة
منذ العام  .2008وقد ربط الباحثون هذا
ّ
ب�ضخ املياه يف �آبار الغاز والنفط،
الواقع
مما رفع ال�ضغط الهيدروديناميكي يف
ّ
ت�شققها
م�سامات ال�صخور ،وي���ؤدي �إىل
و�إىل تغيرّ ات على م�ستوى �سطــح الأر�ض.

ت�أمالت
يكتبها:
العميد الركن ح�سن جوين
ال�شر،
قتله يف بقاع�صفرين! هكذا بكل ب�ساطة� ،أطلق
ُ
ّ
إجرام والغد ُر
احلق .فكان ال
احلق ،كل
كل ال�شر ،النار على
ّ
ّ
ُ
عنوا ًنا ملا حدث يف بقاع�صفرين.
جندي يف اجلي�ش اللبناين ،يف ربيع
عمره ،ت��رك قريته احل��دودي��ة الوادعة
«م�شتى ح�سن» ،ترك �أهله وعائلته
ورف��اق��ه وال��ت��ح��ق يف م�ؤ�س�سة ال�شرف
والت�ضحية والوفاء ،التحق بعائلة الوطن
مع رفاقه الذين التحقوا مثله ،من قرى
وبلدات ومدن لبنانية أ�خ��رى ،والتقوا يف بقاع�صفرين ،تلك
القرية اللبنانية الهادئة امل�ستلقية يف �أح�ضان جبال الأربعني،
املت�شبثة ب�أعايل ال�ضنية اخل�ضراء ،وك�أنها حتر�س الق�ضاء كله
من �أعاله.
يحر�س بقاع�صفرين
كان عامر املحمد (اجلندي ال�شهيد)
ُ
من خطر االره��اب ،ال��ذي كان يتوقعه من خ��ارج احل��دود!
 ...نعم ،فقد كان ً
أهبا مع رفاقه ،يقارع �صقيع
يقظا ومت� ً
الأعايل حيث درجة احلرارة حتت ال�صفر ،ي�صارع النعا�س الذي
ي�شن عليه هجمات متكررة بني الفينة والفينة ،ولكنها
أ�شد .يف هذه
هجمات فا�شلة لأن يقظته و�إرادته كانتا �أقوى و� ّ
الأثناء كان الأهايل يغرقون يف نوم هانئ ،وكانوا مطمئنني
�إىل �أمنهم و�أمانهم ،كيف ال وعيون اجلي�ش �ساهرة يف
املكان ....ويف كل مكان؟
وا�شتد الظالم ،طبيعة قا�سية بجغرافيتها
بكليت ِه
دخل الليل
َّ
َّ
ومناخها ،جبال الأربعني منت�صبة وممتدة ت�شكل حاجزًا
عيني اجلندي
حاميا ،كل �شيء كان ا�سو َد �إلاّ بيا�ض
طبيعيا
ً
ً
ّ
عامر ،كانا يلمعان يف تلك العتمة احلالكة ،ينظران �إىل
ٍ
ه�ضبة وقنَّ ة،
الأخاديد املجهولة التي ر�سمتها الطبيعة بني
�ض احياناً
تعو ُ
يراقبانِها
ٍ
بتناغم وثيق مع حا�سة ال�سمع التي ِّ
عن النظر عندما يعجز الأخري ب�سبب انعدام الر�ؤية.
اجلهد الأ�سا�سي يف املراقبة هو باجتاه تلك الأخاديد التي
ّ
بالت�سلل من مناطق بعيدةّ � ،أما منازل الأهل يف القرية،
ت�سمح
فهي اجلهة الآمنة واملحرو�سة !
الظالم مل يكن يف تلك اللحظة �سيد املكان فقط ،فقد
ت�سلل قبل ذلك �إىل عقول بع�ض ال�شبان املراهقني من �أهايل
القرية ،هذا الظالم الآتي من بعيد ،من خارج حدود الوطن بل
َ
عبث به�ؤالء!
من خارج حدود الله،
َ
ِ
قيم اجدادهم
ال�س َّم يف
تالبيب عقولهم ،ح َرف ُهم عن ِ
�أدخل ّ ُ
وتاليا عن قيم منطقتهم ودينهم احلنيف� ،أدخل
و�آبائهم،
ً

�إل��ي��ه��م �أف���ك���ا ًرا
�����س����ام����ة ب���ه���دف
ّ
برجمتهم كالآالت
وتطويعهم مل�صلحته
وا����س���ت���ث���م���اره���م
لتحقيق �أه��داف��ه
امل��ج��رم��ة ال�شريرة،
وم����ن ث���م رم��ي��ه��م
كالكالب بني اثنتني� ،إم��ا �أح�ضان
املوت الذي �سوف لن يرحمهم لأنهم قتلة وا�ضحون ،و�إما بني
ً
مرفقة بلعنة �أبدية من �أهلهم
�أ�سوار ال�سجن امل�ؤبد مدى احلياة
ثانيا.
واقربائهم �أولاً  ،ومن جميع �أبناء الوطن واالن�سانية ً
واحد من ه�ؤالء امل�سمومني ،اندفع بقوة احلقد امل�ستولد يف
ٌ
متر
قلبه من قبل ال�شياطني الذين اقنعوه ب�أن طريق اجلنة ّ
عرب قتل جنود اجلي�ش اللبناين! ومن دون التوقف عند ماهية
هذا اجلندي �أو ذاك ،هو رمبا يكون قريبه �أو �صديقه ،لأن يف
قريته وعائلته جنو ًدا �شرفاء � ً
أي�ضا.
ٍ
قاتل
ال�سامة وحولته �إىل
لقد �أعمت قلبه وعقله هذه الأفكار
َّ
غدار ،يبحث عن �أ�شرف و�أنبل هدف ليغدره وينال منه .وهكذا
ّ
ت�سلل هذا املجرم من املكان الذي يعتربه اجلندي
ح�صل ،فقد
�آمنً ا ،وطعنه يف ظهره بعدة طلقات غد ٍر �أطلقتها �أيديولوجيا
جمرمة ،كافرة� ،شيطانية ،متخلفة ،ومل يكن هو �سوى �أداة
حقرية لها.
لاً
م�صدوما ثم مقتو  ،وك�أنه قال يف قلبه قبل
�سقط ال�شهيد
ً
�أن يفارق احلياة» ملاذا تقتلني يا بني وطني؟ و�أن��ا �أحر�سك
و�أحر�س �أمك و�أختك وابنك و�أبيك� ،أنا ل�ست ع��د ّوك ولن
�أكون ،كنت �أتوقع منك �أن تقف �إىل جانبي ،ت�شاركني
�شر الأ�شرار الغرباء ،ال �أن تغدر بي
�شرف حماية وطننا من ّ
ٍ
َ
وموقعه
طلقات لو كانت تفهم مكانة كل منّ ا
وتطلق
َ
َ
الرت���دت عليك ،وم��ا �أطاعتك يف �إج��رام��ك ه��ذا ،ف أ���ن��ا...
َّ
حتما
الله معي
الوطن� ،أنا احلق� ،أنا ال�شرف والت�ضحية والوفاءُ ،
ً
وال�شر ،لأنك العميل املرتزق،
ولي�س معك �أنت ،لأنك الظالم
ّ
الغدار� ،أنا �س�أذهب �إىل جنّ ة قربي� ،ست�ستقبلني
ولأنك القاتل ّ
املالئكة و�ستز ّ َُفني ،لأنني كنت �أداف��ع عن �أهلي وتراب
ف�ستذهب �إىل جهنم وبئ�س امل�صري� .أنا
�أجداديّ � ،أما �أنت َ ...
�س�أكون �سري ًة عطرة على كل ل�سان و�سيت�شرف بي �أهلي� .أنت
�سيخجل �أهلك منك ،و�ستكون ملعو ًنا �إىل الأبد و�سيك�شف
حتما.
التاريخ ذلك ....
ً

يف
بقاع�صفرين
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�شهدا�ؤنا
�إعداد :نينا عقل خليل
وكن على ثقة ب�أن
يف ح�����ض��ور ح�شد
القاق
ماجد
علي
ال�شهيد
العريف
ت�شييع
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
م��ن الأه����ايل ورف���اق
���س��ت��ب��ق��ى عائلتها
�شيعت قيادة
ال�سالحّ ،
ّ
لبنان
مذبح
على
�شهيد
م�شروع
هو
جندي
كل
ال������ك���ب��رى ،و�إىل
اجل��ي�����ش والأه������ايل
ال�����س��راء
جانبها يف
يف ب��ل��دة ال�����س��ف��ري –
ّ
بعلبك ،العريف ال�شهيد علي القاق الذي ا�ست�شهد من وال�����ض��راء» .وكانت قيادة اجلي�ش – مديرية التوجيه
ّ
م�سلحني خالل وجوده �أ�صدرت بيا ًنا حول احلادث قالت فيه:
تعر�ضه لإطالق نار من قبل
جراء ّ
ّ
ق��وة من اجلي�ش (فجر  )2016/12/27منازل
يف م�أذونية يف منطقة ال�سيدة زينب – دم�شق.
«دهمت ّ
ّ
ا�ستهل الت�شييع ب�إقامة مرا�سم التكرمي لل�شهيد �أمام عدد من املطلوبني يف منطقة الق�صر – الهرمل ،وامل�شتبه
م�ست�شفى الرئي�س اليا�س الهراوي احلكومي – زحلة ،يف يف عالقتهم بالعمل الإجرامي الذي ا�ستهدف العريف يف
ّ
ح�ضور وفد من ال�ضباط ،حيث � ّأدت له ّ
حملة
ثلة من ال�شرطة اجلي�ش علي ماجد القاق خالل وجوده يف م�أذونية يف
متكنت
التحية والت�شريفات اللاّ زمة ،ال�سيدة زينب – دم�شق ،و� ّأدى �إىل ا�ست�شهاده .وقد
الع�سكرية ومو�سيقى اجلي�ش
ّ
ّ
كمية
القوة من توقيف �شخ�صني ،و�ضبطت بحوزتهما
ثم ُنقل اجلثمان �إىل
ومتّ تقليده �أو�سمة احلرب واجلرحىّ ،
ّ
ّ
من الأ�سلحة الفردية والذخائر والأع��ت��دة الع�سكرية
بلدته حيث �أقيمت ال�صالة لراحة نف�س ال�شهيد.
املتنوعة».
العقيد املهند�س ك��رم فريجة ال��ذي ح�ضر الت�شييع
ّ
ّ
أك��دت القيادة «� ّأن اجلي�ش لن
ممثلاً وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ
و� ّ
ي�سكت عن هذا العمل الإجرامي
ال�����ص��راف وق��ائ��د اجلي�ش
ي��ع��ق��وب
ّ
اجل��ب��ان ،و�سيالحق القائمني به
العماد جان قهوجي �ألقى كلمة
واملحر�ضني عليه �أينما كانوا ،حتى
ومناقبيته
�أ�شاد فيها مبزايا ال�شهيد
ّ
ّ
ّ
�إلقاء القب�ض عليهم وتقدميهم �إىل
كل
ومما قاله�« :إن
الع�سكرية،
ّ
العدالة».
جندي هو م�شروع �شهيد على مذبح
وهنا نبذة عن حياة ال�شهيد:
ال��وط��ن��� ،س��واء يف م��واج��ه��ة العدو
 م��ن م��وال��ي��د  1986/11/24يفاملرتب�صني
الإ�سرائيلي �أو الإره���اب
ّ
ال�سفري – ق�ضاء بعلبك ،حمافظة
�ش ًرا بالأهل وال�ترابّ � ،أما �أن تنربي
ّ
بعلبك  -الهرمل.
م�سلحة ال�ستهداف �أحد
ع�صابات
م����ددت خ��دم��ات��ه يف اجلي�ش
جنودنا الأبطال غد ًرا ،وحتت ذريعة
ّ
ثم ُنقل �إىل
قيام اجلي�ش بواجبه يف مكافحة
اعتبا ًرا من ّ ،2008/9/11
اجل��رائ��م امل��ن ّ
الفعلية بتاريخ .2010/1/23
اخلدمة
��ظ��م��ة ،ف��ه��ذا العمل
ّ
 من عداد منطقة البقاع – فرع املخابرات.ي�صب يف خدمة هذين العد ّوين اخلطريين،
الإجرامي �إنمّ ا
ّ
 حائز:طوعا طريق اخليانة
ل ّأن من يجر�ؤ على ذلك ،قد �سلك
ً
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
يتحمل تبعات �أعماله
الوطنية ،وبالتايل عليه �أن
ّ
مرات.
الإجرامية .فاجلي�ش ال ي�سكت عن ا�ستهداف حياة
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث ّ
مرات.
دم واحدة من دمائهم
يفرط بقطرة ٍ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ثالث ّ
جنوده ومواطنيه ،وال ّ
الزكية الطاهرة».
• تهنئة نائب رئي�س الأركان للعمليات.
ّ
 مت�أهل بدون �أوالد.و�أ���ض��افّ �« :إن اعتزازنا ب�سريتك امل�شرفة وخ�صالك
 ا�ست�شهد بتاريخ .2016/12/26جميعا،
احلميدة ،يوازيه اعتزازنا بوالديك و�أفراد عائلتك
ً
ّ
ومنح �أو�سمة :احلرب
احلقة،
الوطنية
فهم املعني الذي �شربت من مناهله معاين
 ُر ّقي لرتبة �أعلى بعد اال�ست�شهادُ ،ّ
وتذ ّوقت من معجنه النقي خبز الت�ضحية والفداء والإخال�ص ،واجلرحى والتقدير الع�سكري وتنويه العماد قائد اجلي�ش.
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�شهدا�ؤنا
ت�شييع اجلندي ال�شهيد
عامر م�صطفى املحمد
اجلي�ش �سيبقى باملر�صاد للقتلة
حتى توقيفهم وتقدميهم �إىل العدالة
ّودعت قيادة اجلي�ش و�أبناء بلدة م�شتى ح�سن – عكار
واجلوار ،يف م�أمت مهيب ،اجلندي ال�شهيد عامر م�صطفى
تعر�ض
املحمد الذي ا�ست�شهد يف بقاع�صفرين -ال�ضنية� ،إثر ّ
حاجز للجي�ش العتداء �إرهابي.
الطبي»
انطلق موكب الت�شييع من �أمام «مركز العائلة ّ
يف جمدليا  -زغرتا ،حيث �أقيمت مرا�سم تكرمي ال�شهيد
ومتّ تقليده �أو�سمة احلرب واجلرحى والتقدير الع�سكري من
التوجه �إىل بلدته م�شتى ح�سن –
الدرجة الربونزية ،قبل
ّ
عكار.
�أق��ي��م��ت ال�����ص�لاة ل���راح���ة نف�س
ال�شهيد ،يف ح�ضور العقيد توفيق
يزبك ممثلاً وزي��ر الدفاع الوطني
الأ�ستاذ �سمري مقبل وقائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي بالإ�ضافة �إىل
عائلة الفقيد ورفاقه.
و�أل���ق���ى ال��ع��ق��ي��د ي��زب��ك كلمة
ب��امل��ن��ا���س��ب��ة� ،أ����ش���اد ف��ي��ه��ا مب��زاي��ا
ال�شهيد وتفانيه يف �أداء الواجب
ومم��ا جاء فيها�« :إن
الع�سكري،
ّ
اجل��ي�����ش وك��ع��ادت��ه ل��ن ي�سكت
على ا�ستهدافه و�سيبقى باملر�صاد
له�ؤالء القتلة حتى توقيفهم وتقدميهم �إىل العدالة لينالوا
متاما كما �سي�ستمر يف تنفيذ العمليات
جزاءهم العادل،
ً
�ضد الإرهابيني واملجرمني ،والتي � ّأدت
الأمنية اال�ستباقية ّ
ً
�سابقا �إىل �إحباط خمططاتهم ،وحالت دون �سقوط الكثري
من ال�ضحايا والإ�صابات يف �صفوف املواطنني ،ولن يثنيه عن
يتعر�ض له
موا�صلة هذه العمليات النوعية �أي اعتداء غادر
ّ
عنا�صره يف هذه املنطقة �أو تلك».
يف ما يلي نبذة عن حياة ال�شهيد:
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 من مواليد  1991/11/1يف م�شتىح�سن ،حمافطة عكار.
م���ددت خدماته يف ل��واء امل�شاة
ّ
العا�شر اعتبا ًرا من .2011/10/20
 ُنقل �إىل اخلدمة الفعلية بتاريخ.2014/6/20
 من ع��داد ل��واء امل�شاة العا�شر –الكتيبة .102
 حائز:مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �ست ّ
مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تهنئة قائد لواء امل�شاة العا�شر.
 عازب. ا�ست�شهد بتاريخ . 2016/12/4 ّرقي لرتبة �أعلى بعد اال�ست�شهاد ،ومنح �أو�سمة احلرب
واجلرحى والتقدير الع�سكري ،وتنويه العماد قائـد اجليــ�ش.

املمددة خدماته
ت�شييع املج ّند
ّ
حممود عبد اللـه الأطر�ش
الوفاء �شهادة تفوق ّ
كل ت�ضحية وعطاء
امل��م��ددة خدماته حممود عبد اللـه
ا�ست�شهد املجنّ د
ّ
ّ
الأطر�ش� ،إثر حادث �سري وقع يف حملة ال�سعديات ،خالل
�شيعت القيادة والأهايل يف
قيامه بواجبه الع�سكري .وقد ّ
بلدة الفاكهة -البقاع املجنّ د ال�شهيد الأطر�ش مب�أمت
ّ
ممثلاً وزير الدفاع
حا�شد ،ح�ضره العقيد ح�سني �شريف
الوطني وقائد اجلي�ش ،وعائلة الفقيد ورفاقه.
انطلق موكب الت�شييع من �أم��ام م�ست�شفى �سبلني
احلكومي ،حيث �أقيمت مرا�سم تكرمي ال�شهيد ،قبل
التوجه �إىل بلدة الفاكهة .وبعد ال�صالة عن راحة نف�سه،
ّ
�ألقى العقيد �شريف كلمة ّنوه فيها
مبزايا ال�شهيد وقال:
ٍ
ّ
بكل م��رارة و�أ�سى،
«ن��ودع اليوم
ّ
أ�شداء،
جند ًيا
خمل�صا من جنودنا ال ّ
ً
ق�ضى �شهيد الواجب يف حادث �أليم،
وذلك بعد �أن جعل من الوطن ب�أ�سره
بيته الكبري ،ومن اجلي�ش عائلته
ُ
ال�شرف
ال��ك�برى ،فا�ستحال فيه
التزاما ثابتً ا ،والوفا ُء �شهاد ًة تفوق
ً
ٍ
ٍ
ّ
كل ت�ضحية وعطاء».
و�أ���ض��اف :ه��ا ه��م �أب��ن��اء بلدتك
احلبيبة الفاكهة م�سقط ر�أ�سك،
ومالعب طفولتك ،يذرفون الدموع
ل ُرز وال���ورود ف��وق جثمانك الطاهر ،وه��ا هم
وينرثون ا أ
حتيات التكرمي والإجالل ،لأنك
رفاقك يلقون عليك ّ
لاً
كنت بالن�سبة �إىل اجلميع مثا يحتذى ب��ه ،كنت
ً
ٍ
ٍ
وطنية
عائلة
ريا يف كنف
قيمة �أخالقية اكت�سبتها �صغ ً
ً
قيمة
تر�سخت يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وكنت
�أ�صيلة ثم ّ
ع�سكرية �أثبتّ ها باملناقبية والإخال�ص وب�شجاعتك يف
ميادين القتال.

َفنَم قري َر العني يف عليائك أ� ّيها
ال��رف��ي��ق ال��ع��زي��ز ،ل ّأن �أم��ث��ال��ك ال
مي��وت��ون ،و�إن توقف نب�ض احلياة
يف قلوبهم ،و ُر ِد َم ف��وق �أج�سادهم
الرتاب.
ُ
يف ما يلي نبذة عن حياة ال�شهيد:
 م���ن م��وال��ي��د  1995/11/1يفعر�سال-بعلبك.
م���ددت خدماته اع��ت��ب��ا ًرا من
ّ

.2016/2/8
 من عداد لواء امل�شاة الثامن -الكتيبة .85 حائز:• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
ومنح �أو�سمة احلرب
• ُر ّقي لرتبة �أعلى بعد اال�ست�شهادُ ،
واجلرحى والتقدير الع�سكري ،وتنويه العماد قائد اجلي�ش.
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يف �سجل
اخللود

العميد الركن الط ّيار املتقاعد
�سمري حرب
نعت ق��ي��ادة اجلي�ش العميد
ال���ط���ي���ار امل��ت��ق��اع��د
ال���رك���ن
ّ
فيّ
�سمري ح��رب ال��ذي ت��و بتاريخ
.2016/11/22
 من مواليد  1938/1/21يف ديرالقمر – ال�شوف.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ
 ّ�ضابط بتاريخ .1956/10/1
 ّرقي لرتبة مالزم اعتبا ًرا من
 ،1960/12/1وت���د ّرج يف الرتقية
حتى رتبة عميد اعتبا ًرا من .1986/1/1
 حائز:• و�سام  13ك 1961 1التذكاري.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الثالثة.

املعاون �أول لينا القاعي

• و���س��ام الن�سر للطريان من
الدرجة الأوىل.
• و���س��ام الن�سر للطريان من
الدرجة املمتازة.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الثانية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
فار�س.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الأوىل.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
�ضابط.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة رئي�س الأركان.
• تهنئة قائد املنطقة.
عدة دورات درا�سية يف الداخل ويف اخلارج.
 تابع ّ -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش
املعاون �أول لينا القاعي
ال��ت��ي ّ
توفيت بتاريخ
.2016/11/23
 م�����ن م���وال���ي���د 1971/12/2يف اجلديدة،
ق�����ض��اء م��رج��ع��ي��ون،
حمافظة اجلنوب.
تطوعت يف اجلي�ش
 ّبتاريخ .1991/1/1
 من ع��داد �أرك��اناجلي�ش للعمليات.
 -حائزة:

• و�سام فجر اجلنوب.
• و����س���ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري.
• و�سام اال�ستحقاق
اللبناين من الدرجة
الرابعة الربونزي.
• و�سام اال�ستحقاق
اللبناين من الدرجة
الف�ضي.
الثالثة ّ
• و���س��ام مكافحة
الإرهاب.
• امل�����ي�����دال�����ي�����ة
الع�سكرية.

• تنويه العماد قائد
مرات.
اجلي�ش �ست ّ
• تهنئة العماد قائد
مرة.
اجلي�ش ّ 17
• ت��ه��ن��ئ��ة رئ��ي�����س
الأركان.
• تهنئة نائب رئي�س
الأرك���ان للعمليات
مرات.
ثالث ّ
• ت��ه��ن��ئ��ة م��دي��ر
ال��ع��م��ل��ي��ات ث�ل�اث
مرات.
ّ
 -مت�أهلة ولها ولدان.
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يف �سجل
اخللود

فران
العريف ح�سام طالل ّ

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش ال��ع��ري��ف
فران الذي توفيّ بتاريخ
ح�سام طالل ّ
.2016/11/24
 من مواليد  1980/10/1يف �صور،ق�ضاء �صور ،حمافظة اجلنوب.
ت���ط���وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ
ّ
.2008/12/27
 م��ن ع��داد مقر ع��ام اجلي�ش،مف�صول �إىل املديرية العامة للإدارة.
 حائز:• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث
مرات.
ّ
• تهنئة العماد ق��ائ��د اجلي�ش
مرات.
ثالث ّ
 -مت�أهل وله ولدان.
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العريف اليا�س الن�شّ ار

نعت قيادة اجلي�ش العريف اليا�س
ّ
الن�شار الذي توفيّ بتاريخ .2016/11/6
 م��ن م��وال��ي��د  1986/11/7يفالنفي�سة ،حمافظة عكار.
ت���ط���وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ
ّ
.2009/6/13
 م��ن ع���داد مع�سكر عرمانللتدريب.
 حائز:• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
مرتني.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ّ
• تهنئة العماد ق��ائ��د اجلي�ش
مرات.
ثالث ّ
 -عازب.

العريف يو�سف عارف

نعت قيادة اجلي�ش العريف يو�سف
ت���ويف بتاريخ
ع���ادل ع���ارف ال���ذي ّ
.2016/12/4
 من مواليد  1985/6/8يف عنييعقوب ،حمافظة عكار.
ت���ط���وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ
ّ
.2008/2/26
 من ع��داد ف��وج احل��دود الرب ّيةالأول.
 حائز:• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث
مرات.
ّ
• تهنئة العماد ق��ائ��د اجلي�ش
مرتني.
ّ
• تهنئة قائد لواء.
• تهنئة قائد كتيبة.
 -مت�أهل بدون �أوالد.

اجلندي خليل جروان

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي خليل
عي�سى ج����روان ال����ذي ت���ويف ب��ت��اري��خ
.2016/11/24
 من مواليد  1998/6/25يف النبطية،النبطية.
حمافظة
ّ
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2016/5/9
ّ -

اجلندي �صبحي جامو�س

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش اجل��ن��دي
�صبحي جامو�س الذي توفيّ بتاريخ
.2016/11/18
 من مواليد  1988/12/21يف تربل،ق�ضاء زحلة ،حمافظة البقاع.
ت���ط���وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ
ّ
.2010/2/1
 م��ن ع���داد ال��ق��وات اجل��وي��ة –قاعدة رياق اجلوية.
 حائز:• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد ق��ائ��د اجلي�ش
مرتني.
ّ
• تهنئة قائد القاعدة اجلوية
مرات.
ثالث ّ
 -عازب.

املمددة خدماته
املجنّد ّ
ح�سن عبد الكرمي رم�ضان

املمددة
نعت قيادة اجلي�ش املجنّ د
ّ
خ��دم��ات��ه ح�سن ع��ب��د ال��ك��رمي
رم�ضان الذي توفيّ بتاريخ .2016/12/3
 م���ن م��وال��ي��د  1994/1/5يفطرابل�س.
م���ددت خدماته اع��ت��ب��ا ًرا من
 ّ.2013/12/4
 من عداد فوج التدخل الثالث. حائز:• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة رئي�س الأركان.
 -عازب.

 من عداد منطقة بريوت. حائز:• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 -عازب.

املمددة خدماته
املجنّد ّ
خليل عثمان جانبني

املمددة
نعت قيادة اجلي�ش املجنّ د
ّ
خدماته خليل عثمان جانبني
الذي توفيّ بتاريخ .2016/12/2
 من مواليد  1998/2/1يف ال�صويري– البقاع الغربي.
م���ددت خدماته اع��ت��ب��ا ًرا من
 ّ.2016/2/8
 من عداد لواء امل�شاة الثامن –الكتيبة .81
 حائز:• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة قائد لواء.
 -عازب.
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لغة عربية
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

«�إمال�ؤنا لُغتنا»
يف جمل�س النواب واملتبارون
�سيا�سيون و�إعالميون ومع ّلمون...

ج��م��ي��ع ن�صو�ص
الإم�ل�اء ال�سابقة
ت�ضمن حتية �إىل
����ص���وت ال�����س��ي��دة
فريوز.
أقرت منظمة الأوني�سكو يوم الثامن
يف العام ّ � ،2012
ج��رت امل�سابقة
حر�صا
يوما عامل ًيا للغة العربية
ع�شر من كانون الأولً ،
ً
ب��رع��اي��ة رئ��ي�����س
منها على حماية التعدد اللغوي ك�سبيل للحفاظ على
بري،
التنوع الثقايف .اجلامعة الأنطون ّية حتيي هذا اليوم من
ّ
املجل�س نبيه ّ
وق��د ا�ست�ضافتها
خالل مباراة «�إمال�ؤنا لغتنا» التي تقام لل�سنة الرابعة
مكتبة املجل�س،
على التوايل ،وي�شارك فيها عدد كبري من الوجوه
براك
ال�سيا�سية والإعالمية والثقافية والأدبية والطالبية
حيث ت��ولىّ ّ
ت�لاوة الن�ص على
المتحان قدراتهم يف اللغة العربية.
150م����ت����ب����ار ًي����ا،
ب��ي��ن��ه��م  20من
يا�سية
الوجوه
ال�س ّ
ّ
والع�سكرية والثقافية والفنية ،و35
«�إمال�ؤنا لُغتنا»
إعالميا (يف املرئي وامل�سموع واملكتوب)
من�سق اللغة �
عن ه��ذا ال��ي��وم ،يقول
ً
ّ
العربية والإعالم يف اجلامعة الأنطونية �إ���ض��اف��ة �إىل ممثلني ع��ن الأح����زاب،
ّ
علما � ّأن
معلمي امل��دار���س،
براك :و 79م��ن
ً
الإعالمي والأ�ستاذ اجلامعي ب�سام ّ
�شكلوا الفئة امل�ستهدفة يف هذه
ب��د�أن��ا يف العام  2013يف تنظيم مباراة ه�ؤالء ّ
الإم�ل�اء التي �أطلقتها الأوني�سكو ،امل�سابقة التي تخ�ص�ص كل عام لفئة
يومها مل نكن نعتقد �أننا �سن�ستمر ،معينة .امل�شاركون ا�ستعادوا من خالل
ّ
ّ
تعرفوا) �إىل كلمات بات
نتلقف النجاح
و�إذ بنا
ونتلقى التهنئة ،الإم�لاء�( ،أو ّ
ونعيد التجربة ونكررها �سنة ثانية ا�ستخدامها ناد ًرا �أو �شبه معدوم.
ب��ع��د ت��ل�اوة ال��ن�����ص الإم�ل�ائ���ي على
حتول
وثالثة ،وهكذا دوال��ي��ك ،حتى
ّ
الإمالء �إىل تقليد تراثي �سنوي ،يف منا�سبة امل�شاركني ،وت�صحيح امل�سابقات� ،أعلن
براك �أ�سماء الفائزين الأوائل الذين
اليوم العاملي للغة العربية الذي حتييه ب�سام ّ
ح�صلوا على جوائز مادية من اجلامعة
جامعات عديدة بن�شاطات خمتلفة.
ّ
براك � ّأن �إتقان الإمالء الأنطونية .وقد حلت يف املرتبة الأوىل
يف ر�أي الأ�ستاذ ّ
ً
ّ
ونطقا وكتابة �ضرورة وحاجة ،عن فئة املدار�س املعلمة منى ال�شيخ من
�سمعا
ً
حتدي �إع��داد ن�ص مدر�سة البيادر -عرمون(� 3آالف دوالر)،
وقد اختار �أن يكون ّ
ّ
م�سابقة الإم�لاء ال�سنوية على عاتق ويف املرتبة الثانية املعلمة ريتا بدران من
مدر�سة الأنطونية الدولية-عجلتون(1500
قلمه.
ّ
ن�سخة ( 2016الن�سخة الرابعة) من دوالر) ،ويف املرتبة الثالثة املعلم عالء
ن�صا بعنوان «رئي�س �صعب م��ن مدر�سة ال��دوح��ة العالية-
الإم�ل�اء كانت ًّ
قدمت
أدبية 13
رئي�سا منذ دوحة احل�ص (�ألف دوالر) .كما ّ
ً
بالدي» ،تناول بلغة � ّ
الن�ص كما اجلامعة للفائزين قامو�س الرائد جلربان
اال�ستقالل �إىل اليوم .وهذا
ّ
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م�سعود ،واملورد للأديب روحي بعلبكي
ً
ف�ضال عن �شهادات
وغريها من اجلوائز،
االمتياز والتقدير.
يف فئة الإعالميني وال�سيا�سينيّ ،
حل
الكاتب مروان ّ
جنار يف املرتبة الأوىل(3
�آالف دوالر) ،والقا�ضي الدكتور غالب
غامن يف املرتبة الثانية ،وال�صحايف اليا�س
ّ
قطار(من جريدة البلد) يف املرتبة الثالثة.
ن�شري �إىل �أن الن�صو�ص الإمالئية ال�سابقة
حملت ع��ن��اوي��ن خمتلفة»:لبنا ُننا
ُ
«�سنديانة
لغتُنا»(عن اللغة العربية)،
ّ
ّ
العالمة هاين فح�ص،
اللغة»( حتية لروح
والفنانة �صباح ،وال�شاعر �سعيد عقل
إعالم وطني»(حتية
و�أدباء النه�ضة) ،و»�
ُ
للإعالميني يف تغطياتهم ال�صحافية
وتخليدا لذكر �شهداء ال�صحافة من
ً
ً
زم��ن احل��رب العاملية الأوىل و�صوال �إىل
جربان التويني).

مع�ضلة اللغة العربية

يقول ب�سام ب��راك �إذا كانت اللغة
العربية يف م�����أزق ،ف�ل�أن��ن��ا نحن من
و�ضعها فيه .لغتنا لي�ست قا�صرة بل
على العك�س م��ن ذل���ك ،ه��ي ق��ادرة
على الو�صول �إىل �أبعد مما هي عليه
نظ ًرا لغناها باملفردات .امل�شكلة هي
يف العجز واخللل والالقدرة على الإنتاج
لدى م�ستخدمي هذه اللغة .و�س�أل :ملاذا
ونفكر باللغة
نكتب باللغة العربية
ّ
ّ
العربية
ورد البعد عن اللغة
الإنكليزية؟ ّ
ّ
نب ًها �إىل
قميُ ،م ّ
�إىل العوملة والعامل ّ
الر ّ
ّ
ّ
ّ
كلما ابتعدنا عن اللغة كلما
�أ ّننا
�أبعدنا وطننا عنّ ا ،فالعربية هي لغتنا
م�سك بها.
ال ّأم ويجب العودة �إليها والتّ ّ
مذك ًرا مبا قاله حممود دروي�ش�« :إذا مل
ّ
تخطئ يف كتابة كلمة نهر ،ف�سيجري
النّ هر يف دفرتك».

ت�����ردي م�ستوى
م���ن امل�������س����ؤول ع���ن
ّ
امتالكنا للغة العربية وع��دم �إقبال
�أوالدنا على ا�ستخدامها؟ وما هو احلل؟
تتحملها املدار�س
براك � ّأن امل�س�ؤولية
ّ
يرى ّ
واجلامعات وو�سائل الإعالم وجامعة الدول
العربية ...مل يعد الطالب يف املدار�س
يدر�سون اللغة العربية �إال يف ح�صة اللغة
العربية .فغالبية املواد �أ�صبحت تد ّر�س �إما
بالفرن�سية� ،إما بالإنكليزية .حتى � ّأن
البع�ض يد ّر�س الرتبية باللغة الفرن�سية،
وك��ذل��ك م��ادت��ي ال��ت��اري��خ واجلغرافيا
ِّ
املتعلم
وملحقاتها .فكيف �سيفهم
�أن اللغة العربية التي يدر�سها يف ح�صة
اللغة العربية هي حاجة �أ�سا�سية له؟
الطالب يقول ،ملاذا � ّ
أتعلم اللغة العربية
ّ
يتكلم اللغة العربية؟
�إن كان وطني ال
و�إن كانت املواد الأخرى ال تُعنى باللغة
العربية و�إن كانت وظائف العمل ال
ت�ستثمر هذه اللغة؟
�أما التخ�ص�ص يف اللغة العربية و�آدابها
فيكاد �أن يندثر .مع الأ�سف ،تخ�ص�ص
ومنحا لت�شجع
بع�ض اجلامعات جوائز
ً
تبقي ق�سم
الطالب يف هذا املجال لكي
َ
الآداب على قيد احلياة.
ب��راك �أن يخ�ضع كل
يقرتح ب�سام ّ
من يريد تعليم اللغة العربية �إىل دورات
ّ
مكثفة على ي��د اخت�صا�صيني ،و�أ ّال
يكتفي فقط بال�شهادة اجلامعية.
ل ّأن التعليم لي�س معرفة فح�سب،
�إمنا هو توظيف للمهارات ،وا�ستثمار
للمكت�سبات ،وامتالك طرائق تعليم
ف��اع��ل��ة ،ف�ضال ع��ن ج���ذب اهتمام
ّ
والتكلم بالف�صحى من دون
التالمذة،
ّ
خ��ط���أ ،و�إغ��ن��اء معاجم املتعلمني...
ّ
يتعلق بالإعالميني يعتقد �أنه
يف ما
م��ن ال�����ض��روري �إي��ج��اد راب��ط��ة �أو جلنة
ّ
املتخرجون يف
الطالب
مير بها
ِّ
ّ
خمت�صة ّ

الإع�لام �أو الراغبون ب�أن ين�ضموا �إليه،
فيخ�ضعون المتحان يف اللغة العربية
لي�س يف الت�شكيل فح�سب� ،إمنا � ً
أي�ضا
يف الإل��ق��اء ال�شفهي �أو املخاطبة ،ويف
الكتابة ،واحل��وار ،واملعاجم واملفهوم،
وغريها .الأمر نف�سه ينطبق على اجل�سم
التعليمي ،و�إ ّال فنحن مقبلون على
ّ
كارثة .نبحث اليوم عن �أ�ساتذة باللغة
العربية فال نقع عليهم .التخ�ص�ص يف
اللغة العربية و�آدابها مل يعد مطلو ًبا،
ِّ
�سيعلم؟
فمن الذي
ال�ب�راك على �أن��ه ال ميكن
وي�شدد
ّ
إعالمي،
الف�صل بني اللغة والأداء عند ال
ّ
و�إ ّال كيف �سي� ّؤدي ب�شكل �صحيح �إذا
كان ال يفهم اللغة العربية؟ كيف
ت�صل اللغة العربية من دون مو�سيقى،
�ضمة ،ك�سرة� ،سكون،
من دون فتحةّ ،
ّ
مد ،خطف ،قطع ...،هذه كلها �سلة
ّ
ً
بع�ضا يف
واح��دة مرتابطة مع بع�ضها
عملية التدريب على الأداء .بالتايل،
إعالمي ال ميتلك املعرفة
�إذا كان ال
ّ
الكافية باللغة ،وال يعرف التمييز بني
حكما معنى
ً
الفعل وامل�صدر� ،سيتغيرّ
الكلمة يف اجلملة .ال نطلب هنا من
الزمالء الإعالميني �أو من اجلدد الآتني
اجليد ومنهم
�إىل عامل الإعالم (منهم
ّ
من هم دخالء)� ،أن يكونوا فقهاء يف
اللغة� .إمنا املطلوب منهم �أال ي�صحح
لهم امل�شاهد يف البيت� ،أو �أن ي�صحح
لهم ولد يف ال�صف الأ�سا�سي اخلام�س .هنا
براك املخرج عمر الزين� ،شيخ
ّ
يتذكر ّ
الأداء وحاميه ،والذي د ّربه ود ّرب ع�شرات
املذيعني الكبار.
ويف �سياق احللول املمكنة مل�شكلة
ت���ردي م�ستوى ات��ق��ان اللغة العربية،
ّ
براك �إن�شاء رابطة للغة العربية
يقرتح ّ
مهمتها االهتمام بالأ�صالة وال�تراث

اللذين متثلهما هذه اللغة،
والتن�سيق مع كل اجلامعات
التي عليها �أن تد ّر�س اللغة
العربية يف مناهجها ،حتى
ل���و ك��ان��ت ت���د ّر����س اللغة
ال�صينية .ويف ما خ�ص الإع�لام ،يجب
�أن ُيفر�ض وجود مدقق لغوي يف امل�ؤ�س�سات
الإعالمية� ،أما على �صعيد املدار�س فال
بد من تقدمي العربية للتالمذة ب�أ�سلوب
ّ
ّ
حمبب ،فال يكون تعلمها عقا ًبا لهم.

الن�ص ال يكتمل من دون فريوز

بالعودة �إىل �إعداد ن�ص «�إمال�ؤنا لغتنا»،
براك �أنه يكتبه يف غ�ضون �ساعة
يو�ضح ّ
�أو ن�صف ال�ساعة يف املرحلة الأوىل التي
�سجادة املو�ضوع .بعدها ت�أتي
يعتربها ّ
املرحلة الثانية التي ت�ستغرق حواىل
الثالثة �أ�سابيع ،وفيها يجل�س مع ن�صه
وقوامي�سه «ويرتكب �شروره» بالن�ص،
م�شظيا �إي��اه ب�شرارات لغوية ،م�ستبدال
ً
كلمة بكلمة �أخرى...
يتعمد ا�ستعمال
ب���راك �أن��ه
ّ
يعرتف ّ
مفردات �صعبة يف الإمالء ،والهدف تذ ّوق
هذه اللغة الغنية مبفرداتها.
وع��ن �سبب ح�ضور ف�ي�روز ال��دائ��م يف
جميع ن�صو�ص «�إم�لا�ؤن��ا لغتنا» �أ ًي��ا
كان مو�ضوعها ،يقول :فريوز ال تدخل
يف �إع��داد الن�ص بل الن�ص يدخل �إليها،
جوانيته فريوز.
يبحث عنها ،الن�ص يف ّ
ً
فلوال �صوتها ملا كنت �أ� ّؤدي جميال .لوال
�صوتها ملا كان عندي ثقافة و�أحالم.
لوال �صوتها ملا كان عندي ت�أمل يف الن�ص
والكتابة.
براك
يف اخلتام ،ي�شري الإعالمي ب�سام ّ
�إىل �أن ن�ص �إمالء هذا العام الذي حمل
يقدم لرئي�س
عنوان «ر�ؤ�ساء بالدي» �سوف َّ
اجلمهورية كي ي�صار �إىل تعليقه يف
واح��دة من رده��ات الق�صر اجلمهوري،
و�إىل �أن فكرة ن�ص �إمالء العام املقبل قد
تكون عن قادة اجلي�ش ،ففي امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية �ضباط وعنا�صر المعون يف
اللغة العربية.
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كتب
�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

روجينا خليل ال�شختورة

يف �ساحات الواجب ..ويف �ساحات الثقافة والإبداع
دائما يف �ساحات الواجب وميادين ال�شرف ،حا�ضر � ً
أي�ضا يف �ساحات
اجلي�ش اللبناين احلا�ضر ً
منوعة
الثقافة والإبداع .الأ�سابيع الأخرية �شهدت والدة جمموعة كتب ل�ضباط ،يف موا�ضيع ّ
(�شعر� ،أدب ،علوم ع�سكرية.)...

العميد جمدي احلجار
يف «الوجع الأبي�ض»

يف �إطار الن�شاطات التي رافقت معر�ض
ال��ك��ت��اب ال��ع��رب��ي ال���دويل يف البيال،
ّوق��ع العميد جمدي احلجار جمموعته
ال�شعرية «الوجع الأبي�ض» ،ال�صادرة عن
دار النه�ضة العربية .هذه املجموعة هي
الثالثة للم�ؤلف بعد «حطام الق�صيدة»
( )2007و«وج��ه��ك وجهتي» (،)2015
ال�صادرتَني عن دار الن�شر نف�سها.
ح�ضر التوقيع العميد دانيال احلداد من
ً
ممثال قائد اجلي�ش
مديرية التوجيه،
ال��ع��م��اد ج���ان ق��ه��وج��ي ،و�شخ�صيات
�سيا�سية وع�سكرية ودبلوما�سية وثقافية
ً
إ�ضافة �إىل عدد كبري من
واجتماعية� ،
�أهل القلم والإعالميني.
يت�ألف الكتاب من  36ق�صيدة ،يف
ال�شكل ،اعتمد ال�شاعر يف معظمها
�شعر التفعيلة من دون �أن تغيب الق�صائد

العمودية� .أما يف امل�ضمون ،فلعل املر�أة
هي املحور الأبرز يف جميع حاالتها :الأم،
احلبيبة ،ال��زوج��ة ...ويف ك� ّ�ل مكان
وزمان.
يف «الوجع الأبي�ض» ،ي�ضيء قلم ال�شاعر
ً
حروفا من نور يك�شف
وت�صبح الق�صيدة
وبوحا يوغل
خلجات النف�س ب�شفافية،
ً

يف الغنائية.
ً
ق�صيدة «حروف من نورها» مثال ،والتي
التفجع
حتكي غياب الأم ،تبتعد عن
ّ
والرثاء ،لتجعل الغياب منا�سبة لالنت�صار
على املوت بال�شعر واحلب:
 ...يا حبيبي
ً
كفاك اختناقا ب�صمتك
ال حتب�س الدمع
دعه يطري �إليها
ق�صائد ت�سقي ثراها
ودعني � ُّ
ذراعي حولك
ألف
ّ
مثل ردا ٍء
ّ
تكلم قليلاً لت�شفى
�ست�سمع بوحك يف � ّ
أذين
ُ
وتر�ضى
فبح يل مبا �شئت
من وجع الفقد
�أو جزع ال�شعر
احلب
�أو فرح
ّ
وا�سمع ب�صوتي �صدى �صوتها
�سلب املوت � ّأمك
فاقتله بال�شعر
باحلب
واقتله
ّ
وانظر � ّ
إيل لتب�صر بع�ض مالحمها
فوق وجهي...
يت�ضمن الكتاب �أ�سئلة كربى حول
ّ
ال��وج��ود وال��زم��ن ،ويكاد يعطي احلب
ً
وا�ضعا الغزل يف
�شامال،
كونيا
معنً ى
ً
ً
مقامات �شبه �صوفية.
ّ
«لعله احلب» ،يقول:
يف ق�صيدة
ي�أتي بال �سبب يف غري موعده
والفجر يلمع يف عينيه مغ�سوال
طي الدمع يف الأجفان �أجنحةً
ُي رِّ
يجع ُد الريح يف كفّ يه منديال
ّ
ي�صدع ال�صخ َر بالأزهارِ �صادحةً
ِّ
ُ
املن�سي قنديال
و ُي�شعل احلج َر
َّ
يجلو الزمان الذي َ
�شاخت عوار ُِ�ض ُه
ِ
�سر ُه يف النُطفة الأوىل
ً
م�ستجليا َّ
ٍ
�سبب كال�ضو ِء منتح ًرا
مَي�ضي بال
خمل ًفا َّ
ّ
الد ِ
رب ت�أويال
ظل ُه يف ّ
احل ُّب �أو ٌ
لعل ُه ُ
َّ
لفظ يقار ُب ُه
َ
احلروف و�أعيا الفك َر تعليال.
�أعيا
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كتب
«هون الدين»
لل�شاعر عبدالله واكيم

�صدر للعميد املتقاعد ال�شاعر عبدالله
واكيم ديوان �شعر جديد بعنوان «هون
ال���دين» (ق�صايد لبنانية) وه��و املولود
الثالث بعد «ه��دي��ر ال�شعر» (،)2008
و «�أ���س��رع��وا��� ...ص� ّ�وت��و� ...شعب يع�شق
ّ
جالديه» (.)2013
قدم للكتاب الدكتور وليم اخلازن
ّ
مهد امل�ؤ ّلف لكتابه بتحية
الذي قالّ :
قرو ّية باهرة تعبرّ عن لواعج وحنني،
وحمبة ع��ارم��ة ،وو���ص��ف � ّأخ���اذ ل�ضيعة
لبنانية مثالية ،وهي تبدو ،مع ِق َ�صرِها،
لوحة متكاملة ملباهج «جوار احلوز»
وم�ضامينها البديعة املتماثلة يف كل
قرية من قرى املوطن اجلميل .واللغة
العامية التي �صيغ بها الكتاب تُ�شيع
ج� ًّ�وا من الأن�����س والعفوية واحل��ن��ان...
فرنى الق�صائد ت�سري على ل�سانه عفوية
ّ
تكلف �أو تعقيد �أو �إجهاد،
�سائغة بال

«هذا �أنا ...جورج نادر»

والدرب الطويل� ..إىل
ال�سالح ّ
«�إىل �إخوة ّ
الذين عانقت بنادقهم تراب الوطن كل
الوطن ،وال يزالون ،دما�ؤهم على ال ّ
أكف،
جباههم مرفوعة كغ�صون الأرز� ..إىل
ّ
�أرواح ّ
ن�ستظل بوهجها
ال�شهداء التي
املجيد ،فنكمل امل�سرية دون وج��ل..
�إىل ج��راح الرفاق امل�صابني و�أوجاعهم
وت�ضحياتهم والذكرى
الأليمة التي تع�شع�ش
يف �أج�����س��اده��م� ..إىل
كل املنا�ضلني الذين
�سيد
حر ّ
�آمنوا بوطن ّ
م�����س��ت��ق� ّ�ل ،يحميه
ج��ي�����ش��ه ال���وط���ن���ي،
وج��ي�����ش��ه ف��ق��ط� .إىل
�أبناء بلدتي الطيبني
املحبني� ..إىل الأر���ض
ّ
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وم�����س��اره��ا ال��وا���ض��ح ي��وح��ي ب�شاعرية
�صاحبها الأ�صيلة وعفو ّيته الرا�سخة،
وهي �سمات ال�شعراء الكبار الذين ي�أتي
ممتنعا.
ال�شعر على ل�سانهم �سهال
ً
�أم��ا الإه���داء ،فكان لـ«جوار احلوز»
�ضيعة �أمه احللوة ،ولكل �ضيعة لبنانية
ما زال فيها �شيء من ال�تراث العريق،
ولكل �إن�سان يحمل يف قلبه ذكريات
املا�ضي اجلميلة.
وكان ال�شاعر ّ
وقع كتابه اجلديد يف
احتفال �أقيم يف جامعة �سيدة اللويزة،
ح�ضره العميد الركن عبدو عبدو ممثلاً

قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وعدد
من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والأدب��ي��ة
وال�شعرية .من هون الدين هذه اللوحات:
الدين
هون ِّ
ِّ
م�شي معي
عا جرد ما ْب َيعرف َحدا
عا تْ الل وِج ال�صبح
وعاها الندى،
َّ
عا مطرح
ّ
ِن�سج َج َم ْ
ال
اللي ّربنا بي ُ
ونفناف �أبي�ض
َهيك ...ي�شلح عالهدا.

التي �أحب و�أع�شق حتى الثمالة.»..
بهذه الكلمات� ،أهدى العميد الركن
املتقاعد جورج نادر كتابه ،الذي ّوقعه
املجمع الع�سكري  -جونيه ،برعاية
يف
ّ
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثلاّ
بالعميد ابراهيم ال��ب��اروك ،ويف ح�ضور
إعالمية،
روحية� ،
�سيا�سية،
�شخ�صيات
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
ثقافية ،ف�ضال عن رفاق ال�سالح ،وعدد
ّ

من �أهايل القبيات بلدة امل�ؤ ّلف.
الكتاب مبثابة �سرية حياة يروي امل�ؤ ّلف
عرب �صفحاته ف�صوال من طفولته �إىل
م�سريته يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية طوال 35
م�شاركا يف معارك بارزة خا�ضها
�سنة،
ً
دفاعا عن لبنان ،وتكللت
اجلي�ش
ً
بالنجاحات واالنت�صارات ،فانت�صر لبنان
بالرغم من وجع ال�شهادة...

«�صناعة الأزمات
و�أ�سرار التفاو�ض»
للعميد الركن املتقاعد
�صالح جانبني

ب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجلي�ش
ال��ع��م��اد ج���ان قهوجي
ممثال بالعميد الركن
من��ر �أب���ي نا�صيفّ ،وق��ع
العميد الركن املتقاعد
�صالح جانبني يف النادي
الع�سكري امل��رك��زي كتابه اجلديد
ب��ع��ن��وان «���ص��ن��اع��ة الأزم�����ات و�أ���س��رار
التفاو�ض» ،وذلك يف ح�ضور عدد كبري
من ال�ضباط وال�شخ�صيات.

يعالج الكتاب �إحدى �أهم امل�شكالت
وخ�صو�صا
التي ي�شهدها ع�صرنا احلايل،
ً
منطقتنا ال��ع��رب��ي��ة ،يف ظ��ل الأزم���ات
املتدحرجة التي تت�شابك فيها امل�صالح

ال��دول��ي��ة وال��ت��ن��اق�����ض��ات وال��ت��ج��اذب��ات
وال�صراعات املحلية ،ما ي� ّؤدي �إىل التداخل
احلاد بني الأ�سباب احلقيقية للأزمات
من جهة ،و�أعرا�ضها من جهة �أخرى.

الع�صر الإيراين :حكم
اجلغرافيا والتاريخ
للدكتور نزار عبد القادر

«ال��ع�����ص��ر الإي�������راين ،حكم
اجلغرافيا والتاريخ» كتاب �صدر
ً
حديثا للدكتور نزار عبد القادر
(عميد ركن متقاعد).
ي�ضم الكتاب خم�سة �أج��زاء
ي��ت ��أل��ف ك��ل منها م��ن ع��دة
ف�صول.
يف اجل��زء الأول يتناول امل�ؤلف
���س��ي��ا���س��ة �إي�������ران يف ال�����ش��رق
فيتطرق �إىل ال�صراع
الأو���س��ط،
ّ
على ال�سلطة ب�ين املحافظني
واال�صالحيني ،لي�صل �إىل البعد الفل�سطيني يف اخلالف
بني �أوباما ونتانياهو ،بعد التوقف عند عناوين عديدة من
بينها ،برنامج ال�صواريخ الإيراينة ،واملفاو�ضات بني �إيران
والقوى الدولية واالتفاقية النووية ومفاعيلها...
اجلزء الثاين خم�ص�ص للأزمة ال�سورية وال�شراكة الإيرانية-
الرو�سية ،ومن ف�صوله ،الإ�سرتاتيجية الرو�سية يف �سوريا،
وال�شراكة الرو�سية -الإيرانية...
«�أمن اخلليج يف موازين القوى الدولية والإقليمية» هو
عنوان اجلزء الثالث ،وحتت هذا العنوان يتناول الكتاب
�أمن اخلليج وتداعيات الإ�سرتاتيجية الأمريكية عليه.
يف اجل��زء الرابع ،وعنوانه »،الدولة الإ�سالمية واحلرب

على الإرهاب ،ف�صول ت�ستعر�ض تنظيم الدولة الإ�سالمية،
واحلرب على الإرهاب ،والأبعاد الإ�سرتاتيجية للحرب على
اً
و�صول �إىل
الدولة اال�سالمية ،والتهديد الإرهابي للبنان
الطريق ملنع �سقوط الدولة اللبنانية.
�أم��ا اجل��زء اخلام�س والأخ�ي�ر من الكتاب فهو حتت
عنوان ،امل�أزق الراهن واال�سرتاتيجية الأمريكية ،ويت�ضمن،
الإ�سرتاتيجية الأمريكية يف ال�شرق الأو�سط وم�سار احلرب
على الدولة الإ�سالمية ،وامل�أزق الإ�سرتاتيجي للتحالف الدويل
وم�شاريع التق�سيم...
يقع الكتاب يف � 568صفحة من احلجم الو�سط ،وهو
ال�ساد�س يف �سل�سلة م�ؤلفات الكاتب.
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جي�ش العلم
والثقافة

�إجازة
يف العلوم ال�سيا�سية والإدارية للنقيب
ح�سام مهنّا

حاز النقيب ح�سام علي مهنّ ا من
ل��واء امل�شاة اخلام�س �إج���ازة يف العلوم
كلية احلقوق
ال�سيا�سية والإدارية ،من
ّ
والعلوم ال�سيا�سية والإدارية يف اجلامعة
اللبنانية.

�إجازة يف احلقوق
للمالزم �أول حممد طفيلي

ن���ال امل��ل�ازم �أول حم��م��د كاظم
طفيلي من ل��واء امل�شاة اخلام�س،
�إجازة يف احلقوق من كلية احلقوق
وال��ع��ل��وم ال�سيا�سية والإداري������ة يف
اجلامعة اللبنانية.

�إجازة
يف اللغة العربية و�آدابها
للجندي خ�ضر رم�ضان

ن��ال اجلندي خ�ضر ف���ؤاد رم�ضان
م��ن ف��وج احل���دود ال�بر ّي��ة ال��ث��اين،
�إجازة يف اللغة العربية و�آدابها من
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية يف
اجلامعة اللبنانية.

�إجازة
يف علم النف�س
للمالزم �أول حممد حطيط

حاز املالزم �أول حممد حطيط من
ل��واء امل�شاة ال�سابع �إج���ازة يف علم
كلية الآداب والعلوم
النف�س ،من
ّ
الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.

�سلوى اخلطيب الأوىل يف
م�سابقة «»QUANTA 2016

�أحرزت الطالبة �سلوى اخلطيب
من ثانوية عبد الله العاليلي
الر�سمية يف بريوت ،املركز
الأول يف م�سابقة «QUANTA
 »2016للعلوم التي �أقيمت يف
الهند ،و�شارك فيها طالب من
 72دولة.
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�سينما
�إعداد:
رميا �سليم �ضومط

فيلم �أمريكي طويل لزياد الرحباين
عاما على عر�ضها
بعد
م�ضي �أكرث من ثالثني ً
ّ
الإبداع
على خ�شبة امل�سرح ،عادت م�سرحية «فيلم
ّ
�أمريكي طويل» للفنّان زياد الرحباين لتُده�ش يتخطى الوقت

ّ
والنقاد ،ولكن هذه امل� ّ�رة على
اجلماهري
�شا�شات ال�سينما اللبنان ّية .وقد ا�ستقطب هذا
العمل عد ًدا هائلاً من معجبي الفنان اللبناين
ا ّلذين ا�شتاقوا �إىل �إبداعه ،وهم الذين ما زالوا
امل�سجلة
يتفاعلون ب�شكلٍ يومي مع �أعماله
ّ
�صوت ًّيا.

من امل�سرح ...اىل ال�سينما

كم�سرحية على
الفيلم الذي ُعر�ض
ّ
م�سرح البيكاديللي يف العام ،1980
يتناول مو�ضوع احلرب الأهلية اللبنانية
من خالل يوميات �سبعة مر�ضى داخل
م�ست�شفى للأمرا�ض الع�صبية ،يعانون
� ً
أمرا�ضا نف�سية نتيجة احل��رب� ،إ�ضافة
�إىل مدمنني اثنني على املخدرات .وعلى
ال��رغ��م م��ن ا�ضطراباتهم الع�صبية،
تبدو هواج�س املر�ضى م�شروعة وواقعية
جدا ،وهذا ما ي�� ّؤدي �إىل تعقيد عملية
ً
ّ
ال��ع�لاج .وم��ا يزيد الطني ب��ل��ة ،وق��وع
الطبي املعالج يف ّ
فخ النقا�شات
الطاقم
ّ
لينجر جميع من
الطائفية،
واخلالفات
ّ
ّ
العبثية.
يف امل�ست�شفى �إىل الأجواء
ّ
يف ختام الفيلم ،وبعد ف�شل جميع

طرق العالج التقليدية،
ّ
احلل
يتم اللجوء �إىل
ّ
اجل��ذري الوحيد ،وهو
العالج بالكهرباء،
ّ
احلل؟
فهل ينجح هذا

امل�سرح ّية الفيلم

امل�سرحية -الفيلم:
ج�سد الأدوار يف
ّ
ّ
ج��وزي��ف �صقر ،بطر�س ف���رح� ،سامي
ح� ّ�واط ،حممد كل�ش ،زياد �أبو عب�س،
جوزيف �أبي حيدر ،غازارو�س �ألطونيان،
فروخ.
وتوفيق ّ
اجلدير بالذكر� ،أن امل�سرحية -الفيلم
هي التجربة الثانية ل�شركة «�أم ميديا»
للإنتاج ،التي �سبق لها �أن عر�ضت،
يف ك��ان��ون ال��ث��اين املا�ضي ،م�سرحية
�سينمائيا ،وذلك
«بالن�سبة لبكرا �شو»
ً
كي يتاح للأجيال اجلديدة االطالع
على �أع��م��ال �أ�صبحت ال��ي��وم ت�صنّ ف
�ضمن «الرتاث الفني اللبناين والعربي»،
وفق ما �أعلنت ال�شركة على �صفحتها

على الفاي�سبوك.
على غرار م�سرحية «بالن�سبة لبكرا
�شو» ،ا�ستدعى جتهيز «فيلم �أمريكي
تقنيا
جهدا
طويل» للعر�ض ال�سينمائي
ً
ً
جبا ًرا ،جرت من خالله عملية ترميم
ّ
�صورتها
للقطات م��ن امل�سرحيتني،
ّ
�شقيقة زي��اد ،املخرجة الراحلة ليال
الرحباين ،بكامريا �سينما �صغرية،
أولية قامت
وذلك بعد عملية مونتاج � ّ
بها ال�شقيقة الثانية املخرجة رميا
ال��رح��ب��اين ،فيما ت���ولىّ رال���ف ك�سلر
الإ���ش��راف على عملية تنقية ال�صوت
ّ
ط��وره فريق بحثي
معقد
عرب برنامج
ّ
�أمل��اين من جامعة هلموت �شميت يف
هامبورغ.
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رحلة يف
الإن�سان

�إعداد:
غري�س فرح

الرنج�سية وتقدير الذات
بني
ّ

م�شاهري كرث ملعت �أ�سما�ؤهم
يف ميادين خمتلفة بعدما ت�س ّلقوا
�س ّلم النجاح .ومع �أن طريق كل
القمة قد اختلف باختالف حوافزه وظروفه� ،إ ّال �أن �سبل
منهم �إىل ّ
ا�ستغاللهم لهذه املعايري كانت وراء جناحهم ،وبالتايل تر ّبعهم على
عر�ش الكربياء والعظمة.
وال�س�ؤال املطروح:
ّ
هل �أن النجاح هو الذي ي�ؤمن ال�شعور بالكربياء والعظمة� ،أم �أن الت�سلح
امل�سبق بهما هو الذي ّ
يحقق النجاح؟

ما هو الكربياء

�شعور م��ف��رح ،ينبع بح�سب املعتقد
وغالبا ما
ال�سائد من الر�ضى عن النف�س،
ً
ٍّ
كل ،ف�إن علم
يرتافق مع النجاح .على
النف�س مل ي�أخذ هذا ال�شعور باالعتبار �إ ّال
منذ عقود� .أي عندما ب��د�أت الدرا�سات
ت�صنّ فه من بني امل�شاعر البدائية ذات
امل�ضمون البيولوجي.
فبعدما ت�أثروا بالعامل البيولوجي �شارلز
دارون ،بد�أ الباحثون النف�سيون ينظرون
�إىل �أحا�سي�س كاخلوف والغ�ضب وال�سعادة
تطور الطبيعة
والقلق ،على �أنها جزء من ّ
الب�شر ّية التي �ساعدت على بقاء الن�سل.
�أما بالن�سبة للكربياء و�سواه من امل�شاعر
ذات الوعي ال��ذات��ي ،ف�إنها مل ت�ستدع
االهتمام يف ال�سابق .فهذه امل�شاعر حتتاج
�إىل �أحكام ّ
معقدة لناحية ر�ؤية الذات،
لذا كانت مرتبطة بالأذهان وبالتطور
االجتماعي �أو احل�ضاري .ما يعني �أنها
لي�ست م�شاعر فطرية مرت�سخة يف طبيعة
الب�شر .ولكن مع الوقت ،ثبت �أن هذه
متاما �إذا نظرنا
النظرية لي�ست �صحيحة
ً
�إىل الكربياء من زواي��ا خمتلفة ،ومن
خالل ر�ؤية عميقة للأمور.

ما هي هذه الر�ؤية؟

يف الوقت الذي كان فيه علماء النف�س
ينكبون على درا�سة الكربياء ،وجدوا
ّ
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�أين يقع
ال�شعور
بالكربياء؟

ّ
خلطني
ي�شكل غ��ط��ا ًء ظ��اه��ر ًي��ا
�أن���ه
ّ
الرنج�سية
متمايزين يف ال�شخ�صية ،هما:
ّ
وتقدير ال���ذات .وع��ل��ى ه��ذا الأ���س��ا���س،
ي�صبح بالإمكان القول �إن اخلطينّ �أو
النزعتني امل�شار �إليهما ،و�إن اختلفتا من
حيث املبد�أ ،ا ّال �أنهما يف الواقع وجهان
خمتلفان لعملة واحدة هي الكربياء.
ولكن� ،إذا ما �أخذنا بالإعتبار امل�شاعر
املتناق�ضة الناجمة عن كل منهما،
جند �أنف�سنا �أمام �أحجية حميرّ ة ،وهي:
كيف ب�إمكان الكربياء �أن يجمع
ما بني هذه التناق�ضات ؟ �أو بتعبري �آخر،
الرنج�سية
يتمكن من تغطية
كيف
ّ
ّ
من جهة ،وتقدير الذات من جهة ثانية؟

ماذا وراء هذه الأحجية؟

من �أجل التو�صل �إىل ر�ؤية وا�ضحة ،ي�صبح
التطرق �إىل امل�شاعر الناجمة
من ال�ضروري
ّ
عن كل من امليزتني امل�شار �إليهما.
بالن�سبة �إىل تقدير الذات ،فقد �أثبتت
ال�شخ�صية
الدرا�سات �أ ّنه يف طليعة خطوط
ّ
ّ
فاملتحلون به يتميزون بامليل
إيجابية.
ال
ّ
�إىل التح�صيل والإب����داع� ،إ���ض��اف��ة �إىل
االنفتاح على الغري ،وحب تقدمي الن�صح
وامل�ساعدة .وهذا ينبع من ثقتهم الزائدة
ب�أنف�سهم ،وارتياحهم مع ذواتهم.
�أم��ا بالن�سبة �إىل الرنج�سيني ،فهم
ك��م��ا ه��و م��ع��روف� ،أ���ش��خ��ا���ص يغلب

عليهم طابع العدائية وال�شعور بالنق�ص
والقلق ،وع��دم االن�سجام مع النف�س،
وال�شعور باالكتئاب وحب �إي��ذاء الغري
من منطلق ال�شعور الزائف بالعظمة.
والأهم �أن الكربياء هو ال�شعار املرفوع
لدى كل من هاتني الفئتني من النا�س،
ً
عمقا
وه��ذا يقودنا �إىل حتليل �أك�ثر
لهذا ال�شعور الب�شري الذي طاملا ا�ستدعى
الكثري من الت�سا�ؤالت.

هل هو حموري �أم جمز�أ؟

كما �سبق و�أ�شرنا ،ف�إن علم النف�س
احلديث بد�أ يعترب الكربياء من امل�شاعر
البدائية التي ت�ستحق الدرا�سة .وهذا يعود
بالرنج�سية التي اعتربها
�إىل �إرتباطه
ّ
الباحث النف�ساين �سيغموند فرويد� ،آلية
دفاع فطر ّية.
�أما بالن�سبة �إىل جمعه بني متناق�ضني،

فهو ي�شكل بح�سب البع�ض حمو ًرا تدور
حوله ال�شخ�صيتان املعنيتان بالبحث.
مع ذلك ،ف�إن الدرا�سات التي �أجريت يف
أكدت على وجود نوعني
هذا ال�سياقّ � ،
منف�صلني من الكربياء� ،أحدهما �أ�صيل
والثاين مز ّيف ،وي�شكل كل منهما
غطاء لإحدى ال�شخ�صيتني املذكورتني.
ال��ك�بري��اء الأ���ص��ي��ل ينبع ،بح�سب
الباحثني ،م��ن االك��ت��ف��اء ال��ذات��ي� ،أو
تقدير الذات الرا�سخ يف مواجهة جميع
ال�شخ�صية ،ومن
املتغيرّ ات� .إ ّنه من �صلب
ّ
خالله تطفو امل�شاعر الإيجابية لتقود
�أ�صحابها على دروب النجاح.
ّ
يتعلق بالنوع الثاين �أو الكربياء
يف ما
املز ّيف ،فقد �أطلقت عليه هذه الت�سمية
ال�شخ�صية ولي�س
كونه دخيلاً على
ّ
مكوناتها� .إنه غطاء يختبئ وراءه
�أحد
ّ
الرنج�سيون من �أجل تغطية م�شاعرهم
ال�سلبية .فالرنج�سيون كما هو معروف
يقد�سون ذواتهم ،ويحيطونها بهالة من
ّ
الكربياء والعظمة .ال لأ ّنهم ي�ؤمنون
ب��ذل��ك ،ب��ل لأن ه��ذا املظهر يطم�س
�إح�سا�سهم بعدم الأمان واال�ستقرار .وعلى
هذا الأ�سا�س ي�صبح من الطبيعي �أن يقرتن
هذا النوع من الكربياء بالعدوانية وامليل
�إىل املناورة والتالعب مب�شاعر الغري ،إ� ّنه
يف الواقع تكتيك ال�ضعيف من �أجل
الإ�ستقواء �أو عر�ض الع�ضالت هر ًبا من

الواقع .على كل ف�إن البحث يف نوعي
الكربياء امل�شار �إليهما يقود �إىل الت�سا�ؤل:
ملاذا وجد الكربياء يف الأ�صل ،وملاذا يحاول
الكثريون االحتماء به؟

البحث عن الأ�صول

التو�صل �إىل معرفة
على الرغم من
ّ
ال��ه��دف الأ���س��ا���س��ي ل��وج��ود ال��ك�بري��اء،
ّ
واملتمثل بت�أمني ال�شعور الإيجابي حيال
النف�س� ،أو �إحياء ه��ذا ال�شعور ،بقيت
احلرية تالزم الباحثني يف ما ّ
يتعلق بن�شوء
الكربياء املز ّيف .فالكربياء املت�أ�صل يف
ال�شخ�صية القوية ي�ؤهل للقيام ب�أعمال
ّ
توقد الفرح يف النفو�س .ولكن ماذا عن
الذين يتلب�سون هذا ال�شعور ويخ�ضعون
�أنف�سهم ل�سلوكيات تتنافى وم�ضمون
ذواتهم؟
ّ
بح�سب ال��ب��اح��ث�ين ،ف����إن الت�سلح
بالكربياء مينح القوة وي�ؤمن املكانة
الالئقة ،وه��و ما ي�سعى �إليه الإن�سان
بالفطرة .وبح�سب علم النف�س التطوري،
ف���إن ال��ق��وة واملكانة الالئقة ت�ؤمنان
ال�صمود والت�صدي لل�صعاب .وهو ما يجعل
الكربياء بنوعيه الأ�صيل واملز ّيف� ،شعو ًرا
مكت�سبا لأه���داف فطر ّية� ،أهمها،
ً
التكيف مع املحيط من �أج��ل البقاء

واال�ستمرار.
وكانت الدرا�سات التي �أجريت
أكدت على
يف هذا ال�سياق ،قد � ّ
� ّأن الأقوياء �ضمن جمموعاتهم
ي�را ،م��ا يعني
ه��م الأك�ث�ر ت����أث� ً
يتحكمون ب��الأف��ك��ار
�أ ّن��ه��م
ّ
والآراء واتخاذ ال��ق��رارات .والأه��م
�أن ت ��أث�يره��م ي��ت��ج��اوز �أح��ي��ا ًن��ا
املجموعات التي ينتمون �إليها،
الأم��ر ال��ذي يجعلهم يف مركز
القوة.
باخت�صار ،ف ��إن حب ال�سلطة
وال�سعي �إىل اال�ستقواء واال�ستكبار،
ي�ساعد على التح�صيل وحتقيق
ّ
ب�شقيه
الأه����داف ،وال��ك�بري��اء
ي� ّؤمن هذه املوا�صفات .ما يعني
�أن����ه مي��ن��ح ال��دع��م م��ن �أج��ل
الو�صول ،و�أحيا ًنا على ح�ساب حتطيم
الغري وا�ستباحة الف�ضائل والقيم .ومن
ال�سلبية �إليه واعتباره
هنا نظرة الأديان
ّ
خطيئة .وه��ذا يقود �إىل االعتقاد �أن
ّ
املتحلني به ،حتى ولو كانوا �إيجابيني،
يفرقون فيها
قد ي�صلون �إىل مرحلة ال ّ
وال�سلبية .فالقوة والعظمة
بني الإيجابية
ّ
ت�صبحان الهدف .فما هو احلل؟
�إن الكربياء الأ�صيل ،يف حال املحافظة
على �إط��اره الأ�سا�سي ،وع��دم ا�ستغالله
من �أجل االنزالق �إىل متاهات اال�ستقواء
نقيم
الأعمى ،هو امليزان الذي من خالله ّ
ونت�سلق ّ
ّ
�سلم النجاح من
�أنف�سنا والغري
دون اال�ستهانة بالف�ضائل .وم��ن �أجل
املحافظة على هذا ال��ت��وازن ،والتفرقة
ما بني �سلبيات هذا ال�شعور و�إيجابياته،
من ال�ضروري مراقبة ال�شخ�ص ل�سلوكه
بحذر �شديد .فعندما يتعدى الكربياء
عتبة تغذية احلوافز والإح�سا�س بالوجود،
يتحول �إىل خطر على ال��ذات والغري.
ّ
وحده الوعي ملخاطر اال�ستئثار بالقوة على
ّ
الت�سلح
ميكن من
ح�ساب امل�شاعر،
ّ
بالكربياء الأ���ص��ي��ل .ال��ك�بري��اء ال��ذي
يو�صل �إىل النجــاح ب�أدنــى تكاليــف
ممكنــة.
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هو وهي
�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

يف عيد م��ي�لاد ال��زوج��ة م��ث�ًل�اً  ،تنقل
ً
مهتما
ر�سالة وا�ضحة �أن زوجها ما زال
ًّ
حبه مل
مبختلف تفا�صيل حياتها ،وب� ّأن ّ
تقدم
يتغيرّ مبرور الزمن� .أما الهد ّية التي ّ
بعد �شجا ٍر وجفاء ،فهي اعتذار لطيف

ق
ب
ل
ا
ل
ز
و
ا
ج
وبعده
ل
ل
ه
د
ي
ة
ّ
م
ف
عولها ال�سحري
قبل الز
واج يغدقان على
بع�ضه
ما البع�ض الهدايا
مبنا�سبة و
بغري منا�سبة� ،أما
بعده ،فه
ذه العادة ما تلبث
�أن تتال�شى
�شي ًئا ف�شي ًئا لدى
كثريين...
واحل ّجة �أن ح ّب
ال�شريك با
ت من امل�س ّلمات
وال يحتا
ج �إىل برهان .فما
مدى �ص
ّحة هذا التربير،
وما �أهمية
ّ تبادل الهدايا بني
الزوجني؟
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رمز ّية خا�صة

�سيارة كانت� ،أم جم� ّ�رد وردة
ّ
حمراء ،للهد ّية رمز ّية خا�صة
ّ
متلقيها،
�سحري لدى
ومفعول
ّ
عمار
وفق ما ي� ّ
ؤكد امل� ّؤهل الأول ّ
حم� ّ�م��د ،االخت�صا�صي يف علم
النف�س العيادي� .إذ يكفي �أنها
تعبرّ عن اهتمام املر�سل و�صدق
نيته ،فما بالك
م�شاعره وح�سن ّ
�إذا كان املر�سل �شريك العمر ورفيق
ال���درب .وي�ضيف� ،أن ع��ادة تبادل
ال��ه��داي��ا ب�ين ال��زوج�ين حتمل ع� ّ�دة
ً
ً
لياقة
إ�ضافة �إىل كونها
ر�سائل ،فهي �
اجتماعية ،تعك�س اح�ترام ال��زوج
ّ
وحبه وتقديره له .فالهد ّية
ل�شريكه
ّ

املودة
يك�سر اجلليد ويعيد
ّ
بني الطرفني .وقد تكون الهد ّية عربون
�شك ٍر وتقدي ٍر لوقوف ال�شريك �إىل جانب
ٍ
ٍ
ا�ستحقاق ما،
معينة �أو
�شريكه يف
حمنة ّ
ٍ
ا�شتياق بعد �سف ٍر
ريا عن
وقد تكون تعب ً
ٍ
غياب طويل عن املنزل بداعي العمل.
�أو

ّ
فن تقدمي الهدية

يف جميع الأح���وال وال��ظ��روف ،تعترب
الفعال
الهد ّية م��ن و�سائل التوا�صل
ّ
هاما يف �إحياء امل�شاعر
التي ت �� ّؤدي دو ًرا
ًّ
ؤكد
ال
إيجابية بني الزوجني ،وفق ما ي� ّ
ّ
حممد .وهو ي�ضيف �أن غنى
امل� ّ َؤهل الأول
ّ
الهد ّية ال يكمن يف قيمتها املاد ّية

و�إمن���ا يف داللتها املعنوية،
فهي تنع�ش العالقة الزوجية وتبعد امللل
والرتابة عن حياة ال��زوج�ين ،لذلك ال
يجوز ل ٍّأي منهما �أن يغفل عن تقدمي
بحجة �ضيق الأح���وال املاد ّية.
الهدايا
ّ
ُقدم يف �إطارها ال�صحيح
فزهرة واحدة ت ّ
كما من امل�شاعر التي تعجز
قد تختزل
ًّ
�أثمن الهدايا عن التعبري عنها.
يف ه��ذا امل��ج��ال ،ي�شري امل��� ّؤه��ل الأول
حممد �إىل بع�ض العنا�صر التي ت�ساهم يف
حتقيق الغاية من الهد ّية ،ومن بينها
ح�سن اختيارها ،حيث يجب اختيار
ؤكد معرفة
الهدايا
ال�شخ�صية التي ت� ّ
ّ
الزوج باهتمامات �شريكه وحاجاته
اخلا�صة ،واالب��ت��ع��اد يف املقابل عن
املنزلية ك����أدوات املطبخ
الهدايا
ّ
وغريها ،كونها تفتقر �إىل
ال��ق��ي��م��ة امل��ع��ن��و ّي��ة

حتول
ال�شخ�صية ،وبذلك
و�إىل الر�سائل
ّ
ّ
ٍ
ٍ
فر�ض
واجب �أو
جمرد
عملية الإهداء �إىل
ّ
ّ
اجتماعي.

من دون منا�سبة

من جهة �أخرى ،لعن�صر املفاج�أة
فعال يف �إغناء م�ضمون الإهداء.
دور ّ
ف���إذا كانت الهد ّية يف املنا�سبة

ّ
م�سل ًما به،
اخلا�صة �أم � ًرا
تقدم
ف ��إن الهد ّية التي
ّ
م��ن غ�ير منا�سبة هي
الأح��ب �إىل القلب ،لأنها
ت�شكل دليلاً
وا�ضحا على
ّ
ً
وحبه.
اهتمام الآخر ّ
وت��ب��ق��ى ال��ه��د ّي��ة امل��ع��ن��و ّي��ة هي
الأف�����ض��ل ،بح�سب امل��� ّؤه��ل الأول

ّ
تتمثل
حم� ّ�م��د ،وه��ي
�سلوكيات،
ب��ع� ّ�دة
ّ
م���ن ب��ي��ن��ه��ا ح�سن
املعاملة ،االهتمام
املتبادل ،تقدير الآخر
والثناء عليه يف العلن،
�إ���ض��اف��ة �إىل املفاج�آت
ّ
املتوقعة ،ك�إعداد
غري
ع�����ش��اء روم��ان�����س��ي� ،أو
اخل�����روج يف ن��زه��ة يف
ال��ط��ب��ي��ع��ة ،و�إىل ما
هنالك من املبادرات
املودة
التي ّ
تعزز �أوا�صر ّ
واحلب بني الطرفني
وتبعد الرتابة وامللل
عن حياتهما.
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قواعد
التغذية

�إعداد:
ليال �صقر الفحل

يف ال�شتاء نحتاج �إىل و�سائل
التدفئة ،لكنّنا نحتاج � ً
أي�ضا �إىل
متد
نوعيات مع ّينة من الطعامّ ،
�أج�سامنا بالدفء يف مو�سم الربد.
عدة ا�صناف من
يف الواقع هناك ّ
الأطعمة ت�ساعد يف رفع حرارة
اجل�سم ،فكم من م� ّ�رة �شعرنا
بارتفاع مفاجئ يف درجة حرارة
ج�سمنا واكت�شفنا � ّأن هذا الأمر
نوع من الطعام تناولناه.
عائد �إىل ٍ

ت�ضم الك�ستناء الكثري من املركبات
ّ
الغذائية التي مت� ّ�د اخل�لاي��ا بالطاقة
ّ
وتبعث الدفء يف اجل�سم وتخف�ض �ضغط
ّ
وتنظم عملية اله�ضم.
الدم املرتفع

ال�شوفان

...ولي�س بالتدفئة وحدها نواجه مو�سم الربد
البطاطا احللوة

وه��ي غنية ب��امل��ك��ون��ات ال��غ��ذائ� ّ�ي��ة،
وباملعادن ،كالبوتا�سيوم الذي يحافظ
على توازن ال�سوائل يف اجل�سم ،ويعمل
م�ستقرا ،وعلى
على جعل �ضغط الدم
ًّ
مما يبعد خطر
تنظيم كهرباء القلبّ ،
الوعائية.
القلبية
الإ�صابة بالنوبات
ّ
ّ
تعد البطاطا احللوة م�صد ًرا لل�سكريات
ّ
ّ
ّ
املعقدة التي تنظم بدورها م�ستوى ال�سكر
يف الدم ،والتي حتول دون حدوث مقاومة
جتاه هرمون الأن�سولني .كذلك ،ي�ساعد
هذا النوع من اخل�ضار على تعزيز جهاز
املناعة يف اجل�سم من خالل جمموعة
الكيميائية
الفيتامينات واملركبات
ّ
ي�ضمها.
التي
ّ
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ُّ
التخل�ص من برودة
ي�ساعد ال�شوفان يف
اجل�سم ،وهو غني بالألياف والربوتينات
ملدة
التي تقود �إىل الإح�سا�س بال�شبع ّ
نوعا
�أطول ومتنح الطاقة .كما
ي�ضم ً
ّ
من الألياف الذائبة املعروفة
بالبيتاجلوكان والتي �أثبتت
درا�سات حديثة ،قدرتها على
خف�ض م�ستوى الكولي�سرتول
بن�سبة .%10

��زز ال��ب��ط��اط��ا
يف م������وازاة ذل����ك ،ت���ع� ّ
احل��ل��وة عملية ال��ه�����ض��م ،وت��ق��ي من
احلمو�ضة والإم�ساك .كما تقي من
�سرطان اجلهاز اله�ضمي ،من خالل
أهمها
مركبات م�ضادات االلتهاب ،و� ّ
البيتاكريبتوزانتني التي تقي � ً
أي�ضا من
التهاب املفا�صل.

الك�ستناء

حتتوي الك�ستناء على ال�سكريات
ّ
املعقدة البطيئة االمت�صا�ص ،كما
حت���ت���وي ع��ل��ى الأل����ي����اف وامل���ع���ادن
والفيتامينات والربوتينات وم�ضادات
الأك�سدة والدهون غري امل�شبعة املفيدة
للقلب والأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة .كذلك،

ال�شمندر

يرفع ال�شمندر حرارة اجل�سم يف ف�صل
ّ
وينظف الكبد من ال�سموم.
ال�شتاء
كما يحتوي على معدن احلديد الذي
يبعد اح��ت��م��ال الإ���ص��اب��ة بفقر ال��دم.
تقوي مادة البيتانني امل�ضادة
كذلكّ ،

ل�ل�أك�����س��دة ج��ه��از امل��ن��اع��ة وحت���ارب
��رة املثرية
اجلزئيات
ّ
الكيمائية احل� ّ
خ�صو�صا تلك
للفريو�سات والأم��را���ض،
ً
بتقدم العمر.
املرتبطة
ّ

الكاكاو

�إن �شرب الكاكاو ال�ساخن خالل
ف�صل ال�شتاء ي�ساعد يف زي���ادة ح��رارة
البدنية ب�شكل
اجل�سم وتعزيز ال�صحة
ّ
عام .فهو م�شروب غني بالفالفونويدات
وهي نوع من م�ضادات الأك�سدة املعروفة
��رة امل�س�ؤولة
مبقاومة
ّ
اجلزيئيات احل� ّ
ت�سبب
عن االلتهابات املختلفة التي
ّ
ال�سرطانات .ولال�ستفادة من خ�صائ�ص
هذا امل�شروب ،ين�صح بتناوله مع قليل

وال���ب���ه���ارات والأر ّز ال��ب��نّ ��ي
ّ
كلها
وال��ل��ح��وم احل��م��راء،
متد اجل�سم بالطاقة
�أطعمة ّ
وب���ال���ت���ايل ب����احل����رارة ،من
خالل احتوائها على ن�سب
عالية من الكربوهيدرات
والألياف.

الربوكويل والقرنبيط

يعزز ه��ذان ال�صنفان جهاز املناعة
ّ
يف اجل�����س��م ،وي�����س��اع��دان يف مقاومة
�أعرا�ض الإ�صابة باالنفلوانزا من خالل
احتوائهما على فيتامني  .Cكما
الغذائية
باملركبات
غنيان
�أ ّنهما
ّ
ّ
ّ
والألياف التي حتافظ على حرارة اجل�سم
ثابتة وتعطي ال�شعور
بال�شبع لفرتة �أطول.

ن�صائح �أخرى

من احلليب اخلايل من الد�سم للح�صول
إ�ضافية.
على معادن وفيتامينات �
ّ

املك�سرات و�أنواع �أخرى

املك�سرات
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،ف� ّإن
ّ
النيئة كاللوز والكاجو واجلوز والفول
ّ
ال�سوداين ،والبذور كال�سم�سم واليقطني،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ال��ع�����س��ل الطبيعي،
والفاكهة املجفّ فة كالتمر وامل�شم�ش،
والب�صل ،والثوم ،والفلفل احلار والتوابل

كذلك ،ف�إنه من
ج��دا احت�ساء
امل��ه� ّ�م
ً
امل�شروبات ال�ساخنة
ك��ال�����ش��اي الأخ�����ض��ر
والنعناع واليان�سون
وال��ب��اب��وجن وال��ق��رف��ة
وال��زجن��ب��ي��ل ،لأن��ه��ا
ف���ق�ي�رة ب��ال�����س��ع��رات
����د
احل������راري������ة ومت� ّ
اجل�سم بالطاقة �إذا
ت��ن��اول��ن��اه��ا م��ن دون
ويذكر االخت�صا�صيون
ال�سكر.
�إ�ضافة
ّ
ّ
التنبه �إىل رب��ط تناول الطعام
ب�ضرورة
ّ
ّ
بن�شاط اجل�سد وحركته ،فكلما كان
ً
ن�شيطا ،يرتتّ ب عليه تناول
الإن�سان
غذائية �أكرب ،فيما ين�صح من
ح�ص�ص
ّ

يقومون مبجهود ج�سدي قليل ،بتناول
ينوه
كميات �أق� ّ�ل من الطعام .كما ّ
ه����ؤالء ب�أهمية املحافظة على دفء
واليدين ،لأنها املناطق
الر�أ�س والقدمني
َ
احليو ّية للحفاظ على حرارة اجل�سم.
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�إعداد :د .نادر عبد العزيز �شايف
حما ٍم باال�ستئناف

ال�ضرب

والإيذاء يف القانون

تفجري قنبلة بق�صد �إح��داث الرعب ما
ي�ؤدي �إىل اال�صابة ب�صدمة �أو �شلل �أو نزيف
خارجي �أو داخلي.)...
َّ
تتمثل النتيجة اجلرمية جلرم الإيذاء
باجلروح �أو الأذى �أو اال�صابة �أو العاهة �أو
التعطيل� ،أو �أي �أث��ر يرتكه التعدي يف
اجل�سم .وهذه النتيجة الفعلية هي التي
تحُ ّدد امل�س�ؤولية اجلزائية ودرجة ج�سامتها
وعقوبتها .ويجب تعيني نتيجة االعتداء
والعالقة ال�سببية بني الفعل والنتيجة،
ف�إذا تفاقمت اال�صابة بعد �صدور احلكم
أ�شد
يكون من اجلائز املالحقة بو�صف � ّ
( 182عقوبات).

الإيذاء يف القانون هو اعتداء مق�صود �أو غري
مق�صود على حق الإن�سان يف �سالمة ج�سمه،
ً
ب�سيطا،
ينتج عنه �أذى ج�سدي .قد يكون الأذى
وقد يُ�س ّبب تعطيلاً � ،أو ين�ش أ� عنه عاهة �أو
�إجها�ض �أو برت �أحد الأع�ضاء.

العنا�صر امل�شرتكة جلرائم الإيذاء

ت�شرتك هذه اجلرائم يف وجوب وقوع
حي� ،أما �إذا كان
االعتداء على �إن�سان ّ
َّ
قد فارق احلياة ،و�أ�صبح َّ
يتحقق
جثة فال
جرم الإي��ذاء .وت�شرتك جرائم الإيذاء يف
الركن املادي ،وهو كل �سلوك �إيجابي
م�سا�سا بج�سم �إن�سان
�أو �سلبي يت�ضمن
ً
�آخر� .أما �إذا جرح الإن�سان نف�سه �أو �ضرب
نف�سه �أو تناول م��ادة �ضارة نتج عنها
مر�ض ،ف�إن فعله ال ي�شكل جرم الإيذاء.
واالعتداء قد يكون بال�ضرب �أو باجلرح �أو
بالإيذاء ( 554عقوبات).
• ال�ضرب :هو كل م�سا�س ب�أن�سجة
اجل�سم عن طريق ال�ضغط عليه مبا�شرة
�أو بالوا�سطة من دون �أن ي�سبب ذلك
�رح��ا .وق��د يقع ذل��ك ب�صفع املجنى
ج� ً
عليه �أو ركله �أو بالإطباق باليدين على
عنقه� ،أو �ضربه بالر�أ�س �أو الكتف .وقد

يقع با�ستعمال �أداة (ع�صا �أو حجر �أو
قطعة حديد �أو غريها).
• اجل��رح :هو كل قطع �أو متزيق يف
�أن�سجة اجل�سم� ،أ ًيا كانت ج�سامته ،و�أ ًيا
كان �سببه ،و�سواء كان ظاه ًرا �أو غري
متزق يف الأن�سجة
ظاهر (مثلاً حدوث ّ
ي�ؤدي �إىل نزيف داخلي)� ،أو وقع بو�سيلة
مبا�شرة �أو بالوا�سطة (ا�ستعمال الأ�سنان
والأظافر �أو �آلة حادة �أو �سكينً ا �أو �إبرة �أو
ع�صا �أو حجر.)...
م�س ب�سالمة اجل�سم
• الإيذاء :هو كل ٍّ
�رح��ا؛
م��ن دون �أن تعترب ���ض��ر ًب��ا �أو ج� ً
ك�أعمال العنف ِّ
وال�شدة مهما اختلفت
�صورها و�أ�شكالها (�إطالق الر�صا�ص �أو

و�إذا وقع الإيذاء (مق�صود �أو غري مق�صود)
نتيجة ع��دة �أ�سباب يجهلها الفاعل
وكانت م�ستقلة عن فعله� ،أمكن
تخفي�ض العقوبة ( 200و 568عقوبات).

جرائم الإيذاء املق�صود

�إ�ضافة �إىل االعتداء و�إحلاق الأذى بج�سم
الإن�سان احل� ّ�ي ،والرابطة ال�سببية بني
الفعل والنتيجة ،ي�شرتط لتحقيق هذه
اجلرائم توافر الق�صد اجلرمي للإيذاء،
وهذا الق�صد يتكون من عن�صري العلم
والإرادة؛ �أي �أن يعلم اجلاين ب�أن فعله
حي ،وان�صراف
يقع على ج�سم �إن�سان ّ
�إرادته �إىل النتيجة ،وهي الإيذاء .تق�سم
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ج��رائ��م الإي����ذاء �إىل ح��االت خمتلفة،
جنحية وجنائية ،بح�سب النتيجة
احلا�صلة ،والعقوبة الواجبة (� 554إىل
 558عقوبات).
• الإيذاء اجلنحي املق�صود:
وهو على ثالث درج��ات بح�سب مدة
مر�ض ال�ضحية �أو التعطيل عن العمل
�أو عدم قدرة املجنى عليه على القيام
بوظائفه البدنية �أو الفكرية املعتادة ،من
بدء اال�صابة حتى انتهاء العجز .ويكفي
توافر املر�ض �أو التعطيل عن العمل لوقوع
ه��ذا اجل��رم .ويعود للمحكمة حتديد
درج��ة املر�ض �أو التعطيل عن العمل،
وميكن اال�ستعانة بتقارير الأط��ب��اء
املخت�صني التي قد تُ�شري �إىل احتمال
ح�صول م�ضاعفات تزيد م��ن خطورة
اال�صابة ،مما ي�ؤدي �إىل ت�شديد العقوبة
( 182عقوبات).
 التعطيل عن العمل ملدة ال تزيد عن ع�شرةق�صدا على �ضرب �شخ�ص
�أيام :من �أقدم
ً
�أو جرحه �أو �إيذائه ،ومل ينجم عن هذه
الأفعال مر�ض �أو تعطيل عن العمل ملدة
تزيد عن ع�شرة �أيام ،عوقب بنا ًء على
�شكوى املت�ضرر باحلب�س �ستة �أ�شهر
على الأك�ثر� ،أو بالتوقيف التكديري
وبالغرامة من ع�شرة �آالف �إىل خم�سني
�ألف لرية� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.
 التعطيل عن العمل ملدة تزيد على ع�شرةيوما� :إذا جنم عن
�أيام وال تزيد عن ع�شرين ً
الأذى احلا�صل مر�ض �أو تعطيل ال�ضحية
عن العمل مدة تزيد على ع�شرة �أيام وال
يوما ،عوقب املجرم
تزيد عن ع�شرين ً
باحلب�س مدة ال تتجاوز ال�سنة وبغرامة
مئة �أل��ف لرية على الأك�ثر �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني.
 التعطيل عن العمل ملدة تزيد على ع�شرينيوما� :إذا ج��اوز املر�ض �أو التعطيل عن
ً
�وم��ا ،ق�ضي بعقوبة
العمل الع�شرين ي� ً
احلب�س من ثالثة �أ�شهر �إىل ثالث �سنوات
وبغرامة مئة �ألف لرية على الأكرث (556
112
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ع��ق��وب��ات) .وليكون للنيابة العامة
حق حتريك ال��دع��وى العامة من دون
�أن يتوقف ذلك على �شكوى ال�ضحية،
وتنازل ال�شاكي عن �شكواه ال ي�ؤثر على
الدعوى العامة وال على العقوبة.
• الإيذاء اجلنائي املق�صود:
وهو على �صورتني:
 الإيذاء الق�صدي الذي ي�ؤدي �إىل فقدان ع�ضو�أو تعطيله �أو �إىل عاهة دائمة� :إذا �أدى الفعل
�إىل قطع �أو ا�ستئ�صال �أو برت �أحد الأطراف،
�أو �إىل تعطيل �أحدهما� ،أو تعطيل �إحدى
احلوا�س عن العمل� ،أو ت�سبب يف �إحداث
ت�شويه ج�سيم �أو �أي عاهة دائمة �أو لها
مظهر العاهة الدائمة ،عوقب املجرم
بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة ع�شر �سنوات
على الأك�ثر ( 557عقوبات) .ويعترب
عاهة دائمة :برت اليد �أو ال�ساق �أو العجز

الذي ي�صيبهما فيتعطالن عن العمل،
�أو فقدان حا�سة من احلوا�س كالب�صر �أو
ال�سمع �أو القدرة على الكالم� ،أو اال�صابة
ب�شلل يف بع�ض الأع�ضاء �أو كلها� ،أو
�إحداث ت�شويه ج�سيم يف ج�سم ال�ضحية.
ويعود تقدير ج�سامة العاهة للقا�ضي
بالنظر �إىل و�ضع ال�ضحية و�سنّ ه وجن�سه،
ريا بني
لأن ت�شويه الوجه يختلف كث ً
فتاة �شابة وب�ين رج��ل متقدم بال�سن.
�إ�ضافة �إىل وجوب توافر ال�صلة ال�سببية
بني الفعل والنتيجة والق�صد اجلرمي
لإحداث هذا ال�ضرر بال�ضحية.
 الإيذاء الق�صدي الذي ي�ؤدي �إىل �إجها�ضحامل :يعاقب بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة
ع�شر �سنوات على الأكرث من ت�سبب،
بال�ضرب �أو اجلرح �أو الإي��ذاء ،ب�إجها�ض
حامل وهو على علم بحملها (554/558
ع��ق��وب��ات) .ف��ه��ذه اجل��رمي��ة ت�شرتط:
وقوع ال�ضرب �أو اجلرح �أو الإي��ذاء ،على
�إمر�أة حامل ،وح�صول الإجها�ض ،و�صلة
�سببية بني الفعل والإجها�ض ،والق�صد
اجلرمي لدى الفاعل الذي يكون على
علم باحلمل وقت ارتكاب الفعل .ففي
املرحلة التي ال يظهر فيها احلمل يجب
�إثبات علم الفاعل به� ،أما يف املرحلة
التي يكون فيها احلمل ظاه ًرا للعيان
ويكون الفاعل قد الحظه ،فتكون
ّ
متحققة .و�إذا مل يثبت
نيته اجلرمية
علم الفاعل باحلمل فهو ُي�س�أل عن
جرمية الإيذاء الق�صدي عندما تتوافر لديه

 ارتكاب اجلرمية من �أجل التهربمن جناية �أو جنحة �أو �إخفاء معاملها
( 257/559و 549/548عقوبات).

النية اجلرمية لإيقاع ال�ضرر بال�ضحية.
�أما �إذا كان اجلاين يعلم باحلمل ويريد
ِ
يف�ض �إىل
�إ�سقاط اجلنني ولكن فعله مل
الإجها�ض ،ف�إنه يعاقب على ال�شروع يف
هذه اجلرمية ( 558و 200عقوبات).
• ت�شديد العقوبة:
يتم ت�شديد العقوبات امل��ذك��ورة يف
احلاالت الآتي ذكرها:
 جرمية الإيذاء الق�صدي ل�سبب �سافل،�أو للح�صول على املنفعة الناجتة عن
اجلنحة.

َّ
تتحقق عندما يقع الإي���ذاء نتيجة
�إهمال �أو قلة احرتاز �أو خمالفة القوانني
�أو الأن��ظ��م��ة؛ �أي م��ن دون ت��واف��ر النية
اجلرمية للإ�ضرار بال�ضحية ،مثلاً  ،اجتاه
�إرادة الفاعل �إىل �سلوك معينَّ من دون
ق�صد امل�سا�س ب�سالمة ج�سم ال�ضحية.

 �إقدام املجرم على التمثيل بال�ضحية،�أو وقوعها على ح��دث دون اخلام�سة
ع�شرة من عمره� ،أو على �شخ�صني �أو
�أكرث� ،أو على �أحد �أ�صول املجرم �أو فروعه.
متهيدا
 وق��وع اجلرمية ع��م� ً�دا� ،أوً
ً
تنفيذا
جلناية �أو جلنحة� ،أو ت�سهيلاً �أو
لها� ،أو ت�سهيلاً لفرار املحر�ضني عليها �أو
فاعليها �أو املتدخلني فيها� ،أو للحيلولة
بينهم وبني العقاب.
 �إق��دام املجرم على �أعمال التعذيب�ضد موظف
�أو ال�شرا�سة نحو ال�ضحية� ،أو ّ
يف �أثناء ممار�سته وظيفته �أو يف معر�ض
ممار�سته لها �أو ب�سببها� ،أو على �إن�سان
ب�سبب انتمائه الطائفي �أو ث����أ ًرا منه
جلناية ارتكبها غريه من طائفته �أو
من �أقربائه �أو من حمازبيه� ،أو ا�ستعمال
املواد املتفجرة.

ً
ب�سيطا �أو
وقد يكون الإيذاء غري املق�صود
�شد ًدا.
ُم َّ
• الإيذاء غري املق�صود الب�سيط:
يعاقب على كل �إي��ذاء غري مق�صود
باحلب�س �ستة �أ�شهر على الأك�ث�ر �أو
بغرامة ال تتجاوز املئتي �ألف لرية (املادة
 2/565ع��ق��وب��ات) .وي����زاد ع��ل��ى ه��ذه
العقوبات ن�صفها �إذا اقرتف املجرم �أحد
الت�سبب بحادث
الأفعال التي ت�ؤدي �إىل
ّ
ولو مادي ومل يتوقف فو ًرا عن فعله� ،أو مل
يعن باملجنى عليه� ،أو حاول التمل�ص من
التبعة بالهرب (املادة  2/566عقوبات).
ت�سبب
كما �أن كل �سائق مركبة
َّ
بحادث ولو مادي ومل يتوقف فو ًرا� ،أو مل
يعن باملجنى عليه� ،أو حاول التمل�ص
من التبعة بالهرب ،يعاقب باحلب�س ملدة
ال تتجاوز ال�شهر وبغرامة ال جتاوز املئة

جرائم الإيذاء غري املق�صود

�ألف لرية ( 1/566عقوبات).
• الإيذاء غري املق�صود املُ�ش َّدد:
ي��ع��اق��ب ع��ل��ى الإي�����ذاء غ�ير املق�صود
باحلب�س من �شهرين �إىل �سنة �إذا جنم
عن خط أ� املجرم �إيذاء وفق الآتي:
 �إذا جاوز املر�ض �أو التعطيل عن العمليوما.
الع�شرين ً
 �إذا �أدى الفعل �إىل قطع �أو ا�ستئ�صالع�ضو �أو برت �أحد الأطراف �أو �إىل تعطيل
�أح��ده��م��ا �أو تعطيل �إح���دى احل��وا���س
عن العمل �أو ت�سبب يف �إح��داث ت�شويه
ج�سيم� ،أو �أي عاهة �أخرى دائمة �أو لها
مظهر العاهة الدائمة.
 الت�سبب يف �إجها�ض �إم���ر�أة حامل( 556/565و 558/557عقوبات).
• املالحقة و�أثر �شكوى املت�ضرر وتنازله عن
ال�شكوى يف جرائم الإيذاء غري املق�صود:
 �إذا �أدى الإيذاء �إىل مر�ض �أو تعطيل عنالعمل ملدة ال تزيد عن ع�شرة �أيام ،ت َّ
ُعلق
املالحقة على �شكوى املجنى عليه.
وت��ن��ازل ال�شاكي عن �شكواه ي�سقط
احل��ق العام ويكون له على العقوبة
ما ل�صفح املدعي ال�شخ�صي من املفعول
(املادة  554/565عقوبات).
 �أما �إذا �أدى الإيذاء �إىل مر�ض �أو تعطيلعن العمل ملدة عن تزيد عن ع�شرة �أيام،
ف �� ّإن �سلطة حتريك دع��وى احلق العام
اجلزائية تعود للنيابة العامة من دون
انتظار �شكوى املت�ضرر ،وتنازل ال�شاكي
عن �شكواه يزيل الدعوى املدنية ،من
دون �أن ي�سقط دعوى احلق العام .ويعترب
قانونيا
�إ�سقاط احل��ق ال�شخ�صي ع��ذ ًرا
ً
ً
خمففا ي��ؤدي �إىل تخفي�ض العقوبة �إىل
الن�صف (املادة  555/565عقوبات).

املراجع:

 -1د .حممد عبده :قانون العقوبات،
الق�سم اخلا�ص ،بريوت� ،2011 ،ص.157
 -2حمكمة التمييز اجلزائية ،غ،6
ق��رار رقم  ،74/173تاريخ ،1974/6/13
مو�سوعة د�.سمري عاليه ،جزء  ،4رقم
� ،686ص .401
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تربية وطفولة
�إعداد :ماري الأ�شقر
اخت�صا�صية يف علم النف�س
لل�صداقة دور كبري يف حياة
الأط��ف��ال ،فهي ت�سهم يف
تنمية قدراتهم ومواهبهم،
ويف حتقيق توازنهم النف�سي
واالج��ت��م��اع��ي واحل��رك��ي.
احيا ًنا ال ينجح �أوالدن��ا يف
بناء �صداقات فهل ميكننا �أن
ن�ساعدهم يف ذلك؟

فلنع ّلم أ�والدنا

كيف
ي
ك
ت
�س
ب
و
ن
ا
ل
أ
�ص
د
قاء
ويحافظون عليهم

�أهمية ال�صداقة يف حياة الأطفال

�ود
ال�صداقة يف ع��امل الأط��ف��ال ه��ي تعبري ع��ن م�شاعر ال� ّ
والتعاطف وامل�شاركة ،من خالل اللعب والتوا�صل .ويعترب
فعال يف توازن �شخ�صية الطفل
علماء النف�س �أن ال�صداقة عن�صر ّ
قيما
ونف�سيا .فمن خاللها يكت�سب
اجتماعيا
ومنوها
ً
ً
ً
ومبادئ �أ�سا�سية مثل الت�سامح ،م�شاركة الآخرين ،التوا�ضع،
والتفاعل الإيجابي مع املحيط...
كما �أن التفاعل مع اال�صدقاء يعزز ثقة الطفل بنف�سه،
وينمي لديه روح املناف�سة ال�شريفة ،ويحثه على االجتهاد
وحتمل امل�س�ؤولية.
ّ
ّ
وي�ؤكد االخت�صا�صيون �أهمية ال�صداقة يف تعلم الطفل
مهارات التوا�صل اللفظي والتعبري عن امل�شاعر والرغبات ،ويف
منحه االح�سا�س بالأمان.
ويف ما يتعلق ب��الأداء املدر�سي ،تبني �أن الأوالد الذين لديهم
يكونون اجتاهات �إيجابية حيال املدر�سة والتعليم
ا�صدقاء
ّ
ب�شكل ع��ام ،ويتو�صلون �إىل التح�صيل ب�شكل �أف�ضل من
�أولئك الذين ال يحيط بهم الأ�صدقاء.

دور الأهل يف تكوين الأبناء لل�صداقات

ي�شكل املحيط القريب من العائلة البيئة الأوىل التي يجد
ّ
ً
ثم تت�سع دائرة �أ�صدقائه
فيها الطفل �صديقا �أو �أكرث ،ومن ّ
يف املدر�سة ،ورمبا خارجها .يف بع�ض الأحيان ال يح�صل الأمر
ب�شكل تلقائي ولعدة �أ�سباب .فقد يكون الأهل انطوائيني
بطبعهم ولي�س لهم عالقات اجتماعية مع الكثري من
النا�س ،وبالتايل ف�إن الولد �سيميل �إىل �أن يكون على �صورة

!

�أهله .وقد ي�شكل ال�سكن
�سببا
يف حميط لي�س فيه توا�صل فعلي بني اجلريان ً
�آخر� ،إىل ما هناك من �أ�سباب .لكن على الأهل �أ ًيا كانت
الظروف �أن يدركوا �أهمية ال�صداقة يف حياة اطفالهم ،وي�سعوا
يف مرحلة مبكرة �إىل م�ساعدتهم يف اكت�ساب �أ�صدقاء.
ومن اخلطوات التي ين�صح االخت�صا�صيون باعتمادها يف هذا
ال�سياق:
 تن�شئة الأوالد على احلب وقبول الآخرين وتبادل االحرتاموتعوديهم على احلوار.
 تعليم الأوالد مهارات التعامل مع الو�ضعيات اخلالفيةبعيدا من ال�ضرب وال�شتم والتجريح.
ب�أ�ساليب �سلمية
ً
 تعويدهم على االعتذار عند اخلط أ� ّوتقبل اعتذار الآخرين
وتقديره ،وتعليمهم �أ�صول التخاطب مع الآخرين ب�صدق
وحمبة ،وا�ستخدام الكلمات اللطيفة ،وتقدير الكالم
اللطيف الذي يوجهه �إليهم الآخرون.
 م�شاركة الأوالد �ألعابهم وتعليمهم �أ�صول اللعب وم�شاركةالآخرين يف �ألعابهم ،فاللعب هو �أجنح و�سيلة لتعليم الولد،
وجلعله يخترب و�ضعيات اجتماعية خمتلفة.
والتفهم يف الو�ضعيات التي تقت�ضي
 تدريب الأوالد على ال�صربّ
مراعاة الأ�صدقاء.
التعرف �إىل ما �أمكن من �أه��ايل رف��اق الأبناء وتبادل
ّ
الزيارت معهم.
ريا ،لينعم �أوالدنا بعالقات �إيجابية مع �أ�صدقائهم ،يجب
�أخ ً
ّ
�أن نعلمهم احلب والعطاء وال�صدق وتقدير الآخرين ،فمن دون
�أ�صدقاء ي�صبح الإن�سان ك�شجرة وحيدة يف مواجهة الريح.
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م�شاكل
وحلول

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

طفلك ال يجيد الكالم!

«�أريد� ...أريد لعـععبة»�« ،أنا �أنا �أنا عط�شان»�« ،أعطني �آ�آ�آ�آ�آ
املفتاح» ...هكذا يتك ّلم رواد �أحيا ًنا.
يف البداية ،عندما كان يف الثانية من عمره �أي يف �أوىل مراحل
اكت�ساب اللغة ،كان والداه �سعيدين بكالمه و�أحيا ًنا يجاريانه.
ولكنّه اليوم �أ�صبح يف اخلام�سة وما زال يتك ّلم يف بع�ض الأوقات
بهذه الطريقة.
فهل هذه هي الت�أت�أة يف الكالم؟ وملاذا يت�أتئ رواد؟ هل ميكن
تدارك و�ضعه ،ماذا يجدر بالأهل القيام به لإنقاذ طفلهم من
هذه امل�شكلة؟
للإجابة عن هذه الأ�سئلة و�سواها ،كان لـ«اجلي�ش» لقاء مع
اخت�صا�صية تقومي النطق واللغة يف الطبابة الع�سكرية � -صربا،
الآن�سة جنيفر عازار.

ت�أت�أة �أو عدم طالقة نف�سية

ً
بداية ،ح� ّ�ددت الآن�سة ع��ازار الـت�أت�أة على �أ ّنها ا�ضطراب
يف �سال�سة الكالم يظهر من خ�لال تكرار الأ���ص��وات �أو
الكلمات� ،أو ّ
مط الأحرف ،وتقطيعها يف الكلمة نف�سها.
غري � ّأن معظم الأطفال يف مرحلة اكت�ساب اللغة �أي بني
ميرون مبا يدعى «عدم
عمر ال�سنتني وال�ست �سنوات
ً
تقريباّ ،
ّ
فتعلم املهارات اللغوية ي�سبب لن�سبة
الطالقة اللفظية»،
كبرية منهم �صعوبات خالل التعبري والتوا�صل .هذا الأمر
طبيعي ...و�إذا �أح�سن الأه��ل التعامل مع الطفل يف هذه
متر ب�سهولة.
املرحلة ،ف�إ ّنها ّ
حدتها ،فيجب حينها
� ّأما �إذا
ا�ستمرت هذه الأعرا�ض �أو زادت ّ
ّ
ا�ست�شارة اخت�صا�صي تقومي نطق ولغة ،حيث يبد�أ ال�شك هنا
ب �� ّأن احلالة لي�ست فقط عدم طالقة لفظية ،ولكنّ ها قد
تكون م� ّؤ�ش ًرا لت�أت�أة حقيقية.
و�شبهت الآن�سة عازار الت�أت�أة بجبل الثلج الذي ال يبدو منه
ّ
ظاه ًرا � اّإل جزء �صغري فوق �سطح املاء بينما اجلزء الأكرب يكون
عيبا يف النطق ،مع
مغمو ًرا .فالت�أت�أة ال تظهر منها �إال كونها ً
ّ
أهم بكثري .وكلما ذاب
� ّأن امل�سترت هو انفعاالت و�أحا�سي�س � ّ
الق�سم املغمور يف املاءّ ،
تقل�ص حجم اجلليد الظاهر ،وبالتايل
�أ�صبح النطق �أ�سهل و�أكرث �سال�سة.
وجز�أت اخت�صا�صية تقومي النطق واللغة مظاهر الت�أت�أة �إىل
ّ
وخمفية ،فالظاهر من الأعرا�ض يبدو على الطفل �أو
مرئية
ّ
ّ
يكرر الكلمات ويقطع فيها ،كما قد تظهر
البالغ عندما
ّ
عليه ت�شنّ جات يف ع�ضالت الوجه واحلنجرة� ،أو قد يعجز عن
البدء بالكالم �أو ّ
يتوقف فج�أ ًة ويظهر عليه التوتّ ر ،وقد ي�صل
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فهل يعاين م�شكلة الت�أت�أة؟
رمبا ...لكن ما هو ّ
احلل؟
ّ
التوقف عن
الأم��ر �إىل ح� ّ�د
النظر �إىل الآخرّ � .أما الأعرا�ض
امل�سترتة فقد تكون م�شاعر
مرتاكمة مع م��رور الزمن
تتنوع بني
و�أحا�سي�س غريبة
ّ
دقات قلب �سريعة و�ضيق يف
التنفّ �س ن��اجت �أح��ي��ا ًن��ا عن
اخلوف من عدم القدرة على
التعبري ،وال�صعوبة يف ا�ستح�ضار الكلمات املنا�سبة للتعبري،
وقد ي�شعر ال�شخ�ص � ً
أي�ضا بعدم الرغبة يف الكالم ليتجنّ ب
الت�أت�أة.

الأ�سباب

�أ�سباب التعرث يف الكالم و�صعوبة النطق وال��ت��أت��أة عند
ً
بداية �إىل قدرة الطفل الذهنية على التفكري
الأطفال ترجع
بالكالم ب�سرعة تفوق قدرة الل�سان على �إخراجه .ويف الغالب
وراثيا .ولكن �إذا
�صعوبة النطق الطبيعية يكون �سببها
ً
ظهرت الت�أت�أة فج�أ ًة ،فهذا م� ّؤ�شر مل�شكلة يعانيها الطفل،
فقد يكون تلقى �صدمة ما (حدث �أمر مر ّوع �أمامه �أو فقد
ٍ
يتعر�ض
�شخ�ص �أو من �شي ٍء ما� ،أو �أ ّنه
�أحدهم) �أو خاف من
ّ
للم�ضايقات من �أحد الأقارب �أو يف املدر�سة ...ومن العوامل

ٍ
تعزز الت�أت�أة � ً
ل�ضغط نف�سي �شديد،
تعر�ض الطفل
التي ّ
أي�ضاّ ،
التحمل.
ولإجهاد نف�سي يتخطى طاقته على
ّ
تفوق ن�سبة حدوث الت�أت�أة عند الذكور مثيلتها عند البنات
ي�ستمر التعثرّ
مرات ،وهي ت�صيب  %1من الأطفال .وال
ّ
ب�أربع ّ
الطبيعي يف الكالم �أكرث من �شهرين �إىل ثالثة �أ�شهر �إذا
متّ التعامل مع احلالة بالطريقة ال�سليمةّ � ،أما ع�سر النطق
منو
يتح�سن
الطبيعي فلي�س ق�صري الأمد� ،إنمّ ا
ً
تدريجا مع ّ
ّ
مفهوما عند  %90من الأطفال الذين
الطفل .فالكالم ي�صبح
ً
تبلغ �أعمارهم � 4سنوات ،وعند  %96من الأطفال الذين تبلغ
�أعمارهم � 5إىل � 6سنواتّ � ،أما الن�سبة القليلة الباقية فهي
ي�ستمرون
التي ت�صنّ ف يف خانة املت�أتئني احلقيقيني الذين قد
ّ
عالجا.
�سن البلوغ �إذا مل يتابعوا
على هذه احلالة �إىل ّ
ً

ن�صائح و�إر�شادات

املتخ�ص�ص الأول يف عالج الطفل هم �أهله �أي الأم والأب

ّ
ٍ
دوري.
ب�شكل
بالدرجة الأوىل ،والأق��رب��اء الذين يجال�سونه
ّ
ففي بداية اكت�ساب الطفل الكالم ،على الأهل ت�صحيح
الكلمة التي قد يلفظها ابنهم ب�شكل خاطئ اً
بدل من
تقليده �أو مواجهة املوقف بال�ضحك .و�إذا ت�أت�أ يف الكالم يجب
عدم اال�ستهزاء به �أو ت�أنيبه� ،أو مطالبته ب�إعادة ما قاله برتوٍ،

بل الرتكيز معه على م�ضمون ما يقوله حتى ال ي�شعر ب�أ ّنه
عاجز عن التعبري وال ي�ستطيع �إي�صال ر�سالته ب�شكل �سليم.
نت�صرف على �أ�سا�س �أ ّنه يعاين من م�شكلة يف النطق
ف�إذا مل
ّ
و�أحطناه بالعناية املالئمة يف هذه املرحلة ،قد تختفي الت�أت�أة
من تلقاء نف�سها بعد ٍ
ا�ستمرت احلالة �أكرث
وقت ق�صريّ � .أما �إذا
ّ
من ثالثة �أ�شهر ،فعلينا ا�ست�شارة طبيب الأطفال الذي يقوم
ّ
بالتحقق مما �إذا كان هناك � ّأي م�شكلة يف ال�سمع �أو �أي
عامل وراثي ،وقد يحتاج الأمر �إىل مراجعة اخت�صا�صي يف علم
نف�س يف حال ظهر � ّأي ا�ضطراب يف �سلوك الطفل.
كذلك ،ت�شري عازار �إىل � ّأن الت�أت�أة تظهر فقط عند املحادثة
�إذ يالحظ � ّأن الطفل ال يت�أتئ عندما يقر�أ �أو يتلو �شع ًرا �أو ين�شد
�أغنية .كما � ّأن الطفل الذي يت�أتئ ،م�شكلته يف النطق ال يف
معدل ذكائه.
ّ

التعاون �ضروري ّ
حلل امل�شكلة

يقت�ضي جناح عالج م�شكلة الت�أت�أة التعاون بني اخت�صا�صي
تقومي النطق والأهل واملدر�سة.
�أ ّو ًال ،يف املنزل ،يجب خف�ض الواجبات يف �شكل م�ؤقت .قد
تكون الأم غري متطلبة ولكن الطفل يف هذه احلالة بحاجة
�إىل خف�ض ح� ّ�دة ال�ضغط ال��ذي ميار�س عليه� ،ضغط الوقت
وال�سلوك واملواقف العاطفية ...كما عليها � اّأل جتاريه يف
الت�أت�أة لئال ت�صبح و�سيلة يعتمدها للفت الأنظار �إليه.
التحدث �إىل املعلمة حول م�شكلة
ثانيا ،يف املدر�سة :على ال ّأم
ّ
ً
ّ
ابنها وعن العالج الذي يخ�ضع له ،فاملعلمة �شخ�ص يتوا�صل
مع الطفل طوال النهار املدر�سي ،وبالتايل عليها التنبه حلالته
وامل�ساعدة يف تو�ضيح بع�ض ال�صعوبات التي يواجهها يف ال�صف.
ً
ثالثا ،اخت�صا�صي تقومي النطق واللغة يقوم بت�شخي�ص حالة
الطفل ودرجة خطورتها وحتديد �أ�سبابها ،ليحدد بعد ذلك
ريا،
مراحل العالج وخطواته .عندما يكون الطفل �صغ ً
يكون للأهل دور كبري يف املتابعة والعالج ،على �أن يتولىّ
ال�شخ�ص الأقرب �إىل الطفل تنفيذ اخلطوات الإجرائية ،ومنها:
مو�ضوع
مرة يف اليوم) ،يف
ٍ
 اجللو�س مع الطفل وحمادثته (ولو ّ�شيق وممتع من دون �أن يطلب �إليه اتقان الكالم �أو �إعادته
ّ
ب�شكل �صحيح.
 جتنّ ب التعبري عن عدم اال�ستح�سان لكالم الطفل ،ك�أن«فكر قبل
يقال له على �سبيل املثال« :توقف عن الت�أت�أة»،
ّ
�أن تتكلم»...
 عدم حماولة ت�صحيح النطق �أو الأخطاء اللغوية ،وعدم مدحالطفل على كالمه ال�صحيح ،ل ّأن ذلك يعني � ّأن كالمه
�سليما.
ال�سابق مل يكن
ً
 منح الطفل الوقت الكايف كي ينهي ما يقوله ،وعدم�إكمال اجلملة عنه ،واتباع �أ�سلوب هادئ يف احلديث معه،
وعدم مطالبته بتكرار ما قاله� ،أو بدء كالمه من جديد.
 عدم مترين الطفل على نطق كلمة معينة �أو �صوتمعني فمن �ش�أن ذلك �أن يجعله يتمعن يف كالمه �أكرث من
الالزم.
 م�ساعدة الطفل على ال�شعور ب�أنه مقبول ،وبالتايل �إطالعحميطه على حالته وكيفية التعاطي معه لتجنيبه ال�سخرية
واال�ستهزاء قدر الإمكان .كما يجب منحه املزيد من الوقت
يوميا وتهدئة �إيقاع احلياة يف الأ�سرة.
للهو واللعب
ً
ويف حالة الأط��ف��ال الأك�ب�ر والأك�ث�ر وع� ً�ي��ا حلالتهم (�أو
بالتحدث معهم
البالغني) ،يقوم اخت�صا�صي تقومي النطق
ّ
مبا�شر ًة في�شرح لهم حالتهم وطرق العالج التي �سيتبعها
معهم ،وهي تبد أ� بعالج الطالقة اللغوية �أ ّو ًال �أي ال�سيطرة على
معدل الكالم والتحكم بالنف�س ،ثم يلج�أ االخت�صا�صي �إىل
ّ
ّ
ٍ
ب�شكل كل ّي.
تعديل �أثر الت�أت�أة للو�صول �إىل �إزالته
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�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

ّ
يحتل ال�صدارة يف التجذيف
بطوالت اال�ستقالل :اجلي�ش
ّ
نظم االحتاد اللبناين للتجذيف بطولة اال�ستقالل اخلام�سة ع�شر يف مرف أ� بريوت والتي �شاركت فيها �ستة �أندية.
ّ
وحل فريق اجلي�ش يف املركز الأول يف الت�صنيف النهائي ل�سباق الأرغوميرت (بر�صيد  44نقطة) ،ول�سباقات املاء
(بر�صيد  74نقطة).
وقد جاءت النتائج الإفرادية على النحو الآتي:

الإ�سم وال�شهرة
�صالح العري�ضي

الرتبة
جمند (م.خ)

حممد قطايا

جمند (م.خ)

حمزة حمية
جرجيو بطر�س
جينيفر اخلوري
جوي اخلوري

جمند (م.خ)
جندي
مدنية
مدنية

الإ�سم وال�شهرة
�صالح العري�ضي
جورج خمول
�إبراهيم عبود
بالل طلي�س
جورج خمول
�صالح العري�ضي
بالل طلي�س
حمزة حمية
حممد قطايا
جرجيو بطر�س
�إبراهيم عبود
روبري جبور
جينيفر اخلوري

الرتبة
جمند (م.خ)
عريف �أول
رقيب �أول
جمند (م.خ)
عريف �أول
جمند (م.خ)
جمند (م.خ)
جمند (م.خ)
جمند (م.خ)
جندي
رقيب �أول
رقيب
مدنية

جينيفر اخلوري
جوي اخلوري

مدنية
مدنية
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�سباقات الأرغوميرت
الفئة وامل�سافة
القطعة
فردي رجال وزن خفيف فوق � 23سنة
لواء امل�شاة الثاين ع�شر
امل�سافة  2000مرت
فردي رجال وزن خفيف حتت � 23سنة
فوج التدخل ال�ساد�س
امل�سافة  2000مرت
فردي رجال وزن مفتوح حتت � 23سنة
لواء امل�شاة الثاين
امل�سافة  2000مرت
الكلية احلربية
فردي نا�شئات وزن مفتوح
منت�سبتان �إىل املركز العايل
امل�سافة  2000مرت
للريا�ضة الع�سكرية
�سباقات املاء

القطعة
لواء امل�شاة الثاين ع�شر
لواء امل�شاة الثامن
فوج املغاوير
م.ع.ر.ع.
لواء امل�شاة الثامن
لواء امل�شاة الثاين ع�شر
م.ع.ر.ع.
لواء امل�شاة الثاين
فوج التدخل ال�ساد�س
الكلية احلربية
فوج املغاوير
اللواء اللوج�ستي
منت�سبة �إىل املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية
منت�سبتان �إىل املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية

الفئة وامل�سافة
فردي رجال وزن خفيف
امل�سافة  2000مرت
فردي رجال وزن مفتوح
امل�سافة  2000مرت
زوجي رجال وزن خفيف
امل�سافة  2000مرت
زوجي رجال وزن مفتوح
حتت � 23سنة
امل�سافة  2000مرت
زوجي رجال وزن مفتوح
امل�سافة  2000مرت
فردي �سيدات وزن مفتوح
امل�سافة  2000مرت
زوجي �سيدات وزن مفتوح
امل�سافة  2000مرت

الت�صنيف
الأول
الأول
الأول
الثاين
الأوىل
الثانية
الت�صنيف
الأول
الثاين
الأول
الثاين
الأول
الأول
الثاين
الأول
الأوىل
الأوىل

...ويف الريا�ضات التقليدية
برعاية رئي�س بلدية الدكوانة الأ�ستاذ
�أنطوان �شختورة ،وب�إ�شراف االحتاد العربي
للريا�ضات التقليدية ال�شعبيةّ ،
نظمت
جلنة ال�ت�راث وال��ري��ا���ض��ات التقليدية
ال��غ��ول��دن ب���ادي – ال��دك��وان��ة بطولة
اال�ستقالل يف ال�سواعد ،املعدة ،العار�ضة
وقوة التحمل للعام  ،2016وذلك حتت
�ضد املن�شطات الريا�ضية
«معا
�شعار
ّ
ً
واملخدرات»� .أقيمت البطولة يف مدر�سة
�سيدة العطايا لراهبات الأنطونيات –
ً
حمققا
الدكوانة ،و�شارك فيها اجلي�ش
النتائج الآتية:

ح� ّ
��ل يف امل��رك��ز
ّ
ك��ل من:
الأول
��ددة
امل��ج��ن��د امل���م� ّ
خ��دم��ات��ه حممد
ي���و����س���ف (ف����وق
��� 22س��ن��ة ،ف��وق
 100كلغ) م��ن ال��ل��واء احل��ادي ع�شر،
والنقيب الطيار يو�سف البيطار (فوق
� 29سنة ،ف��وق  100كلغ) من القوات
اجلوية ،والرقيب حممود نزال (فوق 32
�سنة ،حتت  100كلغ) من اللواء الثاين
ع�شر.
��ل يف امل��رك��ز ال��ث��اين ك� ّ
وح� ّ
��ل م��ن:
اجلندي طوين كرم (فوق � 22سنة ،حتت

 80كلغ) من املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية ،وامل�ؤهل �أول عبا�س طحان
(ف��وق � 32سنة ،حتت  80كلغ) من
منطقة بريوت.
ويف املركز الثالثّ ،
حل امل�ؤهل �أحمد
ال�سباعي (ف��وق  32كلغ ،حت��ت 80
كلغ) م��ن امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة
الع�سكرية.

...والألعاب الرتاثية

 �شارك اجلي�ش
فــي مــهــرجــان
اال�ستقالل الأول للألعاب الرتاثية للعام ( 2016رفع اجلرن،
املحدلة واملخل )...الذي ّ
نظمه االحتاد العربي للريا�ضات
التقليدية وال�شعبية ،وجمعية غولدن بادي بالتعاون مع
جمعية �إقليم اخلروب للرتاث� .أقيمت البطولة على ملعب
معهد �شحيم الفني – ال�شمي�س ،حتت �شعار «�إذا �ضاع تراث
الأمة وما�ضيها� ،ضاع حا�ضرها وم�ستقبلها».
وجاءت نتائج الع�سكريني على النحو الآتي:
الإ�سم وال�شهرة
حممد احلجار
حامت حنا
حممود نزال
كاظم ال�صواحلي
م�صطفى دلول
�أحمد اخل�ضر
حممد يو�سف
م�صطفى دلول
م�صطفى دلول
كاظم ال�صواحلي
حممد يو�سف
م�صطفى دلول
حممود نزال
كاظم ال�صواحلي

الرتبة
جندي
رقيب �أول
رقيب
عريف
عريف
جندي
جمند (م.خ)
عريف
عريف
عريف
جمند (م.خ)
عريف
رقيب
عريف

القطعة
لواء احلر�س اجلمهوري
لواء امل�شاة الثاين
لواء امل�شاة الثاين ع�شر
اللواء اللوج�ستي
فوج املدفعية الثاين
فوج احلدود الربية الأول
لواء امل�شاة احلادي ع�شر
فوج املدفعية الثاين
فوج املدفعية الثاين
اللواء اللوج�ستي
لواء امل�شاة احلادي ع�شر
فوج املدفعية الثاين
لواء امل�شاة الثاين ع�شر
اللواء اللوج�ستي

الوزن
 96كلغ
 74كلغ
 94كلغ
 85كلغ
 130كلغ
 85كلغ
 105كلغ
 130كلغ
 130كلغ
 85كلغ
 105كلغ
 130كلغ
 94كلغ
 85كلغ

امل�سابقة

الت�صنيف

�شد احلبل

الأول

قلب دوالب كبري وزن  400كلغ
ال�سري بثقل  150كلغ م�سافة  40مرت

الأول
الأول
الثالث
الثالث
الثاين
الثالث
الثاين

رفع املخل ثقل  38كلغ
رفع املحدلة
رفع اجلرن
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 6ذهبيات للجي�ش يف بطولة
اال�ستقالل للم�صارعة
�أقام االحتاد اللبناين للم�صارعة بطولة
اال�ستقالل للعام  2016يف جممع الرئي�س
العماد �إميل حلود الريا�ضي الع�سكري
وذل���ك يف ح�����ض��ور ق��ائ��د امل��رك��ز ال��ع��ايل
للريا�ضة الع�سكرية العميد جورج الهد
ممثلاً العماد قائد اجلي�ش ورئي�س و�أع�ضاء االحتاد اللبناين
ورئي�س فريق اجلي�ش املقدم فادي الكبي حيث ح�صد فريق
اجلي�ش  6ميداليات ذهبية و 3ف�ضيات ونال ك�أ�س البطولة.

وقد مت تكرمي ابطال لبنان والفرق امل�شاركة يف بطولة لبنان
للعام  2016حيث ح�صد فريق اجلي�ش اللبناين ك�أ�س املركز
الأول يف امل�صارعة احلرة والرومانية.

...و 10يف اجلودو
ّ
نظمت جمعية العزم الريا�ضية ونادي
بو�شيدو دوجو بطولة اال�ستقالل يف لعبة
اجل��ودو يف قاعة ال�شيخ رفيق احلريري
الريا�ضية – طرابل�سّ .
حل فريق اجلي�ش
حا�صدا  10ذهبيات و3
يف املركز الأول
ً
ّ
وت�سلم رئي�س الفريق املقدم فادي
ف�ضيات،
الكبي ك�أ�س املركز الأول من ال�سيد
ظافر كبارة م�س�ؤول الن�شاطات الريا�ضية
يف اجلمعية.

...ونتائج ممتازة يف بطولة ك�أ�س العماد قائد اجلي�ش لكرة ال�سلة ()3×3
برعاية العماد قائد اجلي�ش ممثلاً
بالعميد جورج الهد قائد املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية ،وب�إ�شراف االحتاد
اللبناين لكرة ال�سلةّ ،
نظم نادي Sports
 Mindsبطولة ك�أ�س العماد قائد اجلي�ش
يف كرة ال�سلة ( )3×3للعام  2016يف جممع
العماد �إميل حلود الريا�ضي الع�سكري
ً
فريقا من اجلي�ش والأمن
مب�شاركة 12
الداخلي والأم��ن العام و�أمن الدولة .وقد
ّ
حلت ف��رق اجلي�ش يف امل��راك��ز الثالثة
الأوىل.
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ك�أ�س لبنان للرماية بامل�سد�س
برعاية العماد قائد اجلي�ش ويف منا�سبة
عيد اال���س��ت��ق�لال ،ن� ّ
�ظ��م ن���ادي الن�سر
الريا�ضي بالتعاون مع االحتاد اللبناين
للرماية وال�صيد ،ك�أ�س لبنان للرماية
بامل�سد�س للعام  ،2016وال��ت��ي �شارك
ً
حمققا املركز الأول يف
فيها اجلي�ش
امل�سابقات الثالث :م�سافة  15مرتًا رماية
حرة (مبجموع  770نقطة) ،م�سافة 15
مرتًا يد واحدة (مبجموع  756نقطة)،
حرة (مبجموع
وم�سافة  25مرتًا رماية ّ
 721نقطة).
� ّأم��ا على ال�صعيد الإف���رادي ،فقد ّ
حل
العميد الركن عبد الكرمي ها�شم
من املفت�شية العامة يف املركز الأول

واملالزم �أول علي فتوين من لواء احلر�س
اجلمهوري يف املركز الثاين يف م�سابقة
ّ
وحل امل�لازم �أول
ال��ـ 15مرتًا رماية ح� ّ�رة.
علي مو�سى من مديرية املخابرات يف
املركز الأول والعميد الركن اليا�س

حنا من كلية ف���ؤاد �شهاب للقيادة
والأركان يف املركز الثاين يف م�سابقة الـ
 15مرتًا يد واحدة .وعن م�سافة  25مرتًا
رماية حرةّ ،
حل النقيب �شربل �سماحة
من فوج مغاوير البحر يف املركز الأول.

احل�سام و�سيف املبارزة
و�سالح ال�شي�ش
ّ
نظم االحتاد اللبناين للمبارزة �سل�سلة
ّ
لكل من �ألعاب �سالح احل�سام،
بطوالت
�سيف امل��ب��ارزة و���س�لاح ال�شي�ش .وقد
�شاركت فرق اجلي�ش يف هذه البطوالت
ّ
واحتلت املراكز الأوىل.
ففي بطولة لبنان للفرق يف �سالح
احل�سام ،ح� ّ�ل يف املركز الأول الفريق
امل � ؤ� ّل��ف م��ن :امل��ؤه��ل �أول حممود علي
�أحمد وامل��ع��اون �أول زي��اد اجللبوط من
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية،
وامل��ع��اون �أول �شفيق اخل��وري من اللواء
التا�سع ،والرقيب �أول ربيع وهبه من فوج
التدخل اخلام�سّ .
وحل يف املركز الثالث
فريق املعاون �أول بهيج �شرانق واجلنديان
حممد حمزة وطانو�س عطاالله من
امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة الع�سكرية
وامل��ع��اون �أول رائ��د ب��و ك��روم م��ن فوج
التدخل الرابع.

ويف بطولة لبنان للفرق يف �سيف املبارزة،
ّ
حل فريق امل�ؤهل �أول حممود علي �أحمد
وامل��ع��اون�ين �أول�ي�ن �شفيق اخل���وري وزي��اد
اجللبوط واجلندي طانو�س عطاالله يف
املركز الأول ،وفريق املعاونني �أولني بهيج
�شرانق ورائد بو كروم والرقيب �أول ربيع
وهبة واجلندي حممد حمزة يف املركز
الثاين.

� ّأم��ا يف بطوالت لبنان للقدامى ،فقد
ّ
حل املعاون �أول �شفيق اخلوري يف املركز
الأول يف لعبتي �سالح احل�سام و�سيف
امل��ب��ارزة ،ويف امل��رك��ز ال��ث��اين يف �سالح
ّ
احتل املعاون �أول بهيج
ال�شي�ش ،يف حني
�شرانق املركز الثاين يف �سالح احل�سام،
واملركز الثالث يف لعبتي �سالح ال�شي�ش
و�سيف املبارزة.
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ك�أ�س لبنان لكرة اليد:
اجلي�ش يف املركز الثاين
�شارك فريق اجلي�ش يف م�سابقة ك�أ�س
لبنان لكرة اليد التي ّ
نظمها االحتاد
اللبناين للعبة وح� ّ�ل يف املركز الثاين
يف املباراة النهائية التي جمعته بنادي
ال�صداقة على ملعب الأخ�ير ،من بني
ثمانية فرق م�شاركة يف امل�سابقة.

بطولة لبنان للوزن
املفتوح يف اجلودو
ّ
نظم االحت��اد اللبناين للجودو بطولة
لبنان يف ال��وزن املفتوح يف ن��ادي ب��ودا –
�أدما ،حيث ّ
حل فريق اجلي�ش يف املركز
الثالث من بني خم�سة �أندية م�شاركة،
وح� ّ�ل املجند امل��م� ّ�ددة خدماته حممود
العلي م��ن ال��ل��واء ال��ث��ام��ن يف املركز
العبا.
اخلام�س من �أ�صل 25
ً

البطولة الع�سكرية الثالثة يف املواي تاي – تاي بوك�سينغ
 ح� ّ�ق��ق ف��ري��ق اجلي�ش امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف البطولة
الع�سكرية الثالثة يف املواي تاي – تاي بوك�سينغ للعام
 ،2016والتي تبارت فيها  4فرق هي :املديرية العامة لقوى
الأمن الداخلي ،املديرية العامة لأمن الدولة ،املديرية
العامة للأمن العام ،وفريق اجلي�ش.
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ويف النتائج الإفراديةّ ،
املمددة خدماته ن�صر
حل املجند
ّ
بو مرعي ( 60كلغ) من اللواء الثاين ،والرقيب ح�سن
عدوية ( 69كلغ) من مديرية املخابرات يف املركز
الأول ،والتلميذ الرتيب حممد فخر الدين ( 75كلغ)
من معهد التعليم يف املركز الثاين.

بطولة اجلي�ش ل�سباق الطرق واخرتاق ال�ضاحية
يف �إطار الن�شاطات الريا�ضية للعام ،2016
�أقيمت بطولة اجلي�ش يف �سباق الطرق 4
كلم (لل�ضباط) والخرتاق ال�ضاحية 4
ً
انطالقا
كلم (للع�سكريني) وذل��ك
من ثكنة ميالد النداف – عم�شيت
(الطريق البحرية) ب��اجت��اه املن�صف،
الرببارة باجتاه نقطة الو�صول.
وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:
ّ
 �سباق الطرقّ :كل
حل يف املركز الأول
من :املالزم �سليمان فرح (� 34 -18سنة)
من اللواء ال�سابع ،النقيب جوزيف اليا�س
(� 39-35سنة) من الكلية احلربية،
واملقدم نعيم الراعي (� 45سنة وما فوق) من اللواء الأول.
ّ
وحل املالزم �أول عبا�س ن�صرالله (� 39-35سنة) من اللواء
ال�ساد�س يف املركز الثاين ،والرائد �سعد اللدن (� 39-35سنة)
من اللواء العا�شر يف املركز الثالث.
 اخرتاق ال�ضاحيةّ :حل العريف بالل عوا�ضة من اللواء
الأول يف املركز الأول ،تاله العريف خالد ال�ضناوي من فوج

مغاوير البحر يف املركز الثاين ،واجلندي عمر �أبو حمد من
الفوج نف�سه يف املركز الثالث.
� ّأما يف الت�صنيف الإجمايل ،فقد ّ
حل فوج مغاوير البحر يف
املركز الأول ،لواء امل�شاة الأول يف املركز الثاين ،ولواء امل�شاة
ً
فريقا م�شارك من
اخلام�س يف املركز الثالث من بني 29
خمتلف قطع اجلي�ش ووحداته.

�سباق اال�ستقالل الـ 36يف ال�سباحة

 برعاية العماد قائد اجلي�شّ ،
نظم االحتاد
اللبناين لل�سباحة �سباق اال�ستقالل
ال���ـ 36يف املجمع الع�سكري – جونية
والذي �شارك فيه اجلي�ش عن فئة القوى
الع�سكرية (م�سافة  1000مرت) ،وجاءت
نتائج ع�سكرييه على النحو الآتي:
 فئة الرجالّ :حل اجلندي حممد عجمي
من ل��واء الدعم يف املركز الأول ،تاله
العريف لوي�س داغر من اللواء اللوج�ستي
يف املركز الثاين ،والرقيب وائل زيادة من
ال�شرطة الع�سكرية يف املركز الثالث.
 فئة القدامى :ح� ّ�ل الرقيب �أول �شربلنقوال م��ن ال��ق��وات البحرية يف املركز
الأول ،وامل�ؤهل �أول علي زيعور من اللواء
اللوج�ستي يف املركز الثاين.
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مربوك مربوك مربوك مربوك مربوك مربوك مربوك مربوك مربوك مربوك

اجلندي �أول الزعبي
رقما قيا�س ًيا يف الرتياتلون
ي�سجل ً

�أحرز اجلندي �أول علي الزعبي من لواء امل�شاة الأول
(مف�صول �إىل املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية)،
املركز الأول يف بطولة لبنان للرتياتلون يف امل�سافة
االحتادية التي �أقيمت يف املنارة ( 750مرتًا �سباحة،
�سجل
 50كلم رك�ض 20 ,كلم دراجات) .وقد ّ
حمطما الرقم القدمي
جديدا ()01:09:00
قيا�سيا
رقما
ً
ً
ً
ً
ّ
( ،)01:10:00وت�سلم ك�أ�س املركز الأول من وزير ال�شباب
والريا�ضة ال�سابق العميد املتقاعد عبد املطلب حناوي.

...واجلندي �أحمد �أوندا�ش
بطل العامل يف املواي تاي

يف ح�ضور قائد املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
العميد جورج الهد ممثلاً العماد قائد اجلي�ش� ،شارك
اجلندي �أحمد �أوندا�ش من املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية يف بطولة العامل يف املواي تاي والأم �أم �أي ،التي
ّ
نظمها الأحتاد اللبناين لهذه اللعبة يف جممع نهاد
نوفل الريا�ضي الع�سكري – ذوق مكايل ،وفاز باملركز
ً
حمققا
الأول يف املباراة التي جمعته مع الالعب الأردين
ك�أ�س البطولة.

جوزيف �أبو في�صل يف املركز الأول يف الوو�شوكونغ -فو
�أحرز جوزيف �إبن
امل�ؤهل �أول جرج�س
�أبو في�صل من املجمع
الع�سكري – جونية،
يف
الأول
املركز
اال�ستقالل
بطولة
للوو�شوكونغ – فو
للعام .2016
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...و�أحمد حمود يف املركز الأول يف الكيوكو�شنكاي
 فاز �أحمد �إبن امل�ؤهل
�أول طالل حمود من
اللواء الأول ،باملركز
بطولة
يف
الأول
لبنان لل�صغار يف
ا لكيو كو �شنكا ي
للعام  2016عن فئة
ني�سان � / 2007آذار 2008
حتت  40كلغ /حتت
الأ�صفر.

ماراثون احلياة اخلام�س

«نرك�ض من �أجل ال�سلم الأهلي»

 يف منا�سبة اليوم العاملي للأطفال وعيدي
العلم واال�ستقالل ،وذك��رى الإع�لان العاملي
ل�شرعة حقوق الإن�����س��انّ ،
نظمت جمعية
الهدى �سباق ماراثون احلياة اخلام�س للعام
ً
انطالقا من
 2016مل�سافة  5كلم ،وذل��ك
�أمام مركز ال�صليب الأحمر اللبناين يف بلدة
جممع املالك ال�سياحي حيث
ان�صارية باجتاه
ّ
نقطة الو�صول.
ّ
كل
 �شارك اجلي�ش يف هذا املاراثون وح� ّ�ل
من العريف عالء ال�سيد من اللواء اخلام�س
يف املركز الأول ،والرقيب علي رزق من اللواء
الأول يف املركز الثالث.

�شارك اجلي�ش يف �سباق رك�ض مل�سافة  3كلم
ّ
نظمته اجلمعية اللبنانية للدرا�سات والتدريب يف
مدينة بعلبك حتت عنوان «نرك�ض من �أجل
ً
انطالقا من �أم��ام �سيار
ال�سلم الأهلي» ،وذلك
مبجمع القد�س� ،ساحة
الدرك يف بعلبك ،مرو ًرا
ّ
اً
و�صول �إىل فرن�سبنك
الأحزاب ،طريق ر�أ�س العني
حيث نقطة الو�صول.
وقد ّ
حل امل�ؤهل نقوال مرتا من مديرية املخابرات
املمددة خدماته مراد
يف املركز الأول ،تاله املجند
ّ
�شرف من فوج التدخل ال�ساد�س يف املركز الثاين،
والتلميذ الرتيب ه��ادي الفيرتوين م��ن معهد
التعليم يف املركز الثالث.
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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 احلل بخط وا�ضح داخل املربعات
وتر�سل ال�صفحة بكاملها مع احلل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة
اجلي�ش  -الريزة  -مديرية التوجيه  -جملة

«اجلي�ش» « -م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف
ثكنات اجلي�ش يف جميع املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول �آخر ك.2017 2
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تس
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1ـ ن��ت��م��نّ ��اه��ا ل��ك��م،
�أفق ًيا:
الإ�ضاءة والإ�شراق.
2ـ �ضمري مت�صل ،من املقايي�س ،لعبة
ريا�ضية ،همومه.
3ـ دولة �أوروبية ،مدينة �إيطالية م�شهورة
حترك َ
وزاغ.
باملطرزاتَّ ،
ّ
ذهب ،ذئب.
إيطالية،
�
مدينة
4ـ
َ
إمتدت الأعناقّ ،
قلة
5ـ َمن ال �سالح لهّ � ،
العطاء.
6ـ �سقي ،ي�شاورهم ويفاخرهم ،عندي.
7ـ دول��ة يف �أمريكا الو�سطى ،ال�سيف
القاطع.
8ـ ُد ّر ،دولتان �أوروبيتان� ،أ�صل البناء.

9ـ ت� َ
ردت
�رك وغ��اد َر املكان ،مرتفعّ ،
عليه.
10ـ يتقابلون ،عربوا� ،ضمري مت�صل.
11ـ �شاعر �إيطايل ،مو�ضع ُ
ال�شرب على
الطريق ،من �أع�ضاء اجل�سم.
12ـ نوتة مو�سيقية ،حرف جزم ،قليل
الوجود.
13ـ ُح��ب ،م��ن �أوراق اللعب ،نهر يف
�سيبرييا الو�سطى.
14ـ �أدي�����ب ���ص��ح��ف��ي ل��ب��ن��اين راح���ل،
نواكبهم ون�سري معهم.
غ�ْي�ه��ا ،يجزع ويتباعد ،قطعها
15ـ
رْ
بال�سيف.

16ـ ح��رف ج��ر� ،ضد عط�شان ،فنان
َ
وهبط.
لبناين ،نزل
وتلبــك،
17ـ تغيرّ انه ،وق��ع يف الأم��ر
َّ
َّ
ــد.
توق َ
18ـ ملج�أ ،نفخ منخره غيظا ،مغنية
بوب �أمريكية توفيت .2012
َّ
يتبقى من ال��ن��ار ،ما ُيحفر يف
19ـ ما
الأر�ض ليجري فيه املاء ،ثياب م�صبوغة،
�صب املاء.
مت�شابهانَّ ،
ّ
ا�سرع ،مدينة
وغ�ش ،قريبي،
20ـ حقد
ْ
يابانية ب�ضاحية العا�صمة.
21ـ مياثل ،دولة �أوروبية على الأطل�سي
واملتو�سط� ،ضمري.

عمود ًيا:
1ـ ُعمر ،فيزيائي وخمرتع
�إيطايل ،دولة �أوروبية.
2ـ قام مقام ،مدينة فرن�سية ،ت�سرعون
وتعاجلون �إىل ،رجائي.
3ـ ك���ذب ،ع��ا���ص��م��ة ع��رب��ي��ة� ،إ���س��م
مو�صول ،قر�أ.
إقرتب.
مفر� ،
َ
4ـ دولة �آ�سيوية� ،ساخنّ ،
5ـ من �أحياء مدينة نيويورك ،القدر
قطع
وعلو املنزلة ،مدينة هولندية،
َ
احلبل.
6ـ بحرية يف ال�سودان� ،سنّ ور� ،أ�صادفه
و�أقابله.
7ـ �آب��ار امل��اء� ،أم��ر فظيع،
معتمد على ،كل َمر�سى
لل�سفن� ،صاح التي�س.

8ـ مرف أ� يف جنوب باك�ستان ،الكثري
الأكل ،بيت� ،سرائر.
9ـ مت�شابهان� ،إح�سانه ،ليونة وطيبة
العي�ش.
10ـ ْ
عقد اتفاقية واحكام الأمر ،فيلم
طلع
لعبد احلليم حافظ وزبيدة ثر َوت،
َ
النجم.
11ـ م��ي��ك��ان��ي��ك��ي ،ن��ظ�� َر ،م��ارك��ة
�سيارات.
12ـ دول��ة افريقية� ،أرا����ض منخف�ضة،
عا�صمة �آ�سيوية.
قدمت خدمة �أو ن�صيحة ،من الفنون
13ـ َّ

اجلميلة� ،أغفل عن.
 14حرف ن�صب� ،ضد ي�شرتيها.
15ـ ْ
مق َولها ،ممثل وفنان م�صري تويف
.1985
16ـ فنان لبناين ،ي�شرب ،فريق كرة
فرن�سي.
باليد ،ل�سان النار،
17ـ �
َ
إ�ضطرم ،ي�ضرب َ
من املرا�سم امللوكية.
18ـ دولة �أوروبية ،يلعبون ويلهون ،من
�أوثان اجلاهلية.
ذم.
19ـ زاهد ،مو�سيقي �أملاينَ ،
هدمهَّ ،
عاين َّ
واطلع على� ،آلة طرب ،أ� َرق،
20ـ
َ
دولة يف �أمريكا اجلنوبية.

الـفـائـزون

• املعاون �أول يو�سف غزال
�أركان اجلي�ش للعمليلت.
• املعاون جاك خمايل
فوج الأ�شغال امل�ستقل.
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• الرقيب حممد غازي م�صطفى
لواء امل�شاة الثاين ع�شر.
• بتول مراد
حارة حريك.
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�أبعاد ثالثية
هل تريد �أن
تكت�شف ما
خمب�أ يف
هو
ّ
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

ت� ّأهب وا�ستعداد
جد ً
ً
ية يف العمل ويف و�ضع املعاجلات
مل تكن وحداتنا لتنتظر نهاية العام لتبد�أ
مرحلة �أكرث ّ
ّ
وكثفت الن�شاطات واالجراءات على مدى الأيام
واحللول ،بل ا�ستبقت املواعيد كعادتها،
املن�صرمة ،بحيث كانت خامتة العام جردة ح�ساب متّ من خاللها عر�ض ما م�ضى ،ومتّ
� ً
أي�ضا التحفّ ز واال�ستعداد ملا �سوف ي�أتي� .إجراء على قيا�س �إجراء ،وخطوة تليها خطوة ،وت�صويب
العملية يف �أر�ض الواقع .لقد توا�صلت العمليات الع�سكرية من مكان �إىل
حتتّ مه التجربة
ّ
مكان ،ومن يوم �إىل يوم ،يف �سبيل مالحقة االرهابيني والتفتي�ش عن �آثارهم .هنا يجري
ّ
يتم
�إلقاء القب�ض على البع�ض منهم ،وهناك يتم �إف�شال
خمططات البع�ض الآخر ،وهنالك ّ
املهم يف نهاية ذلك
تفويت الفر�ص يف ارتكاب جرائم جديدة ،وتنفيذ االعتداءات اال�ضافية.
ّ
أكد من عدم وجودهم واقفال الأبواب بوجوههم ،وك� ّأن احلال هنا هي �أ�شبه بحال
هو الت� ّ
� ٍ
ومهي�أة ملوا�سم اخلري والقطاف.
يتم تنظيفها من الألغام لتعود �صاحلة للزرع
أر�ض ّ
ّ
وحداتنا ال تعرف االنتظار ،تنت�شر على امتداد م�ساحة الوطن وبخا�صة على احلدود ويف
املهم
�أعايل اجلبال .جنودها يتلقون بر�ضا وقناعة وفرح تراكم الثلج وق�ساوة الربد والزمهرير.
ّ
دائما عند متطلبات واجبهم الع�سكري ،وعلى قدر ثقة القائد
بالن�سبة �إليهم� ،أن يكونوا
ً
بهم وهو يتفقدهم ليطلع على �أحوالهم ،وير�سخ يف نفو�سهم �إرادة ال�صمود ،وم�شاعر الفخر
املهمة املوكلة �إليهم.
واالعتزاز ب�شرف
ّ
ويت�صدى لهم ،ويرف�ض
لكن الوطن ي�ضيق بهم
قد تتّ �سع ال�سجون للإرهابيني املجرمني،
َّ
ّ
ً
ويحوله �إىل اجنازات نا�صعة يعي�ش الأقربون
�أفكارهم ،وهذا هو اجلي�ش يرتجم ذلك �أفعاال،
ّ
ّ
ويتلقى الأبعدون �صداها ،في�صنّ فون لبنان ،هذا البلد ال�صغري ،يف طليعة الدول التي
يف حماها،
جنحت يف مواجهة الإرهاب ،ويف تخفيف خطره على احل�ضارة الإن�سانية يف كل مكان.
ّ
يحطم ّ
تطلعاتهم �إىل
لي�س للإرهاب بذلك �أن ي�صطاد فرح مواطنني يف بيوتهم ،ولي�س له �أن
ن�ستمر يف
الغد وهم يف الطرقات �إىل العمل واالنتاج والتمتّ ع باحلياة ،ولنا نحن يف املقابل �أن
ّ
ّ
وجنردهم من
خمربيه يف �أوكارهم ،و�أن نك�شف الأقنعة عن وجوههم،
�إلقاء القب�ض على
ّ
ّ
ّ
ال�سود .وهذا ما ي�ستدعي البقاء على
البندقية
ّ
ّ
وال�سكني واملخططات اجلهنّ مية والأفكار ّ
عبثي حاقد ،ال يت�أخر حلظة عن تنفيذ ما يبيته من
ا�ستعداد دائم للمواجهة ،لأ ّننا �أمام عد ّو
ّ
متكن وا�ستطاع.
جرائم �إذا ما
ّ

188
130

377
العدد 379

