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احتفال تكرميي 18

احتفال  الريزة،  يف  عون  جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  تراأ�ش 

ك فـي منا�صبة  تكرمي رئي�ش الأركان اللواء الركن حامت ملاّ

فيها  ه  نواّ كلمة  عون  العماد  واألقى  التقاعد.  على  اإحالته 

ك الذي ترك ب�صمات م�صرقة يف  مب�صرية اللواء الركن ملاّ

خمتلف الوظائف التي �صغلها.

من  �صبان  احت�صان  اعتادت  التي  الوروار  مع�صكر  �صاحات 

ة 1650 �صابة  املراّ الوطن، وقفت فيها هذه  خمتلف مناطق 

رفيقات  للَعلم.  للوطن،  الولء  على  واحد  ب�صوت  اأق�صمن 

م�صرية  ليبداأن  الأ�صا�صي،  التدريب  دورة  اأنهني  ال�صلح 

اخلدمة على دروب ال�صجاعة والت�صحية.

�صغرية  بقرية  الأ�صبه  التدريبي،  التعليمي  ال�صرح  هذا  يف 

والأفراد،   الرتباء  تن�صئة  يتماّ  خ�صراء،  مب�صاحات  واملحاط 

ات املوكلة اإليهم. اإنه معهد التعليم،  واإعدادهم لتنفيذ املهماّ

بني  املتدراّ مهارات  تطوير  اإىل  م�صتدامة  ب�صورة  ي�صعى  الذي 

وكفاءاتهم، مبا يلباّي حاجات قطع اجلي�ش ووحداته.
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ا�ستقباالت 

الوزير

العدد 4400

وزير الدفاع الوطني 

ي�صتقبل نظرَييه النيبايل وال�صوداين

وفٍد  راأ�ش  على   Ishwar Pokhrel النيبايل  الدفاع  وزير  زار 

الوزير  مع  لقاء  له  كان  حيث  الوطني  الدفاع  وزارة  مرافق، 

يعقوب ريا�ش ال�سّراف.

بحث اجلانبان يف العالقات الثنائية بني البلدين، والأو�ساع 

خالل  ال�سّراف  الوزير  ا�ستذكر  وقد  واملنطقة.  لبنان  يف  العامة 

ال�سالم يف  اأجل  ا�ست�سهدوا من  الذين  النيباليني  اللقاء اجلنود 

لبنان.

وبدوره، اأّكد الوزير Pokhrel دعم بالده لل�سلم وال�ستقرار يف 

لبنان.

 kuol Manyang ال�سوداين  نظريه  ال�سّراف  الوزير  وا�ستقبل 

بني  العالقات  يف  معه  وبحث  مرافق،  وفٍد  راأ���ش  على   Juuk
البلدين.

... ووزير الدولة لل�صوؤون ال�صرتاتيجية يف الربازيل

يف  ال�سراتيجية  لل�سوؤون  الدولة  وزير  ال�سّراف  الوزير  ا�ستقبل 

ال�سفري  بح�سور  وذلك  وفد،  راأ�ش  الربازيل ح�سني كالوت على 

الربازيلي جورج جريالدو قادري. بحث املجتمعون يف �سبل تعزيز 

ونزع  التدريب  يتعّلق بربامج  ما  �سّيما يف  ل  وتطويره،  التعاون 

الألغام وتبادل اخلربات، ف�ساًل عن دعم القوات البحرية. 

جئني �صية �صوؤون اللاّ لة مفواّ ... وممثاّ

الاّلجئني  �سوؤون  مفّو�سية  ممّثلة  ال�سّراف  الوزير  ا�ستقبل 

املحّلية  الأو���س��اع  يف  البحث  وج��رى  ج��ريار،  م��رياي  لبنان  يف 

والإقليمية، ل �سّيما مو�سوع النازحني ال�سوريني.

وزير الدفاع النيبايل مع وفد

وزير الدفاع ال�سوداين
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... ووفًدا اأمريكًيا

الأمريكي  الدفاع  وزير  م�ساعد  الوطني  الدفاع  وزير  ا�ستقبل 

وفٍد  راأ���ش  على   Robert. S. Karem ال��دويل  الأم��ن  ل�سوؤون 

الأمريكية  املّتحدة  الوليات  �سفرية  ح�سور  يف  وذلك  مرافق، 

الوليات  ال�سّراف  الوزير  �سكر  وفيما   .Elizabeth Richard
ثّمن  للبنان،  امل�ستمّر  دعمها  على  الأمريكية  املّتحدة 

والأمريكي،  اللبناين  اجلي�سني  بني  القائم  التعاون   Karem
مكافحة  يف  اللبناين  اجلي�ش  اأحرزها  التي  بالإجنازات  ونّوه 

الإرهاب، ويف احلفاظ على ال�ستقرار والأمن يف املنطقة.

... و�صفراء

 Monika Schmutz �سوي�سرا  �سفرية  ال�سّراف  الوزير  ا�ستقبل 

Kirgöz، وا�ستعر�ش معها الأو�ساع العامة يف لبنان واملنطقة، 
و�سبل تعزيز التعاون القائم بني البلدين.

الأو�ساع  معها  وعر�ش   ،Lene Lind الرنوج  �سفرية  وا�ستقبل 

لاّلجئني  الأنروا  م�ساعدات  خف�ش  ومو�سوع  البالد،  يف  العامة 

الفل�سطينيني وموا�سيع اأخرى.

 Glenn Miles الأ�سرايل  ال�سفري  من  كاًل  ا�ستقبل  كما 

يف  املري،  جهويل  اآل  مبارك  حمد  بن  علي  القطري  وال�سفري 

منا�سبة انتهاء مهّماتهما يف لبنان.

�سفرية 

�سوي�سرا

�سفرية 

الرنوج

ال�سفري 

الأ�سرتايل

ال�سفري 

القطري

... ويتابع تنفيذ القرار 1325

للهيئة  التوجيهية  اللجنة  رئي�سة  ال�سراف  الوزير  ا�ستقبل 

عمل  خطة  بو�سع  )املوكلة  اللبنانية  امل��راأة  ل�سوؤون  الوطنية 

الرقم 1325( مريين معلوف  الأمن  لتنفيذ قرار جمل�ش  وطنية 

لهيئة  الإقليمي  للمدير  اخلا�سة  املمّثلة  ترافقها  �ساكر،  اأبي 

الأمم املتحدة للمراأة بيغونيا ل�ساغابا�ستري، وم�سوؤول بناء ال�سالم 

ت�سوجي  كازوواكي  املتحدة  الأمم  هيئة  يف  الّنزاعات  وحّل 

والخت�سا�سية يف جمال املراأة وال�سالم والأمن ناديا خليفة. ومّت 

املتعّلقة  الوطنية  العمل  خلطة  م�سودة  عر�ش  اللقاء،  خالل 

بتنفيذ قرار جمل�ش الأمن 1325، ل �سّيما اجلزء املتعّلق بوزارة 

ال�سيا�سة  يف  امل��راأة  م�ساركة  تفعيل  ومو�سوع  الوطني  الدفاع 

النزاعات  الوقاية من  اإىل  والقت�ساد، بالإ�سافة  والدفاع  والأمن 

وحماية املراأة من العنف. واأبدى الوزير ال�سّراف دعمه الكامل 

وزارة  موؤ�س�سات  املراأة يف  دور  والهيئة، مثنًيا على  اللجنة  لعمل 

الدفاع ويف املجتمع اللبناين.



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 6400

 قائد اجلي�ش ي�صتقبل �صفراء ووفوًدا اأجنبية

بحث قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون يف الأو�ساع العامة يف 

 Martin لبنان واملنطقة، مع �سفريي جمهورية اأملانيا الحتادية

Huth واأ�سراليا Glenn Miles. كما ا�ستقبل �سفري قطر علي 
بن حمد مبارك اآل جهويل املري، يف منا�سبة انتهاء مهّمته يف 

لبنان.

اللبناين  اجلي�ش  حاجات  اجلي�ش  قائد  العماد  وا�ستعر�ش 

له،  املقّررة  الأمريكية  امل�ساعدات  برنامج  اإطار  يف  املختلفة 

الدفاع  وزير  م�ساعد  برئا�سة  الأول  وفود،  ثالثة  مع  لقاءاته  يف 

قائد  برئا�سة  وال��ث��اين   ،Robert. S. Karem الأم��ريك��ي 

القوات اخلا�سة يف القيادة الو�سطى الأمريكية العميد البحري 

مدير  راأ�سه  على  فكان  الثالث  اأم��ا   ،Wyman Howard
الو�سطى الأمريكية  القيادة  �سيا�سات وخطط ال�سراتيجيا يف 

�سفري جمهورية اأملانيا الحتادية

�سفري قطر

�سفري اأ�سرتاليا

م�ساعد وزير الدفاع الأمريكي
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اللواء Michael Langley. وقد مّتت اللقاءات يف ح�سور �سفرية 

 .Elizabeth Richard الوليات املّتحدة الأمريكية

كذلك، ا�ستقبل قائد اجلي�ش كالاًّ من رئي�سة اأركان هيئة 

 ،Kristin Lund اللواء  املّتحدة  لالأمم  التابعة  الهدنة  مراقبة 

 ،Pernille Kardel وممّثلة الأمني العام لالأمم املّتحدة ال�سّيدة

 Stefano Del وقائد قوات الأمم املّتحدة املوؤقتة يف لبنان اللواء

.Col

مدير �سيا�سات وخطط ال�سرتاتيجيا يف القيادة الو�سطى الأمريكية

ممّثلة الأمني العام للأمم املّتحدة 

رئي�سة اأركان هيئة مراقبة الهدنة

قائد القوات اخلا�سة يف القيادة الو�سطى الأمريكية

قائد قوات الأمم املّتحدة املوؤقتة يف لبنان





ا�ستقباالت 

القائد
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قائد القوات الرّبية الإيطالية مع وفد

ال�سكرتري اخلا�ص لل�سوؤون ال�سرتاتيجية يف الربازيل

وفد من اللجنة العربية للريا�سة الع�سكرية

امل�ست�سار ال�سرتاتيجي لربنامج التعاون الأمني الربيطاين مع وفد

القائم باأعمال امللحق الع�سكري لدى ال�سفارة الرو�سية

Roger Shanhan ال�سحايف والباحث الأ�سرتايل الدكتور

... و�صخ�صياّات

الرّبية  ال��ق��وات  قائد  اجلي�ش  قائد  العماد  ا�ستقبل 

الإيطالية اجلرنال Salvatore farina، وامل�ست�سار ال�سراتيجي 

�سبط  مب�سروع  املتعّلق  الربيطاين  الأمني  التعاون  لربنامج 

وفٍد  راأ���ش  على   Lamb Graeme املتقاعد  اجل��رنال  احل��دود 

.Alex Hilton مرافق، يف ح�سور امللحق الع�سكري املقّدم

والتقى قائد اجلي�ش ال�سكرتري اخلا�ش لل�سوؤون ال�سراتيجية 

الربازيلي  ال�سفري  ح�سور  يف   ،Hussein Kalout الربازيل  يف 

التعاون،  تعزيز  �سبل  يف  البحث  وجرى  قادري.  جريالدو  جورج 

وتبادل  الألغام  ونزع  التدريب  بربامج  يتعّلق  ما  يف  �سّيما  ل 

اخلربات. 

كما ا�ستقبل القائم باأعمال امللحق الع�سكري لدى ال�سفارة 

العربية  اللجنة  من  ووفًدا   ،Dennis Histry العقيد  الرو�سية 

للريا�سة الع�سكرية برئا�سة العميد هادي بن بكر القحطاين، 

.Roger Shanhan وال�سحايف والباحث الأ�سرايل الدكتور



املطران  للموارنة  �سور  اأبر�سية  راعي  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

�سكرالل�ه نبيل احلاج يرافقه الأب اإيلي ن�سر، ومفتي حمافظة 

بعلبك - الهرمل ال�سيخ خالد ال�سلح مع وفٍد مرافق، وال�سيخ 

املطران �سكراللـه نبيل احلاج يرافقه الأب اإيلي ن�سر

ال�سيخ �سهيب احلبلي

رئي�ص جمل�ص اإدارة فرن�سبنك

ال�سيخ خالد ال�سلح

رئي�ص جمل�ص اإدارة بنك لبنان واملهجر

وفد من املنّظمة العربية للم�سوؤولية الجتماعية

ا�ستقباالت 

القائد

العدد 10400

ية ... ووفوًدا حملاّ



�سهيب احلبلي.

كما ا�ستقبل رئي�ش جمل�ش اإدارة بنك لبنان واملهجر ال�سّيد 

اإدارة  ورئي�ش جمل�ش  البنك،  من  وفٍد  راأ�ش  الأزهري على  �سعد 

جمل�ش  رئي�ش  يرافقه  ار  الق�سّ عدنان  ندمي  الأ�ستاذ  فرن�سبنك 

اإدارة �سركة STS ال�سّيد رمزي الزين.

للم�سوؤولية  العربية  املنّظمة  م��ن  وف���ًدا  ��ا  اأي�����سً وا�ستقبل 

»جمعّية  ورئي�سة  مكرزل،  بيار  ال�سّيد  برئا�سة  الجتماعية 

نهيلة  ال�سّيدة  اللبناين«  اجلي�ش  يف  �سهيد  لكّل  اأرز  �سجرة 

لينا  ال�سّيدة  برئا�سة  العربية«  املراأة  ووفًدا من »جمل�ش  �سعب، 

مكرزل.

والتقى العماد عون وفًدا من »جمعّية الأهل لدعم التوّحد« 

برئا�سة ال�سّيدة غادة حايك خّمول، واآخر من »اجلمعّية اخلريية 

لعناية الأم« برئا�سة ال�سّيد جان مزهر، ورئي�سة »جمعّية اإدي« 

التي ُتعنى بالتوعية من حوادث الدّراجات الّنارية ال�سّيدة مرينا 

اأبو اأنطون يرافقها املهند�ش اإيلي حداد.

وفد من »جمل�ص املراأة العربية«

واآخر من »اجلمعّية اخلريية لعناية الأم«

رئي�سة »جمعّية �سجرة اأرز لكّل �سهيد يف اجلي�ص اللبناين«

وفد من »جمعّية الأهل لدعم التوّحد« 

رئي�سة »جمعّية اإدي«
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ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان

العدد 12400

اًبا ووفوًدا  رئي�ش الأركان ي�صتقبل نواّ

ا�ستقب��ل رئي���ش الأركان الل��واء الرك��ن ح��امت م��اّلك، يف 

مكتبه يف الريزة، النّواب: اأغوب بقرادونيان، هادي اأبو احل�سن، 

وهبة قاطي�سا ووائل اأبو فاعور، وبحث معهم يف الأو�ساع العامة.

ق اللجنة الأ�سقفية للحوار  وا�ستقبل اللواء الركن ماّلك من�سّ

الإ�سالم��ي - امل�سيحي ال�سّي��د جوزيف حمفو�ش مع وفٍد مرافق، 

وا�ستعر�ش معه ن�ساط��ات اللجنة. كما التقى قا�سي التحقيق 

الع�سكري جناة اأبو �سقرا وبحث معها �سوؤوًنا ق�سائية.

النائب اأغوب بقرادونيان

النائب وهبة قاطي�سا

ال�سّيد جوزيف حمفو�ص

النائب هادي اأبو احل�سن

النائب وائل اأبو فاعور

قا�سي التحقيق الع�سكري جناة اأبو �سقرا
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الأ�ستاذ دريد ياغي

الفنان الت�سكيلي غاندي بو دياب

وفد من جمعية اأن�سار الوطن

ال�سّيد يا�سر حيدر

وفد من نقابة خرباء املحا�سبة

... واآخر من الحتاد العربي للريا�سة الع�سكرية

ا، نائ��ب رئي�ش احلزب التقدمي ال�سراك��ي الأ�ستاذ دريد ياغي، ال�سّي��د يا�سر حيدر، ال�ساعر  وم��ن زّوار الل��واء الرك��ن ماّلك اأي�سً

والفن��ان الت�سكيل��ي غاندي بو دياب، ووفد من نقابة خرباء املحا�سبة، ومن جمعية اأن�سار الوطن واآخر من الحتاد العربي للريا�سة 

الع�سكرية.



جوالت 

رئي�س االأركان

العدد 14400

د وحدات منت�صرة رئي�ش الأركان يتفقاّ

يف منطقة ال�صمال

 تفّقد رئي�ش الأركان اللواء الركن حامت ماّلك، قيادة فوج 

املدفعية الثاين يف البرون وقيادتي منطقة ال�سمال ولواء امل�ساة 

الثاين ع�سر، حيث اّطلع على مهّمات الوحدات الع�سكرية 

وزّودهم  والع�سكريني  بال�سباط  واجتمع  املختلفة،  ون�ساطاتها 

رئي�ش  تفّقد  بقاعية،  ج��ول��ة  ويف 

يف  التا�سع  امل�ساة  لواء  قيادة  الأركان 

ثّم  بعلبك،  راأ�ش  يف  الثاين  الرّبية  احلدود  وفوج  اللبوة  منطقة 

قيادة منطقة البقاع الع�سكرية يف اأبلح وفرع املخابرات و�سائر 

الوحدات املتمركزة فيها، حيث اّطلع على مهّماتها الأمنية 

ون�ساطاتها التدريبية واللوج�ستية والإدارية.

وقد اأّكد رئي�ش الأركان خالل لقائه بال�سباط والع�سكريني، 

عن  الإره��اب  لدحر  الت�سحيات  اأغلى  بذل  الذي  اجلي�ش  اأّن 

احلدود ال�سرقية ملنطقة البقاع، لن يتهاون على الإطالق مع 

العابثني باأمن اأهايل املنطقة وع�سابات اجلرائم املنّظمة على 

اإّنا يقع  ا�ستهداف يطاول اجلي�ش،  اأي  اأّن  اإىل  واأ�سار  اأنواعها. 

الوطن  ي�ستهدف  وبالتايل فهو  والفو�سى،  الفتنة  اإثارة  يف خانة 

ويف منطقة البقاع
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التوجيهات الاّلزمة.

املدفعية  لفوج  الفاعلة  بامل�ساهمة  الأرك��ان  رئي�ش  نّوه  وقد 

العالية  وبجهوزّيته  اجل��رود«،  »فجر  معركة  ح�سم  يف  الثاين 

للحفاظ على ال�ستقرار يف مناطق انت�ساره، كما اأ�ساد بجهود 

قيادة منطقة ال�سمال وت�سحيات لواء امل�ساة الثاين ع�سر خالل 

ال�سنوات الفائتة لإعادة الأمان والطماأنينة اإىل مدينة طرابل�ش 

وال�سمال عموًما.



جوالت 

رئي�س االأركان

 كذلك، تفّقد رئي�ش الأركان قيادة فوج التدخل الثالث 

الأمنية  مهّماته  على  واّطلع  ب��ريوت،   - املنارة  منطقة  يف 

ون�ساطاته التدريبية خالل جولة �سملت فروعه ووحداته.

خالل  وجهوده  الفوج  باأداء  م�اّلك  الركن  اللواء  نّوه  وقد 

وحماية  بريوت  العا�سمة  يف  الأمن  ل�سبط  الفائتة  ال�سنوات 

املواطنني  اأرواح  على  واحلفاظ  واخلا�سة،  العامة  املوؤ�س�سات 

التحّديات  اأولوية اجلي�ش يف ظّل  اأّن  وممتلكاتهم، موؤّكًدا 

املناطق  خمتلف  يف  ال�ستقرار  تر�سيخ  على  العمل  القائمة، 

اللبنانية.

باأ�سره،  اللبناين  واملجتمع 

به  ت�سمح  ل��ن  م��ا  وه����ذا 

املوؤ�س�سة الع�سكرية حتت اأّي ظرف من الظروف.

كما �سّدد اللواء الركن ماّلك على اأّن دماء الع�سكريني 

الأهلي، هي  و�سلمهم  املواطنني  اأمن  التي �سالت دفاًعا عن 

هوادة  بال  املعتدين  �سيالحق  الذي  اجلي�ش  اأعناق  يف  اأمانة 

حتى اإلقاء القب�ش عليهم و�سوقهم اإىل العدالة.

وختم داعًيا الع�سكريني اإىل املزيد من اليقظة واجلهوزية، 

وتعزيز الإجراءات امليدانية ل�سبط احلدود من اأعمال الت�سّلل 

الدولة  �سلطة  على  للخارجني  باملر�ساد  والبقاء  والتهريب، 

و�سيادة القانون.

... وفوج التدخل الثالث





اإحتفال 

تكرميي

العدد 18400

م رئي�ش الأركان  قيادة اجلي�ش تكراّ

يف منا�صبة اإحالته على التقاعد 

احتفال  ال��ريزة،  يف  عون  ج��وزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  تراأ�ش 

ف�ي  م�اّلك  ح�امت  الركن  اللواء  الأرك��ان  رئي�ش  تكري��م 

منا�سبة اإحالته على التقاعد، وذلك يف ح�سور اأع�ساء املجل�ش 

الع�سكري وعدد من كبار �سباط القيادة.

الركن  اللواء  مب�سرية  فيها  نّوه  كلمة  عون  العماد  واألقى 

ماّلك ال��ذي ترك ب�سمات م�سرقة يف خمت��لف الوظائف التي 

�سغلها و�سوًل اإىل رئا�سة الأركان، معترًبا اأّنه من نخبة ال�سّباط 

الذين جعلوا الع�سامية والتجّرد ونكران الذات والتفاين يف اأداء 

التفا�سيل  لأدّق  متتّبًعا  حياة،  ونهج  عمل  اأ�سلوب  الواجب، 

�ساعًيا اإىل الأف�سل والأكمل.

لقائد  فيها  �سكر  الركن ماّلك كلمة  اللواء  األقى  بدوره، 

اجلي�ش وال�سباط والع�سكريني حمّبتهم وثقتهم، م�سرًيا اإىل اأّنه 

خدم اأربعة عقود يف اجلي�ش ب�سرٍف واإخال�ش تكّللت نهايتها 

املوؤ�س�سة  اأّن  يف  ثقته  اأّك��د  كما  الأرك���ان.  رئي�ش  مبركز 

قيادتها  ظّل  يف  ووعدها  عهدها  على  �ست�ستمّر  الع�سكرية 

احلكيمة، ورجالها الأبطال، رجال ال�سرف والت�سحية والوفاء.

ويف اخلتام، قّدم العماد عون لّلواء الركن ماّلك درع اجلي�ش 

عربون �سكر وتقدير.





ن�شاطات 

اإعداد: نينا عقل خليلالقيادة

العدد 20400

قائد اجلي�ش يتابع تدريبات يف ح�شور وفود اأجنبية وي�شيد باأداء الوحدات املنّفذة

نّوه قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون باأداء الوحدات اخلا�شة، لناحية 

تكامل الأدوار القتالية يف ما بينها والنجاح يف احل�شم ال�شريع للمعركة، 

التحديات  خمتلف  ملواجهة  عالية  جهوزية  على  اجلي�ش  اأن  موؤّكًدا 

الأمنية والع�شكرية يف الداخل وعلى احلدود اجلنوبية.

رفيعة  ع�شكرية  وفود  جانب  اإىل  ح�شوره  بعد  جاء  عون  العماد  كالم 

املناورتني القتاليتني الّلتني نّفذهما فوج املغاوير )منر 3( والفوج املجوقل 

بالذخرية احلّية يف جرود العاقورة.

فوج املغاوير يف مناورة »منر3«

يف ح�ش�ر م�شاعد وزير الدفاع الأمريكي ل�ش�ؤون الأمن الدويل 

 Elizabeth لبنان  يف  بللاده  و�شفرية   Robert. S. Karem
وقائد  العماد ج�زاف ع�ن  اإىل جانب قائد اجلي�ش   ،Richard
ف�ج املغاوير العميد الركن مارون القبياتي وعدد من ال�شباط، 

القتالية »منر 3«، يف  املناورة  بالذخرية احلّية  املغاوير  نّفذ ف�ج 

على  فر�شّيتها  تق�م  والتي  اللقل�ق،   – العاق�رة  جرد  منطقة 

مهاجمة �شرية عدّوة جم�قلة مّت اإنزالها على اإحدى التال.

الدبابات  ب�ا�شطة  رمايات  تخّللتها  التي  املناورة  يف  �شارك 

الق�ات  من  وحدات  املختلفة،  والأ�شلحة  والطائرات  واملدفعية 

اجل�ية وف�جي املدفعية الثاين واملدّرعات الأول.

النريان،  اإدارة  يف  اللل�حللدات  بدقة  اجلي�ش  قائد  اأ�للشللاد  وقللد 

وبالتن�شيق املمتاز بني ق�ى الرّب واجلّ�، منّ�ًها بتاريخ ف�ج املغاوير 

ومب�شريته الط�يلة احلافلة بالعطاء والت�شحيات.
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... والفوج اجلوقل

»يهاجم جمموعات اإرهابية«

ال�شفرية  حلل�للشلل�ر  ويف  كللذلللك، 

اجلي�ش،  قائد  والعماد   Richard
الأمريكي  الع�شكرّيني  وامللحَقني 

ال�شباط  مللن  وعللللدد  والللفللرنلل�للشللي، 

الف�ج  نللّفللذ  املللدنلليللني،  واملللدعللّ�يللن 

مناورة  نف�شها،  املنطقة  يف  املج�قل 

بالذخرية احلّية ح�ل فر�شية  قتالية 

اإرهللابلليللة  جمللملل�عللات  »مهاجمة 

ت�شّللت وانت�شرت على التال«.

من  وحلللدات  التمرين  يف  �للشللارك 

الع�شكرية  والطبابة  اجل�ية  الق�ات 

واملدّرعات  الأول  املدفعية  اأف�اج  ومن 

وتخّللته  للللللدروع،  وامللل�للشللاد  الأول 

الثقيلة  الأ�شلحة  ب�ا�شطة  رمايات 

واملت��شطة واخلفيفة.

ويف اخلتام، األقى العماد ع�ن كلمة 

الف�ج  ع�شكريي  باإجناز  فيها  اأ�شاد 

معركة  خال  وبط�لتهم  املج�قل 

»فجر اجلرود«، منّ�ًها باأداء ال�حدات 

تكامل  لناحية  املللنللّفللذة  الأخلللرى 

والنجاح  بينها  القتالية يف ما  الأدوار 

يف احل�شم ال�شريع للمعركة. واأّكد 

جه�زية  على  اجلي�ش  »اأن  القائد 

التحديات  خمتلف  مل�اجهة  عالية 

الللداخللل  يف  والع�شكرية  الأمللنلليللة 

وعلى احلدود اجلن�بية«.



ن�شاطات 

القيادة

العدد 22400

... ويزور مقّر قيادة 

قوات الأمم املّتحدة 

املوؤقتة يف لبنان

ع�ن  جلل�زاف  العماد  اجلي�ش  قائد  زار 

مقّر قيادة ق�ات الأمم املّتحدة امل�ؤقتة يف 

لبنان يف الناق�رة، حيث اجتمع بقائدها 

الل�اء Stefano Del Col وهناأه بت�شّلمه 

مركزه  يف  النجاح  له  متمّنًيا  مهّماته، 

اجلديد.

واأّكد العماد ع�ن ال�شعي امل�شتمّر نح� 

والتن�شيق بني اجلي�ش  التعاون  مزيد من 

لبنان  يف  امل�ؤقتة  املّتحدة  الأمم  وقلل�ات 

اجلن�ب،  يف  وال�شتقرار  الأمللن  لتثبيت 

الق�ات  تقّدمه هذه  الذي  بالدعم  منّ�ًها 

للجي�ش ولأبناء املنطقة.

 Stefano Del Col بدوره، اعترب الل�اء

ال�شراكة  ت�ؤّكد  ع�ن  العماد  زيللارة  اأّن 

الأمم  وق�ات  اجلي�ش  بني  ال�شرتاتيجية 

�شراكة  وهي  لبنان،  يف  امل�ؤقتة  املّتحدة 

لعبت دوًرا اأ�شا�شًيا يف حتقيق ال�شتقرار يف 

جن�ب لبنان.



بعلبك  حمافظة  مركز  اجلي�ش  قائد  العماد  زار 

- الهرمل، حيث كان يف ا�شتقباله املحافظ ب�شري 

وروؤ�شاء  البلديات  احتادات  روؤ�شاء  من  وعدد  خ�شر، 

البلديات، وجرى التداول يف ال�ش�ؤون الأمنية.

وقد اأّكد العماد ع�ن اأّن منطقة بعلبك - الهرمل 

عن  خارجة  ولي�شت  لبنانية  منطقة  كللاأي  هي 

ن  حت�شّ »اإن  وقال:  فيها،  م�ج�د  واجلي�ش  القان�ن 

تق�م  التي  للجه�د  فقط  يع�د  ل  الأمني  ال��شع 

وبف�شل  بف�شلكم  واإمّنا  الع�شكرية،  امل�ؤ�ش�شة  بها 

ملنطقتكم.  وحمّبتكم  بامل�ش�ؤولية  اإح�شا�شكم 

ه�  به  قمنا  ما  اأمنية،  خطط  عن  الكثري  قيل 

فقط تدابري اأمنية كالتي ننّفذها يف كّل املناطق 

اللبنانية ويتّم ت�شديدها وتخفيفها وفق املعل�مات 

واملعطيات«.

واأ�شاف: »منطقة بعلبك هي يف قلب اجلي�ش لأّن 

الع�شكرية،  امل�ؤ�ش�شة  يف  اأبنائها  من  كبرًيا  عدًدا 

دفاًعا  اأنف�شهم  بذل�ا  �شهيد   800 نح�  ا  اأي�شً وهناك 

وقد  والتاريخ،  احل�شارة  بعلبك  لبنان.  كّل  عن 

التي  املهرجانات  خللال  مللن  جلًيا  ذلللك  ظهر 

بعدم  الت�شكيك  رغللم  بنجاح  تنظيمها  مّت 

ح�ش�لها«.

على  احلفاظ  م�شرية  »اأّن  علل�ن  العماد  واأو�للشللح 

اأبناء  الأمن ط�يلة لكّنها ممكنة بف�شل تعاون 

اأّن  املنطقة كّل من م�قعه ووظيفته«، م�شرًيا اإىل 

على  ولكن  وجهٍد  وقٍت  اإىل  يحتاج  الثقة  »بناء 

اجلميع التعاون لأن ل خيار اأمامنا اإّل وطننا«.

اأي  مع  اإطاًقا  يت�شاهل  لن  اجلي�ش  اأّن  ع�ن  العماد  واأّكد 

اأّن  اإىل  م�شرًيا  الهرمل،   - بعلبك  منطقة  يف  بالأمن  خمّل 

م�اطًنا   980 نح�  »هناك  وقللال:  ن  �شيتح�شّ الأمني  ال��شع 

 ،120 اأو�شاع  ت�ش�ية  على  عملنا  ت�قيف،  مذكرات  بحّقهم 

ت�ش�ية  يريد  من  الإعللام.  من  وبعيًدا  ب�شمت  نعمل  لكّننا 

وحده  ه�  يريد  ل  ومللن  بلله،  و�شهًا  فاأهًا  و�شعه 

يتحّمل امل�ش�ؤولية«.

بدوره، �شكر املحافظ ب�شري خ�شر العماد ع�ن على 

امل�ؤ�ش�شة  بها  تق�م  التي  بل»اجله�د  منّ�ًها  زيارته، 

منطقة  اأمن  املحافظة على  اأجل  من  الع�شكرية 

بعلبك - الهرمل، و�ش�ن كرامة اأبنائها«.

امل�شاة  لللل�اء  قلليللادة  علل�ن  الللعللمللاد  زار  كللذلللك، 

الأمنية  والتدابري  املهّمات  على  مّطلًعا  ال�شاد�ش، 

بال�شباط  اجتمع  ثللّم  وحللداتلله،  اّتخذتها  التي 

والع�شكريني وزّودهم ت�جيهاته.
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... ومركز حمافظة بعلبك - الهرمل وقيادة لواء امل�شاة ال�شاد�ش



ن�شاطات 

القيادة

العدد 24400

... ويتفّقد 

مراكز فوج 

احلدود الرّبية 

الرابع يف جرود 

بعلبك

من جهٍة اأخرى، تفّقد 

مراكز  اجلي�ش  قللائللد 

فلللل�ج احللللللدود الللرّبيللة 

جرود  منطقة  يف  الرابع 

اّطلع  حيث  بعلبك، 

على الإجراءات الأمنية 

الللتللي يللّتللخللذهللا الللفلل�ج 

حفظ  يف  للم�شاهمة 

اأمن احلدود ال�شرقية.

ع�ن  العماد  اأ�شاد  وقد 

الع�شكريني  بلللللاإرادة 

تنفيذ  يف  اللل�للشلللللبللة 

الرغم  على  املهّمات 

ملللن طللبلليللعللة الأر�للللش 

اجلللبللللليللة و�للشللعلل�بللة 

اللللظلللروف املللنللاخلليللة، 

يف  بكفاءتهم  منّ�ًها 

�شامة  على  احلللفللاظ 

على  وال�شهر  امل�اطنني 

احلدودية  املعابر  م�شك 

وملللللنلللللع علللمللللللليلللات 

ذّكر  كما  التهريب. 

بللللللالإجنللللللارات الللتللي 

على  اجلي�ش  حّققها 

�شّيما  ل  ال�شعيد،  هذا 

على  الكبري  النت�شار 

الإرهابية  التنظيمات 

»فللجللر  ملللعلللركلللة  يف 

اجلرود«.





اجلي�ش  قللائللد  حلل�للشلل�ر  يف 

اأحيا  علل�ن،  جلل�زاف  العماد 

الذكرى  البحر  مغاوير  فلل�ج 

ال�احدة والع�شرين لتاأ�شي�شه يف 

نادي ال�شباط - ج�نية، وذلك 

املجل�ش  ع�ش�  مب�شاركة 

الركن  الللللل�اء  الع�شكري 

ج�رج �شرمي، وعدد من كبار 

اخلا�شة  والأفلل�اج  القيادة  اأجهزة  �شباط 

وقادة الأل�ية، اإىل جانب قائد ف�ج مغاوير 

امل�شطفى  حممد  الركن  العميد  البحر 

و�شباط الف�ج وعقياتهم.

وقلللد هلللّنلللاأ الللعللمللاد عللل�ن اللل�للشللبللاط 

واأثنى  املنا�شبة،  هذه  يف  والع�شكرّيني 

علللللى جللهلل�دهللم يف تللاأديللة املللهللّمللات 

اإليهم بتفاٍن واإخا�ش، م�شيًدا  امل�كلة 

يتابع�نها،  التي  املتطّ�رة  بالتدريبات 

وبالتن�شيق املمتاز بني ال�حدات.

الركن  للعميد  كما كانت كلمة 

منا�شبة

اإعداد: ليال �شقر الفحل

العدد 26400

قائد اجلي�ش 

ي�شارك فوج 

مغاوير البحر 

بعيده الواحد 

والع�شرين
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امل�شطفى، رّحب فيها بالقائد 

عائلة  لأننا  قائًا:  واحل�ش�ر، 

واحدة، اآثرنا اأن نك�ن جميًعا 

الكبرية  الللعللائلللللة  رب  مللع 

حتت  جمتمعني  وبرعايته، 

والفرح  ال�شلم  يف  واحللدة  رايللة 

كما نتعا�شد اأيام احلرب ويف 

املعارك الع�شيبة.

واإذ تطرق اإىل املراحل املهمة 

يف م�شرية الف�ج وما خا�شه من 

مهمات،  من  ونّفذه  معارك 

خلللتلللم الللعللملليللد اللللركلللن 

مت�ّجًها  كلمته  امل�شطفى 

كما  بالق�ل:  ع�ن  جلل�زاف  العماد  اإىل 

بنا  يليق  كذلك  للحرب،  اأهلًا  كّنا 

ال�شلم والفرح... لكم وجلي�شنا العظيم 

�ش�ؤدًدا وخرًيا وجناًحا يف خطاكم.

البحري  املغ�ار  الرائد  األقى  كذلك، 

مطلعها:  يف  جاء  ق�شيدة  ري�شا  جيمي 

»قال�ا املعارك اأ�شلحة واأم�ال

قلت احلروب بتنت�شر برجال

وحتى ما تخلف وعد للم�ع�د  

ترجمت دغري ق�لك باأفعال

وبّل�شت عهدك من فجر اجلرود  

وطّهرت جرد بعلبك وعر�شال...«.





ج�زاف  العماد  اجلي�ش  قائد  ح�ش�ر  يف 

من  وعدد  و�شابقني  حاليني  ونللّ�اب  ع�ن 

ال�شباط، اأُقيم يف قاعدة القليعات اجل�ية 

احتفال تكرميي لأبناء منطقة عكار 

القاعدة  �ش�ر  بناء  يف  اأ�شهم�ا  الللذيللن 

املذك�رة.

اأبناء  العماد ع�ن يف كلمته  وقد حّيا 

بخرية  اجلي�ش  يرفدون  الذين  املنطقة 

املت�ا�شل  بدعمهم  مللنللّ�ًهللا  �شبابهم 

هذه  اأّن  معترًبا  ومعن�ًيا،  مادًيا  للجي�ش 

بامل�ؤ�ش�شة  ثقتهم  على  دليل  املللبللادرة 

الع�شكرية واإميانهم بها، وم�شدًدا على 

التكامل بني اجلي�ش وال�شعب يف م�شرية 

ت�شهدها  التي  الت�ترات  ال�شتقرار خال  واحلفاظ على  الأمن 

املنطقة.

واأ�شاد قائد اجلي�ش بجه�د الق�ات اجل�ية مل�شاعدة اأهايل بلدة 

البلدة، حيث  التي �شّبت يف خراج  اإخماد احلرائق  القبيات يف 

اإطفاء  يف  م�شاركتها  لدى  طريان  �شاعة   96 الطّ�افات  نّفذت 

احلرائق، اإ�شافة اإىل م�شاهمتها الدائمة يف نقل املر�شى وامل�شابني 

واأ�شاف: واجبنا  اإىل م�شت�شفيات بريوت.  ذوي احلالت اخلطرة 

جتاه اأهلنا واأر�شنا ه� خيارنا، والت�شحية هي و�شام على �شدورنا 

من معركة »نهر البارد« و�ش�ًل اإىل معركة »فجر اجلرود«.

الأهم  لكّن  مهّم،  ال�شاح  اإّن  قائًا:  اجلي�ش  قائد  وختم 

التما�شك  ه�  دائًما  وخيارنا  ال�شلبة  والإرادة  الأبّية  النف��ش 

والت�شامن يف ما بيننا.

اإعداد: نينا عقل خليل

جي�شنا
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قائد اجلي�ش يح�شر احتفاًل تكرميًيا لأبناء منطقة عكار يف قاعدة القليعات اجلوية



جي�شنا

العدد 30400

م�شروع اإنارة بوا�شطة الطاقة ال�شم�شية يف بلدة العي�شية

افتتح يف �شارع �شهداء اجلي�ش اللبناين 

يف العي�شية، م�شروع اإنارة ب�ا�شطة الطاقة 

ال�شم�شية، بتم�يل من مملكة ه�لندا 

و�شمن اإطار برنامج التعاون الع�شكري - 

 .CIMIC املدين

مديرية  اأعمال  م�شرّي  الحتفال  ح�شر 

العميد  املللدين   - الع�شكري  الللتللعللاون 

قائد  ممّثلًا  را�شد  اأبللي  اإيلي  الركن 

ونائب  علل�ن،  جللل�زاف  العماد  اجلي�ش 

 Margrit Verwigk اله�لندي  ال�شفري 

و�شخ�شيات ر�شمية وروحية واجتماعية.

واألقى العميد الركن اأبي را�شد كلمة 

مديرية  و�للشللعللت  »طللاملللا  فلليللهللا:  قلللال 

�شلب  يف  املللدين   – الع�شكري  التعاون 

وم�شاعدة  الإمنللاء  مهّمة  اهتماماتها، 

والطّبية  الرتب�ية  املجالت  يف  امل�اطنني 

واإدارة  والإن�شانية  والجتماعية  والبيئية 

بلدة  ال�شارع يف  اإنارة هذا  اإنَّ  الك�ارث. 

رمزية  على  ينط�ي  بالتحديد  العي�شية 

تزال  ول  كانت  املنطقة  فهذه  مهمة، 

�شباقة يف الرتباط باجلي�ش، ورفده بخرية 

له  اأخل�ش�ا  الذين  ال�شجعان  رجالها 

وتفان�ا يف خدمته، ومل يبخل�ا يف تقدمي 

نائب  واأّكللدت  �شاحاته«.  يف  اأرواحهم 

Verwigk يف كلمتها م�ا�شلة  ال�شفري 

وا�شتمرار  وجي�شه،  لبنان  دعم  بادها 

التعاون  برنامج  يف  الفاعلة  م�شاركتها 

الع�شكري - املدين.



يف ح�ش�ر م�شرّي اأعمال مديرية التعاون 

العميد   CIMIC املللدين   – الع�شكري 

قائد  ممّثًا  را�شد  اأبللي  اإيلي  الركن 

وممّثلني  ع�ن،  ج�زاف  العماد  اجلي�ش 

عن وحدة التعاون الع�شكري - املدين يف 

ال�شفارة الأمريكية، ورئي�ش بلدية املنية 

- طرابل�ش ال�شّيد ظافر زريقة اإىل جانب 

يف  اأُقيم  والفعاليات،  ال�شباط  من  عدد 

لتجهيز  معّدات  ت�شّلم  احتفال  البلدية 

املذك�رة،  للبلدية  تابعة  اإ�شعاف  �شيارة 

 – الع�شكري  التعاون  وحللدة  قّدمتها 

املدين يف ال�شفارة الأمريكية.

واألقى العميد الركن اأبي را�شد كلمة 

يف  نللرى  »اإنللنللا  فيها:  قللال  املنا�شبة  يف 

عن  تعبري  خري  الأمريكية  املبادرات 

الأمريكية  املّتحدة  ال�ليات  ك  مت�شّ

بعاقات ال�شداقة التي تربطها بلبنان، 

مل�اجهة  اجلي�ش  دعم  الثابت  والتزامها 

�شكر  وبلللدوره  املختلفة«.  التحديات 

اجلي�ش  قلليللادة  املللنلليللة  بلللللديللة  رئلليلل�للش 

املدنلي   - الع�شكري  التعاون  ومديرية 

تقديلم  على  الأمريكية  ال�شفللارة  يف 

الهبلة.
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... ومعّدات اأمريكية مل�شلحة بلدية املنية



يومّيات 

اإعداد: نينا عقل خليلاأمنية

العدد 32400

توقيفات 

وم�شبوطات

• اأوقفت مديرية املخابرات كاًل من:
غايل  ي��شف  �شالح  الفل�شطينَيني   -

ت�شببا  اللذين  امل�شري  حممد  و�شامر 

بالإ�شكال الذي جرى داخل خمّيم املّية 

ومّية )8/12/ 2018(، وقد متت العملية 

الف�شائل  مع  والتن�شيق  املتابعة  نتيجة 

الفل�شطينية داخل املخّيم.

- املدع� حممد حبيب يف حمّلة طريق 

ملللاّدة  الأ�شا�شيني  املللرّوجللني  اأحللد  املطار، 

و�شبطت  املذك�رة،  املحّلة  يف  املخدرات 

الهريويني  ملللادة  مللن  كمّية  بح�زته 

وحب�ًبا خمّدرة خمتلفة )2018/8/13(.

بلدة  يف  �شم�ش  حمم�د  نا�شر  املدع�   -

ت�قيفه  واملللطللللل�ب  الللبللقللاع،   - بللل�داي 

اإطاق  تبادل  وثائق بجرم  مب�جب عّدة 

بندقية  منزله  داخلللل  و�شبطت  نلللار، 

لها  عائدة  ذخللرية  مع  كا�شنك�ف 

.)2018/8/14(

ماك  كللعللدي،  دميانا  امللل�اطللِنللني   -

حميه  عبداللله  وردان،  ثريا  فرحات، 

املنتجعات  اأحلللد  يف  زعلليللرت،  و�للشللامللر 

ال�ش�ف،   – الرميلة  حمّلة  يف  ال�شياحية 

لإقللدامللهللم علللللى تللعللاطللي املللخللدرات 

وترويجها، وحليازة الأخري �شاًحا حربًيا 

�شبطت  وقد  قان�نية.  رخ�شة  دون  من 

بح�زتهم كمّية من مادة الك�كايني

.)2018/8/19 (

وي��شف  ال�شعار  حمم�د  امللل�اطللَنللني   -

 ، طرابل�ش   – القبة  حمّلة  يف  الن�شري 

بقّ�ة  و�شلب  �شرقة  باأعمال  لقيامهما 

وترويجها  املللخللدرات  وتعاطي  ال�شاح 

.)2018/8/19(

يا�شر  زمزم،  اأ�شامة  حممد  ال�ش�ريني:   -

حممد  الرحمن  عبد  الأحللمللد،  حممد 



يف  بابن�شي  مي�شر  وح�شني  بللركللات 

حمافظة النبطية، لإقدامهم على ترويج 

وقد  خمتلفة،  فئات  من  مزّورة  عمات 

بح�زتهم كمّية خمتلفة من  �شبطت 

العمات املذك�رة )2018/8/26(.

يف  عل�ه  عقل  حممد  علي  املدع�   -

برتويج  قيامه  اأثناء  يف  الهرمل،  منطقة 

املخدرات، حيث �شبطت بح�زته كمّية 

�شاح  اإىل  بالإ�شافة  املخّدرة،  امللل�اد  من 

وم�شد�ش  »كا�شنك�ف«  ن�ع  حربي 

وكمّية من الذخائر.

ال�شغري يف  الفل�شطيني حممد �شعيد   -

حمّلة الأوزاعي، بجرم الإجتار باملخدرات 

وترويجها، وقد مّت �شبط كمّية خمتلفة 

منها )2018/9/8(.

يف  ز.ع،  املدع�  وبرفقته  خ.اأ  املدع�   -

داخل  �شبعا،  بلدة  خراج  جنعم-  حمّلة 

اأ�شفر،  للل�ن  هين�«  اأب  »بيك  �شيارة 

كبرية  كمّية  بداخلها  �شبطت  وقد 

من  مهّربة  املختلفة،  الللذخللائللر  مللن 

�شبعا  جرد  طريق  عن  لبنان  اإىل  �ش�ريا 

.)2018/8/23(

• دهمت دورية من مديرية املخابرات:
بلدة  يف  املطل�بني  من  عللدد  منازل   -

ب�داي - البقاع، حيث �شادرت ح�اىل 200 

كلغ من مادة ح�شي�شة الكيف، وعدد 

من الأ�شلحة ) 2018/8/14(.

- مزارع ومنازل عائدة لكل من عبا�ش 

علي �شعدون زعيرت، غازي حمم�د �شم�ش 

 – ب�داي  بلدة  يف  �شم�ش  حمم�د  وحممد 

بالعديد من  ت�قيفهم  البقاع،واملطل�ب 

ال�ثائق بجرم الإجتار باملخدرات وترويجها 

�شبطت  وقللد  عليهم.  العث�ر  دون  من 

مداهمتها  متللت  الللتللي  الأمللاكللن  يف 

الكبتاغ�ن  م�اد  كمّيات كبرية من 

امل�شّنعة وح�شي�شة الكيف، وعدد كبري 

هذه  لت�شنيع  املخ�ش�شة  املللعللّدات  من 

الأ�شلحة  من  عدد  اإىل  بالإ�شافة  امللل�اد، 

املتنّ�عة والذخائر العائدة لها، و�شخ�شني 

اأوراق  دون  من  ال�ش�رية  التابعية  من 

ثب�تية )2018/8/15(.

حمّلة  يف  املطل�بني  من  عدد  منازل   -

الفل�شطيني  اأوقللفللت  حيث  الأوزاعلللي، 

الإجتلللار  بللجللرم  ال�شغري  �شعيد  حممد 

�شبط  مّت  وقللد  وترويجها،  بللاملللخللدرات 

كمية خمتلفة منها )2018/9/8(.

الق�شاء  على  املخابرات  مديرية  اأحالت   •
املخت�ش:

الللرّزاق  عبد  املدع�   ،2018/8/14 يف   -

التنظيمات  اإىل  لنتمائه  اخل�يل،  منري 

احلل�ة،  عني  خمّيم  داخللل  الإرهللابلليللة 

�شنع  على  قيادييها  اأحد  مع  واإقدامه 

ل�شتهداف  والتخطيط  نا�شفة  عب�ات 

العام  خللال  اللبناين  اجلي�ش  وحللدات 

عملية  تنفيذ  على  ومل�افقته   ،2013

احللل�اجللز  اأحلللد  ت�شتهدف  انللتللحللاريللة 

الع�شكرية خال العام 2014، ومل�شاركته 

يف ت�شفية اأحد الأ�شخا�ش، بالإ�شافة اإىل 

م�شاركته يف ا�شتباكات م�شّلحة داخل 

املخّيم املذك�ر.

حممد  املللدعلل�   ،2018/8/27 يف   -

قللا�للشللم الللفللللليللطللي مللل�للشللاركللتلله يف 
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يومّيات 

اأمنية

العدد 34400

اللبناين  اجلي�ش  �شّد  عر�شال  معركة 

تنظيم  اإىل  ولنتمائه   ،)2014/8/2(

�شرايا اأهل ال�شام، وجمم�عة »اأب� ح�شن 

�شابق،  وقللت  الإرهللابلليللني يف  الأطللر�للش« 

عر�شال  جللرد  اإىل  متفجرة  ملل�اد  ونقله 

مل�شلحة املجم�عة املذك�رة، وم�شاركته 

باجتاه  �ش�اريخ  اإطللاق  يف  جانبها  اإىل 

الداخل اللبناين.

عبد  ماجد  املدع�   ،2018/8/29 يف   -

بالتنظيمات  لرتباطه  حميد  الكرمي 

جانبها  اإىل  وامللل�للشللاركللة  الإرهللابلليللة 

اللبناين  للجي�ش  دورية  على  بالعتداء 

اأدى  ما   ،)2018/2/1( عر�شال  بلدة  يف 

وامل�شاركة  ورتيب،  �شابط  ا�شت�شهاد  اإىل 

اجلي�ش  مللن  وحلللدات  على  بللالعللتللداء 

�شهر  خال  املذك�رة  البلدة  يف  اللبناين 

وج�د  اإىل  اإ�شافة   ،2014 العام  من  اآب 

بحّقه  �للشللادرة  ت�قيف  مللذكللرات  عللّدة 

بجرم  الع�شكري  التحقيق  قا�شي  عن 

النتماء ملنظمة اإرهابية.

بّري  عللاء  املدع�    ،2018/8/30 يف   -

الل�ج�شتيني  امل�شّهلني  اأبرز  اأحد  �شيبان، 

منطقة  بللني  الإرهللابلليللة  للتنظيمات 

ارتباطه  خللال  من  و�ش�ريا  خالد  وادي 

على  ولإقدامه  املذك�رة،  بالتنظيمات 

احلربية  والللذخللائللر  الأ�شلحة  تهريب 

والأ�شخا�ش  الل�ج�شتية  واملللل�اد 

والعتداء  مل�شلحتها،  واجلرحى 

واإطاقه  الأمنية  الدوريات  على 

فرار  لت�شهيل  اجتاهها  يف  الّنار 

طعنه  اإىل  بالإ�شافة  م�ق�فني، 

اإ�شكال  نتيجة  الأ�شخا�ش  اأحد 

باغات  عللّدة  ول�ج�د  بينهما، 

وخا�شات اأحكام �شادرة بحّقه 

عن املحكمة الع�شكرية بجرم 

نقل اأ�شلحة حربية واإطاق نار.

 

عبوات ومواد متفجرة يف 

عر�شال

 علللرت دوريلللللة ملللن مللديللريللة 

جللرود  يف   )2018/8/28( املللخللابللرات 

على  الللرهلل�ة،  بلدة  عر�شال-  منطقة 

ثماين عب�ات من خمّلفات التنظيمات 

منها ح�اىل  واحدة  زنة كّل  الإرهابية، 

30 كلغ من امل�اد املتفجرة، وبع�شها معّد 

الع�شكري  اخلبري  عمل  وقد  للتفجري. 

ال�شرطة  ت�ّلت  فيما  معاجلتها،  على 

الّازملة  التحقيقات  اإجراء  الع�شكرية 

يف �شاأنها.

 

اإنقاذ مركب قبالة ال�شاطئ اللبناين

معل�مات  تلل�افللرت   ،2018/9/22 يف 

قبالة  للغرق  بحري  تعّر�ش مركب  عن 

�شاطئ ال�شيخ زناد- عكار، وعلى متنه 

ال�ش�رية كان�ا  اجلن�شية  ا من  �شخ�شً  39

غري  بطريقة  قللرب�للش  اإىل  مت�ّجهني 

الق�ات  من  دوريللة  وت�ّجهت  �شرعية، 

البحرية اإىل املكان حيث عملت على 

 5 العمر  من  يبلغ  طفل  جثة  انت�شال 

منهم  ُنقل  الذين  الباقني  واإنقاذ  �شن�ات 

اأربعة اأ�شخا�ش اإىل م�شت�شفيات املنطقة، 

مب�شاعدة ال�شليب الأحمر اللبناين.

م�شبوطات وتوقيفات بتهم خمتلفة

اتخذتها  التي  الأمنية  التدابري  نتيجة 

وحدات اجلي�ش خال �شهر اآب املا�شي يف 

ت�قيف  مّت  اللبنانية،  املناطق  خمتلف 

متنّ�عة،  جن�شيات  من  ا  �شخ�شً  3467

لت�ّرط بع�شهم يف جرائم خمتلفة، منها 

الإجتار باملخدرات والقيام باأعمال �شرقة 

وممن�عات،  اأ�شلحة  وحيازة  وتهريب 

والتجّ�ل داخل الأرا�شي اللبنانية من دون 

اإقامات �شرعية، وقيادة �شيارات ودّراجات 

نارية من دون اأوراق قان�نية.

اأ�شلحة حربية  امل�شب�طات  �شملت  وقد 

من  وكمّيات  الأنللل�اع،  خمتلف  من 

واملخدرات  واملت��شطة  اخلفيفة  الذخائر 

وعدًدا  املهّرب،  واملازوت  والبنزين  والتبغ 

مللن اأجللهللزة التلل�للشللالت وكللامللريات 

املراقبة، بالإ�شافة اإىل 89 اآلية و86 دّراجة 

نارية.



�شهدا�ؤنا
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ا�شت�شهاد 

الرقيب قا�شم 

حممد وهبي

وزير

الدفاع الوطني:

اجلي�ش يقّدم اأنبل 

الت�شحيات

اأّكد وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ش ال�صّراف يف بياٍن له اأّن »اجلي�ش اللبناين يقّدم على الدوام 

ال�صّراف  الوزير  واإذ عّب  والعدالة.  والأمن  وال�صتقرار  الوطن  واأعظمها دفاًعا عن  الت�صحيات  اأنبل 

تذهب  لن  الت�صحيات  اأّن هذه  �صّدد على  وهبي،  قا�صم حممد  الرقيب  ا�صت�صهاد  اإزاء  عن حزنه 

�ُصًدى، موؤّكًدا اأّن اجلي�ش اللبناين الذي يحظى بالتفاف كّل ال�صعب اللبناين حوله �صي�صرب بيٍد 

�صة الع�صكرية امل�صتمّرة للحفاظ  ًها بجهود املوؤ�صّ من حديد اأّي عدٍو اأو خملٍّ بالأمن اأو جمرم، ومنوِّ

على ال�صتقرار والأمن متمّنًيا للجرحى ال�صفاء العاجل.

مرا�شم الت�شييع

بلدة  واأه���ايل  اجلي�ش  ق��ي��ادة  �صّيعت 

حممد  قا�صم  ال�صهيد  الرقيب  عر�صال 

العميد  ح�صره  مهيب،  م��اأمت  يف  وهبي 

وزير  ممّثًل  ح��وراين  عبدالل�ه  الركن 

وقائد  ال�صّراف  يعقوب  الوطني  الدفاع 

واأه��ل  ع���ون،  ج���وزاف  العماد  اجلي�ش 

ال�صخ�صيات  من  وعدد  ورفاقه  ال�صهيد 

والأهايل.

اأم��ام  ال�صهيد  تكرمي  مرا�صم  ج��رت 

وبعد  احلكومي،  الهرمل  م�صت�صفى 

اأو�صمة احلرب واجلرحى والتقدير  تقليده 

مديرية  من  دوري��ة  قيام  خ��ال 

جتار  اأح��د  مباحقة  امل��خ��اب��رات 

 - مرجحني  منطقة  يف  امل��خ��درات 

الهرمل، تعّر�شت لإطاق نار من قبل 

جمهولني، ما اأّدى اإىل ا�شت�شهاد الرقيب 

واإ�شابة  وهبي  حممد  قا�شم  ال�شهيد 

قوى  ا�شتقدمت  وقد  اآخرين.  �شّتة 

اإىل املنطقة وعملت  اجلي�ش تعزيزات 

على ماحقة املطلوبني.



الع�صكري من الدرجة البونزية، واإقامة 

ال�صلة على جثمانه الطاهر يف عر�صال، 

األقى العميد الركن حوراين كلمة نّوه 

وبالأخلقية  الع�صكرية  باملزايا  فيها 

الع�صكري.  الواجب  والتزامه  لل�صهيد، 

وقال: بعميق احلزن والأ�صى، نوّدع اليوم 

رفيًقا عزيًزا من رفاق ال�صلح، �صاءت يد 

الدنيا،  احلياة  هذه  عن  يرحل  اأن  القدر 

احلفاظ  يف  الع�صكري  واجبه  ي��وؤّدي  وهو 

وحماية  الأه��ل��ي،  ال�صلم  م�صرية  على 

والإج���رام،  ال�صّر  اأ�صابع  من  مواطنيه 

لين�صّم اإىل قوافل �صهداء اجلي�ش الأبطال 

الذين �صقطوا على امتداد م�صرية ال�صرف 

ًعا �صدر موؤ�ص�صته  والت�صحية والوفاء، مر�صّ

ب��اأو���ص��م��ة امل��ج��د والف��ت��خ��ار، وم��ع��ّط��ًرا 

والكرامة  احلرية  ب��اأري��ج  ب��لده  ت��راب 

والعنفوان«.

باأمن  العبث  م�صادر  »تتنّوع  واأ�صاف: 

املواطن وكرامته، بني الإرهاب والرتويع 

والغدر  احلقد  ر�صا�صات  واإط��لق  حيًنا، 

الوح�صّية  اجلرائم  وارتكاب  اآخر،  حيًنا 

بني  امل�صرتك  القا�صم  لكن  اأح��ي��اًن��ا، 

هذه امل�صادر، هو فقدان ال�صعور بالنتماء 

للوطن واملجتمع لدى املرتكبني، الوطن 

وخرياته  برتابه  علينا  الل�ه  اأنعم  الذي 

ل  ال���ذي  واملجتمع  ال��ف��ري��دة،  وم��ي��زات��ه 

دون  من  وي�صتمّر،  ينه�ش  اأن  ميكن 

وت��اآٍخ  وتاآلٍف  واإن�صانية،  اأخلقية  قيم 

�صبيل  يف  م�صرتك  وت�صامن  اأبنائه،  بني 

امل�صلحة العاّمة.

ذلك،  ك��ّل  اإزاء  الوحيد  الثابت  اأّم��ا 

فهو موا�صلة اجلي�ش تقدمي �صريبة الدم 

الباهظة من دون مّنة اأو ح�صاب، دفاًعا 

يف  مواطن  كّل  حّق  وعن  الوطن،  عن 

اأّي  اإىل  واأم��ان،  وكرامة  بحرّية  العي�ش 

ومن  انتمى.  منطقة  اأو  فئة  اأو  طائفة 

اأّن  ال��ي��وم،  ن��وؤّك��د  ال�صهادة  منب  على 

�صهيدنا  على  تطاولوا  الذين  املجرمني 

ارتكبت  مبا  ينجوا  لن  ورفاقه،  الباّر 

باملر�صاد،  لهم  واجلي�ش  الآثمة،  اأيديهم 

ولن ي�صتكني حتى اإلقاء القب�ش عليهم 

وتقدميهم للعدالة لينالوا جزاءهم الذي 

ي�صتحقونه«.

يا  الباكر  »رحيلك  قائ�ًل:  وختم 

جميًعا  نفو�صنا  يف  ترك  الغايل،  فقيدنا 

فقد  وامل�����رارة،  والأمل  احل���زن  م�صاعر 

والإق��دام  ال�صجاعة  يف  مثاًل  عرفناك 

بلدة  اب��ن  ف��اأن��ت  ذل���ك،  يف  عجب  ول 

�صبابها،  بخرية  تزال  ول  اجلي�ش  رفدت 

يف  متجّذرة  اأ�صيلة،  وطنية  عائلة  وابن 

قيمها  يف  لمعة  وجي�صه،  لبنان  حب 

وتقاليدها اللبنانية العريقة«.

�شهدا�ؤنا

العدد 36400

قائد اجلي�ش يعود الع�شكريني اجلرحى

الع�صكريني  عاد قائد اجلي�ش يف م�صت�صفى اجلامعة الأمريكية يف بريوت 

ال�صحّية  اأو�صاعهم  على  اّطلع  وقد  العملية.  خلل  اأُ�صيبوا  الذين  اجلرحى 

بت�صحياتهم  منّوًها  الّلزمة،  الطّبية  العلجات  جميع  توافر  اإىل  واطماأّن 

و�صجاعتهم يف اأداء مهّمتهم، ومتمنًيا لهم ال�صفاء العاجل.
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عر�صال  يف   1977/6/25 مواليد  من   •
ق�صاء بعلبك.

• تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2008/12/27.
فرع   – البقاع  منطقة  ع��داد  من   •

املخابرات.

• ا�صت�صهد بتاريخ 2019/9/24.
• حائز:

- و�صام التقدير الع�صكري.

- تهنئة وزير الداخلية والبلديات.

- تنويه العماد قائد اجلي�ش اأربع مّرات.

اأرب��ع  اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   -

مّرات.

- تهنئة مدير املخابرات.

- تهنئة مدير العمليات.

- تهنئة قائد الفوج.

• متاأهل وله ولدان.
ال�صت�صهاد،  بعد  اأعلى  رتبة  اإىل  ُرّقي   •
التقدير  اجلرحى،  احلرب،  اأو�صمة:  وُمنح 

الع�صكري، وتهنئة العماد قائد اجلي�ش.

... ورئي�ش الأركان يقّدم التعازي

زار رئي�ش الأركان اللواء الركن مّلك عائلة الرقيب ال�صهيد وهبي 

مثنًيا على  اجلي�ش،  قيادة  تعازي  اإليهم  نقل  عر�صال، حيث  بلدة  يف 

�صجاعة ال�صهيد وتفانيه يف اأداء واجبه الع�صكري.

ال�شهيد يف ال�شطور



تكرمي

اإعداد: ندين البلعة خريالله

مكتب التعاون الدفاعي 

الأمريكي يكّرم �شباًطا لبنانيني

لبنان  يف  الأمريكية  ال�شفرية  ح�شور  يف 

رئي�ش  ونائب   ،Elizabeth Richard
البحري  الركن  العميد  للتخطيط  الأرك��ان 

ج��وزاف  العماد  ممثًا  �شركي�ش  ج��وزف 

وخطط  �شيا�شات  ومدير  اجلي�ش،  قائد  عون 

الأمريكية  الو�شطى  القيادة  يف  ال�شرتاتيجيا 

مكتب  عقد   ،Michael Langley اللواء 

لقاء  الأمريكية  ال�شفارة  يف  الدفاعي  التعاون 

الذين  اللبناين  اجلي�ش  �شباط  من  لعدد  �شكر 

 IMET، شاركوا يف برامج التدريب الأمريكية�

FMS، CTFP، وذلك يف املجمع الع�شكري 
جونيه.

ال��ن�����ص��ي��دان ال��وط��ن��ي��ان ال��ل��ب��ن��اين 

لّلواء  كلمة  ثم  افتتاًحا،  والأمريكي 

اللبناين  اجلي�ش  �صكر  الذي   Langley
اإعجابه  م��ب��دًي��ا  ال��ل��ق��اء  ل�صت�صافته 

بقدراته، وموؤّكًدا دعم الوليات املتحدة 

الأمريكية له من اأجل حتقيق اأهدافه 

يف حماية اأر�صه وحدوده.

ووّجه اللواء Langley حتّية اإىل اجلي�ش 

اللبناين الذي هزم »داع�ش« م�صّدًدا على 

التدريب  فرق  اإيفاد  يف  اأمريكا  ا�صتمرار 

ملتابعة  والع�صكريني  ال�صباط  وا�صتقبال 

الدورات لديها...

العدد 38400



�شراكة فاعلة

البحري  الركن  العميد  األقى  ب��دوره، 

قائد  العماد  با�صم  كلمة  �صركي�ش 

اإىل  ال�صكر  بتوجيه  ا�صتهّلها  اجلي�ش، 

ال�صفرية الأمريكية يف لبنان واإىل رئي�ش 

الأمريكي  الدفاعي  التعاون  مكتب 

جميًعا  بذلتم  لقد  وق��ال:  واأع�صائه. 

بني  العلقات  لتعزيز  حثيثة  ج��ه��وًدا 

يف  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  ودعم  جي�صينا، 

والتدريب،  والتجهيز  الت�صليح  جمالت 

الأمر الذي اأدى اإىل رفع م�صتوى املهارات 

لوحداتنا. القتالية 

واأ����ص���اف: ي��ث��ب��ت دوًم����ا اأ���ص��دق��اوؤن��ا 

العتماد  ميكن  اأّن���ه  الأم��ريك��ي��ون 

عليهم يف مواجهة العديد من الأخطار 

الإره��اب.  طليعتها  ويف  والتحديات، 

بني  الفاعلة  ال�صراكة  اأن  يف  �صك  ول 

على  والأم��ريك��ي  اللبناين  اجلي�صني 

عن�صًرا  كانت  طويلة،  �صنوات  م��دى 

التنظيمات  على  الق�صاء  يف  حا�صًما 

الإره���اب���ي���ة وت��ف��ك��ي��ك خ��لي��اه��ا، 

ل�صتدراج  خمططاتها  ن�صف  وبالتايل 

برامج  واإّن  والفو�صى.  الفتنة  اإىل  لبنان 

 IMET، FMS، الأمريكية  التدريب 

ا يف برنامج  CTFP، متّثل ركًنا اأ�صا�صيًّ
امل�����ص��اع��دات الأم��ريك��ي��ة ال���ذي ي��زداد 

اأهمية عاًما بعد عام...

لكم،  �صكري  اأك��رر  قائًل:  وختم 

الأمريكية  التدريب  لفرق  وتقديري 

وتفاين اأع�صائها، الذين اأظهروا م�صتوى 

وكلنا  والحرتاف.  املهنية  من  مميًزا 

ينا  اأن ت�صتمر العلقة بني جي�صَ اأمل يف 

قوّية، ملا فيه م�صلحة بلدينا.
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مديريات

اإعداد: با�شكال معّو�ش بومارون

العدد 40400

مديرية التعاون 

الع�سكري - املدين 

CIMIC

م�شاريع نّفذت 

واأخرى 

على الطريق

الهولندية  ال�صلطات  من  املمّولة  امل�صاريع  متابعة  بهدف 

التعاون  مديرية  اأعمال  م�صرّي  عقد  املدين،  املجتمع  مل�صلحة 

را�صد  اأبي  اإيلي  الركن  العميد   CIMIC املدين   – الع�صكري 

اللبناين،  اجلي�ش  �صباط  من  عدًدا  �صّم  تن�صيقًيا  اجتماًعا 

الع�صكري  امللحق  برئا�صة  الهولندية  ال�صلطات  من  ووف��ًدا 

.Carel Gerritsen الهولندي يف لبنان املقدم

اإطار التعاون القائم بني اجلي�ش اللبناين وال�»يونيفيل«،  ويف 

املحا�صرات وجتهيزها  قاعة  ترميم  الكورية  الكتيبة  توّلت 

درًعا  را�صد  اأبي  الركن  العميد  قّدم  املنا�صبة،  ويف  املديرية.  يف 

يف  امل��دين   – الع�صكري  التعاون  مكتب  مل�صوؤول  تذكارًيا 

الكتيبة الرائد توو جونغ اأوو يف ح�صور النقيب املهند�ش �صونغ 

اأن هيون، واأعرب لهما عن �صكر اجلي�ش اللبناين للمبادرة 

الكورية.

حول  دورة  املديرية  من  �صباط  تابع  التدريب،  �صعيد  على 

»جمعية  من  �ش  متخ�صّ فريٍق  باإ�صراف  التوا�صل  مهارات 

ال�صباط  توىّل  وقد   ،SFCG م�صرتكة«  اأر�صية  عن  البحث 

لحًقا تدريب ع�صكريني من املديرية على املهارات نف�صها، 

وبتمويل من الحتاد الأوروبي.

اإىل ذلك، زارت عنا�صر من املديرية ووحدة التعاون الع�صكري 

– املدين يف ال�صفارة الأمريكية CMSE، بع�ش القرى والبلدات 
 – بقاع�صفرين  ال�صوف،   - ال�صوف  مزرعة  النبطية،   – )�صربا 
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ال�صنية، كوكبا – البقاع، جمدلبعنا، والق�صيبة - اجلنوب( 

اإطار  يف  وذل��ك  فيها،  البلدية  املجال�ش  باأع�صاء  واجتمعوا 

التن�صيق والتخطيط مل�صاريع م�صتقبلية تنّفذها املديرية.

ويف ال�صياق نف�صه، قامت املديرية بالتعاون مع فوج التدّخل 

اخلام�ش والكتيبة النيبالية يف ال�»يونيفيل« بطلء ع�صرين 

قاعة يف مدر�صة جمدل �صلم الر�صمية - اجلنوب. 



ال���دويل  ال��ق��ان��ون  م��دي��ري��ة  احتفلت 

الدورة  الإن�صان بتخريج  الإن�صاين وحقوق 

ال�صاد�صة يف القانون الدويل الإن�صاين والتي 

اجلامعات  من  طالًبا  ثلثون  تابعها 

يف  الحتفال  اأقيم  واخلا�صة.  اللبنانية 

والأرك��ان  للقيادة  �صهاب  ف��وؤاد  كلية 

ب�صام  الطيار  الركن  العميد  ح�صور  يف 

يا�صني ممثًل العماد قائد اجلي�ش ومدير 

الإن�صان  الإن�صاين وحقوق  الدويل  القانون 

عدد  جانب  اإىل  عيد،  م���روان  العميد 

احلقوق  كليات  وعمداء  ال�صباط  من 

والعلوم ال�صيا�صية يف اجلامعات اللبنانية 

اللجنة  بعثة  عن  وممثلني  واخلا�صة، 

الدولية لل�صليب الأحمر - بريوت.

وق���د األ��ق��ى مم��ث��ل ق��ائ��د اجل��ي�����ش يف 

بتهنئة  ا�صتهّلها  كلمة  الحتفال 

الطلب املتخّرجني م�صّدًدا على اأّن هذه 

النفتاح  �صيا�صة  ثمار  اإحدى  هي  ال��دورة 

انتهجها  ال��ت��ي  امل���دين  املجتمع  على 

العماد جوزاف عون قائد اجلي�ش اللبناين 

منذ و�صوله اإىل �صّدة القيادة، واأ�صار اإىل اأّن 

للعلم  لل�صلح بل  يرمز فقط  اجلي�ش ل 

ا، وخري مثال على ذلك هم ال�صباط  اأي�صً

عالية،  بكفاءة  التدريب  توّلوا  الذين 

وتوّجه اإىل الطلب قائًل: »كونوا ُر�ُصًل 

اأهلكم  وبني  جمتمعكم  يف  للجي�ش 

احلقيقي  الوجه  لنقل  جامعاتكم  ويف 

لهذا اجلي�ش الذي ي�صّكل العمود الفقري 

للبلد«.

واأث���ن���ى ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن 

الذين  الطلب  على  يا�صني 

املناطق  خمتلف  من  قِدموا 

اأ�صبوًعا  وت�صاركوا  والطوائف 

م��ن ال��ت��دري��ب الأك��ادمي��ي 

ب��ج��ٍو م���ن ال���وئ���ام وامل��ح��ب��ة 

واجتهاد،  نبل  عن  وبرهنوا 

توليها  التي  بالأهمية  منّوًها 

الدويل  للقانون  اجلي�ش  قيادة 

الأعوام  يف  ا  خ�صو�صً الإن�صاين 

الأخ��������رية، ح��ي��ث ت��ت��واىل 

مديرية  واإجن���ازات  ن�صاطات 

ال��ق��ان��ون ال����دويل الإن�����ص��اين 

الإن�����ص��ان يف ه��ذا  وح��ق��وق 

احرتام  اأّن  اإىل  واأ�صار  املجال، 

املوؤ�ص�صة  يف  ال��ق��ان��ون  ه���ذا 

بل  خياًرا  لي�ش  الع�صكرية 

التزاًما...

اأم����ني كلمة  رن���ا  ب���دوره���ا  واأل���ق���ت 

طّلب  »نحن  فيها:  جاء  التي  الطلب 

خمتلف  من  ال�صيا�صية  والعلوم  القانون 

اجل��ام��ع��ات وامل��ن��اط��ق ال��ّل��ب��ن��ان��ّي��ة قد 

معلومات  واح��ٍد  اأ�صبوٍع  يف  اكت�صبنا 

رفدت علومنا بقيمٍة م�صافة من معارف 

فاأ�صحينا  الإن�����ص��اين،  ال���دويل  القانون 

القتال  واأ�صاليب  وقواعده  مبادئه  نعرف 

يف  القانون  اإدم��اج  وكيفية  املحظورة، 

وغريها  الع�صكري  القرار  �صنع  عملية 

من املعارف«.

ومديرية  اجلي�ش  قيادة  اأمني  و�صكرت 

الإن�صان  الإن�صاين وحقوق  الدويل  القانون 

يف  الحرتافية  على  امل��دّرب��ني  وال�صباط 

العمل والدقة يف التنظيم والهتمام الذي 

اأُحيطوا بهم.

و�صرب  كوكتيل  الحتفال  اأعقب 

ونخب  اجلي�ش  ق��ي��ادة  نخب  امل��دع��وون 

الدورة.

مديريات

العدد 42400

مديرية القانون 

الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان

توا�شل اإعداد طّاب جامعيني

املحا�شرات

حم��ا���ص��رات  ال����دورة  ت�صّمنت 

األ��ق��اه��ا ال�����ص��ب��اط امل���دّرب���ون يف 

مدخل  ذكرها:  الآتي  املوا�صيع 

امل�صّلحة،  النزاعات  قانون  اإىل 

العمليات  يف  ال��ق��ان��ون  اإدم����اج 

ومبادئ  الأ�صلحة  الع�صكرية، 

امل�صّلحة،  ال��ن��زاع��ات  ق��ان��ون 

م�����ص��وؤول��ي��ة ال���ق���ادة ع��ل��ى كل 

والحتلل،  احلياد  امل�صتويات، 

الدولية،  غري  امل�صّلحة  النزاعات 

لل�صليب  الدولية  اللجنة  مبادئ 

الأح��م��ر ودوره���ا يف ال��ن��زاع��ات، 

املحاكم اجلنائية الدولية.





العاقورة

من  وح��دات  نّفذت  اللقلوق،   - العاقورة  ج��رد  منطقة  يف 

فوجي  من  اأخرى  وحدات  مع  بال�صرتاك  ال�صاد�ش  امل�صاة  لواء 

قتالية  مناورة  اجلوية،  والقوات  واملجوقل  ال�صاد�ش  التدخل 

يف  اإرهابية  جمموعات  مهاجمة  حتاكي  احلّية،  بالذخرية 

بوا�صطة  رمايات  املناورة  خلل  ُنّفذت  وعرة.  جبلية  اأماكن 

متهيد  اإىل  بالإ�صافة  واخلفيفة،  واملتو�صطة  الثقيلة  الأ�صلحة 

ال�»�صوبر  بوا�صطة طائرات  جّوي كثيف 

توكانو«.

 

حامات

ح��ام��ات،   - حنو�ش  رم��اي��ة  حقل  يف 

وحتت اإ�صراف مدّربني من مدر�صة القوات 

نّف���ذت  والبيطاين،  الأمريكي  التدريب  وفريَقي  اخلا�صة 

اجلوية،  القوات  ومب�صاركة  اخلام�ش،  امل�صاة  لواء  وحدات من 

مناورة قتالية بالذخرية احلّية، حتاكي فر�صيتها الق�صاء على 

جمموعة اإرهابية متمركزة داخل اأماكن مبنّية.

والدبابات  بالطائرات  رمايات  املناورة،  ا�صُتخدمت خلل  وقد 

عبوات  تفجري  اإىل  بالإ�صافة  واملتو�صطة،  الثقيلة  والأ�صلحة 

نا�صفة، كما �صملت عمليات دعم جّوي واإخلء جرحى من 

منا�رات

اإعداد: نينا عقل خليل

العدد 44400

األوية واأفواج يف مناورات بالذخرية احلّية

الوحدات،  جهوزية  من  للتاأّكد  اجلي�ش  قيادة  و�شعتها  التي  النوعي  التدريب  خطة  اإطار  يف 

وا�شتعدادها للتدخل ال�شريع والفاعل يف خمتلف الظروف القتالية، نُّفذت خال الآونة الأخرية 

عّدة مناورات، ح�شرها عدد من �شباط القيادة الكبار وقادة الوحدات الكربى والأفواج اإىل جانب 

املدّربني من �شباط وخرباء اأجانب.



حقل املعركة بوا�صطة الطوافات.

 

الّطيبة - بعلبك

رماية  حقل  يف  قتالًيا  متريًنا  ال�صاد�ش  التدخل  ف��وج  نّفذ 

بوا�صطة  احلّية  بالذخرية  رمايات  تخّللته  بعلبك،  الطيبة- 

و�صارك  ال�صباط،  من  عدد  التمرين  ح�صر  اخلفيفة.  الأ�صلحة 

فريق  باإ�صراف  الدقة«  »رماية  دورة  تابعوا  الذين  العنا�صر  فيه 

تدريب فرن�صي.

منطقة اأكروم

من  وح��دات  مع  بال�صرتاك  الأول  الّبية  احل��دود  فوج  نّفذ 

من  وعنا�صر  الهند�صة(،  )ف��وج  الدعم  ول��واء  اجلّوية  القوات 

جمارك(،  عام،  اأمن  داخلي،  اأمن  )قوى  الأمنية  الأجهزة 

الأحمر  وال�صليب  املدين  للدفاع  العامة  املديرية  من  واآخرين 

اأكروم  منطقة  يف  وذلك  اخلّلبية،  بالذخرية  مناورة  اللبناين، 

- الّنبي بّري.

ا�صتهّلت املناورة باإيجاز عن مراحل التنفيذ، و�صملت رمايات 

والثقيلة.  املتو�صطة  الر�صا�صة  وبالأ�صلحة  والهواوين،  بالدبابات 

يف  الفوج  �صباط  ن��ادي  يف  كوكتيل  حفل  اخلتام  يف  واأُقيم 

ثكنة �صيمون �صاهني – �صدرا.
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مترين

اإعداد: ندين البلعة خريالله

العدد 46400

العا�سفة 

الفولذية 18

تعاون وثقة 

بني اجلي�ش 

وال�»يونيفيل«

اللبناين  التعاون امليداين بني اجلي�ش  اإطار  يف 

ورفع  لبنان،  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  وقوات 

م�شتوى جهوزية الوحدات الع�شكرية املنت�شرة 

قائد  ح�شور  ويف  الليطاين،  جنوب  قطاع  يف 

كول  ديل  �شتيفانو  اللواء  ال�»يونيفيل«  قوات 

الركن  العميد  الليطاين  جنوب  قطاع  وقائد 

نّفذت  اجلانَبني،  من  و�شباط  العلم،  روبري 

وال�شابع  اخلام�ش  امل�شاة  لواَءي  من  وحدات 

مع  بال�شرتاك  اخلام�ش،  التدخل  وف��وج 

وحدات من القطاَعني ال�شرقي والغربي ووفود 

قتالًيا  متريًنا   ،FCR القوى  قائد  احتياط 

الفولذية  »العا�شفة  بعنوان  احلية  بالذخرية 

حقل  يف  وذلك   ،»Steel Storm II-18
الرماية املوؤقت الكائن يف الناقورة.

عّدة �شيناريوهات

الأوىل،  مرحلته  يف  التمرين  تخّلل 

خمتلفة  عيارات  من  باأ�صلحة  رمايات 

التي  املناورة  يف  الوحدات  ا�صتخدمتها 

يف  �صيناريوهات.  ثلثة  حول  متحوَرت 

تابعة  اآلية  تعّر�صت  الأول،  ال�صيناريو 

الدولية،  ال��ق��وات  يف  ال�صرقي  للقطاع 

لعتداء من قبل عنا�صر اإرهابية قامت 

اإىل  مو�صوعة  نا�صفة  ع��ب��وة  بتفجري 

وهاجمت  ال�صاحلي،  الطريق  جانب 

وعلى  الآلية.  داخل  املوجودين  العنا�صر 

م�ن  م�صرتك�ة   دوري��ة  تدّخل��ت  الفور 

املذك�ور،  والقط�اع  )ل.م.7(  اجلي��ش 

عل�ى  وق�ص�ت  الو�ص�ع  عل�ى  ف�صيط�رت 

الإرهابّيني.



اع��رت���ش  ال���ث���اين،  ال�����ص��ي��ن��اري��و  ويف 

ل��واء  ب��ني  م�صرتكة  دوري���ة  اإره��اب��ّي��ون 

الذي  الغرب�ي  والقطاع  اخلام�ش  امل�صاة 

تفجري  ج��ّراء  من  عنا�صره  اأحد  اأ�صيب 

عنا�صر  انت�صر  الفور  وعلى  نا�صفة.  عبوة 

م�صادر  على  ورّدوا  امل�صرتكة  ال��دوري��ة 

ومّت  الإره��اب��ّي��ني،  على  وق�صوا  ال��ن��ريان 

اإ�صعاف  �صيارة  بوا�صطة  امل�صاب  اإخ��لء 

اأقرب  اإىل  تابعة للقطاع املذكور ونقله 

م�صت�صفى للمعاجلة.

ر�صد  مّت  فقد  الثالث،  ال�صيناريو  يف  اأما 

جوية  دوري��ة  تنفيذ  اأثناء  يف  اإرهابّيني، 

لل�»يونيفيل«،  تابعة  طوافة  بوا�صطة 

ال�صاحلي.  الطريق  لقطع  يتقّدمون 

اأرب��ع��ة  اإن����زال  على  ال��ط��واف��ة  عملت 

قطع  من  الإره��اب��ّي��ني  منعوا  قّنا�صني 

للجي�ش  دوري����ة  وت��دّخ��ل��ت  ال��ط��ري��ق، 

احتياط  ووح���دة  )ف.ت.5(  اللبناين 

ت  قائد القوى وهاجمت الإرهابّيني وق�صَ

عليهم.

من  وال�صيطرة  القيادة  فريق  تعيني  مّت 

من  ت��اأّل��ف  الليطاين،  جنوب  قطاع 

رئي�ش  مهدي  حممود  الركن  العقيد 

فرع  اأع��م��ال  وم�صري  العمليات  ف��رع 

والرائد  التمرين،  على  م�صرًفا  التدريب 

وحدة  تن�صيق  مركز  رئي�ش  عامر  رجا 

يف  ارتباط  �صابط  القوى  قائد  احتياط 

عي�صى  حممد  والنقيب  التمرين  بقعة 

ات�صالت  �صابط  الت�صالت  فرع  رئي�ش 

بقعة  يف  وال�صيطرة  القيادة  مركز  يف 

التمرين.

اأهداف التمرين

امل�صبقان بني  والتخطيط  التن�صيق  اأّدى 

الأمم  وق��وات  الليطاين  جنوب  قطاع 

مترين  لتنفيذ  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة 

امل�صرتكة  والرماية  الفولذية  العا�صفة 

الرماة  اكت�صاب  اإىل  احلّية،  بالذخرية 

بدّقة  الأه��داف  لإ�صابة  الّلزمة  املهارة 

مع  املهمات  تنفيذ  يف  التعاون  وتفعيل 

اأجنبية  جن�صيات  م��ن  ع�صكرّيني 

خمتلفة، اإ�صافة اإىل خلق اأجواء التعاون 

واملهارات  وتبادل اخلبات  والثقة  الوثيق 

بني اجلي�ش اللبناين وال�»يونيفيل«.
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الركن  ال��ل��واء  الأرك����ان  رئي�ش  ت��راأ���ش 

العماد  اجلي�ش  قائد  ممثًل  م�ّلك  حامت 

جوزاف عون، احتفال تخريج نحو 1650 من 

الع�صكريني الإناث يف مع�صكر الوروار، يف ح�صور رئي�صة الهيئة 

روكز،  عون  كلودين  ال�صيدة  اللبنانية  املراأة  ل�صوؤون  الوطنية 

ورئي�صة جمل�ش املراأة العربية ال�صيدة لينا الدغلوي مكرزل اإىل 

عدد من �صباط اجلي�ش الكبار وذوي املتخرجات.

األقى رئي�ش الأركان كلمة يف الحتفال ا�صتهّلها متوجًها 

اإىل املتخرجات بالقول: »اأتينّت اإىل موؤ�ص�صة اجلي�ش، من كل 

واقتفاء  اإليها،  النتماء  �صرف   َ لبنان وعائلته، تطُلبنْ مناطق 

الطريق،  الذين �صلكوا من قبلكّن هذا  والأ�صقاء،  الآباء  اأثر 

وكانوا القدوة يف التفاين والإخل�ش وال�صتعداد للت�صحية حتى 

ال�صهادة.

مع هذا التخرج املف�صلي يف حياتكنَّ الع�صكرية، �صوف تبداأ 

م�صرية طويلة من اجلهد والتعب والعطاء، لتزداد املوؤ�ص�صة بكّن 

اليوم عزيزة قوية  ت�صتمر  التي  املوؤ�ص�صة  واإباء. هذه  ورفعة  منعة 

البلد و�صون  الدفاع عن  اأبطالها، يف  و�صواعد  اأبنائها  باإميان 

اإىل العلم

العدد 48400

رفيقات ال�سالح 

اأق�سمن ميني الولء 

ني اإىل اخلدمة وم�سَ

رئي�ش الأركان:

اأمامكّن م�شرية طويلة من اجلهد والعطاء

4 اأيلول 2018 يوم مل ي�شهده مع�شكر الوروار من 

قبل. �شاحات املع�شكر التي اعتادت احت�شان �شبان 

من خمتلف مناطق الوطن وعائاته، وقفت فيها 

على  واحد  ب�شوت  اأق�شمن  �شابة   1650 املّرة  هذه 

الولء للوطن، للَعلم.

الأ�شا�شي،  التدريب  دورة  اأنهني  ال�شاح  رفيقات 

اآب��اء  اأث��ر  »مقتفيات  اخلدمة  م�شرية  ليبداأن 

واأ�شقاء...« على دروب ال�شجاعة والت�شحية.



اأمنها وا�صتقرارها، 

مب������ع������زٍل ع��ن 

ال����ت����ج����اذب����ات 

والع����ت����ب����ارات 

ال�������ص���ي���ا����ص���ي���ة 

ال����داخ����ل����ي����ة، 

اأم  كانت  �صغرية 

كبرية«.

ال�شتقرار ثروة

قائ�ًل:  واأ���ص��اف 

يعني  م���ا  »اإن 

ظل  يف  اجل��ي�����ش 

احلرجة  الأو���ص��اع 

التي متر بها املنطقة العربية وانعكا�صها على لبنان ب�صكل 

ثروة  وهي  الأوىل،  الوطنية  ثروتنا  على  احلفاظ  هو  باآخر،  اأو 

ال�صتقرار والأمان التي ينعم بها لبنان على نقي�ش العديد من 

ومكان.  ووقت  ظرف  كلِّ  يف  ذلك  على  قادر  وهو  البلدان، 

ويحبط  الإره���اب  داب��ر  يقطع  اأن  �صابًقا  ا�صتطاع  فكما 

�صك،  اأدنى  دون  �صي�صتطيع من  الإ�صرائيلي،  العدو  خمططات 

اأن يت�صدى لكّل من ت�صّول له نف�صه ا�صتغلل الظروف لتعكري 

�صفو الأمن يف الداخل، فال�صتقرار هو من املقد�صات، للجميع 

ال�صلبة  القاعدة  اإىل جانب ذلك ميثل  وهو  ا�صتثناء،  دون  من 

لنطلق ور�صة النهو�ش بالبلد، التي يتطلع اإليها اللبنانيون 

مبلء الثقة والأمل.

احلا�شن اجلامع

اأنه مرجل الوحدة  اأثبت اجلي�ش على امل�صتوى الوطني  وكما 

على  اأثبت  كذلك  وروًحا،  ج�صًما  فيه  تن�صهر  التي  الوطنية 

لأبناء  اجلامع  احلا�صن  اأن��ه  والإن�صاين  الجتماعي  امل�صتوى 

وما  واأطيافهم.  و�صرائحهم  اختلف مكوناتهم  الوطن على 

التي  القيم،  لهذه  تتويًجا  اإل  �صفوفه  يف  اللبنانية  املراأة  ان�صواء 

ل  م�صى،  وقت  اأي  اأكرث من  اليوم  ون�صّر عليها  بها  نتم�صك 

الإدارية،  الوحدات  يف  وفعاليتها  ح�صورها  فر�صت  واأنها  �صيما 

ولوج�صتًيا،  طبًيا  القتالية  الوحدات  م�صاندة  يف  وم�صاهمتها 

جدارتها  اأكدت  كما  اجل��رود«،  »فجر  معركة  يف  ا  خ�صو�صً

وال�صعوبات،  الأعباء  حتمل  على  وقدرتها  امل�صوؤولية  حتمل  يف 

وحتّليها بروح اجلدية واملناقبية والن�صباط يف كل عمل تقوم 

به«.

لبنان،  �صابات  من  عزيزة  نخًبا  ت�صّم  التي  ال��دورة  هذه  »اإّن 

�صت�صخ دًما فتًيا يف عروق موؤ�ص�صتنا ميتزج مع دماء اأخوة رفاق 

واأكرث  اأكرث  و�صُتظهر  الوطن،  م�صاحة  امتداد  ينت�صرون على 

الأي��ام  مقبل  يف  لها  و�صيكون  امل�صرقة،  جي�صنا  وج��وه  اأح��د 

ب�صمات وا�صحة يف م�صريته املعّمدة باجلهد والت�صحية والعطاء، 

لذا اأو�صيكّن بالآتي:

- املواظبة على حت�صيل العلوم واملعارف، فنحن يف ع�صر بات 

والكتفاء  م�صتحيًل،  اأمًرا  املا�صي  ر�صيف  على  النتظار  فيه 

بن�صف املعرفة غري مقبول.

للجي�ش  �صمانة  لأنها  وثوابتها،  اجلندية  مبادئ  التزام   -

وبالتايل �صمانة للوطن.

الوظيفة  والإملام بواجبات  الذات  الدائم على تطوير  العمل   -

ومتطلبات امل�صوؤولية يف اأيِّ موقع كان.

- احلفاظ على روح الت�صامن والتعاون، لأنها دعامة البنيان 

الع�صكري املتني املتما�صك.

- البتعاد عن ال�صيا�صة والطائفية واملذهبية، لأنها النقي�ش 

الوا�صح لطبيعة اجلي�ش ونهجه الوطني القومي.

وفاًء  له،  وال��ولء  اجلي�ش  اإىل  النتماء  بفخر  دائًما  ال�صعور   -

لل�صهداء واجلرحى، الذين قّد�صوا بدمائهم تراب الوطن، وجعلوا 

منها وقوًدا مل�صعل احلرية وال�صيادة وال�صتقلل.

عون  ج��وزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  وبا�صم  با�صمي  ختاًما، 

اأهنئ اجلميع بهذا التخرج، متمنًيا لكّن دوام ال�صمّو والرفعة 

والنجاح«.
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اإعداد: نينا عقل خليل

تخريج 

ودورات
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 - اخلا�صة  ال��ق��وات  مدر�صة  اأق��ام��ت 

حامات احتفالاً مّت خالله تخريج »دورة 

ال�صهيد جان  النقيب  با�صم   »34 تدّخل 

املدر�صة  قائد  الحتفال  ح�صر  وهبه. 

العميد الركن فادي خّمول ممّثالاً قائد 

وعدد من  العماد جوزاف عون،  اجلي�ش 

واملدعّوين. ال�صباط 

ال�صهادات  وت�صليم  الق�صم  اأداء  بعد 

الدورة لعائلة  للمتخّرجني، وتقدمي درع 

خّمول  الركن  العميد  األقى  ال�صهيد، 

جاء  املتخّرجني  اإىل  ا  متوّجهاً كلمة 

الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  اأداة  »اأنتم  فيها: 

فكونوا  القوية،  وذراعها 

ع��ل��ى ق���در امل�����ص��وؤول��ي��ات 

عاتقكم،  على  امللقاة 

اجلهد  بذل  يف  وا�صتمّروا 

تنمية  ع��ل��ى  وث����اب����روا 

امل���ع���ارف ال��ع�����ص��ك��ري��ة 

التي  القتالية  وال��ف��ن��ون 

وا�صتعّدوا  اكت�صبتموها، 

����ا ل��ت��ل��ب��ي��ة ن���داء  دائ����ماً

للوطن  خدمةاً  قيادتكم 

وا�صتقالله«. و�صيادته 

ن��ّف��ذ  اخل�����ت�����ام،  ويف 

��ا  امل���ت���خ���ّرج���ون ع��رو���صاً

ع�����ص��ك��ري��ة م��ت��ن��ّوع��ة، 

ا بالذخرية  ا تكتياً ومتريناً

احل��ّي��ة يف ح��ق��ل رم��اي��ة 

حنو�ش – حامات.

قائد  ت��راأ���ش  ك��ذل��ك، 

العماد  ممّث�الاً  املدر�صة 

احتفال  اجلي�ش،  ق��ائ��د 

ت��خ��ري��ج ع��ن��ا���ص��ر من 

اجل��ي�����ش وم���ن امل��دي��ري��ة 

ال��ع��ام��ة لأم���ن ال��دول��ة، 

ب��ع��دم��ا ت��اب��ع��وا دورت���ي 

»ق��ن�����ش« و»م��داه��م��ة« 

من  عدد  ح�صره  بنجاح، 

اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال�صباط 

اأمريكي  تدريب  فريقي 

وبريطاين ومدعّوين.

الركن  العميد  واألقى 

فيها  اأثنى  املنا�صبة  يف  كلمة  خّم��ول 

على كفاءة املتخّرجني وجهود املدّربني، 

تعزيز  يف  ال��دورة  »اأهمّية  على  ا  م�صدداً

النخبة«،  القتالية لدى عنا�صر  املهارات 

ا،  تكتياً ا  متريناً املتخّرجون  نّفذ  كما 

تخّللته رمايات بالذخرية احلّية.

دورتا النقيب ال�صهيد جان وهبة و»قن�ص ومداهمة« يف مدر�صة القوات اخلا�صة



للتدريب  ع��رم��ان  مع�صكر  احتفل 

ب��ت��ق��دمي ج���ن���ود وجم���ّن���دي���ن مم���ددة 

خدماتهم اإىل العلم، بعد متابعتهم فرتة 

التدريب املقررة لهم باإ�صراف مدّربني من 

املع�صكر.

العميد  املع�صكر  قائد  الحتفال  تراأ�ش 

العماد  مم��ّث��الاً  حب�صي  ري��ن��ه  ال��رك��ن 

اأجهزة  قائد اجلي�ش، وح�صره �صباط من 

القيادة ومن قطع اجلي�ش ووحداته.

كلمة  حب�صي  الركن  العميد  واألقى 

املتخّرجني،  هّناأ فيها 

ومّما قال: »تنطلقون 

اأن  بعد  الوحدات  اإىل 

فرتة  بنجاح  اجتزمت 

املتوا�صل  التدريب  من 

ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��دي��ن 

ال��ن��ظ��ري وال��ع��م��ل��ي، 

وتن�صّمون اإىل رفاقكم 

الع�صكريني، فكونوا 

الإخ��ال���ش  م��ث��الاً يف 

واعملوا  بالوطن،  والإمي��ان  والن�صباط، 

با�صتمرار على تطوير قدراتكم اجل�صدية 

والفكرية لأّن الع�صكري طاقة متجددة 

الن�صباط  من  واجعلوا  تنتهي.  ل  واإرادة 

ا يحكم اأداءكم«. ا دائماً عنواناً

تخريج 

ودورات

العدد 52400

جنود وجمّندون ممّددة خدماتهم اإىل العلم

يف مع�صكر عرمان للتدريب

العميد  املغاوير  فوج  قائد  تراأ�ش 

ممّثالاً  القبّياتي  مارون  الركن 

اجلي�ش  قائد  العماد 

ثكنة  يف  اح��ت��ف��الاً 

غ�صان رمان - رومية، 

ت��ق��دمي  خ���الل���ه  مّت 

املجّندين  م��ن  دفعة 

خدماتهم  امل���م���ددة 

ح�صور  يف  العلم،  اإىل 

�صباط مدّربني ومدعّوين وذوي املتخّرجني.

األقى ممّثل  بعد عزف الن�صيد الوطني اللبناين، واأداء ق�صم اليمني، 

وطرد  الإ�صرائيلي  العدو  دحر  »بعد  فيها:  جاء  كلمة  اجلي�ش  قائد 

للعامل  ا  موؤّكداً املخاطر،  وجه  يف  اجلي�ش  يقف  لبنان،  من  الإرهاب 

باأعلى  كه  ومت�صّ امل�صوؤوليات  حتّمل  على  اللبناين  اجلندي  قدرة 

اخلطوة  ي�صّكل  اليوم،  تخّرجكم  اإّن  والن�صباط.  املناقبية  درجات 

هذه  �صتغادرون  قريب  وعّما  الع�صكرية،  حياتكم  م�صار  يف  الأوىل 

م�صاحة  امتداد  على  املنت�صرة  اجلي�ش  بوحدات  لتلتحقوا  الثكنة 

والت�صحية  ال�صرف  م�صرية  رفاقكم  جانب  اإىل  لتتابعوا  البالد، 

والوفاء«.

... ويف ثكنة غ�صان رّمان - رومية

... ويف ثكنة 

غ�صان رّمان - رومية
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قائد اجلي�ش،  العماد  نهرا ممّثالاً  الركن جان  العميد  املجوقل  الفوج  قائد  تراأ�ش 

احتفالاً مماثالاً ح�صره عدد من ال�صباط وذوي املتخّرجني.

اإكليل  وو�صع  اللبناين،  الوطني  الن�صيد  عزف  وبعد 

والوقوف  لل�صهداء  التذكاري  الن�صب  اأم��ام  الزهر  من 

العميد  األقى  الطاهرة،  لأرواحهم  اإجاللاً  دقيقة �صمت 

الركن نهرا كلمة توّجه فيها اإىل املتخّرجني بالقول: 

اأن  يجب  التي  وال�صرعية  احلق  هي  بندقّيتكم  »اإّن 

ويف  بالبالد،  املحدقة  الأخطار  ا جتاه  دائماً ُم�صّوبة  تبقى 

ا بالوطن عند  مقّدمها، العدو الإ�صرائيلي الذي يرتّب�ش �صرًّ

احلدود اجلنوبية، ويوا�صل تهديداته ل�صيادة لبنان، والعدو 

الآخر، اأي الإرهاب الذي دحره اجلي�ش يف عملية »فجر 

وا�صتئ�صالها  النائمة  خالياه  ر�صد  يف  وي�صتمّر  اجلرود«، 

اأينما ُوجدت«.

... ويف ثكنة داين 

حرب يف غو�صطا

يف مديرية التاأليل، مّت ت�صليم �صهادات لعنا�صر من املديرية ومن اللواء اللوج�صتي تابعوا دورة تدريبية على 

برنامج Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ERP، وذلك خالل احتفال ح�صره مدير التاأليل العميد 

ق الهبة املقدمة من الحتاد الأوروبي، واملدّربون وعدد  الركن اإدمون حاكمه، واجلرنال اآلن بلليغريني من�صّ

من �صباط املديرية.

... ومديرية 

التاأليل



ا يعّلم تلميذه  ميّثل �صعار املعهد مدّرباً

الرماية )اأوىل اخلطوات والعلوم يف  اأ�صول 

احلياة الع�صكرية(، و�صنبلَتني ترمزان اإىل 

د بالفعل  البذل والعطاء. هذا ال�صعار يج�صّ

مهّمات املعهد الذي ُيعنى، كما ي�صرح 

مهّنا،  مارون  الركن  العميد  قائده  لنا 

والع�صكريني  اجلدد  املتطّوعني  باإعداد 

يف اخلدمة ب�صفة رتباء واأفراد يف خمتلف 

وفق  تدريبهم  وي��ت��وىّل  الخت�صا�صات، 

توجيهات التعليم وبناءاً على مذكرات 

يتوىّل  وه��و  اجلي�ش.  قيادة  عن  �صادرة 

خمتلف  من  الع�صكريني  اإع��داد  ا  اأي�صاً

ال��ق��وى الأم��ن��ي��ة ل���ص��ت��ي��ع��اب م��ب��ادئ 

وا�صتعمال  وتطبيقها  احلديثة  احل��رب 

و�صائلها املتطّورة. كذلك، ينّفذ املعهد 

والتن�صئة  وامل�صرتكة  الأ�صا�صّية  التن�صئة 

واجلنود  الرتباء  للتالمذة  التكميلّية 

الأغرار، اإىل دورات ال�صوق املختلفة. العميد الركن مارون مهّنا

حتقيق 

اإعداد: ندين البلعة خرياللهع�سكري

العدد 54400

معهد التعليم:

للُعلى للِعْلم للوطن

يتّم  خ�صراء،  مب�صاحات  واملحاط  �صغرية  بقرية  الأ�صبه  التدريبي،  التعليمي  ال�صرح  هذا  يف 

اإعدادهم  وبالتايل  وع�صكرًيا،  وثقافًيا  وفكرًيا  وج�صدًيا  معنوًيا  وتاأهيلهم  والأفراد،  الرتباء  تن�صئة 

لتنفيذ املهّمات املوكلة اإليهم. اإنه معهد التعليم، الذي ي�صعى ب�صورة م�صتدامة اإىل تطوير مهارات 

املتدّربني، وكفاءاتهم التقنّية والتكتّية والقيادّية مبا يلّبي حاجات قطع اجلي�ص ووحداته. »اجلي�ص« 

زارت املعهد الذي ي�صهد ور�ص عمل وتطوير وا�صعة على خمتلف امل�صتويات، وجالت يف مدار�صه 

التي عرفت يف الآونة الأخرية نقلًة نوعّية على �صعيَدي اللوج�صتّية واملناهج.



اأج��ه��زة  امل��ه��ّم��ات على  ت��ت��وّزع ه��ذه 

الرتباء، مدر�صة  املعهد املختلفة: مدر�صة 

الخت�صا�ش  مدار�ش  جمموعة  امل�صاة، 

)املدفعية،  واملدافعة  اللوج�صتية  ولفيف 

امل��������درع��������ات، 

ال��ن��ق��ل، الإ����ص���ارة 

والهند�صة(.

خّطة تطوير 

�صاملة

مواكبة  بهدف 

ال��ت��ط��ّور، اأع���ّدت 

قيادة املعهد خّطة 

ت���ط���وي���ر ت�����ص��م��ل 

كّلها  امل��ج��الت 

تدريب،  )تعليم، 

من�صاآت،  م��ب��اٍن، 

تنظيم  اإدارة، 

ول��وج�����ص��ت��ي��ة(. 

اإىل  تطمح اخلّطة 

باملتدّربني  الرتقاء 

املعهد  مدار�ش  يف 

ى  م�������ص���ت���واً اإىل 

واملهارات  يتنا�صب 

والكفاءات املطلوبة يف اجلي�ش.

ت��ل��ح��ظ ه����ذه اخل���ّط���ة ت���ع���دي���الاً يف 

وتت�صّمن:  والت�صميات،  الهيكلّية 

ي�صّم  اأمن��وذج��ي  ريا�صي  جمّمع  اإن�صاء 

بالأ�صلحة  للرماية  مقف�الاً  حق�الاً 

ا  ملعباً ا،  اأوملبياً �صباحة  حو�ش  اخلفيفة، 

مع  ال�صتعمالت  متعّدد  مقفالاً  ا  ريا�صياً

مدّرجات وم�صمار وغرف تبديل مالب�ش، 

وكافيترييا.  كاملة  �صّحية  ووح��دة 

الك�صف  الهند�صة  مديرّية  َفت  ُكلِّ وقد 

واإعداد  املجّمع  هذا  اإن�صاء  مكان  على 

الدرا�صات الهند�صّية الفنّية الالزمة له.

كذلك، تت�صّمن اخلطة اإن�صاء مطبخ 

حديث بقدرة ا�صتيعابّية تتخّطى 10 اآلف 

وغرف  خم��ازن  ي�صمل  اأن  على   ، متغذٍّ

ع�صرّية  و�صالت  متطّورة  ومعّدات  تربيد 

املعهد،  يف  للمتدّربني  الطعام  لتقدمي 

املدرعات  مدر�صَتي  تفعيل  اإىل  بالإ�صافة 

واملدفعية، واأمور اأخرى.

التي  امل�����ص��اري��ع  م��ن  ع��دد  تنفيذ  مّت 

تطوير  م��ث��ل  اخل��ط��ة،  ه���ذه  ت�صملها 

مناهج التدريب املعتمدة يف الدورات التي 

اإن�صاء  ي��ن��ّف��ذه��ا، 

تفتي�ش  غ���رف���ة 

جمّهزة  اإلكرتوين 

املعدات  ب��اأح��دث 

ع���ل���ى امل���دخ���ل 

للمعهد،  الرئي�صي 

وم�������ص���ّب���ه رم���ي 

لالأ�صلحة اخلفيفة 

���ط���ة،  وامل���ت���و����صّ

اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 

ت���ع���ه���د ال��ب��ن��ى 
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خمتربات  وتطوير  و�صيانتها،  التحتية 

اللغات واملعلوماتّية وجتهيزها باأحدث 

فرق  م��ع  بالتعاون  التدريب  م��ع��ّدات 

تدريب اأجنبّية.

مدر�صة الرتباء: التكنولوجيا لتطوير 

التعليم

الرتيب هو ع�صب اجلي�ش و�صلة الو�صل 

الرتباء  ويف مدر�صة  والأفراد،  ال�صباط  بني 

دوره  ملمار�صة  اإع����داده  ي��ت��ّم 

العميد  املدر�صة  قائد  احليوي. 

ال��رك��ن ع��ب��دال��ل��ه ح���وراين 

التي  مهّماتها  على  يطلعنا 

الأ�صا�صي  التدريب  ت�صمل: 

ق��وى  ال��رت��ب��اء يف  ل��ت��الم��ذة 

التدريب  واجل��ّو،  والبحر  ال��رّب 

الرتباء  لتالمذة  التكميلي 

لإمرة  وتاأهيلهم  الرب  قوى  يف 

ال��رت��ب��اء  تن�ِصئة  ح�����ص��رية، 

الخت�صا�صّيني  وال��ت��الم��ذة 

متمّرنني  كرتباء  امُلعّينني 

وتدريبهم، تاأهيل رتباء لتوّل 

قطعهم،  يف  معّينة  وظائف 

الأم��ن،  حفظ  عمليات  يف  امل�صاهمة 

واملتدّرجي�ن  املدر�ص�ة  م��الك  حت�صي�ر 

عمالنيّ�ة  مب��ه��ّم��ات  للقيام  فيه�ا 

وتنفيذ  ا�صتثنائّية،  حالت  يف  خ�ارجها 

اأي دورة تقّررها قيادة اجلي�ش.

تدريب  يف  املعتمدة  املناهج  ت��رّك��ز 

اإك�صابهم  ع��ل��ى  ال��رت��ب��اء  ال��ت��الم��ذة 

القدرات واملهارات واملعارف التي تخّولهم 

وف�صالاً  اأف�صل وجه.  اأداء مهّماتهم على 

عن العلوم الع�صكرية والتن�صئة البدنّية 

املعلوماتّية  يف  ا  درو�صاً يتابعون  والوطنّية، 

وحما�صرات  وال��ري��ا���ص��ّي��ات...  واللغات 

تثقيفّية. يف نهاية ال�صنة الثالثة ي�صبح 

امل��ت��دّرب��ون ق��ادري��ن على ت��وّل الإم��رة 

اإىل  بالإ�صافة  قتالّية،  مهّمات  وتنفيذ 

الوظائف الإدارّية.

توظيف  اإىل  امل��در���ص��ة  ق��ائ��د  وي�����ص��ري 

التعليم  اأ�صاليب  يف  التكنولوجيا 

حتقيق  بهدف  فيها  املّتبعة  والتدريب 

التقّدم  من  وال�صتفادة  النتائج  اأف�صل 

فقد  م�صتمّر.  ب�صكٍل  والتقني  العلمي 

على  املدّربني  لتدريب  دورة  ا�صتحدثت 

يف  احلديثة  التكنولوجيا  ا�صتخدام 

التعليم، وعلى �صعيد التجهيز مّت اإن�صاء 

قاعة معلوماتية حديثة ت�صم 36 جهاز 

حديثة   GIS وقاعة  حممول،  كمبيوتر 

حممول  كمبيوتر  جهاز   30 ا  اأي�صاً ت�صم 

التفاعلي،  للتعليم  ذك��ي  ل��وح  م��ع 

خا�ش   NET SUPPORT وب��رن��ام��ج 

التالمذة  اأجهزة  بني  املعلومات  بتبادل 

واجلهاز اخلادم واللوح الذكي. كذلك، 

وجتهيزها  حما�صرات  قاعة  حتديث  مّت 

ف�صالاً  كمبيوتر،  وجهاز  تفاعلي  بلوح 

عن جهاز LCD Projector يف �صفوف 

قاعة  يف  ذك��ي  ول��وح  كّلها،  التعليم 

اللغة  خمترب  ويف  ال�صباط  حما�صرات 

مبنى  ترميم  مّت  كما  الإنكليزية. 

قيادة املدر�صة، ومكاتب روؤ�صاء الأق�صام، 

ومكاتب مدربي ال�صنوات، وف�صل غرف 

وغ��رف  وحّماماتهم  التالمذة  منامة 

الثالث، بعد  التدريب  الطعام يف �صنوات 

بو�صع  �صمح  مّما  وجتهيزها،  �صيانتها 

حق الإمرة مو�صع التنفيذ.

العدد 56400

حتقيق 

ع�سكري

العميد الركن عبدالله حوراين
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اإىل  اأ���ص��ي��ف  ال��ت��دري��ب،  �صعيد  على 

ال���دورات،  م��ن  ع��دد  الأ�صا�صي  املنهاج 

م�صاة  ح�����ص��رية  اآم���ر  دورة  بينها  م��ن 

الأمريكيني  املدّربني  من  فريق  باإ�صراف 

والربيطانيني ومدّربني من مدر�صة القوات 

عمل  بتنمية  خا�صة  ودورة  اخلا�صة، 

الفريق باإ�صراف فريق تدريب اإيطال.

حتقيق  اإىل  ال��رت��ب��اء  مدر�صة  تطمح 

ا�صتحداث  منها:  م�صتقبلّية،  م�صاريع 

لالجتماعات،  متطّورة  حديثة  قاعة 

واإن�صاء مكتبة خا�صة باملدر�صة وحديقة 

ملحقة بها. وعلى �صعيد التدريب يجري 

ف�صيلة،  اآمر  رتيب  دورات  لتنفيذ  العمل 

ورتيب  كتيبة،  ورتيب  �صرية،  ورتيب 

فوج، ورتيب لواء، ورتيب مدّرب )بالتعاون 

مّت  وق��د  اخلا�صة(.  القوات  مدر�صة  مع 

اإعداد املناهج اخلا�صة بهذه الدورات.

مدر�صة امل�صاة: بداية امل�صرية

ا  من هنا ينطلق املتطّوع املدين موّدعاً

احلياة املدنّية... ففي هذه املدر�صة يتابع 

التدريب الأ�صا�صي ليدخل معرتك احلياة 

نلتقي  امل�صاة  مدر�صة  يف  الع�صكرية. 

نعوم  اأب��و  فريد  الركن  العقيد  قائدها 

التن�صئة  بالآتي:  مهّماتها  يخت�صر  الذي 

املتمّرنني  للجنود  امل�صرتكة  الأ�صا�صّية 

ويف  واجلّو،  والبحر  الرّب  قوى  املتطّوعني يف 

خمتلف الأجهزة الأمنية، وللع�صكريني 

القيادة  تقّرر  التي  الدرا�صة  مكاتب  يف 

تاأهيل  اإىل  بالإ�صافة  املعهد،  اإقامتها يف 



يف  الناجحني  الع�صكرّيني 

اخلدمة  نتيجة  اأو  امل��ب��اراة، 

واأول��ئ��ك  امل��م��ّي��زة،  الطويلة 

اأو  جامعية  اإج��ازة  احلائزين 

املدر�صة  عنا�صر  وتاأهيل  تعليمّية،  فنّية 

املوكلة  باملهمات  للقيام  وتدريبهم 

اإليها.

وحتى  اإن�صائها  منذ  املدر�صة  خّرجت 

وفيها  م��ت��دّرب،  األ��ف   85 ح��واىل  اليوم 

يتابعون  ا  ع�صكريًّ  923 ح��واىل  ا  حالياً

دورات خمتلفة. على �صعيد اآخر، �صملت 

قيادة  اعتمدتها  التي  التطوير  خطة 

معهد التعليم، مدر�صة امل�صاة مبن�صاآتها 

اأع��م��ال  ع��ن  فف�صالاً  وجت��ه��ي��زات��ه��ا. 

قاعة  ا�صتحداث  مّت  والتنظيم،  الرتميم 

وقاعَتي  الإجن���از(،  )قيد  للمحا�صرات 

م�صبقة  من�صاآت  واأ���ص��ي��َف��ت  تعليم، 

التجهيزات،  يخ�ّش  ما  يف  اأّما  ال�صنع... 

 ،LCD فقد مّت و�صع اأربع �صا�صات عر�ش

 Desktop كمبيوتر  اأجهزة  وخم�صة 

�صبكة  وتركيب   ،Laptop واث��ن��ني 

�صوتية داخل املبنى وخارجه.

جمموعة مدار�ص 

الخت�صا�ص

ُي���ع���رب ق���ائ���د جم��م��وع��ة 

العميد  الخت�صا�ش  مدار�ش 

هذه  بتفعيل  اأم��ل��ه  ع��ن  اأم���ني،  علي 

لتطوير  املو�صوعة  اخلّطة  وفق  املدار�ش 

بني  من  اأّنه  يو�صح  وهو  التعليم.  معهد 

العدد 58400

حتقيق 

ع�سكري

العميد علي اأمني العقيد الركن فريد اأبو نعوم 



املدار�ش التي تت�صّمنها هيكلّية املعهد 

الإ�صارة  الهند�صة،  املدرعات،  )املدفعية، 

تتوىّل  النقل.  والنقل( مّت تفعيل مدر�صة 

املتطّوعني-  اجلنود  تن�صئة  املدر�صة  هذه 

مكاتب  وعنا�صر  ال��ن��وع��ي،  الق�صم 

عن  ف�صالاً  النقل،  اخت�صا�ش  يف  الدرا�صة 

وخرباء  �صائقني  لإع��داد  ال��دورات  تنظيم 

حوادث �صري.

اللوج�صتّية واملدافعة: لفيف اخلدمات

هيكلّية  اإىل  اأ�صيف   ،2010 العام  يف 

اللوج�صتّية  لفيف  التعليم  معهد 

الذي يوؤّمن للمعهد املتطّلبات  واملدافعة 

اللوج�صتية وهي ت�صمل تاأمني اخلدمات 

بالإ�صافة  وتغذية،  و�صيانة  حرا�صة  من 

املنت�صرة  اجلي�ش  بع�ش قطع  تغذية  اإىل: 

تعّهد  ال��ه��رم��ل،  بعلبك-  ق�����ص��اء  يف 

وم�صاعفة الآليات التابعة ملعهد التعليم 

اإدارة  ال��ث��ال��ث،  الرعيل  م�صتوى  حتى 

الذي  وامل�صتو�صف  املعهد  عتاد  حركة 

املعهد  من  الع�صكريني  معاجلة  يوؤّمن 

والقطع املنت�صرة، تدريب عنا�صر اللفيف 

ان�صباطهم،  على  وال�صهر  وتن�صئتهم 

واإليها  عملهم  مراكز  من  ونقلهم 

كما  الع�صكرية.  احلافالت  بوا�صطة 

ال��رم��ي  م�صّبه  اإدارة  اللفيف  ي��وؤّم��ن 

طة، بالإ�صافة  بالأ�صلحة اخلفيفة واملتو�صّ

اإىل نادي ال�صباط وبيت اجلندي واملكتبة 

و�صناك لتقدمي الوجبات ال�صريعة.

ريا�ش  العقيد  اللفيف  قائد  ويو�صح 

العمل  يف  ع�صكرّييه  خربة  اأّن  جانَبني 

ا فاعالاً يف تنفيذ املهّمات  الإداري توؤّدي دوراً

على اأف�صل وجه.

التعليم، هذا  انتهت جولتنا يف معهد 

ال�صرح التعليمي الذي ي�صّج باحلياة على 

ا  مّت�صعاً ع�صكرّيوه  يجد  ال�صاعة،  مدار 

من الوقت للعناية باأ�صجار واأزهار زرعوها 

يف اأنحائه. اجلمال والرتتيب م�صهد يحّل 

اأينما حّل جي�صنا.
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العقيد ريا�ض جانَبني



كلمة قيادة اجلي�ص

األقى  اللبناين،  الوطني  الن�صيد  بعد 

فيها  ت��وّج��ه  كلمة  قان�صو  العميد 

بالتهنئة اإىل جميع املتبارين، وبال�صكر 

اإىل م�صوؤول اجلامعات و»جمعّية �صباب 

اأ�صهموا  الذين  الوطنية«،  نحو  لبنان 

اآمالاً  امل�صابقة،  هذه  اإجن��اح  يف  بدورهم 

املزيد من امل�صاركة يف ال�صنوات املقبلة. 

يف  ال�صنوي  لقاوؤنا  »يتجدد  قاله:  ومّم��ا 

م�صابقة  نتائج  ع��ن  الإع���الن  حفل 

عيدي  وحِي  من  مل�صقات  ثالثة  اأف�صل 

هو   .2018 للعام  وال�صتقالل  اجلي�ش 

الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  بتقدير  مفعم  لقاء 

وا�صتقراره  لبنان  اأم��ن  على  ال�صاهرة 

يف  بكم  و�صهالاً  فاأهالاً  اأهله.  وراح��ة 

وعائلتكم  بيتكم  يف  اجلي�ش،  ربوع 

الوطنية الكربى«.

اإىل  ُتبادرون  اليوم  اأنتم  »ها  واأ�صاف: 

جوائز

العدد 60400

جوائز للفائزين يف م�صابقة مل�صق اجلي�ص للعام 2018

فّني  ر�صم  اأف�صل  م�صابقة  التوجيه  مديرية  نّظمت  عون،  جوزاف  العماد  اجلي�ص  قائد  برعاية 

)بو�صرت( من وحي عيدي اجلي�ص وال�صتقالل للعام 2018، وذلك بالتعاون مع اجلامعات اللبنانية 

وقد  اجلامعات،  طاّلب  من  العديد  امل�صابقة  يف  �صارك  الوطنية«.  نحو  لبنان  �صباب  و»جمعّية 

اختارت اللجنة املنّظمة بنتيجتها اأف�صل ثالثة مل�صقات.

– املنارة،  الع�صكري املركزي  النادي  اأُقيم يف  الفائزين خالل احتفال  اإىل  وجرى ت�صليم اجلوائز 

يف ح�صور مدير التوجيه العميد الركن علي قان�صو ممّثاًل العماد قائد اجلي�ص، وعدد من ال�صباط، 

ومندوبني من اجلامعة اللبنانية واجلامعات اخلا�صة، و»جمعية �صباب لبنان نحو الوطنية«.



اجلي�ش  ع��ي��دي  م��ع��اين  ع��ن  التعبري 

وال��ر���ص��وم  بالكلمات  وال���ص��ت��ق��الل، 

كم  والألوان. وقد اأّكدمت من خالل فنِّ

واأبديتم  املوؤ�ص�صة،  لهذه  اإخال�صكم 

واحلب  والعتزاز  الفخر  م�صاعر  اأعمق 

الفّنية  اأعمالكم  جاءت  اأن  بعد  لها، 

لهذا العام على م�صتوىاً عاٍل من الإبداع 

واحلرفية والدقة يف التعبري.

ا�صتذكار  من  بّد  ل  الإط��ار،  هذا  ويف 

اللجنة  تبذلها  التي  امل�صكورة  اجلهود 

املنظمة للم�صابقة، كي ت�صجع �صبابنا 

على مزيد من العطاء، واإننا ناأمل تو�صيع 

اإىل  اإ�صافة  لي�صمل،  امل�صاركة  نطاق 

والأدبي.  العلمي  الإنتاج  الفّني،  الإنتاج 

بالطاقات  ينب�ش  اللبناين  فال�صباب 

كموؤ�ص�صة  بها  نفتخر  التي  والقدرات 

اإبرازها  اإىل  ا  دائماً ون�صعى  ع�صكرية، 

وال�صتفادة منها«...

اجلوائز

الفائزين  اأ�صماء  قان�صو  العميد  اأعلن 

و�صّلمهم  الأوىل،  ال��ث��الث  ب��امل��رات��ب 

اجلوائز، وهم:

مرعب  �صيمون  ر�صا  الوىل:  املرتبة   -

الفنون  كّلية  اللبنانية  )اجل��ام��ع��ة 

اجلميلة والعمارة- الفرع الثاين(. 

- املرتبة الثانية: فرح ب�صنق )اجلامعة 

اجلميلة  ال��ف��ن��ون  كلية  اللبنانية 

والعمارة- الفرع الرابع(.

- املرتبة الثالثة: اأنطوين فهد )اجلامعة 

اجلميلة  ال��ف��ن��ون  كلية  اللبنانية 

والعمارة- الفرع الثاين(. 

نخب  اجل��م��ي��ع  ���ص��رب  اخل���ت���ام  ويف 

املنا�صبة.
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هي تعرف كل زاوية من زوايا املجّمع 

لذا  الثاين،  منزلها  وتعتربه  الع�صكري 

يف  اخلا�صة  مل�صتها  اإ�صفاء  على  حتر�ش 

خمتلف اأنحائه. املحافظة على النظافة 

هذا  ب��رّواد  تليق  التي  الرفاهية  وتوفري 

املرفق، تقعان يف مقّدم لئحة اأولوياتها، 

طموحة،  »اأن��ا  روك�ش:  العقيد  وتقول 

ا  �صابطاً بكوين  واأفتخر  عملي  اأح��ب 

بجهٍد  و�صاأعمل  اللبناين،  اجلي�ش  يف 

لأكون على قدر الثقة التي ُمِنحت ل«.

نكمل امل�صرية

ن�صاألها: ت�صّلمت 

اجلديد  مركزك 

مو�صم  ب��داي��ة  م��ع 

ال�������ص���ي���ف، وه���و 

م��و���ص��م ال����ذروة يف 

فكيف  املجّمع، 

����ص���ارت الأم�����ور؟ 

»بحكم  فتقول: 

ك�صابٍط  عملي 

كنت  �صابق،  وقت  يف  للمجّمع  اإداري 

ع��ام،  ب�صكٍل  و�صعه  م��ن  بّينة  على 

لذلك �صارت الأمور ب�صكل جيد«.

من  م�صرية  نكمل  »نحن  وت�صيف: 

�صبقنا، وامل�صاريع التي نّفذت والتي �صوف 

وت�صافر  تعاون  نتيجة  هي  ا  لحقاً تنّفذ 

جهود عدة �صباط توالوا على هذا املركز، 

وعملوا كلٌّ على طريقته على تطويره. 

�صغرية  ب��خ��ط��وات  ب���داأت  جهتي  م��ن 

اأن  وطموحي  �صرورية،  كانت  لكّنها 

مرافق 

اإعداد: با�صكال معّو�ص بومارونوخدمات

العدد 62400

اأواخر العام 2008، ت�صّلمت العقيد �صوزان روك�ص ق�صم الإدارة والأموال يف املجّمع الع�صكري _ 

ت�صّلمت  وقد  الآن  اأما  وخدماته.  من�صاآته  تطّور  �صهدت  املا�صية  الع�صر  ال�صنوات  وخالل  جونيه، 

رئا�صة املجّمع، فهي عازمة على اإ�صافة جهودها اإىل جهود من �صبقوها...

املجّمع الع�صكري اإىل مزيد من الرفاهية واملفاجاآت ال�صارة...



ل اإىل تقدمي الأف�صل«. نتو�صّ

عنها  حتّدثت  التي  اخلطوات  بني  من 

مبزيد  العمل  طاقم  رفد  روك�ش  العقيد 

وهي  اخلدمات.  وحت�صني  العنا�صر،  من 

الأدوات  ت�صتهدف  »نف�صة«  اإىل  ت�صري 

الأ�صا�صي  املطعم  ومفرو�صات  املطبخية 

التجهيزات  اإىل  اإ�صافة  الطعام.  وقائمة 

ال�صناك.  ومطاعم  بامل�صبح،  اخلا�صة 

ا يف حت�صني  ا كبرياً ح: »قطعنا �صوطاً وتو�صّ

خدمات الأق�صام كلها، و75 باملئة من 

منجزة  �صتكون  ال�صغرية«  »امل�صاريع 

مع حلول كانون الأول املقبل، لننطلق 

بعدها يف م�صاريع اأخرى و�صولاً اإىل اأف�صل 

م�صتوى من اخلدمات.

مدخل  تغيري  نعتزم  ال�صياق،  هذا  يف 

ونعمل  فخامة،  اأك��ر  وجعله  املجّمع 

على تو�صيع مواقف ال�صيارات لزيادة عدد 

الدرا�صة(.  طور  يف  )م�صروع  ا�صتيعابها 

ل�صتكمال  خ��ط��ة  ه��ن��اك  ك��ذل��ك 

جتديد  بعد  الن�صائي  ال�صالون  تو�صيع 

ال�صالون الرجال، واإ�صافة زاوية للتجميل، 

وتغيري مفرو�صات الغرف والأ�صّرة وال�صتائر 

املال�صق  الراحة«  »بيت  يف  واملكّيفات 

للمجّمع والذي ُي�صتخدم كفندق �صغري، 

ف�صالاً عن حت�صني نوعية الطعام وجتديد 

عديد العاملني وزيادته وف�صله عن خدمة 

املجّمع«.

ن�صاطات ال�صيف

�صِهدها  التي  بالن�صاطات  يتعّلق  ما  يف 

تتحّدث  املا�صي،  ال�صيف  خالل  املجّمع 

�ش  املخ�صّ  Open Day ال�  عن  رئي�صته 

ا�صتمتعوا  وال��ذي  وعائالتهم،  لل�صباط 

اأج��واء  يف  ترفيهي  ريا�صٍي  بيوٍم  خالله 

املو�صيقية  العرو�ش  رافقتها  عائلية 

مو�صيقى اجلي�ش،  قّدمتها  التي  الوطنية 

من  ع��دد  اأحياها  ف��ق��رات  ع��ن  ف�صالاً 

والعرو�ش  املائية  والأل��ع��اب  امل��ط��رب��ني، 

والهدايا.

ال�����ص��ه��رات ك��ان��ت ك��ث��رية واأب��رزه��ا 

افتتاح  منا�صبة  يف  اأُقيمت  التي  تلك 

مهرجانات جونية ال�صياحية، اإذ ا�صتمتع 

الألعاب  مب�صاهدة  املجّمع  يف  ال�صاهرون 

املميزة  باألوانه  الطعام  وبتناول  النارية 

من املطابخ العاملية و�صط اأجواٍء �صاحرة. 

وكذلك اأم�صى رّواد املجّمع �صهرة رائعة 

مع ال�Latino Dance و�صهرات اأخرى.

اأجواء العمل

توؤمن العقيد روك�ش ب�صرورة التكاتف 

اأف��راد  خمتلف  بني  والتعاون  والت�صامن 

فريق العمل لإجناح اأّي م�صروٍع جماعي، 

م��راع��اة ظروف  »اأح��ر���ش على  وت��ق��ول: 

جٍو  يف  ا  معاً ونعمل  املجّمع  يف  العاملني 

مّنا  كٌل  ويقّدم  والإلفة،  التفاهم  من 

اأف�صل ما عنده لإجناح العمل«.

يف اخلتام، تدعو العقيد روك�ش ال�صباط 

املجّمع  لزيارة  و�صيوفهم،  وعائالتهم 

اأق�صامه  توّفرها  التي  بالرفاهية  والتمّتع 

لتلّقي  جاهزة  اأّنها  موؤّكدة  املختلفة، 

مالحظاتهم وطلباتهم لتح�صني نوعية 

من  بالعديد  ال��زّوار  تِعد  وهي  اخلدمات. 

املفاجاآت ال�صاّرة يف ربوع املجّمع.
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مبادرة

العدد 64400

مهمة ا�صتثنائية

اأقلعت  اأيلول املا�صي  يوم ال�صابع ع�صر من 

رحلة  يف  اجلوية  ب��ريوت  قاعدة  من  طوافة 

اليوم  ذلك  يف  املهمة  تكن  مل  ا�صتثنائية. 

التي  املهمات  م��ن  حتى  اأو  ع�صكرية، 

كاإخماد  ا  غالباً اجلي�ش  طوافات  تنّفذها 

حريق، اأو ر�ش مبيدات ملكافحة اآفة ت�صرب 

ا اأو مزروعات... كانت املهمة تق�صي  حرجاً

بتحقيق حلم وتخفيف حزن يعانيه اأطفال 

�صاءت احلياة اأن حترمهم نعمة القدرة على 

ال�صري واحلركة مثل اأقرانهم.

ال�صمور  مبر�ش  م�صابون  الأطفال  ه��وؤلء 

مقاعد  على  يتنقلون  والع�صبي،  الع�صلي 

فر�ش  لهم  تتاح  اأن  دون  م��ن  متحركة 

والت�صلية ب�صبب عدم توافر  كبرية للرتفيه 

اأماكن جمّهزة مبا يالئم حاجاتهم.

الع�صلي  ال�صمور  ملر�صى  اللبنانية  اجلمعية 

والع�صبي التي تعمل على م�صاعدة امل�صابني 

واأح��الم  اأمنيات  اإىل  اأ�صغت  املر�ش،  بهذا 

بينها:  ومن  تتحقق،  اأن  ا  يوماً يعتقدوا  مل 

يف  مناطق  وم�صاهدة  الأع��ال  يف  التحليق 

لبنان مل ُيتح لهم م�صاهدتها ب�صبب �صعوبة 

قائد  اإىل  ا  طلباً اجلمعية  رفعت  اأو�صاعهم. 

اجلي�ش متمّنية تخ�صي�ش رحلة جوية لعدد 

من اأطفالها، فكان لهم ما اأرادوا.

على  اجل��وي��ة  ب��ريوت  ق��اع��دة  اإىل  ح�صروا 

م��ق��اع��ده��م امل��ت��ح��رك��ة. وم���ن ه��ن��اك 

وزنودهم  الع�صكريني  ابت�صامات  حملتهم 

من  خاللها  ت��زودوا  رحلة  يف  الطوافة  اإىل 

يف  والأمل  املر�ش  به  يواجهون  ما  البهجة 

اآمالاً  اآتية. رحلة رمبا توّلد يف نفو�صهم  اأيام 

ا اأخرى... واأحالماً

اأما  ا،  �صكراً وقالت  حكت  �صحكاتهم 

يف  نحن  ف���رّدت:  الع�صكريني  ابت�صامات 

ا. اخلدمة دائماً

التحرير
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��ا  اح��رتافاً امل�صرقة  م�صريتها  اجلي�ش  مو�صيقى  تتابع 

كانت  طاملا  والتي  اجلي�ش  يف  العريقة  القطعة  ا.  ون�صاطاً

املدين،  واملجتمع  الع�صكري  املجتمع  للتوا�صل بني  ا  ج�صراً

اللبنانيني  اإىل  الفرح  حاملة  ال�صيف  هذا  خالل  جتولت 

فاإىل  واأعيادهم.  مهرجاناتهم  اإياهم  م�صاركتها  عرب 

اأح�ي�ت  الع�ص�ك�ري�ة،  والحتف�الت  الر�ص�مي�ة،  املهم�ات 

من  كثرية.  ومنا�صبات  مهرجانات  اجلي�ش  مو�صيقى 

ب�����ص��ري  اإىل  ب��ع��ل��ب��ك 

وال�ق�ل�ي�ع�ة  وك�فرذب�يان 

و����ص���ي���دا وب��������ريوت...

يف  ا  ع��زي��زاً ا  �صيفاً ح��ّل��ت 

ال��ق��ل��وب وال�����ص��اح��ات. 

معزوفاتها  اأنغام  وعلى 

والع�صكرية  ال��وط��ن��ي��ة 

الرق�ش  حلقات  عقدت 

وال���دب���ك���ة، وك��ان��ت 

ا من  لقاءات اأ�صفت مزيداً

احلرارة على العالقة بني اللبنانيني وجي�صهم.

ال�صواء  على  وامل��واط��ن��ني  الخت�صا�ش  اأه��ل  تقدير  اإّن 

يف  املتوا�صلة  للجهود  طبيعية  نتيجة  اجلي�ش،  ملو�صيقى 

واإىل  تتوقف،  ل  عملية  العازفني  مهارات  فتعزيز  الفوج. 

من  عدد  يلتحق  بانتظام،  الفوج  يقيمها  التي  ال��دورات 

كفاءتهم  في�صقلون  اخل��ارج،  يف  ب��دورات  ع�صكرييه 

وينقلون معرفتهم اإىل رفاقهم.

اجل���ي�������ش  ب�����ني  اإّن 

���ا  وامل��و���ص��ي��ق��ى ارت���ب���اطاً

��ا. م��ن دون��ه��ا ل  ع�����ص��وياً

يكتمل وقار احتفال، ول 

تهدر خطوات الرجال، ول 

ومن  عزائمهم.  ت�صحذ 

يف  البهجة  حتّل  ل  دونها 

قلوب اأو �صاحات...

التحرير

حمطة

العدد 66400

�سيف مو�سيقى اجلي�ض: مواعيد كثرية للفرح





�أح����ي����ت ب��ل��دة 

�لذكرى  مغدو�شة 

ال�شت�شهاد  �لثالثة 

د�ين  �جل�����ن�����دي 

�جل����ام����و�����س، يف 

ق����د������س �أُق����ي����م 

م��ن��زل  ب���اح���ة  يف 

بلدة  يف  �ل�شهيد 

تر�أ�شه  مغدو�شة، 

�الأبو�ن �شادي دندن 

وف���ادي ج��ّب��ور، يف 

ح�شور �لعقيد �إيلي �لبي�شري ممّثلاً قائد 

و�مل�شت�شار  عون،  جوز�ف  �لعماد  �جلي�س 

�لعام الأمن �لدولة �لقا�شي ندمي �لنا�شف، 

�حلايك،  و���ش��ام  مرجعيون  وقائمقام 

و�ملون�شنيور �شعيد �شعيد ممّثلاً مطر�نية 

�شيد� �ملارونية، وعائلة �ل�شهيد وعدد من 

�أبناء �لبلدة.

�لبي�شري  �لعقيد  و�شع  �لقّد��س،  بعد 

من  �إكليلاً  �جلي�س  قائد  �لعماد  با�شم 

�لزهر على �شريح �جلندي �ل�شهيد، كما 

عربون  �ل�شهيد  عائلة  من  ا  درعاً ت�شّلم 

�شكر وتقدير.

اإعداد: نينا عقل خليل

ذكراهم  

خالدة

�لعدد 68400

ن�شب تذكاري با�شم النقيب ال�شهيد 

�شيمون �شاهني يف ثكنة �شدرا

ه�شام  �لطّيار  �لركن  �لعميد  �ل�شمال  منطقة  قائد  �أز�ح 

عن  �ل�شتار  عون  جوز�ف  �لعماد  �جلي�س  قائد  ممّثلاً  ذبيان 

يف  �شاهني،  �ش�يمون  �ل�شه�يد  �لنقيب  با�شم  تذكاري  ن�شب 

�الأول- ثكنة �شدر�، وذلك يف ح�شور  �لرّبية  قيادة فوج �حلدود 

عدد من �ل�شباط وعائلة �لنقيب �ل�شهيد.

تخّللت �الحتفال كلمة للعميد �لركن ذبيان قال فيها: 

نفتتح  �إذ  �شعيدين،  على  بالغة  �أهمّية  يكت�شب  لقاءنا  �إّن 

�لتطّور  �شياق  �شمن  �الأول  �لرّبية  �حل��دود  فوج  قيادة  مبنى 

�ملتو��شل �ّلذي يحّققه �جلي�س يف خمتلف �لوحد�ت، ون�شتذكر 

�ّلذي  �شاهني  �شيمون  �ل�شهيد  �لنقيب  �خلالدين  �أبطالنا  �أحد 

ا يف نفو�شنا ويف ذ�كرة جنودنا  �ُشّمي �ملبنى با�شمه، ليبقى حيًّ

ُحماة �حلدود.

�الأفو�ج  و�لع�شكريني يف  �ل�شباط  باأّن  �إّننا على ثقة  و�أ�شاف: 

�حلدودية هم �أهٌل مب�شوؤولية �لدفاع عن هذه �حلدود و�لت�شّدي 

الأي خمّطط �إرهابي �أو عملية ت�شّلل.

الذكرى الثالثة ال�شت�شهاد اجلندي داين اجلامو�س



�أمام كني�شة  �لتجمع  �الحتفال  �شبق 

و�النطلق يف جولة  �لقاع،   - �ليا�س  مار 

�جلرود  �إىل  و�ملدنية  �لع�شكرية  باالآليات 

�ملحررة.

ع��ل��ى �إح����دى �ل��ت��لل �مل�����ش��رف��ة على 

يف  �الأ�شجار  من  ع��دد  زرع  مّت  �لبلدة، 

»غابة  الإقامة  �لبلدية  خ�ش�شتها  �أر���سٍ 

�مل�شاركون  ت��وّج��ه  ث��ّم  �جل���رود«.  فجر 

عليها  �شيقام  �لتي  �ل�شمرمر  قمة  �إىل 

متحف لتخليد ت�شحيات �لع�شكريني. 

�حل��دود  ل��ف��وج  �مل�شتحدث  �مل��رك��ز  ويف 

كانت  �ل�شّبة  قرنة  على  �لثاين  �لربية 

�لقاع  بلدية  لرئي�س  كلمة 

�أّن��ه  �عترب  �ل��ذي  مطر  ب�شري 

كّل  »يف  يكون  �أن  يجب 

حكاية  �الأر����س  على  �شرب 

ومعلم يخربك عن بطوالت 

�لبلدية  �أّن  ا  معلناً �جلي�س«، 

تذكاري  ن�شب  �إقامة  تنوي 

ل�شهد�ء »فجر �جلرود«.

��ا  درعاً مطر  ق���ّدم  ب��ع��ده��ا، 

ا ملمثل قائد �جلي�س  تكرميياً

�لعقيد بطر�س وملمثلي و�شائل 

يف  �شاركو�  �لذين  �الإع���لم 

و�نتهى  �لعملية،  تغطية 

�للقاء بغد�ء.

اإعداد: روجينا خليل ال�شختورة

اجلي�ش 

القاع حتيي الذكرى ال�شنوية واملجتمع

االأوىل لعملية »فجر اجلرود« اجلرود«،  »فجر  لعملية  االأوىل  ال�شنوية  الذكرى  القاع  بلدية  اأحيت 

بالتعاون مع جمعيات اأهلية يف البلدة وبالتن�شيق مع فوج احلدود الربية 

الثاين، وذلك يف ح�شور العقيد بيار بطر�س ممثلاً العماد قائد اجلي�س، وعدد 

من �شباط اجلي�س واالأمن الداخلي، اإىل روؤ�شاء بلديات وخماتري وذوي الع�شكريني ال�شهداء.
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�لركن  �لعميد  �جلي�س  قيادة  نعت 

�ملتقاعد نبيل �أبو خالد �لذي ُتويّف بتاريخ 

.2018/9/12

 – �لقّبة  يف   1956/2/12 مو�ليد  من   -

طر�بل�س.

تلميذ  ب�شفة  �جلي�س  يف  ت��ط��ّوع   -

�شابط بتاريخ 1978/6/12.

ب��ت��اري��خ  م����لزم  رت��ب��ة  �إىل  ُرّق����ي   -

1980/8/1، وتدّرج يف �لرتقية حتى رتبة 

� من 2007/1/1. عميد ركن �عتباراً

- حائز:

• و�شام �حلرب.
• و�شام فجر �جلنوب.

• و�شام �لوحدة �لوطنية.

�للبناين  �ال�شتحقاق  و�شام   •
�لثانية  �الأوىل،  �لدرجات:  من 

و�لثالثة.

من  �ل��وط��ن��ي  �الأرز  و���ش��ام   •
رتب: فار�س، �شابط، كومندور 

و�شابط �أكرب.

�لع�شكري  �لتقدير  و�شام   •
ية. من �لدرجة �لف�شّ

• و�شام �لفخر �لع�شكري من 
�لدرجة �لف�شّية.

• و�شام مكافحة �الإرهاب.
• تهنئة قائد �جلي�س 21 مّرة.
• تهنئة قائد قطعة 9 مّر�ت.

�لد�خل  در��شية يف  دور�ت  تابع عّدة   -

ويف �خلارج.

- متاأهل وله ولد�ن.

يف �سجل 

اخللود

�لعدد 70400

العميد الركن املتقاعد نبيل اأبو خالد

نعت قيادة �جلي�س �جلندي جوزيف 

بتاريخ  ُت����ويّف  �ل���ذي  �ل�شهر  ط���اين 

.2018/8/25

تّل  يف   1996/4/12 مو�ليد  م��ن   -

عبا�س �لغربي، حمافظة عكار.

ب��ت��اري��خ  �جل��ي�����س  يف  ت���ط���ّوع   -

.2014/5/20

 - �الأول  �مل�شاة  ل���و�ء  ع���د�د  م��ن   -

�لكتيبة 12.

- حائز:

• تهنئة وزير �لد�خلية و�لبلديات.
• تنويه �لعماد قائد �جلي�س.

• تهنئة �لعماد قائد �جلي�س مّرتني.
- عازب.

اجلندي جوزيف طاين ال�شهر

اجلندي حممد جمال عويدات

 

بتاريخ  ت��ويّف  �ل��ذي  ع��وي��د�ت  جمال  حممد  �جلندي  �جلي�س  قيادة  نعت 

.2018/8/7

- من مو�ليد 1995/8/28 يف �شحيم، ق�شاء �ل�شوف، حمافظة جبل لبنان.

� من 2016/12/3. - ُمّددت خدماته يف �لفوج �ملجوقل �عتباراً

- ُنقل �إىل �خلدمة �لفعلية بتاريخ 2018/5/2.

- حائز:

• تنويه �لعماد قائد �جلي�س وتهنئته.
- عازب.
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اجلندي رونالد مي�شال ملكي

 

بتاريخ  ُت��ويّف  �ل��ذي  ملكي  مي�شال  رون��ال��د  �جلندي  �جلي�س  قيادة  نعت 

.2018/8/25

- من مو�ليد 1998/3/1 يف تل عبا�س �لغربي، حمافظة عكار.

- تطّوع يف �جلي�س بتاريخ 2017/6/21.

- من عد�د مقّر عام �جلي�س، مف�شول �إىل �ملفت�شية �لعامة.

- حائز:

• تنويه �لعماد قائد �جلي�س وتهنئته.
- عازب.

�ملمّددة  �ملجّند  �جلي�س  قيادة  نعت 

خدماته حممد حبيب �جلمال �لذي 

ُتويّف بتاريخ 2018/9/3.

�لعني  1994/12/20 يف  مو�ليد  - من 

– بعلبك.
من   � �ع��ت��ب��اراً خدماته  ُم���ّددت   -

.2014/9/1

- من عد�د فوج �لتدخل �لر�بع.

- حائز:

• تهنئة وزير �لد�خلية و�لبلديات.
• تهنئة �لعماد قائد �جلي�س مّرتني.

- عازب.

املجّند املمّددة خدماته 

حممد قا�شم رحيل

املجّند املمّددة خدماته 

 حممد حبيب اجلمال

�ملمّددة  �ملجّند  �جلي�س  قيادة  نعت 

�لذي  رحيل  قا�شم  حممد  خدماته 

ُتويّف بتاريخ 2018/9/17.

- من مو�ليد 1998/4/16 يف �شبعا – 

حا�شبيا.

من   � �ع��ت��ب��اراً خدماته  ُم���ّددت   -

.2016/11/1

- من عد�د �لفوج �مل�شاد للدروع.

- حائز :

• تهنئة �لعماد قائد �جلي�س.
- عازب.



بني  يعقد  �ت��ف��اق  �ملعاهدة 

 .
)2(

�ل���دويل �لقانون  �أ�شخا�س 

كانت  �لدولية  و�ل�شخ�شية 

�أن  �إىل  �ل���دول  على  تقت�شر 

�لدولية  �ملنظمات  ظ��ه��رت 

هذ�  �أ�شخا�س  من  و�أ�شبحت 

.
)3(

�لقانون

لكلمة معاهدة مر�دفات كثرية، مثل �تفاقية و�تفاق وعهد 

وهي  �إلخ،  وت�شوية...  وبروتوكول  و�إعلن  وعقد  ونظام  وميثاق 

جميعها تتطّلب وجود وثيقة مكتوبة - على �لرغم من �أّن 

ت�شريح ممّثل دولة ما ملزم لدولته كما جرى �لعرف �لدويل - 

لها  تكون  و�أن  �لدويل،  �لقانون  �أ�شخا�س  بني  �لوثيقة  و�نعقاد 

وتوجد نقاط م�شرتكة  �لدويل.  للقانون  نتائج قانونية تخ�شع 

�لر�بطة  �أ�شا�س  هو  �ل��ذي  �لر�شا  مثل  و�ملعاهدة  �لعقد  بني  ما 

�الآثار  ن�شبية  ومبد�أ  �ملتعاقدين،  �شريعة  �لعقد  ومبد�أ  �لقانونية، 

و�لنتائج.

�لر�شا،  ُيف�شد  �لعقد  يف  �الإك��ر�ه  �أن  �الختلف،  �أوج��ه  ومن 

ا قبل ميثاق  �ملعاهدة فقد كان م�شروعاً �أّما يف  �لعقد،  وُيبطل 

 .
)4(

) �الأمم �ملتحدة )معاهد�ت �ل�شلح مثلاً

�ل�شارعة  �أ�شا�شيني:�ملعاهد�ت  نوعني  �إىل  �ملعاهد�ت  تق�شم 

�أي  مثل  �ملعاهدة  وت��ربم  �لتعاقدية.  و�ملعاهد�ت  �مل�شّرعة  �أو 

�لتحرير،  �ملفاو�شات،  مبر�حل:  ميّر  �الإبر�م  وهذ�  دويل،  �تفاق 

�ل�ت�شدي��ق، فال�ت��ش�ج�ي��ل 

�لت�شجيل  ويلي  و�لن�شر. 

�الأط������ر�ف يف  �ل�����دول  يف 

يف  ت�شجيلها  �مل��ع��اه��دة، 

�ملتحدة. وال بد من  �الأمم 

�لتعاقد وهي:  �شروط  تو�فر 

�الأهلية، �لر�شا، م�شروعية 

مو�شوع �لتعاقد، و�لتو�فق 

�لر�هنة  �اللتز�مات  بني 

.
)5(

و�ل�شابقة

تنفيذ املعاهدات

�مل��ع��اه��دة  تنفيذ  ي��ب��د�أ 

تاريخ  من  ع��ادة  �لدولية 

عنه  �ملن�شو�س  �لتنفيذ 

هذ�  ُيذَكر  مل  و�إذ�  فيها، 

�الإ�شارة  ترد  مل  �أو  �لتاريخ 

يعترَب  �مل��ع��اه��دة  يف  �إل��ي��ه 

�لت�شديقات،  تبادل  تاريخ 

�ملكان  يف  �إي��د�ع��ه��ا  �أو 

�لتنفيذ.  تاريخ  هو  �ملعني 

للمعاهدة  ي��ك��ون  وق��د 

قبل  و�الآثار  �لنتائج  بع�س 

تن�في�ذه�ا، ك�م�قدم�ات 

لهذ� �لتنفيذ، كاأن ت�شع 

ا معّينة  �إحدى �لدول �شروطاً

يف  حمتجزة  لها  �أر�شدة  عن  �حلجز  رفع  مثل  بالتنفيذ،  للبدء 

ا كاأن يقوم  دولة طرف يف �ملعاهدة. وقد يكون �لتنفيذ متدّرجاً

�الأفرقاء  �أو  �الآخر  �لطرف  �إجر�ء من  باإجر�ء يقابله  كل طرف 

�لتنفيذ  يتّم  �أن  �أو  �الأط���ر�ف،  �ملتعددة  �ملعاهدة  يف  �الآخرين 

نّفذت خللها  �الأطر�ف  مر�حل حمّددة، تكون  وفق  بالتدرج 

�أن  ا  �أحياناً ويحدث  منها.  كّل  عاتق  على  �مللقاة  �ملوجبات 

وحلني  ت�شديقها،  قبل  �ملعاهدة  يف  �ملوجبات  بع�س  تنفيذ  يتم 

تنفيذ   1958 �لعام  يف  حّرم  �لفرن�شي  �لد�شتور  �أّن  �إاّل  ت�شديقها، 

معاهدة ما مل يتم �لت�شديق عليها بعد. �أما يف �ملعاهد�ت �لتي 

�إن�شاء منظمات دولية، فاإن �التفاق ين�س على  يتم مبوجبها 

تاريخ �لبدء بالتنفيذ بالن�شبة �إىل �الأطر�ف، كما �أّنه ين�س على 

وت�شبح  ا.  الحقاً تن�شّم  �لتي  للدولة  بالن�شبة  �لتنفيذ  بدء  تاريخ 

قو�نينها  وفق  عليها  ت�شادق  �لتي  للدولة  �إلز�مية  �ملعاهدة 

�لد�خلية، و�شلطاتها �ملختلفة.

منها،   � جزءاً تعترب  تنفيذية  ملحق  ا  �أحياناً �ملعاهدة  ت�شّم 

قانون دويل 

اإعداد: اأحمد �شيف الدين - �ضابط متقاعداإن�ساين

املعاهدات الدولّية

تعريفها، 

تنفيذها واآثارها

من  الدولية  املعاهدات  تعترب 

وقت  الدويل  التعامل  و�شائل  اأهم 

اأ�شا�شية و�شرورية  ال�شلم، وركيزة 

يف  جاء  كما  الدول،  بني  للتعاون 

املتحدة،  االأمم  ميثاق  ديباجة 

منه  الثالثة  الفقرة  ت  ن�شّ اإذ 

واحرتام  العدالة،  حتقيق  »على 

االلتزامات النا�شئة عن املعاهدات 

بني الدول«)1(.
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تتطلب  �شائكة  تقنية  مو��شيع  ت�شّمنت  ما  �إذ�  وبخا�شة 

�شمانات  تطلب  كانت  ا  وقدمياً متطورة.  وتقنيات  خرب�ت 

بع�س  دول، من خلل  �أو من جمموعة  ما،  دولة  للتنفيذ من 

�الإجر�ء�ت مثل �حتلل �إقليم، �أو تخ�شي�س مورد مهم من مو�رد 

�لدولة ل�شمان تنفيذ �ملوجبات �مللقاة على عاتقها. مع ظهور 

�أبِطلت  �ملعا�شرة  �لدولية  باملو�ثيق  و�لعمل  �لدولية  �ملنظمات 

�ملنظمات  باإحدى  �ال�شتعانة  �ليوم  وميكن  �الإج��ر�ء�ت.  هذه 

يف  للم�شاعدة  و�الخت�شا�س  باحليادية  تتمّتع  �لتي  �لدولية 

�التفاق  ذلك،  على  �الأبرز  و�ملثال  �ملتبادلة.  �لتعهد�ت  تنفيذ 

�لنووي �الإير�ين مع �لدول �لكربى �أو ما يعرف ب�»ميثاق �لعمل 

�مل�شرتك«. فقد كّلفت هيئة �لطاقة �لنووية �لدولية �الإ�شر�ف 

�لتقني على �ملن�شاآت �لنووية �الإير�نية، و�شمان �جلانب �لتقني 

من  و�لتاأكد  �لدوري،  للتفتي�س  �إخ�شاعها  عرب  �ملعاهدة  من 

�مل�شروع مبجمله،  و�شلمّية  �لتقني،  و�شقفه  �لتخ�شيب  �أعمال 

بتنفيذ  �الأخ���رية  تقوم  �أن  على  �ل��ك��ربى،  �ل���دول  وط��م��اأن��ة 

�الأر�شدة  عن  �حلجز  برفع  �ملوجبات  هذه  وتتمّثل  موجباتها. 

جمل�س  �إىل  �لعودة  ثم  �لغربية،  �مل�شارف  يف  �ملودعة  �الإير�نية 

و�لتجاري  �ملايل  لرفع �حلظر  �للزمة  �لقر�ر�ت  �الأمن ال�شت�شد�ر 

و�حل�شار �القت�شادي عن �إير�ن.

�أو يف ن�س  �ملعاهدة  ا يف بع�س بنود  �لدول غمو�شاً قد تكت�شف 

روح  �إىل  بالعودة  ا فيها، ويكمن �حلل  �أو تناق�شاً من ن�شو�شها 

تلجاأ  �أن  �لدول  وعلى  و�لعد�لة.  �الأخلق  قو�عد  و�إىل  �ملعاهدة 

ذلك،  تعّذر  و�إذ�  �مل�شائل،  �ل�شلمية حلّل مثل هذه  �لو�شائل  �إىل 

و�أما   .
)6(

�ل��دويل �لق�شاء  �أو  �لدويل  �لتحكيم  �إىل  �للجوء  عليها 

�إذ� �أقدمت �إحدى �لدول �الأطر�ف يف �ملعاهدة على �إلغاء �ملعاهدة 

غري  باعتبارها  قر�ر  �تخاذ  �أو  منها  �الن�شحاب  �أو  جانبها  من 

موجودة بعد �شنتني من بدء �لتنفيذ، فاإّننا ن�شبح �أمام م�شاألة 

تتعّلق باآثار �ملعاهدة...

 اآثار املعاهدات

و�لدولة  و�لغري،  �أطر�فها  تطاول  �آثار  عّدة  �لدولية  للمعاهد�ت 

�ملوّقعة وقو�نينها �لد�خلية. و�شيقت�شر بحثنا على �آثار �ملعاهدة 

على �أطر�فها.

�لقانوين  �الأ�شا�س  حتديد  حول  �لدويل  �لفقه  يف  �الآر�ء  تختلف 

ل�شفة �الإلز�م، ومنها يف هذ� �ملجال �أّن �إر�دة �لدولة هي �الأ�شا�س، 

وقاعدة �لعقد �شريعة �ملتعاقدين هي �الأ�شا�س، وثّمة من يعترب �أّن 

و�أدبياتها، و�لتو�زن و�ال�شتقر�ر يف �ملبادالت  �ل�شرور�ت �ل�شيا�شية 

�لدولية هي �الأ�شا�س. �إاّل �أّن ما ُيجمع عليه �لفقه �لدويل ويذّكر 

ا هو �ل�شفة �الإلز�مية للمعاهدة. به د�ئماً

على  �ملرتتبة  �لنتائج  حول  �لت�شاوؤل  ميكن  �ل�شياق  هذ�  يف 

�إلغاء �لواليات �ملتحدة �التفاق �لنووي مع �إير�ن بعد �شنتني من 

�إير�ن  �أن  بحجة  �شنو�ت،  بع�شر  مدته  و�ملحددة  �لتنفيذ،  بدء 

طرف  دولة  قبل  من  �ملعاهدة  �إلغاء  �إّن  �التفاق.  روح  حترتم  مل 

فيها ال يلغيها من وجهة نظر �لقانون �لدويل وبخا�شة قانون 

�الأطر�ف يف  �لدول  قبل  �ملبذولة من  �جلهود  وتعترب  �ملعاهد�ت. 

�ملعاهدة من قبيل �لو�شائل �ل�شلمية لتجاوز �خللفات حولها.

و�لذي  �لدولية،  �لعدل  ملحكمة  �الأ�شا�شي  �لنظام  ن�ّس  لقد 

�أي  تف�شري  �أّن �شلحية  �الأممي، على  �مليثاق  � من  يعترب جزءاً

معاهدة دولية تعود �إىل هذه �ملحكمة، كما يعود �إليها حتديد 

يف  فتاوى  ت�شدر  �ملحكمة  كانت  وملا  �ملتبادلة.  �اللتز�مات 

�ال�شت�شار�ت �لتي تطلبها �الأمم �ملتحدة، فاإّن هذه �ال�شت�شار�ت 

غري ملزمة للدول �إاّل من �لناحية �ملعنوية. وعندما تختار �لدولة 

ا غري  رفع دعوى �أمام هذه �ملحكمة، فاإّن �حلكم �ل�شادر �أي�شاً

باحلكم  بالقبول  �لعلقة  �شاحبة  �لدولة  ت�شرح  مل  ما  ملزم، 

قبل �إجر�ء�ت �لدعوى، ففي هذه �حلال يكون �حلكم �ل�شادر 

ا لطريّف �لدعوى. عن �ملحكمة ملزماً

فية من �أي معاهدة دولية  �، �إّن �الن�شحاب بطريقة تع�شّ �أخرياً

�ال�شتقر�ر  عدم  ظل  يف  للخطر  �لدولّيني  و�الأمن  �ل�شلم  يعّر�س 

ا للمو�ثيق �لدولية  يف �لعلقات �لدولية عد� عن كونه خمالفاً

و�الأعر�ف.

احلوا�شي:

ت �لفقرة �لثالثة من ديباجة �مليثاق يف مقدمته على  )1( ن�شّ

حتقيق  ظّلها  يف  ميكن  �لتي  �الأح��و�ل  نبنّي  »و�أن  يلي:  ما 

�لعد�لة و�حرت�م �اللتز�مات �لنا�شئة عن �ملعاهد�ت وغريها من 

م�شادر �لقانون �لدويل«...

�أ�شخا�س  من  فقط  �ل��دول  كانت  �لع�شرين  �لقرن  قبل   )2(

حممد  �لدكتور  ر�جع:  �لتفا�شيل  من  ملزيد  �ل��دويل.  �لقانون 

�حلقوقية،  �حللبي  من�شور�ت  �لعام،  �لدويل  �لقانون  �ملجذوب، 

بريوت، �لطبعة �ل�شابعة، 2007، �شفحة 564 وما بعدها.

)3( �أّكدت حمكمة �لعدل �لدولية يف فتوى �أ�شدرتها يف �لعام 

�لدولية،  بال�شخ�شية  بالتمتع  �لدولية  �ملنظمة  حق  على   1949

�ملرجع �ل�شابق، �شفحة 568.

من  �الإكر�ه  حتت   1920 �لعام  يف  فر�شاي  معاهدة  ُوّقعت   )4(

قبل �لدول �لتي خ�شرت �حلرب.

�أي  بطلن  على  �ملعاهد�ت  قانون  من   53 �مل��ادة  ن�شت   )5(

تتعار�س مع  �إبر�مها  �إذ� كانت عند  ا  ا مطلقاً معاهدة بطلناً

�ملادة 64 على  وتن�س  �لدويل...  �لقانون  قو�عد  �أمرة من  قاعدة 

�أّنه �إذ� ظهرت قاعدة �أمرة جديدة فاإّن �إي قاعدة قائمة ت�شبح 

الغية...

)6( ر�جع ن�س �ملادة 36-2-�أ من نظام حمكمة �لعدل �لدولية 

�مللحق مبيثاق �الأمم �ملتحدة.
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�أفريقيا،  �شرق  جيبوتي  تقع 

مل�شيق  �لغربي  �ل�شاطئ  على 

بني  �لفا�شل  �ملندب«  »ب��اب 

بذلك  وه��ي  و�آ�شيا.  �أفريقيا 

ا  جيو�شرت�تيجياً ا  موقعاً حتتل 

�الأح��م��ر  �لبحر  ب��ني   � مم��ي��زاً

على  وت�شرف  ع��دن،  وخليج 

معرب مهم يف حركة �لتجارة 

و�أفريقيا  �آ�شيا  بني  �لعاملية 

�لعربي  و�خل��ل��ي��ج  �ل�شرقية 

و�أوروبا، عرب قناة �ل�شوي�س.

يف اجلغرافيا والدميوغرافيا

جيبوتي  دولة  م�شاحة  تقّدر 

فقط،  كلم2   23.200 بنحو 

جيبوتي.  مدينة  وعا�شمتها 

�شهول  م��ن  �ل��ب��لد  تتكّون 

وه��ش�اب  �ش�ي�ق�ة  �ش�اح�ل�ي�ة 

بينها  ت��ف�����ش��ل  د�خ���ل���ي���ة 

يبلغ  �لو�شط.  يف  مرتفعات 

�ألف  نحو 865  �شكانها  عدد 

 )2017 مت��وز  )�إح�شاء  ن�شمة 

وفق »كتاب حقائق �لعامل« 

�ملخابر�ت  �لذي ت�شدره وكالة 

خم�شهم  يعي�س  �الأمريكي.  �ملركزية 

 1.25( للفقر  �لعاملي  �خلط  حتت  ا  تقريباً

ا(. � يومياً دوالراً

ي��ت��ك��ّون ���ش��ّك��ان ج��ي��ب��وت��ي من 

هّما:  رئي�شتني  عرقيتني  جمموعتني 

قومية �لعفار، وقومية عي�شى �ل�شومالية، 

بني  ما  فيتوّزعون  �ل�شكان  بقيه  �أّم��ا 

ت�شّببت  وقد  و�أثيوبيني.  وعرب  �أوروبيني 

وقبيلة  عفار  قومية  بني  �ال�شطر�بات 

�إىل  معظمها  يف  تنتمي  �لتي  عي�شى، 

�أهلية  ح��رب  يف  �ل�شومالية،  �لقومية 

��شتمرت من �لعام 1990 �إىل �لعام 2001.

املوارد الطبيعية

ط�ب�ي�ع�ت�ه�ا  ب��ش�ب�ب  تفتقر جيبوت�ي، 

مو�رد  �إىل  �لقاحلة،  و�ملناخية  �جلغر�فية 

يف  عليها  �العتماد  ميكن  كافية 

تتو�فر  ذلك  مع  �لوطني.  �لناجت  تطوير 

�لغر�نيت،  �لذهب،  مثل:  �مل��و�رد  بع�س 

�لرخام، �جلب�س، حجر �لكل�س، �جلري، 

و�ملا�شية،  �مللح،  �لبرتول،  �ل�شقل،  زجاج 

و�إمنا بكميات قليلة.

 

القوات امل�شّلحة

يبلغ عديد هذه �لقوى نحو 13 �ألف جندي 

عامل ونحو 15 �ألف جندي يف �الحتياط. 

�جلو،  جي�س  �ل��رب،  جي�س  من:  وتتاألف 

�لبحرية. كما متلك جيبوتي  و�لقو�ت 

�ل�شرطة  ومن  �لوطني،  �حلر�س  من  ا  قو�تاً

و�جلندرمة �لوطنية.

قواعد ع�شكرية للإيجار

منذ  فرن�شية  قو�ت  جيبوتي،  يف  توجد 

عقود، وخلل �لفرتة �الأخرية دخلت �إىل 

ويابانية  و�أملانية  �أمريكية  قو�ت  �لبلد 

دول  بع�س  من  �أخ��رى  ق��ّو�ت  عن  ف�شلاً 

� م��ن �لعام  �الحت���اد �الأوروب����ي. و�ع��ت��ب��اراً

قو�ت  جم��يء  مع  �ل��د�ئ��رة  �ّت�شعت   2017

درا�سات 

واأبحاث
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ال�شومال  بلد  ت�شّمى  كانت 

»عفار  م�شتعمرة  اأو  الفرن�شي 

وعي�شى الفرن�شية«، ا�شتقّلت عن 

 1977 العام  من  ا  اعتباراً فرن�شا 

ا يف جامعة الدول  واأ�شبحت ع�شواً

العربية.

جيبوتي:

هل تتحّول »ثكنة العامل« اإىل ف�شاء للتلقي والتفاهم؟

اإعداد: د.اأحمد عّلو - عميد متقاعد



للت�شاع،  حة  مر�شّ وم��از�ل��ت  �شينية، 

و�إقامة  جيبوتي  �إىل  باملجيء  تطمع  �إذ 

قو�عد ع�شكرية فيها �لعديد من �لدول 

�لعربية  و�الإم����ار�ت  كرو�شيا  �لكربى 

و�لهند وغريها.

• القوات الفرن�شية:
للمنطقة  ����ش��ت��ع��م��اره��ا  ب��ح��ك��م 

�لقرن  منت�شف  منذ  فرن�شا  �متلكت 

�لتا�شع ع�شر بنية حتتية ع�شكرية على 

جيبوتي.  يف  �الأهمية  من  كبري  ق��در 

ت�شتحوذ على ح�شور ممّيز  ماز�لت  وهي 

�لقو�عد  �أهم  ولعّل  ا.  و�شيا�شياً ا  ع�شكرياً

�لقاعدة �جلوية 188  �ليوم هي  �لفرن�شية 

ف،  و5-2000  د،   2000 �مل���ري�ج  لطائر�ت 

�لبحار،  ور�ء  ملا  �خلام�س  �لقتال  وف��وج 

عن  ف�شلاً  بحري،  كوماندو�س  ومفرزة 

جم��م��وع��ات م���ن ك�����و�در �خل��دم��ات 

و�للوج�شتية و�لطبابة، ومر�كز للتدريب 

على �لقتال �ل�شحر�وي وغريه.

يف منت�شف �لعام 2011 ترك ن�شف �للو�ء 

�لفرن�شية  �الأجنبية  للفرقة  �لتابع   13

نهاية  ويف  �أبوظبي.  �إىل  �نتقل  جيبوتي 

�لعام نف�شه كان عديد �لقو�ت �لفرن�شية 

ا. منهم 750 من  هناك نحو 2162 جندياً

و209  �جلوية،  �لقوى  462 من  �لرب،  جي�س 

من �لقوى �لبحرية.

يف  �لفرن�شية  و�مل��ع��د�ت  �الأ�شلحة  �أّم��ا 

جيبوتي فكانت:

- 7 طائر�ت قتال مري�ج 2000.

- طائرة و�حدة للنقل �شي 160 تر�ن�شال.

- 6 طائر�ت هليكوبرت للنقل »بوما« 

و»كوغار«.

- 2 هليكوبرت غازيل.

- 12 دبابة �أ.�إم.�إك�س 10 �آر �شي.

بني مطلع �لعام 2015 و�شيف �لعام 2017 

�نخف�س عديد �لقو�ت �لفرن�شية من 1950 

ا فقط. ا �إىل 1350 جندياً ع�شكرياً

• القوات االأمريكية:
بالن�شبة  ت��ع��ت��رب  ج��ي��ب��وت��ي  ك��ان��ت 

منطقة  يف  �شلم  »بلد  للأمريكيني 

�لتي وقعت  �لهجمات  معارك«، ولكن 

يف  نريوبي  يف  �الأمريكية  �ل�شفارة  �شد 

كينيا، ويف د�ر �ل�شلم يف تنز�نيا )1998(، 

وكذلك �لهجوم على �ملدّمرة �الأمريكية 

»يو �إ�س �إ�س كوول«  )2000(، دفعت �الإد�رة 

قاعدة ع�شكرية  �إقامة  �إىل  �الأمريكية 

جيبوتي  يف  ك��ب��رية 

�لعام 2002  � من  �عتباراً

باب  م�شيق  مل��ر�ق��ب��ة 

11 كانون  ويف  �ملندب. 

وزير  �أعلن   2002 �الأّول 

�ل���دف���اع �الأم��ريك��ي 

دون���ال���د ر�م�����ش��ف��ي��ل��د 

جندي   900 �إر�شال  عن 

�خلا�شة  �ل��ق��و�ت  م��ن 

�الأمريكية للإقامة يف 

للبحرية  �خلا�شة  للقو�ت  قدمية  قاعدة 

»لومونييه«.  مع�شكر  هي  �لفرن�شية 

»�شوت  �إذ�ع���ة  ب���د�أت  م��ت��و�ٍز  وب�شكل 

باللغتني  هناك  من  �لبث  �أم��ريك��ا« 

�لعربية و�الإنكليزية.

�شور  بجو�ر  �الأمريكية،  �لقاعدة  متتد 

مرت.  �آالف   4 نحو  بطول  جيبوتي  مطار 

وفيها مدرج النطلق �لطائر�ت من دون 

يف  و�ملروحيات.  �حلربية  و�لطائر�ت  طيار 

�لعام 2016 بلغ عدد �جلنود فيها نحو 2000 

�شابط وجندي، ويرتفع �لعدد �إىل نحو 3700 

�ملدنيني  �لعاملني  عدد  �إليه  �أُ�شيف  �إذ� 

�الأمريكيني و�ملحليني.

للطائر�ت  بحظائر  �ل��ق��اع��دة  تغ�ّس 

�ملهّمة  �أّما  و�الأ�شلحة.  �الآليات  ولتخزين 

مر�قبة  فهي  �إليها  �مل�شندة  �الأ�شا�شية 

م�شيق باب �ملندب وحمايته باال�شرت�ك 

مع �لقو�ت �لفرن�شية. وهي �أ�شبحت منذ 

�لقو�ت  لقيادة  ا  رئي�شاً  � مركزاً  2008 �لعام 

وقد  )�أفريكوم(.  �أفريقيا  يف  �الأمريكية 

�الأمريكية  �ل��دف��اع  وز�رة  ��شتعملتها 

ملر�قبة  )درون(  طيار  بدون  طائر�ت  لن�شر 

و��شتهد�ف �أع�شاء يف منّظمة �لقاعدة يف 

جزيرة �لعرب.

• القوات االأملانية:
 2002 �لعام  يف  و�أملانيا  جيبوتي  وّقعت 

تو�جد  كيفية  ح��ول  تفاهم  �تفاقية 

�جليبوتية  �الأر���س  فوق  �الأملانية  �لقو�ت 

�الإرهاب.  �شد  بال�شر�ع  �شّمي  ما  �إطار  يف 

�أملانيا  �أقامت  �الإتفاقية  هذه  ومبوجب 

�أر���س  ف��وق  مهّمة  ع�شكرية  من�شاآت 

جيبوتي.

• القوات اليابانية:
�لقر�شنة يف  �ل�شر�ع �شّد عمليات  دفع 

�لقرن �الأفريقي منذ مطلع �لقرن �حلايل 

جيبوتي  ��شتخد�م  �إىل  �ل��دول  من   � ع��دداً

كقاعدة لوج�شتية الأ�شاطيلها �لبحرية. 

ويف ني�شان من �لعام 2010 �أعلنت �لقو�ت 

�إقامة  ع��ن  �ل��ذ�ت��ي  للدفاع  �ليابانية 

خارج  لها  د�ئمة  ع�شكرية  قاعدة  �أّول 

�لقاعدة  �ليابان يف جيبوتي. تنت�شر هذه 

�إجنازها  مّت   ،� هكتاراً  12 م�شاحة  على 

خلل �شنة ويوجد فيها نحو 600 جندي.

• القوات ال�شينية:
ا من ��شرت�تيجيتها  تعمل �ل�شني �نطلقاً

�جلديدة »طريق و�حد... حز�م و�حد« على 

��شتكمال حمّطاتها على طريق �حلرير، 

حمّطتها  وتعترب  و�لبحرية.  منها  �لربية 

ال�شرت�تيجيتها  ��شتكماالاً  جيبوتي  يف 

�للوؤلوؤ«  »طوق  �لبحري  حز�مها  »مّد«  يف 

String of pearls �ملمتد من بحر �ل�شني 
�إىل  و�شوالاً  �لهندي  �ملحيط  عرب  �جلنوبي 

و�أ�شطولها  جتارتها  حلماية  �أفريقيا، 

قو�عد ع�شكرية  باإن�شاء  وذلك  �لبحري، 

ولوج�شتية جديدة.

�ل�شينية  �لبحرية  �أقامت   2017 �لعام  يف 

�جلديد  �ملرفاأ  �متد�د  على  بحرية  قاعدة 

�لقاعدة  ه��ذه  تّت�شع  جيبوتي.  ملدينة 

درا�سات 

واأبحاث

�لعدد 76400
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ميكن  ولكنها  جندي،   400 ال�شتقبال 

�آالف   10 ن��ح��و  ا  عملياً ت�شتوعب  �أن 

ع�شكري، وهي تكّر�س جيبوتي حمّطة 

على طريق �حلرير �ل�شينية.

• قواعد اأخرى:
توجد  ذك��ره،  �شبق  ما  �إىل  باالإ�شافة 

وت�شت�شيف  �إيطالية،  قاعدة  جيبوتي  يف 

�لقو�عد �لفرن�شية بع�س �لقو�ت �الإ�شبانية 

الإقامة  مفاو�شات  وهناك  و�الأمل��ان��ي��ة، 

قاعدة ع�شكرية �شعودية.

جيبوتي ثكنة العامل

�لفرن�شية  فيغارو«  »لو  �شحيفة  و�شفت 

�إّنها  قائلة  �لعامل«،  ب�»ثكنة  جيبوتي 

للجو��شي�س«  »ع�����س  �إىل  تنقلب  ق��د 

وقد  �لبع�س.  بع�شها  �ل��دول  فيه  تر�قب 

يف  جيبوتي  يف  �ل�شيني  �ل��وج��ود  ي�شهم 

�لتي  �ليابان  مع   � جم��دداً �لتوتر�ت  �إث��ارة 

ا،  �أي�شاً هناك  ع�شكرية  قاعدة  متتلك 

�لعربية  �الإم��ار�ت  ودول��ة  جيبوتي  بني  �أو 

�إد�رة  �ملتحدة على خلفية �خللف حول 

»لو  وتقول  �جليبوتي.  »دور�ل��ي��ه«  مرفاأ 

�الأجنبية  �لقو�ت  وجود  �إّن  ا  �أي�شاً فيغارو« 

للجماعات  ا  هدفاً يجعلها  قد  �لبلد  يف 

 2014 �لعام  يف  ح��دث  كما  �الإره��اب��ي��ة، 

جماعة  من  �نتحاريان  هاجم  عندما 

ا يف  »حركة �ل�شباب« �ل�شومالية مطعماً

�شحيته  ر�ح  �الأجانب،  يرتاده  �لعا�شمة 

ا. نحو 20 �شخ�شاً

القواعد بني املردود االقت�شادي 

وال�شيا�شي

من  جليبوتي  �لطبيعة  حرمته  ما  �إّن 

عّو�شته  �لطبيعية،  �مل���و�رد  �شح  حيث 

م��ن خ���لل �أه��م��ي��ة �مل��وق��ع �جل��غ��ر�يف 

�ال�شرت�تيجي على �شفة باب �ملندب �أحد 

�أهم �ملعابر �لبحرية �لتجارية يف �لعامل.

كربى  ل��دول  �لباب  جيبوتي،  فتحت 

ع�شكرية  ق��و�ع��د  لتاأ�شي�س  و�شديقة 

�إّن  فيها  �مل�شوؤولون  ويقول  �أر��شيها.  فوق 

خا�شة  ب�شروط  يتّم  �لقو�عد  هذه  �إن�شاء 

ال تتعار�س مع �الأمن �لقومي �جليبوتي، 

للدولة.  �ل�شيا�شية  �لتوجهات  مع  وال 

و�لهدف منها مو�جهة �الإرهاب وحماية 

�لتجارة �لعاملية �ل�شخمة �لعابرة من باب 

�ال�شتثمار�ت  حماية  �إىل  �إ�شافة  �ملندب، 

جيبوتي  ت�شتقطبها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية 

�لقارة  دول  باقي  خلدمة  �لعامل  دول  من 

�الأفريقية، وبخا�شة جتمع دول »�الإيغاد« 

و»�لكومي�شا«.

للبحوث  مقدي�شو  م��رك��ز  ق���ّدر  وق��د 

ربع  نحو  جتني  جيبوتي  �أّن  و�لدر��شات، 

�أر����سٍ  تاأجري  مقابل  ا  �شنوياً دوالر  مليار 

�أخرى،  م�شادر  ووفق  ع�شكرية.  لقو�عد 

للواليات  �ل�شنوية  �لتاأجري  قيمة  تبلغ 

نحو  ولل�شني  ا،  مليوناً  70 نحو  �ملتحدة 

 35 من  يقارب  ما  ولليابان  مليون،   100

نحو  �الأق��دم(  )�لقاعدة  ولفرن�شا  ا،  مليوناً

�أخرى  مبالغ  �إىل  باالإ�شافة  ا،  مليوناً  30

وج��ود ع�شكري حم��دود يف  لها  دول  من 

�إىل  هذ�  و�إ�شبانيا.  �أملانيا  مثل  جيبوتي 

بها  تقوم  وم�شروعات  م�شاعد�ت  جانب 

�الأفريقي  �لقرن  دول  لتنمية  �ل��دول  هذه 

ا من جيبوتي. وبلد�ن و�شط �لقارة �نطلقاً

فال�شني، على �شبيل �ملثال، تعتزم �شّخ 

��شتثمار�ت جديدة يف هذه �ملنطقة تفوق 

مّد  عن  ف�شلاً  دوالر  مليار  �ل�60  قيمتها 

بينما  �أثيوبيا،  �إىل  �حلديد  ل�شكة  خط 

م�شروعات  �فتتاح  �إىل  �ليابان  ت�شعى 

ت�شل قيمتها �إىل نحو 30 مليار دوالر. ويف 

�ملقابل، يبدو �أن �لعبء �الأكرب يف عملية 

ا  ب�شط �ال�شتقر�ر و�الأمن يف �ملنطقة عموماً

�لقاعدة  عاتق  على  �الآن،  حتى  يقع 

عملياتها،  ت�شمل  �لتي  �الأم��ريك��ي��ة 

ا، حماولة �حلد من �ال�شطر�بات يف  حالياً

يف  �الإره��اب  ومكافحة  �ل�شود�ن  جنوب 

�ل�شومال و�مل�شاركة يف �لت�شدي ملحاوالت 

�حلوثيني، ومن يدعمهم، تهديد �مللحة 

يف �لبحر �الأحمر �أو عرب �مل�شيق.

�جليبوتيني  �ل�شيا�شيني  حلم  ويبقى 

مع  جيبوتي  ت��ت��ح��ّول  �أن  وطموحهم 

�لبحر  على  ج��دي��دة«  »دب��ي  �إىل  �لوقت 

�الأحمر ت�شتقطب �ال�شتثمار�ت و�مل�شاريع 

�أنحاء  و�ل�شياحية من خمتلف  �لتجارية 

ومنطقة  و�ح��ة  �إىل  تتحّول  �أو  �ل��ع��امل، 

و�شلة  �حلرير،  طريق  على  حرة  جتارية 

و�شل بني �آ�شيا و�أوروبا و�ل�شرق �الو�شط ودول 

�شرق �أفريقيا وو�شطها.

ولكن هل تتحّول جيبوتي من م�شاحة 

و�ملتجاورة  �ملتعددة  �لع�شكرية  للقو�عد 

للدول �الأقطاب و�ملتناق�شة يف �لعامل، �إىل 

�لتقاء ما بني »�الأور��شية �جلديدة«  ف�شاء 

عامل  حول  �لتفاهم  وتكّر�س  و�لغرب، 

متعّدد �الأقطاب؟
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و�شلت �الأ�شلحة �أو �لقدر�ت �لع�شكرية عند كثري من �لدول 

باإحد�ث  ت�شمح  و�لفعالية،  �لتطور  من  درجة  �إىل  �لكربى، 

�أو  ميتلكها،  من  مل�شلحة  �ملعركة  ميد�ن  يف  جذري  تغيري 

هذه  ومن   . �أوالاً ��شتعمالها  ي�شتطيع  �أو  با�شتعمالها،  يهدد 

و�الأ�شلحة  �نو�عها،  مبختلف  �ل�شامل  �لدمار  �أ�شلحة  �لقدر�ت 

�لتقليدية �لعادية، �أو �لتقليدية �ملرّكبة �لتي ميكن �إدخالها 

دمار  �أ�شلحة  الإطلق  با�شتخد�مها  �ال�شرت�تيجية،  �ملعركة  يف 

�ملدفعية  وبطاريات  و�ل�شو�ريخ  و�لطو�فات  كالقاذفات  �شامل، 

يف  �شنتناولها  �لتي  هي  )�لدبابات(  �الأخرية  و�لفئة  و�لدبابات. 

ظل  يف  دور،  للدبابات  بقي  فهل  تقليدية.  كاأ�شلحة  در��شتنا 

و�لقدر�ت  �ل�شامل  �لدمار  �أ�شلحة  �ملت�شارعة  �ل��دول  �متلك 

�لنووية وغريها ؟

�لعاملية  �لدبابات  من��اذج  �أه��م  بع�س  يلي  ما  يف  ن�شتعر�س 

و�لقدر�ت �لتي متتلكها، ودورها يف �ل�شر�ع �ال�شرت�تييجي بني 

�لدول �أو �لتحالفات.

الدبابة االأملانية ليوبارد 2 

�لنموذج  من  حديثة  ن�شخة   2 ليوبارد 

جناحات  حقق  و�لذي   ،1 ليوبارد  �ل�شابق 

تتميز  �لعامل.  عرب  �لدبابات  �شلح  يف 

عن �شابقتها بدرع �إ�شايف، وهي جمهزة 

باإلكرتونيات حديثة، ومدّرعة على نحو 

يحميها من �لتهديد�ت �لتقليدية مثل 

�ملوجهة  و�ل�شو�ريخ  �الآر.بي.جي.  قذ�ئف 

�ل��ع��ب��و�ت  وم���ن  �ل��ف��ع��ال��ي��ة،  �ملتو�شطة 

ن�شبية  حماية  �إىل  باالإ�شافة  �لنا�شفة، 

من �أ�شلحة �لدمار �ل�شامل.

وبجهاز  مدفعها  بقوة  ليوبارد2  تتميز 

�أو  �لثابتة  �الأه���د�ف  على  بدقة  يرمي 

كلم.  �ل���6  يتجاوز  ومل��دى  �ملتحركة، 

حمركها بقوة 1500 ح�شان ما مينحها 

و�ملناورة  ب�شرعة  �لتحرك  على  �لقدرة 

�لو��شعة رغم ثقل وزنها.

�الأمل��ان��ي��ة،  �ل��وح��د�ت  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

ت�شتعملها �لوحد�ت �ملنت�شرة يف دول �لناتو 

�ملو�جهة لرو�شيا )التفيا وليتو�نيا وبولند� 

ل�شر�ئها  بعقود  فازت  كما  ورومانيا(. 

و�ململكة  قطعة(  ق��ط��ر)62  من  كل 

�لعربية �ل�شعودية )200 قطعة(.

الدبابة الرو�شية اأرماتا - ت 14

بني  ا  و��شعاً ج��دالاً  �لدبابة  ه��ذه  �أث��ارت 

�أحدث  �خلرب�ء �لع�شكريني، وتعترب من 

و�أهمها.  �الأ�شلحة  تقنيات  جمال  يف  �لرو�شية  �البتكار�ت 

�شناعتها  �كتمال  بعد  �لرو�شية  �لوحد�ت  يف  �خلدمة  دخلت 

لها  يتيح  ا  قوياً ا  حمركاً �لدبابة  هذه  متلك   .2015 �لعام  يف 

�لطبيعية  �لظروف  خمتلف  يف  مرتفعة  طاقة  على  �ملحافظة 

وعلى  ب�شرعة  �لتحرك  �لقدرة على  و�مليد�نية، كما مينحها 

�ملناورة �لو��شعة عند �لعمليات �لقتالية. يتاألف طاقمها من 3 

عنا�شر حتميهم حجرة معزولة عن حجرة �لذخرية، مما يزيد 

لي�شت  �أرماتا - ت14  الإ�شابة.  تعّر�شها  �الأمان عند  فر�س  من 

دبابة فقط، فهي ت�شبح عربة نقل مدرعة، وعربة قتال مدرعة 

وعربة �إخلء مدرعة.

يجعلها  �لذي  �ل�شبح  �أحدها  حماية  �أنظمة  �أربعة  متلك 

�الأ�شلحة  ملعظم  مقاوم  بدرع  وتتمتع  للر�د�ر�ت،  مرئية  غري 

ا فعاالاً للحماية  �مل�شادة للدروع، باالإ�شافة �إىل �متلكها نظاماً

جمهزة  وهي  �لدبابات.  ملعظم  ا  حتدياً متثل  �لتي  �الألغام  من 

مبدفعني عيار 125 ملم، ميكن لكل منهما �إطلق 8 �إىل 

ق�سايا 

اإعداد: العميد املتقاعد �شارل اأبي نادرع�سكرية

�لعدد 78400

التوتر  من  عارمة  موجة  اليوم  العامل  جتتاح 

وال�شراعات واحلروب الباردة، يُ�شرّيها ال�شباق 

واالقت�شادي.  وال�شيا�شي  الع�شكري  النفوذ  على 

البعيد  الهدف  هو  االأخييري  النوع  يكون  وقد 

اأو  ال�شيا�شية  ال�شراعات  ولكن  املعلن،  غري 

اال�شا�س، و�شواء كانت  الع�شكرية تظهر وكاأنها 

مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، فاإّن القدرات الع�شكرية 

تبقى ذراعها الظاهر واملوؤثر على االر�س.

يف ظل وجود اأ�ضلحة 

الدمار ال�ضامل 

هل بقي للدبابات 

دور يف املعركة ؟



ا  10 قذ�ئف يف �لدقيقة، كما �أنها جمهزة �أي�شاً

�شد  )كورنت9  موجهة  �شاروخية  مبد�فع 

�لقريبة، ف�شلاً عن  �ملروحيات  و�شد  �لدبابات 

عدة  بعد  على  �الأه��د�ف  ر�شد  على  قدرتها 

كيلومرت�ت.

غري  �الأ�شلحة  م��ن  حماية  نظام  متلك 

يعمل  �لن�شط  �ل��ن��ظ��ام  وه���ذ�  �لتقليدية، 

بالتفرغ  للطاقم  ي�شمح  ما  �آيل،  ب�شكل 

للمناورة و�ال�شتطلع و�ختيار �الأهد�ف �لعدوة 

جهزت  �شبق  ما  �إىل  باالإ�شافة  ومعاجلتها. 

�أرماتا- ت14 بو�شائل �لر�حة من خلل �أجهزة 

يف  �مل��وج��ودة  بتلك  �شبيهة  وق��ي��ادة  حتّكم 

�ل�شيار�ت غري �لع�شكرية.

الدبابة االمريكية اأبرامز

اأم 1 اإي 1 - اأم 1 اإي 2

�لرئي�شية،  �المريكية  �لقتال  دبابة  هي 

120 ملم  ا، جمهزة مبدفع عيار  وزنها 63 طناً

مزدوج  درعها  ح�شان.   1500 بقوة  وحمركها 

عن  معزولة  فيها  �ل��ذخ��رية  وحجرة  وثقيل 

حجرة �لطاقم و�لرمي.

�الأه��د�ف  حتديد  يف  متطورة  تقنيات  �لدبابة  هذه  متتلك 

�لتدريع  بف�شل  �حلماية  على  مهمة  بقدرة  وتتميز  و�لرماية، 

ا  ذ�تياً �لدخان  �إنتاج  على  �لقدرة  خلل  ومن  �ملزدوج،  �ملرّكب 

خللق �شاتر يخفي متركزها �أو �نتقالها. و�الأهم من ذلك �أّنها 

�أجهزة  مع  �ل�شامل  �لدمار  �أ�شلحة  من  حماية  جهاز  متتلك 

لك�شف �الإ�شعاع �لذري و�لغاز�ت �حلربية �ل�شامة.

�إي 1 من عدة  �أم 1  �إي 2 عن �الأول  �أم 1  يتميز �لنموذج �ملعدل 

نو�ح: تطوير غرفة �لقائد وتخ�شي�شها بجهاز روؤية حر�ري م�شتقل 

وبنظام معلومات د�خلي لتحديد �الأهد�ف وعنا�شر �لرمي، مع 

نظام معلومات �آخر للملحة وحتديد مكان تو�جد �لدبابة.

متتلك �لوحد�ت �لع�شكرية يف �لعديد من �لدول �الإقليمية 

دول  يف  �لو��شع  النت�شارها  باالإ�شافة  �لدبابات،  هذه  و�لغربية 

ا يف �شرق �أوروبا. �لناتو وخ�شو�شاً

 

دور اأ�شا�شي

 ،� ا من �الأكرث تطوراً �إّن �لدبابات �لتي �شبق ذكرها هي تقريباً

�لتجهيز�ت  يف  ا  تقريباً متاثلها  لدبابات  من��اذج  وت�شكل، 

و�أملانيا  رو�شيا  غري  �أخ��رى  دول  ل��دى  ومتو�فرة  و�الإم��ك��ان��ات، 

� يف �حلرب  � بارزاً و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية، ما يتيح لها دوراً

�شو�ء كانت تقليدية �أو غري �لتقليدية.

ا  � مهماً يف �حلرب �لتقليدية، ال �شك �أن هذه �لدبابات توؤدي دوراً

يف �ملعارك �ملتفرقة عرب �لعامل. وذلك من خلل قدرتها على 

حماية  �إىل  باالإ�شافة  �ملعركة،  يف  �ملناورة  �أو  و�لتدمري،  �ل�شدم 

�لعبو�ت  �أو  للدروع  )�مل�شاد  �لتقليدية  �الأ�شلحة  من  �لطاقم 

�لنا�شفة(.

�لتقليدي  �ل�شلح  لهذ�  فاإن  �لتقليدية،  غري  �حلرب  يف  �أّما 

�لطاقم  حماية  باالآتي:  يتمثل  و�أ�شا�شي  مزدوج  دور  )�لدبابات( 

ت�شاعد  ب�شيطة  غري  ميزة  وهي  �ل�شامل،  �لدمار  �أ�شلحة  من 

غري  معركة  يف  و�لثبات  �ل�شمود  على  �مل��درع��ة  �ل��وح��د�ت 

تقليدية، ُت�شتخدم فيها �أ�شلحة نووية �أو بيولوجية �أو كيمياوية، 

باالإ�شافة �إىل �إمكان ��شتعمال �لدبابات الطلق قذ�ئف حتوي 

ا ي�شكل عاملاً فاعلاً  �أو حتمل �أ�شلحة دمار �شامل، وهذ� �أي�شاً

ا يف ظل �شمود طو�قم هذه  يف �ملعركة غري �لتقليدية، خ�شو�شاً

�لدبابات يف �ملعركة �الأخرية. 
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فيه  ت��زد�د  �ل��ذي  �لوقت  يف  �أّن��ه  �ملوؤ�شف 

للقر�ر�ت  ظهرها  وتدير  ا  تطّرفاً �إ�شر�ئيل 

حلقوق  �لدولية  �ملعايري  وتنتهك  �لدولية 

�ال�شتيطانية  ن�شاطاتها  ع  وتو�شّ �الإن�شان 

وبناء  غ��زة،  قطاع  ح�شار  يف  وت�شتمر 

جد�ر �لف�شل �لعن�شري يف �ل�شفة �لغربية، 

�لوح�شي  �الإع���د�م  عمليات  تنفيذ  ويف 

و�نتهاك  �لقانون،  خارج  للفل�شطينيني 

حقوق �الأ�شرى يف �شجونها، وتهويد مدينة 

�شيا�شة  ومتار�س  �ملنازل،  وه��دم  �لقد�س 

�لتمييز �لعن�شري، وتخرتق �لقانون �لدويل 

يف كل يوم وكل مكان، يقوم �ملجتمع 

يعطي  �لذي  �الأم��ر  مبكافاأتها،  �ل��دويل 

يف  لل�شتمر�ر  �أخ�شر   � �شوءاً �لكيان  هذ� 

�لتنّكر للقر�ر�ت �لدولية وقو�عد �لقانون 

�لدويل وحقوق �الإن�شان جميعها.

ت�شنيف  �النتخاب  ه��ذ�  تنا�شى  لقد 

ب�»جر�ئم  �الح��ت��لل  دول��ة  مم��ار���ش��ات 

ت�شنيف جاء  وهو  �حلرب« يف فل�شطني، 

من  دولية  حقوقية  موؤ�ش�شات  عدة  عرب 

يدعو  وما  نف�شها.  �ملتحدة  �الأمم  بينها 

�الأك��رث  �ل��دول��ة  ه��ذه  �أّن  �ل�شخرية  �إىل 

على  �أ�شبحت  �لدويل  للقانون  ا  �نتهاكاً

ر�أ�س �للجنة �مل�شوؤولة عن كفالة �حرت�م 

يف  و�الأم��ن  �ل�شلم  وحفظ  �لقانون  ه��ذ� 

بالتحديد  �ملن�شب  هذ�  يت�شّمن  �لعامل. 

�مللحقة  �لربوتوكوالت  عن  �مل�شوؤولية 

باتفاقية جنيف �لر�بعة �خلا�شة بحماية 

�ملدنيني زمن �حلرب، و�النتهاكات �لتي 

�ختيار  �أّن  يعني  مبا  �ل��دول،  ترتكبها 

كيان �الحتلل لهذ� �ملن�شب، �شيجعل 

�مل�����ش��وؤول  �مل��رج��ع  ب�شاطة  بكل  منه 

هذه  تخ�ّس  ب��روت��وك��والت  مترير  ع��ن 

له  �ملتكررة  �التهامات  رغم  �التفاقية، 

بانتهاك هذه �لربوتوكوالت و�ملو�ثيق.

�إ�شر�ئيل  ر�شيد  �إىل  �لتطّور  هذ�  ي�شيف 

�ل��دول  ر�شيد  م��ن  يح�شم  م��ا  مب��ق��د�ر 

�لعربية �ملعنوي و�لقانوين، بل ومن ر�شيد 

�شمعتها.  وم��ن  نف�شها  �ملتحدة  �الأمم 

حتظى  �أن  �ملتحدة  للأمم  ميكن  فهل 

ما  �لتي  �لدولة،  ت�شبح  حني  �شدقية  باأي 

طّبقت يف �أي يوم من �الأيام �أي قر�ر دويل، 

و�أّن  �شيما  ال  �الأم��ن؟!  جمل�س  يف   � ع�شواً

�ملفّو�شة  �للجنة  هي  �لقانونية  �للجنة 

و�ملخت�شة  �جل��دي��دة،  �ملعاهد�ت  بو�شع 

بتبّني تلك �ملعاهد�ت و�لتو�شية بها لدى 

و�مل�شادقة  ا  الحقاً عليها  للتوقيع  �لدول 

�أّن  و�ملفارقة  �إليها.  و�الن�شمام  عليها 

�لعن�شري  الإ���ش��ر�ئ��ي��ل،  �ل��د�ئ��م  �مل��ن��دوب 

�ملتطّرف د�ين د�نون، قد ح�شل على 109 

�أ�شو�ت  ع�شرة  مقابل  مل�شلحته  �أ�شو�ت 

�ليونان  ملمثلة  �أ�شو�ت  و4  �ل�شويد  ملمثل 

توزعت  بينما  �إيطاليا،  �أ�شو�ت ملمثل  و4 

�أ�شو�ت �ملجموعات �ملعرت�شة على �لعديد 

�أوروبا �لغربية  من مندوبي دول جمموعة 

ودول �أخرى. و�لو�قع �أّن ��شر�ئيل مل تنجح 

ب�شبب  بل  �لذ�تية  و�شمعتها  بقدر�تها 

ودول  �ملتحدة  �لواليات  مار�شتها  �شغوط 

كربى، وكثري من �لدول ��شتجابت لهذ� 

ا من �لعقوبات بدل �أن تقف  �ل�شغط خوفاً

مع �حلق و�شد �لظلم �لذي ميثله.

بالتايل فاإننا مع هذ� �لو�شع، �أمام حالة 

من  �شارخة  �أخ��رى 

و�زدو�ج��ي��ة  �لنفاق 

و�لعج�ي�ب  �ملعايي�ر. 

�لغريب �أّن �لعن�شري 

بعد  تبّجح  د�ن���ون 

»�إّنني  فقال:  �لفوز 

�أك���ون  �أن  ف��خ��ور 

الإ�شر�ئيل  �شفري  �أول 

ي���ن���ت���خ���ب ل���ه���ذ� 

�ملن�شب �لرفيع، الأّن 

�إ�شر�ئيل تتمّتع بدور 

�لقانون  يف  ق��ي��ادي 

�ل������دويل وحم���ارب���ة 

وقال  �الإره����اب«!!. 

�النتخاب  ه��ذ�  �إّن 

معركة  بعد  ج��اء 

طويلة  دبلوما�شية 

خ�ا�ش�ت�ه�ا �ل�ب�ع�ث�ة 

دول  �ع��رت����س  �شد 

جم���م���وع���ة ع���دم 

�الن��ح��ي��از وم��وؤمت��ر 

�لتعاون �الإ�شلمي.

هذ�  كل  يح�شل 

وتدير  ا  تطّرفاً ت��زد�د  �إ�شر�ئيل  �أّن  حني  يف 

�ل�شلمية  �مل��ب��ادر�ت  جلميع  ظهرها 

ن�شاطاتها  وتو�شع  و�الأجنبية  �لعربية 

يف  �لدويل  �لقانون  وتخرتق  �ال�شتيطانية 

كل ممار�شاتها ثم يقوم �ملجتمع �لدويل 

مبكافاأتها!

�ل�شهيوين  �مل��وؤمت��ر  �نعقاد  ك��ان  لقد 

نيويورك  مبدينة  بلتيمور  ف��ن��دق  يف 

ومب�شاركة   ،1942 �لعام  يف  �الأمريكية 

�الأبي�س  �لبيت  �أ�شبح �شيد  �لذي  ترومان، 

بعد �أقل من ثلث �شنو�ت بدعم يهودي 

هذ�  يف  �الأوىل  �خلطة  مبثابة  �شهيوين، 

�الجتاه. وال جد�ل �أّن هذ� �لتحّرك �لبارع 

ق�سايا 

اإعداد: اإح�شان مرت�شى - باحث يف ال�ضوؤون الإ�ضرائيليةاإقليمية

�لعدد 80400

اإ�شرائيل على راأ�س اللجنة القانونية يف االأمم املتحدة!

العربي  ال�شراع  تاريخ  يف  االأوىل  للمرة 

نف�شها  املتحدة  االأمم  تاريخ  ويف  االإ�شرائيلي 

بالفوز  االإ�شرائيلي  العدو  جنح  ال�شواء،  على 

ال�شت  الدائمة  اللجان  اأهم  اإحييدى  برئا�شة 

اللجنة  وهي  املتحدة،  للأمم  العامة  للجمعية 

الطريق  جعل  وللأ�شف  االأمر،  هذا  القانونية. 

دائم يف  ا�شرائيل على مقعد غري  اأمام ح�شول 

ا على م�شراعيه. جمل�س االأمن، مفتوحاً
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مّكن �حلركة �ل�شهيونية من ك�شب 

�لتي  �لكربى  �ل�شيا�شية  معاركها  �أوىل 

د�رت رحاها فوق م�شرح �جلمعية �لعامة 

و�نتهت   ،1947 �لعام  يف  �ملتحدة  للأمم 

�لقر�ر  وهو  تق�شيم فل�شطني،  قر�ر  بتبّني 

�لذي و�شع �للبنة �الأوىل الإ�شفاء �ل�شرعية 

�أعلن  �لتي  �ليهودية  �لدولة  �لدولية على 

وها   ،1948 �لعام  يف  قيامها  غوريون  بن 

ويكّر�س  �لطريق  يكمل  نتنياهو  هو 

يهودية �لكيان �ملحتل وعن�شريته باإقر�ر 

نهائي لقانون �لقومية. ومنذ ذلك �حلني 

ر�حت �حلركة �ل�شهيونية تغزل �شباك 

�شنع  مر�كز  على  �لتدريجية  �ل�شيطرة 

�لقر�ر �الأمريكي، ومن ثم �لدويل، �إىل �أن 

ا. متّكنت منها متاماً

�أمثلة  �ل��دول��ي��ة  �ل��ع��لق��ات  ت��اري��خ  يف 

بني  تربط  »خا�شة«  لعلقات  ومن��اذج 

دول غري متكافئة �لقوة، لكن ال يوجد 

�شيىء  �شغري  لكيان  و�ح��د  مثال  فيه 

�ل�شمعة و�ل�شلوك كاإ�شر�ئيل، ��شتطاع، 

ومتدّرج  ومثابر  من خلل عمل خبيث 

�لقوة  عقل  على  ي�شتويل  �أن  ومتقن، 

و�شع  وه��و  وقلبها،  �لعامل  يف  �الأع��ظ��م 

�ل�شلبية  وتد�عياته  �أخطاره  �نعك�شت 

�لدوليني،  و�الأم��ن  �ل�شلم  على  �لهائلة 

�الأكرث  هو  �لكيان  هذ�  و�أّن  ا  خ�شو�شاً

�لقانون  لقو�عد  �ليوم  عامل  يف  ا  �نتهاكاً

�لدويل و�الإن�شاين وبنوده وقر�ر�ته.

كيان  ح�شول  �إّن  �ل��ق��ول  خل�شة 

�الحتلل �الإ�شر�ئيلي على رئا�شة �للجنة 

ميّثل  �إمّنا  �ملتحدة،  �الأمم  يف  �لقانونية 

دولية  ومكافاأة  �لدويل،  للقانون  �شفعة 

ا  �شارخاً ا  و�نتهاكاً �ملنّظم  �لدولة  الإرهاب 

للقانون �لدويل، ومهزلة تكّر�س عمليات 

�ملعايري  و�زدو�جية  �لدويل  �لقانون  ت�شّي�س 

فيه، فبدالاً من حما�شبة �الحتلل على 

�حتلله  على  مكافاأته  تتم  جر�ئمه، 

وجر�ئم حربه و�نتهاكاته لكل �لقو�نني 

و�الأعر�ف �ملرعية �الإجر�ء.





لبنان،  �أي��ق��ون��ة  �مل��در���س��ة، 

ث���روت���ه، م��ن��ج��م ك���ن���وزه، 

ومت��اي��زه،  ف��ر�دت��ه،  وم�سنع 

وقّوته �ملعنوية، ونرب��س ر�سالته 

�لإن�����س��ان��ي��ة �حل�����س��ارّي��ة... 

ع���ّرج���ت ع��ل��ى �ل��ب�����س��ط��اء 

و�لعظماء،  �لعلماء  فخّرجت 

�لنفو�س  ُوَدع���اء  و��ستقبلت 

�ل��روؤو���س.  �ل��روؤو���س  ف�سنعت 

�لأرز،  ع��م��ر  م���ن  ع��م��ره��ا 

حكاية  �إّنها  �ل�سنديان؛  جبال  يف  �لوعر  �أجيال  من  ورّو�ده��ا 

كل ع�سر، ولها حكاية مع كل جيل، وعندما بلغ �ملطاف 

للتعريف عن �لهوّية و�حل�سب و�لن�سب، قال �لد�ستور كلمته: 

»�إّن �لتعليم حّر ما مل يخّل بالنظام �لعام، �أو يناِف �لآد�ب، �أو 

يتعّر�س لكر�مة �أحد �لأديان �أو �ملذ�هب، ول ميكن �أن مت�ّس 

�أن  على  �خلا�سة،  مد�ر�سها  �إن�ساء  جهة  من  �لطو�ئف  حقوق 

�ملعارف  ب�ساأن  �لدولة  ت�سدرها  �لتي  �لعامة  �لأنظمة  وفق  ت�سري 

�لعمومّية«.

كانت  وعندما  قبله،  قائًما  كان  ما  �لد�ستور  كّر�س  لقد 

بل  د�ساتري،  زمن  �لزمن  يكن  مل  �ل�سنديانة،  حتت  مدر�سة 

�خلا�س  �لتعليم  بد�أ  وعندما  و�نتد�ب،  و�حتالل  »فرمانات« 

رحلته نحو �ل�سعود، كان ذلك مع �نت�سار �لإر�ساليات �لأجنبّية 

يف �ملدن و�لأرياف، منذ ما قبل �لقرن �لتا�سع ع�سر وخالله، �إىل 

�أن تعاظم �نت�سارها يف �لربع �لأخري من �لقرن �لع�سرين، لتتنّوع 

�للبناين �ملتنّوع، �ملتعّدد، فيما �نتظم  باألو�ن �ملجتمع  وتتلّون 

�لقطاع �لر�سمي بعد �ل�ستقالل، وبد�أت مد�ر�سه بالنت�سار، وقد 

مد�ر�س  با�سم  تعرف  كانت 

هناك  و�أ�سبح  »�مل��ع��ارف«. 

للرتبية  قطاعان  بالتايل 

�خلا�س،  �لقطاع  لبنان:  يف 

و�لقطاع �لر�سمي.

 

الأرقام تتدحرج

�للبنانية  للمدر�سة  كان 

�لأدب��اء  كبار  عند  ح�سورها 

و�ل�����س��ع��ر�ء، و�ح��ت��ّل��ت ح��ّي��ًز� 

مهًما يف دو�وينهم وكتبهم وموؤلفاتهم، رمبا للنوعّية �ملثلى 

�لتي متّتعت بها، ود�أبت يف �حلفاظ عليها ب�سر�مة �لن�سباط 

و�ل�سعور بامل�سوؤولّية �لوطنّية �ملجّردة، ورمبا ملحدودية �نت�سارها يف 

رحالها،  فيها  حّطت  �لتي  �لأمكنة  وطبيعة  �لنه�سة،  ع�سر 

و�لأرق���ام  مهم،  �لرقم  حيث  �ل��ي��وم،  عليه  هي  ما  بخالف 

تتكّلم: حو�ىل 2876 مدر�سة )وفق �إح�ساء 2016( موّزعة على 

و510 خا�سة جمانّية.  ر�سمّية،  و1266  1100 خا�سة،  �لآتي:  �لنحو 

يلتحق ما يقارب 55 يف �ملئة من تالمذة لبنان مبد�ر�س خا�سة، 

 200 حو�ىل  وي�ستفيد  وجّمانية.  ر�سمّية  مبد�ر�س  �ملئة  يف  و45 

�ألف طالب من م�ساعد�ت �لتعليم �لتي تقّدمها �لدولة لأبناء 

�لقطاع �لعام و�لأ�سالك �لع�سكرّية.

يقّر �لبنك �لدويل يف در��سة له، باأّن ميز�نية �لتعليم يف لبنان 

وه�ي  �ملحّل�ي،  �لنات�ج  �إجمال�ي  من  �ملئ�ة  يف   2.45 حو�ل�ى  هي 

�ملئ�ة  يف   90 ن�سب�ة  و�أّن  لبن�ان.  لو�ق�ع  بالن�سب�ة  متدّني�ة  ن�سب�ة 

من مو�زن�ة وز�رة �لرّتبي�ة ُت�س�رف عل�ى �لرو�ت�ب، وبع��س �لأم�ور 

�لت�سغيلّي�ة �لأخرى.

املدر�سة يف لبنان... 

وحتّديات هذا الزمان

 من ال�سنديانة الدهرّية... 

اإىل اللوحة الرقمّية

بقلم: جورج علم

وجهة نظر

على  التاريخ  اأط���ّل  عندما 

عينيه  فرك  الدنيا،  م�سارف 

الفينيقي  ونظر من حوله، فوجد 

الأبجدّية.  ل��وح  جانبه  واإىل 

من  ردح  وبعد  ق��ّرر،  وعندما 

حول  بجولة  القيام  ال��زم��ن، 

يف  الأوىل  املطبعة  وجد  الأر�ض، 

وعندما  قزحيا.  مار  دير  اأقبية 

النه�سة،  ع�سر  مواكبة  ق��ّرر 

و�سلوك  الأمّية،  من  والتحّرر 

قابًعا  نف�سه  وجد  املعرفة،  درب 

حتت  مدر�سة  يف  احلجارة  على 

ويتاأّدب! يتثّقف  ال�سنديانة 
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وجهة نظر

الكمّية والنوعّية واأ�سئلة 

هذا الزمان

مزرك�سة  �سجادة  تنب�سط  هذه،  �لأرق��ام  غابة  خارج 

باأ�سئلة �سعبة متنّوعة، يخت�سرها ��ستنتاج م�سكون باحلرية 

يرتّدد  باملر�رة  جمبول  ��ستنتاج  و�مل�ستقبل.  �لو�قع  حول  و�لقلق 

هل  و�لأه���ايل:  �لطالب  �أول��ي��اء  عند  ول�سان  �سفة  كل  على 

�خلا�سة  �ملدر�سة  لبنان؟ هل  يف  �لتعليم  ت�ستهدف  موؤ�مرة  من 

م�ستهدفة؟

�جلو�ب �سعب، و�لأ�سعب هو توفري �لعنا�سر �حل�سّية – �ملاّدية 

�مُلتابع  ت�سّجع  �لتي  �مللمو�سة 

و�ملهتم على تكوين فكرة 

و����س��ح��ة م��و���س��وع��ّي��ة عن 

�لعلن  يف  يجري  ما  حقيقة 

وور�ء �لكو�لي�س؟!

»ف���ورة«  لبنان  ع��رف  لقد 

تربوّية مع مطلع �لعام 1994: 

�أبحاث، وور�س عمل، وتدقيق 

و�جلامعات،  �ملد�ر�س،  �أد�ء  يف 

وحر�س ل ي�ساهى على جدّية 

و�سدقّيتها.  �لم��ت��ح��ان��ات 

�ملر�سوم   1997 �لعام  يف  و�سدر 

�ملناهج  �أق��ّر  �لذي   10227 رقم 

�أق��ّر  كما  ا.  حاليًّ �ملعتمدة 

جمل�س �لوزر�ء يف �لعام 2008 ��سرت�تيجّية لتطوير �لقطاع �لرتبوي 

ت�سّمنت حماور �أ�سا�سّية خم�سة:

• �أوًل: �لتعليم �ملتاح على �أ�سا�س تكافوؤ �لفر�س.
• ثانًيا: جودة �لتعليم، وبناء جمتمع �لقت�ساد �ملعريف.

• ثالًثا: �لتعليم �لذي يعّزز �لندماج �لجتماعي.
• ر�بًعا: �لتعليم �لذي ي�سهم يف �لتنمية �لقت�سادّية.

ا: �إد�رة �لتعليم. • خام�سً
حيث  من  �ل�سرت�تيجّية  ه��ذه  من  حتقق  كم  �ل�����س��وؤ�ل: 

�لتطبيق �لعملي؟ ل جو�ب. و�إذ� ما تو�فر فهو ن�سبي ��ستن�سابي 

�لور�س  عن  �ل�سادرة  و�لتقارير  �لدر��سات  �أّن  و�لدليل  �أكرث،  ل 

�لرتبوي،  �لتفتي�س  من  ة  �ملخت�سّ �لرقابّية  و�لأجهزة  �لرتبوّية 

�إىل  �لوطنّية،  �لرتبية  وز�رة  يف  و�ملعلوماتية  �لر�سد  دو�ئ��ر  �إىل 

ونقاط  �لهّنات  �إىل  مبعظمها  ت�سري  كانت  �لأه��ل،  جل��ان 

�ل�سعف، وهذ� ما دفع �لقّيمني و�حلري�سني على »�لنوعّية« �إىل 

و2015   2010 بني  ما  �ل�سنو�ت  ف�سهدت  �لر�كدة،  �ملياه  حتريك 

ولدة خطة لتطوير �لقطاع �لرتبوي من عناوينها: �لتعليم يف 

مرحلة �لطفولة �ملبّكرة، تاأمني �ملتابعة و�لنجاح، تطوير �لبنى 

�لتحتّية، )من �أ�سل 1300 مدر�سة، متتلك �لدولة 550 مبنى فقط 

تطوير  �لتعليم،  خمرجات  تقومي  هبة(،  �أو  م�ستاأجر  و�لباقي 

و�لتطوير  للموؤّهالت  �لوطني  �لإطار  �إعد�د  �لدر��سّية،  �ملناهج 

�ملوؤ�س�ساتي... لكن �لكثري من هذه �لعناوين �لو�عدة بقيت 

عت يف در��سات بقيت، مع �لأ�سف، �أ�سرية  حرًب� على ورق، �أو تو�سّ

�أدر�ج �لن�سيان تنتظر �لتنفيذ.

وعيد... لكن متى الت�سديد!

يف  لبنان  متثيل  على  تعاقبو�  �لذين  �أّن  �ملبكي  �مل�سحك 

�ملوؤمتر�ت �لرتبوية �لإقليمّية و�لدولّية، قد جنحو� يف نقل �ل�سورة 

�مل�سرقة و�لطموحة، لكنهم ف�سلو� يف تنفيذ �لتز�ماتهم �أمام 

لبنان  �أّن  و�لدليل  �ملوؤمترين، 

�لر�سمي �أخذ على عاتقه �أمام 

قبل  �لأوني�سكو،  منظمة 

�لتنمية  �لتز�م  ونّيف،  �سنة 

�مل�����س��ت��د�م��ة ب��ح��ل��ول �ل��ع��ام 

�جلّيد  �لتعليم  و�سمان   ،2030

وتعزيز  و�ل�سامل،  و�ملن�سف 

�حلياة  م��دى  �لتعليم  فر�س 

بالوقائع  و�إذ  للجميع... 

ملا  ن��ظ��ًر�  خمّيبة،  �مللمو�سة 

من  �لرتبوّية  �مل�سرية  يعرتي 

ونو�ق�س،  وحتّديات  م�ساعب 

�إىل  �ل��و���س��ول  ميكن  فهل 

جو�د  �سهوة  على   2030 �آف��اق 

�أعرج؟!

وم�ستقبله،  �لتعليم  و�قع  عن  �لهوّية  هذه  �إب��ر�ز  يكفي  ل 

�لأ�ساتذة  �ل�سارع:  يف  �أ�سبحت  قد  �أ�سف،  وبكّل  فاملدر�سة، 

�لطالب  تعَط،  مل  م�ستحّقة  حقوق  على  للح�سول  يتظاهرون 

�لعام  و�ملرج ينادون بتحقيق �ملطالب لإنقاذ  �لهرج  يف �ساحات 

و�لحتجاجات  �لعت�سامات  من  دّو�م��ة  يف  �لأه��ايل  �لدر��سي، 

�سد فاتورة �لتعليم �لباهظة، �لغيارى على ميزة لبنان وفر�دته 

�ملدر�سة  و�قع  حول  �خلطر  ناقو�س  يدّقون  �حل�سارّية   _ �لرتبوية 

�خلا�سة يف لبنان وم�سريها، و�لكّل ي�سرخ بوجه �لدولة كونها 

�ملرجعّية �لأم �مل�سوؤولة عن �أبنائها جميعهم... فاإىل �أين؟ وما 

�ملرجتى؟ وكيف �لعالج؟ ومتى يبد�أ؟

�جلو�ب مبهم: ل موؤ�سر�ت توحي بوجود طو�قم عمل ر�سمّية 

�سة متحّم�سة لإدخال هذ� �مللف غرفة �لعناية �لفائقة،  ومتخ�سّ

مطروح  هو  ما  و�سجونه.  �سوؤونه  معاجلة  على  و�لنكباب 

جر�حّية  عملّية  �ملطلوب  فيما  بامل�سّكنات،  و�سفه  ميكن 

على  مطروح  هو  وما  �خلبيث،  �ل��ورم  ل�ستئ�سال  �ل�سميم  يف 

�سل�سلة  �لناجم عن  �ملايل  �لإ�سكال  يتعّدى  �لبحث، ل  ب�ساط 

�لرتب و�لرو�تب وهو لي�س بال�سهل، وقد تركت �ل�سل�سلة ندوًبا 

ل  ومعنوّية  وتربوّية  ومعي�سّية  و�جتماعّية  مالّية  وتد�عيات 

�لعدد 84400



�أن  بدل  باإ�سكالت  ت�سببت  كما  بها.  �ل�ستهانة  ميكن 

�لذكر ل �حل�سر، ما هو قائم  �سبيل  تقّدم حلوًل منها، على 

بني �إد�رة �ملدر�سة و�جلهاز �لتعليمي، و�أولياء �لطالب، و�نعكا�س 

�لدر��سي، ل بل على م�ستقبل  �لعام  كل ذلك على م�ستقبل 

�لتعليم يف لبنان ونوعيته وفر�دته.

التحّديات

و�خلا�س،  منه  �لر�سمي  �لرتبوي،  بال�ساأن  �ملعنّيون  �خلرب�ء  يقّر 

�لتغا�سي  يف  �ل�ستمر�ر  ميكن  ل  جوهرّية  حتّديات  بوجود 

�أّولها: غياب �لتن�سئة �لوطنّية �لتي ُيفرَت�س �أن تكون  عنها، 

�ملدر�سة  كانت  عندما  �لفقري.  وعمودها  �لرتبية  �سميم  يف 

قبو  عن  كناية  �ملبنى  كان  �لقرية،  يف  �لبتد�ئية  �لر�سمّية 

�لطالب يقفون  �ملوحلة، وكان  �لرت�بّية  �ل�ساحة  �سغري بجو�ر 

�إّل ربًعا من �سباح كّل  ا يف �لعر�ء، عند �لثامنة  �سًفا مر�سو�سً

وحر�رة  حولهم،  من  مرت�كمة  و�لثلوج  كانون،  عّز  ويف  يوم، 

�لطق�س ت�سري �إىل 4 �أو 5 درجات حتت �ل�سفر، وكانو� ين�سدون 

بحما�سٍة �لن�سيد �لوطني �للبناين ب�سوت جهوري، وحتت رقابة 

�سارمة من �ملدير و�أفر�د �لهيئة �لتعليمّية، يف �لوقت �لذي يتوىّل 

�خلا�سة  �ل�سارية  على  �للبناين  �لعلم  رفع  �لتالمذة  �أحد  فيه 

�ليوم  �لكّرة يف ختام  يعيدون  وكانو�  �ملدر�سة.  �سطح  فوق  به 

�لدر��سي عند �لر�بعة من بعد �لظهر، حيث يوؤّدون �لتحّية للعلم 

خم�سينيات  يف  هذ�  يح�سل  كان  �ل�سارّية.  عن  �إنز�له  عند 

خّريجي  من  كم   ،21 �لقرن  مطلع  ويف  �ليوم  �ملا�سي.  �لقرن 

�لثالثة،  باأق�سامه  �للبناين  �لوطني  �لن�سيد  يعرف  �جلامعات 

ويجيد �أد�ءه؟! يتحدثون عن كتاب �لتن�سئة �ملدنية، �أين منه 

يختزنه  ما  عملًيا  ميار�س  ومن  �لو�قع؟  �أر�س  على  يجري  ما 

�إّن  �سافية؟!  وطنية  �سلوك  وقو�عد  مبادىء  �لكتاب من  هذ� 

�لغالبية رمبا �أ�سبحت مع �لأ�سف من جيل �لوجبات �ل�سريعة 

دها  �لتي ل تهوى �لوقوف طوياًل لال�ستماع �إىل �لقيم �لتي جت�سّ

لبنان  حزب  �إىل  �لنتماء  رغبة  متلك  ول  �لوطنّية،  �لثو�بت 

�لوطن و�لكيان، بعدما �أخذتها �لأحز�ب و�لتيار�ت �ل�سيا�سية 

مقت�سًر�  خمت�سًر�  عندها  �لوطني  �لولء  و�أ�سبح  مربعاتها،  �إىل 

على �سهادة جامعّية وتاأ�سرية؟!

�لر�سمي  �لقطاعني  يف  �ملد�ر�س  من  كثري  �لثاين:  �لتحّدي 

و�خلا�س، ل يجاري روح �لع�سر. �ملدر�سة يف عدد من �لدول �لأوروبّية 

�لر�ئدة يف جمال حقوق �لإن�سان، ومنذ ثمانينيات �لقرن �ملا�سي، 

باأحدث  جمّهزة  مركزّية  وغرفة  كومبيوتر  عن  كناية  هي 

ميلكه  �ل��ذي  باجلهاز  تلقائًيا  ومرتبطة  �لتو��سل،  و�سائل 

�لتلميذ �أو �لطالب. �أما �ل�سف فهو يف �ملنزل. يدخل �ملعلم �إىل 

به،  �خلا�س  �لكومبيوتر  على  در�سه  وي�سرح  �ملركزّية،  �لغرفة 

ة بتالمذته، ويتفاعل هوؤلء  ويوّزع ما دّونه على �لأجهزة �خلا�سّ

بدورهم مع �لر�سائل �لرقمّية، ويدر�سون ما ُيعَر�س �أمامهم على 

�ل�سا�سة، ويجيبون عن �لأ�سئلة �ملطروحة، وفق �لربنامج �ملعّد، 

و�سمن �لأوقات �ملحددة...

�إّن �لع�سر هو ع�سر �لتقنيات �حلديثة، و�ملدر�سة هي �لركيزة، 

�ملناهج  من  �لكثري  تغيري  و�ل�سروري  �مللّح  من  بات  لذلك 

�لرتبوية �ملعتمدة، �لتي �أ�سبحت وكاأّنها لزمٍن قد وىّل، و�أ�سحت 

تعتمدها،  �لتي  �ملناهج  وبع�س  �لرتبوّية،  موؤ�س�ساتنا  بع�س 

و�لتطّور،  �لتحديث  مو�كب  جتاري  ل  قدمية«  دّقة  و»كاأّنها 

حتى �أّن �لعديد من خريجي �جلامعات ل يجدون فر�س عمل يف 

�لد�خل، وعندما يتوّجهون �إىل �خلارج يدركون �أّن �لقطار قد 

قد  �لتقنيات �حلديثة  �إىل  �مل�ستندة  �لخت�سا�سات  و�أّن  فاتهم، 

�سبقتهم باأ�سو�ط! ويعود �ل�سبب �إىل �لرب�مج �لتي �أكل عليها 

تباًعا،  حتديثه  جرى  قد  بع�سها  �أّن  �سحيح  و�سرب.  �لدهر 

يف  وم�ستلزماتها  للتقنيات  �ل�سريعة  �لقفز�ت  ظّل  يف  ولكن 

�لدول �ملتطّورة، يبدو �أّن بع�س ما هو معتمد يف لبنان قد �أ�سبح 

بعيًد� من �ملنظومة �لرتبوّية �حلديثة �ملعتمدة يف غالبية �لدول 

�ل�سناعية �لكربى.

و�أ�سيبت  ت�سّظت  قد  لبنان  يف  �ملدر�سة  �إّن  �لثالث:  �لتحّدي 

و�لفئوّية، وفقدت غالبية  و�ملذهبّية  و�لطائفّية  �لف�ساد  بفريو�س 

كّفة  لرجحان  نظًر�  ووهرتها،  رونقها  من  �لكثري  �ملد�ر�س 

و�لنتظام  �لن�سباط،  �سو�بط  من  �ملتفّلتة  �لز�ئدة«،  »�حلرّية 

من  �لكثري  فقدت  قد  �لر�سمّية  �لمتحانات  �أّن  حتى  �لعام. 

�ِسدقيتها وجدّيتها، ب�سبب �لتدّخالت و�ملح�سوبيات، وطغيان 

�ملناخ »�ل�ستل�ساقي« على �ملناخ �لأكادميي، وكل ذلك على 

ح�ساب �لنوعّية و�لجتهاد و�لع�سامّية و�لكفاءة، و�لت�ساهل يف 

و�ل�سو�ذ�ت  �لأخطاء،  عن  و�لتغا�سي  �ملرعّية،  �لقو�نني  تطبيق 

كرمى لعيون هذ� �لنافذ �أو ذ�ك؟! قد ل ت�سمل هذه �لفر�غات 

لبنان، لكن هناك مناخ عام ل يوحي، ول  �ملد�ر�س يف  كل 

ي�سّجع على �لقول و�لعتقاد باأّن �مل�سار �لرتبوي �سليم ومعافى 

من �لرتد�د�ت �خلارجّية على بيئته وخ�سو�سّيته...

كارثّية  لبنان  �إىل  �ل�سوري  �لنزوح  �أزمة  �إّن  �لر�بع:  �لتحّدي 

�ملدر�سة  ��ستقبلت  �لرتبية.  قطاع  على  و�رتد�د�تها  بحجمها 

 450 من  �أكرث  و2017   2016 �لعامني  بني  ما  �للبنانية  �لر�سمّية 

لبناين؟!  تلميذ  �ألف   250 مقابل  �لنازحني،  من  تلميذ  �ألف 

حتى  �حلجج  من  للمزيد  حاجة  ول  يتكلم،  وح��ده  �لرقم 

�للبنانية،  �ملدر�سة  على  �ل�سلبّية  �لنعكا�سات  مقاربة  تتّم 

85 �لعدد 400



على  �ل���رتب���وي  و�ل���ق���ط���اع 

و�ملادية،  �لأكادميّية،  �ل�سعد 

يف  �لرتبوي  �لقطاع  كان  لقد  جميعها.  و�لإن�سانّية  و�ملعنوية، 

ومو�سع  �لعربّية،  �لبالد  يف  �لرتبوّية  �لقطاعات  مفخرة  لبنان 

لكن  �لعامل،  يف  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  كربيات  تقدير 

من �لبديهي �لقول �إّن �لتحّديات �مل�سريّية �لتي يو�جهها �ليوم، 

م�سبوقة  غري  حتديثّية  تطويرّية  تنظيمّية  �نتفا�سة  ت�ستدعي 

للحفاظ على »�لأيقونة« �للبنانية من �لتلف!

عوامل م�سّجعة واأزمة اأخطبوطية

�إّن �لعو�مل �لتي �ساعدت يف �زدهار �لتعليم �لر�سمي و�خلا�س 

كثرية، منها:

- �حلق �ملعطى للطو�ئف يف �إقامة مد�ر�سها �خلا�سة وتركيز 

تربيتها على �لعتد�ل و�ملحبة، وعلى �لقيم و�لف�سائل، وعلى 

�حرت�م �لذ�ت، و�حرت�م �لآخر.

- وجود تنّوع طائفي يف لبنان يغني �حل�سارة �لإن�سانية بخ�سائ�سه 

وخ�سو�سياته.

�للبنانيني  �سغف   -

ب���ال���ع���ل���م و�مل���ع���رف���ة 

و�لنفتاح.

ب��ع�����س  رغ�����ب�����ة   -

و�ملي�سورين  �ملتنّفذين 

�مل��ج��ال  �ل���س��ت��ث��م��ار يف 

�ل���رتب���وي، و����س��ت��ح��د�ث 

�مل��د�ر���س  م��ن  �لكثري 

كق�ط��اٍع  �ملتخ�سّ��س�ة 

مربح، وتوّخًيا للك�سب 

�ملادي و�ملعنوي.

و��ستقطاب  �خل��ارج،  مع  �لتو��سل  على  �للبنانيني  ق��درة   -

�لقدر�ت �لرتبوية، و�لنجاح �لذي حّققته �ملد�ر�س �خلا�سة، يف ظل 

�لقرن  �سبعينيات  منذ  دورها  وتهمي�س  �لدولة،  قدر�ت  تر�جع 

�لع�سرين.

لكن بو�در �أزمة �أخطبوطّية متعّددة �لأطر�ف بد�أت مت�سك 

لتبلغ  �لأخ���رية،  �ل�سنو�ت  يف  �ل��رتب��وي  �لقطاع  »بخو�نيق« 

�لتغيري  ب�سرورة  وتتمّثل  �حلايل،  �لعام  مطلع  مع  مقلًقا  حًد� 

و�لتطوير، و�لنتفا�س على �لو�قع بعمٍل �أكادميي م�سوؤول ومتنّور 

�أكادميّيون،  و�خت�سا�سّيون  وخرب�ء  �أ�ساتذة  يتوله  وتطّلعي، 

يتعاونون ويت�ساركون يف و�سع �ملناهج �لتطويرّية �لتي حتاكي 

رونقها  �ل�سنديانة  حتت  ملدر�سة  كان  ومتغرّي�ته.  �لع�سر  روح 

وهيبتها ووقارها، و�لآن حتّول �لرونق و�لوقار �إىل �للوحة �لرقمّية 

و�حلا�سوب! و�ملجال هنا متاح �أمام رّو�د �ملركز �لرتبوي للبحوث 

�ملوؤ�س�سات  ويف  �جلامعات،  يف  يعملون  �لذين  و�أولئك  و�لإمناء، 

�لبحثّية، لتحقيق تطّور تربوي يوؤّمن للبنان موقع �لريادة �لد�ئم 

يف �ملنطقة، ويحاكي �لعامل �ملتطّور �ملتقّدم.

بنا�سية  مي�سكون  من  هّمة  على  مرتوكة  هنا  و�ملبادرة 

�لقر�ر �لرتبوي لّتخاذ �لقر�ر �ل�سائب، يف �لوقت �ملنا�سب، جلهة 

�ملو��سيع �لآتية:

- تر�سيق �ملناهج وت�سهيل فهمها وقبولها يف �لع�سر �لرقمي، 

�لطالب  ي�ستطيع  ومتطّورة،  تفاعلية  جلعلها  �أولوّية  و�إعطاء 

فاملنهج  �لأ�ساتذة.  م�ستوى  عن  �لنظر  بغ�س  منها،  �ل�ستفادة 

يف  �لتعليم  م�ستوى  ويوّحد  �لأ�ساتذة،  ي�ساعد  �لتفاعلي  �ملتطور 

�أن  باأّي وقٍت من �لأوقات  لبنان باأكمله، في�ستطيع �لطالب 

يتابع عن طريق �لإنرتنت، �لدرو�س جميعها.

• حتديث بر�مج �إعد�د �ملعلمني، لتتما�سى مع �لنهج �لرتبوي 
�جلديد.

�لطو�قم  وتوفري  �حلديثة،  بالتقنيات  �مل��د�ر���س  جتهيز   •
�سة. �لت�سغيلّية �ملتخ�سّ

�لقطاع  يف  �ملالية  �لثغر�ت  ل�سّد  �ل�سرورّية  �ملو�زنات  توفري   •
�أّن  ذل����ك  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي، 

يكاد  �ل��رتب��وي،  �ل�ستقر�ر 

من  �لأمني  �ل�ستقر�ر  يو�زي 

لتحقيق  �لأهمّية،  حيث 

�لأهد�ف �ملرجّوة.

• �لإعد�د �لهادىء و�جلّدي 
يف  يبحث  ���س��ام��ل  مل��وؤمت��ر 

�لتعليم  حتديث  كيفّية 

جلهة  و�ل��ت��ق��ن��ي،  �مل��ه��ن��ي 

�ملناهج و�ل�سهاد�ت.

ة  �خلا�سّ �ملد�ر�س  �إقفال   •
�ل��ت��ي تعمل  �مل��ج��دي��ة  غ��ري 

و�لت�سابق  �لتناف�س  �أي  �ل�سريع،  �لربح  لتحقيق  كدكاكني 

على جمع �لأمو�ل من �لأهايل من دون مقابل تربوي فعلي.

�قت�ست  �إذ�  �إّل  جديدة،  خا�سة  ملد�ر�س  �لرتخي�س  وق��ف   •
�حلاجة، وتو�فرت �ل�سروط �لقانونّية و�لرتبوية �ملالئمة.

• تطبيق قانون تنظيم �لتعليم �لعايل �جلديد بدقٍة متناهية، 
و�لعمل �لدوؤوب لرت�سيخ نظام �جلودة، و�لعتماد �لدويل.

للقانون  �ملخالفة  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  فروع  �إقفال   •
وتطبيق معايري �جلودة على �جلميع.

اءة، و�لنو�يا �لوطنية �ل�سافية ل تز�ل  �إّن بارقة �لأمل ل تز�ل و�سّ

متو�فرة لإحد�ث نقلة نوعّية يف �لقطاع �لرتبوي يف لبنان، و�إذ� 

�أمام جيٍل  كانت مدر�سة حتت �ل�سنديانة قد مّهدت �لطريق 

�لرقمّية  �ملدر�سة  فاإّن  و�لعظماء،  و�لأدب��اء  �لعلماء  من  كامل 

�لتي فر�ست نف�سها على �أر�س �لو�قع، تتعّهد باإكمال �مل�سرية، 

�إن �أح�سّنا �غتنام �لفر�سة ويف �لوقت �ملنا�سب!

وجهة نظر
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اإعداد: املالزم الأول عماد عامر

لغة التخاطب بني امللوك

ر�سائل هولكو وتيمورلنك

اإىل ال�سالطني العبا�سّيني 

واملماليك منوذًجا

ر�سالة هولكو اإىل اخلليفة العبا�سي 

امل�ستع�سم بالله )اأيلول 1257م(

يف  �لعبا�سي  للخليفة  هولكو  يقول 

هذه �لر�سالة:

على  �سمعك  �إىل  و�سل  قد  �أّن��ه  بّد  »ل 

للعامل  ح��دث  ما  و�لعام  �خلا�س  ل�سان 

ع��ل��ى �أي����دي �جل��ي��و���س �مل��غ��ول��ي��ة منذ 

حلقت  مذلة  �أي  وعلمت  جنكيزخان، 

وملوك  و�ل�سالجقة  �خلو�رزميني  باأ�سر 

�لديلم و�لأتابكة وغريهم ممن كانو� 

ومع  �ل�سوكة،  و�أ�سحاب  �لعظمة  باب 

وجه  يف  قط  بغد�د  ب��اب  يغلق  مل  ذل��ك 

�لتي  �ل��ط��و�ئ��ف  تلك  م��ن  طائفة  �أي 

هذ�  يغلق  فكيف  هنا.  �ل�سيادة  توّلت 

قدرة  من  لنا  ما  رغم  وجوهنا  يف  �لباب 

هذ�.  قبل  ن�سحناك  وقد  و�سلطان؟!... 

و�خل�سام  �حلقد  جتّنب  لك:  نقول  و�لآن 

و�ل�سغينة، ول حتاول �أن تقف يف �سبيلنا 

هذ�  ومع  عبًثا.  نف�سك  �سُتتعب  لأّنك 

تهدم  �أن  فعليك  م�سى،  ما  م�سى  فقد 

�بنك  وت�سّلم  �خلنادق،  وت��ردم  �حل�سون 

و�إذ�  ملقابلتنا.  تتوّجه  ث��م  �ململكة، 

�لوزير  �إلينا  فاأر�سل  ذلك،  تريد  ل  كنت 

ر�سالتنا  ليو�سلو�  و�لدو�د�ر،  �ساه  و�سليمان 

�إليك بغري زيادة ول نق�سان، فاإذ� �أطعت 

لك  ونبقي  �سغينة،  ول  حقد  فال  �أمرنا، 

�إذ�  و�أم��ا  ورعّيتك.  وجي�سك  وليتك 

�خلالف  طريق  و�سلكت  تنت�سح،  مل 

وع��نّي جبهة  ف��اأَِع��ّد جي�سك  و�جل��د�ل، 

م�ستعدون  فاإّننا  للقتال، 

�إذ�  �أيّن  و�ع��ل��م  مل��ح��ارب��ت��ك. 

�إىل  �جلي�س  وق���دت  عليك،  غ�سبت 

�إىل  �سعدت  ولو  مني،  تنجو  فلن  بغد�د، 

�ل�سماء، �أو �ختفيت يف باطن �لأر�س. فاإذ� 

�أردت �أن حتفظ ر�أ�سك و�أ�سرتك، ��ستمع 

و�إّل  و�لذكاء،  �لعقل  َمع  مَب�سْ لن�سحي 

.
)1(

ف�ساأرى كيف تكون �إر�دة �لله«

رّد اخلليفة العبا�سي امل�ستع�سم بالله 

على ر�سالة هولكو

قال �خلليفة �لعبا�سي �مل�ستع�سم يف رّده:

َيْخرَب  مل  �لذي  �حل��ِدث!.  �ل�ساب  »�أيها 

�لعمر،  ر  ِق�سَ يتمنى  و�ل��ذي  بعد،  �لأي��ام 

وم�ساعدة  �لأي���ام  �إق��ب��ال  �أغ��رت��ه  و�ل���ذي 

على  م�سيطًر�  نف�سه  فتخيل  �لظروف، 

مربم،  ق�ساًء  كالمه  �أن  وحّب  �لعامل، 

�سيًئا  مني  تطلب  مل��اذ�  حمكم.  و�أم��ر 

�أّن��ه  �لأم��ري  لن جت��ده ع��ن��دي؟!.. يعلم 

�إىل  �مللوك  ومن  �لغرب،  �إىل  �ل�سرق  من 

�ل�سباب  �إىل  �ل�سيوخ  ومن  �ل�سحاذين، 

�لأديان،  ويعتنقون  بالله  يوؤمنون  ممن 

كلهم عبيد هذه �لبالد وجنود يل؟!... 

�إنني عندما �أ�سري بجمع �ل�ستات، �ساأبد�أ 

بالد  �إىل  منها  �أتوجه  ثم  �إير�ن،  بح�سم 

كل  و�أ�سع  تور�ن، 

�سخ�س يف مو�سعه، 

�سي�سري  وع��ن��دئ��ٍذ 

وج�������ه �لأر����������س 

بالقلق  مم���ل���وًء� 

و�ل�سطر�ب.

�أوّد  ل  �أيّن  غ���ري 

�سرر  �أ���س��رتي  �أن  ول  و�خل�����س��ام،  �حلقد 

�أبغي  ل  �أنني  كما  و�إي��ذ�ءه��م.  �لنا�س 

�أل�سنة  تلهج  �أن  �جليو�س،  تردد  ور�ء  من 

و�أنني  ا  خ�سو�سً و�لقدح،  باملدح  �لرعّية 

و�حد  قلب  وهولكو خان  �خلاقان  مع 

ول�سان و�حد.

فاإذ� كنت مثلي تزرع بذور �ملحبة، فما 

وح�سونهم؟!...  رعّيتي  بخنادق  �ساأنك 

لك طريق �لود وُعد �إىل خر��سان. و�إن  �أُ�سْ

تتو�َن  فال  و�لقتال،  �حلرب  تريد  كنت 

موؤلفة  �ألوًفا  يل  ف��اإّن  تعتذْر،  ول  حلظة 

�أهّبة  على  هم  و�لرجالة  �لفر�سان  من 

.
)2(

�ل�ستعد�د للقتال«

خطاب هولكو اإىل ال�سلطان اململوكي قطز 

قبل موقعة عني جالوت )1260م(

»من ملك �مللوك �سرًقا وغرًبا، �لقائد 

�لأعظم«:

ور�فع  �لأر���س،  با�سط  �للهم  با�سمك 

�لذي  قطز  �ملظّفر  �مللك  َيعلم  �ل�سماء. 

هربو�  �لذين  �ملماليك  جن�س  من  هو 

يتنّعمون  �لإقليم،  هذ�  �إىل  �سيوفنا  من 

امللوك  بني  املتبادلة  القدمية  الر�سائل  تك�سف 

�سائدة  كانت  التي  العالقات  طبيعة  واحلكام 

بينهم، ولغة التخاطب التي كانوا يعتمدونها.

هولكو  ر�سائل  من  بع�ض  ياأتي،  ما  يف 

امل�سلمني،  ال�سالطني  اإىل  وتيمورلنك 

التهديد  وهي ت�سكل منوذًجا لأ�ساليب 

اعتمدها  التي  والرتغيب  والرتهيب 

امللوك واحلكام يف ذلك الزمان.

�لعدد 88400



ب�سلطانه  كان  من  ويقتلون  باإنعامه، 

قطز،  �ملظّفر  �مللك  َيعلم  ذل��ك.  بعد 

و�سائر �أمر�ء دولته و�أهل مملكته بالديار 

�مل�سرية وما حولها من �لأعمال، �أّن نحن 

�أر�سه، ُخلقنا من �سخطه،  �لله يف  جند 

و�سلطنا على من حل به غ�سبه، فلكم 

عزمنا  وع��ن  معترب،  �ل��ب��الد  بجميع 

و�أ�سلمو�  بغريكم،  فاّتعظو�  مزدجر، 

�إلينا �أمركم، قبل �أن ينك�سف �لغطاء 

فنحن  �خلطاأ،  عليكم  ويعود  فتندمو� 

ما نرحم من بكى، ول نرّق ملن �سكى. 

وقد �سمعتم �أّننا قد فتحنا �لبالد، وطّهرنا 

�لأر�س من �لف�ساد، وقتلنا معظم �لعباد. 

فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب، فاأي 

�أر�س تاأويكم، و�أي طريق تنجيكم، و�أي 

بالد حتميكم؟ فما لكم من �سيوفنا 

خال�س، ول من مهابتنا منا�س، فخيولنا 

و�سيوفنا  خ����و�رق،  و�سهامنا  ���س��و�ب��ق، 

وعددنا  كاجلبال،  وقلوبنا  �سو�عق، 

متنع،  ل  لدينا  فاحل�سون  كالرمال. 

ودعاوؤكم  تنفع،  ل  لقتالنا  و�لع�ساكر 

�أكلتم  ف��اإن��ك��م  ي�سمع.  ل  علينا 

وخنتم  كالم،  عند  تعّفون  ول  �حلر�م، 

�لعقوق  فيكم  وف�سا  و�لإمي��ان،  �لعهود 

و�ل��ه��و�ن،  باملذلة  فاأب�سرو�  و�لع�سيان، 

كنتم  مبا  �لَهْوِن  عذ�ب  َزْوَن  جُتْ فاليوم 

ومبا  �حلق  بغري  �لأر���س  يف  ت�ستكربون 

كنتم تف�سقون و�سيعلم �لذين ظلمو� �أي 

منقلب ينقلبون. فمن طلب حربنا ندم، 

ومن ق�سد �أماننا �سلم، فاإن �أنتم ل�سرطنا 

لنا وعليكم  �أطعتم، فلكم ما  و�أمرنا 

فال  هلكتم،  خالفتم  و�إن  علينا،  ما 

تهلكو� نفو�سكم باأيديكم، فقد حّذر 

نحن  �أّن��ا  عندكم  ثبت  وقد  �أن��ذر،  من 

�لكفرة، وقد ثبت عندنا �أنكم �لفجرة. 

وقد �سّلطنا عليكم من له �لأمور �ملقّدرة 

عندنا  فكثريكم  �ملدّبرة.  و�لأحكام 

فال  ذل��ي��ل...  عندنا  وعزيزكم  قليل، 

�جلو�ب،  برد  و�أ�سرعو�  �خلطاب،  تطيلو� 

وترمي  ناَرها،  �حلرب  ناُر  ُت�سرم  �أن  قبل 

نحوكم �سر�رها، فال جتدون منا جاًها 

ول عًز�، ول كافًيا ول حرًز�، وتدهون منا 

باأعظم د�هية، وت�سبح بالدكم منكم 

ر��سلناكم،  �إذ  �أن�سفناكم  خالية. فقد 

بقي  فما  حّذرناكم،  �إذ  و�أيقظناكم 

علينا  و�ل�سالم  �سو�كم.  مق�سد  لنا 

�لهدى،  �أط���اع  م��ن  وعلى  وعليكم، 

�مللك  و�أط���اع  �ل���ردى،  ع��و�ق��ب  وخ�سي 

�لأعلى.

بحد  �أت��ى  قد   
)3(

ه��الون مل�سرها  قل  �أل 

�سيوف تنت�سي بو�تر.

 

كتاب تيمورلنك اإىل ال�سلطان اململوكي 

برقوق )1393م(

»ملا كان بيت جنكيزخان يف حروب 

ظلمو�  �لذين  �ل�سالطني  �أ�سالفكم  مع 

�نتهت  �حل��روب  هذه  و�أّن  �ل�سام،  �سعب 

ب�����س��الم... وع��اد �لأم���ن و�ل��ت��ع��اون بني 

�لإيلخان  وف��اة  منذ  �أن��ه  غري  �لدولتني؛ 

مل  ب��ه��ادر  �سعيد  �أب���و  �سعيد  �لعظيم 

يحكم يف بالد فار�س حاكم من ن�سل 

�أمور  نّظم  �لذي  جنكيزخان 

�لنا�س، ولكن على �لعك�س 

ق���ام ح��ك��ام يف �لإم�����ار�ت 

�لإمرب�طورية  هذه  يف  كّلها 

ملوكها؛  مكان  �لكبرية 

لها  نهاية  ل  متاعب  و�سّببو� 

�لإمرب�طورية.  ه��ذه  ل�سعوب 

�لو�حد  �لإله  �ختارنا  وقد  �أّما 

ما  لإ�سالح  عنده  من  بف�سٍل 

�ملظّفر  ل�سيفنا  و�أد�ن  ف�سد، 

�لعربي  و�ل��ع��ر�ق  فار�س  ب��الد 

ح��دوده  تتاخم  �ل��ذي  كّلها 

�ملحبة  فاإن  بالدكم،  حدود 

�لتي ندين بها ل�سعبنا تتطلب 

نتبادل  �أن  �جل���و�ر  بحكم 

�لر�سل،  ياأتي  و�أن  �لكتب، 

ويعودو� يف ي�سر بني بلدينا، و�أن 

�أمن  يف  �لبلدين  جتار  ينتقل 

�ل�سكان،  ويكرث  �لبالد،  تنتع�س  حتى 

�أر�سلنا  �ل�سبب  ولهذ�  �سالم.  يف  ويعي�سو� 

�أن  �لله  �إىل  مت�سّرعني  �إليكم  ر�سولنا 

�إن �سلكتم ح�سب  يكالأكم بعنايته 

�لهدى  �ّت��ب��ع  م��ن  على  و�ل�سالم  ه��ذ�. 

.
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و�حلمد لله رب �لعاملني«

كتاب ثاٍن من تيمورلنك اإىل ال�سلطان 

برقوق )1394م(

�علمو�  �مل��ل��ك...  مالك  �للهم  »ق��ل 

�سخطه،  من  خملوقون  �لله  جند  �أّن��ا 
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وم�سّلطون على من حل عليه غ�سبه، ل 

نرق ل�ساكي، ول نرحم لباكي، قد نزع 

�لله �لرحمة من قلوبنا، فالويل ثم �لويل 

جهتنا.  ومن  حزبنا  من  يكن  مل  ملن 

و�أظهرنا  �لأولد،  ويّتمنا  �لبالد  قد خربنا 

�أعّزتها،  لنا  وذل��ت  �لف�ساد،  �لأر���س  يف 

وذلك  �أزم��ت��ه��ا...  بال�سوكة  وملكنا 

فخيولنا  باأ�سنا،  و�سدة  عددنا  بكرثة 

بو�رق،  و�أ�سّنتنا  خو�رق  ورماحنا  �سو�بق 

كاجلبال،  وقلوبنا  �سو�عق،  و�سيوفنا 

�أبطال  ونحن  �لرمال،  كعدد  وجيو�سنا 

ل  وج��ارن��ا  ُي���ر�م،  ل  وملكنا  و�أق��ي��ال، 

فمن  مقام،  ل�سوؤدد  �أب��ًد�  وعزنا   – ُي�سام 

ومن  ندم،  حربنا  ر�م  ومن  �سلم،  �ساملنا 

و�أنتم  ُجهل.  يعلم  ل  مبا  فينا  تكّلم 

فلكم  �سرطنا  وقبلتم  �أمرنا  �أطعتم  �إْن 

ما لنا وعليكم ما علينا، و�إن خالفتم 

�إّل  تلومو�  فال  زنيتم،  بغيكم  وعلى 

ت�سديدها  مع  منا  فاحل�سون  �أنف�سكم، 

و�ملد�ئن ب�سدتها لقتالنا ل ترد  ل متنع، 

ول تنفع، ودعاوؤكم علينا ل ي�ستجاب 

�لله  ي�سمع  فكيف  ي�سمع،  ول  فينا 

وظلمتم  �حلر�م،  �أكلتم  وقد  دعاءكم 

�لأيتام،  �أم��و�ل  و�أخ��ذمت  �لأن��ام،  جميع 

و�أع��ددمت  �حلكام،  من  �لر�سوة  وقبلتم 

�مل�سري... فلّما فعلتم  وبئ�س  �لنار  لكم 

�ملهالك،  م��ورد  �أنف�سكم  �أوردمت  ذلك 

�لأر�س  رب  وع�سيتم  �لعلماء  قتلتم  وقد 

و�لله  �لأ�سر�ف، وهذ�  و�أرقتم دم  و�ل�سماء، 

هو �لبغي و�لإ�سر�ف، فاأنتم بذلك يف �لنار 

يا  و�لهو�ن،  باملذلة  فاأب�سرو�  خالدون... 

�أهل �لبغي و�لعدو�ن، وقد غلب عندكم 

و�لله  �أنكم  عندنا  وثبت  كفرة،  �أننا 

عليكم  �سّلطنا  وقد  �لفجرة،  �لكفرة 

حمّررة،  و�أحكام  مقدرة  �أم��ور  له  �لإل��ه، 

فعزيزكم عندنا ذليل، وكثريكم لدينا 

قليل، لأّننا ملكنا �لأر�س �سرًقا وغرًبا، 

غ�سًبا،  �سفينة  كل  منكم  و�أخ��ذن��ا 

فاأ�سرعو�  �خلطاب،  لكم  �أو�سحنا  وقد 

�لغطاء،  �أن ينك�سف  قبل  �جلو�ب،  برد 

�أوز�ره���ا،  وت�سع  ن��اره��ا،  �حل��رب  وت�سرم 

باكية،  عليكم  ع��ني  ك��ل  وت�سري 

وي�سمعكم  �ل��ف��ر�ق...  منادي  وي��ن��ادي 

�سارخ �لفناء بعد �أن يهّزكم هًز�... وقد 

تقتلو�  فال  ر��سلناكم  �إذ  �أن�سفناكم 

فتخالفو�  بالأولني،  فعلتم  ما  �مُلْر�َسلني 

رب  وتع�سو�  �ملا�سني  �سنن  كعادتكم 

�لكالم  لكم  �أو�سحنا  وقد  �لعاملني... 

.»
)5(

فاأر�سلو� برّد �جلو�ب و�ل�سالم

 

جواب ال�سلطان برقوق على الكتاب 

الثاين لتيمورلنك )1394م(

ح�سل  �لرحيم...  �لرحمن  �لله  »ب�سم 

�لكفرية  �أل��ف��اظ��ك��م  على  �ل��وق��وف 

وكتابكم  �ل�سيطانية،  ونزعاتكم 

و�سرية  �جلنابية  �حل�سرة  ع��ن  يخربنا 

خملوقون  و�أنكم  �ملالئكية،  �لكفرة 

من  على  وم�سّلطون  �لله،  �سخط  من 

حّل عليه غ�سب �لله، و�أنكم ل ترقون 

ل�ساٍك ول ترحمون َعرْبة باٍك، وقد نزع 

�لله �لرحمة من قلوبكم، فذلك �أكرب 

عيوبكم، وهذه من �سفات �ل�سياطني ل 

من �سفات �ل�سالطني، وتكفيكم هذه 

�لكافية... ففي كل كتاب  �ل�سهادة 

ُنِعّتم،  مر�سل  كل  ل�سان  وعلى  لعنتم، 

خربكم  وعندنا  ُو�ِسْفتم،  قبيح  وبكل 

�أل  كفرة،  �إنكم  خرجتم،  حني  من 

ك  لعنة �لله على �لكافرين، َمن مت�سّ

بالأ�سول فال يباِل بالفروع. نحن �ملوؤمنون 

ي�سرنا  ول  عيب،  علينا  يدخل  ل  حًقا 

�سبحانه  وهو  نزل،  علينا  �لقر�آن  ريب، 

ن��زول��ه،  فتحققنا  ي���زل،  مل  رح��ي��م  بنا 

لكم  فالنار  تاأويله،  بربكة  وعلمنا 

ومن  �أ�سرمت...  وجللودكم  خلقت، 

 بالتوت، 
)6(

�أعجب �لعجب تهديد �لرتوت

بالكر�ع،  و�لكماة  بال�سباع  و�ل�سباع 

عربية،  و�سهامنا  برقّية  خيولنا  نحن 

ِرّية، و�أكّفنا  و�سيوفنا ميانية، وليوثنا َم�سَ

يف  مذكورة  و�سفتنا  �مل�سارب،  �سديدة 

فِنْعَم  قتلناكم  �إْن  و�ملغارب،  �مل�سارق 

وبني  فبينه  �أحد  منا  ُقِتَل  و�إن  �لب�ساعة، 

قلوبنا  قولكم:  و�أّم��ا  �ساعة...  �جلنة 

اب  كاجلبال، وعددنا كالرمال، فالق�سّ

�لغنم، وكثري �حلطب  يبايل بكرثة  ل 

�لفر�ر  �لفر�ر  �ل�سرم...  �لقليل من  يفنيه 

�أّن  و�علمو�  �لباليا،  وطول  �لرز�يا،  من 

�إْن  �لأمنية،  غاية  عندنا  �ملنّية  هجوم 

قتلنا  ُقِتلنا  و�إْن  �سعد�ء،  ع�سنا  ع�سنا 

�سهد�ء... �أََبْعَد �أمري �ملوؤمنني وخليفة رب 

�سمع  ل  طاعة،  منا  تطلبون  �لعاملني، 

لكم ول طاعة، وطلبتم �أن نو�سح لكم 

ففي  �لغطاء،  ينك�سف  �أن  قبل  �أمرنا 

نظمه تركيك، ويف �سلكه تلبيك، لو 

بيان،  بعد  �لق�سد  لبان  �لغطاء  ك�سف 

�إلًها ثاٍن،  �أم �تخذمت  �إميان،  �أُكفٌر بعد 

نتبع  �أن  ر�أيكم  معلوم  من  وطلبتم 

ربكم، قل لكاتبك �لذي و�سع ر�سالته 

و�سل كتابك ك�سرب  مقالته،  وو�سف 

.
)7(

رباب �أو كطنني ذباب و�ل�سالم«

 

كتاب تيمورلنك اإىل ال�سلطان 

اململوكي فرج )1401م(

دم�سق،  حل�سار  تيمورلنك  تقدم  حني 

)8(
ف��رج �ململوكي  �ل�سلطان  �إىل  بعث 

كتاًبا جاء فيه:

يف  وحزمنا  وعزمنا  �آث��ار  علمت  »لقد 

�لأمور، وعلٌو همتنا يف حت�سيل �ملطالب، 

�لعقالء  و�إن  و�مل���اآرب،  �ملقا�سد  و�إمت���ام 

هو  بالأمور  �لرجال  ت�سّبث  �أّن  ليعلمون 

كان  �سو�ء  و�حلمية،  �لغرية  من  ن��زع 

�لرجال ملوًكا �أو من �أفر�د �ل�سعب، و�أّن 

�لهدف �لأّول للملوك من قيادة �جليو�س 

�لرعب  ه��ذ�  ك��ل  م��ع  �ملمالك  وفتح 

و�خلطر هو رعاية �لنامو�س يف �حلال وبقاء 

�لذكر �جلميل يف �ملاآل، ولي�س هو جمرد 

جمع �ملال وتكثري �ملنال.

رعاية  �ل��دن��ي��ا  يف  �لأع��م��ال  �أه���م  �إّن 

و�إّل فاإّن  و�إبقاء �لذكر �لطيب،  �لنامو�س 

�ملرء يكفيه ن�سف رغيف من �خلبز.

 م����ر�ت، 
)9(

وق����د ط��ل��ب��ت �أط���ل���م�������س

بعلٍل  وتعّللتم  تر�سلوه  مل  ولكنكم 

فينا  ثارت  حتى  �إر�ساله،  لتاأخري  و�هية 

�أنو�ع  �لنخوة لن�سري �إىل بالدكم، وننزل 

يف  و�لأح����و�ل  بالنا�س  و�ل��دم��ار  �خل���ر�ب 
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دياركم.

�سجرة  باأّن  �ل�سخر، ف�سيجيب  �إذ� نطق 

�خلطاأ ل تعطي ثمًر�.

�أر�سلت  �إذ�  ف��اإّن��ك  كله  ه��ذ�  ورغ��م 

و�خلطبة  �ل�سكة  وزّي��ن��ت  �أطلم�س، 

�لنز�ع  ب�ساط  وطويت  و�ألقابنا،  باأ�سمائنا 

دي��ارك،  و�أه��ل  نف�سك  ورحمت  بيننا، 

جي�سنا  ف��اإّن  و�إّل  �سيء،  كل  لنتهى 

�جلّر�ر �ملتعط�س �إىل �حت�ساء �لدماء �سوف 

�ملعاندين،  ويقهر  باملخالفني،  يع�سف 

�لر�سم  ويقتلع  �ل��دي��ار  على  وي�ستويل 

�ملعهود ويبلغ غاية �ملق�سود.

وطريق  �مل��د�ر�ة  طريق  طريقان  هناك 

و�لثاين  �لأم��ن  �إىل  ي��وؤدي  �لأول  �للجاج: 

يوؤدي �إىل �حلرب. وقد �أظهرت لك �لعقل 

.
»)10(

فانت�سح و�خرت طريًقا من �لطريقني

جواب ال�سلطان اململوكي فرج على 

كتاب تيمورلنك

�ل�سابق،  تيمورلنك  كتاب  على  رًد� 

بعث �ل�سلطان فرج كتاًبا جاء فيه:

»نحن عبيد يف مقام �لطاعة و�لنقياد. 

خم�سة  خ��الل  يف  �أطلم�س  و�سرن�سل 

عن  �لأعظم  �ل�سلطان  جتاوز  فاإذ�  �أيام. 

جر�ئمنا، فاإّننا لن نهمل �أو نق�سر يف �أد�ء 

وظائفنا و�إطاعة �لأو�مر، و�إظهار �خل�سوع 

ومقدورنا  �إمكاننا  يف  ما  كل  و�سنفعل 

لإر�ساء خاطركم �ل�سريف وم�ساعركم 

�ل�سلطانية«.

�إىل  ثانًيا  كتاًبا  فرج  �ل�سلطان  �أر�سل 

�أثناء ح�سار �لأخري  تيمورلنك، وذلك يف 

لدم�سق يف �لعام 1401م، وقد جاء فيه:

فعل  من  ك��ان  �أم�س  ح��دث  ما  »�إّن 

بع�س �لغوغاء دون رغبة منا، �إذ �إّن جمًعا 

و�لأوب��ا���س قد جت���ّر�أو� عن  من �جل��ّه��ال 

ونحن  جز�ءهم.  فلقو�  للهجوم  جهل 

فاإذ�  عر�سناه،  �لذي  �لعهد  على  باقون 

�سوف  فاإّننا  �ليوم،  �لقتال  �جلي�س  �أوقف 

ونقوم  ب��ه،  ت��اأم��رون  ما  كل  غ��ًد�  ننّفذ 

�ل�سابقة  �لتق�سري�ت  عن  �لعذر  بتقدمي 

.»
)11(

ح�سب �ملقدور

كتاب تيمورلنك اإىل ال�سلطان فرج 

)1402م(

تيمورلنك  �أر�سل  �أنقرة،  معركة  بعد 

كتاًبا �إىل �ل�سلطان فرج جاء فيه:

جميعها  �ل���روم  ب��الد  ملك  »�أ���س��ب��ح 

حتت  �ل�سلطان  وعناية  �لله،  بن�سرة 

�أن تزّين �سكة  �أتباعنا فينبغي  حكم 

با�سمنا  وخطبتها  وم�سر  �ل�سام  ب��الد 

�سر�ح  تطلقو�  و�أن  �لعظيم،  ولقبنا 

بالطنا  �إىل  وتر�سلوه  �حلال،  يف  �أطلم�س 

يف  تغافلتم  و�إذ�  للعامل،  ملجاأ  هو  �لذي 

هذ� �لأمر �أدنى تغافل فتيّقنو� �أّن ر�ياتنا 

بالد  من  عودتها  بعد  �ستتجه  �ملظّفرة 

�لروم �إىل م�سر وترفرف على ربوعها. وقد 

قلت كل ما نف�سي و�أنت تعرف ما بعد 

.»
)12(

ذلك. وقد �أعذر من �أنذر
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اإقت�صاد 

اإعداد: تريز من�سورومال

�لعدد 92400

�سناعة ال�سينما يف لبنان:

الإبداع موجود لكن من يوؤّمن متويل اأفالم ذات قيمة فنّية؟

ال�سينما من ركائز هذا  يرتكز القت�ساد املعريف على عن�سَري الإبداع والبتكار، وتعترب �سناعة 

الكبري يف  التاأثري  ذات  الفنون  يَُعّول عليه كثرًيا يف ع�سرنا. فف�ساًل عن كونها من  الذي  القت�ساد 

الوعي اجلماهريي، ميكن ل�سناعة ال�سينما اأن تكون قطاًعا رافًدا لالقت�ساد. ولبنان غني مبواهبه 

الفنية التي كان لها دور كبري يف ن�سوء ال�سناعة ال�سينمائية الرائدة يف م�سر.

املوهبة  ميتلكون  �سغوفون  خمرجون  �سنعها  اأفالًما  اللبناين  ال�سينمائي  الأر�سيف  يت�سمن 

فاإن  ذلك  من  الرغم  على  لكن  مهّمة،  عاملية  وتقديرات  جوائز  منها  عدد  ونال  والحرتاف. 

�سناعة ال�سينما يف لبنان ما زالت ت�سطدم بعقبات كبرية.

يعترب �خلبري �لقت�سادي �لدكتور غازي 

�أّن  »�جل��ي�����س«  ملجلة  ح��دي��ث  يف  وزين 

�سناعة �ل�سينما هي ركيزة �أ�سا�سية من 

ركائز �لقت�ساد �جلديد �أو �قت�ساد �ملعرفة، 

على �عتبارها �لو�جهة �ل�سياحية �لأبرز. 

ومع �أنها مّرت بفرتة �زدهار فقد تر�جعت 

�حل��رب  �ن����دلع  م��ن��ذ  ك��ب��ري  ب�سكل 

�للبنانية، وهي �ليوم ل ت�سّكل �سوى 0،2 

�للبنانية  �ل�سناعة  قطاع  من  �ملئة  يف 

من  �ملئة  يف   12 نحو  �ل�سناعة  )ت�سّكل 

�لناجت �ملحلي(. وهذه �لن�سبة و�إن كانت 

بع�س  بف�سل  حتّققت  فقد  منخف�سة 

�لأفالم �لتي �أُنتجت خالل �لعقد �حلايل 

ولقت �إقباًل على �سباك �لتذ�كر.

يعد  مل  �أن��ه  �إىل  وزين  �لدكتور  ويلفت 

الدكتور غازي وزين

الأ�ستاذ جورج كعدي

على  �لقدرة  �للبنانيني  �مل�ستثمرين  لدى 

منت  حني  يف  �ملجال،  هذ�  يف  �ل�ستثمار 

�لعربية  �لدول  بع�س  يف  �ل�سينما  �سناعة 

وتون�س...بف�سل  ودب��ي  وم�سر  ك�سوريا 

على  �ل��دول��ة،  م��ن  تلقاه  �ل���ذي  �ل��دع��م 

لبنان. فدعم م�سرف  �لو�قع يف  عك�س 

�إنتاج  ي�سمل  �ملعرفة  لقت�ساد  لبنان 

من  �لتلفزيونية،  و�مل�سل�سالت  �لرب�مج 

هذ�  يف  ح�سة  لل�سينما  تكون  �أن  دون 

�لدعم.

هذه  ت�سجيع  �سرورة  على  وزين  وي�سّدد 

�ل�سناعة �لعابرة للحدود و�حلاملة ر�سائل 

لبنان  متّكن  و�لتي  متعّددة،  بلغات 

�لذي  و�لريادي  �لثقايف  دوره  ��ستعادة  من 

ا  فقده خالل �لعقدين �ملا�سيني، خ�سو�سً

حركة  على  �إي��ج��اًب��ا  تنعك�س  �أن��ه��ا 

وفق  �لدعم  �أم��ا  و�ل�سياحة.  �مل��وؤمت��ر�ت 

�لعامة  �ملو�زنة  توؤّمنه  �أن  فيمكن  وزين 

وم�سرف لبنان، �أو �حلو�فز �ل�سر�ئبية �لتي 

تقّدم للم�ستثمرين.

�سناعة مكلفة

�ل�سينمائي  �لناقد  يعترب  ناحيته  من 

�جلامعة  يف  )�أ���س��ت��اذ  ك��ع��دي  ج���ورج 

�للبنانية وجامعة �لكفاءت( �أّن �ل�سينما 

عن  يختلف  فني  �إب���د�ع  �سناعة  هي 

�سناعة  فهي  �لأخرى،  �لفنون  من  غريه 

مكلفة. �إذ �إن �لأفالم �ملعّدة لال�ستثمار 

�إىل  حتتاج  �جلمهور  ومقاربة  و�لعر�س 

مع  ب�سيطة.  لي�ست  �إنتاجية  مبالغ 
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�ختبارية  �سينمائية  �إنتاجات  ثّمة  ذلك 

�لتي  كتلك  مكلف  غ��ري  �إنتاجها 

مثاًل،  �خلليوي  �لهاتف  بو��سطة  ت�سّور 

�ل�سعيد  على  �ملمكن  من  �أن��ه  كما 

متو��سعة.  مببالغ  فيلم  �إنتاج  �ملحلي 

تقدمي  على  �ملخرج  بقدرة  رهن  فالأمر 

وطريقة  ممكنة،  كلفة  باأقل  فيلم 

�إذ�  ا  خ�سو�سً و�إبد�عية،  ومتقنة  ناجحة 

�لق�سة تدور �سمن غرف  �أحد�ث  كانت 

مغلقة و�أماكن حمّددة.

وي�سيف كعدي: »�أعتقد �أنه لغاية �ليوم 

كلفته  تخّطت  لبناين  فيلم  ُينتج  مل 

�ملليوين دولر، حتى يف �لفيلمني �لأخريين 

و»كفرناحوم«  دويري  لزياد   »23 »ق�سّية 

على  حر�سهما  رغ��م  لبكي،  لنادين 

�ل�سارة  من  بّد  ل  وهنا  �إنتاجًيا.  �ل�سخاء 

بعدة  مرتبطة  �لإن��ت��اج  كلفة  �أّن  �إىل 

عو�مل منها تنفيذ �مليك�ساج وغريه من 

�خلارجية  �ل�ستديوهات  يف  �لعمليات 

يف  زي��ادة  يتطّلب  ما  و�أمريكا(،  )�أوروب��ا 

�ملو�زنة.

�ملئة  يف   90 »�إّن  قائاًل:  كعدي  ويتابع 

�ل�سينمائية  �لإن��ت��اج��ات  م��ن  تقريًبا 

�سخمة،  �إن��ت��اج��ات  ه��ي  �لأم��ريك��ي��ة 

فبقدر ما يكون �لإنتاج �سخًما بقدر ما 

�سباك  �لإي��ر�د�ت على  �ملزيد من  ُيحّقق 

�لتذ�كر وفق �ملفهوم �ل�سائد يف �ل�سناعة 

�ل�سينما  �أما  �لأمريكية.  �ل�سينمائية 

و�لن�سال،  لاللتز�م  �أد�ة  فهي  �لأوروب��ي��ة، 

�أفالًما  ُتنتج  �سينما  �إّنها  �آخ��ر،  مبعنى 

وفني  و�جتماعي  �إن�ساين  م�سمون  ذ�ت 

و�سيا�سي«...

ال�سينما اللبنانية: مغامرات فردية

كعدي  وف���ق  �للبنانية،  �ل�سينما 

�سعيفة، وبعبارة �أ�سّح لي�س لدينا �سينما، 

وهو  �سينمائية.  مغامر�ت  لدينا  �إمّن��ا 

�أمثال  �لرو�د  زمن  يف  ن�ساأتها  منذ  يقول: 

�ملخرجني جورج ن�سر وجورج قاعي وعلي 

�سينما  كانت  هارون،  ومي�سال  �لعري�س 

فقد غامر  ف��ردي��ة.  وم��غ��ام��ر�ت  جت��ارب 

هوؤلء �لرّو�د بر�سيدهم �ل�سخ�سي لي�سنعو� 

�سغفهم  نتيجة  ذلك  وكان  �أفالمهم. 

بال�سينما. �ملخرج جورج قاعي مثاًل، باع 

�أثاث منزله لينتج �أحد �أفالمه.

�أو  �لو�سطى  �مل��رح��ل��ة  ج���اءت  بعدها 

مرحلة �ل�سينما �لتجارية �ل�سعبية، وهي 

�سينما مغامر�ت �سباب و action تاأّثرت 

�ملغني  حيث  �لعريقة  �مل�سرية  بال�سينما 

هو بطل �لفيلم.

�للبنانية  �ل�سينما  �إّن  �لقول  وميكن 

م�ستمرة،  غري  جتارب  �سينما  هي  �ليوم 

لالإنتاج،  ر�ع��ي��ة  جهات  �إىل  وتفتقد 

�ل�سينمائية  �لأف���الم  منتجي  فمعظم 

و�أمريكيون،  �أورورب��ي��ون  هم  �للبنانية 

ت�ستغرق  منتجني  عن  �لبحث  وعملية 

فهي  وبالتايل  طويلة.  �سنو�ت  �أحياًنا 

عملية ن�سال يومي �ساق، وعملية عر�س 

�جلهات  يقنع  �أن  �ملخرج  وعلى  وطلب، 

�لإنتاج.  على  ليح�سل  بفيلمه  �لد�عمة 

تدعم  م�سر  يف  �لدولة  �أن  نرى  �ملقابل،  يف 

�ل�سينما منذ فرتة طويلة، متاًما كما هو 

�حلال يف �سوريا وتون�س و�ملغرب و�جلز�ئر...

املرحلة الذهبية

�حلرب  مرحلة  قائاًل:  كعدي  ويتابع 

تاريخ  يف  و�لأه��ّم  �لذهبية  �ملرحلة  تعترب 

�حلرب  تناولت  �لتي  �للبنانية،  �ل�سينما 

نتج  ما  وك��ل  وتد�عياتها،  ونهايتها 

عنها حتى �ليوم من �أفالم مهمة.

للب�سرية،  وم�سّر  قبيح  �سيء  �حل��رب 

ارة نافعة، فمن �إيجابيات  ولكن رمبا �سّ

خلق  يف  �أ�سهمت  �أنها  �للبنانية  �حلرب 

ا، �إذ عرّب  �سينما لبنانية ُيد�فع عنها فنيًّ

عدد كبري من �ملخرجني �ملوهوبني، عن 

�ل�سيا�سية  ومو�قفهم  وروؤ�ه��م،  ذو�تهم، 

ذ�ت  �أف��الم  يف  وتد�عياتها  �حل��رب  من 

قيمة فنية.

�لزمن  �لتي تبقى رغم مرور  �لأفالم  �إن 

وقيمتها  بجديتها  �ملتميزة  تلك  هي 

�لفنية وباإلتز�مها ق�سّية ما. نذكر يف هذ� 

�ل�سياق مثاًل، »حروب �سغرية« للمخرج 

لزياد  ب��ريوت«  و»وي�ست  بغد�دي،  م��ارون 

�لدويري، و»�آن �لآو�ن« جلان كلود قد�سي، 

»ب��ريوت  حب�سي،  ل�سمري  »�لإع�����س��ار« 

�للقاء« لربهان علوية، و�سو�ه من �لأفالم 

وحاحي  جريج،  خليل  مثل  ملخرجني 

توما، ورفيق حجار ونادين لبكي...

مبدعون ولكن...

�لز�وية  من  �ملو�سوع  �إىل  �لنظر  �أردنا  �إذ� 

تدعم  مل  �لأفالم  هذه  فاإّن  �لقت�سادية، 

تنجح  مل  لأنها  �للبناين  �ملحلي  �لناجت 

�لتذ�كر، فاجلمهور  �سعبًيا على �سباك 

يق�سد �ل�سينما بهدف �لت�سلية و�ل�سحك 

ويهرب من �لأفالم �جلدّية ذ�ت �لق�سايا 

�جلوهرية. ولهذ� نرى �أن �لأفالم �خلفيفة 

�لتي ُعر�ست يف �ل�سالت �للبنانية خالل 

�لآونة �لأخرية، تلقى �إقباًل كثيًفا، على 

�لرغم من �أنها ل تعترب �أفالًما �سينمائية 

حقيقية لناحية �لت�سوير و�لأد�ء و�ملوؤّثر�ت، 

وتبدو كاأنها جمرد حلقات تلفزيونية...

ل  �جلدّية  �لأف��الم  م�ساهدي  ع��دد  �إّن 

يتجاوز �خلم�سة �آلف م�ساهد، يف حني �أّن 

�لأفالم �خلفيفة ت�ستقطب ما يزيد عن 

يدعم  ل  �لو�قع  وهذ�  م�ساهد.  �ألف   400

�سلبية عنها،  �ل�سينما، بل يعطي �سورة 

�جلمهور  تعّود  �أّن  �لبع�س  يجد  حني  يف 

�ل�سينما  �سالت  �رتياد  على  �للبناين 

مل�ساهدة �أفالٍم لبنانية، هو بحّد ذ�ته بادرة 

�إيجابية.

�لب�سرية  �لقدر�ت  بتو�فر  يتعلق  ما  ويف 

�ل�سينما  تنمية  على  �ل��ق��ادرة  �ملبدعة 

�جلامعات  �أّن  كعدي  يوؤكد  �للبنانية، 

�للبنانية تخّرج كو�در مبدعة يف جمال 

و�لتلفزيوين، ولكن  �ل�سينمائي  �لإخر�ج 

لإنتاج  متويل  ت��و�ف��ر  ينتظرون  ه���وؤلء 

قطاع  يف  فاحلال  وبالتايل  �أعمالهم. 

�ل�سينما ي�سبه �سو�ه يف �لقطاعات �ملنتجة 

هذه  �ل��دول��ة.  رعاية  وتنق�سه  جميعها 

خالل  من  تكون  �أن  ميكن  �لرعاية 

�لعربية،  بالدول  �أ�سوة  �إن�ساء �سندوق دعم 

�لبطاقات  ع��ائ��د�ت  م��ن  تغذيته  تتّم 

ا. �إّنه مطلب  لإنتاج عدد من �لأفالم �سنويًّ

مزمن مل يلَق �أذ�ًنا م�سغية لغاية �ليوم...





ع�سر�ت  م��ن  و�ح���دة  ه��ي  �ل��و�ق��ي��ة  �ل�سم�سية  �ل��ن��ّظ��ار�ت 

�لوقاية  لتاأمني  �مل�سّلحة  �لقو�ت  حتتاجها  �لتي  �لتجهيز�ت 

للعني، من �لأ�سعة ما فوق �لبنف�سجية ومن �ل�سظايا و�لأج�سام 

نّظارة  وثمن  �أو غري معدنية.  �سو�ء كانت معدنية  �ملتطايرة، 

�سم�سية و�قية هو جزء ب�سيط من فاتورة معاجلة مقاتل و�حد 

تعّر�س لإ�سابة يف �لعني، ناهيك عن تغّيب �ملقاتل عن عمله 

�أو على �لأقل عدم قدرته على ممار�سة عمله ب�سكل �سحيح.

منها  يتاألف  �لتي  �لأ�سعة  من  �أن��و�ع  ثالثة  �لعلماء  ميّيز 

�ل�سم�سي: �لإ�سعاع 

1- �لأ�سعة �حلر�رية �أو حتت �حلمر�ء وهي غري مرئية.

غري  �حلقيقة  يف  وهي  مرئية  �مل�سّماة  �ل�سوئية  �لأ�سعة   -2

�أن  غري  من  �لكوين  �لف�ساء  تخرتق  �ل�سم�س  فاأ�سعة  مرئية؛ 

نر�ها، ولكّنها تنري �لو�سط �ملادي �لذي تنت�سر فيه مثل �لغالف 

�جلوي، �أو تنعك�س فيه مثل �سطح �لقمر. تقّدر ن�سبة �لأ�سعة 

�ل�سوئية بنحو 37% من جملة �لإ�سعاع �ل�سم�سي وتزد�د قّوتها 

على �سطح �لأر�س يف فرتة �لظهرية يف ف�سل �ل�سيف.

3- �لأ�سعة فوق �لبنف�سجية )Ultra-Violet( وت�سّمى �لأ�سعة 

جملة  من   %13 نحو  وت�سّكل  مرئية  غري  ا  �أي�سً وهي  �حليوية 

�لإ�سعاع �ل�سم�سي. هذه �لأ�سعة مثل ملح �لطعام قليله مفيد 

�سبكة  و�نف�سال  �جللد  �سرطان  ت�سّبب  فهي  �سار،  وكثريه 

ج�سم  ينتجها  �لتي  �حليوية  �مل�ساد�ت  على  وتق�سي  �لعني، 

�لأ�سعة  هذه  �لغالف  يف  �ملتو�جد  �لأوزون  غاز  �لإن�سان. ميت�ّس 

وي�سّكل درًعا و�قًيا يحمي �لأر�س و�لكائنات.

 

تاأثري الأ�سعة فوق البنف�سجية على العني

هي  �لبنف�سجية  فوق  �لأ�سعة  �أّن  �إىل  �لدر��سات  بع�س  ت�سري 

)�ل�سمور  �ل�سن  تقّدم  مع  �لنظر  قّوة  تدهور  �أ�سباب  من  و�حدة 

�لبقعي(.وقد ي�سّبب �لتعّر�س لل�سم�س ولفرت�ت طويلة م�ساكل 

�أخرى للعيون، منها �إعتام عد�سة �لعني )�ملاء �لزرقاء( �إذ تعود 

�إىل  �ملر�س  بهذ�  �إ�سابة  حالت  خم�س  كل  من  و�حدة  حالة 

�أ�سعة  �إىل ذلك ت�سّبب  �ل�سم�س. بالإ�سافة  �لنا�سئ عن  �لتلف 

يق�سي  �ل��ذي  للمقاتل  ا  وخ�سو�سً �لب�سري  �لإزع��اج  �ل�سم�س 

فتتدّنى  عينيه  ُيجهد  مّما  �ملبا�سرة،  �أ�سعتها  حتت  �ساعات 

�لبنف�سجية دور  �لت�سديد. ولالأ�سعة فوق  �أو  �ملر�قبة  قدرته على 

�لعني(  )�إعتام عد�سة  �لبي�ساء  باملاء  �لإ�سابة  �حتمال  رفع  يف 

وذلك لالأ�سباب �لآتية:

حتتوي عد�سة �لعني على مادة �سفافة ت�سمح مبرور �ل�سوء �إىل 

فاإذ�  �لبي�س،  بزلل  �سبيهة  �ملادة  وهذه  �ل�سبكية،  �لعني  قاع 

مّت تعري�سه للحر�رة يتحّول من مادة لزجة �سّفافة �إىل مادة �أقل 

�لزرقاء  �ملاء  ي�سّمى  ما  �أو  �لعد�سة  و�إعتام  �سّفافة.  وغري  لز�جة 

�أحد  ومن  �لعد�سة،  مادة  يف  تدريجي  وتيّب�س  كثافة  زيادة  هو 

�أ�سبابه �لتعّر�س لفرت�ت طويلة لالأ�سعة فوق �لبنف�سجية و�لتي 

ت�سّبب تعتيم �لعد�سة، بحيث يتم ت�سّتت �ل�سوء ويتعّذر و�سوله 

�إىل �سبكية �لعني.

العوامل التي ترفع احتمال ال�سرر

�حتمال  ترفع  �أن  ميكن  عو�مل  عّدة  �إىل  �لدر��سات  ت�سري 

ح�سول �ل�سرر يف �لعينني ب�سبب �لتعّر�س لأ�سعة �ل�سم�س، ومن 

هذه �لعو�مل:

)مياه،  �لالمعة  �لأ�سطح  على  �ل�سوء  ينعك�س  البيئة:   •
طرقات...( وهذه �لعملية توؤدي �إىل �نت�سار �ل�سوء يف �لجتاهات 

كلها وت�سّبب �إزعاًجا ب�سرًيا.

البنف�سجية: ت�سل �إىل �لعني بكمية �أكرب حني  فوق  • الأ�سعة 
رملية  �أر��ٍس  مائية،  م�سّطحات  ثلوج،  �أمام:  �لإن�سان  يكون 

�أر��ٍس  �أو  �ل�سرقية...(  �حلدود  �ل�سمايل، عر�سال،  �لبقاع  )تربة 

مك�سّوة بالبالط �أو طرقات...

اإعداد: املالزم فادي عنرب

وقاية

اأّي نّظارات �سم�سية 

هي الأف�سل للمقاتلني؟

ت�ساعده  عندما  �سّيما  ل  للمقاتل  �سرورية  والأعتدة  التجهيزات  اإّن 

من  احلماية  له  توؤّمن  نف�سه،  الوقت  ويف  اأف�سل  ب�سكل  مهّماته  تاأدية  يف 

الأخطار التي تعرت�سه يف �ساحة املعركة، و�سواها من ظروف اخلدمة.
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البحر:  �سطح  عن  الرتفاع   •
��ا،  ي��وؤث��ر ه���ذ� �ل��ع��ام��ل �أي�����سً

�ملناطق  يف  ت��زد�د  �لبنف�سجية  فوق  �لأ�سعة  فكمّية 

�ملرتفعة كاجلبال.

�لفاحتة  �لب�سرة  �أ�سحاب  �إّن  امللّونة:  والعيون  الفاحتة  الب�سرة   •
�لأ�سعة  �مللّونة هم عر�سة لتلّقي كميات �أكرب من  و�لعيون 

فوق �لبنف�سجية، وهذه حال معظم �للبنانيني.

ا  ال�سم�ض: �إّن �لتعّر�س لل�سم�س خ�سو�سً لأ�سعة  التعّر�ض  • فرتات 
�ل�سرر.  �حتمال  يزيد  م�ساًء  و�لر�بعة  �سباًحا  �لعا�سرة  بني 

لالأ�سعة  �لتعّر�س  ن�سبة  �رتفعت  �لتعّر�س،  وقت  ز�د  وكلما 

فوق  فالأ�سعة  بالف�سول،  يتعّلق  ما  يف  �أّما  �لبنف�سجية.  فوق 

من  لكن  و�لربيع،  �ل�سيف  ف�سلي  يف  �أعلى  �لبنف�سجية 

�ل�سروري حماية �لعيون يف ف�سلي �ل�ستاء و�خلريف، �إذ �إّن ن�سبة 

�لكمية(  )ثلثا  �لأ�سعة  ه��ذه  من  كبرية 

وطبقات  و�ل�سباب  �لغيوم  �خرت�ق  ت�ستطيع 

�لغبار.

�أخرًي� خالل ك�سوف �ل�سم�س تتعّر�س �لعني 

�حلر�رية  �لأ�سعة  من  جًد�  عالية  لكميات 

ولي�س �لأ�سعة فوق �لبنف�سجية، ويف هذه �حلالة 

فالنّظار�ت  خا�سة،  نّظار�ت  ��ستخد�م  يجب 

�ل�سم�سية ل توؤّمن �حلماية.

احلماية �سرورية

�أ�سعة  تاأثري�ت  من  �لكثري  جتّنب  ميكن 

�ل�سم�س و�أ�سر�رها على �لعني وذلك با�ستعمال 

�لنّظار�ت �ل�سم�سية �لطبية �ملزّودة حماية من 

حتمل  �لتي   UV Protection �لأ�سعة  هذه 

�لتي  �لأبحاث  لت  تو�سّ وقد   .UV400 �سعار 

�لنظر،  لقيا�س  �لأمريكية  �لر�بطة  �أجرتها 

�إىل �أّن زيادة �لتعّر�س لالأ�سعة فوق �لبنف�سجية، 

منها  �لنظر،  يف  و�مل�ساكل  �ل�سطربات  من  �لعديد  �إىل  يوؤّدي 

تكّون �ملاء �لبي�ساء يف عد�سة �لعني كما ذكر �سابًقا، و�لتلف 

�لذي يطال غالف �لقرنية، و�لنمّو غري �لطبيعي لالأن�سجة على 

�سطح �لعني وحتى ح�سول حروق فيها. وهذه �حلالت توؤّدي �إىل 

عدة م�ساكل منها: ت�سوي�س �سفاء وحدة �لروؤية، تهّيج �أن�سجة 

ويف  موؤقًتا،  �لب�سر  فقد�ن  �لدمع،  �إفر�ز  زيادة  �لحمر�ر،  �لعني، 

بع�س �لأحيان قد ي�سل �لأمر �إىل �لعمى.

عالمة  حتمل  �لتي  �ل�سم�سية  �لطبية  �لنّظار�ت  ت��وؤّم��ن 

على  وتعمل  �لبنف�سجية  فوق  �لأ�سعة  من  �حلماية   UV400
�مت�سا�سها، وبالتايل متنع دخولها �إىل �لعني. لكن مع �لتقّدم 

 ،Polarized �أو  �لعلمي، ظهرت �لنّظار�ت �لطبية �مل�ستقطبة 

وهي من �أف�سل �أنو�ع �لنّظار�ت �لطبية �ل�سم�سية حالًيا.

امل�ستقطبة ال�سم�سية  النّظارات 

Polarised �اأو ال

 Polarised م�ستقطبة  عد�سات  من  م�سنوعة  نّظار�ت  هي 

�لأ�سطح  �ل�سوء على  �نعكا�س  تخفيف  بقدرتها على  تتمّيز 

�لأر��سي  من  �أو  �ملاء  من  �ملنعك�س  فال�سوء  كبرية،  بدرجة 

و�نزعاًجا.  وهًجا  ي�سّبب  م�ستوٍ،  �سطح  �أي  من  �أو  �لرملية 

و�لإزع��اج  �لوهج  تخفيف  على  قادرة  �مل�ستقطبة  و�لعد�سات 

�إىل حٍد كبرٍي. لذ� فاإّن هذ� �لنوع من �لعد�سات مثايل ومفيد 

�ل�سم�س،  �أ�سعة  �لذين يق�سون وقت عملهم حتت  لالأ�سخا�س 

وبالتايل  �لبنف�سجية.  �أو يتعّر�سون لأوقاٍت طويلة لالأ�سعة فوق 

لبع�س  �أو  خا�س،  ب�سكٍل  �لع�سكرية  للعنا�سر  مفيدة  فهي 

�أ�سعة  حتت  �لريا�سية  �لألعاب  ميار�سون  �لذين  �لأ�سخا�س 

�لر�حة  لهم  توّفر  وهي  �ملركبات،  يقودون  �أو  �ملبا�سرة  �ل�سم�س 

�لب�سرية.

�سيادي  مثل  �لنا�س،  من  �لكثري  �لنّظار�ت  هذه  ي�ستخدم 

�لأ�سماك و�لبّحارة و�مل�سافرين بحًر� وممار�سي �لألعاب �ملائية، 

�لرب،  عرب  كثرًي�  ي�سافرون  ومن  �ملركبات  �سائقو  وكذلك 

�لتي  �ملناطق  و�سكان  �لثلج،  على  و�ملتزجّلون  و�لطيارون، 

لظاهرة  يتعّر�سون  ومن  قوية،  فيها  �ل�سم�س  �أ�سعة  تكون 

�ل�سر�ب و�لنعكا�سات �لقوية من �لإ�سفلت وغريهم.

من  كثري  يف   Polarized�ل� عد�سات  ت�ستخدم  كما 

وب�سكٍل  �لت�سوير  كامري�ت  عد�سات  مثل  �لتطبيقات، 

للمر�قبة  ُت�ستخدم  �لتي  �لدقة  �لعالية  �لكامري�ت  خا�س 

�لع�سكرية  �ملعّد�ت  بع�س  عن  ف�ساًل  �جلوية،  �ل�سور  و�لتقاط 

كاملناظري.

وقاية
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ن�ستنتج مّما تقّدم �أّن هذه �لنّظار�ت �ل�سم�سية متنح حماية 

مقارنة  بالعني  �ل�سارة  �لبنف�سجية  فوق  �لأ�سعة  من  �أف�سل 

ذلك،  �إىل  وبالإ�سافة   ،UV400 �لعادية  �لطبية  بالنّظار�ت 

فهي ت�ساعد على �لروؤية ب�سكٍل �أو�سح وتوؤّمن �لر�حة �لب�سرية 

بف�سل متّتعها مبيزة ��ستقطاب �ل�سوء.

ُتبنّي �لدر��سات و�لأبحاث �أهمية �لنّظار�ت �ل�سم�سية �لطبية 

توؤّدي  مز�يا  به من  تتمّتع  ملا  نظًر�  للع�سكريني،   Polarized
�إىل عدم �إجهاد �لعني، وتبعد عنها �لكثري من وهج �ل�سم�س 

�أو�سح  روؤي��ًة  توؤّمن  كما  �حل��ادة،  �ل�سوئية  و�لنعكا�سات 

لالأ�سياء.

هل لهذه النّظارات اأي اأ�سرار جانبية؟

من  لكثرٍي  مفيدة  هي  بل  �سرر،  �أي  �لنّظار�ت  لهذه  لي�س 

�لذين  وكذلك  �ل�ساطعة،  �ل�سم�س  يف  يعملون  �لذين  �لنا�س 

�إذ  �لليزر،  بو��سطة  �أب�سارهم  ت�سحيح  عملية  �إىل  خ�سعو� 

وتريح  كبري  حد  �إىل  و�ل�سوء  �ل�سم�س  وهج  عنهم  تخّفف 

�أعينهم، وت�سهم يف حت�سني نتائج عملهم.

موا�سفات النّظارات ال�سم�سية التي يجب اأن يرتديها 

الع�سكريون

بالع�سكريني مبمّيز�ت  �لنّظار�ت �خلا�سة  تتمّتع  �أن  يجب 

من  �حلماية  وت��وؤّم��ن  جهة  من  �لعمل  طبيعة  مع  تتالءم 

�لأ�سعة من جهة �أخرى.

ومعلوم �أّن م�سكلة �لت�سّظي وتطاير �لأج�سام �لغريبة تعترب 

لها  يتعّر�س  وهو  �ملقاتل،  نظر  تهّدد  �لتي  �لعو�مل  �أخطر  من 

�إذ  �لقريبة،  �لقذ�ئف  �سقوط  �أو  �لتفجري�ت  ب�سبب  ا  خ�سو�سً

تتطاير �لأجز�ء �ملعدنية يف �لجتاهات كلها.

�لنفجار�ت  �أث��ن��اء  يف  تتطاير  �لتي  �لغريبة  �لأج�سام  �إّن 

ما  للعني  �سديٍد  باإزعاٍج  تت�سّبب  �ملعدنية،  �لأج�سام  ا  وخ�سو�سً

و��سح.  و�لروؤية ب�سكل  يجعل �ملقاتل غري قادر على �لرتكيز 

بالٍغ  ب�سرٍر  �لت�سّبب  درجة  �إىل  ذلك  تتخّطى  �مل�سكلة  لكّن 

للعني، فالأج�سام �لتي تتطاير قد ت�سيب ق�سرة �لعني �خلارجية 

فقط من دون �أن تخرتق �لعني )وهذه �حلالة ن�سادفها بكرثة 

�أحياًنا تخرتق جزًء�  ولكّنها  �لع�سكرية(،  �لعمليات  خالل 

�لبي�ساء،  �ملاء  ح�سول  فت�سّبب  �لعد�سة،  �إىل  وت�سل  �لعني  من 

فاإّنها  �ل�سبكة  �إىل  و�سلت  و�إذ�   Cataracte Traumatique
توؤّدي �إىل فقد�ن �لنظر كلًيا يف معظم �حلالت.

�مل�ست�سفى  يف  �لعني  فرع  كان  �لبارد  نهر  معارك  خالل 

�لع�سكريني  با�ستقبال  يومي  وب�سكٍل  يقوم  �لع�سكري 

يف  لها  تعّر�سو�  �لعني  من  جًد�  �سغرية  معدنية  �أج�سام  لإز�لة 

�لنّظار�ت  زجاج  يكون  �أن  �ل�سروري  من  لذ�  �ملعارك،  �أثناء 

مادة  من  م�سنوًعا  �سفافة،  �أو  �سم�سية  كانت  �سو�ء  �لو�قية، 

Policarbonat، وهي �ملادة نف�سها �لتي ُت�سنع منها �ل�سرت�ت 
�لو�قية وزجاج �ل�سيار�ت �مل�سّفحة.

�أّما يف �لظروف �لعادية، �أي بعيًد� من �ملهّمات �لقتالية، فاإّن 

�أ�سعة �ل�سم�س هي من �لعو�مل �لتي يتعّر�س لها �ملقاتل وتوؤذي 

نظره.

�لتي  �لبال�ستيكية  �ملو�د  �أحدث  من  �لبوليكربونات  تعّد 

�لك�سر  �سد  باأّنها  وتتمّيز  �لطبية  �لعد�سات  منها  ُت�سنع 

�ملعدنية  �لأج�سام  �عرت��س  ت�ستطيع  هي  وبالتايل  و�لخرت�ق، 

تتاأّثر  ول  �لعد�سات،  بني  و�لأرّق  �لوزن  خفيفة  وهي  �ل�سغرية، 

ببع�س �لأحما�س، كما �أّنها مقاومة للخدو�س وتوؤّمن �حلماية 

من �لأ�سعة فوق �لبنف�سجية.

�لعني  على  �أمًنا  �لأكرث  يعترب  �لعد�سات  من  �لنوع  هذ�  �إًذ� 

ا للع�سكريني. جدير بالذكر �أّن منظمة �لغذ�ء و�لدو�ء  وخ�سو�سً

�لأمريكية، منعت و�سف عد�سات �أخرى غري �لبوليكربونات 

لالأطفال دون �سن �لثانية ع�سرة من عمرهم.

�سكل النّظارات املخ�س�سة للقوات امل�سّلحة

�لعينني  لتغطية  كافًيا  �لنّظارة  حجم  يكون  �أن  يجب 

وتكون  �خللف  باجتاه  قلياًل  تلتف  �أن  على  وحميطهما، 

مزّودة من �لد�خل بطبقٍة من مادة لّينة تخّفف من ��سطد�مها 

بالعظم �ملوجود حول �لعني يف حال �لتعّر�س لل�سدمات.

�سّفافة،  باأخرى  �مللّونة  �ل�سم�سية  �لنّظار�ت  تبديل  ميكن 

�أن  على  �ملنازل،  د�خل  ا  وخ�سو�سً �ملد�همات  �أثناء  يف  وذلك 

من  �حلماية  توؤّمن  �لتي  نف�سها  �ملو�د  من  م�سنوعة  تكون 

�لأج�سام �ملعدنية �ل�سغرية و�لأ�سعة فوق �لبنف�سجية. 
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اإجازة يف 

العلوم ال�سيا�سية 

والإدارية

للمالزم اأول 

اإيهاب اأبو فخر 

الدين

�أول  �مل��الزم  ن��ال   

�أبو  حمزة  �إيهاب 

ف��خ��ر �ل��دي��ن من 

�لتعليم  م��ع��ه��د 

)مدر�سة �لرتباء( �إجازة يف �لعلوم �ل�سيا�سية و�لإد�رية، من 

�جلامعة  و�لإد�رية يف  �ل�سيا�سية  و�لعلوم  �حلقوق  كّلية 

�للبنانية.

اإجازة يف احلقوق

للعريف 

ح�سن الدب�ض

حاز �لعريف ح�سن عبد 

فوج  من  �لدب�س  �لكرمي 

�إج���ازة  �ل��ث��اين  �ملدفعية 

كّلية  من  �حل��ق��وق،  يف 

�حلقوق و�لعلوم �ل�سيا�سية 

و�لإد�رية يف �جلامعة �للبنانية.

اإجازة فّنية يف الإدارة 

والتنظيم للرقيب عبد 

الفتاح عبد الفتاح

 حاز �لرقيب عبد �لفتاح 

من  �ل��ف��ت��اح  عبد  خ��ال��د 

للتجهيز  �جلي�س  �أركان 

�لإد�رة  يف  فّنية  �إج����ازة 

�ملديرية  من  و�لتنظيم، 

�لعامة للتعليم �ملهني و�لتقني يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم 

�لعايل. وقد �سّنف �لأول يف دورته.

اإجازة تعليمية 

يف الرتبية والإعداد

للموؤهل اأول وليد خ�سر

وليد  �أول  �مل��وؤه��ل  ح���از 

�للو�ء  م��ن  خ�سر  حممد 

�للوج�ستي �إجازة تعليمية 

من  و�لإع���د�د،  �لرتبية  يف 

كّلية �لرتبية يف �جلامعة 

�للبنانية.

�سهادة املا�سرت 

يف التاريخ للرقيب 

عبدالل�ه خدوج

عبد�لل�ه  �لرقيب  ن��ال 

�للو�ء  م��ن  خ��دوج  خالد 

�ملا�سرت  �سهادة  �للوج�ستي 

�ل���ت���اري���خ  يف  �ل��ب��ح��ث��ي 

حديثة  ح�سار�ت  )م�سار 

يف  �لإن�سانية  و�لعلوم  �لآد�ب  كّلية  من  ومعا�سرة(، 

�جلامعة �للبنانية. وقد نال تقديًر� بدرجة جّيد.

�سهادتا املا�سرت 

يف العلوم والفنون 

الع�سكرية 

ويف العمليات 

الع�سكرية للرائد 

جان داغر

�لر�ئد جان   حاز 

د�غ�����ر م���ن ف��وج 

�ل��ت��دخ��ل �ل��ث��اين 

يف  �ملا�سرت  �سهادتي 

�لع�سكرية،  �لعمليات  ويف  �لع�سكرية  و�لفنون  �لعلوم 
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بلدات  اأجمل  من  واح��دة  القمر  دي��ر 

خ�صو�صية  ذي  بطابع  تتميز  لبنان، 

امل�صتلقية  الأم��راء«،  »عا�صمة  عالية. 

على ارتفاع 850 مرًتا فوق �صطح البحر، 

اأ�صبه مبتحف للعمارة والرتاث.

مدى  وعلى  البلدة  كانت  تاريخًيا، 

اأربعة قرون، املركز ال�صيا�صي والقت�صادي 

وكانت  لبنان،  جبل  يف  الأهم  والثقايف 

املعنيني  للأمراء  ال�صيفي  الإقامة  مقر 

اإمارة  حكمهم  اأثناء  يف  لهم  ومركًزا 

من  املتاألقة  احلقبة  هذه  لبنان.  جبل 

الق�صور  اإىل  الدير،  اأورث��ت  لبنان  تاريخ 

ال�صاحرة، العديد من الأعمال 

تلم�صها  التي  الدقة  البالغة  املعمارية 

املندلون  نوافذ  مثل  البيوت  يف  بو�صوح 

البيوت  هذه  بني  ومن  و�صواها،  والأقوا�س 

اإىل  يرقى  الذي  نعمة  ا�صطفان  اآل  منزل 

اأوائل ن�صوء دير القمر.

دّرة اجلبل ترتّبع على عر�ش الفّن 

املعماري اللبناين

اجلميلة  وعماراتها  الأثرية  مبعاملها 

»الدير«  ا�صتحّقت  اخلّلبة  وطبيعتها 

ال�صوف  منطقة  لأب��ن��اء  يحلو  )ك��م��ا 

اأجل  ومن  اجلبل.  دّرة  لقب  ت�صميتها( 

ت�صنيف  مّت  ال��رتاث،  هذا  على  احلفاظ 

التاريخية  والأن�����ص��ج��ة  امل��ب��اين  بع�س 

كما  ر�صمًيا،  القمر  دير  يف  التقليدية 

اأن ملف اإدراج الأجزاء الرتاثية يف البلدة 

قطع  ق��د  العاملي  ال���رتاث  لئحة  على 

اأما  نهايته.  على  و�صارف  مهًما  �صوًطا 

على  للمحافظة  املو�صوعة  الأهم  الآلية 

اعتماد  يف  فتتمثل  القمر،  دي��ر  ت��راث 

البلدية التدقيق يف طلبات رخ�س البناء 

�صروط  التزام  لناحية  ا  خ�صو�صً والرتميم، 

اجلمالية املعمارية، والندماج مع املوقع.

جمعية  ت����وؤّدي  نف�صه  ال�����ص��ي��اق  ويف 

»الأب�صاد« دوًرا مهًما من خلل مركزها 

اإعداد: جان دارك اأبي ياغي

معامل و�آثار
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»جّنات َع مّد النظر

الطبيعة والآثار والرتاث 

املعماري يف ال�شوف:

مع  الرتاثية  �سياحتنا  من  الأخييرة  اجلولة 

ال�سوف،  منطقة  يف  كانت  »الأب�ساد«  جمعية 

والوطني،  الرتاثي  القمر ومتحفها  دير  بدًءا من 

الأوىل،  الإمييارة  عا�سمة  بعقلني  اإىل  و�سوًل 

والرتاثية،  الطبيعية  ومعاملها  ببعذران  وانتهاء 

»جّنات َع مّد النظر...«.



املركز  يقع  القمر.  دي��ر  يف 

القرن  اإىل  يعود  اأث��ري  بناء  يف 

تخربنا  ما  وفق  ع�صر  التا�صع 

ح�صون  رىل  اجلمعية  مديرة 

امل�صوؤولة  مع  ا�صتقبلتنا  التي 

ا�صطفان.  نيللي  املركز  عن 

»الأب�صاد«  ا�صتملكته  وقد 

ثم  ورممته،  ال�صبعينيات  يف 

حّولته اإىل مركز ثقايف ي�صهد العديد من 

الن�صاطات الثقافية والفنية والرتاثية.

الرتاثية،  وامل��ن��ازل  الق�صور  اإىل  اإ�صافة 

اأثري،  موقع  من  اأكرث  القمر  دير  ت�صّم 

مثل �صراي الأمري يو�صف ال�صهابي، و�صراي 

الذي  الثاين،  املعني  الدين  فخر  الأم��ري 

يحت�صن اليوم متحف »ماري باز«، الأّول 

الأو�صط وي�صّم اأكرث  ال�صرق  من نوعه يف 

ال�صخ�صيات  لأب��رز  متثاًل  �صبعني  من 

والعاملية �صنعت جميعها من  اللبنانية 

ال�صمع.

ت�صّكل دير القمر باأحيائها التاريخية 

من  ف��ري��ًدا  معمارًيا  من��وذًج��ا  القدمية 

نوعه مكّون من جمموعة اأبنية �صّيدت 

من�صجمة  اأن�صجة  �صمن  امل��ا���ص��ي  يف 

وهي  ال��ي��وم.  حتى  مكتملة  وبقيت 

القدمية  باأ�صواقها  تتمّيز 

ك�صوق  واملتنّوعة  املتعددة 

النّجارين، و�صوق ال�صكافني، 

ال�صاغة،  و�صوق  احلرير،  و�صوق 

احِلرفية...  املنتوجات  �صوق 

من  يتاألف  ك��ان  اأ�صغرها 

�صوق  اأم��ا  حم�ًل،  ع�صر  اثني 

يعود  ال��ذي  مثًل  ال�صكافني 

ع�صر  ال�����ص��اد���س  ال��ق��رن  اإىل 

ف��ي�����ص��ّم ث��م��ان��ي��ة وث��لث��ني 

الأحياء  التجّول يف هذه  حمًل وحمرتًفا. 

اأن  ا  خ�صو�صً حقيقية  متعة  والأ���ص��واق 

القمر عبدو  دير  الآثار يف  رئي�س مكتب 

�صارًحا  اجلولة  خلل  رافقنا  نا�صيف  بو 

اأهمية كل مكان اأو موقع زرناه.

�ساحة امليدان وم�سجد فخر الدين

تتو�صطها  التي  امل��ي��دان  �صاحة  تعود 

ب��رك��ة م�����ص��ت��دي��رة ت��ت��غ��ذى م��ن نبع 

ال�صالوط، اإىل القرن التا�صع ع�صر يف فرتة 

حكم املت�صرفية، وهي ال�صاحة الرئي�صة 

داين  ب�»�صاحة  اليوم  وتعرف  البلدة  يف 

�صمعون«.

قرب بركة ال�صاحة امل�صتديرة، ي�صتلقي 

م�صجد الأمري فخر الدين الذي يعود تاريخ 

وهو  ع�صر،  ال�صاد�س  القرن  اإىل  ت�صييده 

م�صجد متميز باأناقة بنائه وي�صم مئذنة 

ثمانية الأ�صلع، ميكن الو�صول اإليها 

عرب �صّلم موؤلف من خم�صني درجة من 

هند�صية  ر�صوم  امل�صجد  داخ��ل  احلجر. 

كانت  الإ���ص��لم��ي  ال��ف��ّن  يف  م��األ��وف��ة 
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وغريهم.  اإيرلنديني  لفنانني  وحي  م�صدر 

القمر  دير  بلدة  ت�صّم  امل�صجد  اإىل  اإ�صافة 

�صيدة  كني�صة  اأهمها  كنائ�س  �صبع 

العجائبية،  التلة 

واأ����ص���رح���ة ع��دة 

اأ�ص�ه�ره�ا »�ص�ريح 

القبة«.

�سّيدة التّلة

متتاز �صّيدة التّلة 

اأبناء  مق�صد  باأنها 

كلهم  ال�����ص��وف 

م�صيحيني  م���ن 

اإليها يف م�صاعبهم  يلجاأون  ودروز، فهم 

ول�صيما يف حال العقم.

على  التلة  �صيدة  كاتدرائّية  بنيت 

اأقيم  روم���اين  وث��ن��ي  هيكل  اأن��ق��ا���س 

اأنقا�س هذا  يف  ُعرِث  »قمر«.  الإله  لعبادة 

اإىل  حتّول  حجري  ناوو�س  على  الهيكل 

الهيكل  اأ�صبح  بعدما  معمودّية  جرن 

يف  مرمي  العذراء  با�صم  م�صيحًيا  معبًدا 

الع�صور امل�صيحّية الأوىل.

اأهل  يتناقلها  قدمية  حكاية  ت��روي 

املعنّي  الدين  فخر  الأم��ري  اأن  القمر  دير 

مكانها  يف  الكني�صة  بناء  باإعادة  اأمر 

راآه  عجيب  �صوء  ظهور  اأثر  على  احلايل 

لبعقلني،  املقابلة  التلة  على  من  ي�صّع 

رجاله  الأم��ري  اأم��ر  يقيم.  ك��ان  حيث 

وجدمت  »اإذا  لهم:  قائل  املوقع  بحفر 

كني�صة.  هناك  ف�صّيدوا  م�صيحًيا،  اأثًرا 

ا، ف�صّيدوا هناك  واإذا وجدمت اأثًرا اإ�صلميًّ

اآثار  التنقيب، عرثوا على  جامًعا«. بعد 

اأم��ره  املعني  الأم��ري  فاأ�صدر  م�صيّحية، 

ة،  اخلا�صّ نفقته  على  كني�صة  ببناء 

ويف   .1673 العام  يف  حتديًدا  ذلك  وكان 

�صيدة  كني�صة  ترميم  مّت   ،1760 العام 

التّلة وتو�صيعها نحو الغرب، ثم اأ�صيفت 

قنطرة جديدة اإىل طرفها الغربي يف العام 

.1831

 

بعقلني عا�سمة الإمارة الأوىل

ومدينة التوا�سل الثقايف

تلل  جمموعة  من  بعقلني  تتكّون 

)الدامور-  ال�صوف  �صاحل  على  م�صرفة 

املجاورة  والبلدات  امل��دن  وعلى  خلدة(، 

مثل دير القمر وبيت الدين �صماًل، واإقليم 

اخلروب جنوًبا. البلدة اجلميلة ا�صتهرت 
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معن  الأمري  اختارها  عندما 

يف  املعنية  الإم����ارة  موؤ�ص�س 

جبال ال�صوف، قاعدة لإمارته 

 ،1120 العام  ل�صكنه يف  ومقًرا 

وظلت كذلك اإىل حني ارتاأى 

الثاين نقل  الدين  الأمري فخر 

دير  اإىل  منها  الإم��ارة  مركز 

القمر.

ت�����ص��مُّ ب��ع��ق��ل��ني م��ع��ا���ص��ر 

حياكة  وم�صاغل  للزيتون 

ومعامل  واأ�صواف  وملبو�صات 

ال�صمع،  وت�صنيع  للحديد 

وم�����ص��ان��ع ل��ل��م��ف��رو���ص��ات 

للرخ�ام  ومنا�ص�ر  اخل�صبي�ة، 

مطرزاته�ا  وتعتب�ر  احلج�ري، 

التقليدية يف  اأبرز احِلرف  من 

البلدة.

ت��ت��م��ي��ز ال��ب��ل��دة مب��ن��اظ��ر 

وجمموعة  خّلبة  متنّوعة 

من املواقع الأثرية الطبيعية، 

نهر  منتزهات  بينها  م��ن 

والأ�صجار  املتدفقة  املياه  حيث  بعقلني 

املعّمرة.

املكتبة  بعقلني،  م��ع��امل  اأب���رز  م��ن 

جولتنا  يف  انطلقنا  منها  التي  الوطنية 

والرتبية  الثقافة  جلنة  رئي�صة  برفقة 

بو  اأم��ل  البلدية  يف  والريا�صة  وال�صباب 

غازي  املكتبة  مدير  الدين.  تقي  �صالح 

الذي  بنائها  تاريخ  عن  حت��ّدث  �صعب 

يعود اإىل العام 1897، وهي كانت �صابًقا 

مركًزا اإدارًيا لل�صوف يوم اتخذت بعقلني 

مركًزا لقائمقامية ال�صوف اإبان حكم 

اأ�صبح�ت   ،1925 الع�ام  يف  املت�صرفي�ة. 

ل  بعقلني عا�صمة ملحافظة ال�صوف وحتوَّ

هذا املعلم اإىل �صراي و�صجن لي�صبح منذ 

وطنية  1987مكتبة  العام 

وف��ك��رًي��ا.  ثقافًيا  و���ص��رًح��ا 

على  املكتبة  ه��ذه  حتتوي 

األف   300 و  كتاب  األ��ف   140

مطبوعة دورية، وهي املكتبة 

تتب�ع  الت�ي  الوحي�دة  العام�ة 

وزارة الثقافة، ويقال باأنها من 

�صنوًيا حواىل  ت�صهد  اإذ  املكتبات  اأن�صط 

200 ن�صاط )ثقايف، بيئي، توقيع كتب، 

ندوات، اأم�صيات �صعرية...(.

بعقلني  يف  الوطنية  املكتبة  حتقق 

واآخ��ره��ا  الإجن�����ازات،  تلو  الإجن�����ازات 

ال��ذي  الإل���ك���رتوين  موقعها  حت��دي��ث 

اإذ  م�صريتها،  يف  جديدة  قفزة  ي�صّكل 
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اأ�صبح اأكرث من 400 األف مرجع مبتناول 

القارئ اإلكرتونًيا.

كونها �صرًحا ثقافًيا ومرجًعا علمًيا، 

العاملية  اأّهلها لدخول مو�صوعة غيني�س 

من حيث تبادل اأكرب عدد من الكتب 

يف يوم واحد )1400 كتاب(. ويك�صف لنا 

مديرها اأنها �صت�صهد رقًما قيا�صًيا جديًدا 

من خلل التح�صري لأكرب لوحة جدارية 

اأكرث من  ي�صارك فيها  �صوف  العامل  يف 

50 فناًنا.

�سواهد عمرانية

مهمة  عمرانية  �صواهد  بعقلني  يف 

ولعل  خمتلفة،  حقبات  خ��لل  بنيت 

اأبرزها:

• ق�صر اآل� حمادة: 
مّت بناوؤه على عدة 

وي�صتمل  م��راح��ل 

ع����ل����ى اأق���ب���ي���ة 

داخلية  وف��ن��اءات 

بالإ�صافة  مر�صوفة 

ميدان جماور،  اإىل 

من  م�صّنف  وه��و 

�صمن الأبنية الرتاثية يف لبنان.

يعود  تراثي  ق�صر  الدين:  تقي  اآل�  دار   •
حتفة  ويعترب   ،1830 العام  اإىل  تاريخه 

هند�صية، عاي�س حقبة مهمة من تاريخ 

بعقلني ال�صيا�صي.

من  اأك��رث  اإىل  يعود  �صقرا:  اأب��و  دار   •
عل�ى  حمافًظ�ا  زال  وم�ا  �صن�ة  اأربعماي�ة 

مكب�س  حمتوياته  من  القدمي،  طابعه 

 100 حواىل  اإىل  يعود  الذي  الأث��ري  الزيتون 

�صنة خلت.

ب�صواهد  مزينة  وهي  الأثرية:  املدافن   •
اإىل  تاريخها  يرجع  ومنحوتة  منقو�صة 

العام 1562.

بك  ن�صيب  بناها  ال�صيعة:  ع��ني   •
عبد  ال�صلطان  حكم  خلل  جنبلط 

احلميد، وحملت �صورتها الورقة النقدية 

فئة ال� 25 لرية.

الداهوك  اآل���  )ق�صر  ال�صوف  م�صغل   •
تقي  ج��م��ال  ال�صت  اأ�ص�صته  ���ص��اب��ًق��ا(: 

 .1897 ال��ع��ام  اإىل  ب��ن��اوؤه  وي��ع��ود  ال��دي��ن، 

اأقوى م�صاغل لبنان  اعترب يف مرحلة ما 

املبنى يف حناياه  واحِلرفية. ي�صم  اليدوية 

»بيت �صتي وجدي« الذي يرمز اإىل احلياة 

عا�صها  ال��ت��ي  وامل��ت��وا���ص��ع��ة،  الب�صيطة 

اأجدادنا.

�صارع  ثمة  و�صواها،  املعامل  ه��ذه  اإىل 

تاأهيله  البلدية على  تعمل  �صوف  تراثي 

لي�صبح  الآث���ار،  مديرية  م��ع  بالتعاون 

معلًما ثقافًيا وتراثًيا ي�صت�صيف معار�س 

ر�صم وحتف واأ�صغال يدوية...

بعذران واآثارها

انطلقت جولتنا يف بعذران من �صاحة 
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امليدان مروًرا ببيوتها الرتاثية 

العديدة،  واآث��اره��ا  اجلميلة 

وم��ن��ه��ا ����ص���راي ع��ل��ي بك 

الدين،  تاج  وبوابة  جنبلط، 

ومتحف النول، وغريها.

ال�صيد  اجلولة  خلل  رافقنا 

ن��زي��ه ب��از ال���ذي حت���ّدث عن 

القدمية  العنب  دب�س  معا�صر 

مو�صًحا  التاريخية...  اخل�صبية  والأن��وال 

»حمطة  وتف�صريه  �صرياين  ال���ص��م  اأن 

اجليو�س«.

من متحف النول الذي ورثه عن جّده، 

املحافظة  يف  احلر�س  كل  حري�س  وهو 

عليه، بداأ نزيه باز ب�صرد حكاية ما�ٍس 

�صنة   100 اإىل  املتحف  تاريخ  يعود  حا�صر. 

اإىل  تعود  تاريخية  فاآلة  النول  اأما  خلت، 

نحو 5000 اآلف �صنة قبل امليلد، ت�صتخدم 

حلياكة احلرير، وهي ِحرفة يتقنها باز 

ت�صنيع  اإتقانه  ف�صًل عن  �صنة،   35 منذ 

الأنوال اخل�صبية. جند يف املتحف نولني: 

 90 والآخ��ر  �صنة،   370 حواىل  عمره  واحد 

�صنة.

�سراي اآلي جنبالط

العام 600 تقريًبا،  اإىل  البناء  يعود تاريخ 

ت�صييدها  اأع��اد  قلعة  عن  عبارة  وه��و 

 ،1600 العام  يف  جنبلط  ب�صري  ال�صيخ 

وجوانبها  �صقوفها  تخلخلت  بعدما 

على  مبنية  كانت  وقد  الزمن.  بفعل 

اإّن  يقول  والبع�س  رومانية  اآث��ار  اأنقا�س 

قبل  ما  اإىل  تعود  يهودية  قواعد  فيها 

امليلد مبئات ال�صنني.

بوابة اآلي تاج الدين

البوابة  على  املو�صوعة  البلطة  حتمل 

تاريخ ترميمها على يد ال�صيخ رباح تاج 

املعروفني  ال�صلح  م�صايخ  من  وهو  الدين 

اإليها  الدخول  ميكن  ل  املنطقة.  يف 

واإع��ادة  ترميم  اإىل  بحاجة  لأنها  حالًيا 

يف  ق�صمني  اإىل  بوابتها  تق�صم  تاأهيل. 

كبري  واح���د  م��دخ��لن:  منهما  ك��ل 

النا�س.  واآخر �صغري لعامة  القوم،  لكبار 

بفعل  للن�صاء.  والآخ���ر  للرجال  واح��د 

البوابة  تعّر�صت  الزمن،  وعوامل  احلروب 

للهدم اأكرث من مّرة واأعيد ترميمها.

منزل ر�سيد طليع الرتاثي

ح�صن  ال�صيخ  بن  علي  بن  ر�صيد  هو 

من  الدرزية،  الطائفة  عقل  �صيخ  طليع 

مواليد جديدة ال�صوف يف العام 1876. اأّلف 

حكومة  اأول   1921 �صنة  ني�صان  اأوائل  يف 

من  الأردن  �صرق  يف  ا�صتقللية  عربية 

�صميت  ال��ع��رب.  اأره����اط  م��ن  �صبعة 

امل�صريين  البداية مبجل�س  احلكومة يف 

اختار  وقد  للوزارة.  تركي  م�صطلح  وهو 

يف  منه  رغبة  ال�صم  ه��ذا  طليع  ر�صيد 

البقاء بعيًدا من اأبهة الوزارة وما تتطلبه 

مرتبات  للم�صريين  عنّي  نفقات.  من 

مل  ال��وزارة  رئي�س  راتب  اأن  حتى  �صئيلة 

لأن  ال�صهر  يف  دي��ن��اًرا  الثلثني  يتجاوز 

ة للمال... الدولة كانت بحاجة ما�صّ

الإداري��ني  اأمل��ع  من  طليع  ر�صيد  يعترب 

كان  وهو  العثماين،  العهد  يف  العرب 

والًيا حللب يف عهد امللك في�صل.

وكانت  وجمالته...  ال�صوف  وّدعنا 

املحطة الأخرية دعوة اإىل الغداء يف منزل 

زهري طليع الرتاثي.
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ف��ري��د الأط���ر����س يف امل��و���ص��ي��ق��ى ق���روّي 

حر�س  اأحل��ان��ه  فمنجم  اأر���ص��ت��ق��راط��ي، 

مّتت  التي  هذه  الأ�صالة،  على  موهبته 

الّن�صب.  اإىل  اأقرب  اإلفة هي  بينه وبينها 

ودفرت  نف�صه  واأني�س  ندميه  فاملو�صيقى 

بني  من  حتى  منها  خرًيا  ير  مل  عمره، 

�صفحة  اإّياها  مقابلته  فكانت  النا�س، 

اأما  عناق.  مقابلة  وكاأّنها  �صفحة، 

م�صتويات  يف  فبدا  عنده  للأ�صالة  الوفاء 

الإيقاعات  على  احلفاظ  هي  ثلثة، 

ال�صعبية، وخزن الطرب يف الأداء، ومتجيد 

لكّن  املقّد�س.  الطابع  ذي  الفولكلور 

»فريد« امللتزم امل�صادر الزمنية للمو�صيقى 

ال�صرق عربية، مل يكن مقّلًدا من دون 

ابتكار، فقد �صرب �صخر املو�صيقى بع�صاه 

اإىل  فتفّجرت تكوينات حلنية جمعت 

الغنائية  الغرب  واملتوارثات طرق  الأ�صول 

�صمعنا  لطاملا  الذي  »الفال�س«  ا  وخ�صو�صً

»فريد« يقول له: »بنادي عليك«.

يف  يعا�س  ال��ذي  الرجل  الأط��ر���س  فريد 

اد  احل�صّ ر�صق  من  �صلعه  �صّج  اأكنافه، 

اإليه جياد  �صاقوا  لطاملا  الذين  واملنقلبني 

رّد احلجر من حيث جاءه.  املدائح، فما 

وهو مل يذّم الزمان اأو ي�صّجل غدره وف�صاده، 

بل مل يقل فيه �صوى متى كان �صاحًلا. 

لكّن لأزمات القلب اأ�صباًبا ت�صل به اإىل 

و�صمة الإعياء فيجنح اإىل املناحي، وهذه 

ال�صكوى.  �صّيئات  من  لي�صت  غفلة 

وطهارة  الطّيبة  الع�صرة  �صاحب  »فريد« 

يطرق  ل  الأخ�����لق 

وقد  للهموم،  طويًل 

دف��اع��ه  ي�صتظرف 

امل���روءة  �صنيع  ع��ن 

والتزام جانب اخلري، فالرجل معه يكّرم 

لف�صله قبل اأن يكّرم لأي اأمر اآخر.

موارد النغم مودعة يف الهاماته

عن  التنقيب  يطيل  ل  الأطر�س  فريد 

الهاماته  يف  مودعة  فهي  الّنغم،  م��وارد 

�صحبة  يف  لزمته  وقد  ف�صولها،  بكّل 

دامت كّل عمره. وهو من الذين كانوا 

يدرون كيف يجب اأن ير�صم الّلحن ويتّم 

اختيار الوزن وتعتمد الكلمة، فقد اأقدم 

زمامها  وتوىّل  الغلب  اإقدام  جمالها  يف 

مع  الأم��ر  ي�صتقم  ومل  الإع��ج��از.  حتى 

فريد املوهوب مو�صيقًيا يف التلحني فقط، 

الغناء  يف  ن�صوانة  اأنفا�س  له  كانت  بل 

الأورك�صرتايل  والتوزيع  والأوب��را  والعزف 

و�صناعة الأفلم، فكاأمّنا زّفت مواهبه 

اإىل اأمواج البحر. وفريد الذي ميوج النا�س 

يف  وحده  ن�صيج  هو  ع��وده،  يطّل  عندما 

وبني  بينها  وكاأّن  الأوتار،  على  رب  ال�صّ

اأوتار قلبه حلوًل، فلو مّر م�صرٌب بني اأوتار 

عوده واأوتار قلبه، مل نكن نعرف اأّي حلن 

خليلء  العّوادين،  اأّن  والغريب  ن�صمع. 

الريا�صة،  هذه  عليه  ينكرون  عندهم، 

لكّنك اإذا طلبت منهم اإ�صماعك من 

عندّياتهم »�صّمعوا« طبًعا هذا الفريد.

ل��ق��د ب����رز ق��رب 

العرب  املو�صيقى من خطط  فريد يف 

يف �صلمة الل�صان والّلحن الّلذين كان 

خرج  من  فقّل  عظيًما،  بهما  اإملامه 

مثله فيهما براعًة و�صفاء قريحة. لذلك 

الذين  املو�صيقيني  اآح��اد  من  هو  كان 

العذبة  اللحنية  اجلمل  برقاب  اأخ��ذوا 

العرب،  رقّي  وملكوا  املقامات،  و�صبط 

غرًرا  معهم  القفلت  ممّرات  وكانت 

كقطع الريا�س بعد القطر. وقد كانت 

نف�صه م�صتعّدة دوًما ملطالع الأحلان، قادرة 

على الت�صّرف مبراميها التي جتمع بني 

رّقة ن�صيم الأ�صحار، وبني اإفراج ال�صامعني 

�صعادتهم،  اآهاتهم وكاأنها �صعاع  عن 

ف�صالت حفلته كانت من دون مقاعد 

لأّن عا�صقيه ما �صمعوه اإّل واقفني.

بني »دامًيا معاك« و»ع�ش اأنت«

حكاية غرام

لقد �صارت الأغاين يف عقد الزمن م�صري 

ال�صم�س والقمر، و�صافرت يف ذاكرة الأيام 

حتى حفظتها واأن�صدتها. واأغاين فريد

منها  ه��واه،  فيها  حّكم  التي  ه��ذه 

م�صرّي،  اإيقاع  ذا  الّروح  خفيف  جاء  ما 

و»زّنوبة«  دامًيا«  معاك  »دامًيا  فاأحلان 

بقلم: الدكتور جورج �سبلي
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روًحا  ال�ساعرّية  كانت  اإذا 

فيهّز  ال�ساعر،  بها  يتمّرد 

يحمله  حتى  القارئ  نف�ش 

يزّينه  يتبّنى طائًعا ما  اأن  على 

املبدعني  فمن  فكر،  من  له 

لهم  يعفر  من  املو�سيقى  يف 

الّثى،  يف  اخلدود  �سامعوهم 

عازمني بن�سوتهم معهم حتى 

على دخول النار.

فريد الأطر�ش 

و�شقيقته اأ�شمهان: 

 موهبة قلقة هّزت 

اإح�سا�ش الأ�سماع



و�صوق.  ول��ّذة  برغبة  الأل�صن  على  ت�صري 

ما  يف  الأث��ر  عميق  له  ك��ان  ما  ومنها 

يعرف عن املتعة باملقدرة التاأليفية و�صبط 

الو�صول  حتى  املو�صيقّية،  الثقافة  اأ�صرار 

»الربيع«  يف  ال�صيمفونية  احللقات  اإىل 

احلالني  ويف  وغريهما.  اأن���ت«  و»ع�����سْ 

اهتدى فريد اإىل معادلة ولي�س اإىل ت�صريع، 

الّلحنية  ال�صتقاقات  اإىل  ي�صع  مل  فهو 

وال��ّذه��ن،  الأذن  ت��ره��ق  ال��ت��ي  ال�صعبة 

على  امع  ال�صّ ي��وؤاخ��ذه  حتى 

البحث  يف  تائًها  اإّي��اه  تركه 

ع��ن م��ك��ام��ن اجل��م��ال يف 

لكنه  لتح�صيلها.  الأغنية 

ج��ع��ل ج��م��ال��ّي��ات الأغ���اين 

ومن  مبا�صرًة،  معه  تتوا�صل 

الّلحن  فكاأّن  تعقيد،  دون 

مواطن  اإىل  يت�صّرب  املن�صوج 

امع ويلعب يف ح�صنه،  لّذة ال�صّ

فريد  غري  يفعله  مل  ما  وهذا 

لنفراده يف بابه.

ل��ق��د ت���ن���ازع ع��ل��ى ف��ري��د 

والتلحني  ال��غ��ن��اء  الأط���ر����س 

وامل�صرح  الوتر  به  وطالب  مًعا، 

املو�صيقى  اأّن  غري  وال�صا�صة، 

»حكاية  وح��ده��ا  ك��ان��ت 

ل�صمل  ناظٌم  فهي  غرامه«. 

ويف  داره،  �صحن  وهي  اأن�صه، 

مب�صالح  القّيم  ه��و  املقابل 

مبو�صيقار  ل��ّق��ب  ح��ت��ى  مملكتها، 

بنف�صه  املو�صيقى  اّت�صلت  لقد  الأزم��ان. 

اأ�صّد اّت�صال، فبناها على اأ�صول واأ�صكال 

متقنة، و�صالت على وتره وكاأنها في�س 

فريد  م�صرح  لقد  الّطبع.  وج��ود  الفطرة 

وم�صهدّيات،  وكورال  رق�ٍس  يف  املو�صيقى 

»ب�صاط  واأبرزها  »الأوب��ريي��ت«  فابتكر 

العرب  رب��وع  فريد  زّوره���ا  التي  ال��ري��ح« 

فاخت�صرت وزارات ال�صياحة عندهم.

�صمع  عندما  فعًل،  الأطر�س  فريد  ولد 

كان  ذاك  ومذ  مّرة،  اأّول  له  تدندن  اأّمه 

يرّدد مع كّل مطلٍع مو�صيقّي له »عدت 

يا يوم مولدي«.

 

اأ�سمهان: �سبح غر ملمو�ش

دينامّية  تن�صط  الفكر،  يعمل  عندما 

ح  ور، وتتو�صّ ا�صتح�صار الإدراك بوا�صطة ال�صّ

الفهم.  عملّية  لتتّم  املجّردة  العلقات 

الإب��داع��ات،  ا�صتيعاب  يف  ال��ّدخ��ول  اأّم��ا 

فنقطة انطلقه تتجاوز اجلهد الفكرّي 

اإليه.  الّلجوء  �صرورة  على  احتجاٍج  يف 

هالٍة  من  التاأثري  عملّية  تبداأ  هنا،  من 

خيالّية تخ�صب حالة ا�صت�صعاٍر انفعالّية، 

ا يف �صحن  مروحيًّ انت�صاًرا  �صداها  ينت�صر 

الّنف�س.

اأزمان  يف  ملمو�ٍس  غري  �صبٌح  اأ�صمهان 

الإب��داع  يف  الّنور  طفح  هي  اأو  وت،  ال�صّ

م�س، اأو  اجلمايّل من دون احلاجة اإىل ال�صّ

هي دعوٌة اإىل معاينة خلق الّلممكن. 

احلناجر،  ي�صاير  ال��ّل��ح��ن  ك��ان  واإذا 

بان�صراح  فهو،  خجًل،  اأو  اإعجاًبا  اإّم��ا 

حالة  اأ�صمهان  مع  يعي�س  مفا�صله، 

الع�صق  من  هو  ال��ذي  رف  ال�صّ غف  ال�صّ

تتخاذل  ال��ذي  امل��وؤّن��ق  �صوتها  اإّن  اأبعد. 

الّذهن،  به  وُيذَهل  القلب،  ُع��َرى  معه 

تاأمر له الّنغمة بالّتكُرمة وتقّدمه على 

ع�صور  اخت�صر  فهو  جميًعا،  اأبيها  بني 

وحقبات  العربية  املو�صيقى  عظمة 

بني  الّرابط  اأ�صمهان  �صوت  اإّن  عمرها. 

ُقطٍع  جمموعة  كان  والت�صّوف،  الهزج 

تعزف، اأنيًقا، ر�صيًقا، َلَطائف طرزه تطول 

ل  نف�ٍس  على  ُم��وؤّدى  وهو  ُت�صتق�صى،  اأن 

الّطبع  مباراة  فيه  املّدة  فثمرات  ُيقطع، 

مع. اإّن هذا الّرواق الذي خطا ب�صوت  لل�صّ

ي�صوق  والذي  العّز،  اأكناف  اإىل  اأ�صمهان 

للّنزال  مّرًة  يتاأّهب  مل  الأذواق،  في�صحر 

به  التحّكك  اإىل  ي�صمو  فل 

اأحد، ول يجرتئ على جماراته 

َهبوب. ومع هذا، اأثار �صوتها 

التي  احلوا�صر، هذه  بني  فتنًة 

»فييّنا«  من  كّلها  غ��ارت 

عندما غّنتها اأ�صمهان.

اأ�صمهان املفرتق بني اخلمود 

�صوتها  مو�صيقى  والّلمعة، 

كانت  واإن  الّلطف،  خيار 

وناًرا  والتهاًبا  ح��رارًة  ماّدتها 

معها  ��اع��ات  وال�����صّ م��وق��دة. 

اأ���ص��ح��اٌر م��ع��ّراة، ت��وؤّل��ب على 

اأن�صاًبا  لنرباتها  فاإّن  الوعي، 

زادت  فكّلما   ، امل�����سّ م��ع 

�صدًوا زاد ف�صاد احل�ّس. ول�صوت 

وحده  ك��ان  ال��ذي  اأ�صمهان 

ج��وق��ة، ط��وائ��ف م��ت��ع��ّددٌة يف 

الّطعم، فهو كان من اأظهر 

عّما  ميتاز  وقته،  �صخ�صّيات 

يفوقها  اأّن��ه  ومعناه  عا�صره،  اأو  �صبقه 

حم�صول.  ووف��رة  وت��ف��ّرًدا  ح��لوًة  جميًعا 

فهو  بالّنبوغ،  و�صفه  يف  اجل��زم  وي�صهل 

فقده  ون  وُيح�صّ ب��وج��وده،  الّنا�س  ُي�صِعر 

في�صه  عنهم  حجب  اأو  ملاًما  زاره��م  اإن 

الّنمري، حتى اأّن املعجب بنف�صه اإذا �صمعه 

طّلق كربه. فاأ�صمهان، يف نغمّية اأدائها 

بحاجة  لي�صت  والتي  الأوركي�صرتالية 

تعزمًيا  امع  ال�صّ يف  متار�س  مرافقة،  اإىل 

�صحرًيا يبلغ بالإح�صا�س اّلذوقي ذروًة يعجز 

اإليه  الكلم عن و�صفها، ولعّلها تنقل 

بالعدوى ما يهتّز يف نف�صها من ن�صوة. لقد 
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تطويع  يف  املهارة  خاطر  اأ�صمهان  تبعت 

يف  واأج���ادت  وه��واه،  �صوتها  اإمكانات 

املذهب  و�صخب  القرار  رّقة  بني  الّتقريب 

الأوبرايل، وهذه مفارقٌة اإبداعّيٌة يف تاريخ 

الّنظام  يف  الّطبقات  �صّر  ومفتاح  املغنى، 

يف  مثيله  ق��ّل  اأ�صمهان،  عند  وتي  ال�صّ

رق والغرب. ال�صّ

يف  ت�صكن  خلعٌة  الإن�صان،  اأ�صمهان 

الّنف�س، هي املليحة يف اجلميع،  نواحي 

والتي �صريعتها �صافية، واإخوانها اإخوان، 

ن  بُح�صْ امل��وّدة  توازن  �صلطان،  وع�صرتها 

وينَفذ  الفعل،  وبديع  القول 

رمى  اإذا  ال��ّده��ر  �صهم  فيها 

عليه  وق�صت  اأ�صحابها  اأحد 

اخُلطوب. وعلى الّرغم من اأّن 

الأر�س دارت بها حريًة وهي يف 

الأمل  لكّن  راأ�صها،  م�صقط 

لأنها  بالأُفول  يهّم  مل  فيها 

فتفاءلت  املغيب،  ق  تتع�صّ مل 

ينعمون  م��ن  اإىل  بالتعّرف 

باأّن  موؤمنًة  الّزمان،  باإقبال 

اأقبل.  املقبل  بَذْيل  تعّلق  من 

يف  الأي��ام  مع  �صرت  وهكذا، 

�صوتها  حّد  ينثِلم  فلم  �صوء، 

اأو تقم عليها نوادب الأحلان، 

وثيقًة  ب��ع��د  م��ا  يف  لت�صبح 

اإع��ج��ازات��ه،  الأداء  يف  متّثل 

وي�صهد بها على الّلحمة بني 

رق واحل�صارة.   مو�صيقى ال�صّ

�صماع  على  ُنقِدم  عندما 

فمن  �صواها،  عرثات  نتفّهم  اأ�صمهان، 

ر يف بّحة �صوتها،  يرتّجى املا�ّس اأن يتك�صّ

ياأبى اأن يعقد يف �صل�صال اأّي حنجرة. من 

بالّناعني مواهبهم يف  ا  هنا، كان حريًّ

املغنى، اأن حتمّر قلوبهم حقًدا، فالّزمن 

الورد  ذبولهم يف جّنة  اأنبت  جائٌر عندما 

الذي اأذهله �صوت اأ�صمهان، فَنَقل تفّتحه 

اإىل خّدها ليكون قريًبا من منبعه. اإّن 

املرثّي،  اأعظم منها يف  الّراثي  امل�صيبة يف 

لأّنه يتباكى على نح�صه ل على اأدائه. 

وقد حدا �صباب احلّظ باحلا�صدين الذين 

اأِملوا  ا�صتنباط عيوٍب  اإىل  وء،  بال�صّ م�صوا 

اأعملوا  اأو هم  اأ�صمهان،  اأن َتنُكب  لها 

الغدر اإذ �صِهدوا لها ثّم جّرحوا �صهادتهم، 

عقب  على  وِطئ  اإّياها  مادٍح  من  وكم 

قاله  ما  بهوؤلء  �صّح  وقد  بالّذم.  مديحه 

ذكره  ال��ذي  اخل��وارزم��ي  يف  �صهيٍب  ابن 

قومه بالتقّلب والتحّول:

»موّدته اإذا دامت خِللٍّ

باح اإىل امل�صاء« فمن وقت ال�صّ

عندما هوت...

غائن التي بغُيها اأثيم، والتي  اإّن هذه ال�صّ

الّنا�س  يف  اخُلُلق  ا�صتقامة  اأّن  اإىل  ت�صري 

حادٍث  يف  اأ�صمهان  بحياة  اأودت  ن��ادرة، 

م�صوؤوم، يرجع ال�صّر فيه اإىل د�صي�صة من 

ولوؤًما، فما حال  اجتمعوا عليها كيًدا 

عمرها،  خانها  حتى  احَل���ْول  عليها 

فارتاحوا.

رّدت  كثرياٌت  عتباٌت  م�صر،  اأر�س  يف 

لكّنها  اح��رتاًم��ا،  وطئوها  من  �صلم 

لقد  اأ�صمهان.  اإّل  عابٍر  وداد  ت�صتمّد  مل 

احت�صنتها واحدًة من املقامات احل�صان 

موهبة  وت��اأّب��ط��ت��ه��ا  وامل��ح��ّي��ا،  ��وت  ال�����صّ

على  حّقها  يفة  ال�صّ فوّفت  خ�صيبة، 

وما  اإليه،  وو�صلت  عليه  ق��درت  ما  ق��ْدر 

اأن  وبعد  �صهد.  يتلوه  �صهٌد  اإليه  و�صلت 

الفنون،  بركات  يف  ع�صًرا  الع�صر  �صكا 

املواهب، هداأت �صلوع  وجفوة موؤملة مع 

باأ�صمهان،  الّنه�صة  َمعني  و�صفا  الّزمان 

وقوعها.  بعد  البدائع  با�صمها  وط��ارت 

لقد تدّربت على اأيدي َملِفنة املو�صيقى، 

الأطر�س،  فريد  �صقيقها  مقّدمهم  ويف 

الغنائي  ال��رتاث  جمالّيات  فاكت�صبت 

واأ�صحت  الأ�صول،  من  وت�صّبعت  العربي 

كّلها.  املغنى  تركة  تعادله  ل  رقًما 

يف  اإب��داع��ه��ا  م��ع  لكّنها، 

مل  العربية،  الفنّية  الأ�ص�س 

الّتقليد،  تكايا  يف  تنغلق 

الغنائّية  الأمناط  يف  فنّوعت 

والإيقاعات، لت�صبح مملكة 

عامرة.  معها  الغنائي  الفّن 

فقد دجمت اأ�صمهان ب�صوتها 

يف  والغربي  رقي  ال�صّ الأ�صلوبني 

ويف  مذهل،  تركيبّي  قالب 

حتى  �صاحرة،  توافقّية  �صلٍة 

قيل اإّنها رفعتهما اإىل مرتبة 

الفن املكتمل.

التنغيمي يف �صوت  املدى  اإّن 

فا�صلة  ل��ي�����س  اأ���ص��م��ه��ان، 

فوا�صل  �صلمل  اإّن��ه  حم��دودة، 

اإي��ق��اع  ح��ّد  على  تتكاثر 

ما  الّتهليل  من  فيه  م��وزون، 

يطلق اإن�صاًدا �صعائرًيا، وكاأّنه 

وهذا  احلّج.  باأُ�صحية  يحتفي 

وال��ذي  �صوتها،  لإمكانات  ال�صتثمار 

املو�صيقية  التن�صيقات  تو�صيع  ي�صتطيع 

جديًدا  اإطاًرا  حّدد  قد  احلدود،  اأق�صى  اإىل 

للمغنى تطّور فيه التعبري اللحني، فُدّون 

معّلمو  وا�صعيه  ك��اأّن  علًما  ليخلق 

اإّن  الغناء.  اأ�صول  يف  الإغريق  النظرّيات 

ما اأّدته اأ�صمهان، يف ُرقّيه، اإمّنا هو قطع 

هو  اأو  الغنائي،  الفن  كيان  يف  تزيينية 

الغناء  اأ�صطورية فائقة جعلت  معطيات 

ميتزج بال�صحر. 

ذهب  اأ�صمهان،  ه��وت  عندما  وبعد، 

�صدر اأعظم من باب املو�صيقى العايل.
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التي  التوثيق  م�صرية  مزرعاين  ح�صني  علي  املتقاعد  اأول  املوؤهل  تابع 

بداأها منذ �صنوات واأثمرت عدة كتب قّيمة. ومع بداية العام 2018، �صدر 

كتابه اجلديد »الإعلم والتوجيه يف اجلي�س اللبناين 1942 - 2016« عن 

من�صورات »الفرات للن�صر والتوزيع« وهو يقع يف 160 �صفحة.

ي�صتهّل مزرعاين كتابه باإهداء »اإىل حماة الديار« ثم كلمة تهنئة 

من قائد اجلي�س العماد جوزاف عون نّوه فيها »بانتماء الكاتب الوثيق 

يكون  اأن  »ي�صتحّق  الذي  وبكتابه  الع�صكرية«،  للموؤ�ص�صة  والعميق 

مرجًعا يوّثق مراحل تطّور الإعلم الع�صكري يف مديرية التوجيه«.

منذ  الع�صكرية  »الر�صمية«  املل�صقات  كتابه  يف  مزرعاين  يوّثق 

العام 1942 حتى العام 2016، والتي مّرت مبراحل ثلث: مرحلة اللوحة 

ومرحلة   ،1990-  1979 املل�صق   – ال�صورة  مرحلة   ،1979  –  1942 املل�صق   -

اأر�صيف  من  الكتاب  �صور   .2016  –  1990 والإعلمي  ال�صيا�صي  املل�صق 

مديرية التوجيه يف اجلي�س اللبناين التي و�صعت بت�صّرف املوؤلف املل�صقات 

التي اأ�صدرتها واأعداد جملة »اجلندي اللبناين« و»اجلي�س«، بالإ�صافة اإىل 

تناولت  التي  والإعلمية  الدعائية  واملواد  وال�صور  واملطبوعات  البيانات 

موا�صيع خمتلفة، منها الوطنية والجتماعية والإن�صانية بالإ�صافة اإىل 

الع�صكرية.

يف كتابه اجلديد »ال�صراعات واحلروب 

الأو�صط  ال�صرق  يف  والإقليمية  الدولية 

يذكر  الدماء(  من  )ق��رن   2017  –  1917

ن�صيب  مي�صال  املتقاعد  الركن  العميد 

اأبي غامن القول املاأثور: »اأن تربح احلرب 

اأم��ٌر  ال�صلم  تك�صب  واأن  مهم  اأم���ٌر 

�صفحة،   280 يف  الكتاب  تناول  اآخ��ر«. 

الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  ال�صراعات 

ودينية  تاريخية  بخ�صائ�س  تتمّيز  التي 

املناطق  اأه��م  من  جتعلها  واقت�صادية 

ترتبط  اأّنها  �صيما  ول  العامل،  يف  واأبرزها 

وبرية مهمة  بحرية  موا�صلت  ب�صبكة 

مع ثلث قارات: اآ�صيا، اإفريقيا واأوروبا.

ف�صول:  �صبعة  من  الكتاب  يتاأّلف 

العامليتني  احلربني  ي�صتعر�صان  والثاين  الأول  الف�صلن 

للحروب  �س  فمخ�صّ الثالث  اأما  ونتائجهما،  والثانية  الأوىل 

حلروب  والرابع   ،)2014  –  1984( العربية   – الإ�صرائيلية 

الف�صل  ويف  اخل��ل��ي��ج.   – ال���ع���راق 

احلروب  املوؤّلف  ي�صتعر�س  اخلام�س 

العام 1958  لبنان من  والأح��داث يف 

و�صوًل اإىل العدوان الإ�صرائيلي يف متوز 

»ال�صرق  اإىل  ال�صاد�س  يف  ليعود   ،2006

العربي«،  الربيع  اأو  اجلديد  الأو�صط 

ي�صتعر�س  بف�صل  كتابه  ويختتم 

وامل�صريية  الأ�صا�صية  العتبارات  فيه 

العاملية.

ي��رى  ل��ل��ك��ت��اب،  يف مت��ه��ي��ده 

اأّن  م��ب��ارك  كميل  املون�صنيور 

دون  من  املو�صوعية  التزم  الكاتب 

اأن يغيب كمحلٍل ي�صتقرئ ويقارن 

اأبعدته  �صمولية  نظرة  يف  وي�صتنتج 

عن التجزئة امل�صطنعة، مع و�صوٍح يف �صرد الوقائع، واأ�صلوب 

يظهر �صخ�صيته العلمية، يف مزٍج وا�صٍح بني املوؤّرخ ال�صادق 

والناقد املو�صوعي ومتتّبٍع للأحداث بعمق واّطلع وا�صع.

�إ�صد�ر�ت

اإعداد: با�سكال معو�ش بومارون

العدد 108400

ال�سراعات واحلروب الدولية والإقليمية يف ال�سرق الأو�سط 1917 – 2017

»الإعالم والتوجيه يف 

اجلي�ش اللبناين 1942 - 2016«



العام  الفورة العقارية يف لبنان، واعتباًرا من  مع انطلق 

اإدارة  بدرا�صة  مّيني  �صيمون  املهند�س  العميد  با�صر   ،2009

املوارد الب�صرية يف قطاع البناء. وبنتيجة هذه الدرا�صة اأ�صدر 

 Le اأخيل«  لع  الفرن�صية حمل عنوان »خَمْ باللغة  كتاًبا 

الكتاب  ت�صّمن   .)2012 النهار  )دار   Talon d’Achille
موارده  يف  اخللل  مكان  وحتديد  البناء  قطاع  حلال  روؤية 

الب�صرية. هذه الروؤية ا�صت�صرفت التطّورات اللحقة وذروتها 

عدم  نتيجة  حالًيا  البلد  ي�صهدها  التي  العقارية  الفقاعة 

واملناطق  ال�صرائح  اإىل خمتلف  العقارية  الفورة  فوائد  متّدد 

اللبنانية.

ل��ب��ن��ان: ت��وّج��ه��ات  يف ك��ت��اب��ه اجل��دي��د، »ال��ب��ن��اء يف 

 Construction in Lebanon: Critical مف�صلّية 

املوؤّلف  يتابع  �صفحة،   315 يف  يقع  الذي   ،»Perspectives
والإن�صاء  البناء  قطاع  يف  الب�صرّية  امل���وارد  لإدارة  ر�صده 

وم�صتقبل  الهند�صة  ملهنة  اجلديدة  التوّجهات  م�صتطلًعا 

الخت�صا�صات املهنية واحلرفية.

العماد  اجلي�س  لقائد  مقدمة  الكتاب  م�صتهل  يف 

اأما  تابت.  جاد  املهند�صني  لنقيب  ومتهيد  عون  جوزاف 

املوارد  اإدارة  تطبيقات  فهي:  عاجلها  التي  املوا�صيع  اأبرز 

�صناعة  يف  الب�صرية 

ال��ب��ن��اء ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

الخ�������ت�������لف�������ات 

الرئي�صية بني القطاعني العام واخلا�س، اأبرز اأوجه التفاوت 

واملتو�صطة،  ال�صغرية  واملوؤ�ص�صات  الكبرية  املوؤ�ص�صات  بني 

يحّلل  كما  لبنان.  يف  البناء  ل�صناعة  البعيدة  التوّجهات 

وخ�صائ�س  الب�صرية  امل���وارد  اإدارة  خ�صائ�س  بني  العلقة 

نظر  وجهات  اقرتاح  اإىل  ل  التو�صّ بهدف  البناء  موؤ�ص�صات 

وبدائل جديدة ملديري امل�صاريع.

لعلم  املختلفة  باملدار�س  التعريف  بعد  املوؤّلف،  ويعمد 

الإدارة يف ق�صمه الأول، اإىل الإ�صاءة على تطبيقاته يف حقل 

الثالث  الق�صم  يف  ليقوم  الإن�صاء،  قطاع  يف  الب�صرّية  املوارد 

باإجراء ا�صتطلع يبنّي حالة اإدارة املوارد الب�صرّية يف لبنان. 

النهائي  الق�صم  اأم��ا 

اعتماد  اإىل  فيخُل�س 

ت��و���ص��ي��ات ل��ت��ط��وي��ر 

وتعزيز  القطاع  ه��ذا 

ال�����ص����ت����ف����ادة م��ن 

ا�صتيعاب  يف  حركته 

ق�صم من اليد العاملة 

اللبنانّية.

وي�صعى العميد مّيني 

من خلل كتابه اإىل 

عملية  خّطة  اإيجاد 

اأك��رب  ن�صبة  ل��دم��ج 

العاملة  ال��ق��وى  م��ن 

�صوق  يف  ال��ل��ب��ن��ان��ّي��ة 

من  ا  خ�صو�صً العمل، 

اجل��ي��ل ال�����ص��اب، من 

كفاءة  زي���ادة  خ��لل 

ال��ت��ع��ل��ي��م امل��ه��ن��ّي 

وجاذبّيته واعتماد برامج اأكرث فاعلّية لدمج العمالة قبل 

»خراب الب�صرة«. وهو يرى اأّن و�صع هذه اخلطة، التي يجب 

ال�صغط لتحقيقها،  واملجتمعّية  الهيئات القت�صادّية  على 

يقع ب�صك��ٍل اأ�صا�صٍي على عات��ق وزارات الأ�صغ��ال والرتبي��ة 

والعم��ل، املعني��ة الأول��ى بتطوي��ر اأ�صالي��ب تاأم��ني العم��ل 

للعاطل��ني عن��ده.

اأخرًيا ُيذكر اأّن املوؤّلف اأقام حفًل لتوقيع كتابه اجلديد 

من  كبري  عدد  ح�صره  جونيه،   – الع�صكري  املجّمع  يف 

ال�صباط وال�صخ�صيات ال�صيا�صية، الجتماعية، والإعلمية.

109 العدد 400

»البناء يف لبنان: توّجهات مف�سلّية«



ي�صري املوؤّهل اأّول حمّمد اإىل اأن التطّورات 

القطاعات  خمتلف  ت�صهدها  ال��ت��ي 

ا  اأي�صً طالت  اليوم،  ع��امل  يف  احلياتية 

عّما  خمتلًفا  بات  الذي  املعي�صي  النمط 

على  فالنفتاح  املا�صي.  يف  عليه  كان 

ل��دى خمتلف  اخل��ارج��ي، خلق  ال��ع��امل 

تكن  مل  ومتطلّبات  تطّلعات  الأ�صر 

موجودة يف ال�صابق، وباتت ت�صّكل مادة 

للخلفات الزوجّية لدى الأ�صر ذوي الدخل 

املحدود، اإذ اأّن الأحلم تفوق المكانات 

مع  تن�صجم  ل  والطموحات  امل��ادّي��ة، 

احل�����ص��اب��ات امل�����ص��رف��ّي��ة. م���ع ذل���ك، 

حتقيق  م��ن  الأ���ص��ر  بع�س  مت��ّك��ن��ت 

كانت  التي  الأم��ن��ي��ات  م��ن  الكثري 

بف�صل  اإليها  بالن�صبة  م�صتحيلة  تعترب 

اعتماد اإدارة مالّية ذكّية توؤّمن للعائلة 

احتياجاتها، وتوّفر يف الوقت نف�صه بع�س 

املبالغ التي تتيح التمّتع ببع�س الرفاهّية 

من دون الوقوع يف فخ ال�صتدانة والدين.

ويوؤّكد اأن هوؤلء الأ�صخا�س لي�صوا اأذكى 

منهم،  حنكة  اأكرث  اأو  الآخرين  من 

جّل ما يف الأمر اأّنهم عمدوا اإىل تنظيم 

فتمّكنوا  دقيق،  ب�صكٍل  م�صاريفهم 

الق�صوى من مداخيلهم،  ال�صتفادة  من 

وهو اأمر ميكن لكل عائلة القيام به 

املدخول  بني  التوفيق  اإىل  عمدت  ما  اإذا 

وامل�صروف.

ويقّدم املوؤّهل اأّول حمّمد بع�س الن�صائح 

التي ت�صهم يف اإدارة ال�صوؤون املالية بنجاح 

داخل الأ�صرة:

حينها:  يف  الييدورّييية  امل�ستحّقات  دفع   •
فاتورة  دف��ع  يف  املماطلة  اإن 

اأو  ال��ه��ات��ف  اأو  ال��ك��ه��رب��اء 

الق�صط املدر�صي وغريه، ل توؤّدي 

امل�صتحّقة  املبالغ  تراكم  اإىل 

اإليها  ت�صيف  ب��ل  فح�صب، 

الغرامات ما يزيد من �صعوبة 

يف  العائلة  ويغرق  ت�صديدها 

ديوٍن هي يف غنًى عنها.

ترتكز  وا�سحة  ميزانية  • حتديد 
العائلي:  املدخول  حجم  على 

م�صارحة  بالزوجني  يفرت�س 

دخل  حقيقة  حول  بع�صهما 

حتديد  ث��م  م��ن��ه��م��ا،  ك���ّل 

وم�صاريف  املنزل  احتياجات 

كامل،  �صهٍر  مل��ّدة  العائلة 

بالنفقات  قائمة  اإع��داد  عرب 

ال�������ص���رورّي���ة ك��ال��ط��ع��ام،  

هو وهي

اإعداد: رميا �سليم �سوميط

العدد 110400

ذوو الّدخل املحدود 

ومتطّلبات الع�شر:

العي�ش برفاهّية بعيًدا 

عن الّديون ممكن

يف ظّل تزايد املتطّلبات املعي�سّية التي يفر�سها 

الّدخل  لذوي  ميكن  كيف  احلديث،  عاملنا 

ي�سمن  مبا  املالّية  �سوؤونهم  تنظيم  املحدود 

تاأمني احلاجّيات ال�سرورّية لعائالتهم، وي�سمح 

للتمّتع  الالزم  املال  بتوفر  نف�سه  الوقت  يف 

الدين؟  يف  الوقوع  دون  من  الرفاهية  ببع�ش 

�سوؤال يجيب عنه الخت�سا�سي يف علم النف�ش 

العيادي املوؤّهل اأّول عّمار حمّمد.

 املوؤّهل اأّول عّمار حمّمد



املختلفة.  والأق�صاط  والفواتري  واللبا�س،  

بحكمٍة  ال��دخ��ل  ت��وزي��ع  يتم  عندئٍذ 

وحتديد  املذكورة،  الحتياجات  لتاأمني 

اإذا كان هناك نفقات غري �صرورية  ما 

فيتخّل�صان منها. 

للطوارىء:  ب�سيط  �سهري  مبلغ  اقتطاع   •
يحدث اأحياًنا اأن ُيفاجاأ املرء مبنا�صبات 

دعوات  اأو  امليلد  كاأعياد  اجتماعّية 

كاملر�س  ط��ارئ��ة  ب��ح��الٍت  اأو  ال��زف��اف، 

يفر�س  ما  ال�صّيارة  يف  عطٍل  اأو  املفاجىء 

احل�صبان.  يف  تكن  مل  اإ�صافّية  نفقات 

لذا ُين�صح الزوجان باقتطاع 

راتبهما  من  ب�صيط  مبلغ 

على  وو�صعه  �صهٍر  كّل  يف 

ح���دة ل��ل���ص��ت��ع��ان��ة ب���ه يف 

احلالت الطارئة.

خا�سة  قييواعييد  و�ييسييع   •
احلّد  تفوق  التي  للم�ساريف 

على  ��ِف��ق��ا  اتَّ عليه:  املتفق 

مبلغ معنّي ي�صتطيع كلٌّ 

من  ي�صرفه  اأن  منكما 

فاإذا  الآخ��ر،  ا�صت�صارة  دون 

جت��اوزه  منكما  اأّي  اأراد 

�صريكه  مناق�صة  يجب 

حتّدان  وبذلك  باملو�صوع، 

من دفع مبالغ �صخمة من 

دون تفكري ملّي بالأمر.

الغر :  مع  املقارنة  عدم   •
يييقييول املييثييل: »ع���ل���ى قد 

كان  ف���اإذا  رج��ل��ي��ك«.  م��د  ب�صاطك 

الهواتف  اأح���دث  ميلكون  اجل���ريان 

اخل��ل��وّي��ة، وي��رت��دون اأ���ص��ه��ر امل��ارك��ات 

يف  ت�صرفا  اأن  يعني  ل  فهذا  العاملّية، 

اأكرث  هم  فرمّبا  ملجاراتهم،  الإن��ف��اق 

جماراتهم  فاإن  وبالتايل  منكما،  ي�صًرا 

�صوف ترّتب عليكما اأعباء مالّية تفوق 

قدرتكما وجتّركما اإىل الّديون، فاحذرا 

الوقوع يف فّخ املقارنة.

وبطاقات  امل�سرفّية  القرو�ش  تفادي   •
ال�صتعانة  ال�صهل  من  يبدو  قد  الإئتمان: 

حديث  هاتف  ل�صراء  الإئتمان  ببطاقة 

اأو اقرتا�س املال من امل�صرف ل�صراء �صيارة 

جديدة، ولكن ما يغيب عن بال الزوجني 

اأن القرو�س ترّتب عليهما فوائد م�صرفّية 

�صوف تثقل كاهليهما لفرتة طويلة. لذا 

ل�صراء  �صيا�صة الّدخار  ُي�صتح�صن اعتماد 

حينئٍذ  ي�صتفيدان  وقد  يحتاجانه،  ما 

ة بالدفع النقدي.  من احل�صومات اخلا�صّ

اأّما يف حال اللجوء اإىل بطاقات الإئتمان 

تلك  با�صتخدام  فُين�صح  ال�صرورة،  عند 

يف  بالكامل  ر�صيدها  ت�صديد  يتم  التي 

ختام كل �صهر، وذلك كي ل يرتاكم 

الدين وي�صبح من ال�صعب اإيفاوؤه.

والتنزيالت  العرو�سات  من  ال�ستفادة   •  

الناجحة  الو�صائل  من  حاجياتكم:  ل�سراء 

احلاجيات  �صراء  النفقات،  لتخفي�س 

املطلوبة يف فرتة التنزيلت. لكن حاذرا 

الر�صوخ لإغراءات الواجهات التجارّية: ل 

�صعرها خمّف�س،   اأن  ملجّرد  �صلعة  ت�صرتيا 

لذا  فعًل.   اإليها  حتتاجان  لأنكما  بل 

ي�صتح�صن التخطيط امل�صبق قبل التوّجه 

التي  بالأغرا�س  لئحة  دّونا  وق.  ال�صّ اإىل 

املخ�ص�س  املبلغ  وح���ّددا  حتتاجانها، 

وفق  املطلوب  اختيار  يتم  ع كي  للتب�صّ

امليزانّية املحّددة وعدم الوقوع يف اإغراءات 

عرو�صات الواجهات التجارّية.

• الت�سّوق بتعّقل عرب النرتنت: يف ع�صرنا، 
للت�صّوق  حت�صى  ل  ا  فر�صً النرتنت  يقّدم 

ال�صتفادة  من  باأ�س  ل  ا.  وعامليًّ ا  حمليًّ

تتلءم  كانت  اإذا  املغرية  العرو�س  من 

عادة  يف  تغرقا  ل  ولكن  وحاجاتكما، 

واإمّن��ا  ا،  يوميًّ الت�صّوق  م��واق��ع  ت�صّفح 

ب�صراء  ترغبان  حني  بزيارتها  اكتفيا 

�صلعة معّينة.

امل�ساريف  لتخفي�ش  عملّية  طرق  اعتماد   •
ع��دم  ال��ّط��رق  ه���ذه  ب��ني  م��ن  اليومّية: 

واملاء  الكهرباء  ا�صتهلك  يف  الإ�صراف 

فواتري  تخفي�س  اإىل  ي��وؤّدي  ما  والتدفئة،  

ا  اأي�صً ميكنكما  اخل��دم��ات.   ه��ذه 

التنّقل  عرب  النقل  م�صاريف  يف  التوفري 

�صرًيا على الأقدام اإىل الدّكان القريب اأو 

يف الزيارات داخل احلّي الواحد اأو املنطقة 

الواحدة.

واأخرًيا ين�صح املوؤّهل اأّول حمّمد الزوجني 

الآخر  على  اأحدهما  اللوم  اإلقاء  بعدم 

امل�صروف،  يف  ما  خلٍل  ح��دوث  ح��ال  يف 

مًعا  التعاون  على  املقابل  يف  ويحّثهما 

حياة  من��ط  لعتماد  اجل��ه��ود  وتوحيد 

العائلة  تنعم  الديون،  من  بعيًدا  واقعي 

من خلله بالطماأنينة وراحة البال.

111 العدد 400



• املكّونات:
اأبي�س:  برغل 

كوب واحد.

ب��������ن��������دورة 

كوب  كرزية: 

واحد.

خيار: عدد 2.

ب���ق���دون�������س: 

ن�صف باقة.

مفروم:  خ�س 

كوبان.

 Cordon
bleu

• املكّونات:
����ص���در دج�����اج: 

ن�صف كيلو.

 100 حلوم:  جبنة 

غرام.

نابل�صية:  جبنة 

100 غرام.

بهار اأبي�س: ر�صة.

فلفل اأ�صود وملح: ح�صب الرغبة.

كعك مطحون: كوب واحد.

�صفار بي�س: عدد2.

طحني: كوب واحد.

مكونات احل�صوة:

م��وزاري��ل  فونديل،  ال��غ��روي��ار،  اأج��ب��ان 

مربو�صة: كوب واحد من كل نوع.

جانبون حب�س: 200 غرام.

ة. اأوريغانو: ر�صّ

 • طريقة التح�سر:

ُي�صرب  الكهربائّية،  املاكينة  يف 

املقّطعة  الدجاج مع جبنة احللوم  �صدر 

والبهار  املقّطعة  النابل�صّية  واجلبنة 

حتى  الأ���ص��ود،  والفلفل  وامللح  الأبي�س 

ت�صبح املكونات عجينة متما�صكة.

- تق�صم عجينة اإىل قطع وترّق بو�صعها 

بالنايلون،  وتغطيتها  نايلون  ورق  على 

ثم تفَرد على �صكل دائرة اأو على �صكل 

م�صتطيل.

ع احل�صوة املكّونة من الأجبان  - تو�صَ

بالإ�صافة  والأوريغانو،  املذكورة  املربو�صة 

داخل  احلب�س،  جانبون  من  �صريحة  اإىل 

اأخ��رى  قطعة  وتو�صع  الدجاج  عجينة 

ف��وق��ه��ا وت��غ��ل��ق ب��اإح��ك��ام م��ن كل 

اجلهات.

ال��ق��ط��ع م���ن اجل��ه��َت��ني  - ت��غ��م�����س 

املخفوق،  البي�س  ثّم يف �صفار  بالطحني، 

وتقلى  املطحون.  الكعك  يف  واأخ���رًيا 

ربع  مل��ّدة  و�صعها  بعد  النباتي  بالزيت 

اأو  قليًل،  لتتما�صك  الثلجة  يف  �صاعة 

حتفظ يف الثلجة ل�صتهلكها يف مّدة 

اأق�صاها ثلثة اأ�صهر.

�أطايب 

اإعداد: ليال �سقر الفحل�ل�صيف

• ال�صيف ريت�صارد خمت�س
يف الأطباق الفرن�صية والعاملية

الأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �صفحات 

»اجلي�س«

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�سناف 

مميزة مع ال�سيف

ري�سار اخلوري

اإعداد: 
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�سلطة الربغل



ح�ساء اليقطني

• املكّونات:
يقطني: كيلوغرام واحد.

كّرات: عدد 2.

كراف�س: عدد 2.

كرمي حيواين: ن�صف ليرت.

زبدة: ملعقة كبرية.

زيت: ملعقة كبرية.

جزر: عدد 2.

ذرة: علبة واحدة.

ماء: ح�صب احلاجة.

مرقة الدجاج: مكّعبان.

قرفة مطحونة: ح�صب الرغبة.

ملح وفلفل اأ�صود: ح�صب الرغبة.

كروتون: ح�صب الرغبة.

التح�سر:  • طريقة 

من  جّيًدا  وينّظف  اليقطني  ر  يق�صّ  -

البزر ثم يقطع اإىل مرّبعات.

اإىل  والكراف�س  ال��ك��رات  يقّطع   -

قطع �صغرية ُتقلى مع مربعات اليقطني 

بالزبدة والزيت على نار متو�صطة.

ر اجلزر ويقطع اإىل قطع �صغرية. - يق�صّ

- ُيغلى املاء )ليرت ون�صف( وُي�صاف اإليه 

واجلزر  واليقطني  والكراف�س  الكرات 

الفلفل  الدجاج،  مرقة  ومكعبا  وال��ذرة 

الأ�صود وامللح.

ج��ّي��ًدا،  املكونات  تن�صج  عندما   -

ُي�����ص��اف ال��ك��رمي 

احل��ي��واين وي��رتك 

ع��ل��ى ن���ار ه��ادئ��ة 

حتى الغليان.

ال���  ب��وا���ص��ط��ة   -

 ،Hand Blender
املكونات  مت��زج 

حتى  ج��م��ي��ع��ه��ا 

اخلليط،  يتجان�س 

اإ�صافة  ومي��ك��ن 

ق��ل��ي��ل م���ن امل���اء 

اإليها اإذا اأردنا احل�صاء اأقّل �صماكة.

القرفة  وت��ر���س  احل�����ص��اء  ي�صكب   -

املطحونة على وجهه، ويقّدم �صاخًنا مع 

الكروتون املحّم�س.
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ع�����ص��ري ح���ام�������س: رب��ع 

كوب.

زيت زيتون: ن�صف كوب.

حبق: ح�صب الرغبة.

نعناع: ح�صب الرغبة.

ح�صب  اأخ�������ص���ر:  زع����رت 

الرغبة.

ح�صب  اأ�صود:  وفلفل  ملح 

الرغبة.

التح�سر: • طريقة 
الأبي�س  الربغل  ينقع   -

ثّم  ح��ّب��ات��ه،  تكرب  حتى 

ُي�صّفى.

مربعات  اخل��ي��ار  يفرم   -

البقدون�س  وُي��ف��رم  �صغرية، 

والنعناع  الأخ�صر  والزعرت 

واحلبق فرًما خ�صًنا.

امل��ك��ون��ات مع  - مت��زج 

وي�صاف  واخل�����س،  ال��ربغ��ل 

اإليها ع�صري احلام�س وزيت 

والفلفل  وامل��ل��ح  ال��زي��ت��ون 

م. الأ�صود وُتقدَّ

 Panna
Cotta

• املكونات:
كرمي حيواين: 500 مل.

جيلتني: 3 �صرائح.

�صكر: ن�صف كوب.

ة. فانيل: ر�صّ

مربى: ن�صف كوب.

ك��وم��ب��وت ال��ف��اك��ه��ة: 

ح�صب الرغبة.

التح�سر:  • طريقة 

- ُيغلى الكرمي احليواين 

م���ع ال�����ص��ّك��ر ع��ل��ى ن��ار 

حتى  وي��ح��ّرك  طة،  متو�صّ

ا. يذوب كليًّ

- تو�صع �صرائح اجليلتني 

ثم  تلني،  حتى  فاتر  ماء  يف 

الكرمي  مزيج  اإىل  ُت�صاف 

نار  على  وت��رتك  وال�صكر 

ال���ص��ت��م��رار  م��ع  خفيفة 

ي�صتّد  اأن  اإىل  بالتحريك 

اخلليط  ع  يو�صَ اخلليط. 

يف وع���اء زج��اج��ي وي��رتك 

�صطحه  يدهن  ث��م  ل��ي��ربد، 

الفريز،  اأو  امل�صم�س  مبربى 

الطازجة  بالفاكهة  ويزّين 

بكومبوت  اأو  امل��ق��ط��ع��ة 

دراق،  )ت��ف��اح،  الفاكهة 

اإجا�س، م�صم�س، فريز...(.





اإعداد: روجينا خليل ال�شختورة

بطولة
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»تنظيم مونديايل« 

رائع...

عون،  جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

الع�شكرية  للريا�شة  العايل  املركز  ا�شت�شاف 

يف  ال�شابعة  الع�شكرية  العربية  البطولة 

الرئي�ش  جممع  يف  جرت  التي  التايكواندو، 

العماد اإميل حلود الريا�شي الع�شكري، باإ�شراف 

وبالتعاون  الع�شكرية  للريا�شة  العربي  االحتاد 

مع االحتاد اللبناين للتايكواندو.

العربي  االحت���اد  اإىل  لبنان  انت�سب 

 1945 ال��ع��ام  يف  الع�سكرية  للريا�سة 

خمتلف  يف  اللبناين  اجلي�ش  و���س��ارك 

والبطوالت  واالجتماعات  الن�ساطات 

التي نظمها االحتاد. كما نّظم العديد 

العربية  البطولة  بينها  وم��ن  منها 

التايكواندو  يف  االأوىل  الع�سكرية 

.)2005(

للريا�سة  العايل  املركز  قائد  ويو�سح 

العليا  اللجنة  ورئ��ي�����ش  الع�سكرية 

الهدف  اأّن  الهد  جورج  العميد  املنظمة 

عالقات  توطيد  هو  البطولة  هذه  من 

القوى  بني  وتثبيتها  واالأخ��ّوة  ال�سداقة 

الريا�سة  خ��الل  من  العربية  امل�سّلحة 

االحت��اد  ل�سعار  حتقيًقا  الع�سكرية 

»االأخ��ّوة  الع�سكرية  للريا�سة  العربي 

فيها  �ساركت  وق��د  ال��ري��ا���س��ة«.  ع��ر 

اللبنانية،  اجلمهورية  اإىل  ال�سنة  هذه 

ال�سعودية،  العربية  اململكة  من  كّل 

وامل��م��ل��ك��ة االأردن����ي����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة، 

الدميقراطية  اجلزائرية  واجلمهورية 

وقطر،  املغربية،  واململكة  ال�سعبية، 

وفل�سطني. والكويت 

االفتتاح

املركز  ق��ائ��د  اإىل  االف��ت��ت��اح،  ح�سر 

ممّثال  الع�سكرية  للريا�سة  ال��ع��ايل 

ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجل��ي�����ش، ���س��ف��راء ال��دول 

العربية امل�ساركة يف البطولة وامللحقون 

العربي  االحت��اد  ورئي�ش  الع�سكريون، 

بن  هادي  العميد  الع�سكرية  للريا�سة 

االأجهزة  قادة  القحطاين، وممثلو  بكر 

اللجنة  عام  واأمني  اللبنانية،  االأمنية 

املتقاعد  العميد  اللبنانية  االأومل��ب��ي��ة 

اللبناين  االحتاد  ورئي�ش  ر�ستم،  ان  ح�سّ

للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة.

على  لبنان  علم  برفع  احلفل  ا�ستهّل 

علم  ُرف��ع  ث��ّم  ال��وط��ن��ي،  الن�سيد  وق��ع 

الع�سكرية  للريا�سة  العربي  االحت��اد 

وعلم البطولة وُعزف ن�سيد االحتاد.

 

الهد العميد 

االفتتاح  كلمة  الهد  العميد  األقى 

وقال يف م�ستهلها: اإنه ل�سرف عظيم لنا 

اأن ن�ست�سيف بطوالت عربية على اأر�ش 

لبنان، اإّن بلدنا هو بلد التنّوع واالنفتاح 

واالأخّوة  واملحبة  ال�سالم  ر�سالة  ور�سالته، 

ال�سادقة بني جميع الدول العربية.

العليا  اللجنة  با�سم  ي�سعدين  واأ�ساف: 

اجلي�ش ي�ست�سيف البطولة العربية الع�سكرية ال�سابعة يف التايكواندو:



بطولة
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حفل  يف  بكم  اأرّح���ب  اأن  املنّظمة، 

الع�سكرية  العربية  البطولة  افتتاح 

كنف  يف  ل��ل��ت��اي��ك��وان��د،  ال�����س��اب��ع��ة 

جوزاف  العماد  بقيادة  اللبناين  اجلي�ش 

منه  اإمياًنا  البطولة،  لهذه  الراعي  عون 

تعزيز  على  وتاأكيًدا  الريا�سة  بر�سالة 

العربية  اجليو�ش  م��ع  التعاون  اأوا���س��ر 

اجلي�ش  اأراد  لقد  ال�سعد.  خمتلف  على 

اللبناين اأن تكون هذه البطولة جامعًة 

لكل البلدان العربية، فالعمل الهادف 

مع  وال�����س��راك��ة  ال��ت��ع��اون  على  ُيبنى 

االآخرين...

القحطاين العميد 

العربي  االحت��اد  رئي�ش  حت��دث  ب��دوره، 

القحطاين  العميد  الع�سكرية  للريا�سة 

وي�سرفني  ي�سعدين  فقال:  املنا�سبة،  يف 

القطر  هذا  يف  بينكم  اليوم  اأكون  اأن 

العربية  اأمتنا  اأبناء  قلوب  على  العزيز 

�سعادة  م��ن  الكرمية  للدعوة  تلبية 

اجلي�ش  ق��ائ��د  ع���ون  ج����وزاف  ال��ع��م��اد 

العربي  الريا�سي  اللقاء  لهذا  اللبناين 

الع�سكري على اأر�ش لبنان. وي�سرين اأن 

اأنقل حل�سرتكم حتيات اأع�ساء االحتاد 

وتقديرهم  الع�سكرية  للريا�سة  العربي 

مع  و�سعًبا  حكومًة  لبنان  يف  لالأ�سقاء 

بالرخاء  العزيز  البلد  لهذا  متنياتنا 

واالزدهار...

وتابع: اإّن هذا اللقاء العربي الع�سكري 

اليوم،  لبنان  يحت�سنه  ال��ذى  االأخ���وي 

قواتنا  اأبطال  لتالقي  جديدة  منا�سبة 

روح  ت�سوده  �سريف  تناف�ش  يف  امل�سلحة 

االأخّوة واملحبة...

ونتائج مباريات 

فولكلورية،  عرو�ش  االفتتاح  تخّلل 

باالإ�سافة اإىل مباريات الدور االأول للرجال 

ويف  خمتلفة.  اأوزان  الأربعة  وال�سيدات 

الثمانية  ال��ف��رق  ت��ب��ارت  ال��ث��اين  ال��ي��وم 

الثالث  اليوم  اأّم��ا  اأخ��رى.  اأوزان  الأرب��ع 
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للدورين  ف��ك��ان  واالأخ����ر، 

وقد  وال��ن��ه��ائ��ي.  التمهيدي 

االإجمايل  الت�سنيف  يف  حّل 

اململكة  ف��ري��ق  للبطولة 

املركز  يف  ال�سعودية  العربية 

اجلمهورية  فريق  تاله  االأول، 

الثاين،  املركز  يف  اجلزائرية 

االأردن��ي��ة  اململكة  وف��ري��ق 

الثالث،  املركز  الها�سمية يف 

اللبنانية  اجلمهورية  وفريق 

يف املركز الرابع.

فقد  االإفرادية،  النتائج  اأّما 

جاءت على النحو االآتي:

وزن حتت 74 كلغالدولة

االأولالرقيب اليا�ش بليلياجلزائر

الثايناملجند ليوناردو �سيبانلبنان

الثالثالعريف اإبراهيم املطريالكويت

الثالث مكرراجلندي حممد نافذ حمودهقطر

وزن حتت 87 كلغالدولة

االأولالعريف نور الدين الزيايناملغرب

الثاينالعريف اأول �سوقي منو�سياجلزائر

الثالثالرقيب اأحمد جراالأردن

الثالث مكرراجلندي في�سل الر�سيديقطر

وزن حتت 54 كلغالدولة

االأولاجلندي اأول جنيب اإبراهيماالأردن

الثايناجلندي فهد ال�سميحال�سعودية

الثالثاملجند قا�سم عودهلبنان

الثالث مكررالعريف براك الر�سيديالكويت

وزن حتت 58 كلغالدولة

االأولاجلندي علي ع�سريال�سعودية

الثايناملجند رامي �سالحلبنان

الثالثالطالب ال�سابط طالل العنزيالكويت

الثالث مكررالرقيب اأول رمزي خملويفاجلزائر

وزن حتت 80 كلغالدولة

االأولاجلندي علي جمعة العرمييقطر

الثايناجلندي �سعود املولدال�سعودية

الثالثاملجند ريان الدلباينلبنان

الثالث مكررالعريف اأول حممد اأمني بو رفعاجلزائر

وزن فوق 87 كلغالدولة

االأولالرقيب عدي الرثوماالأردن

الثاينالعريف عبد الرحمن بو ترعةاجلزائر

الثالثاملجند ربيع دكا�شلبنان

الثالث مكرراجلندي نواف علي اآل مداويال�سعودية

وزن حتت 68 كلغالدولة

االأولاجلندي غازي االأ�سمريال�سعودية

الثايناملجند عبيده فرجلبنان

الثالثالعريف عثمان تريزةاملغرب

الثالث مكررالرقيب م�سعل املطريالكويت

وزن حتت 63 كلغالدولة

االأولاجلندي حمد املروكال�سعودية

الثاينالرقيب م�سفر العجميالكويت

الثالثاملجند جورج حدادلبنان

الثالث مكرراجلندي اأحمد دغب�شقطر



االختتام

يف ختام البطولة، ُتّوج الفائزون باملراكز 

ال��ك��وؤو���ش  وت�سّلموا  االأوىل،  ال��ث��الث��ة 

اأف�سل  كاأ�ش  اإىل  باالإ�سافة  وامليداليات، 

العب خالل البطولة العربية الع�سكرية 

ال�سابعة للتايكواندو الذي ناله العريف نور 

الروح  املغرب، وكاأ�ش  الزياين من  الدين 

فل�سطني،  فريق  اأح��رزه  ال��ذي  الريا�سية 

وكاأ�ش اللعب النظيف للفريق اللبناين. 

اأّما كاأ�ش اأف�سل مدرب فكان للرقيب 

اأول فهد حممد الدوي�سان من ال�سعودية، 

ال�سيد  حكم  اأف�سل  كاأ�ش  نال  بينما 

االأردن. م��ن  ع��ث��م��ان  ع���زت   اأح��م��د 

العماد  ممّثاًل  الهّد  للعميد  وكانت 

اأّن  فيها  اعتر  كلمة  اجلي�ش،  قائد 

الباهر.  بالنجاح  تكّللت  البطولة  هذه 

ورئي�ش  امل�ساركة  العربية  الدول  و�سكر 

الع�سكرية،  للريا�سة  العربي  االحت��اد 

واالحت������اد ال��ل��ب��ن��اين ل��ل��ت��اي��ك��وان��دو 

وال�سحافيني  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  واجل��ام��ع��ة 

احل��ا���س��ري��ن... وجميع   واالإع��الم��ي��ني 

و�سعته  ملا  اجلي�ش  قيادة  ب�سكر  وختم 

العليا  اللجنة  بت�سرف  اإمكانات  من 

امل��ن��ظ��م��ة الإجن����اح ال��ب��ط��ول��ة واإظ��ه��ار 

 وج���ه ل��ب��ن��ان احل�����س��اري وال����راق����ي...

ك���ذل���ك، حت�����ّدث ع�����س��و امل��ك��ت��ب 

للريا�سة  ال��ع��رب��ي  ل��الحت��اد  التنفيذي 

قطي�سات  جهاد  العميد  الع�سكرية 

االحت��اد  تقدير  القحطاين  ع��ن  معرًبا 

لال�ستعدادات والتح�سرات التي قام بها 

»التنظيم  اإىل  م�سًرا  اللبناين  اجلي�ش 

البطولة  لهذه  واملميز  الرائع  املونديايل« 

رغم  عربية  دول  ثماين  جمعت  التي 

املنطقة... ت�سهدها  ال��ت��ي   ال��ظ��روف 

اجلزيل  بال�سكر  ت��ق��ّدم  اخل��ت��ام،  ويف 

اللبنانية  الع�سكرية  ال��ق��ي��ادات  اإىل 

وال�سيافة. اال�ستقبال  ح��ف��اوة   على 

املنا�سبة،  يف  كوكتيل  حفل  ذلك  تال 

وتبادل للدروع والهدايا التذكارية.

بطولة

العدد 118400

ف�شيات وبرونزيات 

للفريق اللبناين

ف�سيات   3 ال��ل��ب��ن��اين  ال��ف��ري��ق  اأح����رز 

وهي  ال��ب��ط��ول��ة،  ه��ذه  يف  ب��رون��زي��ات  و4 

حققها  ال���ت���ي  االأف�������س���ل  ال��ن��ت��ي��ج��ة 

 م���ن���ذ ب����داي����ة م�����س��ارك��ت��ه ف��ي��ه��ا.



اإعداد: روجينا خليل ال�شختورة

ريا�ضة 
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اأرقام قيا�شية جديدة للجي�ش يف األعاب القوى

بطولة  يف  اجلي�ش  ف��ري��ق  ت��ف��ّوق 

العامة وكاأ�ش االحتاد للفرق  لبنان 

نّظمهما  اللتني  القوى  األ��ع��اب  يف 

االحتاد اللبناين لهذه االألعاب. فقد اأحرز 

م�سارًكا  فريًقا   12 بني  من  االأول  املركز 

اأّما يف  نقطة.   279.52 بر�سيد  الكاأ�ش  يف 

البطولة العامة، فحّقق اجلندي نور الدين 

رقًما  اجلمهوري  احلر�ش  ل��واء  من  حديد 

يف  اللبناين  ال�سعيد  على  جديًدا  قيا�سًيا 

بعد  21.38ث.  بتوقيت  ال�200مرت  م�سابقة 

اأن كان الرقم ال�سابق 21.46ث. كذلك، 

حّقق فريق اجلي�ش، املوؤّلف من: اجلندي 

ح�سن  اأول  اجل��ن��دي  ح��دي��د،  ال��دي��ن  ن��ور 

واجلندي  ح�سن  حمزة  العريف  من�سور، 

جديًدا،  قيا�سًيا  رقًما  حمادي،  يو�سف 

م�سابقة  يف  ا،  اأي�سً اللبناين  ال�سعيد  على 

التتابع 4×100 مرت بتوقيت 41.76 ث. بعد 

ال�سابق 41.78 ث. علًما  الرقم  اأن كان 

ا للجي�ش.. اأّن االأرقام ال�سابقة كانت اأي�سً

... وكاأ�ش بطولة 

دولية يف املواي تاي - 

تاي بوك�شينغ

االأول  املركز  اجلي�ش  فريق  اأح��رز 

بني خم�سة اأندية م�ساركة يف بطولة 

تاي   – تاي  امل��واي  يف  احرتافية  دولية 

»كاأ�ش  عنوان  حتت  بوك�سينغ 

االحتاد  نظمها  اللبناين«،  اجلي�ش 

اللبناين بالتعاون مع االحتاد العربي 

للعبة، وذلك يف �سالة ومطعم ال�سيخ 

يف  الع�سكريون  ح��ّل  اإذ  �سيدا،  يف 

نتائجهم  وك��ان��ت  االأوىل  امل��راك��ز 

على النحو االآتي:

الت�سنيفالوزنالقطعةالرتبةاالإ�سم وال�سهرة

االأول62 كلغاملركز العايل للريا�سة الع�سكريةجندي اأولاأحمد اأوندا�ش

االأول63 كلغفوج احلدود الرية الثاينجمند )م.خ(جمد رحمون

االأول67 كلغمديرية املخابراتمعاونح�سن عدوية

الثاين71 كلغفوج التدخل الرابعجمند )م.خ(نا�سر احل�سني

االأول81 كلغمديرية املخابراتجنديرباح احلويل



ريا�ضة 

العدد 120400

... وبطولة لبنان ال�شيفية لل�شباحة

اجلي�ش  ف��ري��ق  اأح�����رز 

امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ب��ني 18 

بطولة  يف  م�سارًكا  نادًيا 

لل�سباحة  ال�سيفية  لبنان 

ال��ت��ي ن��ّظ��م��ه��ا االحت���اد 

برعاية  للعبة  اللبناين 

يف  اجلي�ش،  قائد  العماد 

اللبنانية  م�سبح اجلامعة 

- احلدت.

وجاءت النتائج االإفرادية 

على النحو االآتي:

الت�سنيفالتوقيتنوع ال�سباقالقطعةالرتبةاالإ�سم وال�سهرة

االأول27.11 ث50 مرت فرا�سةلواء الدعمعريفحممد عجمي

الثالث36.01 ث50 مرت �سدرال�سرطة الع�سكريةرقيب اأولوائل زيادة

الثالث32.17 ث50 مرت ظهراللواء اللوج�ستيعريفلوي�ش داغر

الثاين1.13.19 د100 مرت ظهراللواء اللوج�ستيعريفلوي�ش داغر

االأول1.02.59 د100 مرت فرا�سةلواء الدعمعريفحممد عجمي

الثاين2.10.76 د200 مرت حرةلواء الدعمعريفحممد عجمي

الثاين2.38.60 د200 مرت ظهراللواء اللوج�ستيعريفلوي�ش داغر

الثاين3.25.22 د200 مرت �سدرال�سرطة الع�سكريةرقيب اأولوائل زيادة

الثالث3.02.24 د200 مرت متنوعلواء امل�ساة اخلام�شعريفعلي عز الدين

الثاين4.52.54 د400 مرت حرةلواء الدعمعريفحممد عجمي

الثالث5.19.85 دال�سرطة الع�سكريةرقيب اأولوائل زيادة

الثاين6.04.18 د400 مرت متنوعفوج التدخل االأولرقيباليا�ش كرتا

الثاين21.24.39 د1500 مرت حرةال�سرطة الع�سكريةرقيب اأولوائل زيادة

اللواء اللوج�ستيعريفلوي�ش داغر

الثاين3.55.23 د4 × 100 مرت حرة فوج التدخل االأولرقيباليا�ش كرتا

ال�سرطة الع�سكريةرقيب اأولوائل زيادة

لواء الدعمعريفحممد عجمي

اللواء اللوج�ستيموؤهل اأولعلي زيعور

الثالث4.41.07 د4 × 100 مرت متنوع القوات البحريةرقيب اأول�سربل نقوال

فوج التدخل االأولرقيباليا�ش كرتا

ال�سرطة الع�سكريةرقيب اأولوائل زيادة
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مهرجان تراثي للألعاب الريا�شية التقليدية يف �شحتول

مهرجان  يف  اجلي�ش  �سارك 

الريا�سية  ب��االأل��ع��اب  ت��راث��ي 

مار  رعية  نظمته  التقليدية 

�ساحة  يف  �سحتول   – يو�سف 

باإ�سراف  وذل��ك  الكني�سة، 

للريا�سات  العربي  االحت���اد 

التقليدية ال�سعبية. وقد تخلل 

رفع  يف  املبارزة  اإىل  املهرجان 

اجلرن واملحدلة واملخل، عر�ش 

اجلي�ش  فريق  ق��ّدم��ه  قتايل 

فقد  النتائج،  يف  اأّما  للجودو. 

املركز  الع�سكريون  حّقق 

التي  امل�سابقة  يف  كّل  االأول 

على  وذل���ك  فيها،  ���س��ارك 

النحو االآتي:

الوزنامل�سابقةالقطعةالرتبةاالإ�سم وال�سهرة

حتت 70 كلغرفع املحدلةلواء امل�ساة الثاينرقيب اأولحامت حنا

وزن مفتوحرفع املحدلةاملركز العايل للريا�سة الع�سكريةرقيب اأولو�سيم عبيد

حتت 80 كلغرفع اجلرنمنطقة البقاعرقيب اأولعلي �سومان

حتت 60 كلغرفع املخلفوج التدخل االأولعريفر�ساد العيناتي

حتت 70 كلغرفع املخلالقوات البحريةعريفطالل العري�سي

�شباق خربة قنافار

نّظمت جمعية خربة قنافار �سباًقا 

فيه  �سارك  كلم،  و21   6 مل�سافتي 

املراكز  يف  ع�سكريوه  وحّل  اجلي�ش 

حّل  كلم،  ال���6  �سباق  ففي  االأوىل. 

الرقيب حممد قدوح، واجلندي دروي�ش 

لواء احلر�ش اجلمهوري يف  حديد من 

والعريف  وال��ث��اين،  االأول  املركزين 

نور �سبح من فوج املدرعات االأول يف 

الثالث. كما حّل كّل من  املركز 

لواء  من  عوا�سه  ح�سني  اأول  املعاون 

االأول  املركز  يف  اجلمهوري  احلر�ش 

لواء  من  الدين  زي��ن  زاه��ر  واجلندي 

يف  الثاين  املركز  يف  اخلام�ش  امل�ساة 

�سباق ال�21 كلم.



ريا�ضة 

العدد 122400

اللوج�شتي يت�شّدر يف ال�شباحة 

والرماية بالبندقية

واحلر�ش اجلمهوري 

يف اخلما�شي الع�شكري

بطوالت 

اجلي�ش

الت�سنيف  يف  االأول  املركز  يف  اللوج�ستي  اللواء  حّل 

يف  اأقيمت  التي  ال�سباحة  يف  اجلي�ش  لبطولة  االإجمايل 

الدعم يف املركز  لواء  الع�سكري املركزي، تاله  النادي 

الثاين ولواء احلر�ش اجلمهوري يف املركز الثالث.

على  النتائج  جاءت  فقد  االإف��رادي،  الت�سنيف  يف  اأّما 

النحو االآتي:

عجمي  حممد  العريف  للرجال:  حّرة  مرًتا  الـ50  �شباق   -

من لواء الدعم يف املركز االأول، العريف لوي�ش داغر من 

اللواء اللوج�ستي يف املركز الثاين، والرقيب اليا�ش كرتا 

من فوج التدخل االأول يف املركز الثالث.

عجمي  حممد  العريف  للرجال:  حّرة  مرت  الـ100  �شباق   -

يف املركز االأول، الرقيب اليا�ش كرتا يف املركز الثاين، 

والعريف لوي�ش داغر يف املركز الثالث.

االأول،  املركز  لواء احلر�ش اجلمهوري يف  البدل:  - �شباق 

لواء امل�ساة اخلام�ش يف املركز الثاين، واللواء اللوج�ستي 

يف املركز الثالث.

املركز  لل�شيدات: اجلندي كاندي اجل�سم يف  - 50 مرًتا 

االأول، اجلندي اإمانويل لطوف يف املركز الثاين، واجلندي 

األي�ش �سفر يف املركز الثالث.

اأقيمت يف  التي  اأ4  م16  بالبندقية  للرماية  بطولة اجلي�ش  ويف 

ا فريق  حقل رماية �سهر البيدر املوؤقت )املغيتة( رقم 2، حّل اأي�سً

يف  البحر  مغاوير  فوج  تبعه  االأول،  املركز  يف  اللوج�ستي  اللواء 

املركز  يف  الع�سكرية  للريا�سة  العايل  واملركز  الثاين  املركز 

الثالث. اأّما نتائج الت�سنيف االإفرادي، فجاءت على النحو االآتي:

- الرقيب حممد ا�سماعيل من فوج مغاوير البحر يف املركز 

االأول.

للريا�سة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز  م��ن  را���س��د  ميالد  اأول  امل��ع��اون   -

الع�سكرية يف املركز الثاين.

املركز  يف  اللوج�ستي  اللواء  من  �سبيتي  علي  اأول  املعاون   -

الثالث.

�سملت:  التي  الع�سكري  للخما�سي  اجلي�ش  بطولة  يف  اأّم��ا 

املقاتل  جولة  البيدر،  �سهر  رماية  حقل  يف  بالبندقية  الرماية 

50 مرًتا حّرة يف  �سباحة  عم�سيت،   – النداف  يف ثكنة ميالد 

يف  �سلودية  رمانات  قذف  املركزي،  الع�سكري  النادي  م�سبح 

مل�سافة  ال�ساحيه  و�سباق  كفر�سيما،   – االأ�سطا  يو�سف  ثكنة 

احلر�ش  لواء  فريق  حّل  فقد  البرتون،   – عم�سيت  يف  كلم   8

اجلمهوري يف املركز االأول، وفوج مغاوير البحر يف املركز الثاين، 

واللواء اللوج�ستي يف املركز الثالث. ويف الرتتيب االإفرادي، حّل 

املجند املمّددة خدماته مازن اخلر من لواء امل�ساة اخلام�ش يف 

املركز االأول، والعريف مروان دروي�ش واملعاون اأول وليد ح�سن من 

لواء احلر�ش اجلمهوري يف املركزين الثاين والثالث.
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مهارات 

كثرية تتطور 

مب�شاعدة 

االأم

منو الطفل بني 7 و12 �سهًرا:

تدريب،  اإىل  التي حتتاج  االإمكانات  بع�ش  يولد  الطفل عندما  ميتلك 

باالإ�شافة اإىل اأخرى تظهر مع ن�شوج اجلهاز الع�شبي. لكن كيف تتمظهر 

قدرات طفلك يف عمر 7 اإىل 12 �شهًرا؟ وكيف ت�شاعدينه على تنميتها؟

ال�شهر ال�شابع: يفهم ويبكي 

وي�شحك...

كثًرا  العمر  ه��ذا  يف  الطفل  يحب 

انعكا�ش �سورته يف املراآة. يحاول الرتبيت 

تخرجني  كنت  فاإذا  ويقّلدك.  عليها، 

نف�سه،  ال�سيء  يفعل  فمك  من  ل�سانك 

تكررينها  التي  االأل��ع��اب  يف  وي�سارك 

ب�سكل دائم.

يفهم معنى الكلمة »ال«، وي�ستجيب 

اخللف  اإىل  فين�سحب  نف�سه،  ب�سبط 

وينظر اإليك مت�سائاًل، راغًبا يف مزيد من 

املعلومات. يبادر يف احلوار بداًل من انتظار 

يقّلد  اأن  ويحاول  بذلك.  اأن��ت  قيامك 

احليوانات.  اأ�سوات  �سيما  ال  االأ�سوات، 

اأن��ف��ي��ة.  ح��روًف��ا  االأوىل  ل��ل��م��رة  يلفظ 

االآخرين ككائنات  االأوالد  اإىل  يتعرف 

�سداقة  عالقة  اإقامة  ويحاول  ت�سبهه، 

ويريدك  اجتماعًيا جًدا  معهم. يكون 

ويبكي  ويقّح  في�سمك  تفهميه،  اأن 

وكل  ويعب�ش...  ويبت�سم  بحدة،  وي�سرخ 

يرفع  اأن  ميكن  معك.  ليتحاور  ذلك 

على  ممّدد  وهو  واحدة  بيد  و�سدره  راأ�سه 

االأر�ش، وميكن اأن يجل�ش باأمان لوقت 

املكّعب  مي�سك  �سند.  دون  من  قليل 

براحة  مي�سكه  اأن  من  بداًل  باأ�سابعه 

يده املفتوحة. ميكنه ب�سهولة اأن ينقل 

ميكنه  كما  اأخ��رى،  اإىل  يٍد  من  لعبة 

اآخر  وياأخذ  بيٍد،  مكعًبا  مي�سك  اأن 

ياأكل  باالأخرى.  اإليك  ليقدمه 

بنف�سه بع�ش الطعام الذي يتناوله 

باأ�سابعه، ومي�سك بامللعقة حتى 

لو مل يتقن ا�ستعمالها بعد. ميكنه اأن 

ي�سرب من كوب مَبم�سَكني.

دّرب���ي���ه على  ت�����س��اع��دي��ن��ه؟  ك��ي��ف 

ا�ستخدام يديه. دعيه مثاًل مي�سك قطع 

الطعام اأو »قنينة«، واأ�سياء اأخرى �سغرة 

ي�ستطيع حملها بيده، لكن يجب اأن 

ال تكون �سغرة جًدا كي ال يبتلعها.

ا، يهوى الطفل اإ�سدار  يف هذا العمر اأي�سً

بذلك  يقوم  كيف  عّلميه  االأ���س��وات، 

بوا�سطة يديه )الت�سفيق(.

بطنه  على  منبطًحا  ي��ك��ون  ح��ني 

�سعي  واح��دة،  يد  اإىل  اال�ستناد  ميكنه 

ا ليلتقطها باليد االأخرى. اأمامه اأغرا�سً

عقله وكالمه يف ذروة تطورهما، يحب 

ي��دي��ه واأل��ع��اب 

ال��ت�����س��ف��ي��ق، 

يحاول  و���س��وف 

اأ�سوات  تقليد 

احل����ي����وان����ات 

ع��ّرف��ت��ه  اإذا 

اعر�سي  اإليها، 

�سورها  اأم��ام��ه 

اإىل  وع���ّرف���ي���ه 

التي  االأ���س��وات 

ت�سدرها...

ال�شهر الثامن: يعّب عن 

حاجاته

اأن  باإمكانه  االآن  اأ�سبح 

يعّرفك نوًعا ما اإىل م�ساعره 

وجهه  تعابر  عر  وحاجاته 

يبداأ  يحدثه،  الذي  وال�سجيج 

بجمع بع�ش احلروف )االإناث 

اأكرث  املهارة  هذه  ميتلكن 

»دا«  فت�سبح  ال��ذك��ور(  من 

يبداأ  »م��ام��ا«.  و»م���ا«  دادا 

احليوانات  اأ���س��وات  بتقليد 

عندما يراها اأو يرى �سورها.

بع�ش  يفهم  اأن  ميكن 

وثوبه  اأمه  ثوب  االختالفات، 

يعرف  اأن  ومي��ك��ن  م��ث��اًل، 

مرت  بعد  من  االأ�سياء  اأحجام 

فقط.

الروتينية  اجل��م��ل  يفهم  اأّن���ه  كما 

يومًيا  تتكرر  ون�ساطات  باأمور  املرتبطة 

ويفهم  اال�ستحمام«.  وقت  »اإّن��ه  مثاًل 

تفعل  ال  توقف،  يعني  »ال«  كلمة  اأن 

الو�سول  على  اإ�سراًرا  يبدي  تلم�ش.  ال  اأو 

اإىل هدفه في�سل اإىل لعبة يريدها فعاًل. 

اإذا  حمبًطا  يبكي  اأن  ميكن  لكنه 

ويركز  يتفّح�سها  بلعبه،  يلعب  ف�سل. 

اإذا قلت له  عليها لوقت طويل يتجاوب 

و�سوف يتحرك نحوك  اأعطني »قبلة«، 

وي�سدر �سوت القبلة. يحب االأوالد االأكر 

بالبكاء  يبداأ  مل�سهم.  ويحاول  �سًنا  منه 

عندما  وي�سكت  ترتكينه،  عندما 

تعودين اإليه اأو حتملينه مظهرة له اأنك 
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ح�سنك،  يف  الوقوف  يحب  هو  حتبينه. 

�ساقاه، قويتان االآن باإمكانهما حمله.

وجتاه  جتاهك  ج��ًدا  عاطفي  اأن��ه  مبا 

ميكنه  يعرفهم،  ال��ذي��ن  االأ�سخا�ش 

والعناق،  بالقبالت  ذلك  عن  يعّر  اأن 

بادليه بالكثر منها وتابعي تدليكه، 

ومبا اأنه يهتم لالأوالد االآخرين فقد حان 

الوقت الإح�سار رفيق له للعب معه.

و»ال«  »نعم«  معنى  االآن  يفهم  اإن��ه 

اأن  ح��اويل  لكن  دائ��ًم��ا،  ا�ستعمليها 

ا�ستخدام  خالل  من  اإيجابية  تكوين 

بقول  ح��ذرة  وك��وين  »ن��ع��م«،  كلمة 

فعل  رد  اإىل  تتحول  اأاّل  يجب  التي  »ال« 

اأوتوماتيكي لديك.

ومبا اأنه اأ�سبح قادًرا على لفظ مقطعني 

لالأطفال  اأغنيات  اأ�سمعيه  لفظيني 

تت�سمن الكثر من التكرار، وتذكري 

بها.  يتلفظ  كلمة  اأي  بعده  ترددي  اأن 

دائًما  االأ�سياء  و�سّمي  ورك��زي  له  اق��راأي 

باأ�سمائها.

 

ال�شهر التا�شع: حماوالت

قبل  دقائق  لع�سر  يجل�ش  اأن  ميكنه 

يريد  كان  اإذا  ي�ست�سلم  ال  يتعب.  اأن 

اأن يجّرب  اإىل �سيء ما. ميكن  الو�سول 

وطلبت  بطنه  على  و�سعته  اإذا  الزحف 

اإذا  تنده�سي  ال  اإل��ي��ك.  ياأتي  اأن  منه 

جاهًزا  لي�ش  فدماغه  الوراء،  اإىل  تراجع 

ي�ساعده  الذي  املنا�سب  الع�سل  الختيار 

على التحّرك يف االجتاه ال�سحيح.

يتم�سك  اأو  �سريره  ليقف يف  نف�سه  يجّر 

باالأثاث، لكنه ي�سقط، فهو مل ي�سل اإىل 

مرحلة التوازن اأو التنا�سق ليقف بطريقة 

اأ�سوات  باإ�سافة  يبداأ  لغوًيا،  �سحيحة. 

جديدة مثل »ت« و »و«. ي�ستخدم اأ�سواًتا 

�سوته  يرتفع  كالمك.  طريقة  ليقّلد 

وي�سرخ  الكلمة  نغمة  مع  وينخف�ش 

»باي  كلمة  يفهم  انتباهك.  ليلفت 

اأبيه،  بوجود  بابا  كلمة  ي��ردد  ب��اي«، 

الكلمة  يربط  اأنه  يعني  ال  هذا  لكن 

يريده.  ال  عّما  التعبر  يتقن  مبعناها. 

من  ملنعك  وجهه  فوق  يده  ي�سع  و�سوف 

غ�سله، اأو فوق راأ�سه ليثنيك عن ت�سريح 

�سعره. يفهم عندما تريدين منه القيام 

باأمر ما مثل رفع يديه لغ�سلهما. يركز 

كثًرا على لعبة تعجبه. يحاول تقليب 

معرة  بطريقة  ي�سر  كتاب.  �سفحات 

ليدل  اأ�سواًتا  وي�سدر  يريده  ما  �سيء  اإىل 

على طلبه.

من  بداًل  باأ�سبعه  االألعاب  يكت�سف 

�سيء  اأي  يف  اإليك  االن�سمام  يحب  فمه. 

باللعب معك  يتمتع كثًرا  تفعلينه. 

اأحد  يخرج  يفهم عندما  مثاًل.  باألعابه 

م���ا وي���ل���وح ب��ي��ده 

موّدًعا.

ت�ساعديه  لكي 

ق��ويل »ب���اي ب��اي« 

ول����ّوح����ي ب��ي��دك 

ع��ن��دم��ا ي��ذه��ب 

عّرفيه  اأح��ده��م، 

ب���ك���ل ����س���يء. 

ج�����ّرب�����ي ب��ع�����ش 

االألعاب امل�سرتكة 

م������ع������ه، م���ث���ل 

بالطابة  ال��ل��ع��ب 

والت�سفيق...

على  ���س��ّج��ع��ي��ه 

اإىل  بيده  االإ���س��ارة 

االأ�سياء وا�ساأليه ماذا تريد؟

معه  اجل�سي  جيدة،  بطريقة  اأ�سري 

على  �سجعيه  مًعا،  لتلعبا  االأر�ش  على 

رفع نف�سه اإىل االأعلى م�ستنًدا اإىل قطع 

االأثاث، و�ساعديه ليقوم بذلك.

 

ال�شهر العا�شر: مزيد من التنا�شق 

احلركي

الطعام  ط��اول��ة  اإىل  االن�سمام  يحب 

يكون  اأن  حم��اواًل  احل��وار  يف  وين�سجم 

مبلعقته  ي�سرب  املجموعة.  من  ج��زًءا 

طبقه  ي�سع  اأو  نظرك  ليلفت  بعنف 

لكنه  العر�ش،  من  كنوع  راأ�سه  على 

مقّلًدا  املقبول  ال�سلوك  بتعّلم  ي��ب��داأ 

على  بقدرته  فخوًرا  يكون  ت�سرفاتك. 

يجّر  اأن  ي�ستطيع  االآن  معك.  االأك��ل 

جيد  بتوازن  بيديه،  االأم��ام  اإىل  نف�سه 

ال�سفلي،  جزئه  على  يزحف  و�سهل، 

لكن  بيديه،  االأم��ام  اإىل  نف�سه  ج��اًرا 

االأر�ش. ميكن  بعيد متاًما عن  بطنه 

اإىل  ال��وق��وف  م��ن  حركته  ي�سبط  اأن 

االآن  يفهم  يقع.  اأن  دون  من  اجللو�ش 

املعنى الدقيق لبع�ش الكلمات حتى لو 

منها.  باأي  التلفظ  ي�ستطيع  يكن  مل 

ذات  واح��دة  كلمة  يقول  اأن  ميكن 

لكن  ال�سهر،  ه��ذا  نهاية  مع  معنى 

املعنى  ففهم  يفعل،  مل  اإذا  تقلقي  ال 

الروتني  على  يعتاد  االآن.  حتى  اأهم  هو 

تريدين  عندما  قدمه  يرفع  به.  وي�سعد 

يف  ليدخلها  ي��ده  وي��رف��ع  جرابيه  ن��زع 

عندما  باي«  »باي  يلّوح  معطفه.  كم 

ت�سدر  التي  االألعاب  يحب  له.  تقولينها 

عن  ويبحث  جيًدا  يتفح�سها  اأ�سواًتا، 

تام  تنا�سق  لديه  ي�سبح  ال�سوت.  م�سدر 

اأن  ميكن  بحيث  وعينيه  يديه  بني 

يع�سق  ب�سهولة.  �سغر  �سيء  اأي  يلتقط 

لذلك  والتقاطها،  االأل��ع��اب  رم��ي  لعبة 

الطعام  كر�سي  ف��وق  م��ن  بها  ي��رم��ي 

اإليك  ي�سر  ثم  ت�سقط،  وهي  لي�ساهدها 

الإعادتها اإليه. يهوى البحث يف احلقائب 

وال�سناديق، يفرغها من حمتواها ليعيد 



االأ�سياء بعد ذلك اإىل مكانها.

مبا اأنه بات ي�ستطيع االآن اأن مي�سك 

بع�ش  اأم��ام��ه  �سعي  باإتقان  باالأ�سياء 

االآم��ن��ة.  ول��ك��ن  ال�سغرة،  االأغ��را���ش 

مليئة  �سلة  تعطيه  اأن  ميكنك 

اط��رح��ي عليه  ل��ي��ف��رزه��ا.  ب��االأ���س��ي��اء 

الكثر من االأ�سئلة الب�سيطة، واأ�سمعيه 

لت�ساعديه  باالأطفال  خا�سة  اأغنيات 

كلماته  رّددي  الكلمات،  فهم  على 

جيًدا  اأ�سبح  �سحيحة.  بطريقة  ولكن 

يف احلبو، لذا ابتكري لعبة معه وطارديه 

على  اأو  اجللو�ش  غرفة  يف  وراءه  زاحفة 

الع�سب يف احلديقة.

ال�شهر احلادي ع�شر: اإدراك االأ�شباب 

والنتائج

االأ�سياء  اإىل  ي�سر  اأّنه  تالحظني  �سوف 

يف  اإليه  بالن�سبة  ماألوفة  اأ�سبحت  التي 

التي  االأل��ع��اب  يهوى  يعجبه.  كتاب 

قا�ٍش  بارد،   / حار  املتناق�سات  تت�سمن 

/ ناعم، دائرة / مرّبع، كبر / �سغر. 

عندما  حم��دوًدا،  زال  ما  تركيزه  لكن 

ينظر يف الكتب يريد اأن يقلب ال�سفحات 

ب�سرعة. يتعلم االأ�سباب والنتائج، يرمي 

على  ي�سرب  فتلتقطينها،  االأغ��را���ش 

الطاولة فتحدث �سجيًجا. يتمتع بو�سع 

منها،  اإخراجها  ثم  حاوية  يف  االأ�سياء 

اال�ستحمام  حو�ش  داخ��ل  املياه  وب�سب 

حماوالت  من  بالكثر  يقوم  وخارجه، 

ال�سر. �سوف يطوف حول االأثاث ليتو�سل 

ما  �سيء  التقاط  اإىل  ال�سهر  نهاية  يف 

يريده. واإذا طلبت منه ذلك، �سوف ي�سع 

لك  ويدحرج  »الليغو«  قطعة  يدك  يف 

الطابة م�ستعماًل يديه بذكاء ليجعلها 

اإليه.  يرمي  الذي  الهدف  نحو  تتدحرج 

وي�سبح  »الليغو«  قطع  برتكيب  يبداأ 

باأعمال  يقّلدك  للم�ساعدة.  ا  حمبًّ

الطعام  املنزل، يحاول مثاًل م�سح طاولة 

يحاول  �سوف  قما�ش.  اأعطيته قطعة  اإذا 

اإع��ط��اءك  اأو  بنف�سه  مالب�سه  ارت���داء 

يقّلدك  ل��ه.  تبديلها  تريدين  قطعة 

ب�سرب ال�ساي وت�سريح �سعرك اأو تنظيف 

بالن�ساطات  القيام  يهوى  اأ�سنانك. 

م��ع��ك، وي��ك��ون 

باللعب  ���س��ع��ي��ًدا 

اإذا  اآخ��ر  طفل  مع 

��ع��ا م��ًع��ا على  ُو���سِ

االأر�ش.

اأن  ب��اإم��ك��ان��ه 

براأ�سه،  ويهز  يومئ 

ل���ذا ح���اويل ط��رح 

عندما  االأ���س��ئ��ل��ة 

ت��ق��وم��ان ب��االأم��ور 

و�سّجعيه  اليومية، 

ع���ل���ى االإج����اب����ة 

ب���اإمي���اءة، وه���ّزي 

اأن يقّلدك  ا، الأنه ي�ستطيع  اأي�سً براأ�سك 

جيًدا. يفهم اخلطوط العري�سة للق�س�ش 

حركات  مع  ا  ق�س�سً اأخريه  الب�سيطة، 

املفاهيم  فهمها. فكرة  لي�سهل عليه 

االأ�سياء  مثل  لديه  م��األ��وف��ة  اأ�سبحت 

املتناق�سة، االأ�سباب والنتائج، األعاب املاء 

والرمال تعّلمه مفهوم االأحجام وطبيعة 

يقّلب  اأن  ي�ستطيع  وال�سلب.  ال�سائل 

يف  الوقت  بع�ش  اأم�سيا  لهذا  ال�سفحات، 

ت�سّفح الكتب.

الوقوف  على  نف�سه  بحمل  يبداأ  �سوف 

بيديه  اأم�سكي  االأثاث،  حول  والطوفان 

و�سجعيه على ال�سر.

ال�شهر الثاين ع�شر: مهارات كثرية

االأوىل  ال�سنة  نهاية  يف  الطفل  ي�سبح 

الطعام  و�سع  يف  دقة  اأك��رث  عمره  من 

تعّلم  والأنه  امللعقة،  م�ستخدًما  فمه  يف 

بني  امللعقة  لي�سع  ي��ده  ي��دي��ر  كيف 

ما  ك��ل  و���س��ع  ع��ن  ي��ت��وق��ف  �سفتيه 

�ش االأ�سياء بيديه  يلتقطه يف فمه، وحت�سّ

اإنه  اأهم بكثر يف هذه املرحلة.  ي�سبح 

اأف�سل يف رمي االأ�سياء، ميكن اأن يحمل 

واح��دة،  ي��د  يف  »الليغو«  م��ن  قطعتني 

كتلتني  من  بناء  ي�سّيد  اأن  وميكن 

بو�سع قطعة فوق االأخرى. �سوف مي�سك 

»اخلرب�سة«  يحاول  اأن  وميكن  قلًما 

اأن  ميكن  اأم��ام��ه.  بذلك  قمت  اإذا 

يديه  يطّور طريقة جديدة يف احلبو على 

نحو  الطريق  منت�سف  يف  اإن��ه  ورجليه، 

لدقيقة  م�ساعدة  دون  من  يقف  ال�سر. 

اأم�سكت  اإذا  ومي�سي  يديه.  تركت  اإذا 

بيد واحدة من يديه.

ميكن اأن يقول كلمتني اأو ثالًثا لها 

يفهم  احليوانات.  اأ�سوات  ويقّلد  معنى، 

حذاوؤك«.  »اأين  مثل  الب�سيطة  االأ�سئلة 

يبحث  و���س��وف  ك��ت��اب��ك«؟  و»اأي�����ن 

ال�سيالن،  عن  لعابه  يتوقف  عنهما. 

وهي عالمة باأن��ه ي�سيط��ر على ل�سانه، 

جاه��ًزا  اأ�سب��ح  وباأن��ه  و�سفتيه،  وفمه 

للك��الم.

من املهم يف هذه املرحلة اأن ت�ساعديه 

ليقف مبفرده، اأوقفيه باالإم�ساك بيديه، 

تبتعدي  اأن  دون  من  ينطلق  دعيه  ثم 

وامل�سي  عربة  دفع  على  احمليه  عنه. 

قطع  اأبعدي  واح��دٍة،  بيٍد  بها  مم�سًكا 

بع�سها  عن  حولها  يطوف  التي  االأثاث 

�سجعيه  ينطلق.  �سوف  قريًبا  قلياًل، 

املعنى  ذات  االأوىل  كلماته  لفظ  على 

االأطفال،  واأغ��اين  الق�س�ش،  خالل  من 

واالألعاب.

التن�سيق بني يديه وعينيه اأ�سبح جيًدا 

بنف�سه  الطعام  تناول  و�سيحاول  ج��ًدا، 

بذلك  له  ا�سمحي  امللعقة.  م�ستخدًما 

تهتمي  ال  ينجح،  عندما  وكافئيه 

يحب  ه��و  ي��ح��دث��ه��ا!  ال��ت��ي  بالفو�سى 

ادعي  لذا  عمره،  يف  هم  ممن  االأطفال 

بع�ش االأ�سدقاء ليلعب معهم.
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

تقّدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�شابقة 

�ش للفائزين فيها  »اجلي�ش« لقّرائها وتخ�شّ

جوائز مالية قيمتها اأربعماية األف لرية 

لبنانية، توزع بوا�شطة القرعة على اأربعة 

فائزين.

املجلة،  من  مقتطعة  غري  م�شابقة  كل  • ت�شتبعد 
ويكتب احلل بخط وا�شح داخل املربعات وتر�شل 

ال�شفحة بكاملها مع احلل.

قيادة اجلي�ش  التايل:  العنوان  اإىل  • تر�شل احللول 
 - »اجلي�ش«  جملة   - التوجيه  مديرية   - الريزة   -

»م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

يف  باليد  امل�شابقة  ت�شليم  امل�شرتك  با�شتطاعة   •
ثكنات اجلي�ش يف جميع املناطق.

العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن 
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�ش
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اال�شم:......................................................................................................................................     الهاتف:.....................................................................................
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التعليمية  املرافق  1� احد 

اإح�����دى  اجل���ي�������ش،  يف 

الوزارت.

2� اأحد ال�سهور، ياأتي بعده، دولة يف اأمركا 

اجلنوبية، من الطيور.

من  فيلم  �سديدة،  خ�سومة  خا�سَم   �3

بطولة فاتن حمامة انتَج عام 1977، اأحد 

ال�سهور.

القطريب  �سلوى  بطولة  من  م�سرحية   �4

خَر املال، يبتاعون. 1977، جمَع وادَّ

5� �سلوك ح�سن وتنا�سب ج�سماين، دّربوا، 

فّو�سوا.

6� رجل بخيل قليل اخلر، ملجاأُه.

اأوبرا  ملغنية  الثاين  اال�سم  متعّلم،  غر   �7

�سوبرانو عاملية توفيت 1977

8� اال�سم اال�سلي للمطربة �سباح، خ�سبة 

احلائك التي يحوك عليها الثوب.

. 9� دّللناهم، مطربة م�سرية راحلة، لديَّ

ك�سرت  اجلنوبية،  اأمركا  يف  دول��ة   �10

االأواين من حافتها، َزهرة ُعرف الديك.

11� بطلة كاأ�ش العامل يف كرة القدم، قْعر 

وُعمق، نوتة مو�سيقية.

م�سروعه  مي����ّدون  ل��ل��ح��َم��ل،  ���س��َف��ة   �12

بالدراهم.

13� �سئَم، للمنادى.

... �14

15� ثالث عوا�سم افريقية.

من  �سودانية،  مدينة  ع�سكرية،  رتبة   �16

االألوان.

ُم��َدده��ا  ون��ّظ��م��ه��ا،  قها  ن�سَّ ج���اَع،   �17

ومراحلها بني.

18� اإن�سان، اأ�سرا�ش، عا�سمة اآ�سيوية.

برازيلية،  �سيارات، مدينة  �سباق  19� ذئب، 

�سبع ذَكر.

فيلم  تزيني،  �سجر  ك�سروان،  يف  بلدة   �20

كابور  �سامي  بطولة  من  م�سهور  هندي 

1961، مقيا�ش اأر�سي.

�ساحل  على  فرن�سا  جنوب  يف  مدينة   �21

املنت،  يف  بلدة  االأقم�سة،  من  املتو�سط، 

�سقيق اأبي.

اأفقًيا:

غر عمودًيا: اف��ري��ق��ي��ة  دول�����ة   �1

وفنان  ممثل  �ساحلية، 

لبناين تويف 2003، جودة العمل.

2� اأحد االأعياد الر�سمية، اأعناق.

لبنانية  وفنانة  ممثلة  مت�سل،  �سمر   �3

وخمرتع  وفيزيائي   ��ام  ر���سّ  ،1977 ول��دت 

اأمركي.

4� مدينة يونانية، عملة اآ�سيوية، عا�سمة 

افريقية.

ي�ستعمل  وا���س��ل��وا،  ال��دج��اج،  ���س��وت   �5

. للكتابة، حلَّ

يدها،  راح��ة  �سالبة،  �سد   �6

عا�سمة عربية.

7� قراأ، اأحّب واأغّطي بالكَرم، 

بحر، اإرتفَع النبات، �سمر منف�سل.

وي�سّوف  ي��راوغ  اأعمل،  للنفي،  تَعبه،   �8

بحّق.

ال�سريف،  االأفعال  9� لعب ومرح، الكرمي 

رجَع الفيء، فقر.

 ،1966 ول��دت  م�سرية  فنانة  اأ�سخن،   �10

مر�َسى ال�سفن، معَدن.

فيه،  ُي�سرب  اإن���اء  م�ستب�ِسر،  ف���ِرح   �11

يخترون.

مرفاأ  اأم�سيات،  غ��ْرب��ي��ة،  عا�سمة   �12

بلغاري.

13� ن�سَط ومرَح، نظَر، حترتم وتعّظم.

14� دولة عربية، اال�سم الثاين لالعب كرة 

العامل،  كاأ�ش  يف  لعب  �سابق  اإنكليزي 

تعاون وتعا�سد.

15� �سّوَت وطنَّ الذباب، جماعة، حّداد.

كثر،  ماء  عبور،  ع�سكرية،  طائرة   �16

مت�سابهان.

17� اإحدى القارات، و�سَف، �سعف، ادراك.

ممثلة  للتمني،  هونيارا،  عا�سمتها   �18

وفنانة م�سرية.

فرن�سية،  ملمثلة  الثاين  اال�سم  ظهروا،   �19

عتَب.

اأم��ط��ار،  باملكان،  اأق���اَم   �20

مطرب لبناين ولد 1969. لل دد وو رر جج لل اا رر جج فف شش يي جج لل اا دد يي عع

اا صص اا رر تت مم يي نن اا نن بب لل لل اا شش يي جج لل اا

هه يي وو بب يي سس اا مم اا رر فف هه لل يي قق لل

وو لل سس اا لل مم عع بب جج اا وو دد شش اا نن يي

اا كك رر كك رر كك رر وو يي وو يي نن بب اا بب هه

شش رر يي لل اا تت اا نن نن دد هه يي رر وو دد
نن كك اا دد تت رر رر مم اا سس اا نن

طط وو لل وو بب اا هه نن وو نن دد اا هه تت يي

نن اا نن بب لل هه بب اا جج يي نن اا شش يي نن لل اا

وو وو يي وو اا نن شش لل اا لل اا مم كك مم يي لل

جج دد نن اا دد تت فف اا تت مم يي لل وو اا لل اا

اا رر هه اا مم عع قق لل هه تت لل ىى
نن يي اا بب سس اا مم وو تت مم وو يي اا مم بب دد

يي هه وو وو عع رر

تت يي اا ةة ثث اا لل ثث لل اا ء اا قق دد صص اا لل اا

لل بب ةة وو قق اا لل هه نن وو لل دد بب تت

يي وو اا سس يي اا وو دد رر وو تت سس اا فف يي يي كك
رر يي بب جج نن بب اا طط سس اا وو لل مم رر لل يي مم

اا نن اا رر اا بب لل عع بب رر لل يي مم سس اا بب

مم دد زز يي لل هه دد يي زز وو لل لل اا مم يي لل سس

ةة دد يي رر فف لل اا نن اا سس يي نن اا نن وو دد اا مم

اأول ح�شني �شلمة • املوؤهل 
لواء امل�ساة اخلام�ش.

اأول جاك خمايل  • املعاون 
فوج االأ�سغال امل�ستقل.

البيطار • العريف معروف 
امل�ست�سفى الع�سكري املركزي.

• هنية ابراهيم ملك
بئر العبد.
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ناثانيال هاوثورن:

 �1804( اأم��رك��ي  اأدي���ب 

برواياته  اإ�ستهر   .)1864

منها:   الق�سرة،  وق�س�سه 

مرتني،  حمكية  ق�س�ش 

ال�سيف الطموح، والر�سالة 

القرمزية.

 اأُكتافيو باز:

ك������ات������ب و�����س����اع����ر 

 �1914( م��ك�����س��ي��ك��ي 

موؤلفاته:  م��ن   .)1998

وت��ّي��ار  ال��وح��دة،  متاهة 

نوبل  نال جائزة  متناوب. 

لالآداب 1990

 اأنطوان واتو:

 �1684( ف��رن�����س��ي  ر���س��ام 

1721(. اإمتاز باإلهام �سعري 

متنا�سق  وبتوزيع  عميق 

بر�سومه  اإ�ستهر  لالألوان. 

للحقول واالأرياف.

قامو�ش �سغر
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اا ةة  لل  اا  دد  عع  فف  نن  سس  رر  لل  اا  طط  بب  اا   
اا سس  نن  رر  فف  ةة  اا  اا  تت  يي  فف  اا  صص  رر  لل   
بب يي  رر  وو  تت  طط  رر  شش  كك  سس  بب  يي  رر  هه  اا   
مم يي  غغ  سس  بب  نن  شش  دد  يي  كك  اا  رر  تت  دد  لل   
بب اا  تت  كك  يي  حح  اا  زز  اا  مم  بب  يي  زز  اا  وو   
ةة رر  ء  اا  دد  رر  رر  يي  هه  اا  مم  جج  قق  قق  غغ   
بب وو  دد  وو  اا  نن  اا  بب  وو  بب  حح  تت  اا  دد  نن   
رر اا  مم  رر  وو  نن  تت  نن  فف  خخ  رر  تت  يي  نن  اا   
رر فف  وو  كك  نن  فف  اا  اا  كك  اا  نن  دد  نن  فف  زز   
اا حح  اا  دد  يي  ثث  يي  نن  بب  ذذ  فف  عع  وو  نن  هه   
اا سس  فف  نن  طط  ةة  لل  اا  ةة  مم  وو  اا  لل  يي  وو   
يي لل  لل  اا  وو  ضض  وو  مم  طط  نن  ذذ  وو  وو  تت  رر   
نن بب  وو  يي  اا  اا  رر  رر  خخ  دد  اا  سس  بب  اا  نن   
اا اا  رر  دد  فف  يي  غغ  بب  بب  رر  اا  قق  اا  لل  اا   
بب رر  اا  نن  ةة  رر  بب  رر  طط  هه  صص  هه  تت  بب  مم   
سس طط  نن  سس  جج  ذذ  وو  مم  نن  اا  ذذ  قق  سس  اا  عع   
اا مم  ثث  اا  بب  رر  ةة  نن  اا  تت  سس  كك  اا  بب  لل   
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هل تريد اأن 

تكت�سف ما 

هو خمّباأ يف 

داخل ال�سورة؟

ما عليك 

اإاّل اأن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�سطها، على 

اأن تكون  

امل�سافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�سورة 

تدريًجا، 

حماواًل اأن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل اإىل 

روؤية االأ�سكال 

الثالثية 

االأبعاد التي 

�ستظهر 

اأمامك. 
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العميد علي قان�شو

مدير التوجيه

م اليمني َق�شَ

عبارة

ال �سرف اأعظم من اأن ينذر االإن�سان حياته لرت�سيخ االأمن وال�سالم يف ربوع وطنه، 

وحلفظ اأرواح اإخوانه يف املواطنية، ِبَغ�شِّ النظر عن انتماءاتهم املختلفة.

اأو مكانة مرموقة. هو  اأو موقع اجتماعي  اأبعد من وظيفة يف الدولة  اإّنه �سرف 

ميني امل�سوؤولية وااللتزام والوفاء، والعمل امل�ستمر على تن�سئة الذات وحتويلها اإىل 

مثال يف ال�سجاعة وال�سدق وال�سمر احلي واحلزم والتجرد واحلياد. هذا بع�ش من 

نة يف ق�سم الواجب، الذي يديل به كل من يقرر االنتماء اإىل املوؤ�س�سة  املعاين املت�سمَّ

الع�سكرية وارتداء بّزتها، مهما كانت رتبته ووظيفته، فيعلن توقه اإىل حفظ 

كرامة بلده.

اللواتي  لبنان،  �سابات  دفعات جديدة من خرة  ن�ستقبل  اجلي�ش  نحن يف  وها 

يقفن وقفة العز والعنفوان، مرّددات كلمات العهد اخلالد »اأق�سم بالله العظيم 

لبنان«،  وطني  عن  وذوًدا  بالدي،  علم  على  حفاًظا  كاماًل،  بواجبي  اأقوم  اأن 

الوطن  ب�سدقهّن  ويعتّز  املواطنون،  الأدائهّن  ويطمئّن  االأهل،  بنجاحهّن  فيفخر 

اأجمع. تلك الكلمات، على ِقّلتها، متّثل رابًطا متيًنا يجمعهّن بالعلم، رمز 

يوم  ثابًتا يف كل  لي�سبح عنواًنا  برفاقهّن يف موؤ�س�سة اجلي�ش،  البالد، وكذلك 

يق�سينه خالل اخلدمة الع�سكرية.  

ومتّني  ال�سالح،  يف  رفيقاتنا  لتهنئة  منا�سبة  اليمني  ق�سم  اأداء  ميّثل  وبالتايل، 

النجاح والتفوق لهّن ملا فيه م�سلحة لبنان وجمتمعه. وْلَتْعَلْم كلُّ واحدة منهّن 

وطنية،  ع�سكرية  تن�سئة  من  تلّقته  ما  اأثر  وعلى  اللحظة،  تلك  منذ  اأّنها 

على  احلفاظ  عليها  واأّن  لبنان،  طائفة  هي  واحدة  طائفة  اإىل  تنتمي  اأ�سبحت 

املودة واالأخوة والتعاون مع رفاقها الع�سكريني، الأّن ذلك من اأ�سباب القوة يف وجه 

التحديات والفنت.

الرا�سخة  بعقيدتها  والتجدد،  ال�سباب  دائمة  عزيزة،  منيعة  موؤ�س�ستنا  فلتحيا 

واأبنائها وبناتها املخل�سني، الذين يحملون يف قلوبهم االأمانة والر�سالة وين�سرون 

مبادئ ال�سرف والت�سحية والوفاء يف جميع اأنحاء الوطن.
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