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عنوان املجلة

يف البحر كما يف اأعايل اجلبال، حركة 
التدريب نا�سطة با�ستمرار. ففي حني نّفذ مغاوير 
نّفذ  فرن�سية،  مناورة م�سرتكة مع جمموعة  البحر 

»مغاوير الرب« مناورة اأخرى يف اأفقا. 
العماد قهوجي الذي نّوه مبهارة منّفذي املناورتني 
وحرفيتهم العالية، دعا الع�سكريني اىل مزيد من 
اليقظة واالإ�ستعـداد ملواجهـة اأي اعتداء على لبنان.

برعاية العماد قائد اجلي�ش وح�سوره، 
اأقيم يف وزارة الدفاع الوطني حفل لتكرمي ال�سباط 
العامني الذين اأحيلوا على التقاعد. ح�رص االحتفال 
رئي�ش االأركان اللواء الركن �سوقي امل�رصي واأع�ساء 

املجل�ش الع�سكري وعدد من �سباط القيادة.

احتفلت  الوطنية،  لعطاءاته  تقديرًا 
رابطة خريجي معهد الر�سل - جونية مبنح جائزة 
االأب ال�سهيد بطر�ش اأبي عقل للعام 2010 لقائد 
اجلي�ش العماد جان قهوجي، الذي اأّكد يف كلمة 
له باملنا�سبة، اّن معاين ال�سهادة ال تختلف بني 
موؤ�س�سة واأخرى، خ�سو�ساً اإذا مّتت يف �سبيل الق�سايا 

العليا للوطن.
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زيارة رسسمية

متوز

والتقى  فرن�سا  املر  اليا�س  الأ�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزير  زار 
ه اليه الدعوة لبحث  نظريه الفرن�سي ال�سيد ايرفيه موران الذي وّجّ
اجلي�س  حاجات  �سوء  يف  للبنان،  الفرن�سية  امل�ساعدات  مو�سوع 
املبادرة  واآلية  وا�سحة،  درا�سة  يف  حتديدها  مّت  التي  اللبناين 
املوجودة  الـ»غازيل«  مروحيات  ا�ستبدال  اىل  الرامية  الفرن�سية 
اىل  بالإ�سافة  �سواريخ،  ــزّودة  وم متطورة  باأخرى  اجلي�س  لدى 
تقدمي الدعم للجي�س ليتمّكن من القيام باملهمات املوكلة اليه 
ملحاولت  والت�سدي  املتطرفة  واملنظمات  الإرهاب  مواجهة  يف 

ال�سغب والعبث بالأمن.
وعقدت خالل الزيارة الر�سمية التي ا�ستمرت ثالثة اأيام، �سل�سلة 
اجتماعات مثمرة، اأكد خاللها وزير الدفاع الفرن�سي ال�سيد موران 
وقوف فرن�سا اىل جانب لبنان ودعم اجلي�س اللبناين عرب تزويده 

الأ�سلحة احلديثة التي يحتاج اليها.
تعزيز  �سبل  الفرن�سي  نظريه  مع  املــر  الــوزيــر  عر�س  كذلك، 
طوافات  اجلي�س  وتــزويــد  البلدين  بــن  الع�سكري  الــتــعــاون 
ومدافع  »هوت«  نوع  من  حديثة  ب�سواريخ  املجّهزة  الـ»غازيل« 

ر�سا�سة عيار 20 ملم.
اأقام الوزير موران ماأدبة ع�ساء على �رشف املر، حيث كان  وقد 

لقاء مع رئي�س اأركان اجليو�س الفرن�سية الأمريال اإدوار غيو.

وزير الدفاع 
الوطني
يزور فرن�سا 
ويجري حمادثات 
مع نظريه 
الفرن�سي



متوز 2010
6

اجلي�ش - العدد رقم 301

دفاع
ير ال

اسستقباالت وز

متوز

وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل
�سفرية الوليات املتحدة الأمريكية

... وال�سفري
الإ�سباين

... وال�سفري 
اليوناين

... وال�سفرية 
الأملانية

اإ�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س املر، يف مكتبه يف الريزة، 
�سفرية الوليات املتحدة الأمريكية ال�سيدة مي�سيل �سي�سون يرافقها 
وفد من جلنة امل�ساعدات الع�سكرية يف الكونغر�س الأمريكي.

اإ�ستقبل الوزير اليا�س املر، يف مكتبه يف الريزة، 
�سفري اإ�سبانيا ال�سيد خوان كارلو�س غافو.

اإ�ستقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه يف الريزة، 
�سفري اليونان ال�سيد بانو�س كالو غريوبولي�س 
وبحثا الأو�ساع العامة يف لبنان واملنطقة.

اإ�ستقبل الوزير املر، يف مكتبه يف الريزة، �سفرية 
اأملانيا ال�سيدة بريجيتا �سيفكر اإيربيل وبحث 
معها مو�سوع زيارة نائب الدفاع الأملاين اىل 
لبنان، والتطورات الأخرية على �سعيد قوات الأمم 
املتحدة املوؤقتة.
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... وال�سفري 
الفرن�سي

... وامل�ستجدات على ال�ساحة اجلنوبية
مع مدير املخابرات

... وزير الدفاع الوطني يبحث مع العماد قهوجي 
حاجات اجلي�ش

... ورئي�ش جلنة مراقبة الهدنة... واملمثل ال�سخ�سي للأمني العام للأمم املتحدة

اإ�ستقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه يف 
الريزة، �سفري فرن�سا ال�سيد دوين بييتون يرافقه 

امللحق الع�سكري الفرن�سي العقيد فيليب بيرتيل. 
وقد تناول البحث تعزيز التعاون والتن�سيق بن 

اجلي�س وقوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

اإ�ستقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه يف الريزة، مدير املخابرات 
العميد الركن اإدمون فا�سل الذي اأطلعه على امل�ستجدات على ال�ساحة 

اجلنوبية، واآلية تعزيز الإ�ستقرار والتن�سيق بن اجلي�س ومديرية 
املخابرات وقوات الأمم املتحدة املوؤقتة، ل�سمان عدم تكرار اأي حوادث 

اأو اإ�سكالت.

اإلتقى وزير الدفاع الوطني قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، بتواريخ 
خمتلفة، وبحث معه حاجات اجلي�س والأو�ساع العامة يف البالد و�سوؤوناً 
تتعلق باملوؤ�س�سة الع�سكرية.

اإ�ستقبل الوزير املر، يف مكتبه يف الريزة، املمثل ال�سخ�سي لالأمن 
العام لالأمم املتحدة ال�سيد مايكل وليامز، وتداول الأو�ساع العامة 
والتطورات الأخرية على ال�ساحة اللبنانية ل �سيما تنفيذ القرار 1701.

اإ�ستقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س جلنة مراقبة 
الهدنة التابع لالأمم املتحدة اجلرنال روبرت مود.
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جلي�ش
اسستقباالت قائد ا

متوز

... وال�سفرية الرنوجيةقائد اجلي�ش ي�ستقبل ال�سفري الهندي

... وال�سفرية الربيطانية

... و�سفرية الوليات املتحدة الأمريكية

... وال�سفري
ب�سام نعماين

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، �سفري 
الهند ال�سيد رايف تابار، وبحث معه عالقات التعاون بن اجلي�سن 

اللبناين والهندي.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، �سفرية الرنوج ال�سيدة 
نورهيم اأودليز، يف زيارة وداعية مبنا�سبة انتهاء مهماتها ك�سفرية 
لبالدها يف لبنان.

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، �سفرية 
بريطانيا ال�سيدة فران�سي�س ماري غاي، يرافقها امللحق الع�سكري 

املقدم جايلز تايلور، وتناول البحث �سبل تعزيز التعاون بن جي�سي 
البلدين.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، �سفرية الوليات املتحدة 
الأمريكية ال�سيدة مي�سيل �سي�سون على راأ�س وفد مرافق، وقد تطرق 
البحث اىل �سوؤون عامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان 
قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، ال�سفري 

ب�سام نعماين.



متوز 2010
10

اجلي�ش - العدد رقم 301

... ووفدًا ع�سكرياً اأمريكياً

... وامللحق الع�سكري الرو�سي

... والنائب علي ع�سريان

... وامللحق الع�سكري الإيراين

... ووفدًا من »الأونروا«

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفداً ع�سكرياً من 
القيادة الو�سطى الأمريكية )Centcom( برئا�سة العقيد فيليب 

ماك�سويل، يف ح�سور �سفرية الوليات املتحدة الأمريكية ال�سيدة مي�سيل 
�سي�سون وممثلن عن مكتب التعاون الدفاعي لدى ال�سفارة الأمريكية. 

وجرى بحث مو�سوع امل�ساعدات الأمريكية للجي�س اللبناين.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، امللحق الع�سكري الرو�سي 
العقيد فيت�سي�سالڤ داڤيدوڤ، يف زيارة وداعية مبنا�سبة مغادرته 

لبنان. وجرى تداول عالقات التعاون الع�سكري بن اجلي�سن اللبناين 
والرو�سي.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، النائب علي ع�سريان، 
وا�ستعر�سا الأو�ساع العامة يف البالد.

اإ�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، امللحق الع�سكري الإيراين 
العميد الركن جالل مهربان، يرافقه م�ساعده العقيد �سعيد كرميي يف 
زيارة وداعية .

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من وكالة غوث 
الالجئن الفل�سطينين »الأونروا«، �سّم كالً من ال�سادة فيليبو غراندي، 
�سلفاتوري لمباردو وماري �سبلي. وجرى بحث ال�سوؤون املتعلقة 
بالالجئن الفل�سطينين يف لبنان.
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... والنائب خالد زهرمان

... والنائب حممد كبارة

... ونائب وزير
الدفاع ال�سوري

... والنائب زياد اأ�سود

... والنائب اإميل رحمة

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، النائب 
خالد زهرمان وبحثا �سوؤوناً عامة.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، النائب حممد كبارة 
وجرى بحث ال�سوؤون املحلية.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه 
يف الريزة، نائب وزير الدفاع ال�سوري 
العماد ابراهيم �سايف، وتناول البحث �سبل 
التعاون والتن�سيق بن اجلي�سن اللبناين 
وال�سوري.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، النائب زياد اأ�سود 
وجرى بحث الأو�ساع العامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، النائب اإميل 
رحمة وتداول ال�ساأن العام.
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... والوزير وائل اأبو فاعور ... والنائب العام القطري

... والنائب ال�سابق عبداهلل فرحات

... ورئي�ش ديوان املحا�سبة

... ومدير عام اأمن الدولة

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، الوزير وائل اأبو 
فاعور وتداول ال�ساأن العام.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، النائب العام 
القطري الدكتور علي املرعي.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، النائب ال�سابق 
عبداهلل فرحات.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف 
الريزة، رئي�س ديوان املحا�سبة القا�سي 
عوين رم�سان.

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، مدير 
عام اأمن الدولة اللواء جورج قرعة.
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... وممثل منظمة التحرير الفل�سطينية... واأمني عام املجل�ش الأعلى ال�سوري - اللبناين

... ورئي�ش الطائفة الكلدانية

... ووفدًا من املجل�ش الإغرتابي

... ووفدًا من الرابطة املارونية

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، اأمن عام املجل�س 
الأعلى ال�سوري - اللبناين الأ�ستاذ ن�رشي خوري وبحثا اأو�ساعاً عامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، ممثل منظمة التحرير 
الفل�سطينية يف لبنان ال�سيد عبداهلل عبداهلل.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س الطائفة الكلدانية 
يف لبنان املطران مي�سال ق�سارجي.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف 
الريزة، وفداً من املجل�س الإغرتابي برئا�سة 
ال�سيد ن�سيب فواز، وتطرق البحث اىل �سوؤون 
اإغرتابية.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من الرابطة 
املارونية وتطرق البحث اىل �سوؤون عامة.
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... والربوف�سور �سبل موراين ... وال�سناتور �سام زاخم

... والنقيب الأ�ستاذ جوزيف رعيدي

... وال�سيدين نوفل ال�سدراوي 
وجورج عرب

... وال�سحايف خ�رض طالب

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، الربوف�سور �سبل موراين 
على راأ�س وفد مرافق.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، ال�سناتور الأمريكي �سام 
زاخم مع وفد مرافق.

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، النقيب 
الأ�ستاذ جوزيف رعيدي.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف 
الريزة، كالً من ال�سيد نوفل ال�سدراوي 
وال�سيد جورج عرب الذي قّدم له ن�سخة عن 
كتابه اجلديد حول �سرية البطريرك مار 
ن�رشاهلل بطر�س �سفري.

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 
ال�سحايف خ�رش طالب.
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... والدكتور ريا�ش قهوجي... وال�سيد جناد فار�ش والعميد املتقاعد جملي

... ورئي�ش اللجنة اخلما�سية يف تيار امل�ستقبل

... ووفدًا من منظمة لبنان للأمم 
املتحدة والإحتاد الدويل لل�سلم

... ورئي�ش حترير »الأنباء« الكويتية

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، ال�سيد جناد فار�س يرافقه 
العميد املتقاعد وليم جملي.

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، الدكتور 
ريا�س قهوجي.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س اللجنة اخلما�سية 
يف تيار امل�ستقبل ال�سيد اأحمد احلريري.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، 
وفداً من منظمة لبنان لالأمم املتحدة والإحتاد 
الدويل لل�سالم وحقوق الإن�سان برئا�سة 
الوزير ال�سابق رفيق �ساهن.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س حترير �سحيفة 
»الأنباء« الكويتية ال�سيد عدنان الرا�سد ووفداً يرافقه.
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... ورئي�ش بلدية بعبدا

... ووفدًا من روؤ�ساء بلديات البقاع ال�رضقي

... ووفدًا من نادي ال�سانڤيل الريا�سي

... ووفدًا من جلنة جتار جونية

... ورئي�ش بلدية طرابل�ش

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه 
يف الريزة، رئي�س بلدية بعبدا الدكتور 
هرني احللو.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من روؤ�ساء بلديات 
البقاع ال�رشقي.

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من 
نادي ال�سانڤيل الريا�سي، الذي قّدم له كاأ�س بطولة لبنان يف كرة 

ال�سلة.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من جلنة جتار جونية 
- ك�رشوان الفتوح برئا�سة ال�سيد طوين �رشبل. وقد اأعرب الوفد خالل 
اللقاء عن تقديره اجلهود التي يبذلها اجلي�س حفاظاً على م�سرية الأمن 
والإ�ستقرار.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س بلدية طرابل�س 
الأ�ستاذ نادر الغزال.
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ت القائد
جوال

متوز

جولة جنوباً واأخرى �سمالً
العماد قهوجي:

الإ�سكالت العابرة ل توؤثر
يف مهمات القوات الدولية

جولت العماد قائد اجلي�ش امليدانية 
�سملت يف الفرتة الأخرية الوحدات 

الع�سكرية يف اجلنوب، حيث كان له 
لقاء مع اجلرنال األربتو اأ�سارتا، وقاعدة 
القليعات اجلوية حيث التقى ال�سباط 

والع�سكريني.

يف اجلنوب
تــفــّقــد قــائــد اجلــيــ�ــس الــعــمــاد جـــان قهوجي 
اجلنوب، حيث  املنت�رشة يف  الع�سكرية  الوحدات 
جال على مراكزها واطلع على التدابري امليدانية 
املتخذة، ثم اجتمع اىل قادة الوحدات و�سباطها 

واأعطى تعليماته.
والتقى قائد اجلي�س على هام�س اجلولة قائد 
لبنان اجلرنال  املوؤقتة يف  الأمم املتحدة  قوات 
التن�سيق  تفعيل  �سبل  وبحثا  اأ�سارتا  األــربتــو 
الدولية،  والـــقـــوات  اجلــيــ�ــس  بــن  ــعــاون  ــت وال
احت�سنوها  الذين  الأهــايل  مع  العالقة  وتوطيد 
اىل  البحث  خل�س  وقد  لبنان،  اىل  قدومها  منذ 
باأي  و�سالمتهم  عنا�رشها  اأمن  على  خوف  ل  اأنه 

�سكل.
العابرة  الإ�سكالت  اأن  على  التاأكيد  مّت  كما 
مهمات  تنفيذ  يف  تــوؤثــر  ل  اأحــيــانــاً  احلا�سلة 
الــقــوات الــدولــيــة، ويــتــّم جتــاوزهــا وو�ــســع حّد 
والإ�ستقرار  للهدوء  تر�سيخاً  ينعك�س  مما  لها، 
الإمنائية  للن�ساطات  وتــعــزيــزاً  املنطقة،  يف 
امل�سرتكة، وكل ما له عالقة بارتباط اجلنوبين 
»القوات  اأن  اىل  اجلي�س  قائد  ولفت  باأر�سهم. 
ترتبط  اإمنــا  جن�سياتها،  تعّدد  على  الدولية، 
ول  مبهماتها،  يتعلق  ما  بكل  املتحدة  بــالأمم 
قد  التي  ال�سيا�سية  املواقف  عليها  تنعك�س 

ت�سدر عن بع�س الدول التي تنتمي اليها«.
وحّذر العماد قهوجي، خالل لقائه الع�سكرين 
املتكررة  الإ�ــرشائــيــلــي  الــعــدو  ـــاولت  حم »مــن 
اخلروقات  خالل  من  حيناً  لبنان،  من  لالإنتقام 
التعدي  خالل  من  اآخر  وحيناً  املتكررة،  اجلوية 

ح�سل  كما  والــ�ــســعــب،  الأر�ــــس  على  املــبــا�ــرش 
دورياته  اإحدى  اأقدمت  عندما  القريب،  بالأم�س 
بال�رشب،  عليه  والإعتداء  مواطن  اختطاف  على 

وحجز حريته«.
لبنان  »متــ�ــّســك  على  اجلي�س  قــائــد  ــّدد  و�ــس
بالقرار 1701، مع املحافظة على قواعد العمل 
اإ�رشائيل  بـــ»اإلــزام  مطالباً  عليها«،  ين�س  التي 
خروقاتها  ووقـــف  ــرار،  ــق ال ــذا  ه بــنــود  تطبيق 

ال�سيادة اللبنانية«. 
اللقاء،  ختام  يف  الع�سكرين  القائد  ودعــا 
اىل »مــزيــد مــن اجلــهــوزيــة، ملــواكــبــة خمتلف 
على  والبالد  �سيما  ل  املقبلة،  الإ�ستحقاقات 

اأبواب مو�سم �سياحي واعد«. 

يف قاعدة القليعات اجلوية
اجلوية  القليعات  قاعدة  اجلي�س  قائد  تفّقد 
واطلع  اأق�سامها  على  جــال  حيث  ال�سمال،  يف 
ال�سباط  مع  لقاء  ويف  فيها.  العمل  �سري  على 
املتمركزة  والوحدات  القاعدة  يف  والع�سكرين 
فيها اأعطى توجيهاته مثنياً على ت�سافر جهود 

يف  والبحرية  واجلــويــة  الربية  الــقــوات  من  كل 
�سبيل اإجناح املهمات العمالنية.

التي  ــــازات  »الإجن اىل  اجلي�س  قائد  واأ�ــســار 
حققتها القوات اجلوية ل�سالح اجلي�س، ل �سيما 
اإمكاناتها  من  بالرغم  البارد  نهر  معركة  خالل 
تعديالت  اإدخــال  ا�ستطاعت  حيث  املتوا�سعة، 
يف  اأ�سهم  الــذي  ــر  الأم الــطــوافــات،  على  تقنية 

ا�ستخدامها ب�سكل فاعل يف اأثناء املعركة«.
واأكد العماد قهوجي »اأهمية دور هذه القوات 
والأمنية  الدفاعية  اجلي�س  قــدرات  تعزيز  يف 
مهمة  خطوات  »حتقيق  اىل  لفتاً  والإمنائية«، 
على �سعيد ت�سليح اجلي�س بعدد من الطوافات 
القتالية واللوج�ستية«، ومتطلعاً يف الوقت عينه 
مبا  احلديثة،  الطائرات  من  املزيد  »ت�سّلم  اىل 
م�ستلزمات  تاأمن  الع�سكرية  للموؤ�س�سة  يتيح 

الدفاع عن ال�سيادة الوطنية«.
الأق�سى  »الإهتمام  اىل  اجلي�س  قائد  ودعــا 
للعتاد  الأف�سل  الإ�ستخدام  بهدف  بالتدريب 
املتوافر حالياً، كما للعتاد املرتقب حتقيقه يف 

املراحل املقبلة«.
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قائد اجلي�س يتفقد
مقر فوج الأ�سغال امل�ستقل

ا�ستهداف العدو
وحدة غري قتالية خري دليل

على همجيته ونزعته الدموية 
وتنّكره لكّل القيم
الإن�سانية والأخلقية

الإ�رشائيلي  للعدوان  الرابعة  الذكرى  مبنا�سبة 
العدو  وا�ستهداف   ،2006 العام  لبنان  على 
عدداً من املراكز الع�سكرية، تفقد قائد اجلي�س 
العماد جان قهوجي، مقر فوج الأ�سغال امل�ستقل 
يف اجلمهور، حيث جال على اأق�سامه واطلع على 
والع�سكرين  ال�سباط  اإىل  اجتمع  ثم  ن�ساطاته، 

واأعطى توجيهاته الالزمة.
الفوج  العماد قهوجي بجهود قيادة  نّوه  وقد 
�رشيعاً،  املت�رشرة  املباين  ت�سييد  يف  وعنا�رشه، 
اآثار العدوان، ومن ثم امل�ساركة بفعالية  وحمو 
ويف  للجي�س،  اللوج�ستية  الــقــدرات  تاأمن  يف 
اأنواعها،  على  والإنــقــاذ  ــاء  الإمن مهمات  تنفيذ 
قتالية،  غري  وحدة  العدو  ا�ستهداف  باأن  مذّكراً 
كــانــت تــقــوم بــاأعــمــال رفــع الأنــقــا�ــس واإخـــالء 
والذي  الــعــدوان،  خــالل  وامل�سابن  ال�سحايا 
والرتباء  ال�سباط  من  �سهداء  �سقوط  اىل  اأدى 
والأفــراد، هو خري دليل على همجية هذا العدو 
الإن�سانية  القيم  لكّل  وتنّكره  الدموية،  ونزعته 

والأخالقية.
ع�رش  الأحد  ال�سهداء  لدماء  الوفاء  اإن  واأ�ساف: 
ورفاقهم اجلرحى الذين �سقطوا يف هذه الثكنة، 
اإىل جانب كّل الذين �سقطوا يف املراكز الأخرى، 
اجلي�س  ا�ستعداد  يف  يــوم،  بعد  يــومــاً  يتج�ّسد 
ال�سمود  اإرادة  ويف  الت�سحيات،  لتقدمي  الدائم 
العدو،  عمالء  ر�سد  يف  كذلك  لديه،  واملواجهة 
الآخر يف قب�سة اجلي�س،  الواحد تلو  واإ�سقاطهم 

كما ح�سل يف الأيام القليلة املا�سية.
اإىل  الفوج  عنا�رش  داعياً  قهوجي  العماد  وختم 
للوحدات  دعماً  امليدانية،  اجلهوزية  من  مزيد 
املقاتلة، و�سنداً لأهلهم املقاومن، اإذا ما حاول 
وال�سعب  الأر�ـــس  على  العــتــداء  ــدداً  جم العدو 

والتطاول على ال�سيادة الوطنية. 
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االأركان
اسستقباالت رئيسش 

متوز

... ورئي�ش هيئة الأركان العامة
للجي�ش الإندوني�سي

... والوزير
وائل اأبو فاعور

رئي�ش الأركان ي�ستقبل وفدًا من رابطة
ال�رضق الأو�سط يف دولة ال�سويد

... والنائب اللواء اأنطوان �سعد
واللواء �سهيل خوري

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �سوقي امل�رشي، يف مكتبه يف 
الريزة، رئي�س هيئة الأركان العامة للجي�س الإندوني�سي الفريق الطيار 

ادي مرجوكو على راأ�س وفد ع�سكري مرافق، وتناول البحث مهمات 
وحدة بالده العاملة �سمن قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، 

والتعاون الع�سكري بن اجلي�سن اللبناين والإندوني�سي.

ا�ستقبل اللواء الركن �سوقي امل�رشي، يف مكتبه يف الريزة، الوزير وائل 
اأبو فاعور الذي اأثنى على دور اجلي�س واإجنازاته.

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �سوقي امل�رشي، يف مكتبه يف 
الريزة، وفداً من رابطة ال�رشق الأو�سط يف دولة ال�سويد برئا�سة الأ�ستاذ 
م�سطفى خان. تناول البحث خالل اللقاء �سوؤوناً عامة، كما اأثنى رئي�س 
الرابطة على دور اجلي�س يف حفظ الأمن وطماأنة املواطنن.

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، النائب اللواء اأنطوان 
�سعد واللواء �سهيل خوري ع�سو املجل�س الع�سكري �سابقاً. وجرى تداول 
اأو�ساع املوؤ�س�سة الع�سكرية التي اأثنى الزائران على دورها.
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... ووفدًا ع�سكرياً اأردنياً

... ووفدًا ع�سكرياً فرن�سياً

... ووفدًا من روؤ�ساء بلديات اأكروم

... ووفدًا من جمعية تنظيم الأ�رضة

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن امل�رشي، يف مكتبه يف الريزة، 
وفداً ع�سكرياً اأردنياً من كلية الدفاع الوطني، وتناول البحث التعاون 

الع�سكري بن اجلي�سن ال�سقيقن يف جمال التدريب.

ا�ستقبل اللواء الركن امل�رشي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً ع�سكرياً 
فرن�سياً �سّم كالً من: قادة القطع البحرية التي تزور لبنان وت�سارك يف 

متارين مع اجلي�س اللبناين، والعقيد البحري فيليب اإيبانغا، املقدم 
البحري اإريك دو�سون واملقدم البحري غاليم دي لرو�س، وامللحق 

الع�سكري الفرن�سي فيليب باتريل. وجرى تداول �سبل تفعيل التعاون 
بن اجلي�سن اللبناين والفرن�سي.

ا�ستقبل اللواء الركن �سوقي امل�رشي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من 
روؤ�ساء بلديات منطقة اأكروم وفعالياتها، حيث عر�سوا بع�س حاجات 
املنطقة ومطالبها، كما اأثنوا على دور اجلي�س يف هذه املرحلة.

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من جمعية تنظيم 
الأ�رشة يف لبنان برئا�سة ال�سيد توفيق ع�سريان. وقد جرى بحث مو�سوع 
التعاون امل�سرتك بن اجلي�س واجلمعية جلهة الن�ساطات التي �ستنّفذ 
خالل العام 2011.





�سوقي  الركن  الــلــواء  الأركـــان  رئي�س  تفّقد 
الع�سكرية املنت�رشة  الوحدات  من  امل�رشي عدداً 
املنطقة  قيادة  على  فجال  ال�سمال،  منطقة  يف 
واحلدود  الأول  التدخل  وفوجي  العا�رش  واللواء 
اأو�ساعها وعاين  اطلع على  الأول، حيث  الربية 
احلــدود  ل�سبط  املتخذة  امليدانية  الــتــدابــري 
اىل  اجتمع  ثم  املواطنن،  اأمــن  على  واحلفاظ 
توجيهات  اليهم  ونقل  والع�سكرين  ال�سباط 

العماد قائد اجلي�س.
على  الع�سكرين  امل�رشي  الركن  اللواء  وهناأ 
الأمــــن واحلرية  لــتــوفــري  املــبــذولــة  جــهــودهــم 
البلدية  الإنـــتـــخـــابـــات  ــالل  ـــ خـــ لــلــمــقــرتعــن 
املــناطـق  يف  موؤخــراً  جــرت  التي  والإختيارية 
التي  الفـرعـية  النيابيــة  والإنتخابــات  كافــة 
منّوهــاً  ال�سنية،   - املنيــة  منطقــة  يف  جــرت 
والقــوانن  الأنظمة  والتزامــهــم  باأدائهــم 
الأمر  ووقوفهم على م�سافة واحدة من اجلميع، 
الذي كان له الدور الأ�سا�سي يف اإمتـام العملية 

الإنتخــابية وفق املعايري الدميقراطيــة املتعارف عليهــا دولياً.
عملية  البالد  يف  الإ�ستقرار  حالة  حت�سن  اأن  اىل  الأركــان  رئي�س  واأ�سار 
ما يتطلب من وحدات  اإجنــاز، وهذا  اأو  م�ستمرة ل تقف عند حدود حمطة 
احلدود،  جانبي  على  والتهريب  الت�سّلل  اأعمال  ملنع  دائمة  يقظة  اجلي�س 
ومتابعة ر�سد خاليا الإرهاب والعمالة للعدو ومالحقة عنا�رشها، موؤكداً يف 
عدوان  اأي  ملواجهة  اجلنوبية،  احلدود  على  اجلي�س  جهوزية  عينه  الوقت 
ع�سكري قد تبادر اليه اإ�رشائيل، للهروب اىل الأمام من اأو�ساعها الداخلية 
الوح�سي  اعتداوؤها  به  ت�سّبب  الذي  الكبري،  الدويل  الإحراج  ومن  ال�سعبة، 
على ركاب »اأ�سطول احلرية« املتوجه اىل قطاع غزة لتخفيف املعاناة عن 

اأهله املحا�رشين.
ــاً  وخــتــم رئــيــ�ــس الأركـــــان داعــي
ال�سفوف  ر�ــس  اىل  الع�سكرين 
املعهودة،  مبناقبيتهم  والتم�ّسك 
يقت�سيه  ملــا  الــتــام  والإ�ــســتــعــداد 

الواجب يف املراحل املقبلة. 
كــذلــك تــفــّقــد رئــيــ�ــس الأركــــان 
اللواء الركن �سوقي امل�رشي قيادة 
اأبلح،  يف  الع�سكرية  البقاع  منطقة 
واللواء  التعليم  معهد  مــن  وكــالً 
حيث  ال�سمايل،  البقاع  يف  اخلام�س 
التعليمية  الن�ساطات  على  اطلع 
والأمنية والإدارية لهذه الوحدات، 
ونقل  والع�سكرين  ال�سباط  اىل  اجتمع  ثم  مراكزها،  بع�س  على  وجــال 

اليهم توجيهات قائد اجلي�س العماد جان قهوجي.
خمتلف  يف  الع�سكرية  الوحدات  بجهود  امل�رشي  الركن  اللواء  نّوه  وقد 
املبا�رش  وارتــبــاطــه  اجلي�س  يف  التدريب  اأهمية  على  مــوؤكــداً  املــجــالت، 
التعليم يف  اىل دور معهد  الإطار  والأمــن، م�سرياً يف هذا  الدفاع  مبهمتي 
اأثناء  يف  لحقاً  تاأهيلهم  واإعادة  وقتالياً،  معنوياً  والأفراد،  الرتباء  تن�سئة 

تدّرجهم يف مكاتب الدرا�سة.
كما �سّدد رئي�س الأركان على متابعة تعزيز الإجراءات الأمنية يف املنطقة، 
ملنع اأعمال التهريب والت�سّلل عرب احلدود اللبنانية - ال�سورية، مبا يخدم 
ال�سقيقن،  الــبــلــديــن  م�سلحة 
مكافحة  يف  الإ�ستمرار  جانب  اىل 
اجلرائم املنّظمة وال�سهر على اأمن 
تر�سيخ  اأن  اىل  لفتاً  املواطنن، 
يف  ي�سهم  الــداخــل  يف  الإ�ــســتــقــرار 
وتركيز  ـــة،  ـــدول ال مــ�ــســرية  ـــع  دف
جهود اجلي�س وطاقاته للدفاع عن 
احلدود اجلنوبية يف مواجهة العدو 

الإ�رشائيلي.
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ن�ساطات رئيسش االأركان

متوز

رئي�ش الأركان
يتفّقد الوحدات الع�سكرية

يف ال�سمال والبقاع





تبداأ  حيث  ــاة،  احلــي مــدر�ــســة  اىل 
وطنه  عــن  الــدفــاع  يف  م�سوؤوليته 
ــه. ويــ�ــســتــمــر دوركــــم،  ــي ومــواطــن
ــس ومــعــاهــد، مــ�ــســاركــاً لنا  ــدار� م
هي  فــاعــلــة،  اأ�ــســا�ــســيــة  مهمة  يف 
تر�سيخ الوحدة الوطنية وتاأكيدها 
فاجلي�س  دربــــهــــا،  ومـــوا�ـــســـلـــة 
اليه  الــقــادمــن  ــاءه  ــن اأب ي�ستقبل 
ويوؤ�س�س  كافة،  البالد  ــاء  اأرج من 
بحكم  بينهم  النا�سئة  الإلفة  على 
املدر�سة،  وتعليم  البيت  تربية 
ر�ــسّ  اىل  بــهــا  ينطلق  خــطــوات 
و�سّم  الأيـــدي  و�سبك  ال�سفوف 
القوة  بــنــاء  �سبيل  يف  الــ�ــســدور، 
الــوطــنــيــة املـــطـــلـــوبـــة، واأنـــتـــم 
اأبواب  ت�رشيع  توا�سلون  باملقابل 
من  احلرف  طالبي  اأمام  مدار�سكم 
كل بيت وعائلة، وتقّدمون اليهم 
الأخالق،  ومبادئ  والثقافة  العلم 
ـــاء  اإذك عــلــى  ــام  ــت ال حر�سكم  مــع 
باأن  الإميان  وم�ساعر  اجلماعة  روح 
وعريق،  جميل  لبنان،  الوطن،  هذا 
وي�ستحق  عيون،  وعليه  وم�سهور، 
اىل  منا كل بــذل وعــطــاء، و�ــســولً 
اأغلى  وهــي  بــاحلــيــاة،  الت�سحية 

عطايا اهلل.
بن  ال�سهادة  معاين  تختلف  ول 
اأو  موؤ�س�سة واأخرى، زمنية كانت 
اأو  تربوية  اأو  اإجتماعية  دينية، 
يف  مّتت  اإذا  خ�سو�ساً  ع�سكرية، 
�سبيل الق�سايا العليا للوطن، والق�سايا العليا هذه، هي ترابنا الوطني، 
وهي كرامتنا الوطنية، وهي ثوابتنا الوطنية، وقيمنا الإن�سانية التي تاأتي 
الآخر والتعاون معه، يف �سبيل  الراأي والتعبري، واحرتام  يف مقّدمها حرية 
ل�ست�سهاد  كان  وَلَكم  اجلميع.  ويهّم  الكل  يعني  الذي  الإجتماعي  البناء 
الأب بطر�س اأبي عقل من تاأثري يف نف�سي، وكنت اآنذاك يف مطلع خدمتي 
حتت راية موؤ�س�سة الإ�ست�سهاد الأوىل، موؤ�س�سة اجلي�س. ومل يكن ليخطر 
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اإعداد: ندين البلعة

وفاء
وقفة 
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خريجي  رابطة  احتفلت 
جونية   - الر�سل  معهد 
مبنح جائزة الأب ال�سهيد 
للعام  عقل  اأب��ي  بطر�ش 
اجلي�ش  ل��ق��ائ��د   2010
قهوجي،  ج���ان  ال��ع��م��اد 
تقديرًا لعطاءاته الوطنية.
اأق��ي��م الإح��ت��ف��ال يوم 
اجلمعة 18 حزيران 2010 
يف معهد الر�سل - جونية، 
وح�رضه اىل العماد قائد 
اجلي�ش عدد من النواب، 
حرب  �سكراهلل  وامل��ط��ران 
ممثلً البطريرك املاروين 
بطر�ش  ن�����رضاهلل  م��ار 
جانب  اىل  �سفري، 
رئ��ي�����ش الأرك������ان 
اللواء الركن �سوقي 
عام  مدير  امل�رضي، 
اأمن الدولة اللواء جورج 
املجل�ش  اأع�����س��اء  ق��رع��ة، 

رئي�ش  ن����واب  ال��ع�����س��ك��ري، 
ال�سباط  كبار  الأرك��ان، عدد من 

الأمنية  الأجهزة  قادة  عن  وممثلني 
وال�سيا�سية  الر�سمية  وال�سخ�سيات 

والدينية والإجتماعية.

ماذا يقول احلرف اإن قال الدُم؟

جائزة الأب ال�سهيد بطر�س اأبي عقل 
للموؤ�س�سة الع�سكرية ب�سخ�س قائدها

العماد قهوجي:
�سن�سعى اىل مناف�سة قا�سية مع ذواتنا

عرّب قائد اجلي�س العماد جان قهوجي عن �سعادته بهذا اللقاء وقال يف 
كلمته: 

املواطن وتعليمه  تربية  ال�رشيكن يف  منا�سفة  البيت واملدر�سة  »بن 
واإعداده للم�ستقبل، واملوؤ�س�سة الع�سكرية هي التي تاأخذ بيده بعد ذلك 



يف بايل اأن ياأتي يوم اأت�سّلم فيه اجلائزة 
با�سمه،  معهدكم  اأن�ساأّها  التي  القّيمة 
تخليداً لذكراه، وتاأكيداً لنبل ا�ست�سهاده 
التي عمل يف  ال�سامية  يف �سبيل املبادئ 
م�ستوى  يف  كــان  من  وكــل  هو  �سبيلها، 
فكره وعلمه وجراأته، على امتداد الوطن.

اأن  بـــد  ل  املــنــطــقــة  �ـــرشاعـــات  اإن 
خ�سو�ساً  بـــالدنـــا،  عــلــى  تنعك�س 
ور�سالتها  اجلــغــرايف  موقعها  واأن 
الإقت�سادي  ودورهــــا  احلــ�ــســاريــة 
يف  دومــــاً  نبقيها  اأمــــور  ــراين،  ــم ــع وال
البقاء  جميعاً،  منا  وت�ستدعي  الواجهة، 
طارئ.  كل  ملواجهة  تام  ا�ستعداد  على 
م�سّلماتها  يف  ثابتة  موؤ�س�ستنا  اأن  وكما 
الع�سكرية ويف مبادئها الوطنية، فاإن املهمات 
مواجهة  من  ــرى،  الأخ هي  ثابتة  تواجهها  التي 
وموؤامراتها،  واعتداءاتها  باأطماعها  اإ�رشائيل 
اىل الت�سدي لالإرهاب باأ�سوله وفروعه وتفاقم 
املواطن  باأمن  للعابثن  الت�سدي  اىل  �ــرشوره، 

وا�ستقرار الوطن، من حن اىل حن«.
واأ�ساف قائالً:

اأوا�سط  من  و�ستون،  خم�س  جي�سنا  عمر  »اإن 
مئة،  اي�ساً  وعمره  اليوم،  حتى  الع�رشين  القرن 
ومئتان، ل بل عمره األف واأكرث، لأنه اإبن ال�سعب، 
وال�سعب عريق يف التاريخ كما تعلمون، ول حتّد 
بعمره  وجي�سكم  واحل�ساب،  العّد  اأرقــام  عمره 
دم  له  يوم  كل  ويف  ل  وكيـف  �سباب،  يف  ذاك، 
كالنحل  والقرى،  والنواحي  الأحياء،  من  جديد 

ل  املعاهد،  �سائر  كما  ومعهدكم،  اجلنائن،  كوؤو�س  من  الآقــاح  يلملم 
يبخل علينا باأي رافد، وهذا اأقاح يح�سدنا عليه النحل وتزهو به ال�ساحات 

والتالل.
نعم اأيها ال�سيدات وال�سادة، ي�سرتيح عندنا جيل، وي�سّلم الزند اىل َمن 
وال�سبان  ودائم،  مطلق  وال�سباب  الهمم،  وتتعاقب  الدرب  ويطول  يليه، 

يتحّلقون عند باب الدخول، ويف الداخل همدرة ل تهداأ.
من  الأق�سى،  بجهدها  مهماتها  تــوؤدي  جي�سي  وحــدات  اأرى  حن  واأنــا، 
يف  املداميك  ترفع  اأركاناً  حويل  اأجــد  وحن  اأق�ساه،  اىل  الوطن  اأق�سى 
هكذا  اإن  واأقــول:  بالر�سا،  اأ�سعر  �ساعة،  بعد  �ساعة  الوطن  هذا  بنيان 
موقع  من  اأنتقل  واأروح  بقاءها،  الأوطــان  ت�سمن  وهكذا  اجليو�س،  تعمل 
برهيف  ال�سهادات  واأتلقى  الأ�سابع،  باأطراف  الإجــازات  اأتلّم�س  اآخر  اىل 
حّد  ل  واعتزاز  وال�سور، ويغمرين فرح  الأفعال  بالعن  واأتفّح�س  ال�سمع، 
التوا�سع يف مواجهة  الع�سكريون، ل منيل اىل  اأننا، نحن  اأ�سارحكم  لهما. 
واأمام  اليوم،  لكننا  العلى.  اىل  النظر  نرفع اجلبن كثرياً، ونطلق  الزمن. 

نبل عاطفتكم وفي�س م�ساعركم ووفر ت�سجيعكم ويف ح�رشة جمد الوطن 
اأن  باإمكاننا  اأنه كان  وتاأثراً، ونعرتف  انفعالً  الروؤو�س  اأرزه، نحني  وخلود 
يف  �سن�سعى  اأننا  ونعلن  اأكرث،  ن�سحي  واأن  اأكرث،  نعمل  واأن  اأكرث،  ن�سهر 
يف  الذات  مع  قا�سية  مناف�سة  نبداأ  واأن  املا�سي،  على  نتفوق  لأن  الآتي 
ملعب البالد، وعلى مراأى من جمهور املواطنن، واأنتم ها هنا يف طليعة 

هوؤلء، وموؤ�س�ستكم هذه هي حبكة الغار يف ثنايا العَلم«.
وختم بالقول:

»هذا التكرمي يف اأي حال، وقد اأخجل حمبتنا لكم، تعود ال�سواعد ال�سمر 
يف هامات جنودنا وتتوّجه به اليكم، وما عليكم عند ذاك، اإلّ قبوله، ورفعه 
واإياكم كلما تراكمت ماآثره وتاأّكد  الذي نتكّرم  الوطن احلبيب  اىل مقام 
والرتاب،  ال�سخر  اإبن  لهو  هذا  الوطن  الأقطار.  بن  نوره  و�سطع  جمده، 
فاإننا  دفاعاً،  واملعارك  احلرب  اىل  الداعي  دعا  اإن  لكن،  واملــاء،  والثلج 
نوقد النار. نحن ل نهادن املكان اإذا طغى، ونحن ل ن�سفح عن الدهر اإن 

ظلم وجار«.
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الأب بطي�ش:
اجلائزة لكل الوطن عرب اجلي�ش وقائده

يف  اإن  كلمته  م�ستهل  يف  قال  بطي�س  �سامي  الأب  الر�سل  معهد  رئي�س 
لأ�ــرشة  »حــيــاة  ال�سنوية  اجلــائــزة  هــذه  دميــومــة 
ورابطة  ومعهداً  جمعية  اللبنانين،  املر�سلن 
ال�سهيد  لذكرى  وجتــديــداً  جهة،  من  خريجن 
الأب بطر�س اأبي عقل ومعهد قدمو�س يف �سور 

وعائلته من جهة ثانية«.
وتابع قائالً:

ففيه  اآخر،  موعد  ي�سبهه  ل  العام  هذا  »موعد 
الدم  ويتمازج  بال�سهادة،  ال�سهادة  تتالقى 
وهي  ال�سهيد  اإ�سم  على  هي  اجلــائــزة  بــالــدم. 
اأعطت  العام ملوؤ�س�سة وطنية غالية،  نح هذا  متمُ
لل�سهادة  عنواناً  �سارت  حتى  ال�سهداء  اآلف 
جي�سنا  ل�سهداء  و�سالم  حتية  فاألف  والبطولة... 
اللبناين البوا�سل، وحتية كربى لراأ�س املوؤ�س�سة 
الع�سكرية، قائد جي�سنا العماد جان قهوجي...«.
ال�سنة  لهذه  اجلائزة  م�ستحق  اختيار  وحــول 

وعلى  جي�سنا  لأن  الوطن،  لكل  العام  هذا  مننحها  اأن  اأردنا  »وكاأننا  قال: 
راأ�سه قائده البا�سل، هو لكل الوطن ولكل النا�س ولكل الرتاب...

الع�سكرية  للموؤ�س�سة  ومنه  القائد  �سيت�سّلمها  »ر�سالة«  بل  ل  جائزة 
واأنها  خ�سو�ساً  اي�ساً،  ولل�سهداء  واأفرادها...  ورتبائها  �سباطها  بكامل 
الذي  ال�رشيف  الإ�ست�سهاد  طعم  اللبناين  املر�سل  اإ�سم �ساحبها  يف  حتمل 

يحّول املوت حياة والنهاية بداية...!«.
و�رشح الأب اأبي عقل اأن »هذه اجلائزة لي�ست تقليداً �سنوياً اإعالمياً، بل 
العطاء  الكفاءة يف  والأهلية حتت عنوان  فعل تكرمي ي�ستند اىل اجلدارة 
ويف الت�سحية واخلدمة. اأما املوؤ�رش الثاين فهو �سمولية العطاء ل ح�رشيته... 
فنحن نتطلع اىل امل�ستحقن ممن يهبون ذواتهم للنا�س من دون متييز 

جي�سنا  �سعار  نف�سه  هــو  املعيار  وهــذا 
اللبناين الذي يقّدم نف�سه ت�سحية ووفاء 
اأو  اأو تطّرف  انحياز  اأي  و�رشفاً، بعيداً عن 

تخ�سي�س...«.
واختتم كلمته قائالً:

يوم اجلي�س  الأيــام:  يوم فريد يف  »اإنه 
اأبي  بطر�س  ال�سهيد  لــالأب  اللبناين، 

عقل، لأ�رشة الر�سل ولأ�رشة ال�سهيد... 
فتهّللي يا روح املر�سلن واغتبطي 
جي�س  يــا  وارتــفــع  ال�سهيد،  روح  يــا 

بالدي وتاأّهب، ل للمعارك ول لالإنقاذ، 
من  والتقدير  ال�سكر  التفاتة  لتقّبل  بل 
رمزاً  بك  واملوؤمنن  ومقّدريك  حمبيك 
ج�رش  فــاإنــك  مــنــيــعــاً...!  وح�سناً  ومــرجــعــاً 

اىل  القلق  ومن  القوة  اىل  ال�سعف  من  الطماأنينة،  اىل  القلق  من  العبور 
ال�سالم... ومن التفّكك اىل الوحدة«.

كلمة العائلة: اأّم ال�سهداء �سم�ش �ساطعة

با�ستذكار  ال�سهيد،  الأب  عائلة  كلمة  عقل  اأبي  وليد  املحامي  ا�ستهل 
اأبي  بطر�س  ال�سهيد  فالأب  بعطاءاته.  م�سيداً  الأليمة  ا�ست�سهاده  واقعة 
التعاي�س  روح  وبّث  الغري  واحــرتام  والعطاء  واملحبة  للرتبية  عمل  عقل 

والإلفة والوطنية ال�سحيحة بن جميع اأبناء الطوائف...
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  رحم  يف  متجّذرة  ال�سفات  هذه  »اإن  قائالً:  وتابع 
واإمــرة  برعاية  والــوفــاء  والت�سحية  الــ�ــرشف  مفاهيم  وفــق  تعمل  التي 
وتوجيهات قائد اّت�سم باملعرفة العالية والوطنية احلقة واخلمُلقية النادرة 
ال�سعب  عن  للدفاع  امل�سافة  قيمها  مع  الدائمة  امل�رشقة  والت�سحيات 

والأر�س ومقومات الوطن والدولة«. 
ثم توّجه اىل العماد قهوجي قائالً: »تراين مل ولن اأجد العبارات واجلمل 
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التي تنطبق على قائد مميز يجمع القيادة والتوا�سع، القوة واللن، 
الإمرة ال�سارمة املبا�رشة مقابل التنفيذ املفعم بالقبول والر�سى 
واملحبة، اىل الكثري الكثري من ال�سفات التي تتحّلى بها، لذا قررت 

الإكتفاء بالدعاء »اهلل يحميك يا جرنال اإنت وكل اجلي�س«.
ومتنى اأبي عقل اأن تبقى هذه املوؤ�س�سة الع�سكرية اأّم ال�سهداء، 

�ساطعة  ــاً  �ــســمــ�ــس
�سماء  يف  وّهاجة 
ت�سون  لبنان، 
وجتمع  احلدود 
وتوّحد  القلوب 

ال�سعب.

ماذا يقول 
احلرُف
اإن قال الدُم؟

 ، فــممُ ــا  ي ينطق  »اجلــــرح 
ودم الفدا يتكلممُ

فاخر�س، فاإنك اإن تكّلمِت 
اجلراحمُ لأبكممُ

ــــرفمُ يف  مــــاذا يــقــول احل
؟« ال�سفتن اإن قال الدممُ

ـــــات بــــداأ  ـــــي بـــهـــذه الأب
املــهــنــد�ــس اإ�ــســرب زويـــن، 
خريجي  رابـــطـــة  ــس  ــ� ــي رئ
ــه  ــالم ـــل ك ـــر�ـــس مــعــهــد ال
ويالت  اىل  َويَلن  م�سيفاً 
جــربان: »ويــل لأمــة تلب�س 
مما  وتــاأكــل  تن�سج  ل  ممــا 
ل تـــــزرع وتـــ�ـــرشب ممـــا ل 

تع�رش... ويل لأمة تن�رشف عن 
املذهب... ويل  اىل  الدين 
ال�سهداء  فيها  يكرث  لأمــة 

وترخ�س فيها ال�سهادة«!
الكالم عن  اىل  انتقل  ثم 
ال�سهيد  الأب  فــ�ــســائــل 
ــاً زرع  ــي الــــذي كـــان »مــرب
قيماً  طـــالبـــه  قـــلـــوب  يف 
من  كنزاً  لنا  وترك  �سامية 
جيالً  نــتــوارثــه  الف�سائل 
ــل، كــمــا كـــان يف  ــي بــعــد ج
الت�سحية  يف  قــدوة  حياته 

والبذل والعطاء«.

ال�سنويــة  ال�سهــيد منح جائــزته  الأب  وقال:»يـوم قـررت جائزة 
يف  ال�سهيد  عظام  رق�ست  قهوجي،  جــان  العمــاد  اجلي�س  لقائد 
بع�ساميــته  القائــد  لأن  مــرة  مرتن:  وابتهاجاً  فرحاً  �رشيحـــه 
اأهــل لكل تقديـر، ومـرة لأن مــوؤ�س�سة اجلي�س  و�سجــاعته وحكمته 
الوطني على دعم هذه  والإجماع  ال�سهداء،  الوطنــية ومقلع  قلعــة 
من  �سهادة  هو  املوؤ�س�سة 

اللبنانين،  جميع 
اجلي�س  بــــــاأن 
هو خط الدفاع 
عن  ــن  ــس ــ� احل

فهنيئاً  الوطن، 
بجي�سه  لــلــبــنــان 
الـــوطـــنـــي الــبــطــل 
للبنانين  وهنيئاً 

بقائد جي�سهم الفّذ«.
زويـن  عــاهـــــد  ـــــرياً،  واأخ
»اأنــنا  الــ�ــســهــيــد  الأب 
�سائـرون،  ــاه  خــطـــ عــلــى 
وبــتــعــالــيــمــه مــهــتــدون، 
مقيمون...  العهد  وعلى 
ــد الـــرابـــطـــة،  ــاه ــع ــا ت ــم ك
التي  وهي  اجليــ�س،  قائد 
مــن  اأعطت اجلي�س عنا�رش 
تظل  اأن  خّريجيها،  خــرية 
اللبنـاين  اجلــيــ�ــس  تــرفــد 
كما  ــدة.  ـــ ـــ ــدي ج بــعــنــا�ــرش 
تكون  اأن  الــوطــن  تعاهد 
عندما  جي�سه  جانب  اىل  
ويدعـونا  الــنــفــري  يــــدّق 
�رشف  عن  للدفاع  الواجب 

الأر�س...«.
الدكتورة  احلفل  قّدمت 
�سلمــــوين  ڤيكتــوريا 
بت�سّلم  واختمُتم  نــ�ــرشاين، 
اجلي�س  قـــائـــد  الـــعـــمـــاد 
ــة  ــجــن ــل ــــن ال اجلـــــائـــــزة م
الأب  جلــائــزة  التحكيمية 
ال�سهيد بطر�س اأبي عقل. 
اىل حفل  اجلميع  توّجه  ثم 

كوكتيل. 
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كلمة العماد قهوجي
العماد قهوجي الذي �سافح ال�سباط 
لبنان  نخب  معهم  ورفــع  املتقاعدين 

واجلي�س توّجه اليهم بالقول:
اأح�سان  يف  ترحيب  اأجمل  بكم  اأرحــب 
موؤ�س�ستكم الع�سكرية، التي تغادرونها 
اليوم مكّللن بالفخر والعنفوان، ولكم 
وفوق  واملــاآثــر،  الأجمـــاد  �ساحاتها  يف 
بيادرها زاد وافر من اخلري، ي�ساف اىل 
خريات من �سبقكم من الرجال الأوفياء 

املخل�سن.
من  �ــســدوركــم  يف  يختلج  مــا  اأدرك 
من  خمّيالتكم  يف  يزدحم  ومــا  م�ساعر، 
من  تنتقلون  واأنتم  وذكــريــات،  �سور 
املدنية،  احلياة  اىل  الع�سكرية  احلياة 
وتتمايز  الــــظــــروف  ــايــن  تــتــب ــث  ــي ح

الإهتمامات وتختلف اليوميات.
اإنــــه قـــدرنـــا جــمــيــعــاً... نــدخــل اىل 

املوؤ�س�سة فتياناً يافعن، ت�سّج يف عروقهم حمبة الوطن واإرادة الت�سحية 
يف �سبيله، نبذل اجلهد والعرق والدم، ون�رشف اأغلى �سنوات العمر �سعياً 
العطاء،  الدمعة املمزوجة بفرح  الأ�سمى، ثم نغادرها مع  بلوغ هدفنا  اىل 
�ستبقى  ال�سعلة  باأن  اأيقّنا  وقد  ال�سمري،  راحة  توّلدها  التي  والطماأنينة 

م�ساءة، والأمانة �ستبقى يف اأيٍد اأمينة.
رفاق ال�سلح

املوؤ�س�سة  عمر  من  الو�سط  جيل  متّثلون  اأنكم  واعتزازاً،  فخراً  يكفيكم 
الع�سكرية، الذي �سّكل ج�رش عبور هذه املوؤ�س�سة من حالة التقليد اىل حالة 

اأن  له  قــّدر  والــذي  واحلــداثــة،  التطور 
والت�سحيات  امل�سنية  اجلهود  يبذل 
فيها  مــّر  ع�سيبة  مــراحــل  يف  اجل�سام، 
الوطن بتجارب قا�سية وحتّولت كربى.
والق�َسم،  الواجب  التزامكم  فبف�سل 
وتدريباً  تنظيماً  اجلي�س  مداميك  علت 
واإنتاجاً، وحفظت وحدته وتر�ّسخ نهجه 
املوؤ�س�سة  غــدا  حتى  اجلامع،  الوطني 
اأذهان  يف  متّثل  التي  الأوىل  الوطنية 
وخ�سبة  والأمــان،  الأمــن  �سياج  اجلميع، 

اخلال�س يف اأوقات ال�سدائد واملحن.
خا�س  املفتولة،  �سواعدكم  وبف�سل 
اجلي�س اأ�رش�س معارك الدفاع عن لبنان 
يف مواجهة العدو الإ�رشائيلي والإرهاب، 
الداخلية  الفنت  ـــداث  لأح والت�سدي 
اأن خــرج منها  ــه، فــكــان  اأمّلـــت ب الــتــي 
الع�سّي  الفينيق  كطائر  موحداً،  واحداً 

على املوت والفناء.
وجناحاتكم  اإجنازاتكم  لكم  فهنيئاً 

امل�رشقة.
واأردف قائالً:

بادلتموها  التي  املوؤ�س�سة  تغادرون 
لكّن  بالوفاء،  والوفاء  بالعطاء  العطاء 
يف  مطبوعة  �ستظل  جهودكم  ب�سمات 
لكم  كان  التي  والوظائف  املواقع  كل 
ن�سيب يف خدمتها، و�سي�ستمر نهجكم 
والع�سكرين  ال�سباط  اأداء  يف  القومي 
الذين تتلمذوا على اأيديكم، ونهلوا الكثري من معن معارفكم وجتاربكم 

الطويلة.
اعلموا اأن جي�سكم يتطّلع باأمل كبري اىل دوركم املقبل يف احلياة العامة، 
فاأنتم ر�سله و�سهوده يف املجتمع املدين، و�سوته ال�سارخ يف كل مكان. 
ب�سالح الكلمة واملوقف تنت�رشون له، ومبناقبيتكم املعهودة ت�سهمون يف 

تعميم قيمه الأخالقية والوطنية...
العافية  املتقاعدين  لل�سباط  قهوجي  العماد  متنى  كلمته  ختام  ويف 

والنجاح.
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اإعداد: ا�سكال معّو�ش بو مارون

تكرمي

متوز

الريزة  يف  الوطني  الدفاع  وزارة  يف  اأقيم 
حفل لتكرمي ال�سباط العامني الذين اأحيلوا على 
العامني 2009 و2010، برعاية  التقاعد خلل 
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي وح�سوره. كما 
الركن  اللواء  الأرك��ان  رئي�ش  الحتفال  ح�رض 
�سوقي امل�رضي واأع�ساء املجل�ش الع�سكري وعدد 

من �سباط القيادة.

قيادة اجلي�ش 
تكّرم ال�سباط 
العامني 
املتقاعدين



كلمة املحتفى بهم
الذي  جنم  عاطف  املتقاعد  الركن  العميد  األقاها  بهم  املحتفى  كلمة 

وداعاً  »اأنقول  مت�سائالً:  ا�ستهلها 
الثاين  الع�سكرية، بيتنا  للموؤ�س�سة 
غادرناها  اأننا  مبجرد  الأول،  ورمّبا 
قد  املادي  ح�سورنا  واأن  باجل�سد، 
تراكم  بحكم  �ساحاتها  عــن  غــاب 
فالأ�سجار  ل،  بالتاأكيد  ال�سنن؟ 
تن�سى  لــن  الأ�ـــســـالب،  الــبــوا�ــســق 
اأغرا�ساً،  اأنبتتها  الــتــي  الأيــــادي 
ــى علت  ــت و�ــســقــتــهــا ورعــتــهــا ح
قاماتها، واأينعت غ�سونها بالثمر، 
العوا�سف  على  ع�سية  واأ�سحت 

والرياح.
اإ�سرتاحة  مبثابة  هو  هنا،  الــوداع 

اللقاء  و�سيتجدد  طويلة،  كانت  واإن  حمــارب، 
تنب�س  قلوبنا  دامــت  ما  �سباح،  اإطاللة  كل  مع 
وما  بر�سالتها،  والإميـــان  للموؤ�س�سة  بالوفاء 
املتعاقبة،  لأجيالها  وفــّيــة  املوؤ�س�سة  ــت  دام
احلا�رش،  جنى  يكمن  املا�سي  زرع  يف  اأن  مدركة 

ويف زرع احلا�رش يكمن ح�ساد امل�ستقبل«.
واأ�ساف قائالً:

والقلب  فرحاً  دامعة  والعن  �سكراً،  »نقول 
والفخار،  باملجد  �سامخ  واجلبن  بالكرب،  زاخر 
يغني  املوؤ�س�سة  ح�سن  يف  اأعمارنا  من  مّر  فما 
عندما  وخ�سو�ساً  الذكريات،  باأثمن  ذاكرتنا 
الغالية  اجلــوهــرة  اأن  اىل  بالنا  ويهناأ  نطمئن 
مودعة لدى قيادة اأمينة، اأجمع القريب والبعيد 

على حكمة قائدها ونزاهته وا�ستقامته«.
وقال:

اأننا  للحظة  ن�سعر  لن  التقاعد،  »باإحالتنا على 
تركنا اجلي�س، فاجلي�س هو طريقة عي�س تطبع 
تفكرينا وعالقتنا مع الآخرين، فممُثمُله هي مثلنا، 
وقيمه هي قيمنا، وما يفرحه يفرحنا، وما يكّدره 

يكّدرنا«.
العماد قائد اجلي�س على اللفتة  وختم �ساكراً 

الكرمية.
ويف نهاية احلفل مّت قطع قالب احللوى وهناأ 
ومتنى  ب�سالمتهم  املتقاعدين  ال�سباط  القائد 

للجميع دوام ال�سحة والتوفيق.
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اإعداد: ندين البلعة

مناورات

متوز

حركة  اجلبال،  اأع��ايل  كما يف  البحر  يف 
التدريب نا�سطة با�ستمرار. ففي حني نّفذ 
جمموعة  مع  م�سرتكة  مناورة  البحر  مغاوير 
اأخرى  مناورة  الرب«  نّفذ »مغاوير  فرن�سية، 
م�ستوى  على  كانتا  واملناورتان  اأفقا.  يف 

عاٍل من التن�سيق والدقة.

كما يف اجلبال
كذلك

يف البحر 

متارين م�سرتكة لبنانية فرن�سية
يف نهر ابراهيم

اجلي�سن  بــن  امل�سرتكة  التمارين  �سمن 
من  وحـــدات  عــدة  نــّفــذت  والفرن�سي،  اللبناين 
املجموعة  مــع  بحرية  مــنــاورة  اللبناين  اجلي�س 
للمدر�سة  التابعة   »Jean D´arc« الربمائية
البحرية الفرن�سية والتي تزور لبنان لب�سعة اأيام، 
يف اإطار جولتها التدريبية على عدد من املناطق 

البحرية.
ح�رشها  وقد  »�سداقة«،  كان:  املناورة  عنوان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني 
العماد جان قهوجي،  املر، قائد اجلي�س  اليا�س 
ال�سفري  برئا�سة  الفرن�سية  ال�سفارة  من  وفــد 
كبار  من  عدد  جانب  اىل   ،Denis Pietton
من  وح�سد  والفرن�سين  اللبنانين  ال�سباط 

ال�سحافين والإعالمين.

التح�سريات واملهمات
العميد  البحرية  املــنــاورة  تنفيذ  على  ــرشف  اأ�
القوات  اأعــمــال  م�سرّي  بــــارودي  نــزيــه  الــبــحــري 
الكرمي  عبد  الركن  العقيد  توىل  بينما  البحرية، 
العمليات  ــام  لإمت الــالزمــة  التح�سريات  ها�سم 
حممد  املغوار  الرائد  اىل  واأوكلت  وجناح،  بدقة 
التمرين  اإدارة  البحر  مغاوير  فــوج  من  �ساهر 
الرائد  الفرن�سي  الإرتباط  �سابط  مع  والتن�سيق 

.Jean Philippe Le Compte

ماهية التمرين
ا�ستهل العميد البحري بارودي املناورة بكلمة 
�رشح فيها ماهية التمرين امل�سرتك فقال: »اإن 
 »Tonnerre« مركب القيادة واإ�سقاط القوى

الع�سكرية  الإ�سرتاتيجية  لتطبيق  مــعــّد 
اىل  الع�سكرية  الــقــوى  نقل  على  القائمة 
مناطق التوتر يف خمتلف اأنحاء العامل«. والتمرين 
بالتعاون  ينّفذ  الــذي   »Amitié« امل�سرتك 
م�سرتكة  وقـــوى  الفرن�سية  الــبــحــريــة  بــن  مــا 
قوى  اإ�سقاط  اىل  يهدف  اللبناين،  اجلي�س  من 
)Projection des Forces( على �ساطئ 
نهر ابراهيم بغية تدمري جمموعة من الإرهابين 
بريوت  بن  ما  الدولية  الطريق  بقطع  قامت 
الأمني وزعزعة  اإرباك الو�سع  وطرابل�س، بهدف 

الإ�ستقرار الداخلي«.
مهاجمة  اىل  يهدف  العملية  �سري  »اإن  وقــال: 
الإبــرار  تنفيذ  اىل  و�ساأعمد  وبــحــراً،  بــراً  العدو 
بوا�سطة  ابراهيم  نهر  �ساطئ  على  والإنــــزال 
حماية  مع  وطوافات  قتال  وزوارق  اإبرار  مراكب 
حيث  بحرية،  قطع  بوا�سطة  العمليات  بقعة 
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ال�ساربة  القوة  البحر  مغاوير  فوج  ي�سّكل 
الرئي�سة لإجناز املهمة«.

 
القوى امل�ساركة

القوى اللبنانية:
 4 »غازيل«،  )طوافتا  اجلوية  القوات   -

.)PUMA وطوافة »UH1« طوافات
اللبنانية  للبحرية  تابعتان  خافرتان   -

)�سنن وبرتون(.
- نحو 200 عن�رش من مغاوير البحر، و4 
زوارق »زودياك«، و8 اآليات رباعية الدفع 
.»M35« نوع »هامفي« و4 �ساحنات ريو

القوى الفرن�سية:
 BPC« والـــــرمـــــي  ـــادة  ــــ الـــقـــي مـــركـــب   -
مــن  احلمــاية  وفرقاطـة   ،»Tonnerre
 ،»GEORGES LEYGUES« الغوا�سات 

ولالإنزال  والتموين،  الوقود  لتزّود  ومراكب 
والنقل.

�ساروخ  مـــزّودتـــان  »غـــازيـــل«  طــوافــتــا   -
حرارية  كامريا  مع  لــلــدروع  امل�ساد   Hot

.)VIVIANE(



الو�سع واملهمة
بلدة  يف  بالتمركز  اإرهــابــيــون  عنا�رش  قــام 
الدولية  الطـريــق  على  وال�سيطرة  يح�سو�س 
اىل  و�ــســولً  ــريوت  وب طرابلــ�س  بن  املمتدة 
الأمني  الو�سع  اإربــــــــاك  بغية  البحر،  �ساطئ 

وزعزعة الإ�ستقرار الداخلي.
بتـــنـفيـذ  امل�ســرتكـة  القــوة  قامـــت  لذلـــك، 
اإبـــــــــرار  عمــــــليـــــة 

�ساطئ  على  واإنــــزال 
نـــهـــــــــــــــر ابــــراهــــيــــم 
لــتــــــــاأمــيـــــن راأ�ــــــس 
تدمري  بغيــة  جـــــ�ــرش، 
يف  املتمــركز  الــعــدو 
وتاأمـــــن  يح�ســـــو�س 
ال�ساحليــــة  الطريــــق 
ــــن بــــــــريوت  ـــــ ـــــ ــــي ب

وطرابلـــ�س.

تنفيذ املهمة
ــــــــداأت الــعــمــلــيــة  ب
مبرحلة حت�سريية �سملت حتمــيل الـقوى واإبحار 
بقعة  باجتــاه  الطوافــات  واإقــــــــالع  املــراكــب 

العمليات.
يف هذه الأثناء كان الرائد املغوار حممد �ساهر، 

ي�رشح �سري العملية للح�سور:
طوفات  بــوا�سطـــة  اجلــوي  الإ�ستطــالع  يبـــداأ 
البحر  مغـــــاويــر  يقتحــم  ثـــم  ومــن  »غازيل«، 
الطـــوافــات،  مـن  جـوي  غطــاء  حتـــت  ال�ساطئ 
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نّوه كل من وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�س وال�سفري 
امل�ساركة يف هذه  والقوى  الع�سكرين  بحرفية  الفرن�سي 
التن�سيق،  وح�سن  والدقة  بال�رشعة  متّيزت  التي  املناورة، 
واملهارة العالية جلميع الطواقم املنّفذة، موؤكدين 
مـــوا�ـــســـلـــة الـــتـــعـــاون 
الـــعـــ�ـــســـكـــري 
جي�سي  بــن 
يف  البلدين 
املـــــراحـــــل 

املقبلة.

نئة
ته
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ــــزال  الإن جمــمــوعــة  بــعــدهــا  لتــقـــوم 
ال�ســاطئ  عــلــى  بعملية  املــجــوقــلــة 

ينّفذها عنا�رش من مغاويــر البحر، هدفهــا 
التقــّدم لل�سيــطرة على مداخل الطريق العام 

ومهاجمة العنا�رش الإرهابين امل�سلحن.
التنــفيذ  بالــ�رشعــة يف  العمليــة  هــذه  متّيــزت 
من  جممــوعــة  اإنـــزال  واأعـقــبهـــا  والإهــــــــبــاط، 
ـــــيــات املــدولــبــة املــوجـــــــــــودة عــلــى متــن  الآلـــ
طريقـــة  تنفــيذ  بعــد  وذلك   CTM املــراكب 
يف   )Porte à Porte( »البــاب على الباب«

عــر�س البحر.

تن�سيق ودقة
اأمُجنـــزت العمـليـة بدقــة تامـــة وم�ستــوى عاٍل 
الدائم  التــدريب  اىل  نظــراً  الإحــرتافية  من 

البحر،  مغاوير  فــوج  عنـا�رش  به  يقــوم  الـذي 
وهــذا ما لحــظــه الفرن�سيــون ونـّوهـوا بـه.

غطا�ســن  عنــا�رش  اأن  بالإ�ســــارة  يجـــدر 
من فــوج مغـــــاوير البحر قامــوا مع فريق 

لل�ســاطئ  اإ�ستطــالع  بعملــية  فرن�سي 
املنــاورة  تنفــيذ  من  يوميــن  قبل 

لتاأميـن البقعــة وحت�سري الأر�س 
لالإبرار.

مترين تكتي
يف 



اأفقا
ــر بـــالإ�ـــســـرتاك مــع فوج  ــذ فـــوج املــغــاوي نــّف
املدرعات الأول والقوات اجلوية وفوج الهند�سة 
والطبابة الع�سكرية متريناً تكتياً يف منطقة اأفقا 

- العاقورة - اليمونة.
التمرين  ــرش  ــ� ح

الــــعــــمــــاد 
جــــان 

جي  قهو
اجلي�س  قائد 

كبار  مـــن  وعــــدد 
وقادة  اجلي�س  �سباط 

جانب  اىل  الكربى،  الــوحــدات 
العرب  الع�سكرين  امللحقن  من  وفد 

والأجانب، �سباط دورة الأركان يف كلية فواد 
والأركــان،  للقيادة  �سهاب 

وتالمذة �سباط املدر�سة احلربية.

قائد اجلي�ش ينّوّه بالأداء
منّفذي  مبــهــارة  نـــّوه  الـــذي  قهوجي  الــعــمــاد 
املناورة وحرفيتهم العالية، دعا الع�سكرين اىل 
مزيد من اليقظة والإ�ستعـداد ملواجهـة اأي اعتداء 
لطماأنة  اجلهــود  اأق�سى  وبــذل  لبنان،  على 
املــــــواطــــــنــــــن 

م�سرية  ــخ  ــي ــس ــر� وت
يف  والإ�ستقرار  الأمن 

البالد.
ظــل  »يف  وقــــــــــال: 
التهديدات  تــ�ــســاعــد 
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الع�سكرية  والــقــدرات  لبنان،  على  الإ�رشائيلية 
التدريب  ميّثل  اجلي�س،  لــدى  حالياً  املتاحة 
على  للحفاظ  اأهمية  الأكــرث  الو�سيلة  ــرتايف  الإح
جهوزية اجلي�س، بغية تنفيذ املهمات الدفاعية 
والأمنية، وا�ستخدام الأعتدة والأ�سلحة املتوافرة 
بالطرق التي تكفل حتقيق الإنتاجية الق�سوى«، 
لفتاً يف هذا الإطار اىل وجوب اإملام الع�سكرين 

اجلي�س،  يت�سّلمها  الــتــي  احلديثة  بالأ�سلحة 
يف  عليها،  املكثفة  التدريبات  اإجــراء  و�ــرشورة 

الداخل واخلارج.

ظروف املناورة
�سامل  الــركــن  العميد  املــغــاويــر،  فــوج  قائد 
و�سّدد  املهمة،  هذه  تنفيذ  ظروف  �رشح  روكــز، 
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بن  امل�سرتك  العمل  جمــال  يف  اأهميتها  على 
خمتلف الأفواج والقطع يف اجلي�س وما يقت�سيه 

من دقة وجتان�س بن القوى امل�ساركة.
تنفيذ  �سيتابع  املــغــاويــر  فــوج  اأن  واأ�ــســاف 
متارين وخطط خمتلفة يف عدة مناطق وظروف 

ملزيد من الفعالية واجلهوزية.
مرحلة  تت�سّمن  العملية  ــذه  ه اأن  ــح  ــس واأو�

برياً،  هجوماً  خا�ستن،  ومرحلتن  كال�سيكية 
اإهباطاً جوياً ومطاردة.

الفروع
رئي�س الفرع الثاين العقيد ح�سيب عبدو قّدم 
اأ�سلحته  العدو، عديده،  اأماكن متركز  فكرة عن 
والعمليات التي ميكن اأن يقوم بها. وقد اأ�ساء 



على خمتلف ن�ساطات العدو.
الفرع  رئي�س  �سقر  ــورج  ج الــرائــد  جهته  مــن 
ال�سديقة، مهمة  القوى  الثالث، ف�ّسل ت�سكيل 
الفوج، مهمات القوى امل�ساركة و�سري العمليات 

الـــعـــ�ـــســـكـــريـــة خـــالل 
التمرين.

خري�س  عماد  الرائد 
من الفرع الرابع اأو�سح 
اللوج�ستية  ــة  ــط اخل
ــة، اأعــقــبــه  ــي ــل ــم ــع ــل ل
ب�سام  الطيار  العقيد 
يــا�ــســن، املــ�ــســوؤول 
اجلوية  العمليات  عن 
القوات  مهمة  �رشح  يف 
يف  امل�ساركة  اجلــويــة 

املناورة.

... على الأر�ش
ا�ستهلت املناورة بق�سف جوي نّفذته طائرة 
»هوكر هنرت«، وطائرتا »غازيل«. اأعقبه ق�سف 
الربي  الهجوم  يــبــداأ  اأن  قبل  كثيف،  مدفعي 
اأهـــداف  لتدمري  املــ�ــســاة  وعــنــا�ــرش  بــالــدبــابــات 
العدو. لكن قائد الهجوم اأعلن فرار جمموعة من 
الإرهابين، ما دفع قائد العملية اىل اإعطاء اأمر 
واملاللت  بالدبابات  مطاردة  جمموعة  باإر�سال 
والـ»ATV« بتغطية من طائرات غازيل، كذلك 
  .»PUMA« مّت اإنزال عنا�رش مغاوير من طائرات
و�سندان«  »مطرقة  بعملية  املطاردة  وانتهت 

والق�ساء على املجموعة الهاربة.
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اإعداد: با�سكال معّو�ش بو مارون

اتنا
كن

يف ث

متوز
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ثكنة  ب�����الأم�����������ش 
�سغبني،  يف  ع�سكرية 
واليوم ثكنة اأخرى يف 
بيت الدين، وغدًا يف 
اأمل  على  اآخ��ر،  مكان 
اأن تظّلل راية ال�رضف 
والوفاء،  والت�سحية 

كل اأرجاء البلد!

قائد اجلي�س
يفتتح ثكنة

يف بيـت الديــن

الأمل اأن تظّلل 
راية ال�رضف 
والت�سحية 

والوفاء كل 
اأرجاء البلد
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وقائع الإحتفال
برعاية قائد اجلي�س العماد 
جـــــان قـــهـــوجـــي وحـــ�ـــســـوره 
افتتحت يف بيت الدين ثكنة 
اإ�سم  حتمل  جديدة،  ع�سكرية 

قيام  اعترب  قهوجي  العماد  �سهاب.  املجيد  عبد  ال�سهيد  الركن  العقيد 
الثكنة يف عرو�س ال�سوف وقلعته الوطنية، حتية لروح ال�سهيد، وتاأكيداً 

لالإعتزاز بهذه املنطقة.
�سوقي  الركن  اللواء  ــان  الأرك رئي�س  اجلي�س  قائد  اىل  الحتفال  ح�رش 
الأجهزة  قــيــادات  عن  وممثلون  الع�سكري،  املجل�س  واأع�ساء  امل�رشي 
ريفي،  اأ�رشف  اللواء  الداخلي  الأمن  قوى  عام  مدير  راأ�سهم  على  الأمنية، 
منطقة  من  واختيارية  بلدية  وفعاليات  الر�سمية،  ال�سخ�سيات  من  وعدد 

ال�سوف وعائلة ال�سهيد �سهاب.
بداية الن�سيد الوطني اللبناين ثم كلمة الرائد اأني�س اخلوري الذي �رشح 
بو�سع  مــروراً   ،1979 العام  الأر�ــس  ا�ستمالك  منذ  الثكنة  اإن�ساء  مراحل 

املرحلة  وتلزمي   1980 العام  منوذجية  ثكنة  لبناء  التوجيهي  املخطط 
الأوىل من البناء العام 2002، و�سولً اىل افتتاح املرحلة الأوىل من بنائها.
جنم  اأبــي  �رشبل  املهند�س  الأول  املــالزم  امل�رشوع  م�سمم  قــّدم  بعدها 
ال�سهيد  عائلة  برفقة  قهوجي  العماد  قام  ثم  الثكنة،  عن  فنية  �رشوحات 

بق�ّس ال�رشيط واإزاحة ال�ستار عن اللوحة التذكارية قبل اأن يلقي كلمته.

كلمة العماد قهوجي
ا�ستهل العماد قهوجي كلمته متوجهاً اىل احل�سور بالقول:

واليوم،  �سغبن،  بلدة  يف  ع�سكرية  ثكنة  افتتحنا  القريب،  »بالأم�س 
نفتتح ثكنة اأخرى يف بيت الدين، باإ�سم العقيد الركن ال�سهيد عبد املجيد 



�سهاب، وغداً يتجّدد املوعد يف مكان اآخر، على اأمل اأن تظّلل 
البالد، من حرمون  اأرجاء  ال�رشف والت�سحية والوفاء كل  راية 
اىل ال�ساحل، ومن اأق�سى اجلنوب اىل اأق�سى ال�سمال، لي�سبح 
باأر�سه، ويف املقابل،  باأهله وارتباطاً  اأكرث الت�ساقاً  اجلي�س 
ي�سعر اللبنانيون مبزيد من الطماأنينة والإ�ستقرار، يف حمى 
�سندهم  وت�سّكل  واأرزاقــهــم،  اأرواحــهــم  عن  تــذود  موؤ�س�سة 
يف  القوي  وظهريهم  والإمنـــاء،  النهو�س  عملية  يف  املتن 

مواجهة الكوارث الطبيعية والإن�سانية على اأنواعها«.
وتابع قائد اجلي�س:

»اإن لبناء هذه الثكنة، وعلى وجه التحديد يف بيت الدين، 
دللة  من  اأكرث  ال�ساخمة،  الوطنية  وقلعته  ال�سوف  عرو�س 
ال�سهيد  روح  اىل  القيادة  من  تكرمي  لفتة  فهو  ومعنى، 
يف  �سقط  الــذي  �سهاب  املجيد  عبد  الركن  العقيد  البطل، 
�ساحة ال�رشف، دفاعاً عن وحدة لبنان واأمنه وا�ستقراره، وهو 
اي�ساً تاأكيد على الإعتزاز مبوقع هذه املنطقة، التي تعترب 
بتاريخها  والإعــتــزاز  اجل�سد،  من  القلب  مبثابة  الوطن  من 
الناب�سة  و�سفوحها  تاللها  مــن  انبعثت  حيث  النا�سع، 
بالكرامة والعنفوان، اأوىل طالئع الرجال الأحرار، الذين خّطوا 
ن�ساأة  كتاب  من  الأوىل  ال�سطور  والبطولة،  الت�سحية  بحرب 

لبنان، وتكوين هويته الوجودية واحل�سارية. كذلك فاإن هذا الإجناز، يعرّب 
عن عرفان قيادة اجلي�س مبواطنية اأهايل ال�سوف، وحمبتهم جلي�س الوطن، 
وهم الذين مل يبخلوا يوماً بتقدمي خرية اأبنائهم لالإن�سواء حتت رايته، كما 
مل ي�ست�سلموا لرياح الفنت التي اأمّلت بهم من كل اجتاه، حماولة ت�سويه 
زمام  ا�ستعادوا  اأن  فكان  امل�سرتك،  عي�سهم  و�سيغة  الوطني،  اإرثهم 
املبادرة، مثبتن مرة اأخرى عمق اأ�سالتهم، ور�سوخ اإميانهم بقيم احلرية 

والتنوع والإنفتاح.
امل�سي  يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اإرادة  يج�ّسد  الثكنة،  هذه  بناء  اأن  كما 
الذي  املن�سود،  امل�ستوى  اىل  و�سولً  والتطوير،  النهو�س  مب�سرية  قدماً 
بواجباتها  القيام  لها  ويتيح  وكفاءاتهم،  ع�سكرييها  بت�سحيات  يليق 

وم�سوؤولياتها كافة، مبا يتنا�سب مع الأخطار املحدقة بالوطن«.

واإذ تطّرق اىل ما تتعّر�س له املنطقة العربية 
الإ�رشائيلي  العدو  رف�س  ظل  يف  حتديات  من 
ال�سالم العادل وال�سامل، اعترب اأن مواجهة الواقع ال�سعب تقت�سي توحيد 
املواقف العربية ور�ّس ال�سفوف داخلياً، م�سدداً على دور اجلي�س البارز 

يف هذه املرحلة.
وختم قائالً:

على قدر حمبتنا للبنان واإخال�سنا له، تبدو م�سريتنا طويلة و�ساقة، لكن 
عزائمنا لن تهون اأمام ال�سعاب، فمن اإمياننا الرا�سخ بر�سالة هذا الوطن، 
القوة  ن�ستمد  بنا،  ال�سعب  ثقة  ومن  والعطاء،  الت�سحية  روح  ن�ستلهم 

ونح�سد النجاح.
ويف اخلتام، قام العماد قائد اجلي�س واملدعوون بجولة يف اأرجاء الثكنة، 

تالها حفل كوكتيل �رشب خالله اجلميع نخب اجلي�س والوطن.
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تطّوع عبد املجيد �سهاب يف اجلي�س ب�سفة تلميذ �سابط اعتباراً 
من 1946/1/1، ورقي اىل رتبة مالزم اعتباراً من 1948/10/1 

ا�ست�سهد  اأن  اىل   1972/1/1 يف  عقيد  رتبة  حتى  الرتقية  يف  وتــدّرج 
ابراهيم،  اأمن يف حملة نهر  اأثناء عملية حفظ  بتاريخ 1976/3/11 يف 

وقد كان اآنذاك ي�سغل وظيفة قائد اللواء الثاين وقائد منطقة ال�سمال.
للموؤ�س�سة  ولئــه  ب�سالبة  �سهاب  املجيد  عبد  ال�سهيد  العقيد  متّيز 
للت�سحية  الدائم  والإ�ستعداد  والإقـــدام،  الفرو�سية  وبــروح  والــوطــن، 

وال�سهادة، فكان بحق مثالً للقائد الناجح، وَعَلماً من اأعالم اجلي�س.

العقيد 
الركن 
ال�سهيد 
عبد 
املجيد 
�سهاب





متوز 2010
48

اجلي�ش - العدد رقم 301

اإعداد: با�سكال معّو�ش بو مارون

ت
اإحتفال وشسهادا

متوز

يف قاعة اإجتماعات املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام، 
اأقيم حفل تكرميي للع�سكريني الذين �ساركوا يف م�رضوع امل�سح 
التقني للبقع امل�سبوهة واملناطق اخلطرة على الأرا�سي اللبنانية 
كافة، بطلب من ال�سيد مارك ريت�سارد اميانويل كريغ مدير �رضكة 

»داين كورب« ملنا�سبة انتهاء عمله مع ال�رضكة يف لبنان.
تراأ�ش احلفل ممثلً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي العميد حممد فهمي رئي�ش 
املركز، بح�سور ال�سيد كريغ وقائد فوج الهند�سة العميد ايلي نا�سيف والعقيد 
الركن بدوي ال�سقال م�ساعد مدير املركز، وعدد كبري من �سباط ورتباء واأفراد 

املركز والفوج.

تكرمي امل�ساركني يف امل�سح التقني
للبقع امل�سبوهة واملناطق اخلطرة

دروع و�سهادات
مارك  ال�سيد  تقدمي  مع  كانت  الحتفال  بداية 
و�سهادات  التذكارية  الـــدروع  كريغ  اميانويل 
لالأعمال  الــلــبــنــاين  املــركــز  لــقــائــدي  الــتــقــديــر 
و�سباطهما،  الهند�سة  وفوج  بالألغام  املتعلقة 
امل�سح  م�رشوع  يف  �ساركوا  الذين  والع�سكرين 
كورب«؛  »دايــن  �رشكة  قبل  من  املمّول  التقني 
الأمريكية  اخلارجية  وزارة  قيام  اإطــار  يف  وذلــك 
جمال  يف  اللبناين  اجلي�س  اىل  الــدعــم  بتقدمي 

العمليات الإن�سانية لنزع الألغام يف لبنان.
بعدها قّدم العميد حممد فهمي درعاً تذكارية 
لل�سيد  الع�سكري  التقدير  وو�سام  �سكر  وكتاب 
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قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  باإ�سم  كريغ 
ودرعاً تذكارية من املركز، تقديراً للخدمات التي 
قّدمها للجي�س اللبناين واإدارته الأموال املقّدمة 

بكل �سفافية واندفاع واأمانة.
كلمة  يف  كريغ  ال�سيد  فهمي  العميد  و�سكر 
مقت�سبة األقاها للمنا�سبة منّوهاً بجهوده املميزة 
طوال فرتة عمله يف لبنان، مذّكراً باأن هدف اجلميع 

يف  ي�سب  اأن  ينبغي 
م�سلحة الوطن وخدمة 
وال�سعب  املوؤ�س�سة 
اخلتام  ويف  اللبناين. 
كوكتيل  حفل  اأقــيــم 
احل�سور  خالله  تبادل 
نخب اجلي�س والوطن.

كتاب �سكر من قائد اجلي�ش

اىل ال�سيد مارك اميانويل كريغ
مدير م�رشوع برنامج تدمري الأ�سلحة التقليدية 
يف �رشكة »داين كورب انرتنا�سيونال - لبنان«.

لأعــرّبعــن  تــعــاقــدك  انــتــهــاء  فر�سة  اأ�ستغل 
تقديري وعرفاين باجلميل للجهود التي بذلتها 
الربنامج  دعــم  يف  املا�سيتن  ال�سنتن  يف 
من  الألغام،  لنزع  الإن�سانية  للعمليات  الوطني 
لالأعمال  اللبناين  املركز  ــدرات  ق تعزيز  خــالل 

املتعلقة بنزع الألغام وفوج الهند�سة.

العماد
جان قهوجي
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اإعداد: نينا عقل خليل

طات
اأخبار ون�سا

متوز

قائد اجلي�ش يح�رض اإحتفال 
تكرمي اللواء الركن
عبد الرحمن �سحيتلي

قيادة اجلي�ش تكّرم
�سفري بلجيكا وم�ساعد

امللحق الع�سكري البلجيكي

يف  قهوجي،  جــان  العماد  اجلي�س  قائد  كــّرم 
ح�سور عدد من كبار ال�سباط، اللواء الركن عبد 
عاماً  مديراً  تعيينه  ملنا�سبة  �سحيتلي  الرحمن 

لالإدارة يف وزارة الدفاع الوطني.
اأقيم احلفل يف مبنى قيادة اجلي�س يف الريزة، 
واألقى العماد قهوجي كلمة هناأ فيها املحتفى 
به وخلفه نائب رئي�س الأركان للعمليات العميد 
الركن رفعت �سكر مبن�سبيهما اجلديدين، مثنياً 
على اجلهود التي بذلها اللواء الركن �سحيتلي 
الثقة  اجلي�س، جمدداً  موؤ�س�سة  طوال خدمته يف 
العامة  املديرية  تطوير  على  وحر�سه  بكفاءته 
لالإدارة، التي تعترب ال�رشيان احليوي للجي�س يف 

املجالت الإدارية واللوج�ستية.
قهوجي  العماد  �سحيتلي  الركن  اللواء  و�سكر 
التم�ّسك  على  اإياه  معاهداً  الغالية،  ثقته   على 
يف  امل�ستطاع  اأق�سى  وبــذل  اجلي�س،  بر�سالة 

خدمته وخدمة �سائر املوؤ�س�سات التابعة للوزارة.
تذكارياً  درعــاً  قهوجي  العماد  �سّلم  ختاماً، 

للمحتفى به عربون وفاء وتقدير.

حفل  ــريزة،  ال يف  ال�سباط  نــادي  يف  اأقيم 
يف  البلجيكي  ال�سفري  �ــرشف  على  تكرميي 
وم�ساعد  فركامن  جــوهــان  ال�سيد  لبنان 
تقديراً  البلجيكي،  الع�سكري  املــلــحــق 
تنفيذ  اأجــــل  مـــن  املــبــذولــة  جلــهــودهــمــا 
ال�سلطات  مـــع  املـــعـــقـــودة  الإتـــفـــاقـــيـــة 
البلجيكية، واملتعلقة بتحقيق عتاد وذخرية 

مقدمة هبة ل�سالح اجلي�س اللبناين.
تراأ�س احلفل العميد الركن القيم لوي�س 

جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثالً  للتجهيز  ــان  الأرك رئي�س  نائب  حنا 
الركن  العميد  تال  وللمنا�سبة،  ال�سباط.  من  عــدد  وح�رشه  قهوجي 

القيم حنا كتاب �سكر باإ�سم العماد قائد اجلي�س و�سّلمه اىل ال�سفري 
فركامن، كما قّدم درعن تذكارين للمحتفى بهما.
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دروع تقديرية يف قيادة 
قطاع جنوبي الليطاين

وفد ع�سكري اأردين يف زيارة اىل الكليات واملعاهد الع�سكرية

الليــطاين  جــنــوبــي  قــطـــــــــــاع  ــد  ــائ ق كــــّرم 
بن  الإرتـــبـــاط  جــهــاز  ورئــيــ�ــس  بالوكـــالــة 
املتحـــدة  الأمم  وقــــوات  اجلــيــ�ــس  قــيــــــــادة 
كالً  امل�سّن،  خليل  الركن  العميــد  املــوؤقتة 
املتحــدة  الأمــــــــم  قـــوات  اأركــــان  رئي�س  مــن 
لفنــتن  فين�سان  العمــيــد  املــــــــوؤقــــــــتــة 

القــوات  هــذه  لدى  الإرتــبــاط  جهاز  ورئي�س 
مبنــا�ســبة  اإنــيــــــــيــل  اأكــ�ــســــــــــــــيــل  الــعــقــــــــيــد 

نهائياً. لبنان  مغادرتهــما 
الأركان للعمليـات  ح�رش احلفل، نائب رئي�س 

األوية  ـــادة  وق �سكر  رفــعــت  الــركــن  العميد 
ع�رش،  واحلـــادي  التا�سع  الــ�ــســاد�ــس،  امل�ساة 

الأمم املتحـدة املوؤقتة.  و�سـباط من قـوات 
من  كــالً  امل�سن  الركن  العميــد  �سّلم  وقــد 
تذكاريــاً  ــاً  ـــ درعـــ املــكــّرمــن  الــ�ــســابــطـــــن 

خلدماتهـمــا. تقــديراً 

الدفاع  كلية  مــن  اأردين  ع�سكري  وفــد  قــام 
الأركــان  هيئة  رئا�سة  مدير  يتقّدمه  الوطني 
امل�سرتكة الأردنية العميد الركن حممد القرالة 

بزيارة اأكادميية اىل لبنان ا�ستمرت ع�رشة اأيام.
ا�ستهل الوفد جولته بزيارة اىل وزارة الدفاع 
الوطني يف الريزة، حيث و�سع اإكليالً من الزهر 
العماد  ممثل  ح�سور  يف  اخلالدين  ن�سب  على 
اللواء  الأركــان  رئي�س  التقى  ثم  اجلي�س،  قائد 
الركن �سوقي امل�رشي، لينتقل بعدها اىل قاعة 
اأعمال  م�سري  ح�سور  يف  لقاء  عقد  حيث  الإيجاز 
رفعت  الركن  العميد  للعمليات  اجلي�س  اأركــان 
�سكر، ا�ستمع خالله اىل اإيجاز حول اإن�ساء اجلي�س 

اللبناين وعقيدته القتالية ونظام التدريب.

القوات  قــيــادة  الــوفــد  زار  لحــق،  وقــت  ويف 
قاعدة  لها،  التابعة  البحرية  والقواعد  البحرية 
فــوؤاد  كلية  التزلج،  مدر�سة  اجلــويــة،  بــريوت 
احلربية  املدر�سة  والأركـــان،  للقيادة  �سهاب 
ومعهد التعليم. وقد تعّرف الوفد اىل تاريخ كل 
من هذه الوحدات واأ�ساليب التعليم والتدريب 
املراكز  على  جال  كما  فيها،  املتبعة  واملناهج 

التابعة لها واطلع على مهماتها والتدريب.
�سياحية  جــولت  عــدة  اي�ساً  للوفد  وكــانــت 
الهامة  ال�سياحية  ثقافية �سملت بع�س املراكز 
الــقــيــادة حفالت  اأقــامــت  لــبــنــان، يف حــن  يف 
الوحدات  قادة  ح�سور  يف  �رشفه  على  ا�ستقبال 

و�سباطها و�سباط من اأجهزة القيادة.
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وفد من دورة الأركان 
العامة النم�سوية يف 
زيارة اإطلعية اىل 

لبنان

�سفريا قرب�ش 
واأملانيا تفّقدا 

ور�ش نزع القنابل 
العنقودية

... ومتابعة 
لرئي�ش 
مكتب 
التعاون 
الدفاعي 
الأمريكي

النم�سوية  العامة  ــان  الأرك دورة  من  وفد  زار 
كلية  قائد  م�ساعد  برئا�سة  �سخ�ساً   27 �سّم 
�سيغور  رينيه  العميد  ڤيينا  يف  الوطني  الدفاع 
دول  بع�س  ت�سمل  جولة  �سمن  لبنان  كاباناك، 

املنطقة.
اأقامته  اإ�ستقبال  بحفل  الــزيــارة  ا�ستهلت 
ــد الــزائــر يف  ــوف ــادة اجلــيــ�ــس عــلــى �ـــرشف ال قــي

النادي الع�سكري املركزي، يف ح�سور ال�سفرية 
الع�سكري  وامللحق  العام  والقن�سل  النم�سوية 
ال�سباط يف  الهدنة وكبار  ورئي�س هيئة مراقبة 
اجلي�س اللبناين والقوة الإ�سبانية العاملة �سمن 

القوات الدولية يف اجلنوب.
امل�ساة  لواء  قيادة  اىل  جولة  الزيارة،  وتخلل 
التا�سع يف مرجعيون، ولقاء عقد مع قائد اللواء 

وقد  واأركــانــه.  هيدمو�س  فــوؤاد  الركن  العميد 
يف  اجلي�س  مهمة  حول  اإيجاز  اىل  الوفد  ا�ستمع 
الأمم  قـــوات  مــع  القائم  والتن�سيق  املنطقة 
املتحدة املوؤقتة، بالإ�سافة اىل ملحة موجزة عن 

العدوان الإ�رشائيلي على لبنان العام 2006.
قيادتي  مقر  على  جولة  للوفد  كانت  كذلك، 

الوحدتن الإ�سبانية والهندية.

القرب�سي  ال�سفري  زار 
ـــد كـــرياكـــو�ـــس  ـــي ـــس ـــ� ال
كورو�س يرافقه م�ست�سار 
الــعــالقــات اخلــارجــيــة يف 

ال�سيد  الألغام  لنزع  الــدويل  الإئتمان  �سندوق 
ايزتوك هو�سيفار حقل نزع القنابل العنقودية 
الذي يعمل على تنظيفه فريق  بلدة تولن  يف 
الدامناركية.  الكن�سية  امل�ساعدات  جمعية  من 
اإيــجــاز، على �سري  خــالل  ومــن  الوفد  اإطلع  وقــد 
الربنامج  لــدعــم  املطلوبة  ــات  ــاج واحل العمل 
كما  الألغام،  لنزع  الإن�سانية  للعمليات  الوطني 

اأ�رشف على عمل الفريق يف احلقل، ليقوم بجولة 
اجلمعية  قبل  مــن  �سابقاً  منظفة  حقول  على 

املذكورة.
ال�سيدة  الأملــانــيــة  ال�سفرية  زارت  كــذلــك، 
مــرافــق،  وفـــد  ــــس  راأ� عــلــى  �سيفلر  بــريــجــيــت 
يعمل  والـــذي  عــيــرتون،  بلدة  يف  الألــغــام  حقل 
بالو�سائل  ــام  ــغ الأل ــزع  ن فــريــق  تنظيفه  على 

املجموعة  مــنــظــمــة  قــبــل  مـــن  املــيــكــانــيــكــيــة 
الوفد  بحث  وقد  »مــاغ«.  لالألغام  الإ�ست�سارية 
لقوات  جديد  مركز  بناء  م�رشوع  الــزيــارة،  خالل 
اىل  وا�ستمع  لبنان،  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم 
اإيجاز من قبل رئي�س الفريق حول العمل داخل 
احلقل والو�سائل امل�ستعملة لعمليات التنظيف 

التي عاين لحقاً مناذج عنها.

اإ�ستقبل رئي�س املركز اللبناين لالأعمال املتعلقة 
مكتب  رئي�س  فهمي،  حممد  العميد  بــالألــغــام 
التعاون الدفاعي الأمريكي لدى �سفارة الوليات 
على  بانامان  جيفري  املقدم  الأمريكية  املتحدة 
العميد  عر�س  اللقاء،  وخالل  ع�سكري.  وفد  راأ�س 
يف  واإجنازاته  املركز  ن�ساطات  حول  اإيجازاً  فهمي 

تنفيذ برنامج العمليات الإن�سانية لنزع الألغام.



عتاد لوج�ستي 
كوري هبة 

للجي�ش وقوات  اجلي�س  بن  الإرتباط  جهاز  رئي�س  ح�سور  يف 
خليل  الركن  العميد  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم 

الكورية  الوحدة  وقائد  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثالً  امل�سن 
قيادة  يف  اأقيم  اجلانبن،  من  �سباط  جانب  اىل  كيم  جونغ  ميونغ  العقيد 
الكتيبة 71 يف طريدبا، حفل ت�سّلم عتاد لوج�ستي قّدمته الوحدة الكورية 
هبة للجي�س اللبناين. وخالل احلفل، األقى العميد الركن امل�سن كلمة �سكر 
منّوهاً  اللبناين،  للجي�س  م�ساعداتها  تكرار  على  الكورية  ال�سلطات  فيها 
باإ�سم  العاملة يف اجلنوب، ثم تال كتاب �سكر  الكورية  الوحدة  بت�سحيات 
تبادل  جرى  اخلتام،  ويف  كيم.  العقيد  اىل  و�سّلمه  اجلي�س  قائد  العماد 

الدروع التذكارية بن اجلانبن ودعي احل�سور اىل حفل غداء.

 Peter ــة  ــي الأملــان املــ�ــســاعــدات  من�سق  لــدعــوة  تلبية 
اللبناين  اجلي�س  يف  البحرية  القوات  نّفذت   ،Lancer
احلربي  املــركــب  مــنت  على  بحرية  ورمــايــة  بــحــريــاً  متــريــنــاً 
FGS KULMBACH وذلك �سمن بقعة الرماية  الأملاين 
طربجا  راأ�ـــس  مــن  املمتدة  البحرية،  للقوات  املخ�س�سة 
وحتى راأ�س عم�سيت بعمق يراوح ما بن 7 و11 ميالً بحرياً.
اجلي�س،  يف  والتعليم  العمليات  مــديــرا  التمرين  ح�رش 

اللبنانية  البحرية  الــقــوات  اأعــمــال  م�سرّي  اىل  بــالإ�ــســافــة 
�سباط  كبار  من  وعدد  بارودي  نزيه  البحري  الركن  العميد 

البحرين. الأركان  وال�سباط  القيادة 
واإنقاذ  اإطــفــاء،  ومتــريــن  بحرية  رمــايــات  التمرين  تخلل 
القوات  من  غطا�سن  قبل  من  مائي(  )مترين  املاء  يف  رجل 
يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  لقوات  التابعة  الأملانية  البحرية 

لبنان.
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ندوات تدريبية 
طبية و�سهادات 

للمتخرجني

تدريب اأ�ساتذة الرتبية البدنية 
لي�ساركوا يف التوعية

اإلعب بالكرة ل باللغم

ــة  ــاب ــب ــط ال يف  افـــتـــتـــحـــت 
تدريبية  نــدوات  الع�سكرية 
ــن  ــف ــوظ ــكــريــن وم ــس لــعــ�
ــــول مــوا�ــســيــع  مــدنــيــن ح
ــــودة املـــيـــاه  ــــج تــتــعــلــق ب
امليدان  يف  الوقائي  والطب 
واإدارة  البيئية  والــ�ــســحــة 
احلربية  العمليات  خمــاطــر 
ال�سحة  وقـــوة  ــابــات  والإ�ــس
واحلــمــايــة الــبــيــئــيــة، وذلــك 
ع�سكري  طبي  فريق  باإ�رشاف 

اأمريكي.
احللقات  هـــذه  خــتــام  ويف 
�سمن  تاأتي  التي  التدريبية 
�سل�سلة جمدولة وفق برنامج 
التدريب  جمــال  يف  التعاون 
اأقيم  الو�سطى،  القيادة  مع 
حفل تخريج يف نادي الرتباء 
الفيا�سية،  يف  املـــركـــزي 
ال�سهادات  ــه  خــالل وّزعــــت 
ــن قبل  عــلــى املــتــخــرجــن م
الع�سكرية  الطبابة  رئي�س 
العميد الركن موري�س �سليم 
ح�سور  يف  التدريب  وفريق 
الطبابة  اأركـــــان  الــ�ــســبــاط 
والأق�سام.  الأجهزة  وروؤ�ساء 
الركن  العميد  األــقــى  وقـــد 
فيها  �ــســكــر  كــلــمــة  �ــســلــيــم 
الفريق الطبي على »جهوده 
اللبناين  اجلــيــ�ــس  ـــم  دع يف 
داعياً  الع�سكرية«،  والطبابة 
»الإ�ستمرار  اىل  املتخرجن 
من  املــــزيــــد  حتــ�ــســيــل  يف 
الطبية  العلمية  ــارف  ــع امل
وتطوير مهاراتهم كلما كان 
بعدها،  لــهــم«.  متاحاً  ذلــك 
اأع�ساء  الطبابة  رئي�س  �سّلم 

الفريق دروعاً تذكارية.

املتعلقة  لــالأعــمــال  اللبناين  املــركــز  ي�ستمر 
بالألغام تنفيذ حمالت توعية من خماطر الألغام 
املنفجرة،  غري  والذخائر  العنقودية  والقنابل 
بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتوعية من خماطر 
واحلملة  كافة.  اللبنانية  املناطق  يف  الألــغــام 
ــدين  امل املــجــتــمــع  ــح  ــرشائ � خمــتــلــف  ت�ستهدف 

وتت�سمن اأن�سطة تنموية وريا�سية متنوعة.
يف هذا ال�سياق، �سارك املركز املذكور بدورة 
»اإلعب  بعنوان  الأردن  يف  القدم  لكرة  رباعية 
بتنظيم  وذلك  باللغم«  اللعب  من  بدلً  بالكرة 
اإزالة  مكتب   - الأمريكية  اخلارجية  وزارة  ودعم 
اأ�ساتذة  من  املركز  وفــد  تاألف  وقــد  الأ�سلحة. 
من  واخلا�سة،  الر�سمية  املدار�س  من  وتالمذة 
املناطق  �سكان  ومــن  الألــغــام  �سحايا  اأقـــارب 
امللوثة بالألغام، بالإ�سافة اىل وفود من الأردن 

والعراق وفل�سطن.
ــــدويل لــكــرة القدم  ال ــــرشف الإحتـــــاد  اأ� وقـــد 
حيث  الرباعية،  الـــدورة  اأعــمــال  على   )FIFA(
هور�ست  وال�سيد  ملو�س  باحل�سن  الدكتور  قام 
ل�سوؤون  كرايت، ب�سفتهما م�ست�سارين تقنين 
عدة  باإلقاء  املذكور،  الإحتــاد  لدى  القدم  كرة 
بفكرة  ــــاد  الإحت اإهــتــمــام  تت�سمن  ــرشات  ــا� حم
الواعدين  »فئة  �سمن  القدم  كرة  لعبة  اإطــالق 
والأ�ساليب  �سنة«   12  -  8  Grassroots

املعتمدة من قبلهم لتدريب هذه الفئة.
متكامالً  م�رشوعاً  اللبناين  الوفد  ناق�س  كذلك، 
القدم  لــكــرة  ـــدويل  ال الإحتــــاد  م�ست�ساري  مــع 
لأ�ساتذة  تدريبية  دورات  اإطالق  حول   )FIFA(
الريا�سة البدنية يف املدار�س الر�سمية واخلا�سة 
الواعدين  »فــئــة  ــب  ــدري ت بــرنــامــج  جمـــايل  يف 
وبرامج  �سنة«   12  -  8  Grassroots
ذلك  يلي  اأن  على  الألغام،  خماطر  من  التوعية 
واخلا�سة  الر�سمية  املدار�س  يف  اللعبة  اإطــالق 
خـــالل الــعــام الــدرا�ــســي املــتــزامــن مــع حمالت 

التوعية.
وقد اأبدى م�ست�سارا الإحتاد اإعجابهما بامل�رشوع 
لالإحتاد  اإحالته  عند  ملناق�سته  وا�ستعدادهما 

ب�سورة ر�سمية.
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احتفل يف مركز تدريب وتعزيز اأمن املطار بتخريج دفعة من الع�سكرين 
الذين تابعوا دورة تدريبية حول »تفكيك العبوات« باإ�رشاف فريق تدريب 

فرن�سي.
وح�رشه  بــارود  زياد  الأ�ستاذ  والبلديات  الداخلية  وزير  الإحتفال  رعى 
الفرن�سي  ال�سفري  ريفي،  اأ�رشف  اللواء  الداخلي  الأمن  لقوى  العام  املدير 

اأحمد  الــركــن  العميد  بييتون،  دوين 
املقداد قائد منطقة بريوت ممثالً قائد 
اجلي�س العماد جان قهوجي وممثلون عن كافة الأجهزة الأمنية وقائد جهاز 

اأمن املطار العميد الركن وفيق �سقري.
لبنان  الأمنية بن  العالقات  نّوهت بتطور  واألقيت خالل احلفل كلمات 
وفرن�سا وخ�سو�ساً مع اجلي�س وقوى الأمن الداخلي، ثم وزعت �سهادات 

ر�سمية وميداليات للناجحن.

اأ�سعد  العميد  التوجيه  مدير  م�ساعد  تراأ�س 
اإحتفال تخريج الدفعة الأوىل لدورة �سابط التوجيه للعام احلايل،  خمول 
والأركــان، يف ح�سور  للقيادة  اأقيم يف مق�سف كلية فوؤاد �سهاب  والذي 
املدربن  وال�سباط  �سليمان  احلــاج  علي  الركن  العميد  الكلية  قائد 

ال�سباط  قطع  وقـــادة  املــدنــيــن  ــن  ــدرب وامل
املتخرجن.

تخلل احلفل توزيع ال�سهادات على ال�سباط املتخرجن، ثم األقى م�ساعد 
مدير التوجيه كلمة من وحي املنا�سبة.

تخريج وحدة تفكيك العبوات يف مركز تدريب وتعزيز اأمن املطار

وفد من 
املفو�سية 
الفرن�سية يف 
مركز البحوث 
والدرا�سات 
الإ�سرتاتيجية

فافييه  اأنــيــيــ�ــس  الــ�ــســيــدة  زارت 
لل�سوؤون  الفرن�سية  املفو�سية  مــن 
تتبع  والــتــي   )DAS( الإ�سرتاتيجية 
مركز  الفرن�سي،  الدفاع  لوزير  مبا�رشة 
الإ�سرتاتيجية،  والــدرا�ــســات  البحوث 
الركن  العميد  املركز  مدير  والتقت 
مــيــ�ــســال املـــري يف حــ�ــســور عـــدد من 

ال�سباط.

تخريج دورة �سابط توجيه
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ملنا�سبة ترقية �سباط يف مديرية التوجيه اىل 
الركن  العميد  التوجيه  مدير  اأقــام  اأعلى،  رتبة 

تقليد  حفل  مكتبه،  يف  �سليمان،  حــاج  �سالح 
ووّجه  اجلديدة.  الرتب  بهم  املحتفى  ال�سباط 

كلمة هناأ فيها ال�سباط بالرتبة اجلديدة متمنياً 
لهم التوفيق.

تكرمي �سباط 
مرتقني 

يف مديرية 
التوجيه

تعاون البحريتني اللبنانية والدولية يف جامعة اللويزة

تطويع تلمذة �سباط ل�سالح قوى اجلي�ش

يف  التوجيه  ق�سم  رئي�س  األقى  والثقايف،  التوجيهي  الن�ساط  اإطــار  يف 
جامعة  يف  حما�رشة  غريب  جوزيف  البحري  الركن  العقيد  البحرية  القوات 
اللويزة تناول فيها مهمات القوات البحرية اللبنانية والتعاون مع القوى 
البحرية التابعة لقوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان. كما عر�س املقدم 
العاملة  البحرية  القوى  مهمات  براند  كاي  املذكورة  القوات  من  البحري 
اللبنانية  البحرية  املوؤقتة ودورها يف معاونة  املتحدة  الأمم  �سمن قوات 

يف خمتلف املجالت.
وقد  اجلامعة.  يف  الفورية  الرتجمة  وطالب  اأ�ساتذة  املحا�رشتن،  ح�رش 

طرحت عدة اأ�سئلة اأجاب عليها املحا�رشان.

 - الوطني  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
قيادة اجلي�س، عن احلاجة اىل تطويع 
اجلي�س  ل�سالح  �ــســبــاط  ــذة  ــالم ت
)قوى: بر - جو - بحر(، واملديرية 
العامة لقوى الأمن الداخلي )قوى: 
العامة  واملديرية  بحر(   - بر - جو 

الــدولــة، ومــديــريــة اجلمارك  لأمـــن 
ــة، بــطــريــقــة املــــبــــاراة، من  ــام ــع ال
والع�سكرين  املـــدنـــيـــن  بـــن 
املمّددة  واملجّندين  )املتطوعن 
الذكور  وال�سابقن(،  خدماتهم 
فقط، حملة �سهادة الثانوية العامة 

اأو ما يعادلها ر�سمياً، على اأن يكون 
معدل العالمات فيها 20/12 وما 

فوق.
اأن  الــتــطــّوع،  يف  الــراغــبــن  على 
اىل  �سخ�سياً  بطلباتهم  يتقّدموا 
املــدر�ــســة احلــربــيــة خـــالل اأوقـــات 
تاريخ  من  اعتباراً  الر�سمي،  الدوام 

2010/7/12 �سمناً.
ال�رشوط  باقي  على  الإطـــالع  يتم 
وامل�ستندات املطلوبة، يف قيادات 
والثكنات  واملـــواقـــع  ــاطــق  املــن
الع�سكرية، وعلى موقع اجلي�س على 

�سبكة الإنرتنت، على العنوان: 
www.lebarmy.gov.lb
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النقيب  ل�ست�سهاد  الثالثة  الذكرى  يف 
املغوار ال�سهيد مارون الليطاين يف معركة 
قدا�ساً  ال�سهيد  عائلة  اأقامت  البارد،  نهر 
دير   - يو�سف  مار  كني�سة  يف  نف�سه  لراحة 

الأحمر.
ــن �سامل  ــرك ال الــعــمــيــد  الــقــدا�ــس  حــ�ــرش 
العماد  ممثالً  املــغــاويــر  فــوج  قائد  روكــز 
الفوج  من  �سباط  جانب  اىل  اجلي�س،  قائد 
وح�سد  الر�سمية  ال�سخ�سيات  مــن  وجمع 
البلدة،  ــاء  ــن واأب والأ�ــســدقــاء  الأقــــارب  مــن 

النهار  الإجتماع يف مثل هذا  اعتادوا  الذين 
ل�ستذكار ال�سهيد وال�سالة لراحة نف�سه.

املدافن  اىل  اجلميع  توّجه  القدا�س  بعد 
ّيد  �سمُ مدفن  اىل  ال�سهيد  رفات  نمُقل  حيث 
العميد  و�سع  كما  لــه.  تكرمياً  اإ�سمه  على 
�سمعان  املــطــران  بح�سور  روكـــز  الــركــن 
الأحمر،  بعلبك - دير  اأبر�سية  راعي  عطااهلل 
ثم  اجلديد.  املدفن  على  الزهر  من  اإكليالً 
�سالون  يف  الــغــداء  لتناول  اجلميع  انتقل 

الكني�سة.

مبنا�سبة يوم الطفولة، وبدعوة من »اجلمعية اللبنانية لإ�سعاد الطفولة« يف 
عكار، اأقيم يف �ساحة العبدة، حفل تكرميي لأبناء �سهداء اجلي�س اللبناين الذين 

�سقطوا خالل مواجهتهم الإرهاب يف خميم نهر البارد.
ح�رش احلفل العميد �سامي موزايا قائد موقع عندقت ممثالً قائد اجلي�س العماد 
جان قهوجي، رئي�سة اجلمعية املذكورة الدكتورة نزيها �سعيد اليو�سف، ملكة 
جمال لبنان ال�سابقة الآن�سة مارتن اندراو�س، مدير عام »عكار بر�س« الإعالمي 
منذر املرعبي. وقد تخلل احلفل و�سع اإكليل من الزهر على الن�سب التذكاري 
ل�سهداء اجلي�س يف ال�ساحة املذكورة، وغر�س �سجرة يف حديقة بلدة املنيارة، 
بالإ�سافة اىل جولة على عدد من املدار�س ومهرجان اإحتفايل يف مدر�سة عكار 
الدولية يف �سهر ن�سار، اىل حفل غداء اأقيم على �رشف احل�سور واأبناء ال�سهداء 

يف مطعم ال�سياد يف بلدة بينو.

الذكرى الثالثة ل�ست�سهاد النقيب املغوار مارون الليطاين

ئها
هدا

 �س
ناء
باأب
ل 
تف
حت
ر 
عكا

متفجرات 
تالفة يف 
الوزاين

جاء  التوجيه بياناً  اأ�سدرت قيادة اجلي�س - مديرية 
فيه:

�سمن  العاملة  الإ�سبانية،  الــوحــدة  من  قــوة  عــرثت 
الوزاين - حا�سبيا على  الأمم املتحدة يف حملة  قوات 

يف  مدفونة  كانت  املتفجرات  من  كلغ   300 حــواىل 
الأعمال  ما قبل  اىل  تالفة وتعود  اأنها  وتبّن  الأر�س، 
العدائية يف متوز 2006، ومل تكن جمّهزة اأو مربوطة 

ب�سواعق، وقد مّت ت�سليمها اىل اجلي�س.
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العريف  عائلة  اأقــامــت 
وملنا�سبة  الــنــجــار،  روين 

ــة  ــث ــال ــث الــــذكــــرى الـــ�ـــســـنـــويـــة ال
اأزيحت خالله  احتفالً  ل�ست�سهاده، 
ال�ستارة عن لوحة تذكارية �سّيدت 
املعلقة   - زحــلــة  بلدية  قبل  مــن 
اجلي�س  �ــســهــداء  لــذكــرى  تخليداً 

اللبناين.
قائد  بــرعــايــة  ـــان  ك الإحـــتـــفـــال 
ممثالً  قهوجي  جان  العماد  اجلي�س 
بالعقيد م�سطفى زين الدين، وقد 
و�سخ�سيات  البلدية  رئي�س  ح�رشه 
�سيا�سية واجتماعية واأهل ال�سهيد 

ورفاقه وح�سد من اأبناء البلدة.
اأقيم  الذي  الإلهي  القدا�س  بعد 
ال�سهيد يف كني�سة  نف�س  راحة  عن 
اىل  احل�سور  انتقل  اليا�س،  مــار 
املعلقة،  حـــي  يف  ــه  ــزل مــن قــــرب 

اللوحة  عن  ال�ستارة  اأزيحت  حيث 
قائد  ممثل  وو�ــســع  الــتــذكــاريــة، 
اجلي�س اإكليالً من الزهر اأمامها ثم 
عزفت مفرزة من مو�سيقى اجلي�س 
الن�سيد  فــالزمــة  املــوتــى  معزوفة 
الوطني. واألقى ممثل قائد اجلي�س 

كلمة القيادة ومما جاء فيها:
حتية اىل اأرواح ال�سهداء الرا�سية 
املر�سية يف جوار اهلل، حيث �سم�س 
وينابيع  تغيب،  ل  الــتــي  ال�سالم 

احلياة الأبدية التي ل تن�سب.
الوفية،  املدينة  هــذه  اىل  حتية 
اخل�سوبة  عــر�ــس  عــلــى  املــرتبــعــة 
اأهلها  واىل  واجلـــمـــال،  والألــــــق 
ب�سموخهم  حاكوا  الذين  الطيبن 
انب�ساط  وبتوا�سعهم  اجلبال،  �سّم 

�سنابل القمح مع الريح يف ال�سهل 
والأ�سالة  اخلــري  بــ�ــرشوح  الــعــامــر 

والإباء.
ال�سهيد  العريف  عائلة  اىل  حتية 
عائالت  كــل  واىل  الــنــجــار  روين 
�سهداء اجلي�س، هوؤلء الذين وّدعوا 
قانعن  قلوبهم،  اىل  النا�س  اأعــّز 
الوطن  �سبيل  يف  اأنــــه  مــوؤمــنــن 
وتهون  والأرواح،  املهج  ترخ�س 

اأغلى الت�سحيات.
لي�س غريباً اأن تبادروا اىل تكرمي 
روين  الــعــريــف  الــبــطــل  �سهيدنا 
النجار اإبن زحلة احلبيب، الذي بذل 
حياته قرباناً على مذبح الوطن يف 
واي�ساً  املجرم،  ــاب  الإره مواجهة 
تكرمي جميع �سهداء اجلي�س الذين 

�سقطوا على امتداد م�سرية ال�رشف 
ما  باأ�سمى  ــاء،  ــوف وال والت�سحية 
عميقة  م�ساعر  من  التكرمي  يحمله 

ومعاٍن نبيلة... 
اإن مبادرتكم الكرمية هذه باإقامة 
لوحة تذكارية ل�سهداء اجلي�س، هي 
تاأكيد على ر�سوخ ولئكم الوطني، 
ــس الــتــي تعترب  ــالأر� ــم ب ــّذرك وجت
الأهم  والعن�رش  الأ�سا�سي  الركن 
يف مقومات وجود الوطن، كما هي 
ووفاء  اجلي�س،  مع  ت�سامن  فعل 
رغبة  ودلــيــل  الأبـــــرار،  ل�سهدائه 
هوؤلء  ذكرى  تبقى  اأن  يف  �سادقة 
القلب والعقل  ال�سهداء، خالدة يف 
ت�ستنري  �سعلة  وماآثرهم  ــروح،  وال

بها الأجيال جيالً بعد جيل...

مطار  يف  جــرى  مهيب،  ر�سمي  وداع  و�ــســط 
الرقيب  جثمان  نقل  الـــدويل  احلــريــري  رفيق 
الفرن�سية  الوحدة  من  غّيوم  ريت�سارد  ال�سهيد 
يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  �سمن  العاملة 
 2010/6/5 بتاريخ  ا�ست�سهد  والــذي  لبنان، 

خالل تنفيذ مهمة يف حملة الطبالة يف بلدة ديركيفا، حيث تعر�ست الآلية 
الع�سكرية التي كان يف داخلها حلادث تدهور.

�سارك يف مرا�سم التكرمي �سباط من قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان 
اجلي�س  قائد  ممثالً  ع�سكري  ووفد  اإطارها  يف  العاملة  الفرن�سية  والوحدة 

العماد جان قهوجي. وخالل املرا�سم التكرميية 
قائد  العماد  تنويه  الع�سكري  الوفد  رئي�س  تال 
اإكليلن  اجلي�س بت�سحيات ال�سهيد، كما و�سع 
الأ�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزير  باإ�سم  الزهر  من 
قّلده  ثــم  اجلي�س،  قائد  والعماد  املــر  اليا�س 

اأو�سمة احلرب واجلرحى والتقدير الع�سكري من الدرجة الربونزية.
ويف وقت لحق، وردت من قيادة قوات الأمم املتحدة املوؤقتة اىل جهاز 
الإرتباط بن قيادة اجلي�س والقوات املذكورة، بطاقة �سكر على املوا�ساة 

وّجهتها عائلة الرقيب الفرن�سي ال�سهيد اىل ال�سلطات اللبنانية.

لوحة تذكارية 
ل�سهداء اجلي�ش 

يف زحلة

ريت�سارد غّيوم غادر 
لبنان �سهيدًا







متوز 2010
62

اجلي�ش - العدد رقم 301

اإعداد: روجينا خليل

يدًا بيد

متوز

عطاء
بطاقة »عطاء بلوم 

فحامل  اجلواب،  تخت�رش  كارد«  ما�سرت 
تلقائياً  تــربع  قد  يكون  �رشائها  ومبجرد  البطاقة  هــذه 

يتربع  وهو  املنفجرة،  غري  والذخائر  الألغام  نزع  عمليات  متويل  ل�سالح 
باملزيد كلما ا�ستعمل البطاقة.

ن�سبة  وحّققت  املواطنن  من  كبرياً  جتاوباً  لقيت  البطاقة  اأن  امللفت 
م�سوؤولياته  املدين يف حتّمل  املجتمع  رغبة  يوؤكد  ما  الإقبال،  من  مرتفعة 

الوطنية.
كيف ولدت فكرة هذه البطاقة التي هي ثمرة تعاون بن قيادة اجلي�س 

وبنك لبنان واملهجر؟
مدير املركز اللبناين لالأعمال املتعلقة بالألغام العميد 
م�سادر  اأن  خ�سو�ساً  الفكرة  لــه  خطرت  فهمي  حممد 
التمويل املتاحة مل تعد كافية ملعاجلة م�سكلة الألغام يف 
لبنان ول بد من العمل على اإيجاد دعم اأكرب للجهود املبذولة 
 Master Cardالـ فكرة  ولدت  هنا،  من  ال�سبيل.  هذا  يف 
الثانية  اخلطوة  فكانت  اجلي�س.  قيادة  مبوافقة  حظيت  التي 
 )Blom Bank( واملهجر  لبنان  بنك  مع  التعاون  مّت  حيث 
وكانت  الأزهــري،  �سعد  الأ�ستاذ  ــه  اإدارت جمل�س  رئي�س  ب�سخ�س 
الأوىل  وهي  عطاء«   Blom MasterCard »بطاقة  النتيجة 

من نوعها يف ال�رشق الأو�سط وامل�رشق العربي.

اأوجه الإ�ستعمال
والـ  Gold Master Cardالـ هما  بحلتن  البطاقة  هذه  تتوافر 
بطاقة  امتالك  منافع  بن  ما  وجتمع   ،Titanium Master Card
لالأعمال  اللبناين  للمركز  الترّبع  واإمكان  للتق�سيط   Master Card
املــتــعــلــقــة بـــالألـــغـــام، 
اجلي�س  لقيادة  التابع 
حامل  يــتــرّبع  الــلــبــنــاين. 
ح�سوله  مبجرد  البطاقة 
عليها اإذ يحت�سم جزء من 
ل�سالح  ويحّول  �سعرها 

»عطاء« يف مواجهة خطر الألغام والذخائر غري املنفجرة

كل مواطن �رضيك يف امل�سوؤولية
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املركز، ويف كل عملية �رشائية يقوم بها من خالل البطاقة، بالإ�سافة اىل 
ال�سحوبات من خالل ال�رشّاف الآيل.

حلاملها  للتق�سيط  عطاء«   Blom Master Card »بطاقة  توؤمن 
وعاملياً  حملياً  ا�ستعمالها  ميكن  املــتــجــّدد.  �سقفها  خــالل  مــن  مــرونــة 
من  النقدية  ولل�سحوبات  تاجر  مليون   29.9 من  اأكرث  لدى  للم�سرتيات 
اأكرث من مليون ون�سف �رشّاف اآيل )ATM(. وتخّول هذه البطاقة حامليها 
حول  كانوا  اأينما  بطاقتهم  ا�ستعملوا  كلما  ذهبية  نقاط  على  احل�سول 
ومتنح  كما  جمانية.  �سفر  ورحالت  بهدايا  النقاط  هذه  وا�ستبدال  العامل، 
من  جمموعة  وك�سب  بلوم  هدايا  برنامج  اىل  النت�ساب  حاملها  البطاقة 

الهدايا القّيمة عند ال�رشاء لدى التجار امل�ساركن خالل مدة 6 اأ�سهر.
على  توؤمن  جمانية،   Info Santé بطاقة  عطاء  بطاقة  تقّدم  كذلك، 
مدار ال�ساعة خدمة اإ�ست�سارات طبية على الهاتف من قبل اأطباء حمرتفن. 
كما ينفرد حاملو بطاقة Titanium Master Card عطاء، ببطاقة 
IAPA املميزة والتي متنح حاملها ح�سومات يف اأكرث من 19.000 فندق 

ومكتب لتاأجري ال�سيارات يف جميع اأنحاء العامل.
يتمّتع  عطاء،   Blom Master Card بطاقة  خــالل  من  بالتايل، 
الفرد مبرونة الدفع، كما واأنه ي�ساهم باإعطاء راحة البال للبنان من خالل 

دعم ق�سية وطنية واإن�سانية وهي ق�سية نزع الألغام. 
احلملة:  لهذه  واملهجر  لبنان  بنك  �سعار  ياأتي  هنا  من 

اإ�رشف، وما ت�رشف نظر عن خطر الألغام يف لبنان.
التي  املــبــادرة  هــذه  اإن  فهمي  حممد  العميد  يقول 
م�سكلة  بحّل  تقوم  لن  واملهجر  لبنان  بنك  اأطلقها 
زيادة  يف  اي�ساً  �ست�ساهم  بل  فح�سب،  مادياً  الألغام 
اللبناين،  املجتمع  لــدى  امل�سوؤولية  وروح  التوعية 
وتربهن للمتربعن الأجانب اإن القطاع اخلا�س اللبناين 
اأ�سا�سياً يف حملة تنظيف لبنان من  حا�رش ويوؤدي دوراً 
ع�سكرياً  لبناين،  كل  م�سوؤولية  فاإن  وبالتايل،  الألغام. 
الألغام  م�سكلة  مبعاجلة  امل�ساهمة  مدنياً،  اأم  كــان 

والقنابل العنقودية والذخائر غري املنفجرة يف لبنان.
بالتجزئة  ال�سريفة  ومدير  واملهجر  لبنان  لبنك  العام  املدير  نائب  اأما 
تاريخية  نقلة  متثل  البطاقة  هــذه  اإن  فيقول  عرقتنجي  اليا�س  ال�سيد 
بالن�سبة اىل م�رشفنا، بحيث تزيد اىل اأولوياتنا التقليدية، والتي تقت�سي 
دعم  هي  جديدة  اأولوية  م�سافة،  قيمة  مع  ممتازة  خدمات  عمالئنا  منح 
املجتمع  يف  الوعي  لن�رش  و�سيلة  البطاقة  هذه  وت�سّكل  كما  نبيلة.  ق�سية 

اللبناين عن اأهمية ق�سية الألغام.

اأهداف هذا امل�رضوع
اللبنانية،  ــي  الأرا�ــس يف  مــزروعــاً  لغماً   425.000 يــقــارب  مــا  هناك 
بالإ�سافة اىل مئات الآلف من القنابل العنقودية والذخائر غري املنفجرة 
على  كبرياً  خطراً  وت�سّكل  لبنان،  على  الإ�رشائيلي  العدوان  خّلفها  والتي 
والقنابل  الألغام  اإزالــة  عن  امل�سوؤول  هو  اللبناين  واجلي�س  املواطنن. 
العنقودية والذخائر غري املنفجرة. وقد �سقط اعتباراً من 2006/8/14 

ولغاية 2010/6/1 حواىل 44 �سهيداً من جراء انفجار الألغام والقنابل 
العنقودية والذخائر غري املنفجرة من بينهم 8 عنا�رش من اجلي�س اللبناين، 

ناهيك عن 338 اإ�سابة من بينها 18 من اجلي�س اللبناين.
م�سكلة  معاجلة  يف  عطاء   Blom Master Card بطاقة  �ست�ساهم 
الألغام، من خالل اإ�سرتاك املدنين والع�سكرين على حّد �سواء يف متويل 
ما  يت�سّمن  والذي  لبنان  يف  بالألغام  املتعلقة  لالأعمال  الوطني  الربنامج 

ياأتي:
العنقودية  والقنابل  الألغام  حلقول  التقني  امل�سح  اأعمال  تنفيذ   •

والذخائر غري املنفجرة.
بالألغام  املتعلقة  لــالأعــمــال  املعلومات  اإدارة  نــظــام  ت�سغيل   •

.)IMSMA(
املنفجرة  غري  والذخائر  العنقودية  والقنابل  الألغام  واإزالة  •التنقيب 
وذلك  الألغام(  ك�سف  وكالب  وامليكانيكية  )اليدوية  الثالثة  بالو�سائل 

وفق املعايري الدولية.
املناطق  يف  الألغام  خماطر  من  والتحذير  التوعية  حمالت  اإطالق   •
العمرية كافة،  الإجتماعية والفئات  ال�رشائح  اللبنانية كافة، والتي ت�سمل 

ل �سيما تالمذة املدار�س واملزارعن والرعاة.

والإجتماعية  ال�سحية  املجالت  مبختلف  الألغام  �سحايا  م�ساعدة   •
متابعة  خــالل  مــن  باملجتمع  دجمــهــم  لإعــــادة  تاأهيلهم  على  والــعــمــل 
اأو�ساعهم ال�سحية بعد الإ�سابة، وتاأمن املواد احلركية لهم، اإ�سافة اىل 
متابعة دورات تدريبية وتاأمن منح مدر�سية وقرو�س للم�ساريع ال�سغرية 

لل�سحايا، والعمل على تاأمن الدعم النف�سي والإجتماعي لهم.

كيف نح�سل على بطاقة Blom Master Card عطاء؟
لطلب بطاقة Blom Master Card عطاء، ميكننا زيارة اأي فرع من 
فروع بنك لبنان واملهجر �س. م. ل. واحل�سول على املعلومات من خالل 
اأو الإت�سال مبركز خدمة الزبائن اخلا�س ببنك لبنان واملهجر  املوظفن 
�س. م. ل. على الرقم 01/753000 اأو حتى التقدم عرب خدمة ال�سريفة 
عرب الإنرتنت )eBlom( اأو زيارة املوقع الإلكرتوين اخلا�س ببنك لبنان 

.www.blomretail.com .واملهجر �س. م. ل
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عر�ش خا�ش 
للع�سكريني

بطاقة  الــيــوم  اأطــلــب 
 Blom Master
Card »عطاء« واح�سل 
فروع  ــن   م جمــانــاً  عليها 

بنك لبنان واملهجر.
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احل�سور
في�سل  اأبو  غ�سان  الركن  العميد  احلفل  ح�رش 
ممثالً قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، الأ�ستاذ 
اجلي�س  اأ�ــســدقــاء  »جلنة  ممثالً  الــراعــي  فريد 
عازار،  اأنطوان  العميد  اأ�سرتاليا،  يف  اللبناين« 
اأبناء  ن�ساطات  ــم  ودع تن�سيق  »جلنة  رئي�سة 
�سهداء اجلي�س اللبناين« ال�سيدة جوانا قهوجي 
ال�رش  اأمينة  منري،  جوي�س  الرئي�سة  نائبة  مدلج، 
مدلج،  اأجن  ميكيل  ال�سندوق  اأمن  مفلح،  نينا 
عبداهلل،  �سامية  الــ�ــســيــدات:  اللجنة  واأعــ�ــســاء 
قلوط،  وبا�سمة  مر�ساد  مينى  �سلوم،  با�سكال 
وال�سيد مي�سال الدويهي وعقيلته، وح�سد كبري 

من عائالت �سهداء اجلي�س.

ترحيب وكلمات
عــّرفــت احلــفــل الآنــ�ــســة جــويــ�ــس مــنــري وبعد 
ال�سيدة رئي�سة  األقت  اللبناين،  الوطني  الن�سيد 
اللجنة كلمة رّحبت فيها باحل�سور وقالت: »لقد 
الأول  ت�رشين  يف  ر�سمياً  اجلمعية  هذه  انطلقت 
عائالت  مــع  لعملنا  الفعلية  والــبــدايــة   2009
 2010 الثاين  كانون  يف  كانت  اجلي�س  �سهداء 
وعدنا  وقد  النادي  هذا  يف  هنا  اجتمعنا  عندما 

ال�سهداء  ذوي  جانب  اىل  �سنقف  اأنــنــا  يومها 
لأقول  بفخر  اأقف  واليوم  الطلبات،  كل  ونلبي 
تعّددت  ــد  وق وعــدنــا،  على  زلــنــا  مــا  اإنــنــا  لكم 
فعلى  واملغرتب.  املقيم  الوطن  يف  ن�ساطاتنا 
مع  بالإ�سرتاك  ن�ساطاً  نّظمنا  املحلي  ال�سعيد 
الدويل  النطاق  وعلى  ن�سار«،  جاين  »موؤ�س�سة 
نّظمنا رحلة اىل اأ�سرتاليا وجمعنا التربعات التي 
�ستوّزع اليوم، وذلك بالتعاون مع جلنة اأ�سدقاء 
اأ�سرتاليا ومع دير مار �رشبل  اجلي�س اللبناين يف 

يف �سيدين.
»اأن  مدلج  قهوجي  جوانا  ال�سيدة  �رشحت  ثم 
اجلمعية مدنية ول تتبع لقيادة اجلي�س ولكنها 
م�ساعدة  وغايتها  ظّلها،  ويف  القيادة  مع  تعمل 
اأبناء �سهداء اجلي�س كافة من عمر 18 �سنة وما 
الذين  املتطوعن  من  اللجنة  واأع�ساء  دون، 
الأهداف وخ�سو�ساً  يعملون بجهد لتحقيق كل 
التي  والت�سحيات  اجلي�س  ب�سهداء  التذكري 
قّدمتها عائالتهم، فال�سهداء ما زالوا يف قلوبنا 
كل  املجال  هذا  يف  ون�سكر  مماتهم،  بعد  حتى 

امل�ساهمن والداعمن لنا ول�ستمرارنا«.
كلمة  �سلوم  با�سكال  ال�سيدة  األقت  بعدها، 
قامت  التي  الن�ساطات  تفا�سيل  فيها  عر�ست 

نّظمت »جلنة تن�سيق ودعم ن�ساطات 
اأبناء �سهداء اجلي�ش اللبناين« 
وبرعاية العماد قائد اجلي�ش حفل 
غداء لعائلت الع�سكريني ال�سهداء 
من كل  املحافظات واملناطق يف 
نادي الرتباء املركزي يف الفيا�سية، 
تخّلله تقدمي التربعات التي 
جمعت خلل احتفال 6 اأيار »ذكرى 
ورجاء«، يف اأ�سرتاليا.

 الراعي: 
الأيادي 
البي�ساء تر�سم 
حلقة حمبي 
اخلري والعطاء

غداء لعائالت ال�سهداء 
تخّلله تقدمي تربعات 
اللبنانين
يف اأ�سرتاليا
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ال�سهداء  اللجنة، والتي عاد ريعها لزوجات  بها 
 446 حــواىل  منها  اليوم  وي�ستفيد  واأبنائهم، 
الــ�ــســهــداء و193 والــــدة من  اأبــنــاء  مــن  ولــــداً 
زوجاتهم. وقد رافق كلمتها عر�س م�سّور لأبرز 

املحطات التي مّرت بها اللجنة.

ج�سور اىل اأر�ش الوطن
الذي  الراعي  فريد  لالأ�ستاذ  الكلمة  كانت  ثم 
عرّب عن �سعور اأبناء اجلالية اللبنانية يف اأ�سرتاليا 
وقال: »اأعتّز اليوم يف وقفتي اىل جانبكم يف هذه 
البي�ساء  فالأيادي  والإن�سانية،  الوطنية  الواحة 
ــاويــن  ــن ــع ــر ال ــّط ــس ــ� ت
العقول  جتمع  الــتــي 
والـــقـــلـــوب وتــر�ــســم 
اليها  ينتمي  حلقة 
والعطاء.  اخلري  حمبو 
ق�سى  كمغرتب  اإنني 
مــعــظــم عــمــره خـــارج 
الوطن وبقَيْت معظم 
اأحـــالمـــه مـــزروعـــة يف 
اأجدين  اأجــداده،  اأر�س 
اأرى  عــنــدمــا  اأعــــتــــّز 
ودعم  تن�سيق  »جلنة 
ن�ساطات اأبناء �سهداء 
ــنــاين«  ــب ــس الــل ــ� ــي اجل
تبني ج�سوراً يف اجتاه 
ــــــــــرتاب بــعــدمــا  الإغ
مداميكها  رفـــعـــت 
على  وعــالــيــة  متينة 
الـــوطـــن، كما  ــــس  اأر�
ـــــز مبــنــاقــبــيــة  اأعـــــت
الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
العماد  راأ�سها  وعلى 
ال�ساهر  قهوجي  جان 
وعلى  موؤ�س�سته  على 
راحــــــة الــلــبــنــانــيــن 
وكم  وطماأنينتهم. 

زارتها  عندما  اأ�سرتاليا  يف  بــالإعــتــزاز  �سعرنا 
اللجنة ممثلة برئي�ستها والأع�ساء، وكم اأيقظت 
واأ�سالة  بالوفاء  م�ساعفاً  �سعوراً  قلوبنا  يف 
اآباءهم  فقدوا  اأطفال  اىل  والإلتفات  الإنتماء 

لنبقى معاً يف الإقامة والإغرتاب«.
احلبيب  الوطن  لهذا  »نتمنى  الراعي:  وختم 
اإميان  فعل  ال�سهداء  دمــاء  ولتكن  اخلــري،  كل 
جديد وعهداً جديداً لنوا�سل ال�سري، ونعاهدكم 
مبا  ت�ستمروا  لكي  جانبكم  اىل  دومــاً  بالوقوف 
توؤمنون ونوؤمن به، لأن خمرية ال�سهادة هي التي 
ت�سقي �ستول الإخال�س يف اأر�سنا، ولأن مدر�سة 
الذي  الهيكل  هي  والــوفــاء  والت�سحية  ال�رشف 
نذرنا عطاءاتنا ملوؤازرته كي يبقى لبنان عزيزاً 

�ساخماً حراً«.

نخب ال�سهادة والعطاء
بعدها، رفع ممثل قائد اجلي�س العميد الركن 
الذين  �سهدائنا  »اأرواح  عن  نخباً  في�سل  اأبــو 
املوؤ�س�سة  ا�ــســتــمــرت  ت�سحياتهم  وبف�سل 
ال�سهداء  عائالت  ونخب  زالــت،  وما  الع�سكرية 
اىل  والــذيــن نقف  الأكـــرب  الــوجــع  الــذيــن حملوا 
تن�سيق  جمعية  ونخب  وقــت،  كــل  يف  جانبهم 
ونخب  اجلي�س  �سهداء  اأبــنــاء  ن�ساطات  ــم  ودع
لهذه  العون  يد  ميــّدون  والذين  املتعاطفن 
املوؤ�س�سة �سواء يف لبنان املقيم اأو يف الإغرتاب 

وناأمل الإ�ستمرار لكم جميعاً«.
عائالت  جميع  على  التربعات  وّزعــت  وختاماً، 
اجلي�س،  قائد  ممثل  قبل  من  اجلي�س  �سهداء 
وال�سيد  الــراعــي  ال�سيد  الــدويــهــي،  ال�سيدة 
الرتباء  نــادي  منري  الآن�سة  و�سكرت  الدويهي. 

املركزي على ا�ست�سافته الكرمية.
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احت�سد ع�رضات الألوف من اللبنانيني 
يف وداع العلمة املرجع ال�سيد حممد 
ح�سني ف�سل اهلل، رجل الفكر والفقه 
والإجتهاد.  ويف م�سهد نادر ومهيب، 
العلمة  ت�سييع  اللبنانيون يف  �سّلى 
الكبري الذي كان رجل اجلراأة والإنفتاح 

والعقل النرّي والن�سال والتقوى.
ال�ساد�ش  يف  �سّيع  الكبري  الراحل 
من متوز و�سط حداد ر�سمي و�سعبي 
وحزن عام تخّطى حدود لبنان، متاماً 
كما تخّطت اأفكار العلمة واجتهاداته 
اأنحاء  اىل  ال��وط��ن  ح��دود  وفتاويه 

املعمورة.

النعي
غياب  اعــتــرب  الـــذي  اجلــمــهــوريــة  رئي�س 
اإنه  قــال  وطنية،  خ�سارة  اهلل  ف�سل  ال�سيد 
وكــان  واملنفتح  املــتــنــّور  بالعقل  متــّيــز 

وال�سعبي  الر�سمي  لبنان  نعى  واإذ  بها.  يقتدى  وفقهية  علمية  مرجعية 
املرجعيات  نعته  وامل�سلمون،  والــعــرب  لبنان  يفتقده  ــذي  ال العالمة 

ال�سيعية والإ�سالمية، وجاء يف بيان النعي الذي اأ�سدره مكتبه:
قلوب  يف  ــاً  زارع الكبري  هذا  رحل  اليه،  فيه  نكون  ما  اأحــوج  زمن  يف   ...
املحبن اأحزاناً جمعت كل اأحزان التاريخ. رحل الأب القائد الفقيه املرجع 
املجدد املر�سد والإن�سان. رحل وال�سالة بن �سفتيه وذكر اهلل على ل�سانه 

وهموم الأمة يف قلبه.
واأخرياً توقف نب�س هذا القلب على خم�سة و�سبعن من الأعوام اأم�ساها 
لكل  ومواجهًة  الأمة  بق�سايا  والتزاماً  وانفتاحاً  وجتديداً  واجتهاداً  جهاداً 

قوى الإ�ستكبار والطغيان.
واأ�ساف البيان الذي تاله اأحد كبار العلماء: لقد كانت و�سيته الأ�سا�سية 
حفظ الإ�سالم وحفظ الأمة ووحدتها، فاآمن باأن الإ�ستكبار لن تنك�رش �سوكته 
اأباً  كان  امل�رشقة،  وروحه  النرّي  وبعقله  وتكاتفهم.  امل�سلمن  بوحدة  اإل 
ومرجعاً ومر�سداً ونا�سحاً لكل احلركات الإ�سالمية الواعية يف العامل العربي 

والإ�سالمي التي ا�ستهدت يف حركتها خطه وفكره ومنهج عمله.
الآخر على  مع  احلوار  �سّكل مدر�سة يف  الإ�سالمية،  اأ�سالته  من  وانطالقاً 
احلوار  وج�ّسد  كله،  الإن�سان  على  فانفتح  احلوار  بنت  احلقيقة  اأن  قاعدة 
م�سمون  اأي  من  اخلالية  ال�سعارات  من  بعيداً  وفكره  و�سريته  بحركته 
واقعي...  على الدوام كانت ق�سايا العرب وامل�سلمن الكربى من اأولويات 
اهتماماته، و�سّكلت فل�سطن الهّم الأكرب حلركته منذ ريعان �سبابه وحتى 

الرمق الأخري قائالً: »لن اأرتاح اإل عندما ي�سقط الكيان ال�سهيوين«.

وجاء يف البيان اي�ساً:
وخلقه  واإنــ�ــســانــيــتــه  بــتــوا�ــســعــه  امــتــاز 
للمحبن  قلبه  ات�سع  وقد  الرفيع،  الر�سايل 
»اأحــبــوا  اجلــمــيــع:  خمــاطــبــاً  املحبن  وغــري 
تبدع  التي  هي  املحبة  اإن  بع�ساً،  بع�سكم 
بعيداً  املحبة  اىل  تعالوا  وتنتج.  وتوؤ�سل 
واحلزبية  واملناطقية  ال�سخ�سانية  مــن 
والطائفية. تعالوا كي نلتقي على اهلل بدلً 

من اأن نختلف باإ�سم اهلل...
و�ستبقى  ال�سيد  اأيها  دارك  كانت  لقد 
مق�سداً لكل رواد الفكر وطالبي احلاجات، 

فلطاملا لهج ل�سانك بحب النا�س...
وختم البيان بالقول: رحل ال�سيد اجل�سد، 
واخلــط.  والفكر  الـــروح  ال�سيد  و�سيبقى 
نف�سه  واأتعب  اأحبها  التي  الأمــة  و�ستكمل 
م�رشوعاً  خّطها  التي  الوعي  م�سرية  لأجلها، 

بعرق �سني حياته...

الت�سييع
ماأمت  ويف  الكبري،  الفقيد  مب�سيعي  اجلنوبية  ال�ساحية  �سوارع  �ساقت 
�سحن  يف  دفن  حيث  الأخــري،  مثواه  اىل  اهلل  ف�سل  العالمة  م�سى  مهيب 

م�سجد الإمامن احل�سنن الذي كان يوؤمه لل�سالة ومالقاة النا�س.
امل�سجد  اىل  النع�س  و�ــســل  ب�سعوبة 

بعد  امل�سيعن  اأكـــف  عــلــى  مــرفــوعــاً 
اأمام منزل ال�سيد ف�سل  انطالقه من 

اهلل يف حارة حريك.
الرحلة  احت�سد يف  النا�س  بحر من 
بهموم  ارتـــبـــط  ــع  ــرج مل الأخـــــرية 
كان  لبنان  ع�رشه،  وواكــب  �سعبه 

العربي  العامل  كما  وداعه  يف  حا�رشاً 
والإ�سالمي، م�سى اجلميع خلف مرجـع 

اإ�ستثنـائي وعـالمة فارقة.
ف�سل  ح�سن  حممد  ال�سـيد  العالمة 

والعــرب  اللبنانيــون  يفتقــده  اهلل 
وتفتقده  واملــ�ــســلـــــمــون 

من  واحــداً  الإن�سانيـة 
رجالتها الكبار.

رجل الفقه والإجتهاد 
والإنفتاح يالقي رّبه 

را�سياً مر�سياً 

العلمة ف�سل اهلل
فقيد لبنان
والإن�سانية
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لأن اهلل راآه وراأى ف�سائله، �سهد دير 
مار قربيانو�ش ويو�ستينا يف كفيفان 
»عر�ش قدا�سة« باإعلن الأخ ا�سطفان 

نعمة طوباوياً جديدًا على مذابح الرب، 
يف احتفال ر�سمي و�سعبي حا�سد تراأ�سه 
ممثل قدا�سة البابا بنديكتو�ش ال�ساد�ش 

ع�رض رئي�ش جممع دعاوى القدي�سني 
يف الفاتيكان املطران اأجنلو اأماتو، 
والبطريرك املاروين الكاردينال مار 
ن�رضاهلل بطر�ش �سفري بح�سور اأركان 

الدولة.

يوم التطويب
بداأ يوم القدا�سة مع الطوباوي اجلديد، باكراً، 
اإذ �سهدت الطرقات املوؤدية اىل كفيفان زحفاً 
ب�رشياً كبرياً من خمتلف املناطق اللبنانية، حيث 
واحلافالت  والبا�سات  ال�سيارات  اأرتال  امتدت 
كيلومرتات وحتّولت اىل مواقف لل�سيارات، كما 
خمتلف  من  التطويب  ليلة  م�سريات  انطلقت 
اأديار الرهبانية  املناطق والقرى املحيطة ومن 
اجلديد.  الطوباوي  راأ�ــس  م�سقط  حلفد  وقرية 
الغرتاب  بلدان  من  كبرية  وفود  تقاطرت  كما 
للم�ساركة يف هذا اليوم الوطني والديني الكبري. 
اأمن  وقــوى  جي�س  من  الأمنية  القوى  وتوّلت 
الإحتفال  مكان  اىل  الو�سول  تنظيم  داخــلــي 
واإر�ساد املواطنن اىل الأماكن املخ�س�سة لهم. 
الوافدين الذين  كما �سجل تفتي�س دقيق لكل 
التي  البطاقات  بح�سب  اأماكن  لهم  خ�س�ست 
كانت بحوزتهم، ولدى و�سولهم وزعت عليهم 
ا�سطفان  الأخ  البي�ساء وعليها �سورة  القبعات 
الإلهي  القدا�س  خدمة  وكتب  مياه  وعــبــوات 

الأخ
ا�سطفان

نعمة طوباوياً 

اإحتفال ر�سمي و�سعبي 
وع�رضات الألوف احت�سدوا 

طالبني النعمة
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ورتبة الإعالن عن التطويب.
ب�سا�سات  جهزت  الدير  �ساحات 
عمالقة متّكن املوؤمنن من متابعة 
وامتدت �سجادة  الحتفال،  مرا�سم 
حمراء على طول الدرج املوؤدي اىل 
كبري  مذبح  ارتفع  حيث  املن�سة، 
وراءه  ورفــعــت  �سليب  تو�سطه 
اجلديد،  للطوباوي  كبرية  اأيقونة 
اىل  الر�سمين  مقاعد  وخ�س�ست 
مين املذبح وال�سحافين ورجال 

الدين اىل ي�ساره.
جامعة  جوقة  القدا�س  وخــدمــت 
الك�سليك   - الـــقـــد�ـــس  الــــــروح 
بقيادة  قادي�سا  جوقة  مب�ساركة 

الأب يو�سف طنو�س.
الكنائ�س  اأجــــرا�ــــس  وقـــرعـــت 
وومُ�سعت  فرحاً  لبنان  يف  والأديــرة 
�ــســورة الــطــوبــاوي اجلــديــد على 

مذابح الكنائ�س.

و�سول الر�سميني
عــنــد الــتــا�ــســعــة والــنــ�ــســف بــداأ 
رئي�س  فو�سل  الر�سمين  و�سول 
رئي�س  ثم  احلريري  �سعد  احلكومة 
اجلمهورية العماد مي�سال �سليمان 
وعقيلته ال�سيدة وفاء وجنله �رشبل، 
�سالون  يف  ا�ستقبال  اأقيم  حيث 

الدير.
مكان  اىل  اجلميع  توجه  بعدها 
العا�رشة  عند  ــداأ  ب الــذي  الحتفال 

لبنان  »جمــد  ترنيمة  وقــع  على  دقــائــق  و10 
اأعطي له«.

وح�رش الحتفال اىل جانب رئي�سي اجلمهورية 
من  وح�سد  اجلميل  ــن  اأم الرئي�س  واحلكومة 
الوزراء والنواب وعدد من ال�سفراء على راأ�سهم 
كات�سا،  غــربيــال  لبنان  يف  الــبــابــوي  ال�سفري 
روحية  وفاعليات  وع�سكرية  اأمنية  وقــيــادات 
واجتماعية  ودبلوما�سية  واقت�سادية  وق�سائية 
من  الآلف  وع�رشات  وخماتري  بلديات  وروؤ�ــســاء 

املوؤمنن.

الذبيحة الإلهية
�سفري  البطريرك  الإلــهــيــة  الذبيحة  تــراأ�ــس 
من  وعــدد  اأماتو  املطران  البابا  ممثل  وعاونه 
بطاركة  فيها  �ــســارك  كما  والآبــــاء.  املــطــارنــة 
الــديــن،  رجــــال  ــار  ــب وك امل�سيحية  الــطــوائــف 
العامات  والــرئــيــ�ــســات  الــعــامــون  والــروؤ�ــســاء 
الطوباوي  �سقيق  اإبنة  وفــاجــاأت  للرهبانيات. 

امل�ساركن  نــعــمــة  ــا  ــن مــاري الأخـــــت  اجلـــديـــد 
اأعجوبة  معها  ح�سلت  التي  وهــي  بح�سورها 
تطويب  اإعالن  دعوى  يف  اعتمدت  التي  ال�سفاء 

الأخ ا�سطفان نعمة.
يف بداية القدا�س، اأقيمت رتبة اإعالن التطويب 
البابا  ممثل  نحو  �سفري  البطريرك  توجه  حيث 
نعمة  ا�سطفان  الأخ  املكرم  اإعالن  منه  والتم�س 

طوباوياً.
املــارونــيــة  الكني�سة  »اإن  �ــســفــري:  وقــــال 



التم�ستا  قد  املارونية  اللبنانية  والرهبانية 
بات�ساع من قدا�سة البابا بنديكتو�س ال�ساد�س 
الطوباوين  عــداد  يف  ويــدّون  يرت�سي  اأن  ع�رش 
اللحفدي  نعمة  ا�سطفان  الأخ  املكرم  اهلل  خادم 

الراهب اللبناين املاروين«.

�سرية الطوباوي
قراأ طالب دعاوى القدي�سن الأب بول�س قزي 
املكّرم  »مع  وقــال:  اجلديد،  الطوباوي  �سرية 

وجهاً  نكت�سف  الــراهــب  نعمة  ا�سطفان  الأخ 
اللبنانية  الرهبانية  يف  القدا�سة  وجوه  من  اآخر 
التوبة  مار�س  املتوا�سل  فبعمله  املارونية. 
واملحبة واخلدمة املجانية حتى لن�ستطيع القول 
اإنه كان م�سلياً يف عمله وعامالً يف �سالته. لقد 
فتقاطر  وفــاتــه  منذ  قدا�سته  �سهرة  ذاعـــت 
وقد  �سفاعته  يلتم�سون  �رشيحه  اىل  املوؤمنون 
على  وبناء  كثرية.  معجزات  يده  على  اهلل  اأجــرى 
اتخذ  واملوؤمنن،  الرهبان  من  العديد  التما�س 

جممع الرئا�سة العامة يف الرهبانية 
قراراً برفع طلب فتح دعوى اإعالن 
اىل  الــدعــوى  ملف  قــّدم  قدا�سته؛ 
جممع دعاوى القدي�سن يف ال�سابع 
ويف   ،2001 العام  اآذار  �سهر  من 
اآذار العام 2007  الثاين من �سهر 
بنديكتو�س  البابا  قدا�سة  اأعــلــن 
ف�سائله،  بطولة  ع�رش  ال�ساد�س 
الأول  كانون  من  ع�رش  ال�سابع  ويف 
وّقع  واليوم  مكّرماً  اأعلنه   2007
يف  طوباوياً  اإعالنه  بــراءة  قدا�سته 

لبنان«.

الرباءة الر�سولية
ــــرباءة  قــــراأ املـــطـــران اأمـــاتـــو ال
من  الــتــي  بالالتينية  الر�سولية 
بتدوين  البابا  قدا�سة  اأمــر  خاللها 
عـــداد  يف  ا�ــســطــفــان  الأخ  ا�ــســم 

الطوباوين وجاء فيها: 
اأخينا  للــتــمــا�ــس  ــتــجــابــة  »ا�ــس
مار  الكاردينال  الغبطة  �ساحب 
ن�رشاهلل بطر�س �سفري ول�سينود�س 
الكني�سة املارونية وبعد اأن اّطلعنا 
على راأي جممع دعاوى القدي�سن، 
املكّرم  اهلل  خــادم  يمُدعى  اأن  ناأمر 
نعمة الذي ق�سى حياته يف ال�سالة 
امل�سترت  اليدوي  والعمل  التاأملية 
باذلً  اخوته  جتــاه  اخلدمة  روح  يف 
فقراً،  الأكرث  ل�سالح  باحّماء  نف�سه 
منذ  اجلـــوع  �سحية  كــانــوا  الــذيــن 
يف  بعيده  يمُحتفل  اأن  وميكن  طوباوياً.  �سنوات، 
املرعية  القانوين  احلق  قواعد  وبح�سب  الأمكنة 
يف  ـــه  ولدت ــوم  ي اآب   30 يف  �سنة  كــل  الإجــــراء 

ال�سماء«. 
اجلديد  الطوباوي  اأيقونة  عن  الك�سف  مّت  ثم 
على  و�سعت  اإحتفايل  زياح  يف  ذخائره  ونقلت 
اإعالن  ن�سيد  اجلوقة  ترنيم  املذبح و�سط  مين 
باإ�سمه  �سفري  البطريرك  �سكر  ثم  التطويب، 
اللبنانية  الكني�سة املارونية والرهبانية  وباإ�سم 
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املارونية قدا�سة البابا على نعمة التطويب.

عظة �سفري
بعد الإجنيل املقد�س، األقى البطريرك �سفري 
ه يف م�ستهلها اىل املطران اأماتو باللغة  عظة توّجّ
با�ستقبالكم  م�رشورون  »نحن  قائالً:  الفرن�سية 
بنديكتو�س  البابا  قدا�سة  متثلون  ب�سفتكم 

ال�ساد�س ع�رش لترتاأ�سوا با�سمه احتفال تطويب 
فرحة  هي  املنا�سبة  هذه  نعمة.  ا�سطفان  الأب 
املارونية  للطائفة  وخ�سو�ساً  للبنان  كبرية 
على الرغم من احلجم ال�سغري مل�ساحة هذا البلد 

والعدد ال�سغري ل�سكانه«.
مي�سال  العماد  اجلمهورية  برئي�س  رّحــب  ثم 
بفخامتكم  نرحب  اأن  »ي�رشّنا  قــائــالً:  �سليمان 

هذا  يف  الــدولــة  وب�ساحب 
الإحـــتـــفـــال الــديــنــي، الـــذي 
فيه  معنا  ت�سرتكوا  اأن  �سئتم 
وخ�سو�ساً  اللبناين  ال�سعب  ومع 
امل�سيحي، واأن ن�سكر اهلل معاً لهذه 
النعمة التي اأفا�سها علينا يف اأيام 
احلاجة فيها ويف كل  اأ�سد  نحن يف 
موؤكداً  ال�سماء«.  معونة  اىل  حن 
مبتناول  القدا�سة  جعل  »اهلل  اأن 

اجلميع«.
قدي�سن  اأنتم  »كونوا  واأ�ساف: 
على مثال القدو�س الذي دعاكم«، 

م�سرياً اىل اأن »القدا�سة طريقها �سيق كما 
يوؤدي  الذي  الطريق  لأن  امل�سيح،  ال�سيد  قال 
وقد  منه،  يدخلون  وكثريون  رحب،  الهالك  اىل 
الطريق  هذا  من  القدا�سة  اىل  نعمة  الأخ  دخل 

ال�سيق«.
»مل  وقال:  الطوباوي،  حياة  عن  نبذة  وعر�س 
ول  ك�رشبل،  نا�سكاً  ول  كاحلرديني،  مثقفاً  يكن 
م�سلوباً على جلجلة الآلم كرفقا، بل كان عمله 
ب�سيطاً ومل يتذمر يوماً ومل ي�سع اىل جمد عاملي 
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اأي عمل  قبل  دائماً  يــردد  مــادي، وكــان  ربح  اأو 
باأعماله  يقوم  وكــان  يــراين«  »اهلل  اأن  به  يقوم 
اىل  تـــوؤدي  الــقــوة  اأن  منه  علماً  ولـــن،  بــرفــق 
الغ�سب  اىل  يــوؤدي  وهذا  الفعل  ورد  الإنفعال 
مات  ا�سطفان  »الأخ  اأن  اىل  لفتاً  والإنق�سام«، 
�سامتاً بفرح وغبطة وغادر للراحة الأبدية فكان 

�ساهداً على قوة اهلل«.
اإذا كانوا  وختم: »نفرح بالقدي�سن خ�سو�ساً 
من بيننا وعا�سوا مثلنا على هذه الأر�س اخلرية، 
على  �رشنا  اإذا  عــارمــة  �ستكون  فرحتنا  ولكن 

هديهم ووفق م�سريتهم«.
التذكارية عن حياة  الهدايا  بعدها  دمت  قمُ ثم 

الطوباوي نعمة اىل املذبح الإلهي.
اأهايل  قــّدم  القرابن،  تقدمي  وخــالل 
بلدة حلفد م�سقط راأ�س الطوباي كتاب 
الذي  الكتاب  ميّثل  بال�رشيانية  �سالة 
�سالة  ا�سطفان  الأخ  فيه  ي�سلي  كــان 
خمر  جــرار  قّدموا  كما  العملي،  الأخــوة 
وزيت ومياه من »نبع الغرير« يف حلفد 
للطوباوي  و�سورة  املوؤمنن،  لتربيك 
اجلديد واألب�سة بيعية للبطريرك �سفري 

وممثل البابا.

كلمة اأماتو
اأماتو  املــطــران  األقى  املناولة،  بعد 
نكون  اأن  ــب  »يــج فــيــهــا:  ـــاء  ج كــلــمــة 
ال�ساد�س  بنديكتو�س  للبابا  ممتنن 
من  اللبناين  لل�سعب  هديته  على  ع�رش 
ا�سطفان،  الأخ  تطويب  اإعـــالن  ــالل  خ

وهذه �سفحة جديدة جميدة من القدا�سة ت�ساف 
�رشبل  القدي�س  اأ�ساءها  التي  ال�سفحات  اىل 
احلرديني  اهلل  نعمة  والقدي�س  رفقا  والقدي�سة 

والأب يعقوب«.
الأبي�س الذي متنى  اأ�ساف: »اإن لبنان اجلبل 
اجلديد  الطوباوي  بلد  هو  روؤيته  مو�سى  النبي 
الرجل البار الذي ارتفع عالياً يف �سماء القدا�سة 
هو  لبنان  العظيم.  بلدكم  يف  املقد�س  كــالأرز 
حيث  امل�سيح  ال�سيد  يوماً  زارها  قدا�سة  اأر�س 
و�سل اىل �سور و�سيدا وحّرر �سابة من ال�سيطان 

الذي كان يعذبها بناًء على اإحلاح والدتها«.
وله  امل�سيحية  موئل  هو  »لبنان  قائالً:  وتابع 
العديد  وجود  اىل  نظراً  وتاريخية  دينية  اأهمية 
من اجلمعيات الديناميكية، ولديكم العديد من 
الكنائ�س والأديرة والعديد من القدي�سن، واإن 
يتعبد  التي  لبنان  ل�سيدة  هو  الكبري،  اإكرامكم 
لها ال�سعب امل�سيحي. اإن تالوة الوردية طبعت 

روحكم امل�سيحية«. 
عمله  خــالل  مــن  نعمة  الأخ  »اأعــطــى  واأردف: 
لدعوته،  اأمانته  عن  منوذجية  �سهادة  و�سالته 
اإل تذكري بوجود اهلل يف  وما �سعاره »اهلل يراين« 
حياتنا اليومية، كان يعمل كثرياً  وي�سلي كثرياً 

ويتاأمل كثرياً، اإنه مالك يف وجه اإن�سان«.

و�سفاته  ا�سطفان  الأخ  خ�سال  اأماتو  وتناول 
ونقاوة قلبه و�سالته امل�ستمرة... وختم بالقول: 
وب�سهادة  بــاإميــان  فلنتقد  املــوؤمــنــون  »اأيــهــا 
مــثــلــه �ساحلن  ــوا  ــون ك الـــطـــوبـــاوي،  ومبــحــبــة 
كاأرز  الكمال  اىل  وتتوقون  الإميــان  تعي�سون 

لبنان اخلالد«.

الأباتي خليفة
فيها:  قــال  كلمة  خليفة،  الأبــاتــي  األــقــى  ثــم 
واإن  ــوم...  ــي ال جتمعنا  �سعيدة  فر�سة  »اإنــهــا 

ا�سطفــان  الأخ  اأن  يف  يكمــن  �سعادتنـا  م�سدر 
تاريخ  يكتنز  مــا  اأثــمـــــن  اهلل  اىل  معــه  يحمــل 
اللبناين  �سعبنا  وتـــراث  املــارونــيــة  كني�ستنا 
امل�سيحية  والف�سائل  الإجنيلية  القيم  مــن 
القدي�س  ج�ّسدها  الــتــي  الإن�سانية  ــا  ــزاي وامل
الأجيال منذ 1600  مارون وتالميذه على مدى 
الأب  بفم  اجلامعة  الكني�سة  تمُعلن  عندما  �سنة، 
الذكرى  ا�سطفان يف  املاروين  الراهب  الأقد�س 
ال�ساد�سة ع�رشة لوفاة مار مارون طوباوياً ومثالً 

تعرتف  فــاإنــهــا  للموؤمنن، 
باأ�سالة  عينه  الــوقــت  يف 

مـــارون،  القدي�س  نهج 
ــذي مــا يــزال يزهر  ال

بحياتهم  امل�سيح  ي�سهدون  الذين  بالقدي�سن 
والع�رشين،  احلــادي  القرن  بداية  يف  واأعمالهم 
هي  املارونية  اللبنانية  الرهبانية  باأن  وتعرتف 
مع  للعي�س  اآمــن  وطريق  قدا�سة  مدر�سة  بحق 

امل�سيح وله ومن اأجله«.
اللبنانــية  »الــدولــــــــة  �سكره  عــن  واأعـــــــــــرب 
املختــ�سة،  واأجهزتهــا  موؤ�س�ســاتهــا  بجــمــيع 
الإحتفــال  هــذا  لإجنــــــــاح  معنا  عملت  الــتــي 
اللبنانين  جميع  يفرح  الـذي  الكبري«،  احلــدث 

م�سيحين وم�سلمن.
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مركز التدريب
بطلب من قيادة اجلي�س، قِدم فريق بريطاين 
التجّمعات  مــع  التعامل  ــال  جم يف  متخ�س�س 
الوحدات  بع�س  لتدريب   2008 العام  الب�رشية 
وال�رشطة  التدخل  اأفــواج  )املكافحة،  اجلي�س  يف 
اجلي�س  من  �سباط  مع  بالتعاون  الع�سكرية(، 
اللبناين، تابعوا دورات متعددة يف هذا املجال، 

يف لبنان وبريطانيا.
من هنا كان ن�سوء مركز التدريب على التعامل 
مع التجّمعات الب�رشية، الذي متّيز بتقنيات ب�رشية 
و�سمعية حديثة، وبقعة تدريب م�سابهة ل�سوارع 
يف  املناورات  تنفيذ  يتيح  ما  اللبنانية،  املدن 

ظروف حتاكي ما يح�سل يف الواقع.

ماذا يتعلم املتدربون يف املركز؟
اأبرز الأهداف تدريب الع�سكرين على مواجهة 
اىل  اللجوء  دون  من  والتظاهرات  التجّمعات 
على  واحلفاظ  املدنين،  مع  العنف  ا�ستعمال 
حياتهم وتقليل عدد الإ�سابات اىل احلّد الأدنى 
الأو�ساع  واإعــادة  العام  النظام  على  احلفاظ  مع 

اىل حالتها ال�سلمية.
يتوا�سل التدريب، على مدار ال�سنة، وتتابعه 
واألويته  اجلي�س  وحـــدات  مــن  وف�سائل  �ــرشايــا 
كافة. اأما التالمذة ال�سباط يف املدر�سة احلربية 
�سمن  العري�سة  واخلطوط  الأ�س�س  فيتابعون 

املناهج اخلا�سة بتدريبهم.
ــــب عــلــى  ــــدري ــــت ــــل ل
التجّمعات  مع  التعامل 
والـــــتـــــظـــــاهـــــرة عــــدة 
منها  لــكــل  م�ستويات 
فـــدورة  خــا�ــســة.  دورة 
ــــادة  ــــق الــــ�ــــســــبــــاط ال
 Commanding(
 O ffi c e r ´ s
على  تتّم   )Course
الألوية  قـــادة  م�ستوى 

التخطيط  دورة  اأمـــا  ــــــواج.  والأف
 )Planning Course(
والفروع  الأق�سام  روؤ�ساء  فت�سمل 
بينما  والف�سائل.  ال�رشايا  واآمــري 
 Tactical( جتري دورة التكتية
 )riot control course
ع�سوية  �ـــرشيـــة  ــتــوى  ــس مــ� عــلــى 
ي�ساف  واأفــــراد(.  رتباء  )�سباط، 
دورة  الــ�ــســابــقــة  الـــــــدورات  اىل 
لها  ــع  تــخــ�ــس ـــي  ـــت ال ــم  ــي ــي ــق ــت ال
الوحدات التي مّت تدريبها �سابقاً، 
املعلومات  تطوير  يكون  بحيث 
مو�سع  )التكتيكات(،  والتقنيات 

متابعة م�ستمرة.

اإنتبه: نواجه مواطناً ل عدوًا
منها  لكل  اأيـــام  خم�سة  دورة  كــل  ت�ستغرق 
نظرية  درو�ساً  الأول  اليوم  يت�سّمن  برناجمه. 
العوامل  بع�س  على  الرتكيز  ويــتــّم  وعملية، 
الكبري  الفرق  مدركاً  الع�سكري  جلعل  النف�سية 
واملهمات  التجّمعات  مواجهة  يف  مهمته  بن 
ـــدواً بل  احلــربــيــة واملـــعـــارك، فهو ل يــواجــه ع
مواطناً. وبينما يحتل التاآلف مع العتاد والآليات 
تركيز  ثمة  مهماً،  حّيزاً  ال�سائقن،  تدريب  كما 
على ديناميات التجمع وكيفية التعامل مع كل 

نوع من اأنواعه.
كذلك ي�سمل التدريب 
قــواعــد الإ�ــســتــبــاك من 
تعليمات  �ــــرشح  خــــالل 
املحددة  اجلي�س  قيادة 
ــار  ــن كــيــفــيــة اإطـــــالق ال
حفظ  مهمات  اأثــنــاء  يف 
املدربون  يرّكز  الأمــن. 
التعليمات  هـــذه  عــلــى 
الع�سكريون  حتى يتقن 
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اإعداد: ندين البلعة
متوز

املهمة. على  • الرتكيز 
الو�سع. • تقدير 

وا�سحة. بلغة  الأوامر  • �سياغة 
• ال�سدقية.
• الإن�سباط.

املبادرة. على  بالقدرة  • الإحتفاط 

اأهم مبادىء ال�سيطرة

الب�رضية  ال���ت���ج���ّم���ع���ات 
لأ�سباب  حت�سل  والتظاهرات 
اأحياناً  تتطّور  وقد  خمتلفة، 
اىل اأعمال �سغب اأو مواجهات 
مع القوى املوجلة حفظ الأمن. 
وانطلقاً من احلر�ش على عدم 
ثمة  وخ�سائر،  اإ�سابات  وقوع 
اأ�س�ش وتقنيات خا�سة يتدّرب 

عليها املعنيون.
مهمات  اجلي�ش  ت��ويّل  اإن 

حفظ اأمن اإ�سافة اىل مهماته التقليدية، 
جعل تطوير مهارات الع�سكريني يف ما 
يتعلق بالتعامل مع التجّمعات الكبرية 
ما  وه��ذا  �رضورياً،  اأم��رًا  والتظاهرات، 

يح�سل.

اإنتبه:
نواجه مواطناً
ل عدوًا

اجلي�س يدّرب ع�سكرييه على التعامل مع التجّمعات الب�رشية



ويتّم  الأ�ــســلــحــة.  ا�ستعمالهم  �سبط 
ا�ستعمال  يف  الـــتـــدّرج  عــلــى  الــرتكــيــز 
ال�سالح كاآخر خيار للحظة  واإبقاء  القوة 
الع�سكري  يتعّر�س  حن  اأي  الأخـــرية، 

خلطر يهدد حياته اأو حياة املدنين.

�سيناريوهات خمتلفة
لقواعد  الــعــمــلــي  التطبيق  �ــســمــن 
الع�سكرين  تدريب  يتّم  الإ�ستباك، 
تتدّرج  خمتلفة  �سيناريوهات  على 
ا�ستخدام  يف  الأ�سعب  اىل  الأ�سهل  من 
اخلا�س  ــاد  ــت ــع وال الـــفـــردي  الــ�ــســالح 

مبكافحة ال�سغب.
فــهــي تعويد  الأهــــم  ــدة  ــاع ــق ال اأمــــا 
اأع�سابه حتى مع  الع�سكري على �سبط 
بال�سكل  ليت�رشّف  الإ�ستفزاز،  وجــود 
فالع�سكري  والــ�ــســحــيــح.  املــنــا�ــســب 
الأمن ومواجهة  ينّفذ مهمة حفظ  الذي 
العتاد  م�ستعمالً  الب�رشية  التجّمعات 
يجد  قــد  ال�سغب،  ملكافحة  اخلــا�ــس 
�سالحه  ا�ستعمال  اىل  م�سطراً  نف�سه 
اىل  ال�سغب  اأعمال  تطّور  عند  احلربي 
عنا�رش  ـــود  وج ب�سبب  اأمــنــيــة  اأحــــداث 
املواطنن  ــن  ب ــن  مــنــد�ــسّ ــن  ــّرب خم

واملتظاهرين.
تزويد  يتّم  �سبق،  ما  اىل  بالإ�سافة 
يف  الأ�سا�سية  املــعــارف  الع�سكرين 

الإ�سعافات الأولية.

اإردع ول تقتل
�رشحاً  الثاين  اليوم  برنامج  يت�سّمن 
الأ�سلحة  ا�ستخدام  كيفية  عن  مف�سالً 

هذه  املطاط.  الر�سا�س  كبندقية  قتالً  الأقــل 
عندما  املتظاهرين  تخويف  يف  ت�ساعد  الأ�سلحة 
ل  ولكنها  وتــردعــهــم  فــتــوؤملــهــم  يــ�ــســّعــدون، 
الع�سكري  يكت�سب  املــجــال  هــذا  يف  تقتلهم. 
عن  له  ويمُ�رشح  البندقية  هذه  ا�ستعمال  تقنيات 
من  �سوبها،  بالت�سديد  يمُ�سمح  التي  الأمــاكــن 

اجل�سم.
وي�سمل التدريب التعامل مع احلرائق لتجّنب 
اأ�سعلها  حـــال  يف  الإ�ــســابــات  ــن  م قـــدر  اأكـــرب 
ي�سمل  كما  كــانــت،  و�سيلة  ــاأي  ب املتظاهرون 

الوا�سحة  ــر  الأوام و�سياغة  والرماية،  التدليل 
املب�سطة.

كوكتيل مولوتوف
القنابل املحرقة »كوكتيل مولوتوف«  تعترب 
املتظاهرون  ي�ستخدمها  التي  الو�سائل  مــن 
التظاهرة.  يف  الت�سعيد  اأثناء  يف  وامل�ساغبون 
الدورة، بدرو�س  الثالث من  اليوم  يبداأ  من هنا 
تعّرف بهذا النوع من القنابل وطريقة اإطفائها 
باأي  الإ�سابة  لتجّنب  اخلا�س  العتاد  وا�ستعمال 

حرق.

ـــك تـــدريـــب راجــــل ومـــوؤلـــل،  يــ�ــســاف اىل ذل
وا�ستعمال الدرع والهراوة �سمن ثالثة م�ساغل:

- م�سغل راجل: يت�سّمن توزيع الع�سكرين 
وتدريبهم على تلقي الأوامر الراجلة على الأر�س 

وتنفيذها.
- م�سغل موؤلل: ت�ستخدم فيه ناقالت اجلند 
والتحّرك  التمركز  على  الع�سكرين  لتدريب 

بح�سب الأوامر والإ�سارات واإعادة التنظيم.
ــدف هذا  وال��ه��راوة: ه ال��درع  م�سغل   -
امل�سغل متكن الع�سكري من ا�ستخدام الهراوة 
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والدرع والإ�ستفادة الق�سوى من العتاد من دون 
الت�سبب بقتل اأحد.

كما يخ�سع املتدربون يف اليوم الثالث اي�ساً 
الب�رشية،  التجّمعات  مع  تعامل  ف�سيلة  لتمرين 
)ع�سكريون  م�ساغبن  ف�سيلة  يقابلون  حيث 

ميثلون دور امل�ساغبن(.

مناورات
على  اأولية  مناورة  عن  عبارة  هو  الرابع  اليوم 
وموؤلالً  راجــالً  تدريباً  تت�سّمن  حمــدود،  �سعيد 
تطبيقي  ب�سكل  لل�رشية  ومتــريــنــاً  للف�سائل 
انتهاء هذا  منظم بح�سب �سيناريو معن. وبعد 
التمرين يتّم تقييمه لتجّنب الأخطاء يف املناورة 

النهائية.
اأما اليوم اخلام�س فهو يوم املناورة النهائية 
التي ت�سمل خمتلف التقنيات والتكتيكات التي 
تنتهي  التي  الــدورة  خالل  الع�سكريون  تعّلمها 
�سمنها  ومن  الــدورة  �سهادة  ال�سباط  بت�سليم 

�سهادة لل�رشية املتدربة.
الهدف من املناورات اإك�ساب الع�سكري قدرة 
املدنين  ع�سبية  واحتواء  والتحّمل  ال�سيطرة 
واملتابعة.  ال�سرب  على  قــدرتــه  امتحان  بعد 
جاهزتان  اإ�سعاف  �سيارتا  ثمة  التنفيذ،  وخالل 
اإ�سابات. من جهة  مع امل�سعفن حت�سباً لوقوع 
الع�سكرين  بن  مــدرب  �سابط  يح�رش  اأخـــرى، 
الذين ميثلون دور امل�ساغبن يف مواجهتهم مع 

ت�رشّف  اأو  زائد  انفعال  اأي  لي�سبط  املتدربن، 
املناورة  يف  اأنــه  اىل  وي�سار  فيه.  مبالغ  عدائي 
واأدق،  اأكرب  التعامل على �سيناريو  الأخرية يتّم 
فيتّم اإ�رشاك �سحفين وم�سلحن وكل ما ميكن 
حمرقة  قنابل  رماية  مع  الع�سكري  ي�سادفه  اأن 

»كوكتيل مولوتوف« وغريها.

تدريب ال�سباط القادة
ــربى على  ــك يــتــّم اإطــــالع قــــادة الـــوحـــدات ال
احلديثة  والتكتيكات  املــتــطــورة  التقنيات 
الب�رشية  الــتــجــّمــعــات  مـــع  الــتــعــامــل  جمـــال  يف 
ال�سيطرة  كيفية  اىل  بالإ�سافة  والتظاهرات، 

عليها واحتوائها يف اأثناء الأزمات الكربى.

الرتب،  خمتلف  من  ال�سباط  تدريب  يتّم  كما 
خلم�سة اأيام، على مبادئ حفظ الأمن وال�سيطرة 
يف  الــتــدّرج  التجمع،  دينامية  ال�سغب،  على 
ا�ستعمال القوة، العالقات العامة، و�سائل الدعم 
يف  وذلــك  الأمـــن،  حفظ  عمليات  يف  والتخطيط 

اإطار ما يعرف بدورة تخطيط.
  

خربات
ــّوه مــديــر الـــــدورات الــتــدريــبــيــة يف جمال  يــن
التعامل مع التجّمعات الب�رشية باأهمية التدريب 

وما ي�سيفه من مهارات يكت�سبها الع�سكريون.
التدخل  اأفــواج  من  ال�رشايا  اآمــري  اأحــد  ويقول 
»ع�سكرنا  ـــدورات:  ال هــذه  ــدى  اإح تابعت  التي 

ميلك معلومات عامة عن مكافحة ال�سغب، وقد 
اأخرى، من هنا  تختلف املعلومات من وحدة اىل 
اىل  يوؤدي  والذي  املوّحد،  التدريب  هذا  اأهمية 

فاعلية خالل تنفيذ املهمات«.
دورة  متابعة  من  يتح�ّسل  الذي  اجلديد  وعن 
التعامل مع التجّمعات الب�رشية، يقول: »ع�سكرنا 
والعتاد.  العمل  من  النوع  هذا  على  مــدّرب  غري 
هذه الدورة اأنتجت لديه تاآلفاً مع العتاد اجلديد 
على  التاأثري  وكيفية  فائدته  يعرف  فاأ�سبح 

امل�ساغب وردعه من دون اأذيته«.
الذين  الف�سائل  ــري  اآم اأحــد  يــرى  جهته،  من 
تابعوا هذه الدورة اأن اأهميتها تكمن يف ما تقدمه 

للع�سكري من خربة وثقة بالنف�س وحما�سة...

ملاذا هذا النوع من التدريب؟
عن هذا ال�سوؤال يجيب مدير الدورة: 

اجلي�س يكّر�س الكثري من الو�سائل والإمكانات 
التجمات  مــع  التعامل  كيفية  على  للتدريب 
الب�رشية. هذه املبادئ يتّم تطويرها با�ستمرار مع 
الوقت، مع احلر�س بقدر الإمكان على اأن يكون 
التدريب واقعياً، وي�سل اىل نتائجه املرجوة، اأي 

احلفاظ على حماية املواطن بالدرجة الأوىل.
وي�رشح قائالً: تبداأ هذه الدورة بتوزيع مالحظات 
والتقّيد  والن�ساط  الإن�سباط  حول  للع�سكرين 
العتاد  على  واحلفاظ  والأمــان  احليطة  بتدابري 
كل  يكون  التدريب  نهاية  ويف  الوقت.  والتزام 
التي  والعواقب  اخلطاأ  قيمة  اخترب  قد  ع�سكري 

يوؤدي اليها، فيتجنب ارتكابه.
اأخرياً يقول:

الب�رشية  التجّمعات  التعامل مع  الأهم يف  يبقى 
التفكري  وحتكيم  والثبات  القوية  البنية  هو 
هكذا  يف  ـــوده  وج لــدى  فالع�سكري  والــعــقــل. 
ونف�سية  ج�سدية  لعوار�س  يتعّر�س  مهمات 

متنوعة.
جتّنب  للجي�س،  الأول  الهدف  اأخــرى،  جهة  من 
ن�سبة  من  والتخفيف  املتفّرجن  مع  ال�سدام 
امل�ساغبن وامل�ساركن واإتعابهم. من هنا على 
الع�سكري اأن يكون حكيماً بت�رشّفه حتى ل يزيد 
ذلك  وكل  وحازماً.  قوياً  فيكون  العدائية  ن�سبة 
واملمار�سة  الدائم  التدريب  خالل  من  يكت�سبه 
يف  يكت�سبها  التي  الــقــدرات  لكل  امل�ستمرة 

الدورات التي يتابعها على اختالفها.
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اإعداد: تريز من�سور
متوز

نقطة جديدة يف ر�سيد 
الفوج املقاتل بامتياز

مطبخ املجوقل 
الأف�سل للعام 

2009

الدقة وامل�سوؤولية 
عنوان يلتزمه العاملون 
يف مطبخ الفوج 
املجوقل على اختلف 
وظائفهم. فهوؤلء 
يدركون اأهمية اأن 
يوؤدي كل منهم مهماته 
على اأف�سل وجه، لتثمر 
جهود اجلميع جناحاً 
حمّققاً.
العمل املطبخي 
وخ�سو�ساً عندما يكون 
على م�ستوى موؤ�س�سات 
اأو جمموعات كبرية 
- كما هي احلال يف 
اجلي�ش - يقت�سي 
تنا�سق جميع اجلهود. 
وتغذية ع�سكريي قطعة 
ما، مهمة ي�سطلع 
بها عدد كبري من 
الأ�سخا�ش يتوىل 
كل منهم م�سوؤولية 
حمددة، ويقوم باأداء 
م�ستلزماتها بكل تفاٍن 
واإخل�ش. وهذا ما 
جعل »مطبخ الفوج 
املجوقل« ي�سّنف 
كاأف�سل مطبخ على 
�سعيدي اجلي�ش 
ومنطقة جبل لبنان 
للعام 2009، وما 
اأعطى الفوج املقاتل 
بامتياز نقطة جديدة 
ت�ساف اىل ر�سيده.

دورة العمل
يف  التغذية  حما�سب  يقوم  وم�سوؤولية  بدقة 
اأهمية  مدركاً  بوظيفته  املجوقل  الفوج  مطبخ 
يوؤدي  املحا�سبة  يف  �سغري  »خطاأ  فــاأي  عمله. 
الكميات  يف  وبالتايل  الطلبيات  يف  خلل  اىل 
التوقيت  ــق  وف الت�سليم  يف  كما  املــطــلــوبــة، 
نهرا  انــدريــه  الأول  الرقيب  يــقــول  املــحــدد« 
يو�سح  وهــو  الوظيفة(.  هــذه  عن  )املــ�ــســوؤول 
بيانات  نطلب  العمل:  اآلية  و�سفه  �سياق  يف 
مطبخنا،  مــن  تتغذى  التي  القطع  مــن  عــدديــة 
تغذية  لفرع  ال�رشورية  املــواد  ق�سائم  ونرفع 
منطقة جبل لبنان، فمطبخ املجوقل يتبع اإدارياً 
لهذه املنطقة. اأما لئحة الطعام فموجودة على 
�سعيد اجلي�س، وهي تاأتي مف�ّسلة من مديرية 

القّوامة.
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التغذية،  رتــيــب  اىل  التغذية  حما�سب  مــن 
يهتم  الذي  �سعيا،  اأبو  ري�سارد  الأول  الرقيب 
والعتاد  ــــــربادات  وال الــعــ�ــســكــريــن  بــنــظــافــة 
اأخرى بالغة الدقة  امل�ستخدم يف املطبخ، مهمة 

والأهمية، واخلطاأ ممنوع.
اي�ساً  التغـذية  رتيب  م�سوؤوليات  وت�سمل 
لي�سّلمها  املخزن  من  الغذائية  ــواد  امل ت�سّلم 
كما  املطبخ.  يف  والعاملن  الطهــاة  اىل  بدوره 
ويت�سّلم  املطبخ،  يف  العاملن  على  ي�رشف  اأنــه 
من  ويتاأكد  �رشبا  موقع  مــن  الغذائية  املـــواد 

جودتها.

الأول  الرقيب  املطبخ،  يف  الإن�سباط  رتيب 
بنظافة  يتعلق  مــا  بكل  يهتم  نــعــمــان،  اأحــمــد 
الفوج،  يف  امل�ستحدثة  الطعام  وقاعة  املطبخ 
بالإ�سافة اىل مراقبة الآليات التي تنقل الطعام 
فمراعاة  واليه.  املطبخ  من  الغذائية  ــواد  وامل
مراحل  خمتلف  يف  ال�سحية  وال�رشوط  النظـافة 
القاعدة  هي  وت�سليمه  ونقله  الطعام  اإعـــداد 

الذهبية الواجب التقّيد بها.
العمل،  دورة  يكملون  بدورهم  املخازن  عمال 
املعطيات  تتطابق  اأن  دومــــاً  ينبغي  حــيــث 

املوجودة على الأر�س مع ما تثبته ال�سجالت. 

فريق متكامل
ع�سكرياً   16 املجوقل  الفوج  مطبخ  يف  يعمل 
)رتباء واأفراد(، بالإ�سافة اىل عن�رشي كلفة من 
من  ف�سائله  اإحدى  تتغذى  الذي  الثامن  اللواء 

مطبخ الفوج.
تغذية  حما�سب  املطبخ  هيكلية  تت�سّمن 
)�سغل هذه الوظيفة لفرتة طويلة املوؤهل الأول 
ايلي الكفراوي الذي اأحيل على التقاعد، وينّوه 
امل�سوؤولون بدوره املهم يف احلفاظ على نظام 
املطبخ(، بالإ�سافة اىل رتيب الإن�سباط ورتيب 
التغذية، والعاملن يف املخزن والطهاة، وحلام 
هوؤلء  من  كل  اأدوار  ّددت  حمُ وقد  كلفة.  وعنا�رش 
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واملهمات املنوطة بهم مبوجب مذكرة اإدارية.
موا�سفات  املــطــبــخ  يف  مهمة  كــل  تتطلب 
�رشوط  منها  ت�سّلمها،  ال�سخ�س  توؤهل  معينة 
عامة كاخل�سوع لل�رشوط الطبية واأ�س�س النظافة 
بالهندام  الإلـــتـــزام  مــع  والــعــامــة  ال�سخ�سية 
التي  بالكفاءات  يتعلق  ما  ومنها  املخ�س�س، 

تقت�سيها كل وظيفة.

تفتي�ش دوري
لتنظيف  باكراً  املطبخ  العاملون يف  ي�ستيقظ 
الوقت  يف  الــالزم  وجتهيز  وحت�سريها  اخل�سار 
املحدد. يتخلل �ساعات العمل تفتي�سات دورية 

يومياً  يعّن  اإذ  فيه.  والعاملن  املطبخ  على 
ومن  �سحته  من  ويتاأكد  الطعام  يتذّوق  �سابط 
العاملن بها. ل يقت�رش  النظافة وتقّيد  معايري 
روؤ�ساء  اأحــد  يقوم  بل  ذكــر،  ما  على  التفتي�س 
اأ�سبوعياً، بجولة مفاجئة  الفروع واأركان الفوج، 
مفاجئة  تفتي�سات  وثمة  املطبخ،  على  للك�سف 
ومنطقة  �رشبا  وموقع  القّوامة  مديرية  تتولها 
من  التاأكد  ويتم  ال�سنة،  مدار  على  لبنان،  جبل 
اأ�سا�سها  على  التي  املحددة  املعايري  مطابقة 

يتم اختيار اأف�سل مطبخ �سنوياً.
لذلك جنحنا...

املطبخ  عمال  ــداه  اأب الــذي  الإلــتــزام  اىل  نظراً 
الدقيق  التقّيد  خالل  من  املجوقل،  الفوج  يف 
القيادة يف هذا املجال، ومتابعة  بكل تعليمات 
قائد الفوج نف�سه �رشوط النظافة و�سري الأعمال 
املواد  حفظ  �رشوط  على  والت�سديد  املطبخ،  يف 
يحتل  اأن  املجوقل  الفوج  ا�ستطاع  الغذائية... 
ويف  اجلي�س  يف  املطابخ  بــن  الأوىل  املرتبة 

منطقة جبل لبنان.
عدة  على  الأفــ�ــســل  املطبخ  اخــتــيــار  يرتكز 
الطعام  نوعية  والنظافة،  القيود  منها  معايري 
دون  من  املحا�سبة  املعلبات،  تواريخ  وجودته، 

قاعة  اأخــــطــــاء، 
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اإدارة املطبخ

عرفاناً وتقديرًا

يــــتــــبــــع مـــطـــبـــخ 
ــل  ــوق ــج الــــفــــوج امل
لبنان  جبل  ملنطقة 
ملوقع  وبــالــتــحــديــد 
اإدارته  وتاأمتر  �رشبا، 
القيادة  �رشية  باأوامر 
ب�سخ�س  واخلـــدمـــة 
ري�سار  الرائد  اآمرها 
عـــبـــدو، ومــنــهــا اآمـــر 
النقيب  والــنــقــل  التموين  ف�سيلة 
الإداري جهاد �سعد الدين وهو ي�رشف 

مبا�رشة على املطبخ.
الفرع  رئي�س  من  املطبخ  ياأمتر  كما 

الرابع الرائد مارون اأبو هّلون.

مطبخ  فــوز  اىل  اأدى  اجلــهــود  ت�سافر 
يف  العاملن  الع�سكرين  اأ�سماء  يلي  ما  ويف  املجوقل،  الفوج 
اأبو  ري�سارد  الأول  الرقيب  الكفراوي،  اإيلي  الأول  املوؤهل  املطبخ: 
�سعيا، الرقيب الأول اأحمد نعمان، الرقيب الأول بدر جدايد، الرقيب 
الأول اأندريه نهرا، الرقيب الأول اليا�س القزح، الرقيب الأول جودت 
نا�سي، العريف الأول علي خليل، العريف الأول علي يحيى،  العريف 
جربائيل  العريف  العبي،  اليا�س  العريف  داوود،  حو�سب  �رشبل 
ال�سالح، اجلندي ح�سن �سيف الدين، اجلندي ح�سن �سالح، اجلندي 

زياد طالب واملجّند املمّددة خدماته علي �سيف الدين.

الطعام وقدرة ات�ساعها...
وقـــد و�ــســع الــفــوج املــجــوقــل جــــدولً ينّظم 
توقيت الوجبات والكميات التي يح�سل عليها 
كل ع�سكري، حّدده الفرع الرابع وهو يعّدل وفق 

املهمات واملنا�سبات.
وتطابق  املــخــازن  تمُ�سبط  اأخــــرى،  جهة  مــن 

ال�رشوط )ارتفاع �سحيح - حرارة منا�سبة...(، اأما 
الربادات فتخ�سع جلدول مراقبة دائمة. كما يتم 
تنظيف خزانات املياه والك�سف عليها وفح�سها 
دورياً، اإ�سافة اىل ا�ستعمال مواد معّقمة ل توؤثر 

على الطعام لتاليف وجود احل�رشات.
كما يرّكز الفوج على الإهتمام باأدق التفا�سيل 
يف  واملو�سوعة  املعّقمة  النفايات  كحاويات 

مكان بعيد وبح�سب الأ�سول.
معايري النجاح... تابع

معلومات  حتديث  اي�ساً،  النجاح  معايري  من 
عليه  يحر�س  ما  وهــذا  ومهاراتهم،  العاملن 
ال�سباط  بــنــادي  الإ�ستعانة  خــالل  مــن  الــفــوج 
وتزويدهم  املطبخ  يف  العاملن  قــدرات  لرفع 
طرق حت�سري وجبات جديدة. يف موازاة ما �سبق 
الطبية  املعايري  على  الت�سديد  يتم  ذكـــره، 
كل  لها  يخ�سع  التي  الــدوريــة  والفحو�سات 

العاملن يف املطبخ.

املجوقل  الفوج  مطبخ  يمُطعم 
ال�رشية  مــع  ــوج،  ــف ال �ــرشايــا  كــل 
يف  و�ــســتــاًء  �سيفاً  املــتــمــركــزة 
اىل  بــالإ�ــســافــة  ال�سيمان.  عــيــون 
بع�س  مع  الثامن  اللواء  من  كتيبة 
ق�ساء  يف  واحلر�س  الإ�ــســارة  مراكز 

ك�رشوان.
اأهمية  على  الفوج  قائد  ي�سّدد  الإطار  هذا  يف 
ع�سكري،  كــل  اىل  و�ــرشورتــه  الطعام  اإيــ�ــســال 
�سحية  وبطريقة  املحدد  الوقت  يف  ومُجد،  اأينما 
درا�سات دقيقة  يمُنّفذ وفق  الأمر  و�سليمة. هذا 

عن عدد العنا�رش وكمية الإ�ستهالك.
اأعـــــداد  ــــــزداد  يف بــعــ�ــس املـــنـــا�ـــســـبـــات، ت
املجوقل  الــفــوج  مــطــبــخ  مــن  املــ�ــســتــفــيــديــن 
طالب  من  وفــود  زيــارات  اأثناء  يف  يح�سل  كما 
املدار�س اأو عند اإقامة خميمات لأولد ال�سهداء 
ما يتطلب تغذية خا�سة تكون على  وال�سباط، 
عاتق مطبخ الفوج مبوافقة القيادة وبالتن�سيق 

مع مديريات التجهيز والقّوامة والتوجيه.

قدمي ولكن...
الفــوج  مطبــخ  عــلــى  الــقــّيــمــــــــون  ي�سعــر 
الفخر  من  بكثري  فيه  والعاملون  املجــوقــل 
والر�سا مبا حّققــوه، م�سرييــن اىل اأن هذا املطبخ 
ياأمــلون  اإذ  وهم  معداتـه،  وكذلــك  جــداً،  قدمي 
اىل  اأّدت  جهـودهــم  اأن  يعتربون  حتديثــه، 

نتيجـة ممتازة.
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متوز

عّممت قيادة اجلي�ش على الع�سكريني، بتاريخ 
فيها  تناولت  توجيهية  ن�رضة   ،2010/6/24
العواقب  م��ن  حم���ّذرة  ال�سري،  ح���وادث  تكاثر 
الوخيمة املرتتبة على عدم احرتام قانون ال�سري.

تــكــاثــرت 
ال�سري  حــوادث 
ـــــة الأخــــــرية، الأمـــر  يف الآون
ع�رشات  �سقوط  اىل  اأدى  الـــذي 
ال�سحايا يف �سفوف املواطنن، واإحلاق 
وممتلكاتهم،  ب�سياراتهم  ج�سيمة  اأ�ـــرشار 
التي  والنف�سية  املعنوية  الأ�ــرشار  اىل  اإ�سافة 
تخّلفها هذه احلوادث، اإن على �سعيد ال�سائقن 
امل�سوؤولن مبا�رشة عنها، اأم على �سعيد الأ�سخا�س 
الذين يتعّر�سون ب�سببها لإ�سابات خمتلفة. وقد تبّن 
الع�سكرين يف ح�سول بع�س  ال�سائقن  توّرط عدد من 
اأو �سياراتهم  اآليات ع�سكرية  اأثناء قيادتهم  احلوادث يف 
بالقوانن  تقّيدهم  عدم  نتيجة  وذلك  اخلا�سة،  ودراجاتهم 

والتعليمات املرعية الإجراء. 
يهم قيادة اجلي�س - مديرية التوجيه الت�سديد على ما يلي:

• اإن حوادث ال�سري وخملفاتها كما يمُجمع اخلرباء املتخ�ّس�سون يف هذا 
املجال، ناجمة مبعظمها عن ال�رشعة اجلنونية لل�سائقن، وعدم احرتامهم 
وال�سوئية،  املــروريــة  بالإ�سارات  يتعلق  ما  خ�سو�ساً  ال�سري،  قانون 
و�رشوط التجاوز والنتقال من م�رشب اىل اآخر، وتعاطي اخلمور، والتحدث 
املرور،  اأف�سلية  على  واملزاحمة  القيادة،  اأثناء  يف  اخلليوي  اأجهزة  على 
وعدم و�سع حزام الأمان، اإ�سافة اىل غياب الرقابة الذاتية لل�سائق يف حال 
عدم وجود �رشطة �سري، وا�ستغالله اأي تق�سري قد يح�سل من قبل الأجهزة 

ــــــــــة  الإداري
ــــــة  ــــــي ــــــن والأم

املعنية.
ال�سلبية  الــتــاأثــريات  اإن   •

على  تقت�رش  ل  ال�سري  حـــوادث  لرتــفــاع 
ذلك  تتعدى  بل  فح�سب،  املواطنن  �سالمة 

ال�سياحة  ومو�سمي  القت�سادية  احلــالــة  اىل 
من  عنها  ينتج  ما  جلهة  البالد،  يف  والإ�سطياف 
زحمة خانقة، وو�سع غري مطمئن لل�سائح اأو الزائر.

مــوؤ�ــرشات  اأحـــد  الــ�ــســري،  قــانــون  احـــرتام  يعترب   •
املــ�ــســتــوى احلــ�ــســاري لــلــ�ــســعــوب، ودلــيــالً عــلــى رقــّي 

وجمتمعه  نف�سه  جتــاه  بامل�سوؤولية  و�سعوره  املــواطــن 
ووطنه.

يكونوا  اأن  اىل  جميعاً،  الع�سكرين  القيادة  هذه  تدعو   •
اأنها  اىل  وتــنــّبــه  الــ�ــســري،  بــقــانــون  التقّيد  يف  للمواطنن  الــقــدوة 

من  تاأمل  كما  املخالفن،  بحق  التاأديبية  العقوبات  اأق�سى  �ستتخذ 
ذوي الع�سكرين واملواطنن عموماً، وعي م�سوؤولياتهم يف هذا املجال، 
ت�سمل �سدور  اأن  التي ميكن  ال�سري  العواقب اخلطرية حلوادث  واإدراك 
تلحق  اأن  �ساأنها  من  كبرية،  مادية  وتعوي�سات  بحقهم  ق�سائية  اأحكام 
املرء  يك�سب  القانون  فالتزام  عائالتهم،  وم�ستقبل  مب�ستقبلهم  ال�رشر 
ال�سمري، ويوّفر احلماية للنف�س والغري، وبالتايل هو واجب وطني  راحة 

واأخالقي واإن�ساين.



اإعداد: د. اأحمد َعّلو
عميد متقاعد
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اخلليج

»حانا«،  ب���ني 
و»مانا«  العربية، 
تكاد  الفار�سية، 
اخلليج  ه���وي���ة 
الإق����ل����ي����م����ي����ة، 
اجلغرافيا  يف 
وال�������س���ي���ا����س���ة 
والإق����ت���������س����اد... 

ت�سيع!

اخلليج يف اجلغرافيا
بطول  �سمالً  متتد  العرب،  لبحر  كــذراع  »عربياً«  اخلليج  اعتبار  ميكن 
حواىل 989 كلم وعر�س يبلغ 370 كلم يف اأق�سى ات�ساع له وخ�سو�ساً يف 
اإيران ودولة الإمارات العربية، ويحوي عدداً  الق�سم اجلنوبي منه، ما بن 

ل باأ�س به من اجلزر.
يتجاوز  ل  عمقه  ومعدل  كلم2،  األــف   250 حــواىل  اخلليج  م�ساحة  تبلغ 

واإن  ــــــــــ50م  ال
كــــــان يـــبـــلـــغ يف 
املناطق  بع�س 
وهو  اأمتار   110

اأق�سى عمق له، وخ�سو�ساً قرب ال�سواحل الإيرانية.
من  اإيران  هي:  دول  ثماين  ت�ساطئها  داخلية  بحرية  �سبه  اخلليج  يعترب 
اجلهة ال�رشقية وال�رشقية ال�سمالية وتطل على اخلليج ب�سواطئ تبلع حواىل 
1200 كلم )1/3 1 ال�سواطئ(، يف حن ت�رشف �سبع دول عربية على الق�سم 
 2200 بحواىل  �سواطئه  ثلثي  على  واجلنوبي  والغربي  الغربي  ال�سمايل 
ال�سعودية  العربية  اململكة   - الكويت   - العراق  هي:  الدول  وهذه  كلم 

مراآة ال�رضاع على النفوذ واملوارد
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قطر   - الــبــحــريــن   -
الإمـــــــارات  دولـــــة   -
ــحــدة  الــعــربــيــة املــت
التي  عــمــان  ـــــرياً  واأخ
م�سيق  عــلــى  تــ�ــرشف 

هرمز.
م�سيق  ويـــعـــتـــرب 
ــــيــــوم من  ال هــــرمــــز 
اأهـــــــــــم املــــنــــاطــــق 
يف  اجليو�سرتاتيجية 
هذا  اأن  ذلــك  الــعــامل، 
ــق الــــــذي ل  ــي ــس ــ� امل
يــتــجــاوز عــر�ــســه 56 
نقاطه،  اأو�سع  يف  كلم 
و35 كلم يف اأ�سيقها، 
اخلليج،  بعنق  مي�سك 
ــم بــاحلــركــة  ــّك ــح ــت وي
يعربه  والـــيـــه،  ــه  مــن
 30 اىل   20 يــومــيــاً 
عمالقة  نــفــط  نــاقــلــة 
واأخـــــرى   )2010(
توؤّمن  منها،  اأ�ــســغــر 
 ٪40 حــــــواىل  نـــقـــل 
العاملي  الإنــتــاج  مــن 
وزارة  بح�سب  للنفط، 
احلاجات  من   ٪80 حواىل  فاإن  كذلك   ،)2010 )اأيــار  الأمريكية  الطاقة 

النفطية ل�رشق اآ�سيا، واأوروبا الغربية تاأتي من اخلليج ب�سكل اأو باآخر.

اخلليج يف التاريخ
وخ�سو�ساً  اليوم،  اخلليج  مبنطقة  يعرف  ما  اأن  املوؤرخن  بع�س  يعترب 
املنطقة املغمورة باملاء، والتي ت�سّكل هذا امل�سطح املائي فوقها، كانت 
منذ نحو 14 األف �سنة، اأر�ساً ياب�سة تتكّون من منخف�س يبلغ طوله حواىل 
1100 كلم، بعر�س و�سطي يبلغ 180 كلم ول يتجاوز عمقه 30 اىل 80 
والفرات  دجلة  نهري  مياه  �سّقتها  قناة  املنخف�س  هذا  قاع  وت�سّق  مرتاً، 
معاً، تبداأ قرب »الفاو« وت�سب يف بحر »عمان«. واعتباراً من اأواخر الع�رش 
اجلليدي الرابع )الفورم( اأي منذ 14000 �سنة تقريباً قبل امليالد، اأخذت 
ع�رش  خالل  الأر�سية،  الكرة  �ساد  دافئ  مناخ  بفعل  بالرتفاع  البحر  مياه 
البحر  ملياه  الفي�س  هذا  وا�ستمر  اجلاف،   )Holocene( الهولو�سن 
حتى ا�ستقر على م�ستواه تقريباً منذ حواىل 4000 �سنة ق. م، وو�سل اىل 
و�سعه الراهن يف القرن احلايل، وبذلك انعزلت املرتفعات التي عرفت يف 
اجلزر، عن  »البحرين«، و»فيلكا«، و»بوبيان«، وغريها من  باإ�سم  بعد  ما 
الأر�س املجاورة وت�سّكلت بذلك �سبه اجلزيرة العربية من جهة، واأرا�سي 

الذي  هو  الفي�سان  وهذا  فار�س،  بالد  باأر�س  بعد  ما  يف  يعرف  اأ�سبح  ما 
اأدى اىل هجرة �سكان هذا الوادي اخل�سيب يف الإجتاهات املختلفة و�سّكل 
ما اأطلق عليه من قبل املوؤرخن »الهجرات ال�سامية« املتتالية، من �سبه 
اجلزيرة العربية، ورمبا �سّكل الأ�سا�س لبناء احل�سارة يف وادي الرافدين، 

و�سوريا الطبيعية وحتى م�رش، وبالد فار�س، بعد هذا التاريخ.
وهكذا ميكن اعتبار اأن تاريخ هذا اخلليج ومنذ تلك الفرتة اأ�سبح تاريخ 
ال�سعوب والأقوام والدول التي قامت على �سفتيه، والتي مل مينع وجود 
البحر بينها من اإقامة العالقات املختلفة، اأجتارية كانت، اأم حربية، عالقات 
اأخوة وحتالف اأو عالقات م�سالح، واأ�سبح ركوب البحر و�سناعة ال�سفن اأحد 
ال�سن،  اىل عوامل جديدة، بلغت  وغرباً  لالإنتقال �رشقاً  الرئي�سة،  �سماتها 

واأفريقيا، منذ الع�سور القدمية.
لقد اأّدى اخلليج، ومنذ اأقدم الع�سور احل�سارية دوراً مميزاً و�سّكل حّيزاً 
جيو�سرتاتيجياً يف العالقات التجارية ما بن �رشق اآ�سيا، وال�رشق الأو�سط، 
واأوروبا، وكان معرباً للب�سائع الواردة وال�سادرة بن هذه املناطق، وبقي 
كذلك حتى اكت�ساف راأ�س الرجاء ال�سالح، مطلع القرن ال�ساد�س ع�رش، حيث 
بداأت الدول الأوروبية الأطل�سية فر�س �سيطرتها على البحار واملحيطات 
بدءاً من الربتغال اىل هولندا واإ�سبانيا، وبعد ذلك بريطانيا التي فر�ست 
منها  الأوروبية  الدول  بقية  اأن طردت  بعد  واخلليج  الهند  هيمنتها على 

وقد ا�ستمرت هذه الهيمنة حتى القرن الع�رشين.
هذا  اأّدى  وقد  املنطقة،  يف  النفط  اكت�ساف  بداأ  املا�سي  القرن  مطلع 
على  و�رشاعها  الكربى  ــدول  ال �سيا�سة  ر�سم  يف  مهماً  دوراً  الإكت�ساف 
وحتى  بيكو   - �سايك�س  معاهدة  منذ  دولها  حــدود  وتر�سيم  املنطقة، 
اليوم؛ ومنذ نهاية احلرب العاملية الأوىل ومن ثم الثانية بداأ جنم الوليات 
املتحدة ي�سطع يف �سماء اخلليج، فحّلت حمل انكلرتا يف ال�سيطرة والنفوذ 
على الإقليم، كم�سدر اأ�سا�سي للطاقة التي حتتاجها يف تطّورها وتفّوقها 
يف عامل القطبن الذي تال نهاية احلرب العاملية الثانية، وبذلك ازدادت 
اجلغرافية،  مكوناته،  بجميع  اخلليج  واأ�سبح  والتناف�س  الــ�ــرشاع  حــّدة 
القومي  الأمن  مقومات  من  اأ�سا�سياً  وعن�رشاً  مقلقاً،  هاج�ساً  وال�سيا�سية، 
ثروة  من  يحتويه  ملا  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  وخ�سو�ساً  للغرب 
وموارد، تزيد عن ن�سف الإحتياط العاملي من الطاقة، وخ�سو�ساً البرتول 

والغاز الطبيعي. 

اخلليج بعيون الدول الكربى
وبدء  النفط  اكت�ساف  بعيد  اخلليج  مبنطقة  ــدويل  ال الإهتمام  ازداد 
عمليات التنقيب عنه يف اجلزيرة العربية وبالد فار�س )اإيران( مطلع القرن 
 Lansdowne الع�رشين، فالعام 1903 قال وزير اخلارجية الربيطاين
يف مبدئه املعروف باإ�سمه: »اإن اأي حماولة لبناء ميناء ع�سكري يف اخلليج 
الفار�سي من اأي دولة اأخرى �سيعترب تهديداً للم�سالح الربيطانية، و�سوف 
به  �رشّح  عما  كثرياً  يختلف  ل  وهذا  لدينا«.  املتاحة  الو�سائل  بكل  يقاوم 
الرئي�س الأمريكي جيمي كارتر بعد حواىل ثمانن �سنة، فقد قال الرئي�س 
على  لل�سيطرة  خارجية  قوة  لأي  اأي حماولة  »اإن   :1980 العام  الأمريكي 
الأمريكية، ول�سوف  للم�سالح احليوية  الفار�سي �سيعترب تهديداً  اخلليج 
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الع�سكرية«.  القوة  ذلك  يف  مبا  املتاحة،  الو�سائل  مبختلف  مقاومته  تتم 
تطابق تام يعك�س اأهمية اخلليج يف م�سالح الدولة العظمى.

العام 1999 �رشّح وزير الطاقة الأمريكي يف عهد الرئي�س كلينتون، بيل 
ريت�سارد�سون قائالً: »لقد كان البرتول حمور القرارات الأمنية لل�سيا�سة 
وراء  كــان  والنفط  الع�رشين،  القرن  خــالل  املتحدة  للوليات  اخلارجية 

تق�سيمات ال�رشق الأو�سط اىل دويالت بعد احلرب العاملية الأوىل«.

ال�سمات اجليوبوليتيكية واجليو�سرتاتيجية للخليج
ميكن القول اإن اخل�سائ�س املعقدة لبيئة اخلليج اجلغرافية، قد �سّكلت 
املعطيات  يف  التعقيد  وهذا  القومي،  اأمنه  اأزمة  يف  البنوية  العوامل  اأول 
والإطاللة  ال�سواحل  وطــول  وامل�ساحة  املوقع  م�ستوى  على  اجلغرافية، 
املبا�رشة على م�سيق هرمز، اأفرز �سعوراً بالوهن اجليو�سيا�سي لدى بع�س 
اىل  باحلاجة  و�سعوراً  الآخر،  البع�س  لدى  بالتفّوق  و�سعوراً  اخلليج،  دول 
العمل على  باجتاه  املعطيات دفعت  الثالث، وهذه  البع�س  لدى  املزيد 
تعظيم النفوذ الأمني وال�سيا�سي، اإما للتعوي�س عما اأخذته اجلغرافيا، اأو 

واحلدود  املعطيات  ر�سم  اإعادة  باجتاه  بالدفع  اأو  قّدمته،  ما  مع  للتناغم 
اأن هذا اخلليج،  اأو التمو�سع اجليو�سرتاتيجي، ذلك  اجلغرافية، والنفوذ، 
ال�سيا�سية والإقت�سادية  وباملنظور اجليوبوليتيكي يتداخل يف تفاعالته 
جغرافياً  اليه  تنتمي  ول  عنه  البعيدة  ال�سيا�سية  الوحدات  من  عدد  مع 
وحتى  واليمن،  الو�سطى  اآ�سيا  ودول  واأفغان�ستان  والباك�ستان  كالهند 

�سواحل البحر املتو�سط اليوم.
موقعاً  اليوم  يحتل  فاخلليج  العاملي،  اجليو�سرتاتيجي  باملنظور  اأما 
خلفية  على  والإقــتــ�ــســاديــة  ال�سيا�سية  الــعــامل  تــفــاعــالت  يف  ــاً  حمــوري
املكانة  وهــذه  الطاقة.   من  يحتويها،  التي  واملــوارد  الكبرية  الــرثوات 
اجليو�سرتاتيجية الهامة جعلت من اخلليج �ساحة �رشاع وتناف�س دويل حاد، 
الوليات املتحدة والدولة  ما بن دولة برعاية الدول الكربى وخ�سو�ساً 
اأي »اإيران«، وخ�سو�ساً بعد �سقوط نظام ال�ساه العام  امل�ساطئة له �رشقاً 
العراق؛ وما  العام 1991، وكذلك  ال�سوڤياتي  الإحتاد  1979، و�سقوط 

للكويت  العراق  واحتالل   )1988  -  1980( الإيرانية  العراقية  احلرب 
احتالله  ثم   1991 العام  العراق  �سد  الأممية  احلــرب  ثم   1990 العام 
العالقات  يف  معّقدة  كاأزمة  الإيــراين  النووي  امللف  وبــروز   2003 العام 
الدولية، اإل جتّليات تعك�س �سور ال�رشاع على هذا اخلليج، وموارده، ومن 
هو �ساحب النفوذ وال�سيطرة على دول الإقليم، والتحّكم مبوارد الطاقة، 

وو�سائل نقلها، واأ�سعارها.

اخللف على الهوية  ل يف�سد يف الود ق�سية
اأم  بالعربي؟  اخلليج  ت�سمية  حــول  اخلــالف  على  ورّداً  القول،  خال�سة 
»بحرية  اأ�سبح  اليوم  اخلليج  فهذا  ن�سبة،  اأي  من  جمــرداً  اأم  بالفار�سي؟ 
القواعد  وع�رشات  الطائرات  ومئات  اجلنود،  اآلف  مئات  فيها  اأمريكية« 
الع�سكرية ومئات ال�سفن وعدة اأ�ساطيل بحرية، اإنه خليج الطاقة ال�رشورية 
اأ�سبحت تنتمي اىل دول اخلليج بحكم  اأن الوليات املتحدة  للعامل، ومبا 
العراق ووجودها القوي يف معظم دوله،  فاخلليج مل يعد عربياً  احتاللها 
يعد  ومل  اأمريكي،  هو  ما  بقدر  منهما  ــاً  اأّي يعد  ومل  فار�سي،  هو  ما  بقدر 
كذلك بقدر ما هو م�رشح �رشاع عاملي، ميتد من ال�سن 
اجلنوبية،  اأمريكا  وحتى  وتركيا،  ورو�سيا  واليابان 
جلمع  تعمل  اأن  امل�ساطئة،  لدوله  فالأف�سل  لذلك 
كلمتها خلدمة م�ساحلها امل�سرتكة، والإنتفاع بخريات 
والأنانية،  التع�ّسب  لغة  عن  بعيداً  ومياهها  اأرا�سيها 
امل�سالح  تبادل  على  يقوم  اإمنــا  اليوم  عامل  اأن  ذلك 
وال�سلع واخلدمات، فليفعل حكام دوله، وكذلك حكام 
الدول الكربى، ما فيه م�سلحة اجلميع، وبعيداً عن لغة 
فالعدل  ال�سعوب،  ا�ستغالل  اأو  والهيمنة،  ال�سيطرة 
وتطّور  لرقي  اأ�سا�س  وتوزيعها  الــرثوات  اقت�سام  يف 
هذه املجتمعات كافة، وقد يكون هذا الكالم حلماً، اأو 

مثالياً، ولكنه قابل للتحقيق اي�ساً...
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اإعداد:
اإح�سان مرت�سى

باحث يف ال�سوؤون ال�رشائيلية

ــل الــنــا�ــســطــن  ــي مــــا يــــــزال �ــس
الكثري  اىل  املنتمن  العاملين 
ودوله،  العامل  �سعوب  من  الكثري 
اجتاه  يف  ــوم  ي بعد  يــومــاًَ  يــتــدّفــق 
اأربع  نحو  منذ  املحا�رش  غــزة  قطاع 
على  وذلــك  التوايل،  على  �سنوات 
الرغم من الرد الوح�سي الإ�رشائيلي 
من  الــعــديــد  بــحــيــاة  اأودى  الــــذي 
ــراك،  الأت وخ�سو�ساً  امل�ساهمن، 
بجراح  الع�رشات  اإ�سابة  اىل  واأدى 
�سّكل  الإ�رشائيلي  الفعل  خمتلفة. 
داخــل  مو�سوفة  دولــيــة  قر�سنة 
اأن  �سيما  ول  ــة،  ــي ــدول ال ــاه  ــي امل
الــنــا�ــســطــن جــمــيــعــاً هـــم من 
اإل من بع�س  املدنين العّزل 
وحليب  والأطــعــمــة  الأدويـــــة 
لإغاثة  جلبت  التي  الأطــفــال 
املــلــهــوفــن املــظــلــومــن من 
حتّول  الـــذي  غـــزة،  قــطــاع  �سكان 
الطلق  الــهــواء  يف  كبري  �سجن  اىل 
ال�سهاينة   اجلالدين  حرا�سة  حتت 

واأ�سلحتهم الفّتاكة.  
نتنياهو  حــكــومــة  فعلته  مــا  اإن 
اليمينية املتطرفة يف هذا ال�سياق 
ال�سمري  و�سدم  العامل  ــل  اأذه قد 
ول  �سمته  مــن  واأيقظه  الإنــ�ــســاين 
العن�رشي  الــوجــه  ـــّرى  وع مــبــالتــه، 
من  املنفلت  الكيان  لهذا  اللئيم 
وزن  اأي  يقيم  ل  والــــذي  عــقــالــه 
العاملي  الــعــام  لــلــراأي  اهتمام  اأو 
هذه  فعلته  وما  الــدويل.  والقانون 
بال�سبط  عليه  ينطبق  احلــكــومــة 
ــذي  تــو�ــســيــف اإرهـــــاب الـــدولـــة ال
الأعمال  »تلك  باأنه  قانوناً  يعّرف 
من  الدولة  تقودها  التي  الإرهابية 
وال�سيا�سات  الأعمال  جمموع  خالل 
الرعب  ت�ستهدف  التي  احلكومية 

بن املواطنن لإخ�ساعهم داخلياً 
حتقيق  اأجـــل  ــن  م اخلـــــارج،  يف  اأو 
الدولة  ت�ستطيع  ل  التي  ــداف  الأه
حتقيقها  مــــن(  تــتــمــكــن  ل  )اأو 
وهناك  كما  امل�رشوعة،  بالو�سائل 
اي�ساً تعريف مماثل لإرهاب الدولة 
وهــو اأنـــه »الإرهـــــاب الـــذي تقوم 
اأو  نظام  �سد  متار�سه  اأو  دولــة  به 
والتخل�س  للتحرر  ي�سعى  �سعب 
ــرة  ــط ــي ــس ــ� ـــتـــغـــالل وال مــــن ال�ـــس
اخلارجية«. وثمة من بن الباحثن 
اإرهاب  بن  ميّيز  من  احلقوقين 
الأقوياء  واإرهـــاب  امل�ست�سعفن 
امل�ستكربين. ومن املوؤ�سف اأنه يف 
الراهن  الــدويل  ال�سيا�سي  الواقع 
وامل�سالح  النفاق  على  )القائم 
النظر  بــ�ــرشف  اخلــا�ــســة،  الــذاتــيــة 
ــاف(،  ــدل والإنــ�ــس ــع عــن احلــق وال
والتجرمي  ــام  ــه الإت اأ�ــســابــع  تتجه 
ي�سمى  ما  اىل  با�ستمرار  ـــة  والإدان
اأي املقهورين  »اإرهاب ال�سعفاء« 
تتم  حن  يف  احلقوق،  وامل�سلوبي 
تربئة اإ�رشائيل وحماتها من خمتلف 
اأ�سكال اجلرائم، بدءاً من ا�ستخدام 
ــة ومــــــروراً  ــقــودي ــن ــع ــل ال ــاب ــن ــق ال
بالقنابل الفو�سفورية وو�سولً اىل 
الدول  التي حتتجز  الذرية  القنابل 
كرهائن  ال�سعيفة  والــ�ــســعــوب 
الإذلل  �ــرشوط  كل  عليها  تفر�س 
مبا  واملعنوية،  املادية  والإجحاف 
يف ذلك �سلبها حرياتها واأرا�سيها 
»التو�سع  وحجة  الإ�ستيطان  عرب 
الطبيعي« يف هذا الإ�ستيطان على 
الأخـــرى،  ال�سعوب  حقوق  ح�ساب 
و�سوريا  فل�سطن  يف  يح�سل  كما 

ولبنان ب�سكل خا�س. 
مـــن هـــذا املــنــطــلــق يــتــبــّن اأن 
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وحماتها  ــل  ــي ــرشائ اإ� ــه  ب تــقــوم  ــا  م
ال�سعب  بحق  معها  واملتعاطفون 
وحق  غــزة،  قطاع  يف  الفل�سطيني 
املوؤيدين  الدولين  النا�سطن 
يتناق�س  اإمنـــا  والــ�ــســالم  لــلــعــدل 
متاماً، من حيث املبداأ واملمار�سة، 
مع مبادئ القانون الدويل والقانون 
الدويل الإن�ساين وقواعده، ويف�سح 
املجال اأمام ت�ساعد قوانن �رشيعة 
واجلدير  الدولية.  والبلطجة  الغاب 
التاريخية  احلقائق  يف  اأنــه  بالذكر 
ــرب،  ــع ــل ل يـــكـــن  املــــعــــروفــــة، مل 
دور  اأي  الفل�سطينين  وخ�سو�ساً 
اأوروبــــا  الــيــهــود يف  يف ا�ــســطــهــاد 
اأوجــه مع نازية هتلر يف  والــذي بلغ 
الأمر  الثانية،  العاملية  اإبان احلرب 
الذي ا�ستغلته احلركة ال�سهيونية 
ارتكاب  لتربير  ا�ستغالل  اأبــ�ــســع 
املجازر الب�سعة بحق الفل�سطينين 
الأخرى و�سلبها  العربية  وال�سعوب 
بيوتها،  مــن  وت�رشيدها  حقوقها 
بــالإ�ــســتــعــانــة مبــا تــوافــر لــهــا من 
اإمكانات مالية و�سيا�سية واإعالمية 
هذه  فعمدت  هــائــلــة.  وع�سكرية 
باأنها  نف�سها  ت�سويق  اىل  احلركة 
واحة  واأنها  امل�سطهدة  ال�سحية 
ب�سحارى  املحاطة  الدميقراطية 
ولكن  امل�ستبدة.  العربية  الأنظمة 
الــزمــن وتــزايــد اجلرائم  مــع مـــرور 
ما  الإ�رشائيلية وعنفها ووح�سيتها، 
تتك�سف  راحــت  اأن  احلقيقة  لبثت 
اأمام اأنظار العامل باأ�رشه اأكرث فاأكرث، 
البحرية  القر�سنة  عمليات  ومــا 
يف  الدولية  املياه  يف  ال�سهيونية 
الآونــــة الأخــــرية �ــســوى راأ�ـــس جبل 
اجلليد يف �سلوك اإ�رشائيل الإجرامي، 
وح�سب،  الفل�سطينين  جتاه  لي�س 
�ــســائــر �سعوب  ـــاه  ــاً جت ايــ�ــس بـــل 

املنطقة والعامل.
اإ�ــرشائــيــل  يــقــلــق  مـــا  اأكـــــرث  اإن 
ــك احلــ�ــســار، لي�س  ــل ف ــواف ــن ق م
كانت  التي  العينية  امل�ساعدات 
للفل�سطينين،  ال�سفن  حتملها 
يف  الكامنة  ال�سيا�سية  املغازي  بل 
هذه ال�سفن وركابها الذين ينتمون 
عاملية،  جن�سية  خم�سن  نحو  اىل 
ما ميثله  املغازي  ويف مقدمة هذه 
مظاهر  مــن  والتاأييد  الــدعــم  هــذا 
بحقوق  ال�سعبي  الــدويل  ــرتاف  الإع
ال�سيادية  الفل�سطيني  ال�سعب 
اي�ساً  الإن�ساين  وحقه  اأر�سه  على 
مــ�ــســريه، وهي  تــقــريــر  يف حــريــة 
حقوق تتوافق مع ال�رشعية الدولية 
يف  املعتمدة  ــراف  والأع والقوانن 
هذا اخل�سو�س، وثمة اأمر هام اي�ساً 
ميتلك  غــزة  قطاع  كــون  يف  يتمّثل 
الكثري من مقومات ال�سيادة  حالياً 
املتمثلة يف حكومة نظامية تديرها 
جتاري  طريق  امتالك  ويف  حما�س، 
بحري حيوي عرب املياه الدولية يف 
بنهاية  يوؤذن  املتو�سط، مما  البحر 
احل�سار والعزلة املفرو�سن على 
املحررة،  الفل�سطينية  الأرا�ــســي 
التعاطف  اأجــــواء  ظــل  يف  �سيما  ل 
على  والغرب  ال�رشق  يف  املتزايدة 
خلفية ما ح�سل يف احلرب الظاملة 

على غزة والتي دعيت باإ�سم عملية 
»الر�سا�س امل�سكوب« وما رافقها 
من اأعمال قتل ووح�سية وحماولت 
اإبــــــادة �ــســعــب مـــن خـــالل حمرقة 
�سهدها  التي  الأبي�س  الفو�سفور 
التلفزة  �سا�سات  عرب  اأجمع  العامل 

العاملية.
من  اإذن  اإ�ــرشائــيــل  تخ�ساه  مــا  اإن 
املجردة  ال�سالم  اأ�ساطيل  حملة 
ـــــزّودة مــا ميكن  مــن الــ�ــســالح وامل
اأي قوة  الناعمة«  ت�سميته »بالقوة 
وامل�ساعر  وال�سالم  ــري  واخل احلــق 
يف  يكمن  اإمنــا  فح�سب،  الإن�سانية 
الفل�سطيني  ال�سعب  يتمّكن  اأن 
من انتزاع حقه يف دولة، اأو جزء من 
دولة، ذات �سيادة، ت�سّكل الإنطالق 
الذي ي�سع  امل�رشق  امل�ستقبل  نحو 
حداً ملظامل الإحتالل املزمن، ولهذا 
حكومة  اأقــدمــت  ــالــذات  ب ال�سبب 
نــتــنــيــاهــو عــلــى ارتـــكـــاب اإرهــــاب 
الدولة املتمثل يف »املجزرة«، بحق 
املواطنن الأتــراك على الرغم من 
من  ذلــك  عن  �سيرتتب  مبا  علمها 
خ�سارة �سيا�سية واإعالمية ومعنوية 

يف العامل الغربي. 
اإ�ــرشائــيــل مــن خالل  لقد حــاولــت 
نظرية  تــطــّبــق  اأن  املــجــزرة  هـــذه 
�سفن  م�سرية  لكبح  والردع  الرعب 

احل�سار  فــك  اىل  الــرامــيــة  احلــريــة 
عن غــزة، ووقــف حمــاولت حركات 
والن�سطاء  الدويل  املدين  املجتمع 
املعنين بحقوق الإن�سان وحماربة 
خ�سو�ساً  والإحـــتـــالل،  العن�رشية 
املنظمات  اأن  ــن  م تــاأكــدهــا  اإثـــر 
والهيئات الدولية الكربى �ستبقى 
م�سلولة كونها تقع حتت ال�سيطرة 
املزدوجة.  ومعايريها  الأمريكية 
الكاتب  انتقد  ال�سياق  هــذا  ويف 
ال�سهري روبرت في�سك يف �سحيفة 
النــديــبــنــدنــت الــربيــطــانــيــة قــادة 
ــدول الأوروبــيــة واأمــريكــا ب�سكل  ال
يف  �رشكاء  باأنهم  واتهمهم  خا�س، 
يبدونه من مرونة غري  املجزرة ملا 
بال  ويرتكونها  اإ�رشائيل  مع  مقبولة 
حما�سبة، كما كانت عليه احلال يف 
العام  الثانية  لبنان  حــرب  اأعقاب 
 2008 العام  غــزة  وحــرب   2006
الذي  ال�سهري  غولد�ستون  وتقرير 
ال�رشق  يف  وحلفاوؤها  اأمريكا  �سعت 
والغرب اىل طم�سه وواأده مل�سلحة 
وممار�ساته  ال�سهيوين  احلليف 

الإرهابية والتع�سفية.
ال�سهيوين  احل�سار  بــاأن  �سك  ل 
ي�سّكل  ل  غــزة  قطاع  على  اجلــائــر 
البند الوحيد يف قائمة بنود الظلم 
بل  الفل�سطيني،  بال�سعب  الالحق 
من  اأخــرى  هامة  بنود  اي�ساً  هناك 
الإ�ستيطاين  التو�ّسع  بند  اأبــرزهــا 
تهويد  ثم  وحــجــراً،  ب�رشاً  ال�رشطاين 
ــ�ــرشي  ــعــن ــــــــدار ال ـــقـــد�ـــس واجل ال
والالجئن والأ�رشى وما اىل ذلك من 
�سل�سلة ق�سايا �سيا�سية واإن�سانية 
اأ�سطول  �ساأن  من  يكن  مل  حمقة، 
وتظهريها  حتريكها  �سوى  احلرية 
تن�سى  كـــادت  اأن  بعد  املـــالأ  على 
الأمم  لعبة  وظــلــمــات  غياهب  يف 
والعدل  احلق  قيم  مع  املتعار�سة 

والإن�سانية.
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حاولت اإ�رشائيل من خالل املجزرة 
اأن تطّبق نظرية الرعب والردع 

لكبح م�سرية �سفن احلرية الرامية 
اىل فك احل�سار عن غزة





نعت قيادة اجلي�س املوؤهل الأول موري�س �سليم عون 
الذي تويف بتاريخ 2010/6/26.

- من مواليد 1969/9/3- بلدة العي�سية - ق�ساء 

جزين - حمافظة اجلنوب.
- تطّوع يف اجلي�س اعتباراً من 1984/7/16.

- من عداد مو�سيقى اجلي�س.
- حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلنوب. فجر  • و�سام 

الوطنية. الوحدة  • و�سام 
الع�سكري. التقدير  • و�سام 

الرابعة  الدرجة  من  اللبناين  الإ�ستحقاق  و�سام   •
الربونزي.

الع�سكرية. • امليدالية 
الثالثة  الدرجة  من  اللبناين  الإ�ستحقاق  و�سام   •

ف�سي.
مرات. اأربع  اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 

مرة.  26 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
للعمليات. الأركان  رئي�س  نائب  • تهنئة 

اجلي�س. مو�سيقى  قائد  • تهنئة 
- متاأهل وله ولدان.

يعقوب  بهيج  املتقاعد  العميد  اجلي�س  قــيــادة  نعت 
بحلي�س الذي تويف بتاريخ 2010/7/7.

 - عكار  ق�ساء   - منيارة   -1923 العام  مواليد  من   -
حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  �ــســابــط  تلميذ  ب�سفة  اجلــيــ�ــس  يف  ــّوع  ــط ت  -
.1944/10/1

يف  وتــدّرج   1946/10/1 بتاريخ  مالزم  لرتبة  رقي   -
الرتقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1975/7/1.

- حائز:
التذكارية. فل�سطن  • ميدالية 

الف�سي. اللبناين  ال�ستحقاق  • و�سام 
احلكومة  من  الرابعة  الدرجة  من  الهميوين  و�سام   •

الإيرانية.
فار�س. درجة  من  الأرز  • و�سام 

ال�سعف. ذو  الف�سي  اللبناين  الإ�ستحقاق  • و�سام 
التذكاري.  1961/12/31 • و�سام 

�سابط. درجة  من  الأرز  • و�سام 
كومندور. رتبة  من  الأرز  • و�سام 

اأكرب. �سابط  رتبة  من  الوطني  الأرز  • و�سام 
الربونزية. النجمة  ذو  احلرب  • و�سام 

الفيلق. على  باأعماله  • نّوه 

مرتن. املنطقة  قائد  • تهنئة 
قطاع. قائد  • تهنئة 

اللواء. على  باأعماله  • نّوه 
- تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل واخلارج.

- متاأهل وله خم�سة اأولد.

العميد املتقاعد بهيج يعقوب بحلي�ش
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نعت قيادة اجلي�س املعاون 
الذي  العلي  علي  خالد  الأول 

تويف بتاريخ 2010/6/23.
مـــــــوالـــــــيـــــــد  مــــــــــــن   -
حرار  بلدة   -1965/7/20
حمافظة   - طرابل�س  ق�ساء   -

ال�سمال.
بتاريخ  اجلي�س  يف  تطّوع   -

.1983/7/20
- من عداد مع�سكر عرمان للتدريب.

- حائز:
احلرب. • و�سام 

اجلرحى. • و�سام 
اجلنوب. فجر  • و�سام 

الوطنية. الوحدة  • و�سام 
الع�سكري. التقدير  • و�سام 
ــقــاق  ــح ــت ــس الإ� و�ــــســــام   •
الثالثة  الــدرجــة  مــن  اللبناين 

ف�سي.
الع�سكرية. • امليدالية 

قائد  الــعــمــاد  ــويــه  تــن  •
اجلي�س اأربع مرات.

قائد  ــاد  ــم ــع ال تــهــنــئــة   •
اجلي�س 21 مرة.

مرات. ثالث  اللواء  قائد  • تهنئة 
مرات. ثالث  املع�سكر  قائد  • تهنئة 

- متاأهل وله ولدان.

يو�سف  �ساكر  كلودين  العريف  اجلي�س  قيادة  نعت 
التي توفيت بتاريخ 2010/6/23.

ق�ساء   - املطلة   -1964/1/29 مواليد  من   -
ال�سوف - حمافظة جبل لبنان.

- تطّوعت يف اجلي�س بتاريخ 1991/11/15.
- من عداد امل�ست�سفى الع�سكري املركزي.

- حائزة:
الع�سكري. التقدير  • و�سام 

الرابعة  الدرجة  من  اللبناين  الإ�ستحقاق  و�سام   •
برونزي.

مرات. ثالث  اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  16 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 

مرات. اأربع  الع�سكرية  الطبابة  رئي�س  • تهنئة 
- متاأهلة ولها ولد واحد.

دروي�س  اأحمد  الأول  الرقيب  اجلي�س  قيادة  نعت 
الغو�س الذي تويف بتاريخ 2010/6/2.

ق�ساء   - برجا  بلدة   -1969/9/3 مواليد  من   -
ال�سوف - حمافظة جبل لبنان.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 1989/9/1.
- من عداد مديرية الق�سايا الإدارية واملالية.

- حائز:
الوطنية. الوحدة  • و�سام 

الفجر. • و�سام 
الرابعة  الدرجة  من  اللبناين  الإ�ستحقاق  و�سام   •

برونزي.
مرات. اأربع  اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 

مرة.  20 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
الكتيبة. قائد  • تهنئة 

- متاأهل وله ثالثة اأولد.

املعاون الأول خالد 
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طه  اجلندي  اجلي�س  قيادة  نعت 
بتاريخ  تــويف  ــذي  ال علو�س  اأحــمــد 

.2010/5/31
- من مواليد 1983/10/10- 
املنية - ال�سنية - ق�ساء عكار - 

حمافظة ال�سمال.
بتاريخ  اجلــيــ�ــس  يف  تـــطـــّوع   -

.2008/12/27
احلادي  امل�ساة  لواء  عداد  من   -

ع�رش - الكتيبة 113.
- حائز:

اجلي�س. قائد  العماد  • تنويه 
اجلي�س. قائد  العماد  • تهنئة 

- عازب.

اجلندي  اجلــيــ�ــس  قــيــادة  نــعــت 
تويف  الــذي  �سويد  عــادل  ريــا�ــس 

بتاريخ 2010/6/24.
 -1987/1/25 مواليد  من   -
را�سيا  ق�ساء   - روحــا  خربة  بلدة 

- حمافظة البقاع.

بتاريخ  اجلــيــ�ــس  يف  تـــطـــّوع   -
.2009/12/26

- من عداد لواء امل�ساة الثامن - 
الكتيبة 85.

- عازب.

اأحمد  خدماته  املمّددة  املجّند  اجلي�س  قيادة  نعت 
ح�سن النا�رش الذي تويف بتاريخ 2010/6/27.

- من مواليد 1990/9/13- يارين.
- مّددت خدماته اعتباراً من 2009/9/17.
- من عداد لواء امل�ساة الثامن - الكتيبة 84.

- حائز:
اجلي�س. قائد  العماد  • تهنئة 

الع�سكري. املجل�س  رئي�س  • تهنئة 
- عازب.

وليد  خدماته  املمّددة  املجّند  اجلي�س  قيادة  نعت 
جهاد عمار الذي تويف بتاريخ 2010/6/12.

- من مواليد 1986/1/13- بلدة ينطة - ق�ساء 
البقاع الغربي.

- مّددت خدماته اعتباراً من 2009/12/11.
- من عداد فوج احلدود الربية الثاين.

- عازب.

اجلندي طه اأحمد علو�ش

اجلندي ريا�ش عادل �سويد
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متوز

الإيقاع اللغوي خارج بحور ال�سعر
دكتوراه دولة م�رّضفة جدًا

للور عب�ش احلداد

حمرتف را�سيا يكّرم »املواهب العاملية« يف كندا متنح �سوقي دلل و�سامها املذّهب
الفنانة والكاتبة ريتا 
طانيو�ش اأبي ياغي 
وندوة حول كتابها 
اجلديد »اإنه اللون«

نالت ال�سيدة لور عب�س عقيلة العقيد دانيال 
دكتوراه  �سهادة  التوجيه(،  )مديرية  احلــداد 
م�رشّف  بدرجة  واآدابها،  العربية  اللغة  يف  دولة 

جداً، من كلية الآداب يف جامعة الروح القد�س - الك�سليك.
اأ�رشف  ال�سعرية«،  البحور  خارج  اللغوي  الإيقاع  »بناء  الأطروحة:  عنوان 
مرتي  والدكتور  احلــاج  زكي  جــورج  الدكتور  الأ�ستاذان:  اإعــدادهــا  على 
طنو�س،  يو�سف  الدكتور  الأب  من:  كالً  �سّمت  جلنة،  وناق�ستها  بول�س، 

الدكتور جوزف �رشمي والدكتور جورج كرباج.
حيث  من  العربي،  العامل  يف  نوعها  من  الأوىل  الأطــروحــة  هــذه  تعترب 
على  النرثية  القوالب  يف  اللغوي  الإيقاع  م�ساألة  التطبيقية  معاجلتها 

الع�سكري،  الإداري،  العملي،  )النرث  اأنواعها 
ال�سعر  الأدبي،  ال�سحفي،  التجاري،  الق�سائي، 
املنثور، النرث املوّقع، ال�سعر املر�سل، املقاطع 
احلرة وق�سيدة النرث(، مع الرتكيز على العنا�رش الإيقاعية، التي تك�سب 

بع�س هذه القوالب �سفة »ال�سعرية«.
تق�سم الأطروحة اىل ثالثة اأق�سام:

اللغة«،  مكّونات  من  انطالقاً  الإيقاع  »طبيعة  عنوانه:  الأول  الق�سم 
ويندرج فيه ف�سالن:

- الف�سل الأول: »اإ�سرتاك املوؤلفات اللغوية يف مادة الإيقاع الأولية«.
- الف�سل الثاين: »مفرتق الإيقاعات النرثية والإيقاعات ال�سعرية«.

اأقيم يف مقر ندوة اجلودة - جل الديب احتفال كّرمت خالله »املواهب العاملية« يف كندا رئي�س جمعية 
نح �سنوياً ل�سخ�سيات لبنانية اأ�سهمت  حمرتف را�سيا الفنان �سوقي دلل، مبنحه الو�سام املذّهب والذي ميمُ
الدكتور  العاملية«  اإدارة »املواهب  رئي�س جمل�س  الإحتفال  والعامل. ح�رش  لبنان  اللبناين يف  الإبداع  ن�رش  يف 
جنيب بجاين، ورئي�س فرع اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل فاروق اأبو جودة، ورئي�س »كاونرتي الدلب« 
وجملة » درا�سات« الدكتور جوزف حلود مفرج، وممثل لبنان يف وكالة الطاقة الذرية ال�سفري اإميل بدران، 
اأحمد اجلدة، ورئي�س الهيئة الوطنية للفولكلور  ورئي�س اجلامعة الإ�سالمية العاملية املفتوحة الربوف�سور 
اللبناين اأنطوان اأبو جودة، والدكتور جورج طرابل�سي، ورئي�س ندوة اجلودة الدكتور بديع اأبو جودة، والفنانة 

مادونا وح�سد من رجال الثقافة والفن.
رّحب  الذي  جودة  اأبو  بديع  اجلــودة  ندوة  رئي�س  امل�سيف  كلمة  ثم  اللبناين  الوطني  الن�سيد  مع  بداية 
بال�سيوف الآتن من خمتلف ال�رشائح الفكرية يف لبنان وبلدان الإنت�سار، منّوهاً باملزايا الوطنية والإبداعية 
للفنان �سوقي دلل، بحيث يكاد ل مير اأ�سبوع اإل ونرى ن�ساطاً جلمعية »حمرتف را�سيا« على طول م�ساحة 

الوطن، ويف دول عربية واأجنبية ومبختلف الق�سايا الفكرية والثقافية والبيئية والإجتماعية.
اليوم من كندا  »ناأتي  الدكتور جنيب بجاين كلمة قال فيها:  العاملية«  مانح و�سام »املواهب  األقى  ثم 
اىل لبنان لنكّرم رجالً اأعطوا يف الفكر والفن والإبداع للبنان الكثري الكثري، حتى اأ�سحت اأ�سماوؤهم ت�رشق يف 
دنيا الغرتاب والإنت�سار اللبناين قبل العامل، ومن بن هذه ال�سخ�سيات التي نقّدر الفنان اللبناين �سوقي 
دلل رئي�س جمعية حمرتف را�سيا، الذي اأ�سهم يف لوحته الت�سكيلية ب�سنع معادلة جديدة يف اللون الأ�سفر 
فا�ستحق جائزة الكبري �سعيد عقل، اإ�سافة اىل ن�ساطاته يف جمعية حمرتف را�سيا والتي فاقت 593 ن�ساطاً 
يف احلقول الثقافية والفنية والإجتماعية، حتى و�سلت الينا يف كندا والبلدان العاملية، لهذا اإ�ستحق و�سامنا 

املذّهب بجدارة«.
الذي »يزيدين م�سوؤولية  التكرمي  الدكتور جنيب بجاين واحل�سور على هذا  من جهته �سكر �سوقي دلل 
وعمالً وجهداً كي اأبقى على قدر امل�سوؤولية التي اأوليتموين اإياها يف هذا الو�سام، والذي اأهديه بدوري لكل 
اأن تبقى الثقافة مكّرمة يف زمن كرثت  نا�سط يف احلقل الثقايف ولكل باحث يف اللوحة الت�سكيلية، متمنياً 

فيه اإنتهاكات القيم واملناقب النبيلة«.
للفنان دلل ثم �رشب  الو�سام  بجاين  الدكتور  ويف اخلتام قّدم 

اجلميع نخب املنا�سبة.

الفنانة  كتاب  �سدور  ملنا�سبة 
اللبنانية  والكاتبة  الت�سكيلية 
بعنوان  ياغي  اأبي  طانيو�س  ريتا 
جمعية  كـــّرمـــت  الـــلـــون«،  »اإنـــــه 
للثقافة  الت�سكيلي  الفن  حمرتف 
والفنون - را�سيا - لبنان الكاتبة 
تبعها توقيع يف �سالة  ندوة  خالل 
�ساحة  يف   Place d´étoile

النجمة و�سط بريوت.
را�سيا  حمــرتف  جمعية  رئــيــ�ــس 
اللقاء  ا�ــســتــهــل  دلل  �ــســوقــي 
را�سيا  من  اليوم  »ناأتي  بالقول: 
اإ�ستقالل  قــلــعــة  حــيــث  الـــــوادي 
و�سط  اىل  حــرمــون  وجــبــل  لــبــنــان 
لنحيي  ـــرشائـــع،  ـــ� ال اأمُّم  بـــــريوت 
والفن  والــ�ــســعــر  الأدب  تــكــرميــاً 
الفنانة  ب�سخ�س  واملــو�ــســيــقــى 
طانيو�س  ريتا  املتميزة  اللبنانية 
من  ا�ستطاعت  التي  يــاغــي،  اأبــي 
اىل  الولوج  واللون  الري�سة  خالل 
عامل ما بعد اللون، عامل احل�س غري 
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والـــقـــ�ـــســـم الــــثــــاين بـــعـــنـــوان: 
البحور  خــارج  اإيقاعية  »اإمكانات 
ال�سعرية«، وي�ستمل على ف�سلن:
»تفعيل  الأول:  الــفــ�ــســل   -

الإيقاع على امل�ستوى ال�سوتي والب�رشي والدليل«.
الن�سو�س  اإيقاعات  عن  التعبري  يف  امللقي  »دور  الثاين:  الف�سل   -

وجتديد دللتها«.
اجلديد  البعد  واإ�سكالية  النرث  »ق�سيدة  فعنوانه:  الثالث،  الق�سم  اأما 

لالإيقاع ال�سعري«، وفيه ف�سالن:
- الف�سل الأول: »نهو�س ق�سيدة النرث على �رشاع املتناق�سات«.

- الف�سل الثاين: »ثنائية الفو�سى الهدامة واإرادة البناء والتنظيم«.
 La méthode de( النظمي  التحليل  منهج  اىل  البحث  ا�ستند 
بناء  درا�سة  مع  يتالءم  الــذي   )L´analyse systématique
ال�سوتي،  املقطع  م�ستوى  من  بــدءاً  ت�ساعدي،  ب�سكل  اللغوي  الإيقاع 

مروراً باملفردة واجلملة ثم الفقرة، و�سولً اىل ج�سم الن�س ككل.
لتو�سيح  مو�سيقية،  وتقنيات  اأ�ساليب  الأطــروحــة  يف  ا�ستخدمت 
تطبيقية  اأ�س�س  وو�سع  الإيقاع،  تكوين  يف  الداخلة  الزمنية  املقا�سات 

لالإلقاء اللغوي، مبا يتالءم مع طبيعة الن�سو�س النرثية وال�سعرية.
اأمثلة  تزويدها  ومّت  واأجنبية،  عربية  مراجع  اىل  الدرا�سة  ا�ستندت 
»راجي  ال�ساعر  اىل  غالبيتها  يف  تعود  �سعرية،  واأخــرى  نرثية  ون�سو�ساً 

ع�سقوتي«.
اإجالء هويات  اأظهرت الأطروحة يف اخلال�سة، اأهمية الن�سق الإيقاعي يف 
ال�سعرية،  النرثية �سفة   الن�سو�س  اإك�ساب بع�س  الن�سو�س، ودوره يف 
التفاعل  حتقيق  لدى  اأي  والت�سكيل،  والإبتكار  ال�سورة  واكبته  ما  اإذا 
والدللية  الرتكيبية  وامل�ستويات  ال�سوتي  امل�ستوى  بن  والتعا�سد 

والهند�سية املتداخلة يف ف�ساء الن�س.

برعاية وزير ال�سياحة الأ�ستاذ فادي عبود، افتتحت كلية الفنون والعلوم 
 ،)AUST( والتكنولوجيا  للعلوم  الأمريكية  اجلامعة  يف  الإعالم  ق�سم   -
رئي�سة  الإفتتاح  ح�رش  لبنان«.  »هيدا  بعنوان  ال�سنوي  الإعالين  معر�سها 
اجلامعة ال�سيدة هيام �سقر ونائب الرئي�س لل�سوؤون الأكادميية الدكتور 
نبيل حيدر وعميد كلية الإعالم الدكتور جورج فرحة والهيئتان الأكادميية 

والإدارية وجمع من الطالب. 
بداية كلمة ترحيب من د. فرحة �رشح فيها اأهداف املعر�س الذي يحمل 

طابعاً �سياحياً، عرب عر�س م�ساريع اإعالنية وفوتوغرافية لطالب الإعالن عن 
اإعالنات ملنتوجات  اإعالمياً، كما تت�سمن ت�سميم  لبنانية مغمورة  مناطق 
مهن  عن  ف�سالً  �سياحية،  ومواقع  لبنان  يف  مناطق  عن  و�سوراً  خمتلفة، 
وحرف لبنانية باتت يف طريقها اىل الإندثار. ثم كانت كلمة لل�سيدة �سقر 
اجلامعة  دعم  وعن  لبنان،  يف  الداخلية  ال�سياحة  اأهمية  عن  فيها  حتدثت 
وزارة ال�سياحة. وختم وزير ال�سياحة بكلمة تناول فيها الثغرات يف القطاع 

و�سبل  الــلــبــنــاين  الــ�ــســيــاحــي 
ال�سناعة  واأهمية  معاجلتها، 

ال�سياحية يف بلد مثل لبنان.

AUST املعر�ش ال�سنوي للإعلن يف

الب�سرية  مــع  املتماهي  ـــدَرك  املمُ
اللون  ــامل  ع الــبــ�ــرش،  �سطوع  قبل 
حياتنا  على  املبا�رشة  وتــاأثــرياتــه 
منو  يف  الــتــاريــخ  عــرب  �سكله  ــا  وم
واعتماد  والأديــــــان،  الــثــقــافــات 
جمتمعاتها  متّيز  على  ال�سعوب 
من خالل اللون والرمز اللوين حتى 
يومنا هذا. وها هو مولود ريتا اأبي 
اللون«  »اإنــه  كتاب  اجلديد  ياغي 
الفنانة  هـــذه  ــز  متــّي عــلــى  ــد  ــوؤك ي
املرهفة من خالل درا�سة حتليلية 

ـــري الـــلـــون يف  ـــاأث خلــ�ــســائــ�ــس وت
حياتنا  ويف  �سلوكنا  ويف  الطبيعة 
اليوم  اليها  اأتينا  وقــد  اليومية. 
لنكرَّم قبل اأن نكرِّم وقد ا�ستحقت 
ياأتي  حيث  جمعيتنا  درع  بجدارة 
الفنية والأدبية  تتويجاً مل�سريتها 

املفعمة بالإبداع«.
والفنان  الناقد  اأ�سار  جهته  من 
كلمته  يف  القي�سي  عمران  العربي 
بعنوان  جــاءت  التي  الكتاب  عــن 
امللونة«  الوعي  حديقة  »فلنقراأ 
طانيو�س  ريــتــا  »تــذهــب  فــقــال: 
اأبعد  اآفــاق  نحو  للون  حتليلها  يف 
ال�سحري  ال�سيمائي  الأفـــق  مــن 
ــهــا جتــعــل مــنــه �ــســبــبــاً من  لـــه، لأن
تنطلق  اإذ  والعامل.  احلياة  اأ�سباب 
املكّونة  الأ�سا�سية  العنا�رش  من 

والنار،  املاء  الرتاب،  اأي  للطبيعة 
فتبني  وتفرت�س  وتراقب  لتتابع 
حتّولت  عن  الأهمية  بالغ  قامو�ساً 
احل�سارات  عرب  وتفاعالته  اللون 
ــــــالت  ــــــرب احل ـــة وع ـــاقـــب ـــع املـــت

الإن�سانية...«. 
القي�سي: واأ�ساف 

التطابقي،  املنهاج  هذا  »وفــق 
حيث  اىل  ياغي  اأبــي  ريتا  تذهب 
مع  ح�سياً  نتعامل  لأن  تدفعنا 
اللون، وتبتعد متعّمدة الغو�س يف 
اجلانب العقلي الذي يحمل حتليالً 
فتقول  اللون،  لفيزياء  ميكانيكياً 
�سوتية  موجة  اإنه  مثالً  الأحمر  عن 
تقع يف بقعة من بقع ال�سوء اأي اأنه 
لتتحدث  اللون،  درجات  من  درجة 
ال�سعور  ن�سميه  عما  احلقيقة  يف 

ثم  الــلــون،  مينحه  الــذي  الــدافــئ 
بع�س  اىل  الإ�ـــســـارة  يف  ــت  ــدّرج ت
الأحمر  عنها  يــعــرّب  الــتــي  الــرمــوز 
الرف�س  حالة  اأو  الــدم  مثل  عامة، 
اىل  النهاية  يف  لت�سل  الثورة،  اأو 
الفكرة الأ�سا�سية األ وهي الغريزة 
املرحلة  من  املكت�سبة  الإن�سانية 
العام  والتوح�س  الأوىل  البدائية 

التي تتحرك باللون الأحمر...«. 
يف اخلتام كانت مداخالت لكّتاب 
واأهميته  الكتاب  حــول  وفنانن 
الألوان  البحث عن  كمرجع مهم يف 

وتاأثريها.
جمعية  رئي�س  قــّدم  اخلتام  ويف 
درع  دلل  �سوقي  را�سيا  حمــرتف 

املحرتف للفنانة اأبي ياغي.





بقلم: حممد �سلمان

اأن�ش الكلمات يف الإقلل من �سطورها، والإكثار يف   •
والإ�سرتاحة يف ظلل  وال�ساعرية يف منابرها،  معانيها 

اإميائها، والإ�ستزادة من حكمائها، واحلوار بحكمتها.
يف  وجفاء  املعاين  يف  جفاف  هي  كلمات  من  فكم 
الأ�سماع،  على  واعتداء  ال�سطور،  يف  واعوجاج  الأل�سن 
التجهيل، ونفور يف املجال�سة، وادعاء يف  وغرق يف 

املعرفة.

ثروة،  والكرم  �سعفاً،  وكالغرور  قــوة،  كالتوا�سع  اأَر  مل   •
وال�سدق  خطيئة،  والأحــقــاد  ف�سيلة،  والتعاون  فــقــراً،  والبخل 

اإنحداراً.   ا�ستقامة، والنفاق 

• للنجاح ركيزتان:
الأوىل مراجعة الأخطاء منعاً للوقوع فيها جمددًا.

والثانية التوا�سع يف النجاح منعاً للوقوع يف غروره.
وللف�سل �سببان:

الأول فقدان الب�سرية والثاين فقدان الطموح والإتكاء 
على احلظوظ.

ومن  زرعــاً،  البحر  يحرث  من  هما:  بالأيام  يعبثان  اإثنان   •
يعتمد التو�سل رزقاً.

يف  ال�سابح  هما:  للك�سل  وخا�سعان  العمل،  من  هاربان  واإثنان 
ال�رشاب، واملت�سلق جدار الرياح، فال ال�رشاب ماء، ول الرياح جدار.

اأم��ران عابثان بالواجب هما: الق�سور يف التفكري،   •
والعجز يف التنفيذ وهواية التاأجيل.

هما: لهما،  هوية  ل  • اإثنان 
ومن  بالتبعية،  والإ�ستقاللية  باملنافع،  املبادئ  ي�ستبدل  من 

ي�ستبدل ال�سدق بالنفاق، والنقد باملديح.
واإثنان يعي�سان خارج احلدث، هما: املتخفي خوفاً، والفاقد راأياً.

والإجتماعات  املنا�سبات  يف  ثقيل  ظلهما  اإث��ن��ان   •
واملداولت، هما: من يتكلم اأكرث مما ي�سغي، ومن يّدعي 

اأكرث مما يعلم ويعمل.
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املتقاعد  الــركــن  العميد  ناق�س 
فاروق معاليقي اأطروحة دكتوراه يف 
احلقوق يف املعهد العايل للدكتوراه 
اأمام  اللبنانية، وذلك  التابع للجامعة 
الدكتور  مــن  موؤلفة  فاح�سة  جلنة 

والدكتور  والدكتور فوزت فرحات  الدكتور �سامي �سلهب  وع�سوية  رئي�ساً  القي�سي  الدين  حميي 
جميل دويك والدكتور توفيق �سمبور.

درا�سة   - الإداري  القانون  يف  املنف�سلة  والأعمال  املت�سلة  الأعمال  »نظرية  بعنوان  الأطروحة 
مقارنة«. وبنتيجة املناق�سة قررت اللجنة منح العميد الركن املتقاعد معاليقي �سهادة الدكتوره 

اللبنانية يف احلقوق.

حـــاز الــعــقــيــد جـــورج حـــرو قائد 
مو�سيقى اجلي�س �سهادة دكتوراه 
جامعة  من  املو�سيقية  العلوم  يف 
بدرجة  الك�سليك   - القد�س  الروح 
اأطروحته  مــو�ــســوع  ـــان  وك جــيــد. 
)حياتهما  فليفل«  »الأخوين  حول 

واأعمالهما(. 
اأربعة  مــن  اللجنة  تــاألــفــت  ــد  وق
الدكتور  الأب  برئا�سة  دكــاتــرة 
ـــس  ـــو� ـــن يـــــو�ـــــســـــف ط
الدكتور  الأب  وع�سوية 
الدكتور  ـــاج،  احل بــديــع 
ــــاخــــوري  ــــف كــــفــــاح ال

والدكتور نبيل الّلو.

�سهادة  دند�س  خميرب  عزمة  العقيد  نال 
من  اجلغرافيا  يف  اللبنانية  الــدكــتــوراه 
الآداب  يف  لــلــدكــتــوراه  ــعــايل  ال املــعــهــد 
ــوم الإنــ�ــســانــيــة والإجــتــمــاعــيــة يف  ــل ــع وال

جداً. جيد  بتقدير  اللبنانية،  اجلامعة 
باإ�رشاف  الأطــروحــة  مناق�سة  مّتــت  وقــد 
بو  الــكــرمي  الــديــن عبد  الــدكــتــور �ــســالح 
جمالها  يف  »بــــريوت  وعــنــوانــهــا  �ــســالــح 

ال�سياحي«.

دكتوراه يف اجلغرافيا 
للعقيد عزمة خميرب دند�ش

الركن ريا�س �سّيا - دكتور  العميد  وّقع 
الثاين »حقوق  الدويل - كتابه  القانون  يف 
الأقليات يف �سوء القانون الدويل« ال�سادر 
الع�سكري  الـــنـــادي  يف  ــهــار،  ــن ال دار  ــن  ع

املركزي.
مي�سال  الركن  اللواء  التوقيع  حفل  ح�رش 
وزير  ممثالً  للدفاع،  العام  املفت�س  من�سى، 
وممثلون  اجلي�س،  وقائد  الوطني  الدفاع 
عن الأجهزة الأمنية ورجال دين و�سخ�سيات 

قانونية وع�سكرية واأكادميية واإعالمية.
�سّيا  الركن  العميد  بكلمة  احلفل  ا�ستهل 

»حقوق الأقليات يف �سوء القانون 
الدويل«

كتاب ثاٍن للعميد الركن �سّيا

دكتوراه يف احلقوق 
للعميد الركن املتقاعد 

فاروق معاليقي

دكتوراه يف العلوم 
املو�سيقية للعقيد جورج 

حرو
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راغــدة  الأ�ــســنــان  طبيبة  املــقــدم  نالت 
الع�سكرية، �سهادة  الطبابة  اأبو حيدر من 
ماج�ستري يف اإدارة املوؤ�س�سات من املعهد 
الدكوانة   - التجارية  للدرا�سات  العايل 
 Chicoutimi جامعة  مــع  بال�رشاكة 

كيبيك يف كندا.

�سليمان  حاج  �سالح  ربى  الآن�سة  نالت 
)كرمية مدير التوجيه يف اجلي�س اللبناين( 
البيولوجيا اجلزيئية واأبحاث  دكتوراه يف 
يف  وال�سيدلة  الطب  كلية  من  ال�رشطان 
فرن�سا،   »1 ليون   - برنار  »كلود  جامعة 

مع اإعجاب اللجنة الفاح�سة وتقديرها.

ماج�ستري يف اإدارة 
املوؤ�س�سات للمقدم الطبيب 

راغدة اأبو حيدر

دكتوراه يف
البيولوجيا اجلزيئية

لربى �سالح حاج �سليمان

اإجازة تعليمية يف التاريخ 
للموؤهل منذر ال�سميلي

اآيا  الطالبة  • نالت 
الركن  العقيد  اإبــنــة 
فوج  من  جعفر  عــوين 
ــس،  الــتــدخــل اخلــامــ�
الإقت�ساد  يف  اإجـــازة 
ــون  ــة الــفــن ــي مـــن كــل

وقد  بريوت.  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  والعلوم 
اآيا الأوىل على دفعتها وحازت  �سّنفت الطالبة 

جائزة ندمي خلف التذكارية ال�سنوية.

• فازت بتول وهبة 
الأول  املــعــاون  اإبــنــة 
وهبة  خالد  املتقاعد 
الرقيب  و�ــســقــيــقــة 
باجلائزة  وهبة،  كمال 
لالأق�سو�سة  الأوىل 
وذلك  العربية  باللغة 
اأدبـــــاء  مــ�ــســابــقــة  يف 

القدي�س  مدر�سة  نّظمتها  التي  ال�سنوية  الغد 
املدر�سية  وال�سبكة  ب�ساليم  يف  جاورجيو�س 
ل�سيدا واجلوار. وقد اختريت الأق�سو�سة خالل 

احلفل لتتحّول اىل عمل تلفزيوين درامي.

ال�سميلي  حممد  منذر  املوؤهل  نال 
مــن فـــوج الــتــدخــل اخلــامــ�ــس اإجـــازة 
تعليمية يف التاريخ من كلية الآداب 
اجلامعة  يف  الإنــ�ــســانــيــة  ــوم  ــل ــع وال

اللبنانية.

الذي رّحب باحل�سور وعر�س موجزاً عن الكتاب 
واأهمية مو�سوعه، فاعترب اأن القانون الدويل 
قد خطا خطوات وا�سعة يف م�ساألة احلفاظ على 
حقوق الأقليات املنتمية اىل جمموعات اإثنية 
لغوية، �سواء جلهة حماية وجودها  اأو  ودينية 

اأو احلفاظ على هويتها اخلا�سة اأو منحها حق 
امل�ساواة مع بقية املجتمع.

املواثيق  اأن  اىل  بالإ�سارة  الكاتب  وختم 
الدولية بلغت مرحلة مل يعد باإمكان اأي جمتمع 

اأن يبقى مبناأى عنها.



سسيفنا و القلــم
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يا جبال بي�سا مكّللة بتلج النقا
القامات عا جبن الوفا وعمر البقا

يا ريت بعد العز يتالقوا بوطن
مرب�س عنيد بوجه اأ�سكال ال�سقا

كّنا على الأيام من �سلب الّتقا
ركعنا لأرز ورّب ورّجعنا اللقا

لكن حتت هال�سم�س ما عنا ثقة
اإل بهالأمة العنيدة وجمدها

نحنا انزرعنا بهالأر�س من عمر البقا

الرائد توفيق نعيم يزبك

الـــــــزجـــــــل بـــــبـــــالدنـــــا رمـــــــــز احلـــــ�ـــــســـــارة
ـــــــــن �ــــســــعــــيــــب والــــــ�ــــــســــــحــــــرور عــــّنــــا زي
وروكــــــــــــــــز �ـــــســـــيـــــد املـــــــنـــــــرب الـــــغـــــّنـــــى
ــــا ــــّن م والــــــفــــــكــــــر  الأدب  ورواد 
ــــا ــــّن ــــوط ــــة الـــــ�ـــــســـــعـــــر ب ــــم ــــي رفـــــــعـــــــوا ق
ـــرو تـــغـــّنـــى ـــع ـــس ـــ� ومــــيــــ�ــــســــال قــــهــــوجــــي ب
ـــامـــعـــن الــــ�ــــســــوت جــنــى الـــ�ـــســـعـــر يـــــا �ـــس
ــــى مــــــــــواويــــــــــل وعـــــــتـــــــابـــــــا مــــــــع مــــعــــّن
ــــــــي بــــيــــحــــ�ــــرش املـــــــنـــــــرب متــــّنــــى ــــــــل وال

ـــه ـــال ــــــــــــه جـــم ـــــاً �ــــســــكــــب الإل يــــــا مـــــوطـــــن
ً مـــعـــظـــمـــا اجلـــــمـــــال  كــــهــــف  ـــــــت يف  زل مـــــا 
ـــئـــن تــــكــــاثــــرت الـــــعـــــدى يـــــا مـــوطـــنـــي فـــل
خــــائــــفــــاً ـــــاطـــــر  املـــــخ مـــــــن  جتـــــــزعـــــــّن  ل 
جـــيـــ�ـــســـه تـــــــاأجـــــــج  اإذا  الـــــــظـــــــالم  اإّن 

ـــــداره ـــــ�ـــــس ـــــي ونــــــــــال ال ـــــب عــــــــايل املـــــرت
ــــر عـــــــن فـــــــن وجـــــــــــداره ــــع ــــس ــــ� غــــــنــــــوا ال
بـــ�ـــســـوتـــو الــــعــــذب عــــن �ــــســــدق ومــــهــــاره
�ـــــســـــانـــــوا املـــــوهـــــبـــــة وكـــــــانـــــــوا غــــيــــارى
ـــــــوا رايـــــــــــة احلـــــكـــــمـــــة و�ـــــســـــعـــــارا وعـــــــل
ـــــذارى ـــــع ـــــل ال الـــ�ـــســـبـــايـــا وزغـــــــــــــردوا ك
مـــــــا عــــــمــــــرو كـــــــــان �ــــســــلــــعــــة لــــلــــتــــجــــاره
ــــــــوف عـــــن خـــــــربة و�ــــســــطــــاره ــــــــرشب دف و�
ـــح يــــ�ــــســــمــــع ويـــــفـــــرح ـــســـب ـــ� ـــل يــــ�ــــســــهــــر ل

ـــع الــــ�ــــســــبــــاح فــــاأعــــجــــبــــت رائــــيــــك ـــط ـــس �
مـــــهـــــمـــــا �ـــــســـــعـــــى بــــــخــــــرابــــــه بــــاغــــيــــك
اأجـــــــ�ـــــــســـــــادنـــــــا، اأرواحـــــــــــنـــــــــــا تــــفــــديــــك
ـــــــاك بــــعــــطــــفــــه بــــانــــيــــك فـــــلـــــقـــــد حـــــــب
فــــــالــــــرب مــــــن فــــــــوق الــــ�ــــســــمــــا حـــامـــيـــك

ــــــــــرب بــــالــــ�ــــســــعــــر يـــــتـــــوّجـــــع خـــــــّلـــــــو احل
ـــن ـــالح ــــــو الــــقــــ�ــــســــيــــدة تــــــفــــــّرخ ت وخــــــّل
ـــــن ـــــزي الـــــ�ـــــســـــعـــــر مــــــّنــــــو بــــــــهــــــــورة وت
ـــــرشيـــــن ـــــ� ـــــن ــــــــزهــــــــر لـــــــلـــــــفـــــــل لـــــل لــــــــل
ـــــو جــبــن ـــــّل ــــــــاب الــــ�ــــســــعــــر ع وقــــــــــــدام ب
ـــــو الــــقــــ�ــــســــيــــدة تــــــنــــــّزل �ـــســـالطـــن خـــــّل
ـــــو الــــقــــ�ــــســــيــــدة تـــــرّقـــــ�ـــــس مـــاليـــن خـــــّل
ــــكــــو فـــ�ـــســـاطـــن ومـــــــن كــــــل كـــلـــمـــي حــــّي
احــــــكــــــوا احلــــقــــيــــقــــة وحــــــــــاج فــــزعــــانــــن
نــــحــــنــــا الـــــــعـــــــدايل والـــــــ�ـــــــرشع والـــــديـــــن
والــــــ�ــــــرشبــــــن الأرز  ولد  نـــــحـــــنـــــا 
نــــحــــنــــا الـــــعـــــنـــــب بـــــكـــــرومـــــنـــــا والـــــتـــــن
ـــــا لــــــــنــــــــور املـــــــــعـــــــــريف حمـــــّبـــــن ـــــن ـــــح ن
ــــــوب الـــــفـــــكـــــر مــــغــــمــــوريــــن ــــا بــــــث ــــن ــــح ن
ـــكـــن نـــــحـــــنـــــا بـــــــــــــوّج املـــــــعـــــــتـــــــدي �ـــس
ـــنـــن ــــــــح نــــــ�ــــــرش عــــــــا �ـــس نـــــحـــــنـــــا جــــــــوان

ـــــــــوايف تــــــــــربق وتــــلــــمــــع ـــــــــق ــــــــو ال وخــــــــّل
ــع ــم ــس ــ� ــت ـــهـــق عــــنــــدمــــا ب ـــس ـــــا�ـــــس تـــ� ـــــن وال
الـــــــ�ـــــــســـــــعـــــــر لـــــــلـــــــفـــــــالح لــــلــــمــــقــــلــــع
ـــــج لــــــــــــــــــــــــــالأرزات لــــلــــمــــدفــــع ـــــل ـــــث ـــــل ل
بـــريكـــع مــــــا  بــــيــــمــــوت  اذا  الــــ�ــــســــاعــــر 
ـــــا تــــرفــــع ـــــن وحـــــــــّكـــــــــام فــــــــــوق عـــــرو�ـــــس
ــــل بــــــــالأر�ــــــــس يــــتــــوّلــــع ــــف ــــط ــــــو ال وخــــــّل
ـــــع ـــــسّ ـــــرت� ـــــــــاج ت ـــــــــب ـــــــــدي ـــــــــاخلـــــــــّز وال ب
نـــــحـــــنـــــا بـــــــــــدين لـــــلـــــمـــــكـــــرمـــــي مــــرجــــع
نـــــحـــــنـــــا مـــــــــدار�ـــــــــس بــــــابــــــهــــــا مــــــ�ــــــرشّع
اأبــــــــــــدع ول  اأروع  ل  ـــــــــال  وجـــــــــب
ـــفـــور مـــــا بــيــ�ــســبــع ـــا الـــعـــ�ـــس ـــوّن ـــس ـــ� مـــــن غ
ــــا بـــتـــ�ـــســـطـــع ــــم ــــس ــــ� ــــب نــــحــــنــــا جنــــــــــوم ال
ـــــا الأفـــــــــكـــــــــار عـــــــم تـــنـــبـــع ـــــن ـــــروق مـــــــن ع
ـــــم مــــــــا مـــنـــطـــمـــع ـــــل ـــــع ـــــري ال ـــــغ نــــحــــنــــا ب
ـــا نـــــزول ـــن ـــي ــــــاح تــــ�ــــســــّد ف ــــــري ـــــل مـــــا ال ك

ــــل وجنــــــومــــــو �ــــســــهــــارى ــــي ــــل ـــى ال ـــف ـــغ ـــي ت

ـــــوب املـــــجـــــد عــــــم نــطــلــع مــــنــــ�ــــســــّل �ـــــس
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الــــــــغــــــــايل بـــــــــــــــــــالدي  اأرز  يــــــــــــا 
ــــــــــايل تـــــــــيـــــــــظـــــــــل جــــــــبــــــــيــــــــنــــــــك ع
ــــــــــــــــايل ور�ــــــــســــــــمــــــــايل ــــــــــدم م ــــــــــق ب

يــــحــــمــــيــــك اهلل  مــــــــــــن  ـــــــب  بـــــــطـــــــل
ـــــفـــــديـــــك بـــــــــــروحـــــــــــي وبـــــــــــدمـــــــــــي ب
ــــــــــدك بـــــعـــــطـــــيـــــك... قـــــلـــــلـــــي �ـــــســـــو ب

اأرز بلدي

ر�سالة من اأٍب
اىل اإبنه املتخّرج

جان �سعيد
والد التلميذ ال�سابط 
املتخّرج كري�ستيان

عبد الروؤوف ال�سعدي

قائد  قهوجي  جان  العماد  ب�سخ�س  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اىل  اأتوّجه  اجلي�س  عيد  يف  اآب  من  الأول 
اجلي�س و�سائر القوى �سباطاً ورتباء واأفراداً باملعايدة واأروع التمنيات... وكل عام واأنتم باألف خري.

جاء على ل�سان الفيل�سوف الفرن�سي بول كلوديل: »يقولون ال�سباب عهد امللذة... لقد كذبوا... 
اإمنا هو عهد البطولة وال�سجاعة«.

ولدي احلبيب كري�ستيان،
اليوم تتخّرج من املدر�سة احلربية... م�سنع الرجال العظام، منبع العّز والعنفوان... مركز البطولة 

وال�سجاعة.
اأن روؤ�ساء جمهورية يف تاريخ لبنان تخّرجوا من هذه املوؤ�س�سة بالذات، واآخرهم  ل تن�َس يا ولدي 
رئي�سنا اليوم والذي نطلب له من اهلل اأن يدمي عليه ال�سحة والروؤية ال�سديدة واحلكمة 

يف قيادة دفة الوطن والو�سول به اىل �ساطئ الأمان وال�سالم.
يقول املتنبي:

»اإذا غامرت يف �رشٍف مروم
فال تقنع مبا دون النجوم«  

والنجوم يا ولدي لي�ست ب�سكلها ولكن مبا تعنيه، فهي رمز لل�رشف والعّز 
والكرامة والوطنية والإخال�س والوفاء، ولي�ست �سعارات احلربية اإل جزءاً 

من هذه ال�سفات التي ذكرت، ل بل خال�ستها.
متينة  �سلبة  وبقيت  الوطن  ــداء  اأع الع�سكرية  املوؤ�س�سة  قاومت  لقد 
�سامدة، �سهرت جميع تالمذتها يف بوتقة واحدة، وها اأنتم تتخّرجون معدناً 
واحداً موّحد الذرات، م�سقول العزمية اأبّي النف�س، �سعاراتكم م�سرتكة، اأهدافكم 

حب الوطن واإعالء �ساأنه وبذل الغايل والنفي�س يف �سبيله.
يغمرها  ال�رشف،  يكّللها  اجلبن  عالية  البيا�س،  نا�سعة  كعادتها  املوؤ�س�سة  وتبقى 
الفخر والبطولة، فهي كال�سم�س قوة وعظمة، كيف ل وهي تن�رش احلرارة والنور للجميع، ول فرق 

بن لبناين واآخر اإل مبدى اإخال�سه لوطنه واأمته.
الأعظم  احلرب  قدا�سة  ل�سان  على  جاء  ما  وهذا  ر�سالة،  اأنه  للبنان  و�سف  اأف�سل  احلبيب...  ولدي 

املثلث الرحمات يوحنا بول�س الثاين...
ومتييزه هذا و�سع لبنان يف خانة الدول العظمى، فالأوطان يا ولدي لي�ست مب�ساحتها اإمنا بفعالية 

اأبنائها، فالأدمغة اللبنانية غزت العامل ويف �ستى املجالت.
واأنتم املتخّرجون اليوم لكل منكم ر�سالة، فاحفظوا لبنان ذخرية ووديعة يف قلوبكم واعملوا على 
التجّرد والنزاهة، لأنكم بذلك ت�رشّفون املدر�سة  ال�ساحلة، وكونوا قدوة يف  اإعالء �ساأنه باملواطنية 

احلربية التي اليها انت�سبتم ومنها اليوم تتخّرجون.





جرمية الذم
العقوبات  قــانــون  مــن   385 املـــادة  عــّرفــت 
اأمر اىل �سخ�س )ولو يف معر�س  الذم باأنه ن�سبة 
ال�سك اأو ال�ستفهام( ينال من �رشفه اأو كرامته. 

وجلرمية الذم ركنان: ركن مادي واآخر معنوي.
• الركن املادي جلرمية الذم: 

يتمّثل الن�ساط الإجرامي جلرمية الذم يف �سلوك 
اىل �سخ�س من  اأمر  ن�سبة  اجلاين هو  ي�سدر عن 
�ساأنه اأن ينال من �رشفه اأو كرامته؛ اأي ينجم عنه 
اعترب  اأهله وجمتمعه وبيئته. وقد  احتقاره بن 
اأن جرم الذم يتحّقق نتيجة توافر  الجتهاد 
ثالثة عنا�رش، هي: وجود واقعة حمددة جرى 

اإ�سنادها اىل �سخ�س املجني عليه، واأن يكون من 
واعتبار ذلك  ب�رشف  امل�سا�س  الإ�سناد  �ساأن هذا 
عنها  الإف�ساح  جــرى  قد  يكون  واأن  ال�سخ�س، 
علناً. ول بد من اأن يكون الفاعل قد ن�سب يف اأية 
�سيغة كالمية اأو كتابية اأمراً حمدداً للمجني عليه 
اأو حادثة من �ساأنها امل�سا�س ب�رشفه واعتباره. فال 
يكفي قيامه با�ستعمال األفاظ اأو تعابري عامة اأو 

اإطالق حكم قيمي على ت�رشفات املجني عليه.
وتتحّقق جرمية الذم باأية و�سيلة من الو�سائل 

املذكورة يف املادة 209 عقوبات.
اجلرمي  الفعل  وقع  اإذا  الذم  جرمية  وتتحّقق 
ال�ستفهام،  اأو  ال�سك  اأو  اليقن  �سبيل  على 
م�سدره  كــان  و�ــســواء  �سمنياً،  اأو  كــان  �رشيحاً 
الغري  عن  منقولة  رواية  اأو  اخلا�سة  املعلومات 
اأم اإ�ساعة يرددها اجلاين، على اأن يكون من �ساأن 

كل ذلك النيل من �رشف ال�سخ�س اأو كرامته.
ويجب اأن يكون املذموم حمدداً حتديداً كافياً 
عدم  على  الجتهاد  ا�ستقر  حيث  فيه،  لب�س  ل 
الإدانة بجرم الذم اإذا كان موجهاً اىل �سخ�س غري 
يرتك  ل  اأكيد  ب�سكل  تعيينه  ميكن  ل  اأو  معن 

جمالً لل�سك.
املذموم  تعين  ــوب  وج يعني  ل  هــذا  ولكن 
اأن  يكفي  بل  دقيقاً،  تعييناً  واأو�سافه  باإ�سمه 
ي�سهل  �سورة  على  موجهة  الذم  عبارات  تكون 
ال�سخ�س  ومعرفة  منها  املق�سود  فهم  معها 
فــاإذا متّكنت املحكمة من  الــذي يعنيه اجلــاين؛ 
فحوى عبارات الذم حتديد من هو املعني به من 
دون تكّلف اأو عناء، كانت اجلرمية قائمة. وتقوم 
الأوىل من  الأحــرف  اإذا ذكر اجلــاين  الــذم  جرمية 
اأو  اأو مهنته،  اأو �سفة مالزمة له،  اإ�سم املذموم، 
و�سع �سورته اىل جانب املقال. وتعود ملحكمة 
الأ�سا�س م�ساألة تقرير ما اإذا كان املذموم حمدداً 

اأم غري حمدد.
الأ�سخا�س  عــلــى  الــــذم  جــرميــة  تقت�رش  ول 
الأ�سخا�س  على  تقع  اأن  ميكن  بل  الطبيعين، 
اجلمعيـة.  اأو  ال�رشكـة  اأو  كالدولة  املعنوين؛ 
ومتتد احلماية القانونية ل�رشف الإن�سان وكرامته 
قانون  ــن  م  586 املــــادة  لــكــن  وفـــاتـــه.  حــتــى 
العقوبات ن�ست على اأنه اإذا ومُّجه الذم اأو القدح 
اىل ميت، جاز لأقربائه حتى الدرجة الرابعة دون 

مع  هــذا  املالحقة،  حــق  ا�ستعمال  �سواهم 
ت�رشّر  وريــث  اأو  قريب  كل  بحق  الحتفاظ 

اإعداد: نادر عبد العزيز �سايف
           دكتوراه دولة يف احلقوق

حمام بالإ�ستئناف

حق الإن�سان يف �رضفه وكرامته من احلقوق الل�سيقة بال�سخ�سية القانونية واملتفّرعة 
ف�رضف  املجتمع.  الإن�سان يف  يحتّلها  التي  الجتماعية  املكانة  كانت  اأياً  عنها، 
الإن�سان وكرامته واعتباره قيمة اإجتماعية ل تقل اأهمية عن تلك التي تتعّلق بحقه 
يف احلياة ويف �سلمة بدنه واأمواله. لذلك كانت جديرة باحلماية القانونية، والتعدي 

عليها ي�سّكل جرمية يعاقب عليها القانون باحلب�ش والغرامة.
وقد عالج القانون اللبناين اجلرائم الواقعة على احلرية وال�رضف يف الف�سل الثاين 
من الباب الثامن من قانون العقوبات، ومن بينها جرائم الذم والقدح )يف املواد 
من 582 اىل 586(، اإ�سافة اىل جترمي تلك الأفعال �سمن اإطار اجلرائم الواقعة 

على ال�سلطة العامة )يف املواد من 385 اىل 389 عقوبات(.

جرائم الذم والقدح وعقوباتها
يف القانون اللبناين
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�سخ�سياً من اجلرمية.
تكون  اأن  الــذم  مو�سوع  الواقعة  يف  وي�سرتط 
حمددة حتديداً ن�سبياً، من دون ا�سرتاط التحديد 
التف�سيلي؛ كاأن ين�سب اىل �سخ�س  اأو  الدقيق 
اأنه �رشق �سيارة من دون حتديد تلك ال�سيارة اأو 
مكان ال�رشقة وزمانها، اأو اأن ين�سب اىل فتاة اأنها 
تعا�رش رجالً معا�رشة غري �رشعية. وي�ستوي اأن تكون 
الواقعة املحددة اإيجابية اأو �سلبية؛ كاأن ين�سب 
ت�سجيل  ر�سوم  دفع  من  تهّرب  اأنه  �سخ�س  اىل 

�سيارته اأو منزله. 
الواقعة  �ساأن  من  يكون  اأن  ي�سرتط  وكذلك، 
املحددة النيل من كرامة املذموم و�رشفه بق�سد 
يف  احرتامه  وتقليل  قــدره  من  واحلــط  احتقاره 
بيئته وجمتمعه؛ كالقول عن �سخ�س اإنه ارتكب 
جرمية يعاقب عليها القانون، اأو اأنه يعا�رش فتاة 
معا�رشة غري �رشعية، اأو اأنه م�ساب مبر�ٍس معٍد، اأو 
اأنه يقيم حفالت للعب القمار والدعارة وتعاطي 
الكيل  يف  يغ�س  اأنـــه  تــاجــر  اىل  اأو  املــخــدرات، 
والب�ساعة، اأو اىل طبيب اأنه اأهمل يف عالجه لأنه 
لبنانين  اتهام  اأو  ير�سيه،  اأجر  على  يح�سل  مل 
ثقتهم  وعــدم  الوطني  انتمائهم  من  بخجلهم 
ببلدهم وتف�سيلهم احل�سول على جن�سية اأخرى، 
ولو يف معر�س ال�سك، من �ساأنها امل�سا�س ب�رشف 
ن�سبة  فاإن  كذلك  بها.  املق�سودين  الأ�سخا�س 
اأمور �سائنة اىل رئي�س من �ساأنها التعّر�س ل�رشفه 
اأهل  عند  واحــرتامــه  قــدره  من  واحلــط  واعتباره 

وطنه.
ت�ستوجب  ل  العبارة  اأو  الواقعة  كانت  اإذا  اأما 
النيل من ال�رشف والكرامة، فال تقوم جرمية الذم؛ 
اأنه ر�سب  فال يرتكب ذماً من ين�سب اىل طالب 
اأنه خ�رش خ�سارة كبرية،  اأو اىل تاجر  يف المتحان، 
اآخر.  ديناً  لعتناقه  دينه  غرّي  اأنه  �سخ�س  اىل  اأو 
اأنه غرّي دينه ليتزوج  اأما من ين�سب اىل �سخ�س 
اآخر فيعترب فعله ذماً  اإمراأة تنتمي اىل دين  من 

ي�ستوجب العقاب.
كاذبة،  تكون  اأن  الواقعة  يف  ي�سرتط  ول 

فجرمية الذم تقوم �سواء كان �سحيحاً اأم كاذباً،  
لأن الغاية من التجرمي هي منع الت�سهري بالنا�س 
تبقى  لــذلــك  و�ــرشفــهــم.  كرامتهم  مــن  والنيل 
ا�ستعداده  املتهم  اأبدى  ولو  قائمة  امل�سوؤولية 
لإثبات �سحة الواقعة، حيث ن�ست املادة 583 
من قانون العقوبات على اأنه ل ي�سمح ملرتكب 
الفعل  حقيقة  بــاإثــبــات  لنف�سه  تــربيــراً  الـــذم 
مو�سوع الذم اأو اإثبات ا�ستهاره. اأما اإذا كان الذم 
فيرباأ  �سحته،  وثبتت  العامة  بالوظيفة  يتعلق 
الظنن، ما خال الذم الواقع على رئي�س الدولة، 

�سنداً للمادة 387 عقوبات.
الذم يف ح�سور  ارتكاب جرمية  كما ل ي�سرتط 
ـــذم يف  ــواء مّت ال املـــذمـــوم، فــاجلــرم يــقــوم �ــس
مواجهته اأو يف غيابه، و�سواء علم به املجني عليه 
اأم مل يعلم. ول ي�سرتط اأن يوؤدي الذم اىل احتقار 
املذموم بن اأهله وجمتمعه فعالً، بل يكفي اأن 
يكون من �ساأنها كذلك؛ اأي ل ي�سرتط وقوع �رشر 
مادي اأو معنوي باملذموم بل يكفي اأن يكون من 
�ساأن تلك الواقعة اأن تلحق به ال�رشر؛ كاأن تكون 
�سمعة املجني عليه اأقوى من اأن ينال منه اجلاين 

مرتكب جرم الذم.
والألفاظ  العبارات  تذكر  اأن  يجب  وكــذلــك، 
التي ي�ستفاد منها وقوع جرمية الذم، فال تكفي 
امل�ّس  على  اأقــدم  عليه  املدعى  اأن  اىل  الإ�سارة 
بكرامة املدعي و�سمعته من دون ذكر العبارات 
كرامته  من  للنيل  منها  ي�ستفاد  التي  والألفاظ 

و�رشفه.
• الركن املعنوي جلرمية الذم:

حيث  ق�سدية؛  جــرميــة  الـــذم  جــرميــة  تعترب 
وهو   لــلــذم،  اجلــرمــي  الق�سد  تــوافــر  ي�سرتط 
بعنا�رش  علم  وجود  يتطّلب  الذي  العام  الق�سد 
لها  املكّون  ال�سلوك  اىل  تتجه  واإرادة  اجلرمية 
املذموم  �ــرشف  من  النيل  اىل  الرامية  ونتيجته 
وكرامته. ول يوؤثر يف توافر هذا الق�سد اجلرمي 

اأن يكون الفاعل ح�سن النية اأو معتقداً ما رمى به 
اإذ ي�ستوي لقيام  املجني عليه من وقائع الذم؛ 
جرمية الذم اأن تكون الوقائع �سحيحة اأم كاذبة؛ 
العقوبات  قانون  من   583 املادة  ن�ست  حيث 
لنف�سه  تربيراً  الذم  ملرتكب  ي�سمح  ل  اأنه  على 
اإثبات  اأو  الــذم  مو�سوع  الفعل  حقيقة  باإثبات 
الق�سد  توافر  على  للباعث  تاأثري  ول  ا�ستهاره. 
دون  يحول  ل  نبيالً  كان  ولو  فالباعث  اجلرمي؛ 
اىل  الفاعل  يرمي  كــاأن  اجلرمي؛  الق�سد  توافر 
ك�سف  اأو  املذموم  عليه  املجني  عيوب  اإظهار 
نفاقه على مراأى وم�سمع اجلميع حتى ل ينخدعوا 

به، وبهدف اإظهار احلقيقة والتنبيه والتحذير.
اأو  بال�ستفزاز  اجلــرمــي  الق�سد  ينتفي  ول 
اأو ذيوع وقائع الذم. ويمُفرت�س  العتذار الالحق 
�سائنة  العبارات  تكون  عندما  اجلرمي  الق�سد 
العك�س،  اإثــبــات  يقبل  افــرتا�ــس  وهــو  بذاتها، 
باأن  علمه  عــدم  يثبت  اأن  ي�ستطيع  فاملتهم 
اإن كان لها يف بيئته معنى  عبارات الذم �سائنة 
ال�سائنة يف بيئة  غري �سائن وهو يجهل دللتها 

املجني عليه.
ويجب اأن تتجه اإرادة الفاعل اىل ارتكاب جرمية 
تهديد؛  اأو  باإكراه  م�سوبة  غري  حرة  بــاإرادة  الذم 
فينتفي الق�سد اجلرمي اإذا اأثبت الفاعل اأنه كان 
مكرهاً على توجيه عبارات الذم وقد �سدرت منه 
حتت تاأثري التهديد، اأو اأنها كانت وليدة انفعال 
اجلرمي  الق�سد  ا�ستخال�س  اأما  نف�سية.  ثورة  اأو 
فم�ساألة مو�سوعية تخت�س بها حمكمة الأ�سا�س.

عقوبة جرمية الذم
عاقبت املادة 582 من قانون العقوبات على 
الو�سائل  ياإحدى  املقرتف  النا�س  باأحد  الــذم 
ثالثة  حتى  باحلب�س   209 املــادة  يف  املذكورة 
اأو  لــرية،  األــف  املئتي  حتى  وبالغرامة  اأ�سهر 
بالغرامة  ويق�سي  العقوبتن.  هاتن  باإحدى 

وحدها اإذا مل يقع الذم عالنية.
اأحد  على  الـــذم  ــع  وق اإذا  العقوبة  وتختلف 
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املادة  عليه   فتعاقب  العامة  ال�سلطة  اأفـــراد 
اإذا وقع  386 باحلب�س من �سهرين اىل �سنتن 
الأكرث  على  �سنة  وباحلب�س  الدولة.  رئي�س  على 
اأو  املنظمة  الهيئات  اأو  املحاكم  اىل  وّجــه  اإذا 
موظف  اىل  وّجه  اأو  العامة،  الإدارات  اأو  اجلي�س 
ممن ميار�سون ال�سلطة العامة من اأجل وظيفته 
اأو  الأكرث  اأ�سهر على  ثالثة  وباحلب�س  اأو �سفته. 
بغرامة من 20 األفاً اىل 200 األف لرية اإذا وقع 

على اأي موظف اآخر ب�سبب وظيفته اأو �سفته.
واإذا كان الذم موجهاً اىل القا�سي من دون اأن 
يكون لوظيفته عالقة بذلك يعاقب عليه باحلب�س 
�ستة اأ�سهر على الأكرث )م 389 عقوبات(. اأما اإذا 
اأثناء ممار�سته املهنة  وقع اجلرم على حمام يف 
اأو ب�سبب هذه املمار�سة، فيعاقب عليه بالعقوبة 
ذاتها املقررة للجرم الواقع على قا�ٍس )76 من 

قانون تنظيم مهنة املحاماة(.
على  ــدح  ق اأو  ذم  دعـــوى  اأي  تــرتتــب  ل  لكن 
اأمام  تــربز  اأو  تلفظ  التي  والكتابات  اخلطب 
املحاكم عن نية ح�سنة ويف حدود الدفاع امل�رشوع 
ك�سف  هــو  هنا  فالهدف  عــقــوبــات(.   417 )م 
احلقيقة ولي�س الت�سهري والتجريح والت�سفي من 

اخل�سم يف الدعوى.
املطبوعات  بوا�سطة  مقرتفاً  الــذم  كان  واإذا 
فيعاقب عليه باحلب�س من ثالثة اأ�سهر اىل �سنة 
وبالغرامة من ثالثمئة األف اىل خم�سمئة األف لرية 
حالة  ويف  العقوبتن.  هاتن  باإحدى  اأو  لبنانية، 
اأي من العقوبتن عن  اأن تقل  التكرار ل ميكن 
حدها الأدنى )م 20 من قانون املطبوعات الرقم 

.)1977/104

جرمية القدح
القدح هو كل لفظة اإزدراء اأو �سباب وكل تعبري 
اأو ر�سم ينمان عن التحقري اإذا مل ينطِو على ن�سبة 
تعبري  كل  فهو  عقوبات(.   2/385 )م  ما  اأمــر 
لعيب  اإل�ساق  كل  اأو  والعتبار،  ال�رشف  يخد�س 
اأو تعبري يحط من قدر ال�سخ�س نف�سه اأو يخد�س 

�سمعته لدى غريه.
يكون  فالذم  الذم،  عن  القدح  يتمّيز  وبذلك، 
بن�سبة اأمر اىل �سخ�س ينال من �رشفه اأو كرامته، 
بل  معينة،  واقعة  ن�سبة  ي�ستلزم  فال  القدح  اأما 
يتحقق القدح باإل�ساق اأية �سفة اأو عيب اأو معنى 

�سائن باملجني عليه.
ـــذم، فـــاإن جلــرميــة القدح  وكــمــا يف جــرميــة ال

ركنن: ركن مادي وركن معنوي. 
• الركن املادي جلرمية القدح:

يتمّثل الركن املادي جلرمية القدح يف اإطالق 
لفظة اإزدراء اأو �سباب وكل تعبري اأو ر�سم بق�سد 
حتقري املعتدى عليه. فالقدح هو العتداء على 
كرامة الغري اأو �سهرته اأو اعتباره من دون بيان 
ــراأة  ام على  اأحــدهــم  اأطــلــق  لــو  كما  معن،  فعل 
كلمة »زانية« من دون اأن ي�سمي الزاين، اأو كلمة 
من  يبن  اأن  دون  من  �سخ�س  على  »مرت�ٍس« 

اأعطاه الر�سوة اأو مقدارها.
�سخ�س  اأهلية  ونفي  اإنكار  قدحاً  يعترب  كما 
اأن  ملمار�سة ن�ساط معن والإمياء والتلميح اىل 
مما  الهواء،  على  بها  البوح  ميكن  ل  ــوراً  اأم ثمة 
يوؤدي اىل اإثارة ال�سكوك حول �سدقية ال�سخ�س 
اأمور  وجود  عن  الت�ساوؤل  على  ويحمل  املذكور 
ثقة  واإهــدار  ومكانته  �سمعته  من  تنال  م�سينة 

واحرتام الغري له.
اىل املادة 584  القدح �سنداً  وتتحقق جرمية 
الو�سائل  من  و�سيلة  باأية  العقوبات  قانون  من 
املذكورة يف املادة 209 عقوبات امل�سار اليها 
اأو  بالقول  تكون  كاأن  الذم،  جرمية  اإطار  �سمن 
الكتابة اأو الإ�سارة. فقد يقع جرم القدح باإطالق 
عيب معن اأو نقي�سة من النقائ�س. �سواء كان 
اأو  اأنه ل�س  اأخالقياً؛ كالقول عن �سخ�س  العيب 
اأم بدنياً؛ كالقول عن �سخ�س  اأو فا�سق،  عربيد 
نقي�سة  اأم  جن�سياً،  عاجز  اأو  الــوجــه  قبيح  ــه  اأن
اأو  غبي  اأو  حيوان  اأنه  ل�سخ�س  كالقول  خلقية؛ 

خنزير اأو كلب اأو اإبن كلب.
ويعترب قدحاً اقتفاء اأثر ال�سبايا وال�سيدات يف 
اليهن،  الغزل  عبارات  وتوجيه  العامة  الطرقات 
�سواء ت�سّمن ذلك مدحاً اأو هجاًء اأو اإطالق األفاظ 

معيبة وخمّلة باحلياء.
• الركن املعنوي جلرمية القدح:

�سورة  القدح  جلرمية  املعنوي  الركن  يتخذ 
العام  الق�سد  يتطلب  وهــو  اجلــرمــي،  الق�سد 
الذي يقوم على عن�رشي العلم والإرادة؛ اإذ يجب 
اأن يعلم الفاعل معنى عبارات القدح، واأن تتجه 

اإرادته اىل اإطالقها �سد املجني عليه.
ويكون الق�سد اجلرمي مفرت�ساً عندما تكون 
مع  ذاتــهــا،  يف  �سائنة  اأطلقها  التي  الــعــبــارات 
التي يكون فيها  احلالة  العك�س يف  اإثبات  جواز 
الفاعل اىل املجني عليه  التي وّجهها  للعبارات 
معنى يختلف يف بيئته حيث ل تدل على حتقري. 
واإنه )الفاعل( كان يجهل ذلك املعنى يف بيئة 
الق�سد  على  للباعث  تاأثري  ول  عليه.  املجني 
اجلرمي يف جرمية القدح، حتى ولو كانت �رشيفة.

عقوبة جرمية القدح
عاقبت املادة 584 من قانون العقوبات على 
اأحد النا�س املقرتف باإحدى الو�سائل  القدح يف 
املذكورة يف املادة 209 وكذلك على التحقري 
املادة  يف  ـــواردة  ال الو�سائل  بــاإحــدى  احلا�سل 
اأو  اأ�سهر  ثالثة  اىل  اأ�سبوع  من  باحلب�س   ،383
بالغرامة من خم�سن األفاً اىل اأربعماية األف لرية. 
القدح  يقرتف  مل  اإذا  وحدها  بالغرامة  ويق�سي 

عالنية.
ال�سلطة  اأفراد  �سد  موجهاً  القدح  كان  اإذا  اأما 
قانون  من   388 املــادة  عليه  فعاقبت  العامة، 
وقع  اإذا  �سنة  اىل  �سهر  من  باحلب�س  العقوبات 
على  اأ�سهر  �ستة  وباحلب�س  الدولة.  رئي�س  على 
الأكرث اإذا ومُّجه اىل املحاكم اأو الهيئات املنظمة 

اىل  ومُّجــه  اأو  العامة،  الإدارات  اأو  اجلي�س  اأو 
من  العامة  ال�سلطة  ميار�سون  ممن  موظف 
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اأجل وظيفته اأو �سفته. ويعاقب بالغرامة من 20 
التكديري  بالتوقيف  اأو  األف لرية،  اىل مئة  األفاً 
)من يوم اىل ع�رشة اأيام( اإذا وقع على اأي موظف 

من اأجل وظيفته اأو �سفته.
اىل  املــوّجــه  الـــذم  اأو  الــقــدح  اأو  التحقري  اأمـــا 
عالقة  لوظيفته  يكون  اأن  دون  مــن  القا�سي 
على  اأ�سهر  �ستة  باحلب�س  عليه  فيعاقب  بذلك، 
حكم  كــل  بن�رش  تق�سي  اأن  وللمحاكم  ـــرث.  الأك
بجرمية حتقري اأو ذم اأو قدح )م 389 عقوبات(.

اإذا  اأحدهما  اأو  الفريقن  يعفي  اأن  وللقا�سي 
كان املعتدى عليه قد ت�سّبب بالقدح بعمل غري 

حمق اأو كان القدح متبادلً )م 585 عقوبات(.
املطبوعات  بوا�سطة  مقرتفاً  القدح  كان  واإذا 
فيعاقب عليه باحلب�س من �سهر اىل �ستة اأ�سهر 
لرية  األــف  ثالثمئة  اىل  األــف  مئة  من  وبالغرامة 
حالة  ويف  العقوبتن.  هاتن  باإحدى  اأو  لبنانية، 
حدها  عن  منهما  اأي  تقل  اأن  ميكن  ل  التكرار 
الرقم  املطبوعات  قانون  من   21 )م  الأدنـــى 

.)1977/104
هذا بالإ�سافة اىل التعوي�س عن العطل وال�رشر 
الذي ميكن اأن يمُحكم به مل�سلحة املجني عليه اأو 
ورثته، وتقدره حمكمة الأ�سا�س مبا لها من حق 
و�سفة  موقع  العتبار  بعن  الأخــذ  بعد  التقرير 
على  التاأكيد  مع  عليه،  واملجني  اجلاين  ومكانة 
اأنه يف جرائم القدح والذم ل ميكن للبدل املادي 
الفعلي  ال�رشر  عن  يعّو�س  اأن  مقداره  بلغ  مهما 
لكونها  والعتبار  والكرامة  بال�رشف  يلحق  الذي 
التقدير  معيار  اأو  نطاق  عن  اخلارجة  القيم  من 
املادي، واأن البدل مهما بلغ ل ميكن اأن ي�سّكل 

اإل تعوي�ساً رمزياً لذلك ال�رشر.
احلق  ــوى  دع اأن  اىل  هنا  ــارة  الإ�ــس وتقت�سي 
على  تتوقف  ــدح  ــق وال الـــذم  جــرائــم  يف  الــعــام 
ال�سخ�سي،  املدعي  �سفة  عليه  املعتدى  اتخاذ 
�سكوى  على  بناًء  اإل  العامة  النيابة  تتحرك  فال 
اأو القدح اىل  املعتدى عليه. واإذا ومُّجه الذم 
ميت، جاز لأقربائه حتى الدرجة الرابعة من 

مع  هذا  املالحقة،  هذه  ا�ستعمال  �سواهم  دون 
الحتفاظ بحق كل قريب اأو وريث ت�رشّر �سخ�سياً 

من اجلرمية )م 586 عقوبات(.
ل�سخ�س  املطبوعات  اإحــدى  تعّر�ست  اإذا  اأمــا 
ن�رشت  اأو  بكرامته  م�ّساً  يعترب  مبا  الدولة  رئي�س 
ما يت�سّمن ذماً اأو قدحاً اأو حتقرياً بحقه اأو بحق 
العام  احلق  اأجنبية، حتّركت دعوى  دولة  رئي�س 
اأن  العام  للنائب  ويحق  املت�رشر.  �سكوى  بدون 
ي�سادر اأعداد املطبوعة واأن يحيلها على الق�ساء 
بنتيجة  يق�سي  اأن  لــه  يــعــود  الـــذي  املخت�س 
�سنتن  اىل  �سهرين  مــن  باحلب�س  املحاكمة 
وبالغرامة من 50 مليون اىل 100 مليون لرية 
يجوز  ول  العقوبتن.  هاتن  باإحدى  اأو  لبنانية 
يف اأي حال اأن تقل عقوبة احلب�س عن �سهر واحد 
اجلرم  ارتكب  ومن  الأدنــى.  حدها  عن  والغرامة 
الذم  اأو  القدح  جرائم  من  اآخــر  جرماً  اأو  نف�سه 
والتحقري قبل مرور ثالث �سنوات على انق�ساء 
العقوبة اأو مرور الزمن عليها، ت�ساعف العقوبة 
مع تعطيل املطبوعة �سهرين )م 23 من قانون 

املطبوعات الرقم 1977/104(.
بجرائم  للنظر  الق�سائي  الخت�سا�س  ويعود 
بالدرجة  الإ�ستئناف  حمكمة  اىل  املطبوعات 
حمكمة  اأمام  للمراجعة  اأحكامها  وتخ�سع  الأوىل، 
وهذه  ا�ستئنافياً،  مرجعاً  ب�سفتها  التمييز 
تاريخ  من  اأ�سهر  ثالثة  مبــرور  ت�سقط  اجلرائم 
اأ�سهر  و�ستة  لبنان  داخــل  للمقيمن  اخلرب  ن�رش 
قانون  مــن  و17  )م28  خــارجــه  للمقيمن 

املطبوعات الرقم 1977/104(.
احلق  لإ�سقاط  تبعاً  العام  احلــق  ي�سقط  كما 
على  الواقعة  والقدح  الذم  جرائم  يف  ال�سخ�سي 
واملوؤ�س�سات  الإدارات  موظفي  غــري  الأفـــراد 
املنظمة  والهيئات  واجلي�س  والبلديات  العامة 
�سفاتهم،  اأو  وظائفهم  ب�سبب  احلكم  وق�ساة 
الدولة،  رئي�س  وعلى  ـــوزراء،  وال النواب  وعلى 

�رشط اأن يح�سل الإ�سقاط قبل �سدور حكم مربم، 
واأن يكون �رشيحاً غري معّلق على �رشط و�سادراً 
عن جميع املدعن ال�سخ�سين يف حال تعددهم 

)م 133 عقوبات(.
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تاريخ  رقم 65/475،  قرار  • متييز جزائي، 
للدكتور  اجلزائية  املو�سوعة   ،1965/12/8

�سمري عالية.
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اإعداد: العميد اأنطوان جنيم
متوز
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يف ال�سيف يحلو الإنطلق يف 
الطبيعة بحرًا وجبلً، لكن على 
ال�ساطئ ويف اجلبال والأحراج 

قد نكون معّر�سني لل�سعات 
موؤذية. فكيف نتعامل مع 

الأمر؟

كيف نتلفى
الأذية؟

توتياء البحر )قنفذ البحر(
البحار  يف  الأحجار  على  يعي�س  �سوكي  حيوان 
طويل  �سوكه  ال�سواطئ،  على  كثرياً  وجنــده 
يخرتق ب�رشعة و�سهولة جلد الإن�سان ول �سيما 
ناحية القدمن، وعندما يوطاأ ينك�رش مبجرد 
اخرتاقه اجللد. ولكن اإزالته �سعبة للغاية.

• يف حال الإ�سابة:
جتّنب غرز ك�رش الأ�سواك عميقاً يف القدم 
مبتابعة ال�سري عليها، بل �سارع اىل نزع قدر ما 
ت�ستطيع منها )من دون اإ�رشار( قبل اأن تعمد 
نزع  لعملية  وت�سهيالً  اجلـــرح.  تطهري  اىل 
مغط�س  يف  امل�سابة  القدم  �سع  الأ�سواك 
ادهن  اأو  جافيل،  مــاء  اليه  م�ساف  مــاء 
الفازلن  من  بطبقة  امل�ساب  املكان 
وغطه  كثيف،  دهني  مرهم  اأي  من  اأو 
التايل،  الــيــوم  حتى  عــازلــة  ب�سمادة 
بعدها تخرج الأ�سواك وحدها، فاعمد 



اىل تطهري مكانها ثانية و�سع عليه 
�سمادة اجتناباً لت�ساعف اخلمج.

املدو�سة )اأو قنديل البحر(
قنديل البحر حيوان بحري هالمي 
ال�سواطئ  قــــرب  عــــادة  يــعــيــ�ــس 
باإطالقه  الأعــداء  من  نف�سه  ويحمي 
خاليا ق�رشية مقر�سة حتمل �سموماً 
تلت�سق بجلد الإن�سان عند مالم�سته 
�سديداً  التهاباً  وت�سبب  القنديل 

ي�ستمر عدة اأيام.
• يف حال الإ�سابة:

املنطقة  يف  �سديدة  بحرقة  امل�ساب  ي�سعر 
عــادة  يــاأخــذ  ــرار  ــم اح ظــهــور  يعقبها  امل�سابة 
اإثر ذلك على  )الكرباج(،  ال�سوط  ل�سعات  �سكل 
امل�ساب اأن ي�سارع اىل غ�سل مكان الل�سعة مبياه 
تفجر  لأنها  احللوة  باملياه  ولي�س  املاحلة  البحر 
اأو مبحلول خل  البحر،  لقنديل  املقر�سة  اخلاليا 
يجب  خا�س  وب�سكل  تخفيف،  دون  من  الطعام 
اأن ل يحك مو�سع احلريق حتى ل تدخل ال�سموم 
يف اجللد من ثم يجب ا�ست�سارة الطبيب لو�سف 

م�ساد لالإلتهاب.

�سمك الهلوق اأو ال�سواكة
تقريباً  �سنتم   20 طولها  �سمكة  ال�سواكة 
عند  الرمل  و�سط  لتختبئ  البحر  قعر  يف  تعي�س 
اخلطر، تل�سع عندما توطاأ بالأقدام اأو عندما يتم 
�سحبها من خيط ال�سيد بعد ا�سطيادها. �سمها 
قوي وموؤمل جداً، يتوّرم مكان الل�سعة بعد ن�سف 
باحلرارة  والإح�سا�س  الأمل  وينت�رش  تقريباً  �ساعة 
على طول الع�سو امل�ساب، كما يح�ّس املل�سوع 
الل�سعة  لــه  ت�سّبب  وقــد  وخـــدر،  وحــّكــة  بتنميل 

�سدمة حت�س�سية اأو اإغماء.

• يف حال الإ�سابة:
واإخ�ساع مكان  اإخــراج امل�ساب من املاء  يجب 
خالل  من  حرارية  ل�سدمة  �رشعة  باأق�سى  الل�سعة 
ما  اأق�سى  ل�سيجارة  امللتهب  الطرف  تقريب 
اأو  اثنتن(،  اأو  دقيقة  )ملدة  الل�سعة  من  ميكن 
تغطي�س مكان الل�سعة يف ماء �ساخن تفوق حرارته 
الـ55 درجة مئوية، لأن �سم ال�سمكة ينت�رش عندما 
ي�سل اىل هذه احلــرارة، ثم تو�سع على املكان 

امل�ساب قطعة ثلج فيختفي الأمل والوذمة.

القرادة
هي ح�رشة تعي�س على عائل، �سواء من احليوانات 
اأو الإن�سان، لتنال غذاءها من الدم الذي مت�ّسه من 
ال�سعريات الدموية املوجودة حتت �سطح اجللد، 
ترتك  حاجتها،  تاأخذ  اأي  بالدم،  متتلئ  اأن  وبعد 

اجللد من تلقاء نف�سها بعد حواىل اأ�سبوعن.
ـــران ومتـــوز  ـــزي ـــالل �ــســهــر اأيـــــار وح تــنــتــ�ــرش خ
وخ�سو�ساً يف الأمكنة التي حتتوي خ�سب الأ�سجار 
واحل�سائ�س وعلى وبر احليوانات الأليفة كالقطط 

والكالب والأرانب.
الإن�سان  على  ال�سجرة  من  تقع  ل  احل�رشة  هذه 
الأغ�سان  مالم�سته  عند  الــيــه  تنتقل  ولكنها 

اأو  الدغل  اأو  العليق  اأو  املخف�سة 
اخلن�سار، وتعترب ناقلة للكثري من 
اىل  �سخ�س  من  اخلطرية  الأمرا�س 
تنقله  الذي  لمي  مر�س  ومنها  اآخر 
اىل  تنتمي  لبكترييا  ملونة  قــرادة 

عائلة بور�سيليا.
غابة  رحلة  من  تعود  اإن  ما  لذلك 
قـــرادة بك،  عــدم تعلق  مــن  حتقق 
واعلم اإن خطر نقل عوامل ممر�سة 
يتقل�س  ولكنه  الوقت،  مع  يــزداد 
خــالل 24  يف  الــقــرادة  نــزعــت  اإذا 

�ساعة، ولكنه يبلغ حده الأق�سى بعد ثالثة اأيام.
• يف حال الل�سعة:

الكحول  اأو  بالأثري  القرادة  تخنق  اأن  حتاول  ل 
لأنها قد تبتلع هذه املادة ما يزيد خطر حتفيز 
القرادة  من  يظهر  ول  ــروج،  اخل على  البكترييا 
فوق جلد الإن�سان بعد الل�سعة �سوى بطنها. اإذاً 
باحل�رشة  لالإم�ساك  ملقط  ي�ستخدم  هــدوء  بكل 
التقاطها برفق وت�سحب  راأ�سها مع  بالقرب من 
من اجللد بحركات دوران اىل اأعلى حتى ل يتبقى 
حتت  خرطومها  )ينك�رش  اجللد  على  ــزاء  اأج منها 
يف  القرادة  وحتفظ  التهابات،  فت�سبب  اجللد(، 
اإناء حمكم الغلق اإذا اأمكن اإذ قد يكون الطبيب 
ظهرت  اإذا  �سيما  ول  احل�رشة،  فح�س  اىل  بحاجة 
على ال�سخ�س عالمات واأعرا�س مر�س بعد لدغة 
احل�رشة له؛ بعد ذلك يطهر مكان الل�سعة مبحلول 
م�ساد لالإلتهاب وتراقب كل اإ�سارة غري طبيعية 
حال  يف  ــا  اأم �سهر،  خــالل  ورم(  اإحــمــرار،  )حمى، 
عدم التمّكن من انتزاع احل�رشة فيجب اللجوء اىل 

الطبيب. 
بق اخلريف

وهي  اأيلول،  اىل  متوز  من  احل�رشة  هذه  تنت�رش 
واملظللة،  واملع�سبة  اخلــ�ــرشاء  الأر�ــــس  حتــب 
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وميكن للحكاك الناجم عن ل�سعاتها اأن يغدو غري 
حمتمل ويدوم اأحياناً اأ�سبوعاً كامالً.

• يف حال الإ�سابة:
على  قيلولة  من  �ساعات  عدة  بعد  ظهرت  اإذا 
الع�سب بثور �سغرية حمراء ومنتفخة على م�ستوى 
ثنيات اجللد والن�سيج املطاطي اأو احلزام، �سارع 
اىل الغط�س يف مغط�س ماء �ساخن واغ�سل ج�سمك 
بال�سابون واإذا ا�ستع�سى احلكاك والأمل فيجب 

مراجعة الطبيب.

الي�رضوعات اجلرارة
الهادئــة  اجلــــــــرارة  الي�رشوعــة  حت�س  عندما 
تقذف  داهـــم،  بخطر  الليل(  فرا�سـة  )يرقانة 
وبراً مقر�ساً جنده اي�ساً يف ع�سها ال�ستوي حتى 
مهجوراً من عدة �سنوات، ومن الأف�سل عدم مل�س 
اأكيا�ساً  التي ت�سبــه  اأع�سا�ســها  هــذه احل�رشة ول 
الأ�سجار،  العنكبوت معلقة يف  كبرية من �سبكــة 
اإ�سابات جلدية )طفــح جلدي  لأن الوبر ي�سبــب 
ا�ست�سقاء حملي( وتنف�سـية )ربو( وب�رشية )حكاك 

عند امل�سابن بالغلوكوما مروراً بالوزمة(.
• يف حال الإ�سابة:

اإن طفحاً جلدياً موؤملاً وحكاكاً قوياً �سببهما وبر 
بالأدوية  يعاجلان  بالهواء،  حممول  ولو  مقر�س 
امل�سادة للح�سا�سية، وعلى العموم تنزع املالب�س 

اإن  باحلرارة  وتن�سف  عالية  حــرارة  على  وتغ�سل 
اأمكن، ويغ�سل اجللد باملاء وال�سابون ثم يو�سع 
اإ�سابة  حال  ويف  ال�سديدة.  للحكة  م�ساد  مرهم 
العينن اأو خطورة الطفح اجللدي ي�ست�سار طبيب 

عيون اأو طبيب عام ي�سفان العالج املنا�سب. 

الدبور الآ�سيوي
اإن كان هذا الدبور ذو الأرجل ال�سفراء نهماً يف 

اإذا  اإل  الإن�سان  اإزاء  النحل فهو غري عدائي  اأكل 
يقع  الأخري  هذا  اأن  مبا  ولكن  ع�سه،  من  اقرتب 
يف الغالب يف روؤو�س الأ�سجار العالية فاللقاء مع 
الدبور غري حمتمل ومع ذلك يجب الإحــرتاز من 
�سكل  على  )اأجنحتها  الأجنحة  غ�سائيات  جميع 
حول  حتــوم  اأن  ميكن  التي  املخططة  غ�ساء( 
�سحونكم، ف�سنوياً ثمة وفيات واإن كان عددها 
ل يتجاوز عدد اأ�سابع اليد الواحدة، �سببها لذعة 
الأ�سخا�س  بــن  وخ�سو�ساً  والــدبــابــري  النحل 

املتح�س�سن.

• يف حال الل�سعة:
النحل  ل�سعة  مــن  احل�سا�سية  درجـــة  تختلف 
ل  النا�س  اآخر فمعظم  اىل  والدبابري من �سخ�س 
يتح�ّس�سون من ل�سع هذه احل�رشات، بيد اأن البع�س 

منهم تنتابه اأعرا�س احل�سا�سية احلادة.
مو�سعي،  اأمل  لل�سعة:  العادية  الأعــرا�ــس  من 
حكاك، ورم مو�سعي، وقد ميتد على اأماكن اأخرى، 
فتختلف  احل�سا�سية  اأعرا�س  اأمــا  اجللد.  احمرار 
اآخــر  اىل  �سخ�س  مــن 
ولــكــن اأخــطــرهــا على 
الإطالق ت�سمى الإعوار 
 )anaphylaxix(
احل�سا�سية  فــرط  اأي 
ملـــفـــعـــول بـــروتـــن 
اإدخاله  �سبق  غــريــب 
نوع  وهــو  اجل�سم،  اىل 
احل�سا�سية  اأنـــواع  من 
ـــــن  املـــــمـــــيـــــتـــــة وم

اأعرا�سها:
جــلــدي على  طــفــح 
حكاك  بــثــور،  �ــســكــل 
متعددة  اأمـــاكـــن  يف 
الل�سعة،  مــكــان  عـــدا 
التنف�س،  يف  �سعوبة 
الــبــلــع،  يف  �ــســعــوبــة 
�سعور  الل�سان،  تــورم 
والغثيان،  بـــالـــدوار 
وهذه  ال�سوت.  تاأثر 
بعد  تظهر  العالمات 
الل�سعة  ــن  م ــق  ــائ دق
�ساعة   24 وت�ستمر 
ـــب الـــعـــالج  وتـــتـــطـــّل

الفوري.
مو�سعية  الــفــعــل  ردة  تــبــقــى  عـــام  ب�سكل 
عدة  خالل  تلقائياً  والتورم  الإحمرار  ويتناق�س 
اأن  فيجب  نحلة  من  الل�سعة  كانت  واإذا  اأيـــام. 
تنزع ب�رشعة احلمة )الإبرة( املنغرزة يف اجللد مع 
واأ�سهل  الأحيان،  بع�س  يف  ال�سم  وعدة  خزانها 
طريقة للقيام بهذا الأمر ا�ستعمال ن�سل �سكن 
راأ�س  اإئتمان. ثم يقرب م�سدر حرارة  اأو بطاقة 
من  اثنتن  اأو  دقيقة  خــالل  م�ستعلة  �سيجارة 
مكان الل�سعة حيث تو�سع بعد ذلك قطعة ثلج 
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خللق �سدمة حرارية. 
الل�سعة  ــان  ــك م يــطــهــر  اأخــــــرياً 
تناول  وميكن  وال�سابون  باملاء 
مــ�ــســكــن لــــــالأمل عـــنـــد الــــ�ــــرشورة 
ا�ستخدام  يــتــم  الـــورم  زاد  واإذا 
بع�س  ويف  للح�سا�سية.  م�سادات 
معر�ساً  ال�سخ�س  يكون  الأحــيــان 
الطبيب  يو�سي  وعندئٍذ  للعدوى 

بامل�سادات احليوية.
وملــا كــان درهــم وقاية خري من 
قــنــطــار عـــالج فــال بــد مــن بع�س 
والدبابري  النحل  لإبعاد  الو�سايا 

عن مكان وجودنا:
احل�رشات يف ف�سل  تنت�رش هذه   -
يف  الــتــاأين  يــجــب  لــذلــك  ال�سيف 
األوان املالب�س )وخ�سو�ساً  اختيار 
الأ�سود  اللون  لأن  البحر(  مالب�س 
بينما  الــنــحــل  ا�ــســتــثــارة  ي�سبب 

ي�ساعد اللون الأزرق على هدوئه.
احل�سا�سية  قابلية  لهم  مــن   -

م�سادات  من  من�سطة  جرعات  تناول  عليهم 
احل�سا�سية.

- جتّنب امل�سي بقدمن عاريتن.
- تغطية الطعام.

من  مفتوحة  القمامة  �سناديق  تــرك  عــدم   -
دون غطاء.

وماء  العطور  ا�ستخدام  من  الإكــثــار  عــدم   -
الكولونيا و�سرباي ال�سعر.

لدغة احلية
اأو ثعبان �سئيل جداً  اأفعى  اإن خطر م�سادفة 
ل �سيما يف عّز النهار كون هذه الزواحف تختفي 
اإحداث  دون  من  وتهرب  النباتي  الغطاء  حتت 
الأفعى  ت�سعر  اأن  يجب  تلدغ  ولكي  �سجة،  اأي 
اأنها بخطر كاأن حت�رش عند حائط. وحتى يف هذه 
احلالة ميكن اأن تلدغ من دون اأن تنفث �سمها 
توفره  وهي  لتاأكل  الوحيد  �سالحها  هو  فال�سم 

لفرائ�سها.
• يف حال اللدغة:

تربز عوار�س الت�سمم اإثر لدغة اأفعى كالآتي:
اللدغة وتتزايد حدته  اأمل �سديد يف مو�سع   -
الع�سو  طــول  على  ينت�رش  قد  الــذي  التورم  مع 

امل�ساب.
يف  وبـــرودة  والتنف�س  النب�س  يف  ت�سارع   -

اجللد.
بالقلق  والإح�سا�س  التقيوؤ  وكرثة  التعّرق   -

و�سحوب اأو تورم يف اجللد.
احياناً  ــورم  وت البطن  يف  اأحياناً  ت�سنجات   -

اأخرى يف الل�سان واحلنجرة.
فبداية  الــتــ�ــرشف  حــ�ــســن  يف  الأهــــم  يــبــقــى   
امل�ساب  وتطمن  الهدوء  على  احلفاظ  يجب 
)امللدوغ( فاخلطر اأقل حتى من ذلك الناجم عن 
الأحيان  اأو نحلة، واخلوف يف بع�س  ل�سعة دبور 
فعل  )ردة  نف�سية  �سدمة  ي�سبب  اأن  ميكن 
مرعبة( اأكرث خطراً من ال�سم بحد ذاته، وحتى لو 
نفثت احلية �سمها فثمة �ساعات طويلة ميكن 

خاللها الو�سول اىل اأقرب م�ست�سفى.
• ما يجب فعله:

جهد  اأي  من  ومنعه  امللدوغ  روع  تهدئة   -1
يف  ال�سم  انت�سار  على  ي�ساعد  ل  كي  حركة،  اأو 

اجل�سم.
2- متديده على الأر�س على ظهره واإن دعت 

ال�رشورة اىل نقله فيجب حمله.
3- قبل احلمل يو�سع وثاق م�سغوط ما بن 

تدفق  لــتــاأخــري  والــقــلــب  الل�سعة 
ال�سم )مبا�رشة بعد اللدغة(.

بقطعة  اللدغة  مكان  تربيد   -4
ن�سيج ت�سم قطع ثلج اأو مبللة مباء 

بارد اأو مثلج.
الوعي  املــ�ــســاب  فقد  اإذا   -5
يو�سع على جنبه ويوفر له التنف�س 

الإ�سطناعي اإن دعت احلاجة.
6- طلب الإ�سعاف الطبي.

• ما ل يجب فعله:
بقطعة  اجلـــــرح  ــيــع  تــو�ــس  -1
الدم  من  التخل�س  اأجــل  من  حــادة 
خطر  �سيزيد  فــالأمــر  املــ�ــســمــوم 

العدوى.
2- م�ّس مكان اللدغة لأن ال�سم 
قد مير عرب جرح ولو �سغري جداً يف 

الفم.
ب�سكن  اجلــرح  مكان  حــرق   -3

حاد اأو غريه فهذا خطاأ فادح.
فالأمر  يجري  امللدوغ  ترك   -4

�سيزيد من �رشعة انت�سار ال�سم يف اجل�سم.
5- اإعطاء امللدوغ املخدرات اأو اخلمر.

على  اآنفاً  الــواردة  نف�سها  التعليمات  تنطبق 
لدغة العقرب.

لدغة العناكب
وبع�سها  �سار  غري  العناكب  اأنــواع  من  كثري 
منها  اأنــواعــاً  ثمة  اأن  اإل  البعو�س،  من  يتغذى 
تعترب خطرة وت�سبب كثرياً من امل�ساعفات عند 
املوؤذية  الأنــواع  هذه  ومن  الإن�سان،  مهاجمتها 

اأنثى العنكبوت الأ�سود وينتج عن لدغتها:
- اأمل �سديد يف مكان الإ�سابة وقد ينت�رش اأثره 
طفح  حدوث  مع  اجللد  من  وا�سعة  منطقة  على 

جلدي اأحمر اللون.
- قيء ورع�سة و�سلل جزئي باجل�سم.

- اأمل حاد يف البطن ي�سبه اأمل الزائدة الدودية 
اأو الت�سمم الغذائي.

اأما العالج فيكون كالآتي:
برباط �ساغط  امل�سابة  املنطقة  اأعلى  �سغط 

ونقل امل�ساب اىل اأقرب م�ست�سفى.
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اإعداد: غري�ش فرح متوز
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منذ بداية عهد الربيد الإلكرتوين، م��زّودًا مواقع احلوار 
جامعة  من   »Facebook«�ال بانطلقة  وانتهاًء  املختلفة، 
هارفارد العام 2008، تغرّيت النظرة العامة اىل »الإنرتنت«، 
من اأداة ملزمة للوحدة، اىل مفتاح لألغاز الطبيعة الب�رضية. 
مفتاح يلقي ال�سوء على معامل �سخ�سياتنا عرب الأثري، 

ويجعلنا اأكرث اإدراكاً لأعماق ذواتنا.
مع ذلك، يبقى للتوا�سل الإلكرتوين �سلبيات وحماذير، وهذا يعتمد 
على الهدف من ا�ستخدام »ال�سبكة« ، وتاأثري اأبعاده على املعنيني به.
درا�سة  على  النف�سيون  الإخت�سا�سيون  يقدم  الأب��ع��اد،  ه��ذه  لفهم 
»الوحدة« وتقدير  ومنها، فهم معنى  الع�رضية احلديثة،  التوّجهات 
تلزم  نزعات  من  هنالك  ما  اىل  والإدم���ان،  و»الرنج�سية«  ال��ذات 

ا�ستخدام »ال�سبكة« وتعيد ر�سم خطوط ال�سخ�سية.

التعامل مع الوحدة
يبدو اأن النظريات القدمية ب�ساأن التوا�سل 

الإجتماعي عرب ال�سبكة، مل تعد 
تذكر  اأهــمــيــة  ذات 
احلا�رش.  الــوقــت  يف 

النقا�س  يف�رّش  وهــذا 
املوؤثرات  حول  القائم 

الإجتماعية   - النف�سية 
بـــهـــذا  الـــ�ـــســـلـــة  ذات 

املو�سوع.
املثال  �سبيل  عــلــى  لــنــاأخــذ 

الإنطباع ال�سائد حول »الوحدة«، 
عن  فيزيائياً  انــعــزالً  . باعتبارها  ملجتمع ا

التف�سري،  بهذا  الكثريين  اأخذ  من  الرغم  وعلى 
على  ال�سوء  اإلقاء  يف  الآن  حتى  يفلح  مل  اأنه  اإل 
الكاآبة  مقدمها  ويف  بها،  املحيطة  امل�ساكل 
املرافقة لنقطاع العالقات الب�رشية. وعلى هذا 
احلا�رش  الوقت  يف  اجلــدال  ي�ست�رشي  الأ�سا�س، 
ال�سبكة،  عــرب  البديل  التوا�سل  ــدوى  ج حــول 

واإمــــكــــان 
عن  للتعوي�س  به  الإ�ستعانة 

نق�س التفاعل الإجتماعي.
مــنــذ فـــرتة وجـــيـــزة، كان 
ا�ــســتــبــدال  اأن  ــعــتــقــد  يمُ
الإجتماعية  الــعــالقــات 
ــة واحلــــوار  بــالــدرد�ــس
ــــــت  ــــــرتن ـــــــرب الن ع
ـــه  هـــو حـــل عــقــيــم لأن
ويقّل�س  العزلة،  �سعور  من  يزيد 
لل�سحة  ال�رشوري  الب�رشي  التفاعل  اىل  احلاجة 
كافة  الدرا�سات  وكانت  واجل�سدية.  العقلية 
على  اأكــدت  قد  النرتنت،  هــواة  تناولت  التي 
اأكده  ما  وهو  للعزلة.  حمباً  ي�سبح  معظمهم  اأن 
يف  كا�سيوبو  جون  الأمريكي  الأع�ساب  طبيب 
كتابه عن الوحدة حتت عنوان »الطبيعة الب�رشية 
واحلاجة اىل التوا�سل الإجتماعي«. لكن يبدو اأن 
هذا الإنطباع بداأ منذ عامن ياأخذ منحى مغايراً. 

فـــــمـــــا هـــو 
اجلديد بهذا ال�ساأن؟

التفاعل بني الوحدة ومعطيات ال�سبكة
العام 2008، اأجرى اأطباء نف�سيون اأمريكيون 
تعّرفوا  جامعين،  طالب  جمموعة  على  درا�سة 
مع  منهم  كل  تفاعل  اختالف  على  خاللها  من 
لذلك،  ونتيجة  م�ستقل.  ب�سكل  »ال�سبكة« 
لدى  الإجتماعية  العالقات  انقطاع  اأن  تبّن 
اجللو�س  �ساعات  بــزيــادة  يرتبط  ل  البع�س، 
اأمام »النرتنت«، وهو ما يتناق�س مع ما �سبق 
جاء  ذلك،  اىل  ال�سابقة.  الأبحاث  نتائج  واأعلنته 
الإلكرتوين،  التطور  مل�سلحة  الدلئل  معظم 
م�ستخدمي  معظم  �سعور  مقدمها:  يف  لأ�سباب 
لتمكنهم  النف�سية،  والراحة  بال�سعادة  ال�سبكة، 
اللقاءات  لهم  توؤمنها  مل  ب�سهولة  التعبري  من 

احلية.

التفاعل الب�رشي الإلكرتوين

وحماذيراإيجابيات 
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بالعزلة  ال�سعور  بن  الربط  اىل  بالن�سبة  اأمــا 
براأي  فهذا  النــرتنــت،  ا�ستخدام  يف  والإفـــراط 
الإخت�سا�سين، يتعّلق بتكوين اأدمغة املعنين 
يف  متاأ�سل  ال�سعور  هذا  اأن  يعني  وهذا  بالأمر. 
النرتنت  اإدمــان  منه  يزيد  وقد  البع�س،  اأدمغة 
اىل حد ما لأ�سباب اأهمها: النظرة ال�سخ�سية اىل 

احلياة، والتفاعل مع املتغرّيات.

كيف يح�سل ذلك وملاذا؟
جون  ــي  ــريك الأم الــعــامِل  ــام  ق  ،2009 الــعــام 
م�ستخدمي  بع�س  اأدمــغــة  بت�سوير  كا�سيوبو 
ال�سبكة، وذلك يف اأثناء جلو�سهم اأمامها، وخالل 
قيامهم مبهماتهم العادية. وتبّن نتيجة لذلك 
بقدر  بالنرتنت  يرتبط  ل  بالوحدة  ال�سعور  اأن 
اإفرازات املجتمع، وهذا يعود  ارتباطه مبواجهة 
 ،)Brain Cortex( اىل تركيبة ق�رشة الدماغ
والتي تتفاعل لدى البع�س مع ال�سلبيات، اأكرث 
التاأثري  هنا  ومن  الإيجابيات.  مع  تفاعلها  من 

ال�سلبي لالإنرتنت على م�ساعرهم.
فعندما يكون الأ�سخا�س ال�سلبيون مبفردهم، 
تتاأهب  الإجــتــمــاعــي،  التفاعل  عــن  مبــنــاأى  اأي 
اأدمغتهم تلقائياً ملواجهة املخاوف والتهديدات 
حال  يف  التاأثري  هــذا  يت�ساعف  وقــد  اخلارجية. 
التهديدات. وهذا ما يح�سل يف  عدم روؤية هذه 
اأن هذا احلوار  اأثناء احلوار الإلكرتوين. وال�سبب 
لغة  قــراءة  وبالتايل  لوجه،  وجهاً  التالقي  مينع 
الأمر  للمواجهة،  والإ�ستعداد  والأج�ساد،  العيون 
من  ويــزيــد  املجهول  مــن  اخلــوف  يغذي  الــذي 

ال�سعور بالعزلة.
اأن  الــدرا�ــســات  اإحـــدى  توؤكد  ثانية،  جهة  من 
يحتفظون  والذين  الإلكرتوين  التوا�سل  حمبي 
ب�سداقتهم على الأر�س، اأو يلتقون املتحاورين 
�سعور  عن  بعداً  الأكــرث  هم  ال�سبكة،  عرب  معهم 
العزلة. اىل ذلك، ثمة براهن على اأن ال�سلبين، 
حتى ولو حاولوا تغيري �سخ�سياتهم عرب الأثري، 
وتبعد  تف�سحهم  اأن  تلبث  ل  م�ساعرهم  فــاإن 

عنهم املحاورين.

ماذا عن ت�سّخم »الأنا« عرب الإنرتنت؟
ـــوار  كــمــا �ــســبــق واأ�ــــرشنــــا، فــــاإن �ــســهــولــة احل
باأنف�سهم،  الكثريين  ثقة  تنمي  قد  الإلكرتوين 
لكن املفتقرين اىل هذه الثقة قد يجدون فيها 

فر�سة �سانحة من اأجل التحّول اىل »نرج�سين«. 
اأخطائهم،  اإخفاء  ال�سبكة تتيح لهم  اأن  وال�سبب 
ي�سّخم  ما  وهو  الإنتقاد.  من  التمّل�س  وبالتايل 
من اأنانيتهم ليو�سلهم اىل م�ستوى الغرور. وهنا 
الآتي:  ال�سوؤال  النف�سين  الأطباء  بع�س  يطرح 
هل الرنج�سية نزعة فردية متاأ�سلة يف الذات، اأم 
ومنها  احلياتية،  للمتغرّيات  بلورتها تخ�سع  اأن 

موؤخراً حوار الإنرتنت.
على الرغم من اجلدال القائم حول هذه النقطة 
اأ�سار بو�سوح  الدلئل قد  اأن بع�س  اإلّ  بالذات، 
التي  فالإح�ساءات  الأخــرية.  النظرية  �سحة  اىل 
بن  الرنج�سية  النزعة  وجـــود  ن�سبة  تناولت 
ارتفاع  اأكــدت   ،1989 العام  منذ  الأمريكين، 
هذه الن�سبة خالل العام 2002، اأي منذ انت�سار 
التطور  مــن  كجزء  الإلــكــرتوين،  احلـــوار  مــواقــع 
ال�سبكة  اأن بع�س مواقع  احل�ساري. وهذا يعني 
اله�سة  ال�سخ�سيات  على جذب  قد يكون قادراً 
من اأجل اإعادة ر�سمها، وت�سخيم »الأنا« الكامنة 

يف اأعماقها.

ال�سبكة والإدمان
باحلديث عن الرنج�سية وال�سخ�سيات اله�سة، 
ل بد من التطّرق اىل الناحية الأهم من اإفرازات 

الإنرتنت، اأي »الإدمان«.
التوا�سل  يف  الإفــراط  فــاإن  الكثريين،  ح�سب 
الإلكرتوين، قد يت�سّبب باإدمان ي�سعب التخل�س 
يف  م�سرتك  مليون   250 وجــود  والدليل  منه. 
بح�سب  وهــــوؤلء  وحـــده.   »facebook«الـ
الإح�ساءات، ي�رشفون حواىل 233 مليون �ساعة 
وح�سب  بال�سا�سة.  يحّدقون  وهم  اأوقاتهم  من 
الأمريكية،  اأجريت يف جامعة بو�سطن  اإح�ساءات 
الـ»facebook« ميار�س  فاإن معظم مدمني 
اإدمانه حتى يف اأثناء العمل، ما يعترب هدراً للمال 
والإنتاج. فكيف يح�سل الإدمان على الإنرتنت، 

واأي فئة تقع �سحيته؟
اأن  على  يــوؤكــدون  املــجــال،  هــذا  يف  الباحثون 
الت�سلية  و�سائل  من  ك�سواها  هي  »الإنرتنت« 
والتوا�سل الإلكرتوين، توؤمن لأ�سحابها مكافاأة 
ارتفاع  عــن  تنجم  ق�سوى،  و�ــســعــادة  معنوية 
وهذا  الدماغ.  يف  »الدوبامن«  هرمون  م�ستوى 
تتفاوت  بدرجات  الإدمــان  اىل  تقود  اأنها  يعني 

وفق �سخ�سية اأ�سحابها.

يف  �ساعتن  اأو  ب�ساعة  يكتفي  مثالً  فالبع�س 
اإرادياً  ل  ينزلق  الآخر  البع�س  جند  بينما  اليوم. 
اأن  بطريقة ي�سعب �سبطها. ومن هنا العتقاد 
ما  بقدر  ال�سبكة  تتحملها  ل  الإدمــان  م�سوؤولية 
تتحملها �سخ�سيات م�ستخدميها، ويف مقدمهم 
وهو  القهري.  الو�سوا�س  با�سطراب  امل�سابون 
 Scott الأمــريكــي  النف�سي  العامل  يــوؤكــده  ما 
الذين  الأ�سخا�س  »اإن  بقوله:   Caplan
من  اأكــــرث  ـــرتوين  ـــك الإل بـــاحلـــوار  ي�ستمتعون 
ال�سخ�سيات  من  عموماً  هم  احلــّيــة،  اللقاءات 
حمبي  مــن  كونهم  اىل  اإ�ــســافــة  الو�سوا�سية، 
العزلة«. وهوؤلء كما توؤّكد الدرا�سات يف�ّسلون 
اىل  املقامرة،  ومنها  الإنرتنت،  باألعاب  الت�سلي 

جانب م�ساهدة ال�سور الإباحية.
م�ستخدمي  جميع  يــطــاول  ل  الإدمــــان  اإذن، 
يخ�سون  الذين  بالقلقن  ينح�رش  بل  ال�سبكة، 
ال�سبكة ومن  اأمزجتهم عرب  املواجهة، ويريحون 

هنا تبداأ م�سكلتهم.

التوا�سل الإلكرتوين يف امل�ستقبل
الإنرتنت، والتقّدم  الب�رشي احلايل مع  التعامل 
لغزو  يــبــدو،  كما  ميــّهــدان،  امل�ستمر،  العلمي 

اإلكرتوين اأكرث الت�ساقاً بحياتنا وم�ستقبلنا.
فنحن، كما توؤكد الدلئل كافة، نتحرك باجتاه 
زمن، ي�سعب علينا خالله التفرقة بن العالقات 
الإلكرتونية والأخرى احلّية. وهنا يكمن التحدي 
بن  الــدمــج  دون  حتــول  م�سافة  اإبــقــاء  مبعنى 

الواقع والالواقع.
فعلماء النف�س الذين يوؤيدون اليوم الإ�ستخدام 
الإيجابي »لل�سبكة«، يعرتفون باأنها تفتقر اىل 
الكثري من عوامل التوا�سل الإجتماعي ال�سحيح، 
ال�رشوريان  واللم�س  اجل�سد  لغة  مقدمها  ويف 
للتفاعل الب�رشي ال�سوي. واإذا ما اأخذنا بالعتبار 
فقد  املــحــدود،  غري  الإلــكــرتوين  التقدم  �رشعة 
ياأخذنا اخلوف من الو�سول اىل زمن يح�سل فيه 
ان�سهار تام بن الأجيال القادمة وبن الو�سائل 
اإن�سهار تفقد معه  البالغة التطّور،  الإلكرتونية 
الب�رشية طابعها العالئقي التقليدي، وتتحّول اىل 

ملحقات روبوتية. 
ويبقى ال�سوؤال: هل �سيحتفظ الإن�سان مب�سافة 
اأنه  اأم  يــداه،  ابتدعتها  التي  الآلــة  عن  تف�سله 

�سين�ساق وفق متغرياتها؟



متوز 2010
118

اجلي�ش - العدد رقم 301

اإعداد: نينا عقل خليل
متوز

ر  بح�سو
ـــد  ـــائ ــــل ق ممــــث

ــس الــعــمــاد جــان  ــ� اجلــي
الركن  الــعــمــيــد  قــهــوجــي، 

املركز  قــائــد  بطر�س  جـــورج 
الع�سكرية،  للريا�سة  العايل 
املباراة  اأقيمت  والوحدات،  الألوية  يف  والرمي  الريا�سة  و�سباط 
النهائية لبطولة اجلي�س يف لعبة كرة القدم للعام 2010، وذلك 
املنارة.   - الريا�سي  النجمة  ملعب  على   2010/7/5 بتاريخ 
واللواء  اجلمهوري  احلر�س  لواء  فريقي  املباراة  جمعت  وقد 
اجلمهوري  احلر�س  لواء  فريق  بفوز  وانتهت  ع�رش  احلادي 

بنتيجة 8 - 3 واإحرازه لقب البطولة.

لواء احلر�ش 
اجلمهوري

بطل اجلي�ش
يف كرة القدم

بطولة لبنان 
العامة
يف �سلح
ال�سي�ش

بطولة  لل�سالح  اللبناين  الإحتـــاد  نــّظــم 
ال�سي�س يف نادي املون  العامة يف �سالح  لبنان 
فريق  فيها  �ــســارك  �سعادة،  عــن   - ل�ــســال 
املنت�سبة  الريا�سية  الفرق  جانب  اىل  اجلي�س 
اىل الإحتاد، كما قام بتحكيم املباريات احلكم 

الدويل املعاون زياد اجللبوط.

فاز  للبطولة،  النهائية  النتيجة  ويف 
الرقيب الأول رائد اأبو كروم من فوج التدخل 
الأول  املعاون  تاله  الثاين،  املركز  يف  الرابع 
والرقيب  الثامن  اللواء  من  اأحمد  علي  حممود 
يف  الأول  التدخل  فوج  من  مهنا  طــارق  الأول 

الثالث. املركز 



 - القوى  األعاب  يف  اجلي�س  بطولة  اأقيمت 
ملعبي  على   2010 للعام  »ب«  املجموعة 
بـــريوت الــبــلــدي وثــكــنــة يــو�ــســف الأ�ــســطــا - 
عّممها  التي  النتائج  جــاءت  كفر�سيما.وقد 
النحو  على  الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز 

الآتي:
مرت: الـ400  • �سباق 

الدعم،  لـــواء  مــن  حم�سن  اأحــمــد  اجلــنــدي   -
الأول.

امل�ساة  ــواء  ل مــن  من�سور  خــالــد  اجلــنــدي   -
الأول، الثاين.

احلر�س  لـــواء  مــن  الــزعــبــي  علي  اجلــنــدي   -
الثالث. اجلمهوري، 

مرت: الـ1500  • �سباق 

امل�ساة  لواء  من  غريزي  ع�سمت  اجلندي   -
احلادي ع�رش، الأول.

اجلي�س،  عام  مقر  من  مرتا  نقول  املعاون   -
الثاين.

لواء  مــن  عوا�سة  ح�سن  الأول  الرقيب   -
الثالث. اجلمهوري،  احلر�س 

طويل: • وثب 
احلر�س  لــواء  من  النداف  اأ�سامة  الرقيب   -

الأول. اجلمهوري، 
لواء  من  طريجي  ابراهيم  حممد  اجلندي   -

الثاين. العا�رش،  امل�ساة 
امل�ساة  لـــواء  مــن  يــونــان  فـــوؤاد  الــعــريــف   -

الثالث. الثالث، 
قر�س: • رمي 

معهد  مــن  ها�سم  جــورج  الأول  العريف   -
الأول. التعليم، 

احلر�س  لـــواء  مــن  عبيد  بـــدري  الــعــريــف   -
الثاين. اجلمهوري، 

لواء  مــن  اخلطيب  حممد  الأول  الرقيب   -
الثالث. اجلمهوري،  احلر�س 

الفرق: ت�سنيف   •
- لواء احلر�س اجلمهوري، الأول.

- لواء امل�ساة احلادي ع�رش، الثاين.
الثالث. اللوج�ستي،  اللواء   -
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نتائج بطولة اجلي�ش
يف األعاب القوى
للمجموعة »ب«

متفرقات ريا�سية

مباراة  اأقيمت   ،2010/6/17 بتاريخ   •
فوج  فريقي  بــن  الــطــائــرة  الــكــرة  يف  وديـــة 
الريا�سي  ح�سارات  ونــادي  الأول  املدفعية 
النتيجة  ــاءت  وج الأخـــري،  الــنــادي  ملعب  على 

3 - �سفر. الفوج بنتيجة  ل�سالح فريق 
مباراة   ،2010/6/21 بتاريخ  اأقيمت   •
ملعب  عــلــى  الــطــائــرة  الــكــرة  لعبة  يف  وديـــة 

جبيل،   - بــيــبــلــو�ــس  ــــادي  ن
امل�ساة  لــــواء  فــريــقــي  بـــن 
م�سم�س  ونـــــــادي  الـــثـــامـــن 

امل�ساة  لــواء  فريق  بفوز  انتهت  الريا�سي، 
الثامن بنتيجة 3 - 2.

مباراة  اأقيمت   ،2010/6/24 بتاريخ   •
وديـــة يف الــكــرة الــطــائــرة بــن فــريــقــي لــواء 

الأ�رشفية،   -  AUST وجامعة  الثامن  امل�ساة 
فريق  لــ�ــســالــح   1  -  2 الــنــتــيــجــة  وكـــانـــت 

اجلامعة.
ودية  مباراة  جرت   ،2010/7/6 • بتاريخ 
والوحدة  ال�ساد�س  امل�ساة  لــواء  فريقي  بن 
فريق  فــوز  عــن  اأ�سفرت  الثانية،  الإيطالية 

اللواء ال�ساد�س بنتيجة 3 - 1.
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دورة ربى ب�سيب�ش
الأوىل يف
كرة الطاولة

بطولة لبنان لل�سباب يف اجلودو

كــرة  لعبــة  يف  اجليــ�س  فريــق  �ســــارك 
يف  الأوىل  ب�سيبــ�س  ربــى  دورة  يف  الطــاولـة 
الفــوار  �سباب  نــادي  نّظمــها  الــتي  اللعبــة، 
دار  مدر�سة  طــاولت  على  زغرتا  يف  الريا�سي 

النور يف �سهر العن - الكورة وحتت اإ�رشاف الإحتـاد اللبناين للعبة.
فئة  بطولة  اجلمهور  نــادي  من  كيوان  فــادي  اأحــرز  ــدورة،  ال نتيجة  ويف 
الثاين،  انرتانيك - بريوت يف املركز  الرجال، تاله حممد بنوت من نادي 

وحّل يف املركز الثالث كل من الرائد اأحمد ادلبي 
وحبيب اأنطوان من نادي اجلمهور.

ب�سيب�س  ريتا  اأحـــرزت  ال�سيدات،  فئة  ويف 
�سقيقتها  دورة  بطولة  الفوار  �سباب  نادي  من 
الالعبة الراحلة ربى ب�سيب�س، تلتها �سقيقتها الأخرى مي�ساء ب�سيب�س من 
الثاين، ثم مي�سلن حنا وندى حويلي يف املركز  النادي نف�سه يف املركز 

الثالث.

لبنان  بطولة  للجودو  اللبناين  الإحتــاد  نّظم 
بودا  نــادي  يف  اللعبة،  يف  وال�سابات  لل�سباب 
اأدما، �سارك فيها ريا�سيون تلقوا تدريباتهم 
يف الـــنـــادي الــعــ�ــســكــري املـــركـــزي وبـــاإ�ـــرشاف 

املدرب الدويل العريف زهري فيا�س.
على  فجاءت  للم�ساركن  الفنية  النتائج  اأما 

الآتي: النحو 
عواركة،  علي  العقيد  اإبنة  عواركة  جميلة   -

املركز الأول، امليدالية الذهبية.
عواركة،  علي  العقيد  اإبنة  عواركة  مرمي   -

املركز الأول، امليدالية الذهبية.
احل�سن،  عامر  املحامي  اإبنة  احل�سن  زلفا   -

املركز الأول، امليدالية الذهبية.
الهادي،  فوؤاد  العقيد  اإبن  الهادي  ح�سن   -

املركز الأول، امليدالية الذهبية.
اإبن الرائد يا�رش العرياين،  - فاروق العرياين 

املركز الأول، امليدالية الذهبية.
كيوان،  عجاج  النقيب  اإبــن  كيوان  كــرمي   -

املركز الأول، امليدالية الذهبية.
- زينب املوىل اإبنة العميد املتقاعد �سعداهلل 

الثاين، امليدالية الف�سية. املوىل، املركز 
اإبن العقيد ابراهيم حاطوم،  - حممد حاطوم 

ــــاين،  ــــث املـــــركـــــز ال
الف�سية. امليدالية 

اإبن  قمح  حممد   -
الثاين،  املركز  قمح،  عفيف  املتقاعد  املقدم 

الف�سية. امليدالية 
�سلمان،  فــادي  العقيد  اإبــن  �سلمان  �سام   -

الف�سية. الثاين، امليدالية  املركز 
العرياين،  يا�رش  الرائد  اإبن  العرياين  حممد   -

الف�سية. الثاين، امليدالية  املركز 
- رواد احلاج اإبن الرائد معمر احلاج، املركز 

الف�سية. امليدالية  الثاين، 
- طارق عويدات اإبن املقدم حممد عويدات، 

الف�سية. الثاين، امليدالية  املركز 
عثمان،  اأحمد  املقدم  اإبنة  عثمان  نيڤن   -

الربونزية. الثالث، امليدالية  املركز 
�سلمان،  فــادي  العقيد  اإبــن  �سلمان  عدي   -

الربونزية. الثالث، امليدالية  املركز 
عواركة،  علي  العقيد  اإبــن  عواركة  حممد   -

الربونزية. الثالث، امليدالية  املركز 
ــالوي،  - ريـــان حـــالوي اإبـــن الــرائــد اأحــمــد ح

الربونزية. الثالث، امليدالية  املركز 
ن�سار،  علي  ال�سيد  اإبـــن  ن�سار  ها�سم   -

الربونزية. الثالث، امليدالية  املركز 
حاطوم،  علي  العقيد  اإبــن  حــاطــوم  علي   -

الربونزية. الثالث، امليدالية  املركز 
املتقاعد  الــعــمــيــد  اإبـــن  املـــوىل  عــبــا�ــس   -
امليدالية  الثالث،  املــركــز  املــوىل،  �سعداهلل 

الربونزية.
- م�سطفى �سالح اإبن العقيد و�سيم �سالح، 

الربونزية. الثالث، امليدالية  املركز 
حمادة،  عا�سم  الــرائــد  اإبــن  حمادة  ح�سن   -

الربونزية. الثالث، امليدالية  املركز 
غ�سان  الــدكــتــور  اإبـــن  م�سمو�سي  جميل   -
امليدالية  الـــثـــالـــث،  املـــركـــز  مــ�ــســمــو�ــســي، 

الربونزية.
بدر،  حممد  ال�سيد  اإبــن  بــدر  الــديــن  نــور   -

الربونزية. الثالث، امليدالية  املركز 
جميلة  الــفــتــاتــن  اأن  اىل  ــارة  ــالإ�ــس ب يــجــدر 
ببطولة  �ساركتا  قــد  احل�سن  وزلــفــا  عــواركــة 
امليدالية  ونالتا  قرب�س  يف  الدولية  قرب�س 

الذهبية - املركز الأول.



اإعداد: العميد انطوان جنيم
متوز
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وروبا 
بطلة اأ

سبانيا 
اإ�

 القدم
يف كرة

لعامل 
وا

العر�ش  على  الإ�سباين  املنتخب  ترّبع 
العاملي للمرة الأوىل يف تاريخه وتّوج 
 2010 اأفريقيا  جنوب  ملونديال  بطلً 
بعد تغّلبه على نظريه الهولندي بهدف 
وحيد اأحرزه اإنيي�ستا يف الدقيقة ال�16 
من ال�سوط الإ�سايف الثاين، كما توّقع 
العّراف »ب��ول« يف  الأمل��اين  الأخطبوط 
م�ساء  ج��رت  ال��ت��ي  النهائية  امل��ب��اراة 
2010/7/11، على ملعب »�سوكر �سيتي« 
متفّرجاً   84490 اأمام  جوهان�سبورغ  يف 
اجلنوبي  الأفريقي  الرئي�ش  يتقّدمهم 
الدويل  الإحت��اد  ورئي�ش  زوم��ا  جاكوب 
ال�سوي�رضي  »فيفا«  ال��ق��دم  لكرة 
بلتر،  ���س��ي��ب  ج�����وزف 
امللكة  اىل 

العهد  ويل  وجنلها  �سوفيا  الإ�سبانية 
الهولندي  العهد  وويل  فيليب  الأم��ري 
الأمري فيللم - الك�سندر وزوجته الأمرية 
ماك�سي وعدد من روؤ�ساء الدول الأفارقة. 
كذلك ح�رض الرئي�ش الأفريقي اجلنوبي 
�سنة(   91( م��ان��دي��ل  نل�سون  ال�سابق 
وزوجته غرا�سا ما�سيل فرتة ق�سرية، ثم 
عادا اىل منزلهما ملتابعة املباراة من 
هناك، بعدما كان منعه وفاة اإبنة حفيدته 
زيناين يف حادث �سري من ح�سور حفل 
طويلً  له  اجلماهري  وهتفت  الإفتتاح. 
على اأ�سوات اأبواق ال�»فوفوزيل«، عندما 
و�سل اىل م�سمار امللعب برفقة زوجته 
من  حلظات  بعد  »غ��ول��ف«،  عربة  على 
النجمة  افتتحته  الذي  العر�ش  انتهاء 
مع  �ساكريا  الأ�سل  اللبنانية  الكولومبية 
جمموعة من الفنانني الأفارقة يف 
اإ�ستعرا�سي  غنائي  اأداء 
وع�����������رو������������ش 
فولكلورية وم�سرية 
اخت�رضت  للأفيال 
تاريخ جنوب اأفريقيا 

وحا�رضها.
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مفاجاآت املونديال
هي املرة الأوىل التي حترز فيها اإ�سبانيا كاأ�س العامل منذ انطالق البطولة 
العام 1930، اأما هولندا، فقد اأخفقت للمرة الثالثة يف املرة الثالثة التي 

ت�سل فيها اىل املباراة النهائية يف اإحراز الكاأ�س.
وقبل انطالق املباراة بثوان دخل اأحد الأ�سخا�س امللعب وحاول و�سع يده 
اإيطاليا 2006 فابيو كانافارو  اليه كابنت  التي حملها  العامل  كاأ�س  على 
وعر�ست على قاعدة، لكن رجال الأمن تدّخلوا وحاولون دون بلوغه اإياها، 

ثم حملوه اىل اخلارج.
انتهى املونديال وقد حفل مبفاجاآت وازدحمت حوله املالحظات.

اإيطاليا، فرن�سا، الربازيل،  خرجت من البطولة املنتخبات العريقة اأمثال 
اأخرى: دروجبا، مي�سي، رونالدو، روين... ل يفعلون  اأ�سماء  انكلرتا، وبرزت 

�سيئاً. مفاجاآت تكّررت.
ّجلت هذه اأبرزها: وثمة مالحظات كثرية �سمُ

اأ�ساع  الذي  غانا  لعب  مع  جرى  كما  الهدف  تدخل  ل  جزاء  • ركالت 
ركلة جزاء �ساع معها الأمل بدخول تاريخ املونديال.

ال�سفري. عن  املباريات  طوال  كّنت  ول  هداأت  ما  التي  • الفوفوزيال 
�سيئاً. يرون  ل  • احلكام 

القدم. اليد ل يف كرة  البطولة يف كرة  اأن هذه  اعتقد  الالعبن  • بع�س 
التي ل ميكن توّقع  الزولو(  الإحتفال بلهجة قبائل  )اأو  • كرة جابولين 

اجتاهاتها يف الهواء.

بطولة كاأ�ش العامل 2010 
• الدولة امل�سيفة: جنوب اأفريقيا.

• تاريخ اإقامة فعاليات البطولة: من 11 حزيران اىل 11 متوز 2010.
• متيمة البطولة: زاكومي.

• كرة البطولة: جابولين.
• املدن الت�سع والإ�ستادات الع�رضة التي ا�ست�سافت فعاليات 

البطولة:
اإلي�س بارك« - كيب تاون »ا�ستاد  جوهان�سبورغ »ا�ستاد �سوكر �سيتي 
جرين بوينت« - بريتوريا »ا�ستاد لوفتا�س فري�سفيلد« - ديربان »ا�ستاد 
موزي�س مابيدا« - بلومفونتن »ا�ستاد فري �ستيت« - را�ستنربغ »ا�ستاد 
 - بــاي«  مانديال  نيل�سون  »ا�ستاد  اإليزابيث  بــورت   - بافوكينغ«  رويــال 

بولوكواين »ا�ستاد بيرت موكابا« - نيل�سربوت »ا�ستاد مبومبيال«.
• املنتخبات امل�ساركة يف البطولة:

13 منتخباً من اأوروبا: اإ�سبانيا - هولندا - اأملانيا - اإنكلرتا - اإيطاليا 
- فرن�سا - اليونان - �سوي�رشا - الدامنارك - �سلوفاكيا - �سلوفينيا - 

الربتغال - �رشبيا.
الأرجنتن -   - الربازيل  اجلنوبية:  اأمريكا  من  منتخبات  خم�سة 

اأوروغواي - باراغواي - �سيلي.
�ستة منتخبات من اأفريقيا: جنوب اأفريقيا - نيجرييا - �ساحل العاج 

- غانا - اجلزائر - الكامريون.
اأربعة منتخبات من اآ�سيا: اأ�سرتاليا - كوريا اجلنوبية - كوريا ال�سمالية 

- اليابان.
ثلثة منتخبات من كونكاكاف: الوليات 

املتحدة - املك�سيك - هندورا�س.
منتخب وحيد من اأوقيانو�سية: نيوزيلندا.

• عدد اللعبني امل�ساركني يف البطولة: 736 لعباً )23 لعباً بكل 
منتخب(.

• املنتخبات الفائزة باملراكز الأربعة الأوىل على الرتتيب:
اإ�سبانيا - هولندا - اأملانيا - اأوروغواي.

• عدد املباريات التي �سهدتها البطولة: 64 مباراة.
• عدد الأهداف يف البطولة: 145 هدفاً.

• ن�سبة التهديف: نحو 2.66 هدف يف املباراة الواحدة.
وثماين  مبا�رشة  بطاقات  ت�سع  منها   ،17 عدد البطاقات احلمراء:   •

بطاقات بالإنذار الثاين.
• معدل الطرد يف مباريات البطولة: نحو حالة طرد واحدة يف كل اأربع 

مباريات.
• عدد البطاقات ال�سفراء: 245.

• ن�سبة الإنذارات: 3.83 اإنذار للمباراة.
• عدد املباريات التي انتهت بالفوز: 50 مباراة )منها مباراتان بعد 

وقت اإ�سايف ومباراتان ب�رشبات الرتجيح(.
• عدد املباريات التي انتهت بالتعادل: 14 مباراة.

• اأكرث الفرق حتقيقاً للفوز: اإ�سبانيا وهولندا )�ستة اإنت�سارات لكل 
منهما(.
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اأك����رث   •
الفرق تعر�ساً للهزمية: الكامريون وكوريا 

ال�سمالية )ثالث هزائم لكل منهما(.
الفريق �ساحب اأكرب ر�سيد من التعادلت: منتخب نيوزيلندا   •

)ثالثة تعادلت(.
• اأكرب فوز يف البطولة: الربتغال * كوريا ال�سمالية 7 - 0.

• اأكرث الفرق ت�سجيلً للأهداف: اأملانيا )16 هدفاً(.
• اأقل الفرق ت�سجيلً للأهداف: اجلزائر وهندورا�س )بال اأهداف لكل 

منهما(.
• اأكرث الفرق ا�ستقبالً للأهداف: كوريا ال�سمالية )12 هدفاً(.

• اأقل الفرق ا�ستقبالً للأهداف: �سوي�رشا )هدف واحد(.
 - فيا  ديفيد  الإ�سباين   - مولر  توما�س  الأملــاين  ه��ّداف البطولة:   •
الأوروغوياين دييجو فورلن - الهولندي وي�سلي �سنايدر )بر�سيد خم�سة 

اأهداف لكل منهم(.
• �ساحب اأول اأهداف البطولة: �سيفيوي ت�سابالل )جنوب اأفريقيا( يف 

�سباك املك�سيك.
اإنيي�ستا يف مرمى  اأندري�س  �ساحب اآخر اأهداف البطولة: الإ�سباين   •

هولندا.
• اأف�سل لعب يف البطولة: الأوروغوياين دييغو فورلن.

• اأف�سل حار�ش يف البطولة: الإ�سباين اإيكر كا�سيا�س.
• اأف�سل لعب �ساب يف البطولة: الأملاين توما�س مولر.

• جائزة اللعب النظيف: املنتخب الإ�سباين.

• اجلوائز املالية للبطولة: 
للو�سيف - 20 مليون  للبطل - 24 مليون دولر  • 30 مليون دولر 
الرابع  املركز  ل�ساحب  دولر  مليون   18 - الثالث  املركز  ل�ساحب  دولر 
- 14 مليون دولر لكل فريق خرج من دور الثمانية - ت�سعة مالين دولر 
لكل فريق خرج من دور ال�ستة ع�رش - ثمانية مالين دولر لكل فريق خرج 

من الدور الأول.
• مونديال جنوب اأفريقيا 2010:  �سّجل اأكرب عدد من �رشبات اجلزاء 
غري الرتجيحية املهدرة )6 �رشبات(، وذلك بعد اإ�ساعة باراغواي واإ�سبانيا 
�رشبتي جزاء خالل مباراتهما معاً يف ربع نهائي البطولة، والتي انتهت بفوز 

اإ�سبانيا بهدف وتاأهلها للدور قبل النهائي.
• احل�سور اجلماهريي: ثالثة مالين و178 األف و856 م�سّجعاً.

• ن�سبة احل�سور اجلماهريي: 49 األف و670 م�سّجعاً لكل مباراة.

اأهم الإح�سائيات التي مّت ت�سجيلها
خلل �سهر من املناف�سات

جوهرياً  دوراً  اأّدوا  �سنة،  ثمانن  يبلغ  كان  اأكربهم  • 18449 متطوعاً، 
يف جناح الن�سخة الأفريقية من كاأ�س العامل.

اإجمايل  رقم  وهو   ،2010 اأفريقيا  جنوب  يف  ارتكابه  مّت  خطاأ   261 •
املخالفات  عــدد  فيها  بلغ  التي   2006 اأملانيا  من  ملحوظ  ب�سكل  اأقــل 

.346
• 145 هدفاً مّت ت�سجيلها يف جنوب اأفريقيا 2010، وهي اأقل ح�سيلة 
الأهداف  عدد  اأن  يمُذكر  مباراة.   64 بنظام  العمل  بداأ  منذ  العامل  كاأ�س  يف 
يتناق�س يف كل ن�سخة منذ تطبيق ال�سكل احلايل للبطولة للمرة الأوىل قبل 
12 �سنة، حيث مّت ت�سجيل 171 هدفاً يف فرن�سا 1998، ثم 161 يف كوريا 

اجلنوبية واليابان 2002، لي�سل اىل 147 يف اأملانيا 2006.
اأندري�س  ي�سّجل  اأن  مّرت قبل  النهائية  املباراة  • 117 دقيقة من عمر 
تاريخ  يف  تاأخرياً  الأكــرث  كان  الذي  الفوز  هدف  هولندا  �سباك  يف  اإنيي�ستا 

املباريات النهائية لكاأ�س العامل.
هذه  يف  امل�سارك  �سناً  الأكرب  الالعب  عمر  كان  يوماً  و330  �سنة   39 •
لقبي  حمل  الذي  الإ�سم  اأما  جيم�س.  ديفيد  وهو  العامل  كاأ�س  من  الن�سخة 
الأكرث  والهّداف  الوطني  منتخبه  قمي�س  ارتــداء  حيث  من  الأكــرب  الالعب 
تعمرياً فهو املك�سيكي كواوتيموك بالنكو، حيث بلغ عمره 37 �سنة و156 
يوماً. بينما كان كري�ستيان اإريك�سون الالعب الأ�سغر �سناً يف جنوب اأفريقيا 

2010 حيث كان �سّنه 18 عاماً و120 يوماً.
املدينة  تاون  كيب  من  جعلت  بوينت  غرين  ملعب  يف  هدفاً   22  •
الأهــداف يف املالعب الع�رشة التي ا�ست�سافت  اأكرب عدد من  التي �سهدت 
الثاين  املــركــز  جوهان�سبورغ  يف  �سيتي  �سوكر  ملعب  واحــتــل  البطولة. 

بر�سيد 20 هدفاً.
الذين  الالعبن  قائمة  ليت�سّدر  هوندا  كي�سوكي  ارتكبه  خطاأ   19  •
اأبداً  امل�رشّف  ال�سجل غري  يتلوه يف هذا  املخالفات.  اأكرب عدد من  اقرتفوا 
فان  ومارك  رامو�س  �سريجيو  النهائية  املباراة  يف  �ساركا  اللذان  الالعبان 

بومل، اللذان ارتكب كل منهما 17 خطاأ.
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الأملاين  حّققه  كبري  اإجنــاز  هو   FIFA العامل  كاأ�س  يف  هدفاً   14  •
مريو�سالف كلوزه.

اإ�سبانيا  بن  النارية  النهائي  مباراة  يف  رفعها  مّت  �سفراء  بطاقة   14 •
توجيهها يف  مّت  التي  الإنــــذارات  عــدد  مــن �سعف  اأكــرث  وهــو  وهــولــنــدا، 
وكانت  ال�سابقة،  الن�سخ  يف  القيا�سي  الرقم  حتمل  التي  الأخــرية  املباراة 
تلك يف نهائي 1986 عندما �سهدت مباراة الأرجنتن واأملانيا الغربية رفع 

احلكم للبطاقة ال�سفراء �ست مرات.
خالل  ميونيخ  بايرن  نادي  لعبي  قبل  من  ت�سجيله  مّت  هدفاً   12  •
متثيالً  الأف�سل  النادي  الأملــاين  العمالق  ليكون   2010 اأفريقيا  جنوب 
بت�سعة  ميالن  اإنــرت  نــادي  يتلوه  املونديال.  هذا  يف  التهديف  �سجل  على 
اأهداف، ثم اأتليتيكو مدريد بثمانية. اأما لعبو الدوري الإ�سباين فقد �سيطروا 

على �سجل التهديف اي�ساً ف�سجلوا 29 هدفاً، يتلوه البوند�سليغا الأملاين 
)21(، ثم دوري الدرجة الأوىل الإيطايل )16( والدوري الإنكليزي املمتاز 

.)12(
هدف  اأي  �سباكها  يدخل  اأن  دون  من  دقيقة  و19  �ساعات   9 •

هو رقم قيا�سي جديد �سّجلته �سوي�رشا يف كاأ�س العامل، حيث تفّوق 
م�سّجالً  كان  الذي  ال�سابق  القيا�سي  الرقم  على  الألب  جبال  منتخب 

باإ�سم اإيطاليا التي ظّلت �سباكها �ساكنة طوال 550 دقيقة.
• 8 منتخبات رفعت كاأ�س العامل الذهبية بعد اأن ان�سمت اإ�سبانيا 

املاتادور  فريق  اأ�سبح  وقد  الن�سخة.  هذه  نهاية  يف  النخبة  نــادي  اىل 
الأول يف تاريخ البطولة الذي يقتن�س اللقب بعد اأن يكون قد خ�رش مباراته 

الأوىل يف املناف�سات.
األربتو باريرا كمدرب،  العامل �سارك فيها كارلو�س  • 6 ن�سخ من كاأ�س 
اأفريقيا خام�س كتيبة  قاد يف جنوب  اأحد، حيث  اليه  ي�سبقه  اإجناز مل  وهو 
التي قادها يف  القيا�سي لعدد املنتخبات  الرقم  يف تاريخه ليعادل بذلك 

العر�س العاملي مدرب واحد وامل�سجل باإ�سم بورا ميلوتينوفيت�س.
الأربع وال�ستن  • 3.18 مليون �سخ�س تابعوا املباريات 
بنذر  اأقــل  رقم  وهو  املدرجات،  من   2010 اأفريقيا  جلنوب 
املتحدة  الــوليــات  يف  امل�سجل  القيا�سي  الــرقــم  مــن  ي�سري 

الأمريكية 1994 والبالغ 3.59 مليون �سخ�س.
• 3 لعبن فقط )ديفيد فيا واأندري�س اإنيي�ستا وكارلي�س 
ــــــول(  ــــــوي ب

ا  �سّجلو
جميع 

ـــــــــداف  اأه
اأفريقيا  جــنــوب  يف  اإ�ــســبــانــيــا 

لعبن  اأربــعــة  مــن  اأقـــل  �سّجل  اأن  البطولة  تــاريــخ  ي�سهد  ومل   .2010
اأهداف فريقهم خالل م�ساركته يف اإحدى الن�سخ. يمُذكر اي�ساً اأن غلة املاتادور 
بثمانية اأهداف فقط هي الأقل بالن�سبة اىل حامل اللقب يف تاريخ املونديال.
كاأ�س  يف  نوعها  من  �سابقة  �سّكل  اأمر  هو  واحد،  منتخب  يف  اأ�سقاء   3 •
الأ�سقاء  �سّم  الذي  هندورا�س  منتخب  باإ�سم  الظاهرة  هذه  �سّجلت  العامل، 

جريي وويل�سون وجوين بال�سيو�س.
النهائية  املباراة  اىل  و�سلت  التي  املنتخبات  عدد  هو   2 •

يف الن�سخة ال�سابقة من كاأ�س العامل 
 F IFA

ت�سهد  الأوىل  للمرة   •
النهائيات م�ساركة �ستة منتخبات اأفريقية.

كاأ�س  نهائيات  وّدعت  التي  املنتخبات  اأول  الكامريوين  • املنتخب 
العامل، بعد خ�سـارته مباراتـه الثانيـة اأمـام الدامنـارك بهـدفن لهـدف.

 10 ال�سفراء  البطاقة  ويب  هوارد  الدويل  الإنكليزي  احلكم  • �سهر 
الأرجنتن  لقاء  يف  النهائية  املباريات  يف  ال�سابق  الرقم  حمطماً  مرات 

بطاقات  بـــ6   1986 واأملانيا 
فقط.

 2010 مونديال  اأ�سبح   •

هدفاً   2.27 مبتو�سط 
يف املـــبـــاراة الـــواحـــدة هــو ثـــاين اأقــل 
مونديال  بعد  التهديف  متو�سط  حيث  من  العامل  كاأ�س  بطولت 
1990 باإيطاليا والذي بلغ فيه املتو�سط 2.2 هدف للمباراة الواحدة.

)هدف  الأهداف  من  ر�سيد  اأقل  �ساحب  الإ�سباين  املنتخب  • اأ�سبح 
املجموعات  دور  نظام  بداية  منذ  العامل  كاأ�س  اأبطال  تاريخ  يف  وحيد( 

ودور ال�ستة ع�رش يف مونديال 1986 يف املك�سيك.

ات
لي
يا
ند
مو



وقد   ،2010 اأفريقيا  جنوب  يف  الأوىل  الــدول  عتبة  جتــاوز  يف  وف�سلت 
ح�سل هذا ال�سيناريو مرة واحدة فح�سب يف تاريخ املونديال من قبل، وكان 
ذلك العام 1966 عندما مل تتاأهل ت�سيكو�سلوفاكيا )الو�سيفة يف ن�سخة 
1962( اىل البطولة، بينما ف�سل املنتخب الربازيلي )�ساحب اللقب من 

الن�سخة ال�سابقة( يف التاأهل اىل الدور الثاين.
• 2 هو عدد الدقائق م�سافاً اليها 39 ثانية هو الوقت الذي ا�ستغرقه 
من  الن�سخة  هذه  يف  الأ�ــرشع  الهدف  لي�سّجل  مولر  توما�س  ال�ساعد  النجم 
باأربعة  الأرجنتن  دحر  من  اأملانيا  متّكنت  عندما  ذلك  وكان  العامل،  كاأ�س 

اأهداف نظيفة.
تتجّرع  اأن  دون  من  البطولة  من  خرجت  التي  املنتخبات  عدد  هو   1 •
بينما  الإجنــاز  هذا  حّقق  وقد  النيوزيلندي.  املنتخب  وهو  الهزمية:  مــرارة 
ع�رشة  لأربــع  امتد  الذي  اإنت�ساراته  �سجل  الهولندي  املنتخب  اأنهى 
ولقاءات  الأوروبية  الت�سفيات  �سمن  مباراة، 
على  باخل�سارة  البطولة، 

يد اإ�سبانيا يف املباراة النهائية.

اأرقام تاريخية يف املونديال التاريخي
كان تنظيم جنوب اأفريقيا لنهائيات كاأ�س العامل 2010 �سابقة تاريخية 
القارة  اأر�ــس  على  فيها  تقام  التي  الأوىل  املــرة  كانت  حيث  ذاتها،  بحّد 
اأخرى،  الأفريقي ب�سابقة تاريخية  العر�س املونديايل  انتهى  ال�سمراء. كما 
الأرقام  باأول لقب عاملي يف تاريخها. ومل تتوقف  اإ�سبانيا  متّثلت يف فوز 
و�سجالت  باأهداف  حافلة  النهائيات  كانت  بل  احلــد،  هذا  عند  القيا�سية 
وركالت جزاء واإجنازات ولعبن وفرق �ستبقى حمفورة يف ذاكرة اأبرز حدث 
كروي على الإطالق. ويف ما يلي ينقلكم موقع FIFA.com يف جولة ممتعة 

لكت�ساف الإجنازات التاريخية التي �سهدتها نهائيات بالد قو�س قزح.
• اأول النقاط:

لتحقيق  اأفريقي  مونديال  اأول  انتظار  واليونان  �سلوفينيا  على  تعّن 
اأول نقاط لهما يف كاأ�س العامل: �سلوفينيا بفوزها على اجلزائر )1 - 0(، 

واليونان على نيجرييا )2 - 1(.
اأما اليابان، فبفوزها على الكامريون )2 - 1( حّققت اأول 
بعد  اأي  قواعدها،  خارج  لها  مونديايل  فوز 
الأول  انت�سارها  م�سي ثماين �سنوات على 

على تون�س يف اأو�ساكا. 
وتاريخياً  ثمينــاً  تعادلً  نيوزيلنـدا  وخطفت 
اأول  بذلــك  حمّققـة  �سلوفاكيـا  اأمام   )1 -  1(
نقطــة يف تاريــخ م�ساركاتـهـا يف نهـائيـات كاأ�س 

العامل.
• اأول الأهداف:

ويب  هوارد  احلكم  عمر  هو  �سنة،   38  •
بيار جورج  منذ عهد  العامل  كاأ�س  نهائي  يدير  اأ�سغر حكم  وهو 

لوي�س كابديفيل العام 1983.
وقد اأ�سبح ويب، الذي يعّد احلكم الإنكليزي الرابع الذي يتوىل اإدارة 
اأوروبا  اأبطال  دوري  نهائي  يدير  حكم  اأول  البطولت،  اأم  يف  مباراة  اأهم 

نف�سها. ال�سنة  يف   FIFA العامل  وكاأ�س   UEFA
دائماً  كانت  ال�سنة،  هذه  نهائي  قبل  متتالية،  نهائية  مباراة   18 •
مرتبطة مبنتخبات الأرجنتن اأو الربازيل اأو اإيطاليا اأو اأملانيا. واأ�سبحت 
اإ�سبانيا ثامن منتخب يتّوج بالكاأ�س العاملية، واأول منتخب اأوروبي يفوز 

للقب  با
القارة  قــواعــد  خـــارج 

العجوز.
مباريات  يف  التاريخي  الأهداف  معدل  هو   3.8 •
جمع  الــذي  النهائي  كــان  وقــد  الــعــامل.  كــاأ�ــس  نهائي 
املتحدة  الــوليــات  دورة  يف  واإيطاليا  الــربازيــل  بــن 
اأهداف،  انتهى من دون  الذي  الوحيد   1994 الأمريكية 

كان  حــن  ذلك الذي جرى بن منتخب ال�سامبا ونظــريه ال�سويــدي، يف 
اىل  الأهداف  اأكرب عـدد من  نهائــي ي�سهــد ت�سجيــل  اأول   ،1958 العام 

اليوم، حيث فاز جنوم ال�سيلي�ساو بخم�ســة اأهــداف مقابل هدفن.
مليار   17 عن  يقل  ل  ما  اأفريقيا  جنوب  مونديال  م�رشوف  بلغ   •
وجتديد  جديدة  مالعب  خم�سة  بناء  على  دولر  مليار   2.4 منها  دولر، 

خم�سة اأخرى.
والبنية  املوا�سالت  قطاع  على  دولر  مليار   15 مبلغ  �رشف  مّت  كما 

التحتية داخل البالد.
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بهّز �سباك نيجرييا، اأ�سبح دمييرتيو�س �سالبينجيدي�س اأول 
لعب يوناين ي�سّجل يف نهائيات كاأ�س العامل، وا�سعاً بذلك 

حداً ل�سيام تهديفي دام 404 دقائق واأربع مباريات يف 
نهائيات البطولة.

اأما دانييل اآجر، فقد دخل التاريخ من الباب ال�سيق، 
حيث بات اأول لعب دامناركي ي�سّجل هدفاً يف مرمى 

فريقه خالل مباراة مونديالية، عندما اأدخل الكرة 
يف �سباك منتخب بالده عن طريق اخلطاأ يف مباراة 

اأمام هولندا.
كما دخل الإيفواري ديدييه دروجبا تاريخ 

املونديال من اأو�سع الأبواب عندما اأ�سبح 
اأول اأفريقي ي�سجل يف مرمى الربازيل، 

بعدما خا�ست كتيبة ال�سيلي�ساو �ست 
مباريات اأمام ممثلي القارة ال�سمراء.

ــعــل اإجنــــــاز مــايــكــل بــــراديل  ل
�سابقيه  من  طرافة  اأكــرث  يعّد 

اأمــام  التعادل  بــاإحــراز  حيث 
�سلوفينيا )2 - 2( اأ�سبح 

اأول لعب ي�سجل هدفاً يف 
كاأ�س  مباريات  اإحــدى 
ــادة  ــي ـــعـــامل حتـــت ق ال

والده.
• اأوىل �رضبات اجلزاء:

فالدميري  اأ�سبح  بودول�سكي،  لوكا�س  ت�سديدة  باإبعاد 
�ستويكوفيت�س اأول حار�س �رشبي ي�سّد �رشبة جزاء يف نهائيات كاأ�س 

العامل. اأما دافيد فيا، فقد بات اأول اإ�سباين يخطئ الهدف من نقطة 11م يف 
مباراة مونديالية بعدما اأر�سل كرة خارج اإطار املرمى.

ن�سختن  يف  ركلتن  �سّد  من  يتمّكن  حار�س  اأول  كا�سيا�س  اإيكر  اأ�سبح 
اإيان  الإيرلندي  ت�سديدة  اأبعد  اأن  له  �سبق  اإذ  العامل،  كاأ�س  خمتلفتن من 

هارت يف نهائيات 2002.
الدور  الت�سيك يف  اأمام جمهورية  اأ�سامواه جيان ركلة جزاء  اأ�ساع  اأن  بعد 
الأول من ن�سخة اأملانيا 2006، عاد النجم الغاين ليهدر فر�سة تاريخية من 
نقطة 11م يف اآخر ثانية من عمر مباراة ربع النهائي اأمام اأوروغواي، لي�سبح 

بذلك اأول لعب ي�سيع ركلتن يف ن�سختن خمتلفتن من كاأ�س العامل.
• اأول اللعبني:

اأول  بالنكو  كواوتيموك  اأ�سبح  الفرن�سية،  ال�سباك  هّز  من  متّكن  بعدما 
الكامريوين  بات  نهائيات خمتلفة. ومن جهته،  ي�سّجل يف ثالث  مك�سيكي 

ريجوبريت �سوجن اأول اأفريقي ي�سارك يف اأربع ن�سخ مونديالية.
اأول  اأ�سبحا  فقد  بهرامي  فالون  وال�سوي�رشي  كايتا  �ساين  النيجريي  اأما 
لعَبن يتعّر�سان للطرد يف تاريخ م�ساركات بالدهما يف العر�س العاملي، 
مباراة  الثاين من  رد  بينما طمُ اليونان،  اأمام  ببطاقة حمراء  الأول  حيث خرج 

فريقه اأمام ت�سيلي.

• التاأهل الأول:
جنوب  نهائيات  �سهدت 
اأفريقيا اأول ظهور لباراغواي 
اأما  يف ربع نهائي كاأ�س العامل. 
جنوب اأفريقيا، فقد اأ�سبحت اأول 

دولة م�سيفة توّدع املناف�سات من دورها الأول.
• منتخبات واإجنازات:

بعد الفوز على هندورا�س )1 - 0( و�سوي�رشا )1 - 0(، حّققت ت�سيلي اأول 
انت�سارين لها خارج تراب اأمريكا اجلنوبية.

ب�سباك  العامل  كاأ�س  يف  لها  مباراة  اأول  اإنهاء  يف  جنحت  فقد  اجلزائر  اأما 
نظيفة بتعادلها �سلباً مع انكلرتا. ويف املقابل، ترّبعت باراغواي على عر�س 
جمموعتها لأول مرة يف تاريخها املونديايل، بينما متّكنت هولندا من الفوز 

للمرة الأوىل بجميع مبارياتها الثالث �سمن الدور الأول.
تفّوق  النهائي  ربع  مباريات  �سهدت  العامل،  كاأ�س  تاريخ  يف  مرة  ولأول 
اأمريكا اجلنوبية من حيث عدد املمثلن )4( بينما مل حت�رش اأوروبا اإل بثالثة 
املجد  عانق  الذي  الإ�سباين  للعمالق  الأخــري  يف  عاد  اللقب  لكن  منتخبات. 

العاملي لأول مرة يف تاريخه.
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توّقع الأخطبوط العّراف »بول« تتويج املنتخب الإ�سباين لكرة القدم باأول 

لقب ببطولة كاأ�س العامل بتفّوقه على نظريه الهولندي. واختار من مقره يف 

عد�سات  اأمام  الأملانية،  هاوزن  اأوبر  مبدينة  ليف«  �سي  »اأكواريوم  حو�س 

امل�سّورين الطعام املوجود يف مكعب زجاج األ�سق عليه علم اإ�سبانيا وجتاهل 

اخلا�س بهولندا. وكان اختار اأملانيا على ح�ساب اأوروغواي يف مباراة املركزين 

كاأ�س  بطولة  خالل  عاملياً  جنماً  اأ�سحى  الذي   - الأخطبوط  واجتذب  والرابع.  الثالث 

الأملاين �سد نظريه  املنتخب  مباراة  توقعاته يف  اآخر  اأ�سابت  بعدما  الأنظار   - العامل 

الإ�سباين، حيث اأ�سبحت �سوره واأخباره متداولة يف كل �سا�سات التلفزيون وال�سحف 

العاملية. من ناحية ثانية، منح الأخطبوط املعجزة بول، الذي يبلغ طوله 50 �سنتيمرتاً، 

ن�سخة طبق الأ�سل من كاأ�س العامل يوم الإثنن 2010/7/12 مكافاأة له على جناحه 

من  العديد  دفعت  العامل،  كاأ�س  يف  ملباريات  متتالية  توقعات  ثمانية  يف  القيا�سي 

املراهنن من خمتلف الأنحاء لربط مراهناتهم باختياراته.





اإعداد: فيليب �سّما�ش

ئزة
400.000اجلا

لرية لبنانية

ال�سم: ..........................................................................................................................................................................................................................

العنوان: .....................................................................................................................................................................................................................
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املتقاطعة  الكلمات  م�سابقة 
لقرائها  »اجل��ي�����ش«  تقدمها 
وتخ�س�ش للفائزين فيها جوائز 
الف  اربعماية  قيمتها  مالية 
بوا�سطة  ت���وزع  لبنانية،  ل��رية 

القرعة على اربعة فائزين.

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من 
املجلة، ويكتب احلل بخط وا�سح داخل املربعات 

وتر�سل ال�سفحة بكاملها مع احلل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل: قيادة اجلي�ش - الريزة - 

مديرية التوجيه - جملة »اجلي�ش« - »م�سابقة الكلمات املتقاطعة«.
• با�ستطاعة امل�سرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف ثكن اجلي�ش يف جميع املناطق.

• اآخر موعد لقبول احللول 20 اآب 2010.
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.
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اأفقياً:  •
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الوطن. �سياج 
كرة  يف  العامل  كاأ�س  بطلة  �سابقاً،  القدم  كــرة  يف  العامل  كاأ�س  بطلة   -2

ال�سهور. اأحد  حالياً،  القدم 
َجمال. الأ�سابع،  من  لتايالند،  �سابق  اإ�سم  لطيف،   -3
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اجلرح. وي�سّد  ي�سم  منتفخ،   -7
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العّطار. اإناء  م�رشية،  ومطربة  ممثلة   -10
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• املعاون الأول جورج انطون
امل�ست�سفى الع�سكري املركزي.

• الرقيب ح�سن عودة
منطقة جبل لبنان.

• املعاون الأول اليا�ش التوم
اللواء اللوج�ستي - مديرية امل�ساغل.

• �سونيا كريكور ارزومليان
الدكوانة.



كلمتي

كلمتي

ي
مت

كل

بقلم:
العميد الركن
�سالح حاج �سليمان
مدير التوجيه

مّتوز

وجهة  تغيري  وحمطة  والثورات،  احلــروب  �سهر  دائماً  مّتوز  كان 
ال�ّسري يف تاريخ الكثري من الدول وال�سعوب واحل�سارات. وكانت تلك احلروب 
اأحيان، وما �ساعت حقوق  اعتداءات على احلقوق يف حن ومدافعات عنها يف 
اآمن بها اأ�سحابها، ودافعوا عنها، وا�ستب�سلوا يف �سبيل رفع الظلم عن كاهلها، 

وا�ست�سهدوا وهم يرفعون راياتها، ويثبتون �رشعيتها يف �سجالت اخللود.
كامالً،  لبنان  فيها  عرّب  موقعة  يف   2006 العام  كانت  مّتوز  من  نحن  وح�ستنا 
موؤ�س�سة ع�سكرية و�سعباً مقاوماً، عن �سمود وا�سح، واإرادة �سلبة، وبطولت ممّيزة، 
وكانت النتائج درو�ساً وعرباً ومفاخر ومنائر حتكي عن كيف يكون افتداء الوطن، 
وكيف يكون الدفاع عن قد�سية الأر�س، وكيف يكون �سالح احلق غالباً منت�رشاً برجاحة 

العقل و�سالبة ال�ساعد و�سفاء ال�سمري. 
كانت تر�سانة اإ�رشائيل الع�سكرية جاهزة، وكان احلقد كبرياً والق�سف عنيفاً والدمار 
كبرياً. مل ي�سرتح �سعب لبنان يف حلظة واحدة خالل ال�سهر ال�ساخن والطويل، ومل يكن 
اأرواح  اأن  اإل  الكايف،  حقها  تنل  مل  ال�سهداء  ماآمت  العدوان.  ورد  للدفاع  اإل  وقت  لديه 
هوؤلء الأبطال كانت تعرف ما يجري وهي يف طريقها اىل ربها، ومل تكن لتعتب. وجراح 
امل�سابن كنت تنتظر، وكانت النفو�س قادرة على ال�سرب وعلى اإ�سكات اأ�سوات الأنن. 
وكانت الأمهات تكتم �رشاخها، فالأيام ت�سري يف درب البطولة ل يف درب ال�سكوى والبكاء، 
ال�سالة �رشيعة، والعزاء موؤجل، واأخو ال�سهيد مدعو لأن يحّل حمل اأخيه جندياً مقاتالً منا�سالً 

وعامالً مفاخراً ومعاجلاً يب�سلم وي�سفي ويجّدد الهمم.
انتبه العامل اىل ما يجري، واطماأن اأن�سار العدالة الإن�سانية اىل قدرة احلق، على الدفاع عن 
نف�سه يف وجه الطغيان، حتى ولو كان ميزان القوى ل يدل على تكافوؤ يف العتاد ول ي�سري اىل 
تعادل يف ال�سالح، وا�ستيقظت اإ�رشائيل من اأحالم غطر�ستها لتجد نف�سها على طاولة املراقبن 
واملحّللن دولة �سغرية تواجهها ال�سعوبات وتتهّددها املغامرات وتخيفها البطولت ويرعبها 

احلق املبن.
كان متوز قا�سياً م�سنياً حمرقاً، لكنه كان بليغاً يف درو�سه، وكان وا�سحاً واثقاً يف دللته، وها 
هي ال�سهور التالية متاأنية متمهلة، يح�سب العدو فيها األف ح�ساب قبل ال�سري يف تهّور اأو الإقدام 

على مغامرة.
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