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لتوزيع ال�صحـف واملطبوعـات

عنوان املجلة

مبنا�سبة اإقامة ن�سب تذكاري لكل �سهيد 

حتت �سطح املاء، جرى يف ثكنة ميالد النّداف يف 

ودروع  و�سارات  �سهادات  ت�سليم  حفل  عم�سيت، 

وبع�ش  �سهدائه  وذوي  املغاوير  فوج  لع�سكرّيي 

ال�ضباط  من  وعدد  القائد  بح�ضور ممثل  املدنيني، 

 6 ح��واىل  الن�سب  يف  العمل  ا�ستغرق  واالأه���ايل. 

فيلم  يف  التح�سري  م��راح��ل  عر�ست  وق��د  اأ�سهر، 

وثائقي باملنا�سبة.

ال ميكن اإدراك واقع فوج النقل ومهماته 

اإىل موقعه يف ثكنة  اإاّل من خالل زيارة  احلقيقية، 

قائده  ي�سفه  كما  فهو  كفر�سيما.   - االأ�سطا  يو�سف 

العميد فوؤاد خري، »اجلندي املجهول« يف اجلي�ش 

اللبناين الذي ي�سّهل مهّمات القطع الع�سكرية كافة.
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الدفاع  ووزي��ر  اأقّلته  طوافة  منت  على 

الأعلى  عام املجل�س  واأمني  وقائد اجلي�س  الوطني 

غداة  اجلنوب  اإىل  احلكومة  رئي�ش  توّجه  للدفاع، 

اجلي�ش  وح��دات  تفّقد  حيث  الثقة،  حكومته  نيل 

اللبناين املنت�رصة على احلدود اللبنانية، وزار مقر 

يف  العاملة  املوؤقتة  املتحدة  االأمم  قوات  قيادة 

جنوب لبنان.
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ف
موضضوع الغال

متوز

�أقّلته  طو�فة  منت  على 

�لوطني  �ل��دف��اع  ووزي���ر 

�جلي�ش  وقائد  غ�صن  فايز 

عام  و�أم��ن  قهوجي  ج��ان  �لعماد 

�ملجل�ش �لأعلى للدفاع �للو�ء �لركن 

�حلكومة  رئي�ش  دولة  توّجه  مرعي،  عدنان 

نيل  غ��د�ة  �جل��ن��وب  �إىل  ميقاتي  جنيب 

حكومته �لثقة، حيث تفّقد وحد�ت �جلي�ش 

�للبنانية،  �حلدود  على  �ملنت�رشة  �للبناين 

�ملتحدة  �لأمم  ق��و�ت  ق��ي��ادة  مقر  وز�ر 

�ملوؤقتة �لعاملة يف جنوب لبنان.

�أّكد خالل جولته  �لذي  �لرئي�ش ميقاتي 

برعاية  تعمل  �لتي  �لثالث  �لإر�د�ت  �أن 

�أّك��د  �ل��ن�����رش...  حققت  �للبنانية  �ل��دول��ة 

ت�صحيات  تقّدر  �لتي  �لدولة  �أن  �أي�ًصا 

يف  مق�رشة  باأنها   
ّ
تقر �لع�صكرين 

تلبية حاجاتهم، و�عًد� بال�صهر على 

تلبيتها وحماية �جلي�ش كما 

كل �ملوؤ�ص�صات �لأمنية.

يف ثكنة مرجعيون

ج��ول��ة �ل��رئ��ي�����س م��ي��ق��ات��ي ب����د�أت م��ن ثكنة 

مرجعيون حيث كان يف ��ستقباله قادة �لوحد�ت 

قائد  من  ��ستمع  بد�ية  �ملنطقة.  يف  �ملنت�رشة 

�سادق  �لركن  �لعميد  �لليطاين  جنوب  قطاع 

�لع�سكرية  �لقوى  �نت�سار  �يجاز عن  �إىل  طلي�س 

للعماد  كلمة  كانت  ثم  �لعمالنية.  ومهماتها 

قهوجي، وكلمة لرئي�س �حلكومة قبل �أن ينطلق 

و�لوفد �ملر�فق يف جولة �سملت مر�كز �جلي�س 

و�لنبي  فاطمة  ب��و�ب��ة  يف  �ملتقدمة  �للبناين 

عوي�سة وحمطة �لوز�ين، ومنطقة كفركال �لتي 

�للبناين وقو�ت  �سهدت مو�جهات بني �جلي�س 

مروحية  يف  �نتقلو�  ثم  �لإ�رش�ئيلية.  �لح��ت��الل 

ع�سكرية �إىل �ملقر �لعام لقو�ت �لأمم �ملتحدة 

�لعاملة يف جنوب لبنان يف بلدة �لناقورة، حيث 

�لقو�ت  �لعام لهذه  �لقائد  ��ستقبالهم  كان يف 

�أ�سارتا، و�ملمثل �خلا�س لالأمني  �ألبريتو  �للو�ء 

لبنان  يف  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعام 

مايكل ويليامز وكبار �ضباط القيادة.

للرئي�س  كلمة  �أي�ًسا  تخللها  �ملحطة  ه��ذه 

ميقاتي و�أخرى للجرن�ل �أ�سارتا.

�لرئي�ش ميقاتي

�حلكومة:  رئي�س  ق��ال  مرجعيون  ثكنة  يف 

نيل  بعد  �لوىل  زي��ارت��ي  ت��ك��ون  �أن  »�أردت 

�لرئي�س

ميقاتي

من �جلنوب:
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�ضل�ضلة  �ضمن  من  اجلنوب  اىل  الثقة  احلكومة 

تتز�من  وهي  �للبنانية.  �ملناطق  �إىل  زي��ار�ت 

وقرب  متوز  حرب  وهما  متالزمني  حدثني  مع 

�لتجديد للقو�ت �لدولية �لعاملة يف �جلنوب«. 

�حلدود  حتى  و�سولً  �جلي�س  �نت�سار  و�عترب 

تو�سيع  ه��و  �ل��ث��اين  �لن�رش  �ن  م�سيًفا   ،�
ً
ن�����رش

مهماتها  وت��ب��دي��ل  �ل��دول��ي��ة  �ل��ق��و�ت  �نت�سار 

جمل�س  عن  �سدر  �لذي   1701 �لقر�ر  مبوجب 

حماية  يف  �لدولية  �ل�رش�كة  ليوّفر  �لدويل  �لأمن 

�ضيادة لبنان على ار�ضه، بالتعاون مع اجلي�ش. 

وقال: »�سحيح �ن �لفرحة مل تكتمل بعد ب�سبب 

كفر�سوبا  وتالل  �سبعا  مز�رع  �حتالل  ��ستمر�ر 

��ستطيع  لكن  �لغجر،  بلدة  �ل�سمايل من  و�جلزء 

لإنهاء  �لعمل  على  عازمة  �حلكومة  �أن  �لتاأكيد 

اللبنانية  االرا�ضي  لهذه  اال�رسائيلي  االحتالل 

�لو�سائل  بكل  �لعدو�نية،  �ملمار�سات  ووقف 

�مل�رشوعة و�ملتاحة«. 

�لع�سكريني،  �ل�سهد�ء  �أرو�ح  ميقاتي  وحّيا 

من  غ��ريه  ويف  مت��وز  ع��دو�ن  يف  �سقطو�  �لذين 

ن��رى يف ت�سحيات  �لع��ت��د�ء�ت، م��وؤك��ًد� »�إن��ن��ا 

�حلافز  �مل��ق��اوم،  �سعبنا  و�سمود  ع�سكريينا 

ولن  بحقنا،  �ملطالبة  يف  لال�ستمر�ر  �ل�سا�سي 

�لتي  و�مل���ن���اور�ت  �ل��ت��ه��دي��د�ت  ك��ل  ترهبنا 

ت�ستهدف �إرباكنا �و دفعنا �إىل تبديل قناعاتنا 

وخيار�تنا �لوطنية«.

وتوّجه �ىل �لع�سكريني بالقول:

»هذه االر�ش ار�ضكم فا�ضتحقوا �رسف الدفاع 

عنها مهما كان �لثمن. هذ� �ل�سعب هو �هلكم، 

�سالمته  على  و�ل�سهر  حمايته  و�ج��ب  عليكم 

دولتكم  عائلته.  �ف���ر�د  ف��رد  ك��ل  يحمي  كما 

يف  ة  مق�رشّ باأنها   
ّ
تقر ت�سحياتكم،  تقّدر  �لتي 

باأن  �أعدكم  لكن  وعدة،  عديًد�  حاجاتكم،  تلبية 

وفق  حاجاتكم  تلبية  على  �ست�سهر  حكومتنا 

�لتي  �حلكيمة،  قيادتكم  ت�سعها  �لتي  �خلطة 

بكثري  كبرية  م�سوؤولية  تتحمل  �أن��ه��ا  �أثبتت 

دولتكم  واملناقبية.  واالن�ضباط  احلرفية  من 

���س��ت��ح��م��ي �جل��ي�����س، ك��م��ا كل 

ثالث �إر�د�ت حققت �لن�رش

 بتق�صريها يف تلبية حاجاتهم
ّ
�لدولة تقّدر ت�صحيات �لع�صكرين وتقر
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�مل��وؤ���س�����س��ات �لم��ن��ي��ة، م��ن �ي ت��دخ��ل م��ن �ي 

م�سونة  �لوطنية  موؤ�س�ستكم  لتبقى  �تى،  جهة 

وحم�سنة وم�سيجة مبحبة جميع �للبنانيني لأنها 

من كل لبنان ولكل لبنان«.

�حلكومة  رئي�س  �أك��د  �ليونيفيل،  مقر  ويف 

هو  لبنان  جنوب  يف  �ل�ستقر�ر  »�أن  �للبنانية 

منطقة  يف  �ل���س��ت��ق��ر�ر  م��ف��ت��اح 

�لأم��ن  �ليها  يع�ود  ل��ن  �لتي  �لو���س��ط  �ل�����رشق 

و�لأم�����ان �إل م��ن خ���الل ���س�����الم ع���ادل ود�ئ���م 

و�سامل«.

�أك��دت  �لتي  �حلكومة  »�أن  على  �سدد  كما 

�لقر�ر 1701 بكل مندرجاته،  �لتز�مها تطبيق 

حد  بو�ضع  املتحدة  االمم  مطالبة  �ضتوا�ضل 

لبنان،  �سيادة  �لد�ئمة  �ل�رش�ئيلية  لالنتهاكات 

من  و�لنتقال  كامالً  تطبيًقا  �لقر�ر  وتطبيق 

د�ئم  وقف  �إىل  �لعد�ئية  �لأعمال  وقف  مرحلة 

لإطالق �لنار«.

ال��ق��رارات  يحرتم  ال��ذي  »لبنان  اأن  واأ���ض��اف 

�لدولية، يتطلع �إىل ��ستمر�ر �لتعاون مع �لدول 

�مل�ساركة يف �لقو�ت �لدولية، ويثّمن عالًيا رغبة 

تعزيًز�  دورها  يف  قدًما  �مل�سي  يف  �لدول  هذه 

ولتوفري  لأهله  وحماية  �جلنوب  يف  لال�ستقر�ر 

�لطمئنان لهم«.

�لكاملني  و�ل��ت��ن�����س��ي��ق  »ب��ال��ت��ع��اون  ون����ّوه 

اللبناين قيادة و�ضباًطا  اجلي�ش  القائمني بني 

�حلكومة  �أن  موؤكًد�  �لدولية،  و�لقو�ت  و�ف��ر�ًد� 

�للبنانية تتطلع �ىل مزيد من هذ� �لتن�سيق«.

�أن »لبن�ان لن يرت�جع عن دعمه تنفيذ  و�أكد 

يكفي  ل  ذل��ك  �أن  �إل  �لدولي��ة،  �ل��ق��ر�ر�ت 

على  بل  و�ل�سالم،  �ل�ستقر�ر  تاأمني  �ج��ل  من 

ويرغمها  ��رش�ئيل  يو�جه  �أن  �ل��دويل  �ملجتمع 

يف  �مل�سي  من  ومينعها  بقر�ر�ته  �لتقيد  على 

�لر�دة  وجتاهل  و�ملكابرة  �ل�ستعالء  �سيا�سة 

�لدولية«.

قائد �جلي�ش:

�جلي�ش يعمل يف �صبيل كل لبنان

ق��ائ��د �جل��ي�����س �ل��ع��م��اد ج���ان ق��ه��وج��ي �سكر 

�ملرة  »�إنها  وق��ال:  زيارته،  ميقاتي  للرئي�س 

بزيارة  حكومة  رئي�س  فيها  يقوم  �لتي  �لأوىل 

�جلي�س �للبناين يف �جلنوب، و�أ�سكر دولة رئي�س 

مبادرتهما  على  �لدفاع  وزير  ومعايل  �حلكومة 

�ملميزة بزيارة مو�قع �جلي�س �لأمامية �ملو�جهة 

للعدو �ل�رش�ئيلي«.

كل  �سبيل  يف  يعمل  »�جلي�س  �أن  �ىل  و�أ�سار 

لبنان وهو ذر�ع �لدولة، ويلتزم تنفيذ قر�ر�ت 

تبدل  ع��ن  �لنظر  ب�رشف  �ل�سيا�سية  �ل�سلطة 

االأو�ضاع والظروف«.

قيادة �ليونيفيل:

دعم �حلكومة �للبنانية مهم جًد� لنجاحنا

�جلرن�ل �أ�سارتا �ألقى كلمة �أكد فيها �أن زيارة 

رئي�س �حلكومة �للبنانية، بعد وقت ق�سري من 
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حد  يف  ت�سكل  �حلكومة،  رئا�سة  من�سب  توليه 

�ليونيفيل.  ملهمات  قوية  دعم  �سهادة  ذ�تها 

قوات  كثرًيا  ي�ضجع  »�ضوف  ذلك  اأن  واأ�ضاف 

�رشكاءنا  وكذلك  �ليونيفيل،  يف  �ل�سالم  حفظ 

�للبنانية،  �مل�سلحة  �لقو�ت  يف  �ل�سرت�تيجيني 

على مو��سلة �لبناء على �ملكا�سب �لثابتة �لتي 

حتققت جلهة الو�ضع االأمني، على مدى يقارب 

�لأعمال  وقف  ق��ر�ر  دخل  منذ  �سنو�ت  �خلم�س 

�لعد�ئية حيز �لتنفيذ«. 

جًد�  مهم  لبنان  حكومة  »دعم  �أن  �ىل  و�أ�سار 

�أول رئي�س حكومة لبناين  لنجاح مهمتنا، و�أنتم 

يزور مقرنا يف �جلنوب«.
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تسسليم وتسسلّم

متوز

جرت يف مبنى وزارة الدفاع 

الوطني، مرا�سم ت�سليم وت�سّلم 

الوزارة بني الوزير اليا�س 

 م�سّلًما والوزير فايز 
ّ
املر

غ�سن مت�سّلًما، وذلك يف 

ح�سور قائد اجلي�س العماد 

جان قهوجي واأع�ساء املجل�س 

الع�سكري ومدير املخابرات.

 طوال 
ّ
وقد نّوه الوزير غ�سن باجلهود التي بذلها الوزير املر

فرتة توّليه م�سوؤولية الوزارة، وبالإجنازات التي حّققها على اأكرث 

من �سعيد.

 خلفه، متمنًيا له النجاح والتوفيق يف 
ّ
من جهته هّناأ الوزير املر

م�سوؤولياته اجلديدة، كما اأ�ساد بتعاون اجلي�س ونزاهة قيادته، 

معترًبا اإياه املوؤ�س�سة الوطنية املثال التي يركن اإليها جميع 

اللبنانيني يف كّل الظروف والأوقات.

بعد ذلك، عقد الوزير غ�سن اجتماًعا يف مكتبه مع العماد 

قهوجي، الذي هّناأه مبن�سبه اجلديد وعر�س له اأو�ساع املوؤ�س�سة 

الع�سكرية.

- من مواليد 28 حزيران 1950- كو�سبا - الكورة.

- حائز:

• اإجازة يف ال�سحافة من اجلامعة اللبنانية.
• ما�سرت يف العلوم ال�سيا�سية من اجلامعة الي�سوعية يف بريوت.
ابنتان نادين  ال�سّيدة يونا باخو�س حكيم ولهما  - متاأهل من 

وكارين.

- انتخب نائًبا عن حمافظة ال�سمال للمرة الأوىل يف دورة العام 

العام  دورة  ويف   1996 العام  دورة  يف  انتخابه  واأعيد   ،1992

.2000

املال  للجنة  مقرًرا  اختري  و2005،   1995 العامني  بني   -

واملوازنة النيابّية اللبنانّية.

الوزير فايز مي�سال غ�سن

ت�سليم وت�سّلم وزارة الدفاع الوطني

الوزير غ�سن:

مهمتنا جتنيب لبنان 

املخاطر

الوطني  ال��دف��اع  وزي���ر  ت��وّج��ه 

اإىل  بال�سكر  غ�سن  فايز  ال�سيد 

مهنًئا،  به  وات�سل  زاره  من  كل 

من الكورة وال�سمال وكل لبنان.

وقال: لقد اأغدق علينا اجلميع 

جم���دًدا  حتّملنا  �سافية  حم��ب��ة 

واإننا  بها.  نعتز  م�سوؤولية كبرية 

اأن النا�س يريدون مّنا  على ثقة 

وتوفري  واملثابرة،  العمل  اليوم 

ملختلف  وال���ت���ط���ور  ال��ت��ن��م��ي��ة 

اإىل  وال�سعي  اللبنانية،  املناطق 

تر�سيخ الأمن وال�ستقرار فيها، 

كبرية  احل��اج��ات  لأّن  ذل��ك  ك��ل 

واملطلوب كبري يف زمن احلرمان 

واملطالب امللحة.

واأ�ساف: اإن لبنان على مفرتق 

املخاطر  جتنيبه  ومهمتنا  طرق، 

اأنف�سنا  ن��دع��و  واأن  وال��وي��ات، 

راٍق ل كيدية  اأداء  اإىل  والآخرين 

يف  لي�سا  وهما  انتقام،  ول  فيه 

الأ�سل من �سماتنا. لنعمل حتت 

وليكن  والقانون،  الدولة  �سقف 

احلرة فعاً  القوية  الدولة  لبنان 

هدفنا  ح��ق��ي��ق��ة،  وامل�����س��ت��ق��ل��ة 

من  ب��د  ل  ل���ذا  والأخ�����ري.  الأول 

الأمن  حفظ  يف  اجلميع  م�ساهمة 

افتعال  من  بعيًدا  وال�ستقرار 

اأو  هنا  �سعبية  لك�سب  الأزم��ات 

لأّن ذلك  اأكرثية طائفية هناك، 

يرتك  البعيد،  املدى  وعلى  كله 

العامة،  حياتنا  يف  الأث���ر  اأ���س��واأ 

حركة  ويف  النا�س  م�ستقبل  ويف 

وليعلم  ال���دول���ة.  م��وؤ���س�����س��ات 

الأمنية  اله��ت��زازات  اأن  اجلميع 

على  مبا�رشًة  ترتد  ال�سيا�سية  اأو 

وتنعك�س  امل��واط��ن��ني  ���س��وؤون 

الباد.  مفا�سل  كل  على  �سلًبا 

يف  م�سوؤولياتنا  جميًعا  فلنتحمل 

هذا املجال، وليكّف البع�س عن 

والتجيي�س  والتحري�س  املغالة 

والت�سكيك.

اإنني  غ�سن:  ال��وزي��ر  واأ���س��اف 

من  وتلم�سته  �ساهدته  ما  واأمام 

لوجه  وجًها  اأراين  النا�س،  حمبة 
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ال��ك��ورة  ملنطقة  جميل  وف���اء  م��ع 

فاحرتمناها،  كلمتها  قالت  التي 

واحدة،  مرة  حقنا  تبخ�سنا  مل  وهي 

فلها مّنا كل ال�سكر والمتنان على 

ما اأبدته من حمبة وتقدير، �سائلني 

�ساأنها  رف��ع��ة  م��ن  ميّكننا  اأن  اهلل 

 :
ً
و���س��اأن ك��ل ل��ب��ن��ان. وخ��ت��م ق��ائ��ا

لنعمل كمواطنني ل كطائفيني اأو 

م����ذه����ب����ي����ني 

م���ن اأج�����ل ل��ب��ن��ان 

الداخل  عدالة  والعدالة، 

والق�ساء،  والتنمية  الرتبية  يف 

نغدق على مدينة ونحجب عن  فا 

ونحرم  ملنطقة  نعطي  ول  ري��ف، 

اأن  جميًعا  لنا  اهلل  ق�سى  اأخ���رى. 

ن��ق��دم ل��ل��م��واط��ن ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة 

حكومتنا  حتقق  واأن  وال�سام، 

اأبناء  ين�سده  ال��ذي  اخل��ري 

الوطن جميًعا.
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وزير
ت ال

اإسستقباال

متوز

ال�صيد فايز غ�صن، يف مكتبه يف  الوطني  الدفاع  ا�صتقبل وزير 

كالوجريبولو�س. بانو�س  ال�صيد  اليونان  دولة  الريزة، �صفري 

ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه يف الريزة، �صفرية كندا 

العامة. ال�صوؤون  اللقاء  اآدامز، وتناول  ال�صيدة هيالري �صيلدز 

ال�صيد فايز غ�صن، يف مكتبه يف  الوطني  الدفاع  ا�صتقبل وزير 

غاي.  ماري  فران�صي�س  ال�صيدة  بريطانيا  الريزة، �صفرية 

وزير الدفاع الوطني

اليوناين ال�سفري  ي�ستقبل 

الكندية ...وال�سفرية 

الربيطانية ...وال�سفرية 
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اأمت وزارة الدفاع وفود ر�صمية قدمت 

فايز غ�صن  الوطني  الدفاع  لوزير  التهنئة 

ومتّنت  اجلديد،  من�صبه  توليه  مبنا�صبة 

الوزارية،  التوفيق يف م�صوؤولياته  له 

العامة واآخر  الأو�صاع  كما بحثت معه 

امل�صتجدات.

- وفد من كتلة الوفاء للمقاومة.

النائب نبيل نقول.  -

اأبي رميا. -  النائب �صيمون 

اأيوب حميد. - النائب 

الدويهي. ا�صطفان  النائب   -

اأ�صعد هرمو�س. ال�صابق  النائب   -

اأكرم �صهيب. النائب   -

ال�صابق ح�صن يعقوب. النائب   -

األبري من�صور. ال�صابق  الوزير   -

ال�رصاف. ال�صابق يعقوب  الوزير   -

ل����دى امل��ح��ك��م��ة  - م��ف��ّو���س احل��ك��وم��ة 

�صقر. �صقر  القا�صي  الع�صكرية 

الوزير فايز غ�صن، يف مكتبه يف الريزة، املن�صق اخلا�س  ا�صتقبل 

ال�صيد مايكل وليامز، وتناول  العام لالأمم املتحدة يف لبنان  لالأمني 

عامة. �صوؤوًنا  البحث 

ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه يف الريزة، قائد قوات 

األبريتو ا�صارتا، يف زيارة بروتوكولية  اللواء  الأمم املتحدة املوؤقتة 

ون�صاطاتها  الدولية  القوات  مهمات  خاللها  عر�س  للتعارف، 

اجلي�س  وبني  بينها  القائم  والتن�صيق  التعاون  وعالقات  املختلفة، 

احلدودية. املناطق  ا�صتقرار  على  للحفاظ  اللبناين 

اأكد الوزير غ�صن التزام لبنان القرار 1701 واحلر�س  من جهته، 

التي  اجل�صام  بالت�صحيات  منّوًها  كافة،  مندرجاته  تطبيق  على 

اإحالل ال�صالم يف لبنان، واجلهود  اأجل  قّدمتها القوات الدولية من 

الدفاعية والأمنية. اأداء واجباته  التي تبذلها مل�صاندة اجلي�س يف 

اأمني عام املجل�س  ا�صتقبل الوزير فايز غ�صن، يف مكتبه يف الريزة، 

الأعلى اللبناين - ال�صوري ال�صتاذ ن�رصي خوري، وجرى تداول 

العامة. ال�صوؤون 

اخلا�ص ...واملن�سق 

للأمني العام للأمم املتحدة

...وقائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة

...واأمني عام املجل�ص الأعلى

اللبناين - ال�سوري

وفود تهّنىء الوزير غ�سن
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ت القائد
اإسستقباال

متوز

ا�صتقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

وا�صتعر�صا  كري�صتن�صن،  توب  جان  ال�صيد  الدامنارك  دولة  �صفري 

العامة. الأو�صاع 

ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، �صفري دولة ت�صيكيا 

العقيد  الت�صيكي  الع�صكري  امللحق  يرافقه  �صيزك،  جان  ال�صيد 

ال�صفري يف  انتهاء مهمة  كاريل نيجديل، يف زيارة وداعية ملنا�صبة 

لبنان.

ا�صتقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

يرافقها وفد من مكتب  ال�صيدة مورا كونيللي  الأمريكية  ال�صفرية 

رانك. العقيد جوزف  برئا�صة  الأمريكي  الدفاعي  التعاون 

البلدين،  التعاون بني جي�صي  اللقاء، جرى بحث عالقات  وخالل 

ومو�صوع تعيني تالمذة �صّباط لبنانيني - اخت�صا�ص قوى بحر وجّو، 

الأمريكية. احلربية  الكليات  التدريب يف  ملتابعة 

ا�صتقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، وزير خارجية 

الأ�صتونيني  مو�صوع  وبحثا  بيت،  اورما�س  ال�صيد  ا�صتونيا  جمهورية 

ال�صعيد. الإجراءات املتخذة على هذا  املخطوفني ونتائج 

ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، املن�ّصق اخلا�س لالأمني 

ال�صيد مايكل وليامز. العام لالأمم املتحدة يف لبنان 

اجلي�ص قائد 

الدامناركي ال�سفري  الت�سيكيي�ستقبل  ...وال�سفري 

...وال�سفرية الأمريكية ووفًدا مرافًقا

ا�ستونيا خارجية  ...واملن�سق اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة...ووزير 
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التعاون  ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س مكتب 

الدفاعي الأمريكي العقيد جوزف رانك، يف زيارة وداعية مبنا�صبة 

انتهاء مهماته يف لبنان، قدم فيها خلفه العقيد بول رو�س. ومّت 

الدرجة  الع�صكري من  التقدير  العقيد رانك و�صام  الزيارة منح  خالل 

الف�صية.

الع�صكري  الريزة، امللحق  العماد قهوجي، يف مكتبه يف  ا�صتقبل 

اجلديدة  مهماته  ت�صّلم  مبنا�صبة  كليما  لوبو�س  املقدم  ال�صلوفاكي 

لبنان. يف 

ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، قائد قوات الأمم 

التطورات على  اآخر  اأ�صارتا، وبحثا  األبريتو  اللواء  املتحدة املوؤقتة 

اجلانبني  امل�صرتكة بني  امليدانية  والتدابري  اجلنوبية  احلدود 

املنطقة. يف  الإ�صتقرار  لرت�صيخ 

ا�صتقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

النائب حممد رعد، وجرى  الوفاء للمقاومة برئا�صة  وفًدا من كتلة 

العامة. الأو�صاع  تداول 

الع�صكري  الريزة، امللحق  ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

ابراهيم احلجاج، وبحثا �صبل  اللواء املهند�س حممد بن  ال�صعودي 

وال�صعودي. اللبناين  اجلي�صني  بني  الع�صكري  التعاون  تفعيل 

...ورئي�ص مكتب التعاون الدفاعي الأمريكي 

مودًعا

ال�سلوفاكي الع�سكري  ...وامللحق 

...ووفًدا من كتلة الوفاء املقاومة...وقائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة

ال�سعودي الع�سكري  ...وامللحق 
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النائب حممد احلجار  ا�صتقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

العامة. ال�صوؤون  وجرى بحث 

اللطيف  النائب عبد  ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، 

الزين.

اإدغار  النائب  ا�صتقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، 

عامة. �صوؤوًنا  وعر�صا  معلوف 

العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة،  ا�صتقبل 

النائب كاظم اخلري.

النائب قا�صم  ا�صتقبل العمادد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

عبد العزيز، وتناول البحث الأو�صاع العامة يف البالد.

...والنائب حممد احلجار

اإدغار معلوف...والنائب عبد اللطيف الزين ...والنائب 

...والنائب كاظم اخلري

...والنائب قا�سم عبد العزيز
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اليا�س  ال�صابق  الوزير  ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، 

�صكاف.

ال�صابق  الوزير  العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة،  ا�صتقبل 

وئام وهاب.

ال�صابق  الوزير  ا�صتقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

كرمي بقرادوين.

اإدمون  ا�صتقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، ال�صحايف 

�صعب.

اليا�ص �سكاف ال�سابق  ...والوزير 

...والوزير ال�سابق وئام وهاب

...والوزير ال�سابق كرمي بقرادوين

اإدمون �سعب ...وال�سحايف 

يف  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�صتقبل  كذلك، 

مكتبه يف الريزة، كالً من:

اآلن  ال��دك��ت��ور  امل��ال��ي��ة  وزارة  ع���ام  م��دي��ر 

بالوكالة  ال��ع��ام  الأم���ن  ع��ام  وم��دي��ر  بيفاين، 

لأم��ن  ال��ع��ام  وامل��دي��ر  خ��ط��ار،  العميد رمي��ون 

التحقيق  وقا�صي  قرعة،  جورج  اللواء  الدولة 

ومعاون  غ��ي��دا،  ب��و  ري��ا���س  الأول  الع�صكري 

الع�صكرية  املحكمة  ل��دى  احلكومة  مفو�س 

�صامي  والقا�صي  ع��وي��دات،  اأحمد  القا�صي 

والقا�صي  زّخ��ور،  م��ارون  والقا�صي  �صادر، 

ال�صيخ فوؤاد البعيني، والقا�صي كمال ن�ّصار، 

�صميح  ال�صيد  اجل��ن��وب  يف  ال��ع��ام  وامل��دع��ي 

الأ�صتاذة  بريوت  يف  املحامني  ونقيب  احلاج، 

احلاج  �صليبا  املحاميان  يرافقها  حداد  اأمل 

تكرمي  جمعية  من  ووف��ًدا  ا�صطفان،  وج��ورج 

اأب��ي  ج��ّب��ور  ن���وال  ال��دك��ت��ورة  ب��رئ��ا���ص��ة  الأب 

ال�صهيد  املقدم  موؤ�ص�صة  من  ووف��ًدا  �صديد، 

ال�  جمعية  م��ن  ووف���ًدا  ال��ع��اق��وري،   �صبحي 

زياد  ال�صيد  برئا�صة  العامة  لل�صالمة  »ي��ازا« 

ال�صيد  لبنان  يف  حما�س  حركة  وممثل  عقل، 

القيادية حلركة  الهيئة  واأمني  اأ�صامة حمدان، 

م�صطفى  املتقاعد  العميد  »امل��راب��ط��ون« 

بلدية  ورئي�س  مرافق،  راأ�س وفد  حمدان على 

على  دياب  بركات  ف��اروق  الأ�صتاذ  اإبل  عني 

جنيب  والأب  البلدي،  املجل�س  من  وفد  راأ�س 

رمي�س،  ب��ل��دة  م��ن  وف��د  راأ����س  على  العميل 

حداد  ابراهيم  القن�صل  غزير  بلدية  ورئي�س 

يرافقه ال�صيد انطوان خويري، ورئي�صة بلدية 

ورئي�س  ابراهيم،  اأورور  ال�صيدة  �صعادة  عني 

احتاد بلديات جبيل ال�صيد فادي مارتينو�س، 

ال�صتاذ  األ��ف��ا  ���رصك��ة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 

وال�صيد  اأيانيان،  بول  وال�صيد  حايك،  مروان 

العربي  الإحت���اد  ع��ام  واأم��ني  م�صعد،  ���ص��ادي 

كا�صور  �صامي  الدكتور  الع�صكرية  للريا�صة 

العربية  ال���دول  ممّثلي  م��ن  وف��د  راأ����س  على 

الع�صكرية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ن��دوة  يف  امل�����ص��ارك��ة 

املجل�س  عام  واأمني  البدين،  لالإعداد  الرابعة 

ن�رصي  الأ�صتاذ  ال�صوري   - اللبناين  الأع��ل��ى 

خوري، ووفًدا من جمعية املرّبات اخلريّية.
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تعيينات

متوز

اللواء الركن

وليد �سلمان

رئي�ًسا لأركان اجلي�ش

ر جمل�س الوزراء وبتاريخ 2011/7/14 
ّ
قر

رئي�ًسا  �سلمان،  وليد  الركن  العميد  تعيني 

وذلك  لواء،  لرتبة  ترقيته  بعد  اجلي�س  لأركان 

كان  الذي  امل�رصي  �سوقي  الركن  لّلواء  خلًفا 

قد اأحيل على التقاعد بتاريخ 2011/4/7.

الركن  ل��ّل��واء  ال��ذات��ي��ة  ال�سرية  يلي  م��ا  ويف 

�سلمان:

- من مواليد ال�سويفات العام 1954.

تلميذ  ب�سفة  احلربية  املدر�سة  يف  تطّوع   -

�سابط العام 1973.

ج برتبة مالزم يف الأول من اآب العام 1976.
ّ
- تخر

- تدّرج يف الرتقية حتى رتبة عميد ركن اعتباًرا من 

.2003/1/1

م��ن  اإع����ت����ب����اراً  رك����ن  ل�����واء  رت���ب���ة  اىل  رّق�����ي   -

.2011/7/19

ال��ب��الد وخ��ارج��ه��ا يف  ع���دة دورات داخ���ل  ت��اب��ع   -

املتحدة  ال��ولي��ات  ال�سورية،  العربية  اجلمهورية 

الأمريكية، اإيطاليا، فنلندا واملانيا.

- حائز اإجازة يف التاريخ ويتقن اللغات الإنكليزية، 

والفرن�سية. الإيطالية 

- حائز عدة اأو�سمة منها:

- و�سام احلرب اأربع مرات.

رتبة  ومن  فار�س  رتبة  من  الوطني  الأرز  و�سام   -

كومندور.

الأوىل  الدرجات  من  اللبناين  الإ�ستحقاق  و�سام   -

والثالثة. والثانية 

- تنويه العماد قائد اجلي�س وتهنئته عّدة مرات.

كتيبة،  قائد  منها:  قيادية  منا�سب  عدة  �سغل   -

يف  القومي  الأم��ن  ف��رع  رئي�س  ل��واء،  اأرك���ان  رئي�س 

اجلي�س  اأركان  يف  التعليم  مدير  املخابرات،  مديرية 

للعمليات وقائد املدر�سة احلربية منذ العام 2009 

وحتى تاريخ توّليه من�سبه اجلديد.

- متاأهل من ال�سيدة رندة حيدر ولهما ثالثة اأولد: 

رنا، جاد وفرح. 



اإعداد: نينا عقل خليل

تكرمي

متوز

رابطة قدماء القوى

م اللواء
ّ
امل�سلحة تكر

الركن �سوقي امل�رصي

م�سرية مفعمة باحل�س

الوطني ال�سليم القائم

على الروؤية ال�سحيحة واحلكمة

برعاية قائد اجلي�س العماد 

مت رابطة 
ّ
جان قهوجي وح�سوره كر

قدماء القوى امل�سّلحة اللبنانية 

رئي�س الأركان ال�سابق اللواء 

الركن املتقاعد �سوقي امل�رصي 

مبنا�سبة اإحالته على التقاعد.

ح�رص الإحتفال اأع�ساء املجل�س 

الع�ضكري وعدد من كبار �ضباط 

القيادة، اإىل جانب �سخ�سيات 

ر�سمية واأمنية ونقابية.

العماد طنو�س

بالن�سيد  جونية  يف  الع�سكري  املجمع  يف  اأقيم  الذي  الإحتفال  ا�ستهّل 

الوطني اللبناين، ثم األقى رئي�س الرابطة العماد املتقاعد ابراهيم طنو�س 

كلمة باملنا�سبة اأ�ساد فيها مب�سرية اللواء الركن امل�رصي املميزة باجلهد 

والت�سحية. ومّما قاله:

»اإن الإحالة على التقاعد ما هي اإل حمطة اآنية يف امل�سرية الطويلة التي 

ر�سالة  اإىل  حتّولت  والتي  والوطن  اجلي�س  خدمة  يف  لأنف�سنا  ارت�سيناها 

اإطارها العنفوان ونكران الذات واملناقبية والإخال�س يف اأدائها. واإذا ما 

فنا اإليها طوال وجودك يف رئا�سة الأركان وما 
ّ
متّعنا يف م�سريتك التي تعر

قبلها، يرتاءى لنا وبكل و�سوح انها مفعمة بالفرو�سية واحل�س الوطني 

ال�سليم القائم على الروؤية ال�سحيحة واحلكمة يف اأخذ القرارات ال�سائبة.

اإن رابطة قدماء القوى امل�سلحة البنانية التي يل �رصف رئا�ستها الآن، ما 

زالت و�ستبقى تقّدر وبا�ستمرار مواقفكم الداعمة طلباتها وحاجاتها«...

واأ�ساف قائالً:

لالأجيال  وفًيا  �سيبقى  العطاء،  واإّياه  تبادلت  الذي  العزيز  اجلي�س  »اإن 

التي انتمت اإليه وكانت على قدر املهمات ال�سعبة وامل�ستحيلة اأحياًنا.

ال�سجاعة  وبقيادتها  العظيمة  املوؤ�س�سة  هذه  ب��اأن  يقني  على  ونحن 

احلكيمة لي�ست �سياج الوطن فح�سب بل عموده الفقري...«.

ا جميع الذين لّبوا هذه الدعوة تكرمًيا للواء الركن �سوقي 
ً
وختم �ساكر

امل�رصي مبنا�سبة نهاية خدمته متمنني له دوام ال�سحة والتوفيق...

اللواء الركن امل�رصي

رئي�س الأركان اللواء الركن امل�رصي الذي �سكر الرابطة على مبادرتها، 

قائد  قهوجي  جان  العماد  وامتنانه  �سكره  عن  بالتعبري  كلمته  ا�ستهل 

اإعالء  �سبيل  يف  يتخذها  التي  »للخطوات  وتقديره  ثقته  موؤكًدا  اجلي�س، 

وموا�سلة  ترابه،  وحماية  لبنان  عن  والدفاع  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  �ساأن 

تر�سيخ الأمن وال�ستقرار ملواطنيه«. وقال:

امل�سلحة،  القوى  لرابطة قدماء  اجلزيل  بال�سكر  اأتوّجه  اأن  »ا�سمحوا يل 

بهيئتها الإدارية وجميع اأع�سائها، وب�سكل خا�س لرئي�سها ح�رصة العماد 

ابراهيم طنو�س الذي له يف قلبي الكثري من الإحرتام والتقدير واملوّدة، 

على هذه اللفتة الكرمية التي تركت يف نف�سي اأعمق الأثر.

على  اإحالتي  وقبل  الفعلية،  الع�سكرية  للخدمة  غ 
ّ
متفر واأنا  كنت،  لقد 

التقاعد اأح�س بعاطفة خا�سة نحو الرابطة، واأح�سب نف�سي اأحد اأع�سائها، 
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وكنت اأرى اأنني قريب جًدا منها...

اأعلن  اأن اأ�سبحت يف التقاعد، فاأنني وبكل فخر واعتزاز،  اأما الآن وبعد 

برئا�سة  امل�سلحة  القوى  قدماء  رابطة  اإىل  النت�ساب  على  عزمي  اأمامكم 

العماد طنو�س، لكي اأ�ستعيد مع رفاقي املتقاعدين �سعور انت�سابي اإىل 

وم�ستعًدا  التوجهات،  ومتابًعا  التعليمات،  ملتزًما  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

الفرح  ويغمرين  م�سلحتها،  على  الغرية  متتلكني  �سبيلها،  يف  للتفاين 

اأفعالها  حول  تتواىل  التي  ال�سادقة  ال�سهادات  اإىل  واأطمئن  بنجاحها، 

واإجنازاتها، والكل يوؤكد اليوم �سحة ما اختربه يف الأم�س وما اأعلنه قبل 

الأم�س، من اأن العنوان الأول لالطمئنان يف هذا الوطن مر�سوم فوق جباه 

الع�سكريني، وحول �سواعدهم، ويف قلوبهم، وان املواطن ال�سالح هو من 

يثق بدور اجلندي، ويعمل بالتايل اإىل جانبه، وي�ساركه حتمل امل�سوؤولية 

وفق كل ظرف و�سمن الإمكانات املتاحة لديه، لأن خدمة الوطن وحفظ 

اأمنه وا�ستقراره تقع على عاتق جميع اأبنائه، وان كان للقوى الأمنية الدور 

الأ�سا�سي يف ذلك«.

واأردف قائالً:

الع�سكريني  الرفاق  باملحبة،  دائًما  و�ساأذكر  اأن�سى،  فلن  اأن�َس،  »اإن 

هوؤلء،  طليعة  يف  وياأتي  جانبي،  واإىل  معي  وعملوا  معهم  عملت  الذين 

جان  العماد  وح�رصة  �سليمان،  مي�سال  العماد  اجلمهورية  رئي�س  فخامة 

قهوجي، حيث عملت مع اجلميع ولفرتة امتدت لأربعني �سنة ونيف، يف 

�سبيل احلفاظ على وحدة املوؤ�س�سة الع�سكرية واعالء �ساأنها وجعلها قبلة 

جميع اللبنانيني ومو�سع ثقتهم، وكذلك حمط اأنظار دول العامل ال�سقيقة 

وال�سديقة يف احلفاظ على ا�ستقرار لبنان وتعزيز �سلطة الدولة وب�سطها 

على كامل الرتاب الوطني، واعتقد وبكل توا�سع اأننا جنحنا يف ذلك اإىل حد 

بعيد، وها هي املوؤ�س�سة احلبيبة على قلوبنا جميًعا تتابع م�سرية النجاح 

بقيادة العماد قهوجي، على اأمل اأن تتكّلل جهودها يف النهاية بتحقيق 

.»
ّ
 �سّيد م�ستقّل وم�ستقر

ّ
اأماين اأبنائها وجميع املواطنني بوطن حر

وختم اللواء الركن امل�رصي بالقول:

»اأتقّدم اأخرًيا بال�سكر الكبري من موؤ�س�ستي الع�سكرية ب�سطريها اخلدمة 

ا من رابطة قدماء القوى امل�سلحة اللبنانية،  الفعلية والتقاعد، وخ�سو�سً

ر اعتزازي بالنت�ساب اإىل موؤ�س�سة اجلي�س التي خدمت حتت رايتها 
ّ
واأكر

اإىل  يف مراكز كثرية ومتعددة وتقلدت فيها م�سوؤوليات خمتلفة و�سولً 

رئا�سة الأركان يف اأ�سعب الظروف واأحرجها، وبالرغم من كل ال�سعوبات 

والتحديات التي واجهت اجلي�س كنت دائًما و�ساأبقى مطمئًنا اإىل حا�رصه 

القوى  رابطة  رفاقي يف  و�ساأبقى مع  احلالية،  وم�ستقبله يف ظل قيادته 

املمكنة،  وامل�ساعدة  العون  بكل  نرفدها  القيادة  جانب  اإىل  امل�سلحة 

ن�سكل  باأننا  جازًما  اأعتقد  لأنني  اأح�س�سنا ب�رصورة ذلك،  اإليها كلما  ونلجاأ 

جميع  اأمن  على  احلفاظ  هاج�سها  موّحدة  وقوة  واح��ًدا  ج�سًما  النهاية  يف 

اللبنانيني واعالء جمد لبنان«.

درًعا  امل�رصي  الركن  للواء  طّنو�س  املتقاعد  العماد  قّدم  اخلتام،  ويف 

تذكارية عربون تقدير.
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اإعداد: ندين البلعة
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تخريج

متوز

تخريج دورة الأركان اخلام�سة والع�رشين 

ممثل قائد اجلي�ش: يف عامل امل�س�ؤولية القيادية

النجاح للمت�سّلحني باملعرفة والأخالق واملعن�يات العالية

�سهاب  ف�ؤاد  نّظمت كلية 

حفل  والأرك����ان  للقيادة 

تخريج �ضباط دورة الأركان 

ي�م  والع�رشين  اخلام�سة 

يف   2011/7/8 اجلمعة 

ال�ساحة العامة الغربية للكلية. ح�رش احلفل العميد الركن ب�ل�ش مطر نائب رئي�ش الأركان 

للتخطيط ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، روؤ�ضاء اأجهزة القيادة وقادة املناطق 

واملعاهد واملدار�ش والكليات وقادة الأل�ية والأف�اج وال�حدات امل�ستقلة او من ناب عنهم، 

العميد الركن كابي القاعي م�سّي اأعمال الكلية، ممثل�ن عن املديرية العامة لق�ى الأمن 

الداخلي، ال�زير ال�سابق عدنان ال�سيد ح�سني، قائد الكلية ال�سابق العميد الركن علي احلاج 

جون 
ّ
�ضليمان وال�ضفري الفرن�ضي وعدد من ال�ضفراء وامللحقني الع�ضكريني، ال�ضباط املتخر

واأهاليهم، الأ�ضاتذة املحا�رضون و�ضباط مالك الكلية.

طليع الدورة

األقى  ثم  افتتاًحا،  اللبناين  الوطني  الن�سيد 

طليع الدورة العقيد الطيار نزيه عقيقي كلمًة 

ًا عن الإعتزاز والفخر  با�ضم �ضباط الدورة، معبرّ

تابعوا  الذين  كل  فيها  �ضاهم  التي  باجلهود 

هذه الدورة بهدف الإرتقاء اإىل امل�ضتوى الذي 

يليق باملوؤ�ض�ضة الع�ضكرية... وال�ضكر والإمتنان 



اإىل قيادة اجلي�ش وكلية فوؤاد �ضهاب للقيادة 

بال�ضكر  وخ�شرّ  بيين.  ومييدررّ �ضباًطا  والأركيييان، 

قائد الكلية ال�ضابق »الذي رافقنا حتى منت�ضف 

وتخطيًطا  رعييايييًة  نهايته  لنا  ييد  ومييهرّ الطريق 

وتنظيًما... والعميد الركن كابي القاعي، الذي 

جاهًدا  ثابتة،  خطى  على  وتييابييع  الييراييية  حمل 

ظلرّ  يف   
رّ
لي�ضتمر والنجاح،  الإحيييراف  تعزيز  يف 

قيادته موؤ�شرّ التطورّر واحلداثة...«.

وتييابييع قييائيياً: »نييحيين �ييضييبيياط هيييذه اليييدورة 

ت  �ضمرّ والتي  تنوًعا،  والكبرية  عدًدا  ال�ضغرية 

الداخلي،  الأمييين  وقييوى  اجلي�ش،  ميين  �ضباًطا 

ال�ضعودية  الييعييربييييية  املييمييلييكيية  ميين  واأ�ييضييقيياء 

م�ش  وجمهورية  الها�ضمية  الأردنية  واململكة 

العربية، اجتمعنا وتعا�ضدنا على مبادئ املحبة 

نكون  بيياأن  نعاهدكم  والتوا�ضل...  والتعاون 

ا  على قدر امل�ضوؤولية امللقاة على عاتقنا، خًطرّ

اإلرّ للوطن،  اأحمر يف مواجهة التبعية والإرتهان، 

مبعيار حريته و�ضيادته وا�ضتقاله«.

كلمة ال�ضباط العرب

ناظم  م  املقدرّ األقاها  العرب  ال�ضباط  كلمة 

حممد الروا�ضدة من اململكة الأردنية الها�ضمية، 

والأركييان  القيادة  بكلية  بالإ�ضادة  وا�ضتهلرّها 

التي هي »كما البلدان والأوطان، لي�ضت كياًنا 

افييرا�ييضييًيييا َييي�ييضييلُييح 

يييفيي�ييضييد  اأو  وحيييييييده 

وحييييده، فييا �ييضييهييادة 

ول  �ضهداء  دون  ميين 

واإنرّ  علماء...  با  علم 

هيييييئيية اليييقيييييييادة يف 

على  ييييزت  ركرّ الكلية 

ة  تعليميرّ اأ�ييضيياليييييب 

راقييييية وعييمييلييت على 

�يييضيييقيييل ميييييهيييييارات 

املنتدبن  ال�ضباط 

ملييتييابييعيية الييييييدورات 

الع�ضكرية يف ربوعها، 

مبدعن  قييادة  لتنتج 

هذا  يرتقي  بيياأن  نتمنرّى  وبالتايل  وخييارّقيين... 

ة  التدريبيرّ املعاهد  م�ضاف  اإىل  العظيم  ال�شح 

.» املتطورّرة على م�ضتوى العامل ككلرّ

تعلرّموها  التي  والعب  الدرو�ش  بع�ش  د  وعييدرّ

من املدررّبن، يف اإ�ضارة اإىل اأهمية العمل الذي 

الييذي تركوه يف  الإيجابي  والأثيير  هييوؤلء  به  قام 

ال�ضباط:

وا�ضنعها،  قم  بل  الفر�ضة  وتنتظر  ل جتل�ش 

ل امل�ضوؤولية، اإن مل ت�ضتطع  ثمن العظمة هو حتمرّ

قيادة نف�ضك فا حتاول قيادة الآخرين، من اأهم 

وبذلك تعرف  اأولً  القوة معرفة نف�ضك  َمواطن 

اإىل  يقود  التخطيط  يف  الف�ضل  مييروؤو�ييضيييييك، 

باأن  لي�ضت  العبة  اأن  تذكر  للف�ضل،  التخطيط 

باأن ت�ضتفيد مما تقراأ،  ما يفيد لكن هي  تقراأ 

اأهم ميزة للقائد هي اأن يبقي جذوة الأمل حية 

القائد هو مفتاح جناحه  عند مروؤو�ضيه، حد�ش 

موؤقتة تخلق  اإلرّ هزمية  الف�ضل  ما  الأزمييات،  يف 

لك فر�ش النجاح.

وللزماء ا�ضت�ضهد بقول املتنبرّي:

ل ميتطي املجد من مل يركب اخلطر

م احلذر ول ينال الُعا من قدرّ

ومن اأراد الُعا - عفًوا - با تعب

ق�ضى ومل يق�ِش من اإدراكها وطر.

اهلل  واأ�ييضيياأل  نف�ضي،  واأهنئ  »اأهنئكم  وختم: 

العلي القدير اأن يجعلكم من الذين يردون عن 

هذا  يجعل  واأن  واخلوف،  العط�ش  غائلَة  اأهلهم 

كل  من  يحفظه  واأن  عزيًزا،  مطمئًنا  اآمًنا  البلد 

�ش«.

العميد الركن القاعي

كابي  الييركيين  العميد  الكلية  اأعييمييال  م�ضريرّ 

»اإنرّ  ل�ضك�ضبري:  بقول  كلمته  ا�ضتهلرّ  القاعي 

الري�ضة،  اأ�ضحاب  يخ�ضون  احل�ضام  اأ�ضحاب 

يف  والري�ضة  احُل�ضام  اجتمع  اإذا  احلييال  فكيف 

دورة  �ضباط  يف  ن�ضهده  مييا  وهييذا  واحيييدة،  يييد 

يعلنون  الذين  والع�شين،  اخلام�ضة  الأركيييان 

الآن انت�ضارهم على الذات، بكل ما يحمله هذا 

الإنت�ضار من دللت ومعاٍن كثرية«.

الأكييادميييي  »بيياليي�ييشح  الكلية  و�ييضييفييه  بييعييد 

واأ�ضاليبها  باحلديثة  ومناهجها  املييعييطيياء« 

ال�ضباط  اإىل  ييه  تييوجرّ بيياجلييديييدة،  التعليمية 

تغادرون  واأنتم  »اليوم  بالقول:  جن 
رّ
املتخر

قاعات الكلية ومقاعدها، تتعاظم م�ضوؤوليتكم 

يف  امل�ضاهمة  م�ضوؤولية  لي�ضت  فيياأكيير،  اأكيير 

م�ضوؤولية  بل  فح�ضب،  اتخاذه  اأو  القرار  �ضنع 

يف  اإ�ضهاًما  وا�ضتثماره،  تعلرّمتموه  ما  تطبيق 

تفعيل منظومة التعليم يف اجلي�ش على خمتلف 

املراحل وامل�ضتويات...«.
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قوه  حقرّ الييذي  بالنجاح  الإفتخار  اإىل  ودعاهم 

تن�ضوا  »ل  ولكن  وال�ضهر،  والتعب  باجلهد 

ال�ضباط  من  لفيف  يقف  النجاح،  هذا  خلف  اأن 

بذلوا  الذين  املدررّبن،  اجلامعين  والأ�ضاتذة 

الأهداف  اأجل حتقيق  جهًدا يحاكي جهدكم من 

املرجورّة من الدورة...«.

من  حولنا  من  يح�ضل  ما  »اإن  قائاً:  واأ�ضاف 

تطورات مت�ضارعة، ي�ضعنا يف لبنان اأمام خماطر 

اجلهوزية  درجات  اأعلى  منرّا  ت�ضتوجب  عديدة، 

تييام،  ب�ضكل  واملييياديييية  والنف�ضية  الييفييكييرييية 

من  تزال،  ول  اجلي�ش  دته قيادة  حدرّ ما  والتزام 

جمتمعنا  حت�ضن  �ضبيل  يف  وتوجهات  ثوابت 

كلرّ  من  بنا  املحيطة  اللهب  لأل�ضنة  والت�ضدرّي 

حدٍب و�ضوب...«.

الع�ضكرية  بالقيم  ك  بالتم�ضرّ واأو�ييضيياهييم 

وال�ضجاعة وجتنرّب الكبياء وحتكيم �ضمائرهم، 

واتخاذ املواقف ال�ضجاعة واحلكيمة حتت �ضقف 

ولئهم الوطني و�شفهم الع�ضكري.

مذكرات التهاين

ة با�ضم دورة  م درًعا تقديريرّ طليع الدورة قدرّ

بدوره  الذي  ة  الكليرّ اأعمال  مل�ضريرّ   25 الأركييان 

بادله بدرٍع لت�ضنيفه الأول يف هذه الدورة.

منح لقب ركن  رة  مذكرّ ت تاوة  بعدها مترّ من 

من  الييييدورة  تييابييعييوا  الييذييين  الييقييادة  لل�ضباط 

 2 0 1 0 /9 /1 3

 2011/7/8 اإىل 

بينهم   11 وعييددهييم 

4 �ضباط عرب. ثم تا 

م احلفل مذكرات  مقدرّ

اليييتيييهييياين اخلييطييييية 

كالآتي:

تييهيينييئيية خييطييييية من 

اجلي�ش  قائد  العماد 

نزيه  الطيار  للعقيد 

لت�ضنيفه  عييقيييييقييي 

الأول يف هذه الدورة، 

فييوؤاد  كلية  ميين  عطاهلل  جييوزف  للرائد  واأخيييرى 

املتحدة  الييوليييات  يف  لييدورة  )ُمنتدب  �ضهاب 

البحوث  بن  الأول  بحثه  لت�ضنيف  الأمريكية( 

ت يف هذه الدورة. الفردية التي مترّ

اأعمال  م�ضريرّ  من  اخلطية  التهاين  ُتِلَيت  كما 

العرب  الأ�ييضييقيياء  بيين  الأول  لل�ضابط  الكلية 

م الركن �ضامر غ�ضان فاخوري )من اجلي�ش  املقدرّ

الأردين(، وال�ضابط الذي �ُضِنرّف بحثه الأول بن 

م الركن حممد علي  بحوث الطاب العرب، املقدرّ

للرائد  تهنئة  اإىل  بالإ�ضافة  غييزيل.  اأبييو  حممد 

الثانية  باملرتبة  �ُضِنرّف  الييذي  عطاهلل  جييوزف 

بتقدير ممتاز، وللعقيد جوزف عيد الذي �ُضِنرّف 

باملرتبة الثالثة بتقدير ممتاز.

الأول  الربع  يف  امل�ضنرّفن  اأ�ضماء  دِرَجيييت 
ُ
واأ

املذكرة  وُتييِلييَيييت  اليي�ييشف،  �ضجل  على  لييلييدورة 

اخلا�ضة بذلك.

كلمة القائد

قائد  ممثل  كلمة  تبعه  ال�ضهادات،  ت�ضليم 

الذي و�ضف  الركن بول�ش مطر  العميد  اجلي�ش 

التخريج باأنه »حلظة انت�ضار الإرادة يف النفو�ش، 

املكلرّلة مب�ضاعر النجاح. هذا النجاح الذي يغ�ضل 

واإذا  والتعب،  الكدرّ  غبار  من  اجل�ضد  كما  الفكر 

ل لكم  ما اأح�ضنتم ا�ضتثماره يف مقبل الأيام، �ضكرّ

التي  القيادية،  اإىل عامل امل�ضوؤولية  جواز عبور 

ل يحظى بها اإلرّ النخبة من الرجال، املت�ضلرّحن 

باملعرفة والأخاق واملعنويات العالية«.

ولفت اإىل اأنرّ »ممار�ضة القيادة لي�ضت بالأمر 

الب�ضيط واملتي�شرّ للجميع، بل دونها الكثري من 

ال�ضفات القيادية، الكفيلة بجعل ال�ضابط اأكر 

وتنوع  الظروف  ل  تبدرّ مع  التكيرّف  على  قييدرة 

م مبنظومات القيادة  ة، والتحكرّ العمليات التكتيرّ

مواجهة  على  قدرة  اأكر  وبالتايل  وال�ضيطرة، 

امليدان،  يف  والإحتمالت  املع�ضات  خمتلف 

وعلى �ضنع القرار وتنفيذه يف الوقت املنا�ضب.

غري  الييقييرار  اأن  بالتاأكيد،  هنا  اجلييدييير  وميين 
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املبني على قاعدة علمية �ضلبة، وروؤية وا�ضحة 

ا  اأمرّ وخيمة،  نتائج  اإىل  يوؤدي  ما  غالًبا  ودقيقة، 

الأوىل  الو�ضيلة  فهو  ال�ضليم،  ال�ضجاع  القرار 

لتحقيق الن�ش يف املعركة، واحلفاظ على �ضامة 

القوى، والتقليل من اخل�ضائر الب�شية واملادية 

اإىل اأبعد حٍدرّ ممكن«.

العديد  عنا�ش  اأن  ميين  الييرغييم  »على  وقيييال: 

ة على  والت�ضليح والتجهيز تعطي موؤ�شات مهمرّ

مدى قوة اجليو�ش وا�ضتعدادها القتايل، فهناك 

مقدمها  ويف  عنها،  اأهمية  تقل  ل  اأخييرى  عنا�ش 

خمتلف  با�ضتثمار  الكفيل  اجليييييد،  التدريب 

اإىل  ي  يييوؤدرّ مبا  املتاحة  والو�ضائل  الإمكانات 

حتقيق الإنتاجية الق�ضوى، وبالتايل التعوي�ش 

عن النق�ش احلا�ضل يف تلك النواحي.

اأولت قيادة اجلي�ش ول تزال، الإهتمام  ولقد 

خر  تدرّ مل  حيث  احليوي،  املجال  بهذا  الأق�ضى 

واملييعيياهييد  امليييدار�يييش  رفيييد  �ضبيل  يف  جييهييًدا 

اإىل  الازمة،  والو�ضائل  بالقدرات  الع�ضكرية 

العايل  الع�ضكري  التعليم  على  الركيز  جانب 

تاأمن  �ضعيد  على  اإن  الكلية،  بهذه  املتمثل 

على  اأم  ة،  الكفيرّ والإدارييية  ة  التدريبيرّ الكوادر 

�ضعيد توفري التجهيزات املنا�ضبة وال�ضعي اإىل 

بالتعاون  ة  التعليميرّ والبامج  املناهج  تطوير 

مع اجليو�ش ال�ضديقة«.

التي  اإىل املرحلة  الركن مطر  العميد  وتطرق 

ال�ضعب  »والواقع  العربية،  منطقتنا  بها   
رّ
متر

الذي لطاملا عاناه لبنان يف مراحل �ضابقة ودفع 

واأرزاقهم،  اأرواحهم  من  غالًيا  ثمنه  اللبنانيون 

ب على اجلي�ش م�ضوؤوليات وجهوًدا اإ�ضافية  يرترّ

ملنع انعكا�ش التطورات على �ضاحتنا الداخلية، 

العدو  يبيته  ملييا  بييامليير�ييضيياد  الييبييقيياء  وكييذلييك 

لذا  اإجرامية...  نوايا  من  والإرهيياب  الإ�شائيلي 

والإلتزام،  والإن�ضباط  كونوا مثالً يف املناقبية 

على  املوؤمتنة  موؤ�ض�ضتكم  خدمة  يف  والتفاين 

اأبنائه.  وكرامة  وحدته  و�ضون  الوطن  حماية 

واجعلوا من �ضهادة الركن التي ح�ضلتم عليها 

بن  فا�ضاً  ا  حيييًدرّ وال�ضهر،  والتعب  بالعرق 

وبن  املنقو�ضة،  واملعرفة  الكاملة  املعرفة 

ة  والإحجام، واجلديرّ والإقدام  والتهورّر،  ال�ضجاعة 

والإهمال«.

املنا�ضبة،  هيييذه  »نغتنم  قييائيياً:  واأ�يييضييياف 

بعاقات  اللبناين  اجلي�ش  ك  لنوؤكد جمدًدا مت�ضرّ

التعاون مع اجليو�ش ال�ضديقة 

التدريب  جمييال  يف  ا  وخ�ضو�ضً وال�ضقيقة، 

من  بدرّ  ل  وهنا  واخلييبات،  املعلومات  وتبادل 

اململكة  من  العرب  الأ�ضقاء  بال�ضباط  التنويه 

العربية ال�ضعودية واململكة الأردنية الها�ضمية، 

هذه  تابعوا  الذين  العربية،  م�ش  وجمهورية 

ييزوا  ومتيييرّ واهييتييمييام،  م�ضوؤولية  بكل  الييييدورة 

فلهوؤلء  والتعاون،  املحبة  وروح  بالإن�ضباط 

اأقول: اأهاً و�ضهاً بهم يف وطنهم الثاين لبنان.

العماد  اجلي�ش  قائد  با�ضم  اأتوجه  اخلتام،  يف 

لل�ضباط  اخلال�ضة  بالتهنئة  قهوجي  جييان 

جن، ولن اأن�ضى بالتاأكيد عائاتهم التي 
رّ
املتخر

الييدورة،  اأعباء  باآخر  اأو  ب�ضكل  واإياها  تقا�ضمَن 

وال�ضكر  الإحيييرام  كل  ال�ضيرّدات  اأيتها  فلكَنرّ 

والعرفان.

كما اأتوجه بالتهنئة والتقدير اإىل قيادة كلية 

فوؤاد �ضهاب للقيادة والأركان، جتاه ما وفرته 

واأي�ًضا  ومتابعة،  ورعاية  احت�ضان  من  للدورة 

لل�ضباط والأ�ضاتذة اجلامعين املدربن الذين 

و�ضعوا خا�ضة معارفهم وجتاربهم وخباتهم، 

اأق�ضى  باذلن  التامذة،  ال�ضباط  اأيييدي  بن 

امل�ضتطاع �ضعًيا اإىل الأف�ضل والأكمل.

ولتكن  اليوم،  بيننا  احلا�شين  جلميع  ال�ضكر 

ال�ضفوف  لر�ش  حافًزا  امل�شقة  املنا�ضبة  هذه 

وحت�ضن النفو�ش، والعمل لتحقيق املزيد من 

التفوق والنجاح خدمًة للموؤ�ض�ضة والوطن«.

يف اخلتام، �ضورة تذكارية للدورة عند مدخل 

ة وكوكتيل للمنا�ضبة. الكليرّ
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اإعداد: ندين البلعة

مناسسبات

متوز

و�سام ا�ستحقاق البحرية الربازيلية للعميد البحري نزيه بارودي

ب��ا���س��م رئ��ي�����س��ة اجل��م��ه��وري��ة ال��ف��درال��ي��ة 

العاملة  البحرية  القوة  قائد  قّلد  الربازيلّية، 

لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  �سمن 

 Rear Admiral Luiz الربازيلي  الأم���رال 

القوات  قائد  من  ك��اًّ   Henrikue Caroli
بارودي  نزيه  البحري  العميد  اللبنانية  البحرية 

وال�سفر الربازيلي يف لبنان، و�سام »ا�ستحقاق 

غر  للدعم  ا 
ً
تقدير وذلك  الربازيلية«  البحرية 

يف  الربازيلّية  للبحرية  قّدماه  ال��ذي  املحدود 

ملعركة  ال�سنوية  ال��ذك��رى  ومبنا�سبة  لبنان، 

البحرية ريا�سويلو - تاريخ ماجنا البحرية.

يف   2011/6/29 بتاريخ  الإحتفال  اأقيم 

بح�سور  الأ�رشفية   - الربازيلي  الثقايف  املركز 

لبنان  يف  ال��ربازي��ل��ي��ن  والقن�سل  ال�سفر 

و�ضباط القوات البحرّية.

والربازيلي  اللبناين  الوطنّيان  الن�سيدان 

 Caroli الربازيلي  الأمرال  األقى  ثم  افتتاًحا، 

ك��ل��م��ًة ن����ّوه ف��ي��ه��ا ب��اجل��ه��ود وال��ت�����س��ه��ي��ات 

والتقدميات التي منحها قائد القوات البحرية 

للبحرية  فيها،  الأرك���ان  وال�ضباط  اللبنانية 

املتحدة  الأمم  قوات  يف  امل�ساركة  الربازيلّية 

املوؤقتة يف لبنان، وبدعمها يف املجالت كافة.

كلمًة  ب���ارودي  البحري  العميد  وّج��ه  ب���دوره 

للح�سور اأعرب فيها عن امتنانه لهذا التكرمي، 

بدعم  وق��وّي��ة  ج��دي��دة  بحرية  »ب��ن��اء  متعّهًدا 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  من  م�ستمر 

م��ن اجلي�ش  ل��ب��ن��ان��ي��ن  ومب�����ض��اع��دة ���ض��ب��اط 

بكفاءة  مهماتنا  و�سنوا�سل  البحرية،  والقوات 

على الرغم من كل التحديات...«.

يف  اآم��اً  الربازيلّية  اجلمهورية  ختاًما  و�سكر 

جتديد التعاون امل�سرتك واملزيد من العاقات 

بن البحرية اللبنانية وبحرية قوات اليونيفيل.
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اإعداد: نينا عقل خليل

طات
اأخبار ون�شا

متوز وزير الطاقة واملياه

ينّوه بجهود الع�سكريني

جربان  املهند�س  واملياه  الطاقة  وزي��ر  وّج��ه 

فيه  ن���ّوه  اجل��ي�����س،  ق��ي��ادة  اإىل  ك��ت��اًب��ا  با�سيل 

�إخماد  �أثناء  يف  و�لع�سكريني  �ل�سباط  بجهود 

احلريق اخلطري الذي �سب يف من�ساآت النفط يف 

طرابل�س. ومّما جاء يف الكتاب:

عن  ونعرّب  املتفانية  باجلهود  ننّوه  اأن  »نود 

تقديرنا ل�ساعات العمل املتوا�سل التي بذلها 

وبتوجيهات  �للبناين  �جلي�ش  وعنا�رص  �سباط 

احلريق  اإخ��م��اد  اأج��ل  م��ن  م�سكورين  ال��ق��ي��ادة، 

اخل��ط��ري ال����ذي ���س��ّب يف م��ن�����س��اآت ال��ن��ف��ط يف 

طرابل�س، والذي كان ممكًنا اأن يوؤدي اإىل كارثة 

�قت�سادية �سخمة لوال ت�سافر جهودكم  بيئية 

للت�سدي  �لنفط  من�ساآت  يف  �أخوتكم  جهود  مع 

لهذا احلادث.

يحوطكم  اأن  وج���ل  ع��ز  امل���وىل  م��ن  نتمنى 

�ملهمات  بتاأدية  للإ�ستمر�ر  و�لعناية  بال�سحة 

الكربى امللقاة على عاتقكم وتكليل جهودكم 

باالإزدهار ملا فيه خري �لوطن و�ملو�طنني«.

التوجيه  مديرية   - اجلي�س  ق��ي��ادة  وك��ان��ت 

جاء   ،2011/6/13 بتاريخ  بياًنا  اأ���س��درت 

فيه:

من  بالقرب  �لبد�وي  منطقة  حريق يف  »�سب 

خز�نات �لوقود، على �لفور تدخلت وحد�ت من 

�جلي�ش وعملت باالإ�سرت�ك مع عنا�رص من �لدفاع 

�ملدين وفوج �الإطفاء، ومبوؤ�زرة طو�فات تابعة 

للقو�ت �جلوية �للبنانية على �إخماد �حلريق من 

�ملذكورة،  باخلز�نات  �أ�ضضرص�ر  �أي  ح�سول  دون 

دومن   100 بنحو  �ملت�رصرة  �مل�ساحة  وقضضدرت 

�أخرى  �أخمدت وحدة  �لياب�سة. كما  �الأع�ساب  من 

حريًقا  �ملدين،  �لدفاع  من  وعنا�رص  �جلي�ش  من 

�ندلع يف منطقة ر�أ�ش �ملنت، وقدرت �مل�ساحة 

�الأ�سجار �ملثمرة  44 دومًنا من  بنحو  �ملت�رصرة 

و�حلرجية و�الأع�ساب �لياب�سة«.

�سفريا ا�سبانيا وكندا يف

جولة على ور�ش نزع الألغام

ال��دول��ي��ة  اإط������ار امل��ت��اب��ع��ة  يف 

ز�ر  لبنان،  �الألغام يف  نزع  مل�سكلة 

ال�سّيدة  الكندّية  ال�سفرية  من  كّل 

وال�سفري  اأدام���ز  �سيلدز  ه��ي��اري 

كارلو�ش  خضضو�ن  �ل�سيد  �الإ�سباين 

�الإقليمي  �ملركز  �أ�سيفيدو،  غافو 

لضضضلأعضضضمضضضال �ملضضتضضعضضّلضضقضضة بضضاالألضضغضضام 

�لتابعة  و�لضضضور�ضضضش  �لضضنضضبضضطضضيضضة،  يف 

يف  »مضضاغ«  �ال�ست�سارية  للمجموعة 

كفرجوز،  �ل�رصقية،  زوطضضر  بلد�ت: 

كفرتبنيت، يحمر و�لعدي�سة.

وخضضضضضضلل �لضضضضزيضضضضارتضضضضني، �لضضتضضقضضى 

�للبناين  �ملركز  رئي�ش  �ل�سفري�ن 

�لعميد  باالألغام  �ملتعّلقة  للأعمال 

على  اأطلعهما  الذي  فهمي،  حممد 

�جلي�ش  �أجنضضضزهضضضا  �لضضتضضي  �ملضضضر�حضضضل 

موؤ�س�سات  مع  باال�سرت�ك  �للبناين 

�الألغام  نزع  جمال  يف  حكومية  غري 

والقنابل العنقودية.
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م 
ّ
قيادة اجلي�ش تكر

خبرَيين رو�سَيّني

�أقيم يف �لنادي �لع�سكري �ملركزي حفل غد�ء 

�لرو�سي  �لفريق  �نتهاء عمل  تكرميي مبنا�سبة 

�لذي �سّم كلًّ من �ل�سّيدين �أندريه فينوغودوف 

ال��ط��وارئ  وزارة  م��ن  ���س��ا���س��ك��وف  و���س��ريج��ي 

هذه  �أّن  و�ملعلوم   .»EMERCOM« الرو�سية 

�لوز�رة قامت بتمويل تنفيذ م�رصوع نزع �الألغام 

يف عدد من �حلقول يف جنوب لبنان حتت �إ�رص�ف 

�ملركز �للبناين للأعمال �ملتعّلقة باالألغام.

رئي�ش  فهمي  حممد  �لعميد  �حلضضفضضل،  ح�رص 

�ملركز �للبناين للأعمال �ملتعّلقة باالألغام ممثلً 

قائد �جلي�ش �لعماد جان قهوجي، ووفد من كبار 

باالإ�سافة  �ملركز،  �سباط  من  وعضضدد  �ل�سباط 

للألغام  �الأو�سط  �ل�رصق  خضضر�ء  �رصكة  مدير  �إىل 

)MMGS( ال�سّيد �ستيورت لورن�س هنلي. وقد 

تخّلله تقدمي �ل�سعار �لتذكاري للمحتفى بهما، 

�للبناين  �لرنامج  دعم  يف  خلدماتهما   �
ً
تقدير

للعمليات �الإن�سانية لنزع �الألغام.

مبنا�سبة �نتهاء مهّمات �مللحق �لع�سكري �الأمريكي ورئي�ش مكتب �لتعاون 

�أقامت قيادة �جلي�ش  �لدفاعي لدى �ل�سفارة �الأمريكية �لعقيد جوزف ر�نك، 

حفل غد�ء يف �ملجّمع �لع�سكري يف جونيه، ح�رصه �لعميد جورج زخم م�سري �أعمال 

�أركان �جلي�ش للتجهيز ممثلً �لعماد قائد �جلي�ش وعدد من �ل�سباط ووفد من 

�ل�سفارة �الأمريكية.

�لتقدير  و�سام  ر�نك  �لعقيد  زخم  �لعميد  �جلي�ش  قائد  ممثل  قّلد  بد�ية، 

�لع�سكري من �لدرجة �لف�سية ودرع �جلي�ش �لتذكاري، بعدها تل كتاب �سكر 

م لتعزيز �لتعاون �لع�سكري 
ّ
�أثنى فيه على �جلهود �لتي بذلها �ل�سابط �ملكر

برنامج  متابعة  �لفاعل يف  دوره  وبخا�سة  و�الأمريكي،  �للبناين  �جلي�سني  بني 

رة للجي�ش �للبناين.
ّ
�مل�ساعد�ت �ملقر

من�ّسق  �لبحرية،  �لضضقضضو�ت  مضضت 
ّ
كضضر

ال�سفارة  يف  الع�سكرية  امل�ساعدات 

ديل  جضضوزف  هانز  �لعقيد  �الأملانية 

ومغادرته  مهماته  �نتهاء  مبنا�سبة 

مكتب  يف  �أقيم  بحفل  وذلك  لبنان، 

�لعميد  �لضضبضضحضضريضضة  �لضضضقضضضو�ت  قضضائضضد 

�لبحري نزيه بارودي.

حضضض�ضضضرص �حلضضضضفضضضضل، قضضضائضضضد �لضضضقضضضو�ت 

�لضضبضضحضضريضضة وعضضضضضدد مضضضن �لضض�ضضسضضبضضاط، 

ومن�ّسق  �الأملاين،  �لع�سكري  �مللحق 

ال�سفارة  يف  الع�سكرية  امل�ساعدات 

�الأملضضانضضيضضة �جلضضديضضد �لضضعضضقضضيضضد هضضانضضز 

يضضضورغضضضن هضضضضضورن، وقضضضائضضضد جمضضمضضوعضضة 

�لبحري  �لعقيد  �الأملانية  �لضضضزو�رق 

منح  �الإحتفال،  ويف  هرب�ست.  �أك�سل 

�ملحتفى  بضضضارودي  �لبحري  �لعميد 

ا 
ً
تقدير التذكاري  اجلي�س  درع  به 

�ملجالني  يف  بذلها  �لتي  للجهود 

مل�سلحة  و�لضضتضضدريضضبضضي  �للوج�ستي 

الع�سكرية. املوؤ�س�سة 

حفل تكرميي للملحق الع�سكري الأمريكي

درع اجلي�ش ملن�ّسق امل�ساعدات الع�سكرّية الأملاين
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ناقلت  �للبناين ثماين  ت�سّلم �جلي�ش 

احلكومة  قّدمتها   »VAB« ن��وع  جند 

مقر  يف  �حتفال  للمنا�سبة  و�أقضضيضضم  �لفرن�سية. 

قيادة قو�ت �الأمم �ملتحدة �ملوؤقتة يف �لناقورة، 

يف ح�سور �ل�سفري �لفرن�سي دوين بييتون على 

رفعت  الركن  العميد  ال�سفارة،  من  وفد  راأ���س 

�سكر نائب رئي�ش �الأركان للعمليات ممثلً قائد 

�الأمم  �لعماد جان قهوجي، قائد قو�ت  �جلي�ش 

وعدد  �أ�سارتا  �ألبريتو  �للو�ء  �ملوؤقتة  �ملتحدة 

من �سباط �جلي�ش و�لقو�ت �لدولية.

يف  كلمة  �سكر  ال��رك��ن  العميد  األ��ق��ى  وق���د 

ومن  الفرن�سي  ال�سفري  فيها  �سكر  احل��ف��ل، 

خلله �ل�سلطات �لفرن�سية على �الهتمام �لد�ئم 

�لتدريب  جماالت  يف  ا  وخ�سو�سً �جلي�ش  بدعم 

�لوحدة  ت�سحيات  على  مثنًيا  و�للوج�ستية، 

ومضضوؤكضضًد�  لبنان،  جنوب  يف  �لعاملة  �لفرن�سية 

بالتعاون   1701 �لقر�ر  تنفيذ  �جلي�ش  �لتز�م 

�لوثيق مع �لقو�ت �لدولية لرت�سيخ �ال�ستقر�ر 

يف هذه املنطقة.

ثقته  عن  الفرن�سي  ال�سفري  اأعرب  جهته،  من 

�للبنانية،  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  بدور  �لكبرية 

وحر�ش بلده على تعزيز علقة �لتعاون �لقائمة 

بني جي�سي �لبلدين.

تاأليلًيا  ع��ت��اًدا  ال��دول��ي��ة  ال��ق��وات  �سّلمت 

كومبيوتر  جضضهضضاز   48 عضضن  عضضبضضارة  �جلي�ش  �إىل 

يف  �لقوة  مقر  يف  �أقيم  �حتفال  يف  ومتّمماتها 

�سعيا  �إميل  �لركن  �لعميد  �لناقورة، يف ح�سور 

�سلوم قائد منطقة �جلنوب ممثلً قائد �جلي�ش 

�لعماد جان قهوجي، قائد قو�ت �الأمم �ملتحدة 

�ملوؤقتة �للو�ء �ألبريتو �أ�سارتا وعدد من �ل�سباط 

ومدعّوين مدنّيني.

يف  �سلوم  �لركن  �لعميد  �سكر  �الإحتفال،  يف 

رة 
ّ
كلمته، �لقو�ت �لدولية على مبادر�تها �ملتكر

�للبناين،  للجي�ش  خمتلفة  م�ساعد�ت  تقدمي  يف 

 1701 �لقر�ر  تنفيذ  �جلي�ش  »�لتز�م  موؤكًد� 

بالتعاون �لوثيق مع هذه �لقو�ت لتثبيت �الأمن 

و�ال�ستقر�ر يف منطقة �جلنوب«.

�أ�ضضسضضارتضضا  �ألضضبضضريتضضو  �لضضلضضو�ء  ومضضن جهته، �ضضسضضّدد 

�لقدر�ت  تعزيز  �لدولية  �لقو�ت  »�لتز�م  على 

يف  �الأمضضن  ل�سمان  �للبناين  للجي�ش  �لعملياتّية 

اجلنوب«.

ت نحو خم�سة �أيام، بهدف �الإّطلع على حاجات �جلي�ش 
ّ
قام وفد ع�سكري تركي بزيارة �إىل لبنان، ��ستمر

�للبناين. ��ستهّل �لوفد جولته بزيارة قيادة �للو�ء �للوج�ستي يف كفر�سيما وقاعدة بريوت �جلوية، و�ّطلع 

�أبو حيدر  نبيل  �لركن  �لعميد  �للوج�ستي  �للو�ء  �للذين عقد� مع قائد  �للقاءين  �الأتر�ك خلل  �ل�سباط 

�أعتدة،  من  �للبناين  �جلي�ش  حاجات  على  �ساهني،  غ�ّسان  �لطيار  �لركن  �لعميد  �جلوية  �لقو�ت  وقائد 

و�أ�سلحة، ومعد�ت، �أو قطع بدل للطو�فات وغريها.

كذلك، كان للوفد لقاء يف مبنى قيادة �جلي�ش يف �لريزة، تر�أ�سه م�سري �أعمال �أركان �جلي�ش للتجهيز يف 

ح�سور عدد من كبار �ل�سباط، وقد نوق�ست كيفية تاأمني هذه �حلاجات للجي�ش �للبناين.

�أقامت  �أيضضام،  خم�سة  نحو  �متّدت  �لتي  �لزيارة،  وخلل 

�لضضوفضضد  �ضضضرصف  عضضلضضى  ��ستقبال  حضضفضضلت  �جلضضيضض�ضضش  قضضيضضادة 

كانت  �جلي�ش، كما  قيادة  �لع�سكري ح�رصها �سباط من 

جوالت على بع�ش �ملر�كز �ل�سياحية.

ناقالت جند 

فرن�سية للجي�ش

جتهيزات من قوات 

الأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان

�سبط اأ�سلحة وذخائروفد ع�سكري تركي اّطلع على حاجات اجلي�ش اللبناين

وبتاريخ  اجلي�س،  م��ن  ق��وة  دهمت 

بلدة  �أعايل  يف  منزالً   ،2011/6/28

معلومات  توافر  اأث��ر  على  �سعدنايل، 

عضضن وجضضضضود خمضضضزن �ضضسضضلح يف �ملضضنضضزل 

املذكور.

وق����د ع���ر ال��ع�����س��ك��ري��ون ب��داخ��ل��ه 

�ملتو�سطة  �الأ�سلحة  مضضن  كمية  على 

و�خلفيفة مع �لذخائر �لعائدة لها. 

لل�ستباه  �سخ�سني  توقيف  مّت  كما 

مع  و�سّلما  باملو�سوع  علقتهما  يف 

�مل�سبوطات �إىل �لق�ساء �ملخت�ّش.



يف �إطار �لن�ساطات �لتي ي�سهدها كازينو لبنان طو�ل فرتة �ل�سنة، ومببادرة من رئي�ش جمل�ش �إد�رة 

�لكازينو �ل�سيخ حميد كريدي، وبالتن�سيق و�لتعاون مع مدير �ملطاعم �ل�سيد �إدغار معلوف، لّبى حو�ىل 

100 ولد من اأبناء الع�سكريني ال�سهداء اأعمارهم اأقل من 8 �سنو�ت، دعوة موؤ�س�سة �ملقدم �ل�سهيد �سبحي �لعاقوري حل�سور �مل�رصحية �ملو�سيقية �لغنائية 

ة يف لبنان.
ّ
�خلا�سة باالأطفال oui oui et le cadeau surprise �لتي ُتعر�ش الأول مر

ويف ختام �لعر�ش، قّدمت �إد�رة �لكازينو 

منازلهم  �إىل  ليعودو�  لضضلأوالد،  �ل�سيافة 

و�لفرح يغمر قلوبهم.

�أعمال تخريج دورة التوجيه الثانية وم�سرّي  جنيم  �أنطو�ن  �لعميد  �لتوجيه  مدير  م�ساعد  ح�سور  يف 

�لقاعي وعدد  غابي  �لركن  �لعميد  و�الأركضضان  للقيادة  فوؤ�د �سهاب  كلية 

من �ل�سباط و�الأ�ساتذة �ملدنيني، جرى يف مبنى �لكلية حفل تخريج دورة 

وحد�ت  و�لتي �سّمت �سباًطا من خمتلف  �حلايل،  للعام  �لثانية  �لتوجيه 

اجلي�س.

جني، 
ّ
وللمنا�سبة �ألقى �لعميد �أنطو�ن جنيم كلمة هّناأ فيها �ل�سباط �ملتخر

لدى  الع�سكرية  الثقافة  تنمية  على  م�سّدًدا  املدّربني  على جهود  واأثنى 

موؤكًد�  �لع�سكريني،  لدى  �ملعنوية  �لقيم  تر�سيخ  يف  ودورهضضا  �ل�سباط، 

و�الإعضضلم مبا يتنا�سب مع  �لتوجيه  �لتعليم يف  �لعمل على تطوير مناهج 

�لتقّدم �ملت�سارع يف جمال �الإعلم وتقنّياته �ملتعّددة.

ع�ضاء �ضباط

»دورة ال�سيادة«

حفل   )1977-1974( �ل�سيادة«  »دورة  �سباط  �أقام 

ع�ساء مع عقيلتهم يف �ملجّمع �لع�سكري يف جونيه.

� وكضضذلضضك 
ً
رفضضضاق �لضض�ضضسضضلح �لضضتضضقضضو� وكضضضان �لضضفضضرح حضضا�ضضرص

الذكريات.

�لركن  للعميد  زجلية  ق�سيدة  مع  ح�سة  لل�سعر  وكان 

غ�سان �سبح من قوى �الأمن �لد�خلي. 

للحفاظ  �للبنانية  �لضضنضضدوة  �حتفلت 

قاعة  يف  �ل�سنوي،  بعيدها  �لبيئة  على 

يف  �لثاين  بول�ش  يوحنا  �لبابا  �لطوباوي 

ويف  �لك�سليك،  يف  �لقد�ش  �لروح  جامعة 

غبطة  �الأباتي طّنو�ش نعمة ممثلً  ح�سور 

�لر�عي،  بطر�ش  ب�سارة  مضضار  �لبطريرك 

ممثل قائد �جلي�ش �لعماد جان قهوجي، 

بلدية  وفعاليات  �الأمنية  �الأجهزة  وقادة 

وبيئية ومدنية.

ال��وط��ن��ي  بالن�سيد  احل��ف��ل  ا���س��ت��ه��ّل 

�للبناين، وتخّللته كلمات لكل من رئي�ش 

�لض»فاو«  ممثل  بخعازي،  �أنطو�ن  �لندوة 

م�سلحة  عام  مدير  موؤمن،  علي  �لدكتور 

�الأبحاث �لعلمّية �لزر�عّية �لدكتور مي�سال 

�لوطنّية  �الأوزون  وحضضدة  ورئي�ش  �فضضر�م 

�لدكتور مازن ح�سني.

يف  ��ستقبال  �أقيم  �الحتفال  ختام  ويف 

باحة �جلامعة.

اأوالد ال�ضهداء يف كازينو لبنان

يوم البيئة العاملي يف جامعة الروح القد�ش



برعاية قائد �جلي�ش �لعماد جان قهوجي ممثًل 

بالعميد �لركن �سامل روكز، مّت تد�سني مدر�سة 

�ل�سلم �الأنطونية يف تعلبايا - زحله، يف �حتفال 

�الأنطونية  للرهبانية  �لضضعضضام  �لرئي�ش  حضض�ضضرصه 

�الأب  �ملدر�سة  ورئي�ش  تّنوري،  بول�ش  �الأباتي 

بول �أبو نعوم.

وّجه  تضضنضضوري،  للأباتي  كلمة  �الحتفال  تخّلل 

�ل�ساهر على  »�إىل جي�سنا �ملفّدى  خللها حتّية 

�لوطن و�الأمن و�ل�سلم فيه«، و�إىل قائده �لعماد 

�لرتبوي  �مل�رصوع  عن  حتّدث  ثم  قهوجي.  جان 

�أنه  �ىل  م�سرًي�  �الأنطونية  �لرهبانية  ملد�ر�ش 

�لبعد  �لبعد �الإمياين،  �أبعاد:  ينطوي على ثلثة 

و�أو�سح  �الإجتماعي.  �لوطني  و�لبعد  �الأخلقي، 

�أّن »�سغلنا �ل�ساغل يف موؤ�س�ساتنا �ملدر�سية هو 

م�ساعدة �الأجيال �ل�ساعدة للح�سول، بنعمة �هلل، 

حقوقه،  و�حضضرت�م  �الإن�سان  وحمبة  �الإميضضان  على 

وحمبة �حلرية و�لعد�لة، و�لوطن، و�لعمل ليحّل 

�ل�سلم«، موؤّكًد� �أن هذه هي ح�سارة �ملحبة.

بول  �الأب  �ملدر�سة  رئي�ش  حتّدث  كلمته،  يف 

�أبو نعوم عن �لهيكلية �الإد�رية للمدر�سة، وعن 

كفاءة فريق �لعمل، م�سرًي� �إىل منظومة �الإندماج 

ب��داأ  وال���ذي  فيها،  اعتمدت  ال��ت��ي  امل��در���س��ي 

يتابعون  تلمذة  ثلثة  با�ستقبال  �أوىل  كخطوة 

برناجًما عادًيا مع زملئهم.

�لعميد  �جلي�ش  قضضائضضد  ممثل  �إىل  تضضوّجضضه  ثضضم 

الركن روكز، موؤّكًدا اأن بني الع�سكري والراهب 

فضضاالأّول  م�سرتكة.  ور�ساالت  ومهمات  �سفات 

�ش خلدمة �لوطن و�ملو�طن، ويقّدم حياته 
ّ
يتكر

�سبيل  يف  �الإ�ست�سهاد  حتى  و�خلا�سة  �لعامة 

�ش حياته يف خدمة 
ّ
ر�سالته �ل�سامية، و�لثاين يكر

�هلل تعاىل، �لذي ير�ه يف كل �إن�سان، ويقّدم كل 

وزناته وما قّدره �هلل عليه حتى �الإ�ست�سهاد!  

ع���ّم���م���ت ق����ي����ادة اجل��ي�����س 

الئضضحضضة بضضالضضتضضوقضضيضضفضضات �لضضتضضي 

نضضّفضضذتضضهضضا وحضضضضضضد�ت �جلضضيضض�ضضش 

�ملن�رصم،  حزير�ن  �سهر  خلل 

كانت  �لضضتضضي  و�ملضض�ضضسضضبضضوطضضات 

ب���ح���وزة امل���وق���وف���ني، وج���اء 

فيها:

1- التوقيفات:

 108 لضضضبضضضنضضضانضضضًيضضضا،   482

�سوريني، 75 فل�سطينًيا، 19 

م�رصيني  ت�سعة  بنغلد�سًيا، 

و20 من جن�سيات خمتلفة.

2- �مل�سبوطات:

 107 �سيارة،   74 اآليات:   •
اآب،  ب��ي��ك   6 ن��اري��ة،  دّراج����ة 

�أربعة �سهاريج وفان.

 20 �سيد،  بندقية   19 اأ�سلحة:   •
 14 ��ا،  م�����س��د���سً  26 حضضربضضيضضة،  بندقية 

�سكيًنا وقاذف »الن�رص« و�حد.

• ذخائر من عيار�ت خمتلفة.
3- خمتلف: 

ثلثة  ال�سلكي،  �ت�سال  �أجهزة  �أربعة 

�ملخّدر�ت  من  كلغ   12،200 مناظري، 

و285 حبة هلو�سة، �إىل 53700 ليرت 

ب، وم�سبوطات �أخرى.
ّ
مازوت مهر
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تد�سني مدر�سة ال�سالم الأنطونية برعاية قائد اجلي�ش 

���س��در ع��ن ق��ي��ادة اجل��ي�����س - م��دي��ري��ة تعليم اخلط الأزرق

�لتوجيه �لبيان �الآتي:

اإطار عملية  بتاريخ 2011/6/24، ويف 

�للجنة  �أجنضضزت  �الأزرق،  �خلط  تعليم  �إعضضادة 

بالتعاون  �للبناين  للجي�ش  �لتابعة  �لتقنية 

�الأمم  لضضقضضو�ت  تابع  طضضوبضضوغضضر�يف  فريق  مضضع 

حيث  �ملضضذكضضور،  عملها  �ملوؤقتة،  �ملتحدة 

تضضقضضع بني  نضضقضضاط  لت�سع  قضضيضضا�ضضسضضات  �أجضضضضرت 

بلدتي علما �ل�سعب و�ل�سهرية. وقد تبنّي 

هي  �ملذكورة  �لنقاط  قيا�سات  فو�رق  �أّن 

�سمن �حلدود �مل�سموح بها، و�سي�سار �إىل 

تثبيت معاملها تباًعا.

بدعوة من �رصكة msd للأدوية، �ألقى �لر�ئد �لطبيب �إدغار طر�بل�سي 

حما�رصة حول ترقق �لعظام يف فندق مرتوبوليتان، ح�رصها طاقم طبي 

�ىل عدد من  �إ�سافة  �ملركزي،  �لع�سكري  �مل�ست�سفى  متخ�س�ش من 

�الأطباء �ملدنيني.

�أ�سناف  عدة  بني  مقارنة  �الأول  تناول  �سّقني،  �ىل  �ملحا�رصة  ق�ّسمت 

اأي منها  Biphorphonate ملعرفة  من �الأدوية �خلا�سة برتقق �لعظام و�لتي تنتمي �ىل عائلة 

�الأف�سل يف حماية �لعظام، ال�سيما يف منطقة �لعمود �لفقري و�لورك و�ملع�سم.

وعر�ش �لر�ئد �لطبيب طر�بل�سي در��سة �أمريكية �سملت 84 �ألف �مر�أة يف �سن �لياأ�ش ممن يعانني 

�لرتقق يف �لعظام؛ فتبني بعد مقارنة بني �لفئة �لتي تناولت دو�ء Alendronate و�لفئة �الأخرى 

اأن الدواءين يعطيان احلماية نف�سها للعمود الفقري، لكن   ،Risedromate التي اعتمدت دواء 

�الأول برهن عن نتيجة �أف�سل على �سعيد �حلماية من ك�رص �لورك �أو �ملع�سم. 

يف �جلزء �لثاين من �ملحا�رصة، �سدد �لطبيب طر�بل�سي على �أهمية �لفيتامني »D« كعن�رص مكّمل 

للحماية من ترقق �لعظام.

ترقق العظام 

يف حما�رضة
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فوج النقل: »اجلندي املجهول«

حا�رض يف كل املهمات

فوج بحجم لواء

اإداري���ة  قطعة  ه��و  النقل  ف��وج 

باللواء  ع�ضوًيا  ترتبط  اأوىل  فئة 

ينّفذ  ال��ل��وج�����ض��ت��ي، 

م���ه���ّم���ات مل�����ض��ل��ح��ة 

الع�ضكرّية  املوؤ�ض�ضة 

مب��خ��ت��ل��ف وح��دات��ه��ا 

واأف���واج���ه���ا وي�����ض��ّم 

�ضبع �رسايا، لكل منها 

تختلف  حمّددة  مهّمة 

ع���ن الأخ�������رى. ق��ائ��د 

ي�ضري  خ��ري  ف���وؤاد  العميد  ال��ف��وج 

ب�ضكٍل  تعمل  الفوج  �رسايا  اأّن  اإىل 

الرغم  على  ملحوظ  وغري  �ضامٍت 

يرد  النقل،  ف��وج  ن��ق��ول  عندما 

مبا�رضًة اإىل اأذهاننا م�شهد الناقالت 

مراكز  من  الع�شكرّيني  تقّل  التي 

عملهم واإليها. لكن ال ميكن اإدراك 

واقع هذا الفوج ومهماته احلقيقية 

اإاّل من خالل زيارة اإىل موقعه يف 

كفر�شيما.   - االأ�شطا  يو�شف  ثكنة 

فهو كما ي�شفه قائده العميد فوؤاد 

خ���ر، »اجل��ن��دي امل��ج��ه��ول« يف 

اجلي�ش اللبناين.

وتعرفت  الفوج  زارت  »اجلي�ش« 

اإىل دوره املهّم يف ت�شهيل مهّمات 

القطع الع�شكرية كافة.

اإعداد: ندين البلعة

ت�ضوير: املعاون االأول علي مبارك
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من �ضخامة املهمات التي تنّفذها 

واأهميتها. 

النقل  فوج  كان  �ضابًقا  ويقول: 

ولكنه  حم��دودة،  ومهّماته  �ضغرًيا 

 420 ال���  يقارب  ما  ي�ضّم  اليوم 

اأكرب  اأ�ضبح  وحجمه  كبرية،  اآلية 

يوؤّمن عمليات  لواء، وهو  من حجم 

ان��ت��ق��ال الأل��وي��ة والأف�����واج التي 

املراكز  تبديل  ب�ضبب  اإّما  حت�ضل 

اأو لتنفيذ مهمات عمالنية.

�ضيق  اإىل  الفوج  قائد  ويلفت 

امل�ضاحة التي يتمركز فيها الفوج، 

يف  م��وق��ع��ه  اأن  اإىل  ي�����ض��ري  ل��ك��ن��ه 

كفر�ضيما ا�ضرتاتيجي، فهو قريب 

من مركز القيادة الذي تنطلق منه 

املناطق  كل  يف  لتتوّزع  املهمات 

اللبنانية، وت�ضمل جميع القطع.

اأهمية  على  خري  العميد  ويرّكز 

يعمل  التي  امل�ضرتك  النقل  �رسية 

ت��ط��وي��ره��ا، وق��د مّت  ال��ف��وج على 

ا���ض��ت��ح��داث ح���واىل 34 خ��ط �ضري 

اخلطوط  هذه  عدد  بذلك  لي�صبح 

84 خًطا تغّطي الأرا�ضي اللبنانية 

يويل  الفوج  اأّن  اإىل  ويلفت  كافة. 

الع�ضكريني  انتقال  تاأمني  م�ضاألة 

اإىل  ل  التو�ضّ وهدفه  بالغة  اأهمية 

عن  ه��وؤلء  فيها  ي�ضتغني  مرحلة 

و�ضائل النقل املدنية، بعد تعديل 

خطة ال�ضري املعتمدة.

الهيكلّية

النقل  ف���وج  هيكلية  تت�ضّمن 

اأي  يف  املوجودة  الرئي�ضة  الفروع 

فوج اآخر ولكل منها رئي�س، وي�ضّم 

هي:  خمتلفة  ���رساي��ا  �ضبع  ��ا  اأي�����ضً

�رسية القيادة واخلدمة، �رسية النقل 

النقل  ���رسي��ة  الأوىل،  امل�����ض��رتك 

�رسية  اخل��ف��ي��ف، 

�رسية  ال�ضهاريج، 

ح��ام��الت ال��دب��اب��ات، 

�����رسي����ة ال����راف����ع����ات 

�رسية  الثقيل،  والنقل 

الثانية.  امل�ضرتك  النقل 

ال��ف��روع  ه���ذه  اإىل  ُي�����ص��اف 

وال�رسايا ف�ضيلة متوين.

القيادة واخلدمة

لنا  اأت���ي���ح  م��ي��دان��ي��ة  ج��ول��ة  يف 

التعرف عن قرب على مهمات كّل 

تواجهها  التي  وال�ضعوبات  �رسية 

والقرتاحات الالزمة لتحقيق خطة 

التطوير التي ت�ضعى قيادة الفوج 

اإىل بلورتها.

القيادة  �رسية  يف  كانت  البداية 

اآمرها  اأو�صح  التي  واخلدمة 

اأن����ه����ا ت�����ض��ّم 

ال��ف��وج،  م�ضغل 

وه����و اأه������ّم ق�����ض��م ل��ت��اأم��ني 

اجل���ه���وزي���ة ال���دائ���م���ة م���ن خ��الل 

ت�ضيب  ال��ت��ي  الأع���ط���ال  اإ���ض��الح 

تقّل  التي  تلك  وبخا�صة  الآليات 

مكتب  ت�ضمل  كما  الع�ضكرّيني. 

�صري الآليات اخلفيفة الذي 

مهمات  يوؤّمن 

وخ��راء  ال�صباط 

احل������وادث، وجل����ان ال�����ض��وق، 

ومهمات خمتلفة مل�ضلحة وحدات 

اجلي�س.

بالأمور  تهتّم  الأم���وال  ف�ضيلة 

املعّدات  ت�ضّم  املخازن  املالية، 

والعتاد...
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تدريب  قاعدة  اأي�ًضا  ال�رسية  ويف 

م��ع ك��ام��ل ال��ت��ج��ه��ي��زات ل���دورات 

 -1 رق��م  ومكتب  ك��اف��ة  ال�����ض��وق 

اخت�ضا�س نقل - الق�ضم النوعي، 

حمروقات  وحما�ضب   
ّ
ال�رس واأم��ان��ة 

الفوج.

النقل امل�شرتك

ب��ا���رست  يف1994/1/1 

�رسية النقل امل�ضرتك عملها 

عن طريق جتميع �ضاحنات 

»ريو« واأوتوبي�ضات نوع 

�ضائقيها،  مع  »ت��ات��ا« 

وت�������ض���ي���ريه���ا ع��ل��ى 

خطوط املوا�صالت 

ال����رئ����ي���������ض����ة. 

ت���ط���ّورت ه��ذه 

 
ّ
مر على  ال�رسية 

اآل��ي��ات  وح��ّق��ق��ت  ال�ضنني 

�رسية  اإن�ضاء  فتّم  جديدة  اإ�ضافية 

نقل م�ضرتك ثانية.

امل�ضرتك  النقل  ���رسّي��ت��ي  اآم���را   

التي  اخل��دم��ات  اأهمية  يو�صحان 

امل�ضرتك  النقل  ���رساي��ا  ت��وؤّم��ن��ه��ا 

�ضمن اأربعة اأبعاد:

يف  ويتمّثل  املعنوي:  البعد   -

عن  الع�ضكريني  معنويات  رف��ع 

خا�ضة  نقل  و�ضائل  توفري  طريق 

بدل  وتوّفر  انتقالهم  ت�ضّهل  بهم 

الإنتقال.

الأم��ن��ي:  البعد   -

ن��ق��ل  ي�����ت�����ّم  اإذ 

ال����ع���������ض����ك����رّي����ني 

ب���ه���ام�������س ح��ي��ط��ة 

اأك�����رب من  واأم�������ان 

ذل��ك ال���ذي ت��وّف��ره 

الو�ضائل املدنية.

ال������ب������ع������د   -

ق�صم  بتثبيت  وُيعنى  الإجتماعي: 

يف  الع�ضكريني  عائالت  من  كبري 

القرى والبلدات النائية.

ويتمّثل  ال��وظ��ي�����ف��ي:  ال��ب��ع��د   -

يف مت���ك���ني ق�����ض��م ك��ب��������ري م��ن 

يومًيا  احل�ضور  من  الع�ضك�ريني 

الوظائف  الدوام يف  وتاأمني خدمة 

احل�ّضا�ضة.

يف  ال��ن��ق��ل  خ��ط��وط  ت�صيري  ي��ت��ّم 

امل��ن��اط��ق وف���ق الأف�����ض��ل��ّي��ات مع 

معايري  ع��ّدة  الإعتبار  بعني  الأخ��ذ 

م��ن��ه��ا، ت��ن�����ض��ي��ق ال���ت���وزي���ع بني 

الأقدمّية يف  داخلها،  املناطق ويف 

وكلفة  وطوله  ال�ضري  خط  توقيت 

الذين  الع�ضكريني  عدد  الإنتقال، 

التقنّية  واخل�صائ�ص  نقلهم  يتّم 

وي�ضار  بالأوتوبي�ضات.  املتعّلقة 

هي  الأوىل  الأف�ضلية  اأّن  اإىل  هنا 

خلطوط الريزة.

يف عهدة �رسيتي النقل امل�ضرتك 

عملها  ت��وؤّدي  با�س،  املئة  ح��واىل 

احليطة  تدابري  تقت�ضيه  ما  وفق 

تن�فيذ  يف  امل��ف��رو���ض��ة  واحل����ذر 

بال�رسعة  التقّيد  من  النقل  مهّمات 

التفتي�صات  املحّددين،  وامل�صلك 

ال��دائ��م��ة ل��ل��رك��اب وال��ت��اأك��د من 

بتعليمات  وال��ت��ق��ّي��د  ه��وّي��ات��ه��م، 

وقانون  ال��رّبي  الع�ضكري  النقل 

ال�ضري.

النقل اخلفيف

اآمر �رسية النقل اخلفيف يف فوج 

ف ب�رسّيته التي اأن�صَئت 
ّ
النقل، يعر

وه��ي   2001/7/30 ب��ت��اري��خ 

اأجنبّية  وف��ود  نقل  مهمات  تنّفذ 

بهذه  خا�صة  اآل��ي��ات  )ت�صتعمل 

اجلي�س،  قائد  وممثلي  ال��وف��ود(، 

ع�ضكرّي��ني  بنق�ل  ت��ق�����وم  ك��م��ا 

خمتلف  مل�ضلحة  ومعدات  وعت��اد 

وحدات اجلي�س وقطعه، ومبهّمات 

ال��ل��واء  تكليف  ع��ل��ى  ب��ن��اء  اأخ����رى 

اللوج�ضتي.

التدريب  ال�رسّية  �صب�اط  ويتوىّل 

يف دورات ُتفَت��تح يف ف��وج النق��ل 

اأع�ضاء  يعَينون  وه��وؤلء  وخارج��ه، 

وح����دات  يف  ف��اح�����ض�����ة  جل����ان  يف 

اجلي�س.

ال�رسية  اآل��ي��ات  جم��م��وع  ي��ت��ج��اوز 

وبيك  �صاحنات  بينها  اآلية  املئة 

اأب و�ضيارات نقل وفود.

ال�شهاريج

اأن�����ض��َئ��ت ���رسّي��ة ال�����ض��ه��اري��ج يف 

تنّفذ  وهي   ،1995 الأول  كانون 

مهمة نقل مياه ال�رسب وال�صتعمال 

لوحدات اجلي�س وقطعه املتمركزة 

وب���ريوت،  لبنان  جبل  منطقة  يف 

امل��ح��روق��ات  ن��ق��ل  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

وبنزين(  واأح��م��ر  اأخ�����رس  )م����ازوت 

ال��وق��ود  حم��ط��ات  جميع  ل��ت��زوي��د 

املنت�رسة  ال��ع�����ض��ك��رّي��ة 

ع��ل��ى الأرا�����ض����ي ال��ل��ب��ن��اين 

اإىل ذل���ك ت��ق��وم ه��ذه  ك��اف��ة. 

من  الآ�صنة  املياه  ب�صحب  ال�رسية 

الوحدات  ال�ضحية يف مراكز  احلفر 

جبل  منطقة  يف  املنت�رسة  والقطع 

ال�رسية  ه���ذه  يف  ي��ت��واف��ر  ل��ب��ن��ان. 

املياه  لنقل  �صهاريج  جمموعة 

ال�صحي  ول��ل�����رسف  وامل��ح��روق��ات 

وقاطرة ومقطورة.

ت��ع��رت���س م��ه��م��ات ال�����رسي��ة ع��ّدة 

يف  املتوافرة  فالآليات  �ضعوبات، 

ال�رسّية اأ�ضبحت قدمية وهي بحاجة 

اإىل �ضيانة دائمة، الأمر الذي ن�ضهر 

على تنفيذه بكل دقة حفاظاً على 

اجلهوزية وال�ضالمة العامة.

حامالت الدبابات

»ن��ن��ق��ل ك���ل م���ا ل���ه ج��ن��زي��ر يف 

دور  هو  هذا  باخت�ضار  اجلي�س«... 
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التي  الدبابات  حامالت  �رسية 

 1993/10/24 يف  اأن�ضَئت 

وه���ي ت���وؤّم���ن ن��ق��ل الآل���ي���ات 

التي  والهند�ضّية  التكتّية 

 75 اإىل  وزن�����ه�����ا  ي�������ض���ل 

ط���ن���اً، والآل����ي����ات امل��دول��ب��ة 

واملكعبات  وامل�ضتوعبات، 

اجلاهزة،  والبيوت  الإ�ضمنتية 

الأعتدة واملعدات التي يتعّذر 

اأخرى، كما  وا�ضطة  باأي  نقلها 

الثقيلة  الآليات  باإخالء  تقوم 

)���ص��ه��اري��ج، ���ص��اح��ن��ات...( 

فوج  ن�ضاطات  يف  وت�����ض��ارك 

اللوج�ضتي  وال���ل���واء  ال��ن��ق��ل 

وبالتعّهد اليومي وال�ضيانة.

ال�رسّية،  لهذه  الأب��رز  املهمة 

ه���ي ت��ب��دي��ل الأل���وي���ة ب��اأق��ل 

�ضمن  ممكنني  و����رسر  وق���ت 

الإمكانات املتوافرة. 

الرافعات والنقل الثقيل

الأخ����رية ه��ي �رسية  ال�����رسي��ة 

العام  اأن�ضَئت  التي  الرافعات 

ت�صميتها  لت  ُعدِّ ثم   ،1997

�رسية  ف��اأ���ض��ب��ح��ت   2007 ال��ع��ام 

الرافعات والنقل الثقيل. اآمر هذه 

حتميل،  مهماتها:  ي��ع��ّدد  ال�رسية 

ثقيلة  ومعدات  عتاد  وتنزيل  نقل 

)اآل����ي����ات، م�����ص��ت��وع��ب��ات، ب��ي��وت 

ج��اه��زة، خ���زان���ات، ع��ت��اد ق��وام��ة، 

مولدات كهربائية...(، نقل ذخرية 

مواد  نقل  اأنواعها،  اختالف  على 

مكعبات  ب��ن��اء،  )م����واد  خمتلفة 

حمار�س...(  اإ�ضمنتية،  وجم�ضمات 

بوا�ضطة  املعطلة  الآليات  واإخ��الء 

وتنق�ضم  امل��ت��ن��ّوع��ة.  ال��راف��ع��ات 

طابع  ذات  مهمات  اإىل  مهماتها 

عمالين،  طابع  ذات  واأخ���رى  اأمني 

ولوج�صتي(.  )اإن�����ص��ائ��ي  وغ��ريه��ا 

وت�صتعمل يف تنفيذ هذه املهمات 

متلكها  متخ�ض�ضة  اآل��ي��ات  ع���ّدة 

ال�رسية.

التاأليل

بارزة  اأهمية  التاأليل  فرع  يحتّل 

للفوج  الإداري  العمل  ت�ضهيل  يف 

)برنامج  بالقيادة  مو�صول  وه��و 

عمليات  غ��رف��ة  يت�ضّمن   .)FTP
اللواء اللوج�ضتي وهي غرفة حديثة 

خم�ّض�ضة  ك��م��ب��ي��وت��رات  م�����زّودة 

الأوت��وب��ي�����ص��ات  م�صالك  مل��راق��ب��ة 

و�رسعتها وخّطها ومكان وجودها.

يف احلرب

يف زم����ن احل�����رب ي���ق���ّدم ف��وج 

الع�ضوية  بالو�ضائل  الدعم  النقل 

لوحدات اجلي�س كافة وبالأف�ضلية، 

واملحروقات  واملوؤن  العتاد  لنقل 

اللوج�صتية  القواعد  من  وامل��ي��اه 

العمليات  منطقة  اإىل  الأ�ضا�ضّية 

واإىل باقي الوحدات.

��ا ب���اإخ���الء ال��ع��ت��اد  ي��ق��وم اأي�����ضً

من  وامل�ضادر  وامل��دّم��ر  ر 
ّ
املت�رس

ونقاط  لالألوية  اللوج�صتية  البقع 

الثكنات  اإىل  والإخ����الء  التجميع 

والقواعد اللوج�ضتية الأ�ضا�ضية يف 

اخللف.

اإغاثة  اأع��م��ال  ال��ف��وج  ينّفذ  كما 

منطقة  من  املدنيني  واإخالء  )نقل 

العمليات احلربية اإىل اأماكن اآمنة، 

ونقل الأعتدة واملوؤن وامل�ضاعدات 

لل�ضمود(، اإىل تاأمني م�ضاندة نقل 

تقت�ضي  عندما  اجلي�س  ل��وح��دات 

ال�رسورة.

يلفت  اجل���ول���ة،  ه���ذه  خ��ت��ام  يف 

ا�ضتحداث  اإمكان  اإىل  خري  العميد 

امل�����ض��رتك،   بالنقل  خ��ا���س  ف���وج 

مل���ا ل���ه م���ن اآث�����ار اي��ج��اب��ّي��ة على 

الع�ضكرّيني.

وهو ل ين�ضى الإ�ضادة بع�ضكرّييه 

ال���ذي���ن ي���ق���ّدم���ون ال��ت�����ض��ح��ي��ات 

الالزمة  اجل��ه��وزّي��ة  وي��وؤم��ن��ون 

الأوىل  ال�ضباح  �ضاعات  منذ 

وحتى �ضاعة متاأخرة من الليل 

لتنفيذ كل ما ُيطلب من �رسايا 

الفوج على الأرا�ضي اللبنانّية 

كافة.

بالرغم من �شاآلة 

االإمكانات...

لدى �ضوؤالنا اآمري ال�رسايا عن 

اإمكانات  بني  التنا�ضب  مدى 

ال���ف���وج ال��ب�����رسي��ة وامل���ادي���ة 

وال��ت��ق��ن��ي��ة وب����ني امل��ه��م��ات 

ال�ضخمة التي يتوىل تنفيذها، 

هو  اجل����واب  اأن  ل��ن�����ا  ي��ت��ب��ني 

قد  ب�ضيغ  واإن  تقريًبا،  نف�ضه 

�ضابط  من  مفرداتها  تختلف 

اإىل اآخر. 

يف  نق�ًضا  ثمة  اأن  والوا�ضح 

ع��دي��د ال�����ض��ائ��ق��ني، واحل��اج��ة 

مزيد  حتقيق  اىل  ملّحة  تبدو 

والأم��ر  احلديثة،  الآل��ي��ات  من 

خ�س  م���ا  يف  ي�����ض��ح  ن��ف�����ض��ه 

امل�����ض��اغ��ل وق���ط���ع ال���ب���دل. 

تعو�س  امل�ضاعفة  اجلهود  لكن 

على  وتتغلب  نق�س،  اأي  دوًم���ا 

ن�ضتنتجه  م��ا  ه���ذا  ال�����ض��ع��وب��ات. 

عندما ن�ضاأل: كيف ت�ضرّيون المور 

يف ظل عدم التكافوؤ بني املهمات 

والإم��ك��ان��ات؟ ف��اجل��واب ه��و: مبا 

اأمكن ت�ضرّي الأمور.

كل  اأن  مقولة  م��ن  ننطلق  نحن 

املهمات املطلوبة يجب اأن تنفذ، 

واملعوقات تعالج وفق كل ظرف 

الأف�ضل  اإىل  نطمح  مهمة.  وك��ل 

وناأمل اأن تتمكن القيادة من تلبية 

�ضائر  احتياجات  كما  احتياجاتنا 

القطع...

توؤمن  مقرتحات  ثمة  حال  اأي  يف 

تعرت�س  ال��ت��ي  ل��ل��م��ع��وق��ات  ح���اًل 

ال���ف���وج والأم�������ل ب�����اأن ت��ت��واف��ر 

الإمكانات لتحقيقها.





يف اإطار تطوير نادي الرتباء 

وت�سجيع الريا�سة بني الع�سكريني، 

اإفتتحت يف نــادي الرتبــاء 

املركـزي يف الفيا�سيـة قاعة ريا�سية 

تقدمة من الكتيبة الكورية التابعة 

لقوات اليونيفيل، �سمن احتفال 

ح�رضه ال�سفري الكوري يف لبنان يل 

يونغ ها.

مّثل قائد اجلي�ش العماد جان 

قهوجي م�سري اأعمال اأركان اجلي�ش 

للعديد العميد الركن علي �رضور، 

بح�سور قائد الكتيبة الكورية العقيد 

كيم تي اأوب، ورئي�ش نادي الرتباء 

العميد الركن ب�سام عيد، وعدد من 

�ضباط النادي.

كلمة قائد اجلي�ش

اللبناين  الوطنيني  بالن�شيدين  االحتفال  بداأ 

والكوري، األقى بعدها العميد الركن �رسور كلمة 

ال�شفري  اىل  اللبناين  اجلي�ش  قائد  م��ن  �شكر 

واالإم��ت��ن��ان  التقدير  خاللها  اأب���دى  ال��ك��وري، 

الطيبة  م��ب��ادرت��ه��ا  على  ال��ك��وري��ة  لل�شلطات 

ال��الزم��ة،  ب��امل��ع��دات  ريا�شية  ق��اع��ة  بتجهيز 

اجلي�ش  يف  املركزي  الرتباء  نادي  ل�شالح  هبة 

اللبناين.

واأ�شاف: »اإننا اإذ نثّمن عالًيا دور دولة كوريا 

لبنان،  جانب  اىل  الثابت  ملوقفها  ال�شديقة 

العاملة  الكورية  الوحدة  عنا�رس  جهود  ونقّدر 

يف اإطار قوات االأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، 

نعرب لكم عن اعتزازنا العميق باأوا�رس ال�شداقة 

بكل  ونتطلع  �شعبينا،  جتمع  التي  التاريخية 

اأمل وثقة اىل توطيد 

ع��الق��ة ال��ت��ع��اون بني 

خمتلف  على  جي�شينا 

ال�������ش���ع���د، م��ت��م��ن��ني 

التوفيق  دوام  لكم 

ولبلدكم  وال��ن��ج��اح، 

ال��ع��زي��ز امل���زي���د من 

ال���ت���ق���دم وال�������ش���الم 

واالإزدهار«.

كلمة ال�سفري 

الكوري

اأ���ش��اد  ك��ل��م��ت��ه،  يف 

ال�������ش���ف���ري ال���ك���وري 

لبنان  ب��ني  م��ا  جتمع  التي  ال�شداقة  ب��رواب��ط 

وكوريا، م�شرًيا اىل اأن ال�شفارة الكورية يف لبنان 

احتفلت يف االأ�شبوع املا�شي مبرور ثالثني عاًما 

بني  الديبلوما�شية  العالقات  تاأ�شي�ش  على 

ا�شتمرار  املنا�شبة  ه��ذه  يف  ومتنى  البلدين، 

خمتلف  على  الطرفني  بني  والتعاون  النجاح 

امل�شتويات.

قبل  من  املمنوحة  امل�شاعدات  اأن  واأ���ش��اف، 

اإال  الكتيبة الكورية اىل اجلي�ش اللبناين ما هي 

جزء من املخطط الذي و�شعته كوريا مل�شاعدة 

لبنان يف �شعيه اىل االإزدهار والتطور. 

كلمة قائد الكتيبة الكورية

تي  كيم  العقيد  الكورية  الكتيبة  قائد  اأك��د 

والدعم  ال�شداقة  عالقة  اأهمية  كلمته  يف  اأوب  لبنان دعمها يف خم�شينيات القرن املا�شي

كوريا ترد اجلميل تعزيًزا لل�سداقة

اإعداد: رميا �سليم �سوميط

متوز 2011
40

اجلي�ش - العدد رقم 313

مبادرات

متوز



دعم  االأخ��ري  اأن  اىل  م�شرًيا  ولبنان،  كوريا  بني 

كوريا مببلغ خم�شني األف دوالر اأمريكي يف اأثناء 

يف  �شاعدها  ما   ،1950 العام  الكورية  احل��رب 

املحافظة على احلرية وال�شالم يف �شبه اجلزيرة 

الكورية.

العظيم  االأخ وال�شديق  لبنان هو  اأن  واأ�شاف 

التي  الهبة  بالن�شبة اىل كوريا اجلنوبية، وهذه 

تقدمها اليوم تهدف اىل تعزيز اأوا�رس ال�شداقة 

بني اجلي�شني.

اجلهود  اإىل  باالإ�شارة  الكوري  العقيد  وختم 

ال�شالم  حتقيق  اأج��ل  من  كتيبته  تبذلها  التي 

واالإزدهار يف لبنان.

دروع ووثيقة منح

بعد كلم��ات ال�شكر املت��بادل�ة، ق�ّدم العم��يد 

من  لكل  الت�كرمي�ي  ال�����درع  �ش��رور  ال��رك��ن 

الك��ورية،  الكتي��بة  وق�ائ��د  الك��وري  ال�شفري 

للعقيد  منح«  »وث��يق��ة  ب��دوره  االأخ��ري  وق��دم 

الركن ب�شام عيد توؤك��د نية ك��وريا اجل��نوب��ية 

يف  وال�شالم  االزده��ار  حتقيق  يف  امل�شاهمة  يف 

لبنان. 

الع�شكريني  من  جمموعة  قدمت  اخلتام،  يف 

الفولكلور  م��ن  مو�شيقًيا  ا  عر�شً ال��ك��وري��ني 

غداء  حفل  تاله  اأنخاب  تبادل  كان  ثم  الكوري، 

تكرميي.

جولة يف القاعة

 تخلل االفتتاح جولة يف القاعة الريا�شية التي 

 »Korea Fitness Center« ا�شم  حملت 

والتي جهزت باأكملها من قبل الكتيبة الكورية، 

جلهة  اأو  الداخلي  والديكور  االإ�شاءة  جلهة  اإن 

املعدات الريا�شية. واجلدير بالذكر، اأن القاعة 

ت�شم ثماين ع�رسة اآلة ريا�شية معظمها خم�ش�ش 

احلديثة  االآالت  من  وجميعها  امل�شي،  لريا�شة 

يف هذا املجال. وي�شتفيد من القاعة املذكورة 

الفعلية،  اخل��دم��ة  يف  اللبناين  اجلي�ش  رت��ب��اء 

والقوى  املتقاعدين،  الرتباء  من  وامل�شرتكون 

االأمنية االأخرى من قوى اأمن داخلي واأمن عام.
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الأخّوة عرب الريا�ضة

والإحت���اد  اللبناين  الوطني  الن�شيدين  بعد 

كلمة  ك��ان��ت  الع�شكرية،  للريا�شة  ال��ع��رب��ي 

اللجنة  ع�شو    - الدين  حمي  ح�شان  لل�شحايف 

العليا املنظمة للندوة - ومن ثّم كلمة العميد 

»على  بامل�شاركني  رحب  الذي  بطر�س  الركن 

اأر�س التنوع واحلوار والنفتاح ويف حمى اجلي�س 

اللبناين بقيادة العماد قهوجي، الذي اأوىل كل 

بر�شالة  منه  اإمياًنا  الندوة،  بهذه  واهتمام  دعم 

الريا�شة وتاأكيًدا على تعزيز اأوا�رص التعاون مع 

اجليو�س العربية على خمتلف ال�شعد«.

امل�شاركني  بطر�س  الركن  العميد  وخاطب 

الوطن  اأرجاء  خمتلف  من  ح�شوركم  »اإّن  قائالً: 

من  بالرغم  الندوة  هذه  يف  للم�شاركة  العربي 

دول  بع�س  يف  ا�شتجدت  التي  الأزم���ات  ري��اح 

للبنان  حمبتكم  على  ق��اط��ع  دل��ي��ل  املنطقة، 

ل�شعار  وجت�شيد  وا�شتقراره  باأمنه  وثقتكم 

الأخّوة عرب الريا�شة«.

يف  فارقة  عالمة  ال��ن��دوة  ه��ذه  اأّن  اإىل  واأ���ش��ار 

تعالج  كونها  الع�شكرية،  ريا�شتنا  اإغناء  جمال 

اخلا�س  البدين  الإع���داد  م�شاألة  الأوىل  للمرة 

باخلما�شي الع�شكري.

العربي  الإحت���اد  م��ع  بالتعاون  منوًها  وختم 

واجلمعيات  والإحت���ادات  الع�شكرية  للريا�شة 

وامل�شاركني،  الريا�شية  واجلامعات  الريا�شية 

متمنًيا اأن تتكلل هذه الندوة بالنجاح.

لالإحتاد  العام  الأم��ني  كلمة  كانت  ذلك،  بعد 

ال�شوؤون  ومدير  الع�شكرية  للريا�شة  العربي 

الدكتور  العربية  ال��دول  جامعة  يف  الع�شكرية 

وتقدير  اإكبار  حتية  وجه  الذي  كا�شور،  �شامي 

على  اجلي�س  قائد  قهوجي  ج��ان  العماد  اإىل 

دعمه الأن�شطة الريا�شية الع�شكرية التي تقام 

يثمن  العربي  الإحت��اد  اأّن  اإىل  م�شرًيا  لبنان،  يف 

اأّنه  بحيث  لأن�شطته  الدائمة  �شبه  الإ�شت�شافة 

بح�سن  يت�سم  معني  ن�ساط  يقام  ع��ام  ك��ل  يف 

ندوة
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اإعداد: روجينا خليل

الندوة العربية الع�شكرية الرابعة لالإعداد البدين

عالمة فارقة يف جمال اإغناء الأخّوة عرب الريا�ضة

برعاية العماد جان قهوجي قائد اجلي�ش اللبناين ممثالاً بالعميد 

للعمليات، افتتحت يف  الأركان  نائب رئي�ش  �ضكر  الركن رفعت 

الع�ضكرية  الندوة  اأعمال  املنارة   - املركزي  الع�ضكري  النادي 

الرابعة لالإعداد البدين لريا�ضة اخلما�ضي الع�ضكري، وذلك مب�ضاركة 

الإم��ارات،  اجلزائر،  العراق،  هي:  عربية  دول��ة   12 عن  ممثلني 

�ضوريا،  قطر،  تون�ش،  املغرب،  الأردن،  ال�ضودان،  ال�ضعودية، 

قائد  ممثل  جانب  اإىل  الفتتاح،  حفل  ح�رض  ولبنان.  فل�ضطني 

اجلي�ش اللبناين، رئي�ش اللجنة العليا املنظمة للندوة قائد املركز 

الأمني  بطر�ش،  جورج  الركن  العميد  الع�ضكرية  للريا�ضة  العايل 

العام لالإحتاد العربي للريا�ضة الع�ضكرية مدير ال�ضوؤون الع�ضكرية 

من  وح�ضد  كا�ضور،  �ضامي  الدكتور  العربية  ال��دول  جامعة  يف 

املدعوين وال�ضخ�ضيات الدبلوما�ضية والع�ضكرية وممثلي احتادات 

وجمعيات ريا�ضية.



التنظيم وحفاوة ال�شيافة، ناقالً حتيات الأمني 

ال�شيد  العربية  ال��دول  جلامعة  ال�شابق  العام 

عمرو مو�شى.

العميد  قهوجي  جان  العماد  ممثل  اأعلن  ثم 

الركن رفعت �شكر اإفتتاح اأعمال الندوة، ناقالً 

حتيات العماد قائد اجلي�س اإىل امل�شاركني.

اليوم الأول

للدكتور  اأوىل  مبحا�رصة  ال��ن��دوة  ا�شُتهلت 

الإحت��اد  ن�شاأة  عن  حتدث  ال��ذي  كا�شور  �شامي 

العربي للريا�شة الع�شكرية العام 1984، وعن 

اأبرز اأهدافه جلهة تطوير احلركة الريا�شية لدى 

القوات امل�شلحة يف الدول العربية. كما عر�س 

الهيكلية الإداري��ة والإجن��ازات الفنية يف جمال 

اإىل  وال��ن��دوات،  وال����دورات  البطولت  تنظيم 

الأ�شخا�س  وقائمة  الفنية  الأجهزة  دور  جانب 

اإ�شافًة  الع�شكرية،  الريا�شة  خ��دم��وا  ال��ذي��ن 

العربي  ال�شندوق  ودع��م  الحت��اد  م��وازن��ة  اإىل 

للريا�شة الع�شكرية للن�شاطات والربامج.

ر�شا  الدكتور  تناول  الثانية،  املحا�رصة  ويف 

ط���راد اأ���ش��ت��اذ م���ادة ال��ت��دري��ب ال��ري��ا���ش��ي يف 

العام ومبادئ  البدين  الإعداد  اللبنانية  اجلامعة 

مفهوم  اإىل  اأ���ش��ار  حيث  الريا�شي،  التدريب 

ودور  التدريب  وجم��الت  الريا�شي  التدريب 

التدريب  اأه���داف  حم���دًدا  وثقافته،  امل���درب 

للياقة  اخلم�شة  العنا�رص  اإىل  ا�شتناًدا  الريا�شي 

املرونة  التحمل،  ال�رصعة،  القوة،  وهي:  البدنية 

ذوي  فئة  اإىل  اأ���ش��ار  اخل��ت��ام،  ويف  والر�شاقة. 

اأن  الريا�شي  للتدريب  ميكن  وكيف  الإع��اق��ة 

تفوق  اإجن����ازات  فيحققون  طاقاتهم  يفّجر 

اأح�����ي�����اًن�����ا ق������درات 

الأ�شوياء.

امل��ح��ا���رصة  يف  اأم����ا 

ال���ث���ال���ث���ة، ف��ت��ح��دث 

الأ������ش�����ت�����اذ ج�����ورج 

اجلامعة  م��ن  ع�شاف 

بعبدا   - الأن��ط��ون��ي��ة 

ع�����ن م���و����ش���وع���ني، 

الأول يتعلق مبنهجية 

ال���ت���دري���ب وط��رق��ه، 

بالربنامج  وال��ث��اين، 

للتدريب.  ال��ث��ان��وي 

الأول،  املو�شوع  يف 

اإىل  التدريب  نظام  ا�شتناد  اأهمية  على  �شدد 

وكيف  احلديثة،  العلمية  وال��ق��واع��د  امل��ب��ادئ 

ميكن للتدريب اأن يكون املدخل ال�شليم لرفع 

اأهمية  مع  التناف�شية،  والإم��ك��ان��ات  ال��ق��درات 

الأخذ بعني العتبار جانب ال�شالمة العامة التي 

تقي الالعبني الإ�شابات. ويف املو�شوع الثاين، 

والتدريب هي عملية  الإعداد  اأن عملية  اأو�شح 

وفق  الت�شاعدي  بيانها  خط  تاأخذ  متوا�شلة 

اإمكاناته  يف  وت��زي��د  ال��الع��ب  يتلقاها  ج��رع��ات 

�شه لل�شغط النف�شي اأو 
ّ
الفنية من دون اأن تعر

الإجهاد البدين.

وثائقي  فيلم  ُعر�س  الأول،  اليوم  ختام  ويف 

للريا�شة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز  ع��ن  ن��ب��ذة  ت�شمن 

الع�شكرية والأن�شطة املنفذة من جانبه يف اأكرث 

من لعبة، وتعريف بريا�شة اخلما�شي الع�شكري. 

اليوم الثاين

الع�شكرية  العربية  ال��ن��دوة  اأع��م��ال  تتابعت 

حيث  الثاين،  يومها  يف  البدين  لالإعداد  الرابعة 

ا�شت�شافت كلية فوؤاد �شهاب للقيادة والأركان 

الفرن�شي  الربوف�شور  حما�رصة  الفيا�شية  يف 

»التحليل  ع��ن��وان  حت��ت  ���ش��اي��ن��ول  م��ار���ش��ي��ل 

الفيزيولوجي وطرق ال�شت�شفاء«، وقد ق�شمت 

اإىل مرحلتني:

توليد  كيفية  عن  �شاينول  حتدث  الأوىل،  يف 

الطاقة لدى الالعبني، حيث اأّن هناك ثالثة اأنظمة 

الالحم�شي،  الالهوائي  النظام  اجل�شم:  داخ��ل 

النظام الالهوائي احلم�شي  والنظام الهوائي.

يتم  اجل�شدية  الطاقة  توليد  اأّن  اإىل  ولفت 

ال�شكريات  بني  ت��وازن  عملية  خالل  من  اأي�ًشا 

مع  احلرارية،  ال�شعرات  حرق  وكيفية  والدهون 

امل�شتهلكة  الأوك�شيجني  ن�شبة  على  التاأكيد 

ومراعاة نظام التنف�س والدورة الدموية.

اإىل  �شاينول  الربوف�شور  اأ�شار  الثانية،  ويف 

طرق الإ�شت�شفاء يف ريا�شة اخلما�شي الع�شكري 

والتي تعتمد على العالج الفيزيائي والأوقات 

التي ينبغي فيها اللجوء اإىل احلمامات الباردة 

ا عقب  اأو ال�شاخنة بعد جولت الرك�س خ�شو�شً

التمارين.

اختتام الندوة

وليام  ال�شيد  األقى  الثالث،  اليوم  مقدمة  يف 

�شعد  اأن��ط��وان  الدكتور  ع��ن  بالنيابة  ب��رك��ات 

حول  حما�رصة  بعبدا(   - الأنطونية  )اجلامعة 

اجل�شدي  الأداء  على  وتاأثريه  النف�شي  ال�شغط 
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النف�شي  ال�شغط  اأّن  اإىل  فيها  اأ�شار  والفكري، 

وراءه عدة اأ�شباب وعوامل وهو يختلف باختالف 

ولفت  والرجل.  امل��راأة  بني  ما  واجلن�س  العمر 

اإىل اأّن الدماغ هو املركز الرئي�س لردات الفعل 

على الأداء البدين، ومن هنا اأهمية توفري الأجواء 

النتائج  كانت  واإل  لالعب  املريحة  النف�شية 

النف�شي  ال�شغط  بني  املحا�رص  وميز  �شلبية. 

وال�شغط  وال��ق��وة  للطاقة  امل��ول��د  الإي��ج��اب��ي 

النف�شي ال�شلبي الذي ي�شبب الإجهاد والنهيار 

وخ�شارة املباراة.

الرفاعي  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  حت��دث  ذل��ك،  بعد 

حول  ثانية  حم��ا���رصة  يف  اللبنانية(  )اجل��ام��ع��ة 

اإىل  لفًتا  معاجلتها،  وطرق  الالعبني  اإ�شابات 

تلحظ  التي  الربامج  وفق  الالعب  اإع��داد  اأهمية 

حتا�شي  ب��ه��دف  واإر����ش���ادات  ن�شائح  ت��ق��دمي 

اخلما�شي  ري��ا���ش��ة  يف  ا  خ�شو�شً الإ���ش��اب��ات، 

عالًيا  بدنًيا  ج��ه��ًدا  تتطلب  ال��ت��ي  الع�شكري 

واأ�شار  الإ�شابة.  بعد  املعاجلة  �شبل  ومعرفة 

ل  بحيث  التدريبية  اجلرعات  توازن  اإىل �رصورة 

النتائج  ت�شكل �شغًطا على الالعب مما يفقده 

مداخلة  ك��ان��ت  كما  ال��ت��دري��ب.  م��ن  امل��ت��وخ��اة 

العايل  املركز  يف  بالبندقية  الرماية  مل��درب 

للريا�شة الع�شكرية ع�شو اللجنة العليا املنظمة 

اأ�شار فيها  الأ�شتاذ غ�شان عبد اخلالق،  للندوة 

تعترب  التي  الريا�شة  هذه  عامل  يف  جتربته  اإىل 

الأ�شا�س �شمن اخلما�شي الع�شكري، م�شتنًدا اإىل 

فعاليات  مع  بالتزامن  اأجراها  اإح�شائية  درا�شة 

الرامي �شمن املناف�شات  اأهمية  الندوة، تظهر 

ال��ن��دوة،  اأع��م��ال  اختتمت  بعدها،  الريا�شية. 

فكانت كلمة للعميد الركن جورج بطر�س، توجه 

فيها بخال�س المتنان والتقدير اإىل العماد جان 

الندوة  رعايته هذه  على  اجلي�س  قائد  قهوجي 

منوًها  الريا�شية،  الأن�شطة  ولكل  لها  ودعمه 

باأجواء الندوة جلهة اجلدية التي طبعت اأعمالها 

وجتاوب امل�شاركني فيها والتي متيزت بغنى 

خطوة  البدين  الإع���داد  اأّن  م��وؤك��ًدا  املعلومات، 

اإىل  الريا�شية  الإجن��ازات  �شناعة  يف  اأ�شا�شية 

وعلم  الريا�شي  والطب  النف�شي  الإعداد  جانب 

الإدارة الريا�شية. 

ال�شكر  بتوجيه  بطر�س  الركن  العميد  وختم 

الع�شكرية  ل��ل��ري��ا���ش��ة  ال��ع��رب��ي  الحت����اد  اإىل 

ملواكبته  كا�شور  �شامي  الدكتور  العام  واأمينه 

غالًيا  م��ق��دًرا  وامل�����ش��ورة  الن�شائح  وتقدميه 

ومثمًنا  والأجانب  اللبنانيني  املحا�رصين  جهود 

املواكبة الإعالمية من جانب كل املوؤ�ش�شات.

الذي  �شامي كا�شور  للدكتور  ثم كانت كلمة 

مرة  ك�شفت  التي  ال��ن��دوة  ه��ذه  بنتائج  اأ���ش��اد 

جديدة عن كفاءة لبنان يف ا�شت�شافة ن�شاطات 

ريا�شية ع�شكرية، وذلك بدعم من العماد جان 

بجهود  كا�شور  ون��وه  اجلي�س.  قائد  قهوجي 

اأهمية  م��وؤك��ًدا  للندوة  املنظمة  العليا  اللجنة 

�شعار  وتكري�س  العربية  اجليو�س  التالقي بني 

اأّن هذه  اإىل  لف��ًت��ا  ال��ري��ا���ش��ة«،  ع��رب  »الأخ����وة 

والفئات  املحا�رصات  بنوعية  متيزت  ال��ن��دوة 

التي �شاركت فيها من ع�شكريني ومدنيني، ما 

يعترب �شابقة يف هذا املجال.

واأخرًيا، اأعلن العميد الركن رفعت �شكر با�شم 

العماد جان قهوجي اختتام الندوة، ناقالً حتيات 

�شاحب الرعاية وتقديره.



اتنا
كن

يف ث

متوز

الفريق الأمريكي

 Brad Sultzerو  Capt. Tim Doorey
الذي  الفريق  اأمريكيان متقاعدان وهما من  �ضابطان 

توّل التدريب يف هذه احللقة، يقوالن اإنها »برنامج يتّم تنفيذه يف 130 

بلًدا حول العامل، وُيرّكز خالله على طرق حت�ضني االأمن البحري وتطويره، 

واأهمية تعاون خمتلف القوى املعنّية لدرا�ضة املخاطر وحّلها«.

تختلف املعايري بني بلٍد واآخر يف هذا املجال، اإالّ اأّن تطوير طرق مواجهة 

املختلفة،  القوى  وتعاون  املخاطر 

القا�ضم  هما  اإمكاناته،  �ضمن  ك��ل 

امل�ضرتك بني التدريبات يف خمتلف 

ا اإل اأهمّيتها.
ً
البلدان نظر

اأه��م االأم���ور التي  اأح��د  لذلك ف��اإّن 

احللقة  ه��ذه  يف  عليها  الرتكيز  مّت 

كان اإعطاء متابعيها فر�ضة مناق�ضة 

تاأثريها  وكيفية  املخاطر  مفهوم 

على  الرتكيز  مّت  كما  بلد.  كل  على 

الالزمة  والتقنيات  اال�ضرتاتيجيات 

يف  دوره��ا  وتفعيل  القوى  لتاأهيل 

اإل  الت�ضّدي لهذه املخاطر. ُي�ضاف 

يف  الطارئة  التغرّيات  متابعة  ذل��ك، 

القطاع البحري، واال�ضتفادة من التجارب ال�ضابقة، ومواكبة امل�ضتجّدات 

البحرية والطرق االأمثل ملعاجلتها.

ال يخفي الفريق االأمريكي �رسوره بال�ضيافة املمّيزة التي حظي بها، اآمالً 

حتقيق املنافع ال�رسورية من هذا التعاون، مبا فيه م�ضلحة الطرفني.

مدير احللقة

ال��ع��ق��ي��د ال��رك��ن ال��ب��ح��ري ج��وزف 

غرّيب، مدير هذه احللقة التدريبّية، 

يخت�رس ماهّيتها كاالآتي: »تدور هذه 

الت�ضّدي  كيفّية  اإط���ار  يف  احللقة 

ل��ل��ت��ه��دي��دات ال��ب��ح��ري��ة وت��ط��ب��ي��ق 

ا. اأّما النقطة االأهم فيها 
ً
القوانني بحر

فهي كيفية تقييم املخاطر البحرية 

يف  املوجودة  التهديدات  �ضوء  على 

القطاع البحري، لن�ضل اإل »احَلوكَمة« يف هذا املجال، اأي معاجلة املخاطر 

والدولية( وعن طريق  البحرية )املحلية  والقوانني  االأنظمة  اإل  اإ�ضتناًدا 

تعاون االأجهزة وزيادة القدرات والفاعلية«.

عنها  التهديدات  ودرء  املرافئ  اأم��ن  تقييم  »يحتّل  قائالً:  وي�ضيف 

تدريب على 

»مواجهة 

التهديدات 

البحرية«

»مواجهة التهديدات البحرية« عنوان حلقة تدريبّية تابعها �ضباط من 

القوات البحرية يف اجلي�ش اللبناين واآخرون من خمتلف القوى الأمنية 

املعنية بالقطاع البحري )الأمن الداخلي، الأمن العام ومديرية اجلمارك 

العامة( مع فريق اأمريكي متخ�ّض�ش، يف قاعدة جونية البحرية. 

عناوين  عّدة  على  ورّك��زت   2011/6/24 و   20 بني  احللقة  اأقيَمت 

اأبرزها: الإرهاب والقر�ضنة البحرية، تطبيق القوانني البحرية، تقييم 

اخلطر البحري، ال�ضيطرة على البحار، املخابرات البحرية، اأمن املرافئ 

وغريها.
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اإعداد: ندين البلعة



حماربة  فاعلية  قيا�س  كيفّية  اإل 

بالغة  اأهمية  واالإره����اب،  القر�ضنة 

ما  بلد،  الأي  االأم��ن��ي  ال�ضعيد  على 

ا 
ًّ
م�ضتمر وتعاوًنا  تدريبات  يتطّلب 

بني خمتلف القوى«.

وحتليل  عمل  ور���س  ال��دورة  تخّلل 

القطاع  ت��ع��رت���س  ال��ت��ي  للمخاطر 

حول:  وتدريبات  لبنان  يف  البحري 

احليطة  تدابري  البحرية،  ال��دوري��ات 

والعمل  البحري  االأم��ن  وال��ق��وان��ني، 

اجلمركي،  العمل  تقييم  امل�ضرتك، 

البحث  ال��ب��ح��ري��ة،  ال����روات  ح��م��اي��ة 

واالإنقاذ وتقييم اأداء االأجهزة...

اأدوار خمتلفة

االأمريكي  الفريق  اإل جانب  الدرا�ضية  قام امل�ضاركون يف هذه احللقة 

تفعيل  كيفّية  وبدرا�ضة  اللبناين  البحري  للقطاع  احلايل  الواقع  بتقييم 

البحري،  العنف  ومكافحة  االأمن  يف  املخت�ّضة  االأجهزة  جميع  بني  ال�رساكة 

على  ال�ضوء  وت�ضّلط  االأجهزة  لهذه  دفًعا  لتعطي  َمت  »ُنظِّ الدورة  فهذه 

بني  واالندماج  بالتفاعل  متّيزت  وهي  االإط��ار.  هذا  يف  امل�ضاكل  خمتلف 

االأجهزة امل�ضاركة«، بح�ضب ما يو�ضح العقيد الركن غرّيب.

االأمنية  االأجهزة  باختالف  احللقة  هذه  يف  املكت�ضبة  املعارف  تختلف 

ووظائفها املحّددة يف جمال القطاع البحري.

اجلمارك  دور  يو�ضح  اللبنانية  اجلمارك  يف  البحرية  ال�ضابطة  رئي�س 

املوجودة على املرافئ اللبنانية كافة، من خالل قطاع مكافحة التهريب 

مهامها  �ضمن  من  م�ضّلحة،  قوى  هي  التي  البحرية  وال�ضابطة  البحري 

موؤازرة القوى االأخرى عندما ت�ضتدعي احلاجة.

بدورهم كل من رئي�س مركز اأمن عام مرفاأ �ضور، ومرفاأ طرابل�س ومدير 

تقييم  يف  العام  االأم��ن  دور  اإل  يلفتون  ب��ريوت،  مرفاأ  ا�ضتق�ضاء  �ضعبة 

معظم امل�ضاكل التي تتاأّتى من البحر من خالل جمع املعلومات واإيداعها 

املراجع والوزارات املخت�ّضة.

القوى يف  الداخلي �رسح دور هذه  االأمن  ال�ضمال يف  اآمر مفرزة �ضواطئ 

اإنها تقوم مبوجب مرا�ضيم ا�ضتثنائية،  البحرية، وقال  �ضبط املخالفات 

االأم���الك  يف  ال��ب��ن��اء  عملية  مب��راق��ب��ة 

اخلا�ضة  واالأم����الك  البحرية  العامة 

لتجّنب  ال��ب��ح��ري،  للملك  املتاخمة 

ال��ت��ع��ّدي ع��ل��ى ه���ذه االأم�����الك وف��ق 

القوانني والتعليمات املعنّية.

على  امل�ضاركون  اأجمع  النهاية  يف 

ال��درا���ض��ي��ة يف  احللقة  ه��ذه  اأه��م��ي��ة 

تفعيل تعاون القوى االأمنية املعنّية 

مواجهة  ب��ه��دف  ال��ب��ح��ري،  بالقطاع 

اجلهود  توحيد  يف  البحرية  امل�ضاكل 

بال�ضبل االأن�ضب. 

ُيذكر اأنه اأقيم حفل تخريج ال�سباط الذين تابعوا هذه الدورة يف ا�سرتاحة 

�سباط قاعدة جونية البحرية، واأعقبه حفل غداء يف نادي ال�سباط جونية 

ح�رسه قائد القوات البحرية العميد البحري نزيه بارودي، والرائد االأمريكي 

Mack من مكتب التعاون الدفاعي لدى ال�ضفارة االأمريكية يف بريوت، 
والفريق الأمريكي الذي قام بتنظيم احللقة وال�سباط امل�ساركون فيها 

من خمتلف االأجهزة االأمنية. مت خالل احلفل تبادل الدروع وكلمات ال�ضكر 

من قبل الطرفني اللبناين واالأمريكي.

جون ال�سهادات بعد مناق�سة عامة حول اأبرز النقاط يف هذه 
ّ
ت�سّلم املتخر

احللقة.
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)Trimix( :املزيج الثالثي

�أو  �ل��ت��ق��ن��ي  �ل��غ��ط�����س  ت��ع��ت��م��د  دورة  ه���ي 

Technical diving �لذي تدّرب عليه �رشكتا 
مدير  �ل��ع��امل��ّي��ت��ان.   TDI و�ل����   IANTD �ل���� 

�لتي يتابعها  �لتدريبات  �أّن  لنا  �لدورة يو�ضح 

قفزة  ت�ضّكل  �ل���دورة،  ه��ذه  يف  �ل��ف��وج  عنا�رش 

�إىل  نوعّية على �ضعيد �جلي�س �للبناين، م�ضرًي� 

كانت  �لبحرية  وممار�ضاته  �لفوج  مترينات  �أّن 

�ل�  دورة  وم��ع  م���ًر�،  �أرب��ع��ن  بعمق  حم���دودًة 

و�لفوج  م��ًر�،   80 م�ضتوى  يف  باتت   Trimix
يتطّلع �إىل بلوغ م�ضتوى 100 مر، وهو بانتظار 

مو�فقة �لقيادة على هذه �ملرحلة �ملتقّدمة من 

�لغط�س لينّفذها ويعلن �نتهاء �لدورة.

غ����از�ت هي  ث��اث��ة  م��ن  م��زي��ج   Trimix �ل���� 

�لأوك�ضيجن، �لهيليوم، و�لنيروجن، ويو�ضح 

مدير �لدورة �أّنه حن نخّفف م�ضتوى �لنيروجن 

يف قو�رير �لغاز نخّفف من ن�ضبة �ضكر �لأعماق،  

�إىل  �لأوك�ضيجن  ن�ضبة  تخفيف  ي��وؤّدي  بينما 

نلغي  �أننا  �أي  �لبحري،  �ل�ضغط  ن�ضبة  تخفيف 

بهذه �لطريقة �حتمال ت�ضّمم �لأوك�ضيجن.

�لقدرة  يزيد   Trimix �ل�  مزيج  �أّن  وي�ضيف 

�ضطح  حت��ت  �لبقاء  وم���ّدة  �لأع��م��اق  �ضرب  على 

�لغطا�س  ي��ري��ح  �أخ���رى  بعبارة  �أن���ه  �أي  �مل���اء، 

وي�ضّهل عليه عملية �لغط�س، ولكّنه يف �ملقابل 

يحتوي  �لتي  �لهيليوم  فماّدة  م�ضكلة.  يطرح 

عليها تتطّلب ��ضر�حات عديدة من �لغطا�س، 

عددها  ي��ر�وح  قو�رير  عّدة  حمل  عليه  يحّتم  ما 

�لأربع و�خلم�س، ولي�س قارورًة و�حدة كما  بن 

يف حال �لغط�ضات �لإعتيادية �أو �لغط�ضات على 

�مل�ضتويات �لأقّل من 40 مًر�.

مراحل الدورة

�لغط�س  �ل��دورة  من  �لأوىل  �ملرحلة  تت�ضّمن 

ه��و�ء  ه��و  �ل��ذي   Nitrox �لنيروك�س  مبزيج 

ت���ر�وح  بن�ضبة  �لأوك�����ض��ي��ج��ن  مب���ادة  م��ق��ّوى 

ب��ن32%  و36%، وذلك خاًفا ملا هو معتمد 

ن�ضبة  حيث  �لع��ت��ي��ادّي��ة  �لغط�س  عملياّت  يف 

�لأوك�ضيجن ل تتعّدى %21.

�لنيروك�س  �ضّقن:  �إىل  �ملرحلة  هذه  ُتق�ضم 

و�لنيروك�س   )Basic Nitrox( �لأ���ض��ا���س 

ويف   .)Advanced Nitrox( �مل��ت��ق��ّدم 

من  �لإن��ت��ق��ال  يف  �ل���ت���دّرج  ف����اإّن  �لتفا�ضيل، 

�لأ�ضا�س �إىل �ملتقّدم يتمّثل يف كيفّية �لإنتقال 

�إىل  و�ح��دة  غ��از  ق���ارورة  حمل  من  �لتدريب  يف 

متّكن  حن  �إىل  و�أرب��ع  ث��اث  ثم  وم��ن  �ثنتن، 

يف  قو�رير  خم�س  حمل  من  �ملتدّرب  �لغّطا�س 

�لوقت عينه. 

�لغّطا�ضن  تدريب  يتّم  �لثانية  �ملرحلة  يف 

�إذ  �لبحر،  مياه  قاع  �لإ�ضر�حات يف  تنفيذ  على 

�إّن �جل�ضم عند �لغط�س على م�ضتويات مرتفعة 

ينّفذ  مل  و�إذ�   ،Azote �لأزوت  مب��ادة  يت�ضّبع 

هذه  ج�ضمه  ي��خ��ّزن   ، �لإ���ض��ر�ح��ات  �لغطا�س 

�لغطا�س يف  ن 
ّ
يتمر لذلك  بها.  ويت�ضّمم  �ملادة 

متتالية  ��ضر�حات  تنفيذ  على  �ملرحلة  هذه 

غ ج�ضمه من هذه �ملادة �خلطرية.
ّ
ومتعّددة ليفر

�ملرحلة �لثالثة  هي مرحلة �ملدى �ملتقّدم، �أو 

�مل�ضتوى �لذي يفوق 60 مًر� لي�ضل �إىل  66 

�إىل م�ضتوى  مًر�، ومن ثم �إىل 80 مًر� و�ضولً 

�إىل  �ل���دورة  مدير  �مل��ق��ّدم  وي�ضري  م��ر.   100

د�ئم  ب�ضكٍل  �لتدريبات  يتابع  �لفوج  قائد  �أّن 

من  ف�ضيًئا  �ضيًئا  �ملتدّربن  �نتقال  مو�كًبا 

مرحلة �خلربة �إىل مرحلة �لإحر�ف، منّوًها بجهود 

�ملدّرب �ملدين مي�ضال حد�د يف هذ� �ملجال.
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مة
مسستويات متقد

متوز

�إعد�د: ليال �صقر

يخ�صع فوج مغاوير البحر يف اجلي�ش 

اللبناين لدورات تدريبّية عديدة، 

فبالإ�صافة اإىل تدريباته الروتينّية، 

يتابع ع�صكرّيون دورة اأخرى يف التعامل 

مع الزوارق البحرّية ومكافحة القر�صنة، 

ودورة تعرف املزيج الثالثي اأو الـ 

.Trimix
قائد فوج مغاوير البحر العقيد الركن 

عبد الكرمي ها�صم الذي اأّكد اأهّمّية هذه 

الدورات يف رفع كفاءة املغوار البحري 

وتعزيز قدراته، اأ�صار اإىل اأّن عنا�رص 

الفوج هم من اأكرث العنا�رص تدريباً 

على �صعيد اجلي�ش ورمبا على ال�صعيد 

العاملي.

تدريبات 

مكّثفة ت�ضقل 

قدر�تهم

مغاوير البحر يف امل�صتويات 

املتقّدمة حتّمالً و�صرًبا لالأعماق
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م�صتويات متقّدمة

من  يتاألف  �لغط�س  فريق  �أّن  �مل��دّرب  ي�رشح 

ثمانية غطا�ضن ي�ضتطيعون �لو�ضول �إىل عمق 

120 �أو حتى 130 مًر�.

دقًة  وتتطّلب  جًد�  خطرية  �ل��دورة  �أّن  ويوؤّكد 

�لعمق  م�ضتويات  �إىل   �
ً
نظر وم��ه��ارًة،  وحرفيًة 

�لغطا�ض�ون  معه��ا  يتعام�ل  �لتي  �ملتقّدمة 

�ل��ك��ب��رية �مل��ط��ل��وب منهم  �ل��ع��ت��اد  وك��ّم��ّي��ة 

��ضتخد�مها.

�أّن  على  �خل�ضو�س،  هذ�  �مل��دّرب يف  وي�ضّدد 

�أف�ضل  �لذين مّت �ختيارهم هم من  �لغطا�ضن 

خطورة  متاًما  مدركون  و�أنهم  �لفوج  غّطا�ضي 

�لتدريب، كما �أّنهم يتقنون �لتعامل بحرفية مع 

�لعتاد �إذ �إنهم يتابعون درو�ًضا يف فيزيولوجية 

�إىل  ب��الإ���ض��اف��ة  وت���د�ب���ريه،  وخططه  �لغط�س 

بادئ  عليها  نو� 
ّ
متر �لغط�س  فيزياء  يف  درو�س 

ثم  �لفوج،  قيادة  يف  �ل�ضباحة  �أحو��س  يف  �لأمر 

على  ث��م  وم��ن  متو�ّضطة  �أع��م��اق  على  نّفذوها 

�أعماق متقّدمة يف �لبحر. 

يتابعها  �لتي  �لتدريبات  �ضمن  �أّنه  ذكر  كما 

�ل��غ��از�ت لتنفيذ  �ل��غ��ط��ا���ض��ون، ت��دري��ب م��زج 

معّمقة،  در����ض��ًة  تتطّلب  و�ل��ت��ي   Trimix �ل��� 

وعمليات ح�ضاب خا�ضة. 

فريق الغطا�صني

من  غّطا�ضن  ثمانية  م��ن  �لفري�ق  يتاأل��ف 

�كت�ضابهم مهار�ت جديدة  �أّكدو�  �لفوج، هوؤلء 

�لغط�س،  يف  �لأع��م��اق  �ضرب  يف  عالية  وخ���ربًة 

ثقتهم  ز�دت  �ل���دورة  ه��ذه  �أّن  على  و���ض��ّددو� 

�لتي  �خل����رب�ت  �أّن  �ع���ت���ربو�  ك��م��ا  ب��ال��ن��ف�����س، 

بنتائج  تاأتي  �ضوف  �ل���دورة  خ��ال  �كت�ضبوها 

ممتازة على �ضعيد �لفوج وبالتايل على �ضعيد 

�جلي�س بوجٍه عام.

يف عّز ال�صتاء

�ن���ط���ل���ق���ت �ل�������دورة 

�ل��ث��اين  ك��ان��ون   31 يف 

ف�ضل  ذروة  يف  �أي 

و�جه  وبالّتايل  �ل�ضتاء، 

و�ملتدّربون  �ملدّربون 

��و�ء ظ��روًف��ا  ع��ل��ى �ل�����ضّ

م��وؤ�ت��ي��ة.  غ��ري  طبيعّيًة 

�لروؤية  كانت  فاأحياًنا 

من  كثرٍي  يف  عاتًيا  ك��ان  �لبحر  وم��وج  �ضبابّية 

متنع  مل  �لطبيعّية  �ل�ضعوبات  لكن  �لأوق���ات، 

فريق �لعمل من �لتاأقلم ليكون د�ئم �جلهوزية 

ق�ضاوًة  و�أكرثها  �حل��الت  خمتلف  يف  للتدريب 

كما يو�ضح مدير �لدورة.

بانتظار  �لبحر  مغاوير  ف��وج  �أّن  �إىل  �إ���ض��ارًة 

خا�ضة  جلنًة  ت�ضكيله  على  �ل��ق��ي��ادة  مو�فقة 

بالغط�س  �خلا�ضة  �لتعليمات  و�ضع  مهمتها 

�لتقني مع ما يت�ضّمنه ذلك من حتديد لرب�مج 

بها،  �ملتعّلقة  و�لتعليمات  ومناهجها  �لدور�ت 

ما ي�ضع جمال �لغط�س يف �جلي�س �للبناين على 

�لطريق �لقومي يف مو�كبة �لتطور�ت �لتقنية.

التعامل مع الزوارق البحرية ومكافحة 

القر�صنة

مغاوير  فوج  عنا�رش  يتابع   Trimix دورة  �إىل 

�لأم��ريك��ي  �ل��ف��ري��ق  م��ع  تدريبّية  دورة  �لبحر 

وتقنيات عديدة  بر�مج  ت�ضمل   ،Navy Seals
�ل���زو�رق  م��ع  �لتعامل  مو�ضوَعي  على  ت��رّك��ز 

�لبحرية )ريب( ومكافحة �لقر�ضنة. 

خم�ضة  هي  مّدتها  �أن  �ل��دورة  مدير  ويو�ضح 

كيفّية  على  �ملتو��ضل  �لتدريب  من  �أ�ضابيع 

تنفيذ  يف  )ري��ب(  �لبحرية  �ل���زو�رق  ��ضتعمال 

يف  �لتفتي�س  ومهمات  �لع�ضكرية،  �ملهمات 

حالت �ل�ضلم كما يف حالت �لإقتتال.

�  من خمتلف 
ً
عديد �مل�ضاركن هو 40 عن�رش

�لتدريب  ف��ري��ق  ع��دي��د  ي�ضل  بينما  ت��ب، 
ّ
�ل��ر

�لأمريكي �إىل �ضبعة.

ف اإىل »ريب« وامل�صالك 
ّ
التعر

والجتاهات

تعريف  يتّم  �ل���دورة  م��ن  �لأوىل  �ملرحلة  يف 

»ريب« من  �لبحري  �ل��زورق  على  �لفوج  عنا�رش 

ك��ه(، 
ّ
�ل���زورق وحم��ر �ل��د�خ��ل و�خل���ارج )هيكل 

�لعنا�رش  تعريف  �ملرحلة  ه��ذه  خ��ال  يتّم  كما 

وح�ضن  عمله  )طريقة  �ل��زورق  ميكانيكّية  على 

�ضيانة  �لعنا�رش  على  يرّتب  كما  ��ضتخد�مه(، 

ة، بالإ�ضافة �إىل 
ّ
�لزورق وتعّهده ب�ضورة م�ضتمر

كه قبل �نطاقه وبعده.
ّ
�لك�ضف عليه وعلى حمر

�مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة ت��ع��ت��رب م��رح��ل��ة ت��وج��ي��ه 

يف  خ��ا���ض��ًة  ��ا  درو���ضً يتلّقون  �إذ  �مل��ت��دّرب��ن. 

�خلريطة  ��ضتعمال  كيفّية  بن  ت��ر�وح  �ملاحة 

 GPS �ل�  �أجهزة  ��ضتخد�م  وطريقة  و�لبو�ضلة، 

كما  �لإت�ضال،  �أجهزة  �إىل  بالإ�ضافة  و�ل���ر�د�ر 

يعطي �لفريق �لأمريكي يف هذه �ملرحلة درو�ًضا 

تتعّلق بالإجتاهات و�ل�رشعات �ملختلفة، و�أخرى 

حول �مل�ضالك و�مل�ضافات �ملتبقية.

كيفية  �ملتدّربون  يتعّلم  �لثالثة  �ملرحلة  يف 

فون 
ّ
قيادة �لزورق و�ضبل �لتحّكم به. كما يتعر

�إىل �لأ�ضلحة �ملوجودة على متنه بالإ�ضافة �إىل 

على  يتدّربون  ثم  وم��ن  ��ضتخد�مها،  طريقة 

�لت�ضكيات �لقتالية وطرق �لإنتقال.

�ملرحلة �لر�بعة مرحلة مكافحة �لقر�ضنة، يتّم 

بالزورق  �لإقر�ب  طريقة  على  �لتدّرب  خالها 

ودهم زورق �أو مركب معاٍد وتفتي�ضه وتوقيف 

�لعنا�رش �ملعادين.

مترين  يتّم  و�لأخ����رية  �خلام�ضة  �ملرحلة  يف 

وعلى  جهة،  من  �لإب��ر�ر  �ضبل  على  �ملتدّربن 

�ل��زورق »ريب«  حتميل زورق »زودي��اك« على 

من جهة ثانية.

الثقة واخلربة

يوؤّكد مدير �لدورة �أّن �لتدريب يتمّيز باجلدّية 

و�مل�ضوؤولية، وهو يعّزز ثقة �لعنا�رش �ملتدّربن 

يف  �ل��ف��وج  جن��اح  �إىل  ي���وؤّدي  م��ا  وجهوزيتهم، 

��ا  �أيًّ �إليه  توكل  �لتي  �ملهمات  خمتلف  تنفيذ 

بخا�ضة  و�ضعوبتها،  خطورتها  درج��ة  كانت 

ع�ضكرّية  �ملتدّربن خرب�ت  زّودت  �لدورة  و�أّن 

جديدة و�أي�ًضا م�ضوؤوليات كبرية يف حتّمل �أعباء 

�ملهمات �لطارئة باحر�ف.

�لدورتن  �إىل  بالإ�ضافة  �أّنه  �إىل  ي�ضار  ختاًما 

�لفوج  عنا�رش  يتابع  ذك��ره��م��ا،  �ضبق  �ّللتن 

د�ئم  �لبحري  �ملغو�ر  ليكون  يومّية  تدريباٍت 

على  �إليه  �ملوكلة  �ملهمات  لتنفيذ  �جلهوزية 

�ختاف �أنو�عها. 

مغاوير البحر يف امل�صتويات 

املتقّدمة حتّمالً و�صرًبا لالأعماق





لأن �سهادتهم �ساطعة 

يف كل زمان ومكان

البحر يحت�ضن

ذكرى مغاويره

يف ث��ك��ن��ة م��ي��اد ال����ن����ّداف - 

قائد  مم��ث��ل  وب��ح�����ض��ور  عم�ضيت، 

فوج  ق��ائ��د  قهوجي  ج��ان  ال��ع��م��اد  اجلي�ش 

مغاوير البحر العقيد الركن عبد الكرمي ها�ضم، ومدير 

العمليات العميد الركن مارون احلتي، ورئي�ش 

الركن  العميد  الع�ضكرية  الغرفة 

ورئي�ش  ���رمي،  ج��ورج 

يف  العمليات  فرع 

الركن  العميد  املخابرات  مديرية 

من  وع��دد  اب��راه��ي��م،  اأنطونيو�ش 

حفل  جرى  الفوج،  �شهداء  واأه��ايل  ال�شباط 

الفوج  لع�ضكرّيي  ودروع  و�ضارات  �ضهادات  ت�ضليم 

وذوي �ضهدائه وبع�ش املدنيني، وذلك مبنا�ضبة 

�ضهيد  لكل  ن�ضب تذكاري  اإقامة 

حتت �ضطح املاء.

وفاًء ل�ضهداء الفوج

بالن�سيد  الإحتفال  افتتح 

الوطني اللبناين، ثم األقى العقيد الركن ها�سم 

كلمة جاء فيها:

اأرحب بكم فرًدا فرًدا،  اأن  »ا�سمحوا يل بداية 

العماد  اجلي�ش  قائد  حتية  اإليكم  اأن��ق��ل  واأن 

يف  بيننا  ح�سوركم  على  و�سكره  قهوجي،  جان 

التعبري  خالله  من  اأردن��ا  ال��ذي  الإحتفال،  ه��ذا 

ولعائالتهم  الأب��رار،  ل�سهدائه  الفوج  وفاء  عن 

الآلم واجلراح، وكان  التي كابدت ال�سرب على 

اأردنا  كما  الت�سحية،  من  الوافر  الن�سيب  لها 

التعبري عن تقديرنا ل�سباط الفوج وع�سكرييه، 

اأكانوا يف اخلدمة الفعلية اأم يف التقاعد، والذين 

بف�سل �سواعدهم املفتولة وعزائمهم ال�سلبة، 

ارتفعت دعائم الفوج، وا�ستطاع حتقيق الإجناز 

لبنان،  مبحبة  ال��زاخ��رة  م�سريته  يف  الآخ���ر  تلو 

واإرادة الت�سحية بالغايل والنفي�ش يف �سبيله.

اأيها الأخوة الأعزاء

ما  اأنبل  هي  الوطن  �سبيل  يف  ال�سهادة  اإن 

العطاء  دروب  على  امل���رء  يقدمه  اأن  ميكن 

الأبرار،  �سهدائنا  ح�رضة  يف  لنا  فاأّنى  الإن�ساين، 

اخلالدة،  وماآثرهم  احلميدة  خ�سالهم  نعدد  اأن 

وهم النخبة من الرجال 

الذين  ال�سجعان،  الأوف��ي��اء 

بفعل  الإمي��ان  فاأقرنوا  والق�سم،  بالعهد  وا 
ّ
ب��ر

زكًيا  دًم��ا  ال�سم�ش،  كنور  ال�ساطع  ال�سهادة 

ويوؤكد  الباطل،  ويجرف  للحق  ينت�رض  ا، 
ً
ط��اه��ر

موطن  هو  لبنان  وطننا  اأن  وال��داين  للقا�سي 

العزة والكرامة والعنفوان، وهو كطائر الفينيق 

امل��وت  على  الع�سي  ال��رم��اد،  م��ن  املنتف�ش 

والفناء.

اأيها احلفل الكرمي

لل�سهداء  ال��وف��اء  ب��اأن  الرا�سخة  قناعتنا  مع 
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يكون قبل كل �سيء بالتزام مبادئهم وقيمهم 

ب��ادرن��ا يف خطوة  اإجن��ازات��ه��م،  على  واحل��ف��اظ 

�سهيد  لكل  تذكاري  ن�سب  اإقامة  اإىل  رمزية 

حتت �سطح املاء، وهي خطوة حتمل يف دللتها 

امل�ستعد  البحر،  مغوار  خ�سو�سية  ومعانيها، 

ومكان،  زم��اٍن  كل  يف  الواجب  نداء  لتلبية  اأب��ًدا 

عظمة  على  الأجيال  اأمام  �ساهد  مبنزلة  وتكون 

يف  البطولية  وم��اآث��ره��م  ال�����س��ه��داء  ت�سحيات 

والعابثني  والإرهاب  الإ�رضائيلي  العدو  مواجهة 

باأمن الوطن واملواطن.

املوؤ�س�سة  تبقى  اأن  الأخ��وة  اأيها  لكم  عهدنا 

الع�سكرية عائلتكم الكربى ومالذكم الدائم يف 

كل ما ت�سبون اإليه، وعهدنا لل�سهداء اأن من�سي 

على خطاهم، واأن تبقى ذكراهم العطرة حية يف 

على  بها  ن�ستنري  و�سعلة  والنفو�ش،  ال�سمائر 

درب ال�رضف والت�سحية والوفاء«.

�ضوق وحنني

وال���دروع  ال�����س��ه��ادات  ت�سليم  مّت  ذل��ك  بعد 

لأهايل  ثم  الفوج،  توّلوا قيادة  الذين  لل�سّباط 

مع  �ساهموا  الذين  للمدنيني  وبعدها  ال�سهداء 

قّدمت  وختاًما  البارد.  نهر  معارك  يف  اجلي�ش 

اخلدمة  يف  للع�سكريني  وال�سارات  ال�سهادات 

يف  خدموا  متقاعدين  واأف��راد  ولرتباء  الفعلية 

وثائقي  فيلم  عر�ش  مّت  ثم  من  �سابًقا.  الفوج 

متريناتهم  اأثناء  يف  الفوج  �سهداء  خالله  ظهر 

�سابق،  وقت  يف  �ُسوِّرت  قة 
ّ
متفر لقطات  ويف 
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الأه��ايل.  لدى  واحلنني  ال�سوق  م�ساعر  اأث��ار  ما 

مراحل حت�سري  م�ساهد عن  الفيلم  ت�سّمن  كما 

�سمن  وو�سعها  و�سنعها  احلجرية  اللوحات 

الن�سب التذكاري لل�سهداء حتت املاء.

على  اجلميع  وق��ف  ال��وث��ائ��ق��ي  الفيلم  بعد 

زوارق حتمل على متنها  اأبحرت  ال�ساطئ حيث 

الركن  العقيد  مع  ال�سهداء  ال�سباط  زوج��ات 

وو�سعت  والرتباء،  ال�سباط  من  وع��دد  ها�سم 

اأكاليل من الزهر على �سفحة املاء فوق الن�سب 

التذكاري.

حيث  الفوج  مق�سف  اإىل  بعدها  اجلميع  عاد 

اختتم احلفل بكوكتيل �رضب خالله اجلميع نخب 

ال�سهداء الأبطال، واجلي�ش والوطن.

الن�ضب التذكاري

ا�ستغرق العمل يف الن�سب التذكاري حتت املاء حواىل 6 اأ�سهر؛ يف 

البداية مّت تخطيط اأمنوذج الأرزة ور�سمه ثم و�سع حتت املاء. بعدها 

اأنزل عنا�رض الفوج الن�سب احلجرية واحًدا واحًدا بعد اأن حفروا عليها 

حموها،  من  البحر  مياه  متنع  مقاومة  مادة  و�سع  مع  ال�سهداء  اأ�سماء 

بح�سب  الأمن��وذج  و�سمن  امل��اء  حتت  املحددة  اأماكنها  يف  وثبتوها 

رتب ال�سهداء. وو�سعت على قمة الأرزة لوحة بتاريخ اإقامة الن�سب 

وبرعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي.
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وقائع االحتفال

ب��ع��د و���ص��ول علم 

اجل��ي�����ش وت��ك��رمي��ه، 

و�������ص������ل رئ���ي�������ش 

االح���ت���ف���ال، ف��ع��زف 

ال��ن�����ص��ي��د ال��وط��ن��ي 

ال��ل��ب��ن��اين، وم���ن ثم 

معزوفة املوتى، ف�رصخة لنتذّكر �صهداءنا. »لن 

نن�صاهم اأبًدا«، رّدد املتخرجون ثالًثا ثم اأن�صدوا 

احلفل  م��ق��ّدم  اأع��ل��ن  بعدها  امل��غ��اوي��ر.  ن�صيد 

الرائد غ�صان كالّ�ش ق�صم اليمني. فتقّدم طليع 

الدورة املالزم االأول عبا�ش الديراين من الفوج 

املجوقل واأق�صم عالًيا: »اأنا مغوار يف كل مكان 

بواجبي  اأق��وم  اأن  العظيم  باهلل  اأق�صم  وزم��ان، 

كامالً، دفاًعا عن علم بالدي وذوًدا عن وطني 

جون »واهلل العظيم«.
ّ
لبنان«. ورّدد املتخر

املغوار  الرائد  دورة  ا�صم  لدورتنا  »اخرتنا 

ال��دورة،  طليع  يعلن  جرجي«،  ب�صام  ال�صهيد 

وياأتي الرّد:

»فلتكن ت�صمية دورتكم دورة الرائد املغوار 

ال�صهيد ب�صام جرجي«.

ثالثة �ضباط  ال�ضهادات...  جون 
ّ
املتخر ت�ضّلم 

و150 ع�صكرًيا بني رتباء واأفراد اجتازوا هذه 

منهم  كل  ت�صّلم  ال�صهادة  ومع  بنجاح.  ال��دورة 

ن�صيد املغاوير على بطاقة حتمل �صعار الدورة 

ت�صّلمت  الذي  جرجي  ال�صهيد  الرائد  و�صورة 

عائلته درع الدورة. 

كلمة قائد اجلي�ش

قائد  كلمة  األ��ق��ى  �صا�صني  ال��رك��ن  العقيد 

جني بالقول:
ّ
اجلي�ش متوجًها اإىل املتخر

اأيها الع�سكريون

تتخرجون اليوم مبلء الثقة والعنفوان، بعد 

لتن�صموا  بنجاح ممّيز دورة مغوار،  اأنهيتم  اأن 

يف القريب العاجل اإىل رجال النخبة يف اجلي�ش 

اللبناين. لقد متّكنتم بف�صل اإرادتكم ال�صلبة 

وعزائمكم املتينة من حتّمل م�ضّقات التدريب 

ج 
ّ
التخر هذا  من  فاجعلوا  املختلفة،  واأعبائه 

العزيز على قلب كل واحد منكم، جواز عبور اإىل 

قامات  تنت�ضب  حيث  والبطولة،  الفداء  عامل 

املغاوير وت�صمخ رايتهم ا�صتعداًدا لتلبية نداء 

الواجب.

اأيها املتخرجون

جي�ضنا  يف  اخلا�ضة  الوحدات  متّتعت  لطاملا 

تنظيمها  م�صتوى  من  انطالًقا  رفيعة،  مبكانة 

الدائم  وا�صتعدادها  وتدريبها،  وجتهيزها 

الوطن،  على  خطورة  االأك��ر  االأع��داء  ملواجهة 

اأ�صلحة  االإ�رصائيلي الذي ميتلك  العدو  ال �صيما 

دورات
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جواز عبور

اإىل عامل

الفداء والبطولة

»دورة الرائد املغوار ال�سهيد ب�سام 

جرجي« هو ا�سم دورة تن�سئة مغوار 

جت يوم 2011/6/8 
ّ
الـ45 التي تخر

يف قيادة مدر�سة القوات اخلا�سة 

- حامات، بعد فرتة من 

التدريبات القا�سية. 

تراأ�ش حفل التخريج 

العقيد الركن اليا�ش 

�سا�سني قائد املدر�سة 

ممثالً العماد قائد اجلي�ش، 

وح�رض �ضباط من القيادة 

وقادة القطع التي تابع 

عنا�رض منها الدورة، 

و�ضباط دورة املغاوير 

التا�سعة )1985( اأ�سدقاء 

ال�ضهيد، و�ضباط من 

املدر�سة ومن قاعدة 

حامات اجلوية. كما ح�رض 

رئي�ش بلدية حامات، اأهل 

ال�سهيد جرجي، اأهايل 

الع�سكريني 

جني 
ّ
املتخر

ومدعوون.

اإعداد: ندين البلعة
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الذي  واالإره��اب  متطورة،  وتكنولوجيا  حديثة 

واأ�صكاالً  اأ�صاليب  االإجرامي  عمله  يف  ي�صتخدم 

غري تقليدّية.

التخ�ص�صي  ال���ت���دري���ب  ي�����ص��ّك��ل  ه��ن��ا  م���ن 

ال���دورة،  واالإح����رتايف، ال��ذي خ�صعتم ل��ه خ��الل 

العامل االأ�صا�ش يف حتديد الكفاءة القتالية لهذه 

الوحدات، اإن كان من خالل ممار�ضة فنون القتال 

خمتلف  ا�صتخدام  خالل  من  اأم  عالية،  مبهارة 

والتقنيات  والأ�ضلحة  الأع��ت��دة 

بالطريقة  املتوافرة، 

ت���وؤّدي  ال��ت��ي  املثلى 

اأف�صل  حتقيق  اإىل 

اإن���ت���اج���ي���ة مم��ك��ن��ة. 

ف��ح��اف��ظ��وا ع��ل��ى ما 

اك���ت�������ص���ب���ت���م���وه م��ن 

م����ع����ارف، و���ض��ع��وا 

ط��اق��ات��ك��م اجل��دي��دة 

يف خ��دم��ة وح��دات��ك��م، 

تعزيز  يف  لت�صهموا 

ق���درات���ه���ا وت��ف��ع��ي��ل 

خمتلف  على  اأدائ��ه��ا 

ال�صعد.

اأيــهــا املــغــاويــر 

ال�سجعان

دورة  هي  دورت��ك��م 

ال�����رائ�����د ال�����ص��ه��ي��د 

فنعم  ج��رج��ي،  ب�صام 

التي  الت�صمية،  ه��ذه 

���ص��ت��ذك��رك��م دائ���ًم���ا 

مباآثر ال�صهيد الكبري، 

م���ارًدا  تعملق  ال���ذي 

ال���دف���اع  م���ع���ارك  يف 

ع���ن ل��ب��ن��ان احل��ري��ة 

وال�صيادة.  والكرامة 

وفاءكم  اأن  واعلموا 

يكون  لل�صهيد 

بالتزام القيم واملبادئ التي ق�صى من اأجلها، 

ويف مقدمها الوالء املطلق للموؤ�ص�صة، واالإميان 

الغايل  لبذل  واال�صتعداد  بالوطن،  الرا�صخ 

والنفي�ش يف �صبيله.

قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�ش  قائد  با�صم 

اليوم  ه��ذا  يف  ج�كم 
ّ
تخر مبنا�صب�ة  اأهنئكم 

امل���رصق الواعد، متمنًيا لك�م املزيد من الرفعة 

والتقدم.
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درأسسات وأأبحاث

متوز

منظمة  الأوروب������ي  الإحت�����اد 

فدرالياً  اإحت��ادًا  ولي�س  دولية 

امل��ت��ح��دة. فهو  ك��ال��ولي��ات 

املتحدة  الأمم  منظمة  ي�شبه 

بنظام  يتميز  كونه  الأمريكية، 

ن��وع��ه يف  م��ن  ف��ري��د  �شيا�شي 

اقت�شادية  �شوق  ل��ه  ال��ع��امل، 

واح����دة )ال�����ش��وق الأوروب���ي���ة 

امل�����ش��رك��ة( وع��م��ل��ة م��وح��دة 

مبقدار  يتمتع  وهو  )اليورو(. 

من ال�شلطات وال�شالحيات التي 

منحتها دوله ملوؤ�ش�شات الحتاد 

امل�شركة، لكن هذه الدول مل 

ت�شل يف ذلك اإىل حد تخليها 

عن �شيادتها مل�شلحة الإحتاد، 

بل تنازلت عن بع�س م�شاحلها 

ب���ه���دف حت��ق��ي��ق امل�����ش��ال��ح 

امل�شركة يف اإحتاد يوفر لها 

القوة والتاأثري يف العامل.

يف التاريخ

وحماوالت  جتارب  القدم  منذ  اأوروب��ا  خا�ضت 

تكررت  وق��د  وح��دت��ه��ا،  حتقيق  ب��ه��دف  �ضتى 

االأوروبية منذ  القارة  تاريخ  هذه املحاوالت يف 

التي كانت تنت�رش حول  الرومانية  االإمرباطورية 

باإمرباطورية  م��روراً  املتو�ضط،  االأبي�ض  البحر 

����ض���ارمل���ان، ث���م االإم���رباط���وري���ة ال��روم��ان��ي��ة 

اإدارتها م�ضاحات  املقد�ضة، التي وحدت حتت 

لتوحيد  امل��ح��اوالت  تتابعت  وق��د  �ضا�ضعة. 

اأوروبا يف ما بعد، لكنها مل تتعدَّ الطابع ال�ضكلي 

اأو  واالإخ�ضاع  بالقهر  ات�ضم  والذي  واملرحلي، 

ال�ضيطرة بالقوة. فحتى املحاولة التي قام بها 

نابوليون بونابرت يف القرن التا�ضع ع�رش، وتلك 

الع�رشين  القرن  اأربعينيات  يف  ح�ضلت  التي 

اإال  اال�ضتمرار  من  تتمكنا  مل  هتلر،  ي��دي  على 

لفرتات ق�ضرية وانتقالية، وذلك ب�ضبب تباين 

والقوميات  واالإرادات،  والثقافات،  اللغات 

ال�ضلمي  التوحيد  اأفكار  اأوىل  ولعل  االأوروبية. 

الع�ضوية كان  التعاون وامل�ضاواة يف  من خالل 

فيكتور  الفرن�ضي  واالأدي��ب  املفكر  قدمها  قد 

هيجو العام 1851، من دون اأن حتظى بفر�ضة 

احلربني  ك��وارث  بعد  ولكن  التطبيق.  يف  جادة 

احلاجة  ازدادت  والثانية،  االأوىل  العامليتني 

با�ضم  بعد  ما  يف  عرف  ما  لتاأ�ضي�ض  وال�رشورة 

اإعادة  الرغبة يف  انطالًقا من  االأوروب��ي،  االإحتاد 

اأجل  وم��ن  احل��روب،  دمرتها  التي  اأوروب���ا  بناء 

الق�ضاء على احتمال وقوع حرب �ضاملة اأخرى.

والشش�ششروط  م��ار���ض��ال )1947(   ك��ان مل�����رشوع 

خلق  يف  االأك��رب  الف�ضل  للم�ضاعدة،  االأمريكية 

�����رشورة ال��ت��ع��اون االإق��ت�����ض��ادي ب��ني ال���دول 

اإىل  بعد  ما  الواقع يف  هذا  اأدى  وقد  االأوروبية، 

وال�ضلب  للفحم  االأوروب��ي��ة  اجلماعة  ت�ضكيل 

العام 1951 )م�روع �شومان ( على اأيادي كل 

من فرن�شا واأملانيا )الغربية(،  واإيطاليا ودول 

وهولندا  )بلجيكا   )BENELUX( بينيلوك�ض 
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اإعداد: د. اأحمد عّلو

          عميد متقاعد

االإحتاد االأوروبي

قوة الإقت�شاد ل ترجمها ال�شيا�شة



جمركية  وحشششدة  اأول  وهشششي  ولششوكشش�شششششمششبششورغ(. 

عرفت  يف االأ�ضا�ض با�ضم اجلماعة االقت�ضادية 

 European Economic( االأوروب����ي����ة 

»الشش�شششششوق  بشششش  وتشششعشششرف   ،)Community
روما  اتفاقية  يف  تطورت  والتي  امل�ضرتكة«، 

العام 1957، وطبقت يف اول كانون الثاين من 

العام 1958. وهذا التغيري الالحق باملوؤ�ض�ضة 

يف  االأول  احل��ج��ر  ل  �ضكَّ امل�ضرتكة  االأوروب���ي���ة 

االإحتاد  االأوروبي. وبذلك تطور  االإحتاد  مدماك 

�رشاكة  اإىل  تبادل جتاري  موؤ�ض�ضة  من  االأوروبي 

اقت�ضادية و�ضيا�ضية.

ويف ال�شابع من �شباط العام 1993 مت توقيع 

متت  وقد  هولندا،  يف  »ما�ضرتيخت«  معاهدة 

االأوروبية  الهيئات  املوافقة على جتميع  فيها 

املختلفة  �ضمن اإطار واحد هو االحتاد االأوروبي 

الإ�شم  اأ�شبح  والذي   )European Union(

الر�ضمي للمجموعة.

الدول الأع�شاء

ب�ضت  العام 1951  االأوروب����ي   االحت��اد  ب��داأ 

وبلجيكا  واأمل��ان��ي��ا  فرن�ضا  ه��ي  �ضة  موؤ�ضِّ دول 

نواة  لت  �شكَّ واإيطاليا،  وهولندا  ولوك�شمبورغ 

هذا االإحتاد.

كل  بها  التحقت   1973 ال��ع��ام  مطلع  ويف 

والدامنارك،  )بريطانيا(  املتحدة  اململكة  من 

 ،)1981( ال��ي��ون��ان  حلقتها  ث��م  واإي���رل���ن���دا، 

)1986(،  فال�شويد  وال��ربت��غ��ال  واإ�ضبانيا 

اإتفاقية  ووقعت   ،)1995( والنم�ضا  وفنلندا 

يف  قرية  ا�شم   -  )Schengen( »�ضنغن« 

هذه  ملواطني  �شمحت  التي   - اللوك�شمبورغ 

للعمل  بينها  م��ا  يف  االإن��ت��ق��ال  بحرية  ال���دول 

املوافقة  اإىل  احلاجة  بدون  وغريها  والدرا�ضة 

امل�شبقة على ال�شفر)فيزا(.

كذلك فقد عقد العام 1995 )ت�رين الثاين( 

االحتاد  ال�رشاكة بني  اأكد  الذي  لي�ضبونة  موؤمتر 

االوروب��ي ودول حو�ض املتو�ضط  )12 دولة( 

االحت��اد  بني  ما  ال�رشاكة  اإط��ار  و�ضع  مت  حيث 

وهذه الدول كمجموعة اقت�ضادية تتكامل معه 

واجتماعية،  اقت�ضادية،  مكت�ضبات  لتحقيق 

و�ضيا�ضية.

ام��ت��د االحت���اد  ال��ع��ام 2004،  م��ن  واب���ت���داًء 

انهيار  ال�رشقية بعد  اأوروب��ا  االأوروب��ي نحو دول 

عندما   ،1991 ال��ع��ام  ال�ضوفياتي  االحت����اد 

وبولندا  اأ�ضتونيا  ه��ي:  جديدة  دول  ان�ضمت 

و�ضلوفينيا  و�ضلوفاكيا  الت�ضيك  وجمهورية 

اىل  ان�ضمت  كما  واملجر،  وليتوانيا  التفيا  و 

االحتاد كل من قرب�ض ومالطا يف ال�ضنة نف�ضها.

رومانيا  من  كل  اإليه   ان�ضمت   2007 العام 

االأوروبي  االحتاد  اأع�ضاء  وبلغاريا لي�ضبح عدد 

27 دولة، وهو عددها احلايل. 

املقر الر�شمي لالإحتاد ورئا�شته 

وموؤ�ش�شاته

يتخذ االحتاد االأوروبي من العا�ضمة البلجيكية 

بروك�ضل مقراً دائماً الأمانته العامة واملفو�ضية 

الفرن�شية  �شرتا�شبورغ  مدينة  ومن  الأوروبية، 

مقرا لربملانه االأوروبي.

الرئا�ضة  لنظام  االأوروب����ي  االحت���اد  يخ�ضع 

على  االأع�ضاء  ال��دول  تتعاقب  حيث  ال��دوري��ة 

رئا�ضته ملدة �ضتة اأ�ضهر.

موؤ�ض�ضات  االأوروب��ي خم�ض  االحتاد  اأن�ضاأ  وقد 

اأ�ضا�ضية لت�ضيري اأعماله، وهي:

 European( االأوروب��������ي  ال����ربمل����ان   -

مبا�رة  اأع�شائه  انتخاب  يتم   :)Parliament
من قبل ناخبي الدول االأع�ضاء وملدة 5 �ضنوات، 

وله دور ت�رشيعي.

 European( االأوروب���ي���ة  امل��ف��و���ض��ي��ة   -

التنفيذي  اجلششهششاز  هششي   :)Commission
من  وتت�ضكل  فيه،  جهاز  اأه��م  وتعترب  لالحتاد 

27 �ضخ�ضية تقرتحها الدول االأع�ضاء، ولكنها 

تعمل م�ضتقلة عن ال�ضلطات الوطنية لكل منها. 

االحتادية،  االآل��ة  حمرك  املفو�ضية  هذة  تعترب 

ت�رشيعية  مقرتحات  تقدمي  م�ضوؤولية  وتتحمل 

اإ�ضافة اإىل مبا�رشة الوظيفة التنفيذية والدفاع 

والقيام  االأوروبي  العامة لالحتاد  امل�ضالح  عن 
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املعاهدات  احرتام  على  ال�ضاهر  احلار�ض  بدور 

حتت  االأوروب���ي،  االحت��اد  قانون  تطبيق  وعلى 

االحت��اد. ومبوجب  هذا  العدل يف  رقابة حمكمة 

ل�ضبونة،  معاهدة  ادخلتها  التي  التجديدات 

االأوروب����ي  ل��الحت��اد  ال�����ض��ام��ي  امل��م��ث��ل  ي�ضبح 

يف  ع�ضواً  االأم��ن  و�ضيا�ضة  اخلارجية  لل�ضوؤون 

رئي�ض  نائب  بوظائف  يتمتع  حيث  املفو�ضية 

املفو�ضية.

 Council of( االأوروب���ي  االحت��اد  جمل�ض   -

الت�ريعي  اجلهاز  هو   :)European Union
من  التخ�ض�ض  ح�ضب  ال��وزراء  وي�ضم  لالحتاد 

وين�ضق  القوانني،  يدر�ض  االأع�ضاء،  الدول  كل 

ال�ضيا�ضات العامة بني هذه الدول واخلارج.

- حمكمة العدل )court of justice(: هي 

الت�رشيعات  اح��رتام  على  ي�رشف  ق�ضائي  جهاز 

والقوانني اخلا�ضة باالحتاد.

 Court of( امل���ح���ا����ض���ب���ات  دي�������وان   -

على  ي�رف  رقابي  جهاز  هو   :)Auditions
مراقبة ميزانية الحتاد ون�شاطاته املالية.

كما اأن�شاأ الحتاد اأجهزة اأخرى متخ�ش�شة، على 

غرار املجل�ض االأوروبي الذي يتكون من روؤ�ضاء 

واللجنة  حكوماتها،  وروؤ���ض��اء  االأع�ضاء  ال��دول 

املششركششزي  والبنك  والجتماعية  القت�شادية 

االأوروبي، غريها من  االأوروبي وبنك اال�ضتثمار 

االإحتاد  دول  بني  العمل  لت�ضهيل  املوؤ�ض�ضات 

ومواطنيه، اأو غريها من دول العامل.

علم الإحتاد الأوروبي

ع�رشة جنمة  اإثنتي  م��ن  دائ���رة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و 

العلم  وه��ذا  اللون.  زرق��اء  �ضفحة  فوق  ذهبية 

لي�ض �ضعاًرا فح�ضب لالإحتاد االأوروبي، واإمنا هو 

اأي�ًضا �ضعار الوحدة والهوية االأوروبية يف اجتاه 

متا�ضك  متثل  الذهبية  النجوم  فدائرة  اأو�ضع، 

فال   النجوم   ع��دد  اأم��ا  وتناغمهم،  االأوروب��ي��ني 

فهناك  االأع�ضاء.  ال��دول  عدد  اإىل  ب�ضلة  ميت 

اإثنتا ع�رشة جنمة الأن الرقم 12 هو تقليدًيا رمز 

لالإتقان والكمال والوحدة. لذلك مل يتغري العلم 

االإحتاد  اإىل  الدول املنتمية  ازداد عدد  اأن  بعد 

االأوروبي.

ال�شكان واملقدرات

االإحت��اد بحواىل 500  يقدر عدد �ضكان دول 

وهو   ،)2008 العام  )تقديرات  ن�ضمة  مليون 

ثالث جمموعة ب�رشية بعد ال�ضني والهند.

تقدر م�شاحة دول الإحتاد مبا يزيد قليال عن 

اأقل  هي  امل�ضاحة  وه��ذه   
2
كلم ماليني  اأربعة 

من  واأق��ل  العربي،  العامل  م�ضاحة  من  م��ن2\7 

من   2\1 من  واأق��ل  رو�ضيا،  م�ضاحة  من   4\1

م�ضاحة كل من الواليات املتحدة، وال�ضني.

االإجمايل ملجموع دول  املحلي  الناجت  ويقدر 

االحتاد بحواىل 15 األف مليار دوالر )تقديرات 

.)2007

املحلي  الناجت  على  )نظرياً(  يتفوق  وبذلك 

للعام  االمريكية  املتحدة  للواليات  االإج��م��ايل 

نف�ضه )14،5(، وال�شني )8 الف مليار دولر(، 

تعترب الواليات املتحدة ال�رشيك التجاري االأول 

يف  �رشيك  اكرب  كثاين  ال�ضني،  وتليها  لالإحتاد 

التجارة العاملية البينية.

الحتاد الأوروبي وعالقاته الدولية 

�ضعى االحتاد االوروبي منذ اإن�ضائه اىل بلورة 

ال�شيا�شية  القوى  من  غريه  عن  متميز  موقف 

مكانة  احتالل  ويحاول  العاملية،  واالإقت�ضادية 

الغربية  االأخ��رى  ال��دول  مع  عالقاته  يف  خا�ضة 

منها اأو ال�رشقية، من ال�ضني �رشًقا وحتى اأمريكا 

واأفريقيا  اآ�ضيا  ب��دول  م���روًرا  غربا  الالتينية 

وال�رشق االأو�ضط.

ال��ع��الق��ة م��ع ال�����رق الأو���ش��ط و�شمال   •
اأفريقيا:

ومنف�شل  دور مميز  ايجاد  اأوروبششا  اإن حماولة 

لي�ضت  االأو���ض��ط  ال�����رشق  منطقة  يف  بها  خا�ض 

جديدة، فكثرياً ما متتعت اأوروبا بعالقة خا�ضة 

بالتحديد،  العربي  وال��ع��امل  املنطقة  ه��ذه  مع 

املختلفة  املجاالت  يف  تدعيمها  على  وعملت 

كان  فقد  ذل��ك  اإىل  م��ت��ع��ددة.  منا�ضبات  ويف 

انعقاد موؤمتر بر�ضلونة العام 1995 تعبرًيا عن 

وال�رشاكة  للعالقة  جديدة  اأ�ض�ض  و�ضع  حماولة 

 - العربي  للحوار  وام��ت��داًدا  االأورومتو�ضطية، 

االأوروبي الذي ظل يتاأرجح بني القوة وال�ضعف 

اأ�ضعار  وتذبذب  العام،  العربي  ال�ضعف  بحكم 

االأخرى  الدولية  املتغريات  عن  ف�ضالً  البرتول 

يف العامل.     

كذلك تتميز دول ال�شمال الأفريقي بعالقاتها 

ما  ب�ضبب  االأورب���ي  االإحت���اد  دول  م��ع  اخلا�ضة 

انتهاء  بعد  االأوروب��ي  للجانب  اأهمية  من  متثله 

احل���رب ال���ب���اردة. وق���د دخ��ل��ت ه���ذه ال��ب��ل��دان 

اال�ضتجابة  اإط��ار  يف  االأوروب���ي  االهتمام  دائ��رة 

بعد  ما  العامل  اجلديدة يف  للتحديات  االأوروبية 

اقامة االحتاد االوروبي. ويعترب اإعالن بر�ضلونة 

اإط��ارات  اأه��م  اأج��ل املتو�ضط من  واالحت��اد من 

التعاون بني اجلانبني.

اإعالن بر�شلونة:  • 
ت�رشين  و28   27 تاريخ  يف  بر�ضلونة  يف  عقد 

ال��دول  خارجية  ل���وزراء  م��وؤمت��ر   1995 ال��ث��اين 

من  ونظرائهم  االأوروب���ي  االحت��اد  يف  االأع�ضاء 

خالله  مت  وق��د  و�رشقه،  املتو�ضط  جنوب  دول 

وهذه  االأورومتو�ضطية،  ال�رشاكة  على  االتفاق 

دول��ة   27 جمعت  ال��ت��ي  امل�ضرتكة  امل��ب��ادرة 

لل�ضلم  م�ضرتك  جمال  »خلق  اىل  تهدف  كانت 

واال�ضتقرار«، وهذا ما مل تنجح هذه ال�رشاكة يف 

مفاو�ضات  فبدخول  متوقًعا؛  كان  كما  بلورته 
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ال�ضالم بني العرب واإ�رشائيل املراحل ال�ضعبة، 

الوطيدة  العالقة  اإدراك  االأوروبيني  على  كان 

بني بر�شلونة ومدريد )موؤمتر ال�شالم(. ولذلك 

مل يكن من املمكن الف�ضل بني عملية ال�ضالم 

االأورومتو�ضطية،  وال�رشاكة  االإ�رشائيلي  العربي 

االإ�رشائيلي  العربي  ال�ضالم  عملية  توقف  ومع 

وتعرثها  بدا جلًيا عجز ال�راكة الأورومتو�شطية 

ال�ضعيدين  على  وبخا�ضة  تقدم  اأي  اإح��راز  عن 

االأمني اأو ال�ضيا�ضي.

كان موؤمتر بر�ضلونة تعبرًيا عن حماولة لو�ضع 

االحت��اد  دول  ب��ني  للعالقات  ج��دي��د  اأ���ض��ا���ض 

دول  فيها  مب��ا  اجلنوبية  وال����دول  االأوروب�����ي 

ما  اإفريقيا، وقد �ضدر عن هذا املوؤمتر  �ضمال 

لتجمع  يوؤ�ض�ض  الذي  بر�ضلونة«  ب�»اإعالن  عرف 

دع��ام��ات  اإح���دى  ي�ضكل  اقت�ضادي  �ضيا�ضي 

امل�شالح،  توازن  على  املرتكز  الدويل  النظام 

حتقيق  هو  هدفه  ان  بر�ضلونة  اإعالن  اكد  وقد 

التعاون يف املجاالت االآتية:

- املجال ال�شيا�شي والأمني: ي�ضمل خم�ضة 

مكونات اأكدها االإعالن وهي: 

- التزام ميثاق الأمم املتحدة وحل النزاعات 

بالطرق ال�ضلمية.

الإن�شان  حلقوق  العاملي  الإعشششالن  الششتششزام   -

واحلريات االأ�ضا�ضية.

- الششعششمششل مششن اأجشششل نشششزع الأ�شششششلششحششة الششنششوويششة 

التاأكيد  مّت  وهنا  والكيماوية،  والبيولوجية 

اإىل  االأو�ضط  ال�رشق  دول  دعوة  على  باالأ�ضا�ض 

االن�ضمام اىل معاهدة منع انت�ضار هذه االأ�ضلحة.

تتجاوز  ع�ضكرية  ق���درات  تطوير  جتنب   -

االإره��اب  ومكافحة  امل�رشوع  الدفاع  متطلبات 

ومكافحة اجلرمية املنظمة وجتارة املخدرات.

وعدم  ال�ضيادة،  يف  امل�ضاواة  مبداأ  اح��رتام   -

حق  واح����رتام  الداخلية  ال�����ض��وؤون  يف  ال��ت��دخ��ل 

ال�ضعوب يف تقرير م�ضريها.

اأكد  والجتماعي:  القت�شادي  املجال   -

االإعالن �رشورة حتقيق تعاون اقت�ضادي بهدف 

احلرة، وم�ضاعفة  للتجارة  اإىل منطقة  الو�ضول 

ال��ق��درات  وتدعيم  املالية  امل�ضاعدات  حجم 

يف  والتعاون  التجاري  التبادل  وتنمية  الوطنية 

الثقافية  والعالقات  وال�ضحة  التعليم  جماالت 

التكنولوجيا،  ون��ق��ل  وال��ب��ح��وث  واالجتماعية 

اجلرمية  ومكافحة  احل�����ض��ارات  ح���وار  واإدارة 

وحت�ضني  والبيئية،  الب�رشية  امل���وارد  وتنمية 

ما  وه��و  املجتمع،  يف  واإ�ضهامها  امل��راأة  و�ضع 

�ضكل بوابة للتدخل يف جممل ال�ضوؤون الداخلية 

لهذه الدول. 

املتعلق  االأول���وي���ات  اأن �ضّلم  اإًذا  ي��الح��ظ   

كان  بر�ضلونة  موؤمتر  يف  املطروحة  بالق�ضايا 

ثم  منها  القت�شادية  على  بالرتتيب  يششركششز 

واالأمنية  ال�ضيا�ضية 

واأخ��������رًيا ال��ق�����ض��اي��ا 

االج���ت���م���اع���ي���ة، وق��د 

بر�ضلونة  منذ  ب��داأت 

االآليات  من  �ضل�ضلة 

امل�����ت�����م�����ث�����ل�����ة يف 

الوزارية  امل��وؤمت��رات 

لهذه الدول.

 • ما بعد بر�شلونة:
ل��ق��د اأظ��ه��ر اإع���الن 

ال�رشاكة  اأن  بر�ضلونة 

م�ضتوى  ع��ن  تعبرياً  ب��ات��ت  االورومتو�ضطية 

معني من  املناف�ضة يف دائرة حو�ض املتو�ضط 

اإىل  ت�ضعى  كانت  التي  املتحدة  الواليات  بني 

وبخا�ضة  االوروبي،  واالحتاد  العاملية،  الهيمنة 

الواليات  وم�رشوع  الباردة،  احل��رب  اإنتهاء  بعد 

والذي  الكبري  االو�ضط  ال�رشق  الإقامة  املتحدة 

ي�ضم دول ال�ضمال االأفريقي.

ال�ضمال  منطقة  ���ض��ل��خ  حم����اوالت  ان  ك��م��ا 

�شمال  تفاعالتها  وتركيز  واجتزائها  الإفريقي 

ح�ضاب  على  يكون  ق��د  االأوروب����ي  القطب  م��ع 

ال��ق��ارة  م��ع دول  اأي  اجل��ن��وب  م��ع  ال��ت��ف��اع��الت 

االإفريقية، حيث يحول هذا الو�ضع اإفريقيا اإىل 

اأجزاء جغرافية منف�شلة.

لالإحتاد  املتزايد  الأمششنششي  الششدور  فششاإن  كذلك 

االأوروبي يف البحر املتو�ضط وال�ضمال االأفريقي 

اجلنوبية،  االأمنية  التهديدات  مواجهة  له  يتيح 

تاأمني  يف  املتمثلة  م�ضاحله  ل��ه  ي�ضمن  كما 

تدفق املوارد البرتولية والغاز و�شالمة خطوط 

تدفق  من  واحلدِّ  واجلوية  البحرية  املوا�ضالت 

املهاجرين غري ال�رشعيني.

ا اإىل عدم حتقيق اإعالن بر�ضلونة اأهدافه 
ً
ونظر

اأكرث  باعتبارها من   – كافة، فقد كانت فرن�ضا 

اإفريقيا وبخا�ضة يف  االأوروبية نفوذاً يف  الدول 

توطيد  اإىل  الداعني  اأول  من   – القارة  �ضمال 

جديد  اإطار  يف  ولكن  االأورومتو�ضطي  التعاون 

�ضمي يف ما بعد  ب�»االإحتاد من اأجل املتو�ضط«، 

اأق����وى دول االحت���اد  )ف��رن�����ض��ا وامل��ان��ي��ا ه��م��ا 

اإقت�شادياً و�شيا�شياً واأكرثهما تاأثرياً(. 

• الحتاد من اأجل املتو�شط:
املتو�ضط  اأج��ل  م��ن  »االحت���اد  والدة  اأعلنت 

باري�ض،  يف   2008/07/13 ي��وم  ر�ضمًيا« 

ب�ضبب  ليبيا  حت�رش  ومل  دول��ة،   43 وبع�ضوية 

ل�ضف  تق�ضيماً  واع��ت��ب��اره��ا  الفكرة  رف�ضها 

الدول العربية، وا�ضتهداًفا ملواردها، وو�ضيلة 

ب�����داأ ال��ت��ع��ام�����������ل ب��ال��ي�����������ورو بني 

واأ�ضبح  الع��ام 1999،  منذ  امل�ضارف 

بني  املتداولة  الر�ضمي���ة  العملة  هو 

الي���ورو  الإت���ف��اق��ية  ة 
َ
املن�ضّم�� الدول 

اأن��ه  غ��ي���ر   ،2002 العام   مطل��ع  منذ 

الوحي��دة  العم�ل��ة  بعد  ي�ضب��ح  مل 

يف  دول��ة   17 )تعتم��ده  كّله��ا  لدول��ه 

الإتششحاد(.

اأق��وى  ث��اين  ال��ي��وم  ال��ي��ورو  ويعتب��ر 

ال�ضعيد  على  امل��ت��داول��ة  العم��الت 

العاملي بعد ال�دوالر االأمريكي.

العملة املوحدة »اليورو«



الإجبارها على التفاو�ض مع اإ�رشائيل.

االإحتاد  لهذا  املعلن  الرئي�ض  الهدف  اإن 

املتو�ضط،  حرة يف  منطقة جتارة  اإقامة  هو 

و�رشقه  املتو�ضط  جنوب  فتح  معناه  ما  اأو 

واالح��ت��ك��ارات  املنتجات  اأم���ام  ح���دود  ب��ال 

اأث��ر وب�ضكل �ضلبي  االأوروب��ي��ة، االأم��ر ال��ذي 

يف  بخا�ضة  العربية  ال��دول  اقت�ضاد  على 

لكن  والزراعة.  والتجارة،  ال�شناعة  جمالت 

اعتبارات  هناك  اأن  ي��رى  املحللني  بع�ض 

واأن يف  االإحت������اد،  اإن�����ض��اء  اأخ����رى ح��ك��م��ت 

رف�ض  )ب�ضبب  تركيا  امل�رشوع حماولة لرت�ضية 

منزلة  يف  وو�شعها  اإليه(،  اإن�شمامها  الحتششاد 

الحتاد  �شكل  اأخششرى،  جهة  من  املنزلتني.  بني 

وقاية  درع  االأم��ر  حقيقة  يف  املتو�ضط  اأجل  من 

حلماية اأوروبا من الهجرة غري ال�رشعية من دول 

�ضكل  كما  االإره���اب،  وم��ن  االأفريقي،  ال�ضمال 

يف  واال�ضتثمار  االإنتاج،  فائ�ض  لت�رشيف  �ضوًقا 

اأرباحا �رشيعة، وال تتطلب  تدر  التي  القطاعات 

تكنولوجيا عالية.

كما كان من اأهداف هذا االإحتاد البعيدة، دفع 

التطبيع مع  انتهاج �ضيا�ضة  اإىل  العربية  الدول 

اإ�رشائيل، قبل حل الق�ضية الفل�ضطينية. 

ة
ّ
احلقيقة املر

»عمالًقا  االأوروب���ي  االإحت���اد  يف  البع�ض  ي��رى 

مل  فهو  �شيا�شي«،  قششزم  ولكنه  اإقششتشش�شششششادًيششا، 

الواليات  �ضيا�ضات  على  يعرت�ض  اأن  ي�ضتطع 

بخجل  اإال  العامل  يف  مكان  اأي  يف  املتحدة 

وتوا�ضع، حتى اأن بع�ض املحللني يرى فيه 

تابًعا بقدر ما للهيمنة االأمريكية، وبخا�ضة 

�ضمال  حلف  يف  اأع�����ض��اء  دول���ه  معظم  اأن 

الوليات  تقوده  الششذي  )نششاتششو(  الأطل�شي 

على  ه��و  بينهما  اخل���الف  واأن  امل��ت��ح��دة، 

م�ضكلة  اأي  يف  واحل�ض�ض  امل�ضالح  حدود 

يف العامل.

اإل  لي�س  اخلالف  ذلك فهشذا  من  اأكرث  بل 

د ت�وزيع اأدوار لت�اأمني ا�ضتمرار ازدهار 
ّ
جمر

الطاقة  وت��دف��ق  الغربية،  االإق��ت�����ض��ادات 

لبيع  ال�رشورية  التجارية  االأ�ضواق  وتاأمني 

منتجات العامل ال�ضناعي املتطور وبخا�ضة 

ولذلك  واملتخلفة.  النامية  ال���دول  اىل 

ا 
ً
حائر اليوم  نف�ضه  االأوروب��ي  االإحت��اد  يجد 

و»االأطل�َضة  ال�ضلمية«،  »االأوَرَب����ة  بني  ما 

اخلطر  زوال  بعد  وبخا�ضة  الع�ضكرية«، 

ال�ضيوعي وحلف وار�ضو. ففي حني يق�ضي 

مفهوم االأوربة ال�ضلمية بتخفي�ض النفقات 

االأط��ل�����ض��ي  احل��ل��ف  مل�ضلحة  الع�ضكرية 

تعار�ض  االإج��ت��م��اع��ي��ة،  النفقات  وزي����ادة 

احللف  قائدة  االأمريكية  املتحدة  الواليات 

هذا التوجه.

 وعلى الرغم من هذا فال بد من االإعرتاف 

ة 
ّ
املر العاملية  اجليوبوليتكية  باحلقيقة 

فقري،  وجنوب  غني  �ضمال  عاملني:  وب��وج��ود 

الغني(،  )بفتح  ّل  م�شتَغََ وعششامل  م�شتِغّل  عششامل 

عامل متطور وعامل متخلف، وما هذه االإحتادات 

وال�شعيف  قششوة  الششقششوي  لششيششزداد  اإل  والأحشششالف 

الدميقراطية  ن�رش  ب�ضعارات  نت  ُزّيَِّ واإن  �ضعًفا، 

االإن�ضاين  اأو بالتدخل  االإن�ضان،  واحلرية وحقوق 

حلماية ال�ضعوب هنا وهناك. 

املراجع:

• EUROPA-the official website  of 
the European Union

• www.wikipedia-European Union
• االإحتاد االأوروبي –اجلزيرة نت.

• CIA-World fact book-European 

Union vs United States vs China 

.compare features.

الدول الأوروبية

االأوروب����ي  االإحت����اد  ي�ضنف 

ثالثة  يف  االأوروب����ي����ة  ال����دول 

ت�ضنيفات:

- دول اأع�ضاء. 

- دول مر�ضحة. 
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- دول اأوروبية اأخرى. 

  • الدول الأع�شاء:

27 دولة ذكرناها يف �ضياق الن�ض.

الدول املر�شحة لالإن�شمام:  • 
هي الدول التي ت�ضعى اإىل االإن�ضمام 

االأوروب���ي وحت��اول تلبية  اىل االحت��اد 

 - ك��روات��ي��ا  جمهورية  وه���ي:  ���رشوط��ه 

ج��م��ه��وري��ة م��ق��دون��ي��ا - اجل��م��ه��وري��ة 

الرتكية.

• دول اأوروبية اأخرى ل ت�شعى اإىل 
الإن�شمام :

يبلغ عددها 19 دولة  وهي:  رو�ضيا 

 - اإن���دورا    - البانيا     - �ضوي�رشا    -

والهر�ضك  -   البو�ضنة  بيالرو�ضيا  -  

اإي�ضالندا  -  الرنوج  - ليختين�ضتاين 

- مولدافيا - موناكو  -  اجلبل اال�ضود 

- �ضان مارينو - �رشبيا -  اأوكرانيا - 

  - اأذربيجان   - ارمينيا   - الفاتيكان 

جورجيا.



اإعداد:

�إح�ضان مرت�ضى

باحث يف ال�ش�ؤون اال�رسائيلية

الراهن،  ال�قت  يف  العدو  كيان  واقع  عن  املت�افرة  املعل�مات  ت�شري 

طرق  مفرتق  عند  يقف  انه  اإىل  نف�شها،  اال�رسائيلية  امل�شادر  من  حتى 

الهائلة  الع�شكرية  الق�ة  من  بالرغم  انه  اإذ  بالتناق�شات،  مليء  تاريخي 

التي ميلكها، ال يزال يعاين نقاط �ضعف بنيوية وحتديات جدية يف الداخل 

واخلارج. فهو على �ضبيل املثال يواجه حالة ن�ضوب يف م�ضادر الهجرة مما 

ي�ضعه اأمام ماأزق دميوغرايف حقيقي، وبالتايل تتطور االو�ضاع ال�ضكانية 

خالًفا مل�ضلحته داخل حدود فل�ضطني التاريخية. 

تقدم  من  اح��رزه  مما  الرغم  على  اال�رسائيلي،  ال�ضهيوين  املجتمع  ان 

به عرب اخلدمة  ا�رسائيلية خا�ضة  ت�ضكيل �ضخ�ضية جمتمعية  على �ضعيد 

والعي�ش  واملوؤ�ض�ضات  التعليم  يف  العربية  اللغة  وا�ضتخدام  اجلي�ش  يف 

م�ضرتكة،  يهودية  ثقافة  اليجاد  التعبوي  االعالمي  وال�ضخ  امل�ضرتك 

هذا  ف��اإن  اخلارجية،  والتحديات  واملخاطر  التهديدات  بوجه  والتوحد 

الطابع ال يتجلى  املجتمع ال يزال يحمل طابع املجتمع اال�ضتيطاين. هذا 

من خالل ن�ضاط امل�ضتوطنني فيه وح�ضب، بل من خالل بروز االنق�ضامات 

املهاجرين  طغيان  اثر   
ٍ
بخا�ضة وال�ضيا�ضية  واالقت�ضادية  االجتماعية 

تفعيل  اإىل  اأّدى  مما  وعاداتهم،  واحزابهم  و�ضحفهم  بلغتهم  الرو�ش 

االنق�ضام االتني، الطائفي، والطبقي بني اليهود ال�رسقيني واليهود 

الغربيني باال�ضافة اإىل �رساع املتدينني والعلمانيني. 

وقد برز موؤ�رس خطري جداً يف هذا املجال وهو تزايد ثقل املتدينني 

للدولة،  واالجتماعي  ال�ضيا�ضي  الواقعني  يف  واأهميتهم  املتطرفني 

�ضد  الفا�ضح  العن�رسي  والتمييز  الكلي  االنف�ضال  عن  ف�ضالً  هذا 

العرب الذين ي�ضكلون اأكرث من 20% من �ضكان الكيان.

العن�رسية  املمار�ضات  تزايد  اإىل  اال�ضارة  يجب  اي�ًضا  ال�ضياق  هذا  يف 

والتع�ضب داخل الكيان، االأمر الذي جتلى يف انفالت امل�ضاريع   اال�ضتيطانية 

ويف  وحقوقهم،  وارا�ضيهم  العرب  املواطنني  ح�ضاب  على  عقالها  من 

ا�ضتالب مقومات  التي ت�ضتهدف  العن�رسية  القوانني  العديد من  ا�ضدار 

القومية والثقافية للعرب وهدمها وفر�ش »اال�رسلة« عليهم  ال�ضخ�ضية 

مثل قانون »املواطنة والوالء« الذي يلزم طالبي اجلن�ضية اجلدد من غري 

اليهود، باإعالن الوالء ال�رسائيل كدولة »يهودية ودميقراطية«، اأي االقرار 

اأن تكون  باجلمع ما بني املتناق�ضات حيث ال ميكن الأي دولة يف العامل 

حكراً لدين واحد ودميقراطية يف الوقت نف�ضه. كذلك احلال بالن�ضبة اإىل 

قانون اال�ضتفتاء على االن�ضحاب من القد�ش ال�رسقية واجلوالن، االمر الذي 

يقطع الطريق على اأي اتفاق �ضالم يف امل�ضتقبل ويظهر الطابع العدواين 

اال�ضتيطاين املتطرف للقوى املهيمنة يف ا�رسائيل، هذه القوى تدخل يف 

مواجهة مفتوحة مع ما ي�ضمى املجتمع الدويل مبا فيه الواليات املتحدة 

االم احلا�ضنة والراعية لهذا الكيان و�ضيا�ضاته غري ال�ضلمية والقائمة على 

الغطر�ضة واال�ضتفزاز والتحدي لدول املنطقة و�ضائر دول العامل. 

احالمنا  »يف  ال��وين:  �ضوالميت  ال�ضابقة  الوزيرة  تقول  ال�ضياق  هذا  يف 

ال�ضوداء جًدا يف االأيام ال�ضعبة لقيام دولة ا�رسائيل، مل يخطر ببالنا اأن من 

ي�ضمون اأنف�ضهم تالميذ جابوتن�ضكي، �ضين�رسون الرعب من خالل قوانني 

��رس�ئيل �أمام و�قع 

هبوط مناعتها االجتماعية
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االجتماعية  العدالة  تطبيق  ومنع  الق�ضاء  لتدمري جهاز  عن�رسية وجمنونة 

كل  جتاه  دميقراطي  جمتمع  اأي  يحتمه  كما  االن�ضانية،  العالقات  وبناء 

وبدالً  واجلن�ش...  والدين  والعن�رس  اال�ضل  حيث  من  وطفل،  وام��راأة  رجل 

من الدولة اليهودية الدميقراطية اقاموا لنا دولة يهودية ي�ضيطر عليها 

التع�ضب الديني والعرقي...«. 

ويقول الكاتب اال�رسائيلي الوف بن يف �ضحيفة »هاآرت�ش« اي�ًضا : »اإن 

ا�رسائيل تعي�ش يف ذروة تغري اجتماعي غري م�ضبوق ياأتي هذه املرة من 

ثالث  من  خمتلط  جمتمع  ينمو  حيث  خارجية،  هجرة  من  ولي�ش  داخلها 

كان  واإذا  والعرب.  الدينيون  واملتع�ضبون  العلمانيون  هي:  قوميات 

للتعدد والتنوع االجتماعي والرتبوي �ضحره يف الدول الطبيعية، فاإنه يف 

ا�رسائيل م�ضكلة الأن لهذه الفئات روؤى واحالًما واهداًفا متناق�ضة وتفتقر 

فالعرب  وامل��وح��دة،  امل�ضرتكة  واالخالقية  الوطنية  القيم  اىل  بالتايل 

واملتدينون املتع�ضبون معفيون من اخلدمة الع�ضكرية يف اجلي�ش، وهذا 

يخلق  الفئات  �ضائر  من  به  املرحب  وغري  املفرو�ش  االجتماعي  اخللل 

�ضعوًرا من الغنب، االأمر الذي يتحول اإىل قنبلة موقوتة تهدد واقع املجتمع 

واجلي�ش على حد �ضواء. وفكرة ما كان ي�ضمى يف املا�ضي »جي�ش ال�ضعب« 

ال�ضهر  واأداة  الدولة  والكينونة يف  احلياة  عماد  ي�ضكل  الذي  اجلي�ش  اأي 

والتقارب االجتماعي واالإن�ضاين منذ اأيام بن غوريون، قد اخذت بالت�ضدع. 

اأما اجلي�ش الذي كان يعتمد اخلدمة االلزامية واالحتياطية وي�ضكل عامل 

ومن  وال�ضواحي  امل��دن  وم��ن  خمتلفة  دول  من  الوافدين  بني  تقريب 

االغنياء والفقراء والعلمانيني واملتدينني، فقد اخذ يتغري وراحت الهوة 

من  وبني  منها،  يتهربون  من  وبني  الع�ضكرية  اخلدمة  ي��وؤدون  من  بني 

كانوا يحتلون املراتب االأوىل يف اجلي�ش واملجتمع، تت�ضع وتتفاقم، وبات 

اأبناء امل�ضتوطنات واملدار�ش الدينية املتطرفة هم املتقدمني على ما 

عداهم«. 

ويقول اجلرنال اآيف زامري رئي�ش �ضعبة الطاقة الب�رسية يف هيئة االركان 

والواجب  ال�ضعب  جي�ش  منوذج  يف  وقع  قد  كبرًيا  ت�ضدًعا  »اإن   : العامة 

يقت�ضي عدم اتاحة املجال اأمام تو�ضيع هذا ال�ضدع«. وي�ضيف ان %50 

باخلدمة  امل��ل��زم��ني  ال��ذك��ور  م��ن 

 40 اإىل   18 عمر  بني  الع�ضكرية 

�ضنة ال يخدمون حالًيا، ال يف اخلدمة 

ويتوقع  االحتياطية،  وال  النظامية 

 %60 اإىل  الن�ضبة  ه��ذه  ت�ضل  اأن 

العام 2020 واأن ابرز اأ�ضباب ذلك 

دينية«.  الأ���ض��ب��اب  »ال��ت��ه��رب  ه��و 

وت��ف�����ض��ري ك��ل ه���ذه ال��ت��داع��ي��ات 

املجتمع  واق����ع  يف  وال���ت���ح���والت 

حقبة  اإىل  يعود  اإمن��ا  اال�رسائيلي 

عملية  ب����داأت  ح��ني  ال�ضتينيات 

االن��ت��ق��ام ال��ت��اري��خ��ي ال��دي��ن��ي من 

احلركة ال�ضهيونية العلمانية. ذلك اأن هذه احلركة كانت قد متردت على 

الدين مع انها ا�ضتخدمت اال�ضاطري الدينية من اجل امل�رسوع ال�ضهيوين، 

وانتقام التاريخ جاء عندما احتل ال�ضهاينة العلمانيون االماكن املقد�ضة 

وال �ضيما يف القد�ش، فقوي العامل الديني وظهر على ال�ضطح بفظاظة 

ومتكن من تغيري توازن القوى ال�ضيا�ضية داخل احلركة ال�ضهيونية. فحتى 

ذلك احلني اعتقد العلمانيون اأن يدهم هي العليا لكن منذ العام 1967 

واالنت�ضار الكبري الذي حققه ال�ضهاينة اأخرج املارد من القمقم. وكانت 

ال�ضهيونية  باأنها هي  اح�ّضت  التي  الدينية  ال�ضهيونية  النتيجة طغيان 

احلقيقية وقادت بالتايل احلملة امل�ضعورة للتو�ضع اال�ضتيطاين ال�رسطاين 

على ح�ضاب االرا�ضي واملجتمعات العربية، وبعد هذه ال�ضيطرة الدينية 

على امل�رسوع اال�ضتيطاين ببعديه املادي واملعنوي جاءت اخلطوة التالية 

1967مل يكن هناك  لل�ضيطرة على اجلي�ش ولو يف وقت متاأخر. فالعام 

�ضباط برتبة عميد ولواء ممن ي�ضعون القلن�ضوات الدينية املزرك�ضة على 

روؤو�ضهم بعك�ش اليوم حيث العديد من ال�ضباط الكبار برتبة لواء وعميد 

وعقيد اإمنا ياأتون من هذه املجموعات املتع�ضبة. 

وهكذا يتحول امل�رسوع ال�ضهيوين احلايل اإىل م�رسوع مزدوج، فهو موجه 

عند  يقف  ال  انه  اأي  التاريخية،  ا�رسائيل  ار�ش  ي�ضمى  ما  اإىل حتقيق  اوالً 

اي�ًضا، وال جمال للفل�ضطينيني فيه،  نهر االردن بل ي�ضمل دولة االردن 

وهو قابل للتمدد الدائم حيثما اأمكن مبا ي�ضبه الطفرة القومية. وامل�رسوع 

موجه ثانياً نحو التطهري العرقي، االمر الذي يعتربونه انبعاًثا جديًدا اأي 

 - )ديني  ومتنوع  خمتلط  جمتمع  من  اليهودي  املجتمع  حتويل  مبعنى 

علماين( اإىل جمتمع يهودي �رسف، وعلى هذا االأ�ضا�ش يوزعون املنا�ضري 

التي تدعو اإىل حترير عكا ويافا ونابل�ش واللد والرملة و�ضواها من جديد. 

على هذا اال�ضا�ش جند اأن حكومة نتنياهو احلالية يف افقها اال�ضرتاتيجي 

القوة  على  الكامل  التعويل  ه��ي:  مركزية  ع��وام��ل  اأرب��ع��ة  على  تقوم 

وحتول  اخلارجية،  ال�ضيا�ضة  على  الداخلية  ال�ضيا�ضة  وهيمنة  الع�ضكرية، 

م�ضتمر يف تركيبة املجتمع، من جمتمع علماين اإىل جمتمع متدين ومييني، 

وبالتايل  ال�����رساع.  حل  لكيفية  موحدة  اإ�رسائيلية  روؤي��ة  وج��ود  وان��ع��دام 

داخ��ل  بالتجذر  االآخ���ذ  ف��امل�����رسوع 

معادًيا  م�رسوًعا  لي�ش  العدو  كيان 

م�رسوع  هو  واإمن��ا  وح�ضب،  للعرب 

تغيري  اإىل  يرمي  الغائي  عن�رسي 

وذلك  نف�ضه،  اليهودي  املجتمع 

القدرات  بني  ما  املزج  طريق  من 

امل��ال��ي��ة ال���ك���ربى امل��ت��اأت��ي��ة من 

الر�ضمية  وامل�ضاعدات  التربعات 

وال�ضعبية اخلارجية  وبني امل�رسوع 

ال  ال���ذي  اجلهنمي  االي��دي��ول��وج��ي 

يقف عند حدود دولية وال عند خط 

اخ�رس اأو ازرق اأو احمر.
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اإمراأة قائد لـ»�شعبة املوارد الب�رشية«

يف جي�ش العدو االإ�رشائيلي

بياًنا  االإ�رسائيلي  العدو  جي�ش  اأ�ضدر   ،2011/5/26 بتاريخ 

ّفع امراأة، وهي الكولونيل اأورنا  اأّنه للمرة االأوىل، �ضرترُ اأعلن فيه 

باربيفاي، اإىل رتبة لواء و�ضترُ�ضّلم قيادة »�ضعبة املوارد الب�رسية« 

يف اجلي�ش. باربيفاي تبلغ من العمر 49 عاًما. هي اإحدى الن�ضاء 

تتوىل  االآن  حتى  وكانت  كولونيل،  رتبة  يحملن  اللواتي  الثالث 

يف  اإجازة  حائزة  الربّية.  للقوات  الب�رسية  املوارد  ق�ضم  قيادة 

العلوم االجتماعية ودرا�ضات عليا يف اإدارة االأعمال، وهي متاأهلة 

واأم لثالثة اأوالد.



عدة  منذ  املتعاقبة  احلكومات  تتوارث 

كملف  �شائكة،  اقت�شادية  ملفات  �شنوات 

النمو،  حتفيز  الكهرباء،  ال��ع��ام،  الدين 

ال�شيا�شة ال�رضيبية، غالء املعي�شة وارتفاع 

�رضف  �شعر  تثبيت  البطالة،  الأ���ش��ع��ار، 

اأن يتّم و�شع  البنزين... من دون  �شفيحة 

احللول اجلذرية لها. 

وب��ال��ت��ايل اأم����ام  احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة 

األف لبناين يعي�شون  اأن 300  حتّديات كبرية يجب مواجهتها ب�شورة ملّحة، ل �شيما 

باأقل من دولرين ون�شف الدولر يف اليوم، ونحو مليون لبناين يعي�شون حتت خط 

الفقر، علًما اأن موازنة 2010 قد حلظت مليار لرية لبنانية فقط ل�شندوق الفقراء. 

ماذا يقول اخلبري القت�شادي الدكتور غازي وزين عبد اهلل وزين )مدير مكتب 

درا�شات وا�شت�شارات اقت�شادية، وم�شت�شار جلنة املال واملوازنة النيابية( ملجلة 

»اجلي�ش« حول التحديات القت�شادية التي تواجه عمل احلكومة اجلديدة، ل 

�شيما اأن الأجواء الإقليمية م�شبعة بالتوّترات ال�شيا�شية والأمنية ال�شاغطة. 

إإقتصصاد ومال

متوز

احلكومة اجلديدة والتحديات االقت�صادية 

وزين: احللول اجلوهرية غري 

متاحة ول بّد من الرتكيز 

على ال�شوؤون احلياتية   

اإعداد: تريز من�شور
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التحديات الأبرز!

اجلديدة  احلكومة  اأن  وزين  ال��دك��ت��ور  ي��رى 

معروفة  اقت�صادية  حتّديات  �صل�صلة  تواجه 

�صياع  بعد  ا  خ�صو�صً �رسيًعا,  ح�صًما  تتطّلب 

توافرت  فقد  ال�صابقة.  احلكومة  مع  الفر�صة 

االقت�صادي,  ل���إجن��از  ذهبية  عنا�رس  ل���أخ��رة 

وفاق  حكومة  نف�صها  احلكومة  ك��ون  واأب��رزه��ا 

بتطبيق  ي�صمح  مما  املالية,  وال��وف��رة  وطني 

برنامج اإ�ص�حي منتج. 

الدين  ق�صية  التحديات  هذه  اأبرز  وي�صيف: 

العام والعجز يف املالية العامة - الذي ينبغي 

خف�صه عرب اإ�ص�حات �رسائبية مالية واإ�ص�حات 

ملف  ال��ك��ه��رب��اء,  اخل�����ص��خ�����ص��ة,   - اإداري������ة 

احلماية  قانون  اإق��رار  االجتماعية,  التقدميات 

عن  التنقيب  ال�صيخوخة,  و�صمان  االجتماعية 

النفط, االهتمام بالبنى التحتية من اأجل مواكبة 

النا�س  واحتياجات  التكنولوجية  التطورات 

اإىل   باالإ�صافة  هذا  االإنرتنت وغرها,  �صبكة   -

البنزين, مكافحة  ق�صية تثبيت �صعر �صفيحة 

الفقر والبطالة وال�صكن...

وي�صر الدكتور وزين اإىل اأن »امللفات التي 

هي  ما  االأه���م,  ولكن  كبرة,  احلكومة  تواجه 

اإمكانات هذه احلكومة يف ظل الظروف الراهنة؟

بعن�رسين  مرتبطة  اإمكاناتها  اإن 

اثنني:

االع��ت��ب��ار  ب��ع��ني  االأخ�����ذ  االأول: 

تداعيات االأزمة ال�صورية والقرارات 

ال��دول��ي��ة امل��ت��خ��ذة ب��ح��ق ���ص��وري��ا, 

وتاأثرها على الو�صع االقت�صادي.

الظني,  ال��ق��رار  ت��داع��ي��ات  ال��ث��اين: 

حياله  املختلفة  ال�صيا�صية  واملواقف 

تعطيها  وال  احلكومة  عمل  تعقد  والتي 

اأو حل  فر�صة القيام بتغيرات جوهرية 

امل�صك�ت احليوية.

الأولويات

اأمام هذه املعطيات يتوجب على احلكومة 

وغر  وواقعًيا  مو�صوعًيا  برناجًما  تتبنى  اأن 

طموح, يهدف يف الدرجة االأوىل اإىل االهتمام 

ب�صوؤون النا�س احلياتية ويرتكز على ما يلي:

يلزمه  اأم����ر  وه���و  ال��ن��م�����و:  حتفي��ز   -1

اال���ص��ت��ق��رار, وم�����ص��اه��م��ة ال���دول���ة ع��رب اإق���رار 

�الة 
ّ
فع� ا�صتثمارية  م�صاريع  تت�صمن  موازنة 

اأن��ه  كما  التحتية.  للبنية   ف�صفا�صة  وغ��ر 

القطاع  من��و  عنا�رس  تعزيز  ��ا  اأي�����صً ي�صتوجب 

الت�صدير(  اال�صتثمار,  )اال�صته�ك,  اخلا�س 

من خ�ل �صيا�صة ت�صويقية وتطويرية للقطاع 

الت�صليفات للقرو�س  ال�صياحي, ومتابعة دعم 

لتاأمني  باالت�صاالت  والقيام  اال�صته�كية 



اللبنانية  لل�صادرات  �صوريا  يف  اآمنة  مم��رات 

برنامج  متابعة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل��ن��ط��ق��ة,  اإىل 

الت�صدير  كلفة  وخف�س  بلو�س«,  »اإك�صبورت 

وحتفيز  ال�صادرات.  ل�صمان  موؤ�ص�صة  واإن�صاء 

وجم��ٍد  اآم��ن  مناخ  توفر  اأي�ًصا  يتطلب  النمو 

املالية  االأ�صواق  قانون  واإق��رار  ل��صتثمارات, 

مدعومة,  )قرو�س  االإنتاجية  القطاعات  ودعم 

تطبيق  واالت�����ص��االت,  ال��ط��اق��ة  كلفة  خف�س 

والت�صجيع  ال��وط��ن��ي(,  االإن��ت��اج  حماية  ق��ان��ون 

ومتو�صطة  �صغرة  موؤ�ص�صات  تاأ�صي�س  على 

ال�صمان  يف  اال�صرتاكات  اأعباء  الدولة  )تتحمل 

االجتماعي, ت�صمن جزًءا من راأ�صمال املوؤ�ص�صة 

وتقدم اإعفاءات �رسائبي�ة(. 

واأ�صار يف هذا املجال اإىل اأن النمو االقت�صادي 

اإىل  امل��ئ��ة  يف   7 م��ن   2011 ال��ع��ام  �صيرتاجع 

من  احلكومة  تتمكن  ولن  املئة,  يف   4 من  اقل 

تعوي�س خ�صائر الن�صف االأول من ال�صنة. 

اإ�شالح الكهرب��اء: حتقيقه يعترب اإجناًزا   -2

�صعوبات  �صتواجه  اخل��ط��ة  ول��ك��ن  للحكومة, 

مليار  اخلا�س )2.5  القطاع  متويلية من قبل 

وتراجع  ال�صيا�صية  االنق�صامات  نتيجة  دوالر( 

رجال  وت��ردد  امل�صارف  يف  املالية  الفوائ�س 

على  �صعوبات  �صتواجه  اأن��ه��ا  كما  االأع��م��ال, 

)نحو  اخلارجية  التمويلية  امل�صادر  م�صتوى 

مليار دوالر( ب�صبب انعدام اال�صتقرار الداخلي 

وال�سغوط اخلارجية. وكذلك �ستواجه معوقات 

التوتر  �صبكة  �د 
ّ
)م� االأه��ايل  قبل  من  تنفيذية 

ف��ي املن�صوري�����ة( واإنتاجية )�صعوبة ا�صتجرار 

الغاز  بواخر  وا�صتئجار  وم�رس  �صوريا  من  الغاز 

قانون  )تعديل  وقانونية  ال�صيفي(,  للمو�صم 

ناحية  من   462 رق��م  الكهرباء  قطاع  تنظيم 

الت�رسكة واإن�صاء الهيئة الناظمة(.

اأن يعترب  يجب  النف��ط:  عن  التنقيب   -3

االإ���رساع  يفرت�س  حيث  احلكومة,  اأولويات  من 

والدبلوما�صية  القانونية  اخلطوات  اتخاذ  يف 

للحفاظ على م�صالح لبنان. ومن هذه اخلطوات 

ت��ر���ص��ي��م احل����دود ال��ب��ح��ري��ة االق��ت�����ص��ادي��ة مع 

املوقعة  االتفاقية  يف  اخللل  ومعاجلة  اإ�رسائيل 

اإحالتها  ثم  وقرب�س  اللبنانية  احلكومة  بني 

اإ�صدار  وكذلك  الإقرارها.  النيابي  املجل�س  اإىل 

عن  التنقيب  لقانون  التطبيقية  املرا�صيم 

للقطاع  املنظمة  العليا  الهيئة  واإن�صاء  النفط 

للموارد  ال�صيادي  ال�صندوق  م�صكلة  ومعاجلة 

النفطية وحتديث الت�رسيعات الداخلية.

اع��ت��م��اد  ال�����رضائ��ب��ي��������ة:  ال�شيا�شة   -4

النمو  وحتفز  ال�رسائبية  العدالة  حتقق  �صيا�صة 

وتخلق  املناطق  اإمناء  يف  وت�صاعد  االقت�صادي 

فر�س عمل وت�صجع على اال�صتثمار, �صيا�صة ال 

 %67.8( املبا�رسة  غر  ال�رسائب  على  تعتمد 

�صهلة  �رسائب  على  اأو  ال�رسائب(  اإج��م��ايل  من 

على  �صلبية  انعكا�صات  لها  تكون  التح�صيل 

على  ال�رسيبة  )رف��ع  امل�صتقبل  يف  االقت�صاد 

فوائد الودائع(.

حتفيز  عرب  مواردها  زي��ادة  الدولة  ت�صتطيع 

واإدراج  ال��ه��در,  ووق���ف  االق��ت�����ص��ادي,  النمو 

ال�رسيبة املوحدة على املداخيل, وفر�س �رسيبة 

القطاع  م��ن  املحمولة  اخلزينة  �صندات  على 

امل�رسيف, واإدراج �رسيبة على التح�صني العقاري, 

العقارية,  ال�رسك����ات  ا�صهم  انتقال  وع��ل��ى 

ال�رسكات من  اأرباح  ال�رسيبة على  وكذلك زيادة 

وزي��ادة �رسيبة  املئة,  اإىل 18 يف  املئة  15 يف 

القيمة امل�صافة على الكماليات.

5- ال�شيا�شة الجتماعي��ة: ال بّد من الرتكيز 

زيادة  الفعلي, وهو ال ينح�رس يف  االإ�ص�ح  على 

النفقات يف املوازنة. يتحقق االإ�ص�ح من خ�ل 

الوطني  وال�صندوق  التقاعدي,  النظام  اإ�ص�ح 

االأم��ان  �صبكة  وت��وف��ر  االجتماعي,  لل�صمان 

جلميع  ال�صحي  ال�صمان  وتاأمني  االجتماعي, 

)حقق  ال�صحية  البطاقة  وتعميم  اللبنانيني, 

خ��ط��وات  ال�����ص��اب��ق  ال�صحة  وزي���ر 

القطاع(  ه��ذا  يف  مهمة  اإ�ص�حية 

ال��ق��ط��اع��ات  ال���ه���در يف  ووق�����ف 

�صمان  قانون  واإق��رار  االجتماعية, 

�صندوق  وتاأ�صي�س  ال�صيخوخة, 

الإع���ان���ة ال��ع��اط��ل��ني ع���ن ال��ع��م��ل, 

وزيادة موازنة مكافحة الفقر.

احلكومة  »تنتظ��ر  قائ�ً:  واأردف 

هائلة  داخلية  �صيا�صية  معّوقات 

قد  خطرة  خارجية  وا�صتحقاقات 

تعيق قدراتها وطموحاتها . لذلك 

اأه��داف  يف  تتحقق  اإجنازاتها  ف��اإن 

االأعباء  مبعاجلة  تتعلق  متوا�صعة 

للمواطنني  احل��ي��وي��ة  املعي�صية 

البنزين,  �صفيحة  �صعر  )تثبيت 

الغ���ء,  للكهرباء,  تدريجي  تاأمني 

ملواجهة  الرئي�صة  االأ�ص�س  وو�صع  الطرق��ات( 

التحديات االأخرى«.

حتّديات  احلكومة  هذه  »اأم��ام  بالقول:  وختم 

كبرة يجب معاجلتها ب�صورة ملّحة, ال �صيما اأن 

دوالرين  من  باأقل  يعي�صون  لبناين  األف   300

لبناين  مليون  ونحو  اليوم,  يف  ال��دوالر  ون�صف 

م��وازن��ة  اأن  علًما  الفقر,  خ��ط  حت��ت  يعي�صون 

فقط  لبنانية  ل��رة  مليار  حلظت  ق��د   2010

ل�صندوق الفقراء«.
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متها
ّ
قيادة اجلي�ش كر

جلنة تن�شيق ودعم ن�شاطات اأبناء �شهداء اجلي�ش اللبناين

طاقات �شابة تعمل بدراية واندفاع

»جلنة تن�شيق ودعم ن�شاطات اأبناء �شهداء اجلي�ش اللبناين كان 

لها اأ�شلوب اآخر يف تكرمي ال�شهداء والتعاون مع عائالتهم، فقد 

املوؤ�ش�شة  جتاه  املخل�شة  الوطنية  امل�شاعر  اللجنة  ا�شتقطبت 

الغايات  لها  وح��ددت  ونظمتها  واأبنائها،  الع�شكرية 

اأعمال مدرو�شة على امتداد  النبيلة، وانطلقت يف 

الوطن، و�شولاً اإىل املهاجر«.

كالم قائد اجلي�ش هذا، نقله ممثله م�شري اأعمال اأركان اجلي�ش 

للعديد العميد الركن علي �رسور الذي األقى كلمة القيادة يف 

�شهداء  اأبناء  ن�شاطات  ودعم  تن�شيق  حفل تكرمي »جلنة 

اجلي�ش اللبناين« يف نادي �ضباط الريزة.

ح�شور وكلمة ممثل القائد

ح�رض احلفل اإىل جانب ممثل قائد 

اأبو  غ�سان  الركن  العميد  اجلي�ش، 

للعديد  اجلي�ش  اأركان  من  في�سل 

ع��ازار  ط��وين  والعميد  وعقيلته، 

ق��ي��ادة  م��ع  ال��ل��ج��ن��ة  ع��م��ل  من�سق 

اللجنة  ورئي�سة  وعقيلته،  اجلي�ش 

ال�����س��ي��دة ج��وان��ا ق��ه��وج��ي م��دل��ج، 

مدلج  اآجن  ميكل  ال�سيد  والأع�ساء 

وال�سيدات  منري  جوي�ش  والآن�سة 

اخلوري  ب�سكال  مفلح،  �سميا  نينا 

حداد  كلود  قلوط،  با�سمة  �سلوم، 

مر�ساد،  ال��زوي��ن��ي  مينى  ه���ايل، 

و�سامية م�سيك عبداهلل.

اللبناين،  الوطني  الن�سيد  بعد 

كلمة  ���رضور  ال��رك��ن  العميد  األ��ق��ى 

قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، 

قيادة  اأّن  اإىل  م�ستهلها  م�سرًيا يف 

�سبيل  يف  جهداً  تّدخر  »ل  اجلي�ش 

ت��ك��رمي ���س��ه��دائ��ه��ا، وامل��ح��اف��ظ��ِة 

املراتب.  اأعلى  يف  مواقعهم  على 

فلل�سهداء عيد يجاور عيد اجلي�ش، 

كما اأّن اأ�سماَءهم تتاألأ جنوماً فوق 

اإىل  الع�سكرية  امل��ب��اين  م��داخ��ل 

الع�سكري  الق�َسم  وترافق  الأب��د، 

دورات  يف  ال��ع��ن��اوي��ن  وت��ت�����س��ّدر 

ال��ت��خ��رج. وجت��ت��م��ع ت��ل��ك الأ���س��م��اء 

يف  ذكراهم  تخّلد  خا�سة  كتب  يف 

نفو�ش رفاقهم، وتزين املكتبات 

اأّن  ال��ع�����س��ك��ري��ة وامل��دن��ي��ة، ك��م��ا 

والبلدات  امل��دن  يف  الوطن  اأب��ن��اَء 

الأن�ساَب  لهم  يقيمون  وال��ق��رى، 

ال�����س��اح��ات ويف  والإن�������س���اءات يف 

القلوب، واجلمعياُت الأهلية تقيم 

الح���ت���ف���الت وحت��ي��ي ال���ن���دوات، 

وتوّزع اجلوائز وامل�ساعدات، حاملة 

املعركة  ه���ذه  م��ن  �سهيد  ا���س��م 

تلك  من  �سهيد  وا�سم  الفا�سلة، 

ل��ق��اءات  يف  البطولية،  امل��وق��ع��ة 

متوالية ل تنتهي«.
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واأ�ساف قائًا: »كما اأّن منا�سبات 

ال�ست�سهاد تتوزع على عمر الوطن 

الربامج  يف  ف��اإن  ي��وم،  بعد  ي��وم��اً 

الع�سكرية  للموؤ�س�سة  ال��دوري��ة 

ذوي  اإىل  وزي���������ارات  ل����ق����اءات 

اجلميع  يت�سارك  حيث  ال�سهداء، 

يف ا���س��رج��اع اأجم���اده���م وت��ذّك��ر 

والأخت  والأب  الأم  مع  بطولتهم، 

الذين  والأولد  وال��زوج��ة،  والأخ 

ي�سريون على الدرب التي �سلكها 

الآباء، تاركني على جوانبها معاين 

تزّين  كالّزهور  والوفاء  الت�سحية 

احلقول، اأو الق�سائد ت�سكب اأحلاَن 

الأنا�سيد يف الأودية وعند ال�سفوح.

اأّما »جلنة تن�سيق ودعم ن�ساطات 

اللبناين«،  اجلي�ش  �سهداء  اأب��ن��اء 

تكرمي  يف  اآخ��ر  اأ�سلوب  لها  فكان 

عائاتهم.  مع  والتعاون  ال�سهداء، 

 
َ
امل�ساعر اللجنةُ  ا�ستجمعت  لقد 

املوؤ�س�سة  الوطنية املخل�سة جتاه 

ونّظمتها  واأب��ن��ائ��ه��ا،  الع�سكرية 

النبيلة،  ال��غ��اي��ات  ل��ه��ا  وح����ددت 

على  مدرو�سة  اأعمال  يف  وانطلقت 

امتداد الوطن، و�سولًً اإىل املهاجر 

ح��ي��ث ت��وا���س��ل��ت م���ع اجل��ال��ي��ات 

اللبنانية التي حتيا يف حنني دائم 

دائ��م��اً  وامل�ستعدة  اجل����ذور،  اإىل 

وطني  ن�����س��اط  اأي  يف  ل���إ���س��ه��ام 

واإن�����س��اين، ي��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة على 

املجتمع بكّل موؤ�س�ساته، خ�سو�ساً 

موؤ�س�سته الع�سكرية«.

يف  اللجنةُ  خطت  »ل��ق��د  وق���ال: 

فرة ق�سرية خطوات وا�سعة على 

البداية عملت  هذا ال�سعيد، فمنذ 

بروؤيٍة وا�سحة �سّهلت اأمامها عبوَر 

من  مّكنها  حمّدد  وهدٍف  الطريق، 

الو�سول اإىل النتائج املرجوة تباعاً. 

اللجنة  على  القّيمون  َع��رف  لقد 

امل��ب��ادرات  م��ن  الكثري  هناك  اأّن 

املواطنون  يختزنها  التي  الفّعالة 
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جتاه جي�سهم واأبنائه، ومن املفيد 

تنظيُمها وتوحيُد جهوِد اأ�سحابها، 

ال�سحيح،  الجّت��اه  يف  بها  وال�ّسري 

اجل��م��اع��ة  ع��م��َل  اأّن  م��ن  ان��ط��اق��اً 

الأف��راد.  اأعمال  عن  متاماً  يختلف 

الغاية  اللجنَة جّندت لهذه  اأّن  كما 

 �سابة عملت بدراية ووعي 
ٍ

طاقات

�سادفت  اأن  لها  وك��ان  وان��دف��اع، 

ال��ت��ج��اوب ال��ك��ام��ل م��ن ِق��ب��ل عدد 

اإىل  اإ�سافة  املخل�سني،  من  كبري 

القيادُة  �رضهم. 
ُ
واأ ال�سهداء  عائات 

خرَي  ذل��ك  يف  وج��دت  ناحيتها  من 

الجتماعية  لن�ساطاتها  م��ع��ني 

والأهلية، فباركت اخلطوة، وتلّقت 

نتائَج عملها بالر�سا الكامل، وبداأ 

باأف�سل  تب�رّض  بطريقة  ال��ت��ع��اون 

بال�ستمرارية  ُتنبئ  كما  النتائج، 

اإىل اأبعد احلدود«.

نفتخر باأبطالنا

ممثل قائد اجلي�ش ختم بالقول:

»ب��ا���س��م ح�������رضة ال��ع��م��اد ج��ان 

ق��ه��وج��ي، ق��ائ��د اجل��ي�����ش، اأه��ّن��ئ 

ن�ساطات  ودع���م  تن�سيق  »جل��ن��ة 

اللبناين«  اجلي�ش  ���س��ه��داء  اأب��ن��اء 

امتنان  عن   
ّ

واأع��� جهودها،  على 

باأكملها  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

والوطني  الجتماعي  الن�ساط  لهذا 

والإن�ساين، واأحّيي عائات ال�سهداء 

من  خ��ال  من  كانت،  مكان  اأي  يف 

لقائنا  يف  م�ساركتنا  م��ن  ��ن  مت��َكّ

واأوؤك���د  الأم�����س��ي��ة،  ه��ذه  العائلي 

وافتخاَره  لأب��ن��ائ��ه،  اجلي�ش  وف���اَء 

منهم  بذل  من  خ�سو�ساً  باأبطاله، 

الدم رخي�ساً على مذبح الوطن يف 

املحطات ال�ّسعبة التي ُقّدر لهذه 

 بها، �سواء يف مواجهة 
َّ
الباد اأن متر

اخلبيثة  بنواياه  الإ�رضائيلي  العدو 

يف  اأو  لها،  ح��ّد  ل  التي  واأط��م��اع��ه 

وا�ستئ�سال  ل��اإره��اب  الّت�سدي 

ويف  الوطني،  ن�سيجنا  من  ج��ذوره 

ح��ف��ظ الأم�����ن وال���س��ت��ق��رار على 

ما  ذل��ك  ك��ّل  اإّن  ال��ب��اد.  م�ساحة 

ت�سحيات  دون  م��ن   
َّ
ل��ي��م��ر ك���ان 

ما  العامَل  اأّن  كما  ال�سهداء،  اإخوتنا 

التي  الأخ��ط��ار  حجم  ليعرَف  ك��ان 

مُتّيزنا،  التي  والبطولت  تواجهنا، 

اأرز  يف  الإ�سافية  الغ�سوُن  ل��ول 

غالية  دم���اٌء  روت��ه��ا  التي  جبالنا، 

اإل  واملجد  القيمة  يف  يوازيها  ل 

�س�ُ عائاتنا و�سموُدها، واإخا�ُش 

وتفانيها،  الجتماعية  هيئاتنا 

مها 
ّ
نكر التي  اللجنةُ  ويف مقدمتها 

اليوم، ويف كل يوم«.

ال��رك��ن  العميد  ���س��ّل��م  وخ��ت��ام��اً، 

في�سل  اأب��و  الركن  والعميد  ���رضور 

التقدير  و���س��ام  اللجنة  رئي�سة 

الع�سكري الف�سي ودرًعا و�سهادًة 

درع  ع���ازار  والعميد  تقديريني، 

تقديرية  دروًعا  ولاأع�ساء  تقدير، 

وانتقل  وع��ط��اءات��ه��م  جل��ه��وده��م 

اجلميع اإىل الع�ساء.
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ترحيب

خمتلف  يف  �إقامتـهم  �أماكن  من  �لعائـالت  نــقل  �أّمنت  �جلي�ش  قيادة 

�لفوج  قائد  ��ستقبالهم  كان يف  غو�سطا، حيث  �إىل  �للبنـانيـة،  �ملنـاطـق 

�ملجوقل �لعميد �لركن جورج نادر، و�سباطه وعنا�رصه... �جلميع يف خدمة 

�لز�ئرين �ملمّيزين �لذين يحظون مبكانة مميزة يف �لقلوب.

وعند  لل�سهد�ء،  ووفــاء  تقدير  عبار�ت  حتمل  الفتات  �لثكنة  �أرجــاء  يف 

مدخلها، عنا�رص من �ملجوقل ي�ستقبلون �لقادمني ويقّدمون لهم قّبعات 

وقم�ساًنا ُطبع عليها �سعار �لفوج، �رتدوها بفرح وحما�سة قبل �أن ين�رصفو� 

�إىل تناول �لفطور.

مع  �لع�سكرية  باخلطوة  �ــســارو�  �سخ�ش،   500 قــارب  �لز�ئرين  عــدد 

ع�سكرّيي �لفوج، على وقع �أحلان عزفتها فرقة من مو�سيقى �جلي�ش، �إىل 

موقع ن�سب �سهد�ء �لفوج يف �ساحة �لعلم، ملّبني دعوة »�إىل �لعلم«.

�لن�سيد �لوطني �للبناين، ومعزوفة �ل�سهد�ء وحلن �ملوتى، ومن ثم حمل 

�لعميد �لركن نادر تر�فقه رئي�سة �للجنة، غر�سة �أرز �إىل �لن�سب �لتذكاري 

لل�سهد�ء.

�أبًد�«...  نن�ساهم  »لن  ثالًثا:  �لفوج  عنا�رص  و�أجاب  �سهد�ءنا«  »فلنتذّكر 

ع�سكرّيون ي�ستذكرون �سهد�ءهم با�ستمر�ر، و�ليوم بوجود عائالتهم!

»افتخروا وارفعوا روؤو�سكم«

قائد �لفوج �ملجوقل رّحب بالز�ئرين وتوّجه �إليهم معّبً� عن �لوفاء �لذي 

يكّنه عنا�رص �لفوج، لكل �سهيد قاتل ب�رصف. و�سكر كل من �ساهم بتح�سري 

هذ� �ليوم �لرتفيهي، وبخا�سة جلنة تن�سيق ودعم ن�ساطات �أبناء �سهد�ء 

�جلي�ش ب�سخ�ش رئي�ستها �ل�سّيدة جو�نا قهوجي، ومن خاللها �لعماد قائد 

�ل�سهد�ء  باأمور  باالهتمام  �بنته  ُيوكل  �جلي�ش جان قهوجي، »�لذي حني 

وعائالتهم، ُيظهر مدى �الأهمية �لتي يوليها لهذ� �ملو�سوع، �الأمر �لذي 

�إعد�د: ندين البلعة

يدًا بيد

متوز

معه  وانطلَقت  ال�سيف،  ف�سل  جاء 

والرتفيهية،  الثقافية  الن�ساطات 

اأبناء  وجلنة تن�سيق ودعم ن�ساطات 

�سهداء اجلي�ش اأعّدت العّدة ل�سيف 

ممتع مع عائالت ال�سهداء.

ي�����وم الأح��������د ال�����واق�����ع ف��ي��ه 

من  واح����ًدا  ك���ان   2011/7/10

اأتاحت  حيث  اجلميلة،  املواعيد 

اللجنة بالتعاون مع الفوج املجوقل، 

لأبناء ال�سهداء، ق�ساء اأوقات ممتعة 

يف ثكنة الفوج يف غو�سطا.

جلنة تن�سيق ودعم

ن�ساطات �أبناء �ل�سهد�ء 

با�رصت ن�ساطاتها �ل�سيفّية

يوم ل ُين�سى 

يف املجوقل
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ُيطمئن عائالت �ل�سهد�ء و�الأحياء يف �لوقت عينه«.

�آباءكم  وتوّجه �إىل �الأوالد قائالً: »يجب �أن ت�سريو� مرفوعي �لر�أ�ش الأّن 

�سهد�ء يف �جلي�ش، �فتخرو� بهم فقد ��ست�سهدو� ليبقى �لوطن و�جلي�ش«.

»نحن اإىل جانبكم«

�لفوج، وّجهت  للعميد قائد  درًعا تقديرّية  �لتي قّدمت  �للجنة  رئي�سة 

بدورها كلمة ��ستهّلتها بالقول: »ال تبكه فاليوم بدء حياته، �إّن �ل�سهيد 

ا غالني  يحيا يوم مماته...«، وحَيّت �أهايل �ل�سهد�ء �لذين قّدمو� �أ�سخا�سً

على قلوبهم من �أجلنا.

�ل�سهد�ء،  عائالت  جانب  �إىل  وقوفها  توؤّكد  »�للجنة  قائلًة:  و�أ�سافت 

وتدعوهم �إىل عدم �لرتّدد يف �للجوء �إليها وطلب �مل�ساعدة عند �حلاجة«. 

ثم �شكرت من �شاهم يف حت�شري هذ� �لن�شاط، وتوّجهت بال�شكر �إىل قيادة 

�جلي�ش �لد�عمة �أبًد� جميع �لن�ساطات �لتي تخ�ّش عائالت �ل�سهد�ء.

عرو�ش م�سّوقة

قامت  فقد  �ملجوقلون،  يتقنها  �لتي  �لعرو�ش  كانت  �لتالية  �ملحّطة 

�آمر  تفا�سيلها  �رصح  ع�سكرية  عرو�ش  بتقدمي  �لفوج  يف  �خلام�سة  �ل�رصية 

�ل�رصية خالل تنفيذها.

توّجهت �أنظار �جلميع �إىل برج �لهبوط، فالعرو�ض بد�أت:

�لع�شفور  �لظهر،  و�شعية  يف  �حلبال  على  هبوط  ثقة،  حبل   ،
ّ
ح��ر قفز 

حماية،  تاأمني  مع  م�ساب  حتميل  �لوجه،  على  نزول  �لعنكبوت،  �مليت، 

و�إن��ز�ل  طو�فة  جم�ّشم  من  هبوط   ...Poulie بو��سطة  �حلبل  على  نزول 

بو��سطة حبال، و�نت�سار �لعنا�رص يف و�سعية قتالية...

ين على حبل �لثقة، بتن�سيق تام لل�رصعة و�لتوقف 
َ
�أعقب ذلك نزول عن�رص

Tyrolienne مع مّد علم لبنان على  و�لتو�زن، كما نزل عن�رص بو��سطة 

طول �حلبل.

�ساحنة  بربط  قام  �لذي  �لفوج  عنا�رص  الأحد  كان  متّيًز�  �الأكــر  �لعر�ش 

ها من �أّول �ل�ساحة �إىل �آخرها، ما �أثار ده�سة �حل�سور. 
ّ
كبرية باحلبال وجر

�أّما م�سهد �أكل �الأفاعي فقد دفع بع�ش �الأوالد �ل�سجعان �ىل �مل�ساركة 

وتذّوق حلمها...

كرم�ش وتدريبات

�نتهت �لعرو�ش ومّت توجيه �الأوالد و�الأمهات: �الأوالد ما دون 13 �سنة 

�ساركو� بكرم�ش قام بتح�سريه �الأبو�ن �رصبل جعجع وعمر �لها�سم وفريق 

»ر�سالة �سالم« �لتابع ملدر�سة �لر�سل - جونيه. �أّما من هم فوق 13 �سنة، 

�إذ  �ملجوقل،  �لفوج  عنا�رص  جانب  �إىل  �لع�سكرية  �لتدريبات  ف�ساركو� يف 

باأ�شكاله  �حلبال  على  �لهبوط  متقًنا  �أ�شبح  وبع�شهم  �لأمر  هذ�  �عتادو� 

�ملختلفة.

�أّن  حتى  بالز�ئرين،  ممّيًز�  �هتماًما  ــدو�  �أب و�لع�سكريني  �لعنا�رص  كل 

بع�سهم قام بتاأجيل ماأذونّيته لي�سارك يف هذ� �ليوم �ملمّيز... 

�أّما �الأمهات، فقد دعتهّن رئي�سة �للجنة �ل�سيدة قهوجي مدلج �إىل نادي 

�لرتباء لت�سّلم هد�يا.

يوم ل ُين�سى

� توّقفت كل �لن�ساطات و�الألعاب وحان وقت 
ً
عند �ل�ساعة �لثانية ظهر

�لغد�ء.

و�حلديقة،  �لفوج«  »ذ�كــرة  متحف  على  بجولة  �جلميع  قام  بعدها  من 

�للَذين مّت �فتتاحهما منذ فرتة ق�سرية يف ثكنة �لفوج تخليًد� ل�سهد�ئه.

�سهد�ئه  �أوالد  �ملجوقل  �لفوج  فيه  �حت�سن  ُين�سى،  ال  يوم  حًقا  �إنــه 

و�سهد�ء �أفو�ج و�ألوية �أخرى، و�أظهر لهم مدى وفاء �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية 

لدماء من �شحو� بحياتهم على مذبح �ل�شهادة.
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قيمة العطاء

البلدية  والفاعليات  الر�سميني  من  مدعو   700 حواىل  الإحتفال  ح�رض 

و�ضخ�ضيات املجتمع املدين وح�ضد من �ضباط اجلي�ش.

عريفة  من  و�ضكر  ترحيب  كلمة  كانت  اللبناين،  الوطني  الن�ضيد  بعد 

الإحتفال ال�ضحافية �ضلمى بوع�ضاف، قبل اأن يلقي ال�ضيد رميون غالب 

كلمة املوؤ�ض�ضة التي �ضّدد فيها على قيمة العطاء يف الزمن ال�ضعب، ومّما 

والإجتماعي  والإمنائي  الوطني  العمل  يف  امل�ضرتكة  اإرادتنا  »اإّنها  قاله: 

لكي يبقى كٌلّ مّنا �ضمعة ت�ضيء يف الظالم، م�ضتمدة �ضعلتها املقد�ضة 

من نور ال�ضهادة التي مل يبخل بها اجلي�ش، يف يوم من الأيام«.

واأ�ضاف: »جنتمع اليوم لنتقا�ضم خبز املحبة وملح ال�ضداقة. ال�ضهداء 

اأرغفة على مذبح الوطن واأنتم ملح احلياة  اأج�ضادهم  وّزعوا 

الذي ل يف�ضد«.

لول  ت�ضتمر  اأن  املوؤ�ض�ضة  لهذه  يكن  »مل  ا: 
ً
�ضاكر وختم 

ال�ضماء يواكبنا بحبه وبركته هو  راعيان دائمان لها: راع يف 

الأر�ش، و�ِضَعنا قلبه الكبري كما و�ِضَع  »�ضبحي«. وراع على 

الوطن هو العماد جان قهوجي، قائد اجلي�ش اللبناين«.

وتخلل حفل الع�ضاء فيلم وثائقي عر�ش اإجنازات املوؤ�ض�ضة 

ال�ضهرة  اأحيا  كما  اليوم.  ولغاية  تاأ�ضي�ضها  منذ  ون�ضاطاتها 

الفنان جوين ال�ضمراين بباقة من الأغاين الوطنية والع�ضكرية 

والرتاثية الفولكلورية، رق�ش على اأنغامها ال�ضاهرون حتى 

�ضاعات ال�ضباح الأوىل.

اإعداد: جان دارك اأبي ياغي

وفاء
وقفة 

متوز
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الع�ضاء ال�ضنوي الثاين ملوؤ�ض�ضة املقدم ال�ضهيد �ضبحي العاقوري

خبز املحبة وملح ال�صداقة يف الزمن ال�صعب

جمع الع�صاء ال�صنوي الثاين 

ال�صهيد  امل��ق��دم  ملوؤ�ص�صة 

اأ���ص��دق��اء  ال��ع��اق��وري  �صبحي 

بر�صالتها  موؤمنني  وداعمني، 

ن�صاطاتها  ا�صتمرار  وب�رضورة 

بهدف  والإجتماعية،  الإن�صانية 

اأولد  ق��ل��وب  يف  ال��ف��رح  زرع 

الع�صكريني ال�صهداء.





ورششة عمل
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تطوير مهارات 

التوا�صل لدى 

اأ�صحاب القرار 

ط������ّور م��ع��ه��د ب���ا����س���ل ف��ل��ي��ح��ان امل����ايل 

واالقت�سادي بالتعاون مع الدكتور نادر �رساج 

برناجًما جديًدا من نوعه للقياديني يف لبنان، 

خالل  من  الريادي  دوره��م  تعزيز  اإىل  يهدف 

تقدمي نظرة حتديثية تعالج م�ساألة اللغة.

ور���ش  اأرب���ع  املعهد  نّظم  االإط���ار  ه��ذا  ويف 

الدكتور نادر �رساج، متحورت  اإعداد  عمل من 

»اأحوال  التوا�سل«،  »األفباء  موا�سيعها حول 

وامل��ال��ي��ة«،  االق��ت�����س��ادي��ة  وج��وان��ب��ه��ا  اللغة 

»اللغة  العامة«،  احلياة  يف  اللغة  »حت��ّوالت 

اأ�سحاب  مب�ساركة  و�سمائرها«،  اأ�سحابها 

القرار وقياديني يف الفئتني االأوىل والثانية 

لبنان،  يف  العامة  واالإدارات  املوؤ�س�سات  يف 

ب�سخ���ش  اجل�ي�ش  ق��ي�����ادة  �س��اركت  وق��د 

مكتب  )رئي�ش  نحا�ش  مي�سال  الركن  العميد 

مركز  يف  واال�ست�سارية  القانوني��ة  الق�سايا 

يف  اال�س�رتاتيجية  والدرا�س��ات  البحوث 

ال�قيادة(. 

اأتاحت ور�ش العمل فر�سة اأمام امل�ساركني، 

من املم�سكني بزمام القرار، كي يعوا ب�سكل 

العام،  ال�ساأن  اإدارة  يف  اللغة  اأهمية  اأف�سل 

والتعبري  واالإف��ه��ام،  الفهم  اأه��داف  وحتقيق 

عن اأفكار املجتمع، ونقل املعارف االإن�سانية 

وتبادل اخلربات واإي�سال التوّجهات االإدارية 

للجمهور. 

جديدة  نوق�ست  التي  املوا�سيع  وتعترب 

تقدميها  م��ن  وال��ه��دف  وم�����س��م��وًن��ا،  �سكالً 

للم�ساركني ب�سكل تفاعلي كان:

 • تعزيز القدرات الكامنة لدى امل�ساركني 

واملعطيات  امل��ع��ارف  خال�سة  وت��زوي��ده��م 

احلديثة لعلم التوا�سل.

اللغوية  ح�سيلتهم  تعزيز  من  متكينهم   •  

عالقات  وتوطيد  اأدواره��م  تطوير  اإىل  االآيلة 

عمل اأف�سل واأكرث �سفافية مع اجلمهور اأوالً، 

ثانًيا،  ال�سقيقة  واملوؤ�س�سات  االإدارات  ومع 

وداخل االإدارة نف�سها ثالًثا. 

جي�ش العلم والثقافة

بكالوريو�س يف اإدارة الأعمال

للعميد الركن علي عفيف مكه

اأمانة  الركن علي عفيف مكه من  العميد  نال 

االأعمال  اإدارة  يف  بكالوريو�ش  �سهادة  االأركان، 

من اجلامعة اللبنانية الكندية.

من  القراب  �سعاده  رواد  االأول  امل��الزم  ح��از 

اإجازة  الدعم،  كتيبة   - اجلمهوري  احلر�ش  لواء 

 - االأع��م��ال  اإدارة  يف  جامعية 

من  ال��ب�����رسي��ة  امل����وارد  اإدارة 

اجلامعة اللبنانية الكندية.

اإجازة يف اإدارة الأعمال

للمالزم الأول رواد �صعاده القراب

اإعداد: تريز من�صور 



اإعداد: روجينا خليل
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حماضرضة

متوز

اأتت ال�ضاعة �ضاأمُثُل اأمام القا�ضي، ولكن 

ماذا اأقول له؟! 

اإنني لبناين اأعي�ش داخل خميم للالجئني، 

والدي اختفى، والدتي تنقلت من زوج اىل 

الأب��وي،  منزيل  من  طردتني  جدتي  اآخ��ر، 

لدي  مزمناً،  مر�ضاً  يعاين  الأك��ر  �ضقيقي 

اإخ��وة واأخ��وات من وال��دي ومن والدتي ل 

والكتابة،  القراءة  اأتقن  ل  عددهم،  اأعرف 

�ضوى  اأح�ضن  ل  هواية،  ول  ل��دّي  مهنة  ل 

من  متكنت  و»اخل��ب��ط«،  والن�ضل  ال�رسقة 

بلوغ ال�ضابعة ع�رسة من عمري بف�ضل قب�ضة 

يدي التي كانت ت�ضوه وجه كل ولد يقف 

يف طريقي، ل�ضاين الذي مل يوفر اأي كلمة 

مهارتي  خوًفا،  يرجتف  اأمامي  َمن  جتعل 

يل  توفر  �رسقات  اأنتقي  جعلتني  التي 

الربح ال�رسيع، غنائمي التي اأحاطتني 

باأ�ضخا�ش يخدمون رغباتي...

ماذا اأقول اأي�ضاَ؟ 

اأكر �ضحية لل�رسقة: احلياة �رسقت  اإنني 

والطمع  والدتي،  �رسقوا  والزواج  والدي، 

�ضقيقي،  ���رسق  وامل��ر���ش  م��ن��زيل،  ���رسق 

�رسق  واجل��ه��ل  اإخ��وت��ي،  ���رسق  والت�رسد 

مدر�ضتي، واحلاجة �رسقت براءتي، واخلوف 

�رسق ب�ضمتي...

فتح القا�ضي ملف دعواي املوؤلف من �ضفحات 

 بعدد اأيامي ال�ضوداء التي ع�ضتها و�ضاألني:

هل تعرتف باجلرائم املن�ضوبة اإليك؟

فاأجبته:

اأعرتف بكل ما ُن�ضب اإيّل.

�ضاألني: هل اأنت نادم؟

اأجبته: نعم،

اإنني نادم لأنه لي�ش لدي اأب واأم،

اإنني نادم لأنه لي�ش لدّي منزل عائلي،

من  ذكريات  لدّي  لي�ش  لأنه  نادم  اإنني 

مدر�ضتي،

 اإنني نادم لأين نا�ضلت للبقاء حًيا.

�ضاألني: ماذا تطلب؟

اأجبته: اأطلب .... ال�ع���دال��ة.

الآن�ضة  ا�ضتهلت  املعرة  الق�ضة  بهذه 

العمل  يف  )اإخت�ضا�ضية  قا�ضوف  جانني 

الإجتماعي ويف العلوم الإجتماعية ومندوبة 

اإجتماعية يف حمافظة بريوت ويف املحكمة 

يف  األقتها  التي  املحا�رسة  الع�ضكرية( 

ح�رضها تالمذة �ضباط  املدر�ضة احلربية – 

حول  متحورت  والتي   - الثالثة  ال�ضنة 

املخالفني  الح���داث  حماية  ق��ان��ون 

للقانون اأو املعر�ضني للخطر.

من هو احلدث؟

فت قا�سوف احلدث بح�سب القانون على 
ّ
عر

اأّنه كل من كان عمره اأقل من 18 �سنة وبالتايل 

لتاأدية  توؤهله  خا�سة  م�ساعدة  اإىل  بحاجة  فهو 

حلمايته  مراعاته  يجب  كما  املجتمع،  يف  دوره 

م��ن االإن��ح��راف. يف ح��ال ح�سول االإن��ح��راف، ال 

يالحق جزائًيا من مل يكن قد اأمت ال�سابعة ع�رشة 

من عمره حني اقرتافه اجلرم.

وحتدثت قا�سوف عن مراحل متابعة احلدث 

اإىل  االأويل  التحقيق  م��ن  ال��ق��ان��ون،  املخالف 

قا�سي التحقيق فجل�سات االإ�ستجواب.

اأو  العامة  النيابة  اأم��ام  احل��دث  اإح�سار  عند 

ال�سابطة العدلية يف اجلرم امل�سهود للتحقيق 

اأن  التحقيق  عن  امل�سوؤول  على  يتوجب  معه، 

امل�سوؤولني  اأو  اأولياءه  اأو  اأهله  فوًرا  يعلم 

يت�سل  واأن  ا، 
ً
متي�رش ذل��ك  ك��ان  اإذا  عنه، 

ويدعوه  املعتمد  االجتماعي  باملندوب  كذلك 

اإىل ح�سور التحقيق. ويجب على هذا االأخري اأن 

اإىل  نتائجه  ويقّدم  اجتماعي  بحٍث  باإجراء  يبا�رش 

على  و�سددت  احلدث.  مع  بالتحقيق  يقوم  من 

البدء  يجوز  فال  االإجتماعي،  امل��ن��دوب  ح�سور 

ا وذلك حتت طائلة 
ً
بالتحقيق ما مل يكن حا�رش

املالحقة امل�سلكية. 

��رى  تجُ االأح����داث  حماكمة  اأّن  اإىل  واأ���س��ارت 

بتحديد  العادية  املحكمة  دور  وينح�رش  ا 
ً
���رش

والو�سف  وم�سوؤوليته  احلدث  اإىل  اجلرم  ن�سبة 

يعود  اأن  على  املدنية،  واالإل��زام��ات  القانوين 

املحكمة  اب��رام حكم  بعد  االأح��داث  اإىل حمكمة 

وفر�ض  اإليه  االإ�ستماع  احل��دث،  بحق  العادية 

هذا  يقت�سيه  ما  بح�سب  والعقوبات  التدابري 

القانون. ت�سدر املحكمة حكمها يف جل�سة علنية 

بال�رسية  والتحقيق  املالحقة  اإج���راءات  وحت��اط 

التامة.

للحرية«  مانعة  »غري  بني  العقوبات  وت��راوح 

احلماية،  االإخ��ت��ب��ار،  قيد  الو�سع  ال��ل��وم،  مثل 

قا�سوف حتا�رش يف احلربية

كيف نحمي الأحداث املخالفني

القانون اأو املعّر�ضني للخطر؟
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العامة  للمنفعة  العمل  االإجتماعية،  املراقبة 

»مانعة  واأخ���رى  لل�سحية،  تعوي�ًسا  والعمل 

والعقوبات  وال��ت��اأدي��ب  ك��االإ���س��الح  للحرية« 

املخف�سة.

اأن  القا�سي  على  يتعني  كافة  االأح���وال  يف 

اإتخاذ   واأن يبني �سبب 
ٍ

يعلل قراره ب�سكل واف

وظروف  احل��دث  م�سلحة  وجهتي  من  التدابري 

ارتكاب اجلرم.   

املعر�سني  االأح����داث  بحماية  يتعلق  م��ا  يف 

الباب  هذا  اأحكام  اإّن  قا�سوف،  قالت  للخطر، 

تطبق على االأحداث مهما بلغ �سنهم، وكل حدث 

يعترب مهدًدا يف االأحوال االآتية:

- اإذا وجُجد يف بيئة تعر�سه لال�ستغالل اأو تهدد 

�سحته اأو �سالمته اأو اأخالقه اأو ظروف تربيته.

اأو عنف ج�سدي  اإذا تعر�ض العتداء جن�سي   -

ي��ت��ج��اوز ح���دود م��ا يبيحه ال��ع��رف م��ن ���رشوب 

التاأديب غري املوؤذي.

- اإذا وجُجد مت�سوالً اأو م�رشًدا.

وبالتايل، يجب حماية هذا احلدث على اعتباره 

�سحية، ما ي�ستوجب التقدم ب�سكوى.

من هي اجلهة

املخولة التقدم بال�ضكوى؟ 

تو�سح قا�سوف: احلدث نف�سه اأو اأحد والديه 

اأو اأوليائه اأو اأو�سيائه اأو االأ�سخا�ض امل�سوؤولني 

العامة  النيابة  اأو  االإجتماعي  املندوب  اأو  عنه 

وهذه ميكن اأن تتحرك بناًء على اإخبار. وقد يتم  

ات�سال  الولد نف�سه - عرب  االإخبار مببادرة من 

هاتفي باجلهات املخت�سة بحمايته - اأو من اأي 

�سخ�ض اآخر.

حتقيق  باإجراء  االأح��داث  قا�سي  ياأمر  بعدها، 

اإجتماعي وي�ستمع اإىل احلدث ووالديه اأو اأحدهما 

امل�سوؤولني  االأ�سخا�ض  اأو  ال�رشعي  الو�سي  اأو 

مل  ما  بحقه  تدبري  اأي  اتخاذ  قبل  وذل��ك  عنه، 

اإتخاذ  االأمر، فيكون ممكًنا  يكن هناك عجلة يف 

االإج����راءات  ا�ستكمال  قبل  امل��الئ��م  ال��ت��دب��ري 

ال�سالف ذكرها.

وميكن اال�ستعانة بال�سابطة العدلية لتق�سي 

املعلومات يف املو�سوع.

اأحدهما، يجُبقي  اأو  الوالدين  اإىل  االإ�ستماع  بعد 

بيئته  يف  امل�ستطاع  ق��در  احل���دث  القا�سي 

موؤ�س�سًة  اأو  �سخ�ًسا  يعني  اأن  على  الطبيعية، 

وامل�سورة  الن�سح  واإ�سداء  للمراقبة  اجتماعية 

لالأهل واالأولياء وم�ساعدتهم يف تربيته، على اأن 

القا�سي  اإىل  املوؤ�س�سة  اأو  ال�سخ�ض  هذا  يقّدم 

ا دورًيا بتطور حالته.
ً
تقرير

وعلى القا�سي، اإذا قرر اإبقاء احلدث يف بيئته، 

اأن يفر�ض عليه وعلى امل�سوؤولني عنه موجبات 

حمددة، كاأن يدخل مدر�سة اأو موؤ�س�سة اجتماعية 

اأو �سحية متخ�س�سة اأو اأن يقوم بعمل مهني ما. 

كان  واأًي���ا  ذكرها  ال�سابق  احل��االت  جميع  يف 

التدبري املفرو�ض على احلدث، يبقى والدا هذا 

االأخري، ومن كان غريهما ملزًما بالنفقة تاهه، 

الذي  تاأديتها، ويكون للقا�سي  م�سوؤولني عن 

ال�سخ�ض  اإىل  ي�ستمع  اأن  بعد  التدبري،  فر�ض 

املعني، اأن يقرر ما يجب عليه تاأديته من نفقة 

ال  وق��راره  املقررة  التدابري  تكاليف  لتغطية 

يقبل اأي طريق من طرق املراجعة. وهو ينفذه 

وفق االأ�سول املرعية يف ق�سايا النفقة مبا يف 

ذلك اللجوء اإىل احلب�ض االكراهي.

اإىل ذلك، يحظر ن�رش �سورة احلدث ون�رش وقائع 

الكتب  يف  ملخ�سها  اأو  واملحاكمة  التحقيق 

وال�سحف وال�سينما، واأية و�سيلة اإعالمية اأخرى. 

وميكن ن�رش احلكم النهائي على اأن ال يذكر من 

االأح��رف  اإال  ولقبه  وكنيته  عليه  املدعى  اإ�سم 

�ض 
ّ
تعر االح��ك��ام  لهذه  خمالفة  وك��ل  االأوىل. 

اإىل  اأ�سهر  ثالثة  من  ال�سجن  لعقوبة  املخالف 

�سنة وللغرامة من مليون اإىل خم�سة ماليني لرية 

اأو الإحدى هاتني العقوبتني.

تاأهيل  يف املراكز

م��راك��ز توقيف  ع����ددت ق��ا���س��وف  خ��ت��اًم��ا، 

تربوية،  متابعة  من  لهم  تقدمه  وما  االح��داث 

اإجتماعية ونف�سية. وهذه املراكز هي:  مهنية، 

�سنة(،   15 عمر  )حتى  االح��داث  ا�سالح  معهد 

مركز املبادرة )ي�ستقبل القا�رشات على خالف 

االح��داث  مبنى  رومي�ه  و�سج�ن  القانون(  مع 

)االأحداث ≥  15 �سنة(.

والنف�سية  االإجتماعية  املتابعة  وتت�سمن 

يكت�سف  جعله  بنف�سه،  القا�رش  عالقة  ت�سحيح 

قيًما مل يكن يعرفها من قبل، توطيد عالقته 

ت�رشفاته  حت�سني  كيفية  تعليمه  اأ���رشت��ه،  مع 

على  م�ساعدته  امل��ج��م��وع��ة،  وم���ع  نف�سه  م��ع 

يف  االإندماج  الإعادة  حت�سريه  �سخ�سيته،  اإمناء 

املجتمع.

اأما املتابعة الرتبوية - املهنية، فرتتكز على 

برنامٍج تربوي ملحو االأمية وعلى برامج ريا�سة 

بونغ،  البينغ  �سلة،  طائرة،  قدم،  )كرة  وت�سلية 

رحالت، خميمات، زيارات...( 

واأخرًيا الربنامج املهني الذي ي�سمل التدريب 

النجارة،  الكهرباء،  جماالت:  يف  مهن  عدة  على 

باالإ�سافة  الطبخ،  وفن  ال�سناعية  اخلياطة 

اإىل دورات كمبيوتر. 



ما هو النظام املزدوج؟

ما املق�صود بنظام التعليم   •
ال��ذي  وم��ا  امل����زدوج،  املهني 

املهني  التعليم  ع��ن  مي��ّي��زه 

التقليدي؟

- ي�شمل برنامج التعاون التقني 

بني لبنان واأملانيا عّدة اأق�شام، منها ما يتعّلق 

بتدريب  يتعلق  م��ا  ومنها  التعليمي  بال�شق 

ودعم  اخلدمة،  خالل  املهني  التعليم  اأ�شاتذة 

املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة.

 ي�����ش��م ال�����ش��ق ال��ت��دري��ب��ي م��رح��ل��ت��ني، هما 

ال��ت��دري��ب امل�����زدوج الأ���ش��ا���ش��ي، و���ش��ه��ادت��ه 

يف  ر�شمًيا  بها  املعرتف  املهنية«،  »الثانوية 

القانون 478 ال�شادر يف كانون الأول 2002. 

و�شهادته  للما�شرت،  التكميلي  التاأهيل  يليه 

��ا م��ع��رتف بها  »امل�����رف ال��ف��ن��ي«، وه��ي اأي�����شً

ال�شادر   13371 الرقم  املر�شوم  يف  ر�شمًيا 

عن رئي�س اجلمهورية ورئي�س جمل�س الوزراء يف 

اأيلول 2007.

�شهادة  املهنية«  »الثانوية  �شهادة  تعادل 

البكالوريا الفنية »BT«، يف حني توازي �شهادة 

 .»TS« امل�رف الفني« �شهادة الإمتياز الفني«

النظامني  ب��ني  ك��ب��رياً  اإخ��ت��الف��اً  هناك  اأن  بيد 

الفنية  ال�شهادة  فربنامج  واحلديث،  التقليدي 

BT يتاألف من درو�س نظرية  يتعّلمها الطالب 
يف امل��در���ش��ة مل��دة ث��الث ���ش��ن��وات، م��ن دون 

تطبيق عملي يف �شوق العمل، مع الإ�شارة اإىل اأن 

املناهج قدمية ول حتاكي التطّور ل �شيما على 

ميكانيك.  والإلكرتو  الكمبيوتر  برامج  �شعيد 

املهنية«  »الثانوية  برنامج  اإىل  بالن�شبة  اأم��ا 

يتيح  امل��زدوج، فهو  املهني  التعليم  نظام  يف 

من  العالية  العملية  الكفاءة  اكت�شاب  للطالب 

�شّقني:  م��ن  امل��وؤل��ف  التعليمي  منهجه  خ��الل 

والعملية داخل املدر�شة ملدة  النظرية  العلوم 

التي  التطبيقية  والعلوم  الأ�شبوع،  يف  يومني 

�ركات  يف  تدريبي  عمل  عقد  خ��الل  م��ن  تتم 

ثالثة  مبعدل  للطالب  املدر�شة  توؤّمنها  خا�شة 

اأيام يف الأ�شبوع طوال العام الدرا�شي، مع اأربعة 

وي�شّكل  ال�شيف.  ف�شل  خالل  اإ�شافية  اأ�شابيع 

ال�رشكات  يف  اليومي  العمل  يف  الإن��خ��راط  ه��ذا 

ج، واأحياًنا قبل 
ّ
فر�صة لإيجاد وظيفة فور التخر

احلال  هي  كما  الأخ��ري  الدرا�شي  العام  انتهاء 

مع  تتعاقد  التي  ال�ركات  معظم  اإىل  بالن�شبة 

انتهاء  قبل  العالية  الكفاءات  ذوي  املتدربني 

مّدة التدريب.

ن�شبة  اأن  الإط���ار  ه��ذا  يف  ي��ذك��ر 

ال��ت��وظ��ي��ف اإث�����ر ن��ي��ل ���ص��ه��ادة 

يف   82 تبلغ  املهنية«  »الثانوية 

ترتفع  وه��ي  ع���ام،  ب�شكل  امل��ئ��ة 

املئة  يف   94 اإىل  ت�شل  ن�شبة  اإىل 

يف  مئة  واإىل  الفندقي،  القطاع  يف 

املئة يف قطاع الكهرباء ال�شناعية.

امل�رشف  ���ص��ه��ادة  ع��ن  م���اذا 

الفني »املا�صرت«؟

- هذه ال�شهادة توازي �شهادة الإمتياز الفني 

يف  فني  كم�رف  للعمل  حاملها  ت��وؤه��ل  وه��ي 

ال�ركات اأو تاأ�شي�س �ركة خا�شة به.

فتق�صي  الإنت�صاب،  ���رشوط  اإىل  بالن�صبة  اأم��ا 

تقل  ل  عملية  خربة  حائًزا  الطالب  يكون  ب��اأن 

النظام املهني املزدوج،  العامني خلريجي  عن 

البكالوريا  خلريجي  اأع��وام  الثالثة  عن  تقل  ول 

الفنية، يف حني ترتفع الن�شبة اإىل خم�شة اأعوام 

لطالب البكالوريا العامة.

للما�شرت  التكميلي  التاأهيل  ط��الب  يتابع 

م�شائًيا  وتدريًبا  املعهد  يف  م�شائية  ��ا  درو���شً

اأي�ًشا بدوام جزئي يف املوؤ�ش�شات ملدة �شنتني 

قبل نيل ال�شهادة.

اإعداد:رميا �صليم �صومط
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نية
اختصصاصصات مه

متوز

املطلوب مهنة ل �شهادة تعّلق

نظام التعليم املهني املزدوج:

التوظيف عقب التخرج مبا�رشة 

ورمبا قبله

يعترب قطاع التعليم املهني الأقرب 

اىل �صوق العمل، لذا يفرت�ض تطويره 

با�صتمرار بغية مواكبة حاجات املجتمع. 

اإنطالًقا من هذا الواقع با�رشت وزارة 

الرتبية والتعليم العايل )ممثلة 

باملديرية العامة للتعليم املهني( 

منذ العام 1995، التعاون مع الوكالة 

الأملانية للتعاون الفّني وبتمويل من 

الوزارة الحتادية للتعاون القت�صادي 

والتنمية )BMZ(، بهدف تاأهيل القطاع 

املذكور، فاأدخلت النظام املزدوج يف 

التعليم املهني الذي يزّود اخلريجني 

املهارات التقنية والكفاءات املطلوبة 

بكرثة يف �صوق العمل.

عن ميزات هذا النظام والنتائج التي 

حّققها منذ اعتماده وحتى اليوم، حتّدث 

ال�صيد كارلو�ض نّفاع، من�ّصق الربنامج مع 

الوكالة الأملانية.
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الخت�صا�صات املتوافرة

• ما هي الإخت�صا�صات املتوافرة يف نظام 
�ض يف 

ّ
التدريب املهني املزدوج، وهل تدر

جميع املعاهد املهنية احلكومية؟

- هناك 27 مدر�شة مهنية، 25 منها ر�شمية 

 1700 ت�شم  اخل��ا���س،   القطاع  من  واإثنتان 

اللبنانية  املناطق  جميع  تغطي  وه��ي  تلميذ، 

من بنت جبيل جنوًبا حتى القبيات �شمالً مروًرا 

بجبل لبنان والبقاع. اأما الإخت�شا�شات فتنطلق 

يف  ت�شمل  وه��ي  املحلي،  ال�شوق  ح��اج��ات  م��ن 

ميكانيك  الأ�شا�شي،  امل��زدوج  التدريب  اإط��ار 

ال�شناعي،  امليكانيك  احل��دي��ث��ة،  ال�����ش��ي��ارات 

املعدنية،  الإن�����ش��اءات  ال�شناعية،  الكهرباء 

التدفئة والتربيد والتمديدات ال�شحية، اإ�شافة 

اأدخ��ل  كما  اخل��دم��ة،  وف��ن��ون  الطبخ  فنون  اإىل 

حديًثا اإخت�شا�س الأعمال اخل�شبية.

للما�شرت،  التكميلي  التاأهيل  خ�س  ما  ويف 

هي  اإخ��ت�����ش��ا���ش��ات  ث��الث��ة  ال��ربن��ام��ج  ي�شمل 

الكهرباء،  لل�شيارات،  الإل��ك��رتوين  امليكانيك 

على  حالًيا  نعمل  كما  ال�شناعي.  وامليكانيك 

اأن تليه  اإدارة املطابخ، على  اخت�شا�س  اإدخال 

اإخت�شا�شات اأخرى ب�شورة تدريجية وذلك وفق 

حاجات ال�شوق املحلي.

هو  امل����زدوج  املهني  التعليم  ن��ظ��ام   •
م�رشوع لبناين - اأملاين، فما هو دور الوكالة 

الأملانية للتعاون الفّني؟

- ه���ن���اك ه��ب��ة م���ن احل��ك��وم��ة 

 .2014 ال��ع��ام  ح��ت��ى  الأمل��ان��ي��ة 

يف امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة، ي��ق��وم دور 

الأمل��ان��ي��ة ع��ل��ى تقدمي  ال��وك��ال��ة 

ا�شتكمال  لناحية  الدعم واخلربات 

ت��دري��ب  جل��ه��ة  اإن  ال���ت���ط���وي���ر، 

تقوده  ال��ذي  امل�شتمر  الأ���ش��ات��ذة 

بوا�شطة  العامة  املديرية  اليوم 

بفروعه،  الرتبوي  الفني  املعهد 

اأو جلهة تطوير املناهج التعليمية 

مل�شتويي  امل��ه��ن��ي  التعليم  يف 

الفني.  وامل�رف  املهنية  الثانوية 

اليوم،  اإىل  امل�����روع  ب��داي��ة  ومنذ 

اأملانيا ويف  اأ�شاتذة يف  تدريب  مت 

ل��ب��ن��ان، م��ن ق��ب��ل م��درب��ني اأمل���ان 

ولبنانيني )حواىل 250 اأ�شتاذاً يف 

اأملانيا و600 يف لبنان(.

الأملانية  امل�شاعدات  تت�شمن 

التعليم  م��دار���س  ت��زوي��د  ��ا  اأي�����شً

التجهيزات  ال��ر���ش��م��ي��ة  امل��ه��ن��ي 

واملعدات احلديثة والتدريب على 

ا�صتخدامها.

املتعلق  ال�صق  ع��ن  م���اذا   •
ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  ب��دع��م 

واملتو�صطة؟

تفعيل  ع��رب  ال��دع��م  ه��ذا  يتم   -

لبنان،  يف  ال�����ش��ن��اع��ة  غ���رف  دور 

معها،  للتعاون  ال�ركات  وحتفيز 

جمال  يف  اأك��رب  ب�شكل  وامل�شاهمة 

اأن  اإىل  هنا  وي�شار  املهني.  التعليم  تطبيق 

حيث  اأي�ًشا  الدعم  لنا  تقدم  اخلا�شة  ال�ركات 

يحتاجها  التي  امل��ع��دات  بع�س  جم��اًن��ا  تقدم 

الطالب يف التدريب.

• بعد �صنوات من تطبيقه، هل اأعطى نظام 
التعليم املهني املزدوج النتائج املرجوة؟

- توؤكد الأرقام اأن امل�روع اأ�شهم ب�شكل جدي 

يف مد �شوق العمل اللبناين بالإخت�شا�شات التي 

يحتاجها، وزّود الطالب باملقابل مهنة يبا�رون 

�صهادة  فقط  ولي�س  تخرجهم،  فور  ممار�صتها 

يعلقونها على احلائط.





ع����ّودن����ا امل��رك��ز 

ال���ل���ب���ن���اين ل����أع���م���ال 

كل  مواكبة  على  بالألغام  املتعّلقة 

ويف  الألغام،  خماطر  من  التوعية  خانة  يف  جديد 

هذا الإطار كان من ن�شاطاته اأخرياً اإط�ق لعبة »بيكابوم« بالتعاون 

مع اجلمعيات الك�شفية.

الألغام  خماطر  من  الأولد  توعية  هدفها  جماعية  لعبة  »بيكابوم« 

والقنابل العنقودية بطريقة ت�شويقية وترفيهية.

بالألغام  املتعلقة  ل�أعمال  اللبناين  املركز  »اللعبة«  امل�رشوع  �شمم 

بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتوعية من خماطر الألغام منذ ث�ث �شنوات، 

واإخراجها  لتح�شينها  الأر���ض  على  عليها  جت��ارب  واإج��راء  تنفيذها  ومّت 

باأف�شل �شيغة ممكنة.

ت�شتهدف اللعبة الفئة العمرية املتو�شطة والكبرية، فهي تبداأ من عمر 

9 �شنوات وما فوق، ويراوح عدد امل�شاركني فيها 

توعية  ر�شائل  اإي�شال  مهمتها  لعبني.  و�شتة  لعَبني  بني 

من خماطر الألغام يت�شّمنها 90 �شوؤالً حتويها 

فرن�شية،  )عربية،  الث�ث  باللغات  اللعبة 

واإنكليزية(، وقد �ُشنَِّعت على م�شتوى عاٍل 

من املتانة بحيث ل تتمزق اأو تتلف ب�شهولة، 

اإخت�شا�شّيني يف هذا  اأيدي  ومّت ت�شميمها على 

املجال.

ل�أ�شئلة  الت�شعني  البطاقات  اأّن  بالذكر  واجلدير 

اأمكن،  اإذا  توّزع على ال�عبني ل�إّط�ع عليها وحفظها 

ال�شوؤال  طرح  عند  عنها  الإجابة  على  مل�شاعدتهم  وذلك 

عليهم حتقيًقا للربح والإ�شتفادة.

)حواىل  لبنان  يف  الك�شفية  اجلمعيات  على  جماًنا  »بيكابوم«  ُوزع��ت 

تدريبات  اأن جرت  بعد  ال�شيفية،  املخّيمات  لإط�قها خ�ل  لعبة(   300

لنا�شطني يف هذه اجلمعيات بهدف تعريفهم اإىل نظام اللعبة وقوانينها، 

فامل�رشف على اللعبة له دور هام يف اإدارة ال�عبني كونه احلكم بينهم.

الك�شفّية  الأو�شاط  يف  جًدا  اإيجابّية  كانت  التدريبّية  ال��دورات  اأ�شداء 

لإي�شال  بالألغام  املتعّلقة  ل�أعمال  اللبناين  املركز  مع  تتعاون  التي 

اأثبتت فاعليتها  اأنها  النا�ض، خ�شو�شاً  اأكرب �رشيحة من  اإىل  »البيكابوم« 

وقدرتها على الإنت�شار ال�رشيع بف�شل ما تتمّتع به من مزايا وفوائد.

ششاريع
أأفكار وم

متوز
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اإعداد: با�سكال معّو�ض بو مارون

�رشائح  خم�ض  الت�شعني،  الأ�شئلة  بطاقات  اإىل  اإ�شافة  اللعبة  حت��وي 

�شيناريوهات خمتلفة من الكنوز واجلوائز، و�شتني بطاقة ملكية ل�أر�ض، 

اأخرى لتنظيف الأر�ض  وع�رشين بطاقة لقطع الأرا�شي املختلفة وع�رشين 

من الألغام )نّقاب(، وبنك املال ودليل الإ�شتعمال باللغات الث�ث و�شتة 

اأحجار ملونة مع لوحة اللعبة والرند.

بداية توّزع على كل لعب 6 لريات من البنك، ويبداأ ال�عب الأ�شغر �شًنا 

برمي الرند، فيتحرك على خانات اللوحة من الأطراف اإىل الداخل، ويتبعه 

كل لعب بدوره، فيتم �رشاء الأرا�شي تباًعا وتنقيبها قبل ا�شتثمارها مع 

كل اإجابة �شحيحة على الأ�شئلة الت�شعني.

للبدء  الواحد  اللون  من  الأرا���ش��ي  جتميع  وهدفهم  ال�عبون  ويجهد 

اللون  من  الأرا�شي  من  عدد  اأكرب  مالك  النهاية  يف  ويربح  با�شتثمارها، 

الواحد والأموال الكثرية.

ب
ع
لل

 ا
قة

ي
طر





ة التمييز بني ظامل ومظلوم، وبني جمرم وبريء، ت�ستدعي تاأكيد قاعدة  ان دَقّ

قانونية جوهرية مفادها »اأن االن�سان بريء حتى تثبت اإدانته«. لذلك كان ال بَدّ من 

اإعطاء امل�ستبه فيه حقوقه الكاملة، التي تن�سجم مع حقوقه كاإن�سان، قبل املالحقة 

واالحتجاز والتوقيف واملحاكمة ويف اأثنائها، و�سوالً اىل احلكم برباءته اأو باإدانته. 

وال بَدّ اأي�ساً من التوفيق بني حقوق االن�سان من جهة اأوىل وحقوق املحتجز من جهة 

ثانية وحقوق املجتمع من جهة ثالثة وحقوق املجني عليه وال�سحية من جهة رابعة. 

فلذلك ال يجوز اأن ُتلقى االتهامات وال�سائعة ُجزاًفا للنيل من كرامات النا�س و�سمعتهم 

ومكانتهم، وال يجوز التفريط بحقوق املجتمع وال�سحية بتعقيدات واإجراءات ُت�سّهل 

اإفالت املجرمني من التق�سي والتحقيق واالكت�ساف واملالحقة واملحاكمة ومن العقاب.

حقوق املحتجز يف اإطار حقوق االن�سان

بني الن�سو�س والواقع م�سافات وجتاوزات

من هو املحتجز؟

بقوة  ي�ستبه  ال���ذي  ال�سخ�ص  ه��و  املحتجز 

بني  تفريق  دون  من  دة،  حم��َدّ جرمية  بارتكابه 

بع�ص  مع  وقا�رص  را�سد  بني  اأو  واإم���راأة،  رج��ل 

بالقا�رصين  املتعلقة  اخل��ا���س��ة  االج������راءات 

املن�سو�ص عنها يف القانون رقم 2002/422 

االأح����داث  حل��م��اي��ة   )2002/6/6 )ت���اري���خ 

�سني للخطر.
ّ
املخالفني القانون واملعر

نوعية  خطوات  اللبناين  امل�سرتع  خطا  لقد 

اجلزائية  املحاكمات  اأ���س��ول  قانون  ب��اإق��راره 

  )2001/8/2 )ت��اري��خ   2001/328 رق��م 

وتعديالته بعد اأ�سبوعني على اإقراره بالقانون 

 )2001/8/16 )تاريخ   2001/359 رقم 

من خالل تاأكيده اإحرتام حقوق الدفاع للم�ستبه 

العامة  احل��ري��ات  بعيد  ح��ٍد  اىل  ف��راع��ى  ف��ي��ه، 

جميع  يف  املجتمع  وح��ق��وق  االن�����س��ان  وح��ق��وق 

مراحل املالحقة والتحقيق واملحاكمة.

هذه  املذكور  اللبناين  القانون  ا�ستلهم  لقد 

حقوق  ل�رصعة  العاملي  االع���الن  م��ن  امل��ب��ادىء 

امللحقة  وامل��واث��ي��ق   ،1948 للعام  االن�سان 

املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  واتفاقية  بها، 

ال�سيا�سية، واتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه 

اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  ���رصوب  من 

اجلمعية  اأقرتها  التي  املهينة  اأو  الالاإن�سانية 

)ب��ت��اري��خ  امل��ت��ح��دة  االأمم  مل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ام��ة 

لبنان  ال��ي��ه��ا  وان�����س��َمّ   )1984/12/10

)بتاريخ   2000/185 رقم  القانون  مبوجب 

2000/5/24( وغريها. 

حقوق املحتجز

القوانني  وف��ق  املحتجز  ح��ق��وق  اأه���م  ل��ع��َلّ 

املرعية االجراء، هي االآتية:

• منع االحتجاز اإال بقرار من النيابة العامة:
قانون  من  املادة 47  من   3 الفقرة  رت  حَظّ  

ال�سابطة  على  اجلزائية  املحاكمات  اأ���س��ول 

اإال  النظارة  يف  فيه  امل�ستبه  احتجاز  العدلية 

على  حفاظاً  وذل��ك  العامة.  النيابة  من  بقرار 

حقوق االأ�سخا�ص وكرامتهم و�سمعتهم ، ومنًعا 

اإتخاذ قرارات  من تع�ّسف ال�سابطة العدلية يف 

لبقاء  و�سماًنا  االأف���راد،  بحرية  تتعلق  خطرية 

قرار االحتجاز بيد ال�سلطة الق�سائية وا�ستمرار 

كما  اإ�رصافها.  حتت  وتطّوره  ونتائجه  التحقيق 

م�سّوغ  دون  م��ن  االح��ت��ج��از  مبنع  ذل��ك  ي�سمح 

القانونية  االأ�سول  والتاأكد من مراعاة  قانوين، 

ال�سمانات  وت��وف��ري  التحقيق،  يف  اجل��وه��ري��ة 

وعدم  القانونية،  حقوقه  وممار�سة  للمحتجز 

الهدف  اأن  اإذ  تع�سفية.  ب�سورة  له  �ص 
ّ
التعر

االأ�سا�سي هو اأن تكون االجراءات اال�ستق�سائية 

وفق  تنفيذها  مت  ق��د  امُلتخذة  والتحقيقية 

وحتديد  احلقيقة  جل��الء  القانونية  االأ���س��ول 

املجرمني  وحت��دي��د  اجل��رمي��ة  ح�سول  كيفية 

وال��ت��ح��ق��ي��ق معهم  وم��الح��ق��ت��ه��م وت��وق��ي��ف��ه��م 

ملحاكمتهم  املخت�سة  املحكمة  اأمام  واإحالتهم 

توافرت  اإذا  باإدانتهم  اأو  برباءتهم  واحل��ك��م 

االأدلة واالثباتات الكافية.

الكايف  الوقت  طلب  املحتجز يف  حق   •
لتح�سري دفاعه: 

املحتجز  حق  الدولية  املواثيق  غالبية  ت 
َّ
اأق��ر

على  دفاعه  لتح�سري  الكايف  الوقت  طلب  يف 

با�ستثناء  اإتهامات،  من  اليه  من�سوب  هو  ما 

اجلرائم اخلطرية  امل�سهود وبع�ص  حالة اجلرم 

التي ت�ستوجب طبيعتها �رصعة التحقيق لك�سف 

املجرم واالأدلة اجلرمية قبل اختفاء معاملها اأو 

اأن القانون  ت�سويه م�رصح اجلرمية. وبالرغم من 

وا�سح  ب�سكل  احلق  هذ  على  ين�ص  اللبناين مل 

االت�سال  على  درج  التعامل  اأن  اإال  و���رصي��ح، 

خالل  املثول  بوجوب  الإب��الغ��ه  عليه  باملدعى 

ال�سابطة  اأم��ام  �ساعة   24 ال�  عن  تقل  ال  مهلة 

مة �سده  العدلية للتحقيق معه يف �سكوى مقَدّ

بجرم معني. فاإذا متنع املدعى عليه اأو امل�ستبه 

ا بعد 
ً
اإح�ساره ق�رص فيه عن احل�سور، ي�سار اىل 

مبوجب  العامة  النيابة  من  اإذن  على  احل�سول 

اإ�سارة �سفهية اأو خطية يتم تدوينها يف حم�رص 

ُيطلب  االأنظار  عن  تواريه  حال  ويف  التحقيق. 

ال�رصطة  ل��وح��دة  التابع  التحريات  مكتب  اإىل 

متوز 2011
83

اجلي�ش - العدد رقم 313

اإعداد: نادر عبد العزيز �سايف

           دكتوراه دولة يف احلقوق

حمام باالإ�ستئناف



االأم��ن  لقوى  العامة  املديرية  يف  الق�سائية 

امل�ستبه  عن  وحت��ٍر   
ٍ

بحث بالغ  تعميم  الداخلي 

فيه بناء الإ�سارة النيابة العامة التي ت�رصف على 

املفعول  �ساري  البالغ  هذا  ويبقى  التحقيق، 

ملدة ع�رصة اأيام قابلة للتمديد ملدة �سهر واحد 

كحٍد اأق�سى، ُيخّول مبوجبه جميع رجال ال�سلطة 

اإىل  فوًرا  و�سوقه  فيه  امل�ستبه  توقيف  العامة 

رت البالغ ال�ستكمال اإجراءات  القطعة التي �سَطّ

التحقيق اأو اإحالته على النيابة العامة للتحقيق 

معه اأو اإحالته على املرجع الذي ي�سع يده على 

القرار  واإتخاذ  امللف للتحقيق معه وا�ستجوابه 

املنا�سب بحقه.

ده: • حق املحتجز يف االت�سال مبن يحِدّ
فور  م��ن��ه،  امل�سكو  اأو  فيه  للم�ستبه  يحق   

باأحد  االت�سال  التحقيق،  ل�����رصورات  احتجازه 

اأفراد عائلته اأو ب�ساحب العمل اأو مبحام يختاره 

اأو باأحد معارفه، �سنداً اإىل املادة 47 من قانون 

اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

• حق املحتجز يف اال�ستعانة مبحاٍم: 
فور  م��ن��ه،  امل�سكو  اأو  فيه  للم�ستبه  يحق 

حمام  مقابلة  التحقيق،  ل�����رصورات  اح��ت��ج��ازه 

دون  م��ن  املح�رص  على  ي��دون  بت�رصيح  يعينه 

�سنداً  االأ�سول،  وفق  منظمة  وكالة  اإىل  احلاجة 

اأن هذا احلق  اإذ  اأ.م.ج.  اإىل املادتني 32 و47 

كافة  حقوقه  على  ���الع  االِطّ للمحتجز  ي�سمن 

فال  عليها،  اطمئناًنا  اأكرث  ويجعله  وممار�ستها، 

اأو  اإخ�ساعه الإكراه مادي  باأفعال نتيجة  يعرتف 

من  االف��الت  على  مب�ساعدة  تغريره  اأو  معنوي 

بوقائع غري �سحيحة  االعرتاف  حال  العقاب يف 

ب�سورة غري م�رصوعة. 

ويعترب حق املحتجز بتعيني حماٍم له بت�رصيح 

منظمة  وكالة  اىل  حاجة  دون  من  املح�رص  على 

ت�سهيالً  ال��ع��دل،  الكاتب  ل��دى  االأ���س��ول  وف��ق 

املادية،  للم�ساريف  وتخفيًفا  عنه،  للدفاع 

للمحامي  وي�سمح  وال��وق��ت.  للجهد  وت��وف��رًيا 

فور  موكله  ملف  مبتابعة  امل��ب��ا���رصة  امُل��ك��َلّ��ف 

انتظار  دون  م��ن  التحقيق  حم�رص  يف  تعيينه 

النتقال  العامة  النيابة  موافقة  الأخذ  االج��راءات 

وي�سمح  التحقيق،  مركز  اىل  ال��ع��دل  الكاتب 

بالدفاع  املتعلقة  املعلومات  بتبادل  للمحتجز 

عنه وفق االأ�سول القانونية.

املحتجز  ملحامي  ي�سمح  مل  القانون  اأن  اإال 

ح�سور جل�سة التحقيق الذي يتم اأمام ال�سابطة 

جمريات  على  �سلًبا  التاأثري  منع  بحجة  العدلية 

خماطر  اىل  تنبيهه  م��ن  اخل�سية  اأو  التحقيق 

قد  التي  احلقائق  ببع�ص  اأو  بجرميته  االق��رار 

تدينه اأو ت�ساعده يف التهرب من تبعات اأفعاله 

اجلرمية التي اقرتفها. لكن مربرات هذا املنع 

املادة 49  اأن  ا  غري منطقية ومنتقدة خ�سو�سً

عندما  املحتجز  حمامي  بح�سور  �سمحت  اأ.م.ج. 

بنف�سه،  االأويل  التحقيق  العام  النائب  يتوىل 

مع  يح�رص  اأن  فيه  امل�ستبه  لوكيل  يكون  حيث 

النائب العام  اأثناء ا�ستجوابه. فتويل  موكله يف 

بنف�سه التحقيق االأويل ُي�سكل بحد ذاته �سمانة 

اأم��ام  يتم  ال��ذي  التحقيق  م��ن  اأك��رث  للمحتجز 

التجارب  اأثبتته  ما  وه��ذا  العدلية،  ال�سابطة 

العملية على اأر�ص الواقع.

• حق املحتجز يف اال�ستعانة مبرتجم: 
قد ال يجيد املحتجز اللغة العربية، وهي اللغة 

بالتحقيق  القائم  على  يجب  التي  الر�سمية 

اأعطى  لذلك  القانونية،  االإجراءات  اإعتمادها يف 

القانون للمحتجز حق اال�ستعانة مبرتجم حمَلّف 

 47 )امل��ادة  العربية  اللغة  يح�سن  يكن  مل  اإذا 

اأ.م.ج.(. فيقوم املحّقق بتعيني �سخ�ص يتوىل 

مهمة الرتجمة، على اأن يوافق عليه املحتجز قبل 

املبا�رصة بالرتجمة. اأما اإذا كان امُلحتجز اأبكًما اأو 

م�ساعدته  ميكنه  مبن  اال�ستعانة  فيجب  ا،  اأ�سًمّ

فيمكن  الكتابة  يح�سن  يكن  مل  ما  الفهم  على 

اليه  التعامل معه واإطالعه على ما هو من�سوب 

االأ�سئلة  �سم  يتم  اأن  على  الكتابة،  بوا�سطة 

واالأجوبة اىل حم�رص التحقيق، مبا يحفظ حقوقه.

الع املحتجز على االأدلة امل�ساقة  حق اإِطّ  •
�سده: 

ُي�ساق  م��ا  على  االط���الع  فيه  للم�ستبه  يحق 

ة واإثباتات وقرائن واأدوات جرمية  �سده من اأدَلّ

ُيعتقد اأن اجلرمية ارُتِكبت بوا�سطتها، ليتمكن 

ومناق�ستها  عليها  والرد  نف�سه  عن  الدفاع  من 

واإثبات عدم �سحتها اأو عدم عالقته بها.

• حق ا�ستجواب امل�ستبه فيه فور احتجازه 
وعدم اإطالة مدة اإحتجازه: 

فر�ست املادة 32 اأ.م.ج. ا�ستجواب امل�ستبه 

تع�سفًيا  اإحتجازه  يجوز  وال  احتجازه.  فور  فيه 

م�رصوع.  �سبب  دون  من  اإحتجازه  مدة  اإطالة  اأو 

قبل  من  اإحتجازه  يجوز  ال  االأح���وال  جميع  ويف 

موظفي ال�سابطة العدلية الأكرث من 48 �ساعة 

قابلة للتمديد ملدة مماثلة وملرة واحدة، بقرار 

الذي  اال�ستئنايف  العام  النائب  خطي معَلّل من 

من  وتثّبته  امللف  على  اطالعه  بعد  ي�سدره 

ال�سابطة  على  ر  ُيحَظّ حيث  التمديد،  م��ربرات 

اإال  نظاراتها  يف  فيه  امل�ستبه  احتجاز  العدلية 

تزيد  ال  مدة  و�سمن  العامة  النيابة  من  بقرار 

على ثماين واأربعني �ساعة، ميكن متديدها مدة 

العامة.  النيابة  موافقة  على  بناء  فقط  مماثلة 

ويف مطلق االأحوال حت�سم مدة االحتجاز من مدة 

بها،  يحكم  قد  التي  العقوبة  وم��ن  التوقيف 

�سنداً اإىل املواد 32 و42 و47 اأ.م.ج.

حق دف��اع املحتجز عن نف�سه من دون   •
اإكراه:

احلق  املحتجز  فيه  امل�ستبه  اإع��ط��اء  يجب   

ما  وبكل  باأقواله  واالدالء  نف�سه  عن  بالدفاع 

ا�ستعمال  دون  ومن  وواعية  حرة  باإرادة  يريده 

اأك��ان  �سواء  �سده،  االإك���راه  وج��وه  من  وج��ه  اأي 

مادًيا اأو معنوًيا اأو ج�سدًيا؛ كاأن ينفي اأو يوؤكد 

 41 املادتني  اإىل  )�سنداً  اليه،  ُن�ِسب  ما  �سحة 

و47 اأ.م.ج.(. كما ن�ست املادة 15من اإتفاقية 

املعاملة  �رصوب  من  وغريه  التعذيب  مناه�سة 

املهينة  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو 

دولة  كل  اأن  على   ،)1984/12/10 )تاريخ 

اأنه  يثبت  اأق��وال  باأي  اال�ست�سهاد  عدم  ت�سمن 

اأي  يف  كدليل  للتعذيب  نتيجة  بها  االدالء  مت 

متهم  �سخ�ص  �سد  ذلك  كان  اذا  اال  اإج��راءات، 

بهذه  االدالء  على  كدليل  التعذيب  بارتكاب 

االقوال. 

وا�ستناداً اىل ذلك، اعترب االجتهاد اأن الدليل 

املنتزع بنتيجة تعري�ص امل�ستبه فيه للتعذيب 

يكون م�سريه االإهمال، ويف املقابل، اإن ذلك ال 

يوؤدي بحد ذاته اىل اإهمال االإجراءات ال�سحيحة 

يجوز  والتي  التحقيقات  ت يف معر�ص  مَتّ التي 

اأن يرتتب من  اليها مبعزل عما ميكن  الركون 

نتائج عن فعل التعذيب �سواء جلهة مالحقة من 

يف  احلا�سل  االعرتا�ص  اإهمال  جلهة  اأم  اقرتفه 

اجلنايات  ملحكمة  يعود  ال  كان  واإذا  معر�سه. 

اإبطال حما�رص التحقيق االأويل يف حال تبني وجود 

ت�سل�سليالً  مرجًعا  لي�ست  الأنها  و���رصب،  عنف 

قرار  انربام  بعد  خ�سو�ساً  العدلية،  لل�سابطة 

اجلنايات  حمكمة  على  يرتتب  اأن��ه  اإال  االتهام، 
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اأن  لها  اإذا ظهر  االأويل  التحقيق  اإهمال حما�رص 

القناعة  لها  يوفر  ال  املحا�رص  هذه  ت�سمنته  ما 

و�سمريها  وجدانها  اليها  يرتاح  التي  الكافية 

لالإدانة اأو التربئة بعد متحي�سها وتقوميها.

مب�ساعر  اال�ستهزاء  يجوز  ال  ذلك،  اىل  اإ�سافة 

توجيه  اأو  حتقريه  اأو  منه  ال�سخرية  اأو  املحتجز 

التغرير  يجوز  وال  ل��ه.  الالئقة  غ��ري  ال��ع��ب��ارات 

اأجل  من  به  لالإيقاع  فيه  امل�ستبه  اأو  باملحتجز 

وترّتب  تدينه  ب��اأف��ع��ال  االع���رتاف  على  حمله 

اعتماد  يجوز  ال  كما  اجلرمية.  عن  م�سوؤوليته 

غري  وحجج  معلومات  خلق  اأو  ل  ِحَيّ اأو  مناورات 

اأو  االع��رتاف،  على  وحمله  به  لالإيقاع  �سحيحة 

واالآم��ال  بالوعود  اإغ��راق��ه  خ��الل  من  به  ترغيبه 

اجلرمية  من  التخل�ص  على  مب�ساعدته  واإيهامه 

االعرتاف  يعترب  عنه، حيث  العقوبة  اأو تخفيف 

املاأخوذ بهذه الطرق باطالً. 

ومل ين�ص القانون اللبناين على اإمكان اإخ�ساع 

يف  معينة  الإختبارات  فيه  امل�ستبه  اأو  املحتجز 

اأو اخل�سوع  الب�سمات  اأخذ  التحقيق، مثل  اأثناء 

كفح�ص  احلديثة  العلمية  االختبارات  لبع�ص 

اأو  املغناطي�سي  التنومي  اأو  الكذب  ك�سف  اآلة 

اأو  التحقيق  اأثناء  يف  نف�سي  بطبيب  اال�ستعانة 

التن�ست  اأو  العامة  االأماكن  يف  الت�سوير  اآالت 

على االت�ساالت الهاتفية... ويعترب البع�ص اأنه 

القانون للمحّقق  اأن يجيز  كان من امل�ستح�سن 

ال  التي  العلمية  الو�سائل  بع�ص  اىل  اللجوء 

يف  للم�ساعدة  االن�����س��ان،  حقوق  م��ع  تتعار�ص 

التحقيق. 

اع��رتا���ص  اأن  اىل  ه��ن��ا  االإ����س���ارة  م��ن  ب��د  وال 

مة  منَظّ خا�سة  اأ�سول  له  الهاتفية  االت�ساالت 

)ت��اري��خ   99/140 رق���م  ال��ق��ان��ون  مب��وج��ب 

احل��ق  ب�����س��ون  املتعلق   )1999/10/27

اأي��ة  بوا�سطة  جت��ري  ال��ت��ي  امل��خ��اب��رات  ب�رصية 

هذا  ن�ص  وق��د  االت�سال.  و�سائل  من  و�سيلة 

القانون يف مادته االأوىل على اأن »احلق يف �رصية 

و�سائل  من  وخارجًيا  داخلًيا  اجل��اري  التخابر 

)االأج��ه��زة  الال�سلكية  اأو  ال�سلكية  االت�����س��ال 

بجميع  املنقولة  واالأج��ه��زة  الثابتة،  الهاتفية 

اأنواعها مبا فيها اخلليوي، والفاك�ص، والربيد 

وال  القانون  حمى  ويف  م�سون  االل��ك��رتوين...( 

اأو املراقبة  التن�ست  اأنواع  يخ�سع الأي نوع من 

التي  احل��االت  يف  اإال  االف�ساء،  اأو  االعرتا�ص  اأو 

الو�سائل  وبوا�سطة  القانون  هذا  عليها  ين�ص 

هذا  م  نَظّ كما  اأ�سولها«.  ويحدد  يحددها  التي 

على  بناء  املخابرات  اعرتا�ص  اأ�سول  القانون 

ون�ص  اإداري،  قرار  على  بناء  اأو  ق�سائي  قرار 

واأن�����س��اأ  ال�����رصع��ي،  غ��ري  التن�ست  عقوبة  على 

االج��راءات  قانونية  من  للتثبت  م�ستقلة  هيئة 

قرار  على  بناء  املخابرات  باعرتا�ص  املتعلقة 

اإداري.

• حق املحتجز يف التزام ال�سمت: 
يحق للمحتجز اأو للم�ستبه فيه التزام ال�سمت 

)اأو  جميع  على  وال���رد  ال��ك��الم  ع��ن  واالم��ت��ن��اع 

املحّقق،  اليه  يوجهها  التي  االأ�سئلة  بع�ص( 

فاإذا التزم ال�سمت ال يجوز اإكراهه على الكالم، 

دليل  اأو  �سده  قرينة  ذلك  يوؤخذ  اأن  دون  من 

اإىل  �سنًدا  ال��ي��ه،  ُن�ِسب  م��ا  �سحة  على  اإث��ب��ات 

امل�ستبه  امتنع  فاإذا  اأ.م.ج.  املادتني 41 و47 

فيهم عن اجلواب اأو التزموا ال�سمت، ي�سار اإىل 

اإكراههم على الكالم  ذلك يف املح�رص وال يجوز 

افاداتهم  بطالن  طائلة  حتت  ا�ستجوابهم  اأو 

�سنًدا اإىل املادة 47 اأ.م.ج.

طبيب  على  املحتجز  عر�س  طلب  ح��ق   •
ملعاينته: 

اأعطت املواد 32 و42 و47 من قانون اأ�سول 

فيه  امل�ستبه  اأو  للمحتجز  اجلزائية  املحاكمات 

فله  ملعاينته،  بطبيب  اال�ستعانة  طلب  ح��ق 

اأثناء احتجازه اأو لوكيله اأو الأي فرد من عائلته 

اأن يطلب عر�سه على طبيب ملعاينته، فيعني 

النائب العام اأو املحامي العام طبيًبا فور تقدمي 

املعاينة  يجري  اأن  الطبيب  وعلى  اإليه.  الطلب 

العدلية  ال�سابطة  م��ن  اأح��د  ح�سور  دون  م��ن 

ومعاونيهم، ويرفع تقريره اإىل من كلفه مبهمة 

املعاينة واأن ي�سلم املدعى عليه ن�سخة عنه يف 

ويبلغ  �ساعة،  وع�رصين  االأرب��ع  تتجاوز  ال  مهلة 

النائب العام امل�ستدعي ن�سخة عن هذا التقرير 

ممن  والأي  للمحتجز  ويكون  اإي��اه.  ت�سلمه  فور 

طلب  تقدمي  احتجازه،  د  ُم��ِدّ اإذا  ذكرهم،  �سبق 

معاينة جديدة.

• حق املحتجز بعدم تفتي�سه اأو تفتي�س 
منزله اإال باإذن من النيابة العامة: 

يطلعوا  اأن  العدلية  ال�سابطة  على  يجب 

النيابة العامة على ما يقومون به من اإجراءات، 

تفتي�ص  لهم  يحق  وال  بتعليماتها،  ويتقيدوا 

على  ا�ستح�سالهم  بعد  اإال  �سخ�ص  اأو  منزل 

االإذن  حال  ويف  العامة.  النيابة  من  م�سبق  اإذن 

االأ�سول  ي��راع��وا  اأن  عليهم  بالتفتي�ص،  لهم 

التي حددها القانون للنائب العام يف اجلرمية 

لهذه  خالفاً  يجرونه،  تفتي�ص  وكل  امل�سهودة. 

يقت�رص  االإبطال  اأن  غري  باطالً،  يكون  االأ�سول، 

غريها  اإىل  يتعداه  وال  التفتي�ص  معاملة  على 

من االإجراءات امل�ستقلة عنها، �سنًدا اإىل املادة 

47 اأ.م.ج. حيث يحق للنائب العام، يف اجلرمية 

فيه  امل�ستبه  منزل  اىل  يدخل  اأن  امل�سهودة، 

للتفتي�ص عن املواد التي قد ت�ساعد على اإنارة 

التحقيق، وله اأن ي�سبط ما يجده منها، وينّظم 

ويقرر  بدقة،  اإي��اه  وا�سًفا  �سبطه،  مبا  ا 
ً
حم�رص

التفتي�ص  وي��ج��ري  امل�سبوطة،  امل���واد  حفظ 

بح�سور امل�ستبه فيه اأو املدعى عليه اأو بح�سور 

اأو  الرا�سدين  اأفراد عائلته  اأو اثنني من  وكيله 

�ساهدين يختارهما النائب العام، ويوّقع معهم 

على املح�رص. واإذا وجد يف اأثناء التفتي�ص اأ�سياء 

عن  ن��اجت��ة  تكن  مل  واإن  في�سبطها،  ممنوعة 

ا بها على 
ً
اجلرمية اأو متعلقة بها، وينظم حم�رص

عدلًيا  �سابًطا  يكلف  اأن  العام  وللنائب  حدة. 

باجراء التفتي�ص حتت ا�رصافه، وفق املادة 33 

اأ.م.ج.

موجب التزام �رسية التحقيق واأ�رسار 

املحتجز

 اأوجب القانون على ال�سابطة العدلية التزام 

ال�رصية التامة يف جميع التحقيقات التي يقومون 

ما  اأو  التحقيق  اأ�رصار  اإف�ساء  لهم  يحق  فال  بها، 

خا�سة  اأ�رصار  اأو  م�ستندات  اأو  ة  اأدَلّ من  �سبطوه 

باملحتجز اأو بامل�ستبه فيه، حتت طائلة العقوبة 

ال�سابط  يلتزم  حيث  وامل�سلكية،  اجلزائية 

بها  يقوم  التي  االإج����راءات  جميع  يف  ال��ع��ديل 

ال�رصية التامة.

من  �سبطه  م��ا  م�سمون  اإف�����س��اوؤه  ثبت  واإذا 

وثائق اأو ر�سائل اأو اأي من االأ�رصار التي يحر�ص 

امل�ستبه فيه على اإبقائها مكتومة، يالحق اأمام 

�سمن  يقع  ال��ذي  اجل��زائ��ي  املنفرد  القا�سي 

دائرته الفعل امل�سكو منه ويعاقب باحلب�ص من 

لرية  األف  مايتي  من  وبالغرامة  �سنة  اإىل  �سهر 

العقوبتني،  باإحدى هاتني  اأو  لرية  مليوين  اإىل 

�سنًدا اإىل املادة 42 اأ.م.ج.
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ال�رشوط القانونية الحتجاز بع�ض 

االأ�سخا�س 

ب�سورة  هو  احتجازه  يجوز  الذي  ال�سخ�ص  اإن 

على  ق��وي��ة  �سبهة  تتوافر  �سخ�ص  ك��ل  ع��ام��ة 

ارتكابه جرمية معينة، اإال اأنه توجد حاالت خا�سة 

اأو  احتجازهم  القانون  منع  االأ�سخا�ص  لبع�ص 

ومنهم  لذلك،  خا�سة  واإج��راءات  �رصوطاً  فر�ص 

على �سبيل املثال:

يتم  مل  ال����ذي  ال�سخ�ص  وه���و  احل���دث:   -

معاقًبا  جرًما  ارتكب  اإذا  الثامنة ع�رصة من عمره 

وهو  للخطر.  ا  معر�سً كان  اأو  القانون،  يف  عليه 

تاريخ   2002/422 رق��م  للقانون  يخ�سع 

االأح����داث  ب��ح��م��اي��ة  امل��ت��ع��ل��ق   2002/6/6

حيث  للخطر.  واملعر�سني  للقانون  املخالفني 

الرا�سدين،  مع  االأح��داث  حجز  القانون  هذا  منع 

�أو  �ح���ر�زي  م���أوى  �حلجز يف  يتم  �أن  و����ش��رط 

توقيف  عند  و����ش��رط  متخ�ش�شة،  موؤ�ش�شة 

اأو  اإب��الغ اأه��ل احل��دث  احل��دث يف ج��رم م�سهود 

مبندوبة  واالت�سال  عنه  امل�سوؤولني  اأو  اأوليائه 

االج��راءات  واإتخاذ  ا�ستجوابه  حل�سور  االأح��داث 

القانونية الالزمة.

اأ�سول  قانون  ين�ص  مل  احلامل:  امل��راأة   -

بحجز  خا�سة  اأحكام  على  اجلزائية  املحاكمات 

قانون  من   55 امل��ادة  اأن  اإال  احل��ام��ل،  امل���راأة 

عقوبة  تنفذ  ال  اأن��ه  على  ن�ست  قد  العقوبات 

ت�سع  اأن  بعد  اإال  فة  املوَقّ غري  باحلامل  احلب�ص 

حملها ب�ستة اأ�سابيع. كما ن�ست املادة 1003 

من قانون اأ�سول املحاكمات املدنية على عدم 

تطبيق احلب�ص على املراأة احلامل حتى انق�ساء 

بلوغه  حتى  الوليد  واأم  الو�سع،  بعد  �سهرين 

ال�سنة من عمره.

وقيوًدا  �رصوًطا  القانون  فر�ص  املحامي:   -

لالدعاء على املحامي وعلى احتجازه وتوقيفه، 

على  املحاماة  مهنة  تنظيم  قانون  ن�ص  حيث 

اأنه ال يجوز توقيف املحامي احتياطًيا يف دعوى 

قيمت �سده ب�سبب اأقوال 
ُ
قدح اأو ذم اأو حتقري اأ

مهنته،  ممار�سته  اأثناء  عنه  �سدرت  كتابات  اأو 

اأحد ق�ساة  اأن ي�سرتك بروؤية الدعوى  وال يجوز 

املحكمة التي وقع فيها احلادث )املادة 75(. 

وال يجوز ا�ستجواب املحامي عن جرمية من�سوبة 

بعد  اإال  امل�سهود،  اجلرم  حالة  با�ستثناء  اليه، 

ابالغ االأمر لنقيب املحامني الذي يحق له ح�سور 

من  ينتدبه  من  بوا�سطة  اأو  بنف�سه  اال�ستجواب 

اأع�ساء جمل�ص النقابة. وال يجوز مالحقة املحامي 

اإال  اأو مبعر�سها  لفعل ن�ساأ عن ممار�سة املهنة 

بقرار من جمل�ص النقابة باإذن املالحقة، وجمل�ص 

النقابة يقدر ما اإذا كان الفعل نا�سًئا عن املهنة 

اأو مبعر�سها )املادة 79(. 

جزاء خمالفة حقوق املحتجز

فر�ست الفقرة االأخرية من املادة 47 اأ.م.ج. 

فيه  امل�ستبه  تبلغ  اأن  العدلية  ال�سابطة  على 

واأن  اآن��ف��اً  امل��ذك��ورة  بحقوقه  اح��ت��ج��ازه،  ف��ور 

االإجراء يف املح�رص. ثم ن�ست املادة  تدون هذا 

العديل  ال�سابط  خالف  اإذا  اأنه  على  اأ.م.ج.   48

اأو  عليه  املدعى  باحتجاز  املتعلقة  االأ���س��ول 

حجز  بجرمية  للمالحقة  فيتعر�ص  فيه  امل�ستبه 

يف  عليها  واملعاقب  عنها  املن�سو�ص  احلرية 

باالإ�سافة  العقوبات  قانون  من   367 امل��ادة 

اجلرمية  اأكانت  �سواء  امل�سلكية  العقوبة  اإىل 

م�سهودة اأم غري م�سهودة. 

وقد ن�ست املادة 367 من قانون العقوبات 

�سخ�ًسا يف  اأو حب�ص  اأوق��ف  اأن كل موظف  على 

غري احلاالت التي ين�ص عليها القانون يعاقب 

اىل  ب��االإ���س��اف��ة  امل��وؤق��ت��ة.  ال�ساقة  ب��االأ���س��غ��ال 

اأ.م.ج.  العقوبة املن�سو�ص عنها يف املادة 42 

التف�سيل  وفق  التحقيق  اأ���رصار  اإف�ساء  حالة  يف 

املذكور اأعاله. باالإ�سافة اىل ما يفر�سه القانون 

حالة  يف  جزائية  ومالحقة  م�سلكية  مالحقة  من 

االحتجاز؛  ف��رتة  اأث��ن��اء  من  اأخ��رى  جرائم  وق��وع 

اأو  ال�رصقة  اأو  القتل  اأو  االإي��ذاء  اأو  التهديد  مثل 

التحقيق  اإب��ط��ال  اىل  باالإ�سافة  ه��ذا  غ��ريه��ا... 

 42 املادتني  يف  دة  امل��ح��َدّ العقوبات  واإن���زال 

و47 اأ.م.ج.

واقع حقوق املحتجز

منحتها  التي  احلقوق  هذه  كل  يقراأ  من  لعَلّ 

املواثيق الدولية والقانون اللبناين للمحتجز اأو 

للم�ستبه فيه، يعتقد اأن حقوق االن�سان م�سانة 

العدلية  ال�سابطة  واأن  لبنان  يف  حٍد  اأبعد  اىل 

تقوم بواجباتها على خري ما يرام، واأن ال�سلطات 

املخت�سة تراقب كل ذلك على اأكمل وجه، واأنه 

اللبناين  امل�سرتع  التزمه  ما  كل  تطبيق  يتم 

احلريات  و�سمان  االن�سان  حقوق  مبادىء  من 

العاملي  االع��الن  من  ا�ستلهمها  التي  الفردية 

حلقوق االن�سان واملواثيق الدولية ذات ال�سلة. 

لتلك  العملي  التطبيق  ي��راق��ب  م��ن  اأن  اإال 

الن�سو�ص قد ي�ساب بخيبة اأمل وبفاجعة كربى 

الق�ساة  اأح��د   
ّ

ع��رب االأل��ي��م. وق��د  ال��واق��ع  نتيجة 

ا�ستفهام  عالمات  اأث��ار  حيث  الواقع،  هذا  عن 

بتلك  العدلية  ال�سابطة  رجال  تقّيد  حول مدى 

احلقوق والواجبات، وما ينبغي عليهم القيام به 

لتطبيق هذه املبادىء وفق الغاية التي توخاها 

بع�ص  يف  النظر  اإع���ادة  اىل  داع��ًي��ا  امل�����س��رتع، 

اجلزائية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  ن�سو�ص 

االأخري املتعلقة بالتحقيق االأويل واالحتجاز.

داخل  اأحياًنا  حت�سل  عديدة  انتهاكات  فثمة 

ومنها  التوقيف،  واأماكن  وال�سجون  النظارات 

على �سبيل املثال ال احل�رص: 

- اإحتجاز االأ�سخا�ص من دون اإذن من النيابة 

العديل  ال�سابط  ا�ستطاعة  ع��دم  بحجة  العامة 

�سة  خم�َسّ اأوق��ات  يف  العام  بالنائب  االت�سال 

لراحته.

- عدم اإعطاء املدعى عليه فر�سة للدفاع عن 

نف�سه يف بع�ص احلاالت، حيث يتم قلب قواعد 

االثبات  وي�سبح عبء  راأ�ًسا على عقب  االثبات 

على  يكون  اأن  )ب��دل  عليه  املدعى  عاتق  على 

عاتق املدعي( وي�سبح املدعى عليه مداًنا حتى 

تثبت  حتى  بريئاً  يكون  اأن  )بدل  براءته  ُيثبت 

اإدانته(...

- منع املحتجز من االت�سال باأحد، بحجة عدم 

ال�سماح الأحد بتلقينه وقائع خالفاً ملا يجب اأن 

والتهديد  واالك���راه  ال�سغط  حتت  به  يعرتف 

بالويل والثبور وعظائم االأمور...

اال�ستعانة  اأو  االت�سال  املحتجز من  - حرمان 

مبحاٍم، بحجة اخلوف من قيام هذا االأخري بتلقني 

املحتجز اأقوال خمالفة للواقع. 

ُيجيد  ال  ال��ذي  االأج��ن��ب��ي،  املحتجز  ح��رم��ان   -

فهم اللغة العربية، من اال�ستعانة مبرتجم اأمام 

ال�سابطة العدلية.

�سند 
ُ
اأ ما  على  االط��الع  من  املحتجز  حرمان   -

اليه من اإتهامات واأدلة وحجج. 

- ا�ستمرار االحتجاز عدة اأيام واأ�سابيع، ورمبا 

اأ�سهر. 

وخ�سو�سيات  التحقيق  اأ�����رصار  اإف�����س��اء   -

املحتجزين...
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�س حياته لها ّ
كر

مية:
ليد غل

رتو و
ي�س

املا

بد الأكرب 
ملع

�سيقى ا
املو

حمل م�رشوًعا مو�سيقًيا 

ح�سارًيا للبنان واملنطقة. 

�ساحب اأحالم مو�سيقية 

متطورة، ومنها بعاملية 

املو�سيقى الرتاثية العربية. 

تراأ�س الكون�رشفتوار 

اللبناين ل�سنوات، واأطلق 

العنان لإبداع طالب املعرفة 

يف الورك�سرتا الفلهارمونية 

اللبنانية التي كان يعتّز 

بتاأ�سي�سها.

اإنه املو�سيقار الدكتور 

وليد غلمية الذي ق�سى 

�سنوات حياته يف التاأليف 

املو�سيقي الكال�سيكي 

الطابع، ذي التاأثريات 

الغربية حيًنا، والرتاثية 

ال�رشقية حيناً اآخر.

ولدة مو�سيقار

ال��زي��ت��ون،  وب�����س��ات��ن  ال��ق��م��ح  �س�هول  ب��ن 

جديدة  يف  النور  غلمية  وليد  املو�سيقار  اأب�رص 

مرجعيون )جنوب لبنان( العام 1938.

ويهوى  بالك�سافة،  مولًعا  ا، 
ً
تاجر كان  وال��ده 

العزف  على الكمنجة واملندولن خالل رحالته. 

وهكذا ن�ساأ وليد يف جو فني متّثل بوالده وعمته 

اأولغا عازفة املندولن.

يف  وال���ول���د  الأب  ي��رح��ل  اأن  ال��ق��در  و���س��������اء 

الوالد  باآلتي  وليد  ال�ساد�سة من عمره، فتعّلق 

العزف،  على  واأغرتاه  واملندولن(  )الكمنجة 

املفاتيح  حركات  معرفة  يف  �ساعدته  وعمته 

الأوىل.

امل�سار الأكادميي

العام 1956، انتقل من »كلية مرجعيون 

البعثات  مدار�س  اإح��دى  اإىل  الوطنية« 

 ،1958 ويف  »اجل��رارد«،  الأمركية 

يف  الأم��رك��ي��ة  اجلامعة  اإىل  انتقل 

الكون�رصفتوار  اإىل  وانت�سب  بروت 

متابعة  ح��ل��م��ه  وك����ان  ال��وط��ن��ي. 

اآل��ة  على  املو�سيقية  ال��درو���س 

كون�رصتو  ح�رصّ  وللغاية  الكمنجة، 

تقدميه  اأج���ل  م��ن  ل�»بيتهوفن« 

الإ�سبع  يف  ك�رصاً  لكّن  المتحان،  يف 

موا�سلة  من  منعه  الي�رصى  ي��ده  يف  الو�سطى 

حلمه يف احرتاف العزف على هذه الآلة ال�ساحرة 

احلنون.

اإعداد: تريز من�سور
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م�سار  يف  مف�سلية  حمطة  احلادثة  هذه  كانت 

احللم من  اذ حتّول  وليد غلمية،  الدكتور  حياة 

اإتقان العزف على اآلة الكمان اإىل در�س التاأليف 

وولدرج  الكبار:  الأ�ساتذة  يد  على  املو�سيقي 

يو�سف  والأب  �سّكر  وتوفيق  )الإن��ك��ل��ي��زي(، 

اخلوري. 

مار�س  املو�سيقية،  ل��الأع��م��ال  غ 
ّ
ال��ت��ف��ر قبل 

الكيمياء  م��واد  فعّلم  التدري�س،  مهنة  غلمية 

معهد  يف  لعامن  وال��ف��ي��زي��اء  وال��ري��ا���س��ي��ات 

املنت«،  راأ�س  »ثانوية  يف  امل�سائي  البكالوريا 

والعام 1960 زار الوليات املتحدة الأمركية  

للمرة الأوىل، لكّنه عاد، لأن اأو�ساعه املادية مل 

تكن ت�سمح مبتابعة الدرا�سة هناك.

ومن ثم عاد اإليها العام 1970 ونال من جامعة 

املو�سيقي  التاأليف  يف  املاج�ستر  كان�سا�س 

املو�سيقية،  ال��ع��ل��وم  يف  ال��دك��ت��وراه  وك��ذل��ك 

وحا�رص يف اجلامعة نف�سها، كما اأن�ساأ فيها دائرة 

للمو�سيقى العربية.

درب النجاح املو�سيقي

النه�سة  غلمية  ول��ي��د  امل��و���س��ي��ق��ار  راف���ق 

الفرتة  تلك  يف  �سائدة  كانت  التي  امل�رصحية، 

لروجيه  »جمدلون«  م�رصحية  منها،  اأعمال  بعدة 

ع�ساف، وم�رصحيات ليعقوب ال�سدراوي ومي�سال 

للتاأليف  وقته  �ًسا 
ّ
مكر ج��ب��ارة،  ورمي��ون  نبعة 

كما  املو�سيقية،  الفرق  وق��ي��ادة  املو�سيقي 

الأفالم.  لبع�س  الت�سويرّية  املو�سيقى  و�سع 

بعلبك  »م��ه��رج��ان��ات  يف  ���س��ارك   ،1963 ويف 

وقائًدا  موؤّلًفا  اإه��دن«،  و»مهرجانات  الدولية« 

مو�سيقًيا. 

العام 1965 كان للدكتور وليد غلمية الف�سل 

اأول  ويعترب  فيني�سيا«،   »م�رصح  تاأ�س�ي�س  يف 

العربي،   لبنان والعامل  م�رصح مو�سيقي دائم يف 

وكقائد  كموؤّلف  روميو حلود،  جانب  اإىل  وعمل 

�سنوات  ث��الث  مل��دة  ف��ن��ي،  وم�ست�سار  ف��رق��ة 

متتالية، اإىل حن عودته اإىل »مهرجانات بعلبك 

الدولية« العام 1967.

العمل اليومي يف »م�رصح فيني�سيا«، مّكنه من 

و�سع موؤّلفات مو�سيقية واإ�سدار اأول اأ�سطوانة 

مو�سيقية »من ليالينا«.

العام 1970 »مهرجانات جبيل  غلمّية  اأطلق 

)بيبلو�س( الدولية«، التي �ساهم يف تاأ�س�ي�سها، 

مقدًما عمالً م�رصحًيا عنوانه »يا ليل« من كلمات 

جورج جرداق وبطولة جوزف عازار وفدوى عبيد 

ودريد حلام.

نحو العاملية

الوطن،  حدود  تخّطت  غلمّية  الدكتور  �سهرة 

بحيث اأوكلت اإليه وزارة الثقافة العراقية العام 

املو�سيقى  عن  درا�سات  اإع��داد  مهّمة   ،1975

العراقية. جتربة الغو�س يف الرتاث املو�سيقي 

علينا  اأن���ه  اإىل   ��ل  ي��ت��و���سّ ج��ع��ل��ت��ه   ال��ع��ظ��ي��م، 

الأطر  �سمن  الفولكلوري  ال��رتاث  من  اخل��روج 

وهكذا  كبرة،  مو�سيقية  اأعمال  اإىل  املحدودة 

على  املبنية  ال�سمفونيات  كتابة  نحو  اجت��ه 

ال�سمفونية  وكانت  تراثية،  مو�سيقية  مادة 

الأوىل »القاد�سية« اأو »�سمفونية الإميان« 

التاأليف  موجة  اأطلق  ومعها   ،1976 العام 

املو�سيقي يف العامل العربي.

ت�سّلم العام 1991 م�سوؤولية رئا�سة 

»املعهد الوطني العايل للمو�سيقى« 

على  ز  يرِكّ وراح  )الكون�رصفتوار(، 

كاملة  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن��اه��ج  اإي���ج���اد 

من  العربية،  ال�رصقية  للمو�سيقى 

اآلت الدّف اإىل الطبلة، فالقانون والناي. ويقول 

الإيقاع،  اأ�ساتذة  »جمعُت  الإطار  هذا  يف  غلمية 

اخلطيب،  علي  وه��و  دّف  ع��ازف  اأه���ّم  وبينهم 

وقلت: »اعزفوا«. ورحنا ن�سّجل كل �رصبة وحركة، 

وبحثنا عن اأ�سماء معروفة لالأ�سوات واحلركات 

ودّوّناها، حتى خلقنا منهًجا، من الألف اإىل الياء، 

اأكادمييات عربية.  طبعناه كتًبا ووّزعناها على 

وقد كتب �رصبل روحانا، وكان اأ�ستاًذا هنا، اأول 

منهج لآلة العود«. 

ال��ق��رن  وث��م��ان��ي��ن��ي��ات  �سبعينيات  وخ����الل 

املا�سي، وما تخللها من حرب على اأر�س لبنان، 

الوطنية  لالأورك�سرتا  قائًدا  العامل  غلمية  جال 

واليونان و�سوريا  يف كل من كن�سا�س والعراق 

و�سوي�رصا  بلجيكا  يف  حم��ط��ات  م��ع  وب��ول��ون��ي��ا، 

والأردن وباري�س واإيران.

اأعمال  اإ�سدار  اأعاد وليد غلمية  العام 2008 

العامن 1976 و1982، واقرتنت  اأّلفها بن 

اأ�سطوانات  عناوينها باملالحم العربّية يف ثالث 

»�سمفونية  اأو  »القاد�سية«  �سمفونية  وه��ي: 

اأو  »املتنبي«  �سمفونية   ،)1976( الإمي��ان« 

�سمفونية   ،)1978( البطولة«  »�سمفونية 

 ،)1979( احلرية«  و»�سمفونية  »ال��رم��وك« 

العطاء«  »�سمفونية  اأو  »ال�سهيد«  �سمفونية 

اجل��دي«  الإن�����س��ان  »�سمفونية  اأو   ،)1981(

ال�سمفونية  اأّلف  ذاتها  املرحلة  ويف   ،)1982(

ال�ساد�سة »الفجر«.

)اأف��الم  املنحى  ت�سويرية  اأع��م��ال  ولغلمية 

و�رصائط وثائقية(، وقد عمل يف هذا ال�سياق مع 

امل�رصحّين روجيه ع�ساف، ويعقوب ال�سدراوي، 

وال�سينمائّين  نبعة،  ومي�سال  جبارة،  ورميون 

م��ارون ب��غ��دادي )ب��روت يا ب��روت( وبرهان 

وكثرين  �سلمان  وحممد  قا�سم(  )كفر  علوية 

لبنان.  يف  وال�سينما  امل�رصح  رم��وز  من  غرهم 

ال��رتاث  يف  غلمية  اأب��ح��اث  ذل���ك،  اإىل  ت�ساف 

�سوريا  اإىل  لبنان  م��ن  ال��ع��رب��ي،  املو�سيقي 

والعراق وليبيا.

الغنائي  امل�����رصح  اأو  الأوب��ري��ت  ول��ه يف جم��ال 

خم�س  الباب  هذا  يف  مًتثله  كبر  اإرث  اللبناين، 

وثالثون م�رصحية غنائية.

قبل الرحيل

كان غلمية �رصيك �سيمون اأ�سمر يف »ا�ستوديو 



الفن« يف مرحلة تعّث الأغنية اللبنانية والعربية 

احلكم  جلنة  يف  ع�����س��ًوا  ك��ان  حيث  ال�سعبية، 

ويف  املذكور.  الربنامج  من  دورات  عدة  خالل 

يف  كع�سٍو  �سارك  حياته،  من  الأخرة  ال�سنوات 

وقاد  »الب�ستان«،  ل�مهرجان  املنّظمة  اللجنة 

اأم�سيات  من  العديد  يف  الوطنية  الأورك�سرتا 

الأخ��رة( كما  ال��دورة  هذا املهرجان )غاب عن 

اإطاللته  وكانت  الدين«،  و»بيت  »بعلبك«  يف 

املهرجان  افتتاح  يف  القّوا�س  هبة  مع  الأخ��رة 

البعقليني ال�سنة املا�سية )2010(.

 بعد انتهاء احلرب اللبنانية، اأي حن بداأ مرحلة 

للمو�سيقى«  العايل  الوطني  »املعهد  تروؤ�سه 

فيه،  املناهج  هيكلة  واإع��ادة  )الكون�رصفتوار( 

ال�سمفونية  الوطنية  الأورك�سرتا  تاأ�سي�س  مّت 

اأي ت�سّم  اأخًرا،  اأ�سبحت فيلهارمونية  )التي 

الأم�سيات  قيادتها يف  وتوىل  النفخ(،  اآلت 

لالآباء  يو�سف  »مار  كني�سة  يف  الأ�سبوعية 

الي�سوعّين« يف الأ�رصفية.

ال��دك��ت��ور وامل��اي�����س��رتو وليد  رح���ل 

ورئي�س  ال��ب��اح��ث،  امل��وؤل��ف،  غلمية، 

اللبناين  ال��وط��ن��ي  ال��ك��ون�����رصف��ت��وار 

م�سار  بعد   ،2011-6-7 بتاريخ 

ح��اف��ل لأك���ث م��ن ن�سف ق��رن يف 

تاركاً  املو�سيقي  الإب��داع  جمال 

ح�سارًيا  مو�سيقًيا  اإرث��اً  وراءه 

�ستنهل منه الأجيال القادمة.

اأح��الم��ه  يحقق  مل  ان���ه  اإل 

يف  ل���الأوب���را  داٍر  ب��اإن�����س��اء 

ف��روع  وبانت�سار  ب��روت 

الكون�رصفتوار يف مناطق 

لبنان.

غلمية وعلم املو�سيقى

لي�ست  املو�سيقى  باأن  يوؤمن  غلمية  كان 

الإب��داع  يح�سل  وعندما  علم،  هي  ما  بقدر  فناً 

يف املعرفة ت�سبح هذه الأخرة فًنا. وكان يرى 

لها،  مكانّية  ح��دود  ل  العظيمة  املو�سيقى  اأن 

رّدد:  م��رة  وك��م  بيئية،  جغرافية  ذات  لكّنها 

»عندما اأكتب مو�سيقى، اأكتبها من موقع م�سبع 

بال�رصقي، ول ميكن اأن اأكتب من موقع فرن�سي 

امل�ستمع  لكّن  برازيلي.  اأو  اأملاين  اأو  رو�سي  اأو 

العمل  يتذّوق  الأر�سية،  الكرة  على  كان  اأينما 

اإذا  امل��و���س��ي��ق��ي 

كان ذا قيمة، متاًما مثلما 

اأو  ت�سايكوف�سكي  ال�رصقين  نحن  نتذّوق 

بيتهوفن وغرهما«.

الذي  املكان  يف  دائًما  كنا  »اإذا  يعترب  وكان 

حًبا  ام��ت��الأ  يرافقنا  وال���ذي  ح��ًب��ا،  امتالأنا  نحّبه 

بالن�سبة  هي  الأ�سا�س،  يف  واملو�سيقى  اأي�ًسا. 

الكون�رصفتوار،  ي�سم  ال��ذي  الأك��رب  املعبد  اإيّل 

والأورك�سرتات، 

ك�����م�����ا ي�������س���ّم 

الأ���������س��������ات��������ذة 

والنا�س  وال��ط��الب 

وكل املجتمع والعامل 

باأ�رصه«.       

الآراء  ت���ت�������س���ارب 

ال��راح��ل،  مو�سيقى  ح��ول 

العاملن  بن  ا  وخ�سو�سً

)م����وؤل����ف����ون،  جم����ال����ه  يف 

م���و����س���ي���ق���ي���ون، ن����ق����اد(. 

اإدارة  يف  نهجه  خالف  بع�سهم 

الكون�رصفتوار على مدى عقدين. 

اأ�سلوبه  انتقد  الآخ���ر  وبع�سهم 

قيادته  ط��ري��ق��ة  اأو  ال��ت��األ��ي��ف،  يف 

يعرف  ما  )اأو  الوطنية  الأورك�����س��رتا 

بالأداء اخلا�س بالأعمال املعروفة من 

لكن  الغربي(.  الكال�سيكي  الريربتوار 

وليد غلمية داأب دوًما على عدم الكرتاث 

النظر املختلفة معه، يف امل�سوؤوليات  بوجهات 

كان  اأجنزه.  الذي  الفني  النتاج  اأو  تولها  التي 

ُيَعّد، ومثله كثرون، اأنه ِمن الذين بذلوا اأق�سى 

الكال�سيكية  للمو�سيقى  ل��ل��رتوي��ج  اجل��ه��ود 

الغربية، والعربية ال�رصقية اأي�ساً.  

ماله
يرًا لأع

تقد

ية النم�سا و�ساًما ذهبًيا.
ية، منحه رئي�س جمهور

ته الفن
طاءا

يراً لع
تقد

ية العاملية« العام 
لبنان مو�سوعة »دليل الأعمال البيوغراف

وهو اأدخل 

الدولية  ية 
الأمرك سة 

الذهبية« من املوؤ�س� ية 
2010 عرب منحه »امليدال

للبيوغرافيا.
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اإعداد: ليال �صقر

خرون
نحن والآ

متوز

ع�صّية على الكذب

بليغة التعبري

ماذا تقول عيوننا عندما تّتجه اإىل اليمني اأو الي�صار؟

واأبلغها  الب�رشّية  احلوا�س  اأف�صح  العيون 

تعبرًيا، اإّنها املدّبرة املتاأّملة املتب�رّشة، كا�صفة 

الأ�رشار الباطنّية، املعّبة حني يعجز الل�صان اأو 

حني يحجم عن الإف�صاح ل�صبب اأو لآخر.

اخلبري يف لغة اجل�صد حبيب اخلوري ي�رشح يف 

ما يلي معاين النظرات ودللتها.

ع�صّية على الكذب

الإن�سانّية،  ال�سخ�سّية  مفاتيح  اأه��ّم  من  واح��دة  العني 

الأمريكّيون  الكذب  علماء  بات  واليوم  ال��روح.  م��راآة  هي 

ي�ستخدمون تقنّية مراقبة احلدقة اأو بوؤبوؤ العني يف جل�سات 

على  اآل��ة  تثبيت  خ��ال  من  وذل��ك  املّتهمني،  ا�ستجواب 

على  املثّبتة  الآل��ة  النب�ض.  قيا�ض  اآلة  اإىل  اإ�سافة  العني 

العني تراقب حجم البوؤبوؤ لكت�ساف �سدقّية امل�ستجوب اأو 

عدمها. ومع العلم اأّن هذا احلجم يتاأّثر مبا�رشًة بكّمّية ال�سوء 

النف�ض  علماء  لدى  املوؤّكد  من  فاإّنه  العني،  تتلّقاها  اّلتي 

اليوم اأّن حالة الإن�سان النف�سّية توؤّثر يف حجم بوؤبوؤ عينه اأي�ًسا، وتغرّي هذا 

احلجم هو ردة فعٍل خارجة متاًما عن �سيطرة ال�سخ�ض حتى لو كان حمرتًفا 

التمثيل، وحني يكذب املتكّلم فاإّن حدقة عينه �ستّت�سع تلقائيًّا.

دللت اجتاه النظر

اأحياًنا نطرح �سوؤالً على حمّدثنا وقبل اأن تخرج الكلمات من فمه تتوىل 

عيناه الإجابة اأو جزًءا منها، لكن الأمر ل يتوقف هنا، فاجتاه النظر له اأي�ًسا 

دللته. ويقول اخلوري يف هذا ال�سدد: »النظر اإىل الأعلى، جهة الي�سار، 

يعّب عن البحث يف ال�سور الداخلية غري النظرية يف ذاكرة ال�سخ�ض والتي 

اأرق��ام  املتحّدث:  ي�ستذكرها  معينة  واأح��داث  معلومات  �سمنها  تندرج 

اأعلى جلهة  اأّما النظر اإىل  اأماكن ي�ستعيدها يف خمّيلته.  هاتفّية، تواريخ، 

اليمني، فدليل على اأّن املتحّدث ب�سدد ابتكار �سور داخلية مل ي�سبق له 

الإجتاه فهو  اأخرى، عندما ينظر املتكّلم بهذا  راآها من قبل، وبعبارة  اأن 

يكذب«. ففي جهة اليمني من الدماغ يقع اجلزء املتعّلق مبا هو نظري اأو 

د اأن ينظر ال�سخ�ض اإىل 
ّ
مبا هو منّمق، ويرتبط مبا�رشًة بالألوان، لذلك مبجر

الأعلى وجلهة اليمني يكون يف طور اختاق كذبة اأو م�سهد... بينما النظر 

اإىل الأعلى اإمنا يف اجتاه الي�سار فهو دليل على حماولة تذكر معلومة ما 

كما �سبق وذكرنا، فهل انتبه اأحد اأّنه حني ُي�ساأل عن رقم هاتف اأو عملّية 

ح�سابّية ب�سيطة كيف يدور بناظره جهة الي�سار الأعلى؟

النظر ي�ساًرا واإىل الأ�سفل يح�سل عندما ي�ستذكر الإن�سان 

ا عزيزين  اأ�سخا�سً �ض له من ماآ�ٍض، عندما ي�ستذكر 
ّ
ما تعر

اأو  امل�سافرين  اأبنائها  عن  الأم  تتحّدث  وعندما  فقدهم 

الغائبني عنها ل�سبٍب اأو لآخر. فجهة الي�سار من الأ�سفل هي 

التي حتمل كل ما هو متعّلق  الب�رشي، اجلهة  القلب  اجتاه 

بامل�ساعر الإن�سانّية.

ماذا يعني اجتاه النظر اإىل الأ�صفل جلهة اليمني؟

ينظر ال�سخ�ض يف هذا الإجتاه عندما يتحّدث عن اإح�سا�سات 

اإذا  عّما  ي�ساأل  فعندما  مبا�رش.  ب�سكل  به  وتتعّلق  يحّبها  داخلّية  وم�ساعر 

كانت احلمية التي يّتبعها لتقلي�ض وزنه اأتت بنتيجة ُمر�سية عليه، ينظر 

جهة اليمني لاأ�سفل عند الإجابة اإذا كان را�سًيا عن نتيجة هذه احلمية، 

وبكام  لة،  املف�سَّ اأو ماب�سه  املف�ّسل  �سيارته  لون  �ُسئل عن  اإذا  كذلك 

اأو�سح، فاإنَّ النظر يف هذا الإجتاه متعّلق ب�سكل وا�سح بحّبنا لذاتنا.

مبا�رشًة مييناً وي�صارًا:

الي�سار مبا�رشة، اإذا اأراد ال�سخ�ض تذكر اأغنية اأو حلن اأو كل ما هو متعّلق 

بحا�ّسة ال�سمع لديه، ينظر مبا�رشة اإىل جهة الي�سار.

ال�سخ�ض �سوًتا خلفه ل يعرف م�سدره يتجه  اإذا �سمع  مبا�رشة،  اليمني 

براأ�سه وبالتايل بنظره مبا�رشة نحو جهة اليمني، وال�سبب يف ذلك عائد اإىل 

اأّن عقل الإن�سان الباطني موجود جهة اليمني.

اإىل الأعلى مبا�رشة، عندما ن�سّم رائحة الطعام، عادة ما ننظر اإىل الأعلى 

مبا�رشة  املنازل  رّب��ات  تنظر  النار«  على  الطبخة  »حترتق  عندما  مبا�رشة. 

لاأعلى قبل التوجه اإىل م�سدر الرائحة.

اإىل الأ�سفل مبا�رشة، عندما ي�ساأل ال�سخ�ض عّما اإذا اأعجبه مذاق نوع معنّي 

ا، اأي اأّنه اإذا ا�ستح�سن حًقا ما تذّوقه، ينظر  من الطعام ويكون جوابه اإيجابيًّ

يحاول  فعبًثا  الإجتاه  هذا  بغري  بنظره  اإذا ذهب  اأّما  مبا�رشة.  الأ�سفل  اإىل 

املجاملة والقول اأن الطعام اأعجبه فعاً...
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مع  و�إيقاعاتها،  �ملو�سيقية  �لنوتات  تناغمت 

عينتابليان  هر�ت�ش  �لت�سكيلي  �لفنان  ري�سة 

�لأنغام  عن  ت  عبرّ �لتي  �للوحات  �أجمل  لتبدع 

عازف  و�سحر  �ملاي�سرتو،  وره��اف��ة  �ل�ساحرة، 

�ل��غ��ي��ت��ار و�ل�����س��اك�����س��وف��ون وروع�����ة �ل��ط��رب 

�لأ�سيل...

�لفني  م��ع��ر���س��ه   يقيم  �أن  �خ��ت��ار  �ل��ف��ن��ان 

مع  بالتز�من  »�إي��ق��اع��ات«  �ل�سابع  �لت�سكيلي 

�لنادي  قاعة  يف  �ملو�سيقى  بعيد  �لحتفالت 

جان  �لوزير  برعاية  �حلمر�،  يف  �لعربي  �لثقايف 

�أوغا�سبيان وح�سوره، �إ�سافة �إىل عدد كبري من 

�أهل �لفن و�لفكر و�لإعالم و�ملو�سيقى.

 26 �ل���  لوحاته  يف  عينتبليان  �لفنان  تناول 

�لروح  حتاكي  �لتي  �ملو��سيع  كل  �ملعرو�سة 

�ملرء  وت�ساعد  �ملو�سيقى،  خالل  من  و�جل�سد 

�لعب،  على ربط �ملا�سي باحلا�رض و��ستخال�ش 

عنها   �ً معبرّ و�جل��م��ال،  �حل��ب  ع��امل  �إىل  وتنقله 

�ملتناق�سني،  و�لأ���س��ود  �لأب��ي�����ش  باللونني 

و�سحرها  حزنها  يف  �حلياة  تناق�سات  ليعك�ش 

تتكلم  �لتي  �ملو�سيقية  �لأنغام  مع  �ملن�سابني 

لغات �لعامل كافة.

�إعد�د: تريز من�صور

       روجينا خليل

معارضش

متوز

»اإيقاعات« هرات�ش عينتابليان



و�سل  �سلة  �أردت����ه  �مل��ع��ر���ش،  »ه���ذ� 

�لطبيعة  جمالت  �أحمل  و�ل�ساحل،  �جلبل  بني 

�لتائقة دوًما  �إىل �ملدينة  �لقرية  وكنوزها من 

و�ملياه  �لنقي  و�لهو�ء  و�خل�سب  �لن�سارة  �إىل 

�ملتدفقة �ساللت نور...«.

�سليمان  نا�سيف  �ل�سحايف  يعرف  هكذ� 

نا�سيف مبعر�ش �ل�سور �لفوتوغر�فية 

»�لطبيعة...  عنو�ن  �أقامه حتت  �لذي 

�أم« يف ق�رض �لأوني�سكو يف بريوت.

بالن�سيد  �مل��ع��ر���ش  �ف��ت��ت��ح 

�ل���وط���ن���ي وك����ان����ت ك��ل��م��ًة 

ل��ن��ا���س��ي��ف �ل������ذي رح���ب 

م��ع��ر���س��ه  يف  ب��احل�����س��ور 

�ل������ذي غ������ازل �ل��ط��ب��ي��ع��ة يف 

�لأر���ش  لهذه  و�سغف  ع�سق  »ل��وح��ات 

لبنان«. �لطيبة... 

تنوعت  ل��وح��ة   46 �مل��ع��ر���ش  �سم 

مو��سيعها ومتيزت باألو�نها �لز�هية، 

�لدبكة  ت��رق�����ش  �ل����ورود  ب���دت  ح��ي��ث 

و�أل��و�ن��ه��ا  ت�سكيالتها  يف  و�لأزه������ار 

�لر�ئعة.

مو�ليد  من  نا�سيف  �سليمان  نا�سيف 

خريج   ،1944 �ل��ع��ام  �ل�سوف  عماطور 

معهد  وخ��ري��ج  �لعليا  �ل�سنائع  مدر�سة 

�لفنون �جلميلة – �لفرع �لر�بع – دير �لقمر 

»�ل�سنائع  جملة  حترير  رئي�ش   .)2008(

يف  ���س��اب��ق  و���س��ح��ايف   )1965( و�ل��ف��ن��ون« 

ج��ور«.  ل��و  »�لأوري����ان  و  »�ل��ن��ه��ار«  جريدتي 

حائز درعاً تكرميياً من وز�رة �لإعالم وعدة 

يف  معار�ش  ع��دة  �أق���ام  تقديرية.  ج��و�ئ��ز 

�أمريكا و�أو�سرت�ليا ولبنان.

�إىل  ويتعرف  ير�قبها  للطبيعة جعله  حبه 

�ساأم لحقت  دون  ومن  �لتفا�سيل،  �أ�سغر 

منا�سبات  ور���س��دت  م�ساهدها  كامريته 

حميمة ولقاء�ت كثرية.
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نا�صيف نا�صيف: 

»الطبيعة... اأم«
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املو�سم  ل��ه��ذا  حم��ا���رت��ه  �سل�سلة  خ��ت��ام  يف 

2011 دعا »مركز الرتاث اللبناين« يف »اجلامعة 

حول   
ٍ
لقاء اإىل  بريوت،   - الأمريكية«  اللبنانية 

مدير  اأداره  العاليلي،  عبداهلل  ال�سيخ  العالّمة 

ال�ساعر هرني زغيب، مب�ساركة كل من  املركز 

الدكتور اأمني فر�سوخ، والدكتور منيف مو�سى، 

 والدكتور وجيه فانو�س، والدكتور بالل العاليلي.

زغيب  ه��رني  لل�ساعر  الفتتاحّية  الكلمة  بعد 

والفقه  والأدب  اللغة  يف  العاليلي  دور  ع��ن 

الكلمة  كانت  العميقة،  والوطنّية  الإ�سالمي 

الأوىل للدكتور اأمني فر�سوخ بعنوان »وجهٌ اآَخر 

العاليلي  اأّن  على  فر�سوخ  و�سّدد  للعاليلي«. 

ام، يقول يف ال�سيا�سة:  َبٍّ بّناٌء ل هدَّ
»اإ�سالحي مر

روه باجلهاد 
ّ
»اأيها الزعماء دعوا ال�سعب ول تغر

اأولً،  الجتماعي  ب��الإع��داد  خ��ذوه  ال�سيا�سي، 

حطموا اأغالله الجتماعية لي�سعر اأنه حر يف بقعة 

الأر�س ال�سغرية التي حتتوي عليه، حطموا له 

القيود التي ولَّدها اجلهل وال�سعف«. واأ�ساف: 

ال���ذي ي���راه العاليلي ه��و ث���ورة يف  »الإ���س��الح 

ثار  العمل.  وثورة يف  النداء،  وثورة يف  الفكرة، 

واملتطرف  وامل��ادي  واملذهبي  الطائفي  على 

والتاجر اجل�سع وال�سيا�سي امل�ستبد«...

َقْت  الدكتور منيف مو�سى راأى اأّن العاليلي َتَفتَّ

ل���ه اأب�������واُب الإ�����س����الح يف 

ِع  والتو�سُّ ة  العربيَّ تاأ�سيل 

ا وع�����رن��ًة، 
ً
ب��ه��ا ت��ط��وي��ر

ر�ساقًة  �سلوب 
ُ
بالأ وارتقاًء 

واإ�راَق بيان، فكان �ساحَب 

جلباُبهُ  ن��ه��ٍج  وَن��ْح��َو   
ٍ
طريقة

متّثَل  رم��زّي��ة،  حديثة  نهجّيةٌ 

احلديثة  العربّية  الآداِب  تاريخ  يف 

الأدي��َب  جعَل  ما  اأدي��ب،  ثياِب  يف  ا  ُلغويًّ

ترك  من  فار�س ميتع�ُس  ب�ر  املتم�ررِّ  اللبنايّن 

العاليلي الأدَب اإىل اللغة.

الدكتور  املتكّلمني  ثالث  بحث  جهته،  من 

وج��ي��ه ف��ان��و���س يف الج��ت��ه��اد احل�����س��اري عند 

من��وذج��اً،  اخل��ط��اأ؟«  »اأي���ن  ك��ت��اب   - العاليلي 

اً  �سيا�سيَّ دعماً  العاليلي  منهج  يلَق  »مل  وقال: 

اأزره َمن  القرار، ول �سدَّ  لطة ذوي  ال�سُّ اأهل  من 

اً  �سخ�سيَّ َيحَظ  ومل  التَّغيري،  قيادة  مبقدورهم 

بدعم جماهريي بني النَّا�س، فغلبت عليه �سفة 

لقب  الفقهي  وج���وده  على  وط��غ��ى  ال��ل��غ��وي، 

يخ الأحمر«، لعتقاد الكثريين اأنَّ العاليلي  »ال�سَّ

«، وفق 
رِّ
كان يعمل مبنهج مارك�سي اأو»�سيوعي

ة ذلك الزَّمن! لذا يبقى بع�س  مقولة بع�س عامَّ

فكر العاليلي يف كتبه وموؤلفاته وحما�راته وما 

نه بع�س خل�سائه من اأحاديثه اخلا�سة معهم،  َدوَّ

وخ�سو�ساً يف املرحلة الأخرية من حياته...

الدكتور  للمهند�س  كانت  الأخ��رية  والكلمة 

مع  ذكرياته  عن  حت��ّدث  ال��ذي  العاليلي،  ب��الل 

اأبيه، قال: »مذ وعيت واأنا اأراه مفرت�ساً الأر�س، 

اأح��اط��ت ب��ه ال��ك��ت��ب م��ن ك��ل ج��ان��ب، ك��ت��ب يف 

الفل�سفة وكتب يف الدين ومعاجم اللغة والكثري 

الكثري غريها، وعلى الرغم من �سوداوية طبعته 

كان  طفالً،  عا�سها  التي  احل��روب  اأه���وال  بها 

�سحكته  اأ�سمع  اأزال  فال  الذكية  النكتة  يقّدر 

احلية ال�سافية اإذا �سعد باإحداها، ول اأزال اأذكر 

امل�سّعتني  ال�سوداوين  العينني  تلك  التماع 

يقّلبها  جديدة  فكرة  خاطره  راودت  اإذا  دوم��اً 

فقط«.  عينني  وجهه  لي�ستحيل  حتى  عقله   يف 

واأ�سار العاليلي اإىل اأّنه »كان للحديث طعم حلو 

ي�سفو  احلديث  وكان  اأب��ي،  مع  دوم��اً  م�ست�ساغ 

ليالً وهو ال�ساهر دوماً يتحرى �ساعات ال�سكينة 

وكتاباته  واأعماله،  كتبه  على  لينكّب  والهدوء 

ومطالعاته وق�سا�ساته ال�سغرية ي�سّجل عليها 

ما يرد يف اخلاطر«. وتخّلل اللقاء عر�ُس لقطاٍت 

م�سّورة من �سرية العاليلي وموؤّلفاته واأحاديث 

ال�ستحقاق  و���س��ام  ومنحه  معه  تلفزيونّية 

اللبناين ثم ت�سييعه يوم وفاته.

يف �سطور

بريوت  يف  املولود  العاليلي  عبداهلل  ال�سيخ 

يج 
ّ
وخر الفقه،  يف  الأزه��ر  يج 

ّ
خر  ،1914 �سنة 

جامعة فوؤاد الأول يف درا�سة احلقوق. كان ع�سو 

واأ�ستاًذا يف  بريوت  الأعلى يف  ال�رعي  املجل�س 

يف  الآداب  كلية  ولدى  العايل  املعلمني  معهد 

اجلامعة اللبنانية، كما كان ع�سو املجمع العربي 

ال�سوري ونائب رئي�س الأكادمييا اللبنانية. وله 

موؤلفات كثرية اأبرزها:

 ،)1938( ال��ع��رب«  ل��غ��ة  ل��در���س  »م��ق��دم��ة 

�سل�سلة اإين اأّتهم« ) 7 اأجزاء-بريوت 1940(، 

ي 
ّ
»املعر  ،)1940 )بريوت  احل�سني«  »تاريخ 

»املعجم«   ،)1944 )ب��ريوت  املجهول«  ذلك 

ال�سيدة   – الأعلى  »مثلهّن   ،)1945 )ب��ريوت 

)بريوت  »املرجع«   ،)1955 )بريوت  خديجة« 

1963(، »من اأجل لبنان« )بريوت 1977(.

تويف يف 3 كانون الأول 1996.

عبداهلل العاليلي:

 يف تراث لبنان
ٌّ
 طليعي

ٌ
فكر

اإعداد: جان دارك ابي ياغي

من هنا وهناك

متوز
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للدرا�سات  »فينيك�س«  مركز  ع��ن  اللبناين،  ال�سعر  �سل�سلة  �سمن 

»يو�سف  كتاب  �سدر  الك�سليك  القد�س-  ال��روح  جامعة  يف  اللبنانية، 

ال�ساعر  اإعداد وتقدمي  فرن�سي�س الرّبي«:  زهرة لبنان و�سدى ك�روان« 

جوزف اأبي �ساهر.

الرّبي هو قّوال ور�ّسام )من غو�سطا - ك�روان، 1864 -  1939( تعّلم 

ا اإىل العمل 
ً
مبادئ العربية وال�ريانية يف مدر�سة عني ورقه، وان�رف باكر

مواجًها �سعاب احلياة، وبخا�سة يف خالل احلرب العاملية الأوىل، ثم ا�سطر 

اىل ال�سفر اإىل اأمريكا �سنوات �سبع.

وموؤّرًخا  ورا�سًدا،  منتقًدا  �سوته  ورفع  ال��رّبي،  �سّب  القامت  املناخ  يف 

ات 
ّ
»غدر الزمان« وما ترك �سداه من اأثر موجع يف ك�روان واأهلها... ومر

الت�سويري.  الو�سف  اأ�سّد وقًعا من  اإىل دعابة �سوداء هي  الإنتقاد  حّول 

حال  فيه  بكى  احل��رب«،  »جناز  امل��اروين   - ال�رياين  اللحن  على  فكتب 

النا�س التي فتك اجلوع بها، وا�سطرها اإىل بيع الأر�س ل�سّد َرَمق. وكان 

وتفكهة  ت�سلية  ال���ورق«  »ج��ن��از  قبله،  كتب، 

اأ�سحاب  وخ�ّس   ،)...( اخلا�رين  من  و�سخرية 

فخلع  املدائح،  »زه��ر«  ب�  والأع��ي��ان  املقامات 

لتن�سكب  وال��وزن،  الكالم  بف�سيح  وا�ستعان  الزجلية،  ق�سائده  عليهم 

الأبيات الزجلية مع مزيد من التكرمي والتقدير... ورمبا الإعجاب. 

...وبعيًدا من اأهوال حرب »الأربعتع�س« وماآ�سيها، وملحمتها، واملديح، 

ت�سّدر الرّبي املنا�سبات حني ُيفر�س التحّدي والقول ارجتالً. واإذا ارتاح 

مال اإىل الغزل اللّماح، وما باح باأكرث، مانًعا »اأمواج« اللهفة من الإنفال�س 

وحفر  زيتية،  لوحات  فطرية،  مبوهبة  ر�سم  كذلك  الكالم.  �سواطئ  فوق 

ي�سهد  وكنائ�س،  اأديرة  ومنحوتات، يف  نق�س  ترك من  ما  وبع�س  ونحت، 

على موهبة مل يتوافر لها العلم والتوجيه... ول التقدير.

الكتاب يلقي ال�سوء على ما توافر من �سريته، مع خمتارات من زجله، 

وهو الكتاب ال�سابع يف �سل�سلة بعد: الرئي�س اأيوب تابت: �ساعر الوّدي، 

الفغايل: �سحرور  اأ�سعد اخلوري  الفغايل: �سم�س املعّنى،  اخلوري لوي�س 

ان: �سلوى الهموم والغربة، ر�سيد نخله: اأمري 
ّ
الوادي واملنرب، اليا�س الفر

الزجل، من�سور �ساهني الغرّيب: �سيخ الكار. 

»يو�سف فرن�سي�س الرّبي: زهرة لبنان و�سدى ك�رسوان«

غنائي  م�رحي  عمل  اأول  كي�سوت«  »دون 

من�سور  واأ�سامة  غدي،  مروان،  الإخوة  يوّقعه 

الذي  »املعلم«  الوالد  غياب  بعد  الرحباين 

اأو����س���اه���م ب��ت��ح��دي ال�����ذات، ف��ه��و ال��ت��ح��دي 

احلقيقي يف احلياة.

الق�سة  ك��ي�����س��وت«،  »دون  رواي���ة  حت��وي��ل 

م�رحًيا  عمالً  ل�رفانت�س،  العامل  يف  الأ�سهر 

اأ���س��ام��ة  راود  ح��ل��م  ح��دي��ًث��ا  ل��ب��ن��ان��ًي��ا  غ��ن��ائ��ًي��ا 

الوقت  اأعوام، »وقد حان  الرحباين منذ �سبعة 

اإىل  حتتاج  التي  املرحلة  ه��ذه  يف  للبننتها 

من  لبنان  يخّل�س  حامل  حقيقي  كي�سوت  دون 

والف�ساد«. والت�رذم  التبعية 

بني  جت��م��ع  ف��ان��ت��ازي��ا  ك��ي�����س��وت«  و»دون 

تنطلق  وه��ي  واجل��دي��دة،  القدمية  احل�سارة 

تلقي  ق�سة  رح��اب  اإىل  وتاأخذنا  واقعنا  من 

وت�سع  والف�ساد،  الغلط  مكامن  على  ال�سوء 

الإ�سبع على اجلرح بوا�سطة فار�س حامل جّوال 

اإىل  يعيدها  التي  اخليالية  لدول�سينا  وعا�سق 

املجتمع،  اأف�سدها  بعدما  ونقاوتها  طبيعتها 

عقول  يف  ال��ت��غ��ي��ري  اأح����الم  زرع  ي��ح��اول  ك��م��ا 

بحقيقة  ي�سطدم  لكنه  ونفو�سهم،  النا�س 

حمزنة وهي اأن املجتمع غري راغب يف التغيري 

وتابع  ف�ساده  وراء  ولهث  باأمرا�سه  ومتعلق 

زعمائه. لأهواء 

بكلمة،  ال��رواي��ة  ه��ذه  اخت�سار  اأردن���ا  واإذا 

اأدب  الأوىل يف  وال�سخرية  التهّكم  رواية  فهي 

النا�س  ت�سحك  التي  الرواية  اأن  بيد  الغرب. 

ُيحزن وُيبكي. تنطوي على ما 

واإن���ت���اج متقن  ج���دي���دة،  اإخ��راج��ي��ة  ب���روؤي���ة 

ومو�سيقى  وغنائي،  درامي  وتاأليف  وم�رحة 

يف  وغ��ن��اًء،  وتوزيًعا  وتلحيًنا  تاأليًفا  متاألقة 

واأزياء  التقنية،  اإطار ديكورات متحركة عالية 

اجلنون  م��ن  كثري  على  النكهة  م�ستقبلية 

اآ�ر وكوكبة  والإبتكار مع كوريغرافيا ورق�س 

امل�رح  عامل  يف  الالمعة  الكبرية  الأ�سماء  من 

امل�رحية. جت�سدت  والغناء،  والتمثيل 

• »دون كي�سوت«:
اأ�سامة  واإن��ت��اج:  مو�سيقى  روؤي���ة  ف��ك��رة   -

الرحباين.

- م�رحة وتاأليف: غدي الرحباين.

- اإخراج: مروان الرحباين.

الفني: فوؤاد خوري. - امل�ست�سار 

اأغني�س تربلن. والديكور:  الأزياء  - ت�سميم 

وبا�سكال  �سفري  دول��ل��ي  كوريغرافيا:   -

زغيب. �سايغ 

الرق�س: فرقة »اأراب�سك«.  -

م��ريي��ام  ال��دي��ك��ور:  تنفيذ  ع��ل��ى  اإ�����راف   -

قرداحي.

طوجي،  هبة  اأح��م��د،  علي  رفيق  بطولة:   -

حداد،  اأ�سعد  بالبان،  اأنطوان  �سليمان،  بول 

ريتا  عي�سى،  طوين  مّيني،  مايا  يو�سف،  نزيه 

حايك، بطر�س حنا، �سليمة طعمة... واأكرث من 

م�ساركاً.  �ستني 

»دون كي�سوت« 

يفتتح

مهرجانات جبيل
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العدل ميزانو

ال�شهادة 

اخلالدة

مبنا�سبة تكرمي

اللواء الركن �سوقي 

امل�رصي برعاية العماد 

جان قهوجي قائد اجلي�ش

مهداة من اأهايل

بلدة بتاتر – عاليه

اإىل روح ال�سهيد البطل 

الرائد خالد مر�ساد 

يف الذكرى الرابعة 

ال�ست�سهاده 

ال�شاعر نبيل غريزي

العقيد الطبيب

خالد �شعب

الطبابة الع�سكرية

راع����������������ي ح�����ف�����ل�����ن�����ا ال����������ع����������ايل ك�����ي�����ان�����و

مب������ج������دك ي��������ا ق������ائ������د را�������س������ن������ا م����رف����ع

ب�������ب�������ادي االأرز  ح��������م��������اة  وان����������ت����������و 

ون����خ����ب����ك ي�����ا ق����ائ����د ج���ي�������ش ل����ب����ن����ان االأب�������ي

ج�����ي�����������ش ب��������ادن��������ا ال�������ع�������دل�������و م�����ي�����زان�����و

ب����������احل����������ّزات ل�������ب�������ن�������ان  درع  ه�������������وي 

������س�����اي�����ف ق������ب������ايل اأج�������م�������ل ال����ب���������س����م����ات

ن�������ك�������رم ح��������ا ال�����ن�����ج�����م�����ات ب����ال����ن����ج����م����ات

ل����ع����ن����دك ج����ي����ت ي������ا ه������ا اجل����ي���������ش اأ���������رصع

وح���������ام���������ل ب�����ق�����ل�����ب�����ي ق��������������ّوة االإمي��������������ان

ي��������ا ج����ي���������س����ن����ا ي��������ا ������س�����ب�����ع ب�����امل�����ي�����دان

ح���������س����اب����ك ح���������س����اب����ي وامل�������ج�������د ����س���ي���ان

ان���������ت ال�����ن�����������رص ي�������ا ج����ي���������ش م�������ا ب���ت���ن���ه���ان

ان���������ت ال�����ب�����ط�����ول�����ة ع�������ا م���������دى االأزم��������������ان

ي�������ا ج����ي���������س����ن����ا احل������ب������ك �����س����ع����ب ل����ب����ن����ان

زوادي دوم  ق��������ائ��������د  ي����������ا  ح�������ب�������ك 

ان���������ت ال����ب����ت����ع����ط����ي ج������ن������ودن������ا االأب��������������رار

ت���������س����م����ع ب�����ف�����رح�����ة ������س�����وت�����ك ال�������ه�������دار

ال�������ي�������وم ال�����ع�����م�����اد ط�����ن�����و������ش واالأح���������������رار

ب�����ي�����ك�����رم�����وا امل���������������رصي ال��������ل��������واء ال�����ب�����ار

ي��������ا م������������واج ق������������دام اجل��������ب��������ال ت����اأه����ب����ي

وق����ائ����د اجل���ي�������ش ال��������دوم م����رت����اح ال�����س��م��ر

ب���ه���ال���راب���ط���ة ال�������س���ب���ات���ه���ا م����وا�����س����م ع��ب��ر

ال�������ل�������واء م�����������رصي م����ت����ل ه�����ال�����ب�����در امل���ن���ر

م����������روك ت����ك����رمي����و ب����ه����ا حل����ف����ل ال���ك���ب���ر

ان��������ع��������رف ب����ال����ت���������س����ح����ي����ة وب�������اإت�������زان�������و

ل������������������ّون ب�������ح�������ر ال������������������دم ن�����ي�����������س�����ان�����و

وامل����������ه����������رج����������ان ال����������ي����������وم ع������ن������وان������و

ب�����ح�����ي�����ي ال�������ق�������ائ�������د راف���������������ع ال��������راي��������ة

م�������ن ال�������������س������وت وب������������رق ك�����ل�����ة امل�����دف�����ع

ول���������و ط����ل����ب����ت ع������م������ري ل�����ل�����وط�����ن ب����دف����ع

ب���رج���ع م������ا  ال����ن���������رص  درب  ع������ا  ب���ت���م�������س���ي 

ي����رك����ع االأرز  ب����خ����ل����ي  م�������ا  رك������ع������ت  ل�������و 

ان�������������ت ع�������ي�������ون�������ا امل��������م��������ن��������وع ت�����دم�����ع

ان������������ت امل��������ج��������د ع������اك������ت������اف������ك م������رّب������ع

ب����ف���������س����ل ال�������ق�������ي�������ادي ك�������ل ال�����ق�����ي�����ادي

مل����������ا ال����������ف����������دى ل������ل������م������وط������ن ي�������ن�������ادي

ال������ت������وج������ي������ه، واالأب������������ط������������ال م�����ع�����ت�����ادي

ورغ�������������م ال�����ب�����ط�����ول�����ة ب����ل����ب����ل����ك ������س�����ادي

ب�����ه�����ال�����راب�����ط�����ة ال�������ل�������ي ج�������وه�������ا ه��������ادي

ري���������ش االأرك�����������ان ع����ن����دو امل�����وق�����ف ال���ث���اب���ت

ت��ل��ع��ب��ي ال  ال����ن���������رص  ب����ج����ن����اح  ري����������اح  وي��������ا 

راع����������ي ح����ف����ل م����ت����ل ال�������زه�������ور مب�����س��ك��ب��ي

رب������ي م�����وا������س�����م�����ه�����ا  يف  ك������ل������و  وال��������ع��������ز 

خ�������ّي�������ال م�����ه�����ر امل������ج������د ع������م������رو م�������ا ك���ب���ي

ن����خ����ب ال����ع����م����اد ط����ن����و�����ش ن����خ����ب ال����راب����ط����ة

ت������راب ال����وط����ن مل����ا اإرت���������وى ب�����دم ال�����س��ه��ي��د

حت�����ق�����ق ي�������ا خ������ال������د ن�����������رص اإ�����س����ت����ق����ال����ن����ا

ق���ب���ال���ن���ا ن�����دف�����ع�����ت  م�������ا  اأول  ع�������امل�������وت 

ب����ك����ر ال�������س���ج���اع���ة ال����ف����ي����ك ����س���ف���ن���ا ح���ال���ن���ا

ي�����ا اإب��������ن ن���ي���ح���ا ال���������س����وف ي�����ا ب�����ن ج��ب��ال��ن��ا

م���ال���ن���ا ل��������وال  ال������ق������در  �����س����ي����ف  ت�����خ�����اف  ال 

ب���ال���ن���ا ي���������س����غ����ل  ب�����ال�����ب�����ال  ح���������دا  يف  م�������ا 

ع������ّن������ا ال�����ع�����ق�����ي�����دة ث�����اب�����ت�����ة وم���������ا زال�����ن�����ا

ل����ب����ن����ان اإن����������ت ي������ا ك����ن����زن����ا ور�����س����م����ال����ن����ا

د ع����اك����ل ال�����ك�����ون ح����رف����ك مب��ر���س��ال��ن��ا
ّ
مت��������ر

ان����ط����ال����وا ال����ك����واك����ب وم������ا ح������دا ب��ي��ط��ال��ن��ا

م���ه���م���ا ال���������س����ه����ادي ت���ق���ط���ف م�����ن رج���ال���ن���ا

ج�����ّف�����ت م�����ي�����اه ال����ن����ه����ر ب�����ال�����ب�����ارد اأك����ي����د

ن�����س��ي��د ت���ع���زف���ل���ك  االأرز  غ�������س���ون  و������س�����ارت 

ق�����ّدم�����ت ع����م����رك وت�����رك�����ت ف���ع���ل���ك ر����س���ي���د

ت�����رق�����ي�����ت رائ�����������د ����������رصت ب�����اجل�����ن�����ة ع���م���ي���د

ال ت���خ���اف ل�����وال ���س��ب��ح��ت ع����ا �����رصي����رك َو���س��ي��د

ن�������ام ب���ه���ن���ى ي�����ا رك�������ن م�����ا ن���ح���ن���ا ل�����ك اإي�����د

احل����دي����د م�����ن  اأق����������وى  ب����ع����زم  اإرادي  ع����ن����ا 

م��ن�����س��ج��د الإ������س�����م ال��������رب وم���ن���خ�������س���ع ع��ب��ي��د

اإن�������ت ال�����ه�����وا اإن�������ت احل�����ي�����اة اأن�������ت ال����وري����د

ب���ع���ت���ت امل������راك������ب ع������ال������دول ت���ن���ق���ل ب���ري���د

ف����ي����ك ف���ت���خ���رن���ا وم�������ا ن���ك�������رص خ����اط����ر ����رصي���د

ب����رخ���������ش اإل����������ك اأرواح���������ن���������ا واأم������وال������ن������ا

ت��ت�����س��ل ����س���ام���خ ب���ال���ع���ل���ى ب�����س��ي��ت احل��م��ي��د
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وال��ع��ر���ش ال�������رصف  اإن���ت���و  »ال���������رصف«  ق���ال���و  اإن 

ِع�����س��ق��ت��و »ال�����وف�����ا« م����ا ب����ن ط�����ول وع���ر����ش

ب�����ال�����دم »����س���ح���ي���ت���و« وف����ر�����س����ت����و ف���ر����ش

وم���������ن دم�������ُك�������ن مل�������ا ����س���ق���ي���ت���و االأر������������ش

جم�����ب�����ول االإب������������������ا  دم  ب������ه������ام������ات������ك������ن 

ح�������س���ن���ت���و ال����ب����ي����ادر ب����ال����وع����ي امل���������س����وؤول

اأن��������ت��������و ع�����م�����ال�����ق�����ة ال��������وط��������ن ع��������ا ط�����ول

ب����ت����زول م������ا  االأر���������������ش  وج  ع������ا  َدع�����������س�����ة 

ي���������ا ج����ي���������س����ن����ا امل�����ن�����ح�����ب�����ك ب��������اإمي��������ان

م�����ن�����ه�����م الن ح���������د  ب���������ي���������ارق  ج���������ن���������ودك 

ومل������������ا ب�����ن�����ه�����ر ال����������ب����������ارد ال���������وج���������دان

ف������ي������ك غ�������������درو و������س�����ي�����ع�����و ال������ع������ن������وان

ومل���������ا ان����ت����ف���������س����ت ب�������ث�������ورة ال�������س���ج���ع���ان

وب������ال������رغ������م اأن������������و ال�����ن�����ه�����ر ب������������ارد ك�����ان

ِزل�����������زال وال  ب�����ي�����ه�����ّزو  امل���������ا  وح���������س����ن����و 

ت������ث������َبّ������ت وف�������اك�������ن جم�������د م�������ا ب���ي���ن���ط���ال

ع���������������ِزّة وط�������ن�������ا ع��������ا م�������������َدى االأج��������ي��������ال

�������رصب������ت االأر������������������ش وزه���������������رت اأب������ط������ال

���ح���ن���ة ����سَ ع����زم����ك����ن  م������ن  االأرز  ع���ط���ي���ت���و 

ت�����ا ال���������س����و�����ش م�����ا ي�����دخ�����ل ع����ل����ى ال���ط���ح���ن���ة

 امِل�����ح�����ِن�����ة
َّ

ب����ت����ب����ق����و َق��������������ْدر م�������ا ِت��������ك��������ر

وج������ب������ن َح����������د ال���������س����م���������ش م�������ا ب���ي���ح���ن���ي

ان�����������ت ال��������رم��������ز وامل������ط������ل������ع ال���������س����ام����ي

غ���������در ال���������زم���������ان، وم���������ا اإن�����ح�����ن�����ت ه����ام����ه

م�������������ات ب�����ع�����������س�����اب�����ة �����������رص اإج����������رام����������ي

وخ��������ل��������و اجل���������������رح ب�����ق�����ل�����وب�����ن�����ا دام���������ي

وج���������وه���������ر ق�����������������رارك ��������س�������ار ال�������زام�������ي

ك��������������ان ال���������ك���������رام���������ة دم���������ه���������ا ح�����ام�����ي

ْف�����ت�����و َه���ا
َّ َ
ْه����������ا ْب�������ِرف�������اِقِ اْل��������������َدْرْب ������رص

َ
اأ

����ُي����وِف م���َل���َوّن���ن ���َط���ع َم�������ْع �����سُ ���������وم ِت�������سْ وْنُ

َم���������ْع ْم�������ن ْج����ي����ن����ا ن���ح���ِت���ف���ل َم���������ْع م�����ن؟؟

����ب����ع����ْن �������������شْ اأرب������ع������ة ْو�����سَ امل�����������س�����وار َب������َلّ

ب احل����اق����ِدي����ن
ْ
�����������ام َح���������ر ْوب�����ال�����رغ�����م م�����ن اأَيّ

���ِن���ن ����سْ ث���������اّث  َب�����ع�����د  ْج 
ُّ
ال������ت������خ������ر ْوَتِّ 

ل������ِك������ن ب�����ق�����ت ال������ق������ل������وب ِم���������س����ت����اق����ْن

وف����ه����م ت��خ��م��ن
ُ
ال�����ِق�����ال َت������رُك������وا، م����ن ْظ����ر

م����ْت����اأم����ل����ن ه������ال������وط������ن  ِي������ْح������م������ي  واهلل 

اَْن�����ا �������س���ْب���ح  واُلّ َخ�����ر  َب����������َواِدر  ����ااهلل  �����سَ اْن 

اإال ْي����ل����ب����ْق  �������م  واالإ��������سِ �����ي�����ادة«  »������سِ َدْورة 

ح��ا ب����ن���������س����وْة  �����ن�����ة  م�����َزَيّ ��������ود  ���������سُ
ُ
اأ َدْورة 

�����ا �������ب�������ال ُع�������ْن�������ف ْت�����خ�����َلّ ب������ي������ة االأ��������سْ
ْ
َح������ر

�����وِب ال���ُع���ا ن����ا وب����ق����ت اأن����ظ����ارن����ا ������سَ
َ

����ر �����سْ

وال َح����������ول  ال  االأ��������س�������ح�������اْب  ِوت������ف������رق������وا 

���دور م�����َس��ْن�����َس��ا ْوَرم�������ز »ال�������س���ي���ادة« ع���ال�������سُّ

ا����س���رج���ا ال�������س���ه���ادة  َدرِب  ع���ل���ى  وم���ن���ُه���م 

����ه����ام����ِة ِي���ْح���م���ل���ه���ا ت�����ا ي����ظ����ّل ُل����ب����ن����اِن ال���������سَّ

بالبال رح تبقى يا �ساعرنا الفريد

خيالك مبلحمة ال�سعر بيت الق�سيد

فكرك عقيدة �ساعر حتّدى الغفا

ديد بلبل بقلب القافيه وفكر ال�َسّ

اأ�سعد يا �سلطان ال�سعر دربك وفا

مرّبع مبيدانك اإلك اأكر ر�سيد

فا وبتعُر االأجيال، ودروبك �سَ

بال�سعر �َسْبكْك �سار اأقوى من احلديد

بتبقى ب�سما االإلهام،عندي مدر�سه

اإنت فوق االأ�سْعد واإنت » ال�سعيد«

�سعد َحَكم فوق القوايف كّلها
َ
اأ

ْن اإِنت مب�رصحك �سّد الفنا ُح�سْ

 اأنا بكلماتك اللي بجّلها
ّ
ماأثر

برجك قمر مّيال َع ْمطّل الهنا

باأر�ش الوطن �سوتك �سيوف ت�سّلها

من عمدك العماق اأقوى من ال�سنا

من هيك طيفك هالعقد بيحّلها

واالأر�ش لوال ال�سعر غطاها الِظام

ها
ّْ
وليل اجلهل عتم َع بحرا وبر

ومن هيك وجه العز بلبنان

غيب عن املا�سي َعنا الّن�سيان

الكلمه بت�سوي الدرب »للعميان«



مَل االيام مت�سي وتبقى الذكريات؟

كي ت�سنينا من ال�سوق ذكرى؟

يف حلظة تاأخذ مّنا احلياة

اأو ت�سبح كاملوت �سكرى...

ت االيام اأن ت�سنع املاأ�ساة
ّ
اأ�رص

وجتعلني يف ماأ�ساتها عرة

يت
ّ
واأنت ا�رص

اأن اأكون �رصاًبا يف �سمت االدمي

ملاذا حبيبي؟؟؟

اأال ن�ستحق حياًة جميلة؟

اأترك روحي �سقيمة عليلة؟

تهيم، حتن لنظرة عٍن

بغدر الزمان رمتني قتيلة...

اإم�ِش حبيبي وابتعد

اإجعل من حبك خلوًدا

ومن ن�سيانك العدم 

كي ابقى وحيدة

ال �سيء يل �سوى ذكراك واالمل...

�ستبقى االماكن حيث التقينا

حيث �سحكنا وحيث بكينا

مزاًرا يبارك ع�سق كلينا

تتعانق فيه روحينا

م�سيت...

ومل تكمل ق�سة قلبينا

�ساأخمر وحدي عباب الهموم 

اغو�ش افت�ش بن الغيوم

وار�سل روحي رفيقة دربك

فوق الرثّيا وبن النجوم...

ا ونوًرا
ً
�ساأزرع االر�ش زهر

واأح�سد �سياًء الأنبل �سعور

اأموت اإن ذبلت اأرّق الزهور

الأجلك ابقى بقاء الدهور

اأكتب اأر�سم، اأحاكي الطيور

جواد حبيبي طوال الع�سور.

الكلمه دفا بكانون للردان

الكلمه �سفا، الكلمه فدى االأوطان

لكن زمان احلا�رص الغفيان

غطى الفكر وال�سعر واملنر

وما عاد يذكر اأعذب االأحلان

الَنّادي َدعاك حلفلتو ولَبّيت

»ح�سارات« فتحتلك بقلبا بيت

وقلت للَنّادي ْبَوَجع �سادي

»بتبني للم�ستقبل جيل

ال�سيعة اللي بتبني نادي«...

ت قلوب النا�ش قبل احلنجرة ورِدّ

»بتبني للم�ستقبل جيل

ال�سيعه اللي بتبني نادي«...

�سيفنا و القلــم

يا رايتنا

الفوق الريح

حتية اجالل واكبار

�شاأزرع الأر�ش زهرًا ونورًا
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املقدم توفيق نعيم يزبك

اإىل روح املغفور له اأ�سعد �سعيد 

ال�ساعر الزجلي

اإىل روح

 الرقيب جواد حامد

رهام

 املجند املمددة خدماته �شوقي يحيى

ي�����ا راي����ت����ن����ا ال�����ف�����وق ال����ري����ح

وم����ه����م����ا ع���ل���ي���ن���ا ه����ب����ت ري����ح

م�����ن اأجم�����������ادو ب���ن���ي���ن���ا ������رصوح

وك����رم����ال����ك م��ن�����س��ح��ي ال�����روح

وب���������������ادي ق����ل����ب����ا م����ف����ت����وح

ح�����ب�����ا ب����ل���������س����م ل����ل����م����ج����روح

ب���ي���ب���ق���ى م���ع���ن���ا رف�����ق�����ة ع��م��ر

ب�����اق�����ي ال�����ن�����ا ط��������ول ال���ع���م���ر

ان�����������س�����ااهلل ه���ال���غ���ي���م���ه ب��ت��م��ر

وب����ت����ح����ل����ى م�������ن ب�����ع�����د امل�����ر

 ب������ال������ع������ايل ال�����ع�����ايل
ّ
ع������ل������ي

ب����ي����ب����ق����ى ل�����ب�����ن�����ان ال�����غ�����ايل

احل��������ب م�����������س�����ّوي ل���ي���ال���ي���ه���ا

وروح������������ي م������ا ب���ت���ك���رف���ي���ه���ا

وي���ح���م���ي���ه���ا ي���������س����ون����ا  اهلل 

 ح����ب����ي ور�����س����م����ايل
ّ
وه������ي������ي

ك��ب��ر ب���ي�������س���ل  ورح  ك����ب����ر 

ك��ث��ر حم���ب���ت���ن���ا  ت���غ���ل���ى  ورح 

وال����ب���������س����م����ه ب������رج������ع ب���ك���ر

ال����ع����ي���������س����ه وب�����ي�����ه�����دا ب����ايل

ال�شاعر حممد عبد الرحمن دمج

ي����������ا ج������ي�������������ش ب�����������������ادي امل���������غ���������وار

ي����������ا واق����������������ف ع��������اخ��������ط��������وط ال�������ن�������ار

ن���������ه���������ار ول���������ي���������ل ول���������ي���������ل ن������ه������ار

م�������������������س���������اة، ت�����������دخ�����������ل، وم���������غ���������وار

ك��������ل��������ن ع������������م ي������������ف������������دوا ل�����ب�����ن�����ان

حت����������ي����������ة اج�������������������������ال واك�������������ب�������������ار

وح���������ت���������ى ت������ب������ق������ى ح��������������رة ال��������������دار

اجل���������ب���������ار ه��������اجل��������ي�����������������ش  الزم 

وت����������ق����������ّل����������و حل�����������ام�����������ي ال�����������������دار

ال�����������ك�����������ل ب�������ي�������ح�������ل�������ف ب������ح������ي������ات������و

ي����������ف����������دي ال������������وط������������ن ب�������دم�������ات�������و

ع������������م ي�������������س������ه������ر ع������������ا اخ����������وات����������و

وامل�������دف�������ع�������ج�������ي ب�����ت�����������س�����دي�����دات�����و

ك����������ل واح����������������د ع����������������ارف م����ه����م����ات����و

ل�������ل���������������س�������ه�������داء ه�������ال�������ل�������ي م������ات������و

وال�����������وط�����������ن ��������س�������ام�������خ ب����������ارزات����������و

ت���������������ق���������������درل���������������و وق�����������ف�����������ات�����������و

دي�����������ات�����������و ي���������������������س����������ّل����������م  اهلل 



»خيي رورو«:

�سار  �سو  خ��رك  �سنة،  كل  وعدتك  ما  متل 

ت يا خيي ع غيابك عنا. اأربع �سنن وكاأنن دهر 
ّ
بالعيلة. �سنة جديدة مر

قطع علينا. بخرك اإنو نحنا ما تغّر فينا �سي.

من بعد فراقك اإلنا يا خيي ما فيي قّلك اإال اإنو ا�ستقتلك...

اأكر  كتر  كتر  ا�ستقتلك 

وكل  خ��ي��ي...  يا  بتت�سّور  ما 

اأك��ر  بفهم  �سنة  ك��رت  م��ا 

وبح�ش  ال���ف���راق  م��ع��ن��ى  ���س��و 

وبفقدلك  اأك��ر  عني  ببعدك 

بفقدلك  بفرحي  واأكر،  اأكر 

وبحزين بفقدلك.

ب�ش  وب��ت��ذك��ر  بقعد  دامًي���ا 

اإيل  ك�����ان  ����س���غ���رة  ك���ن���ت 

فرحانة  وطر  رفرف  جناحن 

مب�سوط  ع�سفور  �سي  متل 

بهالدين، وفجاأة انك�رص جناحي 

وبقيت  مني  فرحتي  وطارت 

ب��ج��ن��اح واح�����د وه����و م��اي��ك، 

ا�سكيلو همي.

مايك  اإن��و  خيي  يا  وبخرك 

م�ستقلك كتر ودامياً منفقد 

وم��ن��ت��ذك��ر االإي�������ام احل��ل��وة 

لبع�ش  همنا  ومن�سكي  معك 

وم��ن��ت��م��ن��ا ل��و اإن����ك م��ع��ن��ا عم 

ت�ساركنا بكل �سي.

و���س��و ب��دي خ��رك ي��ا خيي 

عطول  بعدا  هي  امل��ام��ا،  عن 

�سورك  م��ع  وبتحكي  بتبكي 

وبتفتح خزانتك وبت�سم ريحة 

وبتبو�سن. تيابك 

البابا ب�ش ي�ستقلك بيتفرج 

املا�سي.  وبيتذكر  ع�سورك 

ن��ح��ن��ا ي����ا خ���ي���ي م����ا ف��ق��دن��ا 

عنا  بعيد  اإن��ك  �سحيح  االأم��ل 

من�سعر  دامًي��ا  ولكن  باجل�سد 

ال�سحيح. بطمنك  عالطريق  ومايك  اأنا  وتدلنا  ترفرف حولنا  بروحك عم 

علينا يا خيي، اإنت نام وارتاح مطرح ما اإنت و�سليلنا دمياً.

ونحنا عاي�سن على اأمل اإنو نلتقى فيك من جديد مبجد ربنا ال�سماوي 

له املجد اإىل االأبد.

�سيفنا و القلــم

انت نام وارتاح...

ما منن�شى

�شقيقة النقيب ال�شهيد مارون الليطاين

مبنا�سبة ذكرى مرور اأربع �سنوات على ا�ست�سهاده
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ن���������س����ي����ن����ا اإّن�����������������������و  ت��������ف��������ّك��������ر  ال 

ال�������ّل�������ي ب�����ك�����ي�����وا ع������اأ�������س������ام������ة ك����ت����ار

م������������ن ب������ي������ن�������������س������ى ه��������امل��������غ��������وار

ال��������ّل��������ي �����س����ع����ل����ت ج���������ّوات���������و ال�����ن�����ار

ال������ّل������ي ال����ع���������س����ك����ر ع����م����ل����ول����و ����س���ع���ار

ال�������ّل�������ي ا�����س����ت���������س����ه����د م�������ع االأب��������������رار

ال��������ّل��������ي ������س�����ّف�����ى ا������س�����م�����و ت�����ذك�����ار

ال����������ّل����������ي ق����������������ّدم روح����������������و ب�����ن�����ه�����ار

ت�������ي�������ح�������ق�������ق ه���������االإن���������ت�������������������س���������ار

ن������ح������ن������ا ب��������دن��������ا ن������ب������ق������ى اأح����������������رار

ون�������������������������زرع ب���������ل���������دن���������ا اأزه���������������������ار

ن�����ح�����ن�����ا ال���������ّل���������ي دخ������ل������ن������ا ب��������اأي��������ار

ع�������ن�������ه�������ر ال���������������ب���������������ارد ب�������ال�������غ�������ار

ه�������ي�������دا اجل������ي�������������ش ال������������ ك�������ّل�������و ث������ار

ال���������ّل���������ي اأ��������س�������ل�������ن ِه��������������ّن اأ���������������رصار

ِه�����������������ن ع���������ل���������ى ب��������������������������اُدن ع���������ار

خ��������ّط��������ن م�������������ش م������ع������رف������ل������و ق���������رار

ه�������������االإ��������������س�������������ام ب������اخ������ت�������������س������ار

دم���������������ار وال  ق����������ت����������ل  م������������ّن������������و 

ال������������� ب���������������ّدو اإل���������ن���������ا االإزده���������������������ار

االأم���������������������������ن واالإ�������������س������������ت������������ق������������رار

م����������ا ب��������دن��������ا ب�������ع�������د ال��������ل��������ي ������س�����ار

الأن�������������������و ال�����������������س��������ه��������دا ال�������ك�������ب�������ار

اجل�������ب�������ار اجل�������ي���������������ش  ي������ب������ق������ى  رح 

رم����������������ز ال��������ف��������خ��������ر واالع����������ت����������ب����������ار

اأ��������س�������ام�������ة ال�������ل�������ي ع������اي�������������ش ف���ي���ن���ا

اأك���������������������رث م�������������ا ن�������ح�������ن�������ا ب�����ك�����ي�����ن�����ا

واجل��������ي�����������������ش ال���������ل���������ي ب����ي����ح����م����ي����ن����ا

ال�����������ّل�����������ي ���������س��������ّح��������ى ت����ي����خ����ل����ي����ن����ا

ف ت��������ه��������ان��������ي��������ن��������ا
ّ
ب��������������ي�����������������������������رص

ت���������ال�������������������س���������ه���������ادة ت������ع������ّل������ي������ن������ا

م�������������ع اأب���������������ط���������������ال مب������ا�������س������ي������ن������ا

ح���������ت���������ى ب��������������روح��������������و ي������ف������دي������ن������ا

ل�������ل�������ج�������ي���������������ش واأرا�����������س����������ي����������ن����������ا

وال������������ن������������خ������������وه ت�����������������������رصي ف�����ي�����ن�����ا

ون��������������ث��������������ّب��������������ت خ���������ط���������اوي���������ن���������ا

وح������������ف������������رن������������ا اأ���������س��������ام��������ي��������ن��������ا

حت���������������ّدي���������������ن���������������ا ع�����������دوي�����������ن�����������ا

ت�����������ي�����������ح�����������ارب ال�������ب�������ي�������ئ�������ذي�������ن�������ا

ال������������� اإ����������س���������اُم���������ن م���������ا ب���ي���ع���ن���ي���ن���ا

م���������������ب���������������داأه���������������م ب���������وّط���������ي���������ن���������ا

وج�����������������������������وُدن م�������������ا ب�����ر������س�����ي�����ن�����ا

ه�����������������و دي�����������������������ن ب�������ي�������ه�������دي�������ن�������ا

ب�����ي�����م�����ح�����ي�����ن�����ا اإج������������������������������رام  اأو 

������ي������ن������ا ع�����������ط�����������رق اخل�����������������ر مي�������������سّ

ه���������������������ودي ِه���������������������ّن اأم��������ان��������ي��������ن��������ا

اأّي������������������������ا �������س������خ�������������ش ي������ع������ّزي������ن������ا

ب�������ت�������ب�������ق�������ى روح����������������������ن حت�����ك�����ي�����ن�����ا

ال�������������ّل�������������ي ه�����������������زم اأع����������ادي����������ن����������ا

ل������������وط������������ّن������������ا واأه�����������ال�����������ي�����������ن�����������ا

رندة ال�شحنى - طرابل�ش / لبنان



بقلم: حممد �سلمان

• يف املبتداأ واملنتهى، اخلرب هو قيامة الوطن من عرثات 
واإخفاقات، وا�ستعادة احل�سور والدور والتاأثري يف خمتلف 

عنوانها:  وحوارية  وعلمية  معنوية  �سناعة  وهذا  املتغريات، 

لبنان الأقوى والأبقى والأرقى يف م�سرية بناء الأوطان.

خارطة  على  ودخلليللاً  طللارًئللا  يكون  ولللن  يللوًمللا،  لبنان  كللان  ما   •
نتيجة  �أو  و�حل�ضارية،  �لثقافية  هويته  وفاقًد�  �لثابتة،  �لكيانات 

�لإ�للضللتللعللارة و�مللل�للضللادفللة، بللل هللو مللكللّون ذ�تللله، و�ضانع وجللوده، 

و�ضاحب ر�ضالة كونية يف حميطه و�لعامل.

• جميل اأن نغّني لبنان ق�سائد، والأجمل اأن نحمله ق�سية ونحميه 
فت�سبح  وم�سانع،  علم  ومنائر  و�سنابل  بيادر  ومنلأه  وجوًدا، 

الق�سائد لغة الأر�ض بخرياتها، ولغة الوطنية بت�سحياتها من 

اأجل لبنانها.

• كتب �إليها يقول: تتفياأ �ل�ضم�س عينيِك يف رحلتها �إىل �لظهرية، 
لل�ضم�س،  ميناء  �لعيون  لأن  يخبو،  �لظل  ول  حتللرق،  �ل�ضم�س  فا 

و�لظل و�حة للع�ضق.

�ل�ضهر،  �ضاعة  �لنجوم  حياء  �لأقمار  ت�ضتظل  تقول:  �إليه  وكتبت 

وتتمايل �لأغاين مع �لناي وهو ي�ضدح بحبك، وتتمايل 

�لليايل مع �ضباح �أنت فجره.

• معادلة:
الكلم  والكرثة يف  التنفيذ،  قلة يف  الوعود  الكرثة يف 

ال�سدق،  قلة يف  املديح  والكرثة يف  الألفاظ،  �سجيج يف 

والكرثة يف الإ�ستعطاف قلة يف العطاء.

�للللدروب،  يف  �لتائهون  هما:  �ل�ضياع،  يف  يت�ضاويان  �ثللنللان   •
و�لغارقون يف �لديون.

و�إر�د�ت  عاقلة،  طموحات  �أ�ضحاب  هما:  �حلياة  ي�ضنعان  و�إثنان 

خاّقة.

و�إثنان ل وزن لهما: �لتابعون غريهم و�لفاقدون هويتهم.

على  عبء  واللمبالة  بالتفاوؤل،  للنفو�ض  تعبئة  الهمة:   •
احلياة بالت�ساوؤم واملرونة قوة موقف بالتوا�سع.

• �ضاألني �ضديقي: ما �ضعار يومك؟
علًما،  يثمر  وحللو�ر  عماً،  يثمر  وو�جللب  حكمة،  تثمر  كلمة  قلت: 

.�
ً
ووفاء يثمر وفاًء، وب�ضرية تثمر ب�رص

و�ضاألني: �أي �لألو�ن �أحّب �إىل نف�ضك؟

قلت: لون تاأتلف فيه كل �لألو�ن، فيزهر للع�ضق ق�ضائد، وللزرع 

�ضنابل، ولاأقام منابر، وللوطن منائر.
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اإعداد: جان د�رك �أبي ياغي

ت�صوير: �ملعاون �أول �رشبل زغيب

يف بالدي
متاحف 

متوز

�إن�شجاًما مع و�قع قرية بن�شعي 

�لبيئي، �أن�شاأ �ل�شيد �رشبل مارون، 

مالك �أحد �ملقاهي على �شفاف 

�لبحرية �لتي �أ�شبحت معلًما �شياحًيا 

بيئًيا لبنانًيا، متحًفا للحيو�نات 

�ملحّنطة ي�شم حو�ىل 3 �آالف حيو�ن 

وطري من �لقار�ت �خلم�س.

�ملتحف �أ�شبح حمط �هتمام �لزّو�ر 

ة لفر�دته 
ّ
�لذين يزورونه �أكرث من مر

وغر�بته.

يقع متحف �حليو�نات 

�ملحّنطة على �شفاف بحرية 

بن�شعي �ل�شياحية �شمايل 

لبنان. وجوده هناك �أ�شاف 

�إىل جمال �ملناظر �لطبيعية 

جماالت �لكائنات �ملختلفة و�إن 

حمّنطة. جملة »�جلي�س« ز�رت �ملتحف 

وجالت يف �أرجائه و�كت�شفت خملوقات 

�لطبيعة �لغريبة �لعجيبة.

هدف ثقايف

برعاية  املتحف  اإفتتح   2010 العام  اأي��ار  يف 

الأول  امل�صّجع  فرجنيه  �صليمان  ال�صابق  الوزير 

وهو  املحّنطة،  للحيوانات  متحف  اإقامة  على 

املتحف  هدف  احليوانات.  �صيد  يهوى  ال��ذي 

والطيور  والبحرية  الربية  بالكائنات  التعريف 

يف  الإن�صان  لت�صارك  وجدت  التي 

ما خلقه اهلل، ولت�صاعد يف احلفاظ 

والبيئي.  الطبيعي  التوازن  على 

معينة  ثقافة  خلق  اإذاً  الهدف 

كل  يف  احليوان  بعامل  تتعّلق 

اإىل  وت��دع��و  حياته،  م��راح��ل 

احرتام حقه يف الوجود. 

ومبوازاة هذا الهدف، 

تنمية ال�صياحة يف 

املنطقة. 

جمموعة فريدة ونادرة

م��ارون،  �رشبل  ال�صيد  ب��داأ   1975 العام  منذ 

الفريدة  جمموعته  بتجميع  املتحف،  �صاحب 

وال���ن���ادرة م��ن غ��رائ��ب وع��ج��ائ��ب احل��ي��وان��ات 

اإن�صاء  بهدف  وال�رش�صة  وال��ربي��ة  الإ�صتوائية 

يجعل  ال��ط��ري��ق��ة،  وب��ه��ذه  ب��ه��ا.  خ��ا���ص  متحف 

واإىل  احليوان  هذا  اإىل  قرب  عن  ف 
ّ
يتعر الزائر 

اأدق تفا�صيل حياته وج�صده »فال يقتله بل 

اأّنه  م��ارون  ويوؤّكد  عليه«.  يحافظ 

احليوانات  ي�صطاد  »ل 

بل ي�صرتيها من 

يف بن�شعي:

خملوقات �لطبيعة

حتيا على �شفاف �لبحرية



ع���دة  يف  م�������ص���ادر 

ثمن  و���ص��ل  وق���د  دول، 

البع�ص منها اإىل 90 األف دولر اأمريكي«. وبف�صل 

من  العديد  مع  عالقاته  �صبكة  و�ّصع  الفردية،  جهوده 

املهتمني بهذا املجال، فعندما يعلم بنفق حيوان ما يف اأي 

عليهم  ويعر�ص  باأ�صحابها  يت�صل  بالعامل،  للحيوانات  حديقة 

�رشاءه لتحنيطه. اأما تقنية التحنيط فتتم يف مراكز متخ�ص�صة خارج 

حيوان  كل  اأن  العلم  مع  املراكز،  هذه  ملثل  افتقاره  اإىل  ا 
ً
نظر لبنان 

يحمل �صهادة من�صئه. من هنا يعود وي�صدد على اأن »هذا امل�رشوع هو بيئي 

بامتياز لأّنه ي�صاهم باملحافظة على احليوانات امليتة واحلفاظ عليها حّية«. 

لتلك  يوفرها  التي  احلماية  اأن��واع  وعن 

احليوانات قال مارون:

من  اأن��واًع��ا  اأ�صتخدم  »اإنني 

التي  والعقاقري  الأدوي���ة 

حت��م��ي احل��ي��وان��ات من 

ال���ب���ك���ت���ريي���ا وذل����ك 

ب����اإ�����رشاف اأط��ب��اء 

ب��ي��ط��ري��ني، 
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كما اأّن نظام التهوئة على مدار 

ال�صاعة ي�صاهم بذلك«. 

خفايا �لبحر ورو�ئع �لرّب و�لطيور

يحتوي املتحف على اأكرث من 3000 حيوان 

موّزعني  اخلم�ص  القارات  من  وطيور  وبحري  ي 
ّ
بر

على خم�صة اأجنحة.

عندما تدخل املتحف تبداأ الزيارة من قعر البحر حيث جناح 

املائي  العامل  غنى  تعرّب عن  التي  البحرية  والأ�صداف  الأ�صماك 

وخفاياه. فهناك حواىل 1100 نوع من الأ�صداف موّزعة 

البحر،  جنوم  املرجان،  من  نوًعا  كاملة:40  عائالت 

اإىل  والنهرية،  البحرية  الأ�صماك  من  نوًعا  و45 

والأ�صكال،  الأحجام  خمتلفة  بحرية  اأع�صاب 

كما حتتل ال�صالحف مكاًنا مرموًقا يف 

 20 يف  م�صّنفة  وه��ي  املتحف 

نوًعا. 

الطيور،  ج��ن��اح  ن��دخ��ل 

فاإذا بنا اأمام جمموعة وا�صعة 

وغ��ري��ب��ة م��ن ال��ط��ي��ور الأل��ي��ف��ة 

والربية واجلوارح والدواجن )ن�صور، 

�صحرور،  بوم،  بوا�صق،  عقاب،  �صقور، 

حجل، ورور، زرزور، ن�رش اأفريقي اأ�صمر، طري 

حرباية   ،)grue cendrée( كرييك 

)outarde royal( وهي على طريق 
الإنقرا�ص، بجع )pelican(، طاوو�ص، طري فيزون 

)pheasant( وجمموعة مميزة من الببغاء، والطيور 

الطيور  هذه  خ�صائ�ص  امللّون.  ري�صها  بجمال  النادرة 

خالل  من  اإليها  ف 
ّ
التعر ميكن  حياتها  ومنط  ومميزاتها 

ال�رشوحات املف�ّصلة يف املتحف. 

�ألو�ن و�أنو�ع نادرة

جمموعة ل��ل��ح�����رشات  املتحف.  يف  اخلا�ص  جناحها  والزواحف  والفرا�صات 

احل�رشات ت�صل اإىل األف نوع معرو�صة على نطاق وا�صع ل�صيما »املحرية« 

ف على 
ّ
منها. وهي مو�صوعة يف قوالب زجاجية للحفاظ عليها وللتعر

كل مراحل حياتها )القبوط، دودة القز، ال�ضفدع، النحلة...(.

اأما عامل الفرا�صات الباهرة باألوانها النادرة فهي 1100 نوع 

األوانها  تتبّدل  والتي  الثمن،  الغالية  الأحجام  خمتلف  من 

بح�صب الزاوية التي ت�صاهدها منها. 

مرموًقا  مكاًنا  اأنواعها  على  الزواحف  وحتتل 

 40 جن��د  اإذ  اأ���رشاره��ا.  م��ربزة  املتحف  يف 

نوًعا بينها »�صقايات« غريبة وغري 

معروفة، وحواىل 31 نوًعا من 



متوز 2011
108

اجلي�ش - العدد رقم 313

ال�صفادع الربمائية 

واألوان،  واأحجام  باأ�صكال 

اأ�صل 33 نوًعا يف العامل موجودة يف املتحف،  من 

اإىل  البوي�صة  من  وتطّورها  منّوها  لطريقة  عر�ص  مع 

ال�صفدع الكامل. 

هل �شاهدتها من قبل؟

ي�����ص��م ج���ن���اح ال��ث��دي��ي��ات 

جمموعة وا�صعة، ل �صيما تلك 

ب�صبب  لالإنقرا�ص  �صة 
ّ
املعر

املتغرّية،  البيئية  ال��ظ��روف 

اإليها كالغزلن  والتي ت�صدك 

ال��ق��رون  ذوات  امل��ت��ن��ّوع��ة 

امل��اع��ز،  واأن����واع  ال�صخمة، 

املرقط،  الوح�صي  واحلمار 

اأمريكي  خنزير  �صعدان، 

ا�صتغرق  ل��ب��ن��اين  واآخ����ر 

ه��ول��ن��دا  يف  حت��ن��ي��ط��ه 

���ص��ن��ة و����ص���ه���ري���ن، 

اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 

القوار�ص اجلبلية 

اأو  اجل��راب��ي  ال��ف��اأر  مثل 

الفاأر الكي�صي الذي يقارب طوله 

والظربان  عر�ص،  واب��ن  امل��رت،  اأرب��اع  ثالثة 

ال�صخمة  ال��ث��ريان  وروؤو�����ص  الغريبة،  وال�صناجب 

والن�صف،  ال��ط��ن  وزن��ه��ا  ي��ق��ارب  ال��ت��ي  العمالقة 

واحليوان املدّرع والقنفذ...

جناح  كان يف  اجلولة  ختام 

املفرت�صة  احليوانات 

الأليفة  غ��ري  اأو 
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بينها  م��ن  �صنف   100 وه��ي 

)على  الواثب  ال�صيبريي  النمر 

ط��ري��ق الإن���ق���را����ص( وال���دب 

القطبي )على طريق الإنقرا�ص( وهي 

فنا 
ّ
تعر كما  لبنان.  يف  موجودة  غري  اأ�صناف 

روؤو�صها،  خالل  من  ال�صخمة  اجلوامي�ص  اأن��واع  اإىل 

لننتقل اإىل عامل الذئاب وجمموعة من الأ�صود 

ال�صبع  الفهد،  اجلبلي،  )الأ���ص��د 

امل��خ��ط��ط، ال��ل��ب��وة...( 

وال��ث��ع��ال��ب 

اأفغاين،  )ثعلب 

الثعلب  الأح��م��ر،  الثعلب 

الثعلب  الرمادي،  الثعلب  القطبي، 

الأ�صود...(.

املتحف  موقع  اإىل  ا 
ً
ونظر

البحرية  ب��ج��وار 

التي 

ب�������ات�������ت 

م��ق�����ص��ًدا ���ص��ي��اح��ًي��ا 

وال�صّياح  اللبنانيني  جلميع 

�رشبل  ال�صيد  يعمل  وال��ع��رب،  الأج��ان��ب 

جديدة  اأق�صام  اإ�صافة  على  م��ارون 

ملجموعات  املتحف  ليت�صع 
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احليوانات  من  اأكرب 

ي�صعى  ك��م��ا  امل��ح��ّن��ط��ة، 

املتاحف  لئ��ح��ة  على  اإدراج����ه  ، اإىل  حية ل�صيا ا

متمنًيا من اجلهات املعنية ت�صهيل اإدخال اأنواع جديدة 

من احليوانات املحّنطة اإىل لبنان.

اجلي�ص  عنا�رش  كل  اإىل  دعوة  توجيه  م��ارون  ال�صيد  ين�َص  ومل 

اللبناين لزيارة املتحف، وباأ�صعار خا�صة.

الإحتياجات  ذوي  ل�صتقبال  جمّهز  املتحف  اأن  اإىل  ن�صري  اأن  يبقى 

اخلا�صة، ويفتح اأبوابه يومًيا من ال�صاعة العا�رشة �صباًحا ولغاية ال�صاد�صة 

م�����ص��اًء 

 ، ) ًء )�صتا

وم������������������ن 

ال���������ص����اع����ة 

ال���ت���ا����ص���ع���ة 

ولغاية  �صباًحا 

ال����ع����ا�����رشة ل��ي��الً 

)�صيًفا(.







العثمانية  ال��دول��ة  اإحتاجت 

اأرا�ضيها  حلماية  جي�ضها  اإىل 

وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ب��ق��ائ��ه��ا، 

التي  ال��ف��رم��ان��ات  ف��اأ���ض��درت 

يف  وتنظيمه  باجلي�ش  تهتم 

القرن التا�ضع ع�رش الذي �ضهد 

عبد  ال�ضلطان  عني  وق��د  واحل���روب.  الفنت  من  الكثري 

املجيد بال�ضوؤون الع�ضكرية و�ضن القوانني التي تعنى 

الوثائق،  اإحدى  اجلديدة، وجند، يف  الإ�ضالحات  بتنظيم 

فرماًنا حمرًرا يف اأوا�ضط �ضهر ذي العقدة العام 1259 

النظامية  »الع�ضاكر  ا�ضتخدام  مدة  حتديد  يت�ضمن  ه�، 

وكان  ج��دد.  ب�ضبان  ا�ضتبدالهم  وكيفية  امللوكانية« 

لإ�ضدار  �ضبًبا  الع�ضكرية  اخلدمة  من  ال�ضبان  ه��روب 

فرمان يت�ضمن ت�ضهيالت تريحهم وتدفعهم اإىل البقاء 

وع������دم ال����ف����رار، 

اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة 

ف��ر���ش ع��ق��وب��ات 

كل  ع��ل��ى  قا�ضية 

م����ن ي����ه����رب م��ن 

اخلدمة الع�ضكرية. 

الفرمان  هذا  حدد 

الع�ضكرية  اخلدمة 

بخم�ش �ضنوات، كما ا�ضتبدل ال�ضبان 

جدد،  ب�ضبان  خدمتهم  اأمّت��وا  الذين 

حيث فر�ش عليهم اخلدمة نف�ضها، 

»القرعة  طريق  عن  اختيارهم  ومّت 

امل�رشوعة«  »القرعة  اأو  املرعية« 

فرد  ويزّود كل  اآنذاك.  �ضمّيت  كما 

»رخ�ضة«  الع�ضكرية  اخلدمة  اأنهى 

عهد  يف  �ضميت  خ��روج  بطاقة  اأي 

ب�  العزيز،  عبد  ال�ضلطان  اخلليفة، 

هذا  فر�ش  وق��د  اإط���الق«.  »تذكرة 

الفرمان على املجندين الذين اأنهوا 

�ضكر  يف  الإ�����رشاع  ����رشورة  خدمتهم 

وكان  ذلك.  على  العثمانية  الدولة 

الع�ضكرية  اخل��دم��ة  م��ن  ال��ه��روب 

متف�ضًيا يف العهد العثماين، وهو ما 

نالحظه يف الوثائق الواردة يف ال�ضجالت العثمانية، كما اعترب العثمانيون 

اخلدمة  من  فرارهم  عند  والعار  واخلباثة  احلماقة  يرتكبون  الهاربني  اأن 

اإىل  دفعهم  مما  لهم،  وحماية  نعمة  التجنيد  لعتبارهم  وذلك  الع�ضكرية 

فر�ض عقاب على الهاربني من اخلدمة، ت�ضمن النقاط الآتية:

- عقاب الأ�ضخا�ش الذين يخبئون اجلنود اأينما وجدوا، وفر�ش �رشيبة 

ح عن خمبئي الع�ضكر، و�رشف 
ّ
عليهم، واإعطاء مكافاأة مالية لكل من ي�رش

طبقات  على  العقاب  هذا  �رشى  وقد  تاأخري.  دون  من  للمخرب  املكافاأة 

اإىل عدم  الفرمان  ودعا  احلاكمة.  الطبقة  ا على  كافة، وخ�ضو�ضً املجتمع 

لدى  عنه  والتبليغ  عنده،  الع�ضكر  يخبئ  �ضخ�ش  اأي  رعاية  اأو  اح��رام 

املجال�ش املخت�ضة.

وذكر الفرمان اأن الهاربني من اخلدمة كانوا يعملون خداًما يف البيوت 

والدكاكني وغريها من الأماكن، م�ضرًيا اإىل اإعفاء احلكام من ال�رشائب التي 

يخبئون  �ضبطوا  اإذا  الإعفاء  هذا  ويبطل  ال�ضعب،  على  الدولة  فر�ضتها 

ال��ع�����ض��ك��ر ال���ه���ارب م���ن اخل��دم��ة، 

عامة  على  ال�رشيبة  هذه  وت�ضاعف 

على  اأح��ده��م  اأق��دم  ما  اإذا  ال�ضعب 

اجلرم نف�ضه.

ح�ضب  ال��ع�����ض��ك��ري��ون،  وي��ع��اق��ب 

�ضنوات خدمتهم، على النحو الآتي:

 120 الهارب  الع�ضكري  �رشب   -

الأوىل  ال�ضنة  يف  هروبه  عند  ع�ًضا 

لإلتحاقه يف اخلدمة.

هرب  اإذا  اخلدمة  فرة  جتديد   -

بعد �ضنتني واعتبارها ملغية والبدء 

خم�ش  ول��ف��رة  جديد  م��ن  باخلدمة 

�ضنوات، لعتباره على علم بالأ�رشار 

الع�ضكرية، مع �رشبه 120 ع�ًضا.

بعد  الهارب  الع�ضكري  �ضجن   -

وحب�ضه  خدمته  من  �ضنوات   4 اأو   3

اأ�ضهر، وت�ضخريه للعمل يف  ملدة 3 

الأعمال ال�ضاقة، و�رشبه 120 ع�ًضا، 

وجتديد خدمته ملدة خم�ش �ضنوات.

فر�ضته  م��ا  اأن  ال��ق��ول  ومي��ك��ن 

الدولة العثمانية من عقوبات لي�ش 

اإل وليد خوف من فقدان املزيد من 

خالل  ا�ضت�ضهدوا  ال��ذي��ن  الع�ضكر 

احلروب، وهي بحاجة ما�ّضة اإىل هوؤلء الع�ضكر، يف تلك الفرة، حلمايتها 

واحلفاظ على اأمنها وا�ضتمرارها.

املرجع:

�ضجل املحكمة ال�رشعية يف طرابل�ش-ال�ضام، رقم 46.
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اإعداد: د. �سادية عالء الدين

يوشش
من تاريخ اجل

متوز





ال��رك��ن  الأول  ال��ع��م��ي��د  اجل��ي�����ش  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

املتقاعد عزيز م�صباح الأحدب الذي تويف بتاريخ 

.2011/6/10

ق�صاء  اأ�صكله،   ،1917 ال��ع��ام  مواليد  م��ن   -

طرابل�ش.

- تطّوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �صابط بتاريخ 

.1936/9/10

 ،1940/3/1 من  اعتباراً  مالزم  لرتبة  رقي   -

ركن  اأول  عميد  رتبة  حتى  الرتقية  يف  وت���درج 

اعتباًرا من 1974/10/1.

- حائز:

التذكارية. فل�صطني  ميدالية 

وال��ف��ن��ون  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ن  ���ص��ك��ر  ك��ت��اب   •
اجلميلة.

الف�صية. اللبناين  ال�صتحقاق  ميدالية   •
• و�صام الرز الوطني من درجة فار�ش.

ذات  الف�صية  اللبناين  ال�صتحقاق  ميدالية   •
ال�صعف.  

• و�صام املعارف من الدرجة الوىل. 
• ميدالية اجلدارة من وزارة الداخلية. 

و�صام 1961/12/31التذكاري.   •
• و�صام الرز من درجة �صابط. 

والرتبية  بالريا�صة  اخل��ا���ش  ال�����رف  و���ص��ام   •
الفرن�صية. احلكومة  من  الوطنية 

• و���ص��ام ال��راف��دي��ن م��ن ال��درج��ة ال��ث��ال��ث��ة من 

العراقية.  اجلمهورية 

• و�صام ال�صتقالل الردين من الدرجة الثانية.
• و�صام ن�ر �صالح الدين من العراق.

اللبناين املذهب.  ال�صتحقاق  و�صام   •
• و�صام الرز من رتبة كومندور. 

الثانية.  و�صام العر�ش املغربي من الدرجة   •
• و�صام الرز من رتبة �صابط اكرب. 

• و�صام احلرب ذو النجمة الربونزية.
تهنئة من فخامة رئي�ش اجلمهورية.  •

• تنويه من وزير الداخلية. 
العماد قائد اجلي�ش مرتني.  تنويه   •

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش اربع مرات.
- تابع عدة دورات درا�صية يف الداخل واخلارج. 

- متاأهل وله اأربعة اأولد.

متوز 2011
115

اجلي�ش - العدد رقم 313

العميد الأول الركن 

املتقاعد عزيز الأحدب 

الرقيب الول 

جورج جوزاف معرب�س

الول  الرقيب  اجلي�ش  قيادة  نعت 

تويف  ال��ذي  معرب�ش  ج���وزاف  ج��ورج 

بتاريخ 2011/6/9.

 ،1979/4/12 م��وال��ي��د  م��ن   -

ال��ق��ب��ي��ات ال��غ��رب��ي��ة، ق�����ص��اء ع��ك��ار، 

حمافظة ال�صمال.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  يف  ت���ط���ّوع   -

.1996/7/8

- م��ن ع��داد ف��وج احل���دود الربية 

الأول.

- حائز:

للعام  امل����وؤمت����رات  م��ي��دال��ي��ة    •
.2002

•  و�صام التقدير الع�صكري.
•  و�صام احلرب.

•  تنويه العماد قائد اجلي�ش �صت 
مرات.

اجلي�ش 12  قائد  العماد  تهنئة    •
مرة.

•  تهنئة قائد الكتيبة.
•  تهنئة قائد جهاز اأمن املطار.

- عازب.
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الرقيب الأول

�صبحي �صبحي عبد ال�صمد

العريف ب�صيل 

طانيو�س فخري

الرقيب ملحم عبد الهادي حمزه

الرقيب جواد �صيف الدين حامد

الأول  الرقيب  اجلي�ش  قيادة  نعت 

ال��ذي  ال�صمد  عبد  �صبحي  �صبحي 

تويف بتاريخ 2011/6/2.

 ،1970/7/18 م��وال��ي��د  م��ن   -

مدينة بريوت ق�صاء بريوت، حمافظة 

بريوت.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  يف  ت���ط���ّوع   -

.1991/9/16

جبل  منطقة  ط��ب��اب��ة  ع���داد  م��ن   -

لبنان، م�صتو�صف موقع بيت الدين.

- حائز:

من  اللبناين  الإ�صتحقاق  و�صام   •
الدرجة الرابعة برونزي.

•  و�صام التقدير الع�صكري.
•  تنويه العماد قائد اجلي�ش �صت 

مرات.

اجلي�ش 21  قائد  العماد  تهنئة    •
مرة.

•  تهنئة قائد املنطقة مرتني.
- متاأهل وله ولدان.

نعت قيادة اجلي�ش العريف ب�صيل 

بتاريخ  تويف  الذي  فخري  طانيو�ش 

.2011/6/29

بلدة  - من مواليد 1973/2/7، 

ب��ع��ل��ب��ك، حمافظة  ق�����ص��اء  ب��ت��دع��ي، 

البقاع.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  يف  ت���ط���ّوع   -

.1992/5/1

- م��ن ع��داد ف��وج احل���دود الربّية 

الثاين.

- حائز: 

•  و�صام التقدير الع�صكري.
من  اللبناين  ال�صتحقاق  و�صام   •

الدرجة الرابعة برونزي.

•  تنويه العماد قائد اجلي�ش �صت 
مرات.

اجلي�ش 17  قائد  العماد  تهنئة    •
ة.

ّ
مر

•  تهنئة قائد اللواء.
•  تهنئة قائد كتيبة.

- متاأهل وله ثالثة اأولد.

ملحم  الرقيب  اجلي�ش  قيادة  نعت 

عبد الهادي حمزه الذي تويف بتاريخ 

.2011/3/20

بلدة   ،1987/3/2 مواليد  م��ن 

حمافظة  ب��ع��ل��ب��ك،  ق�����ص��اء  اخل�������ر، 

البقاع.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  يف  ت���ط���ّوع   -

.2006/11/25

الثالث -  لواء امل�صاة  - من عداد 

ال�رية 301.

- حائز : 

اأربع  العماد قائد اجلي�ش  •  تنويه 
مرات.

•  تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة قائد معهد التعليم.

- عازب.

جواد  الرقيب  اجلي�ش  قيادة  نعت 

�صيف الدين حامد الذي تويف بتاريخ 

.2011/6/12

 ،1984/10/10 مواليد  من   -

حمافظة  را���ص��ي��ا،  ق�����ص��اء  ال��ع��ق��ب��ة، 

البقاع.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  يف  ت���ط���ّوع   -

.2005/3/5

- من عداد معهد التعليم.

- حائز: 

• و�صام احلرب.
•  تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�ش 

مرات.

اجلي�ش  ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  تهنئة    •
مرتني.

- عازب.
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العريف

اأحمد حممد اأحمد

املجّند املمّددة خدماته

عبد الرزاق اأحمد عبد الرزاق

اجلندي جوزيف اأيوب ابراهيم

اجلندي حممود عبد الرزاق عبد احلميد

اأحمد  العريف  اجلي�ش  قيادة  نعت 

حم��م��د اأح���م���د ال����ذي ت���ويف ب��ت��اري��خ 

.2011/5/2

 ،1984/4/29 م��وال��ي��د  م��ن   -

حمافظة  ع��ك��ار،  ق�صاء  ق��رح��ا،  بلدة 

ال�صمال.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  يف  ت���ط���ّوع   -

.2005/1/10

 - اللوج�صتي  ال��ل��واء  ع��داد  م��ن   -

مديرية امل�صاغل.

- حائز: 

•  و�صام احلرب.
اأربع  العماد قائد اجلي�ش  تنويه    •

ات.
ّ
مر

اجلي�ش  ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  تهنئة    •
تني.

ّ
مر

تني.
ّ
•  تهنئة قائد اللواء مر

- عازب.

نعت قيادة اجلي�ش املجّند 

املمّددة خدماته عبد الرزاق 

اأحمد عبد الرزاق الذي تويف 

بتاريخ 2011/6/16.

 ،1990/3/12 م��وال��ي��د  م��ن   -

مزرعة بلدة، عكار.

ّم����ددت خ��دم��ات��ه اع��ت��ب��اًرا من   -

.2009/7/4

- من عداد لواء امل�صاة احلادي ع�ر 

- الكتيبة 114.

- حائز:

اجلي�ش  ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه    •
مرتني.

•  تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
- عازب.

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي جوزيف 

بتاريخ  ت��ويف  ال��ذي  ابراهيم  اأي���وب 

.2011/6/19

 ،1990/11/4 م��وال��ي��د  م��ن   -

حمّلة ال�صياح، ق�صاء بعبدا، حمافظة 

جبل لبنان.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  يف  ت���ط���ّوع   -

.2009/9/7

- م��ن ع���داد ال���ق���وات اجل���وّي���ة - 

م�صلحة عتاد اجلّو.

- حائز:

اجلي�ش  ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه    •
تني.

ّ
مر

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
- عازب.

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي حممود 

تويف  ال��ذي  احلميد  عبد  ال��رزاق  عبد 

بتاريخ 2011/6/17.

 ،1987/6/18 م��وال��ي��د  م��ن   -

حمافظة  ع��ك��ار،  ق�صاء  ح���رار،  بلدة 

ال�صمال.

من  اع��ت��ب��اًرا  اجلي�ش  يف  ت��ط��ّوع   -

.2011/5/9

- من عداد معهد التعليم.

- عازب.
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خالل ال�صيف تتكاثر معظم اأنواع 

البكترييا التي توؤدي اإىل ت�صمم الطعام، 

لذلك تكرث الإ�صابات بالت�صمم الغذائي. 

املطلوب التزام الإجراءات التي تبقي 

طعامنا بعيًدا من التلوث، واحلذر اإذا 

اأردنا تناوله خارج املنزل.

ما هي البكترييا؟

البكترييا كائنات حية يف غاية الدقة تتكون 

من خلية واحدة، وهي من ال�صغر بحيث ال 

ميكن روؤيتها اال با�صتعمال املجهر وهي 

موجودة يف االأر�ض ويف الهواء ويف املاء 

ويف  ناأكله  ال��ذي  الطعام  يف  واأح��ي��ان��اً 

عندما  نف�صها.  احلية  الكائنات  اأج�صام 

البكترييا تنتج ف�صالت �صامة  تتكاثر 

وهذه  التوك�صينات،  ا�صم  حتت  تندمج 

اإ�صابة  اإىل  ت��وؤدي  التي  هي  املنتوجات 

االإن�صان باملر�ض.

باأعمال  وتقوم  للحياة  �رضورية  البكترييا 

نافعة. فالبع�ض منها يحّول البقول اىل �صماد، 

االن�صان  ج�صم  يف  امل��وج��ود  االآخ���ر  والبع�ض 

واحليوانات ي�صاهم يف تطوير فيتامينات معينة 

النتاج  ي�صتعمل  ما  منها  وثمة  للحياة،  �رضورية 

م�صادات حيوية. هناك ن�صبة �صئيلة فقط من 

اأو  اخلطر  ت�صبب  البكتريية  الكائنات  جمموع 

االأمرا�ض لالن�صان واحليوان.

كيف تنمو البكترييا؟

حتتاج البكترييا اىل اأربعة عوامل لتتمكن من 

النمو وهي: احلرارة، الطعام، الرطوبة، والوقت.

اإىل  اأنواع البكترييا  احلرارة: حتتاج معظم   •
واأف�صل  التكاثر،  من  لتتمكن  احل��رارة  توافر 

ت��وازي  الطعام  ت�صمم  لبكترييا  ح���رارة  درج��ة 

وهذا  مئوية(،  درجة   37( اجل�صم  ح��رارة  درجة 

حيث  اخلطر  مبنطقة  يعرف  احل���راري  الو�صط 

البكترييا  تكاثر  على  ت�صاعد  احل���رارة  درج��ة 

ب�صورة خطرية. 

االأط��ع��م��ة  ال��ب��ك��ت��ريي��ا  تف�صل  ال��ط��ع��ام:   •
املحتوية على ن�صبة عالية من الربوتينات مثل 

والبي�ض  واحلليب  وال�صل�صة  والدجاج  اللحم 

والكرميا، فاللحم والدجاج م�صوؤوالن عن %70 

من حوادث الت�صمم الغذائي. 

الرطوبة  اإىل  البكترييا  حتتاج  الرطوبة:   •
لتنمو، واالأطعمة املوجودة على �صكل م�صحوق 

لنمو  ال��الزم��ة  ال��ظ��روف  اأو  البيئة  ت��وف��ر  ال 

تتم  التي  اللحظة  يف  لكن  البكترييا، 

ف��ي��ه��ا ا���ص��اف��ة امل����اء اىل ذل��ك 

البكترييا  ت��ب��داأ  امل�صحوق 

ال�رضوري  من  لذلك  بالنمو، 

ا�صتعمال تلك االأطعمة فوًرا بعد 

اأّما االأطعمة التي ال ت�صاعد  اإليها.  ا�صافة املاء 

التي حتتوي  االأطعمة  البكترييا فهي  على منو 

على مقدار مركز من ال�صكر وامللح واالأحما�ض 

اأو املواد احلافظة االأخرى.

املالئمة  ال��ظ��روف  ت��واف��رت  ال��وق��ت: اذا   •
)الطعام والرطوبة والدفء( للبكترييا، الواحدة 

وهكذا  دقيقة،  ع�رضين  كل  اثنتني  اإىل  تنق�صم 

فاإن  الكايف  الوقت  عن�رض  توافر  دواليك.فاذا 

اإىل  يتكاثر  اأن  البكترييا ميكن  من  عدًدا قليالً 

فيه.  امل��وج��ودة  الطعام  بت�صمم  الت�صبب  حد 

ولهذا ال�صبب فاإن ال�رضوري عدم ترك االأطعمة 

صصحة ووقاية

متوز

اإعداد: العقيد الركن 

قره بت جيوقجيان



الو�صط  جمال  يف  العالية  اخلطورة  ن�صبة  ذات 

احلراري املعروف مبنطقة اخلطر لفرتة طويلة. 

اجلراثيم  بع�ض  با�صتطاعة  انه  يذكر  ذلك  اإىل 

اأن تكون وحدات �صديدة املقاومة، فال تقتلها 

يقتلها  وال  الغليان  درج��ة  بلغت  واإن  احل��رارة 

التجميد.

اأ�صباب ت�صمم الطعام

بالبكترييا  تلّوثه  ب�صبب  الطعام  يت�صمم  قد 

احل�رضية  املبيدات  )مثل  الكيماوية  باملواد  اأو 

املعدنية  ب��امل��واد  اأو  االأع�����ص��اب(،  وم��ب��ي��دات 

)م��ث��ل ال��ر���ص��ا���ض وال��ن��ح��ا���ض وال��زئ��ب��ق(، اأو 

الغذائي  الت�صمم  ال�صامة. لكن  النباتات  ب�صبب 

احلظ  ول�صوء  ح��دوًث��ا،  االأك���ر  ه��و  بالبكترييا 

عن  ال��ن��اجت  الطعام  ت�صمم  اكت�صاف  ميكن  ال 

البكترييا االّ يف املختربات. 

الت�صمم بالطعام حالة ت�صبب للم�صاب نوبات 

القيء  ي�صحبه  وا�صهاالً  البطن  يف  ح��ادة  اآالم 

اأحياًنا، وت�صتمر هذه االأعرا�ض عادة ملدة يوم اأو 

ا�صبوع، وميكن  يومني ولكنها قد تطول ملدة 

تناول  م��ن  �صاعتني  بعد  ظهورها  يكون  اأن 

تتاأخر  قد  االأحيان  بع�ض  ويف  امللوث  الطعام 

ملدة 40 �صاعة.

م�صادر البكترييا امل�صببة للت�صمم 

بالطعام عديدة

للتلوث  م�صدًرا  نف�صه  ال�صخ�ض  يكون  قد 

كذلك  النظافة.  قواعد  مراعاته  ع��دم  ب�صبب 

اأو  النيئة،  االأطعمة  التلوث  م�صدر  يكون  قد 

والطيور،  واحل��ي��وان��ات  وال��ق��وار���ض  احل�����رضات 

والهواء؛  والغبار  الفا�صد،  والطعام  والنفايات 

امللوثة  وامل��ع��دات  االأواين  ت�صكل  ذل��ك  اإىل 

م�صدًرا للبكترييا التي ت�صمم الطعام. 

حلقة الت�صمم الغذائي

توافر  عند  الغذائي  الت�صمم  حلقة  تكتمل   

الرطوبة،  احل���رارة،  االآت��ي��ة:  اخلم�صة  العوامل 

الوقت، الطعام، واالإن�صان.

 وهناك ثالث طرق رئي�صة لك�رض حلقة الت�صمم 

الغذائي، هي:

ح��م��اي��ة ال��ط��ع��ام م��ن ال��ت��ل��وث، وم��ن��ع تكاثر 

البكترييا، والق�صاء عليها.

• حماية الطعام من التلوث تتم عرب: 
احلاالت  اال يف  باليد  - تغطيته، وعدم مل�صه 

ال�رضورية.

عن  املطبوخ  الطعام  ف�صل  م��ن  ال��ت��اأك��د   -

الطعام النيء ف�صالً تاماً.

االأليفة  والطيور  واحليوانات  احل�رضات  منع   -

من دخول غرف الطعام واملطابخ.

من  العالية  امل�صتويات  على  املحافظة   -

يف  الطبخ  معدات  ونظافة  ال�صخ�صية  النظافة 

جميع االأوقات.

• اأّما منع البكترييا املوجودة يف الطعام اأ�صالًً 
من التكاثر فيتم عن طريق:

اأقل  - خزن الطعام يف الرباد يف درجة حرارة 

يف  �صاخناً  حفظه  اأو  مئوية،  درج���ات  ع�رض  م��ن 

درجة  تزيد عن 63  احلرارة فيها  درجة  خزائن 

مئوية.

- التاأكد من اأن الطعام الذي يتم جتهيزه ال 

يبقى يف منطقة اخلطر اإال الأقل وقت ممكن.

- ابعاد الرطوبة عن االأطعمة .

يف  امل��وج��ودة  البكترييا  على  وللق�صاء   •
الطعام اأ�صاًل يجب:

- طبخ االأطعمة وان�صاجها متاماً، اأو معاجلتها 

باحلرارة.

خالل  ال��ط��ع��ام  تلويث  ع��دم  اىل  االن��ت��ب��اه   -

اإعداده.

داخ��ل  ال�صحية  امل��ت��ط��ل��ب��ات  ا���ص��ت��ك��م��ال   -

املطابخ ملنع ح�صول حوادث الت�صمم.

- املحافظة على النظافة ال�صخ�صية ونظافة 

املالب�ض. 

اإجراءات 

العناية 

ال�صحية الواجب 

مراعاتها عند التعامل 

مع الطعام

مطابخ  يف  كما  امل��ن��زل  مطبخ  يف 

التقيد  ينبغي  واملوؤ�ص�صات،  املطاعم 

للت�صمم  تفادًيا  ال�صحية  العناية  ب��اإج��راءات 

الغذائي، اأبرز هذه االإجراءات ما ياأتي:

- غ�صل اليدين دائماً قبل مل�ض الطعام وبعد 

ا�صتعمال احلمام.

- ق�ض االأظافر واملحافظة عليها ق�صرية.

- عدم ا�صتعمال اخلوامت واملجوهرات واحللي 

اأثناء التح�صري والطهي.

- تغطية اجلروح اأو االأماكن اجللدية امل�صابة 

بغطاء ال ينفذ منه املاء.

وتغطيته  با�صتمرار  بال�صامبو  ال�صعر  غ�صل   -

متاماً بغطاء خا�ض.

اأو  اأو حك اجللد فوق الطعام  - عدم العط�ض 

مكان الطهي والتح�صري.

- جتنب �صم الطعام. 

ي�صبب  الأن���ه  امل��ط��ب��خ  ال��ت��دخ��ني يف  ع���دم   -

ال�صعال وتلويث الطعام، كما اأن رماد ال�صجائر 

يزيد من التلوث.

االأل��وان  ذات  الواقية  املالب�ض  ا�صتعمال   -

الفاحتة ملنع تلوث الطعام.

مكافحة احليوانات واحل�رشات ال�صارة

اأهم احليوانات ال�صارة امل�صيئة لل�صالمة هي:  

والكالب،  اجل��رذان  الفئران،  الطيور،  القطط، 

فهي حيوانات تقتات من بقايا االأطعمة وتنقل 

اإىل االإن�صان العديد من االأمرا�ض.

يف ما خ�ض احل�رضات فاإن ال�رضا�صري والذباب 

هي اأهم اأنواع احل�رضات الناقلة للبكترييا لذلك 

يجب:

- التخل�ض من النفايات والف�صالت اأوالً باأول 

ملنع تولد روائح تنبعث منها وجتذب احل�رضات 

ال�صارة.

دخول  مينع  ب�صكل  النوافذ  فتحات  حماية   -

احل�رضات والقوار�ض.
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لواء احلر�س اجلمهوري

بطل اجلي�س

يف الكرة الطائرة

اجلي�ش  ق��ائ��د  ممثل  ح�ضور  يف 

العماد جان قهوجي، العميد الركن 

العايل  املركز  قائد  بطر�ش  جورج 

و�ضباط  الع�ضكرية،  للريا�ضة 

ال��ري��ا���ض��ة وال���رم���ي يف الأل���وي���ة 

ملعب  على  اأق��ي��م��ت  وال���وح���دات، 

حلود  اإميل  العماد  الرئي�س  جممع 

روكز،  مار   - الع�ضكري  الريا�ضي 

اجلي�س  لبطولة  النهائية  املباراة 

يف الكرة الطائرة للعام 2011.

ج��م��ع��ت امل���ب���اراة ف��ري��ق��ي ل��واء 

احلر�س اجلمهوري واملركز العايل 

للريا�ضة الع�ضكرية وانتهت بفوز 

ف��ري��ق ل���واء احل��ر���س اجل��م��ه��وري 

ل  مقابل  اأ���ض��واط  ث��اث��ة  بنتيجة 

�ضيء، واحرازه لقب البطولة.

للفرق  النهائي  الت�ضنيف  وجاء 

على النحو الآتي:

- لواء احلر�س اجلمهوري، الأول.

ال���ع���ايل ل��ل��ري��ا���ض��ة  - امل���رك���ز 

الع�ضكرية، الثاين.

- لواء امل�ضاة اخلام�س، الثالث.

العام  بطولة  البحر  مغاوير  فوج  حّقق 

التي  الع�ضكري،  اخلما�ضي  يف   2011

نظمها املركز العايل للريا�ضة الع�ضكرية 

 30 ولغاية   2011/5/24 من  اعتباًرا 

منه.

فيها  ���ض��ارك  التي  البطولة  ت�ضمنت 

والأل��وي��ة  امل�ضتقّلة  القطع  من  لعبون 

جولة  بالبندقية،  ال��رم��اي��ة  والأف������واج: 

امل��ق��ات��ل، ال�����ض��ب��اح��ة، ق���ذف ال��رم��ان��ات 

والرك�س  ال�ضلودية 

ان��ط��اًق��ا من  8 ك��ل��م 

اإىل  وو�ضولً  عم�ضيت 

البرتون.

ال���ت�������ض���ن���ي���ف  يف 

فاز  للقطع،  النهائي 

مغاوير  ف���وج  ف��ري��ق 

الأول،  باملركز  البحر 

اع��ق��ب��ه ف���ري���ق ل���واء 

احلر�س اجلمهوري يف 

اللوج�ضتي  اللواء  وفريق  الثاين،  املركز 

يف املركز الثالث.

حل  للبطولة،  الإف��رادي  الت�ضنيف  ويف 

فوج  من  �ضبحة  مو�ضى  الأول  الرقيب 

ت��اه  الأول،  امل��رك��ز  يف  ال��ب��ح��ر  م��غ��اوي��ر 

لواء  الأول ح�ضني املو�ضوي من  الرقيب 

ثم  الثاين،  املركز  اجلمهوري يف  احلر�س 

اجلندي حممد ا�ضماعيل من فوج مغاوير 

البحر يف املركز الثالث.

فوج مغاوير البحر بطل

اجلي�س يف اخلما�سي الع�سكري

اإعداد:

نينا عقل خليل

ضضية
بار ريا

أأخ

متوز

متوز 2011
121

أجلي�ش - ألعدد رقم 313



نتائج بطولة اجلي�س يف األعاب القوى 

يف  اجلي�س  بطولة  اإط���ار  �ضمن 

 ،2011 للعام  الق���وى  األ��ع��اب 

للريا�ض��ة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز  ع��ّم��م 

الإف���رادي���ة  ال��ن��ت��ائ��ج  الع�ضكرية 

والإج��������م��������ال��������ي��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة - 

اإىل  بالإ�ض��اف��ة  اأ  املجموع��ة 

�ضعي��د  ع��ل��ى  ال��ف��رق  ت�ضنيف 

البطول��ة ب�ضكل عام.

وقد جاءت النتائج كما يلي:

الت�سنيف االفرادي:

• �سباق الـ 400 مرت:
- اجلندي خالد من�ضور من لواء 

امل�ضاة الأول، الأول.

لواء  من  الزعبي  علي  اجلندي   -

احلر�س اجلمهوري، الثاين.

لواء  - اجلندي حممد طالب من 

امل�ضاة احلادي ع�رش، الثالث.

• �سباق الـ 1500 مرت:
- اجلندي علي �ضويدان من لواء 

امل�ضاة ال�ضابع، الأول.

مقر  من  مرتا  نقول  املعاون   -

عام اجلي�س، الثاين.

من  غريزي  ع�ضمت  اجلندي   -

لواء امل�ضاة احلادي ع�رش، الثالث.

• وثب طويل:
- اجلندي حممد ابراهيم طريجي 

من لواء امل�ضاة العا�رش، الأول.

لواء  من  يونان  فوؤاد  العريف   -

امل�ضاة الثالث، الثاين.

نداف  اأ�ضامة  الأول  الرقيب   -

م���ن ل����واء احل���ر����س اجل��م��ه��وري، 

الثالث.

• رمي قر�س:
لواء  من  عبيد  بدري  العريف   -

احلر�س اجلمهوري، الأول.

ها�ضم  ج��ورج  الأول  العريف   -

من معهد التعليم، الثاين.

الربقا�ضي  �ضيمون  العريف   -

من اللواء اللوج�ضتي، الثالث.

الت�سنيف االإجمايل:

ل����واء احل���ر����س اجل��م��ه��وري،   -

الأول.

ع�رش،  احل����ادي  امل�����ض��اة  ل���واء   -

الثاين.

- اللواء اللوج�ضتي، الثالث.

ت�سنيف الفرق:

ل����واء احل���ر����س اجل��م��ه��وري،   -

الأول، بر�ضيد 144.5 نقاط.

ع�رش،  احل����ادي  امل�����ض��اة  ل���واء   -

الثاين، بر�ضيد 76 نقطة.

الثالث،  الأول،  امل�ضاة  ل��واء   -

بر�ضيد 56 نقطة.

بطولة لبنان العامة

للكبار يف اجلودو

بطولة  ل��ل��ج��ودو  اللبناين  الحت���اد  نظم 

نادي  يف  اللعبة،  يف  للكبار  العامة  لبنان 

بودا - ادما، �ضارك فيها ريا�ضيون تلقوا 

املركزي.  الع�ضكري  النادي  يف  تدريباتهم 

على  للع�ضكريني  الفنية  النتائج  وج��اءت 

النحو الآتي:

- وزن 66 كلغ: العريف نا�رش ال�ضحمراين 

من لواء امل�ضاة الثاين ع�رش، الثالث.

- وزن 81 كلغ: العريف ربيع عو�س من 

ال�رشطة الع�ضكرية، الثالث.

- وزن 90 كلغ: الرقيب غ�ضان زيتون من 

لواء الدعم، الثاين، واجلندي حممد احلاين 

من لواء امل�ضاة ال�ضاد�س، الثالث.

- وزن 100كلغ:  اجلندي خالد دقو من 

لواء امل�ضاة الثاين، الثاين، والرقيب الأول 

الربع،  التدخل  فوج  من  مترة  الدين  زين 

الثالث.

و�ضيم  العريف  كلغ:   100 فوق  وزن   -

الأول،  البحرية،  جونية  ق��اع��دة  م��ن  عبيد 

م��ن ف��وج  ال�����ض��ل  الأول ح�����ض��ام  وال��رق��ي��ب 

التدخل الرابع، الثاين.

اجلي�س

يحل ثالًثا يف 

بطولة لبنان 

العامة للرجال 

يف كرة اليد 

اجلي�س يف  �ضارك فريق 

بطولة  يف  اليد،  كرة  لعبة 

ل��ب��ن��ان ال��ع��ام��ة ل��ل��رج��ال 

التي  الإي������اب(  )م��رح��ل��ة 

اللبناين  الحت���اد  نظمها 

جممع  ملعبي  على  للعبة 

ال��رئ��ي�����س ال��ع��م��اد اإم��ي��ل 

حلود الريا�ضي الع�ضكري 

ونادي ال�ضداقة – طريق 

اعتباًرا من  املطار، وذلك 

ول��غ��اي��ة   2011/4/6

.2011/6/14

النهائية  النتيجة  ويف 

ل��ل��ب��ط��ول��ة، ح����ّل ف��ري��ق 

الفرق  بني  ثالًثا  اجلي�س 

الثمانية امل�ضاركة.
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األعاب القوى:

نتائج جيدة للجي�س 

يف لقاء ودي 

األعاب  يف  اجلي�س  فريق  �ضارك 

القوى يف لقاء ودي نظمه الحتاد 

اللبناين لألعاب القوى على ملعب 

اىل  احل��دث،   – اللبنانية  اجلامعة 

ج��ان��ب ع���دة اأن���دي���ة. وق���د ج��اءت 

النحو  على  الع�ضكريني  نتائج 

الآتي:

• �سباق 200 مرت:
- املجند املمدد خدماته �ضادي 

الثالث،  التدخل  فوج  من  فرحات 

الثالث.

• �سباق 400 مرت حواجز:
- اجلندي خالد من�ضور من لواء 

امل�ضاة الأول، الأول.

لواء  من  الزعبي  علي  اجلندي   -

احلر�س اجلمهوري ، الثاين.

من  غريزي  ع�ضمت  اجلندي   -

لواء امل�ضاة احلادي ع�رش، الثالث.

• �سباق 4 × 100 مرت:
الأول  ال��رق��ي��ب  م��ن  - ح��ل ك��ل 

اأ���ض��ام��ة ن���داف م��ن ل���واء احل��ر���س 

�ضامة  با�ضم  الرقيب  اجلمهوري، 

م��ن ل���واء امل�����ض��اة احل����ادي ع�رش، 

ال��ع��ري��ف ف����وؤاد ي��ون��ان م��ن ل��واء 

ال��ث��ال��ث واجل��ن��دي خالد  امل�����ض��اة 

يف  الأول  امل�ضاة  لواء  من  من�ضور 

املركز الثاين.

املمدد  املجند  م��ن  ك��ل  ح��ل   -

واجلنود  فرحات  �ضادي  خدماته 

الدعم، علي  اأحمد حم�ضن من لواء 

ل��واء  م��ن  �ضعيب  وح��م��د  ال��زع��ب��ي 

احل��ر���س اجل��م��ه��وري يف امل��رك��ز 

الثالث.

• �سباق 300 مرت موانع: 
من  العجمي  حممد  ال��ع��ري��ف   -

لواء امل�ضاة الثاين، الأول.

- اجلندي بال عوا�ضة من لواء 

امل�ضاة الأول، الثاين.

ال��ع��ري��ف ح�����ض��ني ق��ي�����س من   -

الأول،  امل�ضاة  ل���واء 

الثالث.

 10000 �سباق   •
مرت:

الأول  ال��رق��ي��ب   -

ح�������ض���ني ع���وا����ض���ة، 

الأول.

اأح��م��د  ال��رق��ي��ب   -

الدركو�ضي، الثاين.

ع��م��ر  اجل����ن����دي   -

الثالث. عي�ضى، 

• رمي القر�س:
الأول حممد اخلطيب  الرقيب   -

من لواء احلر�س اجلمهوري، الأول.

اجلندي عاء يو�ضف من فوج   -

التدخل الثالث، الثاين.

- املجند املمددة خدماته هادي 

�ضعيد من لواء احلر�س اجلمهوري، 

الثالث.

• رمي كرة حديد:
- العريف بدري عبيد، الأول.

ها�ضم،  ج��ورج  الأول  العريف   -

الثاين.

- الرقيب الأول حممد اخلطيب، 

الثالث.

• وثب طويل:
- العري��ف ف��وؤاد يون�ان، الثاين.

اأ�ضامة النداف،  - الرقيب الأول 

الثالث.

لل�ضباحة  اللبناين  الإحت���اد  نظم 

بطولة لبنان ال�ضتوية يف اللعبة مل�ضافة 25 مرًتا 

والتي اأطلق عليها ا�ضم »بطولة ال�ضهيد يحيى 

يف  البطولة  مباريات  اأقيمت  ال�ضابعة«.  العرب 

�ضعادة،  عني  يف  هيلز  ال�ضربينغ  ن��ادي  حو�س 

ثمانية  جانب  اإىل  اجلي�س  فريق  فيها  و�ضارك 

يف  النهائية  النتيجة  يف  اجلي�س  حل  وقد  فرق، 

املركز الرابع.

وهنا النتائج الفنية التي حققها الع�ضكريون:

• 50 مرًتا ظهر:
- اجلندي اأحمد �ضموا، الثاين.

- الرقيب مياد جرم�س، الثالث.

• 50 مرتًا �سدر:

- الرقيب رباح رباحي، الثالث.

- العريف فادي اخلوري، الرابع.

• 100 مرت متنوع:
- الرقيب رباح رباحي، الثالث.

• 100 مرت حرة:
- اجلندي وائل زيادة، الثالث.

• 100 مرت �سدر:
- الرقيب رباح رباحي، الثالث.

• 100 مرت فرا�سة:
- الرقيب الأول رفعات اخلطيب، الثالث.

• 100 مرت ظهر:
- العريف الأول �رشبل نقول، الثاين.

- الرقيب مياد جرم�س، الثالث.

• 200 مرت حرة:
- اجلندي وائل زيادة، الثاين.

- العريف الأول �رشبل نقول، الثالث.

• 400 مرت حرة:
- العريف الأول �رشبل نقول، الثاين.

• 800 مرت حرة:
- العريف الأول �رشبل نقول، الثاين.

- الرقيب مياد جرم�س، الثالث.

• 4 × 50 مرت حرة:
ح��ل ك��ل م��ن امل��وؤه��ل علي زي��ع��ور، املعاون 

اخلطيب  رفعات  الأول  الرقيب  مطر،  ج��وزف 

والعريف فادي اخلوري يف املركز الثاين.

بطولة لبنان ال�ستوية يف ال�سباحة
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يف ح�����ض��ور ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن ج��ورج 

للريا�ضة  العايل  املركز  قائد  بطر�س 

ال��ع�����ض��ك��ري��ة مم���ث���ًا ق���ائ���د اجل��ي�����س 

ال���ع���م���اد ج����ان ق���ه���وج���ي، ومم��ث��ل��ني 

الأم��ن��ي��ة ورئ��ي�����س بلدية  ال��ق��وى  ع��ن 

وريا�ضيني،  و�ضخ�ضيات  ال��دك��وان��ة 

يف  الأوىل  العربية  البطولة  اأقيمت 

ري��ا���ض��ات ال���رتاث ال��ق��روي يف جممع 

الريا�ضي  حلود  اميل  العماد  الرئي�س 

الع�ضكري.

اجلي�س  ريا�ضيو  البطولة  يف  �ضارك 

من  لعبني  جانب  اإىل  اللبناين  الفريق  �ضمن 

اللبناين  الفريق  اأحرز  وقد  عربية،  دول  خم�ضة 

املركز الأول بر�ضيد 14 ميدالية ذهبية، وهنا 

النتائج:

• رفع املخل:
غ�ضان  ال��رق��ي��ب  ك��ل��غ:   100 حت��ت  وزن   -

زيتون، الثالث.

- وزن فوق 120 كلغ: العريف جورج داوود، 

الثالث.

العريف  ح��ّل  فقد  العام،  ال�ضعيد  على  اأم��ا 

يف  امل��غ��اوي��ر  ف��وج  م��ن  داوود  ج���وزف  الأول 

املركز الثالث.

• رفع اجلرن:
غ�ضان  ال��رق��ي��ب  ك��ل��غ:   100 حت��ت  وزن   -

زيتون، الأول.

- وزن فوق 130 كلغ: العريف الأول جوزف 

داوود، الأول.

غ�ضان  ال��رق��ي��ب  ح��ل  ال��ع��ام،  ال�ضعيد  على 

زي��ت��ون م��ن ل���واء ال��دع��م يف امل��رك��ز ال��ث��اين، 

والعريف الأول داوود يف املركز الثالث.

• رفع املحدلة:
غ�ضان  ال��رق��ي��ب  ك��ل��غ:   100 حت��ت  وزن   -

زيتون، الأول.

130كلغ: العريف الأول جوزف  - وزن فوق 

داوود، الأول.

يف  زيتون  الرقيب  حل  العام،  الرتتيب  ويف 

املركز الثاين.

تنظمها  التي  الريا�ضية  الن�ضاطات  �ضمن 

�ضارك   ،2011 للعام  الريا�ضية  اجلمعيات 

كلم  و10  كلم   5 ال�  �ضباق  يف  اجلي�س  فريق 

الذي اأقيم يف مدينة �ضور با�رشاف جمعية نادي 

الع�ضكريني  نتائج  وجاءت  الريا�ضي،  فينيقيا 

يف ال�ضباق على النحو الآتي: 

• �سباق 10 كلم:
يف  عوا�ضة  ح�ضي��ن  الأول  الرقيب  ح��ّل   -

الرقيب  الثاين  املركز  يف  ت��اه  الأول  املركز 

اجلندي  الثالث  املركز  ويف  الدركو�ضي،  اأحمد 

ع��م��ر ع��ي�����ض��ى، وج��م��ي��ع��ه��م م��ن ل����واء احل��ر���س 

اجلمهوري.

• �سباق 5 كلم:
- حّل اجلندي بال عوا�ضة يف املركز الأول، 

ت��اه يف امل��رك��ز ال��ث��اين اجل��ن��دي ح��م��زة حمود 

املركز  ويف  الأول،  امل�ضاة  ل��واء  م��ن  كاهما 

فوج  من  عو�س  علي  الأول  الرقيب  الثالث 

الثالث.  التدخل 

ريا�سات الرتاث القروي:

14 ذهبية للفريق اللبناين 

�سباق �سور: املراكز االأوىل لع�سكريني من احلر�س اجلمهوري وامل�ساة االأول والتدخل الثالث    
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اأق����������ام الإحت���������اد 

للتايكواندو  اللبناين 

جممع  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 

الريا�ضي  حل��ود  اميل  العماد  الرئي�س 

الع�ضكري، بطولة لبنان للنماذج القتالية 

يف اللعبة )خمتلف الفئات(، �ضارك فيها 

فريق اجلي�س اإىل جانب عدة اأندية.

ال�ضيدة  الإحت��اد  رئي�ضة  البطولة  رعت 

الرقيب  ح��ّل  نتيجتها  ويف   ،
ّ
امل��ر كارين 

احلر�س  ل��واء  من  عيد  اأب��و  ج��وزف  الأول 

اجل��م��ه��وري يف امل��رك��ز ال��ث��اين  ع��ن فئة 

الأول  ال��رق��ي��ب  وح���ّل  ���ض��ن��ة،   30-19

يف  الع�ضكرية  ال�رشطة  من  علبي  �ضلمان 

املركز نف�ضه عن فئة 41-50 �ضنة.

و�ضمن البطولة نف�ضها، اأحرز الفرد ابن 

املركز  احل��داد  �ضامي  املتقاعد  الرائد 

حني  يف  برونزية،  ميدالية  ونال  الثالث 

احل��زام  فئة  من  اأنطوين  �ضقيقه  انتقل 

الأحمر اإىل احلزام الأ�ضود.

لبنان  بطولة  للجودو  اللبناين  الإحت��اد  نظم 

اأدم����ا،  ب����ودا -  ن����ادي  ل��ل�����ض��ب��اب يف م��ق��ره يف 

يتلقون  الذين  الع�ضكريني  اأبناء  فيها  �ضارك 

امل��رك��زي  الع�ضكري  ال��ن��ادي  يف  تدريباتهم 

زهري  العريف  الدويل  واحلكم  امل��دّرب  باإ�رشاف 

فيا�س.

وجاءت نتائج البطولة على ال�ضكل التايل:

الأول  ال��ع��رياين،  ي��ا���رش  ال��رائ��د  اب��ن  - حممد 

)ميدالية ذهبية(.

الثاين  داغ���ر،  جميل  العقيد  اب��ن  الك�س   -

)ميدالية ف�ضية(.

- رام ابن العقيد الركن ابراهيم ترو، الثاين 

)ميدالية ف�ضية(.

اأب��و  زي���اد  املهند�س  امل��ق��دم  اب��ن  ك��رمي   -

�ضاهر، الثاين )ميدالية ف�ضية(.

اهلل،  عبد  حممد  الطبيب  العقيد  اب��ن  ج��اد   -

الثالث )ميدالية برونزية(.

- زياد ابن العقيد الركن عامر زيلع، الثالث 

)ميدالية برونزية(.

اب��راه��ي��م،  م�ضطفى  ال��دك��ت��ور  اب��ن  م���ازن   -

الثالث )ميدالية برونزية(.

بطولة لبنان 

العامة يف �سالح 

ال�سي�س

ال�ضي�س  ل�ضاح  العامة  لبنان  بطولة  اإطار  يف 

اللبناين  الحت��اد  نظمها  التي   ،2011 للعام 

نادي املون ل�ضال يف عني  للعبة على ماعب 

�ضعادة، فاز الرقيب الأول طارق مهنا من فوج 

الرقيب  ت��اه  الثاين،  باملركز  الأول  التدخل 

الأول �ضفيق اخلوري يف املركز الثالث.

قاد املباريات كل من احلكم الدويل العقيد 

ال�ضمال،  منطقة  من  يو�ضف  مي�ضال  الطبيب 

واحل��ك��م الحت���ادي امل��ع��اون زي��اد جلبوط من 

فوج التدخل الثالث.

اأبو  ري��تا  ف��ازت  نف�ضها،  البطولة  و�ضمن 

اأن  بعد  ل��اإن��اث  ال�ضي�س  �ضاح  بكاأ�س  ج��ودة 

اجلميل  كارين  وحّلت  الأول،  املركز  اأح��رزت 

املركز  يف  اجلميل  خليل  الركن  العقيد  ابنة 

الثالث.

نتائج 

بطولة لبنان 

العامة يف 

التايكواندو 

بطولة لبنان لل�سباب 

يف اجلودو
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احتفل الرقيب الأول 

جورج �شاهني

بزفافه اىل الآن�شة 

ريتا عبود.

احتفل العريف

علي الظريف

بعقد خطوبته على 

الآن�شة غيدا نور الدين.

احتفل اجلندي

هيثم الأ�شقر

بزفافه اىل الآن�شة

اإح�شان ر�شيد.



اإعداد: فيليب �شّما�س
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املتقاطعة  ال��ك��ل��م��ات  م�شابقة 

ت��ق��دم��ه��ا »اجل��ي�����س« ل��ق��رائ��ه��ا 

جوائز  فيها  للفائزين  وتخ�ش�س 

مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�شطة القرعة على 

اربعة فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري 
مقتطعة من املجلة، ويكتب احلل بخط 

وا�شح داخل املربعات وتر�شل ال�شفحة بكاملها مع احلل.

• تر�شل احللول اىل العنوان التايل: قيادة اجلي�س - الريزة - 
مديرية التوجيه - جملة »اجلي�س« - »م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

• با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة باليد يف ثكن اجلي�س يف جميع املناطق.
• اآخر موعد لقبول احللول 15 اآب 2011.

• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

ة
ق
ب
سا
�
مل

ا
 
ط

و
ر
ــ
�س

اأفقيا:

�سياج  اجلي�ش،  من  قطعة   -1

الوطن، حمّبتي.

يف  مرفاأ  فرن�سا،  يف  مرفاأ   -2

انكلرتا، مدينة يف بلجيكا.

اأدي��ب  فرن�سا،  يف  م��رف��اأ   -3

و�سيا�سي ايطايل راحل، ينف�ش 

ق املاء.
ّ
ويفر

4- �سمري مت�سل، م�سهورة به 

جزر هاواي، فريق كرة انكليزي.

يف  هندي  اأرخبيل  اأك��م��ل،   -5

بحر عمان، ماركة �سيارات.

متحرّي  ملتف،  كثري  �سجر   -6

من �سدة الوجد، لعاب.

ك وهّز، والية 
ّ
7- عّز، فّك، حر

يف اجلزائر.

ال����والي����ات  يف  م���دي���ن���ة   -8

اأج��ن��ب��ي��ة،  بلغة  ن��ع��م  امل��ت��ح��دة، 

يقطع.

اجل��اه��ل��ي��ة،  اأوث������ان  م���ن   -9

جمع  الطريق،  ناق�ًسا،  نقي�ش 

بني �سيئني.

يف  بلدة  ���س��اأن،  حبي�ش،   -10

اجلنوب.

11- عا�سمة اأفريقية، الذليل 

املقهور، عائلة.

راح����ل،  ل��ب��ن��اين  ن��ائ��ب   -12

ن�ساعد.

رئي�ش  ب�،  تعّلق  اأ�سمر،   -13

حكومة لبناين راحل.

م��رف��اأ  لبنانية،  ممثلة   -14

اأو�سرتايل، ي�ستيقظ من النوم.

لفريق  م�سهورة  اأغنية   -15

البيتلز، مقدار من الزمن، غريه.

16- عطية، ب�سط يده، حرفان 

مت�سابهان.

17- ق�سد املكان، يخرتع.

راح���ل،  م�����ري  18- ���س��ح��ايف 

اأ�سل.

رك�ش،  اأح��م��ق،  ين�سى،   -19

عهد.

20- مدينة يف الربازيل، ممثل 

�سوري راحل.

مر�سه،  يثقل  �سعف،   -21

رئ��ي�����ش اأوغ���ن���دي راح�����ل، مثل 

و�سبه.

عمودياً:

دول��ة  اأوروب���ي���ة،  دول���ة   -1

اأمريكية. دولة  اأفريقية، 

يف  مرفاأ  يرجعها،  ع��وى،   -2

فرن�سا. يف  نهر  الكامريون، 

ملكت�سف  الثاين  االإ�سم   -3

عا�سمة  اجلدري،  �سد  التلقيح 

حمامة. لفاتن  فيلم  اأفريقية، 

على  ن��ق��در  ق���ادم���ات،   -4

�سيارات. ماركة  فعل، 

ممثل  اأوروب���ي���ة،  دول���ة   -5

جماعة. �سوري، 

م�ري،  �سهر  مقام،  قمنا   -6

ليف. اأ

م�رحية  جزم،  حرف  برد،   -7

الأنطوان كرباج، زاد و�سّم اإىل.

نهر  ق��رب���ش،  يف  م��رف��اأ   -8

ي���روي اأرم��ي��ن��ي��ا واآذرب��ي��ج��ان، 

وهيئة. �سكل 

مدينة  برت�سبورغ،  ت�سبق   -9

ل�. منقاد  بريطانية، 

ذاب  ع��ل��ى،  اإع��ت��م��اده   -10

�سقي. ال�سحم، 

ريا�سي  وع��امل  اأدي���ب   -11

ان���ك���ل���ي���زي راح�������ل، االإ�����س����م 

يزور  برتغايل،  ل�ساعر  الثاين 

املري�ش.

ممثلة  ال�سيف،  �سقل   -12

االأب. والد  اأمريكية، 

ال�������س���ه���ر  ت����ب����خ����رت،   -13

اأملانية. مدينة  اخلام�ش، 

لفنان  ال��ث��اين  االإ���س��م   -14

منف�سل. �سمري  ج�سم،  لبناين، 

تطري،  اأن��ه��ا  قيل  حّية   -15

للتف�سري. ل�سلوى،  م�رحية 

والي��ة  وق���وي،  ���س��دي��د   -16

وطّن  �سّوت  عيب،  اأمريكية، 

الذباب.

نقي�ش  مداخل،  ورك،   -17

على. توّزع  ال�سفلى، 

ك��ل��ث��وم،  الأم  اأغ��ن��ي��ة   -18

ثمر معروف. ايران،  مدينة يف 

جمع،  فرن�سا،  يف  مدينة   -19

اإ�سرتت. ايطالية،  مدينة 

اإ�ستخفى،  الناقة،  ولد   -20

نورج. ونوجب،  نوؤكد 

الفائزون
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• الرقيب االول جهاد البيطار 
مدر�سة االإدارة.

• اجلندي علي يا�شني 
فوج التدخل الثالث.

• الرقيب االول اأحمد ال�رشيف 
مع�سكر عرمان للتدريب.

• زينة مكرزل 
اجلمهور – »جمهور فيالج«.



بقلم:

العميد الركن

ح�سن اأيوب

مدير التوجيه

التي  اخلربة  وبحكم  الع�سكرية،  تربيته  بحكم  متاماً،  يعرف  اللبناين  اجلندي 

اكت�سبها من خالل املهمات العديدة التي نّفذها حفاظاً على االأمن واال�ستقرار، 

حماولة  بوجودها،  مذّكرة  والفينة،  الفينة  بني  بالدنا  على  الفتنة  تطل  كيف 

احل�سول على �سكل من اأ�سكال االإقامة، خ�سو�ساً واأّنها تقّدمت بطلبات من هذا 

النوع على مدى ال�سنني، ومل تنل املوافقة، ولن تنال.

وطرقاً  متخفّية،  اأ�ساليب  تلك  للفتنة  الأّن  معرفته،  على  التهنئة  ي�ستحق  وهو 

تنجح  اأن  املفرت�ض  من  يكون  بحيث  االأيام،  مع  نعومة  تزداد  وقّفازات  خبيثة، 

اأن  واملطلوب  يكفي،  ال  ذلك  لكّن  واخلداع.  بالّتورية  اأحياناً 

اأي  وم��ع  يكونون،  موقع  اأي  يف  اأهالينا  اإىل  مبعرفتنا  ن�سري 

للف�سل  الع�سكرية  وحداتنا  تنتقل  فاأن  يعي�سون.  قناعات 

بني االأخوة من وقت اإىل اآخر، عمل بات من الواجب اأن تنتهي 

ثقايف  مهرجان  بتغطية  ا�ستبداله  يتم  واأن  اإل��ي��ه،  احل��اج��ة 

زراعي  مو�سم  قطاف  مبا�رشة  اأو  فّني،  احتفال  يف  وم�ساركة 

اإطفاء حريق يف غابة بعيدة. وموا�سلة 

يف  النفو�ض  اإىل  االأم��ن  الإع���ادة  م��وؤخ��راً  هّبت  تلك  وحداتنا 

لّبت  وقد  املغلوطة.  العبارات  من  و�سيول  ال�سائعات،  من  موجات  بعد  الغايل،  �سمالنا 

اأي�ساً، وجنحت يف م�سعاها من دون تاأخري،  الواجب، ودعوة املواطنني  وحداتنا بذلك نداء 

ولكّن للفتنة »مطرة« دموية �ساخنة اأوىل و�رشيعة، ت�سبق يف الغالب املظالّت التي ترفعها 

املمكن  من  ولي�ض  �سحايا.  من  �سقط  ما  هنا  من  وامل�ساعدة،  للحماية  املخل�سة  االأي��دي 

مقفل  اأمني  جمتمع  يف  وكاأّننا  وزمان  مكان  كل  يف  من�سوبة  الع�سكرية  البندقية  تكون  اأن 

�سورتها  اإىل  للعودة  �سوق  يف  ذل��ك،  من  العك�ض  على  واأر�سنا،  ك��الم.  وال  فيه  ح��راك  ال 

اإّن باعة القهوة يف ال�سوارع القدمية يعلنون ذلك وهم  املعروفة، �سورة احلرية وال�سالم. 

امل�سم�ض  وباعة  اآذاننا،  اعتادت عليها  التي  الرتاثية  النغمة  النحا�سية  بفناجينهم  يعزفون 

ما دخل هوؤالء  حّباتهم احلزيرانية احلمراء.  ينادون على  وهم  اأي�ساً  الطّيبون يقولون ذلك 

من  يقوم  ال  التي  املجتمع  مكونات  بني  والتفرقة  االأخ��وة،  بني  الفرز  مبحاوالت  ترى،  يا 

دونها هذا الوطن، ال بل يفقد مرّبر وجوده، وعّلة متّيزه بني الدول وال�سعوب؟

اجلي�ض  وهيبة  نحّبها،  التي  االأح��ي��اء  يف  ال��ه��دوء  اإع���ادة  اإىل  ت�رشع  الع�سكرية  وحداتنا 

اأفراده،  الوطنية املتمثلة يف  الوحدة  النا�ض، ورمزّية  و�سدقية قيادته، وموقعه يف قلوب 

اأهالينا  اإىل  نتوّجه  اأن  هو  اأي�ساً  املطلوب  اأّن  اإالّ  عليها.  ُيعتمد  التي  ال�رشعية  االأ�سلحة  هي 

يف  نف�سها  هي  امل�سم�ض  وعربات  القهوة  فناجني  بالقول:  وعائلة،  وقرية  مدينة  كل  يف 

االأحياء. كّل 

مواطن واأخوه
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