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موكب  �س 
ّ
»تعر بعنوان  احلّية  بالذخرية  تكتًيا 

عنا�رص  فعل  ورّدة  اإرهابي  العتداء  مهمة  �سخ�سية 

الذي جرى يف حقل  التمرين  واملواكبة«.  احلماية 

رماية الدامور، مب�ساركة طوافات من قاعدة بريوت 

اجلوية، ياأتي يف اإطار تدريبات اللواء امل�ستمرة، 

ا اأن من مهماته االأ�سا�سية الت�سّدي الأي عمل  خ�سو�سً

اإرهابي يطال ال�سخ�سيات الر�سمية. 

مت اإطالق الدورة الثانية ملعر�س »االأمن 

موؤمتر  خالل  �سمي�س« 2011   – االأو�سط  ال�رصق  يف 

�سحايف عقده وزير الداخلية والبلديات مروان �رصبل، 

»اإينجما«  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  مب�ساركة 

ريا�س قهوجي، وح�سور كبار امل�سوؤولني االأمنيني.
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قال العماد جان قهوجي يف الكلمة التي 

�أقامته  �ل�ضباط �ملتقاعدين خالل حفل  �إىل  وّجهها 

القيادة تكرمًيا لهم: »اإن ما يبقي البالد اقل عر�سة 

ملا يجري يف اخلارج هو احلر�س على اإبقاء ال�ساحة 

االأولويات حتديد  اأنه »من  واأكد  الدولية حم�ّسنة«. 

االأطماع  مواجهة  من  يليها  وما  البحرية،  حدودنا 

االإ�رصائيلية...«.
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وزير الدفاع 

الوطني

ي�ستقبل

ال�سفري الإيراين

...ومن�سق اأن�سطة الأمم املتحدة 

يف لبنان

...واملمثل اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة

...واملوفد الرئا�سي الكوري

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

�صفري ايران ال�صيد غ�صنفر ركن اأبادي وعر�ض معه الأو�صاع الراهنة يف 

لبنان واملنطقة كما تطرقا اإىل العالقات الثنائية بني البلدين و�صبل 

تعزيزها وتطويرها، ل �صيما على امل�صتوى الع�صكري.

ا�صتقبل الوزير غ�صن، يف مكتبه يف الريزة، من�صق اأن�صطة الأمم املتحدة 

يف لبنان ال�صيد روبرت واتكنز وعر�ض معه الأن�صطة التي تقوم بها 

املنظمة.

ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه يف الريزة، املمثل 

اخلا�ض لالأمني العام لالأمم املتحدة مايكل وليامز. وتناول اللقاء 

التطورات الراهنة يف املنطقة، وقد تطرق الوزير غ�صن اإىل 

الو�صع يف اجلنوب يف ظل ا�صتمرار اخلروقات الإ�رسائيلية لل�صيادة 

ر للقرار 1701.
ّ
اللبنانية والإنتهاك املتكر

ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه يف الريزة، املوفد الرئا�صي 

الكوري ال�صيد كيم جانغ �صو. وجرى عر�ض الأو�صاع يف املنطقة 

والعالقات الثنائية بني لبنان وكوريا و�صبل تطويرها وتعزيزها.
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ت�رشين الأول

اإ�ستقبالت الوزير

...و�سفري 

منظمة حقوق 

الإن�سان 

الدولية

...ووفد جمل�ص

نقابة املحررين

...ووفًدا رو�سًيا

...والوزير ال�سابق فريد اخلازن

ا�صتقبل وزير الدفاع 

الوطني، يف مكتبه يف الريزة، 

�صفري منظمة حقوق الإن�صان الدولية الدكتور هيثم اأبو �صعيد، حيث 

بحث معه الإعتداء الذي تعر�صت له كتيبة من الوحدة الفرن�صية العاملة 

�صمن القوات الدولية، بالإ�صافة اإىل اخلرق الإ�رسائيلي املتوا�صل.

ا�صتقبل الوزير غ�صن، يف مكتبه يف الريزة، 

رين برئا�صة نائب 
ّ
وفد جمل�ض نقابة املحر

النقيب �صعيد نا�رس الدين.

الأعمال  رج��ال  من  وف��ًدا  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  غ�صن،  الوزير  ا�صتقبل 

الرو�صي يرافقهم امللحق الع�صكري الرو�صي اللواء رافيل كورمات�صيف. 

ومت بحث اآفاق التعاون بني لبنان ورو�صيا و�صبل تطويرها.

ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه 

يف الريزة، الوزير ال�صابق فريد اخلازن 

وبحثا الأو�صاع العامة.
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وزير الدفاع الوطني

يزور البطريرك املاروين

...ورئي�ص ديوان املحا�سبة

...وبطريرك اإنطاكية و�سائر امل�رشق

زار وزير الدفاع الوطني ال�صيد فايز غ�صن، البطريرك املاروين مار 

ب�صارة بطر�ض الراعي يف ال�رسح البطريركي ال�صيفي يف الدميان. وخالل 

اللقاء، جرى بحث التطورات ل �صيما الو�صع الأمني و�رسورة تعزيزه يف 

هذه املرحلة.

ا�صتقبل الوزير غ�صن، يف مكتبه يف الريزة، رئي�ض ديوان املحا�صبة 

القا�صي عوين رم�صان.

التقى وزير الدفاع بطريرك اإنطاكية و�صائر امل�رسق، اغناطيو�ض الرابع 

هزمي، يف ح�صور نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء �صمري مقبل ووزراء: الدفاع 

فايز غ�صن، الإقت�صاد نقول نحا�ض والثقافة غابي ليون ومرتوبوليت 

بريوت وتوابعها املطران اليا�ض عودة. 

كذلك، ا�صتقبل الوزير فايز غ�صن، كالً من: الوزير ال�صابق علي العبد اهلل، ورئي�ض الرابطة ال�رسيانية ال�صيد حبيب افرام، ورئي�ض التنظيم 

القومي النا�رسي ال�صيد �صمري �رسك�ض الذي اأكد الوقوف اإىل جانب اجلي�ض اللبناين.







9

اجلي�ش - العدد رقم 316

ت�رشين الأول

اإ�ستقبالت القائد
قائد اجلي�ص 

ي�ستقبل ال�سفري 

اللبناين يف 

الوليات املتحدة 

الأمريكية

...واملن�سق اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة

...و�سفري اجلامعة العربية يف باري�ص

...واأمني عام املجل�ص الأعلى اللبناين ال�سوري

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

لبنان يف الوليات املتحدة الأمريكية ال�صيد انطوان �صديد.

ا�صتقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف 

الريزة، املن�صق اخلا�ض لالأمني العام لالأمم 

املتحدة يف لبنان ال�صيد مايكل وليامز، 

وتناول البحث الأو�صاع العامة.

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، �صفري اجلامعة 

العربية يف باري�ض الدكتور نا�صيف حتي.

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف 

الريزة، اأمني عام املجل�ض الأعلى اللبناين 

ال�صوري الأ�صتاذ ن�رسي خوري.
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...والنائب 

قا�سم عبد 

العزيز

...والنائب وليد اخلوري

...والنائب اآغوب بقرادونيان

...والنائب الوليد �سكرية

...والنائبني �سرتيدا جعجع وايلي كريوز

ا�صتقبل قائد 

اجلي�ض، يف مكتبه يف 

الريزة، النائب قا�صم 

عبد العزيز.

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، 

النائب وليد اخلوري.

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، النائب 

اآغوب بقرادونيان.

ا�صتقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

النائب الوليد �صكرية.

ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  العماد  ا�صتقبل 

النائبني �صرتيدا جعجع وايلي كريوز.
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ت�رشين الأول

اإ�ستقبالت القائد

...والنائب ال�سابق اأحمد حبو�ص

...والوزير بانو�ص منجيان

...ووزير الإت�سالت

...والنائب كاظم اخلري

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، النائب 

ال�صابق اأحمد حبو�ض.

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، الوزير 

بانو�ض منجيان وتداول �صوؤوًنا عامة.

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، 

وزير الإت�صالت املهند�ض نقول �صحناوي وعر�صا 

الأو�صاع العامة.

ا�صتقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

النائب كاظم اخلري.

...والنائب 

ال�سابق بيار 

دكا�ص

ا�صتقبل العماد قهوجي، 

يف مكتبه يف الريزة، النائب 

ال�صابق بيار دكا�ض على 

راأ�ض وفد مرافق.
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...والنائب ال�سابق 

م�سطفى ح�سني

...وقائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف 

مكتبه يف الريزة، النائب 

ال�صابق م�صطفى ح�صني.

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، قائد قوات المم املتحدة 

املوؤقتة العاملة يف لبنان اللواء األبريتو اأ�صارتا، وبحثا الو�صع جنوًبا 

و�صبل تعزيز التعاون والتن�صيق بني اجلي�ض والقوات الدولية على 

خمتلف ال�صعد. كما جرى الت�صديد على ت�صافر جهود اجلانبني للحفاظ 

على ا�صتقرار املنطقة وتنفيذ القرار 1701 مبختلف مندرجاته.

   ...وقائد الكتيبة الكورية

...والقا�سي نبيل �ساري

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، قائد الكتيبة الكورية العقيد 

كيم تاي اب، وتناول البحث مهمة الوحدة الكورية العاملة �صمن قوات 

الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

�صاري  نبيل  القا�صي  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  العماد  ا�صتقبل 

وبحث معه �صوؤوًنا عامة.
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ت�رشين الأول

اإ�ستقبالت القائد
...ومدير عام 

الأمن العام

...ومدير عام 

اأمن الدولة

العماد  اجلي�ض  قائد  ا�صتقبل 

ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي، 

م��دي��ر ع��ام الم���ن ال��ع��ام ال��ل��واء 

عبا�ض ابراهيم وبحث، معه �صبل 

تعزيز التعاون المني امل�صرتك.

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، 

وعر�صا  قرعة  ج��ورج  اللواء  الدولة  اأم��ن  عام  مدير 

�صوؤوًنا عامة و�صبل التعاون والتن�صيق.

...ورئي�ص جمل�ص نواب �سمال العراق...ومدير عام الدفاع املدين

ا�صتقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، مدير عام الدفاع 

املدين العميد رميون خطار.

نواب  جمل�ض  رئي�ض  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ض،  قائد  ا�صتقبل 

�صمال العراق الدكتور كمال كركوكي وجرى بحث يف الأو�صاع العامة.

كذلك، ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، كالً من: اأمني عام احلزب الدميقراطي اللبناين ال�صيد وليد بركات على راأ�ض وفد 

مرافق، واأمني الهيئة القيادية حلركة »املرابطون« العميد املتقاعد م�صطفى حمدان على راأ�ض وفد مرافق، وحاكمة اأندية الليونز ال�صيدة 

اأبو فا�صل،  والكاتب جوزيف  اأندريه حداد وع�صام دروي�ض،  ال�صيدان غابي جربايل وعو�ض �صليمان، واملطرانني  يرافقها  مار�صيل �صالمة 

ووفًدا من الإحتاد العربي لل�صباب والبيئة برئا�صة ال�صيد زياد البكدا�ض، ووفًدا من اأع�صاء املجل�ض املذهبي الدرزي، ووفًدا من جمعية �صباب 

لبنان نحو الوطنية.
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رئي�ص الأركان 

ي�ستقبل

النائب

انطوان �سعد

...والنائب

كاظم اخلري

ا�صتقبل رئي�ض الأركان اللواء 

الركن وليد �صلمان، يف مكتبه 

يف الريزة، النائب انطوان �صعد الذي قدم له التهنئة 

مبنا�صبة توليه من�صبه اجلديد.

ا�صتقبل رئي�ض الأركان، يف مكتبه يف 

الريزة، النائب كاظم اخلري.

...والنائب ال�سابق

في�سل الداوود

...وامللحق الع�سكري ال�سعودي

ا�صتقبل رئي�ض الأركان اللواء الركن �صلمان، يف مكتبه يف الريزة، 

النائب ال�صابق في�صل الداوود.

ا�صتقبل اللواء الركن وليد �صلمان، يف مكتبه يف الريزة، امللحق 

الع�صكري ال�صعودي اللواء املهند�ض حممد بن ابراهيم احلجاج، وبحث 

معه �صبل التعاون بني اجلي�صني اللبناين وال�صعودي.
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ت�رشين الأول

اإ�ستقبالت رئي�ش الأركان

...ووفًدا من اإحتاد بلديات املنت الأعلى...ووفًدا من خماتري املنت الأعلى

ا�صتقبل اللواء الركن �صلمان، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من املخاتري 

يف املنت الأعلى.

ا�صتقبل رئي�ض الأركان يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من اإحتاد بلديات 

املنت الأعلى الذي قّدم له التهنئة مبنا�صبة ت�صّلمه من�صبه اجلديد.

...ووفًدا من 

املجل�ص 

املذهبي 

الدرزي

...ووفًدا 

من احلزب 

الدميقراطي

ا�صتقبل رئي�ض الأركان، يف 

مكتبه يف الريزة، وفًدا من 

املجل�ض املذهبي الدرزي، قّدم له التهنئة مبنا�صبة 

توّليه من�صبه اجلديد.

ا�صتقبل اللواء الركن �صلمان، يف مكتبه يف الريزة، 

وفًدا من احلزب الدميقراطي الذي هّناأه مبن�صبه 

اجلديد.

كذلك، ا�صتقبل رئي�ض الأركان يف مكتبه يف الريزة، كالً من: رئي�ض جمل�ض اإدارة فر�صت نا�صيونال بنك ال�صيد رامي النمر، والأ�صتاذ ريا�ض 

قهوجي، وامللحق الع�صكري امل�رسي، ومدير عام اأمن الدولة اللواء جورج قرعة، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء اأ�رسف ريفي، ورئي�ض بعثة 

اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر الدويل ال�صيد يورغ مونتاين ترافقه ال�صيدة �صمرية القا�صي، ومدير عام �صندوق املهجرين، ووفًدا من بلدية 

كفرمتى.



ت�رشين الأول

تكرمي

اإعداد:

رميا �ضليم �ضومط
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يف  قهوجي  جان  العماد  قال 

ال�ضباط  اإىل  وجهها  التي  الكلمة 

اأقامته  حفل  خالل  املتقاعدين 

ما  »اإن  لهم:  تكرمًيا  القيادة 

يجري  عر�ضة ملا  اقل  البالد  يبقي 

اإبقاء  على  احلر�ص  هو  اخلارج  يف 

واأكد  حم�ّضنة«.  الدولية  ال�ضاحة 

وما  البحرية،  حدودنا  حتديد  الأولويات  يف  »عندنا  اأن  قهوجي  العماد 

يليها من مواجهة الأطماع الإ�رسائيلية يف ثرواتنا الطبيعية...«.

مبنا�ضبة  املتقاعدين  ال�ضباط  تكرمي  حفل  ح�رس  قهوجي  العماد  وكان 

الذكرى ال�ضاد�ضة وال�ضتني لتاأ�ضي�ص اجلي�ص، الذي اأقيم يف قاعة العماد 

جنيم يف الريزة، وح�رسه اأي�ًضا رئي�ص الأركان اللواء الركن وليد �ضلمان، 

اإبراهيم  ورئي�ص رابطة قدماء القوى امل�ضلحة اللبنانية العماد املتقاعد 

طّنو�ص، اإىل جانب عدد من كبار �ضباط القيادة.

العماد قهوجي

يف حفل تكرمي

ال�ضباط املتقاعدين

الأولوية حلدودنا 

البحرية ومواجهة 

اأطماع العدو يف 

ثرواتنا 

كلمة قائد اجلي�ص 

كلمته  قهوجي  ال��ع��م��اد  ا�ضتهل 

مرحًبا برفاق ال�ضالح:

اأرّح������ب ب��ك��م يف ه����ذا ال�����رح 

رحابه  يف  نلتقي  ال���ذي  الوطني 

اليوم، فن�ضتعيد ذكريات خدمتنا 

ال�رف  موؤ�ض�ضة  يف  ال�ضادقة 

ال���ت���ي وه��ب��ن��اه��ا ري��ع��ان 

ال�������ض���ب���اب، ووح�����دة 

الهدف وامل�ضري على مدى العمر.

اأيها احل�ضور الكرمي،

ما بني اللقاءين، لقاوؤنا يف عيد اجلي�ش العام 

امل��ا���ض��ي، ول��ق��اوؤن��ا ه��ذا ال��ع��ام، ع��دة حمطات 

طياتها  يف  حتمل  وال��ع��امل،  املنطقة  عرفتها 

النواحي  م��ن  ل��ب��ن��ان،  على  خمتلفة  ت��اأث��ريات 

الع�ضكرية وال�ضيا�ضية واالقت�ضادية.

يف البداية كانت التحوالت ال�ضيا�ضية واالأمنية 

العربية،  الدول  معظم  ويعرفها،  عرفها،  التي 

علينا،  بظاللها  ت��رخ��ي  اأن  م��ن  ب���ّد  ال  وال��ت��ي 

الريادي،  ودورن��ا  اجلغرايف،  موقعنا  اإىل  نظراً 

وامل�ضتوى املتقدم الذي نتمتع به على �ضعيد 

التنوع ال�ضيا�ضي، وحرية التعبري.

اإن تباين اآراء اللبنانيني، يف االأ�ضا�ش، ظاهرة 

اإذا ما ترافق مع احلفاظ  دميقراطية، خ�ضو�ضاً 

امل�ضرتك،  العي�ش  يف  الوطنية  الثوابت  على 

اأقل  البالد  وما يبقي  والت�رذم.  االنق�ضام  ونبذ 

على  احلر�ش  هو  اخل��ارج  يف  يجري  ملا  عر�ضة 

ما  الداخلية حم�ّضنة، وجتنب كل  ال�ضاحة  اإبقاء 

ي�ضلم  ال  فتنة  اإىل  بالوطن  الو�ضول  �ضاأنه  من 

منها اأحد.

حدودنا  حتديد  م�ضاألة  االأولويات  يف  وعندنا 

االأط��م��اع  م��واج��ه��ة  م��ن  يليها  وم���ا  ال��ب��ح��ري��ة، 

وحم��اوالت  الطبيعية،  ثرواتنا  يف  االإ�رائيلية 

ت�ضيب  داخلية  م�ضكالت  ا�ضتن�ضاخ  اإ�رائيل 

امل��ج��ت��م��ع ال��ل��ب��ن��اين، وت���وح���ي ب����اأن ال���ب���دء يف 

اال�ضتفادة من تلك الرثوات ال بد من اأن يوؤدي 

اإىل �راع تطيح نتائجه كل االأرباح. وياأتي ذلك 

متار�ضها  التي  املختلفة  التعديات  م��وازاة  يف 

اإ�رائيل على حدودنا الربية، مع اأن هذه االأمور 

تكون  اأن  ويجب  ال��دول��ي��ة،  القوانني  ترعاها 

نتائجها م�ضمونة ووا�ضحة.
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ت�رشين الأول

تكرمي
اأما عن ال�راع العربي االإ�رائيلي، فهو م�ضتمر 

لل�روع  وموؤثرة  فاعلة  مبادرات  وجود  دون  من 

العدو  ي�ضتمر  حيث  ل��ه،  حقيقي  حد  و�ضع  يف 

مبا  العربية،  االأرا���ض��ي  احتالل  يف  االإ�رائيلي 

والق�ضم  كفر�ضوبا  وت��الل  �ضبعا  م��زارع  فيها 

ال�ضمايل من بلدة الغجر، كما ي�ضتمر يف �ضيا�ضة 

وتدمري  ال�ضقيق  الفل�ضطيني  ال�ضعب  ح�ضار 

بناه التحتية، اإ�ضافة اإىل االأخذ والرد يف م�ضاألة 

اال�ضتيطان، وهذه م�ضكالت كبرية ومتالحقة من 

�ضاأنها الو�ضول باجلميع اإىل طريق م�ضدود.

يف ال�ضاأن الداخلي هناك التجاذبات ال�ضيا�ضية 

ق�ضية  يف  الظني  ال��ق��رار  �ضدور  خّلفها  التي 

رفيق  للحكومة  االأ�ضبق  الرئي�ش  ا�ضت�ضهاد 

احلكمة  من  املزيد  ا�ضتدعت  والتي  احلريري، 

واحل��ي��ط��ة يف م��واج��ه��ة االأم����ور، واحل��ف��اظ على 

يف  الوقوع  وجتنب  البالد،  يف  العام  اال�ضتقرار 

الفعل  ورّدات  الت�ضعيد  ح��االت  من  حالة  اأي 

والتوتر.

يف مواجهة ذلك كله ي�ضتمر اجلي�ش يف تر�ضيخ 

االأزمات.  ملواجهة  ا�ضتعداده  وتاأكيد  جهوزيته 

كما ي�ضتمر يف تعزيز قدراته الع�ضكرية اعتماداً 

اأوالً، وعلى مبادرات طيبة من قبل  الذات  على 

واأنا  ثانية.  ناحية  من  ال�ضديقة  ال��دول  بع�ش 

اأ�ضري هنا، من باب االقتناع التام، اإىل اأن �ضالحنا 

وت�ضامن  جي�ضنا  متا�ضك  يف  يكمن  االأ�ضا�ضي 

املوؤ�ض�ضة،  ل��ه��ذه  ال��وح��ي��د  ووالئ��ه��م  ج��ن��وده، 

بكّل  وال��ف��ئ��وي��ة  املناطقية  ع��ن  واب��ت��ع��اده��م 

اأ�ضكالها، وعدم اكرتاثهم لل�ضائعات املغر�ضة 

ال�ضادرة من هنا اأو هناك. 

اإمي��ان��اً  ت���زداد  وح��دات��ن��ا  اأن  اجلميع  وي��ع��رف 

يف  يرافقها  جناحها،  على  واإ����راراً  مبهماتها 

ذل��ك ثقة ال��ق��ي��ادة وت��اأي��ي��د ال��ن��ا���ش، وه��ذا ما 

ال�ضمال  يف  االأم��ن  حفظ  عمليات  خالل  راأيتموه 

املنت�رة  ال��وح��دات  و�ضعت  ح��ني  اأ�ضهر  منذ 

جهة  اأي  من  القانون  على  للتطاول  حداً  هناك 

�ضدر، ما اأدى اإىل واأد الفتنة يف مهدها بتاأييد 

�ضعبي عارم. وراأيتموه اأي�ضاً يف اجلنوب يف يوم 

الدورية  الع�ضكريون  واج��ه  حني  اجلي�ش،  عيد 

واأجربوها  بحزم وو�ضوح،  االإ�رائيلية املعتدية 

على االن�ضحاب من دون حتقيق ما كانت تخطط 

له، االأمر الذي اأكد جمدداً �ضوابية تالحم اجلي�ش 

مع ال�ضعب واملقاومة يف الدفاع عن لبنان. وقد 

املواطنني  نفو�ش  يف  االأث��ر  اأبلغ  لذلك،  ك��ان 

قوبل  كما  اأر�ضهم،  يف  ال�ضامدين  اجلنوبيني 

املوؤقتة  املتحدة  االأمم  قوات  وحدات  مب��وؤازرة 

العاملة يف لبنان وتعاونها ودعمها.

رفاق ال�ضالح،

العيد  التهنئة مبنا�ضبة  اإليكم بخال�ش  اأتوّجه 

واإياكم  واأت��ذّك��ر  للجي�ش،  وال�ضتني  ال�ضاد�ش 

عن   
ّ

واأع��رب واالعتزاز،  بالفخر  تاأ�ضي�ضه  منا�ضبة 

االأم،  موؤ�ض�ضتكم  مع  توا�ضلكم  اإىل  اطمئناين 

خدمتهم  يف  �ضواء  ال�ضالح،  رفاق  زمالئكم  ومع 

الفعلية يف القطع والوحدات، اأو يف الوجه االآخر 

اإىل  االنتقال  مبرحلة  املتمثل  اخلدمة  تلك  من 

احلياة املدنية حيث ميثل كل واحد منكم 

اأوؤكد  كما  مكان.  كل  يف  ملوؤ�ض�ضته  ر�ضوالً 

اأن  اليوم،  بكم  لقائي  خالل  من  لعائالتكم 

اجلي�ش هو عائلتنا الكربى التي نكرب بها، 

يف  ب��اأدائ��ه��ا  ونثق  وج��وده��ا،  اإىل  ونطمئن 

معاجلة االأزمات ومواجهة االأعا�ضري.

كلمة العماد طّنو�ص 

العماد طّنو�ش يف كلمته  اأ�ضاد  من جهته 

�ضيما  ال  ال��ع�����ض��ك��ري��ة،  امل��وؤ���ض�����ض��ة  ب����اأداء 

قدر  باأقل  واال�ضتقرار  االأمن  على  حفاظها 

اجلميع  مع  وتعاملها  القوة  ا�ضتخدام  من 

مبنتهى الّتجرد والعدالة وامل�ضاواة، داعياً 

ال�ضغائر،  الرتفع عن  الفعاليات اىل  جميع 

وااللتفاف حول هذه املوؤ�ض�ضة التي قدمت 

حماية  �ضبيل  يف  واجلرحى  ال�ضهداء  اآالف 

املواطنني من دون متييز.

��ا  وق������ّدم ال���ع���م���اد ط���ّن���و����ش ع��ر���ضً

بال�ضكر  متوجًها  الرابطة،  لن�ضاطات 

جميع  ع��ل��ى  اجل��ي�����ش  ق���ي���ادة  اىل 

خلدمة  حتققت  التي  االجن����ازات 

العاطفة  »وع��ل��ى  امل��ت��ق��اع��دي��ن، 

الفيا�ضة التي خ�ض�ضتمونا بها«، 

موؤّكداً وقوف اأفراد الرابطة اىل 

جانب اجلي�ش وا�ضتعدادهم 

لتلبية نداء الواجب.





يف ح�سور وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز 

اأقام قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،  غ�سن، 

جونية،  يف  الع�سكري  املجمع  يف  اإف��ط��ار  حفل 

املجل�ش  واأع�ساء  الأمنية  الأجهزة  قادة  ح�رضه 

من  وع��دد  الكربى  الوحدات  وق��ادة  الع�سكري 

كبار ال�ضباط.

األ���ق���ى ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجل��ي�����ش كلمة  وق���د 

باملنا�ضبة، رّحب فيها باحلا�رضين، اآمالً اأن يكون 

معاٍن  من  به  يزخر  مبا  املبارك  رم�ضان  �ضهر 

روحية واإن�ضانية عميقة، فر�ضة اأمام اللبنانيني 

لإعادة ر�ش ال�ضفوف وتوحيد اجلهود، حفاظاً 

على ر�ضالة لبنان وموقفه الريادي يف املنطقة 

والعامل. 

اجلي�ش  قائد  واأّك��د 

بع�ش  ي�سهده  ما  اأن 

من  العربية  البلدان 

يف  وحت��دي��ات  خماطر 

هذه املرحلة الدقيقة 

م���ن ت��اري��خ��ه��ا، اإمن���ا 

للجي�ش  حافًزا  ي�سكل 

الأمنية  و�ضائر القوى 

ولرفع  الك�رض،  على  ع�ضية  واح��دة  رزم��ة  للبقاء 

م�ستوى اجلهوزية وال�ستعداد، وتعزيز التعاون 

والتن�ضيق حت�ّضًبا لأي طارئ.

كما اأ�ضار العماد قهوجي اإىل اأن ثبات م�ضرية 

ول  جامع،  وطني  مطلب  هو  وال�ضتقرار  الأم��ن 

يجوز التهاون به حتت اأي ظرف اأو �ضعار. 

تفقد رئي�ش الأركان اللواء الركن وليد �ضلمان، قوى اجلي�ش املنت�رضة على احلدود 

على  اطلع  حيث  ومرجعيون،  وال��وزاين  والعدي�ضة  كفردونني  مناطق  يف  اجلنوبية، 

اإليهم  ناقالً  والع�ضكريني  ال�ضباط  مع  اجتمع  ثم  واحلياتية،  امليدانية  اأو�ضاعها 

توجيهات قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف ما يتعلق باملرحلة املقبلة.

للت�ضدي  الع�ضكرية،  للوحدات  الكاملة  اجلهوزية  على  الأرك��ان  رئي�ش  �ضّدد  وقد 

الفوري لأي اعتداء اإ�رضائيلي، والإ�ضتعداد ملواجهة ما يخطط له هذا العدو �ضد لبنان 

كما دعا الع�ضكريني اإىل بذل اأق�ضى اجلهود لر�ضد الأعمال التخريبية التي ت�ضتهدف 

قوات  مع  والتن�ضيق  بالتعاون   1701 القرار  تنفيذ  على  وال�ضهر  اجلنوب،  ا�ضتقرار 

الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان. 
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ت�رشين الأول

اأخبار ون�شاطات

اإعداد:

نينا عقل خليل

العماد قهوجي

يف حفل اإفطار:

ثبات م�سرية الأمن 

وال�ستقرار مطلب

وطني جامع

تفقد الوحدات املنت�رضة على احلدود اجلنوبية

رئي�س الأركان للع�سكريني:

كونوا يف جهوزية كاملة



يف اإطار م�ضاهمته يف دعم برنامج املركز اللبناين لالأعمال املتعلقة 

بعنوان  رمزية  ت�ضجري  حملة  واملهجر«  لبنان  »بنك  نّظم  بالألغام 

التي مّت تنظيفها  الألغام  اأحد حقول  »�ضجرة مكان لغم«، وذلك يف 

وامل�رضف  املركز  بني  وبالتعاون  املتوا�ضل  العمل  من  اأ�ضهر  بعد 

املذكور الذي توىل التمويل. يقع احلقل يف حول اجلنوبية، حيث مّتت 

اإزالة 26 األف لغم من حقول زراعية يف البلدة.

– مديرية التوجيه وبالتعاون مع  وللمنا�ضبة نظمت قيادة اجلي�ش 

منها  اأزيلت  التي  احلقول  لتفّقد  البلدة  يف  ميدانية  جولة  امل�رضف، 

الألغام واإطالق حملة غر�ش 400 ن�ضبة زيتون يف مكانها، يف ح�ضور 

نائب رئي�ش الأركان للعمليات العميد الركن رفعت �ضكر ممثالً قائد 

فهمي،  حممد  العميد  الألغام  لنزع  اللبناين  املركز  ورئي�ش  اجلي�ش، 

ورئي�ش جمل�ش اإدارة امل�رضف ال�ضيد �ضعد اأزهري ورئي�ش بلدية حول 

ال�ضيد عدي م�ضطفى وح�ضد من اأبناء البلدة.

العماد قائد اجلي�ش بنك »لبنان  باإ�ضم  الركن �ضكر  العميد  و�ضكر 

»هذا  اأن  اإىل  م�ضرًيا  بها،  قام  التي  الفريدة  اخلطوة  على  واملهجر« 

الدعم كان حافًزا لعدد من اجلهات املانحة الأجنبية للم�ضاعدة، مثل 

الإحتاد الأوروبي الذي �ضي�ضاهم مببلغ 15 مليون دولر«.

لبنان  بنك  اأطلقها  التي  »احلملة  اأن  اإىل  اأزه��ري  اأ�ضار  وب���دوره، 

من  وع��دد  اجلنوب  يف  العنقودية  والقنابل  الألغام  لإزال��ة  واملهجر 

املناطق، م�ضتعيًنا بخدمة بطاقة »بلوم ما�ضرت كارد- عطاء«، لتمويل 

هذا امل�رضوع الذي ي�ضهم فيه على نحو غري مبا�رض كل مواطن لبناين 

ي�ضتخدم البطاقة، قد �ضمحت باإزالة 26 األف لغم من اأ�ضل 426 األًفا 

منذ اإطالقها العام املن�رضم«.

كما �ضكر رئي�ش البلدية كالً من قيادة اجلي�ش وامل�رضف وقّدم درًعا 

تذكارية لل�ضيد اأزهري. وختاًما، مّت غر�ش اأول ن�ضبة زيتون يف احلقل.

ت�رشين الأول

اأخبار ون�شاطات
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م
ّ
قيادة اجلي�س تكر

قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان

ق�ائد  اآب  من  الأول  وملنا�ضبة  اجلي�ش،  قيادة  مت 
ّ
كر

قوات الأم�م املتح�دة املوؤقتة العاملة يف لبنان و�ضباطها، فاأقامت حفل ع�ضاء يف مطعم ا�ضرتاحة �ضور ال�ضياحية، ح�رضه العميد الركن اإميل �ضعيا 

�ضانتي  اجلرنال  ونائبه  اأ�ضارتا  األبريتو  اللواء  الدولية  القوات  قائد  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثالً  اجلنوب  منطقة  اأعمال  م�ضرّي  �ضلوم 

بونفانتي و�ضباط القوات املذكورة، وقائد قطاع جنوب الليطاين العميد الركن �ضادق طلي�ش و�ضباط من اأجهزة القيادة ومن القطع والألوية. 

عداد »�ضجرة مكان لغم« و�ضل اإىل الرقم 26 األًفا

قيادة اجلي�س حتتفل مع لبنان واملهجر بتد�سني حقل 



UNDP ال�سيدة نتايل  زارت امل�ضت�ضارة يف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

العالقة  بحث  مت  حيث  بالألغام  املتعلقة  لالأعمال  اللبناين  املركز  بريغو�ضت 

حممد  العميد  املركز  رئي�ش  مع  لقاًء  الزيارة،  برنامج  و�ضمل  الطرفني.  بني 

فهمي يف ح�ضور عدد من ال�ضباط، حيث تعرفت ال�ضيدة بريغو�ضت اإىل دور 

العمليات  جمال  يف  اللبناين  اجلي�ش  اأجنزها  التي  واملراحل  ومهماته  املركز 

اجلنوب  يف  جولة  لها  كانت  كما  العنقودية،  والقنابل  الألغام  لنزع  الإن�ضانية 

الألغام تعمل على تنظيفها »جمعية امل�ضاعدات الكن�ضية الدامناركية« و»منظمة هانديكاب  �ضملت عدًدا من حقول نزع 

خاللها  نوق�ضت  اجتماعات،  �ضل�ضلة  عقدت  وختاًما،  النبطية.  يف  بالألغام  املتعلقة  لالأعمال  الإقليمي  واملركز  العاملية«، 

اخلطة امل�ضتقبلية للعمليات الإن�ضانية لالأعمال املتعلقة بالألغام.

يف م��ن��ا���ض��ب��ة ال���ذك���رى ال�����ض��ن��وي��ة ال��راب��ع��ة 

املغوار  امل��ق��دم  ال��غ��ايل  فقيدها  ل�ضت�ضهاد 

العاقوري  موؤ�ض�ضة  دع��ت  العاقوري،  �ضبحي 

بلدة  يف  ال�ضهيد  حديقة  يف  اأقيم  قدا�ش  اإىل 

العماد  اجلي�ش  قائد  ممثل  ح�ضور  يف  ال��ب��وار، 

جان قهوجي العميد الركن �ضامل 

الأمن  روكز، ممثل مدير عام قوى 

اأ�����رضف ريفي  ال��ل��������واء  ال��داخ��ل��ي 

ممثل  ب�ضتاين،  اأن��ط��وان  العقيد 

مدير عام الأمن العام اللواء عبا�ش 

اإبراهي��م الرائد بريان عاد، عقيلة 

فران�ضوا  ال�ضهيد  ال��رك��ن  ال��ل��واء 

احلاج ال�سيدة لودي احلاج، رئي�ش 

جمل�ضها  واأع���ضاء  ال��ب��وار  بلدية 

البلدة،  خماتري  البوار،  يف  ال�بلدي 

وعدد من �ضب�اط اجلي�ش اإىل عائلة 

ال�سهيد.    

اإحتفل بالذبيحة الإلهية كاهن رعية مار تقال 

- البوار الأب زياد الأ�ض��قر وعاون�ه كاهن رعية 

وخ�دم  ال��ق��زي،  اأن��ط��وان  الأب  دن�ش  بال  احلبل 

نادر  والفنان  كرم  فينو�ش  ال�ضيدة  الق�دا�ش 

خوري رافق�هما على الأورغ األفون�ش زريق.

ويف اخلت�ام، �ضاه�د اجلم�يع اأغني�ة على طريقة  

الفيديو كليب بعنوان »الأبطال ما بتموت« من 

ال�ضاعر  كلمات�ه�ا  نظ�م  التوجيه،  مديرية  اإنتاج 

ال�ضهيد  للمقدم  خ�ضي�ًضا  امل�ضتحي  باتريك 

�ضب�حي العاقوري، وهي من اأحلان وغن�اء الفنان 

نادر خوري، يق�ول مطلعها:

اأح���م���ر دم�����ِع�����ك  ْن  ت���ل���وم���ي���ن���ي  ل 

ْ
��ك��ر ���ض��وف��ي��ن��ي ْب���ِرف���ق���ات���ي ال��َع�����ضْ

ب�����ع�����ل�����ْو ال��������راي��������ة ْل����َع����ْل����ي����ت����ه����ا

ْ
الأخ�����������رض الأرز  ����ض���ل���وح  مْب����ج����د 

ي�����ا اإم�������ي ْو������ض�����ويف ح�����اِل�����ك ف��ي��ي

ة مِّ �ضَ العلم  ي  �ُضمِّ َليي  ت�ضتاقي  ِلْ 
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ت�رشين الأول

اأخبار ون�شاطات
م�ست�سارة 

برنامج الأمم 

املتحدة 

الإمنائي تزور 

املركز اللبناين 

للأعمال 

املتعلقة 

بالألغام 

قدا�س يف الذكرى ال�سنوية الرابعة ل�ست�سهاد املقدم املغوار �سبحي العاقوري



يف الذكرى الثالثة ل�ضت�ضهاد النقيب الطيار 

اأقامت عائلة ال�ضهيد قدا�ًضا لراحة  �ضامر حنا، 

نف�ضه يف كني�ضة �ضيدة الإنتقال يف تنورين.

العماد  اجلي�ش  قائد  ممثل  ال��ق��دا���ش  ح�رض 

وروحية  �ضيا�ضية  و�ضخ�ضيات  قهوجي  ج��ان 

وح�ضد  ال�ضباط  من  عدد  جانب  اإىل  وفعاليات 

من الأقارب والأ�ضدقاء واأبناء البلدة.

واإحياء للذكرى نف�ضها، وبرعاية قائد اجلي�ش 

العماد جان قهوجي ممثالً بالعميد الركن فايز 

باحة  يف  اإحتفالً  تنورين  بلدية  اأقامت  قا�ضم 

بطر�ش  النائب  ممثل  ح�رضه  البلدي،  الق�رض 

املتقاعد  ال��ل��واء  ح���رب،  ج���ورج  ال�ضيد  ح��رب 

ال�ضيد  البلدية  رئي�ش  قمري،  ج��ورج  الدكتور 

وروؤ�ضاء  البلدي  املجل�ش  واأع�ضاء  طربيه  منري 

اإجتماعية،  وهيئات  املنطقة  وخماتري  بلديات 

وعائلة ال�ضهيد ورفاقه واأ�ضدقاوؤه.

عزفته  ال��ل��ب��ن��اين  ال��وط��ن��ي  الن�ضيد  ب��داي��ة 

ملو�ضيقى  التابعة  الكال�ضيكية  الأورك�ضرتا 

مراد،  زياد  الرائد  بقيادة  الداخلي  الأمن  قوى 

ثم كلمة ترحيب وتقدمي من اأمني �رض املجل�ش 

البلدي ب�ضام طربيه موجًها التحية للعماد قائد 

ال�سهيد  ولعائلة  الأب���رار  ولل�سهداء  اجلي�ش 

النقيب حنا. بعدها كانت كلمة لرئي�ش البلدية 

طربيه  منري  الدكتور 

واأخ�����������رى ل��ع��ائ��ل��ة 

ال�����ض��ه��ي��د األ��ق��ت��ه��ا 

���ض��ق��ي��ق��ت��ه ال�����ض��ي��دة 

ماري حنا.

كلمة قيادة اجلي�ش 

الركن  العميد  األقاها 

قا�سم ومما قاله:

اأيها احلفل الكرمي،

كتاب  يف  ال�ضهادة 

الطريق  هي  اجلي�ش 

رح���اب  اإىل  الأق�������رض 

امل����ج����د واخل����ل����ود، 

ال�����س��ه��داء فهم  اأم���ا 

�����س����م����ر ال����وط����ن 

التي  الأجيال  و�ضعلة 

ن�ضتلهم  النبيلة  ت�ضحياتهم  من  تنطفئ،  ل 

الر�ضالة،  بقد�ضية  والإمي����ان  ال��وف��اء  م��ع��اين 

وت�ضمو  منعة  البناء  يزداد  البطولية  ومباآثرهم 

بحامليها. الرايات 

�ضهيدنا  واعتزاز،  فخر  بكل  ن�ضتذكر  واليوم 

تنوري�ن  اب�ن  وهو  حنا،  �ضام�ر  النقيب  الغايل 

والأ���ض��ال�����ة،  وال����رتاث  الأرز  رب��ي��ب��ة  ال���وف���اء، 

رافق�ت  ال��ت��ي  ال�ضاخم�ة  الوطنية  والقلع�ة 

يف  ا 
ً
يوم� تبخ�ل  ول  تاأ�ضي�ضه،  منذ  اجلي�ش 

تقدي�م خي�رة �ضبابها، دفاًعا عن الوط�ن وذوًدا 

الكبي�ر  ال�ضهيد  هذا  وا�ضتقالله.  �ضيادت�ه  عن 

والت�ضحية  ال�رضف  راي��ة  حتت  ان�ض�وى  ال��ذي 

حتى  موؤمًنا  العمر،  مقتبل  يف  وه��و  وال��وف�����اء 

عن  حلظة  يتاأخر  فلم  جي�ضه،  بر�ضالة  الأعماق 

ملواجه�ة  وال�ضتع�داد  الع�ضكري،  واجبه  اأداء 

فوق  رحاله  حط  اأن  فكان  الإ�رضائيلي،  العدو 

حيات�ه  م�ضرية  متوًجا  اجل��ن��وب،  ت��الل  اإح�����دى 

ب�ضهادة حمراء تفوق كل ت�ضحية وتتخطى كل 

عطاء...

ال�ضهيد  ذوي  م��ن  تقدم  كلمته  ختام  ويف 

الت�سامن،  م�ساعر  بخال�ش  ورفاقه  واأقربائه 

وحّيا كل من اأ�ضهم يف اإقامة الإحتفال.

ت�رشين الأول

اأخبار ون�شاطات
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الذكرى الثالثة ل�ست�سهاد 

النقيب الطيار �سامر حنا

د
ي
ه
�س
لل

ة 
ي
غن

اأ

الأورك�ضرتا الكال�ضيكية التابعة ملو�ضيقى قوى الأمن 

اأغنية  اإىل  اأ�ضافت  م��راد،  زياد  الرائد  بقيادة  الداخلي 

»ت�ضلم يا ع�ضكر لبنان« عبارات من وحي املنا�ضبة مهداة 

للنقيب ال�ضهيد. و�ضارك �ضادي عيد موين وكارول عون 

يف الغناء، وجوزيف خليل على هند�ضة ال�ضوت.

يف ذكرى الرقيب ال�سهيد مازن الأعور: احتفال ولوحة

ال�ضنوية  ال���ذك���رى  ق��رن��اي��ل  ب��ل��دة  اأح���ي���ت 

الذي  الأع��ور  فوزت  مازن  الرقيب  ل�ضت�ضهاد 

باحتفال  البارد،  نهر  معارك  اإبان  يف  ا�ضت�ضهد 

يف  ال�ضهيد  اإ�ضم  يحمل  الذي  ال�ضارع  يف  اأقيم 

اجلي�ش  قائد  ممثل  الحتفال  ت��راأ���ش  البلدة. 

ال�ضهيد  اأه��ل  وح�رضه  عواركة  ح�ضني  الركن  العقيد 

واأع�ضاء  الأع���ور  ف��وؤاد  ن��زار  ال�ضيد  البلدية  ورئي�ش 

املجل�ش البلدي واأهايل البلدة.

لذكر  لوحة تخليًدا  ال�ضتارة عن  اإزاحة  تخلل احلفل، 

ال�ضهيد، وو�ضع اإكليل من الزهر. ويف ختام الحتفال 

ا قتالية. قّدم ع�سكريون من الفوج املجوقل عرو�سً



ل��ّب��ى اجل��ي�����ش دع���وات 

ال��ب��ل��دي��ات واجل��م��ع��ي��ات 

وامل����دار�����ش ح��ي��ث ح��ّل 

من  ال��ع��دي��د  يف  رج���ال���ه 

قتالية  ��ا  ع��رو���ضً م��ق��ّدم��ني  ال��وط��ن  ���ض��اح��ات 

فيها  و���ض��ارك��ت  اخل��ا���ض��ة  الأف����واج  نفذتها 

اجلي�ش. مو�ضيقى 

وو�ضط ترحيب الأهايل وفرحهم 

ن��ّف��ذت ال��ع��رو���ش يف 

ك����ل م����ن ع����ني اإب����ل 

وب��ن��ت ج��ب��ي��ل ودي���ر 

ميما�ش يف اجلنوب. 

ون�����ّف�����ذت ع��م��ل��ي��ة 

اإن��������زال ب��وا���ض��ط�����ة 

ط���واف���ة ت��خ��ل��ل��ه��ا غ���ر����ش ال��ع��ل��م 

ال��رو���ض��ة.  �ضخرة  على  اللبناين 

وبلدات  جبيل  مدينة  العرو�ش  �ضملت  كذلك 

)بعبدا(  وق��رن��اي��ل  اب��راه��ي��م  ون��ه��ر  يح�ضو�ش 

وكفرعقاب  وروم��ي��ة 

وج���ون���ي���ة وح�����الت، 

وع����ان����ا )ال���ب���ق���اع( 

وال���ق���ب���ي���ات وب��ي��ت 

م��������الت وت����ك����ري����ت 

)ع������ك������ار(، ون��ي��ح��ا 

)ال�ضوف( واملريجة.

23

اجلي�ش - العدد رقم 316

ت�رشين الأول

اأخبار ون�شاطات
فوج املغاوير

يكرم رعاة

»من ثكنة اإىل ثكنة«

العرو�س 

القتالية يف 

املناطق م�ستمرة

م ف��وج امل��غ��اوي��ر املدنيني 
ّ
ك���ر

�ضباق  اإجن���اح  يف  �ضاهموا  ال��ذي��ن 

»من ثكنة اإىل ثكنة«، بحفل اإفطار 

اأقامه يف نادي �ضباط الفوج امليداين يف ثكنة غ�ضان رمان يف رومية. 

ح�رض احلفل، قائد الفوج العميد الركن �ضامل روكز، مدير التوجيه العميد الركن ح�ضن 

مني على تعاونهم 
ّ
اأيوب. وللمنا�ضبة األقى العميد الركن روكز كلمة �ضكر فيها املكر

املتوا�ضل يف ال�ضباق و�ضواه من الن�ضاطات، م�ضّدًدا على اأهمية الن�ضاطات امل�ضرتكة 

�ضلم  اخلتام،  ويف  وامل�ضتمر.  الدائم  التعاون  اأمل  على  والع�ضكريني،  املدنيني  بني 

الدروع التذكارية ملمثلي املوؤ�ض�ضات الراعية ال�ضباق. 



ا لت�ضحياتهم 
ً
تقدير

ال���وط���ن،  ���ض��ب��ي��ل  يف 

دع����ا ال�����س��ي��د ن��وف��ل 

ال�����س��دراوي ع��ائ��ات 

الع�ضكريني ال�ضهداء والع�ضكريني يف اخلدمة الفعلية )يف ق�ضاء ب�رضي(، 

اإىل حفل غداء اأقيم يف مطعم احلورة- حدث اجلبة. 

ح�رض احلفل، ممثل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، العقيد الركن ايلي 

جعحع، قائد مدر�ضة الأرز العميد الركن حممد اخلري، رئي�ش بلدية حدث 

اجلبة املحامي جورج �ضدراوي وخماتري املنطقة وعدد كبري من عائالت 

يف  والع�سكريني  ال�سهداء 

اخلدمة الفعلية. 

ت��خ��ّل��ل احل���ف���ل، ع��ر���ش 

»دوًم���ا  ب��ع��ن��وان  م�رضحية 

موري�ش  للفنان  م�ستعد« 

معزوفات  اإىل  مو�ضللي، 

قدمها  ع�ضكرية  واأنا�ضيد 

املو�ضيقي مارك �ضكاف. والقى �ضاحب الدعوة ال�ضيد نوفل ال�ضدراوي 

كلمة نّوه فيها بدور اجلي�ش وت�ضحيات �ضهدائه يف �ضبيل الوطن. 

ت�رشين الأول

اأخبار ون�شاطات
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يوم ترفيهي لعائلت ال�سهداء 

والع�سكريني يف اخلدمة 

الفعلية يف حدث اجلبة 

اإجراءات اأمنية 

مبنا�سبة عيد 

الفطر ال�سعيد

الفطر  ع��ي��د  مب��ن��ا���ض��ب��ة 

اإحتفالت  واإقامة  ال�سعيد 

املنا�ضبة  ب��ه��ذه  خ��ا���ض��ة 

امل���ن���اط���ق  خم���ت���ل���ف  يف 

وحدات  نّفذت  اللبنانية، 

اجل��ي�����ش ت���داب���ر اأم��ن��ي��ة 

دور  ح���ول  اإ���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

العبادة وحميطها والطرق 

الت�ضوق  واأماكن  الرئي�ضة 

وامل����راف����ق ال�����ض��ي��اح��ي��ة، 

املواطنني  لطماأنة  وذلك 

واحل���ف���اظ ع��ل��ى اأم��ن��ه��م 

�ضملت  وق��د  و�ضالمتهم. 

انت�ضاًرا  ال��ت��داب��ري،  ه��ذه 

للعنا�رض وت�ضيري دوريات 

واإق����ام����ة ح���واج���ز ث��اب��ت��ة 

نقاط  وتركيز  ومتحركة 

مراقبة.





ت�رشين الأول

معر�ض

اإعداد:

رميا �ضليم �ضوميط
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اإطالق م�ؤمتر ومعر�ض الأمن يف ال�رشق الأو�سط

»�ضمي�س« دليل

على ��ضتقر�ر لبنان �أمنًيا

ريا�س قهوجي: �ل�ضناعات �لأمنية �ملحلية 

�ضُتفاجىء �ملر�قبني مبهار�تها و�إمكاناتها

بعد �لنجاح �لذي حّققه يف دورته 

�لأوىل �لعام 2009، يعود معر�س 

�ضمي�س«  »�لأمن يف �ل�رشق �لأو�ضط – 

2011 جمدًد� �إىل بريوت، يف دورة 

ثانية تقام يف معر�س �لبيال من 

28 �إىل 30 ت�رشين �لثاين من �لعام 

�جلاري. تتوىل تنظيم �ملعر�س 

موؤ�ض�ضة �ل�رشق �لأدنى و�خلليج 

للتحليل �لع�ضكري )�إينجما(، برعاية 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء �لأ�ضتاذ 

جنيب ميقاتي ودعم قيادة �جلي�س 

�للبناين و�ملديرية �لعامة لقوى �لأمن 

�لد�خلي، وت�ضارك فيه �أكرث من مئة 

�رشكة �أمنية من دول �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة، �لأردن، �إ�ضبانيا، بولند�، 

رو�ضيا، و�ل�ضني. 

مت �إطالق �لدورة �لثانية للمعر�س 

خالل موؤمتر �ضحايف عقده وزير 

�لد�خلية و�لبلديات مرو�ن �رشبل يف 

مبنى وز�رته يف بريوت، مب�ضاركة 

�لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ض�ضة »�إينجما« 

ريا�س قهوجي.

ح�رش �ملوؤمتر �لعميد �لركن حميد 

��ضكندر ممثالً قائد �جلي�س �لعماد 

جان قهوجي، و�ملدير �لعام لقوى 

�لأمن �لد�خلي �للو�ء �أ�رشف ريفي، 

و�ملدير �لعام لالأمن �لعام �للو�ء 

عبا�س �بر�هيم، و�ملدير �لعام للدفاع 

�ملدين �لعميد رميون خطار، و�ملدير 

�لعام للجمارك بالإنابة �ضفيق مرعي، 

�إ�ضافة �إىل مدير �ملعار�س �لدولية 

– بيال حممود �جلويدي، و�لباحث 
�ل�ضرت�تيجي يف »�إينجما« �لعميد 

�ملتقاعد ناجي مالعب ومدير معار�ضها 

رو�د �ضليم، ونقيب �رشكات �لأمن 

يف لبنان �ضامي زود.

يف   
رّ
عّبّب  بكلمة  امل�ؤمتر  �رشبل  ال�زير  اإفتتح 

يف  املعر�ض  بّبّباإقّبّبامّبّبة  اعّبّبتّبّبزازه  عّبّبن  م�ستهلها 

لبنان  ا�ستقرار  على  دليل  اأنه  معت اً  بريوت، 

اأمنًيا، على الرغم من كل حماولت زعزعة الثقة 

باأمانه و�سالمه.

ون�رّه ال�زير �رشبل برعاية دولة رئي�ض جمل�ض 

الثانية  للدورة  ميقاتي  الأ�ستاذ جنيب  ال�زراء 

للمعر�ض، بعدما رعى رئي�ض اجلمه�رية العماد 

 ،2009 العام  الأوىل  دورتّبّبه  �سليمان  مي�سال 

اإنطالقا  بالرعايتني،  املّبّب�ؤمتّبّبر  هّبّبذا  ليحظى 

على  قيمة  اإيجابيات  جت�سد  التي  اأهميته  من 

اآخّبّبر  على  والطّبّبّبالع  اخلّبّبّب ات،  تّبّببّبّبادل  م�ست�ى 

الإبتكارات التكن�ل�جية يف املجالني الع�سكري 

والأمني.

يف  الثانية  للمرة  املعر�ض  اإقّبّبامّبّبة  اأن  واأكّبّبد 

املعار�ض  �ساحة  على  له متايزه  �ستعيد  لبنان 

الدولية والعربية، وت�ساعف الثقة بقدرته على 

دوره  تنع�ض  التي  الن�ساطات  هذه  ا�ستقطاب 

الريادي يف ال�رشق.

واأ�سار وزير الداخلية اإىل اأن »املعر�ض ي�ستمد 

اأبعاده الأمنية من خالل التقنيات احلديثة التي 

اجلرائم  مّبّبن  احلّبّبد  يف  وت�سهم  احلماية  تّبّب�ؤمّبّبن 

والعمليات الإرهابية، والتي باتت ت�سكل حاجة 

ة يف املحافظة على ال�ستقرار والبناء عليه«.  ملحرّ

ها  ولفت اإىل اأن »الأجهزة املتط�رة التي ي�سمرّ

معر�ض »�سمي�ض« تتيح للق�ى الأمنية اعتماد 

نهج علمي للت�فيق اإىل حد بعيد بني ا�ستتباب 

النهج  هذا  لأن  الإن�سان،  حق�ق  واحرتام  الأمن 

ي�سكل معادلة ج�هرية يف ع�رشنا احلا�رش للق�ى 

الإن�سان،  حق�ق  مفاهيم  مقاربتها  يف  الأمنية 

اإنطالقاً من م�س�ؤوليتها يف �سمان اأمن املجتمع 

الت�ازن بني م�ستلزمات  ووحدته و�سالمه، ويف 

احلزم وم�جبات احرتام امل�اطن وخدمته«.

يت�سل  ما  كل  ي�سمل  »املعر�ض  اأن  واأو�سح 

بّبّبالأمّبّبن الّبّب�طّبّبنّبّبي واأمّبّبّبّبن احلّبّبّبّبدود واملّبّبنّبّب�ّبّبسّبّباآت 

»تت�سم  م�ا�سيع  وهّبّبي  الإرهّبّبّباب«،  ومكافحة 

�لوزير

مرو�ن �رشبل



املخاطر  اإىل  بالنظر  الأهّبّبمّبّبيّبّبة  بّبّبالّبّبغ  بّبّبطّبّبابّبّبع 

يف  بّبّباهّبّبظّبّباً  ثمناً  دفّبّبع  الّبّبّبذي  بلبنان  املحيطة 

حماربة الإرهاب«.

الّبّب�زاري  بيانها  يف  دت  تعهرّ الدولة  اأن  واأكّبّبد 

امل�ؤ�س�سات  لتزويد  اجلّبّبهّبّب�د  على  املّبّبثّبّبابّبّبرة 

الإمكانات  وتّبّباأمّبّبني  احتياجاتها،  كل  الأمنية 

ال�رشعية  والأمنية  الع�سكرية  للق�ى  ال�رشورية 

اإقّبّبّبّبرار خطة جتهيز  مّبّبن خّبّبالل  عّبّبديّبّبًدا وعّبّبّبدة، 

وت�سليح، كي حتقق الأمان وال�ستقرار وتكافح 

�سمن  ذلك  كلرّ  والتخريب،  واجلرمية  الإرهاب 

املحافظة على احلريات التي كفلها الد�ست�ر.

ختاًما، اأثنى ال�زير �رشبل على جه�د م�ؤ�س�سة 

الع�سكري،  للتحليل  واخلليج  الأدنّبّبّبى  ال�رشق 

مت�جًها بال�سكر اإىل ال�رشكات الأمنية والدفاعية 

م العلمي؛ ومثنًيا  ّبالع على التقدرّ التي ت�فر الطرّ

عّبّبلّبّبى دعّبّبّبم اجلّبّبيّبّب�ّبّبض الّبّبلّبّببّبّبنّبّباين ومّبّبديّبّبريّبّبة قّبّب�ى 

هذا  يف  الفاعلة  وم�ساركتهما  الداخلي،  الأمّبّبن 

املعر�ض.

ريا�س قهوجي

ر  من ناحيته، اأكد قه�جي اأن املعر�ض �سُي�فرّ

ثمينة  فر�سة   - ابقة  ال�سرّ رّة 
املّبّبّبر يف  كما   -

لبنان  يف  والع�سكرية  الأمنية  للم�ؤ�س�ستني 

للت�ا�سل مع ك ى ال�رشكات الدولية، والطالع 

على اآخر ال�سناعات والتكن�ل�جيا؛ ويف ال�قت 

يف  واملّبّب�ّبّبسّبّب�ؤولّبّبني  ال�سناعيني  اإطّبّبّبالع  ذاتّبّبّبه، 

امل�سلحة  الق�ات  حاجات  على  ال�رشكات  هّبّبذه 

والأجهزة الأمنية اللبنانية.

وفّبّب�ًدا  �سي�ستقطب  »املعر�ض  اأن  واأ�ساف 

على  لالإطالع  ودولية  عربية  وع�سكرية  اأمنية 

ُي�سكل  اأنه  كما  املعرو�سة،  والأجهزة  الأنظمة 

حّبّبدًثّبّبا مّبّبهّبّبًمّبّبا لّبّبلّبّبقّبّبطّبّباع اخلّبّبا�ّبّبض مّبّبن �ّبّبرشكّبّبات 

وم�سارف وفنادق وم�سانع لالإطالع على حل�ل 

حلماية من�ساآتها من الأخطار الأمنية كافة«.

اأحيت  التي  الّبّب�ّبّبرشكّبّبات  غالبية  بّبّبعّبّب�دة  ه  ونّبّبّب�رّ

م�سرًيا   ،2009 العام  للمعر�ض  الأوىل  الدورة 

اإىل وج�د م�ساركني جدد.

»�سمي�ض«  معر�ض  اأنرّ  قه�جي  اأكّبّبّبد  كما 

والع�سكرية  الأمنية  امل�ؤ�س�ستني  خلدمة  ه� 

والقطاع اخلا�ض، ول يحمل اأي �سبغة �سيا�سية 

با�ستقطاب  م�سيًدا  الأ�سكال،  من  �سكل  بّبّباأي 

املعر�ض م�ساركة ق�ية من عدة دول يف الغرب 

اإىل م�ساركة مميزة من قيادة  وال�رشق، متطلًعا 

املعرو�سات  م�ست�ى  على  اللبناين  اجلي�ض 

للق�ات  امليداين  العر�ض  م�ست�ى  على  كما 

اخلا�سة.

مميز  عّبّبر�ّبّبض  اإىل  اأيّبّب�ّبّبسّبّباً  »نتطلع  واأردف: 

الداخلي.  الأمّبّبن  وفه�د  ارة  ال�سيرّ الق�ى  من 

للم�ؤ�س�سات  عر�ض  من�سات  هناك  و�سيك�ن 

امل�اطن  ُتطلع  اللبنانية  والع�سكرية  الأمنية 

اللبناين على مدى جه�زية الدولة للحفاظ على 

اأمنه وحمايته«.

لهذا  املعر�ض  ي�سهد  اأن  قه�جي  ّبّبع  وتّبّب�قرّ

العام بع�ض ال�سناعات الأمنية املحلية املهمة 

التي �سُتفاجىء املراقبني من ناحية املهارات 

والإمكانات املت�افرة يف لبنان.

افتتاح  ي�سبق  الذي  امل�ؤمتر  يف  اأنه  واأو�سح 

معر�ض »�سمي�ض«، �ست�ستعر�ض نخبة من كبار 

امل�س�ؤولني والقادة الأمنيني بع�ض امل�ا�سيع 

املجتمع  باأمن  حتدق  التي  بالأخطار  املتعلقة 

وكيفية جمابهتها.
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ت�رشين الأول

معر�ض

واأمن  الداخلي  بالأمن  يتعلق  ما  كل  يغطي  الذي  املعر�ض،  من  الأوىل  الدورة  اأقيمت 

احلدود واملن�ساآت ومكافحة الإرهاب، يف بريوت العام 2009، برعاية رئي�ض اجلمه�رية 

العماد مي�سال �سليمان، وبدعم من قيادة اجلي�ض اللبناين ومديرية ق�ى الأمن الداخلي؛ 

ا ميثل�ن اأكرث من 85 �رشكة اأمنية ودفاعية من 15 دولة. و�سارك فيها 55 عار�سً

وقد و�سع معر�ض »�سمي�ض« لبنان على لئحة املعار�ض الدولية الرائدة يف جمال الأمن، 

ل �سيما يف منطقة ال�رشق الأو�سط، بعدما جذب اأكرث من 9000 زائر، والعديد من ال�رشكات 

 Lockheed( »الفرن�سية، و�رشكة »ل�كهيد مارتن  )Thales( »الرائدة ك�رشكة »تالي�ض
Martin( الأمريكية، و�رشكة »فالك�ن« )Falcon( امل�رشية، و»KADDB« الأردنية.

وحظي امل�ؤمتر واملعر�ض بتغطية اأكرث من 64 حمطة اإعالمية عاملية ومعظم و�سائل 

الإعالم العربي واللبناين.

معر�س »�ضمي�س« �لدويل



جلو
لو بورجيه: حصصاد ا

ضض 
عر
م
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ت�رشين الأول

معار�ش دولية

اإعداد:

العميد انطوان جنيم

جلو
لو بورجيه: حصصاد ا

ضض 
عر
م

بعد مئوية اأف�صدتها العام 2009 الأزمة املالية العاملية فتح املعرضض الدويل للطريان 

والف�صاء يف ن�صخته التا�صعة والأربعني يف لو بورجيه – باري�ض اأبوابه اأمام ذوي الإختصصا�ض 

ما بني 20 و26 حزيران 2011 ليعلن نف�صه واعًدا تاريخًيا بكل جديد ول �صيما بعدد 

عقود البيع.

ع اأكرث من 2100 عارضض و28 جناًحا دولًيا، وقرية  على م�صاحة 322 الف مرت مربع توزَّ

»وقود طريان بديل«، و140 طائرة منها الأكرث �صهرة اإعالمًيا الطائرة ال�صم�صية »�صولر 

اإمبال�ض« )SOLAR IMPULSE(، وعدد قيا�صي من املعروضصات بلغ نحو 2100 قطعة من 

44 بلًدا.

اقتصرصت الأيام الأربعة الأوىل من املعرضض على »الختصصا�صيني املحرتفني«، وفتح 

ابوابه يوم اجلمعة 24 حزيران للجماهري.

ن  ا مع الطائرة القتالية »رافال«، ومتكَّ يف ال�صماء بداأت عروضض جوية بهلوانية خصصو�صً

الرئي�ض نيكول �صاركوزي من م�صاهدة طائرة »ايه 400 ام« يف رحلتها الوحيدة اإىل 

املعرضض اإذ اأنها حرمت من عرضض الطريان ب�صبب م�صكلة يف املحرك. يف املقابل 

وجدت »ايربا�ض« حال يف اللحظة الأخرية غداة احلادث الذي �صمر طائرتها ايه 

380 على الأرضض. فلقد �صدم منوذج اختباري لأضصخم طائرة نقل ركاب يف العامل، 

ويبلغ امتداد جناحيها نحو 80 مرتًا، مبنى يف مطار لوبورجيه قبل افتتاح املعرضض، 

التقليدية.  الطريان  عروضض  من  الطائرة  لُت�صحب  الأمين  اجلناح  فخد�ض طرف 

وكان احلل اللجوء اإىل طائرة »اآيه 380«، تابعة ل�رصكة الطريان اجلوي 

الكوري، لتنفذ عرضض طريان.

ايربا�ض تتفوق على بوينغ يف لوبورجيه

لي�ض يف الطريان البهلواين واإمنا على الأر�ض 

وبعقود البيع ُتقا�ض حقيقة جمموعات �صناعة 

للمعر�ض  الأخييرية  الن�صخة  منذ  لأنه  الطائرات، 

القطاع  هذا  اأمام  ال�صماء  اإجنلت   2009 العام 

هذا  حل�صور  كييًرا  املجموعات  روؤ�ييصيياء  واأتيييى 

املعر�ض والتفاوؤل يغمرهم. 

انتعا�ًصا  اجلوية  ال�صناعات  قطاع  �صهد  لقد 

ال�رشكات  بني  الوطي�ض  حامية  مناف�صة  و�صط 

املنتجة للطائرات يف العامل، ومع انطالق معر�ض 

الييذى  اجلييوييية  لل�صناعات   2011 لوبورجيه 

�صاركوزي  نيكول  الفرن�صي  الرئي�ض  افتتحه 

�صهد  باري�ض  يف  املا�صي  حزيران   20 الثنني 

 200 من  اأكر  بيع  عقود  ت�صجيل  الأول  اليوم 

ت�صعى  قطاع  انتعا�ض  على  يييدل  مييا  طييائييرة، 

جانب  اىل  فيييييه  قييدمييهييا  تثبيت  اىل  اليي�ييصييني 

وتخو�ض  »وبييوييينييغ«.  »ايييربييا�ييض«  العمالقني 

اإ�صرتاتيجية على  »بوينغ« »واإيربا�ض« معركة 

اإذ  املمر  الوحيدة  للطائرات  ال�صخمة  ال�صوق 

من  مطورة  ن�صخة  بت�صويق  »اإيربا�ض«  تقوم 

اتخاذ  عن  بوينغ  حتجم  بينما  اأي320  الطائرة 

اإعييادة  اأو   737 الطائرة  حتديث  ب�صاأن  قييرار 

نيو   320 اأي  طييائييرات  وتتميز  ت�صميمها. 

)A320 NEO( باأن حمركاتها توفر 15% من 

بوينغ  لكن  »اإيربا�ض«.  وفق  الوقود  تكاليف 

طائرات  مبيعات  يف  »اإيربا�ض«  على  تفوقت 

الرحالت الطويلة الأغلى ثمنا ومن بينها الن�صخة 

اجلديدة من الطائرة 747 املعروفة.

الأمريكية  مناف�صتها  »ايربا�ض«  اكت�صحت 

»بوينغ« يف معر�ض لوبورجيه عرب توقيع ا�صخم 

طائرة  مئتي  �صملت  التاريخ  يف  بيع  �صفقة 

مل�صلحة طريان اآ�صيا املاليزية، ما ي�صكل رقًما 

الوروبييييية  الطائرات  �صانعة  حتمله  قيا�صًيا 

ل�صناعة  معر�ض  يف  املطلوبة  الطائرات  لعدد 

الطريان. وتخطت هذه ال�صفقة، البالغة قيمتها 

18.5 مليار دولر ب�صعر كتيب املبيع، الرقم 



�صاعة   24 قبل  امل�صجل  ال�صابق  القيا�صي 

»ايه  املتو�صطة  للرحالت  طائرة   180 و�صمل 

320« مل�صلحة �رشكة انديغو الهندية للطريان 

املتدين الكلفة.

املعر�ض  اغييالق  مع  »ايربا�ض«  حتدثت  كما 

�صحن  تك�صفه طلب 10 طائرات  م�صرت مل  عن 

طلبات  رفع  ما   ،»380 »ايييه  طييراز  من  �صخمة 

اىل  العامل  ال�صخم يف  النقل هذه هي  طائرات 

طلبا   730 جمموعه  ما  تلقي  عن  واأعلنت   .12

ولكن  املعر�ض.  خالل  دولر  مليار   72 بقيمة 

طائرة   180 بيع  طلب  ي�صمل  ل  الييرقييم  هييذا 

ل�رشكة انديغو التي اعلن عنها ر�صميا. 

وامام اخل�صم الوروبي مل تربز بوينغ جتارًيا 

اكر  تتلق  لوبورجيه فهي مل  الطييالق يف  على 

من 61 طلًبا نافًذا يف املعر�ض.

التنني الأ�صفر يف لو بورجيه

مل  وبوينغ(،  )ايربا�ض  القطاع،  هذا  عمالقا 

الربازيليون  لو بورجيه حيث �صعى  بي  ي�صتاأثرا 

مكان  اإيجاد  اإىل  ال�صينيون  واأي�صا  والكنديون 

ثنائي  يكون  يكاد  الييذي  القطاع  هييذا  يف  لهم 

ب�صكل  الأنييظييار  جييذبييوا  فال�صينيني  القطب. 

خا�ض اذ اأن الزوار كانوا يتهافتون على جم�صم 

وهي  التاريخ  يف  �صينية  جتارية  طائرة  اول 

ل�صناعة  كوماك  ل�رشكة   »919 »�صي  طراز  من 

الطائرات، والتي من املتوقع اأن تطري يف اول 

ت�صغيلها  يتم  اأن  على   2014 العام  لها  رحلة 

لتكون  املعر�ض  يف  و�صاركت   ،2016 العام 

ب�صكل خا�ض دليال على رغبة ال�صينيني يف بناء 

طائرات. 

من ناحية ثانية، ذكر م�صوؤول رو�صي اأن �رشكة 

مروحية  بت�صنيع  تقوم  �صوف  رو�صية  طييريان 

من  ترخي�ض  على  بناء  وي�صتالند«  »اأوغ�صت 

ال�رشكة الإيطالية - الإنكليزية املنتجة الأ�صلية 

لها. واأ�صاف رئي�ض ال�رشكة الرو�صية اأن �رشكته 

»اأوغيي�ييصييت  املييروحييييية  بتجميع  تييقييوم  �ييصييوف 

وي�صتالند اإيه دبليو 139«، وهي مروحية ركاب 

العام  منذ  وتعمل  مقعًدا،   15 ت�صع  مبحركني 

من  اأنه  وزاد  مو�صكو.  خارج  من�صاأة  يف   ،2003

و15   ،2012 العام  مروحيات   5 اإنتاج  املقرر 

مروحية �صنوًيا يف ال�صنوات التالية. وتقوم اأكر 

من 20 دولة بت�صغيل هذه الطائرة.

هذه  يف  الرو�صي  اجلناح  اأن  بالذكر،  واجلدير 

الأجنحة، وقد �صم طائرة  اأكرب  اأحد  ال�صنة كان 

وللتعريف   ،»100 ي  جييت  �صوبر  »�ييصييوخييوي 

هذه  منييوذج  منت  على  املعر�ض  اإىل  ح�رش  بها 

�صريغي  الرو�صي  الوزراء  رئي�ض  نائب  الطائرة 

الطائرة  مرة  لأول  كذلك  و�صاركت  ايفانوف. 

ي 200«. وكان رئي�ض  الربمائية الرو�صية »بي 

بوتني، �صيف �رشف  الرو�صي فالدميري  الوزراء 

على الن�صخة 49. 

ختام املعرضض

التا�صعة  اختتم معر�ض لو بورجيه يف ن�صخته 

فاقت  �ييرشاء  طلبات  �صهد  اأن  بعد  والأربييعييني 

هو  مييا  كييل  ك�صف  اىل  وهييدف  التوقعات.  كييل 

املعر�ض  جيياب  حيث  الييطييريان  دنيا  يف  جديد 

ما  اف�صل  �ييرشاء  عن  تبحث  دول  ميثلون  زبائن 

زبائن  زاره  كما  امليييييدان.  هييذا  يف  موجود  هو 

عاديون مدفوعني بحب التكنولوجيا املتطورة 

التي تتناف�ض على ابرازها كربى �رشكات انتاج 

الطريان يف العامل. 

جتهيزه  بعد  املعر�ض  على  القائمون  واأ�صار 

خم�صة  ملييدة  �صخ�ض  الف  ع�رشة  نحو  قبل  من 

زاروا  �صخ�ض  األييف   350 نحو  اأن  اإىل  اأ�صابيع 

الف  ثالثة  قبل  من  تغطيته  ومتييت  املعر�ض 

الطائرات  انييواع  جميع  عر�ض  و�صهد  �صحايف. 

�صواء اخلا�صة بالنقل العام او اخلا�ض او ال�صحن 

ا�صافة اىل الطائرات احلربية والهيلوكبرت.

الطائرة ال�صم�صية ضصيفة �رصف

و»جنمة« املعرضض

النموذج الأول والوحيد من هذه الطائرة يحمل 

اإمبال�ض« وقد ابتكره �صوي�رشيون  ا�صم »�صولر 

تعمل  وهييي  املييعيير�ييض.  �ييرشف  �صيف  وكييانييت 

بالطاقة ال�صم�صية التي تنتجها حواىل 12 األف 

مرًتا   64 جناحيها  طول  ويبلغ  �صم�صية،  خلية 

وتزن 1.6 طن، وهو وزن �صيارة عادية.

رحلة  بييياأول  ال�صم�صية  الطائرة  هييذه  قامت 

جتريبية لها، بقيادة الطيار اأندريه بور�صبريك، 

يوم 8 متوز 2010 يف �صوي�رشا، عندما حلقت يف 
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ال�صماء حول قاعدة بايرن الع�صكرية غرب البالد 

باري�ض  اإىل  برحلتها  وقامت  �صاعة.   26 ملدة 

العا�صمة  من  قادمة   2011 حزيران   14 يوم 

�صاعة،   16 مدة  م�صتغرقة  بروك�صل  البلجيكية 

يف  كيلومرًتا  و70   60 بني  �رشعتها  وراوحيييت 

ال�صاعة.

 2003 العام  بييداأ  ال�صم�صية  الطائرة  م�رشوع 

يورو،  مليون  ت�صعون  قيمتها  ع�رشية  مبيزانية 

�صندلر  �ييرشكيية  ميين  مهند�صون  فيها  و�ييصييارك 

بلجيكا  ميين  �ييصييولييفيياي  و�ييرشكيية  اليي�ييصييوييي�ييرشييية 

للكيماويات.

• ميزات »�صولر اإمبال�ض«:
اإت�صاع اجلناحني: 63.40 م.

الطول: 21.85 م.

الإرتفاع: 6.40 م.

4 حمركات كهربائية قوة واحدها 10اأح�صنة 

بخارية.

على   10748( �صم�صية  خلية   11628

اجلناح، 880 على جهاز الإ�صتقرار الأفقي(.

معدل ال�رشعة: 70 كم بال�صاعة.

الإرتفاع الأق�صى: 8500 م.

ال�رشعة عند الإقالع: 35 كلم بال�صاعة.

معرضض لوبورجيه

والطاقات البديلة

اإ�صطلعت البيئة بدور ريادي يف املعر�ض يف 

اأ�صعار النفط،  حني تتجه الأنظار، وقت ارتفاع 

-747 بوينغ  فطائرة  البديلة.  الطاقات  اإىل 

�صياتل  مدينة  ميين  لوبورجيه  اإىل  و�صلت   8

رحلة  بعد  الأمريكية 

ا�يييصيييتيييغيييرقيييت �ييصييبييع 

وا�صتهلكت  �صاعات 

من  ميييرتي  طيين   5،5

الكربون  اأك�صيد  ثاين 

اأن  بيييعيييد   )CO2(

حمركاتها  خ�صعت 

الأربيييعييية لييتييعييديييالت 

خييا�ييصيية، ولييكيين غري 

جيييذريييية، ل�ييصييتييخييدام 

الييييوقييييود اليييييذي هو 

ميييزييييج مييين الييطيياقيية 

اأ�صا�صها  الع�صوية 

زييييييت الييكيياميييييلييييينييا 

وهييي   ،camelina
نييييبييييات ميييين عييائييليية 

خم�ص�ض  اليييكيييرنيييب 

التي  الطاقة  لإنييتيياج 

ل تدخل يف املناف�صة 

الغذائية  لل�صل�صلة 

لأنها ل تنمو يف اأماكن 

يف  بييل  القمح  زراعييية 

الهام�صية،  الأرا�صي 

تيي�ييصييتييعييمييل كييبييديييل 

من  الكريوزين  ملادة 

طاقات  وثمة  املحرك.  تغيري  اإىل  احلاجة  دون 

وحتى  البحر،  اأع�صاب  من  حموَّلة  اأخييرى  بديلة 

النفايات ال�صناعية تخ�صع لأبحاث مكثفة.

الوقود احليوي يف الوقت الراهن لي�ض فعال 

من ناحية التكلفة، ولكن اخلرباء ياأملون يف اأن له 

م�صتقبالً حقيقًيا يف جمال الطريان. 

جمل�ض  رئي�ض  نائب  �صتورتز،  روبييرت  قييال 

املتجددة  الطاقات  يف  مثري  هو  »مييا  الطاقة: 

النفايات،  تيار  ل�صتعمال  فر�صة  هناك  اأن 

كربون  وكذلك  بامل�صانع.  اخلا�ض  ذلك  وحتى 

الديوك�صايد ال�صادر عن عدد من م�صانع احلديد 

الطائرات«.  لطاقة  م�صدرا  يكون  قد  الكربى 

واأ�صاف: »الوقود الع�صوي، ن�صتطيع ا�صتعماله 

�صندخل  لكننا  التكنولوجيا.  قطاع  يف  الآن  من 

ال�صم�صية.  الطاقة  نب�صة  مع  امل�صتقبل  اإىل 

لل�صوي�رشيني  التابعة  ال�صم�صية  فالطائرة 
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اإىل  و�صلت  بور�صبريغ  واأنييدري  بيكار  بريتران 

باري�ض با�صتعمال الطاقة ال�صم�صية فح�صب«. 

التكنولوجيا اجلديدة يف معرضض لوبورجي

املييعيير�ييض اجلييييوي يف بييارييي�ييض هيييو املييكييان 

اجلييديييدة  التكنولوجيات  لعر�ض  املنا�صب 

تعر�ض  يييوروكييوبييرت  فها  الييطييريان.  قطاع  يف 

 X 3 مكعب  اإك�ض  اجلديدة  احلوامة  طائرتها 

وهي طائرة تتحدى قوانني النقالب والدوران 

اأن  حني  يف  ال�صاعة،  يف  كيلومرتا   430 ب�رشعة 

تتجاوز  ل  الأخيييرى  احلييواميية  الييطييائييرات  معظم 

�رشعتها 330 كيلومرتاً.

من بني التكنولوجيات اجلديدة الأخرى، هناك 

عر�ض ت�صميه جمموعة الدفاع الأوروبية ثالي�ض 

تكون  مريحة  قمرة  وهي  امل�صتقبل«،  »قمرة 

ا�صتعمال  الطائرة �صهلة ك�صهولة  فيها قيادة 

جهاز »اأي فون«. 

يف فرتة تتجاوز بقليل قرنا من الزمن، حققت 

مذهال،  تقدما  الطريان  قطاع  يف  التكنولوجيا 

على  ال�صهود  اأحد  هو  اجلوي  باري�ض  ومعر�ض 

هذا التقدم.

اأرقام من معرضض 

لو بورجيه

مييرت   13100  -

امل�صاحة  ميين  مييربييع 

املغطاة.

مرت   192000  -

ميييربيييع مييين الييعيير�ييض 

ال�صكوين.

- 348 �صاليه.

ا  عار�صً  2113  -

من 45 دولة.

- 150 طائرة منها 

ا  عرو�صً قييدمييت   40

جييييوييييية ميييين بييييينييهييا 

ال�صم�صية  الييطييائييرة 

»�يييصيييولر اإمييبيياليي�ييض« 

�ييصيييييفيية اليييي�ييييرشف يف 

املعر�ض.

وفيييييييًدا   290  -

اإىل  و�ييصييلييوا  ر�صمًيا 

املعر�ض من اأكر من 

مئة دولة.

ا 
ً
زائيير  151500  -

اإخت�صا�صًيا.

زائيير  اآلف   204  -

متفرج.

�صحايف   3250  -

من 80 دولة.
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لو بورجيه:

ملحة تاريخية

للطريان  ال��دويل  بورجيه  لو   – باري�ض  معرضض  ان 

ومعرضض  بورجيه،  لو  معرضض  با�صم  ال�صهري  والف�صاء، 

اأه��م  اح��د  ه��و   ،SIAE وبال�صعار  اجل���وي،  ب��اري�����ض 

اجلوية  العتدة  عرضض  الدولية يف جمال  التظاهرات 

الواقع  بورجيه  مطار  يف  جت��ري  والتي  والف�صائية 

من  )املفرد  �صنتني  وينظم كل  باري�ض.  �صمال �رصق 

فورنبوروغ  معرضض  مع  بالتناوب  وذل��ك  ال�صنوات(، 

الدويل  اجلوي  برلني  ومعرضض  انكلرتا،  للطريان يف 

يف املانيا.

لالختصصا�صني  خمصصصصة  اأياًما  املعرضض  هذا  يت�صمن 

يعرضض  وفيه  العري�ض  للجمهور  مفتوحة  واأخ���رى 

خالل  من  الأحدث  اجلوية  املركبات  الطائرات  �صانعو 

ا�صتعراضصات جوية وليلية.

البدايات

يف كانون الأول 1908، اأن�صئ يف اإطار معر�ض ال�صيارات 

خم�ص�ض  ق�صم  باري�ض  يف  الكبري  اجلميلة  الفنون  ق�رش  يف 

لأغرا�ض اجلو. ويف اأيلول 1909 وعلى الرغم من ارتباطها 

املعر�ض  التظاهرة  هذه  غدت  ال�صيارات  مبعر�ض  الدائم 

الدويل الأول للتحرك اجلوي، تظاهرة الطريان البحتة التي 

ر�صمت بدايات �صناعة الطريان يف فرن�صا.



رائد  بلتوري-   – اإنولت  وروبييري  غرانيه  اندريه  املعر�ض  هذا  اأن�صاأ 

�صناعية الطييران وخمتيرع- الليذان ا�ّص�صيا العيام 1907 جمعية �صناعييي 

غرانيه  املعميار  املهند�ض  عر�ض  الكبري  الق�رش  ويف  اجلييوي.  التحرك 

 1908 متيوز   25 يف  اجتيازت  التي   »6 »بلرييو  طائرة  منها  طائرات 

لأول مرة بحر املان�ض. وقد عر�صيت يف و�صيط قاعية العر�ض ليي�ض بعيًدا 

وهيي  انطوانيييت،  لوفافا�صيور  طائيرة  احليظ،  ال�صيئية  مناف�صتهيا  عن 

املاني�ض  بحر  قاع  يف  انتهت  التي  لتيام  هوبرت  بطائرة  �صبيه  منييوذج 

ا وقيد �صيارك فيه 
ً
عقيب عطييل يف املحيرك. وعيرف املعير�ض جناًحيا كبيير

ا منهم 115 يعملون يف مييدان بنياء الطائيرات او  اأكثير من 380 عار�صً

يف تورييد جتهيزات �صناعة الطائرات، واأكر من 100 الف زائر.

احلرب  بداية  حتى  الكبري  الق�صيير  يف  �صنوًيييا  املعر�ض  وا�صتمير 

الأول  كانيون  يف  اخلام�صيية  ن�صختيييه  يف  علييه  وطغييت  الوليى.  العامليية 

�صانعييي  علييى  وا�صًعيييا  وانفتييح  الع�صكيريية  التجهييزات   1913

احليرب  فتيرة  طيوال  توقيف  ذليك  بعيد  لكنيه  الجانييب،  الطائييرات 

العاملية الوليى.

ما بني احلربني

الول  كييانييون  يف  لوبوجيه  معر�ض  ميين  ال�صاد�صة  الن�صخة  نظمت 

احلرب،  خالل  الطريان  �صناعة  يف  املنفذة  التطورات  و�صّجلت   ،1919

ظهرت  وباملقابل  الن�رش«.  »طائرات  لروؤية  العري�ض  اجلمهور  وح�رش 

طائرة  مييع  الوىل  التجارية  الييطييائييرات  املييعيير�ييض  يف 

اقت�صادية  طائرة  اول  اأو  »فييارمييان«،  من  »غوليات« 

يقّدمها هرني بوتيز. ولكن مع نهاية احلرب، �صاد زمن 

يعد  ومل  الطريان  �صناعة  وتراجعت  النفقات  تقلي�ض 

املعر�ض يقام ال كل �صنتني. 

اكر  يجمع  فلم   1921 العام  ن�صخة  يف  املعر�ض  اما 

الطائرات  �صانعي  ميين  والقليل  طييائييرة  ثالثني  ميين 

القرن  ع�رشينيات  طوال  قليالً  باهًتا  وا�صتمر  الأجانب. 

مع �صناعة جمددة  املا�صي وبداية ثالثينياته مرتافقاً 

بالتاأكيد ولكن تنق�صها الو�صائل.

ا�صم  حمل  والييذي   ،1934 العام  املعر�ض  و�صكل 

وال�صتني  الثنني  بطائراته  منعطًفا  الطريان  معر�ض 

املييعييرو�ييصيية، وميي�ييصيياركيية �ييصييانييعييي طيييائيييرات امليييان 

وايطاليني وبريطانيني وبولونني و�صوفيات. 

الن�صبي  الرتاجع  عن  كا�صًفا  �صنوًيا  املعر�ض  وعيياد 

اما  رائييدة.  منها  اكر  تابعة  غدت  التي  الفرن�صية  الطريان  �صناعة  يف 

املعر�ض يف ن�صخته ال�صاد�صة ع�رشة والخرية قبل اندلع احلرب العاملية 

الول  وكانون  الثاين  ت�رشين  �صهري  الكبري  الق�رش  اقيم يف  الثانية فقد 

1938 وعر�صت فيه 74 طائرة منها عدة طائرات ع�صكرية وظهر جلًيا 

فيه تاأخر �صناعة الطريان الفرن�صية حيث بدت باهتة الطائرة الفرن�صية 

»�صبيتفاير«  الييطييائييرة  امييام   »Morane Saulnier MS - 406
.Messerschmitt »Bf 109« الربيطانية( والملانية Spitfire(

بعد احلرب

الن�صخة  افييتييتييحييت 

اليي�ييصييابييعيية عيي�ييرشة من 

ت�رشين  يف  املييعيير�ييض 

وكان   ،1946 الثاين 

قيييد ظييهيير يف نييهيياييية 

احلييييييييرب الييييطييييريان 

النفاثة  املقاتلة  ومنها  النفاثة  املقاتالت  اأوىل  عر�ض  فتم  النفاث 

يف  القيا�صي  الرقم  احلائزة   »Gloater Meteor« املحرك  املزدوجة 

 F 80 Shooting« ال�رشعة )حواىل 911 كلم /�صاعة( والطائرة المريكية

Star« من �رشكة لوكهيد.اأما اأول طائرة نفاثة فرن�صية احتلت مكانها يف 
املعر�ض فكانت »SO 6000 Triton« من �رشكة »SNCASE« التي مل 

تقم باأي طريان جتريبي اإل قبل 4 اأيام من افتتاح املعر�ض.

نفاثة  مقاتلة  طائرة  اأول  عر�صت   1949 العام  الالحق  املعر�ض  ويف 

وهي   %  100 فرن�صية  طوافة  واول  اوراغييون  دا�صو  �رشكة  من  فرن�صية 

املعر�ض  انق�صم  الوىل  وللمرة   .»SNCASE« �رشكة  من   »SE  3101«

بني موقعني: خارج الق�رش الكبري وجتارب وا�صتعرا�صات جوية يف مطار 

بعد  ما  املعر�ض يف  اقيم  التجارب  ولت�صهيل هذه  اأيييار.  يوم 14  اوريل 

املعار�ض  اأقيمت   1928 العام  معر�ض  )با�صتثناء  الربيع  ف�صل  و�صط 

ال�صابقة نهاية ال�صنة(. 

الق�رش  يف  اقيم  الذي  الأخييري   1951 العام  ع�رش  التا�صع  املعر�ض  كان 

مطار  يف  املهمة  وال�صتعرا�صات  اجلوية  املناورات  وت�صاعفت  الكبري، 

بورجيه ودامت ت�صعة اأيام بني 22 حزيران والأول من متوز. 

لو بورجيه

�صيد  حيث  بورجيه  يف  بالكامل  الع�رشون  املعر�ض  اقيم   1953 العام 

اندريه غرانيه بناًء ن�صف م�صتدير ومقّبب )ما يزال ي�صتعمل اىل اليوم( 

وا�صتطاع  وطييوافيية  طائرة   160 فيه  وعر�صت  العار�صني  ل�صتقبال 

جدار  اخييرتاق  اجلمهور،  واأمييام  فرن�صا  يف  مرة  ولول  روزانييوف،  كو�صتيا 

وتبعه جاك غينيار    )Mystere IV  4( ال�صوت على طائرة »مي�صتري« 

. )Vautour( »على طائرة »فوتور

»كييارافيييييل«  طييائييرة  اول  تييقييدمي  الييعييام 1955  املييعيير�ييض  وعيييرف 

الف   283 وا�صتقبل    SE – 210 الأويل  النموذج  مع   )Caravelle(

املعر�ض  هذا  وطبع   .)Allouette( –II  »2 »الويت  والطوافة  م�صاهد 

وبالتناف�ض   Kوالطوافات التجارية  الطائرة  بتطوير  الالحقة  واملعار�ض 

العام  معر�ض  اأمييا  ال�صرتاتيجية.  املقاتالت  وظهور  الع�صكري  اجلييوي 

1961 فا�صتقبل يف معر�ض الف�صاء املنظم بال�رشاكة اأول مركبة ف�صائية 

من �رشكة مركوري المريكية. كما �صهد اول حادث قاتل مع حتطم الطائرة 

اأفراد  الأمريكية ومقتل  التابعة للقوات اجلوية    »B-58A Hustler «

طاقمها الثالثة. 

العام 1963 تغرّي ا�صم املعر�ض لي�صبح »معر�ض الطريان والف�صاء« 

اأي ا�صمه احلايل.
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ت�رشين الأول

جتهيزات

اإعداد:

ليال �صقر

يف �حتفال �أقيم يف 

عم�صيت �إفتتحت حمطة 

للمر�قبة �لر�د�رية �لبحرية 

قدمتها �ل�صلطات �لأملانية 

للجي�ش �للبناين. ح�رض 

�لإحتفال �صفرية �أملانيا 

يف لبنان بريجيتا �صينكر 

�إيربيل، نائب رئي�ش 

�أركان �جلي�ش للتجهيز 

�لعميد جورج زخم ممِثالً 

قائد �جلي�ش �لعماد جان 

قهوجي، قائد �لقو�ت 

�لبحرية �لعميد �لبحري 

نزيه بارودي وعدد من 

�ضباط هذه �لقو�ت، �إ�ضافة 

�إىل �ضباط من �لكتيبة 

�لأملانية �لعاملة يف �إطار 

�لقوة �لدولية �ملوؤقتة يف 

جنوب لبنان ورئي�ش بلدية 

عم�صيت �لدكتور �أنطو�ن 

عي�صى.

�إفتتاح حمطة مر�قبة ر�د�رية يف عم�صيت

اجلي�ش  مو�سيقى  من  فرقة  عزفت  بداية، 

الن�سيدين الوطنيني الأملاين واللبناين، األقى 

با�سم  فيها  �سكر  كلمة  زخ��م  العميد  بعدها 

مبادرتها  على  اأمل��ان��ي��ا  دول���ة  اجلي�ش  ق��ائ��د 

هذه  اأهمية  اأّن  موؤكداً  املحطة،  هذه   باإن�ساء 

امل��ادي��ة  القيمة  على  تقت�رص  ل  امل�����س��اع��دة 

املعنوية  قيمتها  اإن  بل  فح�سب،  والع�سكرية 

اأملانيا ب�سداقتها التاريخية  تعّب عن مت�ّسك 

اجلي�ش  ب��دور  القوي  اإميانها  وعن  لبنان،  مع 

الوطن وحريته وا�ستقالله.  ال�سامن �سيادة 

واأ�سار اإىل اأّن قيادة اجلي�ش توؤِكد مرة اأخرى 

لتفعيل  املمكنة  اجلهود  كل  بذل  اإلتزامها 

عالقات التعاون بني اجلانبني، بغية الإرتقاء بها نحو الأف�سل والأكمل. واأ�ساف: »لقد اأثبتت 

التجارب مبا ل يقبل ال�سك، متانة العالقة التي جتمع ال�سعبني اللبناين والأملاين، فمن الوجود 

احل�ساري والثقايف ال�سارب جذوره يف اأعماق التاريخ، والذي هو يف الأ�سا�ش ثمرة تالقي هذين 

بوقوف  املتمثل  ال�سيا�سي  التعاون  اإىل  العليا،  الإن�سانية  القيم  من  الكثري  على  ال�سعبني 

اأملانيا الثابت اإىل جانب لبنان ودعم ق�ساياه العادلة يف املحافل الدولية، و�سولً اإىل التعاون 

الع�سكري الذي �سهدنا ول نزال ف�سوله املتتالية، من خالل امل�ساركة الفعالة للوحدة الأملانية 

يف اإطار قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، تنفيذاً لقرار جمل�ش الأمن الرقم 1701، اإىل 

جانب م�ساعدتها امل�ستمرة اجلي�ش اللبناين خ�سو�ساً يف جمايل التدريب واللوج�ستية...«.

افتتحت  التي  املحطة  هذه  »اإّن  فيها:  قالت  كلمة  الأملانية  ال�سفرية  األقت  ثّم 

�سالح  مل�سلحة  الأملانية  ال�سلطات  قدمتها  حمطات  ت�سع  من  الثامنة  هي  اليوم 

البحرية اللبناين، وذلك يف اإطار التعاون الع�سكري الأملاين-اللبناين«. ولفتت اإىل 

اأّن املحطات �سوف تكون مو�سولة ببع�سها البع�ش من خالل مركز يف مقر البحرية 

اللبنانية يف مرفاأ بريوت، واأّنه �سوف يتم تدريب عنا�رص من البحرية اللبنانية على 

اأثنت على  الأملانية واللبنانية  اأّن اجلهات املعنية  ت�سغيل هذه املحطات، موؤّكدة 

قدرة اجلي�ش اللبناين يف مراقبة ال�سواطئ اللبنانية.

قام  املحطة،  افتتاح  �رصيط  زخ��م  والعميد  الأملانية  ال�سفرية  ق�ّست  اأن  وبعد 

العقيد  قدمه  مف�ّصل  �رشح  تخللها  املركز،  اأرجاء  يف  ال�صباط  مع  بجولة  املدعوون 

الركن البحري ح�سني �ساهر حول كيفية ت�سغيل املعّدات، م�سدًدا على اأهمية هذه 

املحطة يف مراقبة املياه الإقليمية واللبنانية واملالحة البحرية، ودورها الفاعل يف 

اأعمال البحث والإنقاذ والإنذار املبكر...

ويف اخلتام، ان�سّم املدعوون اإىل حفل تبادل اأنخاب يف املركز.
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اأنواع الروبوتات

اآلـيــة  بت�سيــري  الأمــريكيــة  ال�رشكــة  منــدوبــو  قـــام  الأول،  اليــــوم  يف 

PackBot 510، التي قامت بوا�سطة جهاز التحّكم عن بعد والكومبيوتر 
اخللخلة  مدافع  م�ستخدمة  نظامية،  غري  عبوة  ملعاجلة  بالتدّخل  املحمول 

والأ�سعة الليلية.

�سيارة  على  واإمنــا  نف�سها  للآلية  عر�ض  تقدمي  مّت  التايل  اليوم  يف 

م�سبوهة حتوي عبوة يف داخلها، حيث قام الروبوت بك�رش الزجاج بوا�سطة 

ة به، ثم اأدخل جهاز ك�سف املتفّجرات الذي يلتقط الأبخرة  اآلة حادة خا�سّ

املنبعثة من اجل�سم امل�سبوه، وتعامل معه بالطريقة املنا�سبة.

الوحدات  التدّخل لدى  SUGV املتخ�س�ض يف عمليات   310 الروبوت 

ا�ستقبل فوج الهند�سة يف الوروار 

  I ROBOT ���رك��ة  م���ن  وف�����ًدا 

الأمريكية موؤّلًفا من خم�سة اأ�سخا�ض، 

على راأ�سهم دافيد تا�سدجي م�سوؤول 

عمليات البيع اخلارجية يف ال�ركة 

 العبادي مندوبها يف ال�رق 
ّ
وق�سي

الأو�سط.

قام الوفد الأمريكي وملدة ثالثة 

الروبوتات  عرو�ض  بتقدمي  اأي��ام 

ف��وج  ق��ائ��د  ب��ح�����س��ور  الع�سكرية 

نا�سيف  اإي��ل��ي  العميد  الهند�سة 

و�ضّباط من اأركان اجلي�ش للتجهيز، 

ومن املخابرات، و�ضّباط اخت�ضا�ش 

ومن  ك��اف��ة،  الأل��وي��ة  م��ن  هند�سة 

اأفواج التدّخل واملغاوير ومغاوير 

البحر، اإ�سافة اإىل خرباء املتفجرات 

من فوج الهند�سة.
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ت�رشين الأول

تكنولوجيا ع�سكرية
ـــة كــــان جنم  اخلـــا�ـــسّ

ــوم الــثــالــث حني  ــي ال

حلمل  ال�سلمل  �سعد 

واإخراجه  ج�سم م�سبوه 

مــــــن داخـــــــــل اأحــــــد 

طريق  عن  املكاتب، 

الآلية  م�سرّي  اإىل  ال�سورة  تنقل  التي  والكامريا  بعد  عن  التحّكم  جهاز 

�ض نف�سه للخطر.
ّ
ف مبا يلزم، من دون اأن يعر

ّ
للت�رش

ا م�سوًرا عن ميزات الروبوتات يف  يف نهاية اليوم قّدم اأفراد ال�رشكة عر�سً

قاعة حما�رضات الفوج وقّدم ال�ضّباط بدورهم اقرتاحاتهم ومالحظاتهم.

اجلي�ض  اأركــان  اأعمال  م�سرّي  مع  ال�رشكة  وفــد  اإجتمع  الــزيــارة  ختام  يف 

للتجهيز العميد جورج زخم بح�ضور العميد نا�ضيف لدرا�ضة اإمكان تاأمني 

روبوتات مماثلة للجي�ض اللبناين. 

خ�سائ�ض الروبوتات

 :PackBot 510
واإتلف  والتفتي�ض  الإ�ستطلع  عمليات  يف  ي�ستعمل 

الذخائر والعبوات غري النظامية بوا�سطة وحدة حتّكم عن 

العاملني  اإىل 300 مرت، فتبقي  بعد ي�سل مدى عملها 

عليه مبناأى عن اخلطر، وهو مقاوم للماء، ت�سل �رشعته 

اإىل 9،3 كلم يف ال�ساعة ووزنه حواىل 10 كلغ.

ا 
ً
وت�ضمل الآلية وحدة حتّكم عن بعد تت�ضّمن كومبيوتر

 )GPS( ة، ونظام حتديد املواقع حممولً وبطاريات خا�ضّ

قابلة  اإطلق  وجهازية  ال�رشعة،  قيا�ض  وجهاز  وبو�سلة، 

للفك، واأربع كامريات حديثة ذات دّقة عالية، وذراعني 

اإحداهما ثنائية الطي والأخرى ثلثية الطي، اإ�سافة اإىل 

عدد كبري من الأك�س�سوارات املرافقة.

:SUGV 310
العمليات  يف  ي�ستخدم  الأخرى.  الآلية  عن  املعّدلة  الن�سخة  هو 

وال�ستطلع  املراقبة  باأعمال  القيام  با�ستطاعته  حيث  اخلا�سة 

وتنظيف الطرقات من الأج�سام امل�سبوهة وتعطيل الذخائر.

الروبوت بكونه �سغري احلجم مع وحدة حتّكم عن  ويتمّيز هذا 

واجتياز  ال�ضالمل  ت�ضّلق  ي�ضتطيع  وهو  الظهر،  على  حممولة  بعد 

اّنه يعمل  احلواجز ب�سهولة وحتى عبور امل�سطحات املائية. كما 

يف خمتلف الظروف املناخية، ويتمّتع ب�سهولة التحّكم به عن بعد 

و�سهولة التدريب عليه. 
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اأقيم يف كلية فوؤاد �سهاب للقيادة 

والأركان ور�سة عمل حول »ال�سوؤون 

املدنية والتعاون املدين - الع�سكري«، 

حا�رض خاللها العقيد كري�ض �ستوكل 

)Chris Stockel( واملقدم �سكيب 
ما�سرت�سون )Skip Masterson( من 

القوات الربّية التابعة لقيادة املنطقة 

الو�ضطى الأمريكية، و�ضباط من اجلي�ش 

اللبناين ومدربون من الكلية و�ضباط من 

قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، 

بالإ�سافة اإىل مندوبة من اللجنة الدولية 

لل�سليب الأحمر.

مفهوم التعاون

Civil Affairs-( يف الي�م الأول ناق�ش الفريق الأمريكي مفه�م ال�ش�ؤون املدنية

 Civil( الع�سكري   - املدين  التعاون  مفهوم  املتحدة  الأمم  �سباط  وعر�ض   ،)CA
Military Cooperation CiMiC(، كما نوق�ض الفارق بني املفهومني.

وعر�سوا  اللبنانيون  ال�سباط  قّدمه  باإيجاز  بداأت  الور�سة  من  الثاين  اليوم  جل�سات 

قوات  انت�سار  قبل  اجلي�ض  نّفذها  التي  الع�سكري   - املدين  التعاون  ن�ساطات  فيه 

يف  اللبنانيون  ال�سباط  عر�ض  كما  الإنت�سار.  بعد  نّفذت  التي  وتلك  املّتحدة  الأمم 

جل�سة اأخرى التطبيقات العملية ملفهوم هذا التعاون بالتن�سيق مع الإدارات الر�سمية 

وال�سلطات املحلية. وقد اأعقب ذلك عر�ض الفريق الأمريكي جتربة بالده يف ما خ�ّض 

ثّم  ومن  واأفغان�ستان،  العراق  يف  املدنية  ال�سوؤون 

يف  للتطبيق  قابالً  ت�سوًرا  اللبناين  الفريق  اأع��ّد 

لبنان.

اإدخال  الأخري ناق�ض امل�ساركون كيفية  اليوم  يف 

التخطيط  يف   »CA«و  »CIMIC« م��ف��ه��وم��ي 

اإىل  اإ�سافة  العمليات  واأوامر  الع�سكرية  للعمليات 

حتديد الرعيل املكّلف بالتنفيذ يف اجلي�ض اللبناين.

تو�سيات

اأ���س��در امل�����س��ارك��ون جملة  ال��ور���س��ة  ن��ه��اي��ة  يف 

املدنية«  »ال�سوؤون  اعتبار  اإىل  اإنتهت  تو�سيات 

و»التعاون املدين - الع�سكري« يف اجلي�ض اللبناين 

اعتماد  اق���راح  م��ع  واح���د،  ملفهوم  م�سطلحني 

م�سطلح »ال�سوؤون املدنية« كونه يّت�سل بعمليات 

القوات امل�سلحة للدولة، يف حني يرتبط امل�سطلح 

الآخر بعمليات قوات الأمم املتحدة.

ال�����س��وؤون  ق�سم  عمل  اأن  التو�سيات  يف  وج���اء 

املدنية ب�سكل اأ�سا�سي يق�سي بتقدمي امل�سورة للقائد حول املتطلبات والأولويات 

وذلك  العمليات،  منطقة  �سمن  الع�سكري   - امل��دين  التعاون  ن�ساطات  وتن�سيق 

 بتنفيذ الكثري من الن�ساطات ذات 
ّ
ل�سببني اأ�سا�سيني، اأولً لأن اجلي�ض اللبناين معني

على  وحداته  وانت�سار  الأهلية  احلرب  انتهاء  بعد  ا  خ�سو�سً املدنية  بال�سوؤون  ال�سلة 

»التعاون املدين - الع�شكري« م��ش�ع بحـــــــــــث يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان 
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ت�رشين الأول

ور�شة عمل

اأن يكون ذلك  اللبنانية من دون  الأرا�سي  خمتلف 

خمطًطا اأو م�سّنًفا حتت هذا العنوان، بل كجزء من 

لأنه  وثانًيا  املواطنني.  م�ساعدة  يف  الوطني  دوره 

اأن تكون ن�ساطات ال�سوؤون املدنية  من املهم جداً 

ومن�ّسقة  خمططة  الع�سكري   - امل��دين  والتعاون 

تنفيذ  على  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  تلك  �سيما  ول  م�سبًقا، 

العمليات الع�سكرية اأو ترتبط بها ب�سكل مبا�رش.

تخطيط وتنفيذ

اإنه  القول  اإىل  للور�سة  النهائي  التقرير  خل�ض 

عند التخطيط للعمليات الع�سكرية، يجب التخطيط 

التح�سري  مراحل  يف  املدنية  ال�سوؤون  لن�ساطات 

العمليات(،  والتنفيذ )خالل  العمليات(،  بدء  )قبل 

الع�سكرية؛  العمليات  انتهاء  بعد  ما  اإىل  و�سولً 

والتعاون  التن�سيق  الأرك���ان  خمتلف  على  لذلك 

وتق�سيم الأدوار للتاأكد من تغطية ال�سوؤون املدنية 

خطوات  من  خطوة  كل  ويف  بالتخطيط  القيام  عند 

مرحلة  املهمة،  )تلقي  التكتي  امل��وق��ف  تقدير 

التحليل، اإعداد الأعمال، حتليل الأعمال ومقارنتها، 

التو�سية واتخاذ القرار(. 

واأو�سى التقرير بدرا�سة التاأثري املحتمل لعوامل 

هذه  وم��ن  املدنية،  ال�سوؤون  تنفيذ  عند  خمتلفة 

العوامل: املحيط، التنظيم والهيكيلية، الإمكانات 

وو�سعها،  العاملة  املنّظمات  عليها،  العدو  وتاأثري 

ال�سكان، الن�ساطات والأحداث  املوؤثرة. 

�ستوكل  الأم��ريك��ي  العقيد  �سّلم  اخل��ت��ام  ويف 

بالور�سة �سهاداتهم يف ح�سور �سباط  امل�ساركني 

الركن  العميد  اأعمالها  الكلية، يتقدمهم م�سرّي  من 

تذكارية  درًع���ا  ب���دوره  ق��ّدم  ال��ذي  القاعي  كابي 

لل�سباط الأمريكيني عربون �سكر على جهودهم.

»التعاون املدين - الع�شكري« م��ش�ع بحـــــــــــث يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان 





الق�س الدكتور حبيب بدر

اإدارة  جمل�س  رئي�س  األ��ق��ى  ب��داي��ة، 

الدكتور  الق�س  ال���دويل   »7 »���س��ات 

حبيب بدر كلمة ا�ستهلها بال�سالة لأجل 

جناح ر�سالة املحطة، التي حتمل »حمبة 

الفرد  و���س��الم وم�����س��احل��ة، وت��خ��اط��ب 

اأن »�سات  والعائلة واملجتمع«، موؤكًدا 

- 7« هي حمطة اآمنة وتثقيفية ومّتزنة 

الإجنيل  تنقل  العائلة،  اأف���راد  جلميع 

بطريقة خالية من التع�سب وحتر�س على عدم 

التعر�س لأي معتقد اأو ديانة. 

ظل  يف  اأنه  اىل  بدر  الدكتور  الق�س  لفت  كما 

بو�سع  لي�س  املنطقة،  ت�سهدها  التي  التغريات 

اأن ي�سهدوا لإميانهم امل�سيحي  الّ  امل�سيحيني 

الإن�سان  واح���رام  الآخ���ر  قبول  يعّلمهم  ال��ذي 

وحريته.

تريين�س اأ�سكوت

ملحطة  التنفيذي  الرئي�س  اأ���س��ار  كلمته،  يف 

»�سات - 7« الف�سائية ال�سيد تريين�س اأ�سكوت 

اىل اأن املحطة التي بداأت عملها منذ خم�سة ع�رش 

عاًما بالبث �ساعتني يف الأ�سبوع، ومل يكن لديها 

كامريا واحدة، كربت بنعمة الرب واأ�سبحت تبث 

24 �ساعة يومًيا منذ العام 2002. واأ�ساف اأن 

ال�سنوات املقبلة �ستكون خمتلفة عّما �سبقها، 

حيث �ستكون هناك برامج دائمة لل�سباب حتمل 

ر�سالة احلق وتوّجههم باجتاهه.

للمحطة  التنفيذي  املدير  داوود  ناجي  وقّدم 

ي�سمه  وما  املبنى  خل�سائ�س  ا  عر�سً لبنان،  يف 

اأو�سح �سمري  ا�ستوديوهات ومكاتب. فيما  من 

لالإمناء  اللبنانية  اجلمعية  رئي�س  �سديد  اأب��ي 

ال��ت��ع��اون بني  والج��ت��م��اع��ي، طبيعة  ال��رب��وي 

اجلمعية و»�سات - 7« يف م�رشوع البناء. 

بيان املحطة

املحطة،  ع��ن  ���س��ادر  ب��ي��ان  بح�سب 

وقرب�س  وم�رش  لبنان،  من  تبث  فاإنها 

واأوروب��ا  كافة،  العربية  الدول  لتغطي 

وهي  واأم��ريك��ا.  ا�سراليا  اإىل  و���س��ولً 

املنتجة  امل�سيحية  الربامج  على  تركز 

حم��ل��ًي��ا وب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، ع��ل��ًم��ا اأن 

اأخالقي  م�ستوى  على  املحافظة  همها 

وتعليمي رفيع من خالل تقدمي برامج 

املجتمع  ���رشائ��ح  جميع  اىل  متوجهة  متنوعة، 

تخ�س�س  الغاية  لهذه  وه��ي  العائلة.  واأف���راد 

جانب  اىل  وامل���راأة،  وال�سباب،  ل���الأولد،  برامج 

والتعليمية،  واملو�سيقية  الإخبارية،  الربامج 

والوثائقية والدراما. 

اأخ��رًيا  اأن�����س��اأت  املحط�ة  اأن  البيان  واأ���س��اف 

ت�س�م  الت�ي   ،)SAT-7 KIDS( الأولد  حمط�ة 

العنف  م��ن  بعيداً  وم�سلية،  تعليمية  ب��رام��ج 

�سا�سات  على  امل�سيط�رة  احل���روب  واأخ��ب�����ار 

التلفزة الي�وم.
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ت�رشين الأول

مبادرات

اإعداد:

رميا �سليم �سوميط

يف  اجلديد  ملبناها  الأ�سا�س  احلجر  بو�سع   ،»7  - »�سات  الف�سائية  املحطة  اإحتفلت 

العماد مي�سال  رئي�س اجلمهورية  الداعوق ممثالً  العالم وليد  املن�سورية، بح�سور وزير 

�سليمان، والعقيد اأحمد وهبه ممثالً العماد قائد اجلي�س، ورئي�س املجل�س الأعلى للطائفة 

عن خمتلف  ممثلني  اىل  بالإ�سافة  �سهيوين،  �سليم  الق�س  و�سوريا  لبنان  الجنيلية يف 

الأجهزة الأمنية و�سخ�سيات �سيا�سية ودينية واجتماعية.

اإفتتح الإحتفال بالن�سيد الوطني اللبناين، ثم كانت حمطات خمتلفة من ترانيم و�سلوات 

وكلمات، اىل عر�س �رشيط وثائقي ق�سري عن تاريخ املحطة واأبرز اجنازاتها.

و�سع احلجر الأ�سا�س للمحطة الف�سائية »�سات - 7«

ر�سالـة حمبـة وم�ساحلـة وبرامج توجيهيـة لل�سبـاب



ت�رشين الأول

حملة وطنية

اإعداد:

ندين البلعة
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حملة وطنية

ت�ضامًنا مع اجلي�ش

اعت�شام يف املتحف ومنا�شري يف 

جونيه والفتات يف عدة مناطق

»اجلي�ش خط اأحمر... الت�شامن مع اجلي�ش ت�شامن مع 

الوطن نف�شه... اأبعدوا اجلي�ش عن نزاعاتكم... نعم للجي�ش 

ال للع�شابات...«، �شعارات والفتات رفعها امل�شاركون يف 

»احلملة الوطنية للت�شامن مع اجلي�ش« التي نّفذها نا�شطون 

من املجتمع املدين يوم ال�شبت 3 اأيلول 2011 اأمام الن�شب 

التذكاري للجندي املجهول - املتحف، وذلك على اأثر �شدور 

بع�ش املواقف التي انتقدت املوؤ�ش�شة الع�شكرية.

تداعت الأحزاب والقوى وال�ضخ�ضيات الوطنية اللبنانية اإىل لقاء ت�ضامني 

املوؤ�ض�ضة  له  تتعر�ش  ما  على  احتجاًجا  ال�ضحافة،  نقابة  يف  اجلي�ش  مع 

ال�ضيا�ضية  ال�ضخ�ضيات  من  عدد  اللقاء  ح�رض  وافرتاء.  تهّجم  من  الع�ضكرية 

واحلزبية والإعالمية.

واملقاومة  اجلي�ش  معادلة  دعم  على  الإجماع  اإىل  املت�ضامنون  وخل�ش 

�ش للجي�ش 
ّ
وال�ضعب، »اأ�ضا�ًضا يف الدفاع عن لبنان«، لفتني اإىل اأن »كل تعر

رئي�ش  ودعوا  لبنان«.  من  النيل  عن  عجز  الذي  ال�ضهيوين  للعدو  خدمة  هو 

على  التطاول  ملنع  احل��ازم  املوقف  »اتخاذ  اإىل  بري  نبيه  النواب  جمل�ش 

املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية، ورفع احل�ضانة عن كل من يدعو اىل تفكيك املوؤ�ض�ضة 

على  م�ضددين  الوطنية«،  الوحدة  ويهدد  الأهلي  لل�ضلم  �ش 
ّ
يتعر من  وكل 

»با�ضتمرار  وطالبوا  اأك���ر«.  لوجي�ضتية  ب��ق��درات  اجلي�ش  دع��م  »����رضورة 

ومالب�ضاتها  عكار  اإفطار  جرمية  مرتكبي  لك�ضف  والتحقيقات  التحريات 

وحما�ضبتهم ليكونوا عرة لكل من يحاول تهديد ال�ضلم الهلي«. وتوّجهوا 

اإىل اجلي�ش، قيادة و�ضباًطا واأفراًدا بالقول: »اأحرار لبنان اإىل جانبكم«. 

لقاء ت�شامني مع اجلي�ش يف نقابة ال�شحافة
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ت�رشين الأول

حملة وطنية

يف املتحف

دعا  وقد  عفوّي،  التحرك  اإن  قال  احلملة،  مدير  حمّيه،  عّبا�ش  ال�ضّيد 

فكان  »في�ضبوك«،  الإجتماعي  التفاعل  �ضفحة  خالل  من  اإليه  ال�ضباب 

هذا التجّمع الذي �ضّم عدًدا من اجلمعيات الأهلية والتجمعات ال�ضبابية، 

مرتّفعني  اجلي�ش،  واأع��الم  اللبنانية  الأع��الم  حملوا  جامعيني  واأ�ضاتذة 

املوؤ�ض�ضة  دعمهم  ليوؤّكدوا  والطائفية،  ال�ضيا�ضّية  الإنتماءات  كل  عن 

الع�ضكرية التي هي ال�ضمانة الوحيدة للوطن واملواطن.

كانت  ثم  املعت�ضمون،  اأن�ضده  اللبناين  الوطني  بالن�ضيد  ك 
ّ
التحر بداأ 

للجي�ش«  الوطني  اأثنى على »الدور  الذي  ن�ضيم اخلوري  للدكتور  كلمة 

ا مبثلث ال�رضف والت�ضحية والوفاء الذي 
ً
راف�ًضا اأي تطاوٍل عليه، ومذّكر

يجب اأن يلتّف حوله كل اللبنانّيني.

وحتدث احلاج عمر غندور با�ضم »اأ�ضدقاء اجلي�ش« والكاتب ال�ضيا�ضي 

 
ّ
املر مي�ضال  والدكتور  اللبناين«  الإعالمي  »اللقاء  با�ضم  جواد  غ�ضان 

للموؤ�ض�ضة  �ش 
ّ
التعر م�ضتنكرين  الوطنية«،  نحو  لبنان  »�ضباب  با�ضم 

الع�ضكرية، موؤّكدين اأهمية معادلة ال�ضعب واجلي�ش واملقاومة.

الوقفة  ه��ذه  اأّن  اأو���ض��ح  للحملة،  الإع��الم��ي  امل��دي��ر  اخلطيب،  ماهر 

التي  احلملة  »رف�ش  على  الت�ضديد  اإىل  تهدف  اجلي�ش  مع  الت�ضامنّية 

ت�ضّن عليه وعلى قائده العماد جان قهوجي«، واأف�ضح عن املطالب التي 

هذه  بها  خرجت 

احلملة واأبرزها:

من  كل  عن  احل�ضانة  رفع   -

اإىل  واإحالته  مواقفه  يف  اجلي�ش  على  يتطاول 

الع�ضكري. الق�ضاء 

- الإلتفاف حول اجلي�ش الذي قّدم اآلف ال�ضهداء واجلرحى دفاًعا عن 

لبنان وعن ال�ضلم الأهلي.

- الت�ضديد على �رضورة متابعة الق�ضية وعدم ال�ضكوت عنها.

ة 
ّ
اأنه لن يك�ون الأخي�ر واحلمل�ة م�ضتم�ر ك 

ّ
اأّكد منّظمو التح��ر يف اخلتام 

اجلي��ش  الداع�م  موقف�ه�ا  عل�ى  و�ضتبق�ى  مطالبه�ا،  حتقي�ق  حت�ى 

املوؤ�ض�ض�ة  اإىل  حتي�ة  موّجهي�ن  عليه،  تطاول  اأي  والراف��ش  الوطن�ي 

الع�ضكري�ة ب�ضهدائها و�ضباطها ورتبائها واأفرادها.

...ويف جونيه واملناطق

جمعية  يف  املن�ضوين  ال�ضبان  من  جمموعة  اأقامت  نف�ضه  الإط��ار  يف 

»اأن�ضار اجلي�ش« جتّمًعا قرب جمّمع فوؤاد �ضهاب يف جونيه حيث وّزعت 

»قب�ضة  اأن  على  وت�ضّدد  الع�ضكرية  باملوؤ�ض�ضة  امل�ّش  ترف�ش  منا�ضري 

اجلي�ش لن ترحم كل الذين يحلمون باإعادة عقارب ال�ضاعة اإىل الوراء«.

ويف عكار والبقاع ومناطق خمتلفة رفعت لفتات حتيي اجلي�ش وتعلن 

تقديرها لت�ضحياته وجهوده واأدائه الوطني، موؤكدة دعمها املطلق له، 

ورف�ضها اأي حماولة للم�ّش به.



ت�رشين الأول

جوائز

اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي
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م�صابقة مل�صق اجلي�ش

ثالث �صبايا

ح�صدن �ملر�تب �لأوىل

جيه 
ية �لتو

- مدير
جلي�ش 

�أتاحت قيادة �

صة �لتعبري 
طنية فر�

ت �لو
مذة �جلامعا

لتال

من  جلي�ش 
� �صة 

موؤ�ص جتاه 
م�صاعرهم  عن 

جلي�ش 
عيد �

بقة �أف�صل مل�صق ل
خالل م�صا

قيم يف 
�صبة �أ

للمنا
ني. و

و�ل�صت
�ل�صاد�ش 

صية، 
�لفيا�

 – �ملركزي  تباء 
�لر نادي 

�لفائزين  �إىل  �جلو�ئز  صليم 
ت� حفل 

بقة، 
مل�صا

� يف 
�لأوىل  باملر�تب 

جلي�ش 
�صور ممثل قائد �

وذلك يف ح

عميد 
�ل قهوجي، 

جان  �لعماد 

مدير 
م�صاعد 

جنيم 
�أنطو�ن 

مندوبني عن �جلامعة 
يه، و

�لتوج

�صة، 
�خلا و�جلامعات  انية 

�للبن

لبنان  »�صباب  معية 
ج من�صقي 

و

طنية«.
و �لو

نح

كلمة قيادة �جلي�ش

الوطني  الن�صيد  ب��ع��د 

قائد  ممثل  األقى  اللبناين، 

اجلي�ش العميد اأنطوان جنيم 

فيها  توجه  باملنا�صبة،  كلمة 

جميع  اإىل  والتهنئة  بال�صكر 

عددهم   بلغ  ال��ذي��ن  املتبارين 

خمتلف  من  جامعياً  طالباً   158

م�����ص��وؤويل  واإىل  ل��ب��ن��ان،  م��ن��اط��ق 

اجلامعات الوطنية وجمعية »�صباب 

لبنان نحو الوطنية«، الذين �صاهموا 

امل�صابقة،  ه��ذه  اإجن���اح  يف  ب��دوره��م 

م��وؤك��ًدا  وحت��ف��ي��ًزا،  وت�صجيًعا  دع��ًم��ا 

حر�ش قيادة اجلي�ش على اإقامة املزيد 

املوؤ�ص�صة  ب��ن  ال��ت��وا���ص��ل  ج�صور  م��ن 

مبختلف  امل���دين  واملجتمع  الع�صكرية 

املجاالت  يف  ا  خ�صو�صً و�رشائحه،  هيئاته 

والريا�صية،  والثقافية  والعلمية  الفكرية 

�صاأنه  م��ن  م��ا  وك��ل 

خدمة  يف  ي�صب  اأن 

والتطلعات  االأهداف 

امل�����ص��رك��ة. ون����ّوه 

ب������االإب������داع ال��ف��ن��ي 

وال���ت���ق���ن���ي ال���ع���ايل 

ال�����������ذي مت�����ّي�����زت 

ب����ه امل���ل�������ص���ق���ات، 

وب��احل�����ش ال��وط��ن��ي 

الرفيع الذي عّب عنه 

ال�����ص��ب��اب، م��ن خ��ال 

النا�صحة  ال��ر���ص��وم 

ب��االأف��ك��ار وامل��ع��اين 

النقية، املجمعة على حمبة  واالألوان  ال�صامية، 

لبنان وجي�صه.

كلمة �آ�صاف

الوطنية«  نحو  لبنان  »�صباب  جمعية  رئي�صة 

�صّددت  كلمة  األقت  اآ�صاف  ك��ارول  ال�صيدة 

ا للجي�ش اللبناين من 
ً
فيها على اأّن »66 �صكر

جمعية  ومن  اأورليا  الفائزة  الطالبة 

�صباب لبنان نحو 

 ، طنية لو ا

ا 
ً
نظر كافية  غ��ر 

اأمن وحماية.  اإىل ما يوفره ل�صبابنا من 

ا غر كافية اأي�ًصا ل�صكر قائد اجلي�ش 
ً
و66 �صكر

الدائمة  رع��اي��ت��ه  على  قهوجي  ج��ان  ال��ع��م��اد 

نقوم  التي  الن�صاطات  اإن معظم  اإذ  جلمعيتنا، 

الذي  اللبناين،  اجلي�ش  مع  بالتعاون  هي  بها 

يج�ّصد وحده �صعار جمعيتنا »نحو الوطنية«. 

ت�صليم �جلو�ئز

جوائز  اجلي�ش  قائد  ممثل  ق��ّدم  ذل��ك  بعد 

َول، وكتاب �صكر من 
ُ
مالية للفائزات الثاث االأ

رئي�صة اجلمعية. والفائزات هّن:

من  لطفي  وليد  اأورل��ي��ا  االأوىل:  املرتبة   •
 - اجلميلة  الفنون  معهد   - اللبنانية  اجلامعة 

الفرع الثاين.

من  بول�ش  كليم  م��اي��ا  الثانية:  املرتبة   •
 - اجلميلة  الفنون  معهد   - اللبنانية  اجلامعة 

الفرع الثاين.

جامعة  من  �صعادة  غري�ش  الثالثة:  املرتبة   •
 .LIU

هذا وقّدم�ت رئي�ص�ة اجلمعية درًعا تذكاري�اً 

اأي��وب  ح�صن  ال��رك��ن  العميد  التوجيه  ملدير 

اجلي��ش  ثق�ة  على  و�صك�ر  تقدي�ر  ع��رب�����ون 

ب�صب�اب لبن�ان و�صابات�ه، ت�صّلم�ه العمي�د جني�م 

اأع�ص�اء  اإىل  نياب�ة عنه، كما قّدمت كتب �صكر 

ليلى  الدكتورة  ب�:  املمثلة  التن�صيقية  اللجن�ة 

م�ي  الدكت�ورة  اللبناني�ة،  اجلامع�ة  من  هب 
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جوائز

اجلامعة  م��ن  حبيق�ة 

نويل  وال�����ص��ي��د  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

ن�رش من اجلامعات اخلا�صة. كما �صّمت اللجنة 

م�ارون  دانيال  وال�صيد  اآ�صاف  كارول  ال�صيدة 

من جمعية »�صباب لبنان نحو الوطنية«، وجلنة 

اأنطوان  العميد  برئا�سة  اجلي�ش  �سباط  من 

عازار.

»مل �أجد �أف�صل من هذه �لعبارة«

على هام�ش االإحتفال، اإلتقت جملة »اجلي�ش« 

التي  لطفي  اأورل��ي��ا  الطالبة  االأوىل  الفائزة 

تكن  ومل  االأوىل،  باملرتبة  بفوزها  تفاجاأت 

لوحات  �صينت�رش  يداها  �صنعته  ما  اأن  تتوقع 

النا�ش.  ماين  وي��راه  الطرقات  على  اإعانية 

اأف�صل من  اأجد  االإعان قالت: »مل  وعن فكرة 

عّدة  ترددها  عليك«  قليلة  ا 
ً
�صكر  66« عبارة 

ا للت�صحيات 
ً
اأجيال للجي�ش يف يوم عيده تقدير

التي يبذلها يف كل امليادين«.

ح��واىل  ا�صتغرق  امل�����رشوع  اأّن  اإىل  واأ���ص��ارت 

ال�صهرين من التح�صر والتنفيذ. ويف اخلتام، 

�صق�صوق  كلود  الأ�صتاذها  كبًرا  ا 
ً
�صكر وّجهت 

على  واأ�رشف  امل�صاركة  على  طابه  ح�ّش  الذي 

تنفيذ امل�رشوع.

باملرتبة  الفائزة  اأما 

بول�ش  م��اي��ا  الطالبة  الثانية 

فعّبت عن فرحتها بالقول: »هذا فخر 

لنا وللجامعة اللبنانية«.

ك��وك��ت��ي��ل  اأق����ي����م  اخل���ت�������ام،  ويف 

للمنا�صبة.

ت�صوير:

هاين قاز�ن





منذ �سنوات طويلة كانت تلك الأر�ض بانتظار خطواتهم...

حني كان اخلوف ياأكل النا�ض اأيام احلرب، كان الرجال يقولون لل�سغار: غًدا 

ياأتي اجلي�ض، ل تخافوا... وحني كان ي�ستع�سي على الفتيات حتّمل تعب العمل 

يف زراعة التبغ، كانت الأم تقول لإبنتها: »اهلل يبعتلك ع�سكري يريحك من تعب 

هالأر�ض«.

اأما ال�سباب فكان تطّوع الواحد منهم وعودته بالبدلة الع�سكرية، عيًدا له ولعائلته 

وللبلدة. قد ل تختلف بلدتي عن بلدات اأخرى كثرية يف معظم جوانب ما ذكرته. غري اأنها 

ورمبا اأكرث من بلدات اأخرى كثرية انتظرت يوًما ت�ستفيق فيه على دع�سات ع�سكريي اجلي�ض 

اللبناين يحّلون يف اأرجائها لتالقيهم بالزغاريد والأرز، ومت�سح الكثري من الدموع والأوجاع التي حفرت 

عميًقا يف نفو�ض اأبنائها. 

بعد اندحار العدو الإ�رسائيلي العام 2000 بداأت طالئع الع�سكريني ت�سل اإىل العي�سية لتخل�ض اأرا�سيها من 

الأهايل كان  اأخرى عقب حرب متور 2006. لكن حلم  العدو. املهمة نف�سها نفذها اجلي�ض مرة  قنابل ومتفجرات خّلفها 

وما زال وجود مركز دائم للجي�ض فيها: بدلة الع�سكري ت�سعرهم بالأمان. ووجود اجلي�ض يف بلدة ذاقـت مرارات التهجري 

والإحتالل يعيد اإىل بيوتها وطرقاتها حرارة احلياة.

وزغــــردت...  وقلبها  ذراعــيــهــا  العي�سية  فتحت  بــالأمــ�ــض 

ياأتوا  مل  القادمني  اأن  �سحيح  هــنــاك...  كــانــوا  فاملغاوير 

املواطنني،  مع  توا�سلهم  اإطار  يف  زيارتهم  كانت  ليقيموا، 

التي يقدمونها يف خمتلف  القتالية  العرو�ض  اأ�سكاله تلك  واأحد 

املناطق، فيحلون �سيوًفا اأعزاء يف كل مدينة وبلدة وقرية.

والرتحـاب  والفخـر  التقديـر  مـن  البلــدة  اأبنــاء  نفــو�ض  فـي  الزيــارة  لهــذه  لكــن 

�ساحــة  فــي  الع�سكـر  اإىل »طلـة«  و�سوقهـم  الأهالـي  انتظـار  يـعرف حجـم  مـن  اإلّ  يدركــه  ل  ما 

بلدتهــم. 

وكانــت  املغاويــر  اأطـــــل  املر�سو�سـة  باخلطــوة 

احت�ســدوا  الأهالـي  هـادرة.  وخطواتهـم  بهيــة  طّلتهـــم 

يف  تقدًما  والأقـل  العجـز  بهـم.  والرتحيب  ملالقاتهــم 

يف  كانوا  كلهم  والأطفـال،  وال�سبايـا،  ال�سباب  العمر، 

باحة الكني�سة.

معظم  يف  والدموع  عميًقا  والتاأثر  كبرًيا  الفرح  كان 

العيون.

قّدم املغاوير عر�سهم بكثري من احلما�سة والإندفاع 

�أنه بني �أهله ونا�سه، حماط بدفق من  و�سعر كل منهم 

احلب والإعتزاز وال�سكر...

رغبة  يقاوموا  اأن  ي�ستطيعوا  مل  العر�ض  نهاية  يف 

يف  وال  معهم،  �لتذكارية  �ل�سور  �لتقاط  يف  �الأه���ايل 

قّدم  وتقدير  حمبة  ب��ادرة  ويف  للإفطار.  ��ستبقائهم 

املغاوير  فــوج  قائد  اإىل  رمزية  هدية  البلدية  رئي�ض 

العميد الركن �سامل روكز ت�سلمها بالنيابة عنه، الرائد 

عبا�ض عقيل.

انتهى ذلك اليوم اجلميل، عاد املغاوير اإىل ثكنتهم 

بـ»طلة  جديد  مــن  حتلم  البلدة  وعـــادت  ومهماتهم. 

الع�سكر«.

�إلهام...
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�إنه �لعيد



الأهداف

رئي�س  �أو���ض��ح  �مل��ي��د�ين  بالعمل  �لبدء  قبل 

�لتمرين،  هذ�  �أه��د�ف  �للو�ء  يف  �لثالث  �لق�ضم 

�لذي يركز على تدريب قادة �ملجموعات على 

وكذلك  �ملهمات،  يف  جمموعاتهم  قيادة  ح�ضن 

�لل�ضيقة  و�حلماية  �لأم��ن  جمموعات  تدريب 

ح�ضول  عند  و�ل�ضحيحة  �ل�رسيعة  �ملبادرة  على 

للتدخل  �ل�رسيعة  �لفعل  رّد�ت  وخلق  �ع��ت��د�ء، 

من  ممكن  قدر  �أكرب  لتاأمني  �ل�ضحيح  بالجتاه 

�إىل  �إ�ضافة  �لإخ��اء،  ولعملية  للموكب  �حلماية 

مترين عنا�رس مفرزة �لإخاء �لطبي على �لإتقان 

و�لتعاون  �لن�ضجام  وخلق  عملهم  يف  و�ل�رسعة 

جهوزية  وتقومي  و�ملجموعات،  �لعنا�رس  بني 

على  و�ل�ضيطرة  �لقيادة  وتد�بري  �لت�ضالت 

وجهوزية  �خلا�ضة،  �لأمنية  �ملجموعة  م�ضتوى 

�لتدريب يف �للو�ء ب�ضكل عام.

� عن 
ً
��ا خم��ت�����رس ق��ائ��د �ل��ت��م��ري��ن ق���ّدم ع��ر���ضً

كتيبة  فيه  �ضاركت  �ل��ذي  �لتمرين  تفا�ضيل 

كتيبة  م��ن  ب�رسية  م��ع��ّززة  و�مل��و�ك��ب��ة  �حلر��ضة 

�لدعم وف�ضيلة �رسطة من �رسية �لقيادة وثاث 

مفارز طبية )من م�ضتو�ضف �للو�ء(، بالإ�ضافة 

�إىل ثاث طو�فات من �لقو�ت �جلوية. 

تنفيذ التمرين

وكّلف  لبنان،  بزيارة  مهمة  �ضخ�ضية  قامت 

لو�ء �حلر�س �جلمهوري باتخاذ �لإجر�ء�ت �لأمنية 

ويف  كافة  �لزيارة  مر�حل  يف  حلمايتها  �لازمة 

�أثناء تنّقاتها.

ت�رشين الأول
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�إعد�د:

تريز من�صور
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�ض موكب �صخ�صية 
ّ
نّفذ لواء احلر�ض اجلمهوري متريًنا تكتًيا بالذخرية احلّية بعنوان »تعر

مهمة لعتداء اإرهابي ورّدة فعل عنا�رص احلماية واملواكبة«.

التمرين الذي جرى يف حقل رماية الدامور، مب�صاركة طوافات من قاعدة بريوت اجلوية، 

ا اأن من مهماته الأ�صا�صية الت�صّدي لأي عمل اإرهابي يطال ال�صخ�صيات الر�صمية.  ياأتي يف اإطار تدريبات اللواء امل�صتمرة، خ�صو�صً

الكرمي يون�ض  عبد  الركن  العميد  رئي�صها  والأفواج، حيث ح�رصه  الألوية  الفرعية لتقييم  اللجنة  التمرين  اأ�رصف على هذا 

والعقيد الركن عبدو عبدو، كما ح�رضه قائد لواء احلر�س اجلمهوري العميد وديع الغفري وعدد من �ضباط اللواء ومن قاعدة 

بريوت اجلوية.

لواء احلر�ض اجلمهوري يناور بالذخرية احلّية 



مطار  �إىل  �ل�ضخ�ض�ية  موكب  و�ضول  وعند 

�س لعتد�ء من قبل 
ّ
رفيق �حلريري �لدويل، تعر

�ملباين،  �أح��د  يف  متمركزين  �إرهابيني  عنا�رس 

و�إ�ضابة  �ملوكب،  �ضيار�ت  ت�رسر  �إىل  �أدى  مما 

�ملو�كبة  عنا�رس  من  وع��دد  �لز�ئرة  �ل�ضخ�ضية 

� فورًيا على  بجروح بليغة. �لإعتد�ء ��ضتدعى ردًّ

م�ضدر �لنري�ن من قبل عنا�رس �ملوكب وفريق 

عن  �لإف��ادة  بعد  �حلماية،  وطو�فة  �لقنا�ضني 

ح�ضول حادث �لإعتد�ء وحتديد م�ضدر �لنري�ن 

وقوتها.

بوا�سطة  هبوط  عملية  نفذت  اخلطة،  ووف��ق 

وجمموعة  �حل��م��اي��ة  ط��و�ف��ة  مب�ضاندة  �حل��ب��ال 

�ل��ت��دخ��ل �لأر����ض���ي���ة، ون���ف���ذت ع��م��ل��ي��ة �إخ���اء 

�لإخاء  بقعة  �إىل  �لإ�ضابة  مكان  من  �ل�ضخ�ضية 

حتت  �ل�رسيع  للتدخل  �آلية  تقّدم  ليتّم  �جل��وي، 

�لتدخل  ثم  وم��ن  �ملهبطة،  �ملجموعة  تغطية 

ودهم �لهدف )موقع �لإرهابيني(، بينما �نت�رست 

�رسية من �حلر��ضة و�ملو�كبة يف �ملكان من باب 

الإحتياط.

�لع�ضكريني  ب�����اأد�ء  ن���ّوه  �ل��غ��ف��ري  �ل��ع��م��ي��د 

يف  �لدقة  �إىل  م�ضرًي�  �لتمرين  يف  �مل�ضاركني 

من  �لنوع  ه��ذ�  �أن  م��وؤك��ًد�  و�ل��رم��اي��ة،  �لتنفيذ 

�حلر�س  ل��و�ء  مهمات  �ضلب  من  هو  �لتمارين 

م���ر�ت يف  ع��دة  بها  ي��ق��وم  �جل��م��ه��وري، بحيث 

�ل�ضنة. 

وقائد  �لتقييم  جلنة  ب��ني  ح���و�ر  ج��رى  كما 

�لتمرين حول بع�س �لتفا�ضيل.

49

اجلي�ش - العدد رقم 316

ت�رشين الأول

مناورات ومتارين





51

اجلي�ش - العدد رقم 316

ت�رشين الأول

مناورات ومتارين

اإعداد:

الرائد البحري خالد احل�سيني

قام تالمذة �سباط وتالمذة رتباء من مدر�سة 

قرب�ص،  �إىل  تدريبية  برحلة  �لبحرية  �لقو�ت 

تخّللها تنفيذ متارين ودرو�ص عملية يف �ملالحة 

�لأمم  ق��و�ت  مع  ب��الإ���س��ر�ك  �لبحري  و�لقتال 

�ملتحدة �ملوؤقتة �لعاملة يف لبنان.

�لبحرية،  �ل��ق��و�ت  مدر�سة  قائد  �لرحلة  ق��اد 

�مل��درب��ن  �ل�سباط  م��ن  ع��دد  فيها  و���س��ارك 

�إ�سافة �إىل طو�قم �ملر�كب.

�لتقت  �للبنانية  �لبحرية  �ل��ق��و�ت  م��ر�ك��ب 

مر�كب قو�ت �لأمم �ملتحدة يف مناورة م�سركة 

ح�رضها قائد �لقو�ت �لبحرية يف �جلي�ص �للبناين 

قو�ت  وقائد  �ل��ب��ارودي،  نزيه  �لبحري  �لعميد 

�ألربتو  �للو�ء  لبنان  يف  �ملوؤقتة  �ملتحدة  �لأمم 

اأ�سارتا.

�لبحرية  �ساركت يف �ملناورة �سبع قطع حربية من بينها ثالث للقو�ت 

�أهد�ف بحرية ومتارين  �للبنانية، وتخللتها رمايات بالذخرية �حلية على 

و�لإندفاع،  و�خل��ربة  �حلرفية  من  عاٍل  مب�ستوى  �لأد�ء  متيز  وقد  تكتية. 

�أي�ًسا  �أثنى  �ل��ذي  �أ�سارتا  �للو�ء  �أك��د  ما  وف��ق 

بن  �لوثيق  و�لتعاون  �ملمتازة  �لعالقات  على 

�لبحرية �للبنانية وقو�ت �لأمم �ملتحدة �ملوؤقتة 

يف لبنان منذ �إن�ساء �لأخرية �لعام 2006.

يف  كان  حيث  قرب�ص  يف  �أي��ام  �أربعة  ق�ساء  ت�سّمنت  �لرحلة  �أن  يذكر 

��ستقبال �لبحارة �سابط من �لبحرية �لقرب�سية و�سباط من قو�ت �لأمم 

�إىل  ودية،  ريا�سية  ومبار�ة  بروتوكولية  زيار�ت  تخّللتها  وقد  �ملتحدة. 

رمايات ون�ساطات �سياحية.

مالحة وقتال بحري

يف مترين بني

لبنان وقرب�ص



عمل الأركان

الأعمال  الفوج �رشح  اأركان  تولىّ كل ركن من 

ل  ف�صىّ الثاين  الفرع  رئي�س  بفرعه.  ة  املخت�صىّ

ا�صتطالع  ن  يت�صمىّ ال��ذي  الإ�صتعالمي  امللحق 

الطق�س  ال��ه��دف،  وجغرافية  الأر����س  طبيعة 

املحتملة  الأعمال  اإل  بالإ�صافة  العدو،  وو�صع 

ال���ع���دو، خ��امًت��ا  اأن مي��ار���ص��ه��ا  ال��ت��ي مي��ك��ن 

بتو�صياته.

اأم���ر  الأول  ال���ف���رع  رئ��ي�����س  ع��ر���س  ب�����دوره 

الب�رشية  واخل�صائر  املعطيات  ًرا  مقدىّ العمليات 

ة  املهمىّ تنفيذ  كيفية  على  ��ًزا  م��ركىّ املرتقبة، 

اإل الهجوم فاحل�صم...  بدًءا بالتح�صري، و�صولً 

املتعلىّقة  الأم��ور  الرابع  الفرع  رئي�س  �رشح  كما 

للدعم وامل�صاندة  الالزمة  واللوج�صتية  بالإدارة 

د  وتعهىّ ونقل  وخدمات  وعتاد  من طرق متوين 

وطبابة...

القوى  ت�صكيل  ل  ف�صىّ الثالث  الفرع  رئي�س 

ومراحل الهجوم مرفًقا �رشحه بن�صيخة العمليات 

مهمة  ف�رشح  الأول  اللفيف  اآم��ر  ��ا  اأمىّ )خريطة(. 

هجومه  ومراحل  اللفيف 

بالتف�صيل.

ال��ع��ر���س  خ���ت���ام  ويف 

العميد  م���ن  ك���ل  ق����وىّم 

والع��قي�د  يون�س  الركن 

ال���رك���ن ع���ب���دو اخل��ط�����ة 

واملعطيات بالتف�صيل، 

ل��ي��ن��ت��ق��ل اجل��م��ي��ع من 

بعدها اإل بقعة التمرين 

ع��ل��ى ���ص��اط��ئ خ��ل��دة، 

ح��ي��ث ح�����رش ع����دد من 

القيادة والألوية  �ضباط 

والأفواج.

اأهداف ومعطيات

الإمرة  على  �س 
ىّ
التمر اإل  التمرين  هذا  يهدف 

الأ�صلحة  اأنظمة  وا�صتخدام  امل�صرتك،  والعمل 

الع�صوية بفاعلية، وبناء التجان�س وعمل الفريق 

بني الوحدات والأ�صلحة، بالإ�صافة اإل الرتكيز 

وا�صتخدام  والتن�صيق  التخطيط  اأهمية  على 

نريان الدعم وامل�صاندة اللوج�صتية.

وتراأ�س  ال��ف��وج،  قائد  ب���اإدارة  التمرين  ذ  ُنفِّ

كما  ال�صيطرة.  هيئة  ال��ث��ال��ث  ال��ف��رع  رئي�س 

ح�صريَتي  من  موؤلف  فرعي  لفيف  فيه  �صارك 

لتني، ف�صيلة مدرعات، ح�صرية م/د  م�صاة موؤلىّ

)106 ملم( وف�صيلة هند�صة قتال. اإل جانب 

ل موؤللة، �رشية دعم،  اللفيف �صاركت �رشية تدخىّ
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الإ���س��م  ه��و  ال�سامتة«  »العا�سفة 

نّفذه  الذي  التكتي  للتمرين  الرمزي 

عنا�رص فوج التدخل الثالث )بالذخرية 

الكرمي  عبد  الركن  العميد  التمرين  ح�رص  فرعي.  لفيف  م�ستوى  على  اخللبّية(، 

يون�س رئي�س جلنة تقييم الألوية والأفواج والعقيد الركن عبدو عبدو من اللجنة.

العرم  اأمني  العقيد  الفوج  قائد  قّدم  الريفيريا،   - الفوج  قيادة  موقع  يف 

واأركان الفوج، ملّخ�ًسا �سامالً عن التمرين، الذي ي�سّكل خال�سة لكل التدريبات من 

م�ستوى املقاتل الفردي وحتى م�ستوى ال�رصية يف الفوج.

التدخل الثالث يف »العا�سفة ال�سامتة«



�رشية قيادة وخدمة، طوافة »غازيل« وطوافتان 

من  وجمموعة  اجلوية،  القوات  من   ”UH1H“
فوج مغاوير البحر.

ر  ُيقدَّ اإرهابية  جمموعة  نت  متكىّ الفر�صية:   •
ا من 

ً
ع��دده��ا مب��ا ب��ني ال�����15 وال�����20 ع��ن�����رش

يف  مت��رك��زت  حيث  خلدة  �صاطئ  على  الإب���رار 

»�صول  م�صبح  م��ن  بالقرب  مهجورة  مدر�صة 

طريق  عن  الإ�صتقرار،  زعزعة  بهدف  باملريا« 

اأعمال  وتنفيذ  ال�صياحية  الأم��اك��ن  ا�صتهداف 

عبوات  وتفجري  اأجانب  اح  �صيىّ كخطف  ة  تخريبيىّ

نا�صفة وا�صتهداف قوافل قوات الأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان.

ا�صتناًدا اإل هذا الواقع، كلىّفت قيادة اجلي�س 

هجومية  مبهمة  بالقيام  الثالث  التدخل  فوج 

للق�صاء على هذه املجموعة وفق خطة تطويق 

وهجوم لتدمريها. وقد تولىّت وحدات من اللواء 

الثاين ع�رش املتمركزة يف املنطقة وجمموعة من 

فوج مغاوير البحر، تطويق املجموعة الإرهابية 

��ع حت��ت ق��ي��ادة فوج  ا يف ح��ني ُو���صِ
ً
ا وب��ح��ر

ً
ب���ر

وح�صرية  الطوافات  من  عدد  الثالث  التدخل 

هند�صة قتال من فوج الهند�صة.

جمريات التمرين

بعد ا�صتطالع بقعة التمرين وتقدير الو�صع، 

متىّ تنفيذ العملية ب�صكل هجوم �رشيع على اجتاه 

واحد بلفيف فرعي وفق املراحل الآتية:

ة  نت رمايات متهيديىّ • مرحلة حت�صريية ت�صمىّ
املهاجمة،  لف�صائل  نارًيا  ودعًما  الهدف  على 

األفا(  )املرتفع  الأه��داف  اأحد  احتالل  متىّ  حيث 

من قبل ف�صيلة املدرىّعات التي تقدىّمت وقامت 

الف�صيلتني  ل�صالح  املبنى  يف  ثغرات  بفتح 

الثانية والثالثة وجمموعة الإنزال اجلوي.

الفرعي  اللفيف  م  تقدىّ الأول  املرحلة  يف   •
البحري  )الطريق  الرئي�س  الهجوم  اجت��اه  على 

اإن��زال  ومتىّ  ال��ه��دف(،  وحتى  خلدة  تقاطع  من 

ف�صيلة على �صطح مبنى املدر�صة حيث تولىّت 

دهم املجموعة الإرهابية والق�صاء عليها.

يف اأثناء القيام بالعملية، وبح�صب ال�صيناريو، 

وقع جريحان يف �صفوف فوج التدخل الثالث ما 

ة اإل خارج اأر�س  ا�صتوجب نقلهما مباللة �صحيىّ

املعركة و�صحبهما اإل اأقرب نقطة اإخالء �صحي 

)حيث عاجلهما عنا�رش من الفوج �صبق اأن تابعوا 

دورات متري�س ميداين(.

الهدف  اح��ت��الل  متىّ  الأخ����رية،  امل��رح��ل��ة  يف   •
والتمركز دفاعًيا باجتاه الغرب واإعادة النظام، 

مع البقاء على ا�صتعداد لتنفيذ مهمات لحقة.

ويف ختام التمرين، اجتمع العميد الركن يون�س 

اإىل �ضباط الفوج وعنا�رصه واأ�ضاد بدّقة التنفيذ 

ًما  مقدىّ كافة،  العنا�رش  بني  ز  املميىّ والتعاون 

بالعنا�رش  الفوج  قائد  اجتمع  كما  مالحظاته. 

واأعطاهم توجيهاته.

     

ت�صوير: 

املعاون �رصبل زغيب

اجلندي جو فرن�سي�س
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قبل التنفيذ

اإجتماع  للتمرين  العمالين  التنفيذ  �صبق 

لقائد فوج التدخل اخلام�س ب�صباطه، بح�صور 

تقييم  جلنة  ممثالً  عبدو  عبدو  الركن  العقيد 

الهدف  �رشح  الإجتماع  تخلىّل  والأف��واج.  الألوية 

الركن  العقيد  الفوج  قائد  مه  قدىّ التمرين  من 

اطار  يف  يندرج  اأن��ه  اأو�صح  ال��ذي  ود،  حمىّ خ�رش 

العمل  تن�صيق  على  والأرك��ان  القادة  تدريب 

يف ال�صتعالم، وتقدير املوقف ال�رشيع، واتخاذ 

اآم��ري  ت��دري��ب  اإل  اإ���ص��اف��ة  ال�صليم،  ال��ق��رار 

ت�صٍد  عملية  تنفيذ  على  والف�صائل  الوحدات 

معلوماتهم  وتعميق  اإره��اب��ي��ة،  ملجموعات 

القتال  قواعد  تطبيقهم  من  والتاأكد  التكتية 
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اخلام�س  التدخل  ف��وج  ���رصاي��ا  ن��ّف��ذت 

»عملية هجومية« �سمن مترين تكتي على 

م�ستوى لفيف فرعي، كّلفت خالله » تدمري 

 - التحويطة  منطقة  اإرهابية« يف  جمموعة 

الأمن يف  وفر�س  وحميطها،  ال�سباك  فرن 

القطاع.

تدمري جمموعة اإرهابية

يف مترين لفوج التدخل اخلام�س



ومبادئه.

م�������ن اأه�����������داف 

��ا،  ال��ت��م��ري��ن اأي�����صً

ك�����م�����ا ح�����دده�����ا 

ق�����ائ�����د ال�����ف�����وج، 

������س اآم�������ري 
ىّ
مت�����ر

ال�����وح�����دات ع��ل��ى 

من  الأوام����ر  تلقي 

ونقلها  ال��روؤ���ص��اء 

امل��روؤو���ص��ني،  اإل 

قدرة  من  والتاأكد 

ال�����وح�����دات ع��ل��ى 

امل��ط��ل��وب  تنفيذ 

على  عنا�رشها  وتدريب  القتالية،  العمليات  يف 

طارئ  كل  حيال  واجلريئة  ال�رشيعة  الفعل  ردة 

ميكن وقوعه.

قائد  م�صاعد  م  ق���دىّ الأه�����داف،  ع��ر���س  بعد 

ا  عر�صً الثالث  الفرع  ورئي�س  الفوج 

تنفيذها،  وم��راح��ل  التمرين  خطة  عن  م��وج��ًزا 

العقيد  قدمه  �صامل  بتقييم  الإجتماع  واختتم 

النقاط  بع�ض  ناق�ض  الذي  عبدو  عبدو  الركن 

قائد  مع  وم�صمونها  اخلطة  ب�صكل  املتعلقة 

الفوج واأركانه.

�ساحة القتال

اإل  املجتمعون  انتقل  النظري،  ال�رشح  بعد 

قائد  اجتمع  حيث  املفرت�صة،  القتال  �صاحة 

الفوج مع اأركانه يف »غرفة العمليات« اخلا�صة 

البقعة املحددة  انت�رشت يف  بالتمرين، يف حني 

وه��ي:  امل�����ص��ارك��ة  ال��وح��دات  جميع  للتنفيذ 

الثالثة،  الثانية،  الأول،  املوؤللة  التدخل  �رشايا 

تدخل  �رشية  م��ن  الأول  الف�صيلة  وال��راب��ع��ة، 

هاون  ح�صرية  الهند�صة،  ف�صيلة  املدرعات، 

120 ملم، وح�صرية قنا�صة من �رشية الدعم.

التدخل  �رشية  اآمر  عر�س  العمليات  غرفة  يف 

ال��ع��م��الين  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  خ��ط��ة  الأول  امل���وؤل���ل���ة 

ا م��ن خ��الل ���ص��ن��دوق الرمل  حم���ددًّ

نقاط  املعركة،  �ضاحة  ميثل  الذي  )املج�ّضم( 

على  كهم 
ىّ
حتر وكيفية  الع�صكريني  اإنت�صار 

الأر�س وتطويقهم الإرهابيني.

نفذ  فقد  املفرت�صة،  القتال  �صاحة  يف  اأم��ا 

عنا�رش الفوج بكثري من اجلدية والإلتزام خمتلف 

ال�رشيعة  املهاجمة  جلهة  اإن  التمرين،  مراحل 

الإرهابيني  العنا�رش  وتطويق  الدهم  وعمليات 

اأو  امل���ف���رت����ص���ني، 

قاعدة  تركيز  جلهة 

ال����ن����ريان ل��ل��ق�����ص��اء 

ال  اإ�صافة  عليهم، 

��ل  ت��دخىّ يف  ال����راع����ة 

����رصاي���ا الإح���ت���ي���اط، 

وع���م���ل���ي���ات اإخ������الء 

اجل����رح����ى، واإت���ق���ان 

م��ه��م��ة  يف  ال���ع���م���ل 

ت��ط��ه��ري ال��ب��ق��ع��ة من 

الهند�صة  ره��ط  قبل 

القن�س،  اأع��م��ال  ويف 

املهمات  من  وغريها 

ح���ي���ث ج�����اء ال��ع��م��ل 

ومتقًنا. متكامالً 

التمرين  خ��ت��ام  يف 

فيها  اأو�صح  حمود  الركن  للعقيد  كلمة  كانت 

عملية  جن��اح  م��ن  ال��ت��اأك��د  يف  ه��ي  ال��ع��رة  اأن 

الف�صائل،  واآمري  ال�رشايا  اآمري  بني  التن�صيق 

ال  واي�صالها  املعلومات  ي  تلقىّ يف  وال��دق��ة 

املطلوب،  بال�صكل  وتنفيذها  امل��روؤو���ص��ني 

وهو ما مت بالفعل خالل التمرين.

عبدو  عبدو  ال��رك��ن  العقيد  اأك��د  جهته  م��ن 

اخلطة  مع  متطابًقا  جاء  العمالين  التنفيذ  اأن 

ك��ان  الأر������س  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  واأن  ال��ن��ظ��ري��ة، 

اأن  ال  نف�صه  الوقت  يف  اأ�صار  ولكنه  متقًنا. 

وعلينا  القتال  �صاحة  يف  يتبدل  قد  ال�صيناريو 

يجب  لذلك  العدو،  قبل  من  املفاجاآت  ع  توقىّ

الإ�صتعداد دائًما لكل الحتمالت.
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درا�سات واأبحاث

دولة جنوب ال�سودان 

مو�سم الهجرة

من ال�سمال

دول  كل  على  اجلنوب  انف�سال  �سيوؤثر  حديًثا،  ال�سادرة  الدرا�سات  اإحدى  وفق 

اجلوار ال�سوداين، اإل اأن اخلا�رض الأكرب هو �سمال ال�سودان. لذلك فاإنه من ال�رضوري 

الأول:  حمورين،  على  للعمل  الدويل  املجتمع  جهود  »ح�سد  نف�سها  الدرا�سة  ح�سب 

بناء قدرات دولة جنوب ال�سودان اجلديدة، وبناء جي�ش نظامي لهـا، وت�رضيـع عجلـة 

الأمـن،  ب�سـط  عن  ف�سالً  ملواطنيها،  ال�رضوريـة  اخلدمـات  وتقديـم  فيها،  التنمية 

عن  وتطويره  ال�سمال  تنمية  والثاين:  القبلية.  ال�رضاعات  اإثارة  عدم  على  والعمـل 

طريق تقدمي ال�ست�سارات الفنية له اأ�سوة باجلنوب. فال�سمال ال�سعيف عامل تهديد 

قوي ل�ستقرار اجلنوب، وبالتايل فاإن تقوية الدولة الأم وتنميتها هما �سمانة لبقاء 

الدولة الوليدة وا�ستقرارها«. 

اإعداد:

د. اأحمد َعّلو

عميد متقاعد



مقدمات جيوبوليتيكية

ال�سودان  دول��ة  كانت  القريب  االم�س  حتى 

اكرب   )
2
كلم مليون   2،5( امل�ساحة  حيث  من 

ويزيد  عاملياً،  والعا�رشة  وافريقية  عربية  دولة 

كذلك  ان�سان.  مليون  ال���40  عن  �سكانها  عدد 

فاإن حجم املوارد الطبيعية يف ال�سودان وتنوع 

)ينتمون  ال�سكان  وطبيعة  املناخية  مناطقه 

 600 ح�������واىل  اىل 

ق��ب��ي��ل��ة وي��ت��ح��دث��ون 

لغة   400 م��ن  اك���ر 

ول���ه���ج���ة وي���دي���ن���ون 

وامل�سيحية،  باالإ�سالم 

وامل������ع������ت������ق������دات 

االفريقية املختلفة(، 

منه  ج��ع��ل��ت  ع���وام���ل 

������س�����ورة م�������س���ّغ���رة 

ع��������ن اأف�����ري�����ق�����ي�����ا 

 microcosm of(
يرى  كما   ،)Africa

بع�س الباحثني. 

ي��ع��ت��رب ال�������س���ودان 

م��������ه��������ًدا الأق����������دم 

احل�سارات، ا�ستوطنه 

ح��واىل  منذ  االإن�����س��ان 

قبل  ���س��ن��ة   5000

امل����ي����الد. ول�����س��ع��ب 

ال���������س����ودان ت���اري���خ 

اإىل الع�سور القدمية، وقد تداخل  طويل يعود 

ال�سودان  كان  التي  الفرعونية  م�رش  تاريخ  مع 

جزًءا �سيا�سًيا منها على مدى فرتات طويلة.

ال�سودان يف التاريخ املعا�رض

طويلة  اأهلية  حرباً  احلديث  ال�سودان  �سهد   

ومتقطعة بداأت قبيل العام 1956، وذلك على 

خلفية تاأ�سي�س هوية وطنية تقوم على العروبة 

واالإ�سالم، وقد ظهرت مقدمات هذه ال�سيا�سات 

ال���ث���ق���اف���ي���ة خ������الل م��رح��ل��ة 

واملطالبة  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ح��رر 

باال�ستقالل،  مما ادى اىل مترد 

مدينة  يف  اجلنوبية  ال��ق��وات 

»توريت« العام 1955. 

قادت التمرد حركة »اأنيانيا« 

من  ان��ط��الق��اً  الثعبان(  )���س��ّم 

املالمح  برزت  وهكذا  اوغندا، 

االن��ف�����س��ال  حل���رك���ة  االوىل 

وعلى  وال���ت���ط���ور،  ب��ال��ظ��ه��ور 

الرغم من االن�سقاقات داخل هذه احلركة فاإنها 

حتت   - ع�سكرًيا  والتجمع  التوحد  ا�ستطاعت 

بداأت  حيث   1970 العام  الجو  جوزيف  قيادة 

تطالب باال�ستقالل عن ال�سمال.

املتعاقبة منح  ال�سودانية  رف�ست احلكومات 

والعام  ال��ذات��ي.  احلكم  او  االإ�ستقالل  اجلنوب 

1972 مت توقيع اتفاقية ادي�س ابابا  التي منح 

والعام  وا�سًعا،  اقليمًيا  حكماً  مبوجبها  اجلنوب 

1983حاول الرئي�س جعفر النمريي اقامة نظام 

ا�سالمي جديد يف ال�سودان، وهذا ما دفع االمور 

كان  ال��ذي  اجلنوب،  مع  جديد  من  التدهور  اىل 

)اجلي�س  »انيانيا2«  �سيطرة  حتت  ا�سبح  قد 
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ال�سعبي لتحرير ال�سودان( بقيادة العقيد جون 

ب�سودان  ب��داأ يطالب  وال��ذي  )ق��رن��ق(،  غ��اران��غ 

جديد يقوم على اأ�س�س را�سخة من الدميقراطية 

مع  جديد  من  ال�رشاع  اندلع  وهكذا  العلمانية، 

ودينية  قبلية  ���رشاع��ات  تراكم  من  يختزنه  ما 

املركزية  احلكومة  بني  و�سيا�سية  واقت�سادية 

االأمر  اجلنوب،  يف  التمرد   وحركات  ال�سمال  يف 

العام  اأهلية ثانية  ا�ستعال حرب  اإىل  اأدى  الذي 

 .1983

انقالًبا  الب�سري  عمر  العميد  قاد  العام 1989 

ال�سادق  برئا�سة  مدنية  حكومة  اأطاح  ع�سكرًيا 

الوقت  ذل��ك  ومنذ  االأم��ة،  ح��زب  زعيم  املهدي 

بفعل  ال�سودان  الب�سري  يقود 

وتزايد  كبرية  دولية  �ضغوط 

يف وت����رية ال�������رشاع���ات ال��ت��ي 

داخلية  عوامل  فيها  تداخلت 

اإىل  فاإ�ضافة  خارجية.  باأخرى 

احل��رب م��ع اجل��ن��وب، اندلعت 

اأزم���ة دارف����ور ال��ع��ام 2003 

اخلارجي  التدخل  خلفية  على 

امل��وارد  على  ال��دويل  وال�رشاع 

ال�رشاعات  وتاأجيج  والطاقة، 

والتناق�سات االتنية والدينية 

املجتمع  داخ����ل  وال��ق��وم��ي��ة 

اإىل  ي�ساف  نف�سه.  ال�سوداين 

ادارة  يف  و�سوء  الف�ساد  ذل��ك 

املوارد وتوزيعها بني املركز 

توزيع  يف  ومتييز  واالأط���راف، 

ابناء  املنا�سب احلكومية بني 

عرقي  منظور  وف��ق  ال�سعب 

�سمح  مما  قومي،  او  ديني  او 

للتدخل اخلارجي بان يتمظهر 

باأ�سكال و�سعارات خمتلفة ما 

حتى  ت��ت��واىل  ف�سولها  زال��ت 

اليوم.

اتفاقية ال�سالم ال�سامل!

اب���رام  اإث���ر   ،  2005 ال��ع��ام 

بني  ال�سامل  ال�سالم  اتفاقية 

ورئي�س  الب�سري  عمر  حكومة 

لتحرير  ال�����س��ع��ب��ي��ة  احل���رك���ة 

قرنق  د.جون  ال�سودان  جنوب 

والتي  )كينيا(،  نيفا�سا  يف 

الأهلية،  للحرب  ح��ًدا  و�ضعت 

ال�سودان  جنوب  اإقليم  اأ�سبح 

ي��ت��م��ت��ع ب�����ح��ك��م ذات�����ي، على 

يف  ع���ام  ا�ستفتاء  يعقبه  اأن 

بقاء  العام 2011 حول  مطلع 

ويف  عنه.  اجلنوب  ا�ستقالل  اأو  موحًدا  ال�سودان 

انتهت اطول  الثاين 2005  التا�سع من كانون 

جون  بتوقيع  االفريقية  القارة  �سهدتها  حرب 

قرنق اتفاق �سالم مع اخلرطوم، ودخل املتمردون 

ال�سعبي  اجلي�س  م��ن  ال�سابقون  اجل��ن��وب��ي��ون 

لتحرير ال�سودان يف �رشاكة مع خ�سوم االأم�س يف 

تدير  وطنية  وح��دة  حكومة  لت�سكيل  اخلرطوم 

االنتخابات  ومددت  جديد،  د�ستور  وفق  البالد 

التي جرت يف ني�سان 2010 التفوي�س املمنوح 

رئا�سة حكومة  قرنق يف  الذي خلف  ل�سلفا كري 

اجلمهورية  لرئي�س  نائب  من�سب  ويف  اجلنوب 

مروحية  حادث  يف  قرنق  مقتل  بعد  ال�سودانية 

يف متوز 2005، كما مت ان�ساء برملان منف�سل 

اجلنوب  مبقت�ساه  اأعفي  كري،  يراأ�سه  للجنوب 

من ال�رشيعة ال�ضالمية التي فر�ضت على �ضكانه، 

واتيحت له فرتة �ست �سنوات من احلكم الذاتي 

على  اجلنوبيون  فيه  ي�سوت  ال�ستفتاء  متهيداً 

البقاء �ضمن  والإختيار بني  حق تقرير امل�ضري 

ويف  اخلرطوم،  عن  االنف�سال  او  موحد  �سودان 

9 كانون الثاين 2011 �سّوت جنوب ال�سودان 

اال�ستقالل  مل�سلحة  املائة  يف   98،83 باأغلبية 

واالنف�سال عن ال�سمال.

جنوب  »دول��ة  ال�سودان  جنوب  اأ�سبح  وهكذا 

االمم  يف   193 الرقم  الدولة  وه��ي  ال�سودان« 

املتحدة، والرقم 45 يف افريقيا.

معطيات واأرقام

املوقع واحلدود:   • 
ت��ق��ع ال���دول���ة اجل���دي���دة يف اأق�����س��ى ج��ن��وب 

ال�سودان احلايل، وت�سم ع�رش واليات، عا�سمتها 

من  وكينيا  اإثيوبيا  ال�رشق  من  يحدها  »جوبا«، 

الكونغو  وجمهورية  واأوغ��ن��دا  ال�رشقي  اجلنوب 

الدميقراطية من اجلنوب، ومن الغرب جمهورية 

اأفريقيا الو�سطى، اما من ال�سمال فتحدها باقي 

واليات جمهورية ال�سودان القدمي بطول حواىل 

2000 كلم.
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• امل�ساحة:
تقدر م�ساحة الدولة اجلديدة باأكر من 600 

الف كيلومرت مربع )با�ستثناء مناطق جبال النوبة 

واآبيي والنيل االزرق املتنازع عليها(  وهذا ما 

لل�سودان  االجمالية  امل�ساحة  ربع  ح��واىل  ميثل 

قبل ا�ستقالل اجلنوب )2،5 مليون كلم2(. 

• الديانة: 
اأت��ب��اع  م��ن  ال�����س��ودان  ج��ن��وب  �سكان  يتكون 

الوثنيني  ومن  التقليدية  االأفريقية  الديانات 

امل�ضلمني.  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  وامل�����ض��ي��ح��ي��ني 

من   %20 اىل   15 نحو  امل�سيحيون  وي�سكل 

الكاثوليك  من  امل�سيحيني  ومعظم  ال�سكان. 

الطوائف  لبع�س  وج��ود  م��ع  واالأنغليكانيني، 

بحواىل  امل�سلمني  ن�سبة  وتقدر  اأي�ًسا.  االأخ��رى 

بقية  اأم��ا  اي�ساً،  ال�سكان  م��ن  اىل%20   %15

ال�سكان فهم من الوثنيني. 

• ال�سعب: 
ي�سم جنوب ال�سودان عدًدا من القبائل 

ال��دي��ن��ك��ا،  م��ث��ل  النيلية  االأف��ري��ق��ي��ة 

وال�سلك،  ل��وك  وال�سري  وال��ن��وي��ر، 

وباري، واالأ�سويل واجلور، والباريا 

وال��الت��وك��ا وامل����وريل، اإ���ض��اف��ة اإىل 

قبائل اأخرى مثل الزاندي والفرتيت.                                                                   

بني  مبا  ال�سودان  جنوب  �سكان  ع��دد  ر  يقدَّ

دقيق  تعداد  يوجد  وال  ن�سمة  ماليني   9 اىل   8

للجماعات العرقية، اإال اإنه من املعتقد اأن اأكرب 

النوير،  تليها  الدينكا  جماعة عرقية هي قبيلة 

وال�سلك. 

• اللغة الر�سمية: 
االنكليزية  اللغة  ان  اجلديدة  الدولة  اعلنت 

جنوب  يف  توجد  ولكن  الر�سمية،  لغتها  ه��ي 

من  بالعديد  تنطق  قبلية  جمموعات  ال�سودان 

يف  العربية  اللغة  اأم��ا  لهجة(.   400( اللغات 

جوبا«،  »عربية  با�سم  فتعرف  ال�سودان  جنوب 

اأحفاد  بني  ع�رش  التا�سع  القرن  يف  تكونت  وقد 

لغ�ة  من  منح�درة  وه�ي  ال�سودانيي�ن  اجلنود 

قبيل�ة ب�اري وت�ستخ�دم على نط�اق وا�س�ع. كم�ا 

ا�ستخدامها  يتم  اأفريقية  لغات  ث��الث  توج�د 

ب�سك�ل كبري وه�ي: »طوك جينق«، وينطق بها 

التي  نا�س«  و»ط��وك  ن�سمة  ماليني   5 اأكرمن 

و»ط��وك  �سخ�س،  مليون   2 ح��واىل  بها  ينطق 

�سخ�س.  مليون  ح��واىل  بها  ينطق  التي  �سلو« 

النوير يف والية  اإىل ذلك ت�ستعمل القبائل لغة 

والية  يف  �سلوك  ولغة  جونقلي  ووالي��ة  الوحدة 

اأعايل النيل، وال زالت »عربية جوبا« حتى اليوم 

القبائل،  هذه  بني  والتفاهم  التوا�سل  و�سيلة 

ال��رغ��م م��ن م��ن��اداة بع�س امل�����س��وؤول��ني  ع��ل��ى 

اجلنوبيني املت�سددين باإلغائها من التداول يف 

الدولة اجلديدة.

• املوارد:
ت��ع��ت��م��د ال����دول����ة اجل����دي����دة ع��ل��ى ال��ن��ف��ط 

ال���وط���ن���ي.                                                                                                   م���دخ���ول���ه���ا  م����ن   %98 ب��ن�����س��ب��ة 

فاإن  ال�ضمال  مع  �رشو�س  حرب  من  عقود  وبعد 

هائالً  اقت�سادًيا  تخلًفا  يعاين  ال�سودان  جنوب 

من  ال��راه��ن  ال�سوداين  االحتياطي  من  بالرغم 

ومن  برميل،  مليار   6،7 والبالغ  النفط 

ت�سخ  كانت  برميل  ال��ف   600

ي���وم���ًي���ا ق���ب���ل اإع������الن 

دول��ة  ا�ستقالل 

اجلنوب 

اجلنوب  من  الكمية  ارب��اع  ثالثة  اأكرمن  )ج��اء 

اجلنوب  يتمتع  كذلك  احل��دودي��ة(.  واملناطق 

اليورانيوم،  بينها  بروات معدنية متعددة من 

والف�سة.  والنحا�س  احل��دي��د،  وخ��ام  وال��ذه��ب، 

اعتماًدا  تعتمد  تزال  ما  اجلديدة  الدولة  ولكن 

ب�سكل  لها  يتوافر  اإذ  ال��زراع��ة  على  ا�سا�سًيا 

كبري املاء والروة احليوانية ال�سخمة من ابقار 

وما�سية، ف�سالً عن االمكانات الكبرية يف زراعة 

القطن وال�سمغ العربي واالخ�ساب ذات اجلودة 

العالية. ولكن الدولة اجلديدة حتتاج اإىل مزيد 

من الوقت واالدارة الر�سيدة لالنطالق يف تنمية 

من  تعترب  االآن  حتى  فهي  الوطني،  اقت�سادها 

اكر بالد العامل تخلًفا ومن ادناها يف م�ستويات 

الدخل الفردي. 

م�ستقبل الدولة الوليدة

االأم(  ال�����س��ودان  )عا�سمة  اخل��رط��وم  كانت 

م�رش  تلتها  اجلديدة  بالدولة  اع��رتف  من  اول 

ذلك  وبعد  العربية،  االإم��ارات  دولة  ثم 

املتحدة  ك��ال��والي��ات  ال��ك��ربى  ال���دول 

ورو�سيا  واملانيا  وفرن�سا  وبريطانيا 

وغريها.

ت�����س��ع��ى ال���دول���ة اجل���دي���دة اىل 

دول  م��ع  وا�سعة  ع��الق��ات  اإق��ام��ة 

�سيا�سة  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  ال���ع���امل 

التي  وااله���داف  امل�سالح 

ت�ساعدها يف بناء 

م�ستقل  ك���ي���ان 

ق����ادر ع��ل��ى احل��ي��اة 
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والتطور والتنمية، وذلك انطالقاً من امكاناتها 

فيها  امل�سوؤولني  وام��ام  الكثرية.  وم��وارده��ا 

م��روح��ة م��ن اخل���ي���ارات وال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة 

االنطالق  م��ن  متّكنها  والعاملية  واالقليمية 

ب�رشعة، اذا هم اح�سنوا ا�ستخدام هذه االمكانات 

و�سعبهم  العليا،  ال��وط��ن  م�سلحة  �سبيل  يف 

والت�رشد.  واحل���رب  الفقر  ط��وي��الً  عانى  ال��ذي 

الدولة اجلديدة حتديات تر�سيم  تواجه  كذلك 

احلدود وحل م�سكلة اقليم اآبيي الغني بالنفط 

ال�سمال.  م��ع  عليه  وامل��ت��ن��ازع  وامل���اء  وال��غ��از 

من  والغاز  النفط  �ضخ  م�ضكلة  اي�ضاً  وهناك 

اجلنوب اىل اخلارج، فالدول�ة اجلدي�دة ال متل�ك 

و�سبك�ة  مغلق�ة،  دولة  وه�ي  البح�ر  على  منفًذا 

البحر  باجتاه  �سماالً  جوبا  من  تتج�ه  االنابي�ب 

الدولة  وعرب  1600كلم  حواىل  بطول  االحمر 

االم يف ال�سمال، وهي بذلك حمكومة حتى االآن 

وتطرح  اجلغراف�ي-االقت�سادي.  الواق�ع  به�ذا 

اأرا�ضيها  عرب  انابيب  خط  ملد  م�رشوًعا  كينيا 

على  المو  مدينة  عند  لينتهي  جوبا  من  ميتد 

امل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي، وي��ك��ون ب��دي��الً ع��ن املمر 

هل  ولكن  ال�سمال،  باجتاه  القدمي  االإج��ب��اري 

يقبل ال�سمال بب�ساطة اأو بدون ثمن؟

عل�ى  املتوجب�ة  ال��دي�����ون  م�سك�لة  ان  كما 

على  منها  املتوجبة  واحل�سة  االم  ال�سودان 

بني  اخلالف  موا�ضيع  من  هي  اجلديدة  الدولة 

فكيف  اجلن�سية  م�سكلة  وه��ن��اك  ال��دول��ت��ني. 

�سيتم الف�سل بني ابن ال�سمال وابن اجلنوب، 

علًما اأن كرة من اهل اجلنوب تقيم يف ال�سمال 

والعك�س �سحيح اي�ساً.

اأبعد من ال�ستقالل

املتحدة  كالواليات  الكربى  ال��دول  بع�س  اإن 

ال�سهيوين  كالكيان  االقليمية  ال��دول  وبع�س 

التي رعت و�ساعدت حركة التمرد منذ انطالقها 

ذلك  تفعل  مل  الدولية  املحافل  يف  ودعمتها 

اأن خلق دولة جديدة وحليفة  جماًنا، فهي ترى 

ب��امل��وارد  الغني  اجل��غ��رايف  احل��ي��ز  ه��ذا  يف  لها 

م�ساحلها،  يالئم  وغ��از(  ونفط  )م��اء  اال�سا�سية 

ا اإذا كانت هذه الدولة قاعدة ع�سكرية.  خ�سو�سً

فهي تتمتع مبوقع ا�سرتاتيجي يف قلب افريقيا. 

القرن  من  مقربة  وعلى  النيل  نهر  منابع  قرب 

ال�ساحل  م��ن  بعيدة  لي�ست  وه��ي  االف��ري��ق��ي، 

حركة  ت�سهيل  ميكن  حيث  الغربي  االفريقي 

افريقيا  ���رشق  من  والغاز  النفط  انابيب  م��رور 

املحيط  باجتاه  االفريقية  القارة  عرب  واخلليج 

االطل�سي اىل امريكا.

تق�سيم  ان  املحللني  بع�س  ي���رى  ك��ذل��ك، 

�ضعيفة،  �ضغرية  كيانات  اىل  املنطقة  دول 

وخرائطها  فرتة  منذ  مر�سومة  ا�سرتاتيجية  هو 

اجلديدة  اال�ستعمارية  الدول  ادراج  يف  موجودة 

ال�رشق  االآن على م�ساحة  وما يحدث  القدمية.   –

لهذه  تطبيق  ه��و  افريقيا  و���س��م��ال  االو���س��ط 

ال�سيطرة  اإىل  ت�سعى  التي  الغربية  ال�سيا�سات 

من  االآخ��ري��ن  وم��ن��ع  املختلفة،  امل����وارد  على 

ال�رشاع  م��ن  ك��ربى  لعبة  يف  عليها  اال�ستحواذ 

من  م�رشحها  ميتد  اال���س��اب��ع،  وع�����ّس  املفتوح 

ال�سني اإىل فنزويلال.

هنا  الدول  من  غريه  او  ال�سودان  تق�سيم  وما 

امل�سالح  ح��دود  ر�سم  عن  �سورة  اال  هناك،  اأو 

اأو  والعاجزة  ال�سعيفة  الدول  ثروات  واقت�سام 

الفا�سلة يف العامل من قبل الدول الكربى القوية. 

م�ساكلها  ح��ل  اإىل  ال���دول  ه��ذه  ت�سعى  حيث 

االقت�سادية واالأمنية بالوجود العملي قرب هذه 

املوارد اأو يف البوؤر التي تهدد امن جمتمعاتها، 

م�سطلحاتها  وف��ق  االإره���اب  منابع  وتعتربها 

ال�سو�سيوبوليتيكية وتو�سيفاتها االمنية. ومن 

اليوم  ي��ج��ري  م��ا  فهم  ميكن  هنا 

االو���س��ط من  ال�����رشق  م�ساحة  ف��وق 

عن  واإحجام  الثورات  لبع�س  دعم 

خرائط  ور�سم  االآخ��ر  بع�سها  دعم 

دولها  وتق�سيم  للمنطقة  جديدة 

وذل��ك  �ضعيفة،  ك��ي��ان��ات  وخ��ل��ق 

االقليمية  امل�سالح  منظومة  وفق 

خدمة  يف  ت�سب  ال��ت��ي  وال��دول��ي��ة 

اق��ت�����س��ادات ال����دول ال��ك��ربى، يف 

ظل  يف  نف�سه  ت�سكيل  يعيد  ع��امل 

توازنات دولية جديدة. 

املراجع:

• جملة ال�سيا�سة الدولية - العدد 
مل��اذا   -  2011 اب��ري��ل   -184

تتفكك الدول؟

• جملة ال�سيا�سة الدولية - العدد  
185 - يوليو 2011 - ح�سابات 

الدول الوليدة.

• www.google.com
• www.wikipedia.org.
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ت�رشين الأول

درا�سات واأبحاث

اإقليم اآبيي
اآب������ي������ي م��ن��ط��ق��ة 

�سودانية وا�سعة، تقع 

يف و�سط احل��دود بني 

م�ساحتها  واجل��ن��وب،  ال�سمال 

، تقطن قبائل »امل�سريية« العربية 
2
10460 كلم

ال�سمايل منها وقبيلة »الدينكا  الق�سم  الرعوية يف 

نقوق« اجلنوبية ال�سوداء يف الق�سم اجلنوبي. 

واالع�ساب  باملاء  الطبيعي  بغناه  االقليم  ميتاز 

نفطي  احتياط  اكت�ضاف  مت  كما  وامل�ضتنقعات، 

وعلى  املا�ضي.  القرن  ثمانينيات  منذ  فيه  كبري 

ادارته  الرغم من توقيع عدد من االتفاقيات حول 

قبل  واجل��ن��وب  ال�سمال  بني  فيه  ال��روة  وت��وزي��ع 

تر�سيم  على  االت��ف��اق  ع��دم  ف��اإن  االخ��ري  ا�ستقالل 

جعله  املنطقة،  هذه  يف  الآن  حتى  للحدود  وا�ضح 

نزاع ونزف و�سدام بينهما منذ فرتة طويلة.  بوؤرة 

ا 
ً
وقد اراد قادة ال�سمال واجلنوب اأن يجعال منه ج�رش

لتجدد  معرًبا  ي�سبح  قد  ولكنه  واحلوار،  للتوا�سل 

خارجية  اياٍد  وجود  ب�سبب  بينهما  واحلرب  ال�رشاع 

كثرية يف اجلنوب وبخا�سة اإ�رشائيل.



اإعداد:

�إح�ضان مرت�ضى

باحث يف ال�ش�ؤون اال�رسائيلية
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رئي�شة  ليفني  ت�شيبي  اأك���دت 

ح�����زب »ك����دمي����ا« ال�����ش��ه��ي���ين 

امل��ع��ار���ض ب��اأن ا���رسائ��ي��ل حت�لت 

ب�شبب  العامل  يف  منب�ذة  دولة  اىل 

ووزي��ر  نتنياه�  حك�مة  �شيا�شة 

خ��ارج��ي��ت��ه ال��ع��ن�����رسي اف��ي��غ��دور 

ل���ي���رم���ان. ول��ف��ت��ت يف حم��ا���رسة 

اىل  اأب��ي��ب  ت��ل  جامعة  يف  القتها 

)ال��ل��ي��ك���د(  وح��زب��ه  نتنياه�  اأن 

ازاء  ا�رسائيل  و�شعا  ال��ل��ذان  هما 

العامل » يف و�شع ال حت�شد عليه«، 

وبالتايل دعت ليفني اىل تبّني 

ه�  البديل  الأن  الدولتني  حل 

اإىل  البحر  من  ال�احدة  الدولة 

النهر، اأي دولة كل م�اطنيها 

مبن فيهم العرب مع ما يعني 

ذل��ك م��ن خم��اط��ر دمي���غ��راف��ي��ة، 

»وع���ن���ده���ا ���ش��ت�����ش��ب��ح احل��رك��ة 

كتب  من  ج��زء  جم��رد  ال�شهي�نية 

التاريخ« على حد ق�لها.

ل��ق��د ب��ات��ت ا���رسائ��ي��ل ب��اع��راف 

قادتها اًذا دولة مماثلة، يف نظامها 

التمييز  ل��ن��ظ��ام  و���ش��ي��ا���ش��ات��ه��ا، 

ال��ع��ن�����رسي ال����ذي ك���ان ق��ائ��ًم��ا يف 

جن�ب اأفريقيا. ف�شجلها التاريخي 

التمييز  جرائم  اأن����اع  بكل  حافل 

الفل�شطيني  ال�شعب  واالبادة بحق 

و�شائر ال�شع�ب العربية،  وبخطط 

اال�شتيطان التي يرافق تنفيذها 

معار�شة  اأي  جت��رمي  م��ع  ب��ال��ق���ة 

الفل�شطينية  االر�����ض  ل��ت��ه���ي��د 

ه�  اأن����ه  ع��ل��ى  االأردن  واع��ت��ب��ار 

ا�رسائيل  اأن  ومعل�م  فل�شطني. 

ك���ان���ت ول�����دت ب���ق���رار اجل��م��ع��ي��ة 

الرقم 181  العامة للأمم املتحدة 

يف  ن�عها  م��ن  ف��ري��دة  �شابقة  يف 

ال�قت  يف  لكنها  ال��ع��امل،  ت��اري��خ 

العامل  ال���ح��ي��دة يف  ال��دول��ة  ذات���ه 

االأمم  ق��رارات  متتهن  التي  اأي�ًشا 

العدل  حمكمة  وق���رارات  املتحدة 

كع�شابات  وت��ت�����رسف  ال��دول��ي��ة، 

املافيا الدولية .

اال�رسائيليني  القادة  بان  ال�شك 

ي�������ش���ع���رون ب����احل����رج وال���ق���ل���ق 

اجلمعية  دورة  ازاء  ال�شديدين 

ال��ع��ام��ة ل����لأمم امل��ت��ح��دة امل��ق��رر 

احل��ايل  اأي���ل����ل  �شهر  يف  ع��ق��ده��ا 

الفل�شطينية  ال�شلطة  تعتزم  حيث 

بدولة  العامل  اع��راف  اىل  الدع�ة 

فل�شطني على حدود العام 1967. 

�شفري  غيلرمان،  دان  ح��ذر  وق��د 

املتحدة  االأمم  ال�شابق يف  ا�رسائيل 

االع����لن املرتقب  غ���داة  اأن���ه  م��ن 

العتيدة  الفل�شطينية  الدولة  عن 

ا�رسائيل  حت���ل  عملية  »���ش��ت��ب��داأ 

امل�ؤملة واملاأ�ش�ية اىل دولة على 

يعني  م��ا  اأف��ري��ق��ي��ا،  ج��ن���ب  هيئة 

منب�ذة  دول��ة  اىل  ا�رسائيل  حت���ل 

لعق�بات  ل��ل��خ�����ش���ع  وم��ع��ر���ش��ة 

دول��ي��ة، االأم���ر ال��ذي و�شفه وزي��ر 

الدفاع ايه�د باراك باأنه ت�ش�نامي 

وراأى  وم�شاحلها،  ا�رسائيل  يهدد 

�شحيفة  يف  �شافيط  اآري  الكاتب 

»هاآرت�ض« اأن ا�رسائيل انتقلت من 

بدون  �رسعية  متلك  ق�مية  حركة 

كيان اىل كيان من دون �رسعية.

التكن�ل�جي  التط�ر  ان  �شك  ال 

وال����ت����ف�����ق ال���ت���ق���ن���ي ال���ل���ذي���ن 

ام���ت���ل���ك���ت���ه���م���ا ا�����رسائ����ي����ل ع��ر 

�شكل  ق��د  ال��دول��ي��ة،  امل�شاعدات 

ناحية  ف��م��ن  ح���دي���ن،  ذا  ���ش��ي��ف��اً 

ال�شيف  ه��ذا  ا�رسائيل  ا�شتخدمت 

��رش�ئــيل �لـدولـة �ملنبـــوذة �لفاقدة �ل�رشعية
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م��ن اأج���ل ال��ت������ش��ع واال���ش��ط��ه��اد 

اىل جن�ن العظمة،  والقهر و�ش�الً 

ومن ناحية اخرى ادى هذا ال�شيف 

القيمية  ���ش���رت��ه��ا  ان��ه��ي��ار  اىل 

لنف�شها  ادعتها  التي  واالأخلقية 

ال��دول��ة  باعتبارها  ط���ي��ل  ل���ق��ت 

ال�رسق  يف  ال�حيدة  الدمي�قراطية 

ناق�ض  ال�شياق  ه��ذا  يف  االأو���ش��ط. 

م�ؤمتر هرت�شيليا العا�رس )2010( 

ا قدمه مركز روؤوت للأبحاث، 
ً
تقرير

�ش�ء  يف  ا���رسائ��ي��ل  اأن  ف��ي��ه  ج���اء 

���ش��ي��ا���ش��ات��ه��ا االأح����ادي����ة اجل��ان��ب 

ح��اد  �شيا�شي  ل��ه��ج���م  تتعر�ض 

ذروتها  بلغت  عاملية  والنتقادات 

يف ت��ق��ري��ر غ���ل��د���ش��ت���ن ب�����ش��اأن 

يف  امل�شك�ب«  الر�شا�ض  »عملية 

جرائم  من  رافقها  وما  غزة  قطاع 

وحتدث   .2009 العام  مف�ش�حة 

مبا�رسة  علقة  وج���د  عن  التقرير 

لبنان  غ���زة وح���رب  اأح�����داث  ب��ني 

يف  والراجع   2006 العام  الثانية 

وبح�شب  الدولية.  ا�رسائيل  مكانة 

ال��ت��ق��ري��ر ف�����اإن خ��ي��ب��ات االأم����ل 

اال�رسائيلية  والع�شكرية  ال�شيا�شية 

تعّر  امنا  االأخرية،  ال�شن�ات  خلل 

ال��ق��ادة  ع��ن��د  ال���روؤي���ة  ع��ن �شعف 

اال���رسائ��ي��ل��ي��ني م��ق��اب��ل ال��ت��ح��دي 

امل��ت�����ش��اع��د جل��ب��ه��ة امل��ق��اوم��ة 

االحتلل  تعار�ض  التي  واملمانعة 

اال�رسائيلي من اأ�شا�شه.

لبنان  ح��رب  اأن  التقرير  وراأى 

ال��ث��ان��ي��ة وع��م��ل��ي��ة ال��ر���ش��ا���ض 

ك�شفتا  غ��زة  قطاع  يف  امل�شك�ب 

ق�ة اجلهات العاملة لنزع ال�رسعية 

خلل  وانك�شف  كما  ا�رسائيل،  عن 

وج�����د فج�ة  امل��ا���ش��ي��ة  احل��ق��ب��ة 

لدى  ا���رسائ��ي��ل  مكانة  ب��ني  مهمة 

العاملية  ال�شيا�شية  ال��ق��ي��ادات 

هذه  متثلها  التي  ال�شع�ب  وبني 

راح  ال�شياق  ه��ذا  ويف  القيادات. 

واملفكرون  وال�شحفي�ن  الكتاب 

اأن  ع��ن  يتحدث��ن  اال�رسائيلي�ن 

ال�شاحة  يف  ال���رسائ�����ي��ل  ال��ت��ه��دي��د 

لناحية  الدبل�ما�شية   - ال�شيا�شية 

بات  قد  �رشعيتها  وا�سقاط  عزلها 

ي�شكل تهديًدا ا�شراتيجًيا خطرًيا. 

واملنهج الذي ينظم جبهة املقاومة 

هدفه  دبل�ما�شي   - �شيا�شي  ه� 

ال��ش�ل اىل انهيار �رسعية ا�رسائيل 

اىل  ي�ؤدي  مما  والداخل  اخلارج  يف 

�شق�طها على غرار ما حدث لدولة 

واالحتاد  العن�رسية  افريقيا  جن�ب 

نتيجة  انهارا  اللذين  ال�ش�فياتي، 

واج��ت��م��اع��ي��ة  �سيا�سية  ���س��غ��وط 

داخ��ل��ي��ة و���س��غ��وط اق��ت�����س��ادي��ة 

و�شيا�شية دولية وتراجع حلفائهما 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ني االأوروب����ي����ني عن 

تاأييدهما والتعاطف معهما.

دور  ع����ن  اآخ��������رون  وي���ت���ح���دث 

اجلاحمة  واعمالهم  امل�شت�طنني 

واخلارجة على كل قان�ن اأو معيار 

ا�رسائيل  �رسعية  تراجع  يف  اأخلقي، 

و�شمعتها  ���ش���رت��ه��ا  وت�����ش���ي��ه 

الدولية. هذا باال�شافة اىل حادثة 

املحتجني  وم�رسع  احلرية  ا�شط�ل 

ج���اوؤوا  ال��ذي��ن  الت�شعة  االت����راك 

ل��لع��را���ض على  اىل ق��ط��اع غ��زة 

�شجن  اىل  وحت���ي��ل��ه  حم��ا���رست��ه 

غ�انتنام� جديد، االأمر الذي �شكل 

�رسبة �شيا�شية ا�شراتيجية احلقت 

ا�رسائيل  مب�شالح  فادحة  ا����رساًرا 

يف  اال�رسائيلي�ن  وراأى  و�شمعتها. 

م�اجهة  جم��رد  اأنها  احلادثة  ه��ذه 

احلياة«  »���رسي��ان  معركة  اط��ار  يف 

املناه�شة  وامل�ؤمترات  واحلملت 

م�ؤمتر  اأب��رزه��ا  وم��ن  لل�شهي�نية 

ديربان.

روؤوت  ملعهد  درا�شة  وحتدثت 

االآنف الذكر حتت عن�ان: »انهيار 

ال���اق��ي  ال�شيا�شي  ال��ن��ار  ج���دار 

ال�رسائيل« عن اأنه امام هذه الهجمة 

واالأبعاد  ال��دالالت  ذات  املرجمة 

اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة، ب��ات��ت ا���رسائ��ي��ل 

تعاين من دونية فكرية مفاهيمية 

غري  املفاجاآت  بنتيجتها  تت�اىل 

باال�شافة  االأم��ل،  وخيبات  ال�شارة 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  االخ����ف����اق����ات  اىل 

على  املتتالية،  والدبل�ما�شية 

الرغم من تف�قها الكمي والكيفي 

الع�شكري  اأبرزها  جماالت  عدة  يف 

والتكن�ل�جي واالقت�شادي.

مركز  ع��ن  ���ش��ادر  تقرير  وراأى 

احلملة  اأن  اال�رسائيلي  مرياميت 

غزة  اإىل  تر�شل  ال��ت��ي  االأوروب���ي���ة 

اأ�شاطيل معادية ال�رسائيل وم�الية 

حقيقة  اب��راز  تريد  امن��ا  حلما�ض، 

ك�ن ا�رسائيل راف�شة لل�شلم ودولة 

احتلل، حيث يتم اال�شتدالل على 

باال�شتيطان املت�ا�شل، كما  ذلك 

املقاومة  منظمات  ت�ش�ير  يجري 

كمنظمات اجتماعية ان�شانية تن�شد 

ال��ع��دال��ة وح��ق���ق االن�����ش��ان وتقع 

�شحية االحتلل.

وم����ن اأج�����ل اخل������روج م���ن ه��ذه 

�شّناع  التقرير  دع��ا  ال��شعية، 

القرار يف ا�رسائيل اىل الرد بق�ش�ة 

ال�رسعية  نزع  اأن�شطة  على   وعنف 

عن الكيان الغا�شب، واىل اعتماد 

و�شيا�شية  دبل�ما�شية  اأدوات 

وزير  به  يق�م  ملا  مغايرة  جديدة 

ان��ه��اء  واىل  ل��ي��رم��ان،  اخل��ارج��ي��ة 

الفل�شطينيني  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة 

وحت�شني ظروف التعامل معهم. 

من  جملة  اىل  التقرير  دع��ا  كما 

امل�شتعجلة  واالج��راءات  اخلط�ات 

من اأبرزها:

- التن�شيق بني اأجهزة املخابرات 

وال���دم���ج ب���ني جم��م��ل ال��ه��ي��ئ��ات 

نزع  مراكز  وت�شخي�ض  املنا�شبة 

بني  املتمركزة  العامل  يف  ال�رسعية 

لندن وت�رنت� وباري�ض ومدريد.

ال�شبكات  وتن�شيط  تفعيل   -

الهيئات  من  املكّ�نة  اال�رسائيلية 

ال�شفراء  و�شبكة  الدبل�ما�شية 

غري  ومنظمات  ا  اأ�شخا�شً لت�شم 

حك�مية.

الدائرة  تن�شيط  على  العمل   -

وح�شد  اله�شتدروت  يف  الدولية 

واليه�دية  اال�رسائيلية  اجلاليات 

م��ث��ل االك���ادم���ي���ني وامل��ن��ظ��م��ات 

ورجال  احلك�مية  غري  واجلمعيات 

يف  اال�رسائيليني  والطلب  االأعمال 

اخلارج والت�ا�شل معهم.

امل��م��ث��ل��ني  ع������دد  زي���������ادة   -

اخل������ارج،  يف  ال��دب��ل���م��ا���ش��ي��ني 

واحداث ا�شلحات �شاملة يف وزارة 

اخلارجية.

ال��ق��ادة  م��ن  جمم�عة  ت��اأه��ي��ل   -

اال�سرتاتيجيني لالنخراط يف مواقع 

امل�اجهات االأ�شا�شية.

ر�أى �لكاتب �آري �ضافيط يف �ضحيفة 

»هاآرت�س« �أن ��رش�ئيل �نتقلت من 

حركة قومية متلك �رشعية بدون كيان 

�ىل كيان من دون �رشعية

��رش�ئــيل �لـدولـة �ملنبـــوذة �لفاقدة �ل�رشعية
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اأ�صباب الأزمة

»�صتاندردز  موؤ�ص�صـة  ت�صنيف  كان  هل   •
اأند بورز« الدولية ال�صبب الرئي�س لنهيار 

البور�صات الأمريكية والعاملية جمدًدا، وما 

هي قراءتكم لأ�صباب هذه الأزمة وتداعياتها؟  

الدولية  الت�صنيف  م�ؤ�ص�صــة  ت�صنيف  كان   -

ــــ�رز« مــتــ�قــًعــا مــنــذ نح�  ــانــدردز اأنـــد ب ــت »�ــص

ال�صهرين بـ4000 مليار دوالر )وهي االقتطاع 

ولكن  معينة(،  فرتة  خالل  التبادلية  بامليزانية 

ف�صل االتفاقية بني الرئي�س اأوباما والك�نغر�س 

الأ�صباب �صيا�صية، اأّدى اإىل خف�س الت�صنيف اإىل 

االقت�صادية،  القراءة  ويف  دوالر.  مليار   2100

كاٍف  غري  الت�صنيف  هذا  اأو  الرقم  هذا  يعترب 

لل�صن�ات  العامة  امليزانية  يف  العجز  ملعاجلة 

املتفاقمة  امل�صكالت  وملعاجلة  املقبلة،  الع�رش 

البطالة  م�صكلة  اإىل  اإ�صافة  �صن�ات،  عدة  منذ 

العاملة(، والعجز  الق�ة  )نح� 9،1 يف املئة من 

الفيدرالية  للحك�مة  العامة  للميزانية  املرتفع 

)10،5 يف املئة من الناجت املحلي(.  يف م�ازاة 

ذلك مل تتخذ احلك�مة خط�ات اإ�صافية لتحفيز 

النم� االقت�صادي، حيث تظهر امل�ؤ�رشات تخّ�ًفا 

كبرًيا جًدا من دخ�ل ال�اليات املتحدة يف رك�د 

اقت�صادي.

اإنتقال عدوى  االأوروبي  بدوره يخ�صى االحتاد 

اأخرى يف منطقة  املدي�نية العامة من دولة اإىل 

الي�رو، بينما تعجز دول هذا االإحتاد عن تاأ�صي�س 

�صندوق اإنقاذي، وال �صيما اأن خماطر املدي�نية 

التي  الــدول  مدي�نية  حجم  بكثري  تف�ق  حالًيا 

والربتغال  كالي�نان  بــاالأزمــة  ت 
ّ
ــر م اأن  �صبق 

واإ�صبانيا وايرلندا.

ـــي اإىل  يف هــذا االإطـــار ي�صعى االإحتـــاد االأوروب

م�ّحدة  كعملة  الي�رو  دمي�مة  على  املحافظة 

وعدم انهيارها، واإجناز خط�ات حتّد من خماطر 

تخّلف بع�س الدول عن �صداد م�صتحقات دي�نها. 

االإجــراءات  الدول بع�س  فه� يفر�س على هذه 

املت�صددة على �صعيد املالية العامة مثل �صبط 

لتعزيز  ال�رشائب  وزيــادة  الهدر  ووقف  االإنفاق 

م�اردها.

املالية  االأزمــة  »اإن  وزين:  الدكت�ر  واأ�ــصــاف 

لالأزمة  امتداد  هي  الي�م  اأمريكا  يف  احلا�صلة 

 ،2008 العام  نهاية  يف  ح�صلت  التي  املالية 

مل�صبباتها،  العالجية  احلل�ل  و�صع  يتم  مل  اإذ 

التي تخ�صى  العاملية،  االأ�ص�اق  اإن على �صعيد 

خ�صارة جزء كبري من اأهدافها الرئي�صة )الربحية 

الكبرية والطمع والت�جه نح� العمالقات الكبرية 

ــعــاد عــن دورهــــا االأخـــالقـــي واالإنــتــاجــي  ــت واالب

اأو على �صعيد معاجلة املخاطر  واالقت�صادي(، 

التي تهّدد القطاع امل�رشيف العاملي. فقد اتخذ 

الر�صملة  �صعيد  على  االأولية  اخلط�ات  بع�س 

بينما  والرقابة،  وال�صفافية  املخاطر  وتقييم 

غري  االإ�صالحية   االقت�صادية  اخلط�ات  بقيت 

كافية لتحفيز النم�. 

اأجواء عدم يقني وقلق

لقد ظهرت م�صكلة جديدة، يف منطقة الي�رو، 

االقت�صاد  انكم�س  حيث  الــيــابــان،  يف  وكــذلــك 

وخّف�صت م�ؤ�ص�صة »م�ديز« ت�صنيفها االئتماين، 

وبالتايل بقي الت�صنيف العاملى كما كان العام 

االقت�صادات  على  منــّ�ه  يف  م�صتنًدا   ،2008

النا�صئة يف ال�صني والهند والربازيل...   

ب�رز«  اأند  »�صتاندردز  قــرار  اأن  وزين  وراأى 

بخف�س الت�صنيف االئتماين لل�اليات املتحدة، 

قد اأدخل االقت�صاد العاملي يف اأج�اء من عدم 

اليقني والقلق بفعل اخل�صية من دخ�ل ال�اليات 

املتحدة يف رك�د اقت�صادي وانتقال عدوى اأزمة 

اأخــرى.  اإىل  دولــة  من  الي�رو  منطقة  يف  الدي�ن 

فهبطت الب�ر�صات العاملية ب�صكل كبري و�صجل 

االقت�صاد  وتباطاأ  قيا�صية  م�صت�يات  الذهب 

الــنــفــط، واجتــهــت  وانــخــفــ�ــس �صعر  الــعــاملــي 

على  القرار  تداعيات   اإىل  امل�صتثمرين  اأنظار 

االقت�صاد االأمريكي والعاملي يف ما خ�ّس ارتفاع 

ال�اليات املتحدة  والف�ائد يف  اال�صتدانة  كلفة 

وخف�س �صعر الدوالر يف االأ�ص�اق العاملية. 

تداعيات الأزمة

ما هي تداعيات هذه الأزمــة عى �صعيد   •
القت�صاد اللبناين؟

- ميكن ت�صنيف هذه التداعيات وفق االآتي:

 فماذا عن لبنــان؟

القت�صاد العاملي  يف اأجواء عدم اليقني والقلق

بعد الأزمة املالية العاملية »�صاب برامي« 

التي ح�صلت يف نهاية العام 2008، �صهدت 

الأ�صواق املالية الأمريكية والعاملية اأزمة 

مالية جديدة اأدت اإىل خ�صائر كبرية  وتقلبات 

حادة يف اأ�صعار الذهب والنفط... كما اأنها 

طرحت ت�صاوؤلت كبرية حول م�صتقبل القت�صاد 

العاملي وعملية النمو، ول �صيما اأن اخلطوات الإ�صالحية التي اأعقبت »�صاب برامي« 

ات�صمت بال�صطحية واله�صا�صة ومل تنجح يف اإر�صاء حلول فعلية. 

للوقوف على واقع ما يجري على �صعيد القت�صاد العاملي، اإلتقت جملة »اجلي�س« 

اخلبري القت�صادي الدكتور غازي عبد اهلل وزين )مدير مكتب درا�صات وا�صت�صارات 

اقت�صادية، وم�صت�صار جلنة املال واملوازنة النيابية(، الذي اأ�صاء على امل�صكلة 

ا.  وتداعياتها املحتملة عاملًيا وحمليًّ
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ت�رشين الأول

اإقت�صاد ومال
1- الــقــطــاع املـــايل واملــ�ــرشيف: الــتــاأثــريات 

للقطاع  ا�صتثمارات  وج�د  عدم  ب�صبب  طفيفة 

اأن  علماً  االأمــريكــيــة،  الفيدرالية  ـــات  االأذون يف 

ا�صتبعاد  ب�صبب  معدومة  اأو  حمــدودة  خماطرها 

اأما  تخّلف ال�اليات املتحدة عن �صداد دي�نها. 

اأداوؤها  ب�ر�صة بريوت فلم تتاأثر باالأزمة وبقي 

يف   1 من  اقــل  االأ�صعار  م�ؤ�رش  وتــراجــع  �صعيًفا 

املئة.

املتحدة:  ال�اليات  مع  التجاري  التبادل   -2

التاأثريات طفيفة اإذ ال تتجاوز ال�صادرات %1،5 

دوالر  ملي�ن   61 اأي  الــ�ــصــادرات  اإجــمــايل  مــن 

للعام 2010، وي�صل حجم التبادل التجاري اإىل 

دوالر  ملي�ن   1909 منه  دوالر  ملي�ن   1970

لل�اردات ) 11 يف املئة من اإجمايل اال�صترياد(.

يف  بـــالـــدوالر  االقـــرتا�ـــس  كلفة  ــاع  ــف ارت  -3

اخلارج: ي�ؤثر على النم� االقت�صادي الأنه ي�ؤدي 

الت�صليفات  على  الف�ائد  معدالت  ارتفاع  اإىل 

الت�صليفات  ــن  م املــئــة  يف   85( املــ�ــرشفــيــة 

العام،  الدين  خدمة  اأعباء  من  ويزيد  بالدوالر(، 

وقد   العامة.  املالية  على  �صلباً  ينعك�س  مما 

االأمريكي  الفيدرايل  االحتياطي  املجل�س  اأعلن 

منت�صف  حتى  ال�صفر  من  قريبة  الفائدة  اإبقاء 

املدى  يف  خ�صية  ال  انه  يعني  ما   ،2013 العام 

القريب من ح�ص�ل متغريات هامة على الف�ائد 

بالدوالر، ويع�د ذلك اإىل ثقة كبار امل�صتثمرين 

ب�صندات الدين االأمريكية )ال�صني - اليابان - 

ال�صع�دية( وحر�صهم على جتّنب تاأزمي ال��صع 

االقت�صادي االأمريكي.

4- خف�س قيمة الدوالر يف االأ�ص�اق العاملية: 

ي�ؤثر على االقت�صاد اللبناين ب�صبب ربط اللرية 

النقدية  ال�صلطات  يفقد  الذي  االأمــر  بالدوالر، 

وحتفيز  الت�صخم  مكافحة  على  القدرة  املحلية 

اإرتفاع  ي�صّبب  عاملياً  الدوالر  وانخفا�س  النم�. 

واملــ�اد  االأولية  واملــ�اد  ال�صلع  غالبية  اأ�صعار 

الغذائية املتداولة بالدوالر يف االأ�ص�اق العاملية 

)85 يف املئة من ال�صلع عاملًيا(، مما ي�ؤدي اإىل 

زيادة الت�صخم، ف�صالً عن اأنه يت�صّبب يف خ�صارة 

جزًءا  املالية  واالأ�ــصــ�ل  املحلية  اال�صتثمارات 

من قيمهتا، ويزيد  كلفة اال�صترياد من منطقة 

الي�رو.

وت�صري املعطيات اإىل اأن تقلبات �صعر الدوالر 

بفعل  طفيفة  �صتك�ن  املــنــظــ�ر  ـــدى  امل يف 

ه�صا�صة االأو�صاع االقت�صادية يف منطقة الي�رو، 

ودعم الدول الدائنة اأو ذات العالقات التجارية 

لكننا  لــلــدوالر.  املتحدة  الــ�اليــات  مع  الق�ية 

يف  بريقه  يفقد  بــداأ  االأمريكي  الــدوالر  اأن  نرى 

الفرتة االأخرية، اإذ تراجعت احتياطات امل�صارف 

من  العملة  بهذه  امل�دعة  العاملية  املركزية 

 ،2010 العام   %62 اإىل   2007 العام   %67

وتقّل�صت ح�صة ال�اليات املتحدة يف �صادرات 

ال�صلع عاملياً من 17 % العام 2000 اإىل %11 

العام 2010، وطالب عدد من الدول مبنظ�مة 

مالية عاملية جديدة، ال ي�ؤدي فيها الدوالر دوًرا 

حم�رًيا. 

�صلطات  على  يت�جب  �صبق  ما  اإىل  ا�صتناًدا 

النقد اللبنانية بحث فك ارتباط اللرية بالدوالر 

واعتماد �صلة من العمالت.

وعن تقلبات �صعر الذهب، قال وزين اإنها رهن 

املتحدة  ال�اليات  يف  االقت�صادية  بالتط�رات 

ومنطقة الي�رو.

القطاع القت�صادي يف لبنان

ماذا عن و�صع الأ�صواق املالية والقطاع   •
القت�صادي يف لبنان؟

العاملية على لبنان لي�صت  االأزمة  - تاأثريات 

الن�احي.  بع�س  يف  اإيجابية  انها  بــل  �صلبية 

ارتفاع قيمة  اإىل  ي�ؤدي  الذهب  اأ�صعار  فارتفاع 

اأكرث  اىل  املعدن  هذا  من  لبنان  خمزون م�رشف 

من 16 مليار دوالر )40% من الناجت املحلي(، 

اللبناين  باالقت�صاد  الثقة  تعزيز  يف  ي�صاهم  ما 

وا�صتقرار النقد ال�طني، ويف حت�صني الت�صنيف 

ينعك�س  ذلك  كل  اللبنانية،  للدولة  االئتماين 

الذي يحمل  القطاع امل�رشيف  اإيجاًبا يف ت�صنيف 

دوالر.  مليار   11.7 تــفــ�ق  �صيادية  ــا  ديــ�ًن

وكذلك ي�صاعد يف ارتفاع ف�ارق تق�مي الذهب 

يف ميزانية م�رشف لبنان اىل اأكرث من 10،5 مليار 

دوالر.

اأما خف�س اأ�صعار النفط عاملًيا اكرث من %10 

اإذ  اللبناين،  االقت�صاد  على  اإيجاًبا  فينعك�س 

املالية  يف  والعجز  النفطية  الفات�رة  يخّف�س 

امل�اطنيــن  اأعبــــاء  مـــن  ويخّفف  العامـــــة 

)البنزين، الكهرباء(، كما اأن تاأثرياته على ميزان 

املدف�عات وامليزان التجاري اإيجابية.

لكن لبنان لن ي�صتفيد من االأزمة العاملية على 

غرار ما حدث العام 2008، حني �صّجل معدالت 

املالية  والتدفقات  االقت�صاد  يف  قيا�صية  من� 

�صتبقى  االأحــــ�ال  كــل  ويف  املــ�ــرشيف،  والقطاع 

تبعات االأزمة العاملية �صعيفة واأقل ق�صاوة من 

تبعات االأزمة الداخلية.

التاأثريات العاملية

• هل توؤثر اخلالفات النا�صئة بني ال�صني 
منحى  على  الأمريكية  املتحدة  والوليات 

التطورات املالية والقت�صادية؟

- تعترب ال�اليات املتحدة االأمريكية اأن �صعر 

منخف�س  ال�صينية(  )العملة  »يــ�ان«  الـ  �رشف 

ويجب رفعه. ويف ال�قت نف�صه جند اأن ال�صني 

االقت�صاد  حتمي  الــتــي  الــ�حــيــدة  الــدولــة  هــي 

الأنها  الــدوالر،  وحتمي  االنهيار،  من  االأمريكي 

حتمل باحتياطاتها )بالعمالت االأجنبية( اأكرث من 

1700 مليار دوالر، منها 1000 مليار �صندات 

اخلزينة للحك�مة الفيدرالية االأمريكية.

• هل تتوقعون حدوث حرب عاملية ثالثة 
املتتالية،  العاملية  املالية  الأزمــات  اإثر 

كاحلرب العاملية الثانية التي ح�صلت غداة 

اأزمة الك�صاد الكبري العام 1929؟

الــعــامل يف املــزيــد من  - مــن املت�قع دخــ�ل 

االأزمات املالية واالقت�صادية، الأنه مل تتم معاجلة 

واخلط�ات  املالية،  لالأزمة  الرئي�صة  االأ�صباب 

�صبق  كما  كافية  وغــري  هام�صية  اتخذت  التي 

خمتلف   2011 العام  اقت�صاد  ولكن  وذكرنا. 

اأن  متاًما عن اقت�صاد 1914 و1929،  بحيث 

اإىل  حينها  يف  حتتاج  كانت  املتحدة  الــ�اليــات 

االقت�صادية  قطاعاتها  حتريك  اأجــل  من  حرب 

واإىل خف�س معدل البطالة لديها وحتفيز النم�، 

ولكن الق�صية الي�م خمتلفة فاأمريكا ال حتتاج 

الأنها  اقت�صادها،  حتريك  اأجــل  من  حــروب  اإىل 

متلك الق�ة على فر�س عق�د جتارية مع الدول 

التي متلك الف�ائ�س املالية الكبرية.
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جلنة تن�شيق ودعم ن�شاطات اأبناء

�شهداء اجلي�ش اللبناين توا�شل ن�شاطها 

يف ن���ادي ال��رت��ب��اء امل��رك��زي يف 

تن�شيق  جلنة  اأق��ام��ت  الفيا�شية 

�شهداء  اأب���ن���اء  ن�����ش��اط��ات  ودع���م 

اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين ح��ف��ل غ���داء 

الع�شكريني  ل��ع��ائ��ات  تكرميياً 

اجلي�ش  ق��ائ��د  ب��رع��اي��ة  ال�����ش��ه��داء 

 
ً
ال���ع���م���اد ج����ان ق���ه���وج���ي، مم��ث��ا

في�شل  اأبو  غ�ّشان  الركن  بالعميد 

وال�شوؤون  الرعاية  جهاز  رئي�ش 

االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ع�����ش��ك��ري��ني ويف 

ح�����ش��ور ال�����ش��ي��دة م���ارل���ني ج��ان 

وذوي  اللجنة  واأع�����ش��اء  قهوجي 

ال�شهداء.

ب���داي���ة ال��ن�����ش��ي��د ال��وط��ن��ي ثم 

الوقوف دقيقة �شمت على اأرواح 

ال�شيدة  بعدها  األقت  ال�شهداء، 

جوانا قهوجي مدلج رئي�شة اللجنة 

خالها  اأ���ش��ادت  ترحيبية  كلمة 

بالر�شالة الوطنية التي يقوم بها 

اجلي�ش الذي ر�شمت دماء �شهدائه 

درب الوطن اإىل اخلا�ش، وذّكرت 

التي  وال��ن�����ش��اط��ات  ب��امل�����ش��اري��ع 

حت��ّق��ق��ت م��ن ب��داي��ة ال��ع��م��ل منذ 

الوفاء  اأن  واأّك��دت  ال�شنة،  ح��واىل 

ل��ع��ائ��ات ال�����ش��ه��داء ه���و واج���ب 

الوفاء  من  وجزء  واإن�شاين،  وطني 

املوؤمتنة  الع�شكرية  للموؤ�ش�شة 

على �شامة لبنان وكرامة �شعبه. 

بتوجيه  مدلج  ال�شيدة  وختمت 

لفتة حمّبة و�شكر لكل من ي�شاهم 

ج��ان��ب  اإىل  دائ���ًم���ا  ال���وق���وف  يف 

عائات ال�شهداء، ووعدت بتحقيق  

يف  وامل�شاريع  االأم��اين  من  املزيد 

الب�شمة  »لتبقى  املقبلة  االأع��وام 

على وجوههم«.

وف���اج���اأ ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد 
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غداء تكرميي وعر�ض م�رسحي

والعماد قهوجي فاجاأ املدعوين بح�سوره

بو�شوله  احل�شور  قهوجي  ج��ان 

لفتة  يف  ال�شهداء  ذوو  به  فاأحاط 

واألقى كلمة  باملثل،  بادلها  حمبة 

مرجتلة موؤكًدا اأن عائات ال�شهداء 

واأن��ه��م يف  ال��رق��ب��ة«  »م��ن ع�شام 

الفكر والقلب وال�شمري دائًما.

»اإن  قهوجي:  العماد  واأ���ش��اف 

ال�شهيد يقّدم حياته ودمه لباده 

�شنقّدمه  اأو  ق��دم��ن��اه  م��ا  وك���ل 

هذه  اأم���ام  قليًا  يبقى  لعائلته 

نوفر  لن  ل��ذا  الكبرية.  الت�شحية 

عّما  للتعوي�ش  و�شيلة  اأو  جهًدا 

وعدي  كان  هذا  عائاتكم،  خ�رسته 

ل��ك��م م��ن��ذ ت��ول��ي��ت ه���ذا امل��رك��ز، 

فكانت لعائات ال�شهداء اأف�شلية 

ال���ت���ق���دمي���ات  ك����ل  يف  م��ط��ل��ق��ة 

لهذا  اأوفياء  و�شنبقى  والوظائف 

الوعد«.

ال  بالقول:  كلمته  القائد  وختم 

موت  بعد  تيّتم  اأن��ه  اأح��د  يعتربّن 

راعي عائات  والده، فاجلي�ش هو 

واأب��وه��م  ال�����ش��ه��داء  الع�شكريني 

وحا�شنهم و�شيبقى كذلك اأبًدا.

قهوجي  العماد  توّجه  ذلك  بعد 

ال��ق��اع��ة ح��ي��ث جت���ري وق��ائ��ع  اإىل 

 Kids لفرقة  امل�رسحي  العر�ش 

اأب��ن��اء  ي��ح�����رسه  ال����ذي   Power
وك��ان  حوله  فتحّلقوا  ال�شهداء، 

من  بع�ًشا  ا�شتغرق  اأب���وي  ل��ق��اء 

العماد  يحيي  اأن  قبل  ال��وق��ت، 

وتلتقط  الفنانني  اجلي�ش  قائد 

من ثم �شورة تذكارية. 

اأع�شاء  ق��ّدم  احلفل  ختام  ويف 

ال��ل��ج��ن��ة ه���داي���ا حل�����واىل 450 

كل  ح�شل  كما  �شهيد،  عائلة 

مدر�شية  حقيبة  على  ول��د 

الدرا�شي  للعام  ا�شتعداًدا 

اجلديد.
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�ملخيم �لثاين لأبناء �لع�سكريني �ل�سهد�ء �لذي �أقيم بدعوة من موؤ�س�سة �ملقدم  �ملغو�ر 

�لتي  �جلوية  رياق  قاعدة  رحاله يف  حّط  �ملا�سي،  �لعاقوري يف متوز  �سبحي  �ل�سهيد 

ة لل�سغار، بعد ��ست�سافة �لكبار منهم يف ني�سان �ملن�رصم.
ّ
عت �لأبو�ب هذه �ملر

ّ
�رص

جملة »�جلي�ش« و�كبت �أيام �ملخيم وعادت بهذ� �لتحقيق.

�أهالً و�سهالً

اأع��م��اره��م  راوح���ت  اأوالد   110

ال��دع��وة  ل��ّب��وا  �سنة   12 و   9 ب��ن 

رحاب  يف  ترفيهي  اأ�سبوع  لق�ساء 

وقاعدة  اجلوية  ال��ق��وات  مدر�سة 

ري����اق اجل���وي���ة، ال��ل��ت��ن ت��ك��ن��ان 

لعائالت ال�سهداء عموًما والأبنائها 

يف  ُترجمت  خا�سة  موّدة  ا  خ�سو�سً

الربنامج الذي اأعّدته لهذه الغاية.

قاعدة  اإىل  االأوالد  و�سل  عندما 

رياق اجلوية، كانت اأبنية القاعدة 

بهم  بة  املرحِّ بالالفتات  م��زدان��ة 

»اأه���اًل  اإح���داه���ا:  على  كتب  وق��د 

اجلي�ش  ���س��ه��داء  ب��اأب��ن��اء  و���س��ه��الً 

االأب���ط���ال يف ال���ق���وات اجل��وي��ة«.

اجلوية  القوات  مدر�سة  قائد  اأم��ا 

غول  دي  الطيار  ال��رك��ن  العقيد 

ه��ذه  ج��ه��ًدا  ي����اأُل  مل  ال���ذي  �سعد 

و�سائل  كل  لتوفري  اأي�ًسا،  ة 
ّ
امل��ر

م��اأك��ل  م��ن  للم�ساركن  ال���راح���ة 

وم�رشب ومنامة ورفاهية، فكان يف 

وقد  االأع��زاء،  ال�سيوف  ا�ستقبال 

رّحب بهم ومتّنى لهم اإقامة طّيبة.

اإكليل من الزهر على  بعد و�سع 

ن�سب ال�سهداء، توّزع االأوالد على 

كل  رافق  االأعمار،  بح�سب  فرق   8

طان من الذين خ�سعوا  فريق من�سِّ

املخيم  يف  متخ�س�سة  ل�����دورة 

اإىل بع�سهم  فوا 
ّ
ال�سابق، وقد تعر

اإىل  ي��ن�����رشف��وا  اأن  ق��ب��ل  ال��ب��ع�����ش 

اللعب لتم�سية ما تبّقى من اليوم 

االأول، ويختتموا يومهم بع�ساء يف 

نادي �ضباط القوات اجلوية.

يف �لقرعون

توجيهية  برامج  املخيم  تخللت 

ون�����س��اط��ات  وب��ي��ئ��ي��ة  وتثقيفية 

فوا 
ّ
تعر بقاعية  و�سياحة  ترفيهية 

املنطقة  معامل  بع�ش  على  خاللها 

القرعون  ب��ح��رية  ومنها  ال��ب��ارزة، 

التي كانت الرحلة اإليها ممتعة.

على  بنزهة  ق��ام��وا  امل�ساركون 

منت اأكرب القوارب ال�سياحية حيث 

البحرية  هذه  اأهمية  على  فوا 
ّ
تعر

عند  �سّيدت  التي  االإ�سطناعية 

اإن�ساء �سد الليطاين العام 1959، 

11كلم2.  م�ساحتها  تبلغ  والتي 

ي��زي��د عن  م��ا  ال�سد  م��ي��اه  وت���روي 

�سهل  اأرا�سي  من  هكتار   8000

ال��ب��ق��اع ال���زراع���ي���ة، وح����واىل 31 

اجلنوب  اأرا���س��ي  م��ن  هكتار  األ��ف 

ع��ل��ى �سفاف  وت��ك��ر  ال��زراع��ي��ة. 

املتخ�س�س�ة  امل��ط��اع��م  ال��ب��ح��رية 

باحلفاوة  ال���زوار  ت�ستقبل  ال��ت��ي 

اللبنانية. 

�ألفا-غرين وم�سلحة �لأبحاث 

�لزر�عية

الزراعية  األفا-غرين  �رشكة  يف 

جديدة  طريقة  اإىل  االأوالد  ف 
ّ
تعر

اآلًيا  وتن�سئتها  البذور  زراع��ة  يف 

ال��ي��د  ع��ل��ى  االإع���ت���م���اد  دون  م���ن 

الطريقة  وبهذه  الب�رشية،  العاملة 

يف  امل��زروع��ة  البذور  كمية  ت�سل 

اليوم الواحد اإىل 300000 بذرة.

زي���ارة  اإىل  اجل��م��ي��ع  ان��ت��ق��ل  ث��م 

خميم ال�سغار يف قاعدة رياق اجلوية

ترفيه وثقافة و�سياحة بقاعية
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الزراعية  العلمية  االأبحاث  م�سلحة 

اإىل  وا���س��ت��م��ع��وا  ع���م���ارة  ت���ل  يف 

واأثره  املناخي  التغرّي  حول  �رشوح 

وكيفية  ال���زراع���ي  ال��ق��ط��اع  يف 

على  ج����وا 
ّ
ع����ر ك��م��ا  م���واج���ه���ت���ه. 

خم��ت��ربات امل�����س��ل��ح��ة ال��زراع��ي��ة 

التي ُتعنى باإر�ساد املزارعن اإىل 

الزراعة ال�سحيحة. كيفية 

حديقة زحلة �لعامة

نزهة بعد الظهر كانت يف حديقة 

وهي  »املم�سية«،  اأو  العامة  زحلة 

ا�سرتتها  وق��د  زح��ل��ة،  يف  االأق���دم 

البلدية العام 1911 من الرهبانية 

ال�سويرية، وجعلتها حمطة ا�سرتاحة 

اأثناء  ويف  املنطقة.  الأه��ايل  وت��الٍق 

جتوالهم يف اأرجائها، اإلتقى االأوالد 

منحوتة  متاثيل  ع��رب  زح��ل��ة  ك��ب��ار 

على  عملوا  الذين  من  وهناك  هنا 

�سيا�سًيا  وازدهارها  املدينة  اإمناء 

تركت  وقد  وثقافًيا.  واقت�سادًيا 

ا طيًبا يف نفو�سهم، 
ً
هذه الزيارة اأثر

ف 
ّ
ا اأنها اأتاحت لهم التعر خ�سو�سً

االإح����ت����ف����االت  اإىل 

ال�����ت�����ي ت�����س��ه��ده��ا 

احل���دي���ق���ة، وغ��ريه��ا 

التي  الن�ساطات  من 

ت�����س��ه��ده��ا امل��دي��ن��ة 

وتتميز بها عن باقي 

املدن اللبنانية.

دير تعنايل ونادي �لرتباء

اللنب  �سناعة  م�����س��اه��دة  متعة 

تعنايل  دير  يف  وتذوقهما  واللبنة 

ومعمله، �سّكال خربة جديدة لالأوالد 

تع�ود  الذي  الدي�ر  زيارته�م  خالل 

وتبلغ  الي�سوعين،  لالآباء  ملكيته 

م�ساحته نحو 230 هكت�اًرا )ت�سمل 

الدير واملعمل واأرا�سي زراعية(.

خ��ت��ام اجل���ول���ة ع��ل��ى امل��ن��اط��ق 

البقاعية كان غداء يف نادي الرتباء 

املركزي - طليا، بدعوة من رئي�ش 

بال�سيوف  رّح���ب  ال���ذي  ال��ن��ادي 

بحرارة ودعاهم اإىل اعتبار اأنف�سهم 

من اأهل البيت.

ن�ساطات خمتلفة

اخلارجية،  الزيارات  اإىل  اإ�سافة 

ال�سهداء  الع�سكرين  اأوالد  ق��ام 

قاعدة  داخ��ل  خمتلفة  بن�ساطات 

يومًيا  مار�سوا  حيث  اجلوية  رياق 

ريا�سة ال�سباحة يف م�سبح النادي، 

�سارك  ليلية  ���س��ه��رات  واأق���ام���وا 

الذي  ب��دوي  ج��ورج   DJ اإحداها  يف 

قّدم باقة فنية منّوعة، رق�ش على 

وا  وح�رشّ وال�سغار،  الكبار  اأنغامها 

األعاًبا ترفيهية وتثقيفية لل�سهرة 

اخلتامية...

منازلهم،  اإىل  العودة  طريق  ويف 

حمل اأبناء ال�سهداء، اإىل الذكريات 

رحاب  يف  اأم�سوها  التي  اجلميلة 

مدر�سية  حقائب  اجلوية،  القوات 

يحتاجون  قد  ما  كل  على  حتتوي 

للف�سل  ق��رط��ا���س��ي��ة  م���ن  اإل���ي���ه 

من  هدية  هي  املقبل،  الدرا�سي 

ال�سهيد  املغوار  املقدم  موؤ�س�سة 

�سبحي العاقوري.

ت�سوير:

�جلندي �سانتال �حلد�د 

توجيه مدر�سة القوات اجلوية





نعت قيادة اجلي�ش العميد الطبيب املتقاعد مفيد 

�شفيق احلداد الذي تويف بتاريخ 2011/8/12.

ق�شاء  اجل��دي��دة،   ،1940/3/2 مواليد  م��ن   -

مرجعيون.

طبيب  �شابط  تلميذ  ب�شفة  اجلي�ش  يف  تطوع   -

بتاريخ 1966/11/1.

من  اع��ت��ب��اًرا  طبيب  اأول  م���ازم  ل��رت��ب��ة  رّق���ي   -

1968/7/16، وتدّرج يف الرتقية حتى رتبة عميد 

طبيب اعتباًرا من 1991/1/1.

- حائز: 

• و�شام الإ�شتحقاق اللبناين من الدرجة الثالثة.
• و�شام احلرب.

• و�شام الأرز الوطني من رتبة فار�ش.
• و�شام الإ�شتحقاق اللبناين من الدرجة الثانية.

•  و�شام فجر اجلنوب.

• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثاث مرات.
تني.

ّ
•  تهنئة العماد قائد اجلي�ش مر

•  تهنئة رئي�ش امل�شت�شفى الع�شكري املركزي. 
-  تابع عدة دورات درا�شية يف الداخل ويف اخلارج.

- متاأهل وله ثاثة اأولد.

نعت قيادة اجلي�ش العقيد رفيق ح�شني اجلباوي 

الذي تويف بتاريخ 2011/9/2.

ق�شاء  كفردب�ش،   ،1957 العام  مواليد  من   -

بعلبك.

بتاريخ  �شابط  تلميذ  ب�شفة  اجلي�ش  يف  تطوع   -

.1980/9/22

 ،1983/5/6 من  اعتباًرا  م��ازم  لرتبة  رق��ي   -

من  اإع��ت��ب��اًرا  عقيد  رتبة  حتى  الرتقية  يف  وت���دّرج 

.2005/1/1

- حائز:

• و�شام احلرب مرتني.
• و�شام الوحدة الوطنية.

• و�شام فجر اجلنوب.
• و�شام التقدير الع�شكري من الدرجة الف�شية.

• و�شام الأرز الوطني من رتبة فار�ش.
• و�شام ال�شتحقاق اللبناين من الدرجة الثالثة.
• و�شام ال�شتحقاق اللبناين من الدرجة الثانية.

• و�شام الأرز الوطني من رتبة �شابط.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش 8 مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 18 مرة.

• تهنئة اللواء رئي�ش الأركان.
• تهنئة قائد املنطقة.

- تابع عدة دورات درا�شية يف الداخل واخلارج.

- متاأهل وله اأربعة اأولد.

العميد الطبيب املتقاعد 

مفيد �شفيق احلداد

العقيد رفيق 

ح�شني اجلباوي
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ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش امل��ع��اون 

بتاريخ  ت��ويّف  ال��ذي  جريج  �شايد 

.2011/8/29

 ،1968/1/10 مواليد  من   -

حمافظة  طرابل�ش،  مدينة  القّبة، 

ال�شمال.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  ت���ّط���وع يف   -

.1991/10/1

- من عداد فوج املدفعية الول.

- حائز:

ال���ت���ق���دي���ر  و������ش�����ام   •
الع�شكري الربونزي.

ال���ش��ت��ح��ق��اق  و����ش���ام   •
ال���ل���ب���ن���اين م����ن ال���درج���ة 

الرابعة برونزي.

قائد  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
اجلي�ش 5 مرات.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�ش 20 مرة.

- متاأهل وله ولد واحد.

العريف  اجل��ي�����ش  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

ال��ذي  �شبح  ح�شني  ح�شن  الول 

تويف بتاريخ 2011/8/10.

 ،1983/9/17 مواليد  من   -

مدينة طرابل�ش، حمافظة ال�شمال.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  ت��ط��وع يف   -

.2006/11/14

- من عداد الفوج املجوقل.

- حائز:

• و�شام احلرب.
قائد  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •

اجلي�ش 4 مرات.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�ش.

- متاأهل وله ولدان.

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش امل��ع��اون 

الأول روجيه فار�ش بو رجيلي الذي 

تويف بتاريخ 2011/8/25.

 ،1967/2/15 مواليد  من   -

ال�شوف،  ق�شاء  القمر،  دي��ر  بلدة 

حمافظة جبل لبنان.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  ت��ط��وع يف   -

. 1988/12/8

- من عداد مو�شيقى اجلي�ش.

- حائز:

• و�شام احلرب.
• و�شام الوحدة الوطنية.

• و�شام فجر اجلنوب.

امل��وؤمت��رات  ميدالية   •
للعام 2002.

ال���ت���ق���دي���ر  و������ش�����ام   •
الع�شكري.

ال���ش��ت��ح��ق��اق  و����ش���ام   •
ال���ل���ب���ن���اين م����ن ال���درج���ة 

الرابعة برونزي.

قائد  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
اجلي�ش 7 مرات.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�ش 23 مرة.

الرك��ان  رئي�ش  نائب  تهنئة   •
للعمليات.

اجلي�ش  مو�شيقى  قائد  تهنئة   •
مرتني.

- متاأهل وله ولدان.
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املعاون الأول روجيه فار�س بو رجيلي

املعاون �شايد جريج

العريف الول ح�شن ح�شني �شبح



نعت قيادة اجلي�ش املجند 

و�شيم  خدماته  امل��م��ددة 

�شامي ابو زور الذي تويف 

بتاريخ 2011/8/4.

م�����وال�����ي�����د  م��������ن   -

 – تنورة   ،1989/7/1

ق�شاء را�شيا.

اع���ت���ب���اراً  م������ّددت خ���دم���ات���ه   -

من2010/11/2.

الثاين  امل�شاة  ل��واء  ع��داد  من   -

ع�رش - الكتيبة 121.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
- عازب.

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش 

العريف عازر خليل اليا�ش 

بتاريخ  يف  تو  الذي  احللو 

.2011/8/12

م�����وال�����ي�����د  م��������ن   -

بلدة   ،1973/11/10

ع���ني جم���دل���ني، ق�����ش��اء 

جزين، حمافظة اجلنوب.

اجل��ي�����ش  يف  ت���ط���وع   -

بتاريخ 1991/10/1.

- م���ن ع�����داد ارك������ان اجل��ي�����ش 

ال�����ش��وؤون  م��دي��ري��ة   - للتجهيز 

اجلغرافية.

حائز:

• و�شام التقدير الع�شكري.
من  اللبناين  ال�شتحقاق  و�شام   •

الدرجة الرابعة برونزي.

 5 اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •
مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 21 
مرة.

• تهنئة قائد الكتيبة 3 مرات.
- متاأهل بدون اولد.

نعت قيادة اجلي�ش العريف نعمة 

بتاريخ  ت��ويف  ال��ذي  عتال  عو�ش 

.2011/8/7

م�����وال�����ي�����د  م��������ن   -

بلدة   ،1972/5/13

ق�����ش��اء  اخل�������راب،  ذوق 

امل������ن، حم���اف���ظ���ة ج��ب��ل 

لبنان.

اجل��ي�����ش  يف  ت���ط���وع   -

بتاريخ 1992/4/1.

ل��������واء  ع�����������داد  م���ن   -

امل�����ش��اة ال���ث���اين ع�����رش - 

الكتيبة 124.

حائز:

• و�شام التقدير الع�شكري.
 6 اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •

مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 21 
مرة.

• تهنئة قائد املنطقة.
• تهنئة قائد اللواء �شت مرات.

• تهنئة قائد الفوج.

- متاأهل وله ولدان.
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العريف عازر خليل اليا�س احللو

العريف نعمة عو�س عتال

املجند املمددة خدماته 

و�شيم �شامي اأْبو زور
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جي�ش لبنان، جي�ش الوطن...

اأنت �سبب البقاء... كنه الوجود... 

معنى احلياة.

يا جي�سنا البا�سل...

اأعطيته  العزم...  اأعطاك  لبنان، 

العنفوان.

املجد  اأعطيته  ال��ق��وة...  اأعطاك 

vد. وال�سوؤ

اأع���ط���اك الإمي���������ان... اأع��ط��ي��ت��ه 

الت�سحية.

الأمل  اأعطيته  املحبة...  اأعطاك 

والرجاء.

اأعطاك الثقة... اأعطيته الوفاء.

الوطن ع��ن��دك... ف��وق كل  ه��وى 

هوى...

ودون��������ك ك�����ل ال�������س���ي���ا����س���ات 

التناق�سات،  وك��ل  واخل��اف��ات 

وكل العنعنات...

دون�����ك امل��ن��ا���س��ب وامل���رات���ب 

والكرا�سي.

والت�رصيحات  امل��ق��الت  دون���ك 

واملواقف.

وما  اأق���واك،  وم��ا  اأ�سعفها  فما 

اأ�سخفها  وما  اأعاك،  وما  اأجهلها 

وما اأرقاك،

وما اأق�رص عمرها... وما اأبقاك.

اأهدافك... ما اأ�رصفها.

و�سائلك... ما اأرقاها.

قتال  اأ����س���م���اه...  م��ا  ق��ت��ال��ك... 

الرجال... قتال ال�رصفاء.

الإره��اب... عينك على  يف قتالك 

الإن�سان...

وال�سيوخ  امل�سنني  على  عينك 

والن�ساء والأطفال.

غ�سب  الإره��اب...  باجتاه  ونارك 

رجال... وت�سميم �سجعان.

ت��ق��ات��ل امل���ج���رم���ني ت��اح��ق��ه��م 

وتطلب  عليهم  اخلناق  ت�سّيق 

منهم حقن دمائهم.

ترف�ش ال�سفقات ول ت�ساوم...

فدماء ال�سهداء...

ه��ي الأ�������رصف... لأن��ه��ا ج���زء من 

�رصفك.

لأن��ه��ا بع�ش من  الأوف����ى...  ه��ي 

وفائك.

من  بع�ش  لأنها  العطاء...  وهي 

ت�سحياتك.

لأن���ه���ا عمر  الأق����د�����ش...  وه���ي 

الوطن.

وال�سجاعة  ب��امل��روءة  عنه  ت��ذود 

والبطولة...

ت����ذود ع��ن��ه ب��ال��ع��رق وال�����س��ه��ر 

واجلراح وال�ست�سهاد...

ت����ذود ع��ن��ه، ع���ن احل���ري���ة، عن 

ال�سيادة، عن ال�ستقال.

ليناموا... ت�سهر 

وتقلق لريتاحوا...

والقر...  احلر  الأر�ش يف  تفرت�ش 

ليفرت�سوا الناعم والوثري.

ي���������داك ت����ق����ّط����ع ال���ع���و����س���ج 

باأيديهم   ليقطفوا  والأ���س��واك... 

زهرة احلرية.

م��و���س��ي��ق��اك ق���ذائ���ف وب�����ارود 

ور�����س����ا�����ش... اأّن��������ات ج��رح��ى 

واأ����������س���������وات ب�������ط�������ولت... 

واجلاز  الكا�سيك  ومو�سيقاهم 

الهدوء... و�سمفونيات 

امل��ي��ام��ني  اأب��ط��ال��ك  ي�ست�سهد 

الوطن. ليعي�ش 

ال�سهادة  وهج  يف  جميعنا  نعي�ش 

النازفة  اجل���راح  �سفاف  وع��ل��ى 

تورق  دفقها  من  والتي  ���رصف��اً، 

ويتجّذر  احل��ري��ة  وت��زه��ر  احل��ي��اة 

ال�ستقال.

وعلى  ال�سهادة  وه��ج  يف  نعي�ش 

مرفوعي  اأح���راراً  اجل��رح  �سفاف 

الهامات حتت ال�سم�ش...

اأن����ت ع��م��اد ال���وط���ن و���س��ي��اج��ه 

اإليه... والبوابة 

واأنت ميزان الوطنية ومعناها...

واأنت حمك الإخا�ش والوفاء...

ق���ات���ل���ت ال�����غ�����در... وق��ات��ل��ت 

املجرمني  وق��ات��ل��ت  اخل��ي��ان��ة... 

املارقني.

عن  دف���اع  نف�سك،  ع��ن  دف��اع��ك 

الوطن، دفاع عن ال�سعب...

فقاومته،  اح��ت��ّل،  ع���دواً  قاتلت 

املقاومة، وحتررت  اأزر  و�سددت 

الأر�ش.

وق���ات���ل���ت جم����رم����اً اأف�������س���د يف 

الأر�ش...

غ�سُب  عليه،  حلظة  كل  يف  ويقع 

والقّدي�سني  والأول��ي��اء  الأنبياء 

وقبلها غ�سب الّل.

فا�سد  والثاين  جائر،  عدو  الأول 

جمرٌم غادر.

من  تاأتيهما  ن��ار  الثنني  ودواء 

�سجاع  وجندي  ماهر،  مقاتل  زند 

���س��اب��ر، وم����غ����واٍر ب��ال��ب��ط��ولت 

يجاهر...

قتالك مواجهة ولي�ش غدراً.

�سجاعة ولي�ش ع�س�ساً وجبناً.

ل  وال�ستقرار،  ال�سام  اأج��ل  من 

اإرهاباً وعبثاً وتخريباً.

م���ن  اأج����ل احل���ري���ة ل م���ن اأج���ل 

التبعية.

م��ن اأج���ل ال�����س��ي��ادة ل م��ن اأج��ل 

العتداء والحتال.

يف  كما  اجلنوب  يف  واح��د،  العدو 

)لاأ�سف(... ال�سمال 

�سبيه  ج��ن��وب��اً...  لبنان  فتدمري 

ب��ت��دم��ري م��دن��ه وق����راه، وزرع��ه��ا 

بالإرهاب... �سمالً.

التحتية،  والبنى  اجل�سور  تدمري 

وع�سب  القت�ساد  بتدمري  �سبيه 

الوطن.

�سبيه  اجل��ن��وب،  يف  �سعبنا  قتل 

بقتل �سعبنا يف ال�سمال وبريوت 

واجلبل...

يد  على  وال�ضباط  اجلنود  قتل 

بقتلهم  مت��ام��اً  �سبيه  اإ���رصائ��ي��ل، 

على يد الإرهاب املجرم.

بالنتائج  والعدو  واح��د،  الثنان 

واحد، وامل�ستهدف واحد.

والراب�ش باملر�ساد لهوؤلء واحد 

اأي�ساً... هو اأنت يا جي�سنا.

ل��واك  ورف����ع  خ��ط��اك  الّل  ���س��دد 

و�سان قواك...

ال��ل��ب��ن��اين بكل  ال�����س��ع��ب  ن��ح��ن 

اأط���ي���اف���ه وف���ئ���ات���ه واأح����زاب����ه 

والر�سمية  املدنية  وموؤ�س�ساته 

والقت�سادية  والأهلية  واخلا�سة 

والج��ت��م��اع��ي��ة م���ع���ك... م��ع��ك... 

اأيدي  على  ن�سد  وحولك،  معك... 

ال��ق��ل��وب...  ب��ك  ج��ن��ودك، حتيط 

لي�ش  وم��ن  ال��ع��ي��ون...  حتر�سك 

اأبداً  فهو   - الّل  �سمح  ل   - معك 

لي�ش منا.



�سيفنا و القلــم

اجلي�ش حامينا

77

اجلي�ش - العدد رقم 316

وقفوا  �سيء  كل  اأوق��ف��وا   ...

لي�ش  فالزمن  اجلي�ش.  خلف 

زم�����ن ع���ق���اب وح���������س����اب... 

وال�����س��اع��ة ���س��اع��ة ال���وط���ن... 

ويكون  �سوؤال  يكون  وبعدها 

جواب... الوقت للوقوف حول 

وحول  وخلفه  ومعه  اجلي�ش... 

الأجهزة الأمنية ومعها.

اجلي�ش...  اجلي�ش،  اجلي�ش، 

ه��و امل��رج��ع ل���ل���وج���ود... هو 

الو�سيلة  هو  للوطن...  الرمز 

لبقاء الدولة.

قوتنا من قوته،

ون�رصنا من انت�ساره،

املجبول  ال��رتاب  وحدة  لتكن 

بدم ال�سهداء وحدًة يف اأهداف 

اللبنانيني.

لتكن وحدة نداء جراح اجلنود 

خطاٍب،  يف  وح��دة  وال�ضباط، 

يجمع ين اللبنانيني.

ل����ت����ك����ن وح���������دة اجل���ي�������ش 

مثاً  ومت��ا���س��ك��ه  الع�سكرية 

يحتذى حول الثواب، يف توحد 

ال�سيا�سيني.

��خ ث��واب��ت اجل��ي�����ش يف  ل��رت���سّ

ال�رصف والت�سحية والوفاء،

ثوابت اللبنانيني يف ال�سيادة 

واحلرية وال�ستقال.

اجلي�ش هو لبنان...

ولبنان هو اجلي�ش.

اجلي�ش هو ال�سعب...

وال�سعب كله اجلي�ش.

التحية اإىل اجلي�ش...

�شلمان ن�رص

يف ذكرى معارك نهر البارد

ال�شاعر حنا �شلفادور جحا - ب�شمزين الكورة

مهداة اإىل روح الرائد ال�ضهيد غالب قلوط

ح���������اج���������ي ك�������ف�������ان�������ا ح������ن������ظ������ل وك�����ي�����ن�����ا

ب����ي����ك����ف����ي ح�������������روب ب�����ق�����ه�����رن�����ا وح�������رم�������ان

م��������ات��������وا الأح���������ب���������ة ت�����ي�����ت�����م�����وا الأط��������ف��������ال

م����ه����م����ا ي������ق������ول������وا ������س�����ي�����ط�����روا الأن��������������زال

ن������ح������ن������ا م�����ن�����ع�����ب�����د ج�����ي�����������س�����ن�����ا ع�������ب�������ادي

رك�����������ن ال�����������س�����ه�����ام�����ة ع�������ال�������ف�������داء غ��������ادي

اجل���������ن���������دي ب��������اأر���������س��������ي رم������������ز اإمي������������اين

ل��������ب��������ن��������ان ج��������ن��������ة ع���������������الأر����������������ش ث��������اين

ب�������ع�������دو ط�����م�����ع�����ه�����م ����������س���������ارب ط�����ن�����اب�����وا

اأه�����������ل ال����ن����ج����ا�����س����ة اأج���������رم���������وا و������س�����اب�����وا

ال��������������������روح ن������ع������ج������ة واخل��������ط��������ي��������ة دي�������ب

ح������ب ال������وط������ن اإمي������������ان والإمي����������������ان ط��ي��ب

ب���ت�������رصق ال�������س���م�������ش ال�������س���ب���ح ب���ي���ط���ل ال���ن���ه���ار

غ����ال����ب م�����ا غ�������اب ال�����ي�����وم ل�������ول ال�����ده�����ر ج����ار

مل������ف������ارق������ني ال��������������دار ب�����ال�����������س�����اح�����ة ك����ت����ار

����س���ب���ح وم���������س����ا ول����ه����ي����ب دم�����ع�����ة اإن����ت����ظ����ار

ال���������ب���������در ع�������اك�������ت�������اف ال�������ن�������ج�������وم خ�����ي�����ام

����س���ي���ف���ك ي������ا غ�����ال�����ب ح����ط����م ق�����ي�����ود ال����ظ����ام

ن�����ح�����ن�����ا ع������ل������ى ه���������م و�������س������ق������ى وع����ي����ن����ا

�����س����ب����ع����ن����ا غ����������در م��������ن ������س�����م�����ت ع����ام����ي����ن����ا

وال���������������س�������و��������رصة ب�����ق�����ل�����وب�����ن�����ا وب������ال������ب������ال

ب��������اق��������ي اأم�������ل�������ن�������ا اجل������ي�������������ش ح����ام����ي����ن����ا

ح���������ام���������ي ع���������ري���������ن وجم��������������د اأج��������������������دادي

�������س������م������وخ وك����������رام����������ة وح������������ب ع����اط����ي����ن����ا

وال������ت�������������س������ح������ي������ة ي�������ن�������ب�������وع وج��������������داين

������ض�����ط�����وط ال��������وف��������ا اأن���������ه���������ار ي�������ض���ق���ي���ن���ا

دولب�����������������وا دار  ف������ي������ن������ا  وال������������ده������������ر 

وال����������غ����������در م������ا�������س������ي اجل�����ل�����ج�����ل�����ة ف���ي���ن���ا

وامل�����������������وت راح��������������ة وال�������ع�������ج�������ز ت����ع����ذي����ب

��������س�������ج�������رة خ��������ل��������ود ال����������������رب ي����ه����دي����ن����ا

وم���ن���ع���ي�������ش ع����ي����د ال����ف����خ����ر ب����ع����د الإن����ت���������س����ار

غ���������ال���������ب غ�������ل�������ب ت������ن������ظ������ي������م ب�����ال�����ي�����ن�����ا

م�����ن ال�����ع�����ني دم�����ع�����ي ال�����ي�����وم ب���ي���م���ل���ي ج�����رار

ب����ف����خ����ر و������س�����ه�����ام�����ة و���������س��������دق ط����اوي����ن����ا

ه ت���������س����ح����ي����ة واإق����������������دام
ّ
وامل��������ج��������د ��������������رص

وب�������������س������ح������ر زن����������������دك جم��������دن��������ا ب����ن����ي����ن����ا





�إبن بريوت

اإب��راه��ي��م  املهند�س  ول��د  ب���روت  مدينة  يف 

)كاملة  تركية  اأم  من   1908 العام  العال  عبد 

وهو  العال(،  عبد  )خليل  لبناين  واأب  اخلوجا( 

االإبن البكر لعائلة موؤلفة من �ستة اأوالد.   

على  و�سار  ع�سقها  التي  ب��روت  يف  ترعرع 

طرقاتها حامًلا مب�ستقبل ناجح. ومع بدء احلرب 

العاملية االأوىل العام 1914، انتقل عبد العال 

مع عائلته اإىل دم�سق، ومن ثم عادت العائلة اإىل 

بروت.

ت��ل��ق��ى ع��ل��وم��ه االب��ت��دائ��ي��ة يف م��در���س��ة 

الربوت�ستانت االأملانية يف باب اإدري�س، ثم 

يف املدر�سة البطريركية حيث نال ال�سهادة 

الثانوية العام 1925. 

يو�سف  القدي�س  بجامعة  التحق  ذل��ك  وبعد 

 .1928 العام  الهند�سة  يف  دبلوًما  فيها  ونال 

باملعهد  نف�سه  ال��ع��ام  التحق  اأن  لبث  م��ا  ث��م 

 – باري�س  يف   )SUPELEC( للكهرباء  العايل 

ويتابع  الكهرباء،  جمال  يف  ليتخ�س�س  فرن�سا 

ال��ع��ام ال��ت��ايل ال��درا���س��ة يف جم���ال امل��ج��اري 

تابع  حيث  غرينبول  اإىل  انتقل  بعدها  املائية، 

البحث والدرا�سة.

مهند�ًسا  وعينّ  لبنان  اإىل  عاد   1932 العام 

التي  والكهرباء  للماء  امل�سرتكة  املوؤ�س�سة  يف 

وقت  مي�ِس  ومل  الفرن�سي.  االنتداب  اأ�س�سها 
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اإعداد:

تريز من�صور

مهند�س الليطاين

الذي رحل حي بداأ تنفيذ م�رشوعه

�إبر�هيم عبد �لعال

رجل �مل�صاريع �لروؤيوية

�أدرك �ملطامع �لإ�رس�ئيلية مبياه لبنان فحمل هذه �لق�صية يف قلبه ووجد�نه.

مياهه  من  لبنان  لي�صتفيد  �ل�صخ�صي،  مبجهوده  وهند�صه  �لليطاين  نهر  م�رسوع  �صّمم 

�ملهدورة. وبح�ّصـه �لوطنـي وب�صريتـه �لنافـذة �صعـر )�أبـو �لليطانـي( �ملهنـد�س �إبر�هيـم 

�أبنـاوؤه  �إذ� كـان  �إل  �لأوطـان �ملتقدمـة،  �أن وطنـه لن يكـون يف م�صتـوى  �لعـال،  عبـد 

فـي م�صتـوى �أبنـاء تلـك �لأوطـان. وكـان من بيـن قلة من �لرجـال، �لذيـن خدمـو� لبنان 

�لعمر�نية  و�لتنمية  �لعلم  ميادين  يف  �لعربي  و�لعامل 

و�لقت�صادية و�لكهربائية.
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اإن�ساء واإدارة  جه حتى بداأ رحلة 
نّ
طويل على تخر

كل ما يتعلق مب�سالح املياه يف لبنان، كما توىلنّ 

ا حول االأنهر يف  اإعداد البحوث املائية، خ�سو�سً

الفرن�سي.  الواقعة حتت االنتداب  دول امل�رشق 

وعينّ  املوؤ�س�س�ة،  ه��ذه  من  ا�ستقال  ثم  وم��ن 

رئي�ًسا لق�سم االأبحاث املائية يف م�سلحة املياه 

يف وزارة االأ�سغال العامة العام 1936، والعام 

كما  ال��وزارة.  لهذه  عاًما  ا 
ً
مدير اأ�سبح   1944

ا عاًما 
ً
اأ�سندت اإليه مهمات اإ�سافية فكان مدير

يف   اإدارة  جمل�س  ورئي�س  االمتيازات،  ملراقبة 

م�سلحة مياه بروت، وموؤ�س�س�ات عامة اأخرى.

االأ���س��غ��ال  م��دي��ري��ة  مت  ق�سنّ  1955 ال��ع��ام 

تخت�س  واح��دة  عامتي:  مديرتي  اإىل  العامة 

والكهرباء.  باملياه  والثانية  واملباين،  بالطرق 

املديرية  م�سوؤولية  طلبه  على  بناء  توىل  وقد 

ومراقبة  والكهربائية  املائية  لل�سوؤون  العامة 

االم���ت���ي���ازات. ك��م��ا ان��ت��خ��ب رئ��ي�����ًس��ا مل��وؤمت��ر 

املهند�سي العرب ال�ساد�س يف القاهرة العام 

.1958

»�أبو �لليطاين«

حي نتحدث عن حياة املهند�س عبد العال ال 

الكبر  اإجن��ازه  على  ال�سوء  نلقي  اأن  اإال  ميكننا 

املعروف مب�رشوع الليطاين. واأول درا�سة اأعدنّها 

عبد العال عن الليطاين تنّ ن�رشها العام 1943 

يف الن�رشة العلمية ال�سادرة عن جامعة القدي�س 

تنّ  بعد  ما  يف  مبدئية،  درا�سة  وكانت  يو�سف، 

 )1948 )العام  تفا�سيلها  وو�سع  تطويرها 

غزيري  حممد  املهند�س  ال�سابق  الوزير  اآن��ذاك 

تلميذ عبد العال، وقد توىل م�ساعدته يف و�سع 

العديد من الر�سومات البيانية لهذه الدرا�سة. 

ميكن  �سخمة  مائية  ث��روة  الليطاين  ل  ي�سكنّ

الري  مياه  وتاأمي  الكهرباء  الإنتاج  ا�ستثمارها 

اإىل  العال  عبد  �سعى  ما  وه��ذا  ال�����رشب،  ومياه 

اإنطالًقا  النهر  بداأ درا�ساته حول  حتقيقه. وقد 

انحداره اخلفيف حيث تت�سكل م�ستنقعات  من 

من �أقو�ل �بر�هيم عبد �لعال

اإىل  • اإن ا�ستجرار املياه لل�رشب واال�ستعماالت املنزلية يوؤدي 
النهو�س مبناطق عديدة خمتلفة، على مثال جبل عامل وق�ساء 

را�سيا الوادي. 

االأرا�سي  ا�ست�سالح  اإىل  يوؤدي  الزراعي  الري  يف  التو�سع  ان   •
واإىل زيادة انتاجها وعائداتها. 

ن من تعميم  الكهرباء، ميكنّ ا�ستعمال م�ساقط املياه لتوليد   •
احل��رف  وتنمية  وال��ق��رى  االأري����اف  يف  املحركة  وال��ق��وى  ال��ن��ور 

ال�سغرة املهنية واملحلية.

• يف اال�ستغالل الكامل للرثوة التي متثلها املياه حتونّل �سامل 
لوجه لبنان.



 باملزروعات.
نّ
عند هطول االأمطار، مما ي�رش

 كان عبد العال اأول من حمل لواء تقومي جمرى 

الليطاين جزًءا بجزء، مما �ساعد يف جتفيف �سهل 

حتويل  تنّ  كما  الح��ًق��ا،  البقاع 

املجرى لي�سب يف نهر االأويل.

ق  تعمنّ فقد  �سابًقا،  ذكر  وكما 

ع��ب��د ال��ع��ال يف درا���س��ات��ه ح��ول 

ت�ساقط   �سملت  وال��ت��ي  امل��ي��اه 

امل��ي��اه، و�سرها  ب 
نّ
االأم��ط��ار وت�����رش

ع��ل��ى ���س��ط��ح االأر��������س، وع��م��ل��ي��ات 

اآلة  اخ��رتاع  على  عمل  كما  ر...  التبخنّ

ر���س��د امل��ي��اه ال��ت��ي اأ���س��ه��م��ت الح��ًق��ا 

يكتِف  مل  ال��درا���س��ات.  م��ن  العديد  تنفيذ  يف 

االأر�س،  على  الواقع  ودرا�سة  باال�ستك�سافات 

وك��ان  روؤي��وي��ة،  نظرة  مقدًما  ذل��ك  تخطى  ب��ل 

هاج�سه االبتعاد عن امل�ساريع املجتزاأة واعتماد 

م�ساريع متكاملة، م�سدًدا على �رشورة ا�ستفادة  

من  الطبيعية،  امل��وارد  من  مناطقه  بكل  لبنان 

الليطاين. مب�رشوع  و�سغفه  اهتمامه  ك��ان   هنا 

باإمكانه  الليطاين  م�رشوع  اأن  العال  عبد  اأك��د   

تاأمي ثلث حاجة لبنان من الطاقة الكهربائية، 

ذ بالكامل باعتباره وحدة متكاملة.  وكان  اإذا نفنّ

مراحل فقد  امل�رشوع على  ذ  نفنّ اإذا  دائًما:  يردد 

تطول مدة اإجنازه اإىل ما ال نهاية.  فعلى  الرغم 

ط��راأ  فقد   ،1956 ال��ع��ام  تنّ  اإط��الق��ه  اأن  م��ن 

الت�ساميم  على  تعديل  ال�ستينيات  اأوائ��ل  يف 

التي  ال�����س��دود  ومنها  للم�رشوع،  التف�سيلية 

�سيدت من ال�سخر بدل الباطون، واأحداث العام 

.1958

اه��ت��م امل��ه��ن��د���س ع��ب��د ال��ع��ال ب��امل�����س��اري��ع 

ال��ع��ام��ة ال��ت��ي حت��ق��ق ال��ت��ط��ور االق��ت�����س��ادي 

وراأى  ال��وط��ن��ي،  امل�ستوى  على  واالج��ت��م��اع��ي 

الطبيعية،  م����وارده  م��ن  لبنان  ا���س��ت��ف��ادة  اأن 

ظل  يف  الأب��ن��ائ��ه  املعي�سي  امل�ستوى  ن  حت�سنّ

81

اجلي�ش - العدد رقم 316

ت�رشين الأول

اأ�سماء لمعة

�لأو�صمة

حاز املهند�س عبد العال العديد 

لعطاءاته  ا  ً
تقدير االأو�سمة  من 

واإجنازاته ومنها: 

اللبناين  االإ�ستحقاق  و�سام   •

ب. املذهنّ

• و�سام االأرز من رتبة كومندور.

الفرن�سي  ال�رشف  جوقة  و�سام   •

من رتبة فار�س.

• و�سام املعارف اللبناين.

من در��صاته

فات  وموؤلنّ درا�سات  له 

درا�سته  ��ه��ا  اأه��منّ ع��دي��دة 

نهر  ع��ن  الهيدرولوجية 

 1948 ال��ع��ام  الليطاين 

ال���ت���ي ا���س��ت��غ��رق��ت 15 

بها  ق����ام  ع����اًم����ا، وق����د 

مببادرة �سخ�سية الإدراكه 

ال�سيا�سية  ال��ن��ه��ر  ه���ذا  اأه��م��ي��ة 

واالإ�سرتاتيجية.

الدورية  الن�رشة  و�سع  على  عمل 

الطران  عمل  لت�سهيل  املناخية 

عديدة  حمطات  وجتهيز  امل��دين، 

خمتلفة  اأماكن  يف  املياه  لر�سد 

اللبنانية.  امل��ي��اه  جم���اري  ع��ل��ى 

لالأرا�سي  جيولوجًيا  م�سًحا  ذ  ونفنّ

اللبنانية ما زال حتى اليوم املرجع 

االأ�سا�سي الذي يلجاأ اإليه 

امل�سممون.



االأطراف  يف  التنمية  وحتقق  ال�سكاين،  التزايد 

يطمح  ك��ان  ما  حتقق  ول��و  النائية.   واملناطق 

اأخ��ذت  ق��د  امل��ح��روم��ة،  املناطق  لكانت  اإل��ي��ه، 

ح��ق��ه��ا م���ن االإمن������اء وال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، 

اجلميل  م��وري�����س  ال�سيخ  ل��ه  �سهد  م��ا  وه���ذا 

 يف ح��ف��ل ت���اأب���ي ع��ب��د ال���ع���ال ع��ن��دم��ا ق���ال: 

 »ق�������ال ه�����������رودوت، م�������رش ه���ب���ة ال���ن���ي���ل،

 وق����ال ع��ب��د ال���ع���ال، ال��ل��ي��ط��اين ه��ب��ة ل��ب��ن��ان،

واأنا اأقول، الليطاين هبة عبد العال وعبد العال 

هبة لبنان... 

�لوجه �لآخر

املياه  جم��ال  يف  وخ��ربت��ه  كفاءته  جانب  اإىل 

والكهرباء، كان عبدالعال يعترب التعليم ر�سالة 

مهمة، فدرنّ�س الريا�سيات يف املقا�سد، وكذلك 

املدنية  وللخدمات  للزراعة  املائية  العلوم 

القدي�س  جامعة  يف  العايل  الهند�سة  معهد  يف 

يو�سف منذ العام 1945 وحتى وفاته.

وكان اإبراهيم عبد العال يتمتع بكفاءة اأدبية 

كالعربية  ب��ات��ق��ان  ل��غ��ات  ع��دة  ويجيد  عالية 

ويقال  واالأمل��ان��ي��ة،  واالإنكليزية  والفرن�سية 

»احلجاج«،  بعنوان  م�رشحية  �سبابه  يف  كتب  اأنه 

اإ�سافة اإىل موهبته يف الت�سوير وتظهر ال�سور.

املتحف  ي�سبه  م��ا  اإىل  م��ن��زل��ه  ح���ونّل  ول��ق��د 

وثانية  االأندل�سية،  للح�سارة  غرفة  احل�ساري: 

ف�سيف�ساء  ورابعة  اأرابي�سك،  وثالثة  للبابلية، 

اإ�سالمية،  و�ساد�سة  فار�سية،  وخام�سة  عربية 

احل�����س��ارة  ن�سيب  م��ن  ال�����س��ال��ون��ات  وك��ان��ت 

امل�رشية.           

تزوج عبد العال ال�سيدة حما�سن �سبنّاغ العام 

ن�رشين،  الهام،  بنات:  اأرب��ع  منها  ول��ه   ،1944

اإميان وب�سمات، وقد ورثن عن االأب حب الوطن 

وامل�سلحة العامة.

مناق�ًسا  اللبنانية،  اجلامعات  يف  وحا�رش  كتب 

الإن�ساء  العديدة  والت�ساميم  احللول  ومقدًما 

�سدود، وبناء حمطات توليد كهربائية، وتطوير 

عدد  وزي��ادة  تر�سيخ  بهدف  اللبنانية،  الزراعة 

اإىل امللوثات  املزارع يف لبنان من دون اللجوء 

)فيول( اأو تكبد التكاليف الباهظة.

تخطى  ق��د  ي��ك��ن  ومل   1959 ال��ع��ام  ت���ويف 

اإح��دى  يف  ح�سلت  وفاته  واخلم�سي.  ال��واح��دة 

م�ست�سفيات بروت ب�سورة غام�سة وبالتزامن 

مع البدء بتنفيذ م�رشوع نهر الليطاين. 

امل�ساريع  اأعظم  مهند�س  العال  عبد  اإبراهيم 

ذ البع�س من  املائية والكهربائية يف لبنان، نفنّ

اإىل  ال�سفة  مياه  و�سلت  وبف�سله  م�ساريعه، 

ال�سدود والعديد  اأرجاء لبنان، واأقيمت  خمتلف 

له  يتح  مل  القدر  لكن  املائية،  امل�ساريع  من 

روؤية حلمه االأكرب يتحقق.  

اإح��ي��اء  خ��الل  ال��ع��ام 1992،  ان��ه  اإىل  اإ���س��ارة 

باإ�سمه  جائزة  تخ�سي�س  تنّ  ذك���راه،  العائلة 

واأن�سئت جمعية »اأ�سدقاء اإبراهيم عبد العال«، 

نهجه  وا�ستمرارية  اأفكاره  ن�رش  اإىل  تهدف  التي 

الوطني. 

ت�رشين الأول

اأ�سماء لمعة
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قلعة �سمار جبيل يف التاريخ

املطّلة  جبيل،  �سمار  قلعة  ع��رف��ت 

ال��ب��رون  اإىل  و���س��والً  امل��دف��ون  على 

�سماالً ومعاد جنوباً والراب�سة على تلة 

ا�سراتيجية تعلو حواىل 500 مر عن 

�سطح البحر، ح�سارات عديدة متعاقبة: 

واليونانية  واالأ���س��وري��ة  الفينيقية 

مما  والعربية،  وال�سليبية  والرومانية 

اأثرًيا نادًرا. الفينيقيون  اأعطاها تنوًعا 

بنوها م�سيًفا ملل�وك جبي�ل، وبع�د هوؤالء تع�دد 

اأن  اإىل  املختلف�ة،  احلقبات  اأرجائها يف  �ساكن�و 

يوم  م��ارون،  يوحنا  االأول  البطري�رك  اختاره�ا 

انتخب ا�سقًفا على اأبر�سي�ة البرون وجبل لبنان 

)العام 676( مركًزا له، ثم غادرها حني اأ�سبح 

بطريرًكا العام 685، اإىل قرية كفرحي.

تتميز القلعة بطابعها الع�سكري ملا فيها من 

معامل قتالية ودفاعية، كما تتمّيز بتنّوع االأبنية 

يف  اآبار  فيها  ال�سا�سعة.  ومب�ساحتها  داخلها  يف 

)اأحدها  عميقة  ودهاليز  بئراً(،   360( ال�سخر 

واآخر  املدفون،  �ساطىء  عند  البحر  اىل  ي�سل 

اىل قلعة جبيل(، وفيها معا�رص ونواوي�س وغرف 

جنائزية وم�رصح روماين، ومتاثيل وحّمام ملوكي 

رومانية  وخم��ازن  وا�سطبالت  وج�سور  وخنادق 

وباحات  ال�سخر  يف  منقو�سة  واأج��ران  واأحوا�س 

داخلية... باخت�سار ت�سّكل القلعة منوذًجا ي�سهد 

للح�سارات املتعددة التي عرفتها بالدنا.

القلعة قبل احلرب وبعدها

 قبل احلرب اللبنانية، كانت قلعة �سمار جبيل 

الذين  الزائرين  وكان عدد  ال�سّياح  اأنظار  قبلة 

بعلبك و�سور  زائري  يق�سدونها ي�ساهي عدد 

لبنان.  يف  االأثرية  املدن  كربيات  من  وغريهما 

وبعد اندالع احلرب العام 1975، تراجعت 

ويف  املناطق  كل  يف  عام  ب�سكل  ال�سياحة 

وخ��الل  خ��ا���س.  ب�سكل  ال��ب��رون  منطقة 

املعارك، اأ�سيبت القلعة، التي كانت مركًزا 

االإ�سراتيجي،  ملوقعها  ا 
ً
ن��ظ��ر ع�سكرًيا 

اأ���رصار.  وق��وع  دون  من  لكن  القذائف  ببع�س 

لكن ال�رصر االأكرب تاأّتى من جراء هدم اأجزاء من 

ال  الأ�سباب  فيها  القاطنني  يد  على  جدرانها 

تزال جمهولة )واإىل االآن تبدو حجارة مرمية على 

االر�س يف اأرجائها(.

ت�رشين الأول

معامل من لبنان

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي
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�سمار جبيل توقظ قلعتها 

مهرجانات ال�سيف 

تواكب الرتميم 

وتدعمه

ال��ذي  العبث  العني  ب��اأم  ي��رى  ال��ب��رتون  يف  الأث��ري��ة  جبيل  �سمار  قلعة  ي��زور  م��ن 

ال��واق��ع  الأم���ر  ل��ق��وى  ع�سكرًيا  م��رك��ًزا  ك��ان��ت  ح��ني  اللبنانية  احل���رب  خ��ال  بها  حل��ق 

ال�سباب  املثقفني  م��ن  جمموعة  ت��داع��ت  اأن  اإىل  ط��وي��ل��ة،  ل�سنني  �سكنتها  ال��ت��ي 

املجيد. تاريخها  اإىل  لتعود  القلعة،  عن  امل�سني  الإه��م��ال  لرفع  البلدة  اأب��ن��اء   من 

العام كما يف  اأقيم هذا  الذي  ال�سيفي  القلعة خال املهرجان  جملة »اجلي�ش« ق�سدت 

بني  وجالت  املا�سية،  الأخ��رة  ال�سنوات 

جنباتها بالتزامن مع م�رشوع ترميمها.



بدء م�رشوع الرتميم

بداأ م�رصوع ترميم قلعة �سمار جبيل  يف املرحلة 

العامني 1963و1964 بطلب من  االأوىل بني 

اللواء  الراحل  الرئي�س  ومب�ساندة  القرية  اأهايل 

فوؤاد �سهاب، ولكّن االأعمال ما لبثت اأن توّقفت.

القلع�ة يف حالة فو�س�ى  بع�د احلرب، كان�ت   

واإهم�ال اإل�ى اأن عمل��ت جمم�وعة من امُلثّقفني 

ال�سباب من البلدة واجلوار على تاأ�سي�س جمعّية 

مهرجان�ات قلعة �سمار جبيل يف منت�سف الع�ام 

عملت  الدي�ك.  ع�س�ام  ال�سي�د  برئا�س�ة   2006

و�سع  االأول  ه��دف��ني،  حتقيق  على  اجلمعية 

ه�ذه  لرمي�م  الالزم�ة  العمرانّية  ال��درا���س��ات 

احلرك�ة  تن�سي�ط  والثاين  و�سيانته��ا،  القلع�ة 

ة والثقافّي�ة عب�ر تنظيم املهرجان��ات 
ّ
ال�سياحي�

ريعه�ا  يع�ود  الت�ي  واملع��ار�س  وال��ن�����دوات 

للم�ساع�دة يف عملّيت�ي الرمي�م وال�سيان�ة.

لغاية  الرميم  عملية  قطعتها  التي  املراحل 

اليوم، ميكن تلخي�سها باالآتي:

- اإزالة االأع�ساب ال�سارة من املوقع  وتنظيف 

القلعة من االأو�ساخ. 

- تنظيف حيطان القلعة من الكتابات. 

- حت�سني مدخل املوِقع وتو�سيعه.

- تو�سيع الطريق التي ت�سل املوقع بالطريق 

العام. 

االأ�سا�سات   وتدعيم   ال��ط��ارئ  التح�سني   -

)قيد االإجناز بالتن�سيق مع مديرية االآثار(.

االإجن��از  )قيد  وترميمها  اجل���دران  تدعيم   -

بالتن�سيق مع مديرية االآثار(.           

- ت��دع��ي��م ال��واج��ه��ات ع��رب ���س��ّد ال��ف��راغ��ات 

�ُسِحق  ال��ذي  القدمي   mortar ال���  وا�ستبدال 

طريق  عن  امل��واد،  َتَلف  اأو  القوة  تاأثري  حتت 

حقن خليط ُمكّون من اإ�سمنت اأبي�س وجري َرِطب 

.mortar hybridو

تثب��يت  عرب  الوقائي��ة  الت��دابري  زي��ادة   -

حواج��ز يف االأماك��ن امُلرتف��عة واخَلِط�رة، وو�سع 

اأرج���اء  يف  ال��زائ��ري��ن  تنّقل  لت�سهيل  ق�سبان 

القلعة.

- اإن�ساء حّمامات وم�رصوع �رصف �سّحي يف موقع 

مدرو�س خارج املوقع. 

ومدرو�سة  جميلة  بطريقة  القلعة  اإ�ساءة   -

ووفق معايري تتالءم مع اأهمّية املوقع. 

عرب  �سّيما  وال  القلعة  اإىل  ال�ُسّياح  ج��ذب   -

حتى  )اأو  ال�����س��ن��وّي��ة  ل��ل��م��ه��رج��ان��ات  ال��روي��ج 

ُتقام يف حميطها بالتعاون مع  التي  الف�سلّية( 

�رصكات راعية  ومع وزارة ال�سياحة.

لزيارتهم  ت�سهيالً  لل�ُسّياح  مم��ر  حتديد   -

)مع  ال�����رصورّي��ة  واالإ���س��ارات  الالفتات  وو���س��ع 

ون�سب  امل��وق��ع(،  ت�سويه  ع��دم  على  احلر�س 

اللوحات التي تقّدم �رصحاً تاريخًيا مِلُختلف زوايا 

املوقع وِبعّدة لغات )قيد االإجناز(.

اإن�ساء موقع اإلكروين خا�س بالقلعة )قيد   -

االإجناز(.

موجزة  معلومات  تت�سّمن  ُكتّيبات  طبع   -

الزائرين  بهدف جذب  وتوزيعها جماًنا  و�ُسوًرا 

وال�سّياح.

- اإقامة �سياج معدين حلماية املوقع.

مهرجانات القلعة دعٌم للرتميم

تزامًنا مع م�رصوع الرميم يف قلعة �سمار جبيل 

بداأ  �سيفًيا  مهرجاًنا  اجلمعية  اأطلقت  االأثرية، 

ينتظرها  �سنوية  حمطة  واأ�سبح   ،2008 العام 

النا�س.

م�سوًرا  ا  عر�سً العام  هذا  مهرجان  �سهد  وقد 

القلعة  تاريخ  �سمل  �رصح  مع  ترافق  القلعة  عن 

واملراحل التي مرت بها.

واأح��ي��ا امل��ه��رج��ان، ال��ذي ام��ت��ّد على 

مدى ثالثة اأيام، الفنانون: عبدو منذر، 

حممد  ال�سغري،  االأم��ري  ك��الرك،  �سامي 

ورفقا  املو�سيقية،  وفرقته  اإ�سكندر 

فار�س. وكان اخلتام مع الفنان الكبري 

وديع ال�سايف الذي �سغل ح�سوره قيمة 

م�سافة للقلعة ومهرجاناتها. 

ح��ف��ل امل��ه��رج��ان اخل��ت��ام��ي اأرادت����ه 

على  ال�سايف  لوديع  تكرمًيا  اجلمعية 

عطاءاته الفنية  ويف منا�سبة بلوغه �سن 

الت�سعني عاًما. وقد غّنى الفنان ال�سايف وجنله 

غنائها  يف  �سارك  االأغ��اين  من  جمموعة  ج��ورج  

اجلمهور الذي هتَف ورفَع االأيادي عالًيا يف حتية 

االإ�ستثنائي.  ال�سوت  ل�ساحب  وتقدير  حب 

ج��ورج  الفنان  م��ن  مفاجاأة  املهرجان  وتخلل 

ال�سايف الذي قّدم اأغنية خا�سة بعنوان »�سمار 

جبيل اأهِلك من ِجن�س الن�سور«.

ا لعطاءاته الفنية، قّدم رئي�س اجلمعية 
ً
وتقدير

ع�سام الديك وخمتار البلدة حنا نا�سيف لوديع 

له  ق��ّدم  كما  االأرز،  خ�سب  م��ن  لوحة  ال�سايف 

الفنان جوزف ع�ّساف منحوتة حجرية من اأعماله. 

واألقى ال�ساعر وال�سحايف حبيب يون�س ق�سيدة 

للمنا�سبة، َتلتها مواويل َعتابا وميجانا ب�سوت 

متل  »�سايف  بعنوان  يون�س  �سهيل  الدكتور 

زرقة بالدنا« مهداة اإىل فنان لبنان الكبري وديع 

ال�سايف.

 

ال�سور من اأر�سيف اجلمعية
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ت�رشين الأول

معامل من لبنان





بقلم: حممد �سلمان

• الأعمار ل تقا�س بعدد الأعوام، بقدر ما تقا�س بحجم الأعمال 
وجمتمع،  فرد،  كل  بها  يقوم  التي  والإجن��ازات  واخلدمات 

و�سعب باأكمله من اأجل الوطن، عمالً مببداأ الإخال�س والتزام 

الواجبات، واحل�سول على احلقوق.

ا 
ً
• عك�س ذلك، ي�ضكل هدًرا للأعمار، و�ضياًعا للوقت، ووقوًفا حائر

ا بحق الدولة والوطن وال�ضعب، 
ً
على ر�ضيف احلياة، و�ضلوًكا جائر

واقتياًدا اإىل املجهول.

• الغارقون يف الإهمال وال�سائعون يف الدروب، وال�سابحون 
يف ال�رساب وال�سارقون اأرغفة اجلياع، يعي�سون خارج الزمان، 

وي�ستهلكون اأعمار غريهم، وي�سقطون من كل ح�ساب.

واملتطفلون  ال��ع��م��ل،  ع��ن  واملتقاع�ضون  ال��ك�����ض��اىل،  اإن��ه��م   •
الأب��واب  على  واملتو�ضلون  امل��ب��ادئ،  والفاقدون  امل���اآدب،  على 

واملت�ضولون على الأعتاب، واإنهم اأي�ًضا: الل�ضان لكل وجه، والوجه 

لكل اإن�ضان.

معادلة: اإح��ذر من ال��ردد والت�رسع يف اإتخاذ املوقف   •

واإعالن الراأي، حول هذه امل�ساألة اأو تلك لأن الردد اإلغاء 

لالإرادة والفعل، ولأن الت�رسع اإلغاء للتب�رس يف ا�ستك�ساف 

اأ�سباب امل�سائل املثارة للنقا�س ومعطياتها.

املخلني  وحتا�ضب  وت�ضائل  تراقب  معنوية  قوة  العام،  ال��راأي   •
ال�ضوداء  الدعاية  و�ضانعي  العام،  النظام  واملخالفني  بالقانون 

للإحباط والفنت واإثارة ال�صغب، ولذا، ي�صف علماء النف�س والإجتماع 

والإعلم الراأي العام بالقوة احلاكمة غري املنظورة.

• يف اخليال: ملعب الأحالم.
ويف الواقعية: مطرح الأعمال.

ويف البداع: مطرح الأفكار.

ويف التنوع: اإثراء للعالقات.

املواقف  التباعد يف  على  التقارب  احلوار: يتغلب  ويف 

والآراء.

األي�س �ضحيًحا، اأن الوفاق هو من الثوابت الوطنية، واأن الت�ضاد 

هو من احلالت الطارئة والدخيلة على الن�ضيج الإجتماعي ل�ضعبنا 

اللبناين الواحد...
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����ص���در ل��ل�����ص��ح��ايف وال��ب��اح��ث 

ي ك���ت���اب ج��دي��د 
ّ
حم���م���ود ب�����ر

ب��ع��ن��وان »ال��ن��ان��وت��ك��ن��ول��وج��ي: 

كبرية«،  كبرية...خماطر  وعود 

وه���و ال��ك��ت��اب اخل��ام�����س يف 

عن  ال�صادرة  معارف،  �صل�صلة 

»موؤ�ص�صة الفكر العربي«.

هو  ب��ح��ًت��ا،  علمًيا  م��و���ص��وًع��ا  ي��ت��ن��اول  ع��ن��وان��ه،  ي��دل  كما  ال��ك��ت��اب، 

باأ�صلوبه  الكاتب  جنح  وقد  ال�صناعي.  بعد  ما  العلم  النانوتكنولوجي، 

الإن�صيابي ال�صل�س، و�رشوحاته املعّمقة، يف تب�صيط املو�صوع املطروح 

وتقدميه بعبارات �صهلة الفهم، بعيدة عن التعقيد، الأمر الذي مينح 

قارئه متعة مزدوجة اإذ يكت�صب معلومات علمية قّيمة م�صتمتًعا يف 

الوقت نف�صه باأ�صلوب اأدبي غني بالبالغة والو�صف وح�صن التعبري.

خم�صة  اإىل  بحثه  ي 
ّ
بر يق�صم  »النانو«  لتكنولوجيا  عر�صه  يف 

اأق�صام، ي�رشح خاللها مفهوم النانو متناوًل اإجنازاته الواعدة يف 

ميادين ال�صحة وعلم الف�صاء والزراعة وال�صناعات الإلكرتونية، 

عن  تنتج  اأن  ميكن  التي  واملخاطر  خماوفه  يعر�س  اإلخ..ثم 

�صوء ا�صتخدامه.

مفهوم النانوتكنولوجي

»نانو�س«  لفظة  من  م�شتقة  »ن��ان��و«  كلمة   

فعلم  وبالت�ايل  القزم،  ومعناه�ا:  الإغريقية، 

ال�شغي�رة  باملقا�ش�ات  يهتم  ب��داي��ة،  النانو، 

للم�واد. ومب�ا اأن امل��واد تتك�ّون من ذرات، فه��و 

ف 
ّ
وُيع�ر الذري�ة.  مكوناته�ا  مبقا�شات  يهت�م 

العل�م  باعتباره�ا  النانوتكنولوج�ي  الباح�ث 

احلدي�ث ما بعد ال�شن�اعي، الذي يتن�اول امل�ادة 

واجُلزيئة،  ال�����ّذّرة  اأي  ن�يا،  الدُّ مكّوناته�ا  ف�ي 

ويدجمه�ا  يف�شله�ا  املكّون�ات،  هذه  فيعال��ج 

بع�شه�ا  ب��ن  ويجمع  وير�شفه�ا،  ويخلطه�ا 

ى 
ّ
�شت� اأ�شك�ال  وف�ي  ي�شاء  كما  الآخ�ر  والبع�س 

غي�ر الأ�شك�ال ال�تي تك�ون عليه�ا ف�ي الأ�ش��ا�س، 

مم�ا ميك��ن اأن ينت�ج ع�نه يف اأحيان كثي�رة ظهور 

معروف�ة  غي��ر  غريب�ة  وم���واد  جدي�دة  تراكي�ب 

م�ن قبل.

ثورة علمية

تكنولوجيا النانو، كما نراها اليوم اأ�شبه باأفالم 

حتقيق  يوًما  �شتتيح  لكنها  العلمي،  اخليال 

جناحات مذهلة خلدمة الب�رشية. فعلى امل�شتوى 

لأكرب  العالج  بتاأمن  النانو  يعدنا  مثالً  الطبي 

من  وذلك  ال�رشطان،  مر�س  وهي  طبية  مع�شلة 

التي  النانوية  الذهب  ُجزيئات  ا�شتخدام  خالل 

وملعاجلة  ال�شوء.  اختزان  خا�شية  لها  اأن  تبّن 

ال�رشطان يجري �شّخ ُجزيئات نانوية من الذهب 

اخلبيث، فتدخل  باملر�س  امل�شاب  الن�شيج  يف 

وتلت�شق  املري�شة  اخلاليا  اإىل  اجلزيئات  هذه 

بعد  ال�شليمة.  اخلاليا  من  تقرتب  ل  بينما  بها، 

فتمت�س  نحوها،  لي��زري  �شوء  بث  يجري  ذلك 

الأخ��رة  املرحلة  يف  ويتم  به.  وحتتفظ  ال�شوء 

ال�شوء  ذلك  حتويل  على  تعمل  تقنية  اعتماد 

اإىل حرارة حترتق بفعلها اخللية  الذي امت�ّشته 

ويجري  ت����دم����ره����ا، ال�رشطانية 

من دون اأّي م�ّس باخللية ال�شليمة، 

ويتحقق ال�شفاء من دون اأ�رشار جانبية.

على  املخربية  ال��ت��ج��ارب  حققت  وق��د 

الفئران يف هذا املجال جناحاً تاماً، حيث ُيتوقع 

والطمئنان  التاأّكد  من  للمزيد  الأبحاث  متابعة 

العالجية  الو�شيلة  هذه  بتطبيق  املبا�رشة  قبل 

على الب�رش.

ويف عامل الزراعة، يعد النانو بثورة كربى على 

خ�شوبة  وزي��ادة  الأرا���ش��ي،  اإ�شت�شالح  �شعيد 

وباأقل  املحا�شيل  اإنتاج  من  ي�شاعف  ما  الرتبة 

موا�شم  ثالثة  اإيجاد  كمثل  ممكنة،  زمنية  م��دة 

بات  كما  ال���واح���دة.  ال�شنة  يف  القمح  لإن��ت��اج 

معاجلة  املعجزة  العلم  هذا  خالل  من  بالإمكان 

مياه ال�رشب وتنقيتها بعيد تفجرها يف ينابيعها، 

وان�شيابها يف جماريها مهما خالطها من قذارات 

بلد  غر  يف  يح�شل  كما  نووية  وتلوثات  ب�رشية 

�شار  اأي�شاً،  النانو  تقنية  خالل  ومن  العامل.  يف 

الواحدة  ف�شائية،  �شفن  �شنع  العلماء  باإمكان 

منها بحجم الذرة، تنطلق بفعل طاقة م�شتمدة 

النانوتكنولوجي يف كتاب �صدر حديًثا ملحمود بري

ت�رشين الأول

كتاب

اإعداد:

رميا �صليم �صومط
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ت�رشين الأول

جي�ش العلم والثقافة
من حميطها يف الف�شاء، ومتكيفة مع اأي درجات 

حرارة، اأو درجات برودة ت�شادفها، داخل النظام 

ال�شم�شي وخارجه، و�رشعتها تفوق �رشعة ال�شوء 

من  م��ا  ك��ل  م���زودة  وه��ي  م�شاعفة،  باأ�شعاف 

الكواكب  اكت�شاف  على  الب�رش  ي�شاعد  اأن  �شاأنه 

واملجرات على اختالف قربها وبعدها، وما فيها 

 
ّ
ومعلوماتي �شورّي  بث  واإر���ش��ال  حولها،  وم��ا 

متوا�شل يتعلق بها.

خماوف وخماطر

ككل جديد يف جمالت التقدم العلمي، يحمل 

يف  فاجلموح  ك��ث��رة،  وخم��اط��ر  خم���اوف  النانو 

ال�شتخدام ال�شيئ لهذه التقنيه قد يكبد الب�رشية 

عواقب مدمرة، لذلك يجد هذا العلم ردود اأفعال 

ا اأن  راف�شة وم�شتنكرة واأحياناً �شاخرة، خ�شو�شً

يذهب  مل  حديًثا  علًما  تزال  ل  النانوتكنولوجي 

اأقا�شي جتربته واكت�شافاته، وبالتايل فاإن  اإىل 

الختبار وحده �شيثبت مكانة هذا العلم وجدواه، 

منه  وال�شتفادة  وتطويره  خو�شه  فى  وي�شهم 

اإىل اأق�شى احلدود.

النانو والكهرباء.. واجلدة!

ي كتابه بت�شبيه ق�شة النانوتكنولوجي 
ّ
يختم بر

باأ�شلوبه  ويرويها  وال��ك��ه��رب��اء،  ج��ّدت��ه  بق�شة 

ال�شاحر، اخلفيف الظل، الذي اعتدنا عليه نحن 

كان  حيث  »اجلي�س«،  جملة  يف  القلم«  »رف��اق 

وخال�شة  حتريرها.  مدير  ي��وًم��ا  ب��ري  الأ���ش��ت��اذ 

اأن  البعيد،  املا�شي  يف  ح�شلت  التي  الق�شة 

التيار  و�شول  نباأ  �شمعت  عندما  الكاتب  ج��ّدة 

النائية،  قريتها  اىل  الأوىل  للمرة  الكهربائي 

وال�شعوذة  التجديف  م��ن  ���رشًب��ا  ذل��ك  اع��ت��ربت 

اأن غرت  لبثت  ما  لكنها  اهلل،  ت�شتغفر  وراح��ت 

راأيها يف ما بعد اإذ �شعرت بالنعيم الذي نقلها 

�شقف  يف  املعّلق  ال�شغر  ال�شوء  ذل��ك  اإل��ي��ه 

الغرفة!

»�شوف  الكاتب،  يوؤكد  بعيد،  غر  غد  ذات 

نت�رشف جميًعا كما ت�رشفت جدتي، و�شندخل يف 

موكب هذه التقنية اجلديدة، من حيث ندري اأو 

ل ندري!«.

حاز النقيب عبا�س كامل زهري 

اإجازة يف العلوم الفيزيائية من 

كلية العلوم يف اجلامعة اللبنانية.

حاز املالزم الأول �شامي نعيم 

اأنطون من لواء امل�شاة ال�شابع - 

الكتيبة 73، بكالوريو�س يف اإدارة 

الأعمال - اخت�شا�س حما�شبة 

وتدقيق، يف اجلامعة اللبنانية 

الكندية.

نال املوؤهل بهاء �شامي هاين من 

تعليمية  اإجازة  الع�شكرية  الطبابة 

الآداب  ك��ل��ي��ة  م���ن  ال���ت���اري���خ  يف 

اجلامعة  يف  الإن�����ش��ان��ي��ة  وال��ع��ل��وم 

اللبنانية.

اإجازة يف العلوم 

الفيزيائية

للنقيب عبا�س 

كامل زهري

بكالوريو�س يف اإدارة 

الأعمال للمالزم الأول 

�صامي اأنطون

اإجازة تعليمية يف 

التاريخ للموؤهل 

بهاء هاين
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اأحّبه ل�صدقه ونزاهته. وقد  يل �صديق قدمي 

ُعّي منذ ما يقرب ال�صنة رئي�ًصا لإحدى الدوائر 

احلكومية؛ فجئت لل�صالم عليه يف مكتبه من غري 

ميعاد.

على  جال�ًصا  فوجدته  ودخ��ل��ت؛  بابه  طرقت 

تكّد�صت  فخمة  عري�صة  طاولة  خلف  كر�صّيه 

فوقها امللّفات عن اليمي وعن الي�صار. وعندما 

راآين هّب واقًفا، واندفع نحوي م�صافًحا معانًقا. 

لكنني ما فتحت فمي بال�صوؤال عن حاله حتى رّن 

واأجاب.  ال�صّماعة  اإىل جانبه؛ فرفع  جر�س هاتف 

وقبل اأن ينهي حديثه، رّن جر�س الهاتف الثاين؛ 

فرفع ال�صّماعة قليالً. واأكمل احلديث على اخلّط 

الأّول. ثم اأنهاه، ورفع ال�صّماعة الثانية اإىل اأذنه 

اإىل حمّدثه للحظة، رفع  ا�صتمع  واأجاب. وبعدما 

 
ّ
�صوته غا�صًبا: »يا اأخي، كّلموا املوّظف املعني

بهذا ال�صاأن قبل اأن تراجعوين«. وما كاد يلقي 

ال�صّماعة حتى رّن جر�س الهاتف الأّول من جديد؛ 

ا، فيما النفخات 
ً
فاأجاب: »نعم«. واأ�صغى متوّتر

م�صموع.  �صوت  لها  اأ�صبح  �صدره  من  اخلارجة 

»اأ�صكرك.  م�صطنع:  بهدوء  يقول  �صمعته  ثم 

اإىل  اإرفعه  اأن��ت.  منك  التقرير  اأري��د  ل  لكنني 

م�صاعدي ليدر�صه، وهو يطلعني على خال�صته«. 

اأرج��وك«.  توؤاخذين  »ل  وقال:  نحوي  التفت  ثم 

اأحد  ودخل  الباب،  ُطرق  حتى  جملته  اأنهى  وما 

املوّظفي حامالً كد�صة اأخرى من امللّفات؛ فاأمر 

ولياأِتني  هنا.  »�صعها  بيده:  م�صرًيا  �صديقي 

اأّي��ة  يل  حت��ّول  ول  القهوة.  من  بفنجاَني  اأح��د 

مكاملة بعد الآن«.

�صاأل  ه���اّم؟  لأم���ر  ي��ري��دك  اأح���د  ك��ان  واإذا   -

املوّظف.

ا�صتقالته...  قّدم  م��وج��وداً...  لي�س  له:  قل   -

اأ�صتقبل  دع��وين  لكن  �صيء.  اأّي  له  قل  م��ات. 

�صديقي مثل النا�س.

- حا�رض.

هكذا قال املوّظف وان�رضف؛ فقلت ل�صاحبي 

يف  ال��ذي  بطّنو�س  يوماً  �صمعَت  »هل  ممازًحا: 

 .» »ل  وق���ال:  فابت�صم  اجل��ي�����س؟«. 

القلب،  طّيب  �صاّب  »طّنو�س  قلت: 

اجلي�س.  يف  تطوُّع  بطلب  يوماً  تقّدم 

اأح��د  �صاأله  اللجنة،  اأم���ام  مثل  وعندما 

ال�ضّباط: يا طّنو�س. ماذا تفعل لو هاجمك 

جندّي عدّو؟

- اأ�رضبه �رضبة واحدة فاأقتله.

- جّيد. واإذا هاجمك اثنان؟ �صاأل �صابط 

اآخر.

- اأ�رضب الأّول، واأرتّد نحو الثاين. ل يحتاج 

الواحد منهما اأكرث من �رضبة واحدة.

- جواب جميل. ولكن اإذا هاجمك واحد من 

الأم��ام،  من  وثالث  الي�صار،  من  وث��اٍن  اليمي، 

ورابع من اخللف؛ فماذا تفعل؟

ثم  بي�صاري.  والثاين  بيميني  الأّول  اأ�رضب   -

ب�رضعة،  واأ�صتدير  بقدمي.  �رضبة  للثالث  اأ�صّدد 

واأ�صّدد مثلها للرابع.

لو  ماذا  يل:  قل  ولكن  طّنو�س.  يا  اأح�صنت   -

باملدفعية  وق�صفوك  ا،  جنديًّ ع�رضون  هاجمك 

والطريان، وزحفوا نحوك بالدّبابات؟

- ما هذا اجلي�س! األي�س فيه غري طّنو�س!

اإنها  »واهلل،  �صاحًكا:  �صديقي  انفجر  عندئٍذ 

ة الأوىل التي اأ�صحك فيها يف هذا املكتب. 
ّ
املر

عليك اأن تاأتي لزيارتي كّل يوم«.

األي�س  طّنو�س.  مثل  ال�صديق،  اأيها  واأن��ت،   -

اأخي؟...  يا  موّظفي غريك  من  الدائرة  يف هذه 

دعهم ي�صاعدوك؛ فيخّف هذا ال�صغط عنك.

- موّظفون غريي؟... بلى. هناك الكثري منهم. 

رّد �صديقي، وابت�صامة �صاخرة تعلو �صفتيه. ثم 

اأردف قائالً: ولكن ما النفع من كرثتهم؟ عندي 

موّظف ياأتي اإىل عمله ال�صاعة التا�صعة، وعندما 

كاأنه  ي�صبح  الظهر،  بعد  الواحدة  ال�صاعة  حتّل 

ة اإل قيل 
ّ
قاعد على جمر. وموّظف، ما طلبُته مر

يل اإنه يحت�صي القهوة يف مكتب زميل من زمالئه 

يف  امللّفات  فيما  ومثاله،  �صورته  على  الذين 

جوارير مكتبه نائمة نوم اأهل الكهف، وقد اأكلها 

 كّل يوم طالًبا 
ّ
واآَخر يدخل علي والعفن.  العّث 

الن�رضاف باكراً بحّجة اأن والدته مري�صة، وينبغي 

اأن ي�صت�صري لها الطبيب، اأو ي�صرتي لها الدواء، 

اأو... يفّت�س لها عن عري�س، ل�صُت اأدري. وعندما 

ة، �صاألته: األي�س لأّمك اأولد 
ّ
عيل �صربي عليه مر

بكّل  اأج��اب  اأخ��ي؟  يا  مثلك  بها  غريك فيهتّموا 

ب�������ص���اط���ة: 

»ب������ل������ى. ه���ن���اك 

اأح���داً  ل��ك��ّن  غ���ريي.  خم�صة 

اأن يرتك عمله  ي�صتطيع  ل  منهم 

ل  مل��اذا  �صاألته  وعندما  بها«.  ليهتّم 

ي�صتطيعون، اأتعرف مَب اأجاب �صاحبنا؟

- مَب؟ قلت.

اإدارات  يف  م��وّظ��ف��ون  جميًعا  اإن��ه��م  ق��ال   -

�صاعة  اأحدهم  غ��اب  ف��اإذا  ة.  خا�صّ وموؤ�ّص�صات 

واإذا كرثت طلباته  اأجرها.  واحدة، ح�صموا عليه 

ف  و�رضُ خدماته  عن  ا�صُتغني  غيباته،  وتعّددت 

من عمله. ومبا اأن اأ�صّقائي فقراء معوزون ولكّل 

ي�صتطيعون  ل  فاإنهم  الأولد،  من  جي�س  منهم 

التفريط بوظائف »با�صوا« مئة يد ليحظوا بها. 

تتغّيب  اأن  فت�صتطيع  ل��ه،  قلت  اأن��ت،  اأم��ا   -

�صاعة و�صاعتي ويوًما ويومي، ول ُيح�َصم من 

مرّتبك قر�س واحد. األي�س كذلك؟

- اأهلل »يخّلي« لنا الدولة �صيدنا. الدولة اأّمنا.

لكن  حلوب.  بقرة  ال��دول��ة  ال�صادق،  اأن��ت   -

اجلود  على  ق��ادرة  �صتبقى  متى  اإىل  اأع��رف  ل 

بحليبها ولبنها ما دمنا ل نطعمها ول نعتني بها.

هكذا ختم �صديقي كالمه، واأ�صاح بنظره نحو 

النافذة كي ل اأب�رض ملعان الدمع يف عينيه. عندئٍذ 

قلت له: ملاذا ل توقفهم عند حّدهم!؟ ملاذا ل 

اأو  فيحا�صبهم  بهم  رئي�صك  اإىل  تقارير  ترفع 

يو�صي بطردهم!؟

ة 
ّ
مر فعْلُتها  ب��ه��م!...  تقارير  اأرف��ع  م��اذا!؟   -

ت�رشين الأول

ق�صة ق�صرية

بقلم:

العقيد الركن اميل منذر
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ت�رشين الأول

ق�صة ق�صرية

بواحد منهم؛ فلو مل يلطف اهلل بي لنقلوين من 

اأين  اآخر ل يعلم غري اهلل  اإىل مكان  هذه الدائرة 

كما  �صجرة،  من  مقطوع  منهم  اأح��د  ل  يكون... 

ل  واحد  هذا  م�صنودون.  اأقوياء  كّلهم  يقولون. 

يعرف كوعه من بوعه، لكنه يخ�ّس فالن. وذاك 

به  البتدائية، لكن مو�صى  ال�صهادة  را�صب يف 

من فالنة. وذلك ل يرّد على اأحد لأنه قريب اأحد 

الوجهاء العظماء يف املنطقة. اأما اأنا واأنت فلي�س 

لنا ما ي�صفع بنا غري �صهاداتنا التي متنا وع�صنا 

قبل احل�صول عليها.

- لكنها يف هذا البلد ل تنفع وحدها. ل بّد من 

لت�صبح  بها  اأحدهم  من  تو�صية  بطاقة  اإرف��اق 

ذات قيمة.

الوقت  اأن   
ّ
احلكومي املوّظف  يعرف  متى   -

للمنفعة   
ّ
الر�صمي ال��دوام  من  يقتن�صه  ال��ذي 

ال�صخ�صية، اإمنا هو ي�رضقه من الوقت املخ�ّص�س 

للدولة،  هو  العاّم  الإنتاج  وهذا  العاّم.  لالإنتاج 

اأي للجميع، ما يعني اأن لكّل مواطن ح�ّصة فيه. 

وهذه احل�ّصة تكون كبرية بقدر ما يكون الإنتاج 

كبرياً، اأو قليلة بقدر ما يكون قليالً! متى نفهم 

اأن رفاهية املواطن من غنى الدولة، وبحبوحته 

من بحبوحتها، وفقره من فقرها! متى، متى!

- اإل اإذا انعدمت ثقة املواطن بدولته. عندئٍذ 

عليها  ويعتدي  ت�رضقه.  اأنها  لعتقاده  ي�رضقها 

لإميانه باأنها تعتدي عليه.

ك��ان  اإن  اأع����رف  ل  ك��ب��رية،  م�صكلة  ه���ذه   -

امل�صوؤول عنها ال�صعب اأم الدولة.

اأقول كالهما م�صوؤول. وعلى كّل منهما  اأنا   -

واجب حلّلها.

- رمبا كنَت على حّق.

ق�صرية.  حكاية  املو�صوع،  هذا  يف  عندي،   -

األديك مّت�صع من الوقت ل�صماعها؟

- اإحِكها.

- �صافرُت منذ مّدة قريبة اإىل اأوروبا. وهناك 

يوًما  اأن عدُت  الفنادق. و�صادف  اأحد  نزلُت يف 

الظهر،  بعد  الثالثة  ال�صاعة  حواىل  غرفتي  اإىل 

فوجدت  احل��ل��وى؛  م��ن  �صغري  ق��ال��ب  وب��ي��دي 

من  ال�صابع  العقد  اأوائ��ل  يف  موّظًفا  بابي  قبالة 

على  تبدو  الوجه،  هزيل  اجل�صم،  العمر، �صئيل 

يف  يعمل  وكان  الفقر.  ام��ارات  ومالب�صه  هيئته 

فبادر  بغريه؛  لإبداله   
ّ
املمر ج��دران  ورق  اإزال��ة 

له  ودع��وت  فحّييته.  ؛ 
ّ
علي ال�صالم  اإل��ق��اء  اإىل 

بالعافية. ودخلت. وتركت الباب مفتوًحا خلفي. 

وو�صعت القالب على من�صدة. واأتيت ب�صحني 

وتناول  للدخول  �صاحبنا  وناديت  و�صوكتي. 

وابت�صم  اإيّل  قطعة من احللوى معي. لكنه نظر 

له:  فقلت  اأ�صتطيع.  ل  �صّيدي.  �صكراً  وق��ال: 

ل  التي  احللوى  هذه  ت�صاركني  اأن  اأوّد  ا  حقًّ اأنا 

اأرج��وك. لكنه  اأق��در عليها وح��دي. فهالّ دخلَت 

�صدًقا  اإين  ال�صّيد.  اأيها  »اأ�صكرك  عبارته:  ر 
ّ
كر

فاأقفلت  عمله.  يتابع  م�صى  ثم  اأ�صتطيع«.  ل 

الباب. واأتيت على ق�صم من قالب احللوى واأنا 

العتذار  اإىل  الرجل  دعا  الذي  ال�صبب  يف  اأفّكر 

عن تلبية دعوتي. قلت يف نف�صي: رمبا كان يف 

حمية عن احللويات. اأو رمبا كان قد اأنهى غداءه 

للتّو وما عاد مبقدوره اأن ُينزل يف معدته �صيئاً 

من الطعام بعد. اأو قد يكون اعتذاره من َقبيل 

ف اللبق من عامل ب�صيط جتاه نزيل غريب 
ّ
الت�رض

يف الفندق. ولكن ما هّمني! ليكن ما يكون. 

 بعد ذلك اأخذُت قيلولة حتى ال�صاعة اخلام�صة 

اإل قليالً. وعندما فتحت الباب، راأيت الرجل اإّياه 

ما يزال يعمل. وملا اأ�صارت عقارب ال�صاعة اإىل 

اخلام�صة متاماً، توّقف عن العمل وهمَّ من�رضفاً. 

 بي وراأى بابي مفتوحاً، حّياين، و�صاألني 
ّ
واإذ مر

مبت�صًما: »هل ما زالت الدعوة قائمة؟«. تعّجبت 

ت��اأك��ي��د«. فدخل  »ب��ك��ّل  واأج��ب��ت:  م��ن �رضاحته، 

احللوى،  قطعة  اإل��ي��ه  ق��ّدم��ت  وعندما  وجل�س. 

قال: »هل اأ�صتطيع اأن اآخذها معي حلفيدتي؟«. 

قلت: هذه تاأكلها اأنت. وتاأخذ حلفيدتك قطعة 

غريها.

ملاذا  �صاألته:  احل��ل��وى،  يتناول  ك��ان  وبينما 

اأج��اب:  دعوتي!  تلبية  عن  ذل��ك  قبل  اعتذرت 

كنت ما اأزال حينذاك يف دوام العمل، ول ي�صّح 

الوقت  من  بع�صاً  اخلا�ّس  حل�صابي  اأقتطع  اأن 

لو  قلت:  ا. 
ً
اأج��ر عنه  اأتقا�صى  لعمل  املخ�ّص�س 

»ل  فاأجاب:  اأحد.  راآك  كان  ملا  قليالً  ا�صرتحَت 

ف 
ّ
اأ�صمح لنف�صي مبثل هذا الت�رض يا �صّيدي. ل 

الذي ُيعترب يف بالدنا عيباً كبرًيا. ل اأ�صتطيع اأن 

اأفعل ذلك مَبن ائتمنني وو�صع ثقته يّف. عندئٍذ 

اأكربُت هذا الرجل، واأثنيت عليه. ثم لففت له ما 

تبّقى من قالب احللوى: »هذا حلفيدتك اجلميلة 

يا �صّيدي«. قال: »ملاذا تدعوين �صّيدي! األ ترى 

ثيابي الرّثة وحايل البائ�صة!«. اأجبت: اآه لو تعلم 

اأن كثريين من اأهل الأناقة والوجاهة مطارحهم 

يف اخللف، وكثريين من اأ�صحاب الفقر والثياب 

العتيقة، جديرون بال�صدارة ومقّدمة ال�صفوف!

باأ�صف،  الدائرة  رئي�س  �صديقي  قال  اأجل.   -

الرجل دوام عمله حتى اخلام�صة،  واأ�صاف: هذا 

وتراه يعمل بجّد واإخال�س، ول ي�صّيع من الوقت 

دقيقة. ويف بلدنا دوام العمل حتى الثانية بعد 

الظهر يف الأّيام العادية، والواحدة اأّيام ال�صبت، 

برا�صي...  ول�صنا  اجلمعة،  اأّيام  ع�رضة  واحلادية 

نحن يا اأخي �صعب ل يعمل. ول َمن يحا�صب ول 

َمن يحزنون.

- قال فورد: »اإننا نحتاج بع�س الوقت نرتاح 

فيه اإذا اأم�صينا يوًما من دون عمل«. تاأّمل هذا 

الكالم.

- يا لهذا القول ما اأبلغه!

.
ّ
- وا�صمع ما يقول املثل العربي

- ماذا يقول؟

- اإذا اأتتك رغبة يف العمل، ا�صرتِخ قليالً، لعّل 

الرغبة تزول.

 
ّ
عندئٍذ �صحك �صديقي �صحكة عالية. وا�صتمر

 البلّية ما 
ّ
ا، اإن �رض ي�صحك حتى دمعت عيناه. حقًّ

ُي�صحك.           
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اإعداد:

جان دارك ابي ياغي

على 

م�ساحة ع�رشة 

اآالف مرت مربع يف 

منطقة عجلتون ميتد 

م�رشوع »دينو �سيتي« 

الرتفيهي - التثقيفي 

الذي افتتح يف متوز 

العام 2006، وي�سم 

متحًفا علمًيا يهيئ 

للجولة اخلارجية حيث 

متحف الدينو�سورات 

يف الهواء الطلق 

ومتحف اإن�سان ما قبل 

التاريخ.

يف عودة اإىل ما قبل 

التاريخ، زارت جملة 

»اجلي�ش« املكان 

وجالت يف اأرجائه 

مع مديرة الن�ساطات 

والعالقات العامة يف 

امل�رشوع ال�سيدة 

با�سكال مطران 

رزق. 

فة 
نة زاح

حنو
ية و

طاغ

ة...
طائر

و

ها 
كل

ت 
ورا

ينو�س
الد

ي« 
�سيت

نو 
»دي

يف 

الكون واأ�رشاره

ال�سيدة  مكتب  م��ن  ك��ان��ت  ال��ب��داي��ة 

حمتوياته  ت��دل  ال��ذي  رزق  با�سكال 

واأثاثه وهند�سته اإىل مرحلة ما قبل 

التاريخ، قبل الولوج اإىل املتحف 

العلمي الذي ي�سم خم�س غرف 

تروي كل واحدة ق�سة اكت�ساف 

الأر�س والكون والكواكب والدينو�سورات 

و�سولً اإىل الإن�سان...

الكوين  الإنفجار  اإىل  ف 
ّ
نتعر الأوىل  الغرفة  يف 

الذي ح�سل قبل 15 مليار �سنة، والكون وكواكب 

املنظومة ال�سم�سية. ومن ثم نتابع حقائق علمية 

حول تكّون الأر�س وانخفا�س درجة حرارتها يف 

اإىل  ملتهب  جحيم  من  وحتّولها  لحقة،  مرحلة 

كوكب اأزرق فاتر بف�سل املياه.  

الأر���س  اإىل  الزائر  ف 
ّ
يتعر الثانية  الغرفة  يف 

الف�سول،  والليل،  النهار  الكون،  يف  ومكانها 

ك املحيطات والقاّرات ...
ّ
حتر

وتطّورها  احلياة  اأ�سكال  الثالثة،  الغرفة  ويف 

الأر���س منذ تكّونها قبل 4،6 مليار �سنة  على 

ولغاية ظهورالإن�سان قبل 1،8 مليون �سنة.

الغرفة الرابعة خم�س�سة للدينو�سورات، هل 

كانت فعالً موجودة؟ ما هو اأ�سل الكلمة؟ كيف 

عا�ست هذه املخلوقات؟ كيف انقر�ست؟

ملعرفة  خ�س�ست  والأخ��رة  اخلام�سة  الغرفة 

وتطّوره  التاريخ  قبل  ما  اإن�سان  ن�سوء  كيفية 

و�سولً اإىل ع�رصنا احلايل.

على خطى الدينو�سورات

لدينو�سورات  جم�ّسمات  من  اقرتبنا  عندما 

ل  باأحجامها الطبيعية و�سمعنا اأ�سواتها احلية، خيِّ

حقيقية  حيوانات  اأمام  اأننا  الأوىل  للوهلة  اإلينا 

فاأخافنا الو�سع... والواقع اأّن فريق املهند�سني 

والأجانب  اللبنانيني  والنحاتني  واحل��دادي��ن 

املج�سمات،  ه��ذه  يف  العمل  اأتقنوا 

فلم يكن من الي�سر الإقرتاب منها 

من دون وجل... 



على اآثار خطوات الدينا�سورات م�سينا يف غابة 

الأر�س  رائحة  ا�ستممنا  حيث   »DINO CITY«

اإىل  البعيد،  الزمن  اإىل  اأعادتنا  قة  �سيِّ رحلة  يف 

اأيام الدينا�سورات. خطوات قليلة كانت كافية 

باأبعادها  اأخ���رى  اإىل  زمنية  ف��رتة  م��ن  لتنقلنا 

اآخر  اإىل  دينو�سور  ومن  واحل�سارية.  التاريخية 

زواح��ف  اإىل  فنا 
ّ
تعر وال��زم��ن،  بال�سكل  خمتلف 

»طاغية« واأخرى »حنونة«...

الترانو�سور  كان  به  مررنا  دينو�سور  اأول 

ري��ك�����س: وي��ع��ن��ي اإ���س��م��ه »م��ل��ك 

اإنه  الطاغية«.  الزواحف 

الدينو�سور 

الأكرب من 

الدينو�سورات  بني 

التي  اللحم(  )ي��اأك��ل  الالحمة 

عا�ست على �سطح الأر�س، والأرجح اأنه 

الأكرث  الدينو�سورات  بني  من  كان 

والأكرث  �سهرة،  والأك��رث  وح�سية، 

مليون   65 قبل  العامل  يف  رعباً 

�سنة. 

 اكُت�سفت اأوىل متحجرات 

العام  الدينو�سور  ه��ذا 

ال��ولي��ات  يف   1990

املتحدة الأمركية.

الدينو�سور  لهذا 

 5 اإرتفاعه:  قائمتان، 

اإىل 7 اأمتار، طوله: 12 اإىل 15 مرتاً، وزنه: 

4،5 اإىل 7 اأطنان.

م���ك���ان ع��ي�����س��ه: 

اأم��رك��ا 

ال�سمالية 

وال�����س��ني 

واأم�������رك�������ا 

اجل�����ن�����وب�����ي�����ة 

والهند.

اإىل  بحاجة  يكن  مل 

ليهاجم  ق��رن  اأو  ت��ر���س 

الوا�سح  م��ن  نف�سه...  ع��ن  وي��داف��ع 

وفّكاه  الوحيد،  �سالحه  كان  فمه  اأّن 

فتحهما  ي�ستطيع  بحيث  رعباً،  الأك��رث  ال�سالح 

لأكرث من مرت ويف داخلهما 60 �رص�ساً طول كل 

واحد 20 �سنتيمرتاً و�سكله �سبيه بن�سل اخلنجر.

اإنتقلنا مل�ساهدة امليا�سورا وتعني هذه الكلمة 

»الأم الزاحفة احلنون«.

امل��ي��ا���س��ورا ه��و اأح����د اأه����م اأن����واع 

املكت�سفة  الدينو�سورات 

اإذ  ح����دي����ث����اً. 

اك���ُت�������س���ف���ت 

متحجراته  اأوىل 

ب�����ني ال���ع���ام���ني 

و1979،   1978

لهتمامه  مميز  وه���و 

ب�سغاره.

اأم��ت��ار،   9 اإىل   8 ط��ول��ه: 

 2 وزن��ه:  اأمتار،   3 اإرتفاعه: 

اإىل 3 اأطنان.

ع�����ا������س ه�������ذا ال������ن������وع م��ن 

الدينو�سورات قبل 90 مليون �سنة 

يف نهاية الع�رص الطبا�سري يف اأمركا 

قوائمه  على  يتنّقل  وهو  ال�سمالية. 

الدينو�سورات  ه��ذه  ك��ان��ت  الأرب����ع. 

عا�سبة وكانت تعي�س يف قطعان.
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امل�����س��ه��د ال��ث��ال��ث ك����ان اأم�����ام دي��ن��و���س��ور 

من  فريد  عمالق  حيوان  وهو  الرتاي�سراتوب�س 

نوعه، يعني ا�سمه »ثالثي القرن«، وهو من اأكرب 

القرون  ذات  العا�سبة  الدينو�سورات  واأ�سهر 

الطبا�سري  الع�رص  اأواخر  احليوان يف  عا�س هذا 

) 67-65 مليون �سنة  ق.م.(. له ياقة عظمية 

ب�سكل حلقة وراء راأ�سه حتمي عنقه وهي جمّهزة 

م  منظِّ دور  ت��اأدي��ة  من  متّكنها  دموية  باأوعية 

احلرارة، تارة تطلقها وطوراً حتب�سها وفق مكان 

وقوفه )يف ال�سم�س اأو يف الظل(. 

الرتاي�سراتوب�س رباعي القوائم ، ُي�سبه اىل حّد 

كبر وحيد القرن. اأطرافه ثقيلة، طوله 9 

اأمتار ووزن��ه ي��راوح بني 5 و6 

على  يتنّقل  اأطنان. 

روؤو������س 

بع�ه  �سا اأ

ب���������رصع���������ة 

 30 اىل   25

كم/�س، يهاج�م 

على طريقة وحيد 

القرن، واأحياًنا يكون 

بالن�سبة  حتى  فتاكاً، 

ال��ت��ران��و���س��ورو���س  اإىل 

كان  وه��و  املرعب.  راك�س 

الأخ��رة  الدينو�سورات  من 

التي عا�ست على الأر�س.

ال���دي���ن���و����س���ور ال����راب����ع ك���ان 

يعني  واإ���س��م��ه  ال��دي��ب��ل��ودوك��و���س 

»الثنائي الروافد«.

قبل  اجلورا�سي  الع�رص  اآخ��ر  يف  عا�س 

على  كان مي�سي  من ع�رصنا.  �سنة  مليون   150

قوائمه الأربع. طوله: 27 مرتاً، اإرتفاعه: 9 اأمتار، 

وزنه: قد ي�سل اإىل 11 طّناً.

ي�ستعني  وك��ان  عا�سباً  الديبلودوكو�س  كان 

حيث  الأ�سجار  روؤو����س  ليطال  الطويل  بعنقه 

الأوراق الطرية. وكان م�سطراً اإىل التهام كميات 

هائلة من الغذاء لإ�سباع حاجته. وبعبارات اأخرى 

ن�ستطيع القول اإّنه كان مي�سي كل وقته بالأكل.

ذيله الو�سيلة الوحيدة للدفاع عن نف�سه، وكان 

ي�ستعمله كمجلدة حني يحاول دينو�سور 

اآخر مهاجمته، وقد ا�ستهر بقّلة ذكائه.

الكلمة  ه���ذه  وت��ع��ن��ي  ال��ب��ت��ران��ودون، 

»ب��ج��ن��اَح��ني وم��ن دون اأ���س��ن��ان«، م��ن اآخ��ر 

الدينو�سورات الزاحفة الطائرة الكبرة. عا�س 

قبل 70 مليون �سنة يف اأمركا ال�سمالية.

البالغ منه  لأن عظامه فارغة.  جّداً  كان خفيفاً 

يزن اأقل من 17 كيلوغراًما. طوله 2،80 مرًتا. 

وكان ميلك منقاًرا يطيل راأ�سه الذي ي�سل طوله 

لوحده اإىل 1،80 مرًتا. 

غ��راًم��ا   30 )وزن���ه  خفيف  ع��رف  راأ���س��ه  يعلو 

 3 عن  تزيد  ل  و�سماكته  �سنتيمرًتا  وطوله 60 

الطران،  حركة  توجيه  وظيفته  مليمرتات(، 

ومتييز الذكور من الإناث.

الأ�سماك،  تاأكل  الدينو�سورات  ه��ذه  كانت 

الطبا�سري  الع�رص  �سماء  على  �سيطرت  وق��د 

احلقبة،  تلك  بحار  اأ�سماك  لدى  الرعب  وزرع��ت 

الأر�س فكانت تتنّقل ب�سعوبة زائدة،  اأما على 

فالبترانودون مل يكن ر�سيًقا.

امل��ح��ط��ة الأخ�����رة ك��ان��ت اأم�����ام دي��ن��و���س��ور 

»عظاية  الكلمة  ه��ذه  وتعني  ال�ستيجو�سور 

مغطاة ب�سفائح«.

نهاية  يف  وعا�س  عا�سًبا  الدينو�سور  هذا  كان 

الع�رص اجلورا�سي، اأي قبل 140 اإىل 156 مليون 

ب�سهولة  اإليه  التعرف  ميكن  ع�رصنا.  من  �سنة 

وقائمتيه  ال�سغر  وراأ���س��ه  �سفائحه  خ��الل  من 
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الأماميتني.  قائمتيه  من  الأط���ول  اخللفيتني 

اأمتار، وارتفاعه، 4،5  ي�سل طوله اإىل حواىل 7 

ج��ّداً  الطنَّني. ك��ان ثقيالً  اأم��ت��ار، ووزن��ه ح��واىل 

اأم��ام  �سعيفاً  ك��ان  كما  الرك�س،  من  ليتمكن 

احل��ي��وان��ات امل��ف��رت���س��ة. ي��داف��ع عن 

وي�ستعني  بذيله،  نف�سه 

ب�����س��ف��ائ��ح��ه 

ال��ع��ظ��م��ي��ة ال��ت��ي 

 50 ح��واىل  اإىل  طولها  ي�سل 

وه��ذه  ج�سمه.  ح���رارة  لتعديل  �سنتيمرًتا 

اأو  لتدّفئه  ال�سم�سية  الطاقة  تلتقط  ال�سفائح 

ترفرف مع ن�سمة الريح لترّبده. 

حديقة االإن�سان االأول

حديقة  اإىل  اإنتقلنا  الدينو�سورات  معقل  من 

الإن�سان الأول املزروعة منحوتات جت�ّسد �سكله 

التي  واملراحل  عي�سه  وطريقة  ولبا�سه  القدمي 

الزمن  اإىل  احلجري  الع�رص  من  لالإنتقال  قطعها 

م�سكن  احلديقة  يف  يطالعنا  ما  اأول  احل�ساري. 

ماأوى  اإىل  احتاج  ال��ذي  التاريخ  قبل  ما  اإن�سان 

ليعي�س فيه على الرغم من اأنه كان من الرّحل.

املوروثة،  ال�سعبية  املعتقدات  عك�س  وعلى 

مل  التاريخ  قبل  م��ا  اإن�سان  اأن  نعلم  اأن  يجب 

يكن يعي�س يف عمق الكهوف بل على مداخلها 

ن��ور  م���ن  لي�ستفيد 

ال�سم�س.

الإن�سان  هذا  فكان 

ي����رّت����ب ال���ك���ه���ف يف 

ب���ع�������س الأح�����ي�����ان 

اأك��رث  مريًحا  لي�سبح 

على  اأحجاًرا  ويكّد�س 

من  لالحتماء  املدخل 

اأكواًخا  ويبني  الهواء 

ب��ج��ل��د  ال�����داخ�����ل  يف 

وباأغ�سان  احليوانات 

ما  اأدوات  الأ�سجار.اأما 

فكانت  التاريخ  قبل 

وول��ي��دة  ج���ًدا  بدائية 

�رصورية،  حاجة 

ي�ستعملها  الإن�����س��ان  ظ���ّل 

يطّورها،  اأن  قبل  �سنة  مليون  حل��واىل 

وتنق�سم اإىل نوعني:

ميكن  التي  الأ�سياء  اأي  الأول��ي��ة،  الأدوات   -

ا�ستعمالها من دون تغيرها، وهي الأ�سياء التي 

اأو  جندها يف الطبيعة كالأحجار )لك�رص �سيء ما( 

اأي�ًسا  ي�ستعملها  والتي  )للتنظيف(،  الوراق 

بع�س احليوانات )كال�سمبنزي(.

با�ستعمال  ُت�سنع  التي  الثانوية،  الأدوات   -

كقادح  ُي�ستعمل  الذي  فاحلجر   ( اأخ��رى.  اأدوات 

وي�ساعد على �سن حجر اآخر ل�سنع »�سكني« منه(. 

الرئي�سات  مرتبة  يف  امل�سّنف  الإن�سان  وح��ده 

الأدوات  هذه  �سنع 

الثانوية.

يف مكان اآخر جند كيف كان الإن�سان 

ال��ط��رق  اأق����دم  ع��ل��ى  يعتمد  الأول 

للح�سول على الطعام وهي ال�سيد 

الرّبي و�سيد الأ�سماك والقطاف، 

ال�سنني  لآلف  اعتمد  بعدما 

له  الطبيعة  تقدمه  ما  على 

اأ�سلحة  اأما  لتاأمني طعامه. 

ت�رشين الأول
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كاحلراب  طويلة:  لفرتة  بدائية  فظّلت  ال�سيد 

ِحراب  اأ�سلحة مقذوفة:  اخل�سبّية ولحًقا ظهرت 

�سائكة  روؤو�س  ذات  احلاد  ال�سّوان  من  ومزارق 

املاهر  لل�سياد  ت�سمح  )اأداة  ود�رص  وخطاطيف 

اأما  م���رًتا(   40 بعد  على  يقف  اأي��ل  با�سطياد 

طرائد الإن�سان الأول فكانت الأيائل والبي�سون 

من  وي�سنع  حلمها  ياأكل  والأوروخ،  واملاموث 

جلدها ثياًبا وخيًما.

الإن�سان املنت�سب م�ساكن تدوم لفرتة   بنى 

اأطول، وعرف اإ�سعال النار التي جند لها اآثاًرا يف 

اأماكن ال�سكن تلك. 

من  الإن�����س��ان  ا�ستفاد  اأخ���رى،  مرحلة  يف 

حم��ي��ط��ه وان���ت���ق���ل م���ن ح��ي��اة 

وترك  والزراعة،  احليوانات  تربية  اإىل  الرتحال 

ليبني  والأك����واخ(  )اخليم  املتنقلة  امل�ساكن 

م�ساكن �سلبة ومزارع جمّهزة...

للكبار وال�سغار

يف ختام جولة التاريخ والثقافة، جل�سات ممتعة 

متنّوعة  باألعاب  جمّهزة  حديقة  مقابل  للكبار 

ل��ل�����س��غ��ار وم��ت��ّوج��ة 

ل�سخ�سية  مب��ج�����ّس��م 

 »KING KONG«

اخل�����راف�����ي�����ة، ح��ي��ث 

اإىل  ي��ل��ت��ق��ط��ون 

ال�سور  جانبه 

ال��ت��ذك��اري��ة، 

ق���������������رب 

م��ط��ع��م 

هند�سته املعمارية تتالءم وحقبة ما قبل التاريخ. 

وقبل املغادرة، باإمكان الزائر �رصاء تذكارات من 

وحي ما �ساهد يف املدينة - املتحف.

اأبوابه  يفتح  الذي  املتحف  اأّن  بالإ�سارة  يجدر 

ك���ل اأي����ام 

الأ�����س����ب����وع 

ع����ل����ى م�����دار 

ال�����س��ن��ة، ي���زوره 

عائلة   30،000

من لبنان وخارجه عدا 

طالب املدار�س. 

من  ك��رمي��ة  لفتة  ويف 

�سيتي«  »دي���ن���و  اإدارة 

ح�������ّددت اأ�����س����ع����اٌر خ��ا���س��ة 

للع�سكريني الراغبني يف زيارة 

املتحف.

ال�سور من اأر�سيف:

 دينو �سيتي
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عنا�رص  من  ال�سري  حركة  تتكون 

اأ�سا�سية هي: الإن�سان )ال�سائقون، 

ال�����رك�����اب، امل���������ارة(، امل��رك��ب��ة 

يقع  �سري  ح��ادث  واأي  وال��ط��ري��ق. 

فهو ناجم حتًما عن خمالفة اأو خلل 

اأك��ر.  اأو  العنا�رص  ه��ذه  اأح��د  يف  ما 

له من  الب�رصي ملا  العن�رص  ل �سيما 

دور حموري يف ال�سيطرة على باقي 

العنا�رص والتاأقلم معها.

وال�����س��ائ��ق��ون وف����ق م���ا ت��ق��ول 

اإذ  اأن��واع،  املتخ�س�سة  الدرا�سات 

اأبرزها  ميكن ت�سنيفهم يف فئات 

الآتي: 

ال�����س��ائ��ق امل����ث����ايل: وه���و 

واخللوق  النا�سج  املاهر،  ال�سائق 

و�ساحب  ال�سخ�سية،  امل��ت��وازن 

وهذه  العالية.  الريا�سية  ال��روح 

ال�سمات يج�سدها اأ�سلوبه يف قيادة 

قانون  كلًيا  يلتزم  فهو  املركبة، 

وهذا  اأحد،  مراقبة  دون  من  ال�سري 

ا الع�سكري. ما يجب اأن يكون عليه كل �سائق خ�سو�سً

وهو �سائق ل ميتلك خربة فنية كبرية يف  العادي:  ال�سائق 

القيادة، وقد ينق�سه بع�س التمر�س بتقنياتها، لكنه يبتعد عن 

املخالفات ويلتزم القانون ويتقيد باإ�سارات ال�سري.

واح��د،  �سري  خط  يتبع  ل  ال��ذي  ال�سائق  املتباهي:  ال�سائق 

يتنقل من م�رصب اإىل اآخر بني املركبات، يزيد �رصعته اإىل اق�سى 

احلدود. اإنه باخت�سار يقوم ب�»عر�س ع�سالت« على الطريق، من 

دون اأن ياأبه للنتائج التي قد تت�سبب بها ت�رصفاته الرعناء.

اإىل  الأنانية  تدفعهم  من  النا�س  بني  ثمة  الأن��اين:  ال�سائق 

للغري  ي�سمحون  ل  فهم  الطريق،  على  الآخ��ري��ن  حق  م�سادرة 

بالتجاوز، ويف�رصون قانون ال�سري مل�سلحتهم. واإذا كان الت�رصف 

قد  ملا  ممنوع  ت�رصف  الطريق  على  فهو  بغي�ًسا،  ت�رصًفا  الأن��اين 

ينجم عنه من نتائج كارثية.

ال�سائق الف�سويل: وهو امل�سغول بالنظر اإىل الآخرين واإىل ما 

القيادة...الف�سول  واأ�سول  ال�سري  حركة  مهمالً  اأ�سياء  من  حوله 

كما الأنانية والتهور قد تكون نتائجه كارثية. 

ي�سّنفك  اأن  ترغب  فئة  اأي  ويف  اأن��ت؟  ال�سائقني  من  منط  اأي 

اإىل  الو�سول  ال�سيارة بهدف  منا يقود  اأن كالً  الآخ��رون. ل �سك 

عن  بحًثا  �سيارته  يف  يخرج  اأح��د  ال��ب��ي��ت...ول  العمل،  م��ا،  مكان 

مالقاة حتفه، اأو بهدف و�سع حد حلياة اآخرين، كانوا مثله متاًما 

يق�سدون مكتًبا اأو معمالً اأو ثكنة اأو اأهالً واأحباء... فلنفكر يف الأمر 

للحظة كلما جل�سنا خلف مقود.





دور اأحالم اليقظة يف حياتنا

النف�س،  ع��ل��م  يف  ال��ب��اح��ث��ن  اإىل  بالن�سبة 

اإفرتا�سي،  ع��امل  هو  اليقظة  اأح��ام  ع��امل  ف��اإن 

تفا�سيله،  ويعي�سون  اأحداثه  احلاملون  ين�سج 

ويحققون  وال��راء،  ال�سعادة  طعم  فيتذوقون 

اأهداًفا ي�سعب حتقيقها يف الواقع.

هذا  يف  احل��امل  يخو�سها  التي  فاملغامرات 

العامل ت�ساعد، بح�سب الباحثني، على ا�ستنباط 

العمل  يف  الإنغما�س  لدى  وتذكر  خالّقة،  حلول 

واملهمة  املدى،  البعيدة  بالأهداف  الروتيني، 

بالن�سبة اإىل امل�ستقبل. مع ذلك، فهذه الأحالم 

اإىل عامل الإدمان، حيث ي�سبح   البع�س 
ّ
قد جتر

التلّذذ باخليال متعة تعطل الن�ساطات احلياتية، 

وهنا  الإجتماعية.  والعالقات  العمل  فيها  مبا 

على  الإدم��ان  بني  العالقة  اإىل  الباحثون  ي�سري 

اأحالم اليقظة والإدمان على املخدرات، وكالهما 

يقرتن مب�ساعر الندم والقلق واخلجل. مع ذلك 

الدماغ،  تكوين  من  ج��زًءا  اليقظة  اأح��ام  تعترب 

وهذا يعني اأنها حالة طبيعية، حتى ولو ت�سببت 

بالإدمان املمكن عالجه.

اجلارية  الدرا�سات  ت�سري  كما  الأح��الم،  فهذه 

دماغية،  ع�سبية  خاليا  �سبكة  عن  تن�ساأ  كافة، 

اأو  خيالية،  �سور  اإىل  الأفكار  حتويل  مهمتها 

ت�سل�سل اأحداث ي�ستعر�سها الوعي ب�سكل اأفام 

حد  اإىل  �ساعد  العلمي،  الإكت�ساف  هذا  �سيقة. 

بعيد، على فهم الأهداف التي من اأجلها تكّونت 

وظائفها،  وت�سكلت  الع�سبية،  ال�سبكة  ه��ذه 

وطرق عملها.

تعمل،  ل  اإليها  امل�سار  الع�سبية  فاخلاليا 

يف  منهمكني  نكون  عندما  الباحثني،  بح�سب 

خاللها  ن�سعر  التي  اللحظة  يف  ولكن،  العمل. 

ت�رشين الأول
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من مّنا مل يق�س ق�سًما من اأوقات فراغه �سارًحا يف دنيا الأحالم، حيث متعة الهروب من 

واقع �ساغط، اأو مغاير لالآمال والتطلعات؟

اأحالم اليقظة تاأخذنا اإىل حيث ي�سعب علينا الذهاب، وحتّقق لنا اأهداًفا بعيدة املنال. 

لكن، هل ت�ساهي املنافع التي جننيها من الإ�ستمتاع بها اأ�رضار الإدمان على حياكتها؟

حول  اأجريت  التي  العلمية  الدرا�سات 

هذه  دور  فهم  اإىل  اأدت  اليقظة،  اأحللالم 

الأحالم يف تفعيل عملية الوعي الطبيعي، 

الأمر الذي عّزز اأهمية وجودها، ولفت اإىل 

الأ�رضار التي قد تنجم عن غيابها.

اأحالم اليقظة

بني متعة الهروب 

وهو�س الإدمان



بالفراغ، متار�س وظيفتها الهادفة اإىل تفعيل 

ال�سعور بالأنا. وعلى هذا الأ�سا�س يعترب عملها 

باأنف�سنا  معرفتنا  تعميق  اأج���ل  م��ن  ���رورًي��ا 

وبكيفية دمج العامل اخلارجي يف خبايا ذواتنا.

دليل على ال�سحة العقلية

علم  اأ�ستاذ  �سينجر  جريوم  الربوف�سور  ف 
ّ
عر

اأحام   YALE الأمريكية  يال  جامعة  يف  النف�س 

اليقظة باأنها حتويل الإنتباه من حالة فيزيائية 

ين�سجها  خيالية  م�ساهد  باجتاه  عقالنية،  اأو 

الدماغ لدوافع باطنية.

النوع  نوعان:  الأحالم  هذه  فاإن  راأيه،  وح�سب 

متفائلة،  روؤى  يت�سمن  ال��ذي  البناء  الإيجابي 

اأفكار و�سور قامتة،  والنوع القلق الذي قوامه 

اأكرثية  فاإن  وبراأيه،  والف�سل.  بالندم  و�سعور 

النوعني بدرجات متفاوتة.  اختربت  النا�س قد 

اأحالم اليقظة الوا�سحة  اإىل ارتباط  وهنا يلفت 

الأ�سحاء  اأحالم  بني  ويقارن  العقلية،  بال�سحة 

كما  ف��الأخ��رية  النف�سيني.  املر�سى  واأح���الم 

والتما�سك  الو�سوح  اإىل  تفتقر  م��ع��روف،  هو 

وت�سل�سل الروؤى.

مفتاح الإبداع

والفنانني  املبدعني  اإن  القول  البدهي  من 

اليقظة  اأح����الم  لعبة  م��ار���س��وا  ق��د  وال��ع��ل��م��اء 

امل��ع��روف  ال��رتك��ي  فالكاتب  فائقة.  مب��ه��ارة 

العام  اأوتان باموك، احلائز جائزة نوبل لالآداب 

2006، كان قد تخّيل عندما كان �سغرًيا عامًلا 

العامل  اأن  وعرف  �سباه.  يف  الكتابة  األهمه  اآخر 

اأين�ستاين كان يت�سّور نف�سه �سارًحا يف  الربت 

الف�ساء فوق موجة �سوء.

حلم  فقد  ب��ريت��ون،  تيم  الأف�����الم  منتج  اأم���ا 

وق�سى  ه��ول��ي��ود،  يف  بالنجاح  حياته  ط���وال 

مرحلة طفولته يحلم بانتاج �سل�س�لة اأفالم رعب 

خيالية.

كيف ت�ساعد اأحالم اليقظة على الإبداع؟

املعروف اأن وظائف الدماغ ل تعرف ال�سكون، 

اأ�رنا،  كما  هو  خيالية  ف�سحات  يف  والتحليق 

الأه��داف  تخدم  التي  الوظائف  ه��ذه  من  ج��زء 

منهمكني  نكون  عندما  اأنه  والدليل  التطورية. 

ال��ذي  العقل  حركة  بو�سوح  نلم�س  بالعمل، 

اإىل  ون�سعى  به  نحلم  مبا  ال��دوام  على  يذّكرنا 

الدماغ  اأن  اإىل  الباحثون  يلفت  وهنا  حتقيقه. 

ترتكها  التي  الأح���داث  ماليني  يختزن  ال��ذي 

يطلقها  واأن  بد  ل  ال��ذاك��رة،  يف  اليقظة  اأح��الم 

علينا  يعود  الذي  الأمر  التاأمل،  اأو  العمل  خالل 

بالفائدة.

ماذا لو حتّول احللم اإىل خمّدر؟

تتحول  اليقظة قد  اأحالم  اأن  اإىل  واأ�رنا  �سبق 

اإىل عامل مدّمر يف حال الإدمان على ال�ستمتاع 

اإىل  بعمل يرتجم حمتواها  القيام  دون  بها من 

اأهداف قيمة.

يف حال كهذه، تتحول اأحالم اليقظة اإىل خمّدر 

خيالية  رفقة  لأ�سحابها  ويوؤمن  الوحدة  يرافق 

يلفت  وهنا  عنها.  ال�ستغناء  ي�سعب  ق�رية 

توؤمنه  الذي  الإ�سرتخاء  و�سع  اأن  اإىل  الباحثون 

يف  الإن��دم��اج  من  مينع  الق�رية،  اليقظة  اأح��الم 

املجتمع، كما يحول دون لقاء اأ�سدقاء فعليني، 

اأو حتى التمكن من العمل.

وكانت الدرا�سات التي تناولت هذه احلالة قد 

اأ�سارت اإىل كونها ظاهرة مر�سية، اأو ا�سطراًبا 

ي�سحبه تخيالت هو�سية خارجة على املاألوف.مع 

ذلك، يوؤمن البع�س باأن هذا النوع من الن�ساط 

ت�ساعد  دعم  كاآلية  ين�ساأ  قد  الق�ري،  الدماغي 

غري  الوقائع  مع  التعامل  على  بها  املعنيني 

املحتملة، والتي ل ميكن تخّطيها.

هل ي�رضح عقلك خارج ال�سيطرة؟

املحّفزة  اليقظة  اأحالم  بني  التفرقة  اأجل  من 

لالإبداع وتلك الق�رية الهو�سية ين�سح الباحثون 

بال�ستفادة من الإر�سادات الآتي ذكرها:

تراودنا  التي  الأح��الم  م�سامني  اإ�ستق�ساء   -

والتاأكد من اإمكان الإ�ستفادة من الأهداف التي 

تختزنها.

من  ا�ستفادتنا  ن�سبة  ب��ني  مقارنة  اإج���راء   -

يجنيه  م��ا  وب���ني  اخل���ي���ال،  ع���امل  يف  التحليق 

املبدعون من هذا التحليق، الأمر الذي ير�سدنا 

اإىل ايجابية اأحالمنا اأو �سلبيتها.

يتجلى  الهو�سي  اخليال  اأن  اإىل  الإنتباه   -

ب�سكل تكرار لل�سور والأفكار العالقة يف الذهن 

وعادة ما يكون خارج ال�سيطرة.

اأح��الم  ت�سنيف  م��ن  احل��امل  متكن  ح��ال  يف   -

مبراقبة  يو�سى  الهو�سية،  الفئة  يف  يقظته 

يف  ت��دري��ًج��ا  الإن��دم��اج  على  وال��ت��درب  نف�سه، 

املجتمع. كما ين�سح بالنهماك بالعمل املجدي، 

واإلّ ين�سح باخل�سوع للعالج النف�سي.
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جان  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

ق��ه��وج��ي، ن��ظ��م��ت« جل��ن��ة ال���راث 

بطولة  التقليدية«،  والريا�ضات 

املحدلة  اجل����رن،  رف���ع  يف  ل��ب��ن��ان 

اأقيمت   .2011 ل��ل��ع��ام  وامل��خ��ل 

البلدي  املجل�ش  �ضاحة  البطولة يف 

يف جزين )بتاريخ 2011/8/28( 

ر�ضمية  �ضخ�ضيات  ح�����ض��ور  يف 

وفعاليات وح�ضد من املواطنني.

اجلي�ش  البطولة فريق  �ضارك يف 

اإىل جانب عدة فرق، وحل يف املركز 

النتائج  نقطة.  بر�ضيد 70  الثاين 

ج��اءت  الع�ضكريون  حققها  التي 

على النحو الآتي:

• رفع املحدلة:
- وزن حتت 70 كلغ: العريف علي �ضومان من 

لواء امل�ضاة الثاين ع�رش، الثاين.

- وزن حتت 100 كلغ: الرقيب 

غ�ضان زيتون من لواء الدعم، الأول.

املجند  كلغ:   110 حتت  وزن   -

املمددة خدماته الهادي حمية من 

لواء امل�ضاة الثاين، الأول.

العريف  130كلغ:  فوق  وزن   -

ف��وج  م���ن  داوود  ج����وزف  الأول 

املغاوير، الأول.

• رفع اجلرن:

�ضومان،  العريف علي  - وزن حتت 70 كلغ: 

الثاين.

- وزن حتت 100 كلغ: الرقيب غ�ضان زيتون، 

الأول.

- وزن فوق 130 كلغ: العريف الأول جوزيف 

داوود، الأول.

لواء  من  اهلل  عبد  جهاد  املعاون  املا�ضرز:   -

امل�ضاة الثامن، الأول.

• رفع املخل:
�ضومان،  العريف علي  - وزن حتت 70 كلغ: 

الثاين.

امل��م��ددة  املجند  ك��ل��غ:   110 حت��ت  وزن   -

خدماته الهادي حمية، الأول.

الرقيب غ�ضان زيتون، الثاين.

الأول جوزف  - وزن فوق 110 كلغ: العريف 

داوود، الأول.

- املا�ضرز: املعاون جهاد عبد اهلل، الأول.

دق  يف  لبنان  بطولة  اللجنة  نظمت  ك��ذل��ك، 

 ،2011 للعام  واملحدلة  اجل��رن  ورف��ع  اجلر�ش 

باحة  يف   2011/8/5 بتاريخ  وذل��ك 

 - بطر�ش  م��ار  بلدة  يف  ال��رب  كني�ضة 

البطولة  يف  �ضارك  وق��د  �ضباب،  بيت 

ا يف رفع اجلرن  ع�ضكريون وقدموا عر�ضً

واملحدلة وحققوا النتائج الآتية:

• رفع اجلرن: الرقيب غ�ضان زيتون 
الأوىل، وقد  املرتبة  الدعم يف  لواء  من 

نال كاأ�ًضا.

قي�ش  اجل���ن���دي  اجل���ر����س:  دق   •
احل�ضني من الفوج املجوقل، الثالث.
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نينا عقل خليل

اجلي�س ي�شارك يف 

بطولة لبنان لرفع اجلرن 

واملحدلة واملخل

ودق اجلر�س



وال�ضتني  ال�����ض��اد���ض��ة  ال���ذك���رى  مب��ن��ا���ض��ب��ة 

يف  اجلي�ش  ف��رق  �ضاركت  اجلي�ش،  لتاأ�ضي�ش 

يف  وتاألق  ريا�ضية،  ومهرجانات  لقاءات  عدة 

وقد  وميداليات.  كوؤو�ًضا  ون��ال  منها  العديد 

عدة  يف  اأقيمت  التي  اللقاءات  نتائج  ج��اءت 

مناطق على النحو الآتي:

• الكرة الطائرة:
لواء  فريقا  تبارى   ،2011/7/15 بتاريخ 

ية يف 
ّ
القر  – ال�ضباك  ونادي  اخلام�ش،  امل�ضاة 

انتهى  النادي املذكور،  اأقيم على ملعب  لقاء 

بفوز فريق اللواء بنتيجة 1-3.

ودية  مباراة  جرت   ،2011/7/28 بتاريخ 

ترجت  ون��ادي  اللوج�ضتي  ال��ل��واء  فريقي  بني 

نادي  نظمه  الذي  املهرجان  �ضمن  الريا�ضي، 

فريق  ف��وز  ع��ن  اأ���ض��ف��رت  الريا�ضي،  ح��دت��ون 

اللواء بنتيجة 2-3.

ل��واء  ف��ري��ق  ف��از   ،2011/7/28 ب��ت��اري��خ 

اخلاربة  ن��ادي  فريق  على  اجلمهوري  احلر�ش 

ن��ادي  ملعب  على  اأق��ي��م  ل��ق��اء  يف  ال��ري��ا���ض��ي 

حدتون الريا�ضي، وذلك بنتيجة 3-�ضفر.

ل��واء  ف��ري��ق  ف��از   ،2011/7/30 ب��ت��اري��خ 

غزير  ن���ادي  ف��ري��ق  على  اجل��م��ه��وري  احل��ر���ش 

جرى  ودي  لقاء  خالل   ،1-2 بنتيجة  الريا�ضي 

على ملعب نادي م�ضم�ش الثقايف الريا�ضي.

املهرجان  و�ضمن   ،2011/7/30 بتاريخ 

بلدة  يف  الريا�ضي  الفريق  ن��ادي  نظمه  ال��ذي 

امليه وميه، اأقيم لقاء بني فريقي لواء امل�ضاة 

انتهى  الريا�ضي  الفريق  ون���ادي  الأول 

بفوز فريق اللواء بنتيجة 1-3.

الدورة  و�ضمن   ،2011/7/31 بتاريخ 

القلعة  ن���ادي  نظمها  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ض��ي��ة 

املقدم  دورة   « با�ضم  اخلاربة  الريا�ضي- 

املغوار ال�ضهيد �ضبحي العاقوري، اأقيمت 

جمعت  املذكور  النادي  ملعب  على  مباراة 

فريقي لواء امل�ضاة اخلام�ش ونادي جنوب 

فوز  عن  املباراة  اأ�ضفرت  وقد  الليطاين. 

الفريق الأخري بنتيجة 1-2.

ف��وج  ف��ري��ق  ف���از   ،2011/8/1 ب��ت��اري��خ 

تنورين  ن���ادي  ف��ري��ق  على  الأول  املدفعية 

على  جرى  لقاء  خالل   ،1-2 بنتيجة  الريا�ضي 

ملعب نادي ال�ضباب- الثقايف الريا�ضي.

الن�رش  ن���ادي  نظم   ،2011/8/6 ب��ت��اري��خ 

على  ريا�ضًيا  مهرجاًنا  طنبوريت   - الأبي�ش 

لواء  فريقي  بني  مباراة  اأقيمت  وق��د  ملعبه، 

ال�رشفند،  الر�ضالة-  احلر�ش اجلمهوري ونادي 

انتهت بفوز فريق اللواء بنتيجة 1-3.

ل��واء  فريق  ���ض��ارك   ،2011/8/7 بتاريخ 

امل�ضاة اخلام�ش يف لقاء �ضد فريق نادي جنوب 

الأخري  نظمه  الذي  املهرجان  �ضمن  الليطاين، 

بنتيجة  اللواء  بفوز فريق  وانتهى  ملعبه،  على 

.1-3

اجلي�ش  فريق  ف��از   ،2011/8/8 بتاريخ 

 -2 بنتيجة  ق��ن��ات  الإن��ع��ا���ش-  ف��ري��ق  ع��ل��ى 

حفرون  ن��ادي  ملعب  على  جرى  لقاء  يف  �ضفر 

الريا�ضي اإهمج- جبيل.

ل��واء  ف��ري��ق  ف��از   ،2011/8/17 ب��ت��اري��خ 

م�ضم�ش  ن��ادي  فريق  على  اجلمهوري  احلر�ش 

نادي  ملعب  على  ج��رت  م��ب��اراة  يف  الريا�ضي 

حلفد الريا�ضي، وذلك بنتيجة 2- �ضفر.

بني  ل��ق��اء  ج��رى   ،2011/8/17 ب��ت��اري��خ 

على  الريا�ضي  غزير  ون��ادي  اجلي�ش  فريقي 

ملعب نادي حلفد الثقايف الريا�ضي، اأ�ضفر عن 

فوز فريق اجلي�ش بنتيجة 2-�ضفر.

فوج  ف��ري��ق  ف��از   ،2011/8/19 ب��ت��اري��خ 

الر�ضالة  ن��ادي  فريق  على  الأول  املدفعية 

مباراة   1-2 بنتيجة  ال�رشفند   - الريا�ضي 

نادي  نظمه  الذي  املهرجان  ودية جرت �ضمن 

الطالئع- جدرا على ملعبه.

بني  م��ب��اراة  ج��رت   ،2011/8/20 بتاريخ 

فريقي اجلي�ش ونادي حبوب على ملعب نادي 

الأ�ضماك- حاقل، وانتهت بفوز فريق اجلي�ش 

بنتيجة 1-2.

لواء  فريقا  تقابل   ،2011/8/23 بتاريخ 

الريا�ضي،  غزير  ون���ادي  اجلمهوري  احل��ر���ش 

فينيقيا  ن���ادي  ملعب  على  ج��رت  م��ب��اراة  يف 

اللواء  فريق  بفوز  وانتهت  جبيل،  الريا�ضي- 
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بنتيجة 2- �ضفر.

املهرجان  و�ضمن   ،2011/8/24 بتاريخ 

الذي نظمه النادي الثقايف الريا�ضي- قلحات 

على ملعبه، �ضارك فريق فوج املدفعية الأول 

�ضكا  بول-  �ضبيد  فريق  �ضد  ودية  مباراة  يف 

وفاز بنتيجة 1-2.

بتاريخ 2011/8/25، �ضارك فريق اجلي�ش 

يف مبارتني وديتني، اأقيمتا على ملعب النادي 

فريق  على  الأوىل  يف  وفاز  قلحات،  الثقايف- 

خ�رش  حني  يف  �ضفر،   -2 بنتيجة  تنورين  نادي 

يف الثانية اأمام فريق نادي غزير بنتيجة 2-3.

• كرة القدم:
ودية  مباراة  جرت   ،2011/7/21 بتاريخ 

فيها  تقابل  البلدي،  جنني  جب  ملعب  على 

�ضباب  ون���ادي  ال��ث��ال��ث  امل�����ض��اة  ل���واء  فريقا 

الثالث  اللواء  واأ�ضفرت عن فوز فريق  البقاع، 

بنتيجة 2-5.

لواء  فريق  �ضارك   ،2011/7/30 بتاريخ 

نادي  فريق  �ضد  ودي  لقاء  يف  الأول  امل�ضاة 

املهرجان  �ضمن  وذل��ك  الريا�ضي،  العربي 

يو�ضف  ن�رشي  ملعب  على  النادي  نظمه  الذي 

واكيم.

الفريق  نادي  فريق  بفوز  اللقاء  انتهى  وقد 

الريا�ضي بنتيجة 7-5.

اعتباًرا من 2011/8/20، ولغاية 27 منه، 

ريا�ضية  دورة  الكورة  كفريا-  بلدية  نظمت 

كفريا  م��در���ض��ة  ملعب  على  ال��ق��دم،  ك��رة  يف 

الر�ضمية، �ضارك فيها فريق اجلي�ش اإىل جانب 

عدة فرق وفاز باملركز الثاين.

• ميني فوتبول:
منه،   16 ولغاية   2011/7/13 بتاريخ 

نظمت بلدية بالط دورة ريا�ضية يف لعبة كرة 

القدم امل�ضّغرة )امليني فوتبول( على ملعب 

مدر�ضة بالط الر�ضمية، �ضارك فيها فريق لواء 

امل�ضاة التا�ضع اإىل جانب فرق: كفركال، �رشيفا 

وبالط وفاز باملركز الثاين.

نا�رش  ن��ادي  نظم   ،2011/8/28 بتاريخ 

الريا�ضي يف بر اليا�ش، دورة يف امليني فوتبول 

على ملعبه، �ضارك فيها فريق اجلي�ش، وجاءت 

النتيجة ل�ضالح الفريق املنظم 4-1.

• كرة اليد:
�ضهر  دورة  اأقيمت   ،2011/8/24 بتاريخ 

رم�ضان املبارك يف لعبة كرة اليد، التي نظمها 

على  �ضيدا،  ح��ارة  الريا�ضي-  ال�ضباب  ن��ادي 

ملعب قاعة الرئي�ش نبيه بري الريا�ضية، وقد 

�ضد  لقاء  يف  الول  امل�ضاة  لواء  فريق  �ضارك 

نادي ال�ضباب الذي فاز بنتيجة 36-26.

• كرة ال�شلة:
لواء  فريقا  تبارى   ،2011/7/30 بتاريخ 

يف  الريا�ضي،  الفريق  ون��ادي  الأول  امل�ضاة 

واكيم،  ي�و�ضف  ن�رشي  ملعب  على  ج��رى  لقاء 

بنتيجة  الأخ��ري  الفريق  بفوز  اللقاء  وانتهى 

.57-52

ودية  مباراة  جرت   ،2011/7/15 بتاريخ 

تقابل  النبطية،   - ���رشب��ا  ب��ل��دة  ملعب  على 

والبل��دة  ال�ضابع  امل�ض�اة  ل��واء  فريقا  فيها 

اللواء  فريق  ف��وز  عن  واأ�ضف�رت  املذك��ورة، 

بنتيجة 56-60.

�ضارك فريق اجلي�ش يف لعبة ال�ضطرجن يف عدة 

بطولت ولقاءات ودية جرت خالل الآونة الخرية. ف�ضمن بطولة بريوت 

الدولية املفتوحة الرابعة يف لعبة ال�ضطرجن، حقق كل من النقيب قا�ضم 

فواز من املدر�ضة احلربية، واملعاون مروان �رشبل من مو�ضيقى اجلي�ش 

املركزين الأولني من بني �ضبعني م�ضارًكا، وذلك عن فئتي امل�ضنفني 

حتت 2200 نقطة دولية وغري امل�ضنفني.

�رشبل  مروان  املعاون  حّل  ال�رشيع،  لل�ضطرجن  الفردية  لبنان  بطولة  يف 

واملالزم  نقاط،  �ضت  مبجموع  التا�ضع  املركز  يف  اجلي�ش  مو�ضيقى  من 

الأول يف  التدخل  ال�ضامية يف فوج  الأول جمال 

املركز الثامن ع�رش مبجموع خم�ش نقاط.

ال�ضطرجن  الفردية يف  لبنان  بطولة  من  الثانية  املرحلة  ت�ضفيات  ويف 

العادي، حّل املعاون مروان �رشبل يف املركز الثامن، اأعقبه املالزم الأول 

جمال ال�ضامية يف املركز احلادي ع�رش.

فريقي  بني  اللعبة،  يف  وّدي  لقاء  اأقيم  الإ�ضبانية،  الوحدة  مقر  يف 

اجلي�ش  فريق  بفوز  اأنتهى  املوؤقتة،  املتحدة  الأمم  وق��وات  اجلي�ش 

بنتيجة 2-20.
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لقاءات بني فريق اجلي�س وقوات الأمم املتحدة املوؤقتة 

ال��ذك��رى  ملنا�ضبة 

وال�ضتني  ال�ضاد�ضة 

ل��ت��اأ���ض��ي�����ش اجل��ي�����ش 

ج���������رت ل������ق������اءات 

ريا�ضية بني فرق من األوية امل�ضاة اخلم�ش، الثامن والتا�ضع وفرق من 

قّوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

 29 ولغاية   2011/8/3 من  اإعتباًرا  جرت  التي  اللقاءات  ت�ضمنت 

والرك�ش  القدم  اليد، كرة  الطائرة، كرة  الكرة  ال�ضلة،  األعاب: كرة  منه 

مل�ضافة 4كلم، وجاءت النتائج على النحو الآتي:

• لواء امل�شاة اخلام�س:
• الكرة الطائرة: اأقيم لقاء على ملعب ثكنة بنوا بركات بني فريقي 
النتيجة  وج��اءت  املتحدة  الأمم  ق��وات  يف  القائد  اإحتياط  وق��وى  اللواء 

2-�ضفر ل�ضالح فريق اللواء.

الأوىل  الإيطالية  الوحدة  فريق  �ضّد  اللواء  فريق  كرة ال�شلة: لعب   •
مباراة على ملعب HOOPS �ضور، وفاز بنتيجة 58-68.

القوات  يف  القائد  اإحتياط  وقوى  اللواء  فريقا  تبارى  كرة القدم:   •
فوز  عن  واأ�ضفرت  البلدي،  �ضور  ملعب  على  جرت  مباراة  يف  الدولية 

فريق اللواء بنتيجة 4-5.

لقاء  اأقي�م  ال�ضلطاني�ة،  ف�ي  التحري�ر  جممع  ملعب  على  كرة اليد:   •
بني فريقي اللواء وقوى اإحتياط القائد اإنتهى بفوز اللواء بنتيجة 54-

.25

• �شباق 4 كلم: جرى يف احلديقة العامة يف �ضور �ضباق مل�ضافة 4كلم، 
فريق  بنتيجة  وحل  الدولية  القوات  ومن  اللواء  من  ع��داوؤون  يف  �ضارك 

اللواء املراكز اخلم�ش الأوىل.

الريا�ضي،  اهلل  عطا  ن��ادي  اأق��ام 

يوم   ،2011/7/30 وب��ت��اري��خ 

احلايل  للعام  الريا�ضي  ال�ضباب 

على بولفار مرجعيون.

�����ض����ارك ف�������ي ال��ن�����ض��اط�����ات 

امل��ذك��ور  ال��ي��وم  ت�ضمنها  ال��ت��ي 

امل�ض��اة:  األ��وي��ة  م�ن  ع�ضكري�ون 

ال�����ض��اب��ع، ال��ث��ام�����ن، ال��ت��ا���ض��������ع 

مدنيي�ن.  ج��ان��ب  اإىل  والعا�ض�ر 

حققها  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ�����ج  وه��ن�����ا 

الع�ضكري�ون.

• �شباق 2000م:

من  لبابيدي  حممد  اجل��ن��دي   -

لواء امل�ضاة التا�ضع، الأول.

من  طه  علي  الأول  املعاون   -  

لواء امل�ضاة ال�ضابع، الثاين.

من  الأ�ضقر  �ضهيل  اجل��ن��دي   -

لواء امل�ضاة التا�ضع، الثالث.

ب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد ج��ان 

م�ضابقة  اقيمت يف جبال ك�رشوان  قهوجي، 

التي  للبدل«   –  2011 لبنان  »بنتاتلون 

نظمها كل من »غروب زد« و »جمعية �ضباب 

الوطنية« و»�ضكيينغ �ضو�ضاييتي«. لبنان 

ح�رش امل�ضابقة وزير الطاقة واملياه جربان 

النائب  عبود،  فادي  ال�ضياحة  وزير  با�ضيل، 

زياد  ال�ضابق  الداخلية  وزير  اخل��ازن،  فريد 

قائد  ممثالً  الرحباين  فادي  العقيد  ب��ارود، 

اللبنانية  الوملبية  اللجنة  رئي�ش  اجلي�ش، 

واع�ضاء  وروؤ�ضاء  �ضارتيه،  انطوان  ال�ضيد 

جم��ال�����ش ب��ل��دي��ة وح�����ض��د ك��ب��ري م���ن ه���واة 

الريا�ضة.

 150 ال���ت���ي  امل�������ض���اب���ق���ة  يف  �����ض����ارك 

ري��ا���ض��ًي��ا وري��ا���ض��ي��ة وع��ن��ا���رش م��ن اأف���واج: 

ومدر�ضة  البحر  مغاوير  املغاوير،املجوقل، 

ال�ضابقة  لبنان  جمال  وملكة  التزلج-الرز، 

اأّم���ا  ب����ارود،  ���ض��واي��ا  كري�ضتينا  ال�����ض��ي��دة 

الن�ضاطات فكانت كما يلي: 

اإنطالًقا من �ضد �ضربوح مل�ضافة  - كياك 

1 كلم.

- دراجات هوائية، من فاريا اىل املزار- 

كفرذبيان مل�ضافة 15 كلم.

»فقرا  اىل  و���ض��ولً  امل��زار  من  رك�ش،   -

كلوب » مل�ضافة 6 كلم.

مل�ضافة  فقرا  يف  الع�ضب،  على  تزلج   -

500 م.

اىل  و���ض��ولً  فقرا  من  انطالقاً  رك�ش،   -

اجل�رش الطبيعي يف البلدة  ومل�ضافة 3 كلم 

- ت�ضلق اجلبال، ج�رش احلجر - كفرذبيان.

اما النتائج فكانت على النحو الآتي: 

• على ال�شعيد الفرادي:
فوج  م��ن  عقل  رودول���ف  الول  امل���الزم 

املغاوير، الأول.

• على �شعيد الفرق : 
- الول : فريق بابك جنرياي�ضن.

- الثاين : فريق كفرذبيان.

- الثالث : فريق فوج املغاوير.

نادي فقرا،  التتويج يف  اقيم حفل  ختاماً، 

راعي  ممثالً  مينا  جنيب  العميد  ح�ضور  يف 

قّدم  حيث  قهوجي،  جان  العماد  الحتفال 

الكوؤو�ش  وامليداليات للفائزين، كما قّدم 

مينا  العميد  اىل  تذكارية  دروًعا  املنظمون 

وال�رشكات الراعية وال�ضليب الحمر اللبناين 

�ضوايا  كر�ضتينا  وال�ضيدة  املدين  والدفاع 

احلفل  تخلل  وقد  الإعالمية.  واملوؤ�ض�ضات 

من  ع�ضكريون  نفذها  ع�ضكرية  عرو�ضات 

فوج املغاوير.

يوم ال�شباب الريا�شي

بانتاتلون لبنان 2011

برعاية العماد قائد اجلي�س



�ضارك الالعبان خليل خمي�ش اإبن العقيد املغوار 

جورج خمي�ش واندريه �رشاف اإبن املقدم املهند�ش 

العربي- ال�ضباب  نادي  نبيل �رشاف �ضمن فريق 

القدم  ب��ريوت، يف بطولة كرة 

ل��ل��ن��ا���ض��ئ��ني ال���ت���ي ج����رت يف 

الفوج، وذلك اىل جانب 250 

فريًقا من 52 دولة.

ح��ّل  ال��ب��ط��ول��ة،  نتيجة  ويف 

املرتبة  يف  اللبناين  الفريق 

جمموعته،  �ضمن  اخل��ام�����ض��ة 

حققها  نتيجة  اأف�����ض��ل  وه��ي 

البطولة  هذه  يف  عربي  فريق 

وذل���ك   ،2005 ال���ع���ام  م��ن��ذ 

واجلدير  هدًفا.   24 بت�ضجيله 

خليل  ال��الع��ب  اأن  ب��ال��ذك��ر، 

ال��ف��ري��ق  ك��اب��ن  ه��و  خمي�ش 

واندريه  و�ضط،  دف��اع  ولع��ب 

�رشاف هو لعب و�ضط.
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ت�رشين الأول

اأخبار ريا�ضية

• �شباق 5000م:
ح�ضن  احل��اج  ح�ضني  العريف   -

من لواء امل�ضاة التا�ضع، الأول.

لواء  من  حيدر  ح�ضن  الرقيب   -

امل�ضاة ال�ضابع، الثاين.

- اجلندي ح�ضن الغو�ش من لواء 

امل�ضاة التا�ضع، الثالث.

• رمي كرة حديد:
لواء  من  �رشيتح  خالد  اجلندي   -

امل�ضاة الثامن، الأول.

- العريف اليا�ش بول�ش من لواء 

امل�ضاة التا�ضع، الثالث.

• رفع اأثقال )170 كلغ(:
- العريف اليا�ش بول�ش من لواء 

امل�ضاة التا�ضع، الثالث.

• لعبة الكبا�س:
- العريف اليا�ش بول�ش، الأول.

كلغ   150( ال��ع��رب��ة  ج���ر   •

حجارة(:

ب��ول�����ش،  ال��ي��ا���ش  ال��ع��ري��ف   -

الثالث.

• برم الدولب )160 كلغ(:
من  الأ�ضقر  �ضهيل  اجل��ن��دي   -

لواء امل�ضاة التا�ضع، الثاين.

• لواء امل�شاة الثامن:
• الكرة الطائرة: جرى على ملعب كفردونني البلدي لقاء بني فريقي 
لواء امل�ضاة الثامن وقوى اإحتياط القائد يف قوات الأمم املتحدة، واأ�ضفر 

عن فوز فريق اللواء بنتيجة 2-�ضفر.

على  الإ�ضبانية  الوحدة  فريق  �ضد  اللوء  فريق  لعب  ال�شلة:  كرة   •
ملعب جممع التحرير-ال�ضلطانية وفاز فريق اللواء بنتيجة 36-49.

القائد  اإحتياط  وقوى  اللواء  فريقي  بني  مباراة  كرة القدم: جرت   •
 2-11 النتيجة  معروب،وجاءت  ملعب  على  وذلك  الدولية،  القوات  يف 

ل�ضالح فريق اللواء امل�ضاة الثامن.

• رك�س مل�شافة 4 كلم: اأقيم �ضباق مل�ضافة 4كلم يف وادي ال�ضلوقي، 
القائد.وحل  اإحتياط  قوى  ومن  الثامن  اللواء  من  ع��داوؤون  فيه  �ضارك 

بنتيجة فريق اللواء يف املركز الأول.

• لواء امل�شاة التا�شع:
والوحدة  التا�ضع  امل�ضاة  لواء  فريقي  بني  لقاء  اأقيم  ال�شلة:  كرة   •
الثفايف  حوراين  ورميا  اأمال  مركز  املتحدة يف  الأمم  قوات  الفرن�ضية يف 

الج��ت��م��اع��ي-ج��دي��دة 

وانتهى  م��رج��ع��ي��ون، 

ب��ف��وز ف��ري��ق ال��ل��واء 

بنتيجة 22-44.

• ك��رة ق��دم: جرى 
القليعة  بلدية  على 

ل���ق���اء ب���ني ف��ري��ق��ي 

اللواء والوحدة الإ�ضبانية، اإنتهى بفوز الفريق الأخري بنتيجة 2-3.

الفرن�ضية  الوحدة  فريق  على  اللواء  فريق  ف��از  الطائرة:  الكرة   •
بنتيجة 2-3.

• كرة اليد: جرت مباراة بني فريقي اللواء والوحدة الفرن�ضية اأ�ضفرت 
عن فوز الفريق الأخري بنتيجة 29-37.

�ضارك  4كلم  مل�ضافة  رك�ش  �ضباق  اأقيم  كلم:   4 رك�س مل�شافة   •
فيها عداوؤون من اللواء ومن الوحدة الأ�ضبانية ويف النتيجة فاز ع�ضكريو 

اللواء باملراكز الثالثة الأوىل.

م�شاركة لبنانية

يف بطولة كرة القدم 

للنا�شئني يف الرنوج





احتفلت املوظفة املدنية 

اإميان حممد ال�ضيقه بزفافها 

اإىل ال�ضيد جودت العربي.

احتفل اجلندي ح�ضني ال�ضيد علي بعقد 

خطوبته على الآن�ضة زينب غ�ضان الزيات.
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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 ت�رشين الأول 2011.

• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

ة
ق
ب
سا
�
مل

ا
 
ط

و
ر
ــ
�س

اأفقًيا:

فيها  لبنان  �سمال  يف  بلدة   -1

لبناين،  ق�ساء  م�سهورة،  قلعة 

اأجل.

راحل، ممثل  اأديب فرن�سي   -2

لبناين.

ف��رن�����س��ي،  م���رف���اأ  ن���ع���رف،   -3

دّربت، رجل رفيع ال�ساأن.

طرب،  اآل��ة  املقايي�س،  من   -4

يعلو ويرتفع، عنكبوت.

5- اإ�سطرب وبرق ال�رساب، من 

تعب،  الظبي،  �سّوت  ال��دواج��ن، 

فاز.

االأول  االإ���س��م  �سوته،  رف��ع   -6

»اجل��وك��ون��دا«،  ل��وح��ة  ل�ساحب 

مدينة يف ال�سودان، اأذّم.

راح��ل��ة  اأم���ريك���ي���ة  مم��ث��ل��ة   -7

ع��ل��ى طابع  ���س��ورت��ه��ا  و���س��ع��ت 

بريدي، جماعة، �سار الوقت.

مليخائيل  ك��ت��اب  م��ن��زل،   -8

نعيمة.

9- ممثلة لبنانية، اأو�سح و�رسح 

.
ّ
االأمر، ت�رس

ال�سفن،  جم��رى  ج���واب،   -10

دولة اأمريكية، مدينة م�رسية.

راح��ل،  اي��رل��ن��دي  ك��ات��ب   -11

علو، ت�سّوع الطيب.

�سّياد  ه��ن��دي��ة،  ج��زي��رة   -12

ال�سمك، م�سيف �سوري.

13- جهة وناحية، عا�سمة دولة 

كربى، عائلة، مدينة بريطانية.

خ�سومة  خا�سم  ع�سل،   -14

�سديدة، اأ�سل البناء.

يو�سف  بطولة  من  فيلم   -15

وه��ب��ي واأ���س��م��ه��ان، ل��ل��م��ن��ادى، 

مغ�ول.

16- عودتي، للإ�ستفهام.

17- تقيم ماأدبة طعام عامرة، 

مثل اإ�سباين.

ع��ا���س��م��ة  امل�������س���م���ار،   -18

لي�سوتو، �سمني، تعب.

يف  منطقة  يهلكونهم،   -19

�رسق فرن�سا، �سحك يف فتور.

يلوك  اخل���ط،  اأن����واع  م��ن   -20

اإنتمائهم. الطعام، 

اأ�سال  روح،  خلقه،  �ساء   -21

الدم، اأديبة لبنانية راحلة.

عمودًيا:

عا�سمة  اأمريكية،  عا�سمة   -1

اآ�سيوية، اإ�سم يطلق على بوذا.

2- �سلخ ال�ساة، طبيب انكليزي 

اجل��دري،  �سد  التلقيح  اإكت�سف 

حبيبة روميو.

ثنايا  ال  حيوانات  اأح��ّدث��ه،   -3

جائزة  نالت  اأمريكية  ممثلة  لها، 

اأو�سكار.

قدامى  عند  اإل���ه  ���س��ّورت،   -4

من  اخلياطة،  ل��وازم  من  الرومان، 

الفراعنة.

نظري  وجهة  الليل،  اأظلم   -5

اليمن،  االأم��ر، مدينة يف جنوب  يف 

للتف�سري، اأقر�س املال.

على  امل��اء  اإظطراب  ج�سم،   -6

وجه االأر�س، دّم، �سهم باالأجنبية.

مرفاأ  �سعف،  ي�����س��اط��رين،   -7

فرن�سي.

8- ط��ري ول���نّي، م��دخ��ل، دول��ة 

عربية، اأ�رسبهم بباطن الكف.

9- ثبت واأقام باملكان، خ�سب، 

ح�سل، المًعا.

من  كد�س  املكان،  ق�سد   -10

القمح، خميف، دولة عربية، حزن.

وع��ل،  باالأجنبية،  البيت   -11

جامعة اأمريكية.

12- ماء بارد، بلدة يف ال�سمال، 

من الطيور.

لبنانية،  وعار�سة  ممثلة   -13

مرفاأ يف اأو�سرتاليا.

14- مرفاأ يف هولندا، يكتمل.

يف  م���رف���اأ  ق��ي��د،  ن���ع���ام،   -15

اإيطاليا، مدينة يف فرن�سا.

دولة  ورك،  ال�سهور،  اأحد   -16

لعلع  العروق،  يف  يجري  اأوروبية، 

الر�سا�س.

17- �سمري منف�سل، ما ال ينمو 

وال حياة له، نقي�س عدم، ي�ساهل 

يف البيع.

اأبعد،  باليد،  عليه  ن�سّلم   -18

قوانني البلد، �سكن البحر.

ناق�س  ع�سكرية،  رت��ب��ة   -19

ال��ث��اين ملمثلة  االإ���س��م  وخ��ا���س��م، 

اأمريكية راحلة، اأتكل على.

مو�سيقي  م��ك��ات��ب��ون،   -20

اأملاين، دولة كربى.

الفائزون
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• الرقيب الأول رواد العماطوري
لواء امل�ساة ال�ساد�س - الكتيبة 66.

• العريف علي ح�شن مظلوم
فوج التدخل الثاين.

• الرقيب اآجني احلايك
مديرية الق�سايا االإدارية واملالية.

• خلود ال�شدياق
منيارة - عكار.



بقلم:

العميد الركن

ح�سن اأيوب

مدير التوجيه

وقت  من  نقراأ  اأن  واملرفو�ض،  امل�ستهجن  ومن  بعيد،  حّد  اإىل  امل�ستغرب  من 

اقرتاب موعد ح�سول  هنالك، حول  وافرتا�ساً  هناك،  وتلميحاً  هنا،  اآخر، خرباً  اإىل 

ت�سّدع االأو�ساع يف لبنان. و�سبب اال�ستغراب واال�ستهجان والرف�ض، هو اأّن الكتبة 

االأمور هكذا من  اإّنهم يطرحون  الوطن.  والناعبني هم من عندنا من هنا، من هذا 

دون اأّي هّم اأو ترّدد اأو اإحراج، وكاأّن الق�سية ال تعنيهم، وال ت�سّكل خطراً عليهم، 

النقطة  اإىل  الذي يقّلهم  كاأّن املركب  اأو،  واأ�سحابهم ومعارفهم،  اأو على ذويهم 

االأبعد يف الكرة االأر�سّية لن يعود بهم اإىل هذه الديار اّلتي يب�ّشونها باخلراب، اإالّ 

اإذا كانت عودتهم �ستكون بالو�سائل املحّلقة الّطائرة، حيث يطّلون على اخلراب 

املفرت�ض من فوق، كالغربان ال�سود اّلتي ال ينفع مع لونها الفاحم، ثلج اجلبال، 

وال براءة القلوب.

ية الّتعبري يف حمى القانون واالأعراف والعادات، 
ّ
�سحيح اأّن من �سمات بالدنا حر

لكّن ال�سعور بامل�سوؤولية هو اأي�ساً من �سمات هذه البالد، ومن 

الرّتويج  يجيز  ال  القانون  اأّن  كما  واأعرافها،  عاداتها  اأ�سا�سات 

يف  والهلع  اخلوف  زرع  يرّبر  وال  واالأحياء،  امل�ساكن  يف  للّدمار 

وليدة  اأم  وممكنة،  �سحيحة  ال�ّسائعات  اأكانت  �سواء  النفو�ض، 

غري  قيل  وما  كتب  ما  جاء  لو  بالنا  ما  لكن،  واخليال.  التمّني 

البالد  هي  وه��ا  احلقيقة،  وخا�سمته  الواقع  فكّذبه  �سحيح، 

االأعا�سري  وتواجه  ال�ّسعاب  تتخطى  �سامدة،  ثابتة  ة 
ّ
م�ستقر

اأبناوؤها يوا�سلون حياتهم  اأطّلت، وها هم  اأو  اأتت  اأّي جهة  من 

الفردية والعائلية، وبالتايل بناء وطنهم، توؤّخرهم عقبات االقت�ساد حيناً، ويتجاوزونها حيناً 

يف  وقوداً  يكونوا  اأن  واإخال�ض  بوعي  ويتجّنبون  الفنت،  يرف�سون  احلالتني  يف  لكّنهم  اآخر، 

مواقد نارها.

جي�ض البالد، باملقابل، يزداد الت�ساقاً مبجتمعه، ي�سعد ل�سعادته ويطمئنه يف قلقه، وهو 

لي�ض وحيداً يف ذلك، فاإىل جانبه قوى واإمكانات كبرية، ال تتمثل وح�سب يف االأجهزة االأمنية 

الزميلة والرفيقة، اإّنا يف املواطنني اأنف�سهم، ففي اأ�سخا�ض هوؤالء اإمتداد لعديد املوؤ�س�سة 

ت�سامنهم  ويف  اختالفها،  على  اأ�سلحته  اإىل  ي�ساف  �سالح  الوطني  وعيهم  ويف  الع�سكرية، 

وتاأكيد  واالإن�سانية،  الوطنية  بر�سالته  عزيزة  ثقة  جانبه،  اإىل  الدائم  ووقوفهم  املتوا�سل، 

جناحه يف ما ي�سطلع به من مهمات على امتداد م�ساحة الوطن، ويف ال�سوؤون �سّتى، االجتماعي 

واالإ�سبع  �ساهرة  العني  حيث  احلدود  وعند  الداخل،  يف  والع�سكري،  واالأمني  والبيئي  منها 

عدوانه  ملمار�سة  املنا�سبات  ويرتّب�ض  الفر�ض،  يتحنّي  عدو  مواجهة  يف  الزناد  على  جاهزة 

على وطن احلرف وال�سالم.

�سدها،  فكتبوا  ية 
ّ
احلر ع�سا  على  ت��وّك��اأوا  الذين  االأق��الم  اأ�سحاب  اإىل  نعود  اخلتام،  يف 

اأو جهل. يف كّل ذلك  اأو جتاهل  دراية  العدو عن  اإنهم يخدمون  ولعنوها، فنقول  و�ستموها 

اأ�سخا�ض من دون غريهم،  ياأتي على قيا�ض  اأذى  االنتباه واال�ستدراك، فلي�ض من  يقت�سي 

ب الكثريون وراأوا باأم العني، اأّن ما اأ�ساب بالدنا يف اأحداثها املوؤملة ال�سابقة مل يبِق 
ّ
ولقد جر

حياً يف حي اإالّ اآمله، ور�سَم فوق بابه �سارة املوت واخلراب.

ية امل�سوؤولة
ّ
اأقالم احلر
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