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بتخريجها  املغاوير  فوج  احتفل  التي  اله�سبات« 

اجلي�س  �سعيد  على  نوعها  من  االأوىل  هي  اأخللرًيا، 

اللبناين.

ا يف  املهارات التي اكت�سبها الع�سكرّيون مهّمة جًدّ

جماالت املراقبة اجلوّية واال�ستطاع والت�سّلل خلف 

خطوط العدو...

عيدها،  مبنا�سبة  البحرية  القوات  نّظمت 

ا�ستقبلت  البحرية،  جونية  قاعدة  مفتوًحا يف  يوًما 

خال  ا�ست�سهدوا  الذين  الع�سكريني  عائات  خاله 

ع�سكريي  جانب  اإىل  بعدها،  وما   2006 متوز  حرب 

القوات البحرية يف اخلدمة الفعلية.
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والع�سكرية  ال�سيا�سية  القيادات  اأدانت 

الكتيبة  من  دورية  ا�ستهدف  الذي  االإنفجار  ب�سّدة 

الفرن�سية التابعة لقوات االمم املتحدة املوؤقتة يف 

اجلنوب، وت�سّبب ب�سقوط خم�سة جرحى من جنودها.

واأجمعت املواقف على و�سعه يف خانة االإعتداء على 

اأمن لبنان وا�ستقراره.

5

توزيع: �رشكة »الأوائل«

لتوزيع ال�صحـف واملطبوعـات 

�ش.م.م.





5

اجلي�ش - العدد رقم 319

حدث

كانون الثاين

ا�ستنكاًرا للعمل الإرهابي الذي 

ا�ستهدف القوات الدولية يف اجلنوب

القيادات ال�سيا�سية 

والع�سكرية:

الإعتداء على الوحدة 

الفرن�سية اعتداء على 

اأمن لبنان

رئي�س جمل�س الوزراء

اأّكد رئي�س جمل�س الوزراء جنيب ميقاتي »ت�سامن 

لبنان، دولة وحكومة و�سعًبا مع القوات 

التي  الإعتداءات  واإدان��ة  الدولية 

اأن  اإىل  م�سرًيا  ل��ه��ا«،  �ست 
ّ
تعر

اجلرائم  هذه  »اأن  يعترب  لبنان 

الدولية  القوات  ت�ستهدف  ل 

ف��ح�����س��ب، ب���ل ت���ط���ال اأم��ن��ه 

اللبنانيني  واأم���ن  وا���س��ت��ق��راره 

ا  خ�سو�سً واجلنوبيني  جميًعا 

مع  جتمعهم  ب��ات��ت  ال��ذي��ن 

ال����»ي���ون���ي���ف���ي���ل« ع��اق��ات 

�سداقة وموّدة وتعاون«.

ه��ذه  »م���ث���ل  اأّن  واأو�����س����ح 

عمل  على  توؤثر  لن  الإع��ت��داءات 

ال���»ي��ون��ي��ف��ي��ل« يف اجل��ن��وب، ول 

�سيما الكتيبة الفرن�سية، ول على 

تطبيق  امل�ساركة  الدول  اإلتزام 

اأدانت القيادات ال�سيا�سية والع�سكرية ب�سدة الإنفجار الذي ا�ستهدف دورية من الكتيبة 

الفرن�سية التابعة لقوات االمم املتحدة املوؤقتة يف اجلنوب، وت�سّبب ب�سقوط خم�سة جرحى من 

جنودها. واأجمعت املواقف على و�سعه يف خانة االإعتداء على اأمن لبنان وا�ستقراره.

االأمم املتحدة املوؤقتة يف  العماد قهوجي قائد اجلي�ش مقر قيادة قوات  زار  من جهته 

لبنان، كما زار مقر الكتيبة الفرن�سية وعاد اجلرحى.



املهمة  لهذه  انتدبت  اأن  منذ   1701 القرار 

العام 2006«.

وزير الدفاع الوطني

بدوره �سجب وزير الدفاع الوطني ال�سيد فايز 

غ�سن الإعتداء على القوات الدولية موؤكًدا اأنه 

ل  ما  وهذا  وا�ستقراره،  لبنان  اأمن  »ي�ستهدف 

ي�سمح به على الإطاق«.

جاء حديث وزير الدفاع يف اأثناء زيارة تفقدية 

جلرحى الكتيبة الفرن�سية يف م�ست�سفى حمود يف 

�سيدا، قام بها بتكليف من رئي�س اجلمهورية 

العماد مي�سال �سليمان.

وقد نّوه الوزير غ�سن ب�»التعاون القائم بني 

هدوًءا  اأثمر  والذي  الدولية،  والقوات  اجلي�س 

وا�ستقراًرا يف اجلنوب«، كما اأّكد »احلر�س على 

متتني عاقات التعاون القائمة مع قوات الأمم 

الإعتداءات  هذه  اأّن  مو�سًحا  املوؤقتة،  املتحدة 

لن توؤثر ل على عاقة لبنان بالقوات املذكورة 

ول عاقتها باأبناء اجلنوب«.

وخ��ت��م ال���وزي���ر غ�����س��ن ح��دي��ث��ه م���وؤك���ًدا اأّن 

اإىل  و�سولً  و�ست�ستمر  انطلقت  التحقيقات 

معرفة اجلهة التي تقف وراء الإعتداء وتوقيف 

الفاعلني.

قائد اجلي�ش

يف  قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�س  قائد  اّك��د 

املتحدة  الأمم  قوات  قيادة  مقر  زيارته  اأثناء 

الإرهابي  الإنفجار  »اأن  الناقورة،  يف  املوؤقتة 

للكتيبة  التابعة  ال��دوري��ة  له  �ست 
ّ
تعر ال��ذي 

اإط��اق  وح��ادث��ي  ���س��ور  منطقة  يف  الفرن�سية 

اجلي�س  على  اإع��ت��داء  مبنزلة  هي  ال�سواريخ، 

اإىل  اللبنانية، وا�ستهداف وا�سح لاإ�ستقرار يف اجلنوب«، لفًتا  والدولة 

»اأن هذه الأعمال الإرهابية لن تثني اجلي�س عن قراره احلازم يف تطبيق 

الكاملني  والتن�سيق  بالتعاون  للمواطنني  الأمن  وتوفري  القرار 1701، 

هوية  لك�سف  اجلهود  اأق�سى  »بذل  على  م�سدًدا  الدولية«،  القوات  مع 

منّفذي الإعتداءات ومن يقف خلفهم«.

وكان قائد اجلي�س قد التقى خال زيارته قائد قوات ال�»يونيفيل« اللواء 
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حدث



الأخرية  المنية  التطورات  بحث  اأركانه، وجرى  من  وعدًدا  ا�سارتا  األبريتو 

على احلدود اجلنوبية، و�سبل تفعيل الإج��راءات امل�سرتكة بني اجلانبني 

لتعزيز الإ�ستقرار يف هذه املناطق وحماية تنقات الوحدات الع�سكرية.

حيث  كيفا  دير  يف  الفرن�سية  الكتيبة  قيادة  قهوجي  العماد  زار  كما 

التقى قائدها العقيد �سيدريك دي غاردين و�سباطها وعنا�رصها، وعاد 

اأ�سيبوا  ال��ذي��ن  العنا�رص 

يف الإن��ف��ج��ار، م��ع��رًب��ا عن 

تقديره العميق جلهودهم 

وت�سحياتهم، متمنًيا لهم 

ال�سفاء العاجل. 

بيان مديرية التوجيه

وقائع  التوجيه  مديرية  عن  �سادر  بيان  يف  اجلي�س  قيادة  اأو�سحت 

كانون  من  التا�سع  يف  الفرن�سية  الكتيبة  له  تعر�ست  ال��ذي  الإنفجار 

الول املن�رصم. وقد جاء يف البيان »اأن اآلية ع�سكرية تابعة لقوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان تعر�ست خال مرورها على طريق عام الربج 

حاوية  داخل  نا�سفة مو�سوعة  عبوة  لإنفجار  ال�سمايل �رصق مدينة �سور، 

نفايات، ما اأّدى اإىل جرح خم�سة عنا�رص من الآلية اأحدهم اإ�سابته دقيقة، 

ومواطنني �سودف مرورهما يف املحلة، وقد مّت نقلهم اإىل م�ست�سفيات 

املنطقة.

الإنفجار،  مكان  حول  اأمنًيا  طوًقا  اجلي�س  قوى  فر�ست  الفور  وعلى 

ال�رصطة  وتولت  عليه،  للك�سف  الع�سكريني  اخل��رباء  من  عدد  ح�رص  كما 

باحلادث  التحقيق  الدولية  القوات  �رصطة  مع  بالتن�سيق  الع�سكرية 

باإ�رصاف الق�ساء املخت�س«.

تفّقد اجلرحى

برئا�سة  اجلي�ش  �سباط  من  وفد  زار  للإنفجار،  التايل  اليوم  �سباح  يف 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثاً  دي��اب،  هاين  الركن  العميد 

الذين  الفرن�سية  الوحدة  عنا�رص  عاد  حيث  �سيدا،  يف  حمود  م�ست�سفى 

اأو�ساعهم  على  اط��ل��ع  وق��د  الإن��ف��ج��ار،  ج��راء  م��ن  لإ���س��اب��ات  تعر�سوا 

ت�سحياتهم،  اجلي�س  قائد  العماد  تقدير  اإليهم  ن��اق��اً  وحاجاتهم، 

ومتنياته لهم بال�سفاء العاجل.
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اإ�ستقباالت الوزير

كانون الثاين

وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل ال�سفرية الكندية

...وال�سفري الإيطايل

...ووفًدا من جلنة مراقبة الهدنة 

التابعة للأمم املتحدة

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني 

ال�سيد فايز غ�سن يف مكتبه يف 

ال�سيدة  كندا  �سفرية  ال���وزارة، 

امللحق  يرافقها  اآدامز،  هيالري 

ال��ع�����س��ك��ري ل����دى ال�����س��ف��ارة 

اإىل  بالإ�سافة  واملنطقة  لبنان  يف  الأو�ساع  الإجتماع  وتناول  الكندية. 

العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل تعزيزها وتطويرها.

يف  غ�سن،  فايز  الوزير  ا�ستقبل 

مكتبه يف ال��ريزة، وف��ًدا من »حزب 

اهلل« �سّم النائبني نوار ال�ساحلي وعلي املقداد ورئي�س جلنة الإرتباط يف 

احلزب وفيق �سفا. تناول املجتمعون الأو�ساع الراهنة، وكان تركيز على 

الو�سع الأمني يف منطقة البقاع والإجراءات التي يتخذها اجلي�س اللبناين 

والقوى الأمنية الأخرى.

وزير  ا�ستقبل 

الدفاع الوطني، 

يف  م��ك��ت��ب��ه  يف 

الريزة، �سفري منظمة حقوق الإن�سان الدولية والنائب يف الربملان الدويل 

لالأمن وال�سالم الدكتور هيثم اأبو �سعيد وا�ستعر�س معه التطورات العامة، 

وت�سّلم منه دعوة حل�سور موؤمتر حول »برنامج حقوق الإن�سان امل�ستقبلية 

يف ال�رشق الأو�سط« واملنوي عقده مطلع العام 2012 يف بريوت مب�ساركة 

مة. روؤ�ساء املنظمات الدولية املنظِّ

ا�ستقبل الوزير فايز غ�سن، يف مكتبه يف الريزة، �سفري ايطاليا ال�سيد 

وتناول  واملنطقة.  لبنان  يف  الأو�ساع  معه  وعر�س  مورابيتو  جيو�سبي 

الفرن�سية  للكتيبة  تابعة  دورية  له  تعر�ست  الذي  الإعتداء  اأي�ًسا  البحث 

العاملة �سمن قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف �سور.

ا�ستقبل الوزير غ�سن، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من جلنة مراقبة الهدنة 

التابعة لالأمم املتحدة، ومت عر�س الأو�ساع العامة، والتعاون بني لبنان 

على  حفاًظا  تعزيزه  و�ضضرشورة  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  وقضضوات 

الإ�ستقرار والهدوء يف اجلنوب.

...ووفًدا من »حزب اهلل«

...والنائب يف الربملان الدويل للأمن 

وال�سلم الدكتور هيثم اأبو �سعيد



فايز  ال�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزيضضر  برعاية 

»الليونز«  يف  البيئة  جلنة  افتتحت  غ�سن، 

يف  اجلي�س  �سهداء  حديقة  من  الأوىل  املرحلة 

العميد  الحتفال  ح�رش  الكورة.   - بر�سا  بلدة 

العماد  اجلي�س  قائد  روكز ممثالً  �سامل  الركن 

�سالح  العميد  الضضضدرك  قضضائضضد  قضضهضضوجضضي،  جضضان 

عام  مدير  ممثالً  حمفوظ  فواز  املقدم  جربان، 

راعي  ريفي،  اأ�رشف  اللواء  الداخلي  الأمن  قوى 

الأرثوذوك�س املطران  اأبر�سية طرابل�س للروم 

اأفرام كرياكو�س ممثالً بكاهن رعية بلدة بر�سا 

الأب مو�سى ال�ساطرية، احلاكم الدويل جلمعية 

اأندية الليونز الدكتور روينغ غون تام، رئي�س 

حكام  كضضرمي،  بو  كضضرمي  الكورة  بلديات  احتضضاد 

اإىل  وخماتري،  بلديات  روؤ�ساء  ليونزية،  اأندية 

ح�سد كبري من اأبناء البلدة واجلوار.

افضضتضضتضضح الحضضتضضفضضال بضضالضضنضض�ضضسضضيضضديضضن الضضلضضبضضنضضاين 

»الليون«  اللجنة  رئي�سة  رّحبت  ثم  وال�سيني، 

املهند�سني  �ساكرة  باحل�سور،  حضضداد  فريال 

وكل  عازوري  وداين  �ساهني  مرينا  الزراعيني 

اإجنضضاح  يف  �ساهم  مضضن 

هذا الن�ساط.

واأل�������ق�������ى وزي������ر 

ال�����دف�����اع ال���وط���ن���ي 

ال�ستاذ غ�سن، كلمة 

باملنا�سبة قال فيها:

هنا  الضضضيضضضوم  نضضقضضف 

العظام،  الضضوطضضن  لضضرجضضال  لضضنضضوؤدي حتضضّيضضة وفضضضاء 

اأبطال مل يجدوا ما يقّدمونه لوطنهم اأثمن من 

الأرواح و اأغلى من الدماء الطاهرة. نقف اليوم 

لبنان،  اأر�ضضس  بدمائهم  رووا  ملن  لنقول  هنا 

كتبة  اأنتم  الوطن،  �سّناع  ال�سهداء  اأيها  اأنتم 

وامل�ستقبل.  واحلا�رش  املا�سي  اأنتم  التاريخ، 

فت 
ّ
نقف هنا على اأر�س هذه احلديقة التي ت�رش

املوؤ�س�سة  اإن  لنقول  ال�سهداء  ا�ضضسضضم  بحمل 

ما  اأغضضلضضى  �ضضسضضهضضداوؤنضضا  رايتها قضضدم  الضضتضضي حتضضت 
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ن�ساطات الوزير
ا�ستقبل رئي�س

اأركان اجلي�س

ووفًدا من كبار ال�سباط 

وزير الدفاع الوطني:

ال�ستقرار ال�سيا�سي يوازي 

ال�ستقرار الأمني اأهمية

الدفاع  وزيضضر  اأ�سار 

ال��وط��ن��ي الأ���س��ت��اذ 

اأن املهمات امللقاة على عاتق اجلي�س يف هذه املرحلة  اإىل  فايز غ�سن 

بالتعاون  الأمنية  مهماته  ينّفذ  حيث  اجلنوب  يف  اإن  و�سخمة،  كبرية 

بالرغم  ال�ستقرار  حالة  لرت�سيخ  املوؤقتة،  املتحدة  الأمم  قضضوات  مع 

خالل  من  اجلنوبي  بالأمن  العبث  املتكررة  لبنان  اأعضضداء  حمضضاولت  من 

ال�سواريخ امل�سبوهة والتي ت�سب يف م�سلحة العدو الإ�رشائيلي، اأو على 

احلدود مع �سوريا حيث يقوم اجلي�س ب�سبط هذه احلدود منًعا لعمليات 

التهريب.

الركن  اللواء  الأركضضان  رئي�س  ا�ستقباله  خالل  جاء  غ�سن  الوزير  كالم 

له  ليقّدم  ال�سباط،  كبار  من  وفد  راأ�ضضس  على  ح�رش  الذي  �سلمان  وليد 

التهنئة ملنا�سبة عيدي امليالد وراأ�س ال�سنة.

الراهنة  الأو�ساع  جممل  ا�ستعرا�س  خاللها  مت  منا�سبة  اللقاء  و�سّكل 

بض»ال�ستقرار  غ�سن  الوزير  نوه  وقد  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  و�سوؤون 

اللبناين وباقي  التي يقوم بها اجلي�س  البالد بف�سل اجلهود  الأمني يف 

الأجهزة الأمنية«، م�سرًيا اإىل »اأن ال�ستقرار ال�سيا�سي يوازي ال�ستقرار 

الأمني، ومن هنا فاإن على اجلميع م�سوؤولية التعاطي مع جممل امللفات 

البلد  اأمن  يحفظ  ومبا  العليا،  الوطنية  امل�سلحة  من  انطالًقا  والق�سايا 

حديقة ل�سهداء اجلي�س يف بر�سا

الوزير 

غ�سن:

جذور زيتوننا ازدادت ت�سبًثا 

بالأر�ض التي حملت

ا�سماء الأبطال



ن�سبك  وان  حولها،  نلتف  اأن  ت�ستحق  عندهم 

حلمايتها  ومتيًنا  �سلًبا  �سياًجا  لن�سكل  الأيدي 

و�سونها بعدما �سكلت الدرع الواقي لكل اأبناء 

املوؤ�س�سة  بدون متييز. فاجلي�س، هذه  الوطن 

ج�سد  من  بقطعة  البع�س  طمع  حني  التي  الم 

وترمّم  الأ�سياء  لتجمع  �سواها  جند  مل  الوطن، 

يف  الضضدمضضاء  وت�سخ  اجلضض�ضضسضضور،  وتبني  الك�سور 

بكثري  اأكرث  ي�ستحق  الذي  اجلي�س  اإنه  العروق. 

مما نعطيه«.

حديقة  مفتتًحا  بينكم  اليوم  »اأقف  واأ�ساف: 

تثبت  �سوف  الأيضضام  ولكن  الأبضضطضضال  ال�سهداء 

فربيع  هنا،  من  ا 
ّ
ميضضر لن  واخلريف  ال�ستاء  اأن 

الف�سول،  تتالت  مهما  ا 
ً
مزهر يبقى  ال�سهداء 

�سالبة  ازدادت  الضضكضضوراين  زيضضتضضونضضنضضا  وجضضضذور 

ا�سمكم  حملت  التي  بالأر�س  وت�سبًثا  ومتانة 

اأيها الأبطال.

اجلي�س  �سهداء  اإىل  الوفاء  وكل  حتية  فاألف 

على  واجلنود  والرتباء  ال�سباط  اإىل  اللبناين، 

هذا  م�ساحة  امضضتضضداد 

الذين  هوؤلء  الوطن، 

يضضض�ضضضسضضضلضضضون لضضيضضلضضهضضم 

لنا  ليكون  بنهارهم 

فيه  نضضعضضيضض�ضضس  وطضضضضن 

باأمان و�سالم«.

م���ن ج��ه��ت��ه، األ��ق��ى 

بر�سا  بلدية  رئي�س 

ال�سيد األن رزق كلمة اأعلن فيها اأن »احلديقة 

�سهداء  »حديقة  ا�سم  حتمل  تد�ّسنت  التي 

باخلدمات  مضضّنضضا  اعضضرتاًفضضا  الضضلضضبضضنضضاين«،  اجلي�س 

املوؤ�س�سة  اأبضضنضضاء  قّدمها  التي  والت�سحيات 

الع�سكرية لكي تنعم الأجيال بحياة كرمية«.

خوري  وفا  »الليون«   351 املنطقة  حاكمة 

الآخضضر  بخدمة  يوؤمن  »الليونز  اأن  اإىل  اأ�ضضسضضارت 

والإلتزام من اأجل عامل اأف�سل، فالبيئة ق�سية 

احلديقة  وافتتاح  بامتياز،  وليونزية  دولية 

الإرتقاء  اإىل  الهادفة  الإلتزامات  من  جزء  هو 

بالإن�سان اإىل الأف�سل«.

اأندية  جلمعية  الضضدويل  احلاكم  األقى  كذلك، 

اأثنى  كلمة  تام  غون  وينغ  الدكتور  »الليونز« 

فيها على »جمال طبيعة لبنان«، واأبدى �رشوره 

يف »امل�ساركة بزرع �سجرة يف هذه احلديقة«.

ويف اخلتام، مت تبادل الدروع التذكارية، ثم 

توّجه احل�سور لفتتاح احلديقة.

11

اجلي�ش - العدد رقم 319

ن�ساطات الوزير

كانون الثاين

و ا�ستقراره«.

وك�سف الوزير غ�سن عن »معلومات تتحدث عن عمليات حت�سل على 

بع�س املعابر غري ال�رشعية ل �سّيما يف عر�سال، بحيث يتم تهريب اأ�سلحة 

حتت  اأ�سولية  لتنظيمات  التابعني  الإرهابيني  العنا�رش  بع�س  ودخول 

�ستار اأنهم من املعار�سة ال�سورية«، م�سرًيا اإىل اأن »�سبط هذه العمليات 

لكنه  الأوىل،  بالدرجة  الأمنية  والقوى  اجلي�س  م�سوؤولية  من  هو  ومنعها 

عضضيضضنضضه  الضضضضضوقضضضضضت  يف 

مضض�ضضسضضوؤولضضيضضة وطضضنضضيضضة 

تقع على عاتق جميع 

اللبنانيني«. الفرقاء 

�سيطرح  اأنضضه  واأكضضضد 

على  الق�سية  هضضضذه 

جمضضضلضضض�ضضضس الضضضضضضضضضضوزراء 

و�سيفند ما بحوزته من معلومات، »لو�سع اجلميع اأمام م�سوؤولياتهم«.

وجّدد وزير الدفاع الوطني »ثقته باجلي�س اللبناين وقيادته احلكيمة 

اأكرث من مفرتق خطري من جتنيب لبنان رياح الفتنة  التي متكنت على 

والنق�سام«، لفًتا اإىل »اأن ما متر به املنطقة من تطورات ي�ساعف حجم 

املخاطر على لبنان، مما ي�ستدعي تغليب احلكمة يف التعاطي مع خمتلف 

التي  الوطني ودعمه يف كل اخلطوات  الق�سايا واللتفاف حول اجلي�س 

يقوم بها«.
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قائد اجلي�ض ي�ستقبل 

�سفري اململكة الأردنية الها�سمية

...وال�سفرية البلجيكية

...وال�سفرية الكندية

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان 

قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، �سفري 

اململكة الأردنية الها�سمية ال�سيد 

زياد املجايل.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، �سفرية بلجيكا 

ال�سيدة كوليت تاكي يرافقها امللحق الع�سكري البلجيكي 

الرائد لوك �سميت، يف زيارة بروتوكولية ملنا�سبة توليها 

مهماتها حديًثا يف لبنان.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، �سفرية 

كندا ال�سيدة هيالري ت�سايلدز اآدمز، يرافقها امللحق 

الع�سكري العقيد لوران�س زابورزان. وتناول البحث الو�سع 

العام والتعاون الع�سكري بني جي�سي البلدين.
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...وم�ساعد 

وزير اخلارجية 

الأمريكية ل�سوؤون 

ال�رشق الأدنى

...ومبعوث الأمم املتحدة

...والنائب هاغوب بقرادونيان 

... ووفًدا من تكتل بعلبك - الهرمل 

...والنائب ال�سابق عبد اهلل ق�سري

اخلارجية  وزير  م�ساعد  الضضريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل 

ح�سور  يف  فيلتمان،  جيفري  ال�سفري  الأدنضضى  ال�رشق  ل�سوؤون  الأمريكية 

اأع�ساء ال�سفارة. ويف اللقاء، بحث املجتمعون الأو�ساع العامة و�سبل تفعيل  ال�سفرية الأمريكية ال�سيدة مورا كونيللي وامللحق الع�سكري ووفد من 

عالقات التعاون بني جي�سي البلدين، ول �سيما تطوير برنامج امل�ساعدات الأمريكية املقررة للجي�س اللبناين.

ال�سيد جوليان هار�سنت  الأمم املتحدة  ا�ستقبل قائد اجلي�س، مبعوث 

مع وفد مرافق، وعر�س معه الو�سع على احلدود اجلنوبية، بالإ�سافة اإىل 

موا�سيع تتعلق مبهمات قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

الأو�ساع  وبحثا  بقرادونيان  هاغوب  النائب  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

العامة.

 - بعلبك  وفضضًدا من تكتل  الضضريزة،  ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

الرفاعي  كامل  مقداد،  علي  زعيرت،  غازي  النواب:  �سم  النيابي  الهرمل 

التي  املطمئنة  الوطنية  باملواقف  الوفد  اأ�ساد  وقد  ال�ساحلي.  ونضضّوار 

معه  بحثوا  كما  ال�ستقالل،  عيد  مبنا�سبة  ال�سادر  اليوم  اأمضضر  ت�سمنها 

اجلي�س  يبذلها  التي  اجلهود  مقّدرين  بعلبك،  مدينة  يف  الأمني  الو�سع 

للحفاظ على اأمن املدينة وا�ستقرارها.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، النائب ال�سابق عبد اهلل ق�سري وعر�س معه 

التطورات.
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...والنائبة 

ال�سابقة

نائلة معّو�ض

...ومدير عام الأمن العام

...ومدعي عام النيابة العامة املالية

...ومدير عام الدفاع املدين

...ووفًدا من جتّمع العلماء امل�سلمني

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، 

يف مكتبه يف الريزة،

النائبة ال�سابقة نائلة معّو�س 

وتداول �سوؤوًنا عامة.

الدفاع  عام  مدير  الضضريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  جان  العماد  ا�ستقبل 

املدين العميد رميون خطار وبحثا التعاون امل�سرتك بني املوؤ�س�ستني.

العلماء  جتّمع  من  وفضضًدا  الضضريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

امل�سلمني يف لبنان يتقدمه القا�سي ال�سيخ اأحمد الزين.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، مدير عام الأمن العام 

اللواء عبا�س ابراهيم، وبحثا �سبل تعزيز التعاون الأمني امل�سرتك.

العامة  النيابة  عام  مدعي  الضضريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

املالية القا�سي علي ابراهيم، يرافقه كل من الق�ساة: طوين لّطوف، داين 

�سبلي، وغ�سان معطي، وتناول البحث �سوؤوًنا ق�سائية.
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...ووفًدا من 

حركة حما�ض

...واأمني عام البطريركية املارونية

...ووفًدا من نقابة املحررين

...والأب نعمة اهلل الها�سم

...ومدير موؤ�س�سة ال�رشق الأدنى واخلليج

للتحليل الع�سكري

يف  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل 

من  وف���ًدا  ال����ريزة،  ف��ى  مكتبه 

ال�سيد  برئا�سة  حما�س  حركة 

ال�سيدان  يضضرافضضقضضه  بضضركضضة  علي 

حممود ال�سديق وراأفت مراد، وجرى بحث الو�سع الفل�سطيني يف لبنان 

ودور اجلي�س اللبناين يف اإر�ساء الأمن وال�ستقرار على �سعيد الوطن.

اأنطوان  الأب  املارونية  البطريركية  عام  اأمني  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

خليفة.

املحررين  نقابة  من  وفًدا  الضضريزة،  مكتبه يف  اجلي�س، يف  قائد  ا�ستقبل 

برئا�سة الأ�ستاذ �سعيد نا�رش الدين، حيث قدموا له التهنئة مبنا�سبة عيد 

ال�ستقالل. من جهته، نوه قائد اجلي�س بدور اجل�سم الإعالمي اللبناين يف 

والتعبري عن ق�سايا املواطنني  البالد  اأجواء احلرية والنفتاح يف  اإ�ساعة 

وتعميم  احلقيقة  نقل  يف  الطبيعي  دوره  مع  يتكامل  والذي  وهمومهم، 

ثقافة املواطنية، مبا ي�سهم يف تعزيز وحدة الوطن ومناعته اأمام الأخطار 

والتحديات.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي الأب نعمة اهلل الها�سم، وجرى عر�س �سوؤون 

عامة.

ال�رشق  موؤ�س�سة  مدير  الضضريزة،  فى  مكتبه  يف  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل 

الأدنى واخلليج للتحليل الع�سكري ال�ستاذ ريا�س قهوجي، الذي �سكره 

على م�ساهمة اجلي�س الفعالة يف اجناح موؤمتر الأمن الذي عقد يف معر�س 

البيال - بريوت.
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...والقا�سيني 

كلود غامن 

ورجا حامو�ض

...ووفًدا من نقابة

الطوبوغرافيني

...والكاتب واملحلل ال�سيا�سي 

جوزف اأبو فا�سل

...وعائلة اللواء الركن

ال�سهيد خليل كنعان

...ومدير بنك التمويل 

دافيد عي�سى

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، القا�سيني كلود 

غامن ورجا حامو�س، وتناول البحث 

�سوؤوًنا تتعلق بالق�ساء.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، عائلة اللواء الركن 

ال�سهيد خليل كنعان الذين قدموا له التهنئة مبنا�سبة عيد الإ�ستقالل.

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، مدير بنك التمويل ال�سيد دافيد 

عي�سى.

املجازين،  الطوبوغرافيني  نقابة  من  وفضضًدا  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل 

برئا�سة النقيب انطوان من�سور.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، الكاتب واملحلل ال�سيا�سي 

جوزف اأبو فا�سل.
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...ومدير �رشكة 

األبان لبنان

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، 

مدير �رشكة األبان لبنان ال�سيد 

اأحمد زيدان يرافقه �سقيقه 

رجل الأعمال ال�سيد حممد 

زيدان، اللذين توجها له بال�سكر على اجلهود التي بذلها اجلي�س لتحرير 

اأحمد من خاطفيه فجر 2011/12/11 يف منطقة البقاع.

...وال�سيدين �سامي ومنذر العجمي

...واملهند�ض هرني �سفري

...ووفًدا من احتاد بلديات ال�سنية

...ووفًدا من فرقة كركل

ومنذر  �سامي  ال�سيدين  الضضريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

العجمي، وعر�س معهما التطورات.

�سفري  هرني  املهند�س  الضضريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

وتداول اأو�ساًعا عامة.

بلديات  الريزة، وفًدا من احتاد  العماد قهوجي، يف مكتبه يف  ا�ستقبل 

ال�سنية برئا�سة ال�سيد حممد عبد ال�سالم ال�سعدية.

�سم  اللبنانية  كركال  فرقة  من  وفضضًدا  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�ستقبل 

ال�سادة: عبد احلليم وعمر واإيفان كركال.
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اإ�ستقباالت القائد

كانون الثاين





قهوجي  ج���ان  ال��ع��م��اد  اجل��ي�����ش  ق��ائ��د  تفقد 

الفيا�ضية  يف  احلربية  والكلية  املكافحة  فرع 

الن�ضاطات  واطلع على  اأق�ضامها،  حيث جال يف 

ال�����ض��ب��اط  اإىل  اج��ت��م��ع  ث���م  وال���ت���دري���ب���ات، 

والع�ضكريني وزّودهم التوجيهات الالزمة.

يف فرع املكافحة، نّوه العماد قهوجي بجهود 

م�ضيًدا  ف��روع��ه��ا،  بجميع  امل��خ��اب��رات  مديرية 

ا يف جمال الق�ضاء  بالإجنازات التي حققتها على اأكرث من �ضعيد، خ�ضو�ضً

الأثر يف  الإرهاب والتج�ض�س والعمالة، والتي كان لها بالغ  على �ضبكات 

حت�ضني مناعة اجلي�س وحماية موؤ�ض�ضات الدولة واأمن املواطنني، م�ضّدًدا 

على اأن دقة الأو�ضاع الراهنة، تتطلب من الع�ضكريني تر�ضيخ اجلهوزية 

عليه  تنطوي  ما  ملواجهة  واليقظة،  الوعي  درج��ات  باأق�ضى  والتحلي 

املرحلة املقبلة من اأخطار وحتديات.

لتنفيذ  التام  ال�ضتعداد  اإىل  الع�ضكريني  داعًيا  قهوجي  العماد  وختم 

خمتلف املهمات املوكلة اإليهم، بروح ال�ضجاعة والتفاين يف اأداء الواجب.

ويف الكلية احلربية، اأكد العماد قهوجي حر�س اجلي�س على �ضبط الأمن 

ا يف احلدود اجلنوبية،  والإ�ضتقرار يف خمتلف املناطق اللبنانية وخ�ضو�ضً

ومالحقة العابثني بالأمن اىل اأي جهة انتموا.

وكوادرها  قيادتها  بجهود  منّوًها  الكلية،  و�ضع  حديثه  يف  تناول  كما 

التدريبية والإدارية لتن�ضئة رجال الغد املوؤمتنني على م�ضتقبل املوؤ�ض�ضة 

يقوم  التي  والأمنية  الدفاعية  املهمات  بني  التكامل  موؤّكًدا  الع�ضكرية، 

على  وم�ضّدًدا  ومعاهده،  كلياته  خمتلف  يف  التدريب  و�ضري  اجلي�س  بها 

اأهمية عنا�رص املعرفة والإنتاجية والإن�ضباط يف تكوين �ضخ�ضية الع�ضكري 

القادر على القيام بواجبه املطلوب.

اللبنانيني  وجدان  يف  متثل  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  اأن  اىل  القائد  واأ�ضار 

كامل  ويولونها  اليها  يركنون  التي  الأوىل  الوطنية  املوؤ�ض�ضة  جميًعا 

ثقتهم، وهذا الأمر ل يعود اىل دورها الرئي�س يف حماية البالد من الأخطار 

فح�ضب، بل اأي�ًضا للتزامها تطبيق معايري العمل املوؤ�ض�ضاتي على اأكمل 

وجه. وختم العماد قهوجي داعًيا التالمذة اىل مزيد من اجلهد واملثابرة 

لكت�ضاب املعارف، والتم�ضك بالقيم واملبادىء الع�ضكرية.
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ن�ساطات القائد

كانون الثاين

العماد قهوجي يتفقد 

الكلية احلربية

وفرع املكافحة

وينّوه بجهودهما
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كانون الثاين

رئي�س الأركان 

ي�ستقبل

النائب

خالد زهرمان

ا�ضتقبل رئي�س الأركان اللواء 

الركن وليد �ضلمان، يف مكتبه يف 

الريزة، النائب خالد زهرمان وبحثا 

الو�ضاع العامة.

...والنائبني اأمني وهبه وانطوان �سعد

...ووفًدا ع�سكرًيا اإيطالًيا

...ورئي�س مكتب التعاون والدفاع الأمريكي

...وقائد الفرقاطة الفرن�سية

ا�ضتقبل اللواء الركن وليد �ضلمان، يف مكتبه يف الريزة، النائبني اأمني 

وهبه وانطوان �ضعد، وجرى بحث ال�ضوؤون العامة.

ا�ضتقبل اللواء الركن وليد �ضلمان، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا ع�ضكرًيا 

اجتماعات  يف  امل�ضارك  �ضانداللي  باولو  البحري  اللواء  برئا�ضة  ايطالًيا 

الأركان امل�ضرتكة بني اجلي�ضني الإيطايل واللبناين. وجرى بحث مو�ضوع 

التعاون بني اجلي�ضني.

التعاون  مكتب  رئي�س  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  الأرك��ان،  رئي�س  ا�ضتقبل 

التعاون  �ضبل  البحث  تناول  وقد  رو�س.  بول  العقيد  الأمريكي  والدفاع 

بني اجلي�ضني اللبناين والمريكي.

ا�ضتقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، قائد الفرقاطة الفرن�ضية 

يرافقه امللحق الع�ضكري الفرن�ضي، العقيد فيليب باتريل وعر�س معه 

اأموًرا تتعلق بالتعاون بني القوات البحرية اللبنانية والفرن�ضية.

اإ�ستقباالت رئي�ش االأركان
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...ونقيب املوؤ�س�سات ال�سياحية

...ووفًدا من مركز الدرا�سات ال�سرتاتيجية 

»NESA« الأمريكية

...ووفًدا من جمعية تنظيم الأ�رسة

...ورئي�س ق�سم اأفريقيا وال�رسق الأو�سط

يف اإدارة الت�سّلح

ا�ضتقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، نقيب املوؤ�ض�ضات ال�ضياحية 

ال�ضيد بيار الأ�ضقر، وتداول الأو�ضاع العامة وتاأثريها على ال�ضياحة.

ا�ضتقبل اللواء الركن وليد �ضلمان، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من مركز 

جيم�س  ال�ضفري  برئا�ضة   »NESA« الأمريكية   ال�ضرتاتيجية  الدرا�ضات 

لروكو. وقد تطرق البحث اإىل التعاون الأكادميي بني املركز واجلي�س.

ا�ضتقبل اللواء الركن وليد �ضلمان، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من جمعية 

تنظيم الأ�رصة، بحث معه الن�ضاطات امل�ضرتكة مع اجلي�س واملقررة للعام 

املقبل.

اأفريقيا  ق�ضم  رئي�س  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  الأرك���ان،  رئي�س  ا�ضتقبل 

العميد جان لوك  الفرن�ضي  الت�ضّلح يف اجلي�س  ادارة  الأو�ضط يف  وال�رصق 

اللبناين  اجلي�ضني  بني  التعاون  عالقات  بحث  جرى  وقد  كومربي�ضون، 

والفرن�ضي.

...ووفًدا من 

الأونروا

ا�ضتقبل اللواء الركن �ضلمان، 

يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من 

الأونروا بحث معه اأو�ضاع املخيمات 

الفل�ضطينية، واإعادة اإعمار خميم نهر البارد.

اإ�ستقباالت رئي�ش االأركان
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بحث مع اأ�ضارتا التطورات الأخرية 

على احلدود اجلنوبية 

رابطة ال�سيدات يف ال�سويفات

م اللواء الركن �سلمان
ّ
تكر

رئي�س 

الأركان:

ما جرى

عمل م�سبوه

الأرك��ان  رئي�س  زار 

ال�������ل�������واء ال����رك����ن 

���ض��ل��م��ان، مقر  ول��ي��د 

الأمم  ق���وات  ق��ي��ادة 

امل��ت��ح��������دة امل��وؤق��ت��ة 

حيث  الناق��ورة،  يف 

ال����ت����ق����ى ق���ائ���ده���ا 

اأ�ضارتا  الربتو  اللواء 

وع����دًدا م��ن اأرك��ان��ه، 

وجرى بحث التطورات الأمنية الأخرية على احلدود اجلنوبية والإجراءات 

امل�ضرتكة بني اجلانبني لتعزيز ال�ضتقرار يف هذه املناطق.

ثم تفقد رئي�س الأركان قيادة قط��اع جنوب الليطاين يف �ض��ور، وعدًدا 

العم��اد جان  توجيه��ات قائ��د اجلي�س  ناق��الً  الع�ضكري��ة  الوح��دات  م��ن 

قهوجي، كم��ا ج��ال ف��ي خ��راج بل��دة رمي���س، معايًنا املكان الذي اأطل��ق 

الأرا�ض��ي  باجت��اه  املا�ض��ي  الثان��ي  ت�رصين   28 ليل  ال�ض��اروخ  منه 

الفل�ضطيني��ة املحتل��ة، وكذل��ك املك��ان ال��ذي تع��ر�س لق�ض��ف الع��دو 

ثم  الإ����رصائ���ي���ل�����������ي، 

عمل  �ضري  على  اطلع 

الع�ضكرية  ال��ل��ج��ن��ة 

التحقيق  امل��ك��ّل��ف��ة 

ودعاها  احل���ادث،  يف 

اجلهود  تكثيف  اإىل 

مالب�ضاته. لك�ضف 

وق����د اأك�����د ال���ل���واء 

اأم��ام  �ضلمان  ال��رك��ن 

اأن  ال���ع�������ض���ك���ري���ني 

عم��ل  ه���و  ج���رى  م���ا 

����س 
ّ
م�������ض���ب���وه ي���ع���ر

التدابري  املزيد من  اتخاذ  وج��وب  م�ض��دًدا على  للخطر،  الوطن  م�ضلحة 

للعبث  حماول��ة  اأي  ملن��ع  الدولية،  الق��وات  مع  بالتن�ضيق  امليدانية 

ال�ضتع��داد  مب��وازاة  وذلك   ،1701 الق��رار  وخرق  اجلنوب  با�ضتق��رار 

الدائ��م ملواجه��ة اأي اعت��داء اإ�رصائيلي حمتمل.

وتوّليه  ال���ض��ت��ق��الل  ذك���رى  ملنا�ضبة 

رابطة  مت 
ّ
كر الأرك���ان،  رئا�ضة  من�ضب 

�ضلمان  وليد  الركن  اللواء  الأرك��ان  رئي�س  ال�ضويفات  يف  ال�ضيدات 

ال�ضخ�ضيات  م��ن  ع��دد  ح�رصه  حفل  خ��الل  وذل��ك  لكفاءته،  ا 
ً
تقدير

ال�ضيا�ضية والجتماعية والع�ضكرية ورجال دين وعائلة اللواء الركن 

�ضلمان.

ليندا �ضعب كلمة  ال�ضيدة  الرابطة  رئي�ضة  األقت  الحتفال،  وخالل 

رحبت فيها باحل�ضور، ثم قدمت درًعا لرئي�س الأركان با�ضم الرابطة.

ن�ساطات رئي�ش االأركان
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م�ؤمترات ومعار�ش

كان�ن الثاين

اإعداد:

با�سكال معّو�ض بو مارون

»�سـمـيـ�س«

ا�ستقطب معر�ض SMES 2011 يف ن�سخته الثانية عدًدا كبرًيا من 

املهتمني الذين توافدوا اإىل مركز بريوت للمعار�ض )Biel( على مدى 

ثالثة اأيام، حيث اأتيح لهم يف الوقت عينه متابعة اأعمال موؤمتر الأمن 

يف ال�رشق الأو�سط، والإطالع على جديد التكنولوجيا الع�سكرية والأمنية 

املتطورة يف املعر�ض الذي كان يف مقدم زواره رئي�ض اجلمهورية 

ورئي�ض احلكومة ووزير الدفاع وقائد اجلي�ض.

مزيد من النجاح واملهتمون كرث
ة
ي
ن
ثا

ل
 ا

ه
ت
خ

س
�
ن
يف 



املوؤمتر: حما�رشات ناق�ست ق�سايا الأمن 

من زوايا خمتلفة

اأقيمت يف بريوت اأعمال م�ؤمتر الأمن يف ال�رشق 

الثانية  ــه  دورت يف   )SMES 2011( الأو�ــســط 

واخلليج  الأدنــى  ال�رشق  م�ؤ�س�سة  نظمته  والذي 

الع�سكري بالتعاون مع قيادة اجلي�س  للتحليل 

واملديرية العامة لق�ى الأمن الداخلي مب�ساركة 

10 دول عربية واأجنبية.

الـــ�زراء  جمل�س  رئي�س  ممثل  املــ�ؤمتــر  ح�رش 

وممثل  منجيان  بان��س  ال�زير  ميقاتي  جنيب 

قائد اجلي�س العماد جان قه�جي العميد الركن 

الطّيار ماجد كرامه، ورئي�س جلنة الدفاع والأمن 

املدير  اجل�رش،  �سمري  النائب  اللبنانية  النيابية 

اأ�رشف ريفي،  الل�اء  الداخلي  الأمن  العام لق�ى 

العقيد الركن روؤوف �سكرية ممثالً املدير العام 

املدير  ممثالً  طه  ريا�س  العقيد  الدولة،  لأمن 

العام لالأمن العام، العميد رمي�ن خّطار مدير عام 

الدفاع املدين، املدير العام للجمارك بال�كالة 

اإقليم  داخــلــيــة  وزيـــر  مــرعــي،  �سفيق  ال�سيد 

كرد�ستان يف العراق كرمي �سنجاري، اأمني عام 

جمل�س وزراء الداخلية العرب الدكت�ر حممد بن 

 »INEGMA« م�ؤ�س�سة  رئي�س  ك�مان،  علي 

العام  ومديرها  الب�عينني،  خالد  الطيار  الل�اء 

القيادات  من  وعــدد  قه�جي،  ريا�س  ال�سّيد 

وال�زراء وال�سفراء العرب و�سخ�سيات ع�سكرية 

ودولية  عربية  ر�سمية  ووفـــ�د  ودبل�ما�سية 

وكبار �ضباط اجلي�ش وقوى الأمن الداخلي.

كلمة  ثم  اللبناين  ال�طني  الن�سيد  اإفتتاًحا 

مل�ؤ�س�سة  العام  املدير  األقاها  و�سكر  ترحيب 

»INEGMA« ال�سيد قه�جي الذي قال: »اإن 

فيه  ت�سهد  وقــت  يف  ياأتي  املهم  احلــدث  هــذا 

منطقة ال�رشق الأو�سط حتّ�لت تاريخية �ستك�ن 

ا  تداعياتها كبرية على عّدة م�ست�يات خ�س��سً

�سمي�س  معر�س  اأن  اىل  واأ�ــســار  منها،  الأمنية 

العا�رشة  ال�سن�ية  الذكرى  مع  يتزامن   2011

واخلليج  الأدنــــى  الــ�ــرشق  م�ؤ�س�سة  لتاأ�سي�س 

اأن  واأعلن   »INEGMA« الع�سكري  للتحليل 

من  جمم�عة  لتنظيم  م�ستعّدة  امل�ؤ�س�سة  هذه 

من  املزيد  ولن�رش  املقبلة  ال�سنة  يف  امل�ؤمترات 

الدرا�سات الأمنية والدفاعية.

واألقى ال�زير منجيان كلمة الرئي�س ميقاتي، 

اأن انعقاد »�سمي�س« 2011 يف دورته  فاعترب 

الثانية، ي�ؤكد وجه لبنان احل�ساري، بلد الفينيق 

اجلامع  ليك�ن  واملحن  ال�سعاب  يتخّطى  الذي 

لكل الأطياف واحلا�سن للقدرات.

العمل  على  م�اظبة  احلك�مة  اأن  اإىل  ولفت 

وجمتمعنا؛  ل�سعبنا  الأمــن  م�ستلزمات  لتحقيق 

بتط�ير  تعهده  احلك�مة  رئي�س  عن  نقل  كما 

الت�سنيع  جمال  يف  لبنانية  روؤيــة  لأي  جهد  اأي 

مماثل  جهد  اأي  ودعــمــه  ــي،  ــن والأم الع�سكري 

اإنــتــاج  يف  اللبناين  اخلــا�ــس  القطاع  لت�سجيع 

وتط�ير ال�سناعات الأمنية.

جتارب اإقليمية

الأمن  م��س�ع »حفظ  الأوىل  اجلل�سة  ناق�ست 

الأ�ستاذ  تراأ�سها  اإقليمية«،  والنظام يف جتارب 

ريا�س قه�جي، واألقى املحا�رشة الأوىل ال�زير 

العراق  كرمي �سنجاري ح�ل »جتربة كرد�ستان 

يف مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن«، ف�سّدد على 

مع  املنا�سب  ال�قت  يف  ياأتي  امل�ؤمتر  هذا  اأن 

التغيريات ال�رشيعة وغري املت�قعة التي حتدث 

يف املنطقة خالل الآونة الخرية، معترًبا اأنه من 

ونتفّهم  الأمــنــي  ال��سع  نراقب  اأن  الــ�ــرشوري 

ورّكز  نف�سه.  ال�قت  يف  والتغيريات  ــداث  الأح

على النجاحات التي اأحرزتها الق�ات الأمنية يف 

كرد�ستان، م��سًحا اأّن »هناك �سببني رئي�سني 

مّكنانا من بناء ال��سع الأمني اجليد يف كرد�ستان 

العراق: الأول ه� ال�ستفادة من ال�سن�ات التي 

كنا خاللها نحكم منطقتنا باأنف�سنا قبل التحرير 

ال�سن�ات  تلك  يف  قمنا  حيث   ،2003 الــعــام 

اأمنية متخ�س�سة وخمل�سة  ببناء وتط�ير ق�ات 

امل�ساعدة  هــ�  الــثــاين  وال�سبب  خــربة؛  وذات 

يف  اأن  واعترب  امل�اطنيني.  من  نتلقاها  التي 

نف�سه  النم�ذج  ه�  ناجًحا  من�ذًجا  كرد�ستان 

مب�ساعدة  الأمن  »حفظ  الغرب  يف  ي�سمى  الذي 

من املجتمع«.

بن  حممد  الدكت�ر  الثانية  املحا�رشة  واألقى 

علي ك�مان ح�ل »دور الإعالم الأمني يف ت�جيه 

ب��سائله  الإعـــالم  »اأ�سبح  فــقــال:  املجتمع«، 

احلياة  مك�نات  من  اأ�سا�سًيا  مك�ًنا  املختلفة 

املعا�رشة، وه� العامل احلا�سم يف ت�سكيل الراأي 

العام وت�جيهه. ولي�س اأدّل على دور الإعالم من 

املنطقة  �سهدتها  التي  املت�سارعة  التح�لت 

العربية اأخرًيا، والتي كان العامل الأ�سا�سي وراء 

الإلكرتونية  ا  خ�س��سً الإعــالم،  و�سائل  جناحها 

منها.

الأجهزة  ت�سعى  اأن  البدهي  »مــن  اأنــه  واأكــد 

الذي يرتكه  التاأثري  من  ال�ستفادة  اإىل  الأمنية 

اجلرمية  من  وال�قاية  الر�سالة  لإي�سال  الإعالم 

ومكافحتها«، م��سًحا اأن »الإعالم الأمني يعمل 

اإعالمية  مـــ�اد  اإنــتــاج  خــالل  مــن  الت�عية  على 

ومل�سقات وكتيبات تك�سف خط�رة اجلرمية اأو 

اأو على �سل�كيات من  تركز على جرائم معينة 

�ساأنها اأن تعر�س الفرد واملجتمع للخطر«.

يف الإعالم الأمني

األقى الل�اء ريفي حما�رشة  يف اجلل�سة الثانية 

الأمــنــي«،  الإعـــالم  يف  احلديثة  »التقنيات  عن 

ماهيته  الأمــنــي،  الإ�ستعالم  عــن  حتــّدث  حيث 

ودوره يف مكافحة اجلرمية، م�سرًيا اإىل اأن الغاية 

الأ�سا�سية هي حتقيق الأمن، �س�اء كان ذلك من 

خالل منظ�مة الأمن ال�قائي اأو الردعي، اأو من 

ومالحقة  وق�عها  بعد  للجرمية  الت�سّدي  خالل 

امل�ؤ�س�سات  تن�سط  لذا  وت�قيفهم؛  مرتكبيها 

الأمني  ال�ستعالم  عملية  تفعيل  يف  ال�رشطية 

واأو�ــســح  املــجــال.  هــذا  يف  اإمكاناتها  وتط�ير 

اأ�سا�سي  ب�سكل  يتمح�ر  الأمني  ال�ستعالم  اأن 

ح�ل تلقي املعل�مات من م�سادرها املختلفة 

وجمعها وحتليلها، متهيًدا ل�ستثمارها من اأجل 

منع ح�س�ل جرمية يتّم التح�سري لها اأو من اأجل 

ال�سالعني  بعد وق�عها ومالحقة  لها  الت�سّدي 
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مقيدة  الدوام  على  تبقى  اأن  على  وت�قيفهم؛ 

عن�رش  ينّفذها  وق�سائية،  قان�نية  ب�س�ابط 

تقنيات  ي�ستخدم  وحمــرتف  متخ�ّس�س  ب�رشي 

ومعدات متطّ�رة.

يف  احلديثة  التقنيات  بدور  يتعلق  ما  يف  اأما 

الإ�ستعالم  يف  ال�رشطي  العمل  ــدرات  ق تط�ير 

الأمني، فقد راأى ريفي اأنها ت�سهم ب�سكل كبري 

ال�رشطي  العمل  قـــدرات  تط�ير  يف  واأ�سا�سي 

وتزيد من فاعلية املهمات املتعلقة بال�ستعالم 

الأمني، وت�ساعد على الكت�ساف املبكر للمخاطر 

�ضضرورة  اإىل  واأ�ضضضضضار  وقوعها.  واإحضضبضضاط  الأمنية، 

العمل على اإعداد برامج تدريبية متقدمة وعن�رش 

ة يف العمل، وقادر على  ب�رشي كف�ء يلتزم ال�رشَيّ

ا�ستخدام هذه التقنيات وت�سغيلها و�سيانتها.

ق اإىل امل�ازنة بني مقت�سيات الأمن 
ّ
كما تطر

الأمني،  الإ�ستعالم  خــالل  ال�سخ�سية  واحلــريــة 

نقيم  اأن  مقب�لً  اأو  جــائــًزا  يعد  مل  اأنــه  مــ�ؤكــًدا 

الأمن على ح�ساب حياة امل�اطنني وكراماتهم، 

ــن  الأم ــة  ــ�ي اأول حــّجــة  وانــتــهــاك حريتهم حتــت 

اأعفانا  قــد  التكن�ل�جي  فالتقدم  واأهميته، 

واأتــاح  والبدائّية،  البالية  العمل  و�سائل  من 

لكرامة  �س 
ّ
التعر دون  من  مهماتنا  حتقيق  لنا 

العلمية  ــات  الإثــب و�سائل  خــالل  مــن  الإنــ�ــســان 

املتقدمة، وغري ذلك من التقنيات.

التجربة اللبنانية

الركن  للعميد  الثانية  املحا�رشة  كانت  ثم 

اللبناين  اجلي�س  قيادة  من  الدين  زهــر  دريــد 

حتت عن�ان »لبنان، واقع جي� - ا�سرتاتيجي يف 

مبلّخ�س  ا�ستهّلها  الإرهاب«،  حتديات  م�اجهة 

والدمي�غرايف  ال�سيا�سي  لبنان  واقــع  عن  عام 

اأن  اإىل  لفًتا  حميطه،  عن  ومتــّيــزه  واجلــغــرايف 

تعزيز  ت�سمل  الق�مي  والأمــن  الدفاع  �سيا�سة 

ح�ل  العام  الــراأي  وت�عية  ال�طنية،  امل�سلحة 

�س�ؤون الأمن الق�مي وك�سب دعمه وم�ساركته، 

ردع  على  قــادرة  ع�سكرية  قــ�ة  على  واحلفاظ 

احــرتام  مع  والداخلية،  اخلارجية  التهديدات 

اأّن  وراأى  الـــدويل.  والــقــانــ�ن  الإنــ�ــســان  حق�ق 

تت�سّمن  اخلـــارج  مــن  حتــديــات  يــ�اجــه  لبنان 

والتي  الفئ�ية  وامل�سالح  ال�سيا�سي  التجاذب 

زيادة  بهدف  املعادية  الأجهزة  تغلغل  ت�سّهل 

الداخل  ال�رشخ وتاأجيج اخلالفات، وحتديات من 

التعّددي  اللبناين  النظام  بخ�سائ�س  تتلّخ�س 

اإىل  بالبالد  يــ�ؤّدي  والــذي  احلــادة  بتناق�ساته 

وج�د  اإىل  اإ�سافة  الإ�ستقرار،  عــدم  من  حالة 

بد  ل  لذا  م�سّلحة  فة 
ّ
ومتطر م�سب�هة  جمم�عات 

من و�سع خطط ا�سرتاتيجية وعمالنية تت�سّمن 

تاأمني احلدود الربية والبحرية واجل�ية، وحماية 

وحماية  واخلا�سة  العامة  واملــرافــئ  املــرافــق 

البنى التحتية والنقاط املهمة، وتوطيد العالقة 

مع و�سائل العالم، وحت�سني الراأي العام ون�رش 

الدولة،  اأجــهــزة  وبــني  امل�اطنني  بني  ال�عي 

وحماية امل�ساجني من عملية تط�يعهم يف خاليا 

م�ستقبلية، و�سيانة ال�حدة ال�طنية يف م�اجهة 

الإرهاب«.

امل�سالح  اأن  اإىل  الدين  زهر  العميد  واأ�سار 

�سيادة  عــن  الــدفــاع  ت�سمل  احلي�ية  ال�طنية 

ــة  ــاعــي ــم ــا الإجــت الــــدولــــة وتـــعـــزيـــز مــكــانــتــهـــ

ال�طنية  املـــــ�ارد  وحــمــايــة  ــة  ــادي ــ�ــس والإقــت

ال�طنية  الإهتمامات  اإىل  اإ�سافة  ال�سرتاتيجية 

من تط�ير للدولة حتت �سقف النظام مع حماية 

الــدول  مــع  ودّيـــة  عــالقــات  وحتقيق  الد�ست�ر 

ال�سديقة. و�رشح املحا�رش واقع الإرهاب واأن�اعه 

واأ�ساليبه  واإتني،  وعرقي  وديني  عقائدي  من 

املختلفة التي تراوح بني الإختطاف والإغتيال 

اأ�س�س  تــنــاول  كمـا  الإنــتــحــاريــة،  والعمليات 

املنظ�مة الإرهابية من الأيدول�جيا والأ�سخا�س 

اإىل  و�س�لً  اجلغرايف  والعمق  بالتم�يل  مــروًرا 

الأ�سلحة واملعّدات وجهاز املعل�مات، وحتّدث 

وطــرق  لــبــنــان  يف  املحتملة  الــتــهــديــدات  عــن 

مكافحة الإرهاب...

واأو�سح املحا�رش اأن ا�ستخدام الق�ى امل�سلحة 

ملنع  اإ�ستباقية  �ــرشبــات  ت�جيه  اإىل  يــهــدف 

ع�سكرية  عمليات  وتنفيذ  الإرهابيني  هجمات 

�سني 
ّ
خا�سة وحماية امل�اقع والأ�سخا�س املعر

حت�سري  »�ـــرشورة  على  مــ�ــســّدًدا  عنف،  لأعــمــال 

وهذا  جاهًزا،  ليك�ن  وتدريبه  اجلي�س وجتهيزه 

التدريب لالإ�ستعداد  يقت�سي: درجة عالية من 

ــالت  احل ومــ�اجــهــة  ــه  ــ�اع اأن الــقــتــايل مبختلف 

ق�ات  وت�فري  واملفاجئة،  احلرجة  واملــ�اقــف 

لتنفيذ  خا�سني  وتدريب  طبيعة  ذات  خا�سة 

وعتاد  معدات  على  واحل�س�ل  ة،  خا�سّ مهمات 

بني  الع�سكرية  العمليات  وتن�سيق  حــديــث، 

على  والقدرة  الأمنية،  والأجهزة  الق�ى  خمتلف 

اأي  يف  النف�ذ  اأو  ال�سيطرة  من  الإرهابيني  منع 

منطقة اأو بقعة جغرافية«.

م�ساهمات ال�رشكات اخلا�سة

بيار  املتقاعد  للعميد  كانت  الخــرية  الكلمة 

جــ�رجــيــ�، مــديــر عــام �ــرشكــة »بـــروزيـــك« ح�ل 

الأمــن  حفظ  يف  الأمــنــيــة  الــ�ــرشكــات  م�ساهمات 

ال�رشكات  فكرة  اأن  اإىل  اأ�ــســار  وقــد  والــنــظــام، 

احلرب  خالل  ن�ساأت  لبنان  يف  اخلا�سة  الأمنية 

الأهلية ب�سبب حاجة بع�س امل�ؤ�س�سات اخلا�سة 

رئي�س  وافــق  حينها  يف  من�ساآتها؛  حماية  اإىل 

اأمنية  �رشكات  باإن�ساء  ال�سماح  على  اجلمه�رية 

اأن  اأثبتت  امليدانية  التجربة  اإن  وقال  خا�سة. 

على  وانت�سارها  ب�ج�دها  الأمنية  ال�رشكات 

غري  اأو  مبا�رش  ب�سكل  ت�سهم  اللبنانية  الأرا�سي 

مبا�رش يف اأمن املجتمع.

الدولة  دعم  اأن  اعتقاده  عن  ج�رجي�  واأعــرب 

ال�سماح  عــرب  امل�ؤ�س�سات  هــذه  فعالية  يزيد 

اإىل  و�س�لً  للتدريب  خا�سة  مدار�س  باإن�ساء 

القطاع  هذا  على  القّيمني  من  ــالً  اآِم الحــرتاف. 

اإيجاد  الر�سمية، امل�ساعدة على  يف امل�ؤ�س�سات 

ال�رشكات  واجبات  يحّدد  ومتط�ر  ع�رشي  قان�ن 

وم�س�ؤولياتها  الأمــنــيــة،  اخلا�سة  واملــدار�ــس 

وذلك لإعطاء اأف�سل النتائج واإر�ساء الثقة بني 

دروع  ت�سليم  مت  امل�ؤمتر  ختام  ويف  اجلانبني. 

من  تقدير  عرب�ن  فيه  للم�ساركني  تذكارية  

ال�رشكة املنّظمة.
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املعر�ض: لبنان يدخل عامل

ال�سناعة الأمنية وبع�ض املنتجات

يعر�ض للمرة الأوىل

�رشكة   180 من  اأكرث  املعر�س  اأجنحة  �سّمت 

الأنظـمـة  عر�سـت  واأجنبيـة  لـبنانيـة  اأمنيـة 

باأمن  اخلا�سة  والأمنية  الع�سكرية  والأجــهــزة 

واملطارات،  واملن�ساآت  احلــدود  واأمــن  ال�طن 

الإرهــاب  وحماربة  اخلا�سة  العمليات  وقــ�ات 

ــب والأجـــهـــزة  ــدري ــت والـــدعـــم الــلــ�جــ�ــســتــي وال

اأي�ًسا  املعر�س  و�ــســّم  والأمــنــيــة.  الع�سكرية 

واخلفيفة  الثقيلة  الأ�ــســلــحــة  انــــ�اع  خمتلف 

املراقبة  وكامريات  ــذار  الإن واأجهزة  والألب�سة 

اجلند  ونــاقــالت  الــدفــع  الرباعية  وال�سيارات 

الع�سكرّية  واملــعــدات  الأنــظــمــة  مــن  وغــريهــا 

احلديثة.

زوار ر�سميون وعرو�ض قتالية

�سليمان  مي�سال  العماد  اجلمه�رية  رئي�س 

اجلي�س  وقــائــد  غ�سن  فــايــز  الــدفــاع  ووزيــــر 

املعر�س  زاروا  قه�جي،  جان  العماد  اللبناين 

وقد  اأرجائه.  خمتلف  يف  وجال�ا  الثاين  ي�مه  يف 

الكبرية  املعر�س  اأهمية  �سليمان  الرئي�س  اأكد 

الأمنية،  والــقــ�ى  اللبنانية  امل�سلحة  للق�ات 

الأمنية  بال�سناعات  اأ�ــســاد  كما  وللمدنيني. 

لأنها  ت�سجيعها  اإىل  ودعا  اللبنانية،  والدفاعية 

امل�سلحة  الــقــ�ات  حاجات  وت�سّد  الــفــراغ  متــالأ 

والق�ى الأمنية.

يف تلك الأثناء نّفذت فرق من الق�ات اجل�ّية 

حّية،  ا  عرو�سً املدين،  والدفاع  املغاوير  وف�ج 

وقائد  اجلمه�رية  رئي�س  اإىل  اإ�سافة  ح�رشها 

كرد�ستان  يف  والدفاع  الداخلية  وزيرا  اجلي�س، 

م�سطفى  علي  وال�سيخ  �سنجاري  كرمي  العراق 

جعفر، وعدد كبري من كبار ال�ضباط وجمع 

من اجلمه�ر اللبناين الذي ح�رش املعر�س.

نّفذا  املــدين  الدفاع  و  اجل�ية  الق�ات 

بينما  حمــرتق،  زورق  ــاب  رّك اإنقاذ  مناورة 

تخّلله  ــا  قــتــالــًيّ ــا  عــر�ــسً اجلي�س  مــغــاويــر  قـــّدم 

ُن�رش  الــهــ�اء،  يف  املعلقة  الأ�ــســالك  على  زحــف 

قفزات  ونّفذت  عالًيا،  اللبناين  العلم  خاللها 

اأظهر  فــردي  قتال  وعرو�س  الأبـــراج،  من  ة 
ّ
حــر

م�اجهة  يف  وكفاءتهم  براعتهم  اجلن�د  فيها 

خالل  تعرت�سهم  التي  وامل�ساكل  ال�سع�بات 

تاأديتهم اخلدمة.

كان  ميقاتي  جنيب  ـــ�زراء  ال جمل�س  رئي�س 

وقد  الثالث،  ي�مه  للمعر�س يف  الأبرز  ال�سيف 

ل  باملعرو�سات،  اإعجابه  مبدًيا  اأرجائه  يف  جال 

عن  اأعــرب  التي  اللبنانية  ال�سناعات  �سيما 

الرئي�س ميقاتي  دعمه وت�سجيعه لها. وراأى 

يحقق  متكامل  م�رشوع  املعر�س  اإقــامــة  اأن 

فاعلية كبرية وميّثل اإجناًزا مهًما بالرغم من 

اأنه ما زال يف ن�سخته الثانية، م�ؤكًدا  تعاونه 

مع املنّظمني.

ا  يف فرتة بعد الظهر �سهد املعر�س عر�سً

العام  مديرها  بح�س�ر  الداخلي  الأمن  لق�ى 

الأمن  عام  مدير  وممثل  ريفي،  اأ�رشف  الل�اء 

عام  مدير  وممثل  طه  ريا�س  العقيد  العام 

�سكرية،   روؤوف  الركن  العقيد  الدولة  اأمــن 

»اإينيغما«  مل�ؤ�س�سة  التنفيذي  والرئي�س 

الأ�ستاذ ريا�س قه�جي.

حيث  اخليالة،  لفرقة  بـــاأداء  العر�س  بــداأ 

والإن�ضباط  قدراتهم  الفر�ضان  ا�ضتعضضضر�ش 

الأوامر  تلبية  على  القادرة  خلي�لهم  العايل 

الفه�د  مــن  فرقة  ا�ستعر�ست  ثــم  بــدقــة. 

اأثــنــاء الــتــحــرك،  مــهــاراتــهــا يف الــرمــايــة يف 

ومطاردة ع�سابة هاربة يف �سيارة مدنية، 

ـــة  ـــرفـــق ب

عنا�رش من وحدة الكالب الب�لي�سية.

اقتحام  تاله  كبري  اإنفجار  املكان  هّز  وفجاأة 

لعربات الفه�د يف مالحقة با�ٍس يحمل عدًدا من 

الإرهابيني، ومّتت املناورة بدقة و�رشعة عالية 

ومب�ؤازرة الكالب الب�لي�سية.

يف الي�م الثالث والأخري كان ح�س�ر لفت لأهل 

الخت�سا�س والأمنيني والع�سكريني، وقد بات 

اأن النظم والأجهزة الأمنية اأ�سبحت من  وا�سحاً 

لالإن�سان  الأ�سا�سية  الي�مية  احلياة  مقت�سيات 

م�سب�قة  غــري  عاملية  هجمة  وجــه  يف  املعا�رش 

لـــلـــمـــفـــاهـــيـــم 
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مع  والتعامل  م�اجهتها  ُيبتغى  التي  املتطرفة 

كل تطبيقاتها وممار�ساتها وملحقاتها.

من�ّسة اجلي�ض

يف الق�سم املخ�ّس�س له داخل املعر�س، عر�س 

الرئي�س  لبناين قّدمه  اأّول علم  اللبناين  اجلي�س 

ب�سارة اخل�ري لقائد اجلي�س الل�اء ف�ؤاد �سهاب 

العام 1945. كما ُعِر�ست خزانة الل�اء �سهاب 

التي �سّمت بّزة الفرو�سية الر�سمية اخلا�سة به 

وبع�ًسا من عتاده.

اجلي�س  جناح  يف  عر�س  ذلــك،  اإىل  بالإ�سافة 

اأ�سلحة قدمية من حجر ال�س�ان و»دك« البارود، 

جلنديني  وجم�ّسم  الفتيل،  على  �سالح  اأّول  اإىل 

العنق�دية،  والقنابل  الألغام  ك�سف  يف  يعمالن 

القذيفتان  وبجانبه  هــانــرت«  »هــ�كــر  ولطيار 

اللتان ا�ستعملتا يف معركة نهر البارد. 

عربات  الق�سم  هذا  �سّم  نف�سه  ال�سياق  ويف 

وناقــالت  حربي  بر�سا�س  جمهـزة  »هامفي« 

 »M113« جند

اإىل  الــ�ــســنــع،  بلجيكية   »AIFV« واأخـــــرى 

»�سيك�ر�سكي«  احلرائق  اإطفاء  طائرة  جانب 

»ب�ما«  ومروحَتي  ملم  »هاوتزر« 198  ومدفع 

و»غازيل«.

عبداهلل  اليا�س  الأول  املــ�ؤهــل  من  كل  تــ�ىل 

تعريف  مهمة  فرحات  �سامر  الأول  والرقيب 

عر�س  جــرى  كما  الأ�سلحة،  هــذه  اإىل  الزائرين 

اللبناين،  اجلــيــ�ــس  مــهــمــات  لأبــــرز  تــلــفــزيــ�ين 

مديرية  عن  ت�سدر  التي  املطب�عات  وعر�ست 

دروي�س  عبا�س  امل�ؤهل  ف 
ّ
عر كذلك  الت�جيه، 

الزائرين اإىل م�قع اجلي�س على �سبكة الإنرتنت.

الأول  املعاون  ونّفذه  اجلناح  ديك�ر  �سّمم 

الأول  املعاون  عاونه  معيقل  اأندريه  املتقاعد 

ن�رشي ال�سامي.

اأوكتاغون 

 )Octagon( »اأوكـــتـــاغـــ�ن«  �ــرشكــة  جــنــاح 

املــعــر�ــس،  يف  ــرًيا  كــب اإقـــبـــالً  لقـــى  اللبنانية 

اآلية  �سابق  وقت  يف  دّرعــت  واأنها  ا  خ�س��سً

هند�سية )جارفة من ن�ع D9( تابعة للجي�س 

اللبناين.

وعر�ست من�ّسة ال�رشكة �سيارات ومركبات 

مدّرعة خم�ّس�سة للق�ات الع�سكرية والأمنية 

ول�رشكات احلماية واحلرا�سة. وتعتمد ال�رشكة 

بــاأنــ�اع  تتمّثل  تكن�ل�جيا  ت�سفيحها  يف 

بدًءا  الطلب،  وطبقات حماية متن�عة ح�سب 

اإىل  و�ــســ�ًل  املق�ى  والــزجــاج  الــفــ�لذ  من 

الألياف وامل�اد الرتكيبية. واجلدير بالذكر 

على  �سناعتهـا  يف  تعتمد  »اأوكتاغ�ن«  اأن 

التجارب  خـالل  من  الك�ل�مبية،  اخلــربات 

التي اكت�سبتهــا بلدان اأمريكا الالتينية منذ 

اخلم�سينيات يف هذا املجال ب�سبب امل�ساكل 

ال�سيارات  لها  تتعر�س  التي  وامل�اجهات 

الــعــامل  مــن  املنطقة  تــلــك  يف  واملــركــبــات 

مرجًعا  غــدت  حتى  ط�يلــة،  �سنــ�ات  منذ 

والعمل  واملركبات  ال�سيارات  ت�سفيـح  يف 

املتكـامل لناحيـتي الأداء والذوق الفني.

برو�سك

هي من امل�ردين املعروفني للنظم الع�سكرية 

ــ�رة يف لــبــنــان واملــنــطــقــة،  ــط ــت والأمـــنـــيـــة امل

التن�ست  نــظــام  منها  اأنــظــمــة  ــدة  ع وعــر�ــســت 

»ف�ك�سل�ك�س«  املبتكرة،  التكن�ل�جيا  ذي 

يعترب  ــذي  ال ال�سنع،  الفرن�سي   )Voxlux(

عمليات  حتقيق  ي�ستطيع  �س�ئًيا  ر�سد  نظام 

ير�سد  حيث  ال�س�تي،  ال�ستخباري  التن�ست 

الأ�س�ات وينقلها عرب امل�جات ال�س�ئية. وه� 

الإرهاب،  ال�طني ومقاومة  الأمن  معّد ملهمات 

جــديــدة  فرن�سية  تكن�ل�جيا  عــلــى  ويعتمد 

الأ�ــســ�ات،  لر�سد  ال�س�ء  مــ�جــات  ت�ستخدم 

وذلك عرب ت�سليط وحدة الر�سد باجتاه ال�س�ء 

مع  يتحادث�ن  اأنا�س  قربه  اأو  عنده  ي�جد  الذي 

بع�سهم، اإن عرب الن�افذ اأو اأي مكان اآخر.

وعلى املن�ّسة كامريا ت�ستطيع ك�سف وجه فرد 

م�ستبه به عن بعد، من بني 360 وجهاً اآخر خالل 

ثانية واحدة، وذلك ب�ا�سطة تكن�ل�جيا حتليلية 

كقاعدة  الــ�جــ�ه  اإىل  التعرف  نظام  ت�ستخدم 

الكمبي�ترية  التحليل  ب�رشعة  معززة  لعملها، 

لل�ج�ه الكثرية.

اأونيّتي

جتمع �رشكة »اأونيّتي«  )ONETI( فروًعا ثالثة 

والتط�ير(  للبح�ث   ASIAT( »اآ�سيات«   هي 

ايه  و»اآي�سار« )ISAR للبحث والإنقاذ( و»ايه 

ك�ادرانت« )AA QUADRANT للت�سميم 

تعمل  الت�سمينية(.  واملعدات  الأنظمة  ودمج 

ال�رشكة على �سنع من�ّسات ت�سمينية تتغري يف 

املهمة  مع  لتتنا�سب  دقائق   5 اإىل   3 غ�س�ن 

اأو  جن�د  ناقلة  اإىل  العربة  فتتح�ل  املطل�بة، 

غريها،  اأو  طبي  دعم  اأو  قيادة  اأو  هج�م  عربة 

بالإ�سافة اإىل اإيجاد من�ّسات جديدة دّوارة 

360 درجة لالأ�سلحة الر�سا�سة على منت 

اجلندي  متّكن  والتي  اخلفيفة،  العربات 

اأثناء ال�ستباك  اأف�سل يف  اتخاذ م�اقع  من 
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م�رشوع  اإن�ساء  اأونيتي  وتــنــ�ي  الن�سحاب.  اأو 

م�سرتك مع �رشكة »ميكا�س« )Mekas( لإنتاج 

�سيما  ل   »ATV«الـ عــربــات  اأنــــ�اع  خمتلف 

الع�سكرية منها.

كــذلــك تــعــّد الــ�ــرشكــة لإطــــالق عــربــة خفيفة 

طراز  من  ال�رشيع  والهج�م  والإنقاذ  لالإ�ستطالع 

من  النــتــهــاء  �سيتم   )Mission( »مي�سن« 

�سناعة  وهــي   ،2013 حــزيــران  يف  جتربتها 

لبنانية مئة باملئة. 

غارديان �سي�ستمز

 Explore جهاز  يلفتك  ال�رشكة  من�ّسة  على 

وت�سجيل  لت�س�ير  ي�ستخدم  الــذي  ال�سخ�سي 

املراجعات  اأجــل  من  وحتركاتهم،  الأمــن  رجــال 

الــالحــقــة وا�ــســتــكــمــال كــل عــنــا�ــرش املــالحــقــات 

القان�نية بالدليل امل�سّجل. ويت�ىّل اجلهاز عمل 

مبا�رشة  اله�ية  ووثيقة  ال�سفر  ج�از  على  م�سح 

يف اأي مكان،  ويحدد اإن كان لل�سخ�س امل�سب�ه 

اإىل قاعدة  ا�ــســتــنــاًدا  وذلـــك  جــرمــيــة،  �ــســ�ابــق 

البيانات التي يحت�يها.

كما ي�ستطيع اإقامة الإت�سال مع مركز ال�رشطة 

تق�ّسي  عملية  لت��سيع  مبا�رشة  البيانات  ونقل 

املركز  من  مبا�رشة  ا�ستقدامها  اأو  املعل�مات 

بالذكر  واجلدير  احلقائق.  جممل  على  لل�ق�ف 

الأعلى  جزئه  يف  جًدا  �سغرية  كامريا  مــزّود  اأّنــه 

مهمتها الت�س�ير والت�سجيل حلظة بلحظة.

جمموعة احلمراء

عدة  ــة  ــي ــارات الإم ــراء  احلــم جمم�عة  عر�ست 

املتعلقة  ومنها  مهمة،  تكن�ل�جية  منتجات 

وحجب  امل�سادة  واملراقبة  املراقبة  باأجهزة 

م�سممة  اأجــهــزة  وهــي  الال�سلكية.  ـــرتددات  ال

الــقــانــ�ن،  تطبيق  لــ�كــالت  اأ�سا�سي  ب�سكل 

وللعمليات الع�سكرية يف خمتلف اأنحاء العامل.

امل�سادة  للمراقبة  »اإ�سكان«  اأجهزة  تق�م 

بالك�سف عن اأي خروقات اأمنية حمتملة من دون 

اإثارة انتباه املراقبني ال�رشيني. وباإمكان اأجهزة 

ال�س�ائب  اإىل  تتعرف  اأن  جًدا  املتط�رة  امل�سح 

اأجهزة  خالل  من  �سابًقا،  املعروفة  غري  الأمنية 

ك�سف حمم�لة باجل�سم اأو يدوية اأو ثابتة؛ ومنها 

 »Palldium G12« اخلفيف  اليدوي  اجلهاز 

وه�  امل�سادة،  املراقبة  لعمليات  املخ�س�س 

املكتب  م�سح  يت�ىل  اجليب،  يف  احلمل  �سهل 

للتاأكد  م�ستخدمه  فيه  يك�ن  الــذي  امل�قع  او 

من عدم وج�د اأجهزة ر�سد ل�سلكية خمفية يف 

من  �سامت  م�سح  بعملية  ي�سمح  وه�  املكان، 

ويعترب  ذلــك.  اإىل  املتن�ست�ن  ينتبه  ان  دون 

مبتكرة  جمم�عة  بني  من  الأحــدث  اجلهاز  هذا 

يدوًيا  املحم�لة  الك�سف  اأجهزة  من  ومتط�رة 

ال�سغرية احلجم.

 Palladium جهاز  ال�رشكة  تعر�س  كذلك 

الــهــ�اتــف  لك�سف  املخ�س�س  ــدوي  ــي ال  M1
املحم�لة. �سمم ب�سكل ا�سا�سي ل�كالت حماية 

م�جات  يك�سف  الع�سكرية،  وال�كالت  القان�ن 

»GSM« و» 3G« الن�سطة، وذلك ملنع ت�رشب 

التتبع  اأنظمة  من  واحلماية  ال�رشية  املعل�مات 

واملراقبة. وميكن لهذا اجلهاز اأن ي�ستغل جنًبا 

اإىل جنب مع جهاز ت�س�ي�س ليتم التعامل مع اأي 

انك�ساف حا�سل ب�سكل مبا�رش.

غالغر النيوزيلندية

يف  ــرائــدة  ال ني�زيلندا  مــن  »غــالغــر«  �ــرشكــة 

اأنظمة  عــدة  عر�ست  واملراقبة  الإنـــذار  اأنظمة 

اأمنية خا�سة بالتحكم بال�ل�ج مع اأجهزة الإنـذار 

اخلا�سة بها، وتكن�ل�جيا مراكز التحكم، والتي 

املراقبة  كــامــريات  اأنــظــمــة  مــع  دجمــهــا  ميكن 

وحماية امل�ساعد وم�اقف ال�سيارات.

الكهربائي  ال�سياج  نظام  اأما 

الذي عر�سته ال�رشكة في�ستعمل 

للمت�سللني،  وكــرادع  للمراقبة 

ـــذاًرا  اإن اإعــطــائــه  بعدم  ويتميز 

ــه يطلق الإنـــذار بعد  زائــًفــا، لأّن

اأي  للت�سلل،  الثانية  املحاولة 

لتخطيه،  تــعــّمــد  وجــــ�د  ـــدى  ل

اإن ق�ته  اإذ  اآمــن  نظام  اأنــه  كما 
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لل�سداأ،  م�ساد  وهــ�  قاتلة،  غري  الكهربائية 

تركيبه  ويتم  اجل�ية  الأحــ�ال  جميع  يف  وفّعال 

وه�  ال�سط�ح،  وعلى  وال�سج�ن  املباين  حــ�ل 

اإىل وحدات متّكن من حتديد  اإلكرتونًيا  مق�ّسم 

م�قع حماولة الخرتاق بدقة.

فلري الأمريكية

املتخ�ّس�سة  الأمــريكــيــة  »فــلــري«  �ــرشكــة  مــع 

يجري  احلــراريــة  املــراقــبــة  كــامــريات  ب�سناعة 

الإعداد مل�رشوع بناء �سياج حراري مكهرب ملطار 

بــريوت الــدويل، مهمته الإنــذار 

عند اكت�ساف اأي حركة من خالل 

نظام مدمج ومتكامل لكامريات 

 »PT 60« طـــراز مــن  حــراريــة 

املـــتـــعـــددة املــ�ــســتــ�ــســعــرات، 

والقادرة على الروؤية مل�سافات 

تراوح بني 500 م و22 كلم يف 

خمتلف الأح�ال اجل�ية، وبج�دة 

عالية حتى يف الظالم. 

عند اإطالق الإنذار تق�م الكامريات املتحركة 

بتتبع الهدف وحتديده ومراقبته، وهي مرتبطة 

الأمنية  ال�سلطات  باإ�رشاف  وحتّكم  اإمــرة  بنظام 

جّهزت  قد  العار�سة  ال�رشكة  وكانت  اخلا�سة. 

ال�ساحل  اللبنانية و�سمن م�رشوع حماية  البحرية 

»فارو�س«،  طراز  من  كامريات  بت�سع  اللبناين 

 15 اإىل  ي�سل  الــذي  الط�يل  مبــداهــا  تتمّيز 

اإت�سال  اأجهزة  مع  ــرادارات  ب مدجمة  وهي  كلم 

منت  على  و3  ال�ساحل،  على  منها   6 ُو�سعت 

دت مروحيات  ُزِوّ اللبنانية. كما  البحرية  ق�ارب 

اللبناين  اجلـــ�  لــ�ــســالح  الــتــابــعــة  الـــ»غــازيــل« 

املتعدد  الــنــظــام  ذات  »تـــالـــ�ن«  كـــامـــريات 

حرارية،  واأخرى  النهارية  للروؤية  امل�ست�سعرات 

بالإ�سافة اإىل مهّدف ليزر. 

�سايتك وبروكر

ــك« و»بـــروكـــر«  ــت ــاي ــس ــا »� عــر�ــســت �ــرشكــت

تقنياتهما اخلا�سة بالك�سف عن امل�اد الن�وية 

امل�سعة، والتي تبدي الدول حالًيا، ومنها لبنان 

مع  »�سايتك«  تعاقدت  حيث  بها،  اهتمامها 

�سخمـة  معـدات  لتزويدها  اللبنانية،  اجلمارك 

للتدقيق يف حم�لت ال�ساحنـات، وتقدم ال�رشكة 

الــزبــ�ن،  احــتــيــاجــات  وفـــق  ــات خمتلفة  مــنــ�ــسّ

ال�رشطـة  معـدات  اإىل  الكبيـرة  الكا�سفـات  فمن 

ال�سفن  اإىل  و�س�لً  واجلامعات،  الإطفاء  وفرق 

وتقـدم  واملــرافــئ.  واملــطــارات  والغ�ا�سات 

الإ�سعاعات  مــراقــبــة  اأنــظــمــة  �سيانة  خــدمــات 

واإدارة  ــ�وي،  ــن ال الأمـــن  جمـــالت  يف  وك�سفها 

وتقنيات  والبي�ل�جية،  الكيميائية  املخاطر 

مراقبــة احلــدود واجلمــارك، والإدارة البيئيــة.

Xiaolong
 )Xiaolong( »تــ�ــســيــاولــ�نــغ«  �ــرشكــة  مــن 

 )XL-TB( »ال�سينية عربة »اك�س ال-تي بي

وهي اآلية جديدة من ن�عها تعر�س للمرة الأوىل 

يف املــعــار�ــس، ومتــّثــل ثــ�رة يف قــدرة احلــرب 

من  ملدفعية  كمن�ّسة  تعمل  حيث  التكتيكية، 

عياري 105ملم و122ملم.

الق�ات  حتــّ�ل  لأنها  فريدة  اآلية  تعترب  هي 

املدفعية اإىل ق�ات حركية قادرة على املناورة 

املعركة  �ساحة  مقت�سيات  مــع  يتنا�سب  مبــا 

التي  الـــدول  جي��س  يف  ا  خ�س��سً احلــديــثــة 

اأثبتت  مــاديــة حمـــدودة. وقــد  اإمــكــانــات  متلك 

الأحــ�ال  خمتلف  يف  العمل  يف  فعاليتها  العربة 

قابلة  وهي  خمتلفة،  ت�ساري�س  وعلى  اجل�ية 

املطل�بة  املهمة  لتنا�سب  للتط�يروالتعديل 

ل  عليها  �سالح  اأي  حتميل  ميكن  كما  منها، 

يتجاوز وزنه 3.5 طن، بحيث يتحّ�ل من �سالح 

ثابت اأو مقط�ر اإىل �سالح حركي. 

اأيامه  مــدى  على  ا�ستقبل  احلــدث  املعر�س 

الثالثة اأعداًدا غري م�سب�قة من املهتمني الذين 

امل�ست�ى  على  حقيقية  قيمة  ي�سّكل  اأنــه  راأوا 

ال�طني، ويزيد من ثقة العامل بلبنان وقدراته 

وال�سياحية  وال�سناعية  والأمنية  الإقت�سادية 

ويــثــبــت اأقـــدامـــه يف عـــامل الــ�ــســنــاعــة الأمــنــيــة 

والدفاعية التكن�ل�جية.





زار ال�سفري الفرن�سي دوني�س بييتون ووزير 

�رشبل،  م���روان  العميد  والبلديات  الداخلية 

وخرباء ومتخ�س�سون من معهد با�سل فليحان 

اأمن  تعزيز  تدريب  مركز  والإقت�سادي،  املايل 

املطار لالإطالع على مهمات املركز ون�ساطاته 

والأعمال املرتقبة فيه.

ا�ستقبل الوفد مدير املركز الذي األقى كلمة 

تطرق فيها اإىل طرق التدريب واملراحل التي 

املركز  مدي�ر  م�ساعد  عر�س  كما  اإليها،  و�سل 

املنفذة،  وامل��ه��م�����ات  الن�ساطات  اإي��ج��از  يف 

متاري�ن  العبوات  تفكي�ك  وح��دة  ق��ّدم��ت  ث��م 

عمالنية.

تدريب  حالًيا،  امل��رك��ز  يف  يجري  اأن��ه  يذكر 

اللبنانية  للجمارك  العامة  املديرية  من  عنا�رش 

الك�سف  ج��ه��از  ���س��ور  حت��ل��ي��ل  كيفية  ح���ول 

اإىل تدريب جميع  بالإ�سافة  ال�سينية،  بالأ�سعة 

املطار  و�سالمة  اأمن  على  املطار  يف  العاملني 

والطائرات ومكافحة املخدرات.
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اإعداد:

نينا عقل خليل

ال�سفري الفرن�سي ووزير الداخلية والبلديات ووفد من معهد 

با�سل فليحان يف مركز تدريب تعزيز اأمن املطار

اجلي�سني  ب��ني  الع�سكري  التعاون  اإط���ار  يف 

لبنان خالل مطلع �سهر  زار  والإيطايل،  اللبناين 

ايطايل  ع�سكري  وف��د  املن�رشم،  الأول  كانون 

يتقدمه الأدمريال باولو �سانداللي.

ت�سمن برنامج الزيارة لقاء مع رئي�س الأركان 

اللواء الركن وليد �سلمان، واجتماع عمل يف قاعة 

الأرك��ان  رئي�س  نائب  ح�رشه  ال��ريزة،  يف  الإيجاز 

للعمليات العميد الركن رفعت �سكر وعدد من 

خطة  توقيع  االجتماع  خللال  مّت  وقللد  ال�ضباط. 

تعاون م�سرتك بني اجلانبني.

توقيع خطة

تعاون م�سرتك

بني اجلي�سني 

اللبناين والإيطايل



ال��ف��رن�����س��ي��ة  احل���رب���ي���ة  ال���ف���رق���اط���ة  زارت 

»FORBIN« لبنان يف جولة روتينية ا�ستمرت 

بروتوكولية  زيارات  و�سملت  اأيام،  خم�سة  نحو 

اإىل كبار امل�سوؤولني والقادة الع�سكريني.

الع�سكري  امللحق  يرافقه  الفرقاطة  قائد 

يف  عقدا  باتريل،  فيليب  العقيد  الفرن�سي 

وزارة الدفاع الوطني لقاءات مع كل من رئي�س 

م�سرّي  �سلمان،  وليد  ال��رك��ن  ال��ل��واء  الأرك���ان 

اأعمال اأركان اجلي�س للعمليات ورئي�س الغرفة 

الع�سكرية العميد الركن فوؤاد 

وقت  يف  زارا  كما  هيدمو�س. 

البحرية  القوات  قيادة  لحق 

نزيه  البحري  العميد  قائدها  ا�ستقبلهما  حيث 

بارودي يف ح�ضور عدد من ال�ضباط.

وال��ق�����ى ق��ائ��د ال��ف��رق�����اط��������ة حم��ا���س�����رة يف 

»دور  فيه��ا  تن��اول  الب�حرية  جونية  قاع��دة 

ح�رشها:  البحر«  يف  احلك��ومية  املوؤ�س�سات 

ال�سفري الفرن�سي دوني�س بييتون مع وفد من 

مندوبون  ال�سفارة، 

الأ�سغال  وزارات  من 

ال���ع���ام���ة وال���ن���ق���ل، 

ال��ب��ي��ئ��ة وال����زراع����ة، 

و�للضللبللاط مللن قلليللادة 

اجل��ي�����س والأج���ه���زة 

الأم������ن������ي������ة وم�����ن 

ال��ق��ط��ع وال���وح���دات 

الع�سكرية.

 »FORBIN« ال��ف��رق��اط��ة  ن��ّف��ذت  ك��ذل��ك، 

القوات  من  وحدات  مع  م�سرتًكا  بحرًيا  متريًنا 

ال��ب��ح��ري��ة وف���وج م��غ��اوي��ر ال��ب��ح��ر ق��ب��ال��ة م��رف��اأ 

م�سبوهة  �سفينة  »دهم  فر�سية  حول  بريوت 

التمرين  ح�رش  دق��ي��ق«.  ب�سكل  وتفتي�سها 

لدى  الع�سكري  وامللحق  الفرن�سي  ال�سفري 

اللل�للضللفللارة وعللللدد مللن كللبللار �للضللبللاط اجلي�ش 

مندوبني  اإىل  بالإ�سافة  الأم��ن��ي��ة،  والأج��ه��زة 

والبيئة  والنقل  العامة  الأ�سغال  وزارات  عن 

والزراعة.

لتالمذة  زيارة  اأي�ًسا،  الزيارة  برنامج  وتخلل 

�ضباط يف الكلية احلربية وتامذة رتباء مدر�ضة 

القوات البحرية وع�سكريني اإىل الفرقاطة، اإىل 

وجولت  متنها  على  اأقيمت  ا�ستقبال  حفالت 

�سياحية قام بها طاقمها.
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م�ساركة مثمرة ملديرية ال�سوؤون اجلغرافية يف موؤمتر م�ستخدمي 

نظـم املعلومات اجلغرافية يف ال�رشق الو�سط واإفريقيا 

�ساركت مديرية ال�سوؤون اجلغرافية يف موؤمتر 

م�ستخدمي نظم املعلومات اجلغرافية يف ال�رشق 

الذي   MEAUC 2011 واإفريقيا  الأو���س��ط 

اأقيم يف فندق احلبتور – �سن الفيل، وت�سمن 

نظم  ا�ستعمال  تعك�س  خريطة  اأف�سل  م�سابقة 

املعلومات اجلغرافية.

من  م�سرتك  خم�سماية  ح��واىل  امل��وؤمت��ر  ح�رش 

الدول العربية والفريقية، وتوزعت اأعماله على 

ثالثة اأيام بداأت بجل�سة الفتتاح التي تخللتها 

ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  ممثل  من  لكل  كلمات 

�رشكة  وم��دي��ر  نّحا�س،  نقول  القت�ساد  وزي��ر 

علمي،  في�سل  ال�سيد   ESRI LEBANON
ESRI ال�سيد جاك دانغرموند،  اىل مدير �رشكة 

نظم  اأهمية  على  مداخالتهم  يف  رّك��زوا  الذين 

اليومية  احل��ي��اة  يف  اجل��غ��راف��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات 

امليادين.  خمتلف  يف  وا�ستعمالها  وتطورها 

 ARC ومت عر�س ما ت�سمنه الربنامج اجلديد 

GIS 10 من حت�سينات واإ�سافات بالن�سبة اىل 
املبا�رش  االرتباط  حيث  من  ال�ضابقة،  الن�ضخة 

ال�سبكة  على  املعلومات  وتبادل  النرتنت  مع 

.CLOUD وتخزينها يف ما ي�سمى

مئة حما�رشة  ح���واىل  امل��وؤمت��ر  خ��الل  األ��ق��ي��ت 

خم��ت�����رشة ع���ن اإ���س��ت��ع��م��ال ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات 

ويف  والدفاع  والتعليم  التنمية  يف  اجلغرافية 

ذائعو  م�ساركون  قدمها  الخ���رى،  امليادين 

و�سمل  التكنولوجيا.  ه��ذه  جم��ال  يف  ال�سهرة 

عمل  وور����س  تدريبية  دورات  ع��دة  امل��وؤمت��ر 

تعطي فكرة عامة عن املنتجات الرئي�سة ل�رشكة 

ESRI وال�رشكات العار�سة. 
للمنتجات  ��ا  م��ع��ر���سً امل���وؤمت���ر  وت�����س��م��ن 

بالنظم  املرتبطة  وال�����رشك��ات  وال��ت��ج��ه��ي��زات 

وجتهيزات  ب��رام��ج  فيه  عر�ست  اجل��غ��راف��ي��ة، 

اجل��وي  وال��ت�����س��وي��ر  ب��ال��ط��وب��وغ��راف��ي��ا  تتعلق 

ال�سوؤون  مديرية  �ساهمت  وق��د  والف�سائي، 

عر�ست  املعر�س  هذا  يف  مب�ساحة  اجلغرافية 

فت امل�ساركني من لبنانيني 
ّ
فيه منتجاتها، وعر

التي  واخلدمات  بالعمال  واأجانب 

عدة  ببيع  قامت  كما  بها،  تقوم 

خرائط من �سناعتها.

��ا اإق��ام��ة  ���س��م��ل امل���وؤمت���ر اأي�����سً

م�سممة  خريطة  اأف�سل  م�سابقة 

اجلغرافية،  املعلومات  نظم  وفق 

امل�ساركة  ال���دول  عر�ست  وق��د 

واإدارات  وج��ام��ع��ات  ���رشك��ات  ع��رب 

لديها  ما  اأف�سل  خمتلفة  ر�سمية 

من خمططات وخرائط.

اإ���س��رتك��ت م��دي��ري��ة ال�����س��وؤون 

الول  مب��ل�����س��ق��ني:  اجل��غ��راف��ي��ة 

والثاين  ال�سياحية،  لبنان  خريطة 

ملحمية  و�سياحية  بيئية  خريطة 

من  ج��زء  هي  والتي  ال�سوف،  اأرز 

مركز  قبل  من  تنفيذه  مت  م�رشوع 

مديرية  يف  بعد  ع��ن  ال�ست�سعار 

ال�سوؤون اجلغرافية ل�سبع حمميات 

الوىل  باملرتبة  املديرية  وف���ازت  لبنان،  يف 

اأرز  ملحمية  وال�سياحية  البيئية  اخلريطة  عن 

علي  الركن  العميد  مديرها  وت�سّلم  ال�سوف، 

 GPS حّمود اجلائزة التي كانت عبارة عن جهاز

متطّور.

اأي�ًسا  اجلغرافية  ال�����س��وؤون  مديرية  ون��ال��ت 

تزويد  برنامج  اىل  لن�سمامها  تقدير  جائزة 

اأ�سا�س  خرائط  النرتنيت  عرب  امل�ستخدمني 

.)Base Maps(

115 جمموع النقاط التي مّت التحقق منها على اخلط الأزرق

اأعلنت مديرية التوجيه يف بيانني �سادرين عنها اأنه ويف اإطار عملية اإعادة 

مع  بالتعاون  للجي�س،  التابعة  التقنية  اللجنة  توا�سل  الأزرق،  اخلط  تعليم 

الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، عملها عند  فريق طوبوغرايف تابع لقوات 

اخلط املذكور، وقد اأنهت التحقق النهائي من 16 نقطة بني بلدات مروحني 

تكون  وبذلك،  معاملها.  بتثبيت  وقامت  �سور(  )ق�ساء  ويارين  ال�سهرية 

اللجنة قد اأجنزت التحقق النهائي من 115 نقطة حدودية على اخلط الأزرق.



يف اإطار الإطالع على مراحل تنفيذ برنامج العمليات الإن�سانية لالأعمال 

املتعلقة بالألغام ودرا�سة امل�ساريع امل�ستقبلية التي �سيمولها الربنامج، 

الأ�سلحة والذخائر يف وزارة  اإزالة  زار لبنان كل من م�ساعدة مدير مكتب 

اخلارجية الأمريكية ال�سيدة كاثرين ماكلود بونيتون وال�سيد اإيان وال�س 

مانزفيلد من وكالة امل�ساعدات الأو�سرتالية على راأ�س وفد مرافق.

املتعلقة  لالأعمال  اللبناين  املركز  برئي�س  اجتمعا  الزائران  الوفدان 

بالألغام العميد حممد فهمي يف ح�سور 

عر�ش  مّت  حيث  املللركللز،  مللن  �ضباط 

املرحلة التي بلغها العمل يف الربنامج 

والتحديات التي تواجهه بالإ�سافة اإىل 

اإىل  امل�ساريع امل�ستقبلية التي حتتاج 

متويل.

وزار الوفدان اأي�ًسا، املركز الإقليمي 

النبطية  يف  بالألغام  املتعلقة  لالأعمال 

الأل��غ��ام يف  ك��الب ك�سف  اي��واء  ومركز 

ثكنة �سعيد اخلطيب يف حمانا.

املجموعة  منظمة  م��رك��ز  �سملت  ج���ولت  ع��دة  للوفدين  ك��ان��ت  كما 

وكفرجوز،  ال�سقيف  يحمر-  بلدتي  يف  »م��اغ«  لالألغام  الإ�ست�سارية 

مركز جمعية امل�ساعدات ال�سعبية الرنوجية )NPA( يف �سور، مركز 

امل�ساعدات  جمعية   ،)FSD( الأل��غ��ام  لنزع  ال�سوي�رشية  املوؤ�س�سة 

الدامناركية  الكن�سّية 

ب��ل��دة  يف   )DCA(

ب�����س��و���س، وم��ن��ظ��م��ة 

العاملية  هانديكاب 

تول،  بلدة  يف   )HI(

مركز  اإىل  بالإ�سافة 

 )4DO( املنظمة الوطنية اللبنانية لنزع الألغام والقنابل غري املنفجرة

يف برج قالويه، وبع�س ور�س معاجلة القنابل العنقودية وحقول األغام. 

وقد اطلع الوفدان يف اجلولت على كيفية تنظيف احلقول والعتاد 

امل�ستعمل، وم�ساريع هذه اجلمعيات واملنظمات يف جمال نزع الألغام.

�سمن املهمات التي يقوم بها، اأطلق املركز 

دورة  ب��الأل��غ��ام  املتعلقة  ل��الأع��م��ال  اللبناين 

يف  الإن�سانية  العمليات  اإدارة  على  تدريبية 

املركز الإقليمي يف النبطية. تابع الدورة التي 

ا�ستمرت من 2011/11/15 ولغاية 22 منه، 

�سابطان �سودانيان، واأ�رشف عليها م�سري اأعمال 

املركز يف النبطية.

كيفية  اإىل  التعرف  مت  ال��دورة،  برنامج  ويف 

الأل��غ��ام  ن���زع  م��ل��ف مهمة  اإع����داد 

مراقبة  وكيفية  املتبعة  والطرق 

نوعيته.  و�سمان  احلقل  يف  العمل 

اإىل  زي���ارات  ال���دورة،  تخللت  كما 

الأدوات  اإىل  للتعرف  اجلنوب،  يف  ور���س  ع��دة 

امل�ستعملة، واملعايري الوطنية املتعلقة باإزالة 

تخريج  حفل  اأقيم  ال��دورة،  ختام  ويف  الألغام. 

ت�سّلم خالله ال�سابطان �سهادة، ودرًعا تذكارية.

يف  دورة  امل��رك��ز  اأق���ام  نف�سه،  ال�سياق  ويف 

نا�سطني عراقيني  لثمانية  الفيا�سية  مقره يف 

وذلك  العراقية،  البيئة  وزارة  اإىل  منت�سبني 

اعتباًرا من 2011/11/21 و لغاية 23 منه.

عن  نبذة  ال���دورة،  ت�سمنت 

لبنان  يف  الأل���غ���ام  م�����س��ك��ل��ة 

التفاقات  وعن  معاجلتها  وكيفية 

العنقودية،  والقنابل  الأل��غ��ام  �سد  الدولية 

امل��ع��ل��وم��ات  اإدارة  ن���ظ���ام  اإىل  وال���ت���ع���رف 

»IMSMA« وموا�سيع اأخرى، وزيارات �سملت 

عدًدا من اجلمعيات واملنظم�ات غري احلكومية.

للنا�سطني  تخريج  بحفل  ال���دورة  اختتمت 

وت�سليمهم �سهادات، بالإ�سافة اإىل تقدمي درع 

اإىل دائرة �سوؤون  تذكاري با�سم قيادة اجلي�س 

الأل���غ���ام يف ج��م��ه��وري��ة ال��ع��راق، 

من  التوعية  ق�سم  مدير  ت�سّلمه 

خماطر الألغام ال�سيد ريا�س نا�رش 

مهنا.
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املواكبة الدولية

لنزع الألغام م�ستمرة 

وفد اأمريكي واآخر او�سرتايل يف لبنان

دورات تدريبية على اإدارة العمليات الإن�سانية للأعمال املتعلقة بالألغام



يف اإط�����ار احل���ف���اظ ع��ل��ى الأم���ن 

وال���س��ت��ق��رار وم��ك��اف��ح��ة اجل��رائ��م 

ن��ّف��ذت  اأن��واع��ه��ا،  ع��ل��ى  املنظمة 

كانون  �سهر  اجلي�س خالل  وحدات 

و�سرّيت  وظرفية  ثابتة  تدابري  املن�رشم،  الأول 

دوريات موؤللة وراجلة، اإىل عمليات دهم منازل 

مطلوبني للعدالة.

وقد متكنت هذه الوحدات من توقيف حواىل 

بع�سهم  خمتلفة،  جن�سيات  من  �سخ�س   600

توقيف،  م��ذك��رات  مب��وج��ب  للعدالة  مطلوب 

وخمالفات  ج��رائ��م  لرت��ك��اب��ه  الآخ���ر  والبع�س 

الأرا���س��ي  داخ���ل  بالتجوال  تتعّلق  م��ت��ع��ددة، 

وح��ي��ازة  �رشعية،  اإق��ام��ات  دون  م��ن  اللبنانية 

اأع��ت��دة  اأو  خفيفة  حربية  واأ���س��ل��ح��ة  خم���درات 

ع�سكرية متنوعة، بالإ�سافة اإىل قيادة �سيارات 

ودراجات نارية من دون اأوراق ثبوتية.

كذلك متكنت قوى اجلي�س بعد تنفيذ عمليات 

دهم يف مناطق جرود بعلبك، من حترير املواطن 

اأحمد زيدان الذي كان قد تعر�س لعملية خطف 

القوى  هذه  اأوقفت  كما  اأي��ام،  اأربعة  ا�ستمرت 

عدًدا من الأ�سخا�س بتهم خمتلفة، و�سبطت يف 

حوزتهم كمية من املخدرات، بالإ�سافة اإىل جهاز 

الإت�سالت،  ملراقبة  ي�ستخدم  متطور  ل�سلكي 

وكمية من العمالت الأجنبية، والأ�سلحة احلربية 

اخلفيفة والذخائر، واأعتدة ع�سكرية متنوعة.

جارية  الدهم  عمليات  ت��زال  ول 

يف  امل�����س��ارك��ني  جميع  ل��ت��وق��ي��ف 

ت�سليم  مت  فيما  اخل��ط��ف،  عملية 

اإىل  امل�سبوطات،  مع  املوقوفني 

املراجع املخت�سة لإجراء الالزم.

يف ح�سور رئي�س املركز اللبناين 

لالأعمال املتعلقة بالألغام العميد 

املركز،  من  و�ضباط  فهمي  حممد 

 )LAU( الأمريكية  اللبنانية  اجلامعة  نظمت 

�ساركوا  الذين  الطالب  خالله  مت 
ّ
كر احتفالً 

لبنان  يف  عقد  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  يف  كمتطّوعني 

خالل �سهر اأيلول من العام املن�رشم، واملتعلق 

اتفاقية  يف  الأط��راف  للدول  الثاين  بالإجتماع 

العنقودية. الذخائر 

ترحيبية  بكلمة  احلفل  ا�ستهّل 

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  األقاها 

اأثنى فيها على دور  جوزف جربا، 

نزع  جم��ال  يف  الإن�����س��اين  اجلي�س 

املركز  رئي�س  األقى  ثم  الأل��غ��ام، 

اللبناين العميد حممد فهمي كلمة 

�سكر فيها اإدارة اجلامعة وطالبها 

على م�ساهمتهم يف اإجناح املوؤمتر.

من  وات��ك��ن��ز  روب���رت  ال�سيد  األ��ق��ى  ك��ذل��ك، 

 )UNDP( الإمن��ائ��ي  املتحدة  الأمم  برنامج 

كلمة اأ�ساد فيها بالعمل الذي اأجنز، واأّكد على 

دعم  جمال  يف  اجلي�س  مع  التعاون  »ا�ستمرار 

يف  الألغام  لنزع  الإن�سانية  العمليات  برنامج 

لبنان«.

ويف اخلتام، قّدم العميد فهمي درًعا تذكارًيا 

با�سم قائد اجلي�س اإىل اإدارة اجلامعة، ودرعني 

با�سم رئي�س املركز و�سباطه لكل من الدكتور 

جربا وال�سيد كنعان.
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تكرمي طلب متطّوعني 

لأعمال اإن�سانية

نتيجة التدابري الأمنية

600 موقوف وحترير 

املواطن اأحمد زيدان
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طلب وتلمذة يف 

املواقع والثكنات

مبنا�سبة عيدي العلم والإ�ستقالل، 

ا���س��ت��ق��ب��ل��ت امل����واق����ع وال��ث��ك��ن��ات 

ال��ع�����س��ك��ري��ة ط���الب ج��ام��ع��ات وت��الم��ذة 

م���دار����س وك�����س��اف��ة، زاروه�����ا م��ق��ّدم��ني 

التهنئة،  واأف��راده��ا  ل�سباطها 

م���ق���ّدري���ن ل���ه���م ت�����س��ح��ي��ات��ه��م 

وجهودهم.

والرتباء  ال�ضباط  ا�ضتقبل  وبدورهم، 

فكانت  ح��اًرا،  ا�ستقبالً  الزائرين  والأف��راد 

جولت تعرفوا خاللها اإىل احلياة الع�سكرية 

ال��ي��وم��ي��ة وال���ت���دري���ب وامل��ه��م��ات 

املتنوعة.

ك���ذل���ك، األ���ق���ى ع���دد من 

اللل�للضللبللاط حمللا�للرشات 

ت��ل��ب��ي��ة ل����دع����وات ع����دد من 

فيها  ت��ن��اول��وا  امل����دار�����س، 

م���ع���اين الإ���س��ت��ق��الل 

اأقيمت  كما  وطنية،  وموا�سيع 

وحي  من  ومعار�س  مهنية  لقاءات 

املنا�سبة.

كانون الثاين

اأخبار ون�شاطات
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املغاوير يحتفل بالأعياد املجيدة

كعادته اأقام فوج املغاوير حفالً مبنا�سبة عيَدي امليالد املجيد وراأ�س ال�سنة 

قائد  احلفل  ح�رش  ع�سكرييه.  اأولد  اإليه  دعا  رومية   - رمان  غ�سان  ثكنة  يف 

الفوج العميد الركن �سامل روكز، و�سباطه وع�سكريوه، وال�سيدة جاين ن�ّسار 

والآن�سة اليان بول�س اللتان �ساهمتا يف اإجناحه.

الهدايا على  بابا نويل  وّزع  واأغاٍن ميالدّية، ثم  تخّلل احلفل عر�س م�رشحي 

حواىل 600 ولد من عمر 3 اإىل 10 �سنوات.

وقّدم  الفوج،  يف  امليداين  ال�ضباط  نادي  يف  غداء  مباأدبة  االإحتفال  اختتم 

اليان  والآن�سة  ن�ّسار  جاين  لل�سيدة  تذكارّيتني  درَعني  روكز  الركن  العميد 

بول�س عربون �سكر وتقدير لدعمهما.



م���ن ك���ل ح����دب و����س���وب ت��ن��ه��ال 

ال���دع���وات ع��ل��ى الأف������واج اخل��ا���س��ة 

اجلامعات  يف  قتالية  عرو�س  لتقدمي 

وال��ث��ان��وي��ات وامل���دار����س والأن��دي��ة 

والبلديات...

يكرب  تلبيتها  تتم  دع��وة  كل  وم��ع 

العرو�س  القلوب.  يف  اجلي�س  ح�سور 

الأخ��������رية ت����رك����زت مب��ع��ظ��م��ه��ا يف 

املدار�س.

يف  عزيًزا  �سيًفا  حّل  املغاوير  فوج 

كل من:

مدر�سة مار جرج�س لالآباء الأنطونيني 

 – احلكمة  مدر�سة   - البو�رشية(  )�سد 

الإمام  ثانوية   - )احلازمية(  برازيليا 

)علي  الكاظم  الإمام  ومدر�سة  اجلواد 

اجلنان )طرابل�س(  جامعة  النهري( - 

ال�رشفة )درعون- ليكوليه  - مدر�سة 

الكربى  اللي�سيه  ثانوية   - حري�سا( 

 - )البرتون(  اآ�سيا  بلدة   - )�سحيم( 

املدر�سة الأرمنية الإجنيلية املركزية 

فال  مدر�سة   - )الأ�رشفية(  العاملية 

�سيدة  مدر�سة   - )بقنايا(  ب��ارج��اك 

املقد�سة  ال��ع��ائ��ل��ة  ل��راه��ب��ات  ل���ورد 

مدر�سة   - )اأنطليا�س(  املارونيات 

 - اللبنانية   – الفرن�سية  اإي��ل��ي��ت 

املطار(  )طريق  الرو�سة  ثانوية 

- م��در���س��ة ���س��ي��دة اجل��م��ه��ور - 

م��در���س��ة ال��ب��زن�����س��ون )ب��ع��ب��دات( - 

ال�سيم(  )درب  اليا�س  م��ار  ثانوية 

 - املارونية  اللبنانية  الرهبانية   -

رعية   - )�سكا(  الوطنية  املدر�سة 

 - �سخر(  )ح���ارة  امل��ع��ون��ات  �سيدة 

لراهبات  ل��وي��زا  القدي�سة  م��در���س��ة 

�سيدة  مدر�سة   - )عجلتون(  املحبة 

الكرمليات  للراهبات  الكرمل  جبل 

جمعية   - )الفنار(  تريزيا  للقدي�سة 

ثانوية   - ال��ف��ن��ار(  ل��ب��ن��ان)  ���س��ب��اب 

مدر�سة   - )ال��ه��رم��ل(  الباقر  الإم���ام 

راهبات القلبني الأقد�سني، ومدر�سة 

ال���ق���ريوان )ال��ف��اك��ه��ة( - ث��ان��وي��ة 

)احلدث  الأقد�سني  القلبني  راهبات 

وع���ني جن���م وال����دام����ور( - ث��ان��وي��ة 

ال�����س��ح��ى )م�����س��ت��دي��رة ���س��ت��ي��ال( - 

الإ�سالمية  اخلريية  احلميدية  اجلمعية 

مونتانا  م��در���س��ة   - ع��ك��ار(  )ح��ل��ب��ا 

اأنرتنا�سيونال كولدج )ديك املحدي( 

- مدر�سة �سيدة لورد الثانوية لالأخوة 

املرمييني )جبيل( - مدر�سة اللي�سيه 

 - )املعي�رشة(  اللبنانية  الفرن�سية 

)عني  اللبنانية  الإجنيلية  املدر�سة 

زحلتا( - مدر�سة زهرة الإح�سان 

القدي�س  مدر�سة   - )الأ�رشفية( 

مدر�سة   - )ب�ساليم(  جاورجيو�س 

)ال��ب��و���رشي��ة(  احل��دي��ث��ة  ال��ع��ل��وم  ق�رش 

الر�سمية  ال�سوف  مزرعة  مدر�سة   -

 - )امل��ت��ني(  يو�سف  م��ار  مدر�سة   -

 - )حمانا(  اأنطونيو�س  م��ار  ثانوية 

اأوف  �سكول  يونيفر�سال  مدر�سة 

ليبانون )بطرام - الكورة( - مدر�سة 

ر�سميا  بلدية   - )جمدليا(  الكرملية 

)عدة ثانويات ومدار�س من املنطقة( 

- مدر�سة نوتردام )امل�سيطبة(.

املجوقل  ال��ف��وج  ق���ّدم  جهته  م��ن 

ا يف كل من: عرو�سً

للراهبات  ل��ب��ن��ان  ���س��ي��دة  م��در���س��ة 

مدر�سة   - )رم��ي�����س(  الأن��ط��ون��ي��ات 

الغازية  بلدية   - )زحلة(  ال��رمي  ق��اع 

اللبنانية  الإع���دادي���ة  امل��در���س��ة   -

القلبني  راهبات  مدر�سة   - )اجلناح( 

الأق���د����س���ني )ال��ب��و���رشي��ة( - ن���ادي 

 - مرجعيون(  )جديدة  امل��رج  �سبيبة 

الكرمليني  لالآباء  اليا�س  مار  مدر�سة 

اللي�سيه  م��در���س��ة   - )ط��راب��ل�����س( 

ث��ان��وي��ة جممع  ب��ي��ل��وت )احل����دث( - 

املدر�سة   - )ال�سلطانية(  التحرير 

)را�سيا(  احلديثة  الكندية  اللبنانية 

لالآباء  فرن�سي�س  القدي�س  مدر�سة   -

مدر�سة   - )ب����ريوت(  الكبو�سيني 

ال��راب��ي��ة اخل�����رشاء )ال�����س��وي��ف��ات( - 

م��در���س��ة ال��ق��دي�����س��ة م���ورا ل��راه��ب��ات 

ال��ع��ائ��ل��ة امل��ق��د���س��ة امل���ارون���ي���ات 

املحبة  راه��ب��ات  ثانوية   - )ب��ق��رزل( 

املدر�سة   - ب��ريوت(   - )كليمن�سو 

طابا  )ال�سيخ  الأرثوذك�سية  الوطنية 

القلبني  راهبات  ثانوية   - عكار(   -

مار  مدر�سة   - )طرابل�س(  الأقد�سني 

–بزن�سون  املحبة  لراهبات  من�سور 

عم�سيت  لي�سيه  مدر�سة   - )ب�سكنتا( 

املحبة  مدر�سة   - كفركخلة(  )ح��ي 

)املريجة(.

الثاين  التدخل  ف��وج  ق��ّدم  وب��دوره 

�سيدة  مدر�سة  يف  متتاليني  عر�سني 

)اأبلح(  املخل�سيات  للراهبات  النياح 

وث���ان���وي���ة م��رك��ز ال��ب��ق��اع ال��رتب��وي 

مدر�سة  ا�ست�سافت  كما  )ري����اق(، 

الأليزة احلازمية فوج مغاوير البحر.

كانون الثاين

اأخبار ون�شاطات
ال�سيوف الأعزاء

يف كل 

ال�ساحات...

42

اجلي�ش - العدد رقم 319





العقيد برتيل

وثائقًيا  فيلًما  ب��ري��ل  العقيد  ع��ر���ض 

ملحا�رضته،  مقدمة  �شّكل  الفرن�شية  باللغة 

واأو�شح اأن �شيا�شة فرن�شا الدفاعية ت�شمل 

م��راق��ب��ة احل���دود، الإع���ت���داءات الإره��اب��ي��ة، 

والكيميائّية  النووية  بالأ�شلحة  الإعتداءات 

وغريها...

الرئي�ض  اأ���ش��در   2008 ال��ع��ام  وق����ال: 

ال��ف��رن�����ش��ي ن��ي��ك��ول ����ش���ارك���وزي ال��ك��ت��اب 

يف  التحديثات  بع�ض  حلظ  ال��ذي  الأبي�ض 

التطورات  نتيجة  الفرن�شية  الدفاع  �شيا�شة 

على  وانعك�شت  العوملة  فر�شتها  التي 

الدولية. الإقت�شادية والعالقات  احلياة 

ف العقيد بريل �شيا�شة الدفاع باأنها 
ّ
وعر

ال�شيا�شية،  والأ�ش�ض  اخل��ي��ارات  جمموعة 

تتبّناها  التي  والع�شكرية  وال�شراتيجّية 

ال��دول��ة م��ن اأج���ل ت��اأم��ن دف��اع��ه��ا، وي��ت��ّم 

ونقاط  التهديدات  تطّور  وف��ق  تطويرها 

اأو ال�شعف لديها.  القوة 

الأ�شا�شي  املكّمل  هي  الدفاع  و�شيا�شة 

توؤّمن  فهي  للدولة.  اخلارجّية  لل�شيا�شة 

امل�شّلحة،  الإعتداءات  وجه  الدولة يف  حماية 

واح����رام ال��ت��زام��ات��ه��ا ال��دول��ي��ة يف جم��ال 

بلده  يف  الفرن�شي  ال�شعب  وحماية  الدفاع، 

ويف بلدان الإغراب.

امل�شوؤوليات  ت��وزي��ع  امل��ح��ا���رض  وت��ن��اول 

فرن�سا  ب�سيا�سة  يتعّلق  ما  يف  واملهمات 

الدفاعية، وعر�ض بع�ض الأرقام حول عديد 

 313402 الفرن�شية وقوامه  الدفاع  وزارة 

و72407  ع�شكرًيا   240996 منهم  فرد 

اأع��م��اره��م 32 ع��اًم��ا  م��دن��ي��ن، وم��ت��و���ش��ط 

ويبلغ  للمدنين.  عاًما  و46  للع�شكرين 

 30000 اإليها  املنت�شبن  عدد 

اأّما امليزانية فتبلغ  �شاب �شنوًيا، 

40904 مليار يورو.

األ��ق��ى  امل���ح���ا����رضة،  خ���ت���ام  يف 

القاعي كلمة  الركن غابي  العميد 

فيها  �شكر  اجلي�ض  قائد  با�شم 

على  الفرن�سي  الع�سكري  امللحق 

امل��ع��ل��وم��ات ال��ق��ّي��م��ة. وق����ّدم له 

الكلية  درع  اجلي�ض  قائد  با�شم 

رمزية  هديًة  بريل  قّدم  وب��دوره 

لبنان  يف  فرن�شا  �شفري  ب��ا���ش��م 

العميد  اإىل  ب��ي��ي��ت��ون  دي��ن��ي�����ض 

القاعي.  الركن 

ال�سفري الرتك

حما�رضته  ال��رك  ف��وؤاد  ال�شفري  ا�شتهّل 

ال�رضف والت�شحية  بتحية جلي�ض لبنان »ابن 

ا�شتنتجها  مالحظة  ث��م  وم��ن  وال���وف���اء«... 

اأن  وم��ف��اده��ا  الدبلوما�شي  تاريخه  خ��الل 

يعي�ض  اليوم  حتى  ال�شتقالل  منذ  لبنان 

مل  »لبنان  ق��ائ��الً:  وتابع  الت�شويات.  على 

التي هي هدنة بن  الت�شويات  يعد يحتمل 

بع�ض  طارًحا  ح��ّل«،  اإىل  يحتاج  بل  حربن، 

الذي  احلّل  ماهية  حول  التحليلّية  الأ�شئلة 

لبنان. يحتاجه 

حميطه  على  منفتًحا  لبناًنا  »نريد  وقال: 

وح�شب،  ا 
ً
ب�����رض ل  معهما  متفاعالً  وع��امل��ه، 

من  ح�شارًيا.  واإ�شهاًما  واإب��داًع��ا  ج��ودًة  بل 

وم��وق��ع،  قيمة  للبنان  ي��ك��ون  ول��ك��ي  ه��ن��ا، 

الدويل  املجتمع  يف  دور  له  يكون  اأن  يجب 

وجوده  �شبب  يراجع  واأل  العامل،  هذا  ويف 
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ف ب�سيا�سة بالده 
ّ
امللحق الع�سكري الفرن�سي يعر

الدفاعية وال�سفري ف�ؤاد الرتك يعر�ض م�رشوع اعتماد 

لبنان مركًزا حل�ار الثقافات

كانون الثاين

حما�رضات

اإعداد:

ندين البلعة



الوطن  ف��ه��ذا  وم���ّرر دمي��وم��ت��ه. 

والغني  والعدد  امل�شاحة  ال�شغري 

ب���امل���ا����ش���ي وال�������راث وب��ح��ك��م 

طوائفه  وتعّدد  اجلغرايف  موقعه 

يكون  لأن  موؤهل  �شعبه،  وت��ن��ّوع 

احل�شارات  حل��وار  منوذجًيا  ا 
ً
مقر

والثقافات والأديان والإتنيات«.

ال��ذي  امل�����رضوع  »اإن  واأ���ش��اف: 

ال�شفري  ي�����رضح  ب�����ش��دده«،  ن��ح��ن 

اإىل  ال�شعي  على  »يقوم  ال��رك، 

اجلمعية  م��ن  ق����رار  ا���ش��ت�����ش��دار 

باعتماد  املتحدة  ل��الأمم  العامة 

ا 
ً
ل����ب����ن����ان م����ق����ر

حل����وار الأدي�����ان 

ما  واحل�شارات، 

اأمن��وذًج��ا  يجعله 

ل��الإن�����ش��ان��ي��ة يف 

احلياة امل�شركة 

على  والإن��ف��ت��اح 

الآخ��ر والإع��راف 

ب������������ه. وه���������ذا 

اإذا  امل�����������رضوع، 

يرى  اأن  له  اأتيح 

يقت�شي  ال��ن��ور، 

وجود مبنى له يف لبنان، ونظاًما واآلية عمل 

اإدارًيا واخت�شا�شين كما  وباحثن وجهاًزا 

هي حال �شائر املنظمات الدولية«.

اإل�ى  الدع�وة  ه�ذه  الت�رك  ال�شفري  يبني 

جمموعة  على  للحوار،  ا 
ً
مقر لبنان  اعتم�اد 

اللبنان��ي  ال�شعب  »تنّوع  اأهمها:  حيثيات 

ما  يف  ت��ع��ي�����ض  ط��ائ��ف��ة   18 م���ن  امل���ك���ّون 

النظام  وت�شامح،  وانفت��اح  باحرام  بينها 

القائم  اللبناين  الدميقراط��ي  ال�شيا�شي 

على �شون احلريات العام��ة، الد�شتور الذي 

واملعتقدات...  الأدي��ان  كل  اح��رام  يكفل 

اأغنى  اإرًث���ا  يختزن  لبنان  ك��ون  ع��ن  ف�شالً 

الأع�شاء  من  وه��و  الإن�شانية...  احل�شارة 

امل��وؤ���ش�����ش��ن مل��ن��ظ��م��ة الأم��������م امل��ت��ح��دة 

ال��دول  وجلامعة 

ال��ع��رب��ي��ة، واأب���رز 

امل�����ش��اه��م��ي��������ن 

���رضع��ة  و���ش��ع  يف 

الإن�شان،  حقوق 

نا�ش��ط  اأن��ه  كما 

امل��ن��ظ��وم��ات  يف 

ال��������دول��������ي��������ة 

والإقليمّية...

رئي�س  »اأطلق  الإط���ار:  ه��ذا  يف  وي�سيف 

هذه  �شليمان  مي�شال  العماد  اجلمهورية 

العامة  اجلمعية  اأم���ام  خطابه  يف  ال��ف��ك��رة 

يف  العادّيَتن  دورَتيها  يف  املتحدة  ل��الأمم 

القمة  موؤمتر  ويف  2008 و2009  العاَمن 

اأخرى  اإط��اللت  ويف  كندا  يف  الفرنكوفونية 

عديدة«.
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حما�رضات

كانون الثاين

حالًيا  هو  ال��رك  ف��وؤاد  ال�سابق  ال�سفري 

عام  اأم��ن  لبنان،  �شفراء  منتدى  رئي�ض 

الكاثوليك،  الروم  لطائفة  الأعلى  املجل�ض 

رئ��ي�����ض ف���رع ل��ب��ن��ان حل��ام��ل��ي الأو���ش��م��ة 

املون�شينيور  موؤ�ش�شة  ورئي�ض  الفرن�شية 

اغناطيو�ض مارون.

ف
ي
عر

ت
ة 
ق
طا

ب

بح�س�ر ممثل قائد اجلي�ض العميد الركن غابي القاعي م�سرّي اأعمال كلية ف�ؤاد �سهاب 

برتيل  فيليب  العقيد  لبنان  يف  الفرن�سي  الع�سكري  امللحق  األقى  والأرك��ان،  للقيادة 

عنوانها  والع�رشين،  ال�ساد�سة  الأرك��ان  دورة  و�سباط  الكلية  مالك  �سباط  اأمام  حما�رشًة 

»�سيا�سة الدفاع الفرن�سّية«. كما األقى ال�سفري فوؤاد الرتك حما�رشة حول م�رشوع يق�سي 

باعتماد لبنان مركًزا حلوار الثقافات.
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كانون الثاين

يف ثكناتنا

اإعداد:

ندين البلعة

القوات البحرية

يف يومها املفتوح

»يا بحر...

نحن رجالك«

مبنا�سبة  البحرية  القوات  نّظمت 

قاعدة  يف  مفتوًحا  يوًما  عيدها، 

خالله  ا�ستقبلت  البحرية،  جونية 

ع���ائ���الت ال��ع�����س��ك��ري��ن ال��ذي��ن 

ا�ست�سهدوا خالل حرب متوز 2006 

ع�سكريي  جانب  اإىل  بعدها،  وم��ا 

القوات البحرية يف اخلدمة الفعلية.

�سارك يف هذا اليوم قائد منطقة 

يو�سف  الركن  العميد  لبنان  جبل 

ال��ع��م��اد قائد  ج��رم��ان��و���س مم��ث��الً 

البحرية  ال��ق��وات  قائد  اجلي�س، 

ب���ارودي  ن��زي��ه  ال��ب��ح��ري  العميد 

من  عدد  اإىل  بالإ�سافة  و�سباطها، 

قادة املناطق الع�سكرية والوحدات 

الكربى والأفواج امل�ستقلة.

الإ�ستقبال

اليوم  ه��ذا  لإجن���اح  البحرية  ال��ق��وات  ج��ّن��دت 

الذين  ك��اف��ة،  و�ضباطها  ع�ضكرييها  املمّيز، 

بالرتحيب،  و�ضولها  عند  العائالت  ا�ضتقبلوا 

وبعد متركز اجلميع يف اأماكنهم، اأعلنت ثلة من 

مو�ضيقى اجلي�ش و�ضول ممثل قائد اجلي�ش.

و�ضع  ثم  ال�ضهداء،  معزوفة  الوطني،  الن�ضيد 

على  الزهر  من  اإكليالً  جرمانو�ش  الركن  العميد 

ن�ضب ال�ضهداء يف القاعدة، وتوّجه اإىل احل�ضور 



بكلمة با�ضم قائد اجلي�ش، ا�ضتهّلها بالقول:

نا اأن ن�ضتقبلكم يف اإحدى قواعد القوات 
ّ
»ي�رس

البحرية مبنا�ضبة عيدها. اأرّحب بكم يف هذا اليوم 

اإىل  خالله  فون 
ّ
و�ضتتعر حافالً  �ضيكون  ال��ذي 

وم�ضاغلها  ومهماتها  البحرية  القوات  اإمكانات 

اإ�ضافة اىل نزهة بحرية...«.

واأ�ضاف قائالً: »يحق لنا اأن نبتهج بهذا اليوم 

نزال  ول  كنا  ولطاملا 

احل�ضني  لبنان  درع 

الأع��داء  بوجه  و�ضيفه 

�ضاطئه.  امتداد  على 

ك��م ك��ان��ت امل��ع��ان��اة 

باإرادتنا  ولكن  كبرية 

ق��وات��ن��ا  ج��ان��ب  واإىل 

الربية واجلوية وب�ضواعد جنودنا القوية متكنت 

قواتنا البحرية من تخطي العقبات وال�ضعوبات 

بالرغم من اإمكاناتنا املحدودة«.

الع�ضكريني  ع��ائ��الت  اإىل  متوجًها  واخ��ت��ت��م 

بالقول: »نحن عائلتكم وتبقون اأحّباءنا، كما اأن 

جناحنا مل يكن ليتحقق لول دعمكم وتوفريكم 

الأجواء املريحة لنا واإبعادكم هموم املنزل عن 

كاهلنا، يف املقابل نقّدر ت�ضحيتكم ومعاناتكم 

اأن نداء  البيت، ولكن كلنا نعرف  يف غياب رب 

قمة  ذات��ه  بحّد  هو  الوطن  عن  للذود  ال��واج��ب 

ال�رسف والت�ضحية والوفاء«.

وللبحر رجاله

حما�رسات  قاعة  اإىل  اجلميع  انتقل  ذلك  بعد 

يف  التوجيه  ق�ضم  رئي�ش  رّح��ب  حيث  القاعدة 

عن  اي��ج��اًزا  ا  عار�ضً باحل�ضور  البحرية  القوات 

حول  تاريخّيًة  ملحًة  ت�ضّمن  البحرية،  القوات 

يف  مت��رك��زه��ا   ،1950 ال��ع��ام  اإن�ضائها  ت��اري��خ 

واأهّم املحّطات  الأول من مرفاأ بريوت  احلو�ش 

يف م�ضريتها:

1954- رفع العلم اللبناين للمرة الأوىل على 

مركب حربي.

1972- انتقال القوات البحرية اإىل جونية.

البحري  الدفاع  �ضالح  مدر�ضة  اإن�ضاء   -1973

وتاأهيل عنا�رس البحرية تقنًيا.

البحرية  بريوت  قاعدة  اإن�ضاء  اإع��ادة   -1991

ومتركز قيادة القوات البحرية فيها.

1992- اإن�ضاء مراكز بحرية يف مرافئ طرابل�ش 

و�ضيدا و�ضور.

جديدة  رادارية  مراقبة  مراكز  اإن�ضاء   -1997

على طول ال�ضاطئ اللبناين.

طول  على  راداري����ة  �ضبكة  اإن�����ض��اء   -2008

ال�ضاطئ اللبناين وزيادة عدد املحطات الرادارية 

لتغّطي امل�ضّطح املائي الإقليمي.

كما ت�ضمن العر�ش ملحة عن جتهيزات القوات 

اعرتا�ش  وزوارق  وخافرات  مراكب  من  البحرية 

اإىل �ضبكة مراقبة رادارية على طول  و�ضواها... 

ال�ضاطئ.

ف احل�ضور اإىل اإجنازات القوات البحرية 
ّ
وقد تعر

منذ اإن�ضائها وحتى اليوم، بالإ�ضافة اإىل مهّماتها 

التي تتلّخ�ص بالآتي: حماية خطوط املوا�صالت 

البحرية اللبنانية، تطبيق القانون وفر�ش �ضلطة 

التجارية  البحر، تنظيم حركة املالحة  الدولة يف 

البحرية  العمليات  غرفة  خ��الل  م��ن  و�ضبطها 

وامل�ضاهمة  البحرية  الواجهة  حماية  امل�ضرتكة، 

املتعلقة  البحرية  الدولية  القرارات  تطبيق  يف 

مكافحة  اليونيفيل،  م��ع  بالتن�ضيق  بلبنان 

الإرهاب والهجرة غري ال�رسعية والتهريب وجتارة 

املخدرات وتبيي�ش الأموال يف البحر، امل�ضاركة 

م�ضاعدة  امل�ضرتكة،  الع�ضكرية  العمليات  يف 
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كانون الثاين



الوزارات والوكالت البحرية يف مهماتها يف البحر 

)مكافحة حرائق، تلوث، عمليات بحث واإنقاذ يف 

الرثوات  وحماية  ال�ضيادين(،  وم�ضاعدة  البحر 

وامل�ضالح الوطنية على ال�ضاطئ.

عن  وثائقي  فيلم  بعر�ش  الإي��ج��از  واختتم 

القوات البحرية.

على منت »�سور« و»دامور«

الإن��زال »�ضور« و»دام��ور«  على منت مركَبي 

املفتوح  ال��ي��وم  ه��ذا  يف  امل�ضاركون  ا�ضتمتع 

الع�ضكريون  القاعدة.  باإبحار تعريفي يف حميط 

ل��الأولد  اإلبا�ضها  وتولوا  جناة  �ضرتات  وّزع��وا 

ا على �ضالمتهم.  حت�ّضًبا لأي طارئ وحر�ضً

الأولد  اأده�ش  م�ضوق  جزء  الرحلة  تخّلل 

ظهرت  حيث  �ضواء،  حّد  على  واأهاليهم 

ف��ج��اأًة يف حم��ي��ط امل��رك��َب��ني م��راك��ب 

اأبحرت  ومتو�ّضطة  �ضغرية  اأخ���رى 

خ�ضي�ًضا ملرافقة اجلي�ش واأبنائه 

يف رحلتهم هذه. اأكرث من ثالثني 

مركًبا وزورًقا بينها زوارق للدفاع املدين، 

حتيًة.  اأب��واق��ه��ا  واأطلقت  املحيط  يف  ت��وّزع��ت 

يف  اجلوية  للقوات  تابعة  طوافة  اإىل  بالإ�ضافة 

الإبحار  بقعة  فوق  جولت  بعّدة  قامت  اجلي�ش، 

عن  تعبرًيا  ي�رسخون  واأخ��ذوا  الأولد  لها  فلّوح 

فرحهم.

جولة وغداء

املراكب  ر�َضت  تقريًبا،  �ضاعَتني  م��رور  بعد 

يف قاعدة جونية من جديد، وانتقل امل�ضاركون 

لتناول الغداء قبل متابعة جولتهم على املراكب 

ف اإىل مهّماتها 
ّ
والزوارق وم�ضاغل القاعدة للتعر

مبرافقة  وخ�ضائ�ضها  واأن��واع��ه��ا  ون�ضاطاتها 

�صباط من البحرية.

فرحة  عن  ب���ارودي  البحري  العميد   
ّ

ع��رب وق��د 

�ضكر  وب��دوره  اليوم،  ه��ذا  يف  البحرية  القوات 

القوات  اجلي�ش  قائد  العماد  ممثل 

واأث���ن���ى على  ال��ب��ح��ري��ة، 

جهودها. 

48

اجلي�ش - العدد رقم 319

كانون الثاين

يف ثكناتنا







51

اجلي�ش - العدد رقم 319

تدريبات

كانون الثاين

اإعداد:

ليال �صقر

ت
ال
ظ

مل
ًرا يتدّربون على القفز با

غوا
 م

1
2

»دورة القفز 

وا�صتعمال مظالت 

اله�صبات« التي احتفل فوج 

املغاوير بتخريجها اأخرًيا، هي الأوىل 

من نوعها على �صعيد اجلي�ش اللبناين. 

واملهارات التي اكت�صبها الع�صكرّيون 

ا يف جمالت املراقبة اجلوّية  مهّمة جًدّ

واال�ستطالع والت�سّلل خلف خطوط العدو...

دورة هي الأوىل من نوعها على �صعيد اجلي�ش اللبناين 

الحتفال

املغاوير  فوج  من  ا  ع�صكرًيّ  12 ال��دورة  تابع 

ة  تلّقوا درو�ّصا نظرّية يف مدر�صة القوات اخلا�صّ

من  مناطق  عّدة  يف  تطبيقّية  واأخرى  )حامات(، 

ج.
ّ
بينها حّمانا حيث جرى احتفال التخر

العميد  املغاوير  فوج  قائد  الحتفال  تراأ�ش 

الركن �صامل روكز وح�رضه قائد مدر�صة القوات 

ومدير  �صا�صني  اليا�ش  الركن  العقيد  اخلا�صة 

الدورة، وطاقم التدريب.

وقد �صكر العميد الركن روكز فريق التدريب، 

جني الذين ت�صّلموا منه 
ّ
وهّناأ الع�صكرّيني املتخر

ومن العقيد الركن �صا�صني �صهاداتهم.

بالدقة  متّيز  عملي  بتمرين  الإحتفال  واختتم 

واخلطورة يف الوقت عينه. فقد عرف املتدّربون 

لتجّنب  القفز  ع��ن  التوقف  يجب  متى  خالله 

ومتى  والأ����رضار،  املخاطر 

كان اجتاه الهواء منا�صًبا للقفز عن 

تّلة حمانا، الأمر الذي ترجم اكت�صابهم مهارات 

ا�صتعمال مظالت اله�صبات.

ماذا حّققت الّدورة؟

اأعرب العميد الركن روكز عن فخره مبا حّققه 

التدريب  م�صوؤولّية  حتّملوا  الذين  املتدّربون 

اخلطر بجدّية وان�ضباط، معترًبا اأّن الدورة متّثل 

الع�صكرّية،  املوؤ�ّص�صة  �صعيد  على  نوعّية  نقلة 

مهّمة  مهارات  الع�صكرّيني  زّودت  فالتدريبات 

يف ال�صتطالع واملراقبة. وقد اأّكد التزام قيادة 

تراخي�ش  على  احل�صول  اإىل  ال�صعي  اجلي�ش 

بغية  التمرينات  ملتابعة  باملتدّربني  خا�صة 

الإحرتافّية،  من  متقّدم  م�صتوى  اإىل  الو�صول 

ال��الزم��ة  امل��ع��ّدات  ت��اأم��ني  ����رضورة  اإىل  م�صرًيا 

ملمار�صة هذه الريا�صة.

مزيد من التفا�صيل

مدير الدورة اأطلعنا على مزيد من التفا�صيل 

لول  لتتحّقق  تكن  مل  اأن��ه��ا  م��ع��ت��ًرا  ح��ول��ه��ا، 

ع�صكريي  ب��ق��درة  وثقتهم  امل��دّرب��ني  ج��ه��ود 

التدريب  �صعوبات  حتّمل  على  املغاوير  فوج 

للدورة  العامة  الأج��واء  وعن  بنجاح.  واجتيازها 

على  ومثابرة  بجهد  عملوا  املتدّربني  اإّن  قال: 

الكفاءة  وا�صتطاعوا من خالل  التمارين،  تنفيذ 

واجل����دّي����ة ال��ت��ي 

ي��ت��م��ّي��زون ب��ه��ا، اإن���ه���اء دورت��ه��م 

بنجاح، م�صرًيا اإىل اأنها حلقة �صمن �صل�صلٍة من 

التمرينات �صوف ت�صتكمل يف الفرتات الالحقة 

املظّلي  الهبوط  جمال  يف  املتدّربني  لتاأهيل 

لي�صبحوا بدورهم مدّربني.

اأّن  اإىل  ال��دورة  مدير  ي�صري  اأخ��رى،  ناحية  من 

والعملي.  النظري  ال�صّقني  ت�صّمن  التدريب 

اآليات  يف  نظرية  ��ا  درو���صً تابعوا  فاملتدّربون 

الطق�ش  ال���دويل وع��ل��م  وال��ق��ان��ون  ال��ط��ريان، 



كما  رومية.  يف  رّم��ان  غ�ّصان  ثكنة  يف  وال��ه��واء، 

قناة  منطقَتي  يف  عملّية  تطبيقات  ن��ّف��ذوا 

)مراحل  وحمانا  والإق���الع(،  )لالإنطالق  باكي�ش 

ن��ّف��ذوا  الأخ���رية  املرحلة  ويف  الأوىل(.  القفز 

خطورة  العامل  مناطق  اأكثثر  يف  الهبوط  مهّمة 

)غو�صطا(، متحّدين بذلك كل املخاطر املتاأّتية 

عن ق�رض امل�صافة املتاحة لالإقالع.

طاقم  اإ�����رضاف  اإّن  ال����دورة:  م��دي��ر  وي�صيف 

ال��ت��دري��ب على اإع��ط��اء امل��ت��دّرب��ني اأك���ر ك��ٍمّ 

الإق��الع  اجتاهات  اختيار  لهم  اأت��اح  اخل��رة  من 

والهبوط ب�ضكل �ضحيح، ومّكنهم من اكت�ضاب 

ما يت�صّمنه  ال�رضاع، مع  مهارات كيفّية حت�صري 

مترين التحّكم بال�رضاع يف مراحل الإقالع والقفز 

والثثهثثبثثوط مثثن احثثثراف ودّقثثثثة، لإبثثقثثائثثه فوق 

عند  وايقافه  ثباته  على  واملحافظة  روؤو�صهم 

احلاجة.

الهدف من الدورة

يهدف التدريب على القفز وا�صتعمال مظالت 

اله�صبات، اإىل اكت�صاب خرة توّظف يف ما بعد 

ا  يف مهّمة املراقبة اجلوية وال�صتطالع، خ�صو�صً

ت�صمن  وهي  زهيدة،  التقنّية  هذه  تكاليف  اأّن 

والتنفيذ،  الإنتقال  يف  �رضعًة  عينه  الوقت  يف 

ودّقة وا�صتقاللّية يف التدّخل اجلّوي. بالإ�صافة 

اإىل ذلك، ي�ضّكل الهبوط املظّلي طريقة ناجحة 

رادار  لأن  الثثعثثدو،  خطوط  خلف  ا  جثثثًوّ للت�ضّلل 

ي�صتطيع  ل  الأخ���ري  ه��ذا 

كونها  املظّلة  اكت�صاف 

���ص��ام��ت��ة ع��م��وًم��ا، وغ��ري 

ا�ضتعملت  مثثا  اإذا  مرئية 

الإط�������ار ع��ي��ن��ه،  ل���ي���اًل. يف 

اله�صبات  م��ظ��الت  ت��وؤّم��ن 

بني  الإنتقال  �رضعة 

احل�صائر الراجلة يف 

الإنقاذ،  عمليات  يف  وت�ضهم  الوعرة،  امل�ضالك 

يف  اأو  البحر  يف  املفقودين  اأماكن  حتديد  ويف 

الأماكن اجلبلّية البعيدة، والإفادة عنها.

كيف يتّم اختيار الع�صكريني الذين يخ�صعون 

للدورة ؟

مو�صًحا  ال�صوؤال  هذا  عن  الدورة  مدير  يجيب 

هم  متدّرًبا(   12( املتدّربني  الع�صكريني  اأّن 

جميًعا من فوج املغاوير، اجتازوا اختبار القبول 

حائزون  وه��م  الطبّية،  والفحو�صات  ال��ب��دين 

�صهادة الرابع املتو�ّصط )Brevet( على الأقّل، 

علًما اأّن التدريب مل يتجاوز هذا العدد، للتاأكد 

اأكمل وجه، وليتّم  الع�صكريني على  من مترين 

تاأمني اخلرة الأف�صل لهم.

تدابري احليطة واالأمان

وجب  التي  احليطة  ت��داب��ري  خ�ّش  م��ا  يف  اأم��ا 

على كّل من طاقم التدريب والفريق املتدّرب 

خالل  اأي  اجلوّية  الن�ضاطات  اأثناء  يف  اتخاذها 

مراحل الإقالع والهبوط، فيقول: 

املعّدات  اختيار  امل���دِرّب  الطاقم  على  ك��ان 

اجلوّية املنا�صبة للتدريب والتاأكد من �صالحية 

هذه  تتعّدى  األّ  على  الرياح  و�رضعة  املظالت 

اختيار  اىل  بالإ�صافة  كلم/�صاعة.   25 ال�رضعة 

ممرات جوّية خالية من ال�صباب والغيوم، وتقع 

فوق بقعة ميكن الو�صول اإليها باأمان و�صهولة 

 
ّ
من قبل املتدّربني وامل�صعفني، يف حال ا�صطر

املتدّرب اىل الهبوط ب�ضكل مفاجئ. 
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املدِرّب  الفريق  على  حتّتم  نف�صه،  الإطار  يف 

اختيار بقع الن�ضاطات اجلوّية من اإقالع وهبوط 

املوافق عليها م�صبًقا من قبل القوات اجلوية، 

من  جميعها  خالية  البقع  ه��ذه  تكون  اأن  على 

وغري  الأ�صجار...(،  البناء،  )الكهرباء،  العوائق 

الريح  اجتاه  يف  توؤّثر  اأن  ميكن  بحواجز  حماطة 

عند الهبوط، ومواجهة لجتاهه عند الإقالع...

ويف م��ا ي��خ�����ّش ت��داب��ري الأم�����ان، ك���ان على 

والهبوط  الإقثثالع  بقع  اىل  احل�ضور  املثثدّربثثني 

والقنابل  والإت�صال  الإ�صارة  و�صائل  مزّودين 

اإ�صعاف  �صيارة  وجود  اإىل  بالإ�صافة  املدخنة، 

جمّهزة يف هذه املواقع.

اأّم�����ا م���ن ج��ه��ة امل���ت���دّرب���ني، ف���رتّت���ب على 

ال��ع�����ص��ك��ري��ني ال���ت���زام 

ت���داب���ري ال�����ص��الم��ة من 

اإىل  الثثثواقثثثيثثثة  اخلثثثثثثوذة 

لقيا�ش  واآخر  اإ�صارة  جهاز 

ال�������ص���غ���ط، م����ع ������رضورة 

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الت�����ص��ال 

الإن��ط��الق  ببقعَتي 

والثثثثهثثثثبثثثثوط مثثن 

خالل جهاز GPS، وقد طلب اإىل املتدّربني 

الإمتناع عن تناول الأدوية والكحول والقيام 

مبجهود ج�صدي اإلّ باإ�رضاف املدِرّبني...

م�صوؤولّية والتزام

�صابط برتبة نقيب تابع الدورة بنجاح، 

كفريق  اأك�صبهم  التدريب  اأّن  ���د  اأَكّ

متدّرب مهارات عالية �صوف تخّولهم 

مترينات  تابعوا  ما  اإذا  بعد،  ما  يف 

الح���رتاف  حتقيق  م��ن  اإ���ص��اف��ّي��ة 

ال�صتقاللّية  اإىل  للو�صول  ال��الزم 

ع��ن الأن��دي��ة امل��دن��ّي��ة. واأو���ص��ح 

من  يتمّكنوا  ل��ن  كفريق  اأن��ه��م 

اإمت��������ام 

اأكمل  على  مهّمتهم 

لوا  يتو�صّ مل  ما  وجه، 

اأن  اإىل  ب��اأن��ف�����ص��ه��م 

ب����ني  ي���ك���ون���وا م����دِرّ

جمثثال  يف  حمثثثرفثثثني 

اأن  النقيب  ويرى  اله�صبات.  مظالت  ا�صتخدام 

املتدّربني على حتمل  من قدرة  زادت  ال��دورة 

اأّن �صوء  ا  الأخطار، خ�صو�صً امل�صوؤولية وتقدير 

من  النوع  هذا  يف  املتهّور  والإن��دف��اع  التقدير 

املهّمات ميكن اأن يوؤّديا اإىل اأخطار مميتة. 

طاقم التدريب

اأ�صخا�ش  ال��ت��دري��ب م��ن ث��الث��ة  ت��األ��ف ف��ري��ق 

 Club« ن��ادي  رئي�ش  �صعادة  رج��ا  ال�صّيد  هم 

thermique esprit d’aventure« للطريان 
والآن�����ص��ة  غ��ري��ال  اآلن  ال�صيد  ال�����رضاع��ي، 

كارولني غريال من 

�رضكة 

وقد   .»Exit to Nature«

املتدّربني  متّتع  على  التدريب  فريق  اأج��م��ع 

ب�رضعة البديهة والوعي والرتكيز، وهي مميزات 

اأ�صهمت اإىل جانب قدرة الع�صكريني على حتّمل 



م���������ص����وؤول����ي����ة 

ال������ت������م������ري������ن������ات 

هدف  حتقيق  يف  وخطورتها، 

ال���������دورة وه���و 

ب  كت�صا اإ

املتدّربني 

الح���������رتاف 

والإت�������ق�������ان 

ع��ل��ى م�����ص��ت��وى 

وا�صتعمال  القفز 

اله�صبات،  مظالت 

يكفي  يثثكثثن  مل  اإذ 

ي��ت��م��ّت��ع  اأن  ف��ح�����ص��ب 

باللياقة  الع�صكريون 

ال����ب����دن����ي����ة 

والقدرة اجل�صدّية.

امل����دّرب يف  ال��ف��ري��ق  ي��رى  الإط����ار عينه،  يف 

الع�صكريني املتدّربني اإرادة �صلبة وعزًما وقوة 

للتقّدم يف م�صتويات التدريب ومراحله مّكنتهم 

من حتقيق القفزات على الرغم من كون منطقة 

الإقالع،  العامل �صعوبة يف  اأكرث مناطق  غو�صطا 

من  مزيًدا  املتدّربني  اكت�صاب  النتيجة  وكانت 

الثقة بالنف�ش واخلرة.

املعّوقات،  �صعيد  على  اأّم��ا 

ف���ق���د ����ص���ك���ّل ع���ام���ل 

ال�صعوبة  الطق�ش 

الأب������رز، الأم���ر 

ال�����ذي اأّخ����ر 

اإىل  التدريبات 

اإذ كثثان من  حثثٍدّ مثثا، 

تنتهي  اأن  ر 
ّ
امل���ق���ر

اأ�صبوَعني  بعد  ال���دورة 

ال��ث��ام��ن  ان��ط��الق��ه��ا يف  م���ن 

لكّن   ،2011 ال��ث��اين  ت�رضين  م��ن 

والطق�ش  ال�صديدة  الرياح  حالة 

اأرج���اأ  ال��ف��رتة  امل��اط��ر يف تلك 

وق���ت  اإىل  ال���ت���م���ري���ن���ات 

تخريج  مّت  ب��ح��ي��ث  لح���ق 

اخلام�ش  يف  املتدّربني 

الأول  ك���ان���ون  م���ن 

اأن  ب��ع��د   2011

 60 اأن�����َه�����وا 

من  �صاعة 

التدريب.

ب���������ص����ك����ل 

ع����ام، اأج��م��ع 

امل��دّرب��ون 

ع��������ل��������ى 

امل��ت��دّرب��ني  اأّن 

خالل  منهم  طلب  م��ا  ن��ّف��ذوا 

اأي �صعوبة  بحذٍر �صديد ومل يجدوا  الدورة 

اأن  اأّك����دوا  كما  التمرينات،  م��راح��ل  اإمت���ام  يف 

الع�صكريني ال�12 اكت�صبوا املهارات املطلوبة 

احل��وادث،  خلطر  حياتهم  تعري�ش  دون  من 

ظّل  يف  التمرين  �صعوبات  بذلك  متخّطني 

الدورة من ت�صميٍم وحتٍدّ  ما حملته هذه 

للو�صول اإىل الهدف املن�صود.
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تدريبات
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اإعداد:

رميا �ضليم �ضوميط

ب على ا�ضتخدام ال�ضواريخ، لكّنه وكما باقي القطع يف اجلي�ش 
ّ
يف الأ�ضا�ش هو فوج مدر

ت�ضّلم مهمات اإ�ضافية. الفوج امل�ضاد للدروع التابع للواء الدعم، ت�ضّلم مهمة اأمنية يف قطاع 

بعبدا وبا�رص عمليات تدريب مكثفة لعنا�رصه رافقها حتديث بع�ش اأق�ضامه وتطوير العمل فيها.

يف ما يلي اإ�ضاءة على الفوج الذي ومنذ تاأ�ضي�ضه يعمل بجد و�ضمت موؤّدًيا املطلوب منه 

على اأكمل وجه.

الفوج امل�ضاد للدروع:

ال�ضواريخ اخت�ضا�ضنا ومواكبة 

التطور يف طليعة اهتماماتنا

ملحة تاريخية

للدروع  م�ضاد  اخت�ضا�ص  ن��واة  اأول  اأن�ضئت 

�ضمن كتيبة القيادة التابعة لّلواء املدّرع العام 

اإىل  ب��روت  مطار  �ص 
ّ
تعر اإث��ر  وذل��ك   ،1968

الإ�رسائيلي،  العدو  من  كومندو�ص  نّفذه  اعتداء 

واأّدى اىل تدمر طائرات طران ال�رسق الأو�ضط.

واأن�ضئت  القيادة  األغيت كتيبة  العام 1971 

امل�ضادة  امل�ضتقلة  الأوىل  ال�رسية 

ملنطقة  عمالنًيا  التابعة  ل��ل��دروع 

الأمر  ثكنة  يف  ومركزها  ب��روت، 

ب�ضر.

الثانية  ال�رسية  تاأ�ض�ضت  �ضنوات،  �ضت  بعد 

مبنى  ومركزها  ل��ل��دروع  امل�ضادة  امل�ضتقلة 

مديرية التعبئة يف الفيا�ضية.

العام  ال��دع��م  ل���واء  اأن�����ض��ىء   1983 وال��ع��ام 

وارتبطت الكتيبة 901 مبا�رسة به واتخذت اإ�ضم 

الفوج امل�ضاد للدروع. العام نف�ضه احلق الفوج 

بلواء مقر عام اجلي�ص وارتبط بقائده مبا�رسة.

عام  مقر  ل��واء  ت�ضمية  عدلت   1984 ال��ع��ام 

ال��ق��ي��ادة  ل���واء  ه��ي  ج��دي��دة  بت�ضمية  اجل��ي�����ص 

املذكور  اللواء  األغي   1986 والعام  والدعم. 

اإن�ضاوؤه با�ضم لواء الدعم، وقد ارتبط به  واأعيد 

الفوج امل�ضاد للدروع منذ ذلك احلني واأ�ضبح 

تابًعا له حتى اليوم.

تنظيم الفوج ومهماته

يتاألف الفوج امل�ضاد للدروع من 

قيادة الفوج التي ت�ضم الفروع 1، 

2، 3، و4، اإ�ضافة اىل فرع التاأليل 
تدريب مكثف وانت�ضار وا�ضع
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�رسايا  �ضت  ي�ضم  كما  واخلدمة.  القيادة  و�رسية 

قتال تتوّزع اخت�ضا�ضاتها على ال�ضكل الآتي:

- ال�رسية الأوىل: �رسية قتال تاو حممولة.

قتال  �رسيتا  والثالثة:  الثانية  ال�رسيتان   -

ميالن حممولتان.

تاو  �رسيتا  واخلام�ضة:  الرابعة  ال�رسيتان   -

موؤللتان.

- ال�رسية ال�ضاد�ضة: �رسية قتال.

قيادة  توؤّمن  العمالنية  املهمات  �ضعيد  على 

ل�رسايا  الدعم  واخلدمة  القيادة  و�رسية  الفوج 

اأربع منها يف قطاع  التي تنت�رس  القتالية  الفوج 

مهمة  ���ض��م��ن  ب��ع��ب��دا 

الأم���ن، يف حني  حفظ 

يف  م/د  �رسيتا  تنت�رس 

قطاع جنوب الليطاين 

للقيادة  وتخ�ضعان 

ال��ع��م��الن��ي��ة ل��الأل��وي��ة 

املنت�رسة يف املنطقة.

من اجلنوب اىل 

بعبدا

العقيد  الفوج  قائد 

غابي �ضمعون يو�ضح 

ال���ف���وج  م��ه��م��ة  اأن 

يف  الإنت�ضار  هي  الأ�ضا�ص  يف  للدروع  امل�ضاد 

حيث  الإ�رسائيلي،  العدو  مواجهة  يف  اجلنوب 

يف  مركًزا  ع�رس  خم�ضة  يف  دائ��م  ب�ضكل  يتمركز 

جانب  اىل  وي�ضيف:  الليطاين.  جنوب  قطاع 

منذ  اأمنية  مهّمة  ت�ضّلمنا  الأ�ضا�ضية،  مهماتنا 

اأم��ن  ح��ف��ظ  ت��داب��ر  بتنفيذ  تق�ضي  ع��ام��ني، 

كانون الثاين

حتقيق ع�سكري
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وعمليات دهم يف ق�ضاء بعبدا. ومّلا كان الفوج 

مدّرًبا ل�ضتخدام �ضالح ال�ضواريخ ب�ضكل خا�ص، 

تدريبية  ب���دورات  عنا�رسنا  احل��اق  اىل  عمدنا 

يف جم��ال ال��ده��م وحفظ الأم���ن داخ��ل الأف���واج 

بعدها  ومن  والتدخل(،  واملغاوير  )املجوقل 

وا�ضلنا هذه الدورات داخل الفوج، كما �ضاركنا 

م��ن��اورات مع فوج  يف 

واملجوقل  املغاوير 

يف  املنت�رسة  والألوية 

اىل  اإ�ضافة  اجلنوب، 

اخلا�ضة  التدريبات 

يف الفوج.

كيف تواكب قيادة 

الوحدات  عمل  الفوج 

واملنت�رسة  له  التابع�ة 

ع�ن  �ضم�ع�ون  العقي�د  يجي�ب  مناطق؟  عدة  يف 

الإنت��ضار  مواكب�ة  اأن  مو�ض�ًحا  ال�����ض��وؤال،  ه��ذا 

وبعب�دا  اجلن�وب  يف  الف�وج  لعنا�رس  املكّث��ف 

م�ضتوى  ذات  موؤللة  عمليات  غرف�ة  توؤّمنه�ا 

متقّدم ا�ضتحدثت يف الفرتة الأخرة.

مواكبة التطور 

العلمي والتقني

التدريب  م��وازاة  يف 

الع�ضكري تعمل قيادة الفوج على تو�ضيع دائرة 

املعارف لدى الع�ضكريني وحتديث معلوماتهم 

الفوج  قائد  يقول  الإط��ار  هذا  ويف  الع�ضكرية، 

اإن مواكبة التطّور العلمي والتقني اأمر اأ�ضا�ضي 

باإن�ضاء  قمنا  لذلك  للدروع،  امل�ضاد  الفوج  يف 

كمبيوتر  اأج��ه��زة  م���زّودة  حديثة  تعليم  قاعة 

ومكتبة خا�ضة بالعلوم الع�ضكرية ، اأبرز ما فيها 

املعلومات القّيمة حول ال�ضواريخ امل�ضتخدمة 

يف  ت�ضتقبل  القاعة  ال��ع��امل.  دول  خمتلف  يف 

الرتباء  ال�ضباط وتالمذة  الوقت احلا�رض تالمذة 

وعنا�رس الأفواج املختلفة حيث يتابعون دورات 

تدريبية يف �ضالح ال�ضواريخ.

يتاألف �ضعار الفوج من:

- اخللفية ال�ضوداء، وترمز 

تنفيذ  اأثناء  يف  التخّفي  اىل 

املهات الع�ضكرية.

وح���ام���ل  ال������وط������واط،   -

على  للدللة  م.د  ال�ضاروخ 

بينهما،  العملي  الت�ضابه 

فكالهما يبث الذبذبات.

وترمز  احلمراء،  الدائرة   -

اىل الدم والكمال والت�ضحية.

وترمز  اخل�����رساء،  الأرزة   -

اىل اخللود.

كانون الثاين

حتقيق ع�سكري

 �ضعار الفوج
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�ضل�ضلة  هي  الفوج  يف  العلوم  اأن  وي�ضيف 

له  التابعة  العنا�رس  اختيار  منذ  تبداأ  متوا�ضلة 

حيث ي�ضرتط اأن يكون املتطوع ل�ضالح الفوج 

اإلكرتونية  اأ�ضلحة  م��ع  يتعامل  لأن��ه  متعّلًما، 

ا�ضتخدامها،  كيفية  يعرف  اأن  ويجب  متطّورة 

واحل��د الأدن���ى املقبول ب��ه يف ه��ذا الإط���ار هو 

على  العلوم،  جانب  واىل  التكميلية.  ال�ضهادة 

مهمته  كون  اأي�ًضا  �ضجاًعا  يكون  اأن  املتطّوع 

واأي  امل��درع��ات  مواجهة  يف  بالوقوف  تق�ضي 

ترّدد اأو خطاأ يقوم به قد يدفع حياته ثمًنا له. 

عالية  بدنية  بلياقة  يتمتع  اأن  به  يفرت�ص  كما 

ال�ضواريخ  م��ن  �ضالحه  حمل  اىل  ي�ضطر  لأن��ه 

لختيار  ال��ودي��ان  يف  بها  وال�ضر  وق��واع��ده��ا 

البقعة التي ي�ضتطيع 

اإطالق النار منها. 

مهارات يدوية

م����ن ب����ني امل���زاي���ا 

ال���ت���ي ي��ت��م��ت��ع ب��ه��ا 

امل�ضاد  عنا�رسالفوج 

ل����ل����دروع ال���ك���ف���اءة 

الفردية واملهارات اليدوية، وهي من العوامل 

ال��ت��ي ���ض��اه��م��ت يف حت��دي��ث ال���ف���وج واإجن����از 

عمال  اىل  اللجوء  دون  من  الأعمال  من  العديد 

متخ�ض�ضني.

ذلك  على  املثل  �ضمعون  العقيد  اأعطى  وقد 

يف الأعمال اخل�ضبية التي نفذها ع�ضكريون من 

الفوج ومن بينها املكتبة واخلزائن املخ�ّض�ضة 

التي  اخل�ضبية  املقاعد  اىل  اإ���ض��اف��ة  للكتب 

ي�ضتعملها الطالّب يف قاعة التعليم. كما اأو�ضح 

اأن الع�ضكريني يف م�ضغل الفوج لديهم ما يكفي 

خمتلف  لإ�ضالح  الذاتية  والكفاءة  القدرة  من 

الأعطال من دون احلاجة اىل م�ضاعدة خارجية.

واحة العطاء

ع�ضكرييه  ي��ق��ّدر  ل��ل��دروع  امل�����ض��اد  ال��ف��وج 

يف  اأرواحهم  قّدموا  من  ين�ضى  ول  وعطاءاتهم 

�ضبيل الوطن. لذلك وحفاًظا على ذكرى �ضهداء 

يف  بهم  خا�ص  تذكاري  ن�ضب  بناء  مت  الفوج، 

ب�»واحة  �ضّمي  ال��ف��وج،  ملدخل  مواجهة  بقعة 

ب�ضورة  الرفاق  ذكراهم  ترافق  كي  العطاء« 

الت�ضحية  يف  لهم  مثاًل  يظّلوا  ولكي  م�ضتمرة، 

والتفاين يف �ضبيل الوطن.

كانون الثاين

حتقيق ع�سكري





جلنة التقييم

اأق���ي���م الإح���ت���ف���ال 

ال�����ت�����ك�����رمي�����ي ع���ن 

يف   2011 ال����ع����ام 

الدفاع  وزارة  مبنى 

ال���وط���ن���ي ب��رئ��ا���س��ة 

مدير التوجيه العميد 

اأي��وب  ح�سن  ال��رك��ن 

ج���ان قهوجي،  ال��ع��م��اد  ق��ائ��د اجل��ي�����ش  مم��ث��اً 

و�ضباط  امل�ضّنفة  ال��وح��دات  ق���ادة  وح�����ره 

ال�ضباط  من  عدد  اىل  اإ�ضافة  فيها،  التوجيه 

القادة من خمتلف القطع والوحدات والألوية.

رئي�س  قّدم  اللبناين،  الوطني  الن�ضيد  بع�د 

 2011 للعام  التوجيهية  التقييم للخطة  جلنة 

خطة  عن  موجًزا  رح��ال  اليا�س  الركن  العقيد 

العام،  هذا  خالل  اعتمادها  مت  التي  التقييم 

الوحدات  ت�ضنيف  يف  اتبعت  التي  واملعايري 

جدي�دة  مق�رتحات  ع��ر���س  كما  الع�ضكري�ة، 

ال�ض�باط  مع  مناق�ضته�ا  مّتت  التقييم  لعملية 

احلا�رين.

كلمة مدير التوجيه

األقى مدير التوجيه العميد الركن اأيوب كلمة 

امل�ضاعفة  باجلهود  فاأ�ضاد  اجلي�س،  قيادة 

لتطبيق  اجلي�س  وحدات  خمتلف  بذلتها  التي 

بحذافريها،  املعنوي  والإع��داد  التوجيه  خطة 

ال��ع��م��الن��ي��ة  امل��ه��ّم��ات  م���ع  اإىل ج��ن��ب،  ج��ن��ًب��ا 

بطبيعة  واملكّثفة  اإليها،  املوكلة  والتدريبية 

بها  ت 
ّ
مر التي  ال�ضعبة  الظروف  نتيجة  احلال، 

اجلهود  هذه  تلّم�ضت  القيادة  اأن  واأكد  البالد. 

اخلطة  تنفيذ  ال��وح��������دات  متابعة  خ�����الل  م��ن 

النهائية  النتائج  خالل  ومن  واهتمام  بجدية 

على  وم�ضّجعة  مر�ضية  ج��اءت  التي  للتقييم، 

وجه العموم.

ال�ضباط  اىل  اأي���وب  ال��رك��ن  العميد  وت��وّج��ه 

عادة  تتجلى  اجليو�س،  قوة  اأن  �ضحيح  قائالً: 

و�ضالح  عديد  من  الع�ضكرية  قدراتها  بحجم 

ال�ضعد  على  القتالية  كفاءتها  ومبدى  وعتاد، 

اأي�ًضا،  والثابت  ال�ضحيح  من  لكنه  جميعها، 

اأخرى  قوة  والكفاءات،  القدرات  هذه  خلف  اأن 

وم�ضاراتها  اجليو�س،  ه��ذه  منطلقات  حت��دد 

الوا�ضحة �ضعًيا اإىل حتقيق اأهدافها الع�ضكرية 

املعنوية،  القوة  بهذه  اأعني  العليا،  والوطنية 

التي  والثوابت،  وامل�ضّلمات  املبادئ  جممل 

تعزيز  يف  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  عليها  ترتكز 

ح�ضورها الوطني ويف اأداء واجباتها املختلفة، 

نف�س  يف  تغر�س  اأن  ال��ق��ّوة،  ه��ذه  ���ض��اأن  فمن 

موؤ�ض�ضته،  بر�ضالة  الإمي��ان  ب��ذور  الع�ضكري 

و�ضوابية  دوره���ا  باأهمية  قناعته  وت��ر���ض��خ 

اأ�ضد  يجعله  مما  وروؤيتها،  ومواقفها  اأهدافها 

اندفاعاً  واأك��ر  ال�ضعبة،  ال��ظ��روف  يف  مناعًة 
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كانون الثاين

تكرمي

اإعداد:

رميا �ضليم �ضوميط

 املغاوير

والكلية احلربية 

واللواء ال�ضابع 

طليعة الوحدات 

يف التوجيه 

والإعداد املعنوي

ت����������ك����������رمي 

املجلية  الوحدات 

ال��ت��وج��ي��ه  يف 

والإعداد املعنوي 

ت��ق��ل��ي��د ���ض��ن��وي 

وحدث مميز تعّده 

التوجيه  مديرية 

ك��ل  خ���ت���ام  يف 

ع���ام، وي��ت��م من 

خ���ال���ه الع�����ان 

ع����ن ال����وح����دات 

يف  امل�ضنفة  الع�ضكرية 

الأوىل  ال��ث��اث  امل��رات��ب 

ومنحها الدروع التقديرية. 

وه�����ذا ال���ع���ام ح���ل ف��وج 

هذه  طليعة  يف  املغاوير 

الكلية  اأعقبته  ال��وح��دات 

امل�ضاة  ف��ل��واء  احل��رب��ي��ة، 

ال�ضابع.



وحما�ضة واإنتاجية يف اأداء مهّماته.

باأن  واأ�ضاف: لي�س من قبيل املبالغة القول 

الرتكيز  العامل يف  اأعرق جيو�س  جي�ضنا هو من 

ا 
ً
نظر املعنوي،  والإع��داد  التوجيه  م�ضاألة  على 

اىل اأثرها العميق يف احلفاظ على وحدة اجلي�س، 

لبنان،  وحدة  على  للحفاظ  اأ�ضا�ضية  ك�ضمانة 

والتحديات،  لالأخطار  عر�ضة  كان  طاملا  الذي 

وا�ضتهدافه  الدقيقة،  �ضعبه  توازنات  ب�ضبب 

والإرهاب،  الإ�رائيلي  العدو  امل�ضتمر من قبل 

املت�ضابهتني،  بطبيعتيهما  ي�ضّكالن  اللذين 

ال��ن��ق��ي�����س ال��وا���ض��ح ل��ر���ض��ال��ت��ه الإن�����ض��ان��ي��ة 

واحل�ضارية.

حر�ضت  الدامغة،  احلقيقة  هذه  من  انطالًقا 

ا يف ال�ضنوات الأخرية،  قيادة اجلي�س وخ�ضو�ضً

املعنوي  والإع���داد  التوجيه  م��ادة  اإي��الء  على 

خالل  من  ذلك  اأكان  �ضواء  الأق�ضى،  الهتمام 

التعليمية،  امل��ن��اه��ج  خم��ت��ل��ف  يف  اإدراج���ه���ا 

الكتيبات  اإ���ض��دار  على  ال�ضهر  خ��الل  م��ن  اأو 

اإطالع  بهدف  واملقالت،  والتعاميم  والن�رات 

وموقف  اجلي�س  اإجن���ازات  على  الع�ضكريني 

وامل�ضتجدات،  الأحداث  خمتلف  حيال  القيادة 

اختبار  خ��الل  م��ن  اأو 

ت��ق��ي��ي��م ال���وح���دات، 

ل���ل���وق���وف ال��دق��ي��ق 

ا�ضتيعاب  مدى  على 

ملختلف  الع�ضكريني 

م���������ض����ام����ني ه�����ذا 

املو�ضوع. 

واأكد مدير التوجيه 

»لرفاق ال�ضالح« اأن اأكر ما نحتاج اإليه يف هذه 

نتيجة  الوطن،  بها   
ّ
مير التي  الدقيقة  املرحلة 

الداخل،  يف  ال�ضيا�ضية  التجاذبات  ا�ضتمرار 

الإقليمية،  وال��ت��ط��ورات  الأح����داث  وت�����ض��ارع 

مببادئ  الت�ضبث  هو  والبعيدة،  منها  القريبة 

ذل��ك،  مقدمة  ويف  وم�ضّلماتها،  املوؤ�ض�ضة 

ال�ضيا�ضة  والبتعاد عن  للموؤ�ض�ضة  التام  الولء 

والبالد  اجلي�س  م�ضلحة  وتقدمي  والفئوية، 

على اأي م�ضلحة اأخرى.

واأ�ضار اىل اأن دقة املرحلة حتّتم على اجلي�س 

م�ضرية  على  للحفاظ  ا�ضتثنائية  جهود  ب��ذل 

الأم���ن وال���ض��ت��ق��رار و���ض��ب��ط احل���دود ال��ري��ة 

تاّمة  الإبقاء على جهوزية  اإىل جانب  والبحرية، 

وهذا  حمتمل،  اإ�رائيلي  ع��دوان  اأي  ملواجهة 

وبخا�ضة  كافة  الع�ضكريني  م��ن  يتطلب  م��ا 

درج���ات  ب��اأق�����ض��ى  التحلي  م��ن��ه��م،  ال�����ض��ب��اط 

اإعارة  وعدم  والن�ضباط،  وامل�ضوؤولية  الوعي 

واملواقف  املغر�ضة  لل�ضائعات  �ضاغية  اآذان 

امل�ضطنعة، التي ت�ضكك بدور اجلي�س واأدائه، 

وقدره  للوطن،  الفقري  العمود  هو  فاجلي�س 

وخ�ضبة  اأمانه  �ضمام  ليكون  دائًما  التما�ضك 

خال�ضه عند كّل منعطف خطري. 

واأعلن  مدير التوجيه اأ�ضماء الوحدات الثالث 

التقييم  اختبار  يف  الفوز  �رف  لها  كان  التي 

لهذا العام وهي:

املرتبة الأوىل: فوج املغاوير.

املرتبة الثانية: الكلية احلربية.

املرتبة الثالثة: لواء امل�ضاة ال�ضابع.

جان  العماد  اجلي�س  قائد  با�ضم  قائالً:  وختم 

على  التقدير،  بخال�س  اإليكم  اأتوّجه  قهوجي، 

كما  ال�ضنة،  هذه  ط��وال  جهد  من  بذلتموه  ما 

الفائزة،  الوحدات  قادة  اإىل  بالتهنئة  اأتوّجه 

املراحل  يف  ال��ف��وز  الأخ���رى  للوحدات  متمنًيا 

خري  فيه  ملا  والعطاء  التقدم  ودوام  املقبلة، 

املوؤ�ض�ضة والوطن.

الدروع

اإىل  ال��دروع  التوجيه  مدير  �ضّلم  اخلتام،  يف 

الفائزين.

فوج  قائد  الأوىل  املرتبة  درع  ت�ضّلم  وق��د 

ودرع  روك��ز،  �ضامل  الركن  العميد  املغاوير 

بالوكالة  احلربية  الكلية  قائد  الثانية  املرتبة 

العميد الركن جوزيف فرن�ضي�س، ودرع املرتبة 

الثالثة قائد اللواء ال�ضابع العميد الركن زياد 

احلم�ضي، وكان حفل كوكتيل يف املنا�ضبة.
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اأحيت »جلنة املتابعة لدعم عائالت �شهداء اجلي�ش والقوى الأمنية - النداء 

الإن�شاين للبنان« يف �شدين - ا�شرتاليا, ذكرى ا�شت�شهاد اللواء الركن فرن�شوا 

احلاج بقدا�ش احتفايل اأقيم يف كني�شة مار يو�شف يف كرويدن, تراأ�شه 

�شيادة املون�شينيور عّمانوئيل �شقر وعاونه لفيف من الكهنة. ويف بعبدا, 

احتفلت عائلة ال�شهيد بالذكرى, فاأقامت قدا�ًشا يف كني�شة مار عبدا الفوقا.
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الذكرى ال�سنوية ال�ست�سهاد اللواء الركن فرن�سوا احلاج

احتفال يف ا�شرتاليا وقدا�ش يف بعبدا

عطاء حتى ال�شهادة

قن�سل  احل�سور  تقدم  ا�سرتاليا،  يف 

ل��ب��ن��ان ال���ع���ام يف ���س��دين اال���س��ت��اذ 

ن��ع��وم وح�����ره ع��دد كبري من  روب���ري 

وال�سيا�سية  الر�سمية  ال�سخ�سيات 

واحل��زب��ي��ة واأق����رب����اء ال���ل���واء ال��رك��ن 

يف  رم��ي�����ش  منطقة  واأب���ن���اء  ال�سهيد 

ا�سرتاليا.

واألقى املون�سينيور �سقر عظة حتدث فيها 

تربية  يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأهمية  ع��ن 

تربي  جامعة  موؤ�س�سة  كونها  اإليها  املنت�سبني 

وت�سحي من اأجل الوطن بتعليمها �سبل احلب 

ال�سهادة. والعطاء حتى 

وطن العزة والكرامة

قاعة  يف  تاأبيني  احتفال  اأقيم  القدا�ش  بعد 

فه الدكتور علي بزي الذي قال:
ّ
الكني�سة عر

�سهيًدا،  لتولد  اجل��ن��وب  م��ن  اأن��ك  »يكفي 

يجعلون  الذين  االأب��ط��ال  يولد  رحمه  من  الأن 

الوطن  حيا�ش  حتمي  اأ����س���واًرا  دم��ائ��ه��م  م��ن 

اأثيم.  معتد  اأو  غ��از  ك��ل  على  ع�سية  لتبقى 

واأن��ت  ال��ب��ارد  نهر  اأح���داث  يف  اإن��ت�����س��ارك  اإن 

اجلنوب  يف  املقاومة  من  وموقفك  عرابه، 

منظومة  لإ���س��ق��اط  ال��ت��ع��اون  ورف�����س��ك 

حماية  يف  وامل��ق��اوم��ة  واجل��ي�����ش  ال�سعب 

حامل  ل��ت��ك��ون  تزكيتك  ك��ذل��ك  ال��وط��ن، 

الراية جلي�سنا البطل، كانت كفيلة لهدر دمك 

اخلالدين  �سجل  يف  �سفحة  به  ليكتب  الزكي 

على اأ�سوار وطن العزة والكرامة، لبنان.

خالد يف �شمرينا

فيها  حّيا  كلمة  األقى  نعوم،  روبري  القن�سل 

روح ال�سهيد ومما قاله:

احلاج  فرن�سوا  الركن  اللواء  ال�سهيد  »اإن 

البار  االب��ن  ه��و  ج��وان��ب��ه:  ك��ل  م��ن  املجد  جمع 

ال�سمال  يف  وانت�ر  ق��اوم  ال��ع��زي��ز،  للجنوب 

بعبدا.  الناب�ش  القلب  يف  وا�ست�سهد  احلبيب، 

بدمائه  املقد�ش  الرتاب  بعنفوان  �سقى  لقد 

اإحت�سانه،  اإىل  ال��رتاب  هذا  و�سارع  الطاهرة، 

خالًدا يف �سمرينا و�سمري االأجيال القادمة اإىل 

الداهرين.  دهر 

منارة للعامل

االإع��ام��ي��ة  املوؤ�س�سة  م��دي��ر  األ��ق�����ى  ك��ذل��ك، 

رميي  املتقاعد  ال��رائ��د  االأو���س��ط  لل�رق 

وهبة كلمة رفاق ال�ساح، ومما قاله:

العيون  ب��اأه��داب  احلبيب  جي�سنا  »ي��ا 

ن��ح��م��ي��ك، وب��ق��ل��وب��ن��ا 

ال���ع���ام���رة ب��امل��ح��ب��ة 

نحت�سنك،  وال��وف��اء 

وب����ق����در م����ا حت��م��ل 

معان  م��ن  ال��ك��ل��م��ات 

وع����ر ن��ح��ب��ك. اأن���ت 

ال��ب��داي��ة وال��ن��ه��اي��ة، 

ح���ام���ي االإ���س��ت��ق��ال 

وال�����س��ي��ادة وح��ري��ة 

الراأي وتنوع املجتمع 

اأطيافه. بجميع 

البار  �سهيدنا  مبثل  احلبيب  جي�سنا  يا 

املعتدين  جحافل  وجه  يف  وت�سمد  تبقى 

والغزاة الأنك �ساحب حق وق�سية ترخ�ش 

الت�سحيات اجل�سام...«. يف �سبيلها كل 

فوّج�ه  الدين،  علم  م�سط�فى  الدكتور  اأم��ا 

عائ��ات  لدعم  املتابعة  »جلنة  با�سم  كلمة 

ال��ن��داء   - االأم��ن��ي��ة  وال��ق��وى  اجلي�ش  ���س��ه��داء 

»الل��واء  اأن  فيه��ا  اأك��د  للبنان«،  االإن�ساين 

االأب��رار  ال�سه��داء  من  احل��اج  فرن�سوا  الركن 

الزكي�ة  ب��دم��ائ��ه  روى  الأح����رار،  وال�سب���اط 

�سموخ  �ساخًما  ليبقى  ال��غ��ايل  ال��وط��ن  اأر���ش 

احل��رف  ي�سّدر  اأج��م��ع  للع��امل  وم��ن��ارة  اأرزه، 

والكلمة...«.

يف بعبدا

ال��رك��ن  العميد  ال��ق��دا���ش  ح�����ر  ب��ع��ب��دا،  يف 

املتقاعد اأ�سعد مكاري ممثاً رئي�ش اجلمهورية 

غ�سان  الركن  العميد  �سليمان،  مي�سال  العماد 

�سامل ممثاً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، 

من  ووفد  االأمنية  االأجهزة  قادة  عن  وممثلون 

واأ���س��دق��اوؤه  ال�سهيد  وعائلة  ال�سباط  كبار 

البلدة. واأهايل 







»�أنا بطل«

درد�شة  ويف  غ�شن  يونا  ال�شيدة 

عن  حت��ّدث��ت  »اجلي�ش«  جملة  م��ع 

الفكرة  يل  :خطرت  امل�رشوع  بداية 

وراأي��ت  املجوقل  ثكنة  زرت  ي��وم 

وكم  الفوج  �شهداء  تكرمي  متحف 

ك��ت يف 
ّ
ا، ف��ت��ح��ر

ً
ك���ان اجل���و م���وؤث���ر

داخلي م�شاعر مل اأعهدها من قبل، 

تكرمي  بلفتة  القيام  على  حّثتني 

ملن قّدم اأغلى ما عنده دفاًعا عن 

وطنه.

التن�شيق  ج��رى  فقد  وبالفعل 

ها�شم  جيزال  ال�شيدة  وبني  بيني 

وحددنا  الراعية،  واجلهة  زرد 

العمل  اأط���ر امل�����رشوع وب���داأ 

ب�شكل جّدي لن�شل باأ�رشع 

ال�شهداء  اأبناء  اإىل دعوة كل  وقت 

حل�شور هذه امل�رشحّية الهادفة.

م عائالت ال�شهداء 
ّ
واأحببت اأن اأكر

نق�ش  عائلة  لكل  درًع��ا  ف�شنعنا 

»اأنا  عبارة  مع  ال�شهيد  اإ�شم  عليه 

لكل  ال��دروع  ت�شليم  ومّت  بطل«، 

عائالت ال�شهداء.

يف �أح�ضان �لطبيعة وحماها

ال�����ش��ي��دة ج���ي���زال ه��ا���ش��م زرد 

م��و���ش��وع  اأن  اأو���ش��ح��ت  ب���دوره���ا 

ويتحّدث  بامتياز،  بيئي  امل�رشحية 

ع����ن اإح���������رام ك����ل خم���ل���وق���ات 

م�شكلة  الطبيعة، كما ي�شيء على 

النفايات و�رشورة فرزها واأ�رشارها 

خماطر  على  الركيز  مع  البيئية، 

م�شرية  ع�شوائًيا  البطاريات  رمي 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  مت  العمل  اأن  اإىل 

وزارة البيئة.

لقد  زرد:  ال�شيدة  واأو���ش��ح��ت 

الأطفال  اإىل  �شخ�ش  اأقرب  اخرنا 

احلكيم  الإن�����ش��ان  وه��ي  »التيتا« 

ل��ن��ا ر���ش��ائ��ل بيئية  ال���ذي ي��ق��ّدم 

68

اجلي�ش - العدد رقم 319

كانون الثاين

وقفة وفاء

اإعداد:

با�ضكال معّو�ض بو مارون

يف �إطار تكرمي عائالت �ل�ضهد�ء»مرمي عند تيتا«

مبنا�ضبة �لأعياد �أقامت �ل�ضيدة يونا حكيم 

حفالً  �لوطني  �لدفاع  وزي��ر  عقيلة  غ�ضن 

�للبناين،  �جلي�ض  �ضهد�ء  لأبناء  تكرميًيا 

بح�ضور عقيالت كبار �ضباط قيادة اجلي�ش 

كتابة  من  لالأطفال  م�رسحية  عر�ش  تخّلله 

زرد  ماريلني  و�إخ��ر�ج  زرد  ها�ضم  جيز�ل 

م�ضابني بعنو�ن »مرمي عند تيتا«.

يروي �لعمل ق�ّضة مرمي �لفتاة �ل�ضغرية 

م�ضلًيا  وقًتا  وتق�ضي  جّدتها  تزور  �لتي 

�جلميلة،  �ل��ق��ري��ة  طبيعة  يف  وم��ث��ق��ًف��ا 

واحل�رسات  احليوانات  اإىل  ف 
ّ
تتعر حيث 

يف  وذل��ك  احل��ي��اة،  دورة  يف  واأهميتها 

قالب فكاهي م�ضٍل.



وير�ّشخ  وحمببة؛  �شل�شة  بطريقة 

اأن  اأن����ه مي��ك��ن  ال���ول���د  يف ذه����ن 

عليه  لكن  الطفويل  احللم  يعي�ش 

وبهذا  التزامها.  ينبغي  واج��ب��ات 

اأ�شفل  من  املجتمع  بت�شحيح  نبداأ 

الهرم.

اأم���ا ع��ن ج��و امل�����رشح��ي��ة فتقول 

من  ي��ن��ق��ل��ن��ا  اأّن�����ه  زرد  ال�����ش��ي��دة 

القرية  اإىل  اخل��ان��ق  امل��دي��ن��ة  ج��و 

باملخلوقات  الغنّية  والطبيعة 

ال���ك���ب���رية وال�����ش��غ��رية، 

املحافظة  ينبغي  والتي 

عليها كلها.

لقد  زرد:  واأ����ش���اف���ت 

اأبناء  مع  م�شريتي  ب��داأت 

وك��ان��وا  اجلي�ش  ���ش��ه��داء 

 15 طوال  وبقينا  جًدا  يدعمونني 

عاًما نعمل �شوًيا يف كل املنا�شبات. 

اإىل  اجلميع  اأدع��و  اأي�ًشا  اليوم  اأن��ا 

واأدع��و  املحبة،  �شالحه  وط��ن  بناء 

اأبناء ال�شهداء اإىل حمل اإرث اآبائهم 

اخللود  زرع  ال�شهيد  لأن  الغايل، 

لتبقى  بدمه  و�شقاهما  واحل��ي��اة 

الأ�شمى  وال��وط��ن  احل��ي��اة  اإرادة 

والأقوى.

عائالت �لأبطال

ال�شيدة  األقت  يف ختام امل�رشحية 

غ�شن كلمة نّوهت فيها بعطاءات 

م��وؤّك��دة  وت�شحياتهم،  ال�شهداء 

من  عندهم  ما  اأغلى  قّدموا  اأّنهم 

ال��ذي  الن�رش  فكان  ال��وط��ن،  اأج��ل 

ع��ّل��ق و���ش��اًم��ا ع��ل��ى ���ش��در جميع 

اللبنانيني.

جند  املجيدة  الأعياد  ومبنا�شبة 

اليوم اأنف�شنا اأمام ذكرى ال�شهداء 

ملن  واع��ت��زاز  اإك��ب��ار  حتية  لنوّجه 

اأج��ل  م��ن  ع��ن��ده  م��ا  باأغلى  �شّحى 

ا�شتقرار الوطن و�شيادته. 

ال�����ش��ه��ادة  اأن  ع��ل��ى  و����ش���ّددت 

الأر�ش  واأن  الأوط��ان  بقاء  �رش  هي 

ال��ت��ي ارت�����وت ب���دم���اء ال�����ش��ه��داء 

باملحبة  مليًئا  م�شتقبالً  �شتزهر 

الأعياد  تكون  اأن  واأِملت  والعطاء. 

على  و�شالم  خري  فاحتة  املجيدة 

ل��ب��ن��ان وال���ع���امل واجل��ي�����ش ال��ذي 

ه���و امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي 

وجناحيها  راي��ت��ه��ا  حت���ت  جت��م��ع 

بالقول:  وختمت  اللبنانيني.  كل 

لأنكم  وافتخروا  روؤو�شكم  اإرفعوا 

اأهل الأبطال واأبناوؤهم.

ال�شهداء  ت�شّلمت عائالت  واأخرًيا 

دروًعا تكرميية يحمل كل منها 

اإ�شم ال�شهيد مع عبارة »اأبي 

بطل« اأو »اإبني بطل«.

69

اجلي�ش - العدد رقم 319

وقفة وفاء

كانون الثاين



خطوة �أوىل

الن�سيد الوطني افتتاًحا، ومن ثم رّحب ال�سّيد 

الـ  يف  العامة  العالقات  مدير  خميرب  اأنــطــوان 

هو  الن�شاط  هذا  اأن  مو�شًحا  باحل�شور،   AUL
اخلطوة الأوىل �شمن برنامج ن�شاطات م�شتقبلية 

التقارب بني  اأهمية  من  اإنطالًقا  للجي�ش،  دعًما 

املوؤ�ش�شة الع�شكرية واملجتمع املدين.

ت ال�����ش��ي��دة 
رّ

ث����م ع�������

جـــوانـــا قــهــوجــي مــدلــج 

اأهمية  عن  اللجنة،  رئي�شة 

��رة ب��اأن  ه���ذا ال��ل��ق��اء م��ذكرّ

ُي��ن�����ش��ى«،  ل  »���ش��ه��ي��دن��ا 

من  لكل  ال�شكر  ��ه��ًة  م��وجرّ

اإجن������اح ه��ذا  ���ش��اه��م يف 

اجلي�ش  قيادة  من  اليوم، 

العماد  قائدها  ب�شخ�ش 

جامعة  اإىل  قهوجي،  ج��ان 

واأف��راًدا،  اإدارًة   AUL الـ 

و�شباب  املجوقل  والفوج 

»اأن�شار اجلي�ش«.

ت�ضلية و�ضحك

الأولد  ا�شتقبال  ��ت  ت��ولرّ  Event Attack
امل�رسحي  العر�ش  ي��ب��داأ  اأن  قبل  وت�شليتهم، 

.»Christmas Idol« بعنوان

قدرّمت هذا العر�ش �شخ�شيات م�شحكة تفاعل 

معها احل�شور �شغاًرا وكباًرا. 

امليالد  عيد  ح��ول  امل�رسحية  اأح����داث  ت���دور 

لكي  للمواهب  نويل«  »بابا  مها  ينظرّ وم�شابقة 

العيد.  ه��داي��ا  حت�شري  يف  ي�شاعده  م��ن  يختار 

تخلرّل امل�رسحية عرو�ش �شحر وغناء وعزف على 

ة ورق�شات عديدة... وقد حمَلت  اآلت مو�شيقيرّ

قدرّمتها  ل��الأولد  وع���ة  ر�شالًة  امل�رسحية  ه��ذه 

العر�ش،  يف  امل�شاركة  ال�شخ�شيات  اإحدى  لهم 

يف  عادتها  على  جرًيا 

و�لأع��ي��اد،  �ملنا�ضبات 

نّظمت جلنة دعم وتن�ضيق 

�ضهد�ء  �أب��ن��اء  ن�ضاطات 

يوًما  �للبناين  �جلي�ش 

خالله  جمعت  ترفيهًيا 

ع��ائ��الت �ل�����ض��ه��د�ء يف 

جمّمع فوؤ�د �ضهاب �لريا�ضي - جونيه. 

جامعة �لآد�ب و�لعلوم و�لتكنولوجيا - �لك�ضليك )AUL( �ضاركت 

يف فعاليات �ليوم �لذي �أقيم برعاية قائد �جلي�ش �لعماد جان 

قهوجي. 

تقّدم �حل�ضور ممثل �لعماد قائد �جلي�ش �لعميد �لركن يو�ضف 

�ملجوقل  �لفوج  قائد  وح�رض  لبنان،  جبل  منطقة  قائد  جرمانو�ش 

�لعميد �لركن جورج نادر، �لدكتور �أنطو�ن �ضمعون ممثالً رئي�ش 

بلدية جونيه �لأ�ضتاذ �أنطو�ن �فر�م، عميد جامعة �ل� AUL �لدكتور 

طارق �ضادق، �إىل حو�ىل 600 �ضخ�ش من عائالت �ل�ضهد�ء.
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وقفة وفاء

اإعداد:

ندين �لبلعة

»بابا نويل« وفى        بوعوده و�لفرح غمر �جلميعيوم ترفيهي لأبناء �شهداء اجلي�ش



التي اأرادت مقابلة »بابا نويل« لتقول له باأنها 

تقدميها  تريد  بل  امليالد  لعيد  هدايا  تريد  ل 

لالأولد املحتاجني.

عر�ش �ملجوقل

اجلميع  انتقل  ال�شحك،  من  �شاعة  حواىل  بعد 

م عنا�رس من الفوج  اإىل الباحة اخلارجية حيث قدرّ

ن الهبوط  ا ع�شكرًيا م�شورًّقا ت�شمرّ املجوقل عر�شً

باأنواعه  احلبال  على 

امل��خ��ت��ل��ف��ة: ه��ب��وط 

م����ن ب������رج، مت���اري���ن 

وقد  الرمل...  وبكرة  الثقة،  حبل  على  خماطرة 

اآليرَّتني )ماللة وهامفي( لالأولد  �ش الفوج  خ�شرّ

الذين ت�شابقوا لل�شعود اإليها والتقاط ال�شور 

التذكارية.

ما اأن انتهى العر�ش، حتى و�شل 8 عنا�رس من 

رين بثياب »بابا نويل« ووزرّعوا على  الفوج متنكرّ

الأولد الهدايا التي قدرّمتها هذا العام جامعة ال� 

.AUL

تقدميات �للجنة

ن�شاطات عائالت �شهداء  تن�شيق ودعم  جلنة 

مت هبات مالية  اجلي�ش بدورها، وكالعادة، قدرّ

قيرّمة حلواىل 450 من ابناء ال�شهداء.

��ه��ت رئ��ي�����ش��ة ال��ل��ج��ن��ة ب��ا���ش��م ك��ل  وق���د وجرّ

ولعائ��الت  للجي���ش،  م��ع��اي��دًة  الأع�����ش��������اء 

ة  ال�شحرّ دوام  متمنرّيًة  ا،  خ�شو�شً ال�شه��داء 

والفرح لهم.

�شارك  غ��داء  ك��ان  ز،  املميرّ اليوم  ه��ذا  ختام 

واللجنة  اجلي�ش  قيادة  �شاكرين  اجلميع،  فيه 

.AUL وجامعة الـ
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كانون الثاين

»بابا نويل« وفى        بوعوده و�لفرح غمر �جلميع



ة تلمع جنمة 
ّ
يف كل مر

العيد، تلمع الأحالم يف 

عيون اأبناء �شهداء اجلي�ش، 

الذين يتّمنون اأن تتحّول واقًعا 

يعي�شونه ولو للحظات، فتنربي 

موؤ�ش�شة املقدم املغوار ال�شهيد 

�شبحي العاقوري حاملة معها 

الفرح والهدايا يف زمن العيد، 

ولو كانت الأيام كلها يف نظرها 

اأعياًدا، طاملا هي خلدمة اأبناء 

ال�شهداء، وراغبة ب�شدق واإخال�ش، 

ان تكفكف دمعة تذرف على فراق 

الأحّبة.
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وقفة وفاء

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

ت�صوير: جاك واكيم

ط اأبناء ال�شهداء
ت و�ش

جنمة العيد اأ�شع

يوم حافل بالفرح

امليــالد  عيدي  مبنا�صبــة 

اجلديــدة،  ال�صنــة  وراأ�س  املجيــد 

ويف ح�صور قائد فوج املغاوير العميد 

اجلي�س  قــائــد  ممــثــالً  روكـــز  �صامل  الــركــن 

قهوجي،  جان  العماد 

اأقيم يف قيادة الفوج 

يف ثكنة غ�صــان رمان 

من  بدعوة  روميه،   -

مــوؤ�ــصــ�ــصــة املــقــــــــدم 

�صبــحي  ال�صهيــد 

ــــعــــاقــــوري، حــفــل  ال

ــــواىل  تـــرفـــيـــهـــي حل

مــن  ـــة  ـــل عـــائ  200

الع�صكريني  عائالت 

ال�صهــداء.

ــــــــــــداأ الــــيـــــــــوم  ب

ــارة  ـــ ــل بــزيـــ ـــ الــطــوي

مـــتـــحـــف �ـــصـــهـــــــداء 

نــهــر الـــبـــارد الــــــــذي 

ـــــخ  ــح بــتــاريـــ ـــ افــتــتـــ

 2 0 1 1 \1 1 \1 7

بــــــرعــــــايــــــة قــــائــــد 

جان  العماد  اجليــ�س 

انتقــل  ثم  قهوجــي، 

خيمة  اإىل  اجلــمــيــــــــع 

فني  برنامج  اأقيم  حيث  اخلارجية  االإحتفــاالت 

وفرقته  حّنا  �صمري  الفنانني  مــن  كــل  اأحــيــاه 

اإيلي  واأحلــان  كلمات  من  )اأغنية  املو�صيقية 

 
ّ
احلــر جي�صنا  كــرامــة  »حــّيــوا  بعنوان  �صويري 

كلمات  من  )اأغنية  يزبــك  واأمــري   ،)»...
ّ
االأبــــي

جمــال قبي�صــي، اأحلان يا�رس جالل، توزيع وائل 

عّياد بعنوان »وحياة ال�صهداء اللي ماتوا...«(، 

يف ح�صور ملكة جمال االإغرتاب ماريا فرح التي 

ال�صيحات  فعلت  نــويــل،  بابا  برفقة  دخلت 

املرّحبة.



بطاقة معايدة

الغــداء،  طعــام  االأوالد  تنــاول  اأن  بعـــد 

�صاهدوا  حيث  املحا�رسات  قاعة  يف  جتّمعــوا 

املغاويــر  فــوج  مهمــات  عن  وثائقًيا  فيلًما 

مّت  ذلــك،  بعــد  الــدائــمــة.  وجهوزيته  ودوره 

تـــوزيـــــــــــع الـــهـــدايـــا 

ال�صهداء  اأبــنــاء  على 

)ح�صل  امل�صاركني 

ـــد عــلــــــــى  ــــ كــــل ولــــ

ــــة الــتــــــــي  ــــهــــدي ال

بابـا  مــــــــن  متــّنــاهــــــــا 

ــة  ـــ ـــــــل مــرفــقـــ نـــويــــ

معايــدة  ببطاقـــة 

ــــورة  ـــل �ــــص ــــ ــــ حتـــم

املــــقــــدم الــ�ــصــهــيــد 

الــعــاقــوري(  �صبحي 

مــــن قـــبـــل عــقــيــلــــــــة 

قـــائـــــــــــد اجلـــيـــ�ـــس 

الـــ�ـــصـــيـــدة مـــارلـــني 

ــي والــعــمــيــد  ــوج ــه ق

روكز،  �صامل  الركن 

عقيلة  حــ�ــصــور  يف 

مي�صال  الركن  اللواء 

الركن  الــلــواء  عقيلة  جنــوى،  ال�صيــدة  منرّي 

رئي�س  لودي،  ال�صيدة  احلاج  فران�صوا  ال�صهيد 

اأنطوان  ال�صد   - البو�رسيه   - اجلديدة  بلدية 

جمال  ملكــة  انتخــاب  جلنة  رئيــ�س  جبــاره، 

الفنــان  مق�صــود،  اأنــطــــــــوان  ال�صيد  لبنان 

جــورج الرا�صي، الفنان جورج خباز...

ا
ً
تقدمي الدروع... و�شكر

و�صكر  تقدير  دروع  بتقدمي  االإحتفال  اختتم 

اإىل  ليا  ال�صيدة  العاقوري  موؤ�ص�صة  رئي�صة  من 

قائد  ممثل  قهوجي،  مارلني  ال�صيدة  من:  كل 

الركن �صامل روكز، قائد فوج  العميد  اجلي�س 

املغاوير.

كــمــا �ــصــكــرت الــ�ــصــيــدة عـــاقـــوري اأ�ــصــحــاب 

االأيادي البي�صاء الذين لهم الف�صل االأكرب يف 

املادية  م�صاهماتهم  خالل  من  االإحتفال  اإجناح 

واملعنوية، من دون اأن تن�صى عنا�رس املوؤ�ص�صة 

ا  فرًدا فرًدا على اجلهود التي بذلوها، خ�صو�صً

االآن�صة كارال بعيني التي واكبت االأوالد طوال 

مارون  واملقدم  الرتفيهية،  باالألعاب  النهار 

التنظيم.  ح�صن  على  �صهر  الــذي  القبياتي 

وكان غداء على �رسف احل�صور.

وقفة وفاء

كانون الثاين





مقدمات 

الغاز الطبيعي هو اأحد م�صادر الطاقة البديلة عن النفط )البرتول(، وهو 

من املحروقات ذات الكفاءة العالية القليلة الكلفة والقليلة االنبعاثات 

امللوثة للبيئة، ويعترب من موارد الطاقة املهمة لل�صناعات الكيماوية.

الأول مرة يف  ال�صائلة(  اإىل  الغازية  الغاز )حتويله من حالته  مت ت�صييل 

القرن التا�صع ع�رش. ومل تبداأ اال�صتفادة منه يف املجاالت ال�صناعية ب�صكلها 

من  ال�صتينيات  يف  �صوى  اليوم  املعهود 

 1961 ال��ع��ام  وحت��دي��ًدا  املا�صي،  ال��ق��رن 

خم�صة  مدته  عقًدا  بريطانيا  وّقعت  حينما 

نحو  االأوىل  لتزويد  اجل��زائ��ر  م��ع  ع��اًم��ا  ع�رش 

امل�صال  الطبيعي  ال��غ��از  م��ن  ط��ن  مليون 

�صنوًيا. وبداأت عملية الت�صدير االأوىل العام 

ال�صبعينيات مع  1965 وتوقفت يف بداية 

بحر  يف  الطبيعي  الغاز  اإنتاج  عمليات  بدء 

ال�صمال. 

 

االحتياطي العاملي من الغاز 

الطبيعي

البرتول  من  امل��وؤك��د  االحتياطي  ف 
َّ
ُي��ع��ر

الكمية  باأنه  م��ا،  حلقل  الطبيعي  الغاز  اأو 

القابلة لال�صتخراج على مدى عمر احلقل يف 

االإقت�صادية  واالعتبارات  التكنولوجيا  ظل 

»ال��ب��رتول  جملة  تعريف  ووف��ق  ال�صائدة. 

والغاز« االأمريكية املتخ�ص�صة، يتم تعريف 

الطبيعي  ال��غ��از  م��ن  امل��وؤك��د  االح��ت��ي��اط��ي 

ا�صتخراجها  ميكن  التى  »الكميات  ب��اأن��ه: 

االأ�صعار  من  حالًيا  معروف  هو  ما  ظل  يف 

»�صيديغاز«  هيئة  اأم��ا  التكنولوجيا«.  و 

ب��اأن��ه:  ف��ه 
ّ
ف��ُت��ع��ِر الفرن�صية   )Cedigas(

بقدر  يتاأكد  التى  املكت�صفة  »الكميات 

ظل  يف  اإنتاجها  اإمكان  اليقني  من  معقول 

الظروف االقت�صادية والفنية ال�صائدة«.

وُيعَدّ التعريف االأول اأكرث حتفًظا لذا جند 

تقدير  وفق  العام 1999  اأوائل  العاملية  الطبيعى  الغاز  احتياطيات  اأن 

جملة »البرتول والغاز« تقل بن�صبة 7% عن تقديرات »�صيديغاز«، وكال 

التعريفني يخ�صع للتقدير ال�صخ�صي اأكرث منه ملعايري مو�صوعية ثابتة 

ميكن قيا�صها بدقة. لذلك جند اأن بع�ض الدول قد يلجاأ اىل املبالغة يف 

كثرية  الأ�صباب   - باملوؤكدة  وي�صميها   - احتياطيات  من  لديه  ما  تقدير 

�صيا�صية اأو اقت�صادية، كالرغبة يف االقرتا�ض ب�صمان ثرواتها البرتولية 
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درا�سات واأبحاث

كانون الثاين

اإعداد:

د.اأحمد علو

عميد متقاعد

الغاز الطبيعي

طاقة القرن احلايل...

فهل يكون ملنتجيه كارتيل؟

بع�ض  وف���ق 

العلمية  الدرا�سات 

املتعلقة بالطاقة �سيكون القرن احلايل 

القرن  ك��ان  كما  الطبيعي،  الغاز  ق��رن 

على  اطلق  وقد  النفط.  قرن  الع�رشون 

الغاز لقب �سديق البيئة، لنظافته، اإال ان 

هذا الو�سف يبقى ن�سبًيا الأنه لي�ض نظيًفا 

متاًما ولكنه اأقل تلويًثا للبيئة من م�سادر 

ال�����ط�����اق�����ة 

االخ��رى  االحفورية 

مثل النفط.

منتجوه  بداأ  الغاز  على  الطلب  مع منو 

يجمعهم  اإط���ار  اي��ج��اد  اإىل  يتجهون 

العامل  ي�سهد  فهل  م�ساحلهم،  ويحمي 

ن�سوء »كارتيل الغاز« اأو »اأوبك الغاز« 

كما ي�سميها البع�ض؟



�رشكات  اأن  كما  والغازية. 

متيل  العاملية  ال��ب��رتول 

امل��ب��ال��غ��ة  اإىل  اأح���ي���اًن���ا 

ب��ه��دف  ال���ت���ق���دي���رات  يف 

املالية  م��راك��زه��ا  تقوية 

قيامها  اأمرين:  لتربير  اأو 

باالإنتاج بوفرة، اأو اإمكان الت�صدير اإىل خارج الدول املنتجة. ي�صل اإجمايل 

احتياطيات الغاز الطبيعي يف العامل، وفق اأرقام العام 2005، اإىل حواىل 

135تريليون قدم مكعب، و اأكرب احتياطي للغاز الطبيعى يف العامل يوجد 

يف رو�صيا االحتادية )47 تريليون و860 مليار قدم مكعب(، تليها اإيران 

التقديرات  وهذه  مكعب(.  قدم  تريليون   18( قطر  ثم  تريليون(   25(

تتغري وفق االإكت�صافات اجلديدة، واآخرها اكت�صاف احلو�ض ال�رشقي للبحر 

املتو�صط ما بني تركيا و�صوريا وقرب�ض ولبنان وفل�صطني، والذي ما زال 

مثار جدل ورمبا نزاع حول كيفية اقت�صامه ما بني هذه الدول.

انتاج الغاز وا�ستهالكه

ي�صتخرج الغاز الطبيعي من اآبار �صبيهة باآبار النفط، وهناك جتمعات غاز 

كثرية تقع على م�صافة من ال�صاطئ، ويتم نقل الغاز باالأنابيب من من�صات 

االنتاج امل�صاطئة اإىل نقطة جتميع على ال�صاطئ ومنها اإىل معمل تكرير 

حيث ينّقى. 

الغاز  من  العامل  انتاج  فاإن   ،2009 للعام  العامل  حقائق  كتاب  ووفق 

الف  االمتار املكعبة )1تريليون=  الطبيعي بلغ حواىل 3 تريليونات من 

مليار(، تقا�صمتها الدول الع�رش االآتية: رو�صيا، الواليات املتحدة االمريكية، 

اإيران، الرنوج، اجلزائر، هولندا، اململكة العربية  االإحتاد االوروبي، كندا، 

ال�صعودية، الهند وال�صني.

كان  الطبيعي  الغاز  العامل  ا�صتهالك  فاإن  نف�صه،  املرجع  اإىل  وا�صتناًدا 

الدول  ترتيب  يف  هو  الفرق  ولكن  نف�صه،  العام  االنتاج  لكمية  م�صاوًيا 

امل�صتهلكة، فقد احتلت الواليات املتحدة االمريكية املرتبة االوىل، تلتها 

فاإملانيا  فاليابان  فاإيران،  رو�صيا  ثم  كمجموعة،  االوروب��ي  االإحت��اد  دول 

وكندا، وبريطانيا وبعدها اإيطاليا واململكة العربية ال�صعودية ثم ال�صني.

االحتياط العاملي من الغاز

نف�سه  املذكور  املرجع  وفق  الغاز،  من  املوؤكد  العاملي  الإحتياط  يبلغ 

 ،)2008 العام   مطلع  )تقديرات  م3  و400مليار  170تريليوًنا  حواىل 

باحتياط  العامل  دول  الحت��ادي��ة  رو�سيا  وتت�سدر 

مكعب  مرت  و650مليار  تريليوًنا   44 ح��واىل  يبلغ 

تليها اإيران باحتياط يبلغ 26 تريليوًنا و850 مليار 

25 تريليوًنا  م3، وبعدها دولة قطر باحتياط يبلغ 

و630مليار م3. وحتتل اململكة العربية ال�صعودية 

املركز الرابع باحتياط قدره حواىل 7 تريليونات م3، 

ثم دولة االإمارات العربية املتحدة بحواىل 6 تريليون 

 6( االمريكية  املتحدة  الواليات  تتواىل  بعدها  م3، 

فالعراق  اجلزائر  ثم  ونيجرييا، وفنزويال  تريليون(، 

يف املرتبة العا�رشة باحتياط قدره حواىل3 تريليونات 
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من االمتار املكعبة.

االرق��ام  هذه  من  يت�صح 

يحتوي  االو�صط  ال�رشق  ان 

ع��ل��ى اأك����رث م����ن40% من 

الح���ت���ي���اط ال��ع��امل��ي من 

العربية  الدول  واأن  الغاز، 

حتتوي على ثلث الحتياط العاملي تقريًبا ودولة قطر وحدها متتلك حواىل 

14%من الحتياط العاملي، وهي الدولة الوىل امل�سدرة للغاز امل�سّيل يف 

العامل.

الغاز يف ال�سيا�سة واالقت�ساد 

الدوليني

ازدادت اأهمية الغاز الطبيعي يف 

الدولية  االقت�صادية  العالقات 

ب�صبب منو الطلب عليه. ويرى 

وج��ود  ع��دم  اأن  ال��غ��از  منتجو 

اإطار اأو مظلة جتمعهم وحتمي 

حتت  ي�صعهم  م�����ص��احل��ه��م، 

رحمة احتكار امل�صتوردين.

ال��غ��از«  »ك��ارت��ي��ل  وتاأ�صي�ض 

فالغاز،  بقوة  مطروحة  فكرة  بات 

امل�صدرة  االأقطار  منظمة  اخت�صا�صات  �صمن  يدخل  ال  وت�صعرًيا،  اإنتاًجا 

للنفط »اأوبك«، وقد وجدت الدول الرئي�صة امل�صدرة للغاز اأن م�صلحتها 

الغاز،  �صناعة  حول  بينها  ما  يف  املعلومات  وتبادل  الت�صاور  ت�صتوجب 

ولذلك قررت يف اجتماعها الذي انعقد يف طهران )اأيار 2001( تاأ�صي�ض 

- يتحول الغاز الطبيعي اإىل مادة 

اإىل  ت�صل  حرارة  درجة  عند  �صائلة 

162 درجة مئوية حتت ال�صفر من 

ملم   76( العادي  اجل��وي  ال�صغط 

زئبق(.

وهو  رائحة،  وال  للغاز  ل��ون  ال   -

غري �صام. 

اأ�صغر  امل�����ص��ال  ال��غ��از  ح��ج��م   -

يف  ال��غ��از  حجم  م��ن  م��رة  ب�صتمائة 

حالته الغازية. 

اأخف  وزن��ه   -

عند  م��ب��ا���رشة  ويتبخر  ال��ه��واء  م��ن 

اإطالقه فيه م�صكالً �صحابة دخانية.

يتكثف  ح��ني  اإال  ي�صتعل  ال   -

ع�رش  خم�صة  اإىل  خم�صة  مب��ق��دار 

باملائة.

بالتحديد  خطرة  م��ادة  يعترب   -

حيث  بخار،  حالة  يف  يكون  حينما 

يف  اإط��الق��ه  عند  يحرتق  اأن  ميكن 

يوؤدي  وقد  االإختناق  م�صبًبا  الهواء 

اجل��ل��دي��ة  االأن�����ص��ج��ة  اح�����رتاق  اإىل 

لالإن�صان، ولكن مع تراكم اخلربات 

يف �صناعات الغاز الطبيعي امل�صال 

بات من املمكن ال�صيطرة على تلك 

املخاطر. 

من  الطبيعى  ال��غ��از  يتكون   -

وه��ي   ،)Plankton( ال��ع��وال��ق 

كائنات جمهرية تت�صمن الطحالب 

وال��ك��ائ��ن��ات االأول��ي��ة ال��ت��ي ماتت 

املحيطات  طبقات  يف  وتراكمت 

طبقات  ���ص��غ��ط  حت���ت  واالأر�������ض 

مما  ر�صوبية، 

حتويلها  اإىل  اأدى 

اإىل غاز طبيعى. وال يختلف 

الغاز الطبيعي يف تكونه كثرًيا عن 

االأخ��رى،  االأحفورية  الوقود  اأن��واع 

فالبرتول والغاز الطبيعي يتكونان 

نف�صها،  الطبيعية  ال��ظ��روف  يف 

م��ًع��ا يف حقول  ي���وج���دان  وع�����ادًة 

وبخا�صة  امل���اء،  اأو  االأر����ض  حت��ت 

الع�صوية  الر�صوبية  الطبقات  يف 

املدفونة يف االأعماق.

معلومات حول الغاز الطبيعي امل�سال 

يقع بع�ض امل�صادر يف خطاأ اخللط ما بني ا�صتخدام املرت املكعب 

الفرق  ولتو�صيح  الغاز،  والقدم املكعب عند تقدير حجم كمية من 

بينهما فاإن كل 1 مرت مكعب ي�صاوي 35،31 قدًما مكعًبا، اأي ان كل 

قدم مكعب ي�صاوي0.0282 من املرت املكعب.



با�صم  بها  خا�ض  منتدى 

امل�صدرة  ال��دول  منتدى 

 Forum of( ل���ل���غ���از 

 the Gas Exporting
.)Countries FGEC

دولة   15 املنتدى  جمع 

منتجة للغاز، من بينها اأكرب خم�ض دول وهي ايران ورو�صيا وقطر واجلزائر 

وفنزويال، والتي متتلك 73% من احتياطي الغاز يف العامل كما توؤمن %42 

من اجمايل اإنتاجه.

حقيقة  التن�صيقية،  املنظومة  ه��ذه  باإن�صاء  ال��دول  ه��ذه  رغبة  ويدعم 

االحتياطي  من  من %60  اأكرث  يبلغ  لديها  الغاز  من  املوؤكد  املخزون  اأن 

العاملي، وهي ن�صبة تقرتب كثرًيا من ن�صبة ح�صة »اأوبك« من احتياطي 

والتي تبلغ حواىل 68% تقريًبا. وقد ركز املجتمعون يف  العاملي  النفط 

القمة االوىل لدول منتدى الغاز الذي عقد يف قطر )منت�صف �صهر ت�رشين 

الثاين 2011( على ما ياأتي: 

- حماية م�صالح م�صدري الغاز اأ�صوة مبا تلقاه �صناعة الفحم والنفط من 

حماية ودعم من اأطراف متعددة.

والعمل  للنفط  معادلة  غ��از  باأ�صعار  املطالبة   -

بجميع الو�صائل لتحقيق هذا املطلب.

 وقد اأو�صح املجتمعون اأن املنتدى ال ي�صعى اإىل 

اأ�صوة  باالإنتاج  التحكم  عرب  به  يطالب  ما  حتقيق 

اأخرى كتطوير  و�صائل  واإمنا عرب  »اأوب��ك«،  مبنظمة 

ا�صتخدام  جم��االت  من  تزيد  التي  التقنيات  ودع��م 

الغاز وتعزيز منا�رشة ا�صتخدامه يف املحافل الدولية 

تدعم  التي  القوانني  على  والتاأثري  واالإقليمية، 

تاأخذ  اأخرى  اإ�صدار  على  والعمل  الغاز  ا�صتخدامات 

املعلومات  وتبادل  البيئية،  مزاياه  االعتبار  بعني 

والرتويج  واملالية  الفنية  وامل�صاعدة  االأ�صواق  عن 

لتطوير اأ�صواق جديدة.

لت�صعري  اآلية  و�صع  م�صاألة  يف  القمة  بحثت  كذلك 

ي�صمح  مما  بالنفط  ربطه  عرب  ع��ادل  ب�صكل  الغاز 

بو�صع حد للتفاوت بني اأ�صعار م�صدرين اأ�صا�صيني 

للطاقة. كما بحثت اأي�ًصا م�صاألة اال�صتثمارات البينية 

والتعاون التقني بني دول املنتدى.

من املحتمل اأن تدر�ض منظمة »اأوبك« بعناية االآثار التي قد تلحق بها 

بالدول  خا�صة  دولية  منظمة  اإن�صاء  ج��راء  من  للنفط  الدولية  وبالتجارة 

امل�صدرة للغاز، وهذا االأمر قد ي�صغط عليها باجتاه اآخر متاح اأمامها وهو 

تو�صيع اخت�صا�صاتها بحيث ت�صمل �صوؤون الغاز، اإنتاًجا وت�صعرًيا، من خالل 

�صّم دول رئي�صة م�صدرة للغاز اإىل ع�صويتها، ل�صمان تن�صيق ال�صيا�صات 

وحتقيق التوازن يف امل�صالح بني الدول امل�صدرة للنفط والدول وتلك 

امل�صدرة للغاز. 

امل�صدرة  الرئي�صة  ال��دول  اأن  هو  اخليار  هذا  احتماالت  يدعم  قد  ومما 

ولي�ض  للنفط،  رئي�صة م�صدرة  اأي�ًصا دول  واإيران هي  رو�صيا  للغاز مثل 

من م�صلحتها حدوث ت�صارب يف امل�صالح بني م�صدري النفط وم�صدري 

الغاز. 

االأمر قد يكون مرهوًنا اإًذا مبدى قدرة الغرب و»اأوبك النفط« على مراعاة 

اأقطاب  اأو يدفع  ا، فخالف ذلك، �صيوؤدي  واإيران خ�صو�صً م�صالح رو�صيا 

الغاز لل�صري قدًما نحو مزيد من التحدي، عرب »اأوبك الغاز«.

منها  والكربى  ال��دول  م�صالح  وفق  العاملية  ال�صيا�صات  ت�صري  ختاًما 

على وجه التحديد، وهذه تتاأثر بقوة مب�صالح ال�رشكات الكربى وبخا�صة 

تلك املنتجة للطاقة او امل�صدرة لها. فهذه االأخرية ت�صكل ع�صب احلياة 

فهم  ميكن  هنا  ومن  والقوة.  للرثوة  وم�صدًرا  وال�صناعية  االقت�صادية 

ال�ستهالك ودول خطوط  امل��وارد ودول  ما بني دول  ما يجري من �رشاع 

االنابيب لتاأمني و�صول هذه الطاقة ب�صالم اىل امل�صتهلك باأ�رشع الطرق 

واأرخ�صها، وهذا ما ي�صتدعي ر�صم �صيا�صات وو�صع ا�صرتاتيجيات ي�صهد 

العامل ف�صولها، وبخا�صة دول املنطقة الغنية بالغاز والنفط.

املراجع:

• www.wikipedia.org
• www.google.com
• www.cia.gov
• Oil & Gas Journal No. 47 
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اإعداد:

�إح�ضان مرت�ضى

باحث يف ال�ش�ؤون اال�رسائيلية

يللعللتللر ملل��للشلل�ع جتللنلليللد طللاب 

املعاهد الدينية وطالباتها يف جي�ش 

النقا�ش  م�ا�شيع  من  واحللًدا  العدو 

اال�رسائيلي  املجتمع  يف  ال�شاخنة 

عن  االإعان  منذ  االإعام كذلك،  ويف 

قيام الدولة العرية. ويع�د ال�شبب 

اأ�شدره  الللذي  االأمللر  اإىل  اأ�شا�شه  يف 

القيادة  رئي�ش  غاليلي،  ي�رسائيل 

للع�شابات »الهاغاناه« يف  القطرية 

والقا�شي  اآذار 1948،  التا�شع من 

الدينية  املللعللاهللد  طلللاب  بللاإعللفللاء 

التجنيد  من  وطالباتها  اليه�دية 

االإلزامي، على الرغم من اأن حرب 

اأوجها  يف  كانت   1948 العام 

بن  العام. ومن ثم تطرق  ذلك 

غ�ري�ن اإىل امل��ش�ع ذاته بعد 

اأ�شهر قليلة من �شدور االإعفاء، 

روؤيللة  اإنلله مل يكن يرغب يف  وقللال 

املعاهد الدينية خالية من الطاب، 

االأربعمائة  يتجاوز  مل  عددهم  واإن 

واأخذت  راأيلله؟!  فلَم اجلدل على حّد 

���ض��غ��وط ق���ي���ادات ح���زب اغ���ودات 

ي�رسائيل الديني اال�ش�يل باالزدياد 

القرار  واأ�شحاب  غ�ري�ن  بن  على 

لا�شتمرار يف االإعفاء من منطلق اأن 

اإميان ال�شاب مهنته. 

العام  اجلدل  اإىل  امل��ش�ع  وعاد 

بعد حرب العام 1967، فاأمر م��شي 

ديان وزير الدفاع اال�رسائيلي اآنذاك 

امل��ش�ع  لدرا�شة  جلنة  بت�شكيل 

وبناء  اإللليلله،  ت��شياتها  وتللقللدمي 

اإعفاء  اأمكن  الت��شيات  هذه  على 

ما يقارب 800 طالب من املعاهد 

ال��دي��ن��ي��ة. ل��ك��ن ج���رى اإل���غ���اء ه��ذه 

 1977 الللعللام  بالكامل  الت��شية 

يف  ال�شيا�شي  االنللقللاب  وقلل�ع  بعد 

حزب  وو�ش�ل  اإ�رسائيل،  يف  احلكم 

ال�شلطة  �للشللّدة  اإىل  »الللللليللكلل�د« 

بقيادة مناحيم بيغني. وو�ضل عدد 

املعفيني  الدينية  املعاهد  طاب 

ما  اإىل   1985 الللعللام  التجنيد  مللن 

 1995 والللعللام   ،16000 يللقللارب 

 ،24000 يللقللارب  مللا  اإىل  ارتللفللع 

ن�شبة  يقارب  بللات   1998 والللعللام 

للمجندين  الكلي  املجم�ع  من   %8

يف اجلي�ش اال�رسائيلي. 

عللل�للللج ملل��للشلل�ع جتللنلليللد طللاب 

عدة  وطالباتها  الدينية  املعاهد 

�شكلتها  جللللان  خلللال  ملللن  مللللرات 

حكومات اإ�رسائيل املتعاقبة، واإحدى 

هذه اللجان املعروفة جلنة تراأ�شها 

حك�مة  وعينتها  ي�رسائيل  حاييم 

رابني العام 1992، ولكنها قدمت 

يف  احلك�مة  هللذه  اإىل  ت��شياتها 

�شهر اآب 1995، ون�رست الت��شيات 

ر�شمًيا العام 1997.

ومما جاء يف جممل هذه الت��شيات 

اأنللله يللتلل�جللب علللللى احلللكلل�مللة عللدم 

االإعلللفلللاءات  ملل�للشللاألللة  يف  الت�شاهل 

لللطللاب املللعللاهللد الللديللنلليللة، وعللدم 

اأن من يتعلم يف معهد  قب�ل فكرة 

يللحللتللاج اىل وقللللت طلل�يللل  ديللنللي 

اأن  ي�شتطيع  ال  ولللذلللك  للدرا�شة، 

التجند  اأجللل  من  اإميانه  عن  يتنازل 

من  اأهللم  الللتلل�راة  لك�ن  اجلي�ش  يف 

التجند. وتط�رت فكرة عدم التجند 

يتعلم�ن  الذين  اأن  اعتبار  حد  اإىل 

يف  يت�شاوون  الدينية  املعاهد  يف 

جهًدا  يبذل�ن  الذين  مع  الت�شحية 

قبل  من  املعار�شة  وجللاءت  اأمنًيا. 

من  للا  واأيلل�للشً اليه�د  الللديللن  رجلللال 

الدينية  )االأحلللزاب  ال�شيا�شة  رجللال 

يل�ح�ن  اأخلللذوا  الذين  اليه�دية( 

ل��ه��ذا �ضعى  ب��اإ���ض��ق��اط احل��ك��وم��ة، 

طالبات معفيات ب�ضبب �لتدين 

يعر�ضن �أزياء �لبحر
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الدرا�شة يف املعاهد الدينية حجة للتهرب 

من اخلدمة يف جي�ش العدو



اإىل  حللكلل�مللة  رئلليلل�للش  كللل  وي�شعى 

من  الدينية  االأحلللزاب  مع  االئللتللاف 

طللريللق ادخللالللهللا يف هللذا االئللتللاف 

الثقة  اخللتللبللار  بحك�مته  للليللجللتللاز 

االأحللزاب  فللاإن  هنا  ومن  الرملانية. 

دور  ت�ؤدي  باتت  اليه�دية  الدينية 

على  ال�ضيا�ضي  واالب��ت��زاز  ال�ضغط 

رئي�ش احلك�مة وحك�مته، وبالتايل 

جدول  من  املو�ضوع  ا�ضقاط  يتم 

االأعمال، ويع�د النقا�ش اإىل ال�شارع 

العام. 

اأن  اإىل  هنا  االإ�للشللارة  علينا  ولكن 

حللزبللي »امللللفلللدال« )املللتللديللنلل�ن 

يعار�شا  مل  و»ميماد«  ال�طني�ن( 

الدينية  االأحلللللزاب  اأملللا  الللتللجللنلليللد، 

املعار�شة  هللي  فكانت  املتزمتة 

العمل  ا�شتفاد حزب  الرئي�شة. وقد 

عندما كان يف املعار�شة زمن حك�مة 

نتنياه� من النقا�ش، واقرتح اإعفاء 

التجند  من  الدينية  املعاهد  طاب 

اخلا�ص  الرتتيب  اإل��غ��اء  خ��ال  م��ن 

هذا  م�شاعي  اإىل  وان�شم  بالتجنيد، 

حللزب »مرييت�ش«  مللن  كللل  احلللزب 

العرب  الكني�شت  اأع�شاء  وبع�ش 

تغيري  ح�ضل  اإذا  اأن��ه  راأوا  ال��ذي��ن 

دخلت 
ُ
واأ ال�شابقة  الرتتيبات  على 

فللاإن  جللديللدة  وترتيبات  تعديات 

العرب  االأمر قد ي�شيب امل�اطنني 

ب�رسر اأي�ًشا. 

عاجلت  التي  االأخلللرية  اللجنة  اأمللا 

ملل��للشلل�ع جتللنلليللد طلللاب املللعللاهللد 

التي  »طال«  جلنة  فكانت  الدينية 

ني�شان  �شهر  يف  ت��شياتها  قدمت 

املجال  تللاركللة   2000 الللعللام  مللن 

على  التجنيد  فر�ش  لعدم  ال�ا�شع 

طلللاب املللعللاهللد الللديللنلليللة، ومتللت 

الت��شيات  هللذه  على  امل�شادقة 

والكني�شت،  باراك  حك�مة  مب�افقة 

يف  بلللاراك  رغبة  منطلق  مللن  وذلللك 

»�شا�ش«  حللزب  بقاء  على  احلفاظ 

و�شلت  احلللكلل�مللي.  االئلللتلللاف  يف 

طاب  بتجنيد  املتعلقة  الق�شية 

العدل  حمكمة  اإىل  الدينية  املعاهد 

اإىل  دعللت  التي  االإ�رسائيلية  العليا 

�رسورة اإ�شدار قرار نهائي بالق�شية 

وعدم تاأجيله كما كانت حتاول ذلك 

منطلق  من  حينه  يف  بللاراك  حك�مة 

بق�ة  لاحتفاظ  اخلا�شة  م�شاحلها 

احلك�مة وعدم نزع الثقة عنها. 

يف االآونللللللة االخلللللرية حلللذر نللائللب 

اإ�رسائيلي بارز من مغبة حدوث اأزمة 

اجتماعية عميقة يف اإ�رسائيل، ب�شبب 

متل�ش قطاعات وا�شعة من ال�شباب 

الع�شكرية  اخلللدمللة  مللن  اللليللهلل�دي 

الديني.  التعليم  اإىل  الت�جه  بحجة 

من  فل�شنري،  ي�نتان  النائب  وقال 

اللجنة  رئلليلل�للش  »كلللادميلللا«،  حلللزب 

النيابية املخت�شة بت�شجيع ال�شباب 

اليهودي املتدين على االنخراط يف 

ال�شباب  ت�جه  اإن  اجلي�ش،  �شف�ف 

من  للتمل�ش  املللتللديللن  اللليللهلل�دي 

بحدوث  يللنللذر  الع�شكرية  اخلللدمللة 

اأزمة �شتع�شف باملجتمع االإ�رسائيلي 

وت�شيب بال�رسر عاقته باجلي�ش يف 

باأ�رسع  امل�شكلة  تتم معاجلة  حال مل 

وقت. وتاأتي ت�رسيحات فل�شنري، يف 

بها  قام  درا�شة  نتائج  ن�رس  اأعقاب 

اأن  على  تللدل  االإ�رسائيلي،  اجلي�ش 

ممن  �شبان  اأربعة  اأ�شل  من  واحللًدا 

يف�شل  الع�شكرية  للخدمة  يدع�ن 

الللتلل�جلله للللللدرا�للشللة يف امللللدار�لللش 

اأنه  اإىل  الدرا�شة  واأ�شارت  الدينية. 

القرن  من  الت�شعينيات  مطلع  حتى 

املا�شي، كان واحد من كل ع�رسين 

املدار�ش  اإىل  يت�جه  يه�دًيا  �شاًبا 

التجند يف اجلي�ش.  الدينية بداًل من 

وتللللدل املللعللطلليللات علللللى اأنلللله منذ 

وا�ضح  تغيري  ح��دث  الت�ضعينيات 

يف تلل�جللهللات اللل�للشللبللاب اللليللهلل�دي 

امللللتلللديلللن، حلليللث طللللللراأت زيللللادة 

يطالب�ن  الللذيللن  عللدد  يف  م�شتمرة 

من  الع�شكرية  اخلدمة  من  باالإعفاء 

اأجل درا�شة العل�م الدينية. ومعل�م 

يف  االإلللزاملليللة  للخدمة  يخ�شع  اأنللله 

بني  عمره  يللراوح  رجل  كل  اإ�رسائيل 

18و55 عاًما وكل اأنثى عمرها بني 

اخلدمة  مللدة  وتبلغ  عاًما.  18و38 

ا ملن هم 
ً
االإلزامية للرجال 36 �شهر

يللراوح بني 18 و26 �شنة،  يف �شن 

 27 �شن  يف  هللم  ملللن  ا 
ً
�شهر و24 

الن�شاء  اإىل  وبالن�شبة  �شنة.   29 اإىل 

فاإن فرتة اخلدمة االإلزامية هي 20 

ا.
ً
�شهر

وعلى الرغم من النقا�ش احلاد يف 

املتدينني  بني  اال�رسائيلي  ال�شارع 

جتنيد  حلل�ل  اليه�د  والعلمانيني 

للخدمة  اللليللهلل�ديللات  الللفللتلليللات 

منذ  جتندن  هلل�ؤالء  فاإن  الع�شكرية، 

ظه�ر ال�شهي�نية ون�ش�ء احلركات 

الع�شكرية  والع�شابات  االرهابية 

مللثللل »نلليللللللللي« و»اللللهلللاغلللانلللاه« 

وغريها.  و»الليحي«  و»االيت�شل« 

�شاركن  يه�ديات  فتيات  وهناك 

يف املجه�د احلربي يف حرب 1948 

يف  خا�شة  مهمات  اإليهن  واأوكلللللت 

يف  ا  خ�ش��شً اال�للرسائلليلللللي،  اجلي�ش 

جللهللًدا  تتطلب  ال  الللتللي  املللجللاالت 

ج�شدًيا. 

القانون  يفر�ص  اخرى  ناحية  من 

بالتجنيد  املللتللعلللللق  اال�للرسائلليلللللي 

الفتيات  على  التجنيد  االإلللزامللي 

كانت  اإذا  اإال  عم�ًما،  اال�رسائيليات 

لديها  اأو  متزوجة  اأو  متدينة  الفتاة 

من  حينها  فُتعفى  �شحي،  �شبب 

التجنيد. 

املتدينات  للفتيات  االإعفاء  اأمللا 

اليهودية  الفتاة  بت�رسيح  فم�رسوط 

دون  حت�ل  عقيدتها  اأن  املتدينة 

الع�شكرية  اخلدمة  بتاأدية  قيامها 

الع�شكري  االإطلللار  واأن  االإلللزاملليللة، 

اإحللللللداث �لللرسر يف  اإىل  يللللل�ؤدي  قلللد 

ولكن  ال��وج��دان��ي��ة،  حياتها  جم��رى 

الفتيات  اأن  اإىل  االإ�لللشلللارة  علينا 

خدمة  تللاأديللة  ملزمات  اليه�ديات 

وطنية مب�جب قان�ن العام 1953. 

من  ال�شديدة  املعار�شة  ونتيجة 

ا  خ�ش��شً املتدينة،  االأحلللزاب  قبل 

فللاإن  منها  واال�للشلل�للليللة  املتزمتة 

للفتيات  ُحللللدد  الللقللانلل�ن  تنفيذ 

الل�اتي  املللتللديللنللات  اللليللهلل�ديللات 

ال�طنية  اخلدمة  تقدمي  يف  يرغنب 

من منطلق تط�عي وح�شب. وال�اقع 

يف  حك�مة  اأي  وزراء  مللن  اأحلللًدا  اأن 

معار�شة  علللللى  يللجللروؤ  ال  اإ�للرسائلليللل 

ت�شقط  قد  الأنها  املتدينة  االأحللزاب 

احلك�مة. 

العلمانيات  الفتيات  خدمة  اأمللا 

حيث  من  ق�شرية  فهي  اجلي�ش  يف 

باملقارنة مع اخلدمة  الزمنية  املدة 

وبالتايل  اللل�للشللاب.  يقدمها  الللتللي 

معينة  ع�شكرية  وفرًقا  كتائب  فاإن 

اأن  بحجة  الفتيات،  ب�جه  اغلقت 

خل��ش  الللقللدرات  متلك  ال  الفتاة 

عاقة  لها  معقدة  حربية  عمليات 

خا�ش.  ب�شكل  والبحر  اجل�  ب�شاحي 

�شيا�شية  �شجة  اأثللار  الت�جه  وهللذا 

واإعامية ح�ل حق�ق املراأة والفتاة 

اأجل  من  خدمة  تقدم  التي  املجندة 

انتمائها  قاعدة  على  لي�ش  الدولة 

اإنتمائها  واإمنا على قاعدة  اجلن�شي 

التيار  تعبري  حلللّد  علللللى  اللل�طللنللي، 

الن�شائي املدافع عن حق�ق املراأة. 

اخرًيا ن�شري اىل اأن رئي�شة مديرية 

القوى الب�رسية يف اجلي�ص اال�رسائيلي 

قدمت اأخرًيا معطيات ح�ل التجنيد 

فيها  واأعربت   ،2011 العام  خال 

الن�شاء  ن�شبة  ارتفاع  اإزاء  عن قلقها 

�شف�ف  يف  يلتحقن  مل  الللللل�اتللي 

ثاث  يف  اأنلله  اإىل  واأ�شارت  اجلي�ش، 

اإىل  ت�شل  اأرقللام  ر�شد  مت  �شن�ات 

الأ�شباب   %35 منهن   ،  %41.4

اجلي�ش  اأن  مللن  الللرغللم  على  دينية 

اإدعللاءاتللهللن  منهن   %7 اأن  يعتقد 

كاذبة، وتبني مثًا ان عار�شات ازياء 

على  ح�شلن  قد  كللّن  البحر  الألب�شة 

اعفاء من اجلي�ش ب�شبب »تدينهن«، 

وكذلك اأي�ًشا عامات ونا�شطات يف 

جماالت فنية وعلمانية.
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�سالمة: القطاع امل�رصيف 

�سليم وحم�ّسن 

يصصقصصول حصصاكصصم مصص�صصرف لبنان 

ريا�ض �سالمة عن واقع القطاع 

امل�ريف:

ال�سلبية  الأجصصصصواء  تغب  »مل 

الأ�سهر  يف  حتديًدا  لبنان  عن 

هصصصذه  مصصصصن  الأوىل  الصصص�صصصسصصصتصصصة 

كما  اأ�سواقنا  وتاأثرت  ال�سنة، 

ال�سيا�سي  بال�راع  اقت�سادنا 

متوز  منذ  امل�ستمر  الداخلي 

وبالإ�ساعات   ،2010 الصصعصصام 

حول م�سارفنا ب�سبب الأحداث 

اأن  احلاكم  وقصصّدر  �سوريا«.  يف 

لهذه  »النمو احلقيقي  ي�سجل 

املئة،  يف   2  )2011( ال�سنة 

�سهدت  »الودائع  اأن  مو�سًحا 

يف  و8   7 بصصن  راوح  حت�سًنا 

مصصيصصزان  �صصسصصجصصل  بينما  املصصئصصة، 

اإىل  و�سل  عجزاً  املدفوعات 

اأيلول  يف  دولر  بليون   1.5

املا�سي«.

لي�ض  املصصص�صصصريف  الصصقصصطصصاع  اأن  عصصلصصى  و�صصصسصصصّدد 

عليه.  مرتقبة  عقوبات  ل  اأن  كما  م�ستهدفاً، 

ك م�رف لبنان يف هذا ال�ساأن، 
ّ
واأو�سح »اأن  حتر

كان  الكندي«  اللبناين  »البنك  ق�سية  ومنذ 

ا وكل ما قيل اأو �سيقال �سلًبا عن قطاعنا 
ً
مثمر

عند  الفوائد  ا�ستقرار  موؤكًدا  اإ�ساعات«،  د 
ّ
جمر

م�ستويات حتّفز النمو وحتقق 

العام.  الدين  خدمة  يف  ا 
ً
وفصصر

تدّخلنا  »اأنصصنصصا  احلاكم  واأعصصلصصن 

احلكومية  الصص�صصسصصنصصدات  لصص�صصراء 

امل�ستوى  هصصذا  على  للحفاظ 

اأكرث  وا�سرتينا  الفوائد،  من 

من 6 اآلف بليون لرية لبنانية 

الأ�سهر  يف  ال�سندات  هذه  من 

هصصذا  لتحقيق  الأوىل  الصصصصص11 

الهدف، وجنحنا«.

تصصقصصريصصر  يصصصخصصص�صصصضّ  مصصصصا  ويف 

عن  احلاكم   اأعصصرب  »موديز«، 

التقييم  ملوؤ�س�سات  تقديره 

التي يفرت�ض ان يكون لديها 

لقيادة  املصصطصصلصصوبصصة  املصصهصصنصصيصصة 

الأ�سواق يف هذا العامل املليء 

»اإننا  اأو�سح  لكنه  باملخاطر، 

الراأي على  ل نوافق »موديز« 

اإىل  ي�ستند  ل  لأنصصصه  قصصرارهصصا، 

اإىل تغيريات  اأو  عنا�ر مقنعة 

عليها،  التعليق  تربر  جديدة 

تصصوقصصعصصات خصصا�صصسصصة مل  اإىل  بصصل 

ُتبحث معنا«. 

وحم�ّسن،  �سليم  امل�ريف  »القطاع  اأن  واأكصصد 

معايري  اأن  �سيما  ول   ،  3 بصصازل  معايري  ويلتزم 
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اإقت�صاد ومال

كانون الثاين

اإعداد:

تريز من�سور

القطاع امل�ريف  اللبناين اأمام حتّديات 

كبرية يف زمن الأزمات واملتغرّيات 

�سالمة يطمئن

وطربيه يقول: 

»معتادون

على اإدارة املخاطر«

القطاع  يواجهها  وح�سا�سة  كييبييرة  حتييديييات 

نتيجة  الإفال�سات  لناحية  اإن  العاملي،  امل�رصيف 

ح�سلت  التي  العاملية  املالية  الأزميية  تداعيات 

نهاية العام 2008، اأو لناحية اخل�ّسات ال�سيا�سية التي ي�سهدها 

العامل العربي نتيجة الثورات العربية... وبالتايل فاإن اخل�سائر 

يكاد  فيها  والنمو  عالية،  ن�سًبا  ت�سّجل  القطاع  هذا  املالية يف 

النزاع مثل م�رص  يالم�س ال�سفر يف املئة، ول �سيما يف مناطق 

و�سوريا وتون�س وليبيا...

املنظومة  من  جييزء  اللبناين  امل�رصيف  القطاع  اأن  وباعتبار 

القت�سادية العاملية، فمن الطبيعي اأن يتاأثر عمله ويواجه هذه 

التحديات، على الرغم من 

اأن ن�سبة اأرباحه لم�ست الي 

 ،2011 العام  املئة  7 يف 

وهو ما زال يحتفظ بكتلة 

خم�سة  تناهز  كبرة  نقدية 

اأ�سعاف الناجت املحلي. 

ت�سليفاته  اأن  كييمييا 

لييلييقييطيياعيين اليييعيييام 

واخليييا�يييس، ميييا زاليييت 

مع  مقارنة  متوا�سعة 

قييدرتييه الييكييبييرة يف 

هذا املجال، اأما ما ت�سّلفه البنييوك فييي اخلييارج في�سكييل نقطيية 

يف بحر اإمكاناتها املحلّية.

هييذه  كييل  اللبنانييي  امل�رصفييي  القطيياع  يواجييه  كيف 

وكاليية  اأن  �سيمييا  ول  الكبرة،  وال�سيا�سية  املالية  التحديييات 

الييتيي�ييسيينيييييف الئييتييميياين 

 ،»Moodys« مييوديييييييييز 

توقعاتها  �سلباً،  عييّدلييت 

لبنانّية  ميي�ييسييارف  لأربييعيية 

كبرة؟ 



ت�سري الإح�ساءات املتعلقة بطبيعة الت�سليفات املمنوحة من قبل 

القطاع املايل اإىل ن�سبة عالية منها ) 30،5 يف املئة(، ل تزال تاأخذ 

 overdrafts ب�سمانات  موّثقة  وغري  مك�سوفة  ت�سهيالت  �سكل 

يف نهاية العام 2010مقابل 31،5 يف نهاية العام 2009، تلتها 

يف   25،5 ح�ّستها  بلغت  والتي  عقاري،  تاأمن  مقابل  القرو�ض 

املئة مقابل 23،3 يف املئة يف نهاية التاريخن على التوايل، ثم 

و17،3  املئة  يف   17،5 مّثلت  التي  �سخ�سية  بكفالت  القرو�ض 

اأن  العلم  مع  تباًعا.  املجموع  من  املئة  يف 

للزبائن  عصصادة  مُتنح  املك�سوفة  القرو�ض 

كبار  اأو  العالية  الئتمانية  الأهلية  ذوي 

الت�سليفات،  اإجمايل  يرتكز  حيث  الزبائن، 

من  الت�سليفات  هذه  ح�سة  فصصاإن  وبالتايل 

الت�سليفات  تصصوّزع  مع  تتنا�سب  املجموع 

ح�سب القيمة وامل�ستفيدين.

 - القت�سادية   القطاعات  على  الت�سليفات  توّزع  اإىل  وبالن�سبة 

با�ستثناء القطاع الزراعي الذي يحتاج اإىل �سّيغ متويل متخ�س�سة، 

كما هي احلال يف معظم الدول املتطورة والنا�سئة - فهو يتوافق 

وقد  الإجمايل.  املحلي  الناجت  من  القطاعات  مع ح�سة  عام  ب�سكل 

امل�ستعملة  الت�سليفات  يف  هاًما  ارتفاًعا  الإحصص�صصسصصاءات  اأظصصهصصرت 

واملمنوحة جلميع القطاعات القت�سادية العام 2010، نذكر منها 

املئة،  يف   60،8 بلغت  ملحوظة  بن�سبة  ال�سكنية  القرو�ض  ارتفاع 

وتلك  املئة  يف   16،6 بن�سبة  لل�سناعة  املمنوحة  والت�سليفات 

املمنوحة للزراعة بن�سبة 31،4 يف املئة. ونتيجة لختالف ن�سبة زيادة 

كل  ح�سة  يف  التغرّي  بع�ض  ح�سل  القطاعات،  بح�سب  الت�سليفات 

قطاع من املجموع بن نهاية العامن 2009 و2010. وقد ا�ستمر 

ترّكز الت�سليفات يف قطاع التجارة واخلدمات على الرغم من تراجع 

ح�سة هذا القطاع اإىل 36،1 يف املئة يف نهاية العام 2010مقارنة 

مع نهاية العام 2009. كما تراجعت قليالً 

ح�سة ال�سناعة )11،3 يف املئة نهاية العام 

2010 مقابل 22،2 نهاية العام 2009(، 

التي  ال�سكنية  القرو�ض  بارتفاع  متاأثرة 

بحيث  لفصصصت،  نصصحصصو  عصصلصصى  �سمنها  تصصدخصصل 

يف   8،9 مقابل   11،7 اإىل  ح�ّستها  و�سلت 

كذلك  الصصتصصوايل.  على  التاريخن  يف  املئة 

يف   16،3 اإىل  واملصصقصصاولت  البناء  قطاعي  من  كل  ح�سة  ارتفعت 

املئة، وارتفعت قليالً ح�سة كل من الزراعة اإىل 10 يف املئة وح�سة 

الو�ساطة املالية اإىل 8،5 يف املئة من جمموع الت�سليفات.

امل�سادر: م�رف لبنان، ن�رة جمعية امل�سارف،

ال�سحف )ال�سفري، النهار، الأخبار(، موؤمترات اإقت�سادية.
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املصصئصصة،  نصصحصصو 7 يف  حصصالصصًيصصا  تبلغ  الصصتصصي  املصصصصالءة 

�سرتفع اإىل 12يف املئة لغاية الص2015، وذلك 

للقطاع  الإيجابية  توقعاتنا  اإىل  بالإ�ستناد 

واإمكاناته«.  

ان خف�ض ت�سنيف امل�سارف اللبنانية مل يراع 

حجم ال�سيولة التي تتمتع بها خالًفا للم�سارف 

وفق  املئة،  يف  الصصص30  تفوق  اأنها  اإذ  العاملية، 

اخ�سع  لبنان  »م�رف  اأن  يو�سح  الذي  �سالمة 

اآثصصار  حتديد  بغية  ال�سغط  لختبار  امل�سارف 

معدومة  اأنها  وتبن  عليها،  املنطقة  خماطر 

من  املئة  10يف  اإىل  اأق�سى  حد  يف  ت�سل  وقد 

الأرباح«.

اإىل  تدخل  التي  »الأمصصوال  اأن  �سالمة  ويوؤكد   

ت�سهد  عربية  دول  مصصن  كلها  لي�ست  القطاع 

ا�سطرابات، فم�سارفنا موجودة يف دول خليجية 

ونفطية ت�سهد ن�سب منو مرتفعة«.

طربيه: القطاع امل�رصيف اللبناين خرج 

قوًيا من كل املخاطر

التنفيذية  اللجنة  رئي�ض  يقول  جهته  مصصن 

الصصدويل  والحتصصصاد  العربية  املصص�صصسصصارف  لحتصصصاد 

امل�سارف  جمعية  رئي�ض  العرب  للم�رفين 

هناك  اأن  نصصرى  »نحن  طربيه:  جصصوزف  الدكتور 

بالطبع  ونصصاأخصصذ  املصص�صصريف،  ال�سعيد  على  راحصصة 

املحيط  يف  احلا�سلة  الأحصصصصداث  احل�سبان  يف 

على  ويعّلق  برتقب«.  اأمامها  ونقف  اخلارجي 

 »Moodys« الئتماين  الت�سنيف  وكالة  قرار 

اأ�سوله  اإّن هذا القطاع الذي يبلغ حجم  بالقول 

على  معتاد  املحلي،  الصصنصصاجت  اأ�سعاف  خم�سة 

الت�سنيف  موؤ�س�سات  اأن  كما  املخاطر،  اإدارة 

لالإقت�سادات  ت�سنيفها  دورًيصصا  تراجع  الدولية 

يف  يح�سل  »مصصا  اأّن  على  م�سدًدا  وللم�سارف، 

مواجهته  اللبنانية  امل�سارف  ت�ستطيع  املحيط 

وتخطيه من دون اأي اأ�رار جوهرية«. 

 »امل�سارف اللبنانية موجودة 
ّ
ويلفت اإىل اأن 

يف دول عديدة يف املنطقة، والأحداث املذكورة 

ترّقب،  حالة  الت�سنيف يف  موؤ�س�سات  قد ت�سع 

الو�سع  على  الأحصصداث  هذه  انعكا�ض  اإىل  ا 
ً
نظر

التي  الت�سليفات  و�سع  ا  وخ�سو�سً امل�ريف 

متنحها امل�سارف«.

كذلك يرى طربيه اأّن »ل عالقة لقرار تعديل 

له  بل  ال�سيا�سية،  بامل�سائل  الت�سنيف  اأفصصق 

عالقة بالتوقعات التي ميكن اأن تنتج من عدم 

ولي�ض  طبيعي  و�سع  وهو  احلا�سل،  ال�ستقرار 

له تاأثري اأ�سا�سي على امل�سارف اللبنانية التي 

ت�سليفات  فمحفظة  الت�سنيف.  هصصذا  حلقها 

اإل  ت�سكل  ل  اخلصصصارج،  يف  املعنّية  املصص�صصسصصارف 

نقطة يف بحر اإمكاناتها يف لبنان وعلى ال�سعيد 

اأ�سبح  اللبناين،  امل�ريف  والنظام  العاملي... 

توؤثر  ل  ومصصقصصدراتصصه  وعصصاملصصًيصصا،  اإقليمًيا  نظاًما 

عليها اأي موؤ�رات �سلبية حت�سل يف اأي بلد من 

البلدان«.

تبدو  التي  التفاوؤلية  النظرة  هذه  اإطصصار  ويف 

على  اجلمعية  رئي�ض  ي�سّدد  ما مفرطة،  حد  اإىل 

طبيعة الت�سليفات 

امل�رصفية وتوّزعها



اأزمة املال والقت�ساد العاملية والأحداث التي ت�سهدها دول عربية 

اأفرزتها  التي  والتحديات  املنطقة  اقت�سادات  على  وتداعياتها 

امل�ريف  »املوؤمتر  افتتاح  يف  املتحدثن  دفعت  مواجهتها،  والواجب 

العربي ال�سنوي للعام 2011«، اىل الدعوة للعمل على »و�سع خريطة 

وتاأ�سي�ض  عربية،  اقت�سادية  طصصوارئ  حالة  واإعصصالن  اقت�سادية،  طريق 

�سندوق متويل عربي تدعمه الدول العربية الغنية«.

رئي�ض جمل�ض الوزراء اللبناين املهند�ض جنيب ميقاتي، رعى افتتاح 

العامل  »م�ستقبل  بعنوان  عقد  الذي  املوؤمتر 

والصصذي  الراهنة«،  التحولت  ظل  يف  العربي 

مع  بالتعاون  العربية  امل�سارف  احتاد  نّظمه 

�سخ�سية   500 نحو  مب�ساركة  لبنان،  م�رف 

فندق  يف  وذلك  واأجنبية،  عربية  اقت�سادية، 

ميقاتي  وحصص�صصضّ  بصصصصريوت.  يف  »فيني�سيا« 

الحتاد على امل�ساركة يف و�سع خريطة طريق 

اقت�سادية عربية، حت�ّسن ثرواتنا وجمتمعاتنا واأجيالنا املقبلة.

العامل  يف  التغيري  اجتاهات  حول  متحورت  العمل  جل�سات  موا�سيع 

مواكبة  يف  العربية  امل�سارف  دور  ليبيا،  يف  ال�ستثمار  فر�ض  العربي، 

التغيري، اأزمات الديون ال�سيادية واآليات وفر�ض ا�ستعادة ال�ستثمارات 

العربية والأجنبية.

التنمية  م�سار  تطوير  على:  رّكصصزت  تو�سيات  املصصوؤمتصصر  عن  و�سدر 

يف  واخلا�ض  العام  القطاعن  دور  تن�سيط  والجتماعية،  القت�سادية 

ملكافحة  والجتماعي  القت�سادي  الإ�سالح  برامج  وت�سحيح  ت�سويب 

واملوؤ�س�سات  ال�ركات  التزام  الجتماعي،  والتهمي�ض  والبطالة  الفقر 

معايري مالية واقت�سادية كفيلة بتعزيز م�ستوى الإف�ساح وال�سفافية، 

واإزالة  ال�رائبية  احلوافز  واإقصصرار  العربية  ال�ستثمار  ت�ريعات  توحيد 

الأولوية  اإعطاء  العربية امل�سرتكة،  اأمام حركة ال�ستثمارات  املعّوقات 

الق�سوى للم�ساريع ال�ستثمارية القادرة على اإيجاد فر�ض عمل للكفاءات 

العربية النا�سئة، توجيه ال�ستثمارات العربية 

التعليم  مصص�صصسصصتصصويصصات  تنمية  نصصحصصو  اخلصصا�صصسصصة 

اإن�ساء  الب�رية،  املهارات  وتاأهيل  املختلفة 

على  الرتكيز  م�سرتكة،  عربية  مالية  �سوق 

�رورة  الأزمصصة،  من  للخروج  امل�سارف  جهود 

اإطصصار  يف  امل�سارف  دور  تفعيل  يف  الإ�صصصراع 

والدويل،  الإقليمي  املايل  النظام  اآليات  بناء 

لإقامة  متهيًدا  البينية  العربية  التجارية  التبادلت  حجم  زيادة  �رورة 

ال�سوق القت�سادية العربية امل�سرتكة، حتفيز م�سارف ال�ستثمار على 

اأداء دور ا�ست�ساري وتوجيهي للم�ستثمرين الأفراد، ت�سجيع التعاون ما 

ال�ستنباط  امل�رصفية  الوحدات  وبني  الرقابية  النقدية  ال�سلطات  بني 

حلول ا�ستباقية لدرء املخاطر والختاللت التي قد تطراأ على الوحدة 

امل�رفية.
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اإدارة  على  »معتادة  اللبنانّية  امل�سارف  اأّن 

عدم  مبراحل  تاريخه  يف   
ّ
مصصر فلبنان  املخاطر، 

امل�ريف  القطاع  وا�ستطاع  طويلة،  ا�ستقرار 

الصصلصصبصصنصصاين اأن يصصخصصرج بصصقصصوة مصصن كصصل املصصخصصاطصصر 

ال�سيا�سّية والقت�سادّية«.

»الربيع  ظل  يف  امل�ريف  القطاع  عمل  وحول 

قامتة،  لي�ست  ال�سورة  »اإن  يقول:  العربي« 

املالية  بالقت�سادات  الثقة  اأن  مصصن  بالرغم 

ي�ستلزم  وقد  بعد،  ا�ستعادتها  تتم  مل  العربية 

القطاع  اأن  علًما  ل�ستعادتها،  طصصويصصالً  وقصصتصصاً 

القت�سادية  الصصقصصطصصاعصصات  اأكصصصرث  هصصو  املصص�صصريف 

ال�سغوط  من  وبالرغم  للثقة.  حيازة  العربية 

تعمل  تزال  ل  العربية  امل�سارف  فاإن  الكبرية، 

على نحو طبيعي وتدعم القت�ساد والقطاعن 

الصصعصصام واخلصصا�صصض حتصصديصصًدا، مبزيد مصصن الأمصصصوال 

من  الأخصصصرى  القت�سادية  القطاعات  لتمكن 

تخطي اآثار الأحداث«.

يف  ا  وخ�سو�سً كييبييرة،  �سغوط  اإىل  ولييفييت 

الكبري  النخفا�ض  نتيجة  للدول  العامة  املالية 

اإىل زيصصادة  اإ�صصسصصافصصة  اإيصصصصصرادات احلصصكصصومصصات،  يف 

النفقات االجتماعية، ي�ساف اإليها �سغوط على 

التدفقات  انخفا�ض  ب�سبب  املدفوعات  ميزان 

املالية الداخلة، وخ�سو�سا الإيرادات ال�سياحية 

ارتفاع  مقابل  يف  املبا�ر،  الأجنبي  وال�ستثمار 

التدفقات املالية اخلارجة ب�سبب �سحب جزء من 

ال�ستثمارات.

يف  تتمّثل  �ييسييغييوط  اإىل  طييربيييييه  ي�سر  كييمييا 

وال�ستثمارات  املالية  التدفقات  انخفا�ض 

اأكرث من  ال�سنة )من  اإىل املنطقة هذه  الوافدة 

اإىل نحو 4.8 بليون(، نتيجة  20 بليون دولر 

عجز  يف  والصصزيصصادة  الإقليمي  ال�ستقرار  عصصدم 

املوازنة »مبا ي�ستتبع تدهوًرا يف جمالت اأخرى، 

كانخفا�ض النمو القت�سادي وارتفاع الت�سخم 

وتراجع  العامة،  املديونية  وازديصصاد  والبطالة 

وارتفاع  العملة،  وقيمة  الأجنبية،  الحتياطات 

القطاع  ودائع  منو  وانخفا�ض  الفوائد،  اأ�سعار 

وانخفا�ض  املالية  االأ�سواق  وهبوط  امل�رصيف، 

الت�سنيف ال�سيادي«.

يف  والنقدية  املالية  ال�سلطات  اأن  ويو�سح 

الدول العربية عموًما ويف تلك الدول التي ت�سهد 

وتدابري  اإجصصصراءات  »اتخذت  ا،  خ�سو�سً اأحصصداًثصصا 

متعددة للحد من تاأثري الو�سع ال�سيا�سي على 

القت�ساد، ومنها �سّخ ال�سيولة يف الأ�سواق للحد 

من انكما�سها، و�سبط معدلت الفوائد واأ�سعار 

ال�رف عرب التدخل لتلبية الطلب على الدولر، 

االإلزامي للم�سارف،  وخف�ض معدالت االحتياط 

ال�سحوبات وزيادة قدرتها  لتمكينها من تلبية 

على الإقرا�ض، اإ�سافة اإىل تعليق موؤّقت للعمل 

الأ�سهم  اأ�سعار  تدهور  لوقف  البور�سات  يف 

وغريها. وقد كان لهذه الإجراءات تاأثري اإيجابي، 

املالية  الأ�سواق  على  متفاوت،  نحو  على  واإن 

العربية، لكن يف حال طالت الأزمة يف املنطقة، 

اإىل  العربي«  بص »الربيع  ما �ُسمي  فرمبا يتحّول 

�ستاء اقت�سادي قار�ض«.

»م�ستقبل العامل العربي 

يف ظل التحولت 

الراهنة«



ها
يف لبنان واحلاالت التي جتيز رفع

فية 
ملصرص

ة ا
ي
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مفهوم ال�رصية امل�رصفية

�إطار  يف  �لو��سع  مبعناه  �مل�رصيف  �ل�رص  يندرج 

�مللقى على  �مل��وج��ب  �مل��ه��ن��ة، وحت��دي��ًد�  ���رص 

�مل�رصفية  �لأ����رص�ر  �ف�ساء  بعدم  �مل�رصف  عاتق 

�ملتعلقة بزبائنه و�لتي �آلت �إليه بحكم وظيفته 

�أو مبعر�ض قيامه بهذه �لوظيفة، وهذ� �ملوجب 

فر�سته ن�سو�ض عامة، كن�ض �ملادة 579 من 

قانون �لعقوبات �للبناين. 

فهي  �ل�سيق  مبعناها  �مل�رصفية  �ل�رصية  �أم��ا 

بعدم  �مل�����رصف  ع��ات��ق  على  �مللقى  �مل��وج��ب 

�ف�ساء �لأ�رص�ر �لتي حازها بفعل وظيفته، ولكن 

مبوجب ن�سو�ض قانونية �رصيحة تفر�ض �لتكتم 

وتعاقب �لإف�ساء.

يف  �ملعتمدة  �مل�رصفية  �لأن��ظ��م��ة  وت��ف��ر���ض 

خمتلف �لدول، �ل�رصية على �لعمل �مل�رصيف، ولكن 

بدرجات متفاوتة، كما حتر�ض �لبنوك على عدم 

تقدمي �ملعلومات عن �لعمالء �إل ملن حتددهم 

�لقو�نني، وذلك �نطالًقا من �حلر�ض على حماية 

�ملز�حمة  يخ�سى  �لذي  للعميل  �ل�سخ�سي  �حلق 

و�ط��الع  �لتجارة  �أو  �ل�سناعة  حقل  يف  �لقائمة 

مناف�سيه على حقيقة �أموره. هذ� بالإ�سافة �إىل 

م�سلحة �مل�رصف نف�سه يف �لإحتفاظ ب�رصية �عماله 

تناف�سه  �لتي  �لأخ��رى  �مل�سارف  من  غريه  عن 

حملًيا وعاملًيا. 

جذب  يف  ت�ساهم  �مل�رصفية  �ل�رصية  �أن  كما 

روؤو�ض �لأمو�ل �ملحلية و�لأجنبية، وتدعم �لثقة 

وت�سجع  �مل�رصيف،  وباجلهاز  �لقومي  بالإقت�ساد 

�لإ�ستثمار، وتوفر �لث�ق�ة بالإئتمان �مل�رصيف، مما 

ينعك�ض �يجاًبا على مناخ �لإ�ستقر�ر �لإقت�سادي. 

ب�رصية  �ملرتبطة  �لإيجابيات  من  �لرغم  وعلى 

�حل�سابات �مل�رصفية، هناك �آر�ء معار�سة لنظام 

على  كالت�سرت  لأ�سباب كثرية  �مل�رصفية  �ل�رصية 

�لأمو�ل �لقذرة.

ال�رصية امل�رصفية يف لبنان

�عتمد لبنان �ل�رصية �مل�رصفية مبوجب �لقانون 

�ل�سادر بتاريخ 3 �أيلول 1956، مع وجود �ملادة 

على  تعاقب  �لتي  �لعقوبات  قانون  من   579

يعلمون  �لذين  �لأف��ر�د  قبل  من  �لأ���رص�ر  �ف�ساء 

بها بحكم و�سعهم �أو وظيفتهم، �أو مهنتهم �أو 

�أو  فنهم، من دون �أن يكون هناك �سبب �رصعي 

��ستعمال ملنفعة خا�سة �أو ملنفعة �أخرى.

�ل�رصق،  ت�سمية �سوي�رص�  لبنان  طِلق على 
ُ
�أ وقد 

�أو مقاربته ل�سوي�رص� يف كونه  من خالل مقارنته 

�ل��ه��ارب��ة، وم��ن خالل  ل��الأم��و�ل �خل��ارج��ي��ة  ملجاأ 

منها  متوخًيا  �مل�رصفية،  لل�رصية  قانوًنا  �عتماده 

روؤو����ض  ج��ذب  �إىل  ت��ه��دف  �قت�سادية  دو�ف���ع 

�لبالد،  يف  �لإقت�سادي  �لو�سع  لتعزيز  �لأم��و�ل، 

وحفظ �سيادتها و��ستقاللها . 

حاالت رفع ال�رصية امل�رصفية 

تلتزم   ،1956 �أي���ل���ول   3 ق��ان��ون  مب��وج��ب 

�ملطلقة،  �ل�رصية  لأحكامه  �خلا�سعة  �مل�سارف 

�إذ ل يجوز ك�سف �ل�رص �مل�رصيف �سو�ء يف مو�جهة 

و�سو�ء  �لعامة،  �ل�سلطات  �أو  �خلا�سة  �جلهات 

كانت ق�سائية �أو �إد�رية �أو مالية، �إل يف حالت 

�حل�رص،  �سبيل  على  وردت  �لقانون  يف  معينة 

وهي: 

1- �إذن �لعميل �و ورثته خطًيا.

2- �سدور حكم باإ�سهار �فال�ض �لعميل. 

�لبنك  وب��ني  بينه  ق�سائي  ن��ز�ع  وج��ود   -3

من   2 )�مل���ادة  �مل�رصفية  �ل��رو�ب��ط  مبنا�سبة 

قانون �ل�رصية �مل�رصفية(.

�لك�سب  بجرمية  تتعلق  دع��اوى  وج��ود   -4

�ل�رصية  ق��ان��ون  م��ن   7 )�مل����ادة  �مل�����رصوع  غ��ري 

�مل�رصفية(.

5- توقف �مل�رصف عن �لدفع، �إذ ترفع يف هذه 

�أع�ساء  ح�سابات  عن  �مل�رصفية  �ل�رصية  �حلالة 

جمل�ض �لد�رة و�ملفو�سني بالتوقيع ومر�قبي 

معطوفة   15 �مل��ادة  وف��ق  وذل��ك  �حل�سابات، 

تاريخ   2 �لرقم  �لقانون  من   13 �مل��ادة  على 

�مل�سارف  باخ�ساع  �ملتعلق   ،1967/1/16

�لتي تتوقف عن �لدفع لأحكام خا�سة.

لغاية  �لأم����و�ل  ��ستخد�م  يف  �ل�ستباه   -6

تبيي�سها، وعندها ترفع �ل�رصية �مل�رصفية بقر�ر 

�ملر�جع  مل�سلحة  �خلا�سة  �لتحقيق  هيئة  من 

�لعليا،  �لق�سائية �ملخت�سة و�لهيئة �مل�رصفية 

وذلك عن �حل�سابات �ملفتوحة لدى �مل�سارف 

�لثانية  �لفقرة  ووفق  �ملالية،  �ملوؤ�س�سات  �أو 

�لرقم  �لقانون  من   6 �مل��ادة  من   4 �لبند  من 

تبيي�ض  مبكافحة  �ملتعلق   2001/318

�لأمو�ل.

امل�سوؤولية عن خمالفة اأحكام ال�رصية 

امل�رصفية

عمًد�،  �ل�رص  �إف�ساء  من  �للبناين  �لقانون  جعل 

بجز�ء  �لقانون  عليها  يعاقب  جز�ئية  جرمية 

�ل�سوي�رصي،  �لقانون  يف  �ملقرر  �جلز�ء  من  �أ�سد 

ويتثمل باحلب�ض من ثالثة �أ�سهر �إىل �سنة وفق 

)تاريخ  �مل�رصفية  �ل�رصية  قانون  من   8 �مل��ادة 

�إل  �جلز�ئية  �لدعوى  تقام  ول   ،)1956/9/3

بناًء على �سكوى �ملت�رصر. 

وهذ� يدل على �ن �ل�رصية �مل�رصفية يف لبنان 

هي �أ�سّد مما هي عليه يف �سوي�رص�، حيث ميكن 

خرق �ل�رصية �مل�رصفية مبوجب حكم ق�سائي من 

�ملحكمة �ل�سوي�رصية، �أما يف لبنان فال يجوز ذلك 

 .�
ً
�إل يف حالت حمددة ح�رص

�أن  �للبنانيني  �لفقهاء  بع�ض  �ع��ت��ر  وق��د 

غطاء  ي�سكل  لبنان،  يف  �مل�رصفية  �ل�رصية  نظام 

�أمو�ل،  تبيي�ض  بعملية  �لقيام  يريد  كامالً ملن 

�لقيام بعمليات  وهو يتمتع مبز�يا ت�سجع على 

�لكثيف  �ل�ستعمال  مثل  �لأم����و�ل؛  تبيي�ض 

للنقد �لأجنبي، و�لتحويل من دون قيد �أو �رشط، 

ي�سعب  حّد  �إىل  م��ر�ت  عدة  �ل�سيكات  وجتيري 

معه �لرجوع �ىل نقطة �لنطالق.
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كانون الثاين

نحن والقانون

�إعد�د:

د.نادر عبد العزيز �سايف

حمام بالإ�ستئناف

ا 
ً
اعتمد لبنان ال�رصية امل�رصفية اعتبار

من العام 1956 وكان لذلك اأثر كبري يف 

جذب روؤو�س االأموال والودائع وتوفري 

مناخ االإ�ستقرار االإقت�سادي.

ما هو مفهوم ال�رصية امل�رصفية وكيف 

تطبق االأحكام املتعلقة بها، وهل ما زالت 

اليوم مالئمة لتحقيق الغاية التي و�سعت 

الأجلها؟

ال�رصية امل�رصفية يف 

لبنان واحلاالت التي 

جتيز رفعها



ها
يف لبنان واحلاالت التي جتيز رفع

فية 
ملصرص

ة ا
ي

رص
لس

ا

ال�رصية امل�رصفية كعقبة تواجه مكافحة 

بع�س اجلرائم 

من  �تخاذها  يجب  �لتي  �خل��ط��و�ت  �أوىل  �إن 

ا �جلر�ئم  �أجل مكافحة بع�ض �جلر�ئم، وخ�سو�سً

�لإ�ستق�ساء  هي  �لأم��و�ل،  تبيي�ض  مثل  �ملالية 

وعن  �مل�����رصوع��ة  غ��ري  �لأم����و�ل  ع��ن  و�لتفتي�ض 

�لعمليات  در����س��ة  �إىل  بالإ�سافة  م�سادرها، 

�ملتعلقة  �ملعلومات  وجمع  وحتليلها،  �لنقدية 

�لقيام  �أن  �إل  �لأم��و�ل...  تبادل  عمليات  بتطور 

�لود�ئع  عن  �لك�سف  يتطلب  �خل��ط��و�ت  بهذه 

ا  وخ�سو�سً �ملالية،  �ملوؤ�س�سات  يف  �ملوجودة 

�مل�سارف، �لأمر �لذي ي�سطدم ب�رصية �حل�سابات 

�مل�رصفية.  وقد ت�سافرت كل �جلهود �لدولية 

لرفع �ل�رصية �مل�رصفية �لتي تعيق مكافحة بع�ض 

من  وذل��ك  �لأم��و�ل،  تبيي�ض  وعمليات  �جلر�ئم 

خالل �ملعاهد�ت �لدولية، فكانت �تفاقية فيينا 

عدم  ���رصورة  على  رك��زت  و�لتي   ،1988 �لعام 

�أجل  من  �مل�رصفية  �لعمليات  ب�رصية  �لإحتجاج 

من  �لثالث  )�لبند  �مل�رصفية  �ل�سجالت  تقدمي 

�لن�سخ  �لإتفاقية(، وتوفري  �ملادة �خلام�سة من 

�لأ�سلية �و �ل�سور �مل�سَدّق عليها من �ل�سجالت 

�لبند  من  »و«  )�لفقرة  �مل�رصفية  و�مل�ستند�ت 

ول  �لإتفاقية(،  من  �ل�سابعة  �مل��ادة  من  �لثاين 

رفع  يتطلب  �لإج���ر�ء�ت  بهذه  �لقيام  ب��اأن  �سك 

�ل�رصية �مل�رصفية. 

�ل�رصية  �أن  على  و����س��ح  ب�سكل  ي��دل  وه���ذ� 

جًد�،  �سيقة  بحالت  رفعها  وتقييد  �مل�رصفية 

�لأم��و�ل  تتبع  �أم��ام  �لطريق  قطع  �إىل  ي��وؤدي��ان 

مكافحة  عملية  �عاقة  وبالتايل  �مل�رصوعة،  غري 

تتم  �ل��ت��ي  �لأم����و�ل  وتبيي�ض  �جل��ر�ئ��م  بع�ض 

�ملوؤ�س�سات  يجعل  �ل��ذي  �لأم��ر  �مل�سارف،  عر 

�لأمو�ل �لقذرة  �مل�رصفية، جنًة ومالًذ� لأ�سحاب 

�ل�رصعية  لإ�سفاء  �آمن  مكان  عن  يبحثون  �لذين 

على �أمو�لهم من دون ح�سيب �و رقيب. 

�ل�رصية  كانت  �إذ�  عما  �لبع�ض،  ت�ساءل  وق��د 

وتبيي�ض  �جل��ر�ئ��م  لبع�ض  �سبًبا  �مل�رصفية 

�إذ�  عما  �لفقهاء  ت�ساوؤل  �إىل  بالإ�سافة  �لأمو�ل، 

معينة!  جلر�ئم  تغطية  هو  �مل�رصيف  �ل�رص  ك��ان 

�مل�سادر  متويه  �و  �خفاء  �إىل  بالإ�سارة  وذل��ك 

غري �مل�رصوعة لالأمو�ل �مل�سبوهة �لتي تودع يف 

ح�سابات م�رصفية. 

تبيي�ض  جرمية  ب��اأن  �لفقهاء   بع�ض  ويعتر 

�لأمو�ل تكرث وتن�سط يف �لدول �لتي لها قانون 

�سارم وحازم ب�ساأن �رصية �ملعامالت �مل�رصفية. 

يتجه  �ل��ق��ان��ون  ك��ان  كلما  عك�سية،  فالعالقة 

يف  �لأم��ر  )مثل  �جلر�ئم  هذه  ز�دت  �ل�رصية  نحو 

هذه  تر�خت  �أو  قلت  كلما  وبالعك�ض  �سوي�رص�(، 

�ل�رصية، قلت هذه �جلر�ئم.

�ل��ق��ان��وين  �ل��ت��ح��ل��ي��ل  �أن  �ل���رغ���م م���ن  وع��ل��ى 

�ل�رصية  �أن  �إىل  ينتهي  �ل�سحيح،  و�ملنطقي 

بع�ض  مكافحة  وجه  يف  عقبة  ت�سكل  �مل�رصفية 

لبنان  فاإن  �لأم��و�ل،  تبيي�ض  وعمليات  �جلر�ئم 

ما ز�ل يت�سبث باملحافظة على �ل�رصية �مل�رصفية 

ويحر�ض على عدم �مل�ض بها، مع حتديد �حلالت 

�لتي يجوز فيها رفعها. 

لقد ��ستفاد لبنان من �عتماد �ل�رصية �مل�رصفية 

�لتي  و�لإقت�سادية  �ل�سيا�سية  �لظروف  ظل  يف 

�عتماد  )ت��اري��خ   ،1956 �لعام  �سائدة  كانت 

يف  �ساهمت  و�لتي  �مل�رصفية(،  �ل�رصية  لبنان 

جذب روؤو�ض �لأمو�ل �لأجنبية وبخا�سة �خلليجية، 

�أن يطور هذه �ل�سيا�سة وفق  وبات عليه �ليوم 

�ملتغري�ت �لتي طر�أت يف �لد�خل و�خلارج، و�أدت 

�إىل ن�صوء �مناط جديدة يف �ملناهج �لإقت�صادية 

�لطبيعية  �ل��رثو�ت  توزيع  بينها  ومن  �لدولية 

وبر�مج �لتنمية و�لقرو�ض و�مل�ساعد�ت �ملالية، 

�لإرهابية  �لأعمال  ملكافحة  �ل��دويل  و�لتعاون 

ومظاهر �لإ�ستغالل و�لتحكم و�لإبتز�ز و�ل�سيا�سة 

�لإعتبار�ت جتعل  ومثل هذه  �ملرنة،  �لت�رصيعية 

ب�سورة  لبنان  �إىل  تعود  �لأم��و�ل  روؤو���ض  حركة 

وو��سحة  مالئمة  تد�بري  تو�فرت  حال  كبرية يف 

تن�سجم مع جمالها �حليوي. ول جدوى من مالحقة 

منظمات  ���رصب  تعذر  �إذ�  �ل�سغار  �ملجرمني 

�لإج���ر�م وجت��ار �مل��خ��در�ت. وبالتايل، ل بد من 

متكني �ملحققني من بلوغ �مل�سارف للح�سول 

على بر�هني، ملنع �ملجرمني من �يد�ع �مو�لهم 

فيها من دون �أن يزعجهم �أحد.

تد�بري  ع��دة  لبنان  �عتمد  �مل��ج��ال  ه��ذ�  ويف 

و�تفاقيات   2001/318 )�لقانون  و�إج��ر�ء�ت 

بازل 1 وبازل 2 وغريها...( �أّدت �إىل �لتوفيق بني 

حاجته �إىل �ل�رصية �مل�رصفية و�رصورة �نخر�طه يف 

�جلهود �لدولية ملكافحة جرمية تبيي�ض �لأمو�ل 

�حلالت  �إىل  �أخ��رى  حالة  �أ�سيفت  كما  �لقذرة. 

ا  خ�سو�سً �مل�رصفية،  �ل�رصية  فيها  ترفع   �لتي 

� من حالة تبيي�ض 
ً
و�أن هذه �حلالت هي �أقل خطر

�لأمو�ل. 

حالة  لإ�سافة  و�لقانوين  �ملنطقي  و�لتعليل 

تبيي�ض �لأمو�ل �إىل حالت رفع �ل�رصية �مل�رصفية 

ي�ستند �إىل ما يلي: 

لبنان  �عتماد  م��ن  �لقانونية  �لغاية  �إن   -1

�ل�رصية �مل�رصفية هي �جتذ�ب �لأمو�ل �مل�رصوعة 

على  �لقانونية  �حلماية  من  هالة  ��سفاء  ولي�ض 

�لأمو�ل �لقذرة.

2- �إن �سوي�رص� نف�سها �لتي تعتر مهد نظام 

�ل�رصية �مل�رصفية، �أجازت رفعها يف حالة تبيي�ض 

�لأمو�ل �بتد�ء من ني�سان 1998.

�ل�رصية  رف��ع  من  مُتكن  �لتي  �حل��الت  �إن   -3

تبيي�ض  جرمية  من  خطورة  �أق��ل  هي  �مل�رصيف 

�لأمو�ل.

4- �إن جرمية تبيي�ض �لأمو�ل مل تكن مطروحة 

�ل�رصية  لبنان  �ع��ت��م��اد  ت��اري��خ   ،1956 �ل��ع��ام 

�مل�رصفية. 

�إن �إر�دة �مل�سرتع �للبناين، عند ��سد�ره قانون 

�ل�رصية �مل�رصفية، مل تكن من�رصفة �إىل ب�سط حماية 

قانونية على �أمو�ل حم�سلة بطرق غري م�رصوعة، 

�لغاية  حول  �ملوجبة  �أ�سبابه  يف  ورد  ما  بدليل 

منه، وهي: �ل�سعي جلذب �لر�ساميل �لأجنبية �إىل 

�لعربية،  �لدول  ر�ساميل  لبنان وب�سورة خا�سة 

و�إن �ملنافع �لتي �سيجنيها �لإقت�ساد �ستعو�ض 

كفاية عن �لأ�رص�ر �لتي قد يلحقها هذ� �لت�رصيع 

بخزينة �لدولة جلهة حت�سيل �ل�رص�ئب.

املراجع:

 - �لقا�سي �لدكتور روك�ض رزق: �ل�رص �مل�رصيف، 

�سادر من �ملوؤ�س�سة �حلديثة للكتاب.

حما�رص�ت  �مل�����رصيف،  �ل�رص  �سفا:  بيار  د.   -  

مطبوعة على �لآلة �لنا�سخة، �جلامعة �للبنانية - 

كلية �حلقوق.

قانون  رب���اح:  غ�سان  �ل��دك��ت��ور  �لقا�سي   -

�لعقوبات �لإقت�سادي.

 - د. حممود �لكندري: جملة �حلقوق �لكويتية.

87

اجلي�ش - العدد رقم 319

نحن والقانون

كانون الثاين





89

اجلي�ش - العدد رقم 319

 اأ�سماء المعة

كانون الثاين

اإعداد:

تريز من�صور

عامل ف�ضاء لبناين 

يالم�س بدايات الكون 

ويعد باأر�س جديدة

قافلة  �إىل  �إن�����ص��ّم 

�أ����ص���م���اء �مل��ب��دع��ن 

�ل��ل��ب��ن��ان��ي��ن، �أم��ث��ال 

ع�ّصي  و���ص��ارل  ج��ر�ن  خليل  وج��ر�ن  �ل�صباح  كامل  ح�صن 

دبغي...  ومايكل 

�أن  ميكن  ما  �آخر  �إىل  �حللم  حدود  مع  ذهب  لبناين  عامل 

ي�صل �إليه �لفكر �لب�رشي، حدود �لكون، وكان �أول من قّدم 

دون  ما  �لأ�صعة  �إىل  بال�صتناد  �ت 
ّ
�ملجر �أل��و�ن  عن  و�صًفا 

� مغز�ها بالن�صبة �إىل عملية تكّون �لنجوم.
ً
�حلمر�ء، مف�رّش

حتت  بالأ�صعة  �ملعاجلة  ل�»مركز  �لتنفيذي  �ملدير  �نه   

�لف�صاء  وكالة  يف   )IPAC( �لبيانات«  وحتليل  �حلمر�ء 

جورج  �لروف�صور  �للبناين  �لف�صاء  عامل  »نا�صا«،  �لأمريكّية 

�حللو، ز�ر لبنان �أخرًي� بدعوة من »ديو�ن �أهل �لقلم«، 

�للبناين  و�جلي�ش  �جلمهورية،  رئي�ش  مه 
ّ
وكر

)�مل��در���ص��ة �حل��رب��ي��ة(، و�ل���دي���و�ن 

�لفعاليات  م��ن  �لعديد  �إىل 

�ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة �ل��ر���ص��م��ي��ة 

و�لأهلية. 

هدير �ملياه و�صحر �لنجوم

قرب ال�شالالت الهادرة يف مدينة جزين، ولد العامل اللبناين جورج احللو 

ال�شيدة  ووالدته  )تاجر(،  احللو  طانيو�س  ال�شيد  وال��ده   ،1954 العام 

جورجيت عزيز )رّبة منزل(.  

ة درب التبانة يف 
ّ
 اعتاد ال�شبي تاأّمل النجوم والكواكب، وال �شيما جمر

بني  يطري  اأن  حينها،  حلم  لرمبا  اللبنانية.  اجلبال  فوق  املظلمة  ال�شماء 

لكن  عاملًيا،  الفلك  علماء  بني  البارزين  الئحة  على  ي�شبح  واأن  النجوم، 

االأكيد اأن ال�شحر حتّول تدريًجا اإىل طريق ملهنة امل�شتقبل، حيث اأ�شبحت 

اإليه،  بالن�شبة  ممتعة  موا�شيع  متزايد  ب�شكل  والفيزياء  الريا�شيات، 

هذا  اأ�رسار  يف  والتعّمق  لالكت�شاف  متناهية  ال  م�شاهد  الكتب  له  وقّدمت 

الكون الف�شيح.

اجلمعية  يف  )نا�شطة  احللو،  اأن���دره  ال�شيدة  احللو  الربوف�شور  ت��زوج 

م�شاعدة  اإىل  والهادفة   ،L.L.C.S  - اللبنانيات  لل�شيدات  الثقافية 

الطالب اللبنانيني يف حت�شيلهم العلمي(، ولهما فتاة تدعى اآريان وفتى 

يدعى مارك.

�لو�صول �إىل »�لنا�صا«

تلقى علومه االبتدائية يف مدر�شة القلب االأقد�س، تدّرج على مقاعدها 

درجة  على   )1975( ح�شوله  وبعد   .1972 العام  �شفوفها  من  ج 
ّ
وتخر

ب��ريوت،  يف  االأمريكية  اجلامعة  من  الفيزياء  يف  بامتياز  بكالوريو�س 

علوم  يف  دكتوراه  نال  بحيث  االأمريكية،  »كورنيل«  بجامعة  حلو  التحق 

Astrophysics and Radio Science العام  فيزياء الفلك والراديو 

1980. بعدها عمل يف جامعة »فلوران�س« ومر�شد الف�شاء »اآر�شيرتي« 

»كورنيل«  جامعة  اإىل  عاد  ثم  اإيطاليا،  يف   )Arcetri Observatory(

ليعمل يف »مر�شد اآِر�شيبو« Observatory Arecibo لفيزياء الفلك. 

م�رسوع  يف  للعمل  للتكنولوجيا«  كاليفورنيا  ب�»معهد  التحق  ما  و�رسعان 

مل�شح ال�شماء ور�شم خريطة للكون باالأ�شعة ما دون احلمراء.

احلمراء  دون  ما  باالأ�شعة  يعمل  الذي  الف�شائي  �شبيتزر  تل�شكوب  ظّل 

احللو  ج��ورج  ان�شمام  لكن  االأق��ل،  على  عقدين  ملدة  التح�شري  طور  يف 

يف  �شاعد  حيث  واقعة،  حقيقة  جعله   )1996( مدير  كنائب  فريقه  اإىل 

الربوف�شور جورج احللو



ت�شميم العمليات العلمية، 

العلمية  االأ�شئلة  وترجمة 

ر���ش��دي��ة،  ن�����ش��اط��ات  اإىل 

املراقبني  اإب���الغ  وكيفية 

ال�شتخدام  وم�����ش��اع��دت��ه��م 

طريقة،  باأف�شل  �شبيتزر 

اإ�شافة اإىل كيفية اأخذ البيانات االأولية من املعدات وحتويلها اإىل بيانات 

مع  وتفاعالته  العلمي  املركز  وتنظيم  الفلك،  لعلماء  معنى  ذات  علمية، 

االأجزاء االأخرى من م�رسوع �شبيتزر ومع الباحثني حول العامل.

IPAC-( بعد ثالثة اأعوام اأ�شبح احللو املدير التنفيذي ملركز اأيباك

املركز  وهو   ،)Infrared Processing and Analysis Center
العامل  حول  العلمية  املراكز  ربط  وعن  �شبيرتز  تل�شكوب  عن  امل�شوؤول 

بالبيانات التي يتم احل�شول عليها من التل�شكوب.

خريطة �لنجوم

لو�شع  »نا�شا«  اأع��ّدت��ه  فريق  �شمن  احللو  ج��ورج  ك��ان   1983 العام 

الف�شاء  يف  احلمراء،  دون  ما  باالأ�شعة  النجوم  خريطة  ير�شم  تل�شكوب 

تل�شكوب«  اأ�شرتونوميكال  »اإنفراريد  ا�شم  التل�شكوب  حمل  الكوين. 

Infrared Astronomical Telescope Iras، الذي تو�شل اإىل نتائج 
مثرية علمياً، تتعّلق بطبيعة النيازك وال�شهب والكواكب والنظام 

الذي  والغبار  ووالدتها،  النجوم  تكّون  وبدايات  ال�شم�شي، 

يحيط بها، وحتّولها من غازات منت�رسة اإىل اأجرام كثيفة 

وموقعها  ومكوناتها  األوانها  اإىل  اإ�شافة  وم�شيئة، 

ومميزاتها وانفجاراتها، بفعل �شغط الغازات التي 

منها...  جديدة  �شالالت  ووالدة  حولها  تتكّثف 

ات توّلد النجوم يف �شكل �رسيع، ثم ترتاح 
ّ
فاملجر

ات اأخرى.
ّ
لتتفاعل مع جمر

قرابة 300  اكت�شاف  »اإيرا�س«  ا�شتطاع  لقد 

األف م�شدر كوين لالأ�شعة ما دون احلمراء، ما رفع 

املئة.  يف   70 بن�شبة  علمًيا  امُل�شّنفة  اأع��داده��ا 

حول  الكوين  الغبار  من  ا �شخًما  قر�شً واكت�شف 

�شّيارة  كواكب   6 اإىل  اإ�شافة  »فيغا«،  النجم 

احلمراء  دون  ما  االأ�شعة  من  قوية  وانبعاثات 

اأرجاء الكون. �ُشمّيت تلك االنبعاثات  تتناثر يف 

 Infra Red( »شريك االأ�شعة ما دون احلمراء�«

نقطة  ر�شد  اإىل  التل�شكوب  ل  وتو�شّ  .)Circus
للمرة  وذل��ك  ال��ت��ّب��ان��ة«،  »درب  جم��رة  يف  القلب 

االأوىل.

احلمراء  دون  ما  االأ�شعة  اأهمية  اأن  حلو  العامل  يعترب 

يف م�شح الف�شاء تكمن يف اأنها تختلف عن ال�شوء املرئي، 

وت�شتطيع اخرتاق الغبار والغازات التي حتجب النجوم. وتطبيقات 

االأ�شعة ما دون احلمراء ال تنح�رس يف علوم الف�شاء فح�شب، فالت�شوير بهذه 

العالقني يف احلرائق  االأ�شخا�س  اإيج����اد  االإنقاذ يف  االأ�شعة ي�شاعد رجال 

اأو يف الثلج، كما اأنه من املمكن ا�شتخدامها يف امليادين الطبّية ملعرفة 

الليلية،  املناظري  �شيما  وال  االأ�شلحة  يف  وكذلك  اجل�شم،  يف  الدم  تدفق 

وهي تدخل يف �شلب مناهج الكلية احلربية يف لبنان، املتطورة وفق حلو 

الذي يقول: »وكاأن املرا�شد الف�شائّية باالأ�شعة ما دون احلمراء هي يد 

90

اجلي�ش - العدد رقم 319

كانون الثاين

 اأ�سماء المعة

تكرمي من رئي�ش �جلمهورية 

مي�شال  العماد  اجلمهورية  رئي�س  م 
ّ
ك��ر

احللو  ج���ورج  ال��ربوف�����ش��ور  ال��ع��امل  �شليمان 

ال��دك��ت��ورة  خ��ط��وة  على  مثنًيا  ب��ع��ب��دا،  ق�رس  يف 

منّوًها بجهوده  القلم«،  اأهل  االأمني و»ديوان  �شلوى 

وعطاءاته، الفًتا اإىل انه ميّثل منوذًجا ي�شاف اإىل النماذج 

اأبدعت يف املجاالت العلمية يف دنيا االغرتاب  اللبنانية، التي 

والتي ت�شع علمها وخربتها يف خدمة املعرفة واالإن�شانية.

رئا�شة  درع  �شليمان  الرئي�س  ق��ّل��ده  ل��ع��ط��اءات��ه  ا 
ً
وت��ق��دي��ر

اجلمهورية، متمّنًيا له املزيد من التاألق والنجاح.



تالم�س حرارة النجوم والكون«.

ويحاول احللو يف اإطار درا�شاته العلمّية املرتكزة على املعاجلة باالأ�شعة 

ات وخ�شائ�شها، وكيفية تكوينها 
ّ
ما دون احلمراء، البحث عن تاريخ املجر

تكوين  �رسعة  يف  ال��ف��وارق  وتف�شري  جن��وم،  اإىل  ال��غ��ازات  حت��ّول  وكيفّية 

يف  ي�شهم  كونه  االإث��ارة،  فائق  علم  الف�شاء  م�شح  اأن  ويعترب  ات. 
ّ
املجر

 Dark( اإي�شاح تطّور اأجرام الفلك يف الكون. ويقول اإن »الطاقة امُلظِلمة

Material( التي تعترب من االأ�شياء الغام�شة التي بداأ العلماء التعّمق يف 
ف اإليها قبل 15 �شنة، يف �شياق قيا�س �رسعة 

ّ
درا�شتها اأخرياً، جرى التعر

تعمل  »قوى«  تدر�س  التمّدد  فيزياء  اأن  لنالحظ  وتقّل�شه،  الكون  متّدد 

قيا�شها  ن�شتطع  ومل  امُلظِلمة«،  »الطاقة  طبيعة  جنهل  اجلاذبية.  عك�س 

باملفهوم  »وج��ود«  بل  م��ادة،  ولي�شت  غام�شة،  طاقة  اإنها  االآن.  حتى 

الفيزيائي، لكن العلم ال يعرف ماهيته ومكّوناته«.

�صبكات �ملر��صد �ملتطّورة

الوا�شعة  ال�شبكات  اإدارة  يف  غنية  بتجربة  احللو  ج��ورج  العامل  يتمتع 

»اآر���ش��ي��رتي«  تل�شكوبات  م��ع  تعامل  اأن��ه  بحيث  امل��ت��ط��ّورة،  للمرا�شد 

الف�شاء  »مر�شد  معناها  لعبارة  اخت�شار  )اال�شم  و»اإي��زو«  و»اإي��را���س« 

 ،)ISO- Infrared Space Observator( »باالأ�شعة ما دون احلمراء

و»�شبيرتز«،  واأوروب����ا،  اأم��ريك��ا  ب��ني  م�شرتك  ا�شتك�شايف  م�����رسوع  وه��و 

الراديو،  مبوجات  )يعمل  و»اآِر�شيبو« 

يقارب  وق��ط��ره  بورتوريكو،  يف  م��رك��زه 

نيو  املو�شوع يف  اأم��ت��ار(، و»ف��ال«  ال��� 305 

و  »اآِر�شيبو«،  مع  موا�شفاته  )تت�شابه  مك�شيكو 

»هال« Hale الذي تديره وكالة »نا�شا« )قطره 200 اإن�س، ومركزه جبل 

بلمار(، و»كيك« )Keck( يف مرتفع »ماوناكيا« )جزر هاواي(، و»اأكاري« 

واأدواًرا  مهمات  املرا�شد  هذه  وت��وؤدي  وغريها...،  اليابان  يف   )Akari(
واآليات خمتلفة.

املعلومات  من  مهمة  قاعدة  »اأعطت  املرا�شد  ه��ذه  اأن  احللو  يوؤكد 

كما  املعقدة،  وخ�شائ�شها  وتطورها  ون�شوئها  ات 
ّ
املجر عن  والبيانات 

ترجمت االأ�شئلة العلمية املقلقة اىل ن�شاطات يف ر�شد الف�شاء، وكانت 

مادة للتعاون بني علماء الفلك، ولتن�شيق جهودهم وتبادل معلوماتهم. 

ا  خ�شو�شً الف�شاء،  اأحوال  مع  التعامل  يف  �شخمة  �شعوبات  واجهتنا  لقد 

التي ت�شدر  ال�شخمة  االنفجارات  ال�شماوي، نواجت  عندما ي�شود امل�شهد 

هذا  من  الرغم  وعلى  املرا�شد.  لعمل  اإعاقة  عن�رس  فت�شّكل  النجوم،  من 

مما  اأكرث  بل  املعلومات،  من  كبرية  كمية  على  احل�شول  ا�شتطعنا  كله، 

كّنا نتوقعه، ما �شاعدنا يف و�شع ت�شاميم عامة عن خرائط الكون، وكتابة 

وت�شحيحها  بها،  املتعلقة  املعلومات  وحتليل  النجوم،  لر�شد  برامج 

علماء  اأمام  مفتوحة  ب�شورة  َع  ُو�شِ فلكي  اأر�شيف  يف  وحفظها  وتعديلها 

الفلك كلهم«.

ومبا اأن جميع الذّرات الكيميائّية )ما عدا الهيدروجني والهليوم( نتجت 

عن عملّية تكوين النجوم، يوؤّكد احللو اأن معرفة ن�شوء النجوم وتكوينها، 

يف�رّس لنا تاريخ الب�رس وكيف ومن اأين جئنا، ما يحاكي ح�رسية االإن�شان منذ 

االأزل ملعرفة موقعه يف هذا الكون. 

احللو،  الكون، وبح�شب  اأغوار  اأجل �شرب  االأموال من  الكثري من   ي�رسف 

الف�شاء  طال�شم  ف��ّك  اإىل  الف�شاء  ل���رّواد  الف�شائّية  ال��رح��الت  تهدف 

الذي  ال�شوؤال  ولكن  االأر�س.  على  االإن�شان  يتعلمونه خلدمة  ما  وتوظيف 

األغاز الف�شاء واإنفاق الكثري من  يطرح هنا، ما الفائدة املرجّوة من فك 

الأموال وامليزانّيات لتطوير �شبل ك�شف التقاط املوجات والإ�شعاعات، 

ا وجوًعا.
ً
بينما ميوت املاليني من االأ�شخا�س على االأر�س عوًزا وفقر

اإىل  تهدف  الف�شاء  علوم  اإطار  يف  جتري  التي  االأبحاث  اأن  احللو  ي�رسح 

التعّمق يف امليادين العلمّية االأ�شا�شّية كالكيمياء وعلوم احلياة والفيزياء، 

ت�شّكل  فاإنها  اآنّية،  تطبيقات  اأو  حلواًل  تطرح  ال  االأبحاث  تلك  كانت  واإن 

فائدة علمّية واإن�شانّية على املدى البعيد. 

وعلى �شبيل املثال، يذكر احللو باأنه العام 1609، وبدافع من احل�رسّية 

العلمّية، ا�شتخدم عامل الفلك غاليليو غاليلي )1564- 1642( املنظار 
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حا�رش يف �لكلية �حلربية 

مته
ّ
وقيادة �جلي�ش كر

م رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �شليمان العامل 
ّ
كر

الربوف�شور جورج احللو يف ق�رس بعبدا، منّوًها بجهوده 

وعطاءاته، الفًتا اإىل انه ميّثل منوذًجا ي�شاف اإىل النماذج 

اللبنانية، التي اأبدعت يف املجاالت العلمية يف دنيا االغرتاب 

والتي ت�شع علمها وخربتها يف خدمة املعرفة واالإن�شانية.

رئا�شة  درع  �شليمان  الرئي�س  ق��ّل��ده  ل��ع��ط��اءات��ه  ا 
ً
وت��ق��دي��ر

اجلمهورية، متمّنًيا له املزيد من التاألق والنجاح.
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مل��راق��ب��ة ال��ك��واك��ب 

ال�شم�شي،  وال��ن��ظ��ام 

فهمنا  يف   
ّ

غ����ري مم���ا 

و�شاعد  االأخ��ري،  لهذا 

اليوم يف و�شع الكثري 

�شبيل  وعلى  ال�شناعّية.  واالأقمار  االت�شاالت  و�شائل  يف  التطبيقات  من 

�شبل  الف�شاء مبع��رفة  االأبحاث يف  ت�شمح  اأن  املم�كن  من  اأي�ًشا،  املث�ال 

احلماية اإذا ا�شطدمت الكويكبات باالأر�س يف امل�شتقبل.

وعلى املدى البعيد، ي�شري احللو اإىل اأن حماولة »نا�شا« البحث عن اآثار 

حي�اة ميكروبّية على كوكب املريخ، ومع�رفة فاإذا كانت ح�ياة ما قد قامت 

على ذلك الكوكب يف املا�شي، وم�شاعي اإيج�اد التف�شريات العلمّية لعدم 

وجود غ�الف جّوي للمريخ، والختفاء املياه اجلارية على هذا الكوك�ب، اأمور 

ت�شهم يف فهم كوكب االأر�س ب�شكل اأع��مق واأو�شح. 

تطّور �لكون

الدرا�شات  من  جمموعة  اإع���داد  على  احللو  ج��ورج  العامل  اليوم  يركز 

بع�شها  مع  وتداخلها  ات 
ّ
امل��ج��ر تطّور  كيفية  ح��ول  تتمحور  واالأب��ح��اث، 

ما  بداية  منذ  �شنة  بليون   13 على  يزيد  ما  منذ  الكون  وتطّور  البع�س، 

ُي�شمى ب�»االنفجار الكبري« اأو »بيغ - بانغ« )Big - Bang(، واالنفجارات 

ومداراتها  االنفجارات  تلك  اأمكنة  وحتديد  للنجوم،  االأ�شباب  املجهولة 

ق حتّول الغاز والغبار الكونيني اإىل جنوم، وكيفية 
ُ
ومداها، اإ�شافة اىل ُطر

ات، و�شوالً اإىل حالها اليوم.
ّ
تطّور اجليل االأول من النجوم واملجر

حظيت  قد  املتقدمة،  الفلكية  احللو  اأبحاث  اأن  هنا،  بالذكر  واجلدير 

بحيث  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  ا  خ�شو�شً كبري،  علمي  بتقدير 

ت�شري وثائق »اأر�شيف الفلك العاملي« اإىل اأنه اأول من قّدم و�شًفا الألوان 

ات باال�شتناد اإىل االأ�شعة ما دون احلمراء، وف�رّس مغزاها بالن�شبة اىل 
ّ
املجر

عملية تكّون النجوم. كما قّدم تف�شريات وافية عن عالقات فيزيائية بني 

االأ�شعة ما دون احلمراء وموجات الراديو، وكالهما معتمد ب�شورة عامة يف 

ا تلك ال�شديدة البُعد من نظامنا ال�شم�شي. ات، خ�شو�شً
ّ
درا�شة املجر

وهو  العاملية.  املرا�شد  من  عدد  يف  رفيعة  منا�شب  احللو  �شغل  وقد 

ي�شغل حالًيا من�شب املدير التنفيذي ل�»مركز املعاجلة باالأ�شعة ما دون 

البيانات« يف »معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا«، وي�رسف  احلمراء وحتليل 

تل�شكوب  ل�»مركز  مديراً  كونه  اإىل  اإ�شافة  ات«، 
ّ
امل��ج��ر »اأر�شيف  على 

 Infrared( »ا تنفيذًيا ل� »مركز اإيباك
ً
هر�شل« يف وكالة »نا�شا«، ومدير

Processing and Analysis Center- IPAC(. ويتوىل حلو اأي�ًشا 
باملرا�شد  ربطه  ومهمة  »�شبيرتز«  تل�شكوب  على  االإ���رساف  م�شوؤولية 

العاملية وتزويدها البيانات واملعلومات، يف موازاة عمله كباحث رئي�س 

ات.
ّ
يف عدد من امل�شاريع االأخرى املخ�ش�شة لدرا�شة املجر

بعلم  اللبناين  املجتمع  اهتمام  عدم  عن  ال�شائدة  للمعت�قدات  وخالًفا 

الفلك والف�شاء، ي�شّدد احللو على اأن اجلامعات اللبن�انّية ت���شّم الكثري من 

االأ�شاتذة املرموقني يف علوم الف�شاء، واأن الكث�ري من الطالب اللبنانيني 

يتابعون درا�شاتهم يف ه�ذا االخت�شا�س، ومنهم من يتابع درا�شاته العليا 

يف اخلارج، ما يوؤكد اهتمام االأ�شخا�س يف لبنان بعلوم الفلك واأ�رساره. 

برتجمة  زوجته  مع  قام  وقد  جريان«  والقمر  »باأننا  يفتخر  احللو  جورج 

مع  واأر�شالها  االإنكليزية  اإىل  جريان«  والقمر  »نحنا  فريوز  اأغنية  كلمات 

الن�شخة العربية اإىل الكون عرب مر�شد »�شبيتزر«، وذلك تعبرًيا عن حمبته 

وع�شقه لهذا البلد الذي يجاور القمر بالفعل. ويوؤكد انه خالل فرتة تراوح 

معلنة  االأخبار  ن�رسات  علينا  �شتخرج  اليوم،  من  �شنة  واأربعني  ع�رسة  بني 

اكت�شاف كوكب �شبيه باالأر�س !! ولكنه يعتقد، اأن املو�شوع االأكرث اإثارة 

يف امل�شتقبل �شيكون اكت�شاف اأمر مل نكن قادرين على توّقع وجوده.
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ن�رس ال��ربوف�����ش��ور ج���ورج احل��ل��و م��ا ي��زي��د على  اأ�سماء المعة

200 مقال وبحث يف جمالت علمية متخ�ش�شة. 

ا دولًيا يف اأمريكا واأوروبا واليابان، يف مهمات ت�شمنت اإلقاء 
ً
و�شارك يف اأكرث من 40 موؤمتر

كلمات وحما�رسات. وهو ع�شو يف عدد من اللجان العلمية يف الفلك، مثل »اجلمعية الفلكية 

الفلك  و»احتاد   )AMERICAN ASTRONOMICAL SOCIETY( االأمريكية« 

 .)INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION( »الدويل

در��صات و�أبحاث

جو�ئز و�أو�صمة

نال العامل الربوف�شور جورج احللو العديد 

الإجن��ازات��ه  ا 
ً
تقدير واالأو���ش��م��ة  اجل��وائ��ز  من 

العلمية ومنها:

للتفّوق  ح��ّت��ي  فيليب  ج���ائ���زة   -

االأكادميي )1975(.

- زمالة اأر�شيرتي الدولية )1980(.

 DUDIEY»ديوداي« ج��ائ��زة   -

.)1982(

NASA للخدمات  - و�شام »نا�شا« 

اال�شتثنائية )1992و2001(.

NASA للخدمات  - و�شام »نا�شا« 

العامة )2004(.

اللبنانية  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ا���ش��ة  درع   -

.)2011(

- درع الكلية احلربية يف لبنان )2011(.





فــــيـــــروز... الكالم.  من  بكثري  اأكرث  القلم  عادة يطاوعني 

هي حالة كثريين. رمبا يعود ال�صبب اإىل ال�صفاء 

نكتب.  عندما  ال�صمت  ف�صحة  تتيحه  ال���ذي 

الفعل  ال�ضو�ضاء، يف  ننخرط يف  نتكلم  فعندما 

وردود الفعل.

اليوم وكما يف كل مرة اأحاول فيها الكتابة 

ت�صطهدين  القلم،  يعذبني  ف���ريوز،  ع��ن 

الورقة ويحرقني كل حرف.

اأح�����ص��د ال��ذي��ن ي�����ص��م��دون يف احل���االت 

ويخرجون  ال�ضحر  يعي�ضون  الإ�ضتثنائية، 

منه، ويكونون قادرين على النظر اإليه من 

بعيد.

اخلروج  عن  بالعجز  اأ�ضعر  فريوز  ح�ضور  اأمام 

من بوؤرة ال�ضحر. بني ح�ضور حفل لها والكتابة 

كافية  امل�صافة  تكون  اأن  ينبغي  احلفل  ع��ن 

لكن  ال�ضحر.  فعله  عما  ح��دث.  عما  للإنف�ضال 

للوجود.  قابلة  غري  امل�ضافة  هذه  اأن  احلقيقة 

فما العمل؟ فريوز اأكرب بكثري من مطربة، ما هي 

اإذاً؟ ظاهرة نادرة كما يقول البع�ض؟ بالتاأكيد 

هي كذلك، لكنها اأي�ًضا، وبالتاأكيد اإياه، ظاهرة 

تعا�ض، غري اأن اإدراكها �ضعب، فكيف تقال اأو 

تكتب؟

�ضاحل   - بلتيا  م�رسح  يف  اخلم�ض  حفلتها  يف 

علما ال�ضهر املا�ضي 

ف��ا���ص��ت ف���ريوز 

ا، وكما يف 
ً
�ضحر

ك��ل م��رة تطل 

على اجلمهور، 

�����ص����ن����ع����ت 

امل����ه����رج����ان، 

واق��ت��ط��ع��ت من 

ا  خا�ضً م��دى  الزمن 

اأ�ضواره  بها، مدى 

واأ���رسار  �ضوتها، 

ح�������ص���وره���ا يف 

الإ���رساق الع�ضي على كل حتليل  الوجدان بهذا 

واإدراك.

الإع��لن عن احلفلت  بداأ املهرجان من حلظة 

)9، 10، 16، 17 وحفلة اإ�صافية يف 23 كانون 

بداية  الفاي�ضبوك.  على  موقعها  عرب  الأول( 

لها  حفل  اأي  �ضتغّني.  ف��ريوز  املفاجاأة:  كانت 

ي�ضكل حدًثا. املفاجاأة الثانية كانت امل�رسح الذي 

مل ي�ضمع به اأحد من قبل، وهي اعتادت اأن تغني 

ت عدة 
ّ
واأعرقها. مر العاملية  اأرقى امل�ضارح  يف 

اأن ال�ضالة احلديثة الإن�ضاء  اأن يتبني  ايام قبل 

�ضالت  اأرقى  ت�ضاهي  فريوز،  د�ضنتها  والتي 

وجتهيًزا.  وت�ضميًما  هند�ضة  العاملية  امل�ضارح 

�ضاحل  هي  اأين  الكثريون  يعلم  اأن  وقبل  لكن 

املحظوظون  نفذت.  البطاقات قد  علما، كانت 

ا�ضتطاعوا احل�ضول على بطاقاتهم بعد وقوف 

الكثريين مل  التذاكر، لكن  �ضباك  اأمام  �ضاعات 

الإذاعات  اأثري  حّمل  وبع�ضهم  لهم ذلك،  يتي�رّس 

�ضكواه...

بالفعل  باأننا  الإح�ضا�ض  يرت�ّضخ  امل�رسح  اأم��ام 

من  بفريوز.  يحتفلون  اأت��وا  الآلف  مهرجان.  يف 

الطبقات  كل  ومن  االأعمار،  كل  من  مكان،  كل 

مئات  ب�ضع  قدرها  م�ضافة  اإجتياز  والإنتماءات. 

من الأمتار تطلب �ضاعة من الوقت قبل الو�ضول 
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اإعداد:

�إلهام ن�رص تابت

حللم و�حلب
كل عام و�أنت قنــــــــــديل �



فــــيـــــروز...
اإىل ال�»الباركينغ«، لكن حالة التذمر التي ت�ضود 

تقريًبا.  قائمة  تكن  مل  اليومية  ال�ضري  زحمة  يف 

اأبواب ال�ضالة  اأمام  الطق�ض ماطر، املحت�ضدون 

نالوا ن�ضيبهم من البلل، واأي�ًضا من دون تذمر. 

مم��ن��وع اإدخ����ال ال��ه��وات��ف وال��ك��ام��ريات واآلت 

الت�ضجيل اإىل ال�ضالة، اأي�ًضا ل تذمر...

ال��ل��ق��اء بها ت�ضاوى  ب��اب  اأم���ام  ف���ريوز  اإن��ه��ا 

بالأبي�ض  وان�ضباًطا.  وانتظاًرا  �ضوًقا  اجلميع 

اأطّلت و�ضبقها �ضوتها يف »م�ضيتكن باخلري...« 

مدى  على  الإ�ضتعال  وظل  ال�ضالة  فا�ضتعلت 

الأم�ضية. اأغنية بعد اأغنية اأخذت فريوز جمهورها 

اإىل حيث تريد، فتحت خزانة الذكريات، اأيقظت 

ر�رس�ضت  اجلميل،  احللم  غللة  ب�ضطت  احلنني، 

الفرح واملرجان.

���ض��األ��ت »ل��وي��ن راي���ح���ني... ه���الأر����ض ملني 

منرتكها؟«، حاورت املو�ضيقى وال�ضعر. حاورت 

اجلمهور وو�ضعته على خط التوا�ضل مع الزمن 

اجلميل، مع اأحلم يجب األ تنك�رس، واأ�رست على اأن 

الأمل يبقى موجوًدا. بدت رقيقة �ضفافة كحلم 

حيًنا وكحد ال�ضيف اأحياًنا اأخرى. كنوز خمزونها 

املكتمل  بال�ضوت  م�ضكوًبا  األقاً  كانت  الفني 

اأبعد  بجمالت  امل�ضبع  بن�ضجه،  املختمر  النقاء، 

من اأن يحاط بها.

يف  الأ�ضا�ضية  امل��ادة  كانت  القدمية  اأغانيها 

الربنامج ومن اأعمالها الرائعة مع زياد الرحباين 

غّنت ثلث اأغنيات، بينما اأدى الكورال عدة اأغان 

اأخرى.

مل يخفت تفاعل اجلمهور مع فريوز حلظة 

اأم�ضكت  حني  لكنها  احلفل،  ط��وال  واح��دة 

ب��الأخ��رى مل تبِق  ال��دف بيد وراح��ت تنقره 

اأحًدا على كر�ضيه. بلحظة واحدة هب اجلميع 

وقوًفا مواكبني غناءها بالت�ضفيق.

وحني بدا اأن ال�ضهرة انتهت، وحان وقت 

ال���وداع حت��ول��ت اأق���دام احل��ا���رسي��ن اإىل ما 

ي�ضبه املطارق ت�رسب اأر�ض امل�رسح مطالبة 

وعدت  ثم  جم��دًدا  وغّنت  ع��ادت  بعودتها. 

ظل  �ضوتها  لكن  وغ���ادرت،  جديد  بلقاء 

مم�ضًكا بالنا�ض والوقت واملكان...

ر امل�ضهد يف احلفلت التالية غري اأن 
ّ
تكر

حفل اخلتام كان ع�ضية امليلد، وقد اأرادته 

من  مزيًدا  فحملته  جلمهورها  حتية  فريوز 

»ليلة  وغّنت  والر�ضائل،  والتمنيات  الفرح 

عيد« و»روح زورهن ببينت« و»تلج«...

احللم  قنديل  وجداننا  يف  واأن��ت  عام  كل 

واحلب و»زاد اخلري« يا فريوز.
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ت
طا

لق

• قاد الفرقة املو�ضيقية هاروت فازليان وعزف على البيانو مي�ضال فا�ضل.
ز باأحجار براقة من ت�ضميم ايلي �ضعب 

ّ
• اأطّلت فريوز بف�ضتان اأبي�ض مطر

وبدت كاأنها القنديل الوحيد امل�ضاء و�ضط العتمة.

اأن  ميكن  م�ضاحة  مرت   300 منها  مرت،   800 امل�رسح  خ�ضبة  م�ضاحة   •
لكن  و�ضواه.  الديكور  تغيري  اأعمال  ينا�ضب  مبا  و�ضعوًدا  ن��زولً  تتحرك 

ال�ضيدة فريوز طلبت اأن يكون امل�رسح ثابًتا يف حفلتها.

اإ�ضافة  اقت�ضى  ما  بالكامل،  امتلأت  اآلف مقعد  اربعة  لنحو  امل�رسح  • يّت�ضع 
حفلة خام�ضة اإىل تلك التي كانت مقررة اأ�ضلً.

تغادر  اأن  قبل  اجلمهور  حتّيي  فريوز  كانت  وبينما  الأول،  احلفل  نهاية  عند   •
فوجئ احل�ضور ب�ضخ�ض ي�ضعد اإىل امل�رسح، ويتجه مبا�رسة اإىل ال�ضيدة في�رسق قبلة من 

يدها ثم يعود اأدراجه وهو يقول: »ب�ضتّل اإيدا... ب�ضتّل اإيدا...«.



م املعر�ض امل�سيحي العا�رش 
ّ
كر

الذي   2011 والثقافة  لالإعالم 

نّظمه الإحتاد الكاثوليكي العاملي لل�سحافة - لبنان )اأو�سيب لبنان( يف 

دير مار اليا�ض – اأنطليا�ض، موؤ�س�سة اجلي�ض اللبناين وموؤ�س�سات اإعالمية 

ا للجهود التي ُتبذل مل�ساعدة ال�سباب على ال�سعد كافة.
ً
تقدير

نا�رش  اأب��و  ربيكا  الإعالمية  قّدمتها  �سعرية  اأم�سية  خ��الل  الإحتفال  مّت 

عقيقي،  زياد  ال�سعراء:  ق�سائد  وجاءت  والوطن،  ال�سباب  حول  متحورت 

زة بعباءة الكرامة 
ّ
ه�سام ال�سدياق، نادين الأ�سعد، ومارون اأبو �سقرا مطر

على  للحفاظ  مواطن  كل  يتكبدها  التي  والت�سحيات  الوطني  واملجد 

الوطن. 

الركن  العميد  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ض  قائد  ممثل  الإحتفال  ح�رش 

تخلله  وقد  والأدب��اء،  وال�سعراء  املفكرين  من  وح�سد  جرمانو�ض  يو�سف 

عر�ض وثائقي عن دور اجلي�ض ومهماته )من اإعداد مديرية التوجيه(، ثم 

األقى العميد الركن جرمانو�ض كلمة قيادة اجلي�ض اللبناين التي �سكر فيها 

الإحتاد على تكرمي املوؤ�س�سة الع�سكرية قائالً عن �سباب الوطن : »اإن هوؤلء 

هم اأطفال الأم�ض ببهجتهم وبراءتهم، وهم �سباب اليوم بحيويتهم وو�سع 

تطّلعاتهم، وهم بالتايل رجال الغد بعلمهم وقدرتهم على حتّمل امل�سوؤولية 

اإىل »جتديد  الآب��اء«. ودعا  الذي خّلفه  الوطني  ال�رشح  وبناء املداميك يف 
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اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

تريز من�صور

ت�سوير: �لرقيب �صامر حميدو

ا لدورها الوطني مع ال�سباب
ً
تقدير

معر�ض �لإعالم �مل�صيحي �لعا�رش 

م موؤ�ص�صة �جلي�ض
ّ
يكر

م عامل �لف�صاء جورج �حللو يف �لأوني�صكو
ّ
ديو�ن �أهل �لقلم كر

م »ديوان 
ّ
برعاية فخامة رئي�ض اجلمهورية العماد مي�سال �سليمان، كر

يف  وذلك  احللو،  جورج  الربوف�سور  اللبناين  الف�ساء  عامل  القلم«  اأهل 

مهرجان اأقيم يف ق�رش الأوني�سكو -  بريوت.

اأهل  »دي��وان  ون�سيد  اللبناين،  الوطني  بالن�سيد  املهرجان  ا�ستهّل 

القلم«، ومن ثم توالت الكلمات، بداية مع عريف الإحتفال عماد �رشارة 

الذي ترك لرئي�سة ديوان اأهل القلم الدكتورة �سلوى الأمني ال�ستفا�سة 

وما  احللو،  ج��ورج  الربوف�سور  اللبناين  املبدع  ق��درات  عن  احلديث  يف 

ل اإليه من اإجنازات مذهلة يف علم الفلك. تو�سّ

بعده عر�ض �رشيط وثائقي عن احللو يروي تخرجه من اجلامعة الأمريكية 

ومن  الدكتوراه.  اأنهى  حيث  املتحدة  الوليات  اإىل  و�سفره  بريوت  يف 

العمل املوؤقت هناك اإىل العمل الدائم حيث »جمالت العمل جّذابة«، اإىل 

اأن غدا مدير مركز متّوله »النا�سا«.

رئي�ض  )نائب  الربوف�سور خليل كرم  واألقى ممثل رئي�ض اجلمهورية 

جامعة القدي�ض يو�سف(، كلمة قال فيها »اإنه اأحد القدام�سة الذين زرعوا 

عند كل �سط لبناًنا، ونرثوا قمح العطاء فوق بيادر الإبداع، واين انحني 

الذي  للبنان  تتنكر  مل  التي  الفّذة،  العبقرية  اأمام  احرتاًما  لبناين  ككل 

اأنبتها واأطلقها اإىل العامل لت�سهد على عظمته على الرغم من ماآ�سيه«.

وكانت كلمة لوزير الثقافة غابي لّيون ممثالً بالدكتور اأدوني�ض عكرة، 

الذين  من  اأنه  للعامل  ليقول  القلم  اأهل  دي��وان  جانب  اىل  وقف،  الذي 

ي�سنعون حجم هذا الوطن، ويف ح�ساب م�ساحته تدخل اأ�سماوؤهم.

ويف كلمته اأ�سار مدير عام املجل�ض الأعلى للخ�سخ�سة زياد حايك اإىل 

اأن »اللبناين جنح وتفّوق وو�سل �سيته اإىل اأرجاء املعمورة، ومن الأمثلة 

على ذلك بيتاغور�ض يف الريا�سيات يف التاريخ القدمي، اأما يف التاريخ 

احلديث فكان جربان خليل جربان يف جمال الفل�سفة، ويف يومنا احلا�رش 



من �سوتها الذي ياأ�رشك يف عامل 

اليوم  ه��ي  ه��ا  الطربية،  الأغ��ن��ي��ة 

لترتجم  الكتابة  ع��امل  اىل  تنتقل 

يف  �سوتها  وذب��ذب��ات  اأحا�سي�سها 

ك��ل��م��ات ت��ط��رق ال��ق��ل��ب م��ن خ��الل 

مازجة  ال�سعرية،  اإ�سداراتها  اأول 

فكرها،  باإبداعات  �سوتها  عظمة 

فكان »الهدهد والأزرق... ع�سق يف 

الفاي�سبوك« جلاهدة وهبه.

دار  عن  ال�سادر  الكتاب،  متيز 

ال�ّساقي، بروؤية جاهدة اجلديدة يف 

عامل ال�سعر والتي ترجمتها بنظرة 

اأولً  حمل  ك��ت��اب  �سمن  �سبابية 

الفاي�سبوك«،  يف  »ع�سق  ع��ن��وان 

ومتيز ثانًيا بطريقة فتحه امل�سابهة 

لطريقة فتح الكومبيوتر املحمول 

واأخ��رًيا  وا�ستعماله،   )Laptop(

�سكل  على  املطبوعة  بال�سفحات 

وال�   Facebook Messages ال� 

.Facebook Profile
للكتاب عنوان  اختارت  اأما ملاذا 

»الهدهد والأزرق«؟ 

وه��و  م�سمونه  ع��ن   
ّ

ي��ع��رب لأّن����ه 

تعي�سان  �سخ�سيتني  عن  يتحّدث 

الإف����رتا�����س����ي  ال����ع����امل  ه�����ذا  يف 

الع�سق وخواطر  ر�سائل  ويتبادلن 

الأفق  رمز  الأزرق  واحل��ب.  الغرام 

املتموج  البحر  وك��اأن��ه  وامل����دى... 

الطري  وه��و  الهدهد  اأم��ا  املتغري، 

اجلميل املعروف بحكمته، املوجود 

ويف  وال�سماوية  النبوية  الكتب  يف 

التاريخ ويف ذاكرتنا، وهو ت�سغري 

ال�سخ�سية  لهذه  التحبب  اإ�سم  اأو 

�سوف  التي  الكتاب  يف  الأ�سا�سية 

قوافيها  ع��ل��ى  الأزرق  ت��ه��ده��د 

ونغماتها كل ليلة.

ال��ف��ن��ان��ة ج��اه��دة وه��ب��ه وّق��ع��ت 

غفري  جمع  و�سط  اجلديد،  كتابها 

من الأ�سدقاء واأهل الفكر والثقافة 

وال�سيا�سة وو�سائل الإعالم، الذين 

اأّموا معر�ض بريوت الدويل للكتاب 

- البيال، وقد �سّجل ن�سبة مبيعات 

عالية يف لئحة كتب الأدب واّللغة 

ال�سادرة حديًثا.

ويجدر بالإ�سارة اأن موؤلفة الكتاب 

�سعراء  لكبار  وحّلنت  اأن�سدت  قد 

اإبن  احّل��الآج،  اأمثال  والعامل  العرب 

جالل  احلمداين،  فرا�ض  اأبو  عربي، 

وم��ي، اخل��ّي��ام، طاغور، 
ّ
ال��ر ال��دي��ن 

غوته، غونرت غرا�ض، اأحمد �سوقي، 

ج�����ربان خ��ل��ي��ل ج������ربان، حم��م��ود 

دروي�������ض، ب���در ���س��اك��ر ال�����ّس��ي��اب، 

اأدوني�ض، اأن�سي احلاج، طالل حيدر، 

رابعة العدوّية، مليعة عّبا�ض عمارة، 

روائية  ا  ون�سو�سً اجلبوري...  اأمل 

و�سعرية لأحالم م�ستغامني.

بامل�ستقبل  ال��ث��ق��ة 

تلو  �سمعة  واإ����س���اءة 

يكون  حيث  ال�سمعة 

ال��ظ��الم، وال��ع��م��ل بال 

والعمل  الإمي��ان  رحم  فمن  ال�ساعدة.  واأجياله  الوطن  خري  �سبيل  يف  ملل 

اجلاد وامل�سوؤول يولد الأمل وبالأمل وحده يحيا الإن�سان«. ثم �سّلمه رئي�ض 

ا لعمل اجلي�ض الرائد مع �سباب لبنان. 
ً
الحتاد الأب طوين خ�رشه درًعا تقدير

كما قّدم الأب خ�رشه دروًعا تكرميية اإىل كل من الإعالميني �سارل �سابا 

ونور قع�سماين عن برنامج برملان ال�سباب، »راديو فان« ت�سلمته الإعالمية 

تقديراً  عون  مارون  الأب  ت�سّلمه  اليوم«  �سباب  »كيف  وجملة  حداد،  هال 

لعمل املجلة مع ال�سباب.

ختام الأم�سية ال�سعرية والتكرمي كان مع الفنان جورج ال�سايف يف اأغنية 

»لبنان يا بيي ويا نور عيني ...«.

ال�سباب  وق�سايا  »الإع��الم  عنوان  حمل  ال��ذي  املعر�ض  اأن  اإىل  اإ�سارة 

ح�سور  يف  الراعي،  بطر�ض  ب�سارة  مار  البطريرك  برعاية  اإفتتح  امللّحة« 

ح�سد من الفاعليات ال�سيا�سية والفكرية والإجتماعية والإعالمية. وت�سمن 

اأم�سيات  و�سعرية،  اإعالمية  ندوات  خمتلفة،  مدر�سية  ن�ساطات  املعر�ض 

مو�سيقية، معار�ض بيئية وتكرمي موؤ�س�سات...
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�سليم يف جمال  كارلو�ض  كان 

الأعمال وجورج احللو يف جمال 

الفلك«.

يف  به  املحتفى  كلمة  وقبل 

تقدمي  جرى  املهرجان  نهاية 

ال������دروع وال���ت���ق���اط ال�����ص��ور 

التذكارية.

وق������د اأع��������رب امل��ح��ت��ف��ى 

ب����ه ع����ن اف����ت����خ����اره ب��ت��ت��ب��ع 

علم  خ��ّط  ال��ع��رب  الفلكيني 

وال��ف�����س��اء، حتى  ال��ك��واك��ب 

��ل��ت »م��در���س��ة م��رغ��ه«  ت��و���سّ

نظريات  على  العرتا�ض  اإىل 

ب���ط���ل���ي���م���و����ض وا����س���ت���ب���اق 

ك��وب��رن��ي��ك��و���ض وك���ل���ري، يف 

���رشح��ه��م لن��ت��ظ��ام ال��ك��واك��ب 

جملتها  وم��ن  ال�سم�ض  ح��ول 

الأر�����ض، م��وؤك��ًدا ان��ه ع��ن يد 

ال���ع���رب، و���س��ل��ت امل��ع��رف��ة 

اأ�سبحت  بحيث  اأوروب���ا،  اإىل 

العلم  ل��زم��ن  الأ���س��ا���ض  ح��ج��ر 

ات�سلت  وه��ك��ذا  امل��ع��ا���رش، 

احلديثة.  بالكو�سمولوجيا 

»�لأزرق و�لهدهد« 

ع�صق يف �لفاي�صبوك 

جلاهدة وهبه



م��ن��ح الأدي�������ب ج��ان 

ال�سنوية  �سامله جائزته 

للمربي  ال���ع���ام  ل��ه��ذا 

حداد،  ع�سام  الدكتور 

�سيا�سية  ال�سحافة، يف ح�سور �سخ�سيات  نقابة  دار  اأقيم يف  احتفال  يف 

واأدبية ودينية واإعالمية واأ�سدقاء املحتفى به.

بعلبكي،  حممد  ال�سحافة  نقيب  من  لكل  كلمات  اإلقاء  الإحتفال  تخلل 

كالّب  اإلهام  الدكتورة  دكا�ض،  بيار  الدكتور  حمدان،  منيف  القا�سي 

الب�صاط، و�صاحب اجلائزة الأديب جان �صامله، نّوهت كلها باملحتفى به 

وباأعماله التي متّيزت باجلودة والإبداع. 

م اجلميع 
ّ
و�سكر املكر

يوم  ي��ج��يء  اأن  ومت��ّن��ى 

ا 
ً
ق�رش الدولة  فيه  تبني 

»فيتناه�ض  للثقافة، 

انك�ساره  م��ن  الأدي����ب 

اإذ  وان���دث���اره وع��ث��اره، 

ويعطى،  لالبداع  يتفرغ 

وبطاقات  الأو�سمة  مع 

ا�سم  ل��ه  �سيء  ال�سكر، 

اآخ�����ر ي�����س��ل��ي وي��ح��ل��ي 

الأن��ف��ا���ض...«.  ويطيب 

تقديرية  درًع��ا  وت�سّلم 

»عربون  عليها:  كتب 

ع�سام  للدكتور  تقدير 

حداد لإجنازاته الفكرية 

الرائدة«.
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غ�صـان توينـي ين�صم �إىل 

»حديقـة �ملبدعني«

للعلوم  الأمريكية  »اجلامعة  يف  املبدعني«  »حديقة  غ�ّست 

والتكنولوجيا«  AUSTبال�سخ�سيات ال�سيا�سية والر�سمية من 

احتفال  يف  اجلامعة  لي�ساركوا  ج��اوؤوا  واإعالميني  ووزراء  نواب 

رفع ال�ستار عن متثال عميد ال�سحافة غ�سان تويني، لين�سم اإىل متاثيل جربان خليل جربان، ومايكل 

دبغي، و�سعيد عقل. لكن غ�سان تويني مل ي�ستطع اأن ين�سم �سخ�سًيا اإىل حمبيه الذين ح�رشوا مل�ساهدته 

ا ب�سوره التي مالأت احلديقة، وب�سوته الذي كان ي�سدح يف 
ً
ب�سبب الوهن الذي اأ�ساب �سحته، فكان حا�رش

ا مبواقفه يف الأمم املتحدة.
ً
الف�ساء، مذكر

تخلل الإحتفال اإلقاء كلمات وعر�ض وثائقي من اإعداد طالب ق�سم املرئي وامل�سموع يف اجلامعة بعنوان 

»غ�سان تويني �ساهد على الذاكرة«. ويف اخلتام، جتّمعت عائلة تويني ال�سغرية واحل�سور حول متثاله 

الذي حفر باأزاميل الأخوة غ�سان ومن�سور وعارف ع�ساف، ليجاور من �سبقه اىل »حديقة املبدعني«.

جان �صامله منح جائزته 

�ل�صنوية للمربي ع�صام حد�د

مركز �لرت�ث �للبناين يتذكر عمر فاخوري 

يف الذكرى اخلام�سة وال�ستني ِلغياب الأديب اللبناين عمر فاخوري 

َه��وادة«،  »ل  العرب«،  َينَه�ُض  »كيف  �ساحب   ،)2011-1946(

ال�سوق«،  يف  دي���ٌب 
َ
»اأ الأرب��ع��ة«،  »الُف�سوُل  امل��ر���س��ود«،  »ال��ب��اُب 

اجلامعة  يف  اللبناين  ال��رتاث  مركز  دع��ا   ... اللبنانية«،  »احلقيقةُ 

ُعَمر  ر  »َنَتَذَكّ بعنوان  اأدبية  ن��دوة  ح�سور  اإىل  الأمريكية  اللبنانية 

فاخوري«.

رائٌد  فاخوري  »ُعَمر  ا�سكاف:  �سعد 
َ
اأ الدكتور  الندوة،  يف  �سارك 

فاخوري  »ُعَمر  فانو�ض:  وجيه  الدكتور  الق�س�سّية«،  املقالة  يف 

اأدبًيا«، واملحامي عبد اللطيف فاخوري:  »ِذكرياٌت عائلّية«.  ناقًدا 

اإفتتح الندوة مدير املركز ال�ساعر هرني زغيب يف ح�سور عدد من 

ال�سيا�سية والأدبية والفكرية. الفاعليات 

ر بطاقة الدعوة بيتان لل�ساعر اليا�ض اأبو �سبكة يف رثاء  وقد ت�سَدّ

����س���دي���ق���ه ع��م��ر 

فاخوري: 

 الّثاوي 
ُ
خي ُعَمر

َ
اأ

على احُلّب 

والر�سى

وَرَق احلْلُم 
َ
لَقد اأ

الذي كْنَت َتْزَرُع

كتاُبَك مفُتوٌح 

َوَوْجُهك ماِثل

وَقرْبَُك

الَنّدى  من�سوُر 

ُع. ُمَت�َسِوّ







بقلم: حممد �سلمان

ت��اأت��ي اإل��ي��ك احل���روف   •
اأناملك  وم�ستغيثة  طائعة 

لتكتبي بها ق�سيدة وق�سية، 

ففي اأناملك رحلة احلرف اإىل 

اإىل  ال�سطر  ورحلة  ال�سطر، 

�سفحات مل�ؤها اأوزان ق�سيدة 

وال  ق�سية  وعدالة  اأحلى،  وال 

اأع��دل. ففي ذل��ك، احل��روف 

ال ت�ساب بالذب�ل، وال�سط�ر 

ب��االإن��ك�����س��ار، وال  ال ت�����س��اب 

امل��زاد،  يف  تباع  الق�سايا 

للق�سائد  ت�سبحني  وه��ك��ذا 

ناظمة، وللق�سايا حار�سة.

يف  اأن  ���س��ح��ي��ًح��ا  األ��ي�����س 

ويف  االأق��ام،  م�طن  االأنامل 

ويف  االأفكار،  م�طن  االأقام 

االأفكار منطق االإبداع؟

ي�أتي  وكيف  متى  �سئلت:   •
على  �سيًف�  قلمك 

الكت�بة؟

ال��دع��وة  ت���أت��ي��ه  عندم�  ق��ل��ت: 

الأق��ام،  اإىل  الأف��ك���ر  حنني  من 

مع�نقة  اإىل  الأق�����ام  وح��ن��ني 

الأوراق.

الطرق  اأق�رص  هي  م�  و�سئلت: 

اإىل النج�ح؟

اإىل  امل��ع���ن���ة  بتحويل  ق��ل��ت: 

من�عة معنوية يف اإ�سق�ط الي�أ�س 

والإح����ب�����ط، وت��ع��زي��ز ال��ن��ج���ح 

للغرور  اإ���س��ق���ًط���  ب���ل��ت��وا���س��ع، 

وع�سق الذات.

االإغ��راق يف الكام: غرق   •
يف الرثثرة.

الباغة هي الت��سع باإيجاز، 

واالإيجاز بت��ّسع.

يف  ال���ف���و����س���وي  الإحل��������ح   •
ا�ستعج�ل الأمور، هو الإ�ستعج�ل 

لإف�س�له�. املتهور 

والرتا�سق ب�لعيوب والأحق�د، 

هو م�رصوع فتنة وخ�س�م.

املواقف،  الدائم يف  والت�س�د 

هو م�رشوع للخالف�ت الدائمة.

هو  ال��وف���ق،  على  وال��ت��واف��ق 

وامل�س�حلة  للم�س�فحة  م�رشوع 

بعد الإفرتاق.

ا ال مقاًدا.
ً
• كن قادر

وكن مقداًما ال مرتدًدا.

وكن ق�ًيا ال م�ستق�ًيا.

وكن حاذًقا ال بليًدا.

�ساغر  ال  راأي  �سانع  وك��ن 

فكر.

ا.
ً
وكن م�ستمًعا تكن حماور

ال���ذك���ري����ت  ح��ق���ئ��ب  يف   •
للموا�سم  »ال��ق��روي��ة«،اأع��را���س 

والبي�در، وحك�ي�ت الدروب اإىل 

وحك�ي�ت  واحلقول،  الطواحني 

العتيقة،  املع��رص  اإىل  ال��دروب 

الن�ي  اإيق�ع  على  الرع�ة  وغن�ء 

واجلب�ل  والأودي���ة  ال�سهول  يف 

الع�ئالت  و»جم�ل�س«  ال�سمراء 

ل��ل��ت��ع���ون يف زم���ن ال�����س��ع���ب، 

قرية،  يف  الأجي�ل  ذكري�ت  اإنه� 

واأح�ديث الوطن يف قرية.

�سيعتي،  الأن�سى  كنت  ما   •
ه��ي ك����ين ال�����س��غ��ر، ففي 

�سفحات  ال�سيعة  ت��اري��خ 

مل�ؤها ك�ن يحت�سن �سيعتي 

تغيب  ال  �سم�س  من  الطالعة 

واحلا�سنة جبًا ال يزيح.

• اآخر الكام: 
طليق  ن��ف�����س��ه،  م���ن  ال���واث���ق 

الإرادة، ل امل�س�عب ت�سّده، ول 

ف�لتحدي�ت  حتبطه،  الت�أويالت 

تر�سم  والنج�ح�ت  عزًم�،  تزيده 

دربه.
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ب������ادي دي���ن���ي وم���ع���ب���ودي

ج���ن���ودي ح��م��ي��ل��ي  رب  ي����ا 

ول����و م���ا اجل���ن���دي ع���احل���دود

����ش���و ن��ف��ع��و ك�����ان وج�����ودي

ل����و م����ا اجل����ن����دي ع���احل���دود

م����ا ن��ل��ن��ا اخل�����ر امل��ن�����ش��ود

وجن����ود ن��غ��ن��ي  ق����درن����ا  وال 

ق��������رادي وال  م����ع����ّن����ى  ال 

زغ���������رودي رن����دح����ن����ا  وال 

ج��ن��ود ب���ادي ه���ودي اأ���ش��ود 

وب���ي���ن���ات���ن ب���ي���ي م���وج���ود

وق���ل���ب���ي ب��امل��ل��ق��ى م���وع���ود

م�����ش��ت��ن��ظ��ر ���ش��وف��و ب��ال��ب��ي��ت

غ����ام����رين، ي��ب��و���س خ����دودي

ع���م ���ش��ل��ي��ل��و، وق��ل��ب��ي كبر

ت����ن����ف����رج االأزم�������������ي ب��ك��ر

واأن�������ا اإك�������ر، ح���ت���ى ي�����ش��ر

ي���ق�������ش���ع ح�����ال�����و ب����اإب����ن����و

واإح�����م�����ل ع���ن���و ال�����ب�����ارودي

وت����ا ت��رك��ن��ا م�����س م�����ش��م��وح

روح وف����ي����ي  ك������رت  اأن��������ا 

ان���ك���ّن���ك ن�����اوي ب��ع��د ت���روح

�سيفنا و القلــم

فّكي زرار اخلجل�شّح النظر

بعدك حلو

بالدي

املقدم توفيق نعيم يزبك

ح�شارات - جبيل

حممد عبد الرحمن دمج / برجا - ال�شوف
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�شيق ك���ّل  م��ن  �شيلني  رب���ي  ي��ا  دخ��ل��ك 

اإح�����ش��ا���ش��و جمر مّي�����ون ع��ط�����س ل��ل��ح��ب 

����ح ال���ن���ظ���ر وان���ط���ف���ا ن�����ور ال���������راج �����شّ

وال���ع���ا����ش���ف���ة ب��ال��ب��ح��ر ع���ل���ت ه���امل���واج

ي���ا ل��ي��ل م��ه��م��ا ت��ع��ت��م وي�����ش��ع��ب ع��اج

ب��وق��ت ال��ل��ي ك���ان ال��ع��ق��ل ه����ّوي ال��ت��اج

ال�شياج وي��ع��ل��وا  ال��ط��وق  ي�����ش��دوا  ���ش��اروا 

�شار بالعتم  ال�شبح  م��ن  عقلي  ح�شيت 

ي���ا ري����ت ب���رج���ع ط��ف��ل ع���ات���ل ال��ق��ري��ب

وال���ق���ب���و ال���ل���ي ك����ان ي�����ش��ح��ك ل��ل��غ��ري��ب

العتيق ع��ال��ب��ي��ت  ت��ل��ج  ك���ّد����س  وك���ان���ون 

وب����ع����د ذاك�����رت�����ي ب���ي���ن���ق���زه���ا ال���ري���ق 

ت�������ش���ّدع ال��ف��ك��ر واأن������ا م���ا ب��ق��ي��ت طيق

وك����ان احل��ل��ى ب��ال��ع��ق��ل ع��ن ح��ق وحقيق

وا������ش�����وّدت االأي�������ام وان�������ش���ّد ال��ط��ري��ق

اأب�������ش���ط م���ن ال��ت��ف��ك��ر ب���دم���اغ ال��ن��ع��اج

اأر�����ش����د ح���ا ال��ن��ج��م��ات وط���ل���وع ال��ف��ج��ر

ب����ع����دو احل����ن����ن ب�������ش���در ك���ل���و ط��ي��ب

وزّه�����������������ر رب�������ي�������ع ال���������ش����و�����ش����ن����ي

وف���������رح���������ان ب����ال����ع����ي���������س ال����ه����ن����ي

م������������ن ك������������ل غ����������������ايل ب��������ال��������دين

ع��������ج��������ن��������اح ب�������������ش������م������ي م������ل������وين

راح�������������ت ������ش�����ن�����ي وط�������ل�������ت ����ش���ن���ي

ل���������������ون ال�����������ف�����������رح ب�����ق�����ل�����وب�����ن�����ا

دارو ه����������ج����������ر  وال���������������ل���������������ي 

م��������������ا ط�����������������������ّول امل�������������������ش���������وار

وب���������������دارن���������������ا ح������������ل االأم�������������������ان

اأخ�����������������ر االأرز  و�������������ش������������اح 

ال������غ������ي������م������ات ن����������ب����������دل  ورح 

وب���������������������������������روق ه�����������������االإي�����������������ام

وب���������ع���������دك ح������ل������و ي���������ا م����وط����ن����ي

وال��������������������������ورد م��������ل��������و دروب����������ن����������ا

ع��������������������اد ال����������ت����������ق����������ى ج���������������ارو

ح������������ام������������ل م����������ع����������و اأخ������������ب������������ار

وب�����������ش�����م�����ات�����ن�����ا ���������ش��������ارت ح����ن����ان

وح�������������������ب ال��������������وط��������������ن اأك��������������ر

ب���������������زه���������������ور وف������������را�������������ش������������ات

وب�������������ت�������������زه�������������ر االأح����������������������������ام

بعيد عنا  قدي�س  القمر  حلوي  ي��ا  �شويف 

ما بحيد ه��ال��درب  ك��ان درب��ك عتم عن  لو 

اأط��ي��ب عناقيد م��ن  ان��ت��ي ق��ن��اين اخل��م��ر 

ك��ل م��ا ق��ب��ايل ي��ج��ي ب��ي��ك��ون ع��ن��دي عيد

وتنهيد حلوتي  ي��ا  وق��ه��ر  ع���ذاب  بيكفي 

والتجعيد ال��ه��ّم  م��ن  اأن���ا  عليكي  خ��اي��ف 

جديد من  ن�شهر  تا  معي  �شوفك  م�شتاق 

والتغريد واحل��ب  ال�شغف  عطر  وب��ي��دوب 

ب��ري��د م���ا  اأن����ا  ف��ّك��ي زرار اخل��ج��ل غ���رك 

بيفيد ت��ف��ك��ري  ال  ب��ن��ت  ي���ا  اخل��ج��ل  ك���ر 

ب��ح��ب��ك ع���اق���ّد ال��ق��م��ر وع����اق����ّد جن��م��ات��و

عاجمراتو بدع�س  باجلمر  انفل�س  ول���وال 

اإن��ت��ي ي��ا اخ���ت ال��ب��در ان��ت��ي ال��ب��در ذات��و

وب�����ش��وف ر���ش��م��ك ح��ل��و ���ش��ه��ران ج��ّوات��و

م���ا ع����اد ع���ن���دي ق��ل��ب ���ش��اع��ر ب��دق��ات��و

�شمعاتو وت����دوب  احل��ل��ى  ي����دوب  خ��اي��ف 

 ورق����ات����و
ّ
ب����ك����را رب����ي����ع ال���ع���م���ر ب���ت���ه���ر

نهداتو وب��ت��م��وت  ال��غ��وى  فينا  وب��ي��م��وت 

وان�����ش��ي زم����ان امل�����ش��ى م���ع ك���ل ع��ات��و

ماتو ا�شتحوا  يلّلي  املثل  ق��ال  هيك  من 

حممد عادل ال�شيد / برجا - ال�شوف



ح����ت����ى ن�����ت�����ع�����اون ع������ا اخل����ر

�����ش����ب����وك زن����������ودك ب�����زن�����ودي

ي������ا ب�����اب�����ا وح������ي������اة ع��ي��ن��ي��ك

ب������������ارك اإب�������ن�������ك ب�����اإي�����دي�����ك

ع��ل��ي��ك احل����م����ل  خ���ل���ي  رح  م�����ا 

ح��������دودي ع  ������ش�����ار  دوري 

�سيفنا و القلــم

�شاكن بكل تفكرييتي�شّل جبينك عايل
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�شليمان خمول / مغدو�شة

ال�������غ�������ايل ب�����������������ادي  اأرز  ي����������ا 

ت������ي�������������ش������ل ج������ب������ي������ن������ك ع��������ايل

ب���������ق���������دم م���������������ايل ور���������ش��������م��������ايل

ي����������ا ج������ي�������������س ب����������������ادي اجل�������ب�������ار

�����������رن����������ا ب���������ال���������ع���������امل م�����ع�����ي�����ار

ان���������������ت ���������ش��������اح��������ب ه����������ال����������دار

ي���������ا ج�������ن�������دي م���������ن غ�����������رك م���ن

ب�������ظ�������ّل�������ك ن������ح������ن������ا م�����ت�����ح�����دي�����ن

م����������ن ال����������ن����������اق����������ورة ل���������ش����ن����ن

م�����������ش�����ي�����ن�����ا ���������ش��������وى م����ت����ف����ق����ن

ن�������ح�������ط�������م ك��������ي��������د امل�����ح�����ت�����ل�����ن

ي����ح����م����ي����ك اهلل  م�����������ن  ب������ط������ل������ب 

ب����������روح����������ي وب����������دم����������ي ب����ح����م����ي����ك

ق�����ل�����ل�����ي �������ش������و ب������������دك ب���ع���ط���ي���ك

ف��������ي��������ك ال�����������ت�����������اري�����������خ ت����غ����ن����ا

وال������������ك������������ل ب�������ي�������ح�������ك�������وا ع������ّن������ا

وان�������������������ت ك�����������ل واح�������������������د م������ّن������ا

ق����������������ادر ي�����ح�����م�����ي�����ل�����ي ح�������������دودي

�������ش������ب������وك زن������������������ودك ب��������زن��������ودي

اأر������������������س ج�����������������دودك وج��������������دودي

وان����������������ت ع����������ن����������وان �������ش������م������ودي

ب���������امل���������دف���������ع وال���������������ب���������������ارودي

عبد الروؤوف ال�شعدي

ي����ا ���ش��ي��ع��ت��ي ال��ف��ي��ك��ي امل���ج���د ���ش��ل��ى

ت������راب������ك جم������د وج�����ب�����ال�����ك م�����راي�����ات

ب��غ��ي��ب��ة اأب�������و ف�������ادي ال�������ويف ب����ال����ذات

م�����ات رف�����ي�����ق�����ك  ل���������وال  حت���������زين  ال 

ي�������ا رف������ي������ق ت������رك������ت ه�����ال�����دي�����ري

غ��ي��اب��ك ي���ا خ��ي��ي ه��ي��ك م�����س م�����ش��م��وح

د������رت�����ن�����ي وف����ت����ح����ت م����ن����ي ج������روح

وروح ج�������ش���م  ف���ل���ي���ت  ان�������ت  مي����ك����ن 

ال�������وج�������دان ب�����ج�����رح�����ة  ف�����������ادي  اأم 

و������ش�����ارت ب���ل���ي���ل ال����ظ����ل واالأح����������زان

وف��������ادي ا����ش���ت���وط���ن ل���وع���ة احل���رم���ان

وب���ال���ف���ج���ر ق���ل���ك ج��ي�����ش��ن��ا امل��ن�����ش��ان

ت����راب����ك �������رف م�������س ب�������س ل���اإن�������ش���ان

غ�����������ادة ح�����زي�����ن�����ة ودم�����ع�����ه�����ا ف�������وار

ال�����ّق�����ه�����ار غ�����ي�����اب�����ك  ع  وران���������ي���������ا 

وت����وف����ي����ق خ���ي���ي ب�����ش��ف��ن��ة ال���ت���ذك���ار

ت���ع���و����ش���ت ف���ي���ك وب����ع����د ي���ل���ي ���ش��ار

اب������ك������ي وخ������ل������ي ال�������دم�������ع ي���ت���ج���ّل���ى

ال�����ش��م��ا ت��ع��ل��ى وا����ش���م���ك ع ���ش��م��خ��ات 

م�������ا ن������ق������ول ع�����ن�����ك رب������ن������ا ت���خ���ّل���ى

ال���ت���ك���وي���ن ب����ه����ا  اهلل  يف  زال  م������ا 

د�������رت������ن������ي ووق�����ع�����ت�����ن�����ي ب����ح����رة

������ش�����ارت ع�����ا خ������دي دم���ع���ت���ي ك���ب���رة

وح����ف����ظ����ت����ن����ي ك����ل����م����ة ي������ا ت���ع���ت���ري

وم���ه���م���ا ع����ن ع����ي����ون ال�����زم�����ان ت��غ��ي��ب

غ���ي���اب���ك ع  ال�����ه�����م  ب����ب����ح����ر  غ�����رق�����ت 

حت����اك����ي ال���ق���م���ر ب���ل���ك���ي م���ع���و ج���اب���ك

وق����ل����ك ي�����ا ب���ي���ي امل��������وت م�����ا ه���اب���ك

ع���رف���ت���ك ب���ط���ل م�����ن ����ش���م���خ���ة ت��ي��اب��ك

ت�����راب�����ك ��������رف ل����ل����دي����ن واالإمي����������ان

م���ن�������ش���ي���ة االآخ  ت������رك������ت  ف����ي����ه����ا 

ب��ي��ي ي�����ا  اإن�����������ش�����اك  رح  م�����ا  ت���ق���ل���ك 

واب������ن������و االأم�����������ن خ���������رت����ن ����ش���وي���ة

خ�������رت���ك ي�����ا خ���ي���ي وب���ت���ج���ي االأي��������ام

اهلل ع�����ن�����د  ل���������  رف�����ي�����ق�����ك  ط�������ال�������ع 

ب���ت�������ش���ل �����ش����اك����ن ب����ك����ل ت���ف���ك���ري

ون���ي���ال االأر�������س ال��ل��ي ح�����ش��ن��ت ت��راب��ك

ّ
ب�����رج�����ع ب���������ش����وف����ك ف��������وق ي������ا خ���ي���ي

علي اأمني عزام

اإىل روح املرحوم املوؤهل االأول رفيق عزام





قبل اأن تفتح ال�سم�ض ذراعيها للفجر، وين�سحب الليل اإىل الوراء، ينه�ض 

يبداأ  ثم  االنتظار،  بقلق  امل�سحون  املتقطع،  نومه  من  الباطون  وح�ض 

ا  الرتاب، وممت�ًسّ اأظافره احلديدية يف قلب  بالزحف يف كّل اجتاه، غارًزا 

باأنيابه الفوالذية دمه الطاهر حتى اآخر نقطة.

قامات  مل�سيئته  فتنحني  الهمجية،  اأقدامه  عليه  وقعت  ما  كّل  ي�سحق 

الزهور، وتتلوى جلربوته بوا�سق االأ�سجار، رافعة راية اخل�سوع واال�ست�سالم، 

فيما ي�رسع بع�سها طوًعا اإىل االنتحار، ا�ستباًقا حلتمية امل�سري االأ�سود.

بجوعه الذي ال ينتهي يلتهم االأر�ض وما عليها، من اأخ�رس وياب�ض وجامد، 

ا�ستطاع  لو  له  الف�ساء �سعوداً، وحبذا  اإىل ق�سم  لكنه ال يكتفي، فيلجاأ 

اعتالء �سطح القمر! 

له  الوح�ض،  كهذا  وح�ًسا  تاريخهم  يف  اللبنانيون  يعرف  مل 

األف راأ�ض وقدم وخملب، ي�رسق من النفو�ض احللم وال�سكينة 

والطماأنينة، ومن اأر�ض االأجداد واالآباء ما كانت عليه من �سحر 

و�سواعد  املحبة  بعرق  راكموه  زاٍه   
ٍ

تراث ومن  وجمال،  ورونق 

اخلري...

مل يكن يف بالهم يوًما اأن ت�ستحيل حقول القمح يف �سهولهم، 

وجنائن  جبالهم،  يف  والعف�ض  وال�سنديان  ال�سنوبر  وغابات 

الليمون والرمان والكرمة يف �سواحلهم، كتلًة رماديًة �سلبًة، 

تتجّنبها الطيور، امل�ساملة منها والكا�رسة، كما االأن�سام العليلة 

الطرية، وال�سحابات البي�ساء املحّملة باملاء النقي 

والثلج النا�سع.

ت�سبح  اأن  اأي�ًسا،  بالهم  يكن يف  ومل 

االأن���ه���ار وال��ي��ن��اب��ي��ع وال��ع��ي��ون يف 

ال�����س��ف��وح واالأودي������ة، ع��ل��ى غري 

وق��د  احل��ق��ي��ق��ي،  معناها 

اأو  م�����س��ادره��ا،  ن�����س��ب��ت 

اأو  الكبري،  املالح  ابتلعها 

غ���ارت يف اأع��م��اق االأر����ض 

اإىل االأبد. 

مدار�سنا  يف  تعّلمنا  لقد 

يطمئُنّ  فكيف  الوطن،  وج��ود  اأ�سا�ض  هي  االأر���ض  اأّن  تالها،  وما  االأوىل 

ال�ساب اللبناين اإىل م�ستقبله، وقد و�سع اأمام خيارين، اإّما تخ�سي�ض جنى 

العمر حلجز مقعٍد هزيل اأ�سبه بال�سجن يف كنف هذا املزعج اخلطري، واإّما 

الفرار اإىل اأ�سقاع الدنيا بحًثا عن م�ساحة خ�رساء وماأوى ي�ستظّل فيه ب�سالم. 

اإنها احلقيقة املوؤملة، التي بات يدركها اجلميع، لكن  نعم 

احلقيقة االأ�سّد اإيالًما، هي اأننا قد �سنعنا هذا الوح�ض باأيدينا، 

حم��دودة  بقعة  يف  ال���رتاب  بنعمة  ا�ستخففنا  ي��وم  �سنعناه 

واحل�سارة  املدنية  با�سم  و�سمحنا  ال�سكان،  امل�ساحة، كثيفة 

واالنفتاح والرفاهية حيًنا، وبا�سم حروب االآلهة واأدواتها حيًنا 

عقولنا،  يف�سد  باأن  وللمال  اإن�سانيتنا،  يدّمر  باأن  للطمع  اآخر، 

وللتجارة الرخي�سة باأن تت�سلل اإىل بيت اأبينا.

وبعد كّل هذا، هل ن�سغي اإىل نداء �سمري الوطن، فن�سارع 

ر�سالته  من  الثمني  اجل��زء  وهي  طبيعته  اإنقاذ  اإىل  جميًعا 

واح���دة، فنهّب  ة 
ّ
ول��و مل��ر اخل��ال��دة، وه��ل نتعظ 

يف  ال��ق��اب��ع  ال��وح�����ض  ه���ذا  ع��ل��ى  للق�ساء 

وح�ض  اإىل  يتحّول  اأن  قبل  اأعماقنا، 

حيلة  ك��ّل  على   
ّ
ع�سي روح،  ب��ال 

و�سالح...
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نافذة مفتوحة

كانون الثاين

اإعداد:

العقيد دانيال احلداد

من مديرية التوجيه
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جي�ش العلم والثقافة

كانون الثاين

اإجازة يف احلقوق للعميد الركن 

انطوان �صحادة احلم�صي

حاز العميد الركن انطوان �صحادة احلم�صي، 

والعلوم  احلقوق  كلية  من  احلقوق  يف  اإج��ازة 

ال�صيا�صية والإدارية يف اجلامعة اللبنانية.

دبلوم ماج�صتري يف اإدارة 

املوؤ�ص�صات ال�صحية للمقدم 

الطبيب راغدة اأبو حيدر

راغدة  الأ�صنان  طبيب  املقدم  نالت 

اجلي�ش  اأرك���ان  من  حيدر  اأب��و  توفيق 

دبلوم  الإداري  املكتب   - للعديد 

ماج�صتري يف اإدارة املوؤ�ص�صات ال�صحية 

من كلية ال�صحة يف اجلامعة اللبنانية.

مو�صوع اأطروحة املقدم الطبيب اأبو 

اإمكان حتقيق ق�صم  حيدر متحور حول 

منطقة  طبابة  يف  الواحد  اليوم  جراحة 

جبل لبنان، وقد حازت اإعجاب اللجنة الفاح�صة التي ناق�صتها.
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من  �صمي�صاين  حيدر  علي  الرائد  حاز 

اجلي�ش  اأرك���ان   - العمليات  مديرية 

يف  البكالوريو�ش  درج���ة  للعمليات، 

  - الأع���م���ال  اإدارة  ب��رن��ام��ج 

من  الأع��م��ال  اإدارة  تخ�ّص�ش 

اجلامعة العربية املفتوحة.

احتفل الرقيب الأول علي الر�صعيني 

بزفافه اإىل الآن�صة فاطمة مالك الر�صعيني.

احتفلت اجلندي امتثال غدار بعقد 

خطوبتها على ال�صيد عبد اهلل �صربا.
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العميد الركن املتقاعد

ه�شام حممد �رسحال

الركن  العميد  اجلي�ش  قيادة  نعت 

الذي  �رسحال  حممد  ه�شام  املتقاعد 

.2011/12/7 بتاريخ  تويف 

 ،1945/1/7 م��وال��ي��د  م���ن   -

ال�شوف. ق�شاء   - دلهون 

تلميذ  ب�شفة  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

.1967/10/1 من  اعتباًرا  �شابط 

اعتباًرا من  رتبة مالزم  اإىل  رّقي   -

الرتقية  يف  وت��دّرج   ،1970/8/1

من  اإع��ت��ب��اًرا  رك��ن  عميد  رتبة  حتى 

.1998/4/3

حائز:  -

من  اللبناين  الإ�شتحقاق  و�شام   •
الثالثة. الدرجة 

رتبة  من  الوطني  الأرز  و�شام   •
فار�ش.

ال��درج��ة  م��ن  ال��ل��ب��ن��اين  الإ���ش��ت��ح��ق��اق  • و���ش��ام 
الثانية.

الوطنية. الوحدة  و�شام   •
اجلنوب. فجر  و�شام   •

ال��درج��ة  م��ن  ال��ع�����ش��ك��ري  ال��ت��ق��دي��ر  • و���ش��ام 

. لف�شية ا

مرات. ثالث  اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •

مرات. ت�شع  اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
املنطقة. قائد  تهنئة   •

اللواء. قائد  تهنئة   •
- تابع عدة دورات درا�شية يف الداخل واخلارج.

اأولد. اأربعة  - متاأهل وله 

الرقيب اليا�س ديب اخلوري

نعت قيادة اجلي�ش الرقيب اليا�ش ديب اخلوري الذي 

تويف بتاريخ 2011/11/13.

- من مواليد 1985/12/5، بلدة اجلديدة - ق�شاء 

بعلبك - حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2006/9/8.

- من عداد لواء امل�شاة الثاين ع�رس - الكتيبة 122.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ش اأربع مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.

• تهنئة قائد الكتيبة.
- عازب.
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 نعت قيادة اجلي�ش العريف العريف اليا�س فايز حداد

تويف  الذي  حداد  فايز  اليا�ش 

بتاريخ 2011/11/17.

م�������وال�������ي�������د  م�����������ن   -

جب  بلدة   ،1966/11/15

الغربي  البقاع  جنني - ق�شاء 

- حمافظة البقاع.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

.1991/10/1

- من عداد معهد التعليم.

- حائز:

• و�شام التقدير الع�شكري.
• و�شام الإ�شتحقاق اللبناين 

من الدرجة الرابعة برونزي.

• تنويه العماد قائد اجلي�ش 
�شبع مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 
24 مرة.

• تهنئة قائد معهد التعليم.
• تهنئة قائد الفوج.

- متاأهل وله ولد واحد.

نعت قيادة اجلي�ش العريف زياد هاين ديب الذي 

تويف بتاريخ 2011/11/12.

 - التليل  بلدة   ،1981/1/27 مواليد  من   -

ق�شاء عكار - حمافطة ال�شمال.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 1999/1/5.

- من عداد النادي الع�شكري املركزي.

- حائز:

• و�شام التقدير الع�شكري.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�ش مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �شت مرات.

• تهنئة قائد القوات البحرية.
• تهنئة رئي�ش النادي الع�شكري املركزي مرتني.

- عازب.

نعت قيادة اجلي�ش العريف �شاهر خمايل �شوفاين 

الذي تويف بتاريخ 2011/11/30.

- من مواليد 1977/5/21، رمي�ش، ق�شاء بنت 

جبيل - حمافظة اجلنوب.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 1995/3/8.

- من عداد لواء امل�شاة 11 - الكتيبة 112.

- حائز: 

• و�شام التقدير الع�شكري.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �شت مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 13 مرة.
• تهنئة قائد ال�رسطة الع�شكرية مرتني.

• تهنئة قائد اللواء.

- متاأهل وله ولدان.
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املجّند  اجلي�ش  قيادة  نعت 

عبا�ش  ح�شن  خدماته  املمّددة 

حم��م��د م��ظ��ل��وم ال�����ذي ت��ويف 

بتاريخ 2011/11/30.

م�������وال�������ي�������د  م�����������ن   -

ب��دن��اي��ل،   ،1987/3/25

ق�شاء بعلبك.

- مّددت خدماته اعتباًرا من  

.2008/10/15

- من عداد لواء امل�شاة 

ال�شاد�ش - الكتيبة 61.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ش 
ثالث مرات.

ق��ائ��د  ال���ع���م���اد  ت��ه��ن��ئ��ة   •
اجلي�ش.

- عازب.

املجند املمددة خدماته

ح�شن عبا�س حممد مظلوم

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي م�شطفى دباح املحمد 

الذي تويف بتاريخ 2011/11/5.

ق�شاء  م�شحة،  بلدة   ،1975/5/3 مواليد  من   -

عكار، حمافظة ال�شمال.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2008/12/27.

- من عداد فوج التدخل اخلام�ش.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.

• تهنئة قائد الفوج.

- متاأهل بدون اأولد.

علي  الرحمن  عبد  اجل��ن��دي  اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

الأطر�ش الذي تويف بتاريخ 2011/11/6.

عر�شال،  بلدة   ،1987/3/25 مواليد  م��ن   -

ق�شاء بعلبك، حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2009/3/25.

- من عداد كلية فوؤاد �شهاب للقيادة والأركان.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.

• تهنئة قائد املقر.
• تهنئة قائد املدر�شة.

- عازب.
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ت�شويب... 

مع العتذار

ا�شم  اأدرج  اذ  اخللود«،  »�شجل  �شفحة  يف  خطاأ  »اجلي�ش«  من  املا�شي  العدد  يف  ورد 

اجلندي م�شطفى دباح املحمد والنبذة عنه حتت �شورة اجلندي عبد الرحمن علي الأطر�ش، 

النبذتني  مع  ال�شورتني  بالتايل  نورد  العتذار،  ومع  الت�شويب...  فاقت�شى  وبالعك�ش. 

ب�شيغتهما ال�شحيحة. 





عادة �سيئة

اجل�سد  لغة  يف  االخت�سا�سي  يو�سح  ب��داي��ًة 

التي  واالإ���س��ارات  حركاتنا  اأّن  اخل��وري  حبيب 

ر�سائل  االآخ��ري��ن  اإىل  تو�سل  ج�سدنا  يطلقها 

معينة من دون اأن نكون نحن بال�رضورة مدركني 

ماهية هذه الر�سائل.

يقول  اليدين،  تكتيف  و�سعية  خ�ص  ما  ويف 

يعتمدون  اللبنانيني  م��ن   %80 اإّن  اخل���وري 

هذه  اأ�سباب  واع��ني  غري  وه��م  الو�سعية  ه��ذه 

اأجريت  درا�سة  اأّن  ويو�سح  الالاإرادية.  احلركة 

التكتيف  تفر�ص  املدار�ص  اأن  بّينت  لبنان  يف 

الرو�سة  �سفوف  يف  ا  خ�سو�سً تالمذتها  على 

عادة  بعد  ما  يف  لي�سبح  االبتدائية،  واملرحلة 

اآثاًرا  لها  اأّن  كما  االآخرين،  مع  توا�سلهم  تعيق 

�سلبية اأخرى.

و�سعية غري مريحة

ي�سيف اخلوري مو�سًحا: اأحياًنا يكتف البع�ص 

اأيديهم يف حماولة الإخفاء البطن )عادٌة ن�سهدها 

فرتة  منذ  اأجن��ن  اللواتي  الن�ساء  ل��دى  غالًبا 

لي�ست ببعيدة، واكت�سن بع�ص الكيلوغرامات 

بالربد،  ي�سعرون  حني  اأو  بطونهن(،  حميط  يف 

مرتاحون،  باأنهم  اأنف�سهم  اإق��ن��اع  وي��ح��اول��ون 

ولكّن الواقع عك�ص ذلك. فهذه الو�سعية تريح 

اإىل  ال��ت��وارد  من  االأف��ك��ار  متنع  الأنها  ال��الوع��ي 

بحركة  مقيد  الأنه  اجل�سد  يتعب  بينما  الدماغ، 

الاإرادية.

وعلى عك�ص ما يعتقده البع�ص، فاإّن تكتيف 

احلركة كما  الأّن هذه  الرتكيز،  يعني  ال  اليدين 

�سبق وذكرنا تعيق تخزين املعلومات يف الدماغ 

يف   
ّ
مير �سطحًيا  نتلقاه  ما  كل  ي�سبح  وبالتايل 

دماغنا مرور الكرام.

يف ما يتعلق بدالالت و�سعية تكتيف اليدين 

على �سعيد التوا�سل، يقول اخلوري اإنه عندما 

مفاجئ  ب�سكل  يديه  تكتيف  اإىل  ط��رف  يبادر 

االأم��ر على  االآخ��ر  خ��الل ح��وار م��ا، يف�رض الطرف 

اأنه انتقال من حالة احلوار اإىل حالة الدفاع عن 

النف�ص، وعدم تقبل وجهة النظر االأخرى. وعادًة 

التحقيق،  جل�سات  خ��الل  احل��ال��ة  ه��ذه  ن�سهد 

عندما يحاول املذنب اإخفاء معلومة ما، اأو خالل 

�سعر  لل�ساري  ي��روق  ال  عندما  البيع  عمليات 

ال�سلعة التي يود ابتياعها.

ماذا يعني ذلك؟

يو�سح  دالالتها  لها  اأي�ًسا  التكتيف  طريقة 

اخلوري، م�سرًيا اإىل درا�سات عديدة اأظهرت اأّن 

80% من الرجال يتكتفون بيدهم الي�رضى اأي يف 

و�سعية ت�سمح لهذه اليد اأن تكون يف الواجهة 

االأمامية اأو اخلارجية، بينما تكون اليد اليمنى يف 

اجلهة ال�سفلية.

باليد  الن�ساء  من   %80 تتكتف  املقابل  ويف 

اليمنى. فماذا يعني ذلك؟

الرجل الذي يتكتف بيده اليمنى يكون طيب 

القلب ويتمتع باأخالق حميدة ولكن هذه احلركة 

تعك�ص �سعًفا يف �سخ�سيته مينعه من الو�سول 

اإذا ح�سل  العالية، وحتى  القيادية  اإىل املراكز 

و�سغل الرجل من�سًبا رفيًعا فهو ال يكون ناجًحا 

الي�رضى  باليد  تتكتف  التي  املراأة  اأما  عمله.  يف 

اأنها تتمتع ب�سخ�سية قوية  في�سري اخلوري اإىل 

وعادًة ما جندها يف منا�سب ومراكز رفيعة. يف 

اليمنى  بيدها  تتكتف  التي  امل��راأة  تكون  حني 

طيبة القلب وتتمتع عادًة بروح جميلة.

املت�سابهان يتنافران...

العام  عاملية جرت  درا�سة  اإىل  اخلوري  ي�سري 

فيه  يجتمع  ال��ذي  الثنائي  اأّن  وبينت   ،2009

الرجل واملراأة على التكتيف باليد الي�رضى يكون 

م�سريه االنف�سال يف 80% من احلاالت. وهذه 

الن�سبة تنخف�ص اإىل 28% يف حالة الثنائي الذي 

يجمع رجالً وامراأة كالهما يتكتف باليد اليمنى. 

الثنائي رجاًل وامراأة يتكتف كل  اأما حني يجمع 

منهما بطريقة معاك�سة لالآخر فحاالت االنف�سال 

تنخف�ص اإىل %12.

للمزيد ميكن الدخول اإىل املوقع:

www.habibalkhoury.com
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ليال �سقر

�سائعة  عادة  اليدين  تكتيف 

املدار�س  غالبية  تفر�سها  وو�سعية 

وه�ؤالء  ال�سغار،  تالمذتها  على 

يكربون،  عندما  معهم  يحمل�نها 

فكيف ينظر اإىل هذه ال��سعية من 

منظار لغة اجل�سد؟

ماذا تق�ل 

لالآخرين

اأيدينا 

املت�سابكة

يف و�سعية 

التكتيف
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اإعداد:

نينا عقل خليل

ماراتون بريوت 2011 »انزلوا عال�ضارع رك�ضوا«

اأثيوبيا احتفظت باللقب والع�سكريون اأول اللبنانيني

�ضباق  اأقيم  الوطنية،  احلما�ضة  من  اأج��واء  يف 

التا�ضعة  ن�ضخته  يف  م��ارات��ون  ب���ريوت  ب��ل��وم 

مب�����ض��ارك��ة اأك���ر م��ن 31 األ���ف ع���داء وع���داءة 

لبنان،  بينها  واأجنبية  عربية  دولة   83 ميثلون 

عال�ضارع  »انزلوا  ال�ضباق  �ضعار  التزموا  وقد 

رك�ضوا«.

الطوي��ل  املاراتون��ي  الي��وم  ف��ي  �ض��ارك 

�ضخ�ضي��ات ر�ضمي��ة لبناني��ة وعربي�ة واأجنبي�ة، 

و�ضخ�ضي��ات  الأمني��ة  الأجه��زة  ع��ن  وممثل��ون 

ريا�ضية واأهلية وفنية.

اأثيوبيا  ع���داوؤو  احتف��ظ  ال�ضب��اق،  بنتيجة 

كلم،   42،195 مل�ضاف��ة  ال�����ض��ب��اق  ب��ل��ق��ب 

ح�ضني  حل  ولبنانًيا، 

فئة  عن  اأولً  عوا�ضة 

ال����رج����ال )ل��ل�����ض��ب��اق 

نف�ضه( وكانت ن�رسين 

جنيم لني الأف�ضل بني اللبنانيات.

احتل  ال�ضيا�ضيي�ن  م��ارات��ون  خ�����ّص  م��ا  يف 

اآلن عون املرك�ز الأول. ويف فئة ذوي  النائ�ب 

الإعاقة، احتفظ اللبنان�ي اإدوار معلوف باملركز 

الأول.

الإحت���اد  عممها  ال��ت��ي  النتائج  يلي  م��ا  ويف 

اللبناين لألعاب القوى:

• �سباق 42 كلم لذوي الإعاقة:
- فئة الرجال:

)لبنان(،  معلوف  اإدوار   -

الأول )بتوقيت 1،25،05(.

- كر�ضتيان ريب )اأملانيا(، 

الثاين )بتوقيت 1،31،38(.

)اأمل��ان��ي��ا(،  ب��رن��د  زيغلر   -

الثالث )بتوقيت 1،37،44(.

- فئة ال�سيدات:

اأبال )اأملانيا(،  - كري�ضتني 

الأوىل )بتوقيت 2،04،50(.

• �سباق 42 كلم للأجانب:
- فئة الرجال:

)اأثيوبيا(،  جوفار  تاريكو   -

الأول )بتوقيت 2،11،14(.

- �ضامي مالكوين )كينيا(، 

الثاين )بتوقيت 2،11،31(.

- جامي�ص روت�ص )كينيا(، الثالث )بتوقيت 

.)2،13،16

- فئة ال�سيدات:

)بتوقيت  الأوىل  )اأثيوبيا(،  كادير  �ضيدا   -

.)2،31،38

الثانية  )اأثيوبيا(،  حممد  اأرجيزا  بيزوني�ص   -

)بتوقيت 2،32،52(.

الثالثة  )ف��رن�����ض��ا(،  ب��ري��ت��ون  �ضفيتالنا   -

)بتوقيت 2،33،07(.

• �سباق 42 كلم للبنانيني:
- فئة الرجال:

الأول  ع��وا���ض��ة،  ح�ضني  الأول  ال��رق��ي��ب   -

)بتوقيت 2،25،06(.

ال��ث�����اين  ع�����و���ص،  ع��ل�����ي  الأول  ال��رق��ي��ب   -

)بت�وقيت 2،29،07(.

)بتوقيت  الثالث  عي�ضى،  عمر  اجل��ن��دي   -

.)2،30،28

- فئة ال�سيدات:

ليبانون(،  ان��ر  )ن��ادي  لني  جنيم  ن�رسين   -

الأوىل )بتوقيت 3،09،09(.

الثانية  ليبانون(،  انر  )ن��ادي  العم  ماري   -

)بتوقيت 3،17،01(.

الثالثة  ال��ع��دائ��ني(،  )ن���ادي  ط���راد  اإل��غ��ا   -

)بتوقيت 3،17،59(.



لقاءات  اأقيمت  ال�ضتقالل،  عيد  ملنا�ضبة 

واأندية  اجلي�ص  ف��رق  فيها  �ضاركت  ريا�ضية 

وقد  وم��دار���ص.  وجامعات  وجمعيات  احتادية 

الطاولة،  كرة  ق��وى،  األعاب  اللقاءات  �ضملت 

قدم  كرة  اليد،  كرة  القدم،  كرة  ال�ضلة،  كرة 

بامل�ضد�ص  والرماية  الرك�ص  اإىل  لل�ضالت، 

عيار 9 ملم.

نتائج املباريات كانت على ال�ضكل الآتي:

• األعاب قوى:
- �سباق 200 مرت:  املجند املمددة خدماته 

حمزة ح�ضن، الثاين.

الزعبي،  اجلندي علي  مرت:    400 �سباق   -

الثاين.

- �سباق 1500 مرت: اجلندي علي �ضويدان 

واجلندي  الثاين،  مرتا  نقول  واملعاون  الأول، 

اأحمد علي الثالث.

• رمي كرة حديد: 
عبيد،  بدري  العريف 

الول  الرقيب  الأول، 

حم����م����د اخل���ط���ي���ب، 

الثاين، العريف الأول 

جورج ها�ضم، الثالث.

وث���ب ط��وي��ل:   •
العريف  الثاين،  ن��داف،  اأ�ضامة  الأول  الرقيب 

فوؤاد يونان، الثالث.

• كرة القدم: لعب فريق اجلي�ص مباراة �ضد 
اجلامو�ص،  وادي  ملعب  على  ع��ك��ار،  منتخب 

وانتهت بالتعادل 1-1.

كرة اليد: لعب فريق اجلي�ص مباراة �ضد   •
فريق نادي ال�ضباب - حارة �ضيدا يف قاعة نبيه 

بري الريا�ضية، انتهت بفوز فريق 

النادي بنتيجة 24-29.

• كرة قدم لل�سالت: فاز فريق 
ال�ضباب  نادي  فريق  على  اجلي�ص 

جرت  مباراة  خالل  �ضيدا،  حارة   -

يف ق��اع��ة ن��ب��ي��ه ب��ري 

ال��ري��ا���ض��ي��ة، وذل���ك 

بنتيجة 4-8.

ك��رة ال��ط��اول��ة:   •
اجلي�ص  ف��ري��ق  لعب 

م��ب��اري��ات �ضد  ع���دة 

الأن����دي����ة امل��ن��ت��م��ي��ة 

ل���الحت���اد وج��م��ع��ي��ات 

وذلك يف قاعة النادي 

الثقايف الجتماعي يف 

ويف  ال�ضوف.   - برجا 

النهائي  الت�ضنيف 

ل��ل��ع�����ض��ك��ري��ني م��ن 

م�ضارًكا،   53 اأ���ض��ل 

حل الرقيب الأول وائل �ضيف الدين يف املركز 

الأول  الرقيب  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  ت��اله  الأول، 

م�ضطفى الدقدوقي.

• رماية بامل�سد�س: نظم نادي �ضلييه بيللو 
دورة ال�ضتقالل يف اللعبة برعاية قائد اجلي�ص 

�ضارك  بطر�ص،  ج��ورج  الركن  بالعميد  ممثالً 

فيها فريق اجلي�ص اإىل جانب رماة من خمتلف 

الأندية الحتادية، وذلك بح�ضور جمع غفري من 

م�ضجعي ريا�ضة الرماية.

وجاءت النتيجة على النحو الآتي:

- املالزم الأول �رسبل �ضماحة من فوج مغاوير 

البحر، الأول.

- العقيد الركن عبد الكرمي ها�ضم قائد فوج 
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مغاوير البحر، الثاين.

مركز  م��ن  الفغايل  �رسبل  ال��رك��ن  العميد   -

البحوث والدرا�ضات ال�ضراتيجية، الثالث.

اأقيم  كلم:   12 مل�سافة  رك�س  �سباق   •
املدر�ضة  ب��اإ���رساف  جونية،  مدينة  يف  ال�ضباق 

اللبنانيني - جونية، �ضارك  للرهبان  املركزية 

فيه عداوؤون من فريق اجلي�ص والقطع والألوية 

النتيجة  ويف  لل�ضباق.  املنظمة  املدر�ضة  ومن 

املراكز  اجلي�ص  عداوؤو  حقق  لل�ضباق،  النهائية 

ال�ضتة الأوىل.

ريا�ضية  لقاءات  اأقيمت  نف�ضها،  وللمنا�ضبة 

األوية امل�ضاة:  �ضاركت فيها فرق 

اخل��ام�����ص، ال��ث��ام��ن وال��ت��ا���ض��ع يف 

م��واج��ه��ة ف���رق م��ن ق����وات الأمم 

املتحدة املوؤقتة.

نتائج اللقاءات جاءت على النحو 

الآتي:

ك����رة ال�����س��ل��ة:   •
ف���از ف��ري��ق ال��وح��دة 

فريق  على  الهندية 

التا�ضع  امل�ضاة  ل��واء 

 ،48-52 ب��ن��ت��ي��ج��ة 

وذل������ك خ�����الل ل��ق��اء 

ج�����رى ع���ل���ى م��ل��ع��ب 

اآمال ورميا حوراين يف 

مرجعيون.

• كرة اليد: تبارى 
امل�ضاة  ل���واء  ف��ري��ق 

على  املاليزية  وال��وح��دة  الثامن 

ملعب جممع التحرير - ال�ضلطانية، 

يف لقاء ودي اأ�ضفر عن فوز فريق 

اللواء بنتيجة 30-20.

لواء  فريق  لعب  كرة القدم:   •
فريق  �ضد  مباراة  الثامن  امل�ضاة 

ال���وح���دة الإي��ط��ال��ي��ة 

جممع  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 

التحرير - ال�ضلطانية 

وفاز بنتيجة 20-36.

على  ج��رت  الطائرة:  الكرة   •
ح��وراين  ورمي��ا  اآم��ال  مركز  ملعب 

م��ب��اراة  مرجعيون،  يف  الريا�ضي 

التا�ضع  امل�ضاة  ل��واء  فريقي  بني 

انتهت  الندوني�ضية،  وال��وح��دة 

 -3 بنتيجة  الأخ��رية  الوحدة  بفوز 

�ضفر.

رك�������س مل�����س��اف��ة 4 ك���ل���م: ب��ت��اري��خ   •
من  انطالًقا  �ضباق  اأق��ي��م   ،2011/12/19

يف  ال�ضقي  اإب��ل   - اخليام  تقاطع 

مرجعيون، و�ضولً اإىل باب التنية، 

���ض��ارك ف��ي��ه ع������داوؤون م��ن ل��واء 

القطاع  ووح��دات  التا�ضع  امل�ضاة 

ويف  الدولية.  القوات  يف  ال�رسقي 

ال��ن��ت��ي��ج��ة، ح��ل ع����داوؤو ال��ل��واء يف 

وال�ضاد�ص،  اخلام�ص  واملركزين  الأول  املركز 

وحل عداوؤو الوحدة الهندية يف املراكز الثانية، 

الثالثة والرابعة.

ع��داوؤون  �ضارك   ،2011/11/24 وبتاريخ 

الكوري��ة  والوح��دة  اخلام���ص  امل�ض��اة  لواء  من 

طري��ق  عل��ى  اأق��ي��������م  ال��������ذي  ال�����ض��ب��������اق  يف 

املراكز  الل��واء  ع�ضكري��و  وحق��ق  القا�ضمي��ة، 

اخلم�ضة الأوىل.
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وكانون  الثاين  ت�رسين  �ضهري  خالل  اأقيمت 

جمعيات  نظمتها  �ضباقات  املن�رسمني،  الأول 

من  ريا�ضيون  فيها  �ضارك  واأندية،  ريا�ضية 

قطع  ومن  الع�ضكرية  للريا�ضة  العايل  املركز 

اجلي�ص واألويته.

العماد  اجلمهورية  رئي�ص  فخامة  برعاية   •
م��ي�����ض��ال ���ض��ل��ي��م��ان، ن��ظ��م امل��ع��ه��د الأن��ط��وين 

ال��ري��ا���ض��ي ���ض��ب��اق ب����دل رم���زي 

مبنا�ضبة عيد ال�ضتقالل.

ان���ط���ل���ق ال�������ض���ب���اق م����ن ق��ل��ع��ة 

الق�رس  اإىل  و�ضولً  ال��وادي  را�ضيا 

فيه  و�ضارك  بعبدا،  يف  اجلمهوري 

عداوؤون من لواءي امل�ضاة الثالث 

امل�ضاد  فوج  ومن  ع�رس  واحل��ادي 

للدروع.

ن������ادي  ن����ظ����م   •
ال�����ض��الم، ب��ال��ت��ع��اون 

م���ع ج��م��ع��ي��ة ال���ي���ازا، 

م����ارات����ون ب��ع��ن��وان 

مهلك...  على  »�ضوق 

���ض��الم��ت��ك ب��ال��دين«، 

ان���ط���الًق���ا م���ن ب��ل��دة 

ق��ر���ض��م��ون م�����روًرا 

عبيه،  ك�ضور،  بعني 

ك��ف��رم��ت��ى، ال��ب��ن��ي��ه ث��م ال��ع��ودة. 

من  ع����داوؤون  ال�ضباق  يف  ���ض��ارك 

األوية امل�ضاة: الأول، احلادي ع�رس، 

اجلمهوري  احل��ر���ص  اللوج�ضتي، 

مديرية املخابرات وفريق اجلي�ص.

 5 ل�ضباق  النهائية  النتي�جة  ويف 

كلم، حل يف ال�مركز الأول اجلندي 

اجلن�دي  ت��اله  غ��ري��زي،  ع�ضم�ت 

اأح���م���د ع��ل��ي يف امل���رك���ز ال��ث��اين، 

املركز  يف  ال���وز  حممد  واجل��ن��دي 

الثالث.

���ض��ب��اق 11  اأم���ا يف 

ك��ل��م، ف��ف��از ك��ل من 

الرقيب الأول ح�ضني 

امل��رك��ز  ع��وا���ض��ة يف 

الأول، تاله يف املركز 

ال��ث��اين اجل��ن��دي بالل 

املركز  ويف  عوا�ضة، 

الثالث العريف ح�ضني قي�ص.

الطرق،  لعدائي  لبنان  عر  جمعية  نظمت   •
مل�ضافة  كفرذبيان   - ماراتون  ن�ضف  �ضباق 

10 كلم، الذي �ضارك فيه عداوؤون من اجلي�ص 

الع�ضكريني يف  نتائج  اأندية. وجاءت  ومن عدة 

الوردة باجتاه  انطلق من �ضاحة  الذي  ال�ضباق، 

بعلبك ثم العودة، على النحو الآتي:

الأول ح�ضني  الرقيب  �ضنة:   39-18 فئة   -

الأول،  اجلمهوري،  احلر�ص  ل��واء  من  عوا�ضة 

اجلندي عمر عي�ضى من لواء احلر�ص اجلمهوري، 

الثاين، العريف حممد العجمي من لواء احلر�ص 
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اجلمهوري، الثالث.

 44  -  40 فئة   -

الأول  الرقيب  �ضنة: 

ع��م��ر ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف 

م��ن ف���وج امل��غ��اوي��ر، 

الثاين.

جمعية  ن��ظ��م��ت   •
را�ضيا ماراتون �ضباق 

مل�ضافتي  ال�ضتقالل 

ك����ل����م،  و10   5

مبنى  م���ن  ان���ط���الًق���ا 

و�ضولً  را�ضيا  بلدية 

العقبة  م��ف��رق  اإىل 

وال���ع���ودة )م�����ض��اف��ة 

مفرق  واإىل  كلم(   5

ظهر الأحمر والعودة )م�ضافة 10 كلم(، �ضارك 

فيه عداوؤون من عدة قطع واألوية خمتلفة.

ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل�����ض��ب��اق��ني، ف��از  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ويف 

الأوىل  الثالثة  باملراكز  الع�ضكريون  العداوؤون 

ونالوا كاأ�ص ال�ضباق وميداليات.

من  الغو�ص  ح�ضن  اجلندي  كلم:   5 �ضباق   -

املمددة  املجند  الأول،  التا�ضع،  امل�ضاة  ل��واء 

خدماته منري مغام�ص، من لواء امل�ضاة الثالث، 

ف��وج  م��ن  ال��ط��ح��ان  ال��ع��ري��ف ح�ضني  ال��ث��اين، 

التدخل الثاين، الثالث.

احل��اج  ح�ضني  العريف  ك��ل��م:   10 �ضباق   -

ح�ضني من لواء امل�ضاة التا�ضع، الأول، الرقيب 

الثاين،  الثالث،  امل�ضاة  ل��واء  من  احل��اج  حممد 

اجلندي بهاء حمو�ضة من لواء امل�ضاة التا�ضع، 

الثالث.

ن��ادي  ن��ظ��م   ،2011/11/13 ب��ت��اري��خ   •
مل�ضافة  رك�ص  �ضباق  طرابل�ص   – لبنان  مًعا 

يف  البحري  الكورني�ص  م��ن  انطلق  كلم،   10

طرابل�ص، مب�ضاركة ع�ضكريني من لواء امل�ضاة 

الثاين  واملدفعية  الرابع  التدخل  وفوج  العا�رس 

وعدائيني من عدة اأندية.

الفنية  ال��ن��ت��ائ��ج  ي��ل��ي  م��ا  ويف 

حممد  اجل���ن���دي  ل��ل��ع�����ض��ك��ري��ني: 

 ،102 ال��ك��ت��ي��ب��ة  م���ن  ادري���������ص 

من  احل��وم  عمر  العريف  الثالث، 

اجلندي  اخلام�ص،   ،102 الكتيبة 

الكتيبة  م��ن  ال��ق��ادر  عبد  حممود 

102، ال�ضاد�ص.

لقاًء  الأ�ضود  الن�رس  نادي  نظم   •
يف  ال��ت��اي��ك��وان��دو  لعبة  يف  ودًي����ا 

�ضارك  الفرير-اجلميزة،  مدر�ضة 

ج��ان��ب  اإىل  اجل��ي�����ص  ف��ري��ق  ف��ي��ه 

اإىل  املنت�ضبة  الريا�ضية  الفرق 

النهائية  النتيجة  وهنا  الحت���اد. 

للقاء:

اجلندي  كلغ:   63-58 وزن   -

جورج غالب، الثاين، اجلندي ماهر 

زيدان، الثالث.

اجلندي  كلغ:   68-73 وزن   -

جورج غالب، الأول، العريف الأول 

داين �ضمعان، الثاين.

ذك��رى  مبنا�ضبة   •
نظمت  الإ���ض��ت��ق��الل 

ج��م��ع��ي��ة ب��ول��ي��ل��ب��ن��ان 

ن�������ض���اًط���ا ري��ا���ض��ًي��ا 

ع���ل���ى ال������دراج������ات 

ال��ه��وائ��ي��ة، ب��ت��اري��خ 

.2011/11/20

�سارك يف الن�ساط ع�سكريون من فرق اجلي�ش 

ال�ضهداء،  �ضاحة  من  انطلقوا  الذين  اللبناين، 

كورني�ص  ال��رو���ض��ة،  امل��ري�����ض��ة،  بعني  م����روًرا 

اوتو�ضراد  �ضاتيال،  دوار  ق�ضق�ص،  املزرعة، 

هادي ن�رس اهلل، امل�رسفية، جامع القائم، كني�ضة 

مار خمايل، الطيونة، املتحف، �ضاحة �ضا�ضني، 

التباري�ص ثم العودة اإىل �ضاحة ال�ضهداء.
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الت�سفيات 

النهائية لبطولة 

اجلي�س يف 

الثلثي احلديث 

لل�ضباط

الع�ضكرية،  للريا�ضة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز  عّمم 

الت�ضفيات النهائية لبطولة اجلي�ص يف الثالثي 

احلديث لل�سباط للعام 2011 والتي تت�ضمن: 

ال�ضباحة، والرك�ص والرماية بامل�ضد�ص.

وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

• الفئة الأوىل:
لواء  من  اأب��و في�ضل  رال��ف  الأول  امل��الزم   -

احلر�ص اجلمهوري، الأول.

احلر�ص اجلمهوري،  لواء  املالزم ه�ضام وهبة من   -

الثاين.

احلر�ص  ل��واء  م��ن  �ضعادة  جميل  الأول  امل���الزم   -

اجلمهوري، الثالث.

• الفئة الثانية:
- املالزم الأول �رسبل �ضماحة من فوج مغاوير البحر، 

الأول.

احلر�ص  ل���واء  م��ن  ال��ق��راب  رواد  الأول  امل���الزم   -

اجلمهوري، الثاين.

- املالزم الأول ر�ضى �ضعد من فوج مغاوير البحر، 

الثالث.

• الفئة الثالثة:
- املالزم اأ�رسف حمرز من فوج مغاوير البحر، الأول.

التعليم،  معهد  م��ن  ال��ردوي��ل  مي�ضال  ال��رائ��د   -

الثاين.

املدرعات  ف��وج  من  مطر  ج��ان  الإداري  النقيب   -

الأول، الثالث.

• الفئة الرابعة:
- العقيد زهري عزيز من الطبابة الع�ضكرية، الأول.

الركن  والعميد  طانيو�ص  �رسبل  الركن  العميد   -

من�ضور الفغايل )كالهما من مركز البحوث والدرا�ضات 

ال�ضراتيجية(، يف املركز الثاين.

- املقدم فادي اأبو حيدر من لواء احلر�ص اجلمهوري، 

الثالث.

فريق اجلي�س يفوز بكاأ�س 

ال�ستقلل يف ال�سواعد 

واملعدة والعار�سة

فاز فريق اجلي�ص يف املركز الأول يف 

املعدة  ال�ضواعد،  يف  ال�ضتقالل  كاأ�ص 

والعار�ضة، التي نّظمها نادي الغولدن 

بتاريخ  الدكوانة،  يف  الريا�ضي  ب��ادي 

الكرى  القاعة  يف   2011/11/20

للنادي.

وقد اأحرز الع�ضكريون املراكز الأوىل بر�ضيد 

27 نقطة، وكانت نتائجهم يف ال�ضواعد، املعدة 

والعار�ضة كما يلي:

• فوق 24 �سنة: اجلندي يو�ضف طوق، الثاين.

• فوق 26 �سنة: العريف حممود نزال، الثاين.
• فوق 29 �سنة: الرقيب الأول كمال اخلطيب، 

الثاين.

• فوق 38 �سنة: الرقيب غ�ضان زيتون، الأول.
خ�رس  حممد  الأول  املعاون  فوق 40 �سنة:   •

خليل، الأول.

غ�ضان  الرقيب  كافة:  العمرية  الفئات   •
زيتون، الثاين.

ويف قوة التحمل على العار�ضة ملدة دقيقتني، 

حّل العريف حممود نزال يف املركز الأول.

برعاية قائد اجلي�ص العماد جان قهوجي 

الحتاد  نظم  ن�رس،  زي��اد  الركن  بالعقيد  ممثاًل 

اللبناين لل�ضباحة وبالتن�ضيق مع املركز العايل 

 32 ال�  ال�ضتقالل  �ضباق  الع�ضكرية،  للريا�ضة 

فيه  �ضاركت  جونية،  يف  الع�ضكري  املجمع  يف 

الأندية الحتادية وفريق اجلي�ص.

ويف النتيجة النهائية، اأحرز كاأ�ص العماد قائد 

اجلي�ص ال�ضباح حممود دعبول من نادي الرمال 

لفئة الذكور، وال�ّضباحة جنى بغدادي من نادي 

اجلزيرة لفئة الإناث.

وعن فئة القوى الع�ضكرية مل�ضافة 700 مر، 

حل العريف الأول �رسبل نقول من قاعدة بريوت 

املركز  يف  ت��اله  الأول،  املركز  يف  اجلوية 

املركز  من  رباحي  رب��اح  الأول  الرقيب  الثاين 

العايل للريا�ضة الع�ضكرية، ويف املركز الثالث 

العريف اليا�ص كرا من فوج التدخل الأول.

الكوؤو�ص وامليداليات  ويف اخلتام، مت توزيع 

على الفائزين.

�ضباق ال�ضتقالل ال� 32 لل�ضباحة         كاأ�س العماد قائد اجلي�س ملحمود دعبول وجنى بغدادي



ال�ضطرجن  لعبة  يف  اجلي�ص  فريق  �ضارك 

ال�ضيني  ال�ضطرجن  الأوىل يف  ببطولة لبنان 

ال�رسيع، التي نظمها نادي خريجي جامعات 

يف  للعبة،  ال�ضوفياتي  الإحت���اد  ومعاهد 

مركزه يف منطقة الأوني�ضكو.

اأ�ضامة  النقيب  حّل  امل�ضاركة،  وبنتيجة 

جوهر من فوج الأ�ضغال امل�ضتقل يف املركز الثالث بر�ضيد �ضت 

�سهاب  فوؤاد  كلية  من  جودة  اأبو  اليا�ش  الركن  والعميد  نقاط، 

للقيادة والأركان يف املركز الرابع بر�سيد خم�ش نقاط.
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البطولة 

العربية 

للأ�سبال 

والنا�سئني 

يف املبارزة

ابنة  ريتا  الالعبتان  �ضاركت 

العميد الركن اليا�ص اأبو جودة 

ال��رك��ن  العقيد  اب��ن��ة  وك����ارن 

تنت�ضبان  وهما  اجلميل،  خليل 

للريا�ضة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز  اإىل 

ال��ع�����ض��ك��ري��ة ���ض��م��ن ف��ري��ق 

البطولة  يف  للمبارزة،  اجلي�ص 

والنا�ضئني  لالأ�ضبال  العربية 

للعام 2011، والتي جرت يف الإمارات العربية 

املتحدة. اأما النتائج فكانت على النحو الآتي:

• �سلح ال�سي�س: اأحرزت كل من ريتا وكارن 
املراكز الأوىل لفئة الأ�ضبال دون ال� 17 �ضنة.

املركز  الالعبتان  اأح��رزت  �سيف املبارزة:   •
الثاين لفئة الأ�ضبال دون ال� 17 �ضنة، واملركز 

الثالث لفئة النا�ضئات دون ال� 20 �ضنة.

اإدي بطر�س بطل لبنان

يف امللكمة وجاي�سن فرح ثانًيا 

يف بطولة التايكواندو

بطر�ص،  ج��ورج  الركن  العميد  اإب��ن  اإدي  ف��از 

ببطولة لبنان يف لعبة املالكمة عن فئة ال�ضغار 

والتي  ال��ث��ان��ي��ة(،  )ال��درج��ة  كلغ   48 دون  م��ا 

للعبة، وذلك على حلبة  اللبناين  نظمها الحتاد 

الأكادميية اللبنانية للمالكمة يف عرب�ضاليم.

امل��ع��������اون  اب�����ن  جاي��ضن  ���ض��ارك  ك��ذل��������ك، 

الأف���راد، يف  مديرية  من  خليل  اأب��ي  ف��رح  الأول 

لعب�ة  يف  الأ�ضفر  للح�زام  العامة  لبنان  بط��ولة 

حمقًقا  ال��ث��اين  ال�مركز  واأح����رز  ال��ت��اي��ك��وان��دو، 

ميدالية ف�ضية و�ضهادة

كفاءة من الحتاد. 

اجلي�س يحل ثانًيا يف بطولة 

لبنان العامة يف امللكمة

لبنان  بطولة  للمالكمة  اللبناين  الإحتاد  اأقام 

بتاريخ  الثانية(  )ال��درج��ة  اللعبة  يف  العامة 

اجلي�ص  فريق  �ضارك  حيث   ،2011/11/5

اللبناين،  لالحتاد  املنتمية  الأندية  فرق  �ضد 

وذلك على حلبة الأكادميية اللبنانية للمالكمة 

يف عرب�ضاليم.

املعاوني��ن  م�����ن  ك��ل  امل��ب��اري��������ات  ق��������اد 

الأول���ي�����������ن ع��ب��ا���ص ط���ح���ان وه��ي��ث��م م��ن��������ذر 

للريا�ضة  العال��ي  املرك��ز  اإىل  )مف�ضولن 

النهائية، حل فريق  النتيجة  الع�ضكري��ة(. ويف 

�ضبع��ة  اأ�ضل  من  الثاين  املرك��ز  ف��ي  اجلي�ص 

م�ضاركة. اأندي��ة 

اأما النتائج فكانت على النحو الآتي:

خدماته  امل��م��ددة  املجند  كلغ:   56 وزن   •
اأمين احلجي، الثاين.

ك��رياك��و���ص  اجل���ن���دي  ك��ل��غ:   60 وزن   •
اأكمكجيان، الأول.

• وزن 64 كلغ: اجلندي ح�ضن طحان، الأول.
ب��ي��ار  ج���ان  اجل���ن���دي  وزن 91 ك��ل��غ:   •

الثالث. نا�ضيف، 

بطولة لبنان 

الأوىل يف 

ال�سطرجن 

ال�سيني



• كرة ال�سلة: 
- بتاريخ 2011/11/19 �ضارك الفوج 

املجوقل مبباراة ودية يف كرة ال�ضلة جمعته 

مع فريق ثانوية راهبات القلبني الأقد�ضني 

املباراة  نتيجة  جاءت  وقد  عكار(،  )عندقت 

ل�ضالح الفوج املجوقل بنتيجة 40-45.

فريق  �ضارك   2011-11-21 بتاريخ   -

ودية  مبباراة  ال�ضلة  لكرة  احلربية  الكلية 

جمعته مع فريق مدر�ضة احلكمة على ملعب 

املدر�ضة املذكورة يف عني �ضعادة، وانتهت 

الكلية  فريق  على  املدر�ضة  بفوز  املباراة 

بنتيجة 57-59.

فريق  تبارى   2011-11-24 بتاريخ   -

لواء امل�ضاة الثاين وفريق الثانوية الوطنية 

يف  امليناء  اليا�ص  م��ار   - الأورثوذوك�ضية 

الأخري،  ال�ضلة على ملعب  مباراة ودية بكرة 

وقد فاز فريق اللواء بنتيجة 67-42.

لقاء  اأق��ي��م   2011-11-25 بتاريخ   -

لواء  فريقي  بني  ال�ضلة  كرة  لعبة  يف  ودي 

عامل  جبل  منارة  وثانوية  ال�ضابع  امل�ضاة 

اأ�ضفر  حيث  املذكورة،  الثانوية  ملعب  على 

اللواء  على  الثانوية  فريق  فوز  عن  اللقاء 

ال�ضابع بنتيجة 68-72.

• كرة القدم:
-29 ب���ت���اري���خ   -

اأق��ي��م   2011-10

لعبة  يف  ودي  ل��ق��اء 

ك������رة ال����ق����دم ب��ني 

امل�ضاة  ل���واء  ف��ري��ق 

نادي  وفريق  الثالث 

ال��ن�����رس ال��ري��ا���ض��ي - 

-البقاع  اللوز  كامد 

ملعب  على  ال��غ��رب��ي 

بفوز  وانتهت  الأخري 

بنتيجة  اللواء  فريق 

.2-3

-30 ب���ت���اري���خ   -

ويف   2011-10

كرة  بلعبة  ودي  لقاء 

القدم جمع فريق لواء 

امل�ضاة الثاين ع�رس مع 

كفرنرخ  بلدة  فريق 

حقق  ملعبها،  ع��ل��ى 

اللواء فوًزا بنتيجة 4 

ل�ضالح فريق  اأهداف مقابل هدفني 

بلدة كفرنرخ.

اأقيم   2011-11-22 بتاريخ   -

بني  القدم  ك��رة  لعبة  يف  ودي  لقاء 

الغدير  ونادي  ال�ضابع  اللواء  فريقي 

الريا�ضي- حاروف على ملعب بلدية 

حاروف، واأ�ضفر اللقاء عن فوز نادي 

حاروف بنتيجة 2-4.

 2011-11-24 ب���ت���اري���خ   -

القدم  كرة  لعبة  يف  ودي  لقاء  اأقيم 

امل�ضاة  ل���واء  ف��ري��ق  ب��ني  لل�ضالت 

الوطنية  ال��ث��ان��وي��ة  وف��ري��ق  ال��ث��اين 

على  امليناء  اليا�ص  مار   - الأرثوذوك�ضية 

فوز  عن  واأ�ضفر  املذكورة،  الثانوية  ملعب 

فريق اللواء بنتيجة 1-7.

فريقا  تبارى   2011-12-6 بتاريخ   -

الثاين مع فريق نادي  التدخل  التدخل  فوج 

ملعب  على  –عنجر  الريا�ضي  الهومنتمن 

الأخري، وانتهت املباراة ل�ضالح فريق الفوج 

بنتيجة 2-1 ومت ت�ضليم كاأ�ص للفوج.
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من اأين اأتوا؟

يتحدر لعبونا من بيئة الأحياء ال�شعبية، حيث 

اأتيح له  كرة القدم متنف�س الرجولة. منهم من 

للل�أرزة على  وفًيا  اخلللارج، وبقي  الحللراف يف 

�شدره، ويف طليعة هوؤلء الكابنت ر�شا عنر.

كاظمة،  بنادي  وال�ش�م  ال�شداقة  ا�شتاد  يف 

الكويتي،  الأزرق  لعبي  كربياء  لعبونا  »ك�رس« 

قليلة،  اأيلللام  وبعد  1/�شفر.  عليهم  بالفوز 

الللكللوري اجلنوبي،  بللاملللارد  الللهللزميللة  اأحلللقللوا 

�شعًبا،  رقللًمللا  بللل  عللبللور،  ج�رس  نعد  مل  وبللذلللك، 

ومناف�ًشا �رس�ًشا.

»مل يقتنع لعبونا بالتعادل مع كوريا اجلنوبية 

ع�شية املواجهة، بل �شددوا على الفوز، ف�شعرت 

بعزميتهم« يقول رئي�س الإحتاد اللبناين لكرة 

القدم ها�شم حيدر، الذي قابلناه يف مكتبه بعيد 

اللبناين  املنتخب  اأحللرزه  الللذي  الكبري  الإجنللاز 

للمرة الأوىل يف تاريخ كرة القدم اللبنانية.

ما الذي غيرّ قواعد اللعبة؟

اإىل  املنتخب  قادت  التي  العوامل  طليعة  يف 

التاألق يف ت�شفيات كاأ�س العامل 2014، وجود 

عدد من املحرفني كر�شا عنر ويو�شف حممد 

بللني اللل�عللبللني، مللا اأعللطللاهللم جللرعللة مللن الثقة 

ي�شاف  حيدر،  يرى  ما  وفق  املعنوي،  والدفع 

راأ�س  على  وخبري  حمنك  مدرب  وجود  ذلك  اإىل 

الذي  بوكري  ثيو  الأمللللاين  وهللو  الفني  اجلهاز 

جنح يف قراءة �شخ�شية كل لعب ليعرف كيف 

التي  اجلميع  قلللدرات  ويللوظللف  معه،  يتعامل 

ترجمت اإن�شجاًما واإن�شباًطا تكتيكًيا يف امللعب، 

فكانت النتيجة الرائعة التي حققها الفريق.

اجلمهورية،  رئي�س  ح�شور  ذلك  اىل  ي�شاف 

املعنويات  رفع  الذي  �شليمان،  مي�شال  العماد 

و�شاهم يف احلفاظ على الروح القتالية.

ع�مة  كللان  واللللذي  والأهلللم  الثالث  العامل 

املدينة  اإىل  زحللف  الللذي  اجلمهور  هو  فللارقللة، 

من  حرمانه  فبعد  كللبللرية،  بللاأعللداد  الريا�شية 

دخول امل�عب مدة 5 �شنوات متتالية، عاد هذا 

املحلية  القدم  كرة  مل�شاهدة  التواق  اجلمهور 

عاد  ولكنه  امللل�عللب،  اإىل  اللبنانية  والللفللرق 

مت�شوًقا مل�شاهدة املنتخب وهذا هو الأهم لأنه 

بات يوؤمن اأن منتخبه اأ�شبح رقماً �شعًبا ويحقق 

له اأمانيه ويروي غليله يف املنا�شبات الكبرية. 

 اعتماد �سيا�سة تطويرية طويلة الأمد

الأخلللرية  للمرحلة  التح�شريات  خ�س  مللا  يف 

�شت�شت�شيف  )التي  الثالث  الللدور  لت�شفيات 

فيها دولة الإمارات العربية لبنان على م�عبها 

اإّن املنتخب  2012(، قال حيدر  يف 29 �شباط 

وب�شكل  اأ�شبوعًيا  مللرتللني  اأو  مللرة  �شيتدرب 

لو�شع  الفني  اجلللهللاز  و�شيجتمع  ت�شاعدي 

التي  الودية  املباريات  وجدول  الكاملة  اخلطة 

�شيخو�شها املنتخب قبل دخوله مباراة الإمارات 

بعد  ي�شمن  مل  اللبناين  )املنتخب  احلا�شمة. 

الرابع، فعامل  الدور  ت�شفيات  اإىل  تاأهله فعلياً 

كرة القدم مليء باملفاجاآت، والتناف�س �شيكون 

من مالعب جتاور فيها الفقر وال�سغف، اأتوا اإىل 

راودهم  ا، 
ً
�سغار الكرة  �سحرتهم  القدم.  كرة  عامل 

العقبات  ملوؤه  طريق  اإىل  فاأخذهم  ال�سعب  احللم 

وال�سعاب، اجتازوه باإ�رصار. وبني يوم وليلة بدلوا 

ال�سورة التي طاملا و�سعت منتخب لبنان لكرة القدم 

يف اأ�سفل الالئحة. �سباب منتخبنا حققوا قفزة نوعية 

ووقفوا يف مواجهة احللم ال�سعب جنوًما يح�سب لهم 

ا. 
ً
ح�ساب يف عامل اللعبة الأكرث �سعبيًة و�سحر

من  القادمني  هوؤلء  على  الأ�سواء  �سلطت  فجاأة 

�ساحات رملية، حيث تعلرّم غالبيتهم كرة القدم على 

�سعبة،  معي�سية  ظروًفا  وحتملوا  واظبوا  اأر�سياتها، 

يتابعونهم  الذين  النجوم  م�ستوى  ببلوغ  النف�س  مينرّون  التلفزة. كانوا  �سا�سات  على 

فجاأة خرجوا اىل الواجهة، وباتوا حديث النا�س، بعدما و�سعوا هذا البلد ال�سغي مب�ساحته، 

يف م�ساف الكبار اآ�سيوًيا، وباتوا غي هيابني من مواجهة الكبار.
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ماذا عن التفرغ
اللبنانيون  ال�عبون  يتقا�شى 

من نواديهم رواتب تراوح بني 

ومليوين  األلللف  ومئتي  مليون 

لرية، والذين يزاولون عم�ً يوؤمن لهم دخً� اإ�شافًيا هم فقط اأربعة، اأما الباقون فيبحثون 

عن عمل. اأما التفرغ الذي يقت�شيه الحراف، فما يزال حلًما �شعب التحقيق، فهل تظل 

الإجنازات الوطنية رهن جهود الأفراد؟

حامًيا بني كوريا اجلنوبية ولبنان والكويت على 

بطاقتني(.

لبنان  منتخب  حققها  التي  ال�فتة  النتائج 

تاأمني  اإىل  اللعبة ي�شعون  القيمني على  جعلت 

الدولة  همة  اأحيت  كما  جهات،  عدة  عرب  الدعم 

التي خ�ش�شت مكافاآت مالية للفريق، اإل اأّن هذا 

ل يحجب معاناة ال�عبني ب�شكل عام، فمعظمهم 

م�شطر اإىل مزاولة عمل ما ليوؤمن �شبل العي�س 

بدًل من التفرغ لتدريباته ومبارياته. ول�شك اأّن 

يتعر�س  قد  الفريق  حققه  الذي  الرائع  الإجناز 

تطويرية  �شيا�شة  اعتماد  يتم  مل  اإذا  لل�شياع 

وا�شحة وطويلة الأمد.

هوؤلء هم لعبونا

من  اللبناين،  املنتخب  كابنت  عنر،  ر�شا   •
فللري  يف   1980 الللثللاين  تلل�للرسيللن   12 مللواللليللد 

مع  الكروية  م�شريته  بللداأ  �شرياليون،   - تللاون 

والعام   ،1998 العام  �شور  الت�شامن  نللادي 

عدد  مع  لعب  حيث  اأملانيا  اإىل  انتقل   2001

من نواديها: هامبورغ )23 مباراة �شجل خ�لها 

هدًفا(،  و26  مباراة   98( فرايبورغ  هدفني(، 

العام  مللن  اعللتللبللاًرا  معه  يلعب  اللللذي  وكللولللن 

.2007

بداأ م�شواره  • يو�شف حممد، عمره 31 �شنة، 
مع ال�شفاء اللبناين ومن ثم انتقل اىل اوملبيك 

الحرافية  جتربته  يخو�س  ان  قبل  بلللريوت، 

الوىل مع فرايبورغ الملاين ثم انتقل اىل كولن 

منذ العام 2007.

»النجمة«  فللريللق  كللابللنت  عللطللوي،  عبا�س   •
امللقب  اللبناين  املنتخب  يف  الو�شط  ولعللب 

ممار�شة  بللداأ   ،1979 مواليد  من  بل»اأونيكا«، 

اأن تدرج  اإىل  نادي »النجمة«،  اللعبة مع �شباب 

للنادي،  الأول  ال�شف  ت�شكيلة  �شمن  لي�شبح 

وكذلك يف املنتخب الوطني.

حار�س   ،1978 مواليد  من  ال�شمد،  زيللاد   •
األللوان  اإخللتلليللاره للدفاع عللن  املللرمللى الللذي مت 

املنتخب، لأنه حالًيا الوحيد يف لبنان الذي ميلك 

اأكرب ر�شيد من املباريات الدولية وبالتايل هو 

�شاحب اخلربة بني اأقرانه.

• ب�ل جنارين: يلعب يف فريق النجمة منذ 9 
�شنوات، عمره 30 �شنة، متاأهل وله بنت وياأمل 

يف احل�شول على وظيفة يف اأقرب فر�شة.

• علي ال�شعدي، يلعب يف فريق ال�شفاء. عمره 
25 �شنة، يعمل يف �رسكة غاز، متاأهل وله بنت.

 21 عمره  ال�شفاء.  مع  يلعب  حيدر،  حممد   •
�شنة، عازب، ل يعمل وياأمل يف تاأمني وظيفة ل 

تتعار�س مع مزاولة كرة القدم.

 10 منذ  العهد  مرمى  حار�س  حمود،  حممد   •
�شنوات، عمره 30 �شنة، عازب ول يعمل.

الأهلي  الإخللاء  مرمى  حار�س  الكاخي،  ربيع   •
منذ 11 �شنة، عمره 27 �شنة، عازب، يعمل يف 

�رسكة.

 6 منذ  العهد  مللع  يلعب  العلي،  حمللمللود   •
وله  متاأهل  الألب�شة،  لبيع  حم�ً  ميلك  �شنوات، 

4 اأولد.

طالب  وهو  العهد  مع  يلعب  فاعور،  هيثم   •
جامعي، عازب.

�شنتني،  منذ  العهد  مع  يلعب  زريق،  اأحمد   •
يعتا�س من راتبه الذي يح�شل عليه من الفريق 

ويبحث عن عمل منا�شب.

 5 منذ  النجمة  مللع  يلعب  مللغللربللي،  اأكلللرم   •
ال�شهري  راتبه  على  يعتمد  يعمل،  ل  �شنوات، 

من النادي.

 10 منذ  العهد  مع  يلعب  كنعلان،  عبا�س   •
�شنوات وهو قائد الفريق، يعمل يف جهاز قوى 

الأمن الداخلي، وي�شتعد للزواج. يخدم ل�شاعات 

طويلة تتعار�س ومزاولته كرة القدم.
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�أي  يف  �لأول:  �ل�س�ؤ�ل   •
تاريخ مّت تد�سني م�سبه �ملالحة 

يف مدر�سة �لق��ت �لبحرية يف ج�نية؟

• �ل�س�ؤ�ل �لثاين: ما ه� عدد �لدول �لتي 
�ساركت يف معر�س �يدك�س 2011؟

)بقيادة  �لأتر�ك  قام  عام  �أي  �لثالث:  �ل�س�ؤ�ل   •
جمال با�سا( بحملة لل�سيطرة على قناة �ل�س�ي�س؟

لها  تتبع  لبنان  �سمال  يف  بلدة  �لر�بع:  �ل�س�ؤ�ل   •
�لقاعدة  عليها  �أقيمت  �لتي  �لأر��سي  عقارًيا 

�جل�ية �جلديدة للجي�س �للبناين و�لتي بد�أ �لعمل 

فيها فعلًيا مطلع �لعام 2011، ما ��سمها؟

• �ل�س�ؤ�ل �خلام�س: يف �أي تاريخ با�رست �رسية 
�لنقل �مل�سرتك يف �جلي�س �للبناين عملها؟

قيادة  مته 
ّ
كر �سهيد  �سابط  �ل�ساد�س:  �ل�س�ؤ�ل   •

�جلي�س �لعام 2011 و�أقامت له متثالً ن�سفًيا 

يف حديقة نادي ال�سباط - الريزة ملنا�سبة 

من  ��ست�سهاده،  على  عاًما   25 مرور 

ه�؟

للمرة  ظهرت  عام  �أي  �ل�سابع:  �ل�س�ؤ�ل   •
�لأوىل كلمة ROBOT؟

• �ل�س�ؤ�ل �لثامن: معر�س دويل للطري�ن 
�سهد  وقد  فرن�سا  يف  يقام  والف�ساء 

�لتا�سعة  ن�سخته  �ملا�سي  �لعام 

و�لأربعني، ما ��سم �ملعر�س؟

�أعظم  مهند�س  �لتا�سع:  �ل�س�ؤ�ل   •
يف  و�لكهربائية  �ملائية  �مل�ساريع 

وت�يف   1908 �لعام  ولد  لبنان، 

�لعام 1959، من ه�؟

• �ل�س�ؤ�ل �لعا�رس: رو�ئي لبناين فرنك�ف�ين 
�لر�ئدة  �لعربية  �ل�ج�ه  من  يعترب 

�لعام  بريوت  يف  ولد  �ملهجر،  يف 

1949، نال عدة ج��ئز عاملية 

�لـ»غ�نك�ر«  جائزة  بينها  من 

�لفرن�سية، من ه�؟
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امل�سابقة ال�سنوية

م���ع م��ط��ل��ع ال���ع���ام اجل��دي��د 

قرائها  اإىل  »اجلي�ش«  تتوجه 

لهم  وتقّدم  التمنيات،  باأجمل 

»اإق���راأ  ال�سنوية  م�سابقتها 

جملتك وجاوب«.

وكذلك  اأيديكم  بني  الأ�سئلة 

التي   2011 ال��ع��ام  اأع�����داد 

جتدون الأجوبة يف �سفحاتها...

لرية  مليون  اجل��وائ��ز  قيمة 

�سبعة  ع��ل��ى  م��وزع��ة  ل��ب��ن��ان��ي��ة 

فائزين كالآتي:

- اجلائزة الأوىل: 

300،000 ل.ل.

ال���ث���ان���ي���ة:  اجل�����ائ�����زة   -

200،000ل.ل.

- خم�ش جوائز قيمة كل منها: 

100،000ل.ل.

احللول:  لت�سّلم  موعد  اآخ��ر   •
20 �شباط 2012.

• تن�رش النتائج يف عدد اآذار 
.2012
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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 كانون الثاين 2012.

• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

ة
ق
ب
سا
�
مل

ا
 
ط

و
ر
ــ
�س

اأفقًيا:

1- نتمّناه لكم، عبري، اأعلى رتبة ع�سكرية، ود.

2- مدينة لبنانية، عا�سمة اأفريقية، عاجل و�سبق.

3- مدينة بريطانية، ا�ستعان واعتمد على، مكان اإ�سالح واإيواء ال�سيارات، 

ف�ّسة.

4- دولة اأوروبية، اأ�سد، �رضب باخل�سب.

5- حرف جزم، دولة اأفريقية، جدير ومنا�سب، ني�ساين.

، لقب لل�ساعر اجلاهلي اإمروؤ القي�س.
ّ
6- �سمن غاية ال�سمن، �رض

يف  نهر  بصص�صصرضه،  وتباعد  جتافى  املقايي�س،  مصصن  الصص�صصسصصيء،  و�صصسصصّم  جمع   -7

ا�سكتلندا.

8- حرف عطف، فيلم اأخرجه جاك مارتان.

9- ثالث عوا�سم اأوروبية.

10- حيطان، �صجر مثمر، برغي، �صوت الوطواط.

11- حرف جزم، اإهتمامك بص، ما بني املرفق والكف، رجل �سعيف.

12- عا�سمة باهاما، رئي�س وزراء فرن�سي راحل، بحر.

13- مقيا�س اأر�سي، من احلبوب، عا�سمتها �سنعاء، عا�سمة عربية.

14- من الألقاب، بئر، اأرخبيل يف�صل بني الأطل�صي والبحر الكاريبي.

15- �صاعر انكليزي مات باحلّمى، اأحد ال�صهور.

16- عام وانب�صط يف املاء، نعام، يبعد وينفي، 

دولة اأفريقية.

17- ممثل اأمريكي راحل، ر�صامة فرن�صية راحلة.

18- م�صغ، �صاعر اإيطايل، يب�س ع�صبه، عا�صمة 

اآ�سيوية.

يف  مرفاأ  مو�سول،  اإ�سم  هولندا،  يف  مرفاأ   -19

انكلرتا.

والية  �رضب،  ب�رّضه،  للنا�س  يتعر�س  الذي   -20

اأمريكية، لال�صتفهام، طبيب.

اأح��د  ك��وب��ي،  اأ���ص��ل  م��ن  اأم��ريك��ي��ة  21- ممثلة 

ال�سهور، �سمري مت�سل.

عمودًيا:

1- ممثل م�رصي راحل، جوابك.

2- اأجرب، ال�صم الثاين ملطرب وممثل م�رصي، رّحالة اإيطايل.

3- يوّزع يف الأفراح، بحر، اأ�صفارهم الرتفيهية.

4- طريق، جماعة، عاد، مقر روحي يف لبنان.

ب واأهلك.
ّ
5- ف�رّض الكالم، فو�ست، بلدة يف ك�رضوان، ظلم، خر

6- ملحن لبناين راحل، جباًنا.

7- كتاب جتمع فيه ق�صائد ال�صعر، �صمري منف�صل، يتدّرب.

رفع  التلقيح �صد اجلدري،  الثاين ملكت�صف  ال�صم  الطبيعة واخلليقة،   -8

�سوته.

9- ق�صد املكان، يتجّمع ويحت�صد، دهر، بلدة يف الكورة.

اآلهة  اأح��د  �صوي�رصا،  يف  نهر  راح��ل،  لبناين  �صاعر  اأوروب��ي��ة،  عا�صمة   -10

الهندية. امليثولوجيا 

لعلصصع  ال�سصصيء،  يلحصصق  اآ�سيويصصة،  عملصصة  منصصا�س،  فصصّك،  غنصصى،   -11

الر�سصصا�س.

12- دررك، �صيف، ال�صم الثاين لفنانة لبنانية.

13- �رصف ورفعة، للتمني، ما بني الأر�س وال�صماء، نظر.

14- غالم، العمر، مرفاأ ليبي.

15- عنكبوت، مداخل، �صاعر اأندل�صي.

نهر  ال�صمال،  يف  بلدة  حجارة،  ذات  اأر�س   -16

اأوروبي، ولد الناقة.

اإىل  اإمارة عربية، نوتة مو�سيقية، ت�رضعون   -17

ال�صيء، �صّباك بالأجنبية.

مدينة  غيًظا،  منخره  نفخ  الأتربة،  اإن�صّبت   -18

�سودانية.

�سعف  اآ�سيوية،  دولة  ثرى،  على،  غ�سب   -19

ورّق، �صحذ ال�صكني.

ذاق  اجلنوبية،  اأم��ريك��ا  يف  دول��ة  عا�صمة   -20

واأكل، مكث واأقام، اإحدى القارات.

الفائزون

• الرقيب الأول و�شام حمزه 
فرع املكافحة.

• اجلندي اليا�س ا�شطفان 
قاعدة حامات اجلوية.

• الرقيب حممد باقر ح�شن مظلوم 
الطبابة الع�سكرية.

• ناديا ابراهيم ال�شياح
القبيات - عكار.
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بقلم:

العميد الركن

ح�سن اأيوب

مدير التوجيه

لط�مل� بلغت الثورات مق��سده� من دون اأن ت�ست�أذن اأحًدا. الظروف املحيطة والبيئة 

ر امل�سري يف اأحي�ن كثرية. 
ّ
احل��سنة وال�سواعد املرفوعة، هي التي حتّدد امل�سري وتقر

والتجربة اجل�رية والواقع امللمو�س هم� اللذان يعلن�ن النج�ح، اأو ي�سريان اىل الف�سل، 

ر التجربة، اأو تت�أخر اىل وقت الحق... اأو تذهب اىل زمن بعيد.
ّ
فتتكر

ا 
ً الثورات ك�لهواء يف الف�س�ء من حيث قدرة االنت�س�ر، هبوًب� ع��سًف�، اأو دفًع� متب�صّ

معتداًل، فمن ثورة الربك�ن التي تبّيت غ�ي�ت دفينة يف االأر�س، اىل ثورة الريح امل�طرة 

التي حت�ول اأن تلغي بدق�ئق معدودات اآث�ر جف�ف قدمي، اىل ثورة ال�سعب وهو يطلب 

يته، اىل ثورة بالد تطلب اال�ستقالل، اىل ثورة يف الفن وثورة يف االأدب... وثورة يف 
ّ
حر

كل �سيء.

وم�ستوي�ت  واالآراء  االأف��ك���ر  وه��ي  ال�سلة،  ذوات  االأم��ور  اأّن  على  كثريون  ويّتفق 

يف  ال�سي��سية  املجموعة  تلك  فال  عندن�.  تتداخل  الوظيفية...  والتعيين�ت  املعي�سة 

�سف واحد من دون االآخر، وال تلك الفئة الدينية يف اّت�ه منف�سل 

عن كل م� عداه� من الفئ�ت. وم� ُيعرف ب�ال�سطف�ف مل يكتمل يف 

اأي ظرف من الظروف ومل يقفل الب�ب اأم�م الوافدين، حتى اإّن م� 

ك�ن يح�سل يف امل��سي من اختي�ر للن��س ب�ال�ستن�د اىل بط�ق�ت 

هوي�تهم واأم�كن �سكنهم، مل يعد ق�باًل للح�سول. احل�بل يف ك�أ�س 

الن�بل، واالأ�سود ظّل لالأبي�س يف لوحة املجتمع، واالأبي�س تو�سيح 

االأغني�ء يف ق�سم كبري  الفقراء بعيدين عن  لالأ�سود. ف�أنت ال تد 

منهم، كم� اأّنك لن تلتقي ب�الأغني�ء من دون اأن تد جمموع�ت من 

الفقراء تندفع اليهم داعمة موؤّيدة، �س�ئرة خلفهم واىل ج�نبهم واأم�مهم، متب�عدة بذلك عن حميطه� 

واأهله�.

هن�  فعندن�،  ب�أ�صه.  الع�م  املن�خ  وك�أّنه�  احلرّية  تخّيم  الف�سول،  كل  ويف  امل�سهد،  هذا  وفوق 

اأحد. وعندن� دميوقراطية معروفة، لكن، عندن�  يف بالدن�، املزيد من احلرية، وال يخفى ذلك على 

ب ال�س�هر دائًم�، 
ّ
ب�ملق�بل العب �سيط�ن ال يهداأ وال ي�سرتيح: هو الفو�سى. الفو�سى تلك هي املخر

املتحّفز اأبًدا، ملالحقة الق�نون وعرقلة النظ�م، وتهدمي البن�ء. ال يك�د الق�نون يبلغ موقًع� اأو زاوية 

عت النوافذ، 
ّ
اأو منتدى، اإاّل وتف�جئه الفو�سى، التي تكون قد و�سلت قبله، ف�أق�مت املح�فل، و�ص

وا�ست�أنفت اللهو والرثثرة. اإّن الدميوقراطية م�سونة يف هذه البالد، وهي تتع�فى من املر�س بعد 

ية م�صقة ال تغيب، والثورة العب يف كل 
ّ
كل اأزمة، وتنجو من اجلرح واالإ�س�بة بعد كل موقعة، واحلر

ملعب، وهي تتج�وز القيود وتتخّطى الت�سنيف�ت، اإاّل اأّن م� نحت�ج اليه هو خطوات ثورية من نوع 

اآخر، نتدّرب عليه� يف �س�ح�تن�، ونح�سد خرياته� من حقولن�، بعد اأن نعيد ترتيب �سم�ئله�، وننزع 

زواآنه� من بني �سن�بل القمح، ثم ن�سيفه� اىل اأكوام بي�درن� ونعّمم حّب�ته� يف الدي�ر. نحت�ج اىل ثورة 

م�س�فة ت�سبط االإيق�ع، وتغرّي م� يجب تغيريه، وت�سّدد اخلطى يف طريق اآمن وا�سح، �سحيح املع�مل.

اإّن الثورة هي جمموعة خطوات وكتلة مداميك. خطوة تتبعه� خطوة، ومدم�ك يعلو مدم�ًك�، ولي�س 

ة اأن تبداأ من االأول. والثورة امل�س�فة هي مدم�ك ي�س�ف اىل البن�ء العريق، 
ّ
من ال�صوري يف كل مر

وقفزة جريئة يف الطريق الطويل، نح�فظ من خالله� على م� �سبق من اإجن�زات، ونوؤّكد بوا�سطته� اأّن 

احلرية، فيم� لو اأ�سيء ا�ستخدامه�، ا�ستح�ل نوره� اىل ظالم، وحتّطم فيه� كل جن�ح.
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