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عنوان املجلة

ن�سخة  يف   ARGONAUT التمرين 

2012 نّفذ ما بني 9 و12 ت�رصين االأول املن�رصم، 

فيه  و���س��ارك  وب��اف��و���س،  وليما�سول  الرن��ك��ا  ب��ني 

)املانيا،  دول  ع��ّدة  ولبنان  قرب�س  اإىل  باالإ�سافة 

وفرن�سا، واململكة املتحدة واليونان( من خالل قطع 

بحرية وجوية ووحدات خا�سة، باالإ�سافة اإىل الوكاالت 

املدين  كالدفاع  املعنية  الر�سمية  وغري  الر�سمية 

وال�رصطة واجلمارك واالأمن العام ووحدات طبية.

املعلومات  �سعبة  رئي�س  اغتيال  جرمية 

كان لها وقع مدٍو يف لبنان على امل�ستويني الر�سمي 

وال�سعبي. املديرية العامة لالأمن الداخلي ا�ستقبلت 

اأقيمت  االأخرية حيث  للمرة  ال�سهيد ومرافقه  اللواء 

مرا�سم الوداع الر�سمي لهما.
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قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  اأّك��د 

اأن »اجلي�س يقف مع جميع الفرقاء ال�سيا�سيني اإذا 

الفرقاء  �سد جميع  وهو  القانون،  �سقف  كانوا حتت 

جاء  قهوجي  العماد  كالم  االأهلي.  ال�سلم  خرقوا  اإذا 

الع�سكرية  الوحدات  خاللها  تفّقد  جولة  �سياق  يف 

املنت�رصة يف طرابل�س، وكانت �سبقتها جولة اأخرى 

يف بريوت.
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ال�سفري ال�سوريال�سفري الفرن�سي

ال�سفري امل�رصيال�سفري ال�سوداين
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ت�رشين الثاين

وزير الدفاع الوطنياإ�ستقباالت الوزير

ي�ستقبل �سفراء

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز غ�سن، 

يف مكتبه  يف الوزارة، �سفري فرن�سا ال�سيد باتري�س 

باويل، وعر�س معه التطّورات اجلارية يف املنطقة 

والعالقات الثنائية بني البلدين و�سبل تفعيلها 

وتطويرها.

كما التقى  �سفري �سوريا ال�سيد علي عبد الكرمي 

علي وبحث معه يف الأو�ساع العامة وامل�ستجدات على 

ال�ساحة ال�سورّية.

وا�ستقبل �سفري ال�سودان ال�سيد اأحمد ح�سن اأحمد حممد و�سفري م�رص ال�سيد اأ�رصف حمدي يرافقه 

امللحق الع�سكري العقيد اأ�رصف حممد عبد احلليم كحلة، وتناول البحث تعزيز العالقات الثنائية 

بني اجلي�سني ال�سقيقني.



قائد  ح�سور  يف  غ�سن،  فايز  الأ�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزير  ا�ستقبل 

اجلي�س العماد جان قهوجي، وزير الدفاع الفرن�سي ال�سيد اإيف لودريان 

مع وفد مرافق.

وقد عقدت جل�سة حمادثات مو�ّسعة تناولت التعاون القائم بني لبنان 

التعاون  لتفاقات  عر�س  وتخّللها  الع�سكري،  امل�ستوى  على  وفرن�سا 

التعاون وتطويره.  اإىل تعزيز هذا  الآيلة  ال�سبل  البلدين، وبحث يف  بني 

اللبناين يف  اجلي�س  يوؤديه  الذي  الكبري  الدور  اأهمية  تاأكيد  اأي�ًسا  وكان 

هذه املرحلة واملهمات اجل�سيمة امللقاة على عاتقه.

 يف اجلنوب، والذي هو ثمرة 
ّ
قت املحادثات اإىل الو�سع امل�ستقر

ّ
وتطر

لبنان  يف  املوؤّقتة  املّتحدة  الأمم  وقوات  اجلي�س  بني  الوطيد  التعاون 

اإنفاًذا للقرار 1701. 

القوة  به  تقوم  الذي  ال��دور  اأهمية  على  الفرن�سي  الوزير  �سّدد  وقد 

اإطار  يف  العاملة  الفرن�سية 

م�سرًيا  ال��دول��ي��ة،  ال��ق��وات 

اإىل اأنها �ست�ستمر يف تاأدية 

املهمات املوكلة اإليها.

الوزير  ا�ستقبل  كذلك، 

الدفاع  وزي��ر  غ�سن،  فايز 

تناولت  اأف��ق  جولة  وكانت  اليادي�س،  دمييرت�س  ال�سيد  القرب�سي 

والتعاون  الثنائية  العالقات  اإىل  اإ�سافة  واملنطقة،  لبنان  يف  الأو�ساع 

املثارة  والنقاط  البلدين،  بني  والدفاعي  الع�سكري  امل�ستويني  على 

حول حتديد املنطقة الإقت�سادية اخلال�سة بني لبنان وقرب�س.

يف  امل�ستجدات  من  نظره  وجهة  غ�سن  الوزير  عر�س  اللقاء،  وخ��الل 

املنطقة ول �سيما  يف �سوريا، فاأمل اأن تنتهي الأزمة ال�سورية من خالل 

حّل �سيا�سي يو�سل اإىل وقف العنف والقيام بالإ�سالحات التي ين�سدها 

ال�سوري. ال�سعب 

ويف ال�ساأن اللبناين، �رصح الوزير غ�سن املهمات التي يقوم بها اجلي�س 

اللبناين يف الداخل وعلى احلدود مع �سوريا، بالإ�سافة اإىل التعاون بني 

اللبناين  اجلي�س  دع��م  ���رصورة  على  و�سدد  الدولية.  وال��ق��وات  اجلي�س 

بالقيام  الإ�ستمرار  له ليتمّكن من  الالزمة  وتقويته وتاأمني امل�ساعدات 

القرب�سي  الوزير  ن��ّوه  ناحيته،  من  منه.  املطلوبة  الكبرية  باملهمات 

ي�سّكل  لبنان  اأن  موؤّكًدا  اللبناين،  اجلي�س  به  يقوم  الذي  الكبري  بالدور 

نقطة ارتكاز وعامل ا�ستقرار رئي�سي يف املنطقة.

وبحث  الهراوي  خليل  ال�سابق  الوزير  اأي�ًسا،  غ�سن  الوزير  والتقى 

معه يف امل�ستجّدات والتطّورات الراهنة، كما ا�ستقبل قائد قوات الأمم 

بها  تقوم  التي  املهمات  معه  وعر�س  �سيرّيا،  باولو  اجلرنال  املّتحدة 

القوات املذكورة بالتعاون والتن�سيق مع اجلي�س اللبناين. 

وزير الدفاع القرب�سيوزير الدفاع الفرن�سي

قائد قوات الأمم املتحدة
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اإ�ستقباالت الوزير

ت�رشين الثاين

...ونظرييه الفرن�سي والقرب�سي





ال�سفري ال�سوداين

ال�سفري الفرن�سي

ال�سفري الربيطاين

ال�سفري ال�سوري

ال�سفرية الأمريكية
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اإ�ستقباالت القائد

ت�رشين الثاين

قائد اجلي�ش 

العماد جان قهوجي

ي�ستقبل �سفراء

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

باويل،  باتري�س  ال�سيد  فرن�سا  و�سفري  فليت�رص،  توم  ال�سيد  بريطانيا 

و�سفري  كونيللي،  مورا  ال�سيدة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  و�سفرية 

ال�سيد علي  ال�سوري  وال�سفري  اأحمد حممد  اأحمد ح�سن  ال�سيد  ال�سودان 

عبد الكرمي علي. 
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ت�رشين الثاين

اإ�ستقباالت القائد

...ووزير الدفاع القرب�سي

...و�سفرية الإحتاد الأوروبي

...وقائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة

ال�سفري امل�رصي

اإ�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، قائد 

قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان اجلرنال 

باولو �سيرّيا، وبحث معه يف التطورات على احلدود 

اجلنوبية والتعاون والتن�سيق بني اجلانبني.

اإ�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، �سفرية الحتاد 

الأوروبي يف لبنان ال�سيدة اأجنيلينا اإيخهور�ست وتداول �سوؤوًنا عامة.

اإ�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وزير الدفاع القرب�سي ال�سيد 

العالقات  البحث  وتناول  مرافق.  وفد  راأ���س  على  اإليادي�س  دمييرتي�س 

الثنائية بني جي�سي البلدين وم�سائل ذات اهتمام م�سرتك.

العماد  ا�ستقبل  ك��ذل��ك، 

م�رص  �سفري  اجلي�س،  قائد 

ال�سيد اأ�رصف حمدي يرافقه 

العقيد  الع�سكري  امللحق 

احلليم  ع��ب��د  اأ�����رصف حم��م��د 

�سلوفاكيا  و�سفري  كحلة، 

اإيفان �سورك�س مقدًما امللحق الع�سكري العقيد لوبومري تارابك  ال�سيد 

ملنا�سبة ت�سّلم مهمته حديًثا يف لبنان.

ال�سفري ال�سلوفاكي
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اإ�ستقباالت القائد

ت�رشين الثاين

...وم�ست�سار احلكومة الربيطانية ل�سوؤون ال�رشق الأو�سط

...واملمثل 

ال�سخ�سي 

للأمم املتحدة

...و�سفري منظمة مالطا

...والقن�سل الفخري الإيطايل يف لبنان...والقن�سل الفخري لرومانيا يف لبنان

احلكومة  م�ست�سار  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  جان  العماد  اإ�ستقبل 

الربيطانية ل�سوؤون ال�رصق الأو�سط الفريق �سيمون مايل، يرافقه امللحق 

الع�سكري الربيطاين املقدم جايلز تايلر. وجرى البحث يف جمالت تعزيز 

التعاون الع�سكري بني اجلي�سني اللبناين والربيطاين.

الفخري  القن�سل  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  العماد  اإ�ستقبل 

لرومانيا يف لبنان ال�سيد جان ابي را�سد.

اإ�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، القن�سل الفخري الإيطايل 

يف لبنان ال�سيد اأحمد �سقالوي.

اإ�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، �سفري منظمة مالطا يف 

لبنان ال�سيد �سارل هرني داراغون.

اإ�ستقبل قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، املمثل 

ال�سخ�سي لالأمم املتحدة 

ال�سيد ديريك بالمبلي وبحثا 

يف الأو�ساع العامة.
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ت�رشين الثاين

اإ�ستقباالت القائد

...ونواًبا ووزير الإت�سالت

اإ�ستقبل قائد اجلي�س، ويف اأوقات خمتلفة، النواب ال�سادة: اأغوب 

بقرادونيان، كاظم اخلري، فادي كرم، خالد زهرمان، ن�سال طعمة، هادي 

حبي�س، فريد اخلازن، اأيوب حمّيد، اأمني وهبه، حممد احلجار، قا�سم عبد 

العزيز، وروبري فا�سل. كما ا�ستقبل وفًدا من كتلة الوفاء للمقاومة �سّم 

رئي�س الكتلة النائب حممد رعد والنائب نّوار ال�ساحلي يرافقهما احلاج 

وفيق �سفا، واآخر من كتلة ق�ساء زحلة �سم النواب: عا�سم العراجي، 

�سانت جنجنيان، طوين اأبو خاطر وجوزف معلوف.

كما ا�ستقبل وزير الت�سالت نقول �سحناوي.

وقد اأ�ساد الزائرون باجلهود التي تبذلها قيادة اجلي�س ل�سبط الأمن 

وال�ستقرار يف خمتلف املناطق اللبنانية، موؤكدين دعمهم املوؤ�س�سة 

الع�سكرية يف جهودها الآيلة اإىل ب�سط �سلطة الدولة ومكافحة اجلرائم 

املنظمة على اأنواعها. النائب اأغوب بقرادونيان

النائب فادي كرمالنائب كاظم اخلري

النائب هادي حبي�سالنائبان خالد زهرمان ون�سال طعمة
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اإ�ستقباالت القائد

ت�رشين الثاين

النائب اأيوب حميدالنائب فريد اخلازن

النائب حممد احلجارالنائب اأمني وهبه

النائب روبري فا�سلالنائب قا�سم عبد العزيز
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ت�رشين الثاين

اإ�ستقباالت القائد
وفد نواب كتلة الوفاء للمقاومة

وزير الت�سالت وفد نواب كتلة ق�ساء زحلة

...والقا�سي �سعيد مريزا...واملدير العام للأمن العام

العام  لالأمن  العام  املدير  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  اإ�ستقبل 

والتن�سيق  الأمنية  الأو���س��اع  يف  البحث  وج��رى  ابراهيم،  عبا�س  ال��ل��واء 

ال�رصعي  الدخول غري  امل�سرتك بني املوؤ�س�ستني، ل �سيما جلهة مكافحة 

اإىل لبنان.

التمييز  عام  الريزة، مدعي  العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف  اإ�ستقبل 

ال�سابق القا�سي �سعيد مريزا.
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اإ�ستقباالت القائد

ت�رشين الثاين

...واإعلميني

...وقائد الدرك

...ووفدًا من لقاء الأحزاب 

والقوى وال�سخ�سيات الوطنية

...واملواطن يو�سف ب�سارة

ال�سابقة  النائبة  من  كاًل  اجلي�س  قائد  العماد  اإ�ستقبل  كذلك، 

وزارة  ع��ام  مدير  رح��ال،  حممد  ال�سابق  ال��وزي��ر  معّو�س،  نايلة 

الدفاعي  التعاون  مكتب  رئي�س  حلود،  لوي�س  الدكتور  الزراعة 

الأمريكي العقيد دايفيد برونر مع وفد مرافق، امللحق الع�سكري 

الربيطاين املقدم تايلر جيلز، رئي�س موؤ�س�سة البطريرك �سفري 

الإجتماعية والثقافية والإن�سانية الدكتور اإليا�س �سفري، وفد من 

الدكتور  برئا�سة  والتعليم  للثقافة  الأمريكية  اللبنانية  اجلامعة 

»املرابطون«  حلركة  القيادية  الهيئة  اأم��ني  �ساهني،  يو�سف 

ال�سيد  الوعد  حزب  ورئي�س  حمدان،  م�سطفى  املتقاعد  العميد 

املقد�سة  العائلة  راهبات  جلمعية  العامة  الرئي�سة  حبيقة،  جو 

لبنان  بيت  جمعية  رئي�سة  مو�سى،  بو  غربيال  الأخ��ت  املارونية 

والعامل ال�سيدة بتي هندي، الكاتب واملحلل ال�سيا�سي جوزيف 

مروان  الأ�ستاذ  »األفا«  �رصكة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  فا�سل،  اأب��و 

�سعادة،  فرن�سوا  ال�سيد  للجودو  اللبناين  الإحت��اد  رئي�س  حايك، 

رئي�س �رصكة ني�سان يف لبنان ال�سيد فايز ر�سامني وال�سيد غابي 

معه  عر�س  الذي  التبانة  باب  منطقة  فعاليات  من  ووفد  ديب، 

اأو�ساع املدينة.

اإ�ستقبل العماد جان قهوجي، 

يف مكتبه يف الريزة، قائد الدرك 

العميد جوزيف الدويهي.

اإ�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س حترير 

�سحيفة احلياة ال�سيد غ�سان �رصبل، والكاتب ال�سيا�سي دافيد عي�سى.

اإ�ستقبل العماد قهوجي، املواطن يو�سف ب�سارة برفقة عدد من اأفراد 

ال�سيد  خطف  بق�سية  اإهتمامه  على  اجلي�س  قائد  �سكروا  الذين  عائلته 

ب�سارة واإعادة الفدية املالية له.

اإ�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من لقاء الأحزاب والقوى 

اإىل  وقوفهم  عن  احل�سور  اأعرب  حيث  اللبنانية،  الوطنية  وال�سخ�سيات 

جانب اجلي�س يف مهمة احلفاظ على الأمن والإ�ستقرار يف البالد.



على اأثر �سيوع خرب ا�ست�سهاد رئي�ش 

الأم���ن  ق���وى  يف  امل��ع��ل��وم��ات  �سعبة 

الداخلي العميد و�سام احل�سن، نتيجة 

له  تعر�ش  ال��ذي  الإره��اب��ي  النفجار 

�سهيد  بني  املواطنني  من  كبري  عدد  و�سقوط  الأ�رشفية  منطقة  يف  موكبه 

اللبنانية،  املناطق  خمتلف  يف  وا�سعة  احتجاجات  حركة  ح�سلت  وجريح، 

ترافقت مع ظهور م�سلح وتوتر اأمني يف اأماكن متعددة. قيادة اجلي�ش التي 

توجهت اإىل املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وعائلة ال�سهيد واأ�سدقائه وذوي جميع ال�سهداء 

الإرهابي  العمل  ال�سديد لهذا  ا�ستنكارها  اأعربت عن  الت�سامن واملوا�ساة،  باأعمق م�ساعر  واجلرحى 

اجلبان، واعتربت اأن العميد احل�سن هو �سهيد اجلي�ش واملوؤ�س�سات الأمنية وكل لبنان.

�سهيد اجلي�س 

واملوؤ�س��س��ات الأمنية وكل لبنان 

قيادة اجلي��ش: ل�ن ن�سمح 

بتحويل اغتيال اللواء احل�سن 

اإىل فر�س�ة لغت�يال الوطن
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ت�رشين الثاين

على خطى القائد

يف البيان الذي اأ�سدرته، لفتت قيادة اجلي�س نظر 

�س حياته يف 
ّ
اأن ال�سهيد قد كر اإىل  اللبنانيني كافة، 

�سبيل الوطن وبذل روحه الطاهرة على مذبحه، ليبقى 

مدعوون،  فهم  وبالتايل  م�ستقاًل،  ا 
ً
حر �سيًدا  واح��ًدا 

على  والتعايل  ال�سرب  اإىل  ال�سهيد،  مببادئ  التزاًما 

اجلراح والت�سامن يف ما بينهم لتفويت الفر�سة على 

جرميتهم   خالل  من  �سعوا  الذين  املجرمني  القتلة 

وحدة  وتفتيت  الفتنة  نار  اإ�سعال  اإىل  هذه،  النكراء 

ق�سية  النهاية  حتى  �ستتابع  اأنها  موؤكدًة  الوطن، 

�سقطوا  الذين  واجلرحى  ال�سهداء  وجميع  ال�سهيد 

اإلقاء  �سبيل  يف  ج��ه��ًدا  اأو  و�سيلًة  خ��ر  ت��دَّ ول��ن  معه، 

القب�س على اجلناة وتقدميهم اإىل العدالة.

وجاء يف بيان اآخر �سدر بتاريخ 2012/10/22:

ال��ل��واء  اغ��ت��ي��ال  اآمل��ه��ا  ال��ت��ي  اجلي�س  ق��ي��ادة  »اإن 

ال�سهيد و�سام احل�سن وعرّبت عن حزنها وت�سامنها 

الأم��ن  ق��وى  وقيادة  والكبرية  ال�سغرية  عائلته  مع 

لوقوع  الأوىل  اللحظات  منذ  حري�سة  كانت  الداخلي، 

الفجيعة  عن  يعرّبون  املواطنني  ترك  على  اجلرمية 

التي اأمّلت بهم، والتظاهر وفق ما تقت�سيه املنا�سبة 

امل�سا�س  دون  من  لكن  اجللل،  للحدث  اح��رتام  من 

بالأمن وال�سلم الأهلي، اإلّ اأّن التطورات التي ح�سلت 

 
ّ
مير الوطن  اأّن  �سك  بال  اأثبتت  الأخ��رية  ال�ساعات  يف 

يف  الحتقان  ن�سبة  واأن  ح��رج��ة،  م�سريية  بلحظات 

بع�س املناطق ترتفع اإىل م�ستويات غري م�سبوقة.

القيادة  ه��ذه  تنا�سد  ال��واق��ع،  ه��ذا  م��ن  وان��ط��الًق��ا 

التعبري  يف  احل��ذر  ت��وّخ��ي  ال�سيا�سية  ال��ق��وى  جميع 

ال�سعبي،  التجيي�س  وحم��اولت  والآراء  املواقف  عن 

اأمر  ت��رتك  اإذ  وه��ي  املحك،  على  الوطن  م�سري  لأّن 

وجلميع  ال�سيا�سية  لل�سلطة  ال�سيا�سية  املعاجلات 

مت�ّسكها  توؤّكد  اختالفها،  على  ال�سيا�سية  القيادات 

ال�سلم  حفظ  ويف  ب��الأم��ن  الإخ���الل  قمع  يف  ب��دوره��ا 

على  املواطنني،  جميع  تدعو  فاإنها  وعليه،  الأهلي. 

اإىل  اللبنانية،  املناطق  خمتلف  يف  انتماءاتهم  تنّوع 

هذا  يف  الوطنية  امل�سوؤولية  درج��ات  باأعلى  التحلي 

تتحكم  الن��ف��ع��الت  ت��رك  وع��دم  الع�سيب،  ال��ظ��رف 

الطرق  وفتح  ال�سوارع  اإخالء  اإىل  واملبادرة  بالو�سع 

التي ل تزال مقطوعة.

اأحمر فعالً  الأمن خط  اأن  على  اجلي�س  قيادة  ت�سّدد 

الر�سمية  املوؤ�س�سات  ا�ستهداف  وكذلك  ق��ولً،  ل 

والتعدي على حرمة الأمالك العامة واخلا�سة، وت�سري 

جميع  مع  امل�ستوى  رفيعة  ات�سالت  با�رصت  اأنها  اإىل 

باحلكمة  الأمني  الو�سع  مع  تتعامل  وهي  املعنيني، 

املوقف  دّق��ة  التام  اإدراكها  مع  بالرتا�سي،  ولي�س 

و�ستكون  ال�سيا�سيني،  الفرقاء  بني  والتجاذبات 

ت�سهد  التي  املناطق  يف  �سّيما  ل  حازمة،  تدابري  لها 

منًعا  وذلك  مت�ساعدة،  ومذهبية  طائفية  احتكاكات 

احل�سابات  لت�سفية  �ساحة  اإىل  جمدًدا  لبنان  لتحويل 

ال�سهيد  اللواء  اغتيال  ا�ستغالل  وملنع  الإقليمية، 

الوطن  لغتيال  فر�سًة  وحتويله  احل�سن،  و���س��ام 

باأ�رصه«.

حّذر من بقاء 

عا�سمة ال�سمال 

حتت رحمة 

امل�سلحني

العماد 

قهوجي:

اجلي�ش مع 

جميع من هم

حتت �سقف 

القانون

و�سد اجلميع 

اإذا خرقوا 

ال�سلم الأهلي

اأكد قائد اجلي�ش العماد 

جان قهوجي اأن »اجلي�ش 

يقف مع جميع الفرقاء 

ال�سيا�سيني اإذا كانوا 

حتت �سقف القانون، وهو 

�سد جميع الفرقاء اإذا 

خرقوا ال�سلم الأهلي.

كلم العماد قهوجي جاء 

يف �سياق جولة تفقد 

خللها الوحدات الع�سكرية 

املنت�رشة يف طرابل�ش، 

والتي كانت �سبقتها جولة 

اأخرى يف بريوت.
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على خطى القائد

ت�رشين الثاين

يف بريوت

جولة العماد قهوجي يف بريوت، اأعقبت العملية الع�سكرية التي قام بها اجلي�س ملنع الظهور امل�سّلح 

اللواء  ا�ست�سهاد  اأثر  على  اأمنًيا  ا 
ً
توتر �سهدت  التي  العا�سمة  اأحياء  يف  طبيعتها  اإىل  الأو�ساع  واإع��ادة 

ا بعد ت�سييعه. وقد تفّقد قائد اجلي�س الأفواج والوحدات املنت�رصة يف بريوت،  و�سام احل�سن، وخ�سو�سً

حيث اطلع على الإجراءات الأمنية املتخذة، واأعطى توجيهاته بوجوب الت�سدي للفتنة وعدم الت�ساهل 

لإعادة  امل�سنية  الع�سكريني  بجهود  قهوجي  العماد  نّوه  كما  انتموا.  جهة  اأي  اإىل  بالأمن  املخلني  مع 

�سبط المن والإ�ستقرار، ودعاهم اإىل بذل اأق�سى امل�ستطاع للحفاظ على اأرواح املواطنني وممتلكاتهم، 

وحرية تنقلهم من مكان اإىل اآخر.

ويف طرابل�ش

تفّقد  اجلي�س،  قيادة  و�سعتها  التي  الأمنية  اخلطة  متابعة  اإط��ار  ويف 

يف  املنت�رصة  الع�سكرية  ال��وح��دات  قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�س  قائد 

فوج  قيادة  يف  والع�سكريني  ال�سباط  لقائه  خالل  �سدد  حيث  طرابل�س، 

التدخل الرابع على �رصورة اتخاذ اأق�سى التدابري الآيلة اإىل �سبط الو�سع 

اأو ت�سديرها، مبا يف ذلك قمع  الفتنة  ا�سترياد  ومنع  املدينة  الأمني يف 

اأًيا  النار  اإطالق  على  والرد  الدوريات  وتكثيف  الأمنية  املخالفات  جميع 

ا يف  كان م�سدره. وتناول قائد اجلي�س الأخطار املحدقة بلبنان، خ�سو�سً

رحمة  حتت  طرابل�س  عا�سمتها  بقاء  خطورة  من  حمذًرا  ال�سمال،  منطقة 

اإ�رصار اجلي�س على حماية ا�ستقرار املدينة، وتوا�سله  امل�سلحني، موؤكًدا 

الدائم مع فاعلياتها الروحية وال�سيا�سية ملعاجلة تداعيات الأحداث. 

ب��ريوت  يف  ج��رت  التي  الأخ���رية  احل���وادث  اإىل  اجلي�س  قائد  ق 
ّ
وت��ط��ر

وطرابل�س ومناطق لبنانية اأخرى، لفًتا اإىل وجود جمموعات غري من�سبطة، 

ا�ستفادت من املناخ ال�سيا�سي املاأزوم لتعبث باأمن املواطنني. موؤكًدا 

اأن اجلي�س لن يت�ساهل مع هوؤلء، واأنه اتخذ تدابري اأمنية فاعلة يف املناطق 

اإىل  والوافدين  داعًيا جميع املقيمني  لبنانية،  التي حتوي جتمعات غري 

لبنان اإىل احرتام �سيادته وحرمة اأرا�سيه.

وختم العماد قهوجي بدعوة الع�سكريني اإىل التعامل مع اأبناء طرابل�س 

ال�سيا�سيني  الفرقاء  جميع  مع  يقف  فاجلي�س  امل�ساواة،  قدم  على  كافة 

ال�سلم  اإذا خرقوا  الفرقاء  القانون وهو �سد جميع  اإذا كانوا حتت �سقف 

الأهلي، م�سدًدا على وجوب مت�ّسكهم باملناقبية والن�سباط، والبتعاد عن 

ال�سجالت ال�سيا�سية والفئوية للحفاظ على �سورة املوؤ�س�سة الع�سكرية.



املعلومات  �سعبة  رئي�س  الداخلي  الأم��ن  لقوى  العامة  املديرية  نعت 

اللواء ال�سهيد و�سام احل�سن ومرافقه املوؤهل ال�سهيد اأحمد �سهيوين. 

• اللواء ال�سهيد و�سام عدنان احل�سن: من مواليد 11 ني�سان 1965 

ال���ك���ورة،   - ب��ت��ورات��ي��ج 

دخل  ول��دان.  ول��ه  متاأهل 

ال�سلك يف 19 اأيار 1983 

ب��رت��ب��ة ت��ل��م��ي��ذ ���س��اب��ط، 

عميد.  رتبة  حتى  وت��دّرج 

خدم يف عدة مراكز، منها: 

�رصية  العام،  املدير  ديوان  احلكومة،  رئا�سة  حر�س  �رصية  الطوارئ،  فوج 

وزارة الداخلية والبلديات، و�سعبة املعلومات التي توىّل رئا�ستها. رقي 

اإىل رتبة لواء بعد الإ�ست�سهاد.

الوداع الر�سمي

يف باحة املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 

ت�رصين   21 الأحد  الظهر  بعد  من  الثانية  وعند 

للواء  الر�سمي  ال����وداع  ك��ان   ،2012 الأول 

الأول  املوؤهل  ومرافقه  احل�سن  و�سام  ال�سهيد 

اأحمد �سهيوين.

ا هناك اإ�ستعداًدا 
ً
رفاق ال�سهيدين كانوا باكر

للقاء الأخري. الروؤ�ساء واملروؤو�سون والأ�سدقاء 

الذي خدم فيه  املقر  باحة  اإجتمعوا يف  والأحبة 

ا على اأمن وطنه.
ً
اللواء احل�سن �سنوات، �ساهر

يف طليعة امل�ساركني كان رئي�س اجلمهورية 

العماد مي�سال �سليمان الذي اعترب اأن القطعة 

مكافاأة  عرب  تكافاأ  املوؤ�س�سة  اأو  الع�سكرية 

املوؤ�س�سة  هذه  اأن  اليوم  نرى  ونحن  رئي�سها، 

و�سام  ال�سهيد  اللواء  رئي�سها  باغتيال  تعاقب 

العمالء  �سبكات  ك�سف  يف  جنح  ال��ذي  احل�سن، 

التج�س�ّسية.

ميقاتي  احلكومة جنيب  رئي�س  �سارك  كذلك 

وليد  والإع���الم  �رصبل  م��روان  الداخلية  ووزي��را 

ال��داع��وق وع��دد م��ن ال��ن��واب، وق��ائ��د اجلي�س 

الأم��ن  ق��وى  ع��ام  ومدير  قهوجي،  ج��ان  العماد 

الأمن  عام  ومدير  ريفي،  اأ�رصف  اللواء  الداخلي 

اأمن  عام  ومدير  اإبراهيم،  عبا�س  اللواء  العام 

الدولة اللواء جورج قرعة.

نع�سا ال�سهيدين و�سال اإىل باحة مقر املديرية 

اأجرا�س  قرع  وقع  على  الداخلي  لالأمن  العامة 

الإنفجار،  وقع  حيث  الأ�رصفية  منطقة  كنائ�س 

و���س��اروا  الأك���ف  ع��ل��ى  ال��رف��اق  رفعهما  وق��د 

مو�سيقى  وقع  على  الأكاليل  حملة  يتقدمهم 

التحية،  ال�سباط  اأدى  اأن  وبعد  الأم���ن.  ق��وى 

ومن  الزهر،  باأكاليل  حموطني  النع�سان  �سجي 

ال�سهيدان،  اإ�ستحقها  التي  بالأو�سمة  زّينا  ثم 

واألقيت كلمات الوداع.

اإختيار ال�سهادة

عريف احلفل رئي�س �سعبة العالقات العامة يف 

الداخلي املقدم جوزف م�سلم قال  الأمن  قوى 

يف كلمته: »اإن رحيلك اأيها اللواء ال�سهيد و�سام 

احل�سن مع مرافقك املوؤهل الأول ال�سهيد اأحمد 

ال�سهادة،  اإختيار  لكنه  ا 
ً
ق�رص يكن  مل  �سهيوين 

لكنك  والإرهاب،  ال�رص  تواجه  األ  ت�ستطيع  كنت 

وف�سلت  التحدي  اخرتت 

الت�سدي ذوًدا عن الوطن 

و�سالمة اأبنائه«.
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يف وداع اللواء ال�سهيد و�سام احل�سن 

رئي�ش اجلمهورية: 

ال�سهادة تدعونا اىل التكاتف والتعاون

ر
طو

�س
يف 

ن 
دا

ي
ه
�س
ل
ا

ت�رشين الثاين

وداع
�سعبة  رئي�ش  اغتيال  جرمية 

املعلومات كان لها وقع مدٍو يف 

الر�سمي  امل�ستويني  على  لبنان 

وال�سعبي.

املديرية العامة للأمن الداخلي 

ا�ستقبلت اللواء ال�سهيد ومرافقه 

ينقل  اأن  قبل  لهما،  الر�سمي  الوداع  مرا�سم  اأقيمت  حيث  الأخرية  للمرة 

نع�ساهما اإىل جامع حممد الأمني حيث رفعت ال�سلة لراحة نف�سيهما.



يف  البطل،  »�سهيدنا  ري��ف��ي:  ال��ل��واء  وق��ال 

جنوت   2005 ال��ع��ام  �سباط  م��ن  ع�رص  ال��راب��ع 

�سبع  بعد  اليوم  اأنت  وها  املحتم،  املوت  من 

�سنوات تلتحق بقافلة ال�سهداء.

وكنت  يومًيا،  معك  اأنا  كنت  و�سام،  عزيزي 

تهابه،  اأن  دون  من  امل��وت  تغازل  كيف  اأرى 

حافة  على  حلظة  ك��ل  ويف  تعمل  كنت  كيف 

ت��ه��اب امل��خ��اط��ر ول وج����ود يف  ال��ه��اوي��ة، ل 

واخلط  احلمر،  للخطوط  ول  للخوف  قامو�سك 

الوطن.  اأم��ن  حفظ  كان  لديك  الوحيد  الأحمر 

املهمة،  هذه  و�سنتابع  العظيم،  الوطن  هذا 

من  كائًنا  بالأمن  يعبث  من  لكل  و�سنت�سدى 

كان«.

ترفعت  لقد  و�سام،  »عزيزي  قائاًل:  واأردف 

اإىل ما ي�سبه  العمل  ال�سغائر، وحولت هذا  عن 

نتائج  الفن. كيف ل، فقد متكنت من حتقيق 

لقد  اأ�سكاله.  بكل  الإره��اب  مكافحة  يف  باهرة 

اإغتيال  ج��رمي��ة  يف  ال���دويل  التحقيق  واك��ب��ت 

واأديت دوًرا  ال�سهيد رفيق احلريري،  الرئي�س 

مهًما يف تكوين ملف هذه اجلرمية، كما ك�سفت 

التج�س�سية،  العدو  �سبكات  من  كبرًيا  ع��دًدا 

وفككت بالتعاون مع رفاقنا يف اجلي�س وبقية 

من  ب��ه  ي�ستهان  ل  ع���دًدا  الأم��ن��ي��ة،  الأج��ه��زة 

ال�سبكات الإرهابية، وكان اآخر مهماتك الأمنية 

ت�ستخدم  كانت  متفجرة   24 و�سبط  اإكت�ساف 

لقتل الأبرياء«.

الرئي�ش �سليمان

وداع  يف  كلمته  اإ�ستهل  �سليمان  الرئي�س 

بالقول: ال�سهيدين 

»تعرفون اأن القطعة الع�سكرية اأو املوؤ�س�سة 

نرى  اليوم  ونحن  رئي�سها،  مكافاأة  عرب  تكافاأ 

رئي�سها  ب��اغ��ت��ي��ال  ت��ع��اق��ب  امل��وؤ���س�����س��ة  ه��ذه 

اأقول ذلك لأّن فرع املعلومات  و�سام احل�سن. 

العمالء  �سبكات  ك�سف  يف  رئي�سه  بقيادة  جنح 

ك�سف  اإىل  اأف���راده���ا،  وت��وق��ي��ف  والتج�س�س 

الكبرية  والفتنة  الأذى  ومنع  الإرهاب  �سبكات 

املتفجرات  م��ن  كمية  �سبط  ع��رب  امل��ح�����رصة 

ناقلها...«. وتوقيف 

اإغتيال  الإغتيال  بهذا  »املق�سود  اأن  وراأى 

ال�سهادة  هذه  تدعونا  لذلك  اللبنانية،  الدولة 

ال�سعب  م�ستوى  على  والتعاون  التكاتف  اإىل 

والأمنية.  والق�سائية  ال�سيا�سية  واملوؤ�س�سات 

فالق�ساء وحده اإذا مل يكن مدعوًما من ال�سيا�سة 

ومن احلكومة ل ي�ستطيع القيام بعمله، كذلك 

الأمن يجب اأن يواكبه الق�ساء وتدعمه احلكومة 

ليقوم بواجبه. هذه املوؤ�س�سات عملها يتكامل. 

اأقول للق�ساء ل ترتدد فال�سعب معك. واأقول 

اأق��ول  م��ع��ك.  فال�سعب  واأق����دم  اأح���زم  ل��الأم��ن 

ال�سيا�سية  واملرجعيات  وللحكومة  لل�سيا�سة 

الأمن  رجل  اإجعلوا  للمرتكب،  الغطاء  توؤّمنوا  ل 

علينا  واجب  وهذا  مغطى  اأنه  ي�سعر  والقا�سي 

وعلى املرجعيات ال�سيا�سية كافة. اإعملوا على 

ك�سف اجلرائم...

اإ�سدار  ا�ستعجال  اإىل  اأي�ًسا  الق�ساء  اأدع��و 

مي�سال  ق�سية  م��ل��ف  يف  الإت��ه��ام��ي  ال��ق��رار 

�سماحة، واأدعوه اأي�ًسا اإىل حماكمة الذين قتلوا 

اإىل  بحاجة  فالأمن  البارد.  نهر  يف  الع�سكريني 

غطاء �سيا�سي وبحاجة اإىل مواكبة من الق�ساء. 

اأما اأنا فمعكم، اأنا مع ال�سيادة، اأنا مع الكرامة، 

اأنا مع اأمن املواطن«.

النع�سان على  التكرمي حمل  مرا�سم  يف ختام 

الأكف واأدى ال�سباط التحية لهما، ثم نقال اإىل 

لراحة  ال�سالة  اأقيمت  الأمني حيث  جامع حممد 

ال�سهداء  �ساحة  يف  احت�سد  بينما  نف�سيهما، 

اآلف امل�سيعني و�سط اإجراءات اأمنية م�سددة.
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وداع

ت�رشين الثاين

الإ�ستحقاق  و�سام  الوطنية،  الوحدة  و�سام  اجلنوب،  فجر  و�سام  حائز: 

الوطني  الأرز  و�سام  اجلدارة،  ميدالية  والثانية،  الثالثة  الدرجة  اللبناين 

لرتبة فار�س، ميدالية الأمن الداخلي، ميدالية وزارة الداخلية والبلديات.

كما حاز الو�سام الفخري من رتبة كوموندور من رئي�س جمهورية اإيطاليا 

اخلطية  والتهاين  التناويه  من  والعديد  الإيطايل،  الإ�ستحقاق  وو�سام 

الداخلي، ومنح  الأمن  العام لقوى  الداخلية والبلديات واملدير  من وزير 

و�سامي احلرب واجلرحى وامليدالية الع�سكرية بعد الإ�ست�سهاد.

ني�سان  مواليد 10  من  �سهيوين:  حممود  اأحمد  ال�سهيد  املوؤهل   •
1965 البرية - عكار، متاأهل وله ثالثة اأولد، دخل ال�سلك يف 6 ت�رصين 

الثاين 1987 برتبة دركي متمرن وتدّرج حتى رتبة موؤهل. خدم يف عدة 

مراكز منها: املعهد، فوج الطوارئ، �رصية حر�س رئا�سة احلكومة، ديوان 

املدير العام، �رصية وزارة الداخلية والبلديات، �سعبة املعلومات. رقي اإىل 

رتبة موؤهل بعد الإ�ست�سهاد.

اللبناين  الإ�ستحقاق  الوطنية،  الوحدة  و�سام  اجلنوب،  فجر  و�سام  حائز 

التناويه  من  والعديد  الع�سكرية،  امليدالية  والثالثة،  الرابعة  الدرجة 

و�سامي  منح  الداخلي.  الأم��ن  لقوى  العام  املدير  من  اخلطية  والتهاين 

والبلديات  الداخلية  ووزارة  الداخلي  الأمن  وميداليتي  واجلرحى  احلرب 

بعد الإ�ست�سهاد.



ت�رشين الثاين

اإ�ستقباالت رئي�ش االأركان

اإ�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان، يف مكتبه يف الريزة، النواب ال�سادة: هرني حلو، زياد 

العامة  الأو�ساع  املجتمعون  وعر�س  خ��وري،  �سهيل  املتقاعد  اللواء  يرافقه  �سعد  واأنطوان  القادري، 

بالإ�سافة اإىل �سوؤون اأمنية واإمنائية يف منطقتي البقاع الغربي ورا�سيا.

كما ا�ستقبل اللواء الركن �سلمان، وفًدا من الأونروا �سم مدير الوكالة بالتكليف ال�سيد روجر دايفي�س 

اأو�ساع  يف  البحث  اللقاء  خالل  وجرى  الوكالة.  يف  القانونية  امل�ست�سارة  �سبلي  ماري  املحامية  ترافقه 

ا خميم نهر البارد. املخيمات الفل�سطينية يف لبنان وخ�سو�سً

والتقى رئي�س الأركان، رئي�س الق�سم ال�سيا�سي واملن�سق اخلا�س لالأمم املتحدة يف لبنان ال�سيد اأنور دركزللي مع وفد مرافق، وجرى البحث يف الأو�ساع 

العامة ودور الأمم املتحدة جلهة تطبيق القرار 1701.

كما ا�ستقبل اللواء الركن �سلمان، رئي�س منظمة الأمم املتحدة يف لبنان ال�سيخ �سمري ال�ساهر يرافقه رئي�س حزب العمال اللبناين ال�سيد مارون اخلويل، 

وال�سيدان رجا حمادة وفريد زينون.
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اإ�ستقبالت رئي�ش الأركان

ت�رشين الثاين

كذلك، ا�ستقبل رئي�س الأركان، نائب رئي�س احلزب التقدمي الإ�سرتاكي الأ�ستاذ دريد ياغي وتداول معه 

�س�ؤوًنا عامة.

ومن زوار رئي�س الأركان اأي�ًسا، امللحق الع�سكري الربيطاين املقدم جيلز تايلر يف زيارة وداعية، وكبري 

امل�ست�سارين الأمنيني يف الأمم املتحدة ال�سيد حممد رجائي يرافقه العميد املتقاعد �سهيد خ�ري، ووفد 

ال�ساد�س  امل�ؤمتر  اإنعقاد  مبنا�سبة  م���راين،  �سبل  الربوف�س�ر  برئا�سة  بالكلى  امل�ساب  الطفل  جمعية 

لأمرا�س الكلى يف لبنان، بالإ�سافة اإىل وفد من اللجنة ال�طنية ل�هب الأع�ساء والأن�سجة الب�رشية، حيث مت 

البحث يف م�رشوع الربنامج ال�طني للجنة املذك�رة واإمكان دعم اجلي�س لهذا امل�رشوع.

كذلك، ا�ستقبل رئي�س الأركان الل�اء الركن وليد �سلمان، امل�اطن ي��سف ب�سارة وعائلته، والذي كان قد خطف واأفرج عنه مقابل دفع عائلته فدية 

ال�سيد ب�سارة  العماد جان قه�جي  باإ�سم قائد اجلي�س  الركن �سلمان  الل�اء  الق�ساء املخت�س، �سّلم  اإ�سارة  مالية بتاريخ 2012/9/18. وبناء على 

ال�سيد ب�سارة قيادة اجلي�س على جه�دها  التي دفعت للخاطفني، ومتكنت مديرية املخابرات من �سبطها ي�م 2012/9/20. وقد �سكر  الفدية 

اأكد رئي�س الأركان عزم اجلي�س على مكافحة جميع جرائم اخلطف ومالحقة مرتكبيها. وكانت مديرية املخابرات قد  واإهتمامها بق�سيته، ومن جهته 

ر�سدت اخلاطفني وقامت مبالحقتهم، حيث متكنت اإثر دهم منزل اأحد امل�ستبه بهم من ت�قيف عدد منهم وبح�زتهم الفدية املذك�رة.
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يوم �جلمعة هو �إجمااًل �آخر �أيام �لدر��سة يف �الأ�سبوع، و�لثالثة �إال ربًعا هو 

�لوقت �لذي يغادر فيه معظم �لتالمذة مد�ر�سهم.

موعًد�  كان   2012 �الأول  ت�رشين   19 �جلمعة  يوم  �ملوعد  هذ�  �أن  غري 

لبثت  ما  �إنفجار  �الأ�رشفية، حيث دوى  �ملنذر يف  �إبر�هيم  �سارع  �أ�سود يف 

�أ�سد�وؤه �أن ترددت يف خمتلف مناطق لبنان.

�أخ��ري��ات ينتظرن  �مل��ائ��دة الأوالده����ن،  ك��ث��ري�ت ك��ن يجهزن  �أم��ه��ات 

»�الأوتوكار«، �أنا�س يف �أعمالهم، عابرو �سبيل يف �ل�سارع �ل�سيق، مل يعرف 

�أحد ما �لذي ح�سل يف تلك �للحظة.

�سعبة  رئي�س  �إ�ست�سهاد  �خلرب:  بعُد  من  لياأتي  وذعر  ونار  فركام  دوي 

�ملعلومات �لعميد و�سام �حل�سن ومر�فقه يف �إنفجار �سيارة مفخخة.

حزن وغ�سب وذهول وخوف، فا�ستهد�فات �جلرمية كما بد� و��سًحا من 

�للحظات �الأوىل، غري حم�سورة بفئة �أو موقع، و�إمنا هي تذهب �إىل �أبعد 

بكثري، �إىل �إ�ستهد�ف �لدولة و�إ�ستقر�ر �لوطن.

�لعديد من  �أعقبت �جلرمية �سملت  �لتي  �لفعل  رد�ت 

�ملناطق، و�سبح �خلوف بد�أ يتجول ب�رشعة 

ل����ريّوع �مل��و�ط��ن��ن، حت��رك��ات 

�الإح����ت����ج����اج �ل��و����س��ع��ة 

تر�فقت مع ظهور م�سلح وتوتر �أمني يف �أماكن متعددة.

كان �لغ�سب كبرًي� وكذلك �خلوف من �إ�سعال �لفتنة.

وكما يف كّل مرّة، كانت �الأنظار كلها يف �إجتاه و�حد: �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية. 

وهذه �ملوؤ�س�سة �لتي طاملا كانت على قدر �الآمال و�لتطلعات يف �الأوقات 

�لع�سيبة، �أثبتت مرة جديدة جد�رتها يف �لت�سدي لل�سد�ئد، وعزمها على 

حماية �لدولة وموؤ�س�ساتها و�سون �لوطن و�إ�ستقر�ره.

�لفتنة  ن��ري�ن  وج��ه  يف  ���س��دًّ�  �لع�سكريون  ك��ان  و�الأزق����ة  �ل�����س��و�رع  يف 

ور�سا�سها وقذ�ئفها. يف بريوت وطر�بل�س وحيث �إقت�ست �حلاجة كانو� 

�سًفا و�حًد� ويًد� و�حدة يف مو�جهة �ملعتدين و�لقّنا�سن و�ملفتنن.

ووعيهم  ملناقّبيتهم  و��سحة  ترجمة  ك��ان  �لكفاءة  �ل��ع��ايل  �أد�وؤه����م 

و�إلتز�مهم �مل�سوؤولية �لوطنية و�لوالء للوطن.

بعرقهم  يخطون  �لع�سكريون  ك��ان  �ملن�رشم،  �الأول  ت�رشين   22 فجر 

�الأي��ادي  ت�ستطيع  لن  �لتي  �الأم��ل  �سفحة  يف  جديدة  كلمة  و�إندفاعهم 

�أيديهم ويو�سيهم  �إىل جانبهم عمادهم ي�سد على  �ملجرمة طّيها، وكان 

من جديد: �الأمن خط �أحمر فعاًل ال قواًل، هم يعرفون... فلطاملا �سال �أحمر 

دمائهم فد�ًء للوطن.

�لعو�يف يا جي�س �لوطن، �لعو�يف يا وطن.

�إنه بالفعل

خط �أحمر

العوايف يا وطن

ت�رشين الثاين

�إعد�د:

�إلهام ن�رص تابت



م�شاهد وذكريات

مي�شال  ولد  حريك،  حارة  يف 

من  �شباط   18 يف  ع��ون  نعيم 

العام 1935. هناك ترعرع يف 

اإنطالًقا  اأهلها  يتعامل  بيئة 

وتقا�شم  »اجلرية«  مبادئ  من 

اخل���ب���ز وامل���ل���ح و���ش��ع��وب��ات 

عاد  اللقاء،  بداية  يف  احلياة. 

ال��ع��م��اد ع���ون ب��ذاك��رت��ه اىل 

رف�شه  وجدانه  يف  ر�ّشخت  التي  الطفولة  اأي��ام 

االحتالالت من اأي نوع. وبادرناه اىل ال�شوؤال:

�شورة اجلي�ش يف املجتمع تختلف من   •
وكقائد  ك�شابط  موقعك  من  اآخر،  اإىل  بلد 

تف�رس  كيف  �شيا�شي،  وك��رج��ل  للجي�ش 

املوقع املميز للجي�ش اللبناين يف وجدان 

يف  عليه  الأم��ر  هو  ما  بخالف  املواطنني، 

الكثري من البلدان؟

- اإن �شورة اجلي�ش يف اأذهان املواطنني تعود 

اإىل ما هو عليه هذا اجلي�ش، اأهو جي�ش قمعي اأم 

هو جي�ش يوؤمن الطماأنينة واحلماية للمواطنني؟ 

يف بلد مثل لبنان ال ا�شتقرار فيه يبقى اجلي�ش 

النا�ش  مينح  ووج���وده  االأر����ش،  على  م��وج��وًدا 

�شعوًرا باالأمان.

اأعتقد اأن ال�شورة االإيجابية للع�شكري يف لبنان 

هذه  تكن  مل  املا�شي  يف  ج��ًدا،  قدمية  لي�شت 

اأوالده��ا  »تخّوف«  االأّم  كانت  حمببة.  ال�شورة 

االإح��ت��الل  اأي���ام  اإىل  يعود  وذل��ك  بالع�شكري، 

الرتكي، وثم احلرب العاملية الثانية، حيث كان 

للحلفاء جيو�ش يف لبنان. 

خالل تلك الفرتة كنت ولًدا، راأيت ال�شنغاليني 

االأ�شرتاليني  ثّم  ومن  واملغاربة  والتون�شيني 

بوح�شية...  معنا  يتعاملون  كانوا  اأر�شنا،  على 

العام 1942، دخل جنود  يف ذهني م�شهد من 

احللفاء اإىل املنطقة، كان »الع�شكر ال�شنغايل« 

راأي��ت  حريك،  ح��ارة  يف  الليمون  ب�شاتني  يعرب 

فتاة �شغرية وهي ت�رصخ.  وراء  يرك�ش  اأحدهم 

جتّمع اأهل احلارة فخّل�شوها منه و�رصبوه. يومها 

يتعر�ش  احللفاء  من  ع�شكرًيا  مي�ّش  من  ك��ان 

الأوخم العواقب، لكن »الق�شة مرقت«.

اأ�شرتاليون  جنود  علينا  دخ��ل  اأخ��رى،  حادثة 

وهم يف حالة �شكر، طردونا من 

اأجربنا  املنزل ليناموا فيه، ما 

تلك  الب�شتان...  النوم يف  على 

الطفولة  اأي����ام  م��ن  ال�����ش��ور 

جتّمعت يف ذهني ووّلدت لدي 

الكراهية �شد املحتلني، وهي 

ما تزال اإىل اليوم توؤثر بي.

على  ال���رد  اإىل  ع���ودة  ويف 

ب��داأت  عندما  ق��ال:  ال�شوؤال، 

تنت�رص  امليلي�شيات  وب��داأت  لبنان  يف  االأح��داث 

وترتكب االإ�شاءات، كانت بزة الع�شكري اللبناين 

يلتزم  فالع�شكري  واالأم�����ان،  بالثقة  ت��وح��ي 

املعاهدات الدولية وال يعتدي على املدنيني، 

بعد  فردًيا...  عماًل  يكون  االأمر  هذا  ح�شل  واإذا 

�رصاًعا  اجلي�ش  فيها  خا�ش  مراحل  حّلت  ذل��ك 

واأك��ربوا دوره  له،  النا�ش  ا، فازداد تقدير 
ً
خطر

يف الدفاع عن الوطن واحلفاظ على املواطنني.

من ال�شادر اإىل قيادة اجلي�ش

جت �شابًطا يف املدر�شة احلربية 
ّ
• لقد تخر

العام 1958 برتبة مالزم يف �شالح املدفعية، 

من  العديد  يف  بامل�شوؤولية  وا�شطلعت 

املواقع قبل اأن ت�شل اإىل قيادة اجلي�ش. 

هل ملوقع ما مكانة مميزة لديك؟

�شنوات  منذ  ع��ون،  مي�شال  العماد  عرف 

طفولته، معنى اأن يكون على اأر�ش الوطن 

ن�شاأته  جنود غرباء حمتلون. فهو ورث من 

باأهمية  ا 
ً
مبكر اإح�شا�ًشا  حريك  ح��ارة  يف 

التنوع الديني والثقايف يف لبنان. وهذا الإرث كان البذور الأوىل 

ورمبا  وال�شيا�شي،  الوطني  وعيه  لت�شكل  وجدانه  يف  منت  التي 

لتجعل الإنتماء اإىل املوؤ�ش�شة الع�شكرية خياره ووجهته. 

حافلة  عاًما   35 م��دى  على  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  يف  خ��دم 

واخليارات  والتحديات  واملعارك  القا�شية  بالتجارب 

قائًدا  عماد  رتبة  اإىل  رتبة مالزم  ج من 
ّ
ال�شعبة. تدر

للجي�ش، ليكلفه من ثم رئي�ش اجلمهورية 

اأمني اجلميل قبيل انتهاء وليته، بت�شكيل 

مع   ،)1988 اأيلول   22( انتقالية  حكومة 

الإحتفاظ برتبته الع�شكرية قائًدا للجي�ش.

هذا  اأن  الت�شديق  ال�شعب  م��ن  ك��ان 

الع�شكري ميكن اأن يخلع بزته واإن �شار يف 

عامل ال�شيا�شة. يف الواقع بدت هذه البزة 

ال�شيا�شة  تنجح  مل  وروحه.  جلده  من  جزًءا 

ا�شتطاعت  ول  �شالبته،  م��ن  النيل  يف 

التي  الع�شكرية  والف�شائل  بالقيم  امل�ّش 

ال�شيا�شي  �شار  وطنه  اأجل  من  املقاتل  فالع�شكري  عليها.  ن�شاأ 

»املقاتل« من اأجل تدعيم مفاهيم احلوار والتفاهم بني خمتلف 

مكونات هذا الوطن.

»ع�شكريون يف ال�شيا�شة«، ي�شت�شيف دولة الرئي�ش النائب 

العماد مي�شال عون، الذي يوؤكد لنا ما اأف�شح عنه ل�شوانا 

عدة مرات: اأحّب الألقاب اإيّل لقب العماد.

22

اجلي�ش - العدد رقم 329

ت�رشين الثاين

ع�سكريون يف ال�سيا�سة

حوار: اإلهام ن�رس تابت

جان دارك اأبي ياغي

ت�شوير: اجلندي رودي اخلوري

حتدث عن �شور من املا�شي ما زالت توؤثر به

العماد عون: ل وجود لدولة تتم�تع 

بال�ش�يادة والإ�ش�تقالل من دون جي�ش



 بخدمة 
ّ
اأم��ر اأن��ا مل  ل��دي،  - لكل موقع مكانته 

املكاتب، »طلعت من ال�شادر« اإىل مكتب قائد 

االأر���ش.  على  الع�شكر  مع  دائًما  كنت  اجلي�ش. 

فالبلد كان يف مرحلة الالا�شتقرار التي �شهدت 

الكثري من املعارك واالإ�شتباكات.

لقد تدرجت يف القيادة من اآمر ف�شيلة اإىل اآمر 

�رصية، فقائد كتيبة... وخ�شت معارك، كل منها 

على قيا�ش الوحدة التي كانت يف عهدتي.

العام 1983 عّينت قائًدا للواء الثامن وكانت 

الع�شكرية.  خدمتي  يف  االأب����رز  امل��رح��ل��ة  تلك 

يومذاك، كان اللواء ما يزال احتياًطا ويف مرحلة 

ي�شع  اأن  اأ�شبوع  خالل  ا�شتطاع  وقد  التدريب، 

حًدا مل�شاكل كبرية يف العديد من املناطق التي 

الدولة،  �شلط��ة  ويف��ر�ش  فيها،  ينت���رص  ك��ان 

اأهايل بلدات كانوا بداأوا  اإىل  ويع��يد الطماأنينة 

مبغادرتها بفعل الذعر والهلع.

حياة حمفوفة باملخاطر

 35 الع�شكرية  املوؤ�ش�ش�شة  يف  خدمت   •
عاًما، هل يراودك احلنني اأحياًنا اإىل احلياة 

الع�شكرية؟

- 35 عاًما كلها ح�رب ومع��ارك. كانت حياتي 

تع�ر�شت  ب��امل��خ��اط��ر،  حم�ف�وف�ة 

ل�شت�ة حوادث كل منها كان ميكن 

اأ�شبت  فق�د  مم��ي��ًت��ا.  ي��ك��ون  اأن 

تعر�ش�ت  كما  مبا�ش��رة،  بطريق�ة 

لثالث حم�اوالت اإغت�يال. 

تلك  اإىل  ع���ون  ال��ع��م��اد  وي��ع��ود 

املحاوالت: االأوىل يف �شهر الوح�ش 

عندما كنت قائد اللواء الثامن، وقد 

با�شتطالع  قيامي  خ��الل  ح�شلت 

قبل االإن�شحاب االإ�رصائي�لي بيوم�ني 

اإ�شاب�تي  اإىل  واأدت  ث�الث�ة  اأو 

قرب�ش  يف  كانت  الثاني�ة  بج��روح. 

اإىل موؤمتر، وقد  حيث كنت مدعًوا 

و�شلتنا اإ�شارة بخ�شو�شها فتمكّنا 

اعتقال  مت  وق���د  اإح��ب��اط��ه��ا،  م��ن 

و�شجنوا(.  )حوكموا  اأ�شخا�ش   6

اأدت  والثالثة يف ق�رص بعبدا، وهي 

اإىل مقتل مرافقي اخلا�ش.

هذه املراحل التي ذكرتها   •
وما اأعقبها خالل توليك رئا�شة 

تاريخ  يف  مف�شلية  مراحل  هي  احلكومة 

لبنان، كيف تنظر اإليها اليوم؟

اأمام  اأقوله لي�ش ادع��اًء، كنا  اأخ�طئ، وما  - مل 

ال��دويل  الواقع  لالأمر  االإ�شت�شالم  اإم��ا  خيارين، 

مع  املقاومة،  ف�ّشلت  املقاومة.  اأو  واالإقليمي 

العلم امل�شبق اأن هناك خ�شارة، لكن هذا اخليار 

عاد  وهنا  ال�شيادة...  با�شرتجاع  احل��ق  يحفظ 

العماد عون لريوي وقائع تلك الفرتة م�شرتجًعا 

عن  ال��دف��اع  يف  الع�شكريني  قتال  كبري  بتاأثر 

اأر�شهم وبطوالتهم وال�شهداء الذين �شقطوا.

حق الإختالف

العماد  يتحدث  للبنان«،  »روؤي��ت��ي  كتابه  يف 

الوحي، وي�شدد فيه على  اأر�ش  لبنان  عون عن 

االإنفتاح اأكرث على مفهوم اهلل ومفهوم الديانة، 

اإذ اأن الكثري من �شلوكنا يناق�ش الفكر الديني 

احلقيقي. فهو يوؤمن بحق االإختالف وباأن علينا 

اأن نقبل بع�شنا كاأنا�ش خمتلفني ونر�شم خريطة 

تطور، فالتطور ال ياأتي من الفكر االأحادي. واإذا 

قبل كل منا االآخر يزول معظم م�شاكلنا. 

الفرن�شي  الرئي�ش  اإىل  وّجهها  ر�شالة  ويف 

املواجهة  اأن  »اأعتقد  يقول:  ميرتان،  فرن�شوا 

بني الغرب واالإ�شالميني �شتكون من دون �شك 

اإن  القرن.  هذا  نهاية  عند  امل�شائل  اأهم  اإح��دى 

اأر���ش  عن  التخلي  يعني  لبنان  ب��زوال  القبول 

لطاملا كان فيها هذا احلوار اأكرث من واقع يومي 

للوقوف  وطريقة  جوهرية،  ثقافة  كان  معا�ش، 

اأمام العامل...«. وحني نقول له: لقد ا�شت�رصفت 

هذه املواجهة قبل �شنوات طويلة من حدوثها 

اأمور،  كما كانت لك روؤية بعيدة املدى يف عدة 

يجيب مبت�شًما: اآخر مرة كانت يف حرب متوز، من 

كان يوؤمن يومها اأن لبنان ي�شتطيع الوقوف يف 

وجه ا�رصائيل والعامل؟...

ت�شكل حماربة الف�شاد ركًنا اأ�شا�شًيا يف   •
باأن  موؤمًنا  زلت  ما  هل  ال�شيا�شي،  عملكم 

الق�شاء على هذه الآفة ممكن يف بلدنا؟

االإط���ار  و�شعنا  ال��ط��ري��ق  اأول  يف  زل��ن��ا  م��ا   -

االأموال وكيفية تنظيم  ال�شحيح ملكافحة هدر 

املوازنة و�شياغتها ومراقبتها من 

فر�شنا  قانونية،  ن�شو�ش  خ��الل 

ال  وم��ا  ال��ع��ام��ة.  املحا�شبة  ق��واع��د 

يح�شل  ال��ي��وم،  يح�شل  اأن  ميكن 

غًدا...

لي�ش �شهاًل على من ينذر حياته 

يقبل  اأن  وطنه  عن  للدفاع  ودم��ه 

بالف�شاد من حوله.

كرئي�ش كتلة نيابية، ماذا   •
قدمتم للجي�ش من موقعكم؟

جميع  على  ب�شمتي  جت���دون   -

اجلي�ش،  تخ�ش  التي  الت�رصيعات 

معروفة،  اجلي�ش  حيال  ومواقفنا 

احلبيب«  »االإب��ن  اإيّل  بالن�شبة  اإن��ه 

بال�شيادة  تتمتع  لدولة  وج��ود  فال 

واالإ�شتقالل من دون جي�ش.

اأخ����رًيا اأي ل��ق��ب م��ن بني   •
الألقاب الكثرية التي نلتها هو 

الأحّب اإىل قلبك؟

- العماد عون.
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تواريخ ووظائف

اأيلول  احلربية يف 30  املدر�شة  العماد عون يف  ج 
ّ
تخر

1958 برتبة مالزم يف �شالح املدفعية.

تابع دورة تدريبية يف فرن�شا )1958-1959( واأخرى 

اأن يعود  يف الواليات املتحدة االأمريكية )1966( قبل 

احلرب  اأرك���ان  دورة  تابع  حيث  اأخ��رى  م��رة  فرن�شا  اإىل 

مرة  املتحدة  الواليات  فاإىل   ،)1980 -1978( العليا 

اعتباًرا   .Fort Benning اأخرى )1983( يف دورة يف  

من العام 1959 �شغل عدة وظائف يف �شالح املدفعية 

الذي اأ�شبح قائًدا له )1976( ومن ثم )1980( ف�شل 

املكتب  رئا�شة  توىل  حيث  للعديد  اجلي�ش  اأرك��ان  اإىل 

قائًدا لقطاع عني  نف�شه عنّي  والعام  بالوكالة.  التقني 

الرمانة - بعبدا، فرئي�ًشا الأركان قوات اجلي�ش اللبناين 

للواء  االأمن يف بريوت )1982(، فقائًدا  املكلفة حفظ 

امل�شاة الثامن )1983( وقائًدا للجي�ش )1984(.





25

اجلي�ش - العدد رقم 329

اأخبار ون�شاطات

ت�رشين الثاين

�جتماع �أمني 

يف �لريزة

تفعيل  �إط������ار  يف 

�مل�شرتك  �لتن�شيق 

بني �جلي�ش و�لأجهزة �لأمنية للحفاظ على �لأمن و�لإ�شتقر�ر، و�لت�شدي 

ا �أعمال �خلطف و�ل�شطو �مل�شلح، عقد يف غرفة  للأعمال �لإجر�مية، خ�شو�شً

�أمني �شّم ممثلني عن �جلي�ش  �جتماع  �لريزة،  عمليات قيادة �جلي�ش يف 

و�شائر �لأجهزة �لأمنية. وقد عر�ش �ملجتمعون �مل�شتجد�ت �لأمنية، ومت 

�لوحد�ت  �نت�شار  بتعزيز  تق�شي  �شاملة  �أمنية  خطة  و�شع  على  �لإتفاق 

�جلر�ئم  مكافحة  �إىل  �لآيلة  �لإج���ر�ء�ت  من  �ملزيد  و�تخاذ  �لع�شكرية، 

�ملنظمة بال�رسعة �لق�شوى.

�جتماع حول بر�مج �لتدريب �لأمريكية

عق�د يف �ملجمع �لع�شكري يف جونيه، �جتماع تدريبي بدعوة 

ح�رسه  �لأمريكية،  �ل�شفارة  يف  �لدفاعي  �لتعاون  مكتب  من 

�لعميد �لركن مارون �حلتي نائب رئي�ش �لأركان للتخطيط 

�لعماد جان قهوجي، و�مللحق  بالوكالة ممثًل قائد �جلي�ش 

�لعقيد د�يفيد برونر، وم�شاعد رئي�ش  �لأمريكي  �لع�شكري 

�ملكتب �لعقيد �أويل كالفو، وعدد كبري من �شباط �جلي�ش 

�لتدريب  بر�مج  يف  و�شاركو�  لهم  �شبق  �لذين  �للبناين 

�لأمريكية CTFP وFMF وIMET خلل �ل�شنة �لأخرية.

�ل�شباط  فيها  �شكر  كلمة  ب��رون��ر  �لعقيد  �ل��ق��ى  وق��د 

ب�شكل  �مل��ذك��ورة  �لرب�مج  يف  م�شاركتهم  على  �حلا�رسين 

فاعل.

�جلي�ش يو��صل �لتحقق من �لنقاط 

�حلدودية عند �خلط �لأزرق

�للجنة  و��شلت  �لأزرق،  �خلط  تعليم  �إعادة  عملية  �إطار  يف 

فريق  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �للبناين  للجي�ش  �لتابعة  �لتقنية 

لبنان،  يف  �ملوؤقتة  �ملتحدة  �لأمم  لقو�ت  تابع  طوبوغر�فيا 

عملها عند �خلط �ملذكور. �لنقاط �لتي مّت �لعمل فيها تقع 

وبليد�،  رمي�ش،  �ل�شهرية،  مركبا،  �جلبل،  مي�ش  بلد�ت  بني 

تكون  وبذلك،  �للبونة.   - �لناقورة  يف  �أخ��رى  �إىل  بالإ�شافة 

�للجنة قد �أجنزت �لتحقق �لنهائي من 140 نقطة على �خلط 

�لأزرق وتثبيت معاملها، بالإ�شافة �إىل �إجر�ء �لقيا�شات ل�50 

نقطة �أخرى �شي�شار �إىل تعليمها تباًعا.



�أقيم يف �لناقورة حفل ت�شّلم وحدتني �شكنيتني م�شبقتي �ل�شنع، وعدد 

من �لآليات �لع�شكرية و�أجهزة �لتاأليل، مقدمة هبة من قبل قو�ت �لأمم 

�ملتحدة �ملوؤقتة يف لبنان مل�شلحة �جلي�ش �للبناين.

ح�رس �حلفل، �لعميد �لركن نبيل �أبو حيدر نائب رئي�ش �لأركان للتجهيز 

ممثًل قائد �جلي�ش �لعماد جان قهوجي، قائد قو�ت �لأمم �ملتحدة �ملوؤقتة 

كبار  من  وعدد  �شيرّي�  باولو  �جل��ر�ل  لبنان  يف 

�ألقى  وق��د  �لدولية.  و�ل��ق��و�ت  �جلي�ش  �شباط 

كلمة  �لإحتفال  خلل  حيدر  �أب��و  �لركن  �لعميد 

�شكر فيها �لقو�ت �لدولية على دعمها �مل�شتمر 

باأد�ئها  ون��ّوه  �ل�شعد،  خمتلف  على  للجي�ش 

وم�شوؤولية،  د 
ّ
جت��ر بكل  �إليها  �ملوكلة  �ملهمة 

�إهتمامات  �أوىل  من  »�إن  �لكلمة:  يف  جاء  ومما 

 
ّ
متر حيث  �ل��ر�ه��ن��ة،  �ملرحلة  ه��ذه  يف  �جلي�ش 

�ملنطقة �لعربية باأزمات وحتولت غري م�شبوقة 

�إ�شتقر�ر  على  �حلفاظ  �شوريا،  يف  ا  وخ�شو�شً

�لأزم��ات  تلك  �إنعكا�شات  عن  به  و�لناأي  لبنان 

ل �شّيما يف �ملجال �لأمني، ول �شك �أن �لتعاون 

على  �لدولية  و�ل��ق��و�ت  �جلي�ش  ب��ني  �لوثيق 

يف  بينهما  �لفاعل  و�لتن�شيق  �ل�شعد،  خمتلف 

�مليد�ن، قد �أّديا �إىل تر�شيخ �لهدوء على �حلدود �جلنوبية، 

عن  �لناجمة  و�لأخطار  �لفنت  لرياح  بو�بة  كانت  طاملا  �لتي 

�ملميز  �لهدوء  وهذ�  و�أطماعه،  �لإ�رس�ئيلي  �لعدو  خمططات 

قدر�ت  تعزيز  يف  بدوره  �أ�شهم  قد  �جلميع،  له  ي�شهد  �لذي 

�جلي�ش على �لقيام مبهماته يف باقي �ملناطق �للبنانية«.

و�أ�شاف: »�إن قيادة �جلي�ش تتطلع بعني �لإعجاب و�لتقدير 

�لتي  �لعالية  و�مل�شوؤولية  �لدولية  �لقو�ت  ت�شحيات  �إىل 

�لقر�ر  �إط��ار  يف  �إليها  �ملوكلة  �ملهمة  و�أد�ئها  بها،  تتحلى 

1701 بروح �ل�رسف و�لتجرد و�لنز�هة، بعيًد� عن �أي تاأثري�ت 

�أنها حتيي فيها جهودها  �أو م�شالح خارجية، كما  �شيا�شية 

�جلنوبيني،  �ملو�طنني  مع  �لثقة  �أو����رس  لتعزيز  �ملبذولة 

وثقافية  و�إن�شانية  �إمنائية  مب�شاريع  �لقيام  جلهة  ا  خ�شو�شً

تعود باخلري على �جلميع.

�إ�شتعد�د �لقو�ت �لدولية  �أكد فيها  �ألقى �جلر�ل �شيرّي� كلمة  بدوره، 

على  و�حلفاظ  �جلي�ش  مل���وؤ�زرة  لديها  �ملتاحة  �لإمكانات  كل  لتقدمي 

�إ�شتقر�ر �ملناطق �حلدودية، وتعزيز �لتو��شل مع �أهاليها، مبا ي�شهم يف 

خدمة �ملهّمة ومتتني �أو��رس �لثقة بني �جلميع.
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�جلي�ش يت�صّلم هبة 

من �لقو�ت �لدولية

...و�أخرى �أمريكية

يف �إطار برنامج �مل�شاعد�ت �لأمريكية �ملخ�ش�شة للجي�ش �للبناين، ت�شّلم �للو�ء �للوج�شتي، 

على  حتتوي  �لتي  و�لطرود  �مل�شتوعبات  من  عدًد�  بريوت،  مرفاأ  عرب  خمتلفة،  وبتو�ريخ 

�لآليات  �إىل عدد من  بالإ�شافة  �لتدريبي،  �لع�شكرية �خلا�شة بالطري�ن  �لأعتدة  كمية من 

للإ�شتخد�م �للوج�شتي و�لهند�شي.



تنفذها  �لتي  �لتدريبية  �لن�شاطات  �إط��ار  يف 

�للبناين،  �جلي�ش  مل�شلحة  �لأمريكية  �ل�شلطات 

تابع �شباط ورتباء من قطع �جلي�ش و�ألويته دورة 

تدريبية يف كلية فوؤ�د �شهاب للقيادة و�لأركان 

�لدفاعية«.  و�لعقود  �لتعاقد  »م��ب��ادئ  ح��ول 

��شتمرت �لدورة �أربعة �أيام وكانت باإ�رس�ف وفد 

ج 
ّ
�أمريكي متخ�ش�ش، و�أقيم يف ختامها حفل تخر

ح�رسه �لعميد �لركن نبيل �بو حيدر نائب رئي�ش 

عن  م�شوؤولني  �إىل  بالإ�شافة  للتجهيز  �لأرك��ان 

�لتدريب يف �ل�شفارة �لأمريكية و�ملتخرجني.

حول  عمل  ور�شة  �لكلية  يف  �فتتحت  كذلك، 

�لعمليات �لع�شكرية - �ملدنية وكيفية �لتعاطي 

مع �للجئني، ح�رسها قائد �لكلية �لعميد �لركن 

علي مكه وعدد من �شباطها، �إىل جانب �شباط 

من قطع �جلي�ش و�ألويته، وممثلني عن �لوز�ر�ت 

وهيئات  �لأم��ن��ي��ة  و�لأج���ه���زة 

�������رسف على  م���دن���ي���ة. وق����د 

�ل��ور���ش��ة ف��ري��ق �أم��ريك��ي من 

�لقو�ت �لربية �لتابعة للقيادة 

 )ARCENT( �ل��و���ش��ط��ى 

�لع�شكري  �ل��ت��ع��اون  وق�شم 

لدى   )CIMIC( �مل��دين   -

�ل�شفارة �لأمريكية.
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تخريج دورة 

�آمر �رسية 

يف �لكلية 

�حلربية

و�لأربعني(  )�لو�حدة  �رسية  �آمر  دورة  بتخريج  �حلربية  �لكلية  �إحتفلت 

و�لتي ت�شم �شباًطا من خمتلف قطع �جلي�ش ووحد�ته.

قائد  ممثًل  �لكلية  قائد  �لفغايل  �رسبل  �لركن  �لعميد  �حلفل  تر�أ�ش 

�جلي�ش �لعماد جان قهوجي، وح�رسه عدد من كبار �شباط �جلي�ش، و�شباط 

�لكلية �إىل �ملدربني يف ملكها ومن خارجه.

وبعد ت�شليم �ل�شهاد�ت وتهنئة �ل�شباط �ملميزين وتبادل �لدروع بني 

�ألقى �لعميد �لركن �لفغايل كلمة هناأ فيها  طليع �لدورة وقائد �لكلية، 

�ملتخرجني، وّنوه باجلهود �لتي بذلوها طو�ل هذه �لدورة وباجلدية �لتي 

متيزو� بها، متمنًيا لهم �لتوفيق يف وظائفهم �مل�شتقبلية.

دورة حول 

مبادئ �لتعاقد 

و�لعقود

وور�صة عمل 

يف كلية 

فوؤ�د �صهاب 

للقيادة 

و�لأركان



�ملغاوير  فوج  م 
ّ
كر

�مل���دن���ي���ني �ل���ذي���ن 

�إجن���اح  ���ش��اه��م��و� يف 

يف  �ملا�شي،  متوز  �شهر  خلل  نظمه  �ل��ذي  ثكنة«  �إىل  ثكنة  »من  �شباق 

�شباط  نادي  يف  روكز  �شامل  �لركن  �لعميد  �لفوج  قائد  �أقامه  �إحتفال 

�لفوج �مليد�ين.

�لفوج  و�شباط  �أيوب  ح�شن  �لركن  �لعميد  �لتوجيه  مدير  �حلفل،  ح�رس 

كلمة  روكز  �لركن  �لعميد  �ألقى  وقد  و�لإعلميني.  �ملدعوين  من  وعدد 

على  �جلي�ش  قيادة  مع  �ملتو��شل  تعاونهم  على  مني 
ّ
�ملكر فيها  �شكر 

�أمل �لتعاون �مل�شتمر و�لد�ئم، ثم �شّلم �لدروع 

�لتذكارية ملمثلي �ملوؤ�ش�شات �لر�عية لل�شباق.
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�لعميدين 

طلي�ش و�رسمي 

يف �صور

عكنان،  ح�شن  �ل�شيد  �شور  يف  �لإجتماعي  �ل�شمان  مركز  رئي�ش  م 
ّ
ك��ر

�لعميد �لركن �شادق طلي�ش وقائد قطاع جنوب �لليطاين �لعميد �لركن 

جورج �رسمي يف �حتفال �أقيم يف »�أوتيل بلتينيوم« يف �شور.

�ملجيد  عبد  خري�ش،  علي  حمّيد،  �أيوب  �ل�شادة،  �لنو�ب  �لإحتفال  ح�رس 

�شالح وعلي ع�شري�ن، و�ملدير �لعام للإد�رة �للو�ء عبد �لرحمن �شحيتلي، 

�لقطاع  قائد  ج��ودة،  �أبو  رولن  �لعميد  �لعام  للأمن  �لعام  �ملدير  ممثل 

�لغربي يف �ل�»يونيفل« �جلر�ل ز�ونر ممثًل قائد �لقو�ت �لدولية �جلر�ل 

و�لع�شكرية  �ل�شيا�شية  و�لفاعليات  �ل�شخ�شيات  باولو �شيرّي�، وعدد من 

و�ملدنية و�لروحية.

م�شرية  ��شتعر�ش  �ل��ذي  عكنان  خ�رس  للمحامي  كلمة  �لإحتفال،  تخلل 

للعدو�ن  �لت�شدي  يف  �للبناين  �جلي�ش  ودور  م��ني 
ّ
�مل��ك��ر �لعميدين 

مني 
ّ
�لإ�رس�ئيلي و�شون �ل�شلم �لأهلي. وقال: »عرفنا يف �ل�ّشابطني �ملكر

�لوفاء مل�شمون  ا منهما على  �لوطني حر�شً و�لإلتز�م  �ملناقبية  مثاًل يف 

�لق�شم �لذي �أّدياه، وما نتو�ّشمه فيهما لهو منوذج م�شرتك بني �أبناء هذه 

يتمّيز  �لذي  قهوجي،  جان  �لعماد  �جلي�ش  قائد  يقودها  �لتي  �ملوؤ�ش�شة 

بحكمة يف �لقر�ر وبعد يف �لروؤية وبح�ٍش وطني عال«.

فيها  �أك��د  كلمة  طلي�ش  �ل��رك��ن  �لعميد  �جلي�ش  قائد  ممثل  و�أل��ق��ى 

�ملوؤ�ش�شة  جهود  وتقدير  �لإنتماء  عمق  عن  تعرّب  �لتكرمي  »مبادرة  �أن 

كل  يف  م�شتعدة  مببادئها،  قوية  لق�شمها،  وفية  ت�شتمر  �لتي  �لع�شكرية 

�لوطن«.  �أر�ش  �لت�شحيات �جل�شام دفاًعا عن كل ذرة من  حني لتقدمي 

وحيا  مبادرته  على  عكنان  ح�شن  �ل�شيد  طلي�ش  �لركن  �لعميد  �شكر  كما 

�لذين  �لدولية  �لقو�ت  وجنود  �حلدود،  �متد�د  على  �ملر�بطني  »�جلنود 

تركو� عائلتهم و�أوطانهم و�أتو� �إىل لبنان لإحلل �ل�شلم يف ربوعه«... كما 

حّيا كل مو�طن �شامد متجذر يف �أر�شه.

ويف �خلتام قدم �لعميد �لركن طلي�ش درًعا تقديرية باإ�شم �لعماد قائد 

�جلي�ش �إىل �ل�شيد عكنان.

ع�صاء ودروع تذكارية للم�صاهمني 

يف �صباق »من ثكنة �إىل ثكنة«

غد�ء و»هد�يا مدر�صية« لأبناء �صهد�ء �جلي�ش

برعاية قائد �جلي�ش �لعماد جان قهوجي ممثًل بالعقيد �لركن جورج 

فار�ش رئي�ش ق�شم �إد�رة ورعاية �شوؤون �لع�شكريني يف منطقة جبل 

لبنان، وبدعوة من �لدكتورة �شلوى غد�ر يون�ش، �أقيم يف نادي �لرتباء 

�شاحة  �شهد�ء  �لع�شكريني  لأبناء  غد�ء  حفل  �لفيا�شية،  يف  �ملركزي 

�ل�رسف، �لذين ت�شلمو� �أي�ًشا هد�يا قو�مها حاجيات مدر�شية.

وقد �شّلم �لعقيد �لركن فار�ش �لدكتورة يون�ش كتاب �شكر با�شم 

على  تقدير  عربون  �جلي�ش  قائد  �لعماد 

مبادرتها.



�للبناين  �مل��رك��ز  ن��ّظ��م 

للأعمال �ملتعلقة بالألغام 

لبنان  يف  �إقليمًيا   �
ً
موؤمتر

باللغة  �ل��ن��اط��ق��ة  ل��ل��دول 

�إد�رة  نظام  حول  �لعربية 

�مل��ع��ل��وم��ات �مل��ت��ع��ل��ق��ة 

�جلديد  �جل��ي��ل  ب��الأل��غ��ام 

وذل��ك   ،IMSMA NG
ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م����ع م��رك��ز 

للعمليات  �ل��دويل  جنيف 

�لأل��غ��ام  ل��ن��زع  �لإن�شانية 

.ZNDP وبدعم من برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي »GICHD«

ح�رس �ملوؤمتر �لإقليمي �لذي �أقيم يف نادي �ل�شباط- �لأرز، ممثلون عن 

مركز جنيف وبرنامج �لأمم �ملتحدة و�لربنامج �لوطني للأعمال �ملتعلقة 

�ل�شود�ن،  م�رس،  موريتانيا،  )ليبيا،  �لعربية  �ل��دول  من  عدد  يف  بالألغام 

�لأردن و�لعر�ق(، وذلك خلل �لفرتة �ملمتدة بني 16 و21 �أيلول �ملن�رسم.

وقد �شملت ن�شاطات �ملوؤمتر، تقدمي �رسوحات للم�شاركني حول كيفية 

�إ�شتثمار برنامج �إد�رة �ملعلومات �ملتعلقة بالألغام يف بلدهم، ومناق�شة 

�لنظام،  تطبيق  تو�جه  �لتي  و�لتحديات  �حلاجات 

بالإ�شافة �إىل عر�ش �لقو��شم �مل�شرتكة بني �لرب�مج 

�ملعتمدة لإد�رة �ملعلومات �ملتعلقة بالألغام. 

بلدة  يف  �ألغام  ن��زع  حقل  �مل�شاركون  ز�ر  كذلك، 

لأع�شاء  �إجتماًعا  وح�رسو�  �لبرتون،  ق�شاء   - �لدوق 

فندق  يف  ع��ق��د   »ISG« �ل����دويل  �ل��دع��م  جم��م��وع��ة 

�إيجاز�ت حول »م�رسوع �مل�شح غري �لتقني  جيفينور - روتانا، كما قدمو� 

للألغام« و»تقنية �إدخال �ملعلومات عن بعد«.

و�ختتم �ملوؤمتر بحفل ع�شاء ح�رسه �لعميد �لركن عماد ع�شيمي رئي�ش 

�ملركز �للبناين للأعمال �ملتعلقة بالألغام ممثًل قائد �جلي�ش �لعماد جان 

قهوجي، حيث �ألقى كلمة �شكر فيها �مل�شاركني يف �ملوؤمتر على جهودهم 

ودروًعا  �شهاد�ت  �شّلمهم  ثم  بلدهم،  على  بالنفع  نتائجه  تعود  �أن  �آمًل 

تذكارية.
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جيل جديد من �أنظمة �إد�رة �ملعلومات �ملتعلقة بالألغام

وفد ع�صكري �أردين يتعرف �إىل كيفية �إد�رة �جلي�ش للمطاعم و�لفنادق

لبنان  �إىل  بزيارة  �شباط  ثلثة  �شّم  �أردين  ع�شكري  وفد  قام 

خلل �شهر �أيلول �ملن�رسم، للتعرف �إىل �لأ�شلوب �ملتبع يف �إد�رة 

�لزيارة،  �للبناين. وقد تخلل  �لتابعة للجي�ش  و�لفنادق  �ملطاعم 

�لع�شكري  )�لنادي  �لنو�دي  روؤ�شاء  مع  �لوفد  عقدها  لقاء�ت 

�لأرز(،  �ل�شباط يف  �لع�شكري - جونية ونادي  �ملركزي، �ملجمع 

حيث قامو� بجولة يف �أرجائها وتعرفو� �إىل �أ�شلوب �لعمل �ملعتمد 

لديها. وقد �قيمت حفلت ��شتقبال يف �لنو�دي �ملذكورة على 

�رسف �لوفد �لردين ح�رسها عدد من �ل�شباط.
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�لأم��ن��ي��ة  �ل��ت��د�ب��ري  �أّدت 

�لأ�شابيع  �لإ�شتثنائية خلل 

�لعديد  �إيقاف  �ىل  �لأخ��رية 

بينهم  �مل��ط��ل��وب��ني  م���ن 

معتدون على �جلي�ش، و�آخرون قامو� باأعمال خطف. يف ما يلي ما ��شفرت 

يف  �لتوجيه  مديرية  �جلي�ش-  قيادة  �أعلنته  ما  وفق  �لتد�بري  هذه  عنه 

بيانات �أ�شدرتها بتو�ريخ خمتلفة.

�أعلنت مديرية �لتوجيه بتاريخ 2012/10/16، �أنه بنتيجة �لتق�شي 

بتاريخ  ع�شكريني  �أرب��ع��ة  ��شت�شهاد  حادثة  منذ  �مل�شتمرة  و�ملتابعة 

حممد  توقيف  من  �ملخابر�ت  مديرية  متكنت  رياق،  يف   2009/4/13

علي �مل�رسي، و�لذي كان من �ملخططني للحادثة �ملذكورة ومطلقي �لنار 

على �لع�شكريني ويف حقه ع�رس�ت مذكر�ت �لتوقيف لأ�شباب عديدة 

منها:

- قيامه مع �آخرين باإطلق �لنار على دورية للجي�ش 

من  عدد  و�إ�شابة  �لبقاع  يف   ،2012 �لعام  خلل 

�لع�شكريني و�إحلاق �أ�رس�ر مادية بثلث �آليات 

ع�شكرية.

�لنار على دوري��ة  �إط��لق  �إق��د�م��ه على   -

للجي�ش كانت تقوم مبطاردته.

�لتي  �خلطف  ع�شابات  �إىل  �لإن��ت��م��اء   -

يرت�أ�شها �ملوقوف حممد فيا�ش ��شماعيل 

و�لفار ح�شن عبا�ش جعفر.

- �إطلق �لنار على دوريات وحو�جز �أمنية.

- �إقد�مه على �إطلق �لنار على �شيارة يقودها 

�شخ�ش من �آل �مل�رسي برفقته �أحد �لع�شكريني.

حملت  من  �لعديد  على  م�شلح  �شطو  باأعمال  قيامه   -

�ملجوهر�ت.

 وقد بو�رست �لتحقيقات معه لي�شار ت�شليمه �إىل �لق�شاء �ملخت�ش.

ويف �ل�شياق نف�شه، كانت �ملديرية �أ�شدرت بياًنا بتاريخ 2012/9/23، 

�أنه بنتيجة �لتحريات و�ملتابعة �ملكثفة، متكنت دورية  �أ�شارت فيه �إىل 

�ملطلوب  توقيف  من  ع�شكرية،  قوة  توؤ�زرها  �ملخابر�ت  ملديرية  تابعة 

ح�شن كركي �مللقب ب�»عنرت«، يف �شارع �جلامو�ش - �ل�شاحية �جلنوبية، 

�لنار باجتاه دورية  �إطلق  �أقدم يف 2012/9/22 على  و�لذي كان قد 

بجروح  �لع�شكريني  من  عدد  �إ�شابة  عن  �أ�شفر  ما  �ملديرية،  لهذه  تابعة 

��شت�شهد  �لذي  جمعة  عبا�ش  �ملقدم  �أحدهما  �شابطان  بينهم  خمتلفة، 

� بجر�حه.
ً
متاأثر

بتاريخ  �لتوجيه  مديرية  �أعلنت  �خلطف،  ظاهرة  مكافحة  �إط��ار  ويف 

�ملي�ش  با�شل  حممد  �مل��و�ط��ن  تعر�ش  �أث��ر  على  �أن��ه   ،2012/9/24

لعملية خطف على يد جمهولني بتاريخ 2012/9/22 يف حملة مك�شة 

- �لبقاع، با�رست مديرية �ملخابر�ت �شل�شلة حتريات متكنت بنتيجتها من 

حتديد هوية �مل�شاركني يف عملية �خلطف، ما دفعهم �إىل ترك �ملخطوف 

�لبيدر  �لتي كان حمتجًز� فيها يف منطقة �شهر  �إحدى �ملغاور  وحيًد� يف 

وفر�رهم �إىل جهة جمهولة. �إثر ذلك جلاأ �ملو�طن حممد �ملي�ش �إىل �أقرب 

مركز ع�شكري. وقد بو�رست �لتحقيقات لتحديد مكان وجود �ملتورطني 

لتوقيفهم و�إحالتهم �إىل �لق�شاء �ملخت�ش.

و�أ�شدرت �ملديرية بياًنا بتاريخ 2012/10/15 �أعلنت فيه »�أن قوى 

من �جلي�ش نفذت عمليات دهم يف حملة �ل�رس�ونة يف بعلبك، حيث منازل 

�أ�شفرت عن حترير �ملو�طن �ملخطوف يو�شف قا�شم �شكرية  �آل جعفر، 

�مللقب ب�»�ل�شيني« )58 عاًما( �لذي كان تعر�ش للخطف على يد �أربعة 

جمهولني يف �شيارة »جيب �شريوكي« يف حملة �لزيتون على طريق عام 

بعلبك - �لفاكهة يف �لبقاع �ل�شمايل.

بعدما  لديه،  �ملعروفني  �خلاطفني  �جلي�ش مبلحقة  ويقوم 

��شتمعت خمابر�ت �جلي�ش �إىل �إفادة �شكرية و�أعادته 

�إىل منزله. 

�أ.  يدعى  �خلاطفني  �أح��د  �أن  لحًقا  و�أفيد 

�آل  �لآخ��رون فهم من  �لثلثة  �أما  يا�شني، 

�إىل  تعود  �خلطف  �أ�شباب  و�إن  جعفر، 

خلفات بينهم وبني �شقيق �ملخطوف.

�حلدودية،  �ملعابر  �شبط  �إط��ار  ويف 

بيان  يف  �ل��ت��وج��ي��ه  م��دي��ري��ة  �أع��ل��ن��ت 

�أن   ،2012/9/22 بتاريخ  �أ�شدرته 

�حلر دخلت  �ل�شوري  » قوة من �جلي�ش 

منطقة  ج���رود  يف  �للبنانية  �لأر�����ش���ي 

�جلي�ش  مر�كز  �أح��د  هاجمت  حيث  عر�شال، 

�للبناين مدعومة بعدد كبري من �مل�شلحني، من 

�إ�شابات يف �شفوف عنا�رس �ملركز.  �أي  دون ت�شجيل 

�إىل  �جلي�ش  ق��وى  م��ن  �مل��زي��د  ��شتقد�م  مت  ذل��ك  �أث��ر  وعلى 

و� بعد �لإعتد�ء 
ّ
�ملنطقة �ملذكورة، وبو�رست ملحقة �مل�شلحني �لذين فر

باجتاه �جلبال وبع�ش �لقرى و�لبلد�ت �حلدودية«.

با�شتخد�م  لأي طرف كان  ت�شمح  �أنها »لن  توؤكد  �إذ  �جلي�ش  �إن قيادة 

�لأر��شي �للبنانية من �أجل توريط لبنان يف �أحد�ث �لدول �ملجاورة، جتدد 

يف �لوقت عينه عزمها على حماية �لأر��شي �للبنانية، و�لت�شدي بقوة لأي 

خرق لها من �أّي جهة �أتى«.

�لتوجيه  مديرية  �أعلنت   ،2012/9/25 بتاريخ  �شدر  �آخر  بيان  ويف 

من  بالقرب  �ملخابر�ت  مديرية  �أوقفت   2012/9/24 »بتاريخ  �إن��ه: 

معرب �لقاع �حلدودي، �شاحنة »بيك �آب« يقودها مو�طن لبناين وبد�خلها 

خم�شة �أ�شخا�ش من �لتابعية �ل�شورية ل يحوزون �إقامات �رسعية يف لبنان، 

وذلك بعد �ن قامو� مبحاولة �إكتناف حاجز �لأمن �لعام �للبناين على �ملعرب 

�لع�شكرية  �لأعتدة  من  كمية  �ل�شاحنة  د�خل  يف  �شبطت  وقد  �ملذكور، 

و�ملناظري و�لرمانات �ليدوية و�أجهزة �لإت�شال«.

�ملجرمون �إىل �لعد�لة ومالحقة خاطفني و�صبط �ملعابر �حلدودية



�ملخابر�ت  مديرية  لدى  معلومات  تو�فر  �إثر 

 - �لبرية  بلدة  خر�ج  يف  م�شبوه  خمباأ  وجود  عن 

ر��شيا، �أعلنت قيادة �جلي�ش - مديرية �لتوجيه، 

 ،2012/9/26 بتاريخ  �أ���ش��درت��ه  ب��ي��ان  يف 

�ملذكور،  �ملكان  بدهم  قامت  �جلي�ش  قوة  �أن 

�لبنادق  م��ن  كمية  على  بد�خله  ع��رت  حيث 

و�لذخائر،  �ليدوية  و�لقنابل  �خلفيفة  �حلربية 

�لع�شكرية  �لأع��ت��دة  م��ن  كمية  �إىل  بالإ�شافة 

و�لركائم،  و�لتاأليل  �لإت�شال  و�أجهزة  �ملتنوعة 

در�جتان  بحوزتهم  �أ�شخا�ش  ثلثة  �أوقفت  كما 

ناريتان للإ�شتباه بعلقتهم باملو�شوع.

�إىل  �مل�شبوطات  مع  �ملوقوفني  ت�شليم  مّت 

�ملر�جع �ملخت�شة وبو�رس �لتحقيق.

ويف 2012/9/28، �أ�شدرت �ملديرية بياًنا 

�ل�شادر  �ل�شابق  ببيانها  �إحلاًقا  فيه:  جاء  �آخر 

ب�شبط  و�مل��ت��ع��ل��ق   2012/9/26 ب��ت��اري��خ 

بلدة  خر�ج  يف  �أ�شلحة  خمباأ  �ملخابر�ت  مديرية 

�لبرية - ر��شيا وتوقيف عدد من �مل�شتبه بهم، 

وتو�شيًحا ملا تناقله بع�ش و�شائل �لإعلم عن 

�أحد �ملوقوفني له �شفة رجل دين، ولي�ش  �أن 

له علقة مبا ح�شل، يهّم قيادة �جلي�ش تاأكيد 

�لآتي:

�أوًل: �إن �ملوقوف لي�ش رجل دين كما يحاول 

�شفة  �أي  ل��ه  ولي�ش  �لإي��ح��اء،  �جل��ه��ات  بع�ش 

دينية.

�مل��و�ط��ن  �أن  �لتحقيقات  �أظ��ه��رت  ث��ان��ًي��ا: 

�لتدريب  مو�قع  بتح�شري  ق��ام  قد  �ملق�شود 

للم�شلحني وجتهيزها وتاأمني �ل�شلح و�لأعتدة 

من  �جل��ي�����ش  ق���وى  متكنت  �ل��ت��ي  �لع�شكرية 

�شبطها.

ثالًثا: �إن �أعمال �لتدريب يف �ملر�كز �ملذكورة 

قد بد�أت قبل عدة �أيام من �لعملية �لتي نفذتها 

يف  ع�شكرية  وحدة  مب��وؤ�زرة  �ملخابر�ت  مديرية 

من  �لفر�ر  من  عنا�رس  ع�رسة  متكن  حيث  حينه، 

هذه �ملر�كز قبيل و�شول قوى �جلي�ش.

�لق�شاء  ب��اإ���رس�ف  �لتحقيقات  متابعة  جت��ري 

�ملخت�ش لتوقيف باقي �ملتورطني.

كما �أعلنت �ملديرية يف بياٍن �أ�شدرته بتاريخ 

2012/10/10 �أن مديرية �ملخابر�ت متكنت 

مكان  يف  ح��ج��ازي  ح�شني  �مل��دع��و  توقيف  م��ن 

مع  نفذ  �أنه  �عرتف  و�لذي  �جلنوب،  يف  �إختبائه 

�ملوقوفني �لآخرين حممد �جلوين وحممد �أيوب 

�ل�شطو  عمليات  من  �شل�شلة  �شاحلة  وفر��ش 

�إحد�ها  �ء 
ّ
جر من  �أ�شيب  حيث  �مل�شارف،  على 

�لنقيب زيان �جلردي يف �جلي�ش �للبناين بجروح 

خطرة. وقد �أودع �ملوقوف �لق�شاء �ملخت�ش.
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دهم خمباأ م�صبوه 

وتوقيف مطلوبني للعد�لة

يف �إطار �جلهود �لتي تقوم بها وحد�ت �جلي�ش 

ملكافحة زر�عة �ملخدر�ت وت�شنيعها وبناًء على 

معلومات م�شبقة وردت �إىل مديرية �ملخابر�ت، 

 ،2012/9/25 �شباح  �أن��ه  �لقيادة  �أعلنت 

لتخزين  م�شتودًعا  �جلي�ش  م��ن  ق��وة  ده��م��ت 

حيث  بعلبك،   - حمودية  منطقة  يف  �ملخدر�ت 

مّت �شبط حمولة 20 �شاحنة من ح�شي�شة �لكيف، 

�مل��خ��در�ت،  م��ن  خمتلفة  �أن���و�ع  م��ن  كلغ  و70 

�لأ�شلحة  م��ن  كمية  م�����ش��ادرة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

و�لذخائر.

بتاريخ  �آخ��ر  بياًنا  �لقيادة  �أ���ش��درت  كذلك، 

»لدى  �أنه  �إىل  فيه  �أ�شارت   ،2012/10/10

ورود معلومات ملديرية �ملخابر�ت حول وجود 

�شحن  �رسكة  ع��رب  مر�شل  م�شبوه  ب��ري��دي  ط��رد 

م�شادرة  مّتت  �لعربية،  �لدول  �إحدى  �إىل  �رسيع 

�لطرد �ملذكور و�لك�شف عليه، فتبني �أنه عبارة 

منهما  ك��ّل  ت��زن  معدنيتني  �أ�شطو�نتني  ع��ن 

لإفر�غ حمولة  ر�فعتني  وت�شتعملن  100 كلغ، 

�ل�شاحنات، وقد و�شع بد�خلهما حو�ىل20 كلغ 

من �حلبوب �ملخدرة.

على �لأثر قامت مديرية �ملخابر�ت با�شتدر�ج 

مر�شل �لطرد �مل�شبوه وتوقيفه يف حملة �شتورة، 

جعفر  با�شل  ويدعى   2012/10/9 بتاريخ 

زيتون )�شوري �جلن�شية(. وقد �شودرت �ملو�د 

بة وبو�رس �لتحقيق«.
ّ
�ملهر

 ،2012/10/26 بتاريخ  �شادر  بيان  ويف 

�جلي�ش  من  »ق��وة  �أن  �لتوجيه  مديرية  �أعلنت 

دهمت �أماكن بع�ش �ملطلوبني للعد�لة يف بلدة 

بعدة  مطلوًبا  �أوقفت  حيث  �لبقاع،   - بريتال 

مذكر�ت توقيف، و�شبطت خلل عمليات �لدهم 

�أربع �شيار�ت من دون �أور�ق قانونية، و22 كلغ 

من  كمية  �إىل  بالإ�شافة  �لكيف،  ح�شي�شة  من 

و�لأعتدة  و�لذخائر  �خلفيفة  �حلربية  �لأ�شلحة 

�لع�شكرية �ملتنوعة، وعدد من كامري�ت �ملر�قبة 

مع  �ملوقوف  �شّلم  وقد  �لل�شلكية.  و�لأج��ه��زة 

�مل�شبوطات �إىل �ل�رسطة �لع�شكرية �لتي توّلت 

�لتحقيق باإ�رس�ف �لق�شاء �ملخت�ش«.

�أوقفت  و�مللحقة،  �لتحريات  بنتيجة  كذلك، 

مديرية �ملخابر�ت يف منطقة �لبقاع �ملدعو و�ئل 

تقوم  ع�شابة  �إىل  ينتمي  �ل��ذي  طالب،  حممد 

ت�شتهدف  و�حتيال  ن�شب  باأعمال  �شنو�ت  منذ 

ا رعايا عرب و�أجانب، وباإطلق �لنار على  خ�شو�شً

�ملو�طنني يف عدة �أماكن.

م��ن ج��ه��ة �أخ����رى، و����ش��ل��ت وح����د�ت �جلي�ش 

�ملنت�رسة يف منطقة �لبقاع �ل�شمايل عمليات دهم 

منازل مطلوبني للعد�لة بجر�ئم خمتلفة، حيث 

�أوقفت عدًد� منهم، كما �شبطت يف �لأماكن �لتي 

ح�شي�شة  مادة  من  كلغ  نحو 650  دهمها،  جرى 

�مل��خ��در�ت،  بت�شنيع  خا�شة  وم��ع��د�ت  �لكيف 

وكميات من �لأ�شلحة �حلربية �خلفيفة و�لذخائر 

و�لرمانات �ليدوية و�لأعتدة �لع�شكرية و�لأجهزة 

�إىل  بالإ�شافة  �لت�شوير،  وكامري�ت  �لل�شلكية 

عدد من �ل�شيار�ت �مل�شتبه بتعر�شها لل�رسقة.

�صبط ممنوعات وخمدر�ت 

و�إحباط عمليات تهريب
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حملة حتريج... و�أخرى لتنظيف �لأنهار

قهوجي،  ج��ان  �لعماد  �جلي�ش  قائد  برعاية 

�إطلق  مّت  حاطوم،  �حلكيم  عبد  بالعقيد  ممثًل 

�لعرقوب  ق��رى  يف  �ل�شنوية  �لتحريج  حملة 

�حلرجية  �لروة  جمعية  نّظمتها  �لتي  حا�شبيا، 

 »UNDP«�ل� مكتب  مع  بالتعاون  و�لتنمية 

�لأ�شبوع  مبنا�شبة  وذل��ك  كفر�شوبا،  وبلدية 

�لعاملي للحد من خماطر �لكو�رث.

وللمنا�شبة �أقيم يف ح�شور فعاليات �شيا�شية 

كفر�شوبا،  ثانوية  باحة  يف  �إحتفال  و�إجتماعية 

تخلله كلمات وتقدمي درع تقديرية من �جلمعية 

ت�شمنت  وق��د  �جلي�ش.  ق��ائ��د  �لعماد  ملمثل 

يف  �شنوبر  �شجرة  �أل���ف  ح���و�ىل  غ��ر���ش  �حلملة 

منطقة �ل�شمي�ش �رسقي كفر�شوبا.

�لكبري  �لأزرق  حملة  جمعية  م��ن  وب��دع��وة 

�للبناين  �جلي�ش  �شارك  �ملتو�شط،  �لبحر  وبنك 

من  وع��دد  و�لرميل  �شيد�  بلديتي  جانب  �إىل 

�لوطنية  �حلملة  يف  �مل��دين  �ملجتمع  جمعيات 

لتنظيف �أنهار لبنان. وقد �شملت �حلملة، �لتي 

�إز�لة  �لثاين،  ت�رسين  �لر�بع ع�رس من  �نطلقت يف 

�لأو�شاخ و�لنفايات �ل�شلبة من جماري و�شفاف 

�أنهار �لعا�شي، �لأويل و�لقا�شمية.

حو�دث وتد�بري خمتلفة

���ش��ه��ر  �إط���������ار  يف 

�جل��ي�����ش ع��ل��ى حفظ 

�لأم���ن و�لإ���ش��ت��ق��ر�ر، 

ن���ف���ذت �ل����وح����د�ت 

م�شددة  �أمنية  ت��د�ب��ري  �إنت�شارها،  مناطق  خمتلف  يف  �لع�شكرية 

�أ�شفرت عن توقيف نحو 900 �شخ�ش  و�إ�شتثنائية وعمليات دهم 

من جن�شيات خمتلفة يرتكبون جر�ئم وخمالفات متعددة، بالإ�شافة 

�أ�شلحة ودهم م�شتودعات لتخزين �ملخدر�ت. يف ما يلي  �إىل �شبط 

�لفرتة  �لتي نفذها �جلي�ش خلل  و�لتد�بري  �لتي ح�شلت  �حلو�دث 

�ملمتدة بني 9/25/ و2012/10/20.

ف��ق��د ���ش��در ع��ن م��دي��ري��ة �ل��ت��وج��ي��ه ب��ي��ان يعلن �ّن���ه »ب��ت��اري��خ 

منطقة  يف  �ملو�طنني  �شكاوى  تكاثرت  وبعدما   ،2012/10/10

�لأ�رسفية - حملة �جلعيتاوي ب�شبب ممار�شات عّمال �أجانب من جن�شيات 

خمتلفة، وتعّديهم على �ملارة وقيامهم باأعمال �رسقة و�أفعال خمّلة 

بالآد�ب �لعامة، دهمت دورية تابعة ملديرية �ملخابر�ت، معززة بقوة 

ع�شكرية، �أماكن �شكن هوؤلء حيث فوجئت مبقاومتهم ومو�جهتهم 

بعنف للعنا�رس �ملوجلني �لتدقيق باإجاز�ت عملهم وهوياتهم، وقد 

ح�شل من جر�ء ذلك �أعمال �رسب وتد�فع بالقوة، وقد �ألقي �لقب�ش 

على �أحد ع�رس عامًل من جن�شيات خمتلفة متت �إحالتهم �إىل �لتحقيق«.

ويف بيان �آخر �شدر بتاريخ 2012/10/11، �أعلنت مديرية �لتوجيه 

�أن »وحد�ت �جلي�ش �أوقفت نحو 900 �شخ�ش من جن�شيات خمتلفة، 

�لآخر  و�لبع�ش  بع�شهم مطلوب للعد�لة مبوجب مذكر�ت توقيف، 

لإرتكابه جر�ئم وخمالفات متعددة، تتعلق بالتجو�ل د�خل �لأر��شي 

و�لإجت��ار بها  �إقامات �رسعية، وحيازة �ملمنوعات  �للبنانية من دون 

وتهريب ب�شائع عرب �حلدود بالإ�شافة �إىل قيادة �شيار�ت ودر�جات 

نارية من دون �أور�ق ثبوتية، وقد �شملت �مل�شبوطات 146 �شيارة 

و58 در�جة نارية و22 �شاحنة وبيك �آب، بالإ�شافة �إىل كميات من 

�لأ�شلحة و�لذخائر و�لأعتدة �ملتنوعة و�ملخدر�ت و�ملو�د �ملهربة.

و�أكدت قيادة �جلي�ش يف بيان �آخر بالتاريخ نف�شه »مو��شلة عمليات 

�لدهم و�لتحقيق يف �لأماكن �لتي ي�شتبه باإيو�ئها عماًل �أجانب من 

جن�شيات خمتلفة، يقومون بالتعدي على حرمات �ملو�طنني و�لإ�شاءة 

�إليهم... م�شرية �إىل �أنها تلّقت ول تز�ل، �إت�شالت كثرية من �لأهايل 

يف خمتلف �ملناطق �للبنانية، يطالبون فيها بقمع �لتحرث و�لإعتد�ء 

�جلي�ش  قيادة  ودعت  �ل�شكنية.  �لأحياء  يف  و�ل�شبان  �ل�شابات  على 

�لأمنية  بالقوى  �لإت�شال  �إىل  كان  نوع  �أي  من  �إ�شاءة  به  تلحق  من 

و�لع�شكرية، بغية �لتدخل �ل�رسيع وو�شع حّد لها.
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جانو�س لبنان يف جملة العقيدة التكتية الفرن�سية

ورد   ،2011/4/20 بتاريخ 

بوا�سطة  اجلي�ش،  قيادة  على 

الفرن�سي  الع�سكري  امللحق 

ال��ع��ق��ي��د ف��ي��ل��ي��ب ب��ي��ري��ل، 

كتاب موّجه من اللواء تيريي 

الفرن�سي  اجلي�ش  القوى يف  ا�ستخدام  عقيدة  مكتب  رئي�ش  اأوليفييه، 

)CDEF( يطلب فيه من العقيد الركن جورج احلايك رئي�ش ق�سم امل�سبه 

التكتي  اال�ستخدام  حول  مقال  كتابة  )جانو�ش(،  لبنان  يف  التكتي 

الدورية  االجتماعات  يف  الق�سم  ودور  اللبناين  اجلي�ش  يف  جلانو�ش 

العقيدة  جملة  يف  ن�رشه  بهدف  وذلك  فرن�سا،  يف  جانو�ش  مل�ستخدمي 

التكتية )Doctrine Tactique( وهي جملة ع�سكرية فرن�سية متخ�س�سة 

ب�سوؤون الدفاع. 

ا اإىل العمل 
ً
مت اختيار ق�سم جانو�ش - لبنان، وفق الكتاب املذكور، نظر

و�سعه يف  مّما  لبنان،  الت�سبيه يف  برامج  ا�ستخدام  والرباعة يف  املّميز 

مقدم م�ستخدمي جانو�ش.

وافقت القيادة، واأوعزت اىل العقيد الركن جورج احلايك بكتابة املقال 

باللغة الفرن�سية، حيث ن�رش يف املجلة املذكورة اأعاله، العدد 24، ني�سان 

2012. يف ما يلي ترجمة املقال الذي كتبه العقيد الركن احلايك ون�رش 

حتت عنوان: عائلة جانو�ش فرن�سا، �سهادة من لبنان.

كلمة التحرير

التابع  جانو�س  التكتي  امل�سبه  ق�سم  متّيز 

والأرك�����ان يف  ل��ل��ق��ي��ادة  ���س��ه��اب  ف����وؤاد  لكلية 

ت��ع��اون ع�سكري  ث��م��رة  وال����ذي ه��و  ب����روت، 

نف�سه  فر�س  على  بقدرته  لبناين،   – فرن�سي 

فرتة  فبعد  ال�سباط.  لإعداد  اأ�سا�سية  كو�سيلة 

اجلي�س  يف  التكتي  الت�سبيه  اعتماد  من  وجيزة 

اللبناين، تطّور ا�ستخدامه مل�سلحة وحدات هذا 

والإع���داد  التدريب  اأوج��ه  كل  لي�سمل  اجلي�س 

املختلفة  امل��ع��ارك  الإع��ت��ب��ار  بعني  الأخ���ذ  م��ع 

على  اأخًرا.  الع�سكرية  الوحدات  خا�ستها  التي 

الرغم من اأن لبنان )الذي اعتمد »جانو�س« منذ 

اعتمدت  التي  البلدان  اآخر  كان   )2005 العام 

الرئي�س  املرجع  عمله  اأ�سبح  امل�سبه، فقد  هذا 

مل�ستخدمي برامج »جانو�س - فرن�سا« كافة يف 

فرن�سا، واملغرب، وتون�س، و�رصبيا.

املقدمة

وتتو�سع  فرن�سا«   – »جانو�س  عائلة  تنمو 

وقد  دوري،  ب�سكل  الربامج  تطوير  مع  تدريًجا 

اأ�سبح لبنان اأحد ال�رصكاء املميَّزين فيها. فمنذ 

اعتماد الت�سبيه التكتي يف نهاية العام 2005 

خا�ست وحدات اجلي�س اللبناين معارك ع�سكرية 

�سد العدو الإ�رصائيلي يف �سيف 2006، واأخرى 

�سد الإرهاب يف خميَّم نهر البارد العام 2007 

التكتي جمموعة متنوِّعة  زّود ق�سم امل�سبه  مما 

تقليدية  ملعارك  املختلفة  ال�سيناريوهات  من 

للوحدات  بالتايل  و�سمح  الإرهاب،  �سد  واأخرى 

باإعادة تنفيذها على امل�سبه ب�سكل  الع�سكرية 

عمل مميز وبراعة يف 

ا�ستخدام برامج الت�سبيه

قائد اجلي�ش

م�ستطلًعا عمل جانو�ش



واإدخ��ال  فعًل،  ح��دث  ال��ذي  للواقع  ج��ًدا  قريب 

ال�ستنتاجات والعرب متهيًدا لأداء اأف�سل.

مراحل اإن�ساء ق�سم امل�سبه التكتي

الوطني  الدفاع  وزارة  رت 
ّ
ق��ر  2003 العام 

ال���س��ت��ف��ادة م���ن ال���ق���درات ال�����س��خ��م��ة ال��ت��ي 

اإطار  التكتي، وذلك يف  الت�سبيه  توفرها برامج 

وتطويره،  للجي�س  الع�سكري  التدريب  حتديث 

بهدف  للمحاكاة،  املهمة  وا�ستثمارالإمكانات 

اإحداث نقلة نوعية يف التدريب العملين.

 ،2004 العام  للم�رصوع  الأوىل  املرحلة  بداأت 

لبناين  ع�سكري  تعاون  بروتوكول  توقيع  مع 

مبوجبه  عّينت  ���س��ن��وات،   5 مل��دة  فرن�سي   -

فرن�سًيا  ق��ائ��ًدا  �سابًطا  الفرن�سية  ال�سلطات 

تق�سي  للم�رصوع،  تقني  ع�سكري  كم�ست�سار 

مهمته التن�سيق مع رئي�س ق�سم امل�سبه التكتي 

اللزمة  والهيكلية  التحتية  البنية  لتح�سر 

للم�سبه.

ال��ع��ام 2009، مل��دة 5  ال��ربوت��وك��ول  ُج���ّدد 

امل�ست�سار  عن  ال�ستغناء  فتم  اأخ��رى،  �سنوات 

نتيجة  ال��ف��رن�����س��ي،  ال��ع�����س��ك��ري 

الق�سم  ل�سباط  الحرتافية  القدرة 

مع  التن�سيق  وا�ستمر  وع��ن��ا���رصه، 

خلل  من  الفرن�سيني  امل�سوؤولني 

املتبادلة  وال���زي���ارات  الإن��رتن��ت 

لتطوير الربامج وحتديثها.

التكتي  امل�سبه  ق�سم  يتمركز 

للقيادة  �سهاب  ف���وؤاد  كلية  يف 

والأرك������ان، وي�����س��م اإ���س��اف��ة اإىل 

ا 
ً
���س��ب��اط��ه ح����واىل ث��لث��ني ع��ن�����رص

التاأهيل  دورات  تابعوا  حمرتفني، 

ك���ل���ه���ا، وه�����م ي��ت��ق��ن��ون ال��ل��غ��ة 

الفرن�سية.

التكتي  امل�سبه  ق�سم  انتماء  اإن 

ع��ائ��ل��ة  اىل  ل��ب��ن��ان   - ج���ان���و����س 

فرن�سا   - ج��ان��و���س  م�ستخدمي 

مع  التقنية  العلقة  من  ال�ستفادة  من  ميّكنه 

الذي  ال��دوري  الجتماع  خلل  من  الأم  املكتب 

ويح�رصه  ع��ام،  كل  خريف  يف  فرن�سا  يف  يعقد 

روؤ�ساء اأق�سام »جانو�س« كافة لتبادل اخلربات 

الربامج  وتيومي  جهة،  من  الأع��ط��ال  واإ���س��لح 

اأخ���رى.  جهة  م��ن  عليها  ال��ت��ط��وي��رات  واإدخ����ال 

يتطّور  معلوماتي  نظام  هو  جانو�س،  فنظام 

الأ�سلحة  بت�سبيه  برجمته  وت�سمح  با�ستمرار، 

والأنظمة الع�سكرية احلديثة يف العامل.

اأداة مهمة للت�سبيه

قواته  م��ع  لبنان  ع��ا���س   ،1975 ال��ع��ام  منذ 

امل�سلحة جتارب موؤملة، بدًءا باحلروب الداخلية 

والتدخلت  الإ�رصائيلية  بالجتياحات  م���روًرا 

ال��ع�����س��ك��ري��ة اخل��ارج��ي��ة و����س���وًل اىل حم��ارب��ة 

اجلي�س  قيادة  الأح��داث  هذه  دفعت  الإره��اب. 

الق�سوى  الأهمية  ووعي  العرب  ا�ستخل�س  اإىل 

وال��ت��درب  امل��خ��اط��ر  ا���س��ت��دراك  يف  للت�سبيه 

هذا  يف  الأه��م  التجارب  ولعل  مواجهتها.  على 

اللبنانية  احل��رب  حول  �سابًقا  ذكر  ما  ال�سياق 

اإرهابيي  ومواجهة   2006 العام  الإ�رصائيلية   -

اإذ   ،2007 العام  البارد  نهر  يف  الإ�سلم  فتح 

ق�سم  لإغناء  الأحداث  هذه  من  الإ�ستفادة  متت 

�سر  لت�سجيل  اللزمة  بالداتا  التكتي  الت�سبيه 

املعارك وحفظه وا�ستثمار ما حدث.

الذين  الوحدات  ل�سباط  اأ�سبح ممكًنا  وهكذا 

�ساركوا يف هذه العمليات، اإعادة تنفيذ مناورات 

ع�سكرية قاموا بها �سابًقا يف الواقع وذلك داخل 

ق�سم امل�سبه التكتي، وبالتايل ا�ستخدام براجمه 

بهدف ا�ستخل�س الدرو�س والعرب وا�ستثمارها 

و�سوًل اإىل احلرفية يف الت�سدي لها.

تنفيذ  ج��ان��و���س  ال��ت��ك��ت��ي  للم�سبه  مي��ك��ن 

م�ستوى  على  وذل��ك  �سهرًيا،  مترينني  حتى 

معارك  وحت�سر  ل��واء،  اأو  ف��وج،  تكتي،  لفيف 

تقليدية )هجوم - دفاع( بالإ�سافة اإىل القتال 

باملجموعات ال�سغرى والأماكن املبنية و�سوًل 

اإىل حماربة الإرهاب.

ال���دورات  يتابعون  ال��ذي��ن  ال�سباط  ينّفذ 

للقيادة  �سهاب  ف���وؤاد  كلية  يف 

واأرك���ان(  كتيبة  )قائد  والأرك���ان 

���س��ت��ة مت���اري���ن ���س��ن��وًي��ا ب��ه��دف 

التطبيق العملي لتقنيات الأركان 

���س��ة يف ال��ك��ل��ي��ة، م��ن خ��لل  امل��درَّ

اأو�ساع  تنفيذ متارين تكتية ذات 

على  لتدريبهم  متغرة  قتالية 

القرارات  واتخاذ  املوقف  تقدير 

يف ظل ظروف �ساغطة.

اأم���ا اأرك�����ان ال���وح���دات ال��ك��ربى 

تدريبهم  فيتم  اأف��واج(   - )األوية 

وحت�سر  امل��وق��ف  ت��ق��دي��ر  ع��ل��ى 

القرار يف ظروف واقعية، للتجاوب 

م��ع م��ت��غ��رات امل��ع��رك��ة واإ���س��دار 

الأوامر اللزمة للوحدات املروؤو�سة 

العوامل  العتبار  بعني  الأخ��ذ  مع 
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املوؤثرة كلها، ومن ثم اإطلع هذه الأركان على 

نتائج القرارات املتخذة.

كما اأنه ميكن ال�ستفادة من اإمكانات الق�سم 

على  الع�سكرية  واملدار�س  الكليات  مل�سلحة 

اختلف اأنواعها.

�سري التمارين

على  بقدرته  جانو�س  التكتي  امل�سبه  يتميز 

حتديد الأخطاء املرتكبة خلل التمرين وحتليلها 

املعركة. من  تفادي حدوثها فعلًيا خلل  بغية 

هنا يجب تنفيذ عدة خطوات مهمة للو�سول اإىل 

غاية التمرين: 

- حتديد الهدف التعليمي للتمرين وامل�ساألة 

التكتية التي يجب تنفيذها.

والعدوة،  ال�سديقة  العمليات  اأوامر  - حترير 

وبالتايل حتديد القوى املتواجدة يف املناورة.

وحتقيقها  املطلوبة  الأر���س  بقعة  اختيار   -

وجتهيزها.

- اإعداد ال�سيناريو الذي ي�سمل فكرة مناورة 

ال�سديق والعدو واإجراء الإختبارات عليها.

- تركيز القوى وتنفيذ املعركة على امل�سبه.

قبل  من  املتخذة  والقرارات  املعركة  نقد   -

القادة وحتليلها.

لقاءات  عدة  جتري  الغاية  هذه  اإىل  للو�سول 

عمل بني رئي�س ق�سم امل�سبه التكتي من جهة 

اللواء/ )قائد  اأخرى  املعنية من جهة  والوحدة 

امل��ادة  م��درب  اأو  العملنية  للوحدات  ال��ف��وج 

لتمارين كلية القيادة والأركان( بهدف حتديد 

من  املرجّوة  الأه��داف 

ال��ت��م��ري��ن، وب��ال��ت��ايل 

حت�سر ملف متكامل 

بالو�سول  ي�سمح  ل��ه 

بكل  الغاية  ه��ذه  اإىل 

واقعية و�سفافية.

اأما املرحلة النهائية 

التمرين  ن��ق��د  وه���ي 

فُتعر�س  وحت��ل��ي��ل��ه، 

�ساعات  ث���لث  خ���لل 

وت�ستخدم برناجمني:

برنامج  وه��و  الأول 

ال��ت��ح��ل��ي��ل ال��رق��م��ي 

 )J A N A L Y S E (

التمرين  معطيات  با�ستغلل  ي�سمح  ال���ذي 

 .ACCESS ال�  باإ�ستخدام  وعر�سها  وحتليلها 

ال��ذي  البياين  التحليل  برنامج  وه��و  وال��ث��اين 

ي�سمح بتنفيذ اإعادة العر�س وم�ساهدة النتائج 

هو  وحتليله  التمرين  نقد  من  الهدف  بيانًيا. 

الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

فكرة  اعتماد  مت  التي  املعطيات  هي  ما   -

املناورة ال�سديقة على اأ�سا�سها؟

- كيف متت املناورة فعلًيا؟

لإعادة  تعديلها  يجب  التي  النقاط  هي  ما   -

تنفيذ املناورة جمدًدا؟

وبالتايل فاإن تنفيذ التمرين وحتليله يتطلبان 

الكثر من الوقت.

االأهداف امل�ستقبلية

لق�سم  امل��م��ت��ازة  ال��ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  للمحافظة 

امل�سبه التكتي »جانو�س«، يجب متابعة اجلهود 

الدائم  والتيومي  احلاجات  ا�ستدراك  اإىل  الآيلة 

التكتي  الت�سبيه  فربامج  وحتديثها.  للربامج 

هي معلوماتية وبالتايل تبقى يف �سباق دائم مع 

التطور التقني من جهة والتكتي من جهة اأخرى.

م���ن ه��ن��ا ت�����ربز اأه��م��ي��ة حت��دي�����د الأه�������داف 

عام،  ب�سكل  والت�سبيه  ل�جانو�س  امل�ستقبلية 

املزيد  ا���س��ت��راد  على  العمل  ت�سمل  وال��ت��ي 

امل�ستوى  من  الع�سكرية  الت�سبيه  برامج  من 

التقني  اأو   APLET( )ك��ن��ظ��ام  العملياتي 

وامل�����س��اة(،  وامل��درع��ات  املدفعية  )ك��ربام��ج 

متكامل  عام  ت�سبيه  ق�سم  اإن�ساء  اإىل  للو�سول 

اجلي�س  يف  الع�سكرية  ال��وح��دات  منه  ت�ستفيد 

اللبناين مب�ستوياتها كلها.

اإّن �سنوات قليلة من ا�ستخدام امل�سبه التكتي 

اأثبتت فعاليته واأهميته وقدرته على امل�ساعدة 

مل�سلحة  الع�سكرية  العمليات  حت�سر  يف 

اإىل  وحدات اجلي�س، لتنفيذها بدقة والو�سول 

الأهداف باأقل خ�سائر ممكنة.
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فريق العمل

يف ق�سم امل�سبه التكتي



اجلوية(، والنقيب �شامر احلاج �شحادة )من مديرية التوجيه(، وعدٍد من 

العميد  املدين  الدفاع  عام  مدير  اإىل  بالإ�شافة  والع�شكريني،  ال�شباط 

رميون خطار.

امل�شاركة اللبنانية

العميد الركن خالد حماده حتّدث عن اأهمية م�شاركة لبنان يف التمارين 

ملهّمات  ا�شتعداًدا  جم��اورة،  اأو  �شديقة  دول  مع  بالتعاون  تنّفذ  التي 

م�شتقبلية مفرت�شة قد تعرت�ش اجلي�ش اللبناين اأو دول اجلوار.

ا�شتنفار  عرب  الأزم��ة  با�شتدراك  اللبناين  اجلي�ش  جنح   2006 فالعام 

الرعايا بطريقة �رسيعة  اإجالء  )تاأمني  اأدوار  والإ�شطالع مبجموعة  الأجهزة 

ال�شحية،  الرعاية  وتاأمني  فهم 
ّ
بت�رس املوجودة  الو�شائل  جميع  وو�شع 

الإ�رسائيلي...(.  العدوان  ا�شتهدفها  التي  املناطق  من  النازحني  واإجالء 

لكنه قام بكل ذلك من دون تخطيط م�شبق، وم�شاركته يف هذا التمرين 

تاأتي يف �شياق ال�شتعداد ملواجهة مثل هذه الأزمات �شواء كانت حربية 

اأم غري حربية. 

ال�شنوي  التمرين  ه��ذا  يف  امل�شاركة   2010 العام  منذ  لبنان،  اعتاد 

اجلي�ش  م��ن  مراقبني  اإر���ش��ال  خ��الل  م��ن  القرب�شية  ال��دول��ة  م��ن  ب��دع��وة 

اأعمال البحث  اأّما هذا العام فقد �شارك يف  وقوى الأمن والدفاع املدين. 

والإنقاذ بوا�شطة مركَبني بحريَّني )مركب الإنزال �شور والقنا�ش طربجا( 

وطوافَتي بوما مع طواقمهما ومرافقني )15 �شابًطا و 44 رتيًبا وفرًدا(، 

ورهط طبي ورهط ت�شوير.

تعريف التمرين

الع�شكري   - امل���دين  ال��ت��ع��اون  برنامج  �شمن  ي��اأت��ي  ال���ذي  التمرين 

)CIMIC( مب�شاركة دول متعددة، ُق�شم اإىل اأربع مراحل �شبقها اإجتماع 

اخلطة  تنفيذ  خالله  واأطلق  القرب�شية  اخلارجية  وزارة  يف  عقد  متهيدي 

الو�شع  وتقييم  الكوارث  اإدارة  مركز  بت�شغيل  املتعّلقة   »ESTIA«

امل�شتجد وحتديد املعطيات الأ�شا�شية والثانوية.
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اإعداد:

ندين البلعة

العدوان الإ�رسائيلي على لبنان يف متوز 2006، حّتم على الدولة القرب�شية 

ا�شتقبال 60.000 من الرعايا الأجانب الذين غادروا لبنان فجاأًة، وبالتايل 

كان عليها تاأمني جميع م�شتلزماتهم القانونية واحلياتية قبل ترحيلهم اإىل 

بلدانهم. هذه التجربة دفعت قرب�ص اإىل اتخاذ اإجراءات تتيح لها التعامل مع 

ا من العام 2008 
ً
الأحداث غري املتوّقعة. ويف هذا الإطار بداأت اعتبار

اأجهزتها على  ARGONAUT لختبار قدرة  ال�شنوي  التمرين  تنفيذ 

مواجهة مثل هذه الأحداث.
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�شــيناريوهات خمتلفة وعمليات بحث واإنقاذ يف قرب�ص

ARGONAUT 2012
التمرين يف ن�شخة 2012 نّفذ ما 

بني 9 و12 ت�رسين الأول املن�رسم، 

وبافو�ش،  وليما�شول  لرنكا  بني 

و�شارك فيه بالإ�شافة اإىل قرب�ش 

ولبنان عّدة دول )املانيا، وفرن�شا، 

من  واليونان(  املتحدة  واململكة 

ووحدات  وجوية  بحرية  قطع  خالل 

جميع  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  خ��ا���ش��ة، 

الر�شمية  وغري  الر�شمية  الوكالت 

وال�رسطة  املدين  كالدفاع  املعنية 

ووح��دات  العام  والأم��ن  واجلمارك 

من  ك��ل  لبنان  م��ن  وح�����رس  طبية. 

مدير التوجيه العميد الركن ح�شن 

العميد  التعليم  وم��دي��ر  اأي����وب، 

والعقيد  ح���م���ادة،  خ��ال��د  ال��رك��ن 

القوات  )من  يا�شني  ب�شام  الركن 



مرحلتا التمرين الأوىل والثانية خ�ّش�شتا للخطة »ESTIA«، وت�شّمنت 

املرحلة  ُخ�ش�شت  بينما  وبحرية،  جوية  اإنقاذ  عمليات  الثالثة  املرحلة 

الرابعة ملعاجلة تهديدات غري تقليدية.

يهدف التمرين اإىل تطوي��ر التع��اون بني �شلط��ات احلكوم��ة القرب�شي��ة 

وال��دول املجاورة اأو ال�شديق��ة، يف اإطار التعامل مع ح��وادث الإخالء التي 

يف  احلربية،  وغي��ر  احلربي��ة  الأزم��ات،  اأن��واع  خمتلف  ت�شّبب��ها  اأن  ميكن 

ال�رسق الأو�شط، بالإ�شافة اإىل تطوير عمليات البحث والإنق��اذ والتعامل مع 

التهديدات غري التقليدية، 

ورف����ع م�����ش��ت��وى ج��ه��وزي��ة 

ال�������ش���ل���ط���ات احل��ك��وم��ي��ة 

اأوروب��ي  كمركز  القرب�شية 

منطقة  يف  الأزم���ات  لإدارة 

ال�رسق الأو�شط.

»ESTIA« اخلطة

الدولة  و�شعتها  وطنية  خطة  هي  »ال��وط��ن«،  اأو   »ESTIA« اخلطة 

القرب�شية انطالًقا من الو�شع ال�شيا�شي املتزعزع يف ال�رسق الأو�شط، اإذ 

اأّن احتمال ن�شوء نزاع اإقليمي يوؤّدي اإىل عمليات اإجالء �شكان نحو قرب�ش 

)كما ح�شل يف لبنان العام 2006، ويف م�رس وليبيا العام 2011(، جعل 

و�شع خطة وا�شعة النطاق �رسورًيا لكي تتمكن اجلمهورية القرب�شية من 

التحديات  كل  اإدارة 

املحتملة يف املنطقة. 

اخل���ّط���������������ة ت�����زّود 

القرب�شية  ال��دول��������ة 

ووح����������دات����������ه����������ا 

التوجيهات ال�رسورية 

ل��ت��ن��ظ��ي��م وت��ن�����ش��ي��ق 

الن�شاطات  وتنفيذ 

امل��ت��ع��ّل��ق��ة ب������اإدارة 

وغي��ر  الط��بيعي��ة  ال���ك���وارث  اأو  الأزم�����ات 

الن�شاطات:  هذه  من  املنطق��ة.  يف  الطبيعي��ة 

القادمني  اأو  الأج��ان��ب  امل��واط��ن��ني  ا�شتقبال 

ت�شنيف  الأو�شط،  ال�رسق  يف  النزاع  مناطق  من 

بطلبات  الإهتم��ام  ومعاجلتهم،  امل�شابني 

الالجئني  دخ��ول  ومكافحة  ال�شيا�شي،  اللجوء 

امل��وان��ئ  ع��رب  ال�رسعيني  غ��ري  امل��ه��اج��ري��ن  اأو 

واملطارات وال�شواحل.
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الت�شمية

 Argo ك��ل��م��ة 

 Naut باليونانية تعني ال�رسعة، وكلمة

ت�شمية  اأت��ت  هنا  من  البحرية،  تعني 

حيث   Argonaut 2012 التمرين 

متّيزت احلملة البحرية فيه ب�رسعة الرّد 

على التهديدات التي واجهتها.



 »ARGONAUT 2012« شارك يف تنفيذ�

الأ�شلحة والآليات الآتية:

الفرن�شية  البحرية  من   ATL-2 طائرة   -

الإنقاذ  لعمليات  اجلوي  والتن�شيق  لالإ�شتطالع 

ملختلف الطائرات امل�شاركة.

- طائرة Air Tractor من م�شلحة الغابات 

القرب�شية، لالإ�شتطالع واملراقبة اجلوية.

القوات  من   Bell-412 HAR2 طوافة   -

اجلوية امللكية للمملكة املتحدة.

- طوافة Bell-412 EP من الوحدة اجلوية 

القرب�شية. البولي�شية 

اجلوية  ال��ق��وات  م��ن   Aw-139 ط��واف��ة   -

القرب�شية.

من   SA-330 SM/puma طوافتان   -

القوات اجلوية اللبنانية.

البحرية  القوات  من  �شور  الإن��زال  مركب   -

اللبنانية.

البحرية  ال��ق��وات  م��ن  ط��ربج��ا  ال��ق��ن��ا���ش   -

اللبنانية.

ال��ق��وات  م��ن   VITTORIA ط�����رادان   -

القرب�شية. البحرية 

اخلا�شة  ال��ق��وات  م��ن  ���رسي��ع��ان  زورق����ان   -

.Navy SEAL Team البحرية القرب�شية

 FGS MAGDERBURG شفينة حربية� -

من القوات البحرية الملانية .

م�شلحة  م���ن  ال��ت��ل��وث  ���ش��د  ب���اخ���رت���ان   -

القرب�شية. ال�شيادين 

• املرحلة الأوىل: بدء تطبيق اخلطة وجولة 
على اأهم املرافئ:

اخلطة  تنفيذ  باإطالق  الأوىل  املرحلة  ب��داأت 

ESTIA يف وزارة اخلارجية القرب�شية، وترافق 
امل�شاركة  ال��وح��دات  جميع  و���ش��ول  م��ع  ذل��ك 

القرب�شية والأجنبية التي عقد قادتها اجتماًعا 

يف مركز اإدارة الكوارث.

بالرتحيب  الأوىل  املرحلة  القرب�شية  اخلارجية  وزارة  ممثل  ا�شتهّل 

باملدعّوين اإىل هذا التمرين امل�شرتك، وقام مندوب من الوزارة - ق�شم 

 )Department of Crisis Management - DCM( اإدارة الأزمات

.»ESTIA« بتحليل اخلطة

ثم انتقل اجلميع اإىل وزارة اخلارجية يف العا�شمة نيقو�شيا حيث كانت 

 NCCM - National Center( جولة يف املركز الوطني لإدارة الأزمات

كيفية  على  امل�شاركون  اّطلع  هناك   ،)of Crisis Management
 OCC - Operations Control( التن�شيق مع مركز اإدارة العمليات

 - البولي�ش  الداخلي/  )الأم��ن  املعنية  اجلهات  خمتلف  بني   )Center
غرفة عمليات احلر�ش الوطني، واملركز الإقليمي ملطار لرنكا، واملركز 

الإقليمي ملرفاأ لرنكا، ومناطق ا�شتقبال املدنيني العزل(.

اّطلعت على كيفية  اإىل ثالث جمموعات،  بعدها مت تق�شيم املراقبني 

العمل يف املراكز املذكورة اآنًفا.

• املرحلة الثانية: متارين وغرف عمليات:
تناولت  حما�رسة  األقَيت  حيث  لرنكا  مرفاأ  يف  كانت  الثانية  املرحلة 

غرفة العمليات يف املرفاأ وخّطتها اخلا�شة. يف موازاة ذلك ووفق اخلطة 

مل�شابني،  جوي  اإخالء  عملية  ت�شّمنت:  متارين  عّدة  نفذت   »ESTIA«

�رسعيني،  غ��ري  مهاجرين  �شفينة  تفتي�ش 

ت�شجيل املدنيني على منت ال�شفينة، اإجراءات 

حتقق  وحقائب،  اأ�شخا�ش  وتفتي�ش  �شيطرة 

 Passport  ( ال�شفر  ووث��ائ��ق  اجل���وازات  م��ن 

 Consular( اإجراءات قن�شلية ،)Control - Travel Documents
Procedures(، دعم لوج�شتي وم�شاعدات اإن�شانية، ن�رس حمطة اإ�شعافات 

اأولية، خدمات دعم نف�شي، وحت�شري لعمليات نقل جوي. 

الأزمات  لإدارة  الوطني  املركز  عمليات  غرفة  على  احل�شور  اّطلع  كما 

وغ��رف  ال��وك��الت،  باقي  عمليات  وغ��رف��ة   )Ops Room NCCM(

ا�شتقبال املدنيني العزل، والطوافة AW-139التي ت�شتخدمها القوات 

الأ�شخا�ش. كما  اأو نقل  الداخلي، لإخالء امل�شابني  الأمن  اجلوية وكذلك 

اّطلعوا على الو�شائل امل�شتخدمة يف منطقة تفتي�ش الأ�شخا�ش واحلقائب 

من �شيارات جمهزة ب�ما�شح �شوئي )SCANNER(، وكالب بولي�شية، 

بالهوّيات  التدقيق  وغرفة  الأولية،  الإ�شعافات  وغرفة  ك�شف،  واأجهزة 

وغرف ا�شت�شافة الأ�شخا�ش.

• املرحلة الثالثة: �شفينة تغرق... وطائرة تختفي:
يف املرحلة الثالثة من التمرين، اإنتقل احل�شور اإىل منت باخرة يف مرفاأ 

احلر�ش  قائد  ح�شور  يف  القرب�شي  الدفاع  وزير  بهم  رّحب  حيث  لرنكا 

بقعة  من  قريب  مكان  يف  مياًل   20 مل�شافة  الباخرة  واأبحرت  الوطني، 

التنفيذ.

واحد  كيلومرت  بعد  على  �شفينة �شغرية  حول  الأول متحور  ال�شيناريو 

اإىل  بالإ�شافة  �شخ�ًشا   20 من  املوؤلف  الطاقم  متنها  على  ال�شاحل،  من 
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�شها خلطر الغرق، فتطلق نداء ا�شتغاثة 
ّ
�ش حلادٍث يعر

ّ
150 راكًبا، تتعر

 Join  Rescue« امل�شرتكة  الإن��ق��اذ  عمليات  تن�شيق  مركز  وتفيد 

.»Coordination Center - JRCC
املنطقة  الغابات ملراقبة  النداء و�شلت طائرة من م�شلحة  تلّقي  بعد 

الفرن�شية   ATLANTIC الطوافة  بعدها  لت�شل  الو�شع،  عن  والإفادة 

مراقب  ب��دور  قامت  التي 

بني  ات�شال  وو�شيط  جوي 

ال��ط��ريان  تن�شيق  م��ك��ت��ب 

والإنقاذ.  البحث  وطوافات 

اإن��زال فريق م�شعفني  ومّت 

الغارقة  ال�شفينة  على منت 

بينها  )ومن  الطوافات  قامت  كما  الالزمة.  الأولية  الإ�شعافات  لتقدمي 

الركاب  ونقلت  واملركب،  البحر  من  اأ�شخا�ش  بانت�شال  اللبنانية(  البوما 

ه زورق مطاط تابع ملركب الإنزال اللبناين الذي 
ّ
اإىل قارب جناة قام بجر

قبل  لبناين  طبي  فريق  عاينهم  ثم  ومن  الناجون،  الركاب  اإليه  انتقل 

 الأمان. مراكب من م�شلحة ال�شيادين القرب�شية �شاعدت 
ّ
نقلهم اإىل بر

الركاب، لياأتي بعدها مركبان خمت�شان مبكافحة  اإخالء باقي  بدورها يف 

التلوث لتنظيف مكان احلادث.

راكًبا،   15 متنها  على  مدنية  طائرة  مو�شوعه  كان  الليلي  ال�شيناريو 

عن  تختفي  لرنكا،  باجتاه  الأو���ش��ط  ال�رسق  يف  ���رساع  منطقة  من  تنتقل 

 Air Traffic( الرادار وينقطع ات�شالها مع مركز مراقبة املالحة اجلوية

Control - ATC(، مما اأّدى اإىل اإطالق نظام البحث والإنقاذ وفق خطة 
البحث والإنقاذ الوطنية.

ُنفذ التمرين على بعد 20 مياًل جنوبي لرنكا، وقد مّت متثيل الركاب 

بحرًيا، فكان على  مياًل  م�شاحتها 129  األقَيت يف منطقة  بدمى  الناجني 

بحث  ومنط  قطاٍع  و�شمن  حمّدد  وقٍت  يف  اإيجادهم  امل�شاركة  الوحدات 

اثنتان  لبنانية،  )واح��دة  طوافات  اأرب��ع  العملية  يف  �شاركت  حم��ّددي��ن. 

 C-130 قرب�شّيتان وواحدة بريطانية(، بالإ�شافة اإىل �شبع �شفن، طائرة

األقت قنابل م�شيئة  التي  ATLANTIC الفرن�شية  يونانية، والطائرة 

بالتن�شيق مع املراكب. وانتقل املراقبون اإىل مركز JRCC حيث اّطلعوا 

على غرفة العمليات واأق�شامها وحمتوياتها كما مت عر�ش حما�رسة �شملت: 

تعريف املركز، ن�شاأته، حمتوياته، طريقة عمله، كيفية تفعيله ودوره يف 

عمليات البحث والنقاذ.

• املرحلة الرابعة: �شيناريوهات متنّوعة:
يف املرحلة الرابعة اأ�شاد وزير الدفاع القرب�شي مب�شاركة الدول الأخرى 

عّدة  متوازية �شمن  املرحلة ملواجهات  �شت هذه  ُخ�شِّ وقد  التمرين،  يف 

الوحدات  وقادة  الأجنبية  ال�شفارات  عن  ممثلني  بح�شور  �شيناريوهات، 

الع�شكرية القرب�شية.

اأوعية  اإدخال  مكافحة  بحري،  تلوث  حادث  معاجلة  التمارين:  هذه  اأبرز 

بحث  عملية  باخرة،  تفتي�ش  ت�رسبها،  ومنع  للبالد  �رسعية  غري  كيميائية 

عملية  اأر�شية،  لهزة  نتيجة  لالإنهيار  تعر�ش  مبنى  من  اأ�شخا�ش  واإنقاذ 

منت  على  اإرهابيون  اختطفهم  اأ�شخا�ش  حترير  البحر،  يف  واإنقاذ  بحث 

حافلة ركاب، مكافحة قر�شنة �شفينة.

يف اخلتام األقى قائد احلر�ش الوطني القرب�شي كلمًة اأ�شاد فيها ب�رسعة 

ا احل�شور والدول امل�شاركة، وقّدم 
ً
تنفيذ التمارين ودقة التوقيت �شاكر

لرئي�ش  درًع��ا  قدم  كما  امل�شاركة  ال�شفارات  ملمثلي  دروًع��ا  بعدها  من 

الوفد الع�شكري اللبناين عربون تقدير وامتنان.
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اأداء لبناين متمّيز
يف ���ش��ي��اق ه���ذه ال���زي���ارة، 

التوجيه  مديرية  وف��د  التقى 

امل�شاركة  ع��ن  تكّلم  ال��ذي  القرب�شي  الوطني  احل��ر���ش  قائد 

بادر  وقد  اجلي�شني.  بني  الع�شكري  التعاون  واآف��اق  اللبنانية 

اأكرب  لها  التي  الأجنبية  الدولة  باعتباره  لبنان وجي�شه  اإىل �شكر 

اللبنانية.  الع�شكرية  الوحدات  باأداء  التمرين، منوًها  م�شاركة يف 

م�شرتكة،  مناورات  تنفيذ  ا�شتكمال  ���رسورة  بالتايل  اأّك��د  وقد 

واأهمية التعاون بني البلدين كونهما ي�شطلعان بدور حموري يف 

حتمل تبعات عمليات البحث والإنقاذ يف �رسق املتو�شط.

اهتمام اجلانب  الركن خالد حماده  العميد  اأّكد  الإطار،  يف هذا 

يف  اللبناين  اجلي�ش  ينّظمه  قد  م�شرتك  متريٍن  ب��اأي  القرب�شي 

امل�شتقبل، وم�شاركة لبنان يف اأي متاريٍن م�شتقبلّية مع قرب�ش 

ت�شمل مهّمات البحث والإنقاذ والإخالء والإ�شعاف، حيث اأّن اأداء 

الوحدات اللبنانية ل يقّل اأهميًة عن اأداء اأيٍّ من اجليو�ش الجنبّية 

املتطّورة.



خطة التحرك 

كلمة  ك��ان��ت  ال��وط��ن��ي  الن�شيد  وب��ع��د  ب��داي��ة 

ج��ورج  ال��رك��ن  العميد  املجوقل  ال��ف��وج  لقائد 

اأ�شحاب  ا 
ً
�شاكر باحل�شور  رح��ب  ال��ذي  ن���ادر، 

على   Intercontinental - mzaar م�رشوع 

للح�شور  ق���ّدم  ث��م  ال��ت��م��ري��ن،  ا�شت�شافتهم 

تف�شيًل عن املناورة واأهدافها:

توافرت معلومات �شبه موؤكدة عن اأن الفرقة 

الإ���رشائ��ي��ل��ي  ال��ع��دو  جي�ش  يف  امل��درع��ة   162

امل��ن  منطقتي  ب��اجت��اه  ه��ج��وم��ه��ا  ���ش��ت��ت��اب��ع 

ومهمة  ال�شاحلي،  اخلط  اإىل  للو�شول  وك�رشوان 

الفوج الت�شدي لهذه القوات ومنعها من اجتياز 

خط بكفيا - ع�شقوت.

خ��ط��ة حت���رك ال���ف���وج ان��ط��ل��ق��ت م���ن ����رشورة 

والقرى  والبلدات  امل�رشفة  بالتلل  الإم�شاك 

الإغ��ارة  وعمليات  الكمائن  خلل  من  املحيطة 

ومن ثم الإنتقال اإىل قتال الوحدات بالتن�شيق 

مع القوى ال�شديقة.

تفا�شيل  ال��ف��روع  روؤ���ش��اء  تقدي��م  وبع��د 

فر�شية املن���اورة ومراحله�ا، توّج��ه احل�شور اىل 

منطقة عي���ون ال�شيمان حيث موق��ع املناورة.

يف امليدان

اإ�شتهل��ت املناورة بتق��ّدم رت��ل من الدباب��ات 

على حموري بكفيا - ع�شقوت، وعند و�ش�ول اأول 
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اإعداد:

الرقيب �سامر حميدو

يعترب الفوج املجوقل 

من اأهم القوى 

االحتياطية يف اجلي�ش 

اللبناين، وهو عبارة 

عن قوة متحركة ذات 

حجم �سغري ن�سبًيا، 

وقادرة على تاأخري 

اخرتاق العدو والت�سدي له، والقيام مبهمات اأمنية �رسيعة 

ذات طابع مفاجئ. ويف اإطار تدريباته امل�ستمرة، نفذ الفوج 

باال�سرتاك مع القوات اجلوية وفوجي املدرعات االأول وامل�ساد 

للدروع، متريًنا تكتًيا ومناورة بالذخرية احلية يف منطقة 

عيون ال�سيمان على خط بكفيا - ع�سقوت. ح�رس التمرين رئي�ش 

االأركان اللواء الركن وليد �سلمان ممثًل العماد قائد اجلي�ش، 

وعدد من كبار �سباط اجلي�ش وقادة الوحدات الكربى اإىل جانب 

وفد من امللحقني الع�سكريني العرب واالأجانب، و�سباط دورة 

االأركان يف كلية فوؤاد �سهاب للقيادة واالأركان، وعدد كبري من 

املدعوين املدنيني بينهم اإعلميون.

املجوقل يف »درب الكرامة«:

مترين تكتي بالذخرية احلية



الفوج  عنا�رش  ق��ام  الكم��ني،  نقط��ة  اإىل  دباب��ة 

بتفج��ريها حتت غطاء ناري كثي��ف ا�شتع��ملت 

للدروع  امل�ش��ادة  ال�شاروخي��ة  الق��ذائ��ف  فيه 

والأ���ش��ل��ح��ة ال��ر���ش��ا���ش��ة وامل��ت��و���ش��ط��ة، ورم��ى 

متّثل  اأه���داف  على  واح���راف  بدقة  القنا�شة 

وانتهت  م��ب��ا���رشة.  اإ���ش��اب��ات  حمققني  ال��ع��دو، 

باإخلء �شحي للم�شابني واجلرحى من  املناورة 

نوع  نقل  فيه طوافات  �شاركت  املعركة  اأر�ش 

طوافة  اجل��وي��ة  احلماية  واأم��ن��ت   UH - 1H
»غازيل«.

جهوزية دائمة

اللواء  الأرك��������ان  رئ��ي�ش  توّجه  ال�خت��ام،  يف 

الذين  الع�شكريني  اإىل  بكلمة  �شلمان  ال��ركن 

نفذوا املن��اورة، وهناأه��م على اأدائه��م املم��يز 

للحفاظ  التدرب  من  املزي��د  اإىل  اإياهم  داعًيا 

على اجله��وزية الدائمة يف حال حدوث اأي طارئ، 

موؤك��ًدا اأهمي�ة العن�رش الب�رشي يف ح�شم الأمور.

رئي�ش  نائب  احلتي  م���ارون  ال��رك��ن  العميد 

الع�شكريني  اأداء  على  للتخطيط عقب  الأرك��ان 

اإىل  تدريبية  واقعية  كانت  »املناورة  بالقول: 

الركن  العميد  مهنًئا  التدريب  درجات  اأق�شى 

نادر برجاله«.

العدو  هي  »اإ�رشائيل  بدوره  قال  الفوج  قائد 

الأول للبنان، واجلي�ش على الرغم من حمدودية 

امكاناته، جاهز للت�شدي لأي عدوان.
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هدف املناورة

ماهية  ع��ن  اإي��ج��اًزا  للح�شور  ال��ع��رم  العقيد  ق��ّدم  ب��داي��ة، 

الأمنية  التداعي��ات  واأب��رزه��ا  تنفيذه  واأ�شب��اب  التمرين 

التي متر به��ا املنطق��ة كك��ل. وقال اإن ه��دف املن��اورة ه��و 

عملي��ة  بتن��فيذ  التمرين  يف  الفوج  مهم��ة  حمدًدا  الأوىل،  بالدرجة  اأم��ني 

الإب��رار لتدمري املجموعة الإرهابي�ة يف املبن�ى املح�اذي لل�ش�اطئ.

ال�سيناريو

من  اأع���داًدا  اأن  مفادها  اللبنانية  الأمنية  للأجهزة  معلومات  توافرت 
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نّفذ فوج التدخل الثالث باال�سرتاك 

مع فوج مغاوير البحر متريًنا تكتًيا على 

�ساطئ نهر ابراهيم حتت عنوان »املوجة 

احلا�سمة«. ت�سمن التمرين عملية اإبرار 

على ال�ساطئ واإقامة راأ�ش ج�رس اأمام 

تقّدم الوحدات املقاتلة لتنظيف بقعة 

حمتلة من اإرهابيني، و�سارك فيه 

طوافات من القوات اجلوية، مراكب 

اإنزال، وخافرة من القوات البحرية.

تراأ�ش التمرين العقيد اأمني العرم 

قائد فوج التدخل الثالث، وح�رسه عدد 

من كبار ال�سباط يف اجلي�ش اإىل ممثلني 

عن الوحدات الثابتة واالألوية واالأفواج.
»
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يف  وانت�رشوا  اللبنانية  الأرا�شي  اإىل  خل�شة  دخلوا  الأ�شوليني  املقاتلني 

مدينة طرابل�ش، ما اقت�شى التحرك ملواجهة الأمر.

توّزع امل�سوؤوليات

الثالث يف  الفرع  الركن مروان عي�شى رئي�ش  العقيد  قدم 

وت�شكيلها  القوى  تف�شيل  عن  �رشًحا  الثالث  التدخل  فوج 

والتقديرات املحتملة يف اأثناء تنفيذ املهمة، وقدم املقدم 

ال��رك��ن ف��ادي ك��ي��وان م��ن ال��ف��وج اإي��ج��اًزا ع��ن بقعة تنفيذ 

العمليات الهجومية وجغرافية املكان وعن النقاط احلا�شمة 

املجموعة  عن  وثائقًيا  فيلًما  لل�شباط  وعر�ش  واحل�شا�شة، 

الإرهابية التي متركزت على �شاطئ نهر اإبراهيم.

كذلك �رشح الرائد خالد عبد الرحمن من القوات البحرية عمل 

املراكب موؤازرًة لفوج التدخل الثالث وعمليات التفتي�ش...

ث��م ق��دم امل��ق��دم ف��ادي ك��ف��وري م��ن ف��وج مغاوير البحر 

التمرين  يف  الأوىل  البحر  مغاوير  �رشية  مهمة  عن  معلومات 

امل��غ��اوي��ر،  غطا�شو  �شينفذها  ال��ت��ي  الع��را���ش  وعملية 

بالإ�شافة اإىل معاجلة اأي هدف بالقن�ش وكيفية زرع العبوات 

حتت املاء من اأجل تاأمني غطاء للقوات ال�شديقة.

بقعة التمرين

على  التمرين  بقعة  اإىل  ال�شباط  انتقل  ال�رشوحات،  بعد 

ال�شاطئ حيث نّفذ عنا�رش الفوجني مترينهم التكتي، وكان 

ال�شباط املوجودين جيًدا ودقيًقا ويدل على  الأداء بح�شب 

العقيد  اللبناين. و�شكر  اخلا�شة يف اجلي�ش  الوحدات  مهارة 

العرم كل القوات امل�شاركة، وحث عنا�رشه على املزيد من 

هو  اليوم  »جناحنا  اأن  معترًبا  امل�شتمر  التدريب  على  واملحافظة  اجلهد 

نتاج التدريب املنّفذ كل يوم«.
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ت�شخي�ض املر�ض

ب�����داي�����ة ي�����������رح ل��ن��ا 

اأ�سامة  الطبيب  العميد 

الطبابة  رئي�س  املعّلم 

غ��دة  اأّن  ال��ع�����س��ك��رّي��ة 

حتت  تقع  ال��رو���س��ت��ات 

وحتيط  م��ب��ا���رًة  املثانة 

عند  البول  جمرى  باأعلى 

البلوغ  عند  طبيعي  ب�سكل  تنمو  وهي  الرجال. 

هذه  يف  الأرب��ع��ن.  ���س��ّن  ال��رج��ل  يبلغ  اأن  اإىل 

املرحلة ت�سهد غدة الرو�ستات بداية الت�سّخم 

احلميد »Enlarged Prostate« حول جمرى 

البول، وهذا الت�سخم يتمّثل بنمّو غري �رطايّن 

ميكن اأن يعيق عملّية التبّول.

 يف ما خ�ّس اأعرا�س هذا املر�س، ي�سريالعميد 

الرو�ستات  ت�سّخم  مر�سى  اأّن  اإىل  املعّلم 

كما  م��ت��زاي��د،  ب�سكل  ال��ت��ب��ّول  اإىل  يحتاجون 

)وه��و  ال��ب��ويل  بال�سل�س  ي�سعر  بع�سهم  اأن 

لاإرادي(.  ب�سكل  ال��ت��ب��ّول  م��ن  قليل  ح���دوث 

هذا  ي��وؤّدي  اأن  ميكن  ذلك،  من  العك�س  وعلى 

املر�س اإىل �سعف قوة التبّول تدريًجا و�سولً 

ت�سخم  اأن  اإىل  لف��ًت��ا  ال��ب��ويل،  الإحتبا�س  اإىل 

البول  اإف���راغ  منع  اإىل  ي�سل  قد  الرو�ستات 

ب�سكل كامل، ما ي�سّبب �سغًطا ارجتاعًيا يوؤدي 

يف  زي��ادة  اإىل  بالإ�سافة  الكلوي  الف�سل  اإىل 

الدموي يف  والنزيف  البولية  الإلتهابات  معدل 

البول و�رعة القذف و�سعف الإنت�ساب.

بني الأم�ض واليوم

عالج ت�سّخم الرو�ستات كان يتّم �سابًقا من 

خالل الإ�ستئ�سال اجلراحي  اجلزئي للرو�ستات 

ع��������ر الإح������ل������ي������ل 

 Transurethral(

 resection of
 the Prostate:

اأو   ،)TURP
ال�ستئ�سال باملنظار 

والّنقلة  الكهربائي. 

النوعّية التي حّققتها 

الع�سكرّية  الطبابة 

 XPS Green Light« تتمّثل باعتماد جهاز

العالجات  اأك��ر  وه��و   ،»Laser Therapy
فعالّية يف عالج ت�سّخم الرو�ستات.

واأو�سح العميد املعّلم اأّن الطبابة الع�سكرّية 

مديكال«  اأ�سمر   « �ركة  من  اجلهاز  ت�سّلمت 

وان الروف�سور فرناندو غوميز �سان�سا رئي�س 

ق�سم جراحة امل�سالك البولية يف املعهد العايل 

عمل  اإ�سبانيا،   - مدريد  يف  البولية  للم�سالك 

الطاقم  تدريب  على  ال�ركة،  مع  بالتن�سيق 

العملي  التطبيق  على  امل�ست�سفى  يف  الطبي 

لهذا اجلهاز.

وب��ع��د اك��ت�����س��اب اخل����رة ال���الزم���ة، اأ���س��ب��ح 

امل�ست�سفى  من  علوان  حممد  الطبيب  املقّدم 

الع�سكري املركزي خمولً، مع الأطّباء املدنّين 
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ليال �شقر الفحل

م ال�ب�رو�س�������ت�ات
ّ
ال�ل�ي�زر الأخ��س�ر ل�ع�الج ت��س�خ�

امل�شت�شفى الع�شكري 

املركزي من اأول م�شتخدمي 

التقنية املتطورة

ال��رو���ش��ت��ات  ت�شّخم  ع���اج  ي��ح��ّق��ق 

ب�  م��ا ي��ع��رف  اأو  الأخ�������ر  ب��ال��ل��ي��زر 

 »Green Light Laser Therapy«

نتائج اإيجابّية بن�شبة 100 باملئة، وهو 

عاج فاعل يعمل بطريقة اآمنة وفورّية.

ت�شّلم  لف��ت��ة،  طبّية  �شابقٍة  ويف 

امل�شت�شفى الع�شكري املركزي جهاًزا يعمل بهذه التقنية املتطّورة ليكون من املراكز 

الطبّية الأوىل التي ت�شتخدمها.
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يف  واملتخ�س�سن  اجلي�س  م��ع  املتعاقدين 

العالج  بهذا  القيام  البولّية،  امل�سالك  جمال 

الناجح بن�سبة 100 باملئة والذي تراوح مّدته 

بن 30 اإىل 60 دقيقة.

التقنية اجلديدة

غوميز  فرناندو  الروف�سور  اأّك��د  جهته،  من 

خالل  ُط���ّور  الأخ�����ر  الليزر  جهاز  اأّن  �سان�سا 

ن�سخته  اإىل  لي�سل  املا�سية  الع�ر  ال�سنوات 

اإمكان  املعاجلن  لالأطباء  يتيح  وهو  احلالية، 

ا�ستعماله ب�سورة اآمنة يف اأثناء العملية وبعدها، 

اإذ انه ل ي�ستدعي عالجات لحقة ول ي�سّبب اأّي 

م�ساعفات اأو اآثار جانبّية )عيوب جراحّية(، بل 

اليوم  يف  الطبيعية  حياته  اإىل  املري�س  يعود 

نف�سه.

على  يعمل  اجل��ه��از  اأن  ال��روف�����س��ور  و����رح 

خاليا  يف  املوجود  الهيموغلوبن  امت�سا�س 

حتى  احل��رارة  رفع  اإىل  ي��وؤّدي  ما  الرو�ستات، 

درجة التبّخر وزوال الورم اأو الت�سّخم امل�سّبب 

الت�سّبب  دون  م��ن  ال��ب��ول،  جم���رى  لن�����س��داد 

بال�سعف اجلن�سي اأو ارجتاع ال�سائل املنوي اأو 

فقدان التحّكم البويل. 

اأّن  على  �سان�سا  غوميز  الروف�سور  رّكز  كما 

العالج يحافظ على عنق املثانة ويقوم بتجليط 

الأن�سجة  تبخري  قبل  الدموية  الأوعية  يف  الدم 

وبذلك  نزيف،  اأي  ما مينع ح�سول  املت�سّخمة، 

ل يحتاج املري�س اإىل عملية نقل للدم. 

ة  وختم بالقول: ي�ستطيع ذوو احلالت اخلا�سّ

الدم  �سيالن  اأو  ال�سكري  اأو  القلب  كمر�سى 

التجّلط،  ومنع  ال�سغط  اأدوية  يتناولون  الذين 

دون  ومن  اآمن  ب�سكٍل  العملية  لهذه  اخل�سوع 

ي�سّببه  اأن  ميكن  مل��ا  خ��الًف��ا  م�ساعفات،  اأّي 

 »TURP« للرو�ستات  اجلزئي  الإ�ستئ�سال 

الكهربائي، كالنزيف  باملنظار  ال�ستئ�سال  اأو 

وا�ستخدام الق�سطرة ملّدة طويلة،  و�سوى ذلك 

من م�ساعفات ت�سّببها اجلراحات التقليدية.



قد ل يكون م�شتحًبا اأن ي�شار اإىل اإن�شاٍن ما 

برقم اأو لون... لكن يف امل�شت�شفيات عموًما، 

ا، فاإّن حياة اإن�شان  ويف ق�شم الطوارئ خ�شو�شً

قد تكون رهًنا برقم اأو لون مّت التعاطي مع حالته 

اأ�شا�شهما. على 

ق�شم الطوارئ يف امل�شت�شفى الع�شكري 

املركزي منوذج تتجّلى من خال عمل اأق�شامه 

اأهمية الدقة والنظام...

ا اأ�شا�شًيا يف حالت احلروب والكوارث 
ً
يوؤّدي هذا الق�شم دور

ويطبق خطة الطوارئ العامة املو�شوعة والتي يتحّول مبوجبها 

اإىل مكان ي�شتطيع ا�شتيعاب اأكر عدد ممكن من الإ�شابات، 

�شمن خطة التوزيع الطارئة املن�شقة مع امل�شت�شفيات املدنية 

من خال غرفة عمليات رئا�شة الطبابة الع�شكرية.

القطاعات الطبية يف الطوارئ

امل��رك��زي  الع�سكري  امل�ست�سفى  رئ��ي�����س 

بدايًة  لنا  ي�رح  �سكر  خالد  الطبيب  العقيد 

احلالت  بجميع  يعنى  الذي  الق�سم  هذا  ماهية 

املر�سية الطارئة، وتقع على عاتقه م�سوؤولية 

التدخل الطبي واملعاجلة الفورية بغية تثبيت 

الو�سع ال�سحي لكل مري�س.

قطاعات.  ثمانية  من  الطوارئ  ق�سم  يتاألف 

املر�سى  ا�ستقبال   )A( الأول  القطاع  يتوىل 

مبوجبها  والتي  ال��الزم��ة،  الت�سالت  واإج���راء 

اإىل  ي��ت��ّم حت��وي��ل��ه��م 

 .)B( الثاين  القطاع 

ال���ق���ط���اع  ه������ذا  يف 

يتوّزع املر�سى وفق 

ح��الت��ه��م ح��ي��ث جند 

الأمرا�س  لعزل  غرفًة 

امل����ع����دي����ة، ع���ي���ادة 

�سحة، عيادة اأطفال، 

غرفة  جراحة،  عيادة 

اأو عيادة  اأ�سعة وغرفة جف�سن ويف كل غرفة 

اخت�سا�س. طبيب 

لالإ�سابات  خم�ّس�س   )C( الثالث  القطاع 

للعمليات  ب��غ��رف��ة  جم��ّه��ز  وه���و  واحل������وادث 

 ،)D( ال��راب��ع  القطاع  اأم��ا  الطارئة.  اجلراحية 

املر�سى،  ملعاجلة  غ��رف  �ست  م��ن  فيتاألف 

وللممر�سن،  العالجي  للتح�سري  ك��ون��ت��وار 

حمام خا�س للمر�سى وا�سرتاحة الطباء.

القطاع  يف  والإن��ع��ا���س  العناية  ق��اع��ة  تقع 

انتظار خا�سة  واإىل جانبها غرفة   )E( اخلام�س 

يف  م�ساحة  املختر  ويحتل  املر�سى،  ب��ذوي 

خمزًنا.  اأي�ًسا  جند  حيث   )F( ال�ساد�س  القطاع 

اأّما القطاع ال�سابع )H(، فهو خم�ّس�س لإدارة 

ومكتب  رئ��ي�����س��ه  مكتب  جن��د  ح��ي��ث  ال��ق�����س��م 

وقاعة  ال�ر  اأمانة  مكتب  وبجانبهما  م�ساعده، 

اجتماعات وحما�رات. 

الق�سم الثامن والأخري هو امل�رحة حيث يتم 

اإىل  وت�سليمها  وحت�سريها  اجلثث،  ا�ستقبال 

الت�ريح  باأعمال  القيام  اإىل  بالإ�سافة  الأه��ل، 

عند احلاجة. 
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روجينا خليل ال�شختورة

نداء 

الإ�شتغاثة

عند ح�سول اأي توقف يف عمل القلب اأو الرئتن داخل اأي عيادة اأو غرفة مري�س، 

يقوم املمر�س بطلب نداء ا�ستغاثة )Blue Code( فوًرا عر مكر ال�سوت واإ�ساءة 

الت�سال  يتّم  كما  الغرف،  داخل  واملوجودة  النداء  بهذا  اخلا�سة  احلمراء  الإن��ارة 

بفريق التخدير والإنعا�س ليح�ر ب�سكل فوري.

 .................. اأح�م�ر، اأ�س�ف�ر، اأخ��س�ر

هكذا يجري العمل يف ق�شم طوارئ 

امل�شت�شفى الع�شكري املركزي



اخلدمات التي يقدمها

ق�شم الطوارئ

احل���الت  جميع  ال���ط���وارئ  ق�سم  ي�ستقبل 

الطارئة ويعاجلها، كما يقوم بتح�سري املر�سى 

اإىل  اأو  املركزي  امل�ست�سفى  اإىل  الدخول  قبل 

اأعمال  مبختلف  ويهتم  املدنية،  امل�ست�سفيات 

لأوامر  تنفيًذا  الك�سور  وتثبيت  اجلف�سن 

طبيب العظم. 

الطاقم الطبي

مبعاينة  ال��ط��وارئ  ق�سم  اأط��ب��اء  يق��وم 

املر�سى وف��رزهم ث�م م�ساعفتهم وتثبيت 

على  ال�سيطرة  مبفاتيح  ال�سحي  و�سعهم 

احلالت اخلطرة. 

اأط��ب��اء  الق�سم  ه��ذا  يف  ال��ع��م��ل  وي��ت��وىل 

طب  جم��ال  يف  وا���س��ع��ة  ب��خ��رة  يتمتعون 

وبن  بينهم  التن�سيق  ويتم  ال��ط��وارئ، 

الأط���ب���اء الخ��ت�����س��ا���س��ي��ن م��ا ي��زي�����د من 

فعالية التق�دميات الطبية وجودتها.

دور  الطوارئ  ق�سم  يف  املجاز  للممر�س 

اأ�سا�سي فهو ي�رف على كيفية تطبيق ال� 

املر�سى  ت�سليم  »Medical Order« وعلى 

امل�ست�سفى،  داخل  الطبية  الأق�سام  باقي  اإىل 

التاأكد  وبعد  الطوارئ  ق�سم  مغادرتهم  قبل 

ب�سكل  الطبية  ملفاتهم  جهوزية  من  �سخ�سًيا 

املري�س  م�ساعد  مم��ر���س  وي��راف��ق  ك��ام��ل... 

اإجراء  اإىل  احلاجة  عند  اأو  الطابق  اإىل  نقله  عند 

فحو�سات. 

العمل  يتم  اأن��ه  اإىل  �سكر  العقيد  ويلفت 

الطبي  للطاقم  العلمي  امل�ستوى  رف��ع  على 

خ��الل  م��ن  ال���ط���وارئ  ق�سم  يف  وال��ت��م��ري�����س��ي 

امل�ساركة  اإىل  وال�سعي  العلمية  املحا�رات 

الطبية  وامل���وؤمت���رات  ال�����دورات  خم��ت��ل��ف  يف 

اإ�سافًة  الطوارئ،  بطب  اخلا�سة  والتمري�سية 

مع  العلمية  واخل��رات  املعلومات  تبادل  اإىل 

جامعي  عمل  اإط��ار  يف  امل�ست�سفيات  خمتلف 

منظم.

حالت واألوان

جتري عملية فرز املر�سى وت�سنيفهم وفق 

ومعايري  اخل��ط��ورة  درج��ة  ح�سب  ف��ئ��ات  اأرب���ع 

الأولويات املتبعة عاملًيا، ليتّم بالتايل حتويل 

وت�سنيف  امل��ن��ا���س��ب.  ال��ف��رع  اإىل  منهم  ك��ل 

الفئات هو وفق الآتي:

- فئة اأوىل: )اللون الأحمر( وهي احلالة التي 

ل حتتمل اأي تاأجيل.

ميكن  حيث  الأ�سفر(  )اللون  ثانية:  فئة   -

معاجلة املري�س خالل �ساعتن كحد اأق�سى.

ميكن  حيث  الأخ�����ر(  )اللون  ثالثة:  فئة   -

اإجراء املعاجلة خالل اأربع �ساعات كحد اأق�سى.

تاأجيل  ميكن  الأ�سود(  )اللون  رابعة:  فئة   -

املعاجلة لعدة �ساعات. 
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قدا�س يف الذكرى اخلام�سة ملعركة نهر البارد

املحبة  تلفزيون  حمطة  اأقامت  البارد،  نهر  معركة  على  �سنوات  خم�س  م��رور  ملنا�سبة 

بالتعاون مع موؤ�س�سة املقدم املغوار ال�سهيد �سبحي العاقوري، قدا�ًسا اإلهًيا يف بازيليك 

�سيدة لبنان يف حري�سا، وفاًء ل�سهداء اجلي�س وجرحاه الذين �سقطوا يف تلك املعركة 

ويف �سواها من املعارك.

احل�سور

فايز  الوطني  الدفاع  وزير  ممثلاً  كرم  بو  ب�شارة  العميد  القدا�س  ح�رض 

ممثلاً  ع��ازار  روجيه  املحامي  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  وقائد  غ�شن 

دولة العماد مي�شال عون، العقيد فوؤاد اخلوري ممثلاً مدير عام قوى الأمن 

اأ�رضف ريفي، املقدم روجيه �شوما ممثلاً مدير عام الأمن  الداخلي اللواء 

�شامل  الركن  العميد  املغاوير  فوج  قائد  ابراهيم،  عبا�س  اللواء  العام 

روكز، ال�شيد اإبراهيم خوري ممثلاً مدير عام الدفاع املدين العميد رميون 

اجلوية،  ري��اق  قاعدة  قائد  �شعد  ديغول  الطيار  الركن  العقيد  خطار، 

املطاعم  مدير  اخلا�شة،  القوات  مدر�شة  قائد  نهرا  جان  الركن  املقدم 

اإىل  اإدغار معلوف، �شخ�شيات مدنية واجتماعية،  يف كازينو لبنان ال�شيد 

ا. ا ورتباء واأفراداً جانب ذوي ال�شهداء وعدد كبري من الع�شكريني �شباطاً

الأب  املوارنة  اللبنانيني  املر�شلني  جمعية  عام  رئي�س  الذبيحة  تراأ�س 

اإيلي ما�شي، وعاونه الأبوان جان بو خليفة مدير عام املحطة واإيلي ن�رض، 

فيما خدمت القدا�س املرمنة كاتيا حرب.

كلمات

يف البداية، األقت الإعلمية تانيا ا�شطفان كلمة اإدارة »تلفزيون املحبة« 

معتربة اأن »�شهداء اجلي�س خمرية هذا الوطن وعماده، هم الوعد والعهد 

والعيد، وعلى العهد باقون«، ورفعت ال�شلة »ملن باتوا علمة فارقة يف 

زمن احلقد والعنف والأنانية...«.

املقدم  موؤ�ش�شة  عن  ياغي  ابي  دارك  جان  الإعلمية  كلمة  اأعقبها  ثم 

مل  ا�شت�شهادهم،  »منذ  قالت:  التي  العاقوري  �شبحي  ال�شهيد  املغوار 

نتذّكر  اأن  الإميان،  اأ�شعف  وتفكرينا.  وقلوبنا  وجداننا  يغيبوا حلظة عن 

افتَدوا  الذين  هم  حياتنا،  من  مف�شل  كل  عند  الأبطال،  جي�ِشنا  �شهداء 

الطاهرة،  اأرواح��ه��م  وبذلوا  بكامله،  اللبناين  ال�شعب  الزكية،  بدمائهم 

قرابني على مذبح الوطن«.

اللبنانيني  املر�شلني  جمعية  عام  رئي�س  اأّك��د  املقد�س،  الإجنيل  بعد 

وخ�شبة  وحدتنا  ير�شي  ما  هو  »احتادنا  اأن  ما�شي،  اإيلي  الأب  املوارنة 

الرمز  اأننا »كلما دعمناه يظل  اإىل  اللبناين«، م�شرياًا  خل�شنا هي اجلي�س 

والقوة يف ب�شط ال�شيادة واإعادة الأمن وال�شتقرار لبلدنا«.

اإليه اخلروج عن  وقال: »راأينا باأم العني ومل�شنا مل�س اليد ما اأو�شلنا 

الدولة واللجوء اإىل العنف الذي ل يحل م�شكلة يف لبنان«.

قيادة اجلي�س

عائلت  اىل  ا  متوجهاً القيادة  كلمة  كرم  بو  ب�شارة  العميد  األقى  بدوره، 

لتقدي�س  الإمي���ان  ن��ور  ال�رضح  ه��ذا  يف  اليوم  »نلتقي  بقوله  ال�شهداء 

ال�شهادة...«. واأ�شاف: »يف كل حمطة فا�شلة يعيد اللبنانيون التاأكيد اأن 

الإجتماعي  وت�شامنهم  امل�شرتك  عي�شهم  واأن  التاريخ  يف  را�شخ  وطنهم 

يف  اأبطالهم  فيجري  الوطن،  هذا  وجود  ا�شتمرار  اأ�شا�س  هو  والإن�شاين 

العرق  ين�شكب  حيث  الت�شحية  �شاحات  يف  ويندفعون  دمائهم  تقدمي 

ا  ا وتت�شابك �شواعدهم مرتا�شة وتتلقى �شدورهم معاً من جباههم موحداً

ر�شا�شات الغدر والإجرام...«.

ا  يف اخلتام، قدم مدير حمطة »تلفزيون املحبة« الأب جان بو خليفة درعاً

تكرميية اإىل ممثل قائد اجلي�س العميد ب�شارة بو كرم، وقّدم الأب اإيلي 

ا اإىل رئي�شة موؤ�ش�شة املقدم املغوار ال�شهيد �شبحي العاقوري  ن�رض درعاً

ال�شيدة ليا العاقوري. 
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م�أمت ر�شمي و�شعبي يف وداع 

املقدم ال�شهيد عب��س جمعة

قيادة اجلي�ش ت�ؤكد حر�صها على 

متابعــة ق�صـيته وحتقيق العدالة كاملـة

نّ�ه قائد اجلي�ش العماد جان قه�جي، مب�صرية املقدم ال�صهيد عبا�ش جمعة، 

وتفانيه يف اأداء ال�اجب حتى ال�صهادة.

كالم العماد قائد اجلي�ش جاء يف �صياق زيارة قام بها لعائلة املقدم ال�صهيد 

لأفراد  احلارة  تعازيه  قّدم  حيث  ال�صياح،  حملة  يف  الكائن  منزلها  يف  جمعة 

العائلة، واطلع على اأو�صاعهم املختلفة، وت�ّجه اإليهم مب�صاعر الت�صامن.

وقد اأكد العماد قه�جي حر�ش القيادة على متابعة حتقيق العدالة كاملة.

وكانت قيادة اجلي�ش قد �صّيعت املقدم عبا�ش جمعة الذي ا�صت�صهد بتاريخ 

ا باإ�صابة بليغة تعر�ش لها يف اأثناء قيامه مبهمة اأمنية يف 
ً
2012/9/24 متاأثر

حملة الغبريي بتاريخ 2012/9/21.

الت�صييع

ي��شني  ح�شن  الركن  العميد  الت�شييع  ح�رض 

وعدد  قهوجي  ج�ن  العم�د  اجلي�س  ق�ئد  ممثلاً 

الأجهزة  وممثلو  ال�شي��شية،  ال�شخ�شي�ت  من 

الأمنية،  اإىل كب�ر ال�شب�ط ورف�ق ال�شهيد.

وواكبت جمموعة من ال�رضطة الع�شكرية جثم�ن 

ال�شهيد لدى خروجه من امل�شت�شفى الع�شكري 

املركزي، واأّدت وحدة من فرع مك�فحة الإره�ب 

مرا�شم  امل��خ���ب��رات  م��دي��ري��ة  يف  والتج�ش�س 

ال��ت��ك��رمي. ول���دى و���ش��ول��ه اإىل »جم��م��ع الإم����م 

تقليده  جرى  ال�شهيدين،  رو�شة  يف  ال�شدر« 

اأو�شمة احلرب واجلرحى والتقدير الع�شكري من 

الدرجة الف�شية.

ونّوه ممثل ق�ئد اجلي�س العميد الركن ي��شني 

واإخل�شه للجي�س  ال�شهيد  يف كلمته »مبن�قبية 

وتف�نيه يف اأداء واجبه الع�شكري« وق�ل: 

� من خرية �شب�ط اجلي�س،  »نوّدع اليوم �ش�بطاً

�ش�ءت يد القدر اأن يرحل عن هذه الدني�، وهو 

الوطن  اأم��ن  حم�ية  يف  الع�شكري  واجبه  يلّبي 

�رضاًّ  املرتّب�س  للإجرام  والت�شدي  وا�شتقراره، 

ب�ملواطن يف �شلمته وكرامته وحي�ته اليومية.

امللتهبة،  وامل�ش�عر  احل���ّرة  ب�لدموع  نوّدعه 

ا، كيف  وب�إكليل الزهر الأبي�س كقلبه الن��شع اأبداً

ل، وقد خّط يف �شجل موؤ�ش�شته التي وهبه� ربيع 

ا م�رضقة من اجلهد  ال�شب�ب، �شطوراً العمر وزهر 

من  وفرياًا  ا  زاداً �ش�ح�ته�  يف  وترك  والت�شحية، 

اخلري، ي�ش�ف اإىل ح�ش�د الرج�ل املخل�شني. اإنه 

اأبن�ء هذه املوؤ�ش�شة منذ حلظة ان�شوائهم  قدر 

حتت رايته� واأدائهم الق�شم الكبري، اأن يحملوا 

الوطن  تراب  به�  ل��ريووا  الأك��ّف،  على  دم�ءهم 

اأح�طت  كّلم�  املواطنية،  يف  اإخوتهم  ويفتدوا 

بهم ري�ح اخلطر ودهمتهم ال�شدائد واملحن.



�شنوات طويلة  تخت�رض  التي  الذكري�ت  من  �رضيٌط 

� يف حلظ�ت موؤملة خلل  من حي�ة الإن�ش�ن مير م�رضعاً

ا  � و�شهوراً اأي�ماً امل�ش�ركة يف ت�شييع ال�شهيد البطل، جتعل املرء ي�شتعيد 

و�شنوات عديدة ح�فلةاً ب�لأحداث، يف ب�شع دق�ئق لي�س اأكرث.

ا يف ال�شنة الأوىل يف املدر�شة احلربية حني �ش�ء القدر اأن  عرفُته تلميذاً

ابجدية  يتعلم  عب��س  بداأ  عندم�  ه�، 
َ
اآمر كنُت  التي  الف�شيلة  يف  يلتحق 

ف��وؤاد  كلية  يف  له  م�ش�هداتي  اآخ��ر  ك�نت  ثم  اجلندية،  ويحرتف  القت�ل 

ا�شت�شه�ده، عندم� ك�ن  اأ�شهر من  والأرك�ن قبل ب�شعة  للقي�دة  �شه�ب 

يت�بع دورة ق�ئد كتيبة لُيتقن التخطيط الع�شكري ويحرتف القي�دة.

بني �شعيني للتعلُّم وتطوير الذات، ك�نت رحلته طويلةاً مل� حفلت به 

من اجن�زات... وق�شريةاً ب�لن�شبة اإىل اأهله وزوجته واأبن�ئه واأ�شدق�ئه...

اي  يف  اجلديد  مولوده  مع  عب��س  يتق�طع  ل  اأن  للقدر  ظ�ملة  مف�رقةُ 

دقيقة واحدة من هذا الزمن الرديء، دخل اإبنه اإىل �شجل احلي�ة يف اللحظة 

التي �شطب هو عنه... اأي مف�رقٍة هذه يحمله� القدر؟ هل �شيحتفل ابنُه 

�شوؤاٌل  البطل؟   والده  ا�شت�شه�د  ذكرى  يف  اأم  ميلده؟  عيد  يف  م�شتقبلاً 

غريٌب وموؤمل، لكنه م�رضوع وبر�شم القدر! ف�ملن��شبت�ن متن�ق�شت�ن، موٌت 

وولدة... انه� فل�شفة احلي�ة!

�، الع�شكريون، املدنيون، الأق�رب،  يف جن�زة عب��س ك�ن جميعن� مفجوعاً

الأ�شدق�ء، الزملء، رف�ق الدورة، الروؤ�ش�ء، واملروؤو�شون، كن� م�شدومني 

من هول احلدث الذي �رضق عب��س ودين�ميته من حلق�تن� املختلفة. ك�ن 

� من �شدة احلزن الذي �شيطر على امل�أمت ان اجلميع يحبه و�شيفتقد  وا�شحاً

ح�شوره املميز اأينم� ك�ن.

عب��س مل يكن يهداأ، حراٌك دائم، ب�ش��شة دائمة، دين�مية ن�درة، مل نكن 

� للحزن الكبري الذي  ن� جميعاً نعلم اأنه ب�شخ�شيته املحببة تلك ك�ن يح�رضرِّ

اأدمع اأعينن� واأدمى قلوبن�.

� ب�لعلم اللبن�ين، اأطلَّ عب��س من خلله على احل��رضين  ُرفع النع�ُس ملفوفاً

� بع�س الكلم�ت... مل ننب�س ببنت  � التحية الع�شكرية ومتمتماً � وملقياً موّدعاً

الن�شب�ط  موؤ�ش�شة  لأنن�  البطل  ب��شت�شه�د  ا 
اً
ت�أثر الن�ر  نطلق  مل  �شفة. 

� ك�ن ي�شدر من  � مدوياً �، �رضاخاً واللتزام، لكّن الغ�شب ك�ن يعرتين� جميعاً

الأعني، لكنه� ك�نت   دموع بع�شن� املحبو�شة داخل 
َ
نر ال�شمت، مل  عمق 

وا�شحة لكل من�، فك�ن واحُدن� يرى دمعته يف عني الآخر وب�لعك�س...

�شهيدن� البطل،

قلوب  ويف  الأخ��ري،  مثواك  اإىل  اليوم  مت�شي 

عرفك،  من  وكل  والأحبة  ال�شلح  ورف�ق  الأهل 

لقد  ال��ع��ي��ون.  وي��دم��ي  ال��ق��ل��وب  يع�رض  ج���رح 

 � �ش�بطاً اجلي�س،  اأع���لم  م��ن   � علماً افتقدن�ك 

متميزاًا  ال�����ش��ي��ف،  ك��ح��د   � م�شتقيماً  � ع�ش�مياً

ب�ملن�قبية والإن�شب�ط ودم�ثة اخللق. اإفتقدن�ك 

من  كل  وتقدير  ب�حرتام  يحظى  �شلح،  رفيق 

اأق�شى  اإىل  املهم�ت  تنفيذ  يف  يندفع  حوله، 

برح�بة  وامل�شق�ت  ال�شع�ب  ويتحمل  احل��دود، 

�شدر. اإفتقدن�ك اإبن 

قرية جنوبية اأ�شيلة، 

كرمية  ع�ئلة  واإب���ن 

ال�شب�ن  خرية  اأجنبت 

اأن�ش�أتهم  وال�ش�ب�ت، 

اجلي�س  حم��ب��ة  ع��ل��ى 

والتم�ّشك  وال��وط��ن 

ب���ج���م���ي���ل الأخ��������لق 

والف�ش�ئل.

ل����ق����د ك���������ن م��ن 

 ،� م�ش�دفة القدر اأي�شاً

وزوج��ت��ك  ت����رزق  اأن 

 يف 
اً
ال��ف������ش��ل��ة ط��ف��ل

هذه،  ال�شه�دة  ليلة 

وك�أين به يقول ه� دم 

ينب�س  ال��ط���ه��ر  اأب���ي 

 ��� اإخ��ل���شاً يف ع��روق��ي 

وحم��شة،   ��� وان��دف���عاً

الآن  م��ن��ذ  وخ���ي����ري 

من  ي��وم  يف  اأح���ّل  اأن 

الأي�م مك�نه يف جي�س 

ال����وط����ن، ف���أه��ت��دي 

مب������آث�����ره واأق���ت���ف���ي 

طريق  على  خطواته 

والت�شحية  ال�������رضف 

والوف�ء«.

املفتي  األ��ق��ى  ث��م 

اأّم  ال��ذي  قبلن  اأحمد 

امل�شّلني على جثم�ن 

امل���ق���دم ال�����ش��ه��ي��د، 
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كلمة اإعترب فيه� اأن من قتل عب��س جمعة لي�س 

يعي�شه�  �شيط�نية  ح�لة  اإنه�   ،��� ع���دياً  � �شخ�شاً

لبن�ن من اأق�شى �شم�له اإىل اأق�شى جنوبه، وكل 

من ي�ش�رك يف ا�شتمرارية هذه احل�لة هو �رضيك 

يف قتل املقدم جمعة.

ج��ب���ن��ة  يف  اجل���ث���م����ن  ووري  اخل����ت�����م،  ويف 

ال�شهيدين.

نبذة عن املقدم ال�صهيد عبا�ش جمعة

- من مواليد 1970/7/23 يف بلدة زبدين 

- النبطية.

اجلي�س  يف  تطّوع   -

ب���������ش����ف����ة ت���ل���م���ي���ذ 

ا من  ���ش���ب��ط اإع��ت��ب���راً

.1993/1/4

ل���رت���ب���ة  رق�������ي   -

ا من  م����لزم اإع���ت���ب����راً

 ،1 9 9 5 /8 /1

ال��رتق��ي��ة  وت�����دّرج يف 

ا  حتى رتبة رائد اإعتب�راً

من 2009/7/1.

- رّقي لرتبة مقّدم 

اإثر اإ�شت�شه�ده.

- من عداد مديرية املخ�برات.

- ح�ئز:

للع�م  للموؤمترات  التذك�رية  امليدالية   •
.2002

ال��درج��ة  م��ن  الع�شكري  ال��ت��ق��دي��ر  و���ش���م   •
الف�شية.

الدرجة  م��ن  اللبن�ين  الإ�شتحق�ق  و���ش���م   •
الث�لثة.

• و�ش�م احلرب بعد الإ�شت�شه�د.
• تنويه العم�د ق�ئد اجلي�س خم�س مرات.

• تنويه العم�د ق�ئد اجلي�س بعد الإ�شت�شه�د.
• تهنئة العم�د ق�ئد اجلي�س 15 مرة.

للعملي�ت  الأرك�����ن  رئي�س  ن���ئ��ب  تنويه   •
مرتني.

• تهنئة مدير املخ�برات مرتني.
• تهنئة ق�ئد املع�شكر مرتني.

• تهنئة ق�ئد ال�رضطة الع�شكرية.
• تهنئة ق�ئد لواء.

• تهنئة ق�ئد فوج مرتني.
• تهنئة ق�ئد كتيبة.

ويف  الداخل  يف  درا�شية  دورات  عدة  ت�بع   -

اخل�رج.

- مت�أهل وله ولدان.
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اأخ���وٌة  جميعهم  ���ش���رك��وا،  ال�����ش��ب���ط  م��ئ���ت 

ا، اكرب  لعب��س، فهو ينتمي اإىل ع�ئلة كبرية جداً

.� ا ومت��شكاً ع�ئلت الوطن واأكرثه� تع��شداً

اأمر  يف جن�زة عب��س.. ك�ن عب��س هو امليت، 

الأك��رث  الك�ئن  هو  ك���ن  فب�لأم�س  ي�شدق،  ل 

من حي، بل الك�ئن احليوي، الك�ئن الذي يعج 

ب�حلي�ة. كيف ا�شتط�ع املوت اأن ي�أ�رض ابت�ش�مته 

القيود  الذي ل يطيق  وُيْخِمد �شجيجه..  وهو  ن�ره  وُيْهِمد  د حراكه  ويقيرِّ

ويتقن التفلت منه� والتمرد عليه� لأن روحه ك�نت يف حراٍك دائم، ويف 

فرٍح دائم...

 � يف جن�زة عب��س.. ك�ن احلق حزيناً� والب�طل مزهواًا.. ك�ن الق�نون جريحاً

ب�ملجرمني  لينزل   � تواقاً م�شتعجلاً  ك�ن  العق�ب  ولكن   ..� متفلتاً والإج��رام 

اأ�شد احل�ش�ب. 

�.. ولكنه  يف جن�زة عب��س.. �شهيد اجلي�س، ك�ن اجلي�س كله حزيناً� مت�أملاً

متحفز مت�أهب لتنفيذ اأمر العملي�ت الذي ُيكمل املهمة املقد�شة.. حفظ 

اأمن املواطنني الآمنني من الأ�رضار اللعينني...

في� ابن عب��س املولود.. 

مع�ين  ا�شمى  اأجل  من  وال��ُدك  ا�شت�شهد  لقد 

راأيت  فكلم�   ، �شدىاً دم���وؤه  تذهب  مل  الأم��ن.. 

يف   � �شب�حاً مدر�شته  اىل  يذهب  مطمئناً�  طفلاً 

ر اّن ذلك امن� يح�شل  جمتمع م�شتقٍر اآمن، تذكَّ

بف�شل ت�شحي�ٍت كربى كت�شحية والدك البطل 

واأمث�له الأبط�ل الذين �شحوا ب�أغلى م� ميلكون 

من اجل اأن ي�شود الأمن والإ�شتقرار يف البلد ومن اجل رد الأذى عن العب�د، 

ولكي يعي�س الن��س ب�شلم.. ولكن..  من قتل عب��س؟ ومن �ش�هم بقتل 

والفو�شى،  الإج��رام  ثق�فة  اإنه�  مب��رضة..  غري  اأو  مب��رضة  بطريقة  عب��س؟ 

ر الوطن من  وهي التي تهدم الوطن وتقّو�شه، �شنتغلب عليه�، و�شنطهرِّ

ا لدمك ي� عب��س.. رحمك اهلل... � انت�ش�راً مريديه�، و�شنفر�س الق�نون حتماً

العقيد الركن ح�صن ج�ين

ك�لية فوؤاد �شه�ب للقي�دة والأرك�ن



ال�شهادة جتمعهم

لل�سنة الثانية على التوايل تفتح قاعدة رياق 

وناديها  و�ساحاتها  وقاعاتها  اأبوابها  اجلوية 

لأبناء  ال�سنوي  ال�سيفي  املخيم  ل�ست�سافة 

الأولوية  يت�سّدر  الذي  ال�سهداء  الع�سكريني 

املغوار  املقدم  موؤ�س�سة  ن�ساطات  روزنامة  يف 

ال�سهيد �سبحي العاقوري.

 5 اأعمارهم بني  )راوح��ت  ول��ًدا  ح��واىل 130 

كل  يف  يجتمعون  املن�ّسطني  مع  �سنة(  و13 

وطني  اإن�سهار  يف  ال�سهادة،  جتمعهم  �سيف، 

اأر�سته موؤ�س�سة العاقوري يف نفو�س الأبناء كما 

اأر�سته املوؤ�س�سة الع�سكرية يف نفو�س الآباء.

حتية للعلم

حفل  الأولد  ح�رض  الأول،  ال��ي��وم  �سباح  يف 

اجلي�س  اأفواج  كل  به  حتتفل  الذي  العلم  رفع 

وقطعه ووحداته �سباح كل اإثنني، ثم توّجهوا 

و�سباطها  اجلوية  ري��اق  قاعدة  قائد  برفقة 

ال�سهداء.  ن�سب  على  الزهر  من  اإكليل  لو�سع 

ويف  القاعدة  داخ��ل  التقليدية  اجل��ول��ة  خ��ال 

العقيد  بهم  رّح��ب  اجل��وي��ة،  ال��ق��وات  مدر�سة 

ح��رارة  يقل  ل  ترحيًبا  �سعد  ال��ط��ي��ار  ال��رك��ن 

املخيم  يعترب  ب��ات  اإذ  ال�سابقة،  امل��رات  عن 

ال�سيفي الذي يقام يف القاعدة ر�سالة ل تقل 

اأهمية عن باقي مهماتها. 

الع�سكرية  ب��احل��اف��ات  اجل��م��ي��ع  ان��ت��ق��ل  ث��م 

ال�سم�س  مدينة  اإىل 

ب�����ع�����ل�����ب�����ك ح���ي���ث 

معاملها  ا�ستك�سفوا 

الطبيعية ولّبوا دعوة 

بعلبك  بلدية  رئي�س 

عثمان  ها�سم  ال�سيد 

مطعم  يف  الغداء  اإىل 

بلدة  يف  »ل��ي��ال��ي��ن��ا« 

راأ�س العني.

قاموا  امل�ساء،  ويف 

مب��م��ار���س��ة ري��ا���س��ة 

الغاز  على  بالون  بوا�سطة  )الطريان  املنطاد 

الأر�س، يطري بح�سب اجتاه  مربوط بحبل على 

على  الأولد  طار  مرًتا   50 علو  وعلى  الهواء(. 

�سماء  يف  وحّلقوا  �سلة(  يف  اأربعة  )كل  دفعات 

القاعدة على مدى ع�رض دقائق من الوقت حتت 

يومهم  وانتهى  �سعاده.  رج��ا  ال�سيد  اإ����رضاف 

يف  ال�سباط  ن���ادي  م�سبح  على  احل���ار  الأول 

القاعدة مع ع�ساء �ساهر و»كارا اأوكي«.

يف البقاع الغربي

لزيارة  خم�س�ًسا  كان  الثاين  اليوم  برنامج 

بلدة  يف  كانت  البداية  الغربي.  البقاع  منطقة 

و�سوقها  ال���وادي  را���س��ي��ا  وال��ت��اري��خ  ال���رتاث 

الأثري الذي يقع يف و�سط البلدة حموًطا بقرابة 

ال�سياحة  وزارة  اأع��ادت  وقد  قدمًيا.  بناء   36

ال�سوق  وه��و   ،1997 العام  واإن��ارت��ه  ترميمه 

هذا  يف  ال��ب��ق��اع.  منطقة  يف  ال��وح��ي��د  ال��رتاث��ي 

ا�ستقبلهم  حيث  مواكب  الأولد  م�سى  ال�سوق 

وال����ورود من  الأرز  ون��ر  ب��ال��زغ��اري��د  الأه���ايل 

»قلعة  اإىل  اإنتقلوا  هناك  من  ال�رضفات.  على 

الع�سكري  متحفها  يف  جالوا  حيث  الإ�ستقال« 

ويف غرف رجالت الإ�ستقال. 

»الفروج  مطعم  يف  كانت  ال��غ��داء  اإ�سرتاحة 

اأكرم  ال��ذي  الأحمر  �سهر  منطقة  يف  الطازج« 

ودعا  الوافدين  غ��زايل  ناظم  ال�سيد  �ساحبه 

بالر�سوم  وجوههم  لتزين  متخ�س�سة  من�سطة 

والفرح.

امل��ح��ط��ة ال��ت��ال��ي��ة ك��ان��ت ن��زه��ة يف ب��ح��رية 

القرعون على منت املراكب العائدة لل�سيدين 

كل  يف  ي�سعان،  اللذين  جا�رض  و�رضبل  �سوقي 

متّيز املخيم ال�شيفي 

الأوالد الع�شكريني 

ال�شهداء الذي نظمته 

موؤ�ش�شة املقدم املغوار 

ال�شهيد �شبحي العاقوري 

بدقة التنظيم، واإ�رصار 

قيادة اجلي�ص على اإعطاء التوجيهات الالزمة لنجاحه، وحر�ص 

قائد قاعدة رياق اجلوية العقيد الركن الطيار دي غول �شعد، 

كما يف كل مرة، و�شهره على ح�شن تطبيق الربنامج الذي 

اأعّده لهم كي مي�شوا اأياًما ال تنت�شى يف ربوع قاعدته التي 

ا�شت�شافتهم على مدى 5 اأيام.
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ت�رشين الثاين

وقفة وفاء

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

ة جديدة وا�شت�شافـت املخيم   ال�شيفي الأوالد الع�شكريني ال�شهداء
ّ
عـت اأبـوابهـا مـر

ّ
قـاعدة رياق اجلـوية �رص
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وقفة وفاء

ت�رشين الثاين

املغوار  املقدم  �سة 
موؤ�س �سة 

رئي ت 
قّدم املخيم،  اختتام  يف 

كر 
�س

دروع  العاقوري  ليا  ال�سيدة  العاقوري  �سبحي 
ال�سهيد 

�ساهم 
ىل كل من 

اإ ط 
�سبا

ال ي 
ناد يف بهو 

اأقيم  ل 
يف حف

ير 
وتقد

طاء 
مع يد  كل  له 

خا ت 
�سكر

ًيا، 
ماد اأو  ًيا 

معنو املخيم  ح 
جنا

اإ يف 

ن: العقيد الركن 
كر كًا م

ت بال�س سة. وخ�سّ
متتد مل�ساعدة املوؤ�س�

بة 
نقا رئي�س  د، 

حممد قا�سم حمو
ال�سيد  د، 

�سع
الطيار دي غول 

ر، املجل�س 
ال�سيد جورج دّم ي، 

م الرت�سي�س
براهي

اإ ع 
البقا ي 

مزارع

جا �سعاده.
حلة وال�سيد ر

علبك وز
يف ب

لبلدي 
ا

تقدير
ر و

�شك
دروع 

مرة، مراكبهما يف خدمة اأبناء �سهداء اجلي�س.

مدينة  يف  ممتًعا  وق��ًت��ا  ك��ان  اجل��ول��ة  خ��ت��ام 

رئي�س  )تقدمة  جنني  ج��ب  بلدة  يف  امل��اه��ي 

بلدية جب جنني خالد �رضانق(. 

يف عرو�ص البقاع زحلة

اليوم الطويل يف ق�ساء زحلة ل يقل ت�سويًقا 

كان  الفرزل  بلدة  اإىل  �سبقه.  الذي  اليوم  عن 

�سناعة  اإىل  ف 
ّ
للتعر ال�سباح  يف  الإن��ط��اق 

ت�سيب�س«  »املا�سرت  معمل  اأمام  »الت�سيب�س«. 

ل�ساحبه ال�سيد مي�سال �ساهر، ا�سطف الأولد 

الواقية قبل  والأمتعة  الألب�سة  �سفوًفا لرتداء 

كيفية  اإىل  ف 
ّ
وال��ت��ع��ر املعمل،  اإىل  ال��دخ��ول 

وتعبئته.  ال�»الت�سيب�س«  �سناعة 

مطعم  يف  الغداء  طعام  تناولوا  الظهر،  وعند 

ال�سيد  �ساحبه  من  بدعوة  زحلة   - ماكدونالد 

امل�ساء  يف  يتوجهوا  اأن  قبل  دّم���ر،  ج��ورج 

جوزف  بارك  يف  الأل��وان  مهرجان  حل�سور 

البلدية  رئي�س  برعاية  �سكاف  طعمة 

جوزف دياب معلوف ومركز الباليه يف 

ال�رضقية.  الكلية 

اأ�شغال يدوية

واألعاب

املخيم  يف  ال���راب���ع  ال���ي���وم 

ل��اأ���س��غ��ال  خم�س�ًسا  ك���ان 

ال����ي����دوي����ة والأل�����ع�����اب 

والرتفيهية،  التثقيفية 

ريا�سة  مم��ار���س��ة  اإىل 

ال�سباحة وغريها... 

اإىل منازلهم حمّملني  يف اليوم الأخري، عادوا 

وحقائب  تنت�سى،  ل  املخيم  ع��ن  ب��ذك��ري��ات 

م��در���س��ي��ة ا����س���ت���ع���داًدا ل��ل��ع��ام 

الدرا�سي.

ة جديدة وا�شت�شافـت املخيم   ال�شيفي الأوالد الع�شكريني ال�شهداء
ّ
عـت اأبـوابهـا مـر

ّ
قـاعدة رياق اجلـوية �رص







يتبينّ من ا�ستطالع للراأي اجرته 

�سحيفة »هاآرت�س« يف كيان العدو، 

يتخونّفون  الإ�رسائيليي  ن�سف  اأن 

بعد  كيانهم  ا�ستمرار  ع��دم  م��ن 

ن�سوب حرب مع اإيران، على الرغم 

ت�ستبعد  هناك  الك��ري��ة  اأننّ  م��ن 

امل�ستع�سية،  احلرب  هذه  ن�سوب 

عليه  تنطوي  ان  ميكن  ما  ب�سبب 

كارثية  ونتائج  ت��داع��ي��ات  م��ن 

ع��ل��ى ا����رسائ���ي���ل وامل��ن��ط��ق��ة 

 %27 اننّ  تبي  فقد  والعامل. 

كبري  احتمال  يوجد  ��ه  اننّ ي��رون 

لن�سوب مثل هذه احلرب العام 

2013، فيما قال 29% اإنه يوجد 

وراأى  للحرب،  متو�سط  احتمال 

�سئيل  احتمال  يوجد  اإن��ه   %  32

ال�ستطالع  هذا  ووف��ق  لن�سوبها. 

الإ���رسائ��ي��ل��ي��ي  م���ن   %20 ف����اإن 

بعد  ا�رسائيل  زوال  من  يتخوفون 

عن   %30 عبنّ  بينما  كهذه،  حرب 

تخونّف كبري من ذلك، وقال %24 

 % و23  كثرًيا  يتخوفون  ل  اإنهم 

اإنهم ل يتخوفون مطلًقا.

وتعليًقا على هذه النتائج تقول 

نتنياهو  تطمينات  اإننّ  »هاآرت�س« 

يبدو  م��ا  ع��ل��ى  تقنع  مل  وب�����اراك 

يبدو  ال��ذي  الإ�رسائيلي  اجلمهور 

ت�سديًقا  واأك��ر  ومرعوًبا  خائًفا 

بري�س  �سمعون  ال��دول��ة  لرئي�س 

الذين  الأمنيي،  ال��ق��ادة  وبع�س 

لهذه  ك��ارث��ي��ة  نتائج  م��ن  ح���ذروا 

احلرب.

ن��ت��ائ��ج  اإن  ه���اآرت�������س  وق���ال���ت 

ال�ستطالع تدلنّ على اأن »اجلمهور 

النتائج  هذه  واأن  وخائف«  مذعور 

ينبغي اأن تثري قلق رئي�س الوزراء 

الذي  نتنياهو  بنيامي  الإ�رسائيلي 

وزير  وقلق  اإي��ران  مبهاجمة  يلونّح 

اعتب  ال��ذي  ب��اراك  اإيهود  الدفاع 

يف  الإ�رسائيليي  القتلى  ع��دد  اأن 

يزيد  لن  املفرت�سة  احل��رب  ه��ذه 

ذلك  م��وازاة  ويف  قتيل.  عن 500 

حذر قادة اجلي�س والأجهزة الأمنية 

الإ�رسائيلية من اأن نتائج احلرب مع 

اإيران �ستكون وخيمة واأنه ل ينبغي 

كهذه  ح��رًب��ا  اإ���رسائ��ي��ل  تخو�س  اأن 

لوحدها. 

م���ن ن��اح��ي��ة اأخ�������رى، ���س��ه��دت 

الإ�رسائيلية   - الأمريكية  العالقات 

ع��ل��ى خلفية  ال��ت��وت��ر،  م��ن  ن��وًع��ا 

ب�سننّ  الإ���رسائ��ي��ل��ي��ة  ال��ت��ه��دي��دات 

واح��د  ط��رف  م��ن  ع�سكري  ه��ج��وم 

الإيرانية،  النووية  املن�ساآت  �سد 

ح��ي��ث ذك�����رت و���س��ائ��ل الع����الم 

ال�رسائيلية اأن �سجاًل �ساخًبا اندلع 

بي ال�سفري الأمريكي يف تل اأبيب 

ال��وزراء  ورئي�س  �سابريو  دان��ي��ال 

الإ�رسائيلي بنيامي نتانياهو، بعد  اإعداد:

�إح�ضان مرت�ضى

باحث يف �ل�ض�ؤون 

�ال�رس�ئيلية

��ضــر�ئيـل و�يـر�ن: 

�حلرب �ملمـتنعـة
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ب��اراك  الرئي�س  الأخ���ري  انتقد  اأن 

اإىل  نتانياهو  ذه��ب  وق��د  اأوب��ام��ا. 

انتهى«  »ال��وق��ت  اأن  اعتبار  ح��د 

مهاجمة  باحتمالت  يتعلق  ما  يف 

امل��ن�����س��اآت ال��ن��ووي��ة الإي��ران��ي��ة، 

وال��ت��م��ك��ن م��ن ع��رق��ل��ة ال��بن��ام��ج 

التوتر قد  الإي��راين. وكان  النووي 

نتانياهو  تنديد  خلفية  على  ب��داأ 

وا�سح«  اأح��م��ر  »خ��ط  وج��ود  بعدم 

يف  الدولية  املجموعة  جانب  م��ن 

النووي اليراين،  مواجهة البنامج 

قول  علينا  اأن  »اعتقد  قال:  حي 

ل  ال��دول��ي��ة  املجموعة  احلقيقة: 

لإي��ران،  وا�سًحا  اأحمر  خًطا  ت�سع 

واإي��ران ل ترى ت�سميًما من جانب 

املجموعة الدولية لوقف برناجمها 

النووي«.

ع��ل��ى اخل��ل��ف��ي��ة ذات���ه���ا، ك��ان��ت 

���س��ح��ي��ف��ة ي��دي��ع��وت اأح���رون���وت 

الإدارة  اأن  ذكرت  قد  الإ�رسائيلية 

�رسية  بر�سالة  بعثت  الأم��ريك��ي��ة 

لإي������ران، اأك����دت ف��ي��ه��ا اأن��ه��ا لن 

ت�سارك يف هجوم ع�سكري اإ�رسائيلي 

بعدم  الأخ���رية  وطالبت  حمتمل، 

مهاجمة قواعدها يف اخلليج. ووفق 

ال�سحيفة،  يف  ال�سيا�سي  املحلل 

م�سوؤولي  ف��اإن  �سيفر،  �سمعون 

الإدارة  يف  امل�����س��ت��وى  رف��ي��ع��ي 

الأمريكية توجهوا اإىل نظرائهم يف 

اإيران بوا�سطة دولتي اأوروبيتي 

ات�سال  كقناة  ا�ستخدامهما  يتم 

اأو�سح  حيث  الأزم���ات،  ح��الت  يف 

اأن  الإي���راين  للجانب  الأمريكيون 

الوليات املتحدة ل تنوي الدخول 

�سن  اإ�رسائيل  ق��ررت  اإذا  ح��رب،  يف 

دون  وم��ن  اجلانب،  اأح��ادي  هجوم 

تن�سيق معها.

على �سوء ما تقدم و�سف ت�سفي 

ال�سيا�سي  املحلل  ريخليف�سكي، 

رئي�س  »ه��اآرت�����س«،  �سحيفة  يف 

الوزراء بنيامي نتنياهو باأنه فاقد 

الأهلية، ول ي�سلح طبًيا اأو �سيا�سًيا 

لقيادة اإ�رسائيل. وقال اإننّ نتنياهو 

ال��ذي  نف�سه  ال���درب  على  ي�سري 

الراحل  ال��وزراء  رئي�س  عليه  �سار 

مناحيم بيغن من قبل، والذي كان 

حكمه،  اأيام  اآخر  يف  لالأهلية  فاقًدا 

واأمرا�س  الن�سيان  اأ�سابه  بعدما 

ال�رس  ه��ذا  اأخفى  وق��د  ال�سيخوخة، 

الإ�رسائيليي،  عن  اأ�سابيع  ط��وال 

املوؤ�س�سة  وروؤ�ساء  الوزراء  واأخفى 

ال�سعب،  الأمنية هذه احلقيقة عن 

انك�سفت  امل��ف��اج��اأة  ه��ذه  اأن  اإل 

ب��ع��د ذل�����ك، ح��ت��ى ب����ات ال��ك��ث��ري 

اإليه  ينظرون  الإ�رسائيليي  م��ن 

اأن  بعد  وب�����ازدراء،  �سلبية  ن��ظ��رة 

واأ���س��اف  بالتقدير.  يحظى  ك��ان 

فقد  نتنياهو  اإن  ريخليف�سكي، 

اأي�ًسا اأهليته، وهذا ما يعرفه عدد 

هنا  »من  قائاًل:  الآن،  ال��وزراء  من 

ميكن فهم العبء الثقيل امللقى 

على عاتق روؤ�ساء املوؤ�س�سة الأمنية 

يف حال اأمرهم نتنياهو ب�سن احلرب 

الإيرانية،  النووية  املن�ساآت  �سد 

ومن  الأمريكية،  النتخابات  قبيل 

دون التفاق مع الوليات املتحدة 

عن  رغ��ًم��ا  احل��رب  اإىل  جرها  بغية 

اإرادتها«.

»اإن  ريخليف�سكي:  وا�ستخل�س 

رئي�س  ي�سنه  ال��ذي  احل��اد  الهجوم 

املتحدة  ال��ولي��ات  على  احلكومة 

ال���وا����س���ح يف م��ع��رك��ة  ���ل���ه  وت���دخنّ

اإىل  الأمريكية  الرئا�سة  انتخابات 

ميت  اجل��م��ه��وري  املر�سح  ج��ان��ب 

الإ�سرتاتيجي  واخل���الف  روم��ن��ي، 

امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  م��ع  العلني 

ب��ال��ق�����س��اء على  وال�����ذي ي���ه���دد 

احليوي  الإ���س��رتات��ي��ج��ي  التحالف 

الأمور  هذه  املتحدة،  الوليات  مع 

واحد  �سخ�س  �سنع  من  هي  كلها 

كلما  ال��ذي  احلكومة...  رئي�س  هو 

ال��ذي  ال���ره���ان  ف�سل  ل��ه  ات�����س��ح 

و�سعه على ميت رومني زادت حدة 

وت�رسفاته  ال�سحافية  ت�رسيحاته 

غري املتوازنة، ب�سورة من املمكن 

�س وجود اإ�رسائيل للخطر«. 
نّ
اأن تعر

وختم ريخلف�سكي حديثه بالتاأكيد 

على �رسورة فح�س نتنياهو ذهنًيا 

ثمن  الإ�رسائيليون  يدفع  ل  حتى 

جنونه. 
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يتخّ�ف ن�ضف �الإ�رس�ئيليني على 

��ضتمر�ر كيانهم بعد ن�ض�ب حرب مع 

�إير�ن، على �لرغم من �أّن �الكرثية 

هناك ت�ضتبعد ن�ض�ب هذه �حلرب 

�مل�ضتع�ضية، ب�ضبب ما ميكن �ن 

تنط�ي عليه من تد�عيات

ونتائج كارثية.

ذكرت �ضحيفة يديع�ت �أحرون�ت 

�الإ�رس�ئيلية �أن �الإد�رة �الأمريكية 

بعثت بر�ضالة �رسية الإير�ن،

�أكدت فيها �أنها لن ت�ضارك يف هج�م 

ع�ضكري �إ�رس�ئيلي حمتمل،

وطالبت �الأخرية بعدم مهاجمة ق��عدها 

يف �خلليج.



اأهمية املنطقة

جيو�سرتاتيجية  ب�أهمية  املنطقة  هذه  متت�ز 

املهمة.  وموارده�  اجلغرايف  موقعه�  خالل  من 

فهي ت�س�طىء بحر قزوين الغني ب�ملوارد من 

برية  اأخرى عقدة طرق  وت�سكل من جهة  جهة، 

ال�رشق  من  والنفط  الغ�ز  ان�بيب  ومت��دي��دات 

الأو�سط وقزوين ب�جت�ه ال�سني او منه� ب�جت�ه 

ومن  املتو�سط،  والبحر  وتركي�  ال�سود  البحر 

عرب  الف�ر�سي  العربي  اخلليج  ب�جت�ه  الأخ��رة 

املحيط  ب�جت�ه  وب�ك�ست�ن  واأفغ�ن�ست�ن  اإيران، 

املنطقة  هذه  غنى  ذلك  اإىل  ي�س�ف  الهندي. 

ب�لنفط وامل�ء واملع�دن الثمينة.

متلمالً  اليوم  الو�سطى  اآ�سي�  دول  تعي�ش 

مع  ال�سلطة  توجه�ت  تتع�ر�ش  اإذ  داخ��ل��ًي���، 

ت��وج��ه���ت امل��ك��ون���ت الإج��ت��م���ع��ي��ة والإت��ن��ي��ة 

والدينية يف ظل تدخل خ�رجي جعل من املنطقة 

بعد ا�ستقالله� عن الإحت�د ال�سوفي�تي ال�س�بق 

وجت�ذب  وتن�ف�ش  �رشاع  �س�حة   ،1991 الع�م 

رو�سي�  مثل  الكربى  القوى  هي  اأطرافه  دويل 

وال�����س��ني وال����ولي�����ت امل��ت��ح��دة الم��رك��ي��ة 

قبل  من  اأفغ�ن�ست�ن  احتالل  بعد  )وبخ��سة 

حت�لف دول الن�تو(، او بع�ش القوى الإقليمية 

ال�س�عدة كرتكي� واإيران والهند، وبع�ش دول 

من  واأ�سواقه�  موارده�  ب�سبب  وذلك  اخلليج، 

اأخ��رى،  جهة  من  الإ�سرتاتيجي  وموقعه�  جهة 

الع�سكرية  القواعد  اإق�مة  اإىل  اأدى  الذي  الأمر 

فيه�.

ثم�ين  ال��دول  هذه  من  ثالث  يف  اأقيمت  فقد 

اأجنبية: قواعد ع�سكرية 

اث��ن��ت���ن   : ق���واع���د   4 ط���ج��ي��ك�����س��ت���ن  يف   -

رو�سيت�ن، واحدة هندية، وواحدة فرن�سية.

اأمركية  واحدة  ق�عدت�ن:  اأوزبك�ست�ن  يف   -

وواحدة اأمل�نية.

رو�سية،  واحدة  ق�عدت�ن:  قرغز�ست�ن  يف   -

واأخرى امركية )ق�عدة م�ن��ش اجلوية(، التي 

افتتحت نه�ية الع�م 2001 ، وهي مهمة جًدا 

الع�سكرية  والت�سهيالت  المك�ن�ت  حيث  من 

الرو�سية  احلدود  من  وقربه�  فيه�  املتوافرة 

م�  م��ًع���،  والإي��ران��ي��ة  والأف��غ���ن��ي��ة  وال�سينية 

فيم�  ع�سكرية  ا�سرتاتيجية  اأهمية  مينحه� 

اإي��ران.  مه�جمة  املتحدة  ال��ولي���ت  ق��ررت  لو 

ويدور �رشاع خفي حول هذه الق�عدة اإذ ت�سعى 

اإىل  قرغيز�ست�ن  حكومة  مع  ورو�سي�  ال�سني 

م�س�لح  م��ع  يتع�ر�ش  ال��ذي  الأم���ر  اإقف�له�، 

الولي�ت املتحدة.

ال��ك��ث��ر من  ت�����س��رتك ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة يف 

الو�سطى  اآ�سي�  اأن  منه�  املهمة.  اخل�س�ئ�ش 

ح�س�رًي�  مرتابطة  الت�ريخية  الن�حية  من  ك�نت 

)غ�لبية  ودينًي�  وف�ر�سية(،  تركية  )اأ���س��ول 

منطقة  ك�نت  فقد  وثيق،  ب�سكل  اإ�سالمية( 

تق�طع الطرق حلركة الن��ش، وال�سلع، والأفك�ر 

اآ�سي�،  وجنوب  الأو�سط،  وال�رشق  اأوروب���،  بني 

من  ع��دد  ويتق�طع  مير  خالله�  وم��ن  و�رشقه� 

ف��روع ط��ري��ق احل��ري��ر ال��ربي��ة ال��ق��دمي��ة، التي 

اإحي�ئه�  اإىل  الإقليمية  ال��دول  بع�ش  ت�سعى 

ال�سكك  ومد  الطرق  �سق  خالل  من  جديد  من 

احلديد، وان�بيب النفط والغ�ز.
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اإعداد:

د.اأحمد علو

عميد متق�عد

دول اآ�سي� الو�سطى 

اأو ال�ست�ن�ت اخلم�سة

كما  النهر,  وراء  ما  بالد  اأو  الداخلية,  اآ�سيا  او  الو�سطى,  اآ�سيا 

جغرافية  منطقة  هي  الإ�سالمية,  اخلالفة  فرتة  يف  تعرف  كانت 

ت�سم  وه��ي  العامل.  قلب  اأو  اآ�سيا,  ق��ارة  قلب  يف  تقع  مغلقة 

وطاجيك�ستان  وكازاخ�ستان  وتركمان�ستان  اأوزبك�ستان  من  كالً 

لكن  املفتوحة  البحار  من  اأي  على  تطل  ل  وهي  وقرغيز�ستان, 

موقعها اجلغرايف يجعلها ذات اأهمية كربى.

تقدر م�ساحة املنطقة بحواىل 4 ماليني كم2, ومتتد من غرب 

ال�سني )مقاطعة �سينكيانغ او ترك�ستان ال�رشقية( �رشًقا وحتى 

ن�سمة  مليون   60 من  اأكرث  وي�سكنها  غرًبا,  واإي��ران  قزوين  بحر 

يتكلمون عدة لغات هي الطاجيكية 

)ال���ف���ار����س���ي���ة( وال��ق��رغ��ي��زي��ة 

والوزب����ك����ي����ة وال���ك���ازاك���ي���ة, 

وال��رتك��م��ان��ي��ة وامل��غ��ول��ي��ة وه��ذه 

اللغات ذات اأ�سول تركية.

قلب العامل ينب�ض يف ج�سد يت�سّكل...



)STANS 5( »ال� »�ستانات اخلم�سة

على  ال��و���س��ط��ى  اآ���س��ي���  دول  ا���س��م  ي��ط��ل��ق 

 - ط�جيك�ست�ن   - اأوزبك�ست�ن  الآتية:  ال��دول 

تركم�ن�ست�ن.   - ك�زاك�ست�ن   - قرغيز�ست�ن 

ت�����س��رتك ه���ذه ال����دول يف ك��ون��ه��� اع�����س���ء يف 

الدول  وكومنولث  للتع�ون  �سنغه�ي  منظمة 

امل�ستقلة عن الحت�د ال�سوفي�تي ال�س�بق، وم� 

بني رغبته� يف اأن تكون �سيدة نف�سه�، وبفعل 

مت�ر�ش  التي  الدولية  وال�سغوط�ت  التدخالت 

اليوم  بع�سه�  يعي�ش  وهن�ك،  هن�  من  عليه� 

ال�سعبي  واحل��راك  الداخلي  الإرب����ك  من  ح�لة 

الذي رمب� ي�سي ب� »ربيع عربي« اآخر يراوح م� 

بني العلم�نية وال�سالموية، اأو الفو�سى؟!

• اوزبك�ستان: 
وله�  حبي�سة،  اأر���ش  اأوزبك�ست�ن  جمهورية 

بطول  مغلق(  )بحر  اأورال  بحر  على  �س�طئ 

اآ�سي�،  ق�رة  منت�سف  يف  تقع  وهي  كلم   420

ومن  ك�زاخ�ست�ن  والغرب  ال�سم�ل  من  ويحده� 

ال�رشق  ومن  وتركم�ن�ست�ن  اأفغ�ن�ست�ن  اجلنوب 

م�س�حته�  وتبلغ  وط�جيك�ست�ن،  قرغيز�ست�ن 

اأم����  ك���ل���م2،   447400 ح����واىل  الإج��م���ل��ي��ة 

ع��سمته� فهي ط�سقند، واهم مدنه� �سمرقند 

وبخ�رى وخوارزم وفرغ�نة.

الو�سطى  اآ�سي�  دول  اأكرب  اأوزبك�ست�ن  تعترب 

وفق  ن�سمة  مليون   27 )حواىل  ال�سك�ن،  بعدد 

عرقي�ت  عدة  ت�سم  وهي   ،)2006 تقديرات 

يتكلمون  الوزب�����ك  م��ن  م��ن��ه���   %80 ح���واىل 

اأهمه�  اخ��رى  لغ�ت  ع��دة  وك��ذل��ك  الوزب��ك��ي��ة، 

ال�سك�ن  م��ن   %88 ح��واىل  وي��دي��ن  الرو�سية، 

ب�لإ�سالم.

كم�  ا�ستقالله�  على  اأوزبك�ست�ن  ح�سلت 

�س�ئر دول اآ�سي� الو�سطى عقب انهي�ر الحت�د 

ال�سوفي�تي الع�م 1991.

نظ�م  اأن  على   )1992( د�ستوره�  وين�ش 

التعبر  حرية  واأن  دميقراطي،  علم�ين  الدولة 

والعب�دة مكفولة بحكم الق�نون.

التقديرات  وف��ق  الإج��م���يل  املحلي  ال��ن���جت 

ومت��ل��ك  دولر،  م��ل��ي���ر   54.81 ي���ق����رب 

اأوزب���ك�������س���ت����ن ����س����د����ش اأك���رب 

اح��ت��ي���ط��ي م���ن ال���ذه���ب، وه��ي 

من  الع�مل  م�ستوى  على  الث�منة 

بنحو  �سنوًي�  املقدر  الإنت�ج  حيث 

الفحم  ذلك  اإىل  ي�س�ف  طًن�.   85

والتنج�سنت  والف�سة  واليورانيوم 

وال��زن��ك.  وال��ر���س������ش  والنح��ش 

وي��ق��در الح��ت��ي���ط��ي امل��وؤك��د من 

النفط يف هذا البلد ب�594 مليون 

ينتج   )2007 )تقديرات  برميل 

يومًي�.  األًف�   150 نحو  فقط  منه 

الغ�ز  من  املوؤكد  الحتي�طي  اأم��� 

 1.875 بنحو  فيقدر  الطبيعي 

 9 )املرتبة  مكعب  قدم  تريليون 

 12.5 نحو  منه  ي�سدر  ع�ملًي�(، 

ملي�ًرا �سنوًي�.

وت��ذه��ب ����س����درات ال��غ���ز اإىل 

الأوىل  الدرجة  املج�ورة يف  الدول 

مم���� ي��خ��ف��ف ع����بء م���د اأن���ب��ي��ب 

مل�س�ف�ت طويلة.

الن�جتة  وال�سن�ع�ت  الزراعة  ت�سهم  اإىل ذلك 

املحلي  ال��ن���جت  م��ن   %40 م��ن  ب���أك��ر  عنه� 

اأكرب منتج  لأوزبك�ست�ن، وهي خ�م�ش  الإجم�يل 

ميثل  وهو  له،  م�سدر  وث�ين  الع�مل  يف  للقطن 

نحو 45% من �س�درات البالد.

من   %20 ب��ن��ح��و  ف��ت�����س��ه��م  ال�����س��ن���ع��ة  اأم����� 

الآلت  �سن�عة  وتعترب  املحلي،  الن�جت  اإجم�يل 
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واملن�سوج�ت ومنتج�ت الط�قة اأهم �سن�ع�ته�.

اأ�سواق  اأكرب  ك�نت  الث�لثة  الألفية  مطلع  مع 

هي  اأوزبك�ست�ن  اأم����م  املفتوحة  الت�سدير 

والع�م  و�سوي�رشا،  اجلنوبية  وكوري�  بريط�ني� 

2005 دخلت ال�سني بقوة على خط القت�س�د 

معه�  للغ�ز  اأن�بيب  مد  اتف�قية  توقيع  بعد 

بتكلفة تقدر ب�600 مليون دولر.

• طاجيك�ستان اأو طاجك�ستان:
الطرف  على  تقع  اأي�ًس�،  حبي�سة  اأر���ش  هي 

وهي  الو�سطى،  اآ�سي�  دول  ملجموعة  اجلنوبي 

حواىل  م�س�حته�  تبلغ  اإذ  ال��دول  ه��ذه  اأ�سغر 

ب�لروة  اأغن�ه�  ولكنه�  كلم2،   143.100

امل�ئية )الث�منة يف الع�مل(. حتده� من ال�سم�ل 

ومن  اأفغ�ن�ست�ن،  اجلنوب  ومن  قرغيز�ست�ن، 

ال�رشق ال�سني، ومن الغرب اأوزبك�ست�ن، ويبلغ 

وع��سمته�  كلم،   3651 حواىل  حدوده�  طول 

دو�سنبه.

)تقديرات  ط�جيك�ست�ن  �سك�ن  عدد  يقدر 

منهم   %58 ن�سمة،  ماليني   7 بحواىل   )2006

الف�ر�سي  ال��ط���ج��ي��ك��ي  ال��ع��رق  اإىل  ينتمون 

والبقية من عرقي�ت خمتلفة ك�لأوزبك )%23( 

والرو�ش والإيرانيني )15%( وغرهم.

وقد عمل الزواج املختلط، ل �سيم� يف وادي 

دمج  على  والأوزب����ك  الط�جيك  ب��ني  فرغ�ن�، 

هذين العرقني. 

الط�جيكية )قريبة من الف�ر�سية(، هي اللغة 

الر�سمية للدولة، والرو�سية هي لغة التخ�طب 

ويدين  والتج�رية،  احلكومية  التع�مالت  يف 

اأكر من 90 % من ال�سك�ن ب�لإ�سالم.

ب�   )2006( الإج��م���يل  املحلي  الن�جت  يقدر 

904.5 ملي�رات دولر، اأم� اأهم املوارد فهي 

الذهب والف�سة والإثمد )حجر الكحل( ولكنه� 

مل ت�ستغل بطريقة اقت�س�دية حتى الآن.

الدخل  اإجم�يل  من   %22.7 الزراعة  ومتثل 

الرئي�ش(،  املح�سول  ه��و  )ال��ق��ط��ن  املحلي 

اإج��م���يل  م��ن   %28.5 ال�����س��ن���ع��ة  ك��م��� مت��ث��ل 

والن�سيج  الأل��وم��ن��ي��وم  )�سن�عة  ال��دخ��ل  ه��ذا 

من   %75 نحو  ي��وج��ه  ال�سن�ع�ت(.  اأه��م  م��ن 

خ���رج  اإىل  ط�جيك�ست�ن  ���س���درات  اإج��م���يل 

كومنولث الدول امل�ستقلة. واأهم ال�س�درات: 

من   %50 من  اأك��ر  ي�سكل  ال��ذي  الألومنيوم 

قيمة ال�س�درات يليه القطن. واأهم الوارادت: 

وقد  والآل��ي���ت.  والبرتوكيم�وي�ت  الكهرب�ء 

و�سل الدين اخل�رجي للبالد الع�م 2006 اإىل 

نحو 829 مليون دولر.

تركمان�ستان:  •
اأق�����س��ى ال��ط��رف  ت��ق��ع ت��رك��م���ن�����س��ت���ن يف 

الو�سطى،  اآ�سي�  جلمهوري�ت  الغربي  اجلنوبي 

وكزاخ�ست�ن،  اأوزبك�ست�ن  ال�سم�ل  من  ويحده� 

اإي����ران، وم��ن اجل��ن��وب ال�رشقي  وم��ن اجل��ن��وب 

وتبلغ  قزوين،  بحر  الغرب  ومن  اأفغ�ن�ست�ن، 

�سحراء  تغطي  كلم2،   488.100 م�س�حته� 

ح��دوده���  ط��ول  منه�،   %90 ح���واىل  ك��راك��وم 

على  حدوده�  اأم�  كلم.   3666 حواىل  الربية 

م�  1768ك��ل��م  ح���واىل  فتبلغ  ق��زوي��ن  بحر 

وا�ستخراج  الب�لوغ�  �سمك  ب�سيد  له�  ي�سمح 

الك�في�ر منه. ع��سمته� ع�سق اآب�د.

ماليني  خم�سة  بحواىل  ال�سك�ن  ع��دد  يقدر 

الرتكم�ن،  من  منهم   %85  ،)2006( ن�سمة 

الرتكم�نية،  اللغة  منهم   %72 حواىل  يتحدث 

و12% الرو�سية، والب�قي لغ�ت اخرى. ويدين 

حواىل 90% من ال�سك�ن ب�لإ�سالم.

التخطيط  على  الرتكم�ين  الإقت�س�د  يعتمد 

�سن�عة  ومت��ث��ل  ال���دول���ة.  وحت��ّك��م  امل��رك��زي 

النفط والغ�ز الطبيعي واحلديد والن�سيج اأهم 

املحلي  الن�جت  بلغ  التي  البالد،  ال�سن�ع�ت يف 

 45.11  )2006( فيه� 

ملي�ر دولر.

والتنج�سنت  واليورانيوم  والف�سة  الذهب 

موارد  اأبرز  هي  واجلب�ش،  البنتون�يت  وامللح 

اأم� يف م� خ�ش الط�قة  هذا البلد من املع�دن، 

و�سمن  ع�ملًي�  الغ�ز  ب�إنت�ج  ال�س�د�سة  فهي 

الدول ال�12 الأغنى ب�حتي�طه، كم� اأنه� متلك 
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احتي�طًي� من النفط بنحو 600 مليون برميل. 

الدخل  اإج��م���يل  من   %24.4 متثل  ال��زراع��ة 

كم�  القطن،  حم��سيله�  اأه��م  وم��ن  املحلي، 

ب�حلبوب  امل���زروع���ة  امل�����س���ح���ت  ت�س�عفت 

والقمح ب�سفة اأ�س��سية اإىل ثالثة اأ�سع�ف بعد 

احلقبة ال�سوفي�تية. يف املق�بل متثل ال�سن�عة 

واأه��م  املحلي،  ال��دخ��ل  اإج��م���يل  م��ن   %33.9

املعتمد  والن�سيج  الوقود  مع�جلة  ال�سن�ع�ت 

والآلت  والأغ��ذي��ة  القطن  على 

وت�����س��ك��ي��ل 

للحديد  م�سنع  اكتم�ل  اأدى  وق��د  امل��ع���دن. 

اإنت�ج  زي���دة  اإىل   - تركي�  مولته   - وال�سلب 

ال�سلب اخل�م.

الدخل  اإجم�يل  من   %41.7 اخلدم�ت  متثل 

ل�سيطرة  امل����يل  ال��ن��ظ���م  ويخ�سع  امل��ح��ل��ي، 

الدولة الك�ملة.

بني  اخل�رجية  القت�س�دية  العالق�ت  معظم 

ب�لنفط  متعلقة  اخل�رجي  والع�مل  تركم�ن�ست�ن 

وامل��ن�����س��وج���ت.  وال��ق��ط��ن  الطبيعي  وال��غ���ز 

هذا  يف  �رشيك  اأه��م  املتحدة  الولي�ت  وتعترب 

املج�ل، تليه� رو�سي� وال�سني والي�ب�ن.

• كازاك�ستان اأو كزاخ�ستان:
اجلنوب  وم��ن  رو�سي�،  ال�سم�ل  م��ن  حت��ّده��� 

واأوزبك�ست�ن  وقرغيز�ست�ن  ال�سني  من  كل 

وتركم�ن�ست�ن، ومن ال�رشق ال�سني، ومن الغرب 

اآ�ست�ن�،  مدينة  اجل��دي��دة  ع��سمته�  رو�سي�. 

واأكرب مدنه� اآمل�اآت� )الع��سمة القدمية(. 

م�س�حة  ال��ع���مل  يف  م�سلمة  دول���ة  اأك���رب  ه��ي 

منه�  كلم2  مليون  )ح������واىل2.717.300 

وت�ستهر  املي�ه(.  من  كلم2  األ��ف   47.500

الف�س�ئي  املركز  لوجود  ع�ملًي�  كزاخ�ست�ن 

مركز  وك��ذل��ك  فيه�،  ب�يكونور  ال�سوفي�تي 

التج�رب النووية يف �سيميب�لتن�سك.

لكزاخ�ست�ن  ال��ربي��ة  احل����دود  ط���ول  ي��ب��ل��غ 

منه�  ك��ل��م،  األ���ف   12. امل���ج����ورة  ال����دول  م��ع 

ت�سكل  ال���ذي  ق��زوي��ن  بحر  على  1894ك��ل��م 

موارده �سبًب� للخالف�ت مع تركم�ن�ست�ن.

يقدر   )2010 )ت��ق��دي��رات  ال�����س��ك���ن  ع��دد 

 %70 ن�سمة،  األف  وم�ئتي  مليون   16 بحواىل 

م�سلمون، 54% من الك�زاك، و30% منهم من 

الرو�ش، والب�قي اأعراق خمتلفة.

غ���در  و1999   1989 ال��ع���م��ني  ب��ني  وم���� 

و500  رو�سي  مليون   1.5 نحو  كزاخ�ست�ن 

من  كبًرا  ج��زًءا  البالد  اأفقد  مم�  اأمل���ين  األ��ف 

اخلربات وامله�رات الفنية التي ك�نت توفره� 

تلك املجموع�ت.

ال��ك��زاخ��ي��ة وال��رو���س��ي��ة م��ن اأه����م ال��ل��غ���ت. 

ال�سك�ن  من   %64.4 نحو  الكزاخية  ويتحدث 

فهي  الرو�سية  اأم�  الر�سمية،  الدولة  لغة  وهي 

لغة التوا�سل بني العرقي�ت املختلفة. والع�م 

2006 اقرتح الرئي�ش نور �سلط�ن نزار ب�ييف 

حتّول كزاخ�ست�ن اإىل البجدية الالتينية.

ي�سكل  اقت�س�دًي�  علم�نية،  دولة  كزاخ�ست�ن 

اأكر  اأهم موردين له�، وميثالن  والغ�ز  النفط 

من ن�سف الإنت�ج ال�سن�عي.

 )2006 )تقديرات  الإجم�يل  املحلي  الن�جت 

ت��ق��ري��ًب���.  دولر  م��ل��ي���ر   138.7 ه��و  ف��ي��ه��� 

الكروم  واهمه�  ب�ملع�دن  غنية  وك�زاك�ست�ن 

وخ���م  والف�سة  وال��ذه��ب  والنح��ش  والفحم 

احلديد والتنج�سنت واليورانيوم )ث�ين احتي�ط 

والنيكل  وال��زن��ك  ا���س��رتال��ي���(  بعد  ال��ع���مل  يف 

الغنية  ال���دول  م��ن  اأن��ه���  كم�  وال��ر���س������ش... 

املوؤكد  الحتي�طي  وي��ق��در  وال��غ���ز،  ب�لنفط 

)املرتبة  برميل  ملي�ر   30 بحواىل  النفط  من 

بني3.3  ب�م�  الغ�ز  احتي�طي  يقدر  بينم�   ،)9

و3.7 تريليون مرت مكعب.

 ومتثل الزراعة نحو  60% من اإجم�يل الإنت�ج 

امل��ح��ل��ي، يف ح��ني ك���ن��ت مت��ث��ل ح��ت��ى ال��ع���م 

1990 نحو 35%. ومن اأهم املح��سيل القطن 

ال�سعر(،  ب�إنت�ج  ع�ملًي�  )ال�س�د�سة  واحلبوب 

كم� تربى املوا�سي لأجل حلومه�. 

 متثل ال�سن�عة جزًءا مهًم� من اإجم�يل الإنت�ج 

املتعلقة  ال�سن�ع�ت  ع��ن   
ً
وف�����س��ال امل��ح��ل��ي، 

وم��واد  الآلت  �سن�عة  هن�ك  وال��غ���ز،  ب�لنفط 

البن�ء وت�سكيل املع�دن. 

 وتنتج البالد ح�لًي� 1.3 مليون برميل يومًي� 

من النفط، ت�سدر منه قرابة املليون يومًي�. 
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ال�س�درات  قيمة  اإجم�يل  بلغ   2005 الع�م 

ملي�ًرا.   18 وال���واردات  دولر  ملي�ر   28.3

الطبيعي  وال��غ���ز  النفط  ال�����س���درات  واأه���م 

يف  وت�سدر  واللحوم،  والكيمي�وي�ت  واملع�دن 

اأهم  اأم�  الغ�لب اإىل �سوي�رشا وفرن�س� واإيط�لي�. 

الواردات فهي الآلت واملعدات وت�ستورد من 

اأمل�ني� والولي�ت املتحدة وال�سني. 

قرغيز�ستان:  • 

ت��ق��ع ق��رغ��ي��ز���س��ت���ن ع��ل��ى ام���ت���داد احل���دود 

من  ويحده�  الو�سطى،  اآ�سي�  ملنطقة  ال�رشقية 

ال�سني  اجل��ن��وب  وم��ن  كزاخ�ست�ن،  ال�سم�ل 

وم��ن  ال�����س��ني،  ال�����رشق  وم��ن  وط�جيك�ست�ن، 

اأوزبك�ست�ن، وع��سمته� ب�سكيك. الغرب 

هي ث�ين اأ�سغر دول اآ�سي� الو�سطى اخلم�ش. 

منه�  كلم2  األف   198.500 م�س�حته�  وتبلغ 

7100 كلم2 من املي�ه.

)تقديرات  ن�سمة  5.5 ماليني  ال�سك�ن  عدد 

والب�قي  القرغيز،  من  منهم   %75  ،)2009

الخرى.  العراق  ،وبع�ش  الوزبك والرو�ش  من 

80% منهم يدينون ب�ل�سالم، 16% م�سيحيون 

ارثوذك�ش والب�قي من دي�ن�ت اأخرى.

اللغة  ا�ستخدام  لتو�سيع  حكومية  حملة  بعد 

القرغيزية يف الت�سعيني�ت، اأقر ق�نون 2001 

بجعل الرو�سية اللغة الر�سمية الث�نية للبالد اىل 

ج�نب القرغيزية، والرو�سية هي لغة التخ�طب 

والدرا�س�ت  التج�رية  ال�سوؤون  يف  الأ�س��سية 

اأقر  الذي  قرغيز�ست�ن  د�ستور  وين�ش  العلي�. 

اأنه� دولة علم�نية، وعلى  اأي�ر 1993 على  يف 

الف�سل بني �سلط�ت الدولة الثالث.

كبرة  بن�سبة  قرغيز�ست�ن  اقت�س�د  يعتمد 

على الزراعة وتربية املوا�سي واخلدم�ت، وبلغ 

حواىل   2009 الع�م  الجم�يل  املحلي  الن�جت 

11.66 ملي�ر دولر. 

اقت�س�دية(،  )بكمي�ت  الذهب  ثرواته�  من 

والإث���م���د )ح��ج��ر ال��ك��ح��ل( وال��ف��ح��م وال��زئ��ب��ق 

والتنج�سنت واليورانيوم والزنك.

يتعدى  ل  النفط  م��ن  امل��وؤك��د  الح��ت��ي���ط��ي 

 ،2007 ت��ق��دي��رات  وف��ق  برميل  مليون   40

قدم  ملي�ر   200 ح��واىل  الطبيعي  الغ�ز  ومن 

والغ�ز  النفط  من  تنتجه  م�  يكفي  ول  مكعب. 

اإىل  احلكومة  وت�سطر  املحلي،  ال�ستهالك 

ال�ستراد من اخل�رج.

الن�جت  اإجم�يل  من   %34.5 متثل  ال��زراع��ة 

القطن وزراعة  اإنت�ج  واأبرز قط�ع�ته�  املحلي، 

وتربية  املنخف�سة،  ال���ودي����ن  يف  احل��ب��وب 

املوا�سي )10 ماليني راأ�ش(.

اإجم�يل  من   %19.5 فتمثل  ال�سن�عة  اأم��� 

املالب�ش  ال�سن�ع�ت:  واأه��م  املحلي،  الإنت�ج 

الغذائية.  واملن�سوج�ت وال�سن�ع�ت 

اإجم�يل  من   %46.1 ميثل  اخلدم�ت  قط�ع 

مّطردة  ب�سورة  ينمو  وه��و  املحلي،  ال��ن���جت 

ال�سغرة،  اخل��سة  املوؤ�س�س�ت  لظهور  وذلك 

ي�رشف  الذي  التج�رية  البنوك  قط�ع  ينمو  كم� 

عليه البنك املركزي. 

اأ�سبحت قرغيز�ست�ن الع�م 1998 اأول دولة 

ع�سوية  تن�ل  امل�ستقلة  ال��دول  كومنولث  يف 

جت�رته�  ومعظم  الع�ملية.  التج�رة  منظمة 

اخل�رجية تتمثل يف بع�ش امل�سغولت الذهبية 

والقطن  وامل��ن�����س��وج���ت  ال��ك��رمي��ة  والأح���ج����ر 

وامل��الب�����ش وال��ل��ح��وم، وت��ذه��ب اإىل الإم����رات 

يف  ورو���س��ي���،  وكزاخ�ست�ن  املتحدة  العربية 

الكهرب�ئية  وامل��ع��دات  الآلت  ت�ستورد  حني 

واأمل�ني�  ال�سني  من  الكيم�وية  واملنتج�ت 

واإيط�لي�.

الهوام�ض:

ح��رف  ت�سمى  ف���ر���س��ي��ة  كلمة  اإ���س��ت���ن:   •
»اأر�ش«، م�ستقة  اأو  مو�سع، ومعن�ه� »مك�ن« 

الآرية  الهندية  اللغ�ت  يف  »�ست�ن�«  كلمة  من 

كثر  اإىل  ت�س�ف  املعنى،  يف  تع�دله�  والتي 

الأمكنة  ب�أ�سم�ء  لتخ�سي�سه�  الأ���س��م���ء  م��ن 

يف   � خ�سو�سً واملوا�سع،  وامل��دن  ال��دول  من 

منطقتي اآ�سي� الو�سطى وجنوب اآ�سي�. 

الطرق  م��ن  جمموعة  ه��ي  احل��ري��ر:  طريق   •
ت�سلكه�  ك�نت  املرتابطة  وال��ربي��ة  البحرية 

 عرب جنوب اآ�سي� 
ّ
القوافل وال�سفن قدمًي� ومتر

مبوانئ  ال�سني  راب��ط��ًة  ا 
ً
ب��ر وو�سطه�   ، ا 

ً
بحر

البحر املتو�سط ومنه� اإىل اأوروب�. 

املراجع:

• http://www.globalsecurity.org                 

Turkmenistan-Uzbekistan- 

Tajikistan-Kazakhstan-

Kyrgyzstan
• https://www.cia.gov/cia/

publications/factbook/geos/

tx.html
• ar.wikipedia.org/wiki/اإ�ست�ن

• https://www.cia.gov/cia/

publications/factbook/geos/

kg.htm
• http://www.eia.doe.gov/

emeu/international/reserves.htm
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اأزمة الأمن الغذائي

الغذائي  الأم���ن  اأزم���ة  ت��ق��راأون  كيف   •
�سالمة  واقع  عن  وم��اذا  لبنانًيا،  العاملية، 

الغذاء يف لبنان؟ 

يعانيها  كييبييرة  مع�ضلة  الييغييذائييي  الأمييين   -

العامل باأ�رسه، نتجت عن زيادة الطلب وانخفا�ض 

يف  ال�ضكان.  عييدد  زيييادة  اإىل  اإ�ضافة  العر�ض، 

لبنان، يعاين القطاع الزراعي اأزمة مزمنة، تعود 

القيام  اليي�ييرسوري  من  جتعل  هيكلية،  لأ�ضباب 

بهدف  القطاع  هييذا  ملكّونات  جييذري  بتقومي 

النهو�ض به، وتوفر الإطار املوؤ�ضي�ضاتي املالئم 

على  فقط  ولي�ض  النمو  نوعية  على  والرتكيز 

معّدلته، بالإ�ضافة اإىل الإهتمام بق�ضايا التنمية 

املعي�ضية،  وظروفه  الإن�ضان  ت�ضتهدف  التي 

والقيام باإ�ضالحات ت�ضمل دور الدولة ومكّونات 

ّدد هذه الإ�ضالحات   القطاع الزراعي، على اأن تحُ

الفعاليات  خمتلف  بني  جامع  اإطييار  يف  وتنجز 

والأطراف املعنية الر�ضمية واخلا�ضة.

واأ�ضاف قائالً: مل يوّفر الإطار الإقت�ضادي يف 

جزًءا  اأن  ا  خ�ضو�ضً للزراعة،  اإيجابًيا  مناًخا  لبنان 

كبًرا من ميزانية الدولة يخ�ّض�ض خلدمة الدين 

اأخييرى،  لقطاعات  الأولييوييية  تعطى  فيما  العام، 

الإ�ضتثمارات  م�ضتوى  من  يقّل�ض  الييذي  الأميير 

فر�ض  من  يحّد  وبالتايل  الييزراعييي،  القطاع  يف 

تطويره وزيادة قدرته على املناف�ضة.

اإىل  اإهمال القطاع الزراعي يف لبنان  اأّدى  لقد 

زيادة معدلت الفقر يف املناطق الريفية، واإىل 

املدن،  حول  فقر  اأحزمة  ون�ضوء  داخلية،  هجرة 

بالإ�ضافة اإىل الهجرة باجتاه اخلارج.

اأما يف ما خ�ّض ق�ضية �ضالمة الغذاء، فاإن وزارة 

اإزالة  على  وفاعل  م�ضتمر  ب�ضكل  تعمل  الزراعة 

كل العقبات ومعاجلة جميع امل�ضاكل التي ميكن 

الفحو�ضات  باإجراء  تقوم  اأنها  بحيث  تطراأ،  اأن 

على متبقيات املبيدات على املنتجات الزراعية 

موّثقة  �ضحية  �ييضييهييادة  تيي�ييضييدر  كييمييا  جميياًنييا، 

للت�ضدير، وتعالج ق�ضية م�ضلخ بروت و�ضواه 

من الأمور ذات ال�ضلة. 

ولقد اأن�ضاأت وزارة الزراعة 28مركًزا اإر�ضادًيا 

ورقابًيا يف معظم الأق�ضية اللبنانية، بالإ�ضافة 

ال�ضوف.  واآخرين يف  اإىل مركزين يغطيان عكار 

امل�ضلتزمات  املييراكييز  هييذه  جميع  تزويد  ومّت 

املهند�ضني  من  عييدد  اإىل  اإ�ضافة  اليي�ييرسورييية، 

التي  الإر�ضادات  الزراعيني يزّودون املزارعني 

تمي حما�ضيلهم، وجتعلها من الأ�ضناف الأوىل 

للت�ضدير.

اإىل  اللبنانيني والعرب،  وطماأن امل�ضتهلكني 

خف�ض  جلهة  رائعة  نتائج  حّقق  قد  لبنان  ان 

ول  الزراعية،  منتجاته  على  املبيدات  متبقيات 

التفاح والعنب، كما جلهة جودة املنتج.  �ضيما 

وبالتايل، فاإن �ضالمة الغذاء يف لبنان باألف خر.     

م�ساريع م�ستقبلية

زي��ادة  اإىل  تهدف  م�ساريع  هناك  هل   •
الإنتاج الزراعي بغية تفادي مع�سلة الأمن 

الغذائي؟  

اأي ا�ضت�رساف مل�ضتقبل القطاع الزراعي  اإن   -

باملفهوم  مرتبًطا  يييكييون  اأن  بييّد  ل  لبنان  يف 

املعا�رس للتنمية امل�ضتدامة، الذي يطال جوانب 

لت�ضمل  الإقييتيي�ييضييادي  البعد  تتخطى  متعددة 

عمل  تطوير  ويتطلب  وبيئية،  اإجتماعية  اأبعاًدا 

مبا  وتن�ضيقه  واخلا�ضة  الر�ضمية  املوؤ�ض�ضات 

يجعله جزًءا من �ضيا�ضة جمتمعية �ضاملة. 

من  املرّوية  الزراعية  امل�ضاحة  تراجع  فب�ضبب 

70 يف املئة اإىل ما دون الي50 يف املئة، وعدم 

تطّور و�ضائل الرّي بامل�ضتوى الأدنى املطلوب، 

واقع   بات  والبحرات...،  ال�ضدود  ان�ضاء  وعدم 
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اإعداد:

تريز من�سور

اأ�ضعار الغذاء توا�ضل اإرتفاعاتها عاملًيا

وزير الزراعة ل�»للجي�ش«:

�س��يا�س�تنا ت�سمل زيادة الإنتاج

وال�سادرات مًعا 

و�سالمة الغذاء

يف لبنان 

باألف خري 

القطاع  ُهّم�ش  طويلة  ع��ق��ود  خ��الل 

م�ساكله  وتفاقمت  لبنان  يف  الزراعي 

اأهمها عدم وجود  لأ�سباب عديدة، لعّل 

خطط جّدية لرعايته.

اأ�سعار  اأزم��ة  تفاقم  ظّل  ويف  اليوم 

الغذاء عاملًيا واإزدياد الطلب عليه مقابل اإنخفا�ش العر�ش، ثّمة العديد من الأ�سئلة حول 

اإمكانات النهو�ش بالقطاع الزراعي يف لبنان.

يف ما يلي حماولة لالإ�ساءة على املو�سوع يف مقابلة مع وزير الزراعة الدكتور ح�سني 

احلاج ح�سن.



القطاع الزراعي مزرًيا. واحلكومة تقوم بكل ما 

يلزم، لي�ض على �ضعيد زيادة الإنتاج فقط، اإمنا 

�ضمن  من  وذلك  الت�ضويق،  يخ�ّض  ما  يف  اأي�ًضا 

حجم  لييزيييادة  اأعيييّدت  التي  الزراعية  ال�ضيا�ضة 

ال�ضادرات ومكافحة العجز يف املوازنة، ومعاجلة 

اخللل يف امليزان التجاري. 

الزراعية  �ضادراتنا  اأن  الزراعة  وزير  واأو�ضح 

دولر،  مليون   400 اإىل   300 بييني  مييا  تبلغ 

دولر.  ملياري  ميين  اأكيير  وارداتيينييا  تبلغ  مييا  يف 

ات�ضالت  ثمرة  هو  اليييييوم،  اليه  لنا  تو�ضّ ومييا 

ال�ضادرات،  لتعزيز  با�ضتمرار  نتابعها  وجهود 

والتجار،  وامل�ضّدرين  املييزارعييني  على  لذلك 

)م�رس  تاأمينها  مّت  اأ�ضواق  من  اليوم  ال�ضتفادة 

اأن  ت�ضتهلك معظم �ضادراتنا من التفاح(، كما 

ال�ضودان  ليبيا،  )العراق،  واعدة  اأ�ضواًقا  هناك 

تواجه  التي  امل�ضكلة  وتيينيياول  وال�ضعودية(. 

ت�ضويق املوز اللبناين ب�ضبب الأحداث يف �ضوريا 

الأ�ضا�ضية  الوجهة  هي  اأ�ضواقها  كانت  التي 

لفتح  اليوم  جيياٍر  العمل  اإن  وقييال،  لت�ضديره. 

الرتكية،  ال�ضوق  �ضيما  ول  له  جديدة  اأ�ييضييواق 

حيث ترتكز اجلهود املبذولة على اإلغاء الر�ضوم 

اجلمركية.

اخلطة اخلم�سية 

وزييييير اليييزراعييية تيييدث عن 

جيييهيييود احليييكيييومييية احلييالييييية 

لإنييعييا�ييض الييقييطيياع اليييزراعيييي 

اأقرتها  واخلطة اخلم�ضية التي 

قّدمت  اأنها  بحيث  لتطويره، 

50 مليار لرة لربنامج تنمية 

�ضنوًيا  الزراعية  اليي�ييضييادرات 

وزيت  واخل�ضار  الفواكه  من 

اإ�ضافة  والبي�ض،  وال�ضتول  والزهور  الزيتون 

اإىل رفع م�ضتوى كفاءة الإنتاج ونوعيته، وكذلك 

ومّت  والتخزين...  والتربيد  التو�ضيب  قطاع 

مّت  حيث  احلبوب،  زراعة  لتطوير  برنامج  و�ضع 

ت�ضليم املزارعني البذار ب�ضعر ت�ضجيعي للقمح 

وال�ضعر والعد�ض واحلم�ض، اإ�ضافة اإىل تعزيز 

الإنتاج،  على  والرقابة  الزراعي  الإر�ضاد  عملية 

من  احلكومة  ت�ضّلمت  كما  الآفيييات،  ومكافحة 

ب�ضعر  وال�ضعر  القمح  حم�ضويل  املييزارعييني 

مليار   و40   30 بني  ما  وخ�ض�ضت  ت�ضجيعي، 

ل.ل. �ضنوًيا لإعادة زراعة ال�ضمندر ال�ضكري.

كذلك، مّت و�ضع برنامج لتطوير زراعة الأعالف 

وتربية املا�ضية، وتبلغ كلفة هذا الربنامج للعام 

2012، 28 مليار لرة لبنانية وترتفع لت�ضل 

اإىل 35ملياًرا  يف ال�ضنة اخلام�ضة من الربنامج.

برامج مديرية  اأي�ًضا  الوزراء   جمل�ض 
ّ
اأقر ولقد 

بقيمة  مبلًغا  خ�ّض�ض  بحيث  الزراعية،  الييروة 

ال�ضونا  ح�رسة  ملكافحة  �ضنوًيا،  دولر  12مليار 

التي  والأمرا�ض  القمح،  تفتك مبحا�ضيل  التي 

حما�ضيل  من  وعييدد  والبندورة  بالعنب  تفتك 

احلم�ضيات...اإ�ضافة اإىل تاأمني الأ�ضمدة.

واأ�ضاف الوزير قائالً: لقد �ضعت وزارة الزراعة 

واملاعز  لالأبقار  والأدوييية  اللقاحات  تاأمني  اإىل 

مليارات.   7 بقيمة  والنحل،  واخليول  والأغنام 

لبنانية  لييرة  مييليييييارات   5 مبلغ  خ�ّض�ض  كما 

الزيتون  زيت  واإنتاج  الزيتون  زراعيية  لتطوير 

وت�ضويقه، وخف�ض كلفة الإنتاج وزيادة القدرة 

التناف�ضية لهذا املنتج، لناحية ال�ضعر واجلودة. 

ويف هذا الإطار، لفت اإىل اأن اأ�ضعار زيت الزيتون 

متدنّية يف العامل كله، بحيث يراوح �ضعر تنكة 

ما بني 40  واليونان  اإيطاليا  الزيتون يف  زيت 

و70 دولًرا اأمركًيا.

كما خ�ض�ّض جمل�ض الوزراء 6مليارات للمعدات 

العامة  للمديرية  الفنية، 3 مليارات م�ضاعدات 

للم�رسوع  خم�ض�ضة  و31مييليييييار  للتعاونيات، 

وا�ضت�ضالح  طرقات  �ضق  برك،  )اإن�ضاء  الأخ�رس 

اأرا�ٍض(.
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اأهداف �سندوق التعا�سد و�رشوط الإنت�ساب اإليه

• يهدف ال�سندوق اإىل حتقيق 
الأغرا�ش والأهداف الآتية:

املزارعني  على  التعوي�ض   -1

تلحق  التي  ال�رسار  عن 

اأو  منتجاتهم  اأو  مبزروعاتهم 

احليوانية،  اأو  الزراعية  من�ضاآتهم 

اأوبئة  اأو  طبيعية  عوامل  ب�ضبب 

عامة.

املزارعني  على  التعوي�ض   -2

الأبقار  ت�ضيب  التي  الأ�رسار  عن 

واملوا�ضي والنحل.

الدرا�ضات  اإعداد   -3

�ضاأنها  من  التي  والح�ضاءات، 

الإنييتاج  حمايية  يف  ت�ضاهم  اأن 

الأمر  وكذلك  وت�ضينه  الزراعي 

الزراعية  املن�ضاآت  اإىل  بالن�ضبة 

واحليوانية.

من  التي  الدرا�ضات  اإعداد   -4

ت�ضني  يف  ت�ضاهم  اأن  �ضاأنها 

والنحل  واملوا�ضي  الأبقار 

وحمايتها. وتاأ�ضيلها 

التي  الأ�رسار  التعوي�ض عن   -5

الأ�ضماك  �ضيادي  مراكب  ت�ضيب 

تربية  من�ضاآت  وكذلك  ومعداتهم 

النهرية. الأ�ضماك 

• �رشوط الإنت�ساب:
وباقي  بينه  تربط  اأن   -1

الأع�ضاء روابط مهنية اأو جغرافية 

اأو اإجتماعية.

يف  ع�ضًوا  يكون  ل  اأن   -2

�ضندوقني للغاية ذاتها.

3- اأن ي�ضتويف ال�رسوط اخلا�ضة 

الآتية:

لإحدى  ممار�ًضا  يكون  اأن  اأ- 

ي�ضتهدفها  التي  الزراعات 

ال�ضندوق.

اأن يكون م�ضجالً كمزارع يف  ب- 

وزارة  الزراعة، وملتزًما تعليماتها 

واإر�ضاداتها.

بجناية  حمكوًما  يكون  ل  اأن  ج- 

اأو جنحة �ضائنة.

 4- اأن يكون لبنانًيا.

الإدارة  جمل�ض  يقبل  اأن   -5  

انت�ضابه.



ويف اإطار امل�ضاريع اجلديدة التي تنوي الوزارة 

تنفيذها، ر�ضد اأكر من 45 مليار لرة لبنانية 

)�ضنوًيا( لدعم زراعة ال�ضمندر ال�ضكري يف بعلبك 

يف  وامليياعييز  الأغيينييام  وتربية  والبقاع  والهرمل 

بعلبك والهرمل وعكار، وم�ضاريع الري ال�ضغرى 

يف بعلبك والهرمل.

يف  بحثها  مّت  زراعييييية  م�ضاريع  عييدة  وهيينيياك 

جمل�ض الوزراء، ح�ضلت على الدعم وامل�ضاندة،

ت�ضّجل  مل  الزراعية،  ال�ضادرات  ن�ضبة  اأن  كما 

يف  يجري  ما  كل  من  الرغم  على  انخفا�ض،  اأي 

املنطقة من اأحداث.

الت�سدير الزراعي

• ه��ل مّت ت��اأم��ني خ��ط��وط ن��ق��ل ج��دي��دة 
لت�سهيل عملية الت�سدير الزراعي يف ظل 

الظروف الأمنية الراهنة يف املنطقة ؟ 

- ل �ضك اأن كلفة النقل هي من العنا�رس املهمة 

التي تّدد  كلفة الإنتاج ، لذا 

�ضبكة  فتح  ال�رسوري  من  كان 

وخطوط  بحرية  نقل  خييطييوط 

ية، مبا فيها �ضكك احلديد، 
ّ
بر

من اأجل ت�ضهيل و�ضول ال�ضلع 

والب�ضائع اللبنانية اإىل اأ�ضواق 

تناف�ضية  باأ�ضعار  الت�ضدير 

ال�ضالمة  تيياأمييني  ميييراعييياة  مييع 

واحلفاظ على النوعية وهذا ما 

�ضعينا اإيل توفره.

كلفة  اأن  باملنا�ضبة  واأوؤكيييد 

�ضتنخف�ض  الييبييحييري  اليينييقييل 

تيييوافيييرت  حيييييال  حيييكيييًميييا، يف 

الكبرة،  الت�ضديرية  الكميات 

احلايل  الوقت  تييوازي يف  الكلفة  هذه   اأن  علًما 

كلفة النقل الربي اأو تقّل عنها. 

و�ضّدد الوزير على اأهمية التعاون القائم بني 

ا�ضرتاتيجي،  خيار  لأنه  وامل�ضّدرين  املزارعني 

الأفرقاء املعنيني  التعاون بني  اأن هذا  معترًبا 

بالزراعة من جهة، وبالنقل من جهة اأخرى يجب 

نطمح  التي  امل�ضتويات  اأعييلييى  اإىل  ي�ضل  اأن 

اإيدال   « دور  اإىل  املجال  هذا  يف  واأ�ضار  اليها. 

والإقت�ضاد  والنقل  العامة  الأ�ضغال  ووزارات   «

التجارة  وغرف  والبلديات،  والداخلية  والتجارة 

ومرفاأي  الدولية،  املالحة  وغرفة  وال�ضناعة، 

بروت وطرابل�ض، ومطار بروت حيث التعاون 

ومثمر،  �رسيح  مبا�رس،  فاعل،  اإيجابي،  القائم، 

خالًفا ملا ين�رسيف بع�ض و�ضائل الإعالم.

كيف نحمي القطاع؟

• ماذا عن اإن�ساء ال�سندوق الوطني لتاأمني 
القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية، واإىل 

اأي مرحلة و�سل العمل به؟

ب�ضكل  املتعاقبة  احلكومات  تعاطت  لقد   -

ا�ضتن�ضابي مع الكوارث الطبيعية، التي اأحلقت 

ما  وذلييك يف  الييزراعييي،  بالقطاع  اأ�يييرساًرا كبرة 

�ضواء.  حد  على  واملناطق  بالقطاعات  يتعلق 

فالتعوي�ضات كانت ا�ضتن�ضابية، كما اأن الك�ضف 

ي�ضتغرق  بينما  ب�رسعة،   يتّم  كان  الأ�ييرسار  على 

وال�ضيكات  طييويييالً،  وقييتيياً  التعوي�ضات  �ييرسف 

من  بعدد  حلقت  التي  الأ�يييرسار  عن  امل�ضتحقة 

الهيئة  تزال يف  ل  العام 2010،  املزارعني يف 

العليا لالإغاثة بانتظارال�ضيولة املالية.

الهيئة  ت�ضكيل  قررنا  الواقع  هذا  وملواجهة 

الوطني  التعا�ضدي  لل�ضندوق  التاأ�ضي�ضية 

لتاأمني القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية. 

درا�ضات  بعد  جاء  ال�ضندوق  هذا  تاأ�ضيي�ض  اإن 

ت ملدة �ضنتني مّت ال�ضتعانة 
ّ
م�ضتفي�ضة ا�ضتمر

التاأمني،  جمييال  يف  اكييتييواريييني  بييخييرباء  خاللها 

املحتملة  ال�ضيناريوهات  خمتلف  وا�ضتعرا�ض 

ال�ضنوات  خالل  وتكرارها  الطبيعية،  للكوارث 

اأن  اإىل  الإ�ييضييارة  من  بّد  ول  املا�ضية.  الع�رسين 

اإمنا هو  هذا ال�ضندوق لي�ض �ضندوًقا حكومًيا، 

مبلء  املييزارع  اليه  ينت�ضب  تعا�ضدي  �ضندوق 

اإرادته، ويدفع بدل انت�ضاب يبلغ 50000 لرة 

لبنانية، وبدل ا�ضرتاك �ضنوي.  

نوعية  على  بناء  الإ�ييضييرتاك  بييدل  ويحت�ضب 

من  تقريًبا  املئة  يف   4 اأ�ضا�ض  وعلى  الإنييتيياج 

املييزارع  يدفع  بحيث  للربح،  املييقييدرة  القيمة 

ن�ضف هذه القيمة والن�ضف الآخر تدفعه الدولة، 

وهو ما مّت حلظه يف موازنتي 2012 و2013.

وختم بالقول: �ضوف يكون هذا ال�ضندوق تت 

رعاية املديرية العام للتعاونيات، التي تخ�ضع 

لو�ضاية وزارة الزراعة، واأنا اأدعو املزارعني اإىل 

فاملنت�ضب  التاأ�ضي�ضية.  هيئته  اىل  الإنت�ضاب 

اأو  احليواين  قطيعه  اأو  زراعته  تاأمني  ي�ضتطيع 

التي  ال�ضيد واملعدات  زوارق  اأو  النحل  قفران 

ميلكها ومزارع الأ�ضماك... 

اىل  تتاج  جديدة  جتربة  هي  التجربة  وهييذه 

اخلطوة  هييذه  وجنييياح  ورعيياييية،  متابعة  وقيييت، 

التاأمني  علم  لأن  املنت�ضبني،  بحجم  �ضيكون 

يرتكز على قاعدة الأعداد الكبرة.

ت�ضوير:

املعاون الأول ا�سكندر البيطار
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اإرتفاعات قيا�سية لأ�سعار املواد الغذائية عاملًيا

اأ�ضبحت �ضوق املواد الغذائية ملعًبا للم�ضتثمرين العامليني، بدلً من اأن تكون �ضوًقا للمزارعني. ويتجه كبار 

الأ�ضول املالية، يف حني يتفاقم  اإىل  الغذاء  الغذائية وتويل  اأ�ضعار املواد  ارتفاع  امل�ضتثمرين للمراهنة على 

خطراإرتفاع هذه الأ�ضعار على الفقراء ب�ضدة.

ومّت الك�ضف عن مدى م�ضاركة كربى ال�رسكات يف امل�ضاربة على الغذاء، مع و�ضول الأ�ضعار اإىل م�ضتويات غر 

م�ضبوقة اعتباًرا من �ضهر متوز من العام اجلاري.

ومل تنجحُ معظم الدول من ارتفاع اأ�ضعار ال�ضلع الغذائية، الذي بلغ يف حمال البقالة، ن�ضبة 37.9 يف املئة  خالل 

ال�ضنوات ال�ضبع املا�ضية، وفق مكتب الإح�ضاءات العاملي. وقد قّدرت معدلت الإرتفاعات العاملية لالأ�ضعار وفق 

الآتي: الزيوت والدهون بن�ضبة 63 يف املئة، الأ�ضماك بن�ضبة 50.9 يف املئة، اخلبز واحلبوب بن�ضبة 36.7 يف 

املئة، اللحوم بن�ضبة 34.5 يف املئة واخل�رساوات بن�ضبة  41،3 يف املئة.



و�سائل بولي�سية

ي�صعب يف العادة توقع الفائزين يف جماالت 

العلوم كالطب والفيزياء والكيمياء واالقت�صاد. 

لكن التكهنات تنهمر من كل حدب و�صوب يف 

ما يتعلق بجائزتي ال�صالم واالأدب االأكرث �صهرة. 

توزع  التي  ال�صويدية  االأكادميية  وت�صتهر 

ب��رواي��ات  تليق  التي  بو�صائلها  نوبل  ج��وائ��ز 

التج�ص�س يف ال�صعي اإىل جتنب الت�رسيبات، حيث 

ت�صتخدم اأ�صماء م�صتعارة للكتاب واأغلفة زائفة 

للكتب التي يقراأها اأع�صاء جلنة االختيار. 

فالعام 2005، عندما اختري امل�رسحي هارولد 

عليه  يطلقون  اللجنة  اأع�صاء  كان  فائًزا،  بينرت 

ا�صم »هاري بوتر« الذي ي�صاركه االأحرف االأوىل 

من االإ�صم. واأثريت �صجة العام املا�صي عندما 

�رست اإ�صاعات حول ت�رسيب حمتمل يف االأكادميية. 

يف  م�صكوك  رهانات  حول  حتقيقات  فتح  ومت 

اأمرها لفهم كيف ارتفعت ن�صبة املراهنة على 

ال�صويدي توما�س تران�صرتومر من 13  ال�صاعر 

مقابل 1 اإىل اأقل من 2 مقابل 1، قبل �صاعات 

والذي كان  االأكادميية خيارها  اإعالن  من  فقط 

لنق�س  التحقيق  عن  التخلي  ومت  مل�صلحته. 

م�صاعفة  ق���ررت  االأك��ادمي��ي��ة  ل��ك��ن  االأدل�����ة، 

الذين  عدد  من  احلد  ومت  العام  هذا  اإجراءاتها 

قد يطلعون م�صبًقا على اإ�صم الفائز. 

اإث��ارة  االأك���رث  اجل��ائ��زة  اأن  فيه  �صك  ال  ومم��ا 

هذا  كانت  التي  ال�صالم  نوبل  هي  للتعليقات 

دون  من  كثرية  احتماالت  على  مفتوحة  العام 

 231 ح��واىل  اأ�صماء  وطرحت  ب���ارزة.  اأف�صلية 

مر�صًحا لها، من بينهم بيل كلينتون، وهلموت 

كول واالأمريكي امل�صتبه به يف ت�رسيب معلومات 

لويكيليك�س براديل مانينغ. 

الأزمة الإقت�سادية تقل�ص قيمة اجلوائز

موؤ�ص�صة  خف�صت  االقت�صادية،  االأزمة  ب�صبب 

 20 بن�صبة  ال�صنة  ه��ذه  اجل��ائ��زة  قيمة  ن��وب��ل 

ك��ورون  ماليني  بثمانية  لتحددها  امل��ائ��ة  يف 

منذ  ماليني  ع�رسة  مقابل  ي���ورو(   930940(

العام 2001. وقالت موؤ�ص�صة نوبل اإنها بحاجة 

اإىل خف�س قيمة اجلوائز من اأجل �صمان قدرتها 

اإىل  ي�صار  م�صتقبالً.  منحها  يف  اال�صتمرار  على 

نوبل  األفرد  اأ�صول  باإدارة  املكلف  املجل�س  اأن 

ال�صهري  وامل��خ��رتع  ال�صويدي  ال�صناعة  رج��ل 

الذي ر�صد اجلوائز التي منحت الأول مرة العام 

1901، قام بتعديل قيمة اجلائزة يف منا�صبات 

�صابقة.

مرا�صم  خ��الل  جوائزهم  ال��ف��ائ��زون  ويت�صلم 

ر�صمية تقام يف �صتوكهومل يف العا�رس من كانون 

االأول يف ذكرى وفاة موؤ�ص�س هذه اجلوائز الفرد 

نوبل )1896-1833(.

نوبل للإقت�ساد

االقت�صادية  العلوم  يف  نوبل  جائزة  منح  مت 

ا 
ً
األفني روث ولويد �صابلي تقدير لالأمريكيني 

لعملهما على ت�صميم ال�صوق ونظرية التوافق، 

النا�س  ا�صتطاعة  بكيفية  ترتبط  نظرية  وهي 

يف  البع�س  بع�صهم  واختيار  اإيجاد  وال�رسكات 

كل �صيء بدًءا من الزواج وحتى اختيار املدار�س 

اإجناز  ويت�صمن  باالأع�صاء.  والتربع  والوظائف 

ميكن  كيف  اكت�صاف  نوبل  بجائزة  الفائزين 

ب�صكل مالئم و�صع النا�س واالأ�صياء يف توافقات 

م�صتقرة عندما ال تكون االأ�صعار متاحة مل�صاعدة 

امل�صرتين والبائعني على التوافق.

النظريات  هذه  عاًما(   60( روث  و�صع  وقد 

على  عمله  يف  ال��ع��م��ل��ي،  اال���ص��ت��خ��دام  م��و���ص��ع 

اجل��دد  االأط��ب��اء  ب��ني  بالتوفيق  يقوم  برنامج 

بالتوفيق  يقوم  م�رسوع  وعلى  وامل�صت�صفيات، 

وت�صتخدم  واملر�صى.  بالكلى  املتربعني  بني 

وبو�صطن  نيويورك  العامة يف  املدار�س  اأنظمة 
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اإعداد:

العميد اأنطوان جنيم
نوبل 2012 

تعلن اأ�سماء 

الفائزين

مو�سم جوائز نوبل لهذا العام رافقته التكهنات 

ول  الفائزين،  اإعلللن  ت�سبق  ما  عادة  التي 

�سيما يف ما يتعلق  بجائزة نوبل ال�سلم 

املرموقة. 

وقد �ساعفت جلان التحكيم هذا العام 

اأ�سماء  ك�سف  ملنع  ال�رسية  اإجلللراءات 

ر�سمًيا،  عنهم  اأعلن  الذين  الفائزين 

الأول 2012 مع  ا من 8 ت�رسين 
ً
اعتبار

بعدها  اجلوائز  توالت  التي  الطب  نوبل 

لتختتم يف الأ�سبوع التايل بنوبل القت�ساد.

األفني روث

لويد �صابلي



و���ص��ي��ك��اغ��و ودي��ن��ف��ر خ��وارزم��ي��ة ت��ق��وم على 

الطالب  ب��ني  التوفيق  على  للم�صاعدة  عمله 

جامعة  يف  اأ���ص��ت��اذاً  روث  ويعمل  وامل��دار���س. 

هارفرد، وقد قبل منذ فرتة وظيفة جديدة يف 

جامعة �صتانفورد.

»ي�صلط  باجلائزة  ف��وزه  اأن  روث  اأك��د  وق��د 

الذي  البحث  للغاية« على جمال  �صاطًعا  �صوًءا 

ركز عليه هو و�رسيكه يف اجلائزة لويد �صابلي، 

اجلائزة  لتقا�صمه  البالغة  �صعادته  عن  واأع��رب 

معه. واأ�صار اإىل اأن جمال »ت�صميم ال�صوق« يعد 

جماالً حديًثا يف علم االقت�صاد، واأ�صاف : »عندما 

اأذهب اإىل قاعة التدري�س اليوم، �صي�صغي اإيل 

اأكن  »مل   : وقال  االهتمام«.  من  مبزيد  الطلبة 

اأتوقع اجلائزة«.

عامل  ع��اًم��ا(،   89( �صابلي،  الربوف�صور  اأم��ا 

طويل  زمن  مدى  على  عمل  ال��ذي  الريا�صيات 

بجامعة  فخري  اأ�صتاذ  فهو  اللعبة،  نظرية  على 

بتقدمي  قام  وقد  اأجنلو�س.  بلو�س  كاليفورنيا 

بع�س اأول االإ�صهامات النظرية يف العمل البحثي 

على ت�صميم ال�صوق والتوفيق بني اخليارات يف 

خم�صينيات القرن الفائت و�صتينياته.

العلوم  يف  نوبل  جائزة  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 

االقت�صادية لي�صت واحدة من اجلوائز االأ�صلية 

االأكادميية  لكن  ن��وب��ل،  األ��ف��رد  اأن�صاأها  التي 

امللكية ال�صويدية للعلوم بداأت مبنحها �صنوًيا 

اعتباًرا من العام 1969.

نوبل لل�سلم

 2012 للعام  لل�صالم  ن��وب��ل  ج��ائ��زة  منحت 

ل���الإحت���اد االأوروب������ي ك��م��ا اأع��ل��ن��ت جل��ن��ة نوبل 

ياغالند  ثوربيون  جلنة  رئي�س  وقال  الرنوجية. 

اإن »االحتاد االأوروبي �صاهم مع هيئاته ال�صابقة 

ال�صالم  ت�صجيع  يف  عقود  �صتة  م��ن  اأك��رث  منذ 

وامل�صاحلة والدميوقراطية وحقوق االإن�صان يف 

اأوروبا«.

بني  انق�صام  خلفية  على  اجلائزة  هذه  وتاأتي 

على  ت�صامنها  اأ�صبح  التي  االأوروب��ي��ة  ال��دول 

اأن االقت�صادات الكربى يف  املحك حالًيا، حيث 

ال�صمال ت�صعى جاهدة اإىل م�صاعدة دول اجلنوب 

ب�صبب  كربى  اقت�صادية  �صعوبات  مواجهة  يف 

اج��راءات  تعتمد  اأنها  علًما  الكبري  العام  دينها 

تق�صف �صارمة.

االأوروب���ي هرمان فان  وب��راأي رئي�س االحت��اد 

و«كاأكرب  باالحتاد  اع��رتاٌف  اجلائزة  اإن  رامبوي 

وهو  ال��ت��اري��خ«،  يف  لل�صالم  �صانعة  موؤ�ص�صة 

ت�صجيع لهذه املوؤ�ص�صة على موا�صلة االإ�صطالع 

بدورها يف »ن�رس ال�صالم والدميقراطية واحرتام 

حقوق االإن�صان يف باقي اأنحاء العامل«.

االأوروب������ي  »االحت������اد  اإن  ي��اغ��الن��د  وق�����ال 

خطرية  اقت�صادية  �صعوبات  ح��ال��ًي��ا  ي�صهد 

اأن  واأ���ص��اف  ك��ربى«.  اجتماعية  وا�صطرابات 

على  الرتكيز  يف  ترغب  الرنوجية  نوبل  »جلنة 

االأوروب���ي  ل��الحت��اد  االأه���م  النتيجة  تعتربه  م��ا 

وهي ن�صاله الناجح من اأجل ال�صالم وامل�صاحلة 

اإىل  م�صرًيا  االإن�صان«  وحقوق  والدميوقراطية 

اأنه �صاهم يف انتقال اأوروبا »من قارة حرب اإىل 

قارة �صالم«.

اأن الرنوج لي�صت ع�صًوا يف االحتاد  ي�صار اإىل 

االأوروبي.

نوبل للآداب

اأع���ل���ن���ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة 

ال�صويدية فوز الكاتب الروائي 

ال�����ص��ي��ن��ي م���و ي����ان ب��ج��ائ��زة 

 .2012 للعام  ل���الآداب  نوبل 

وامليزة االأ�صا�صية التي جعلت 

متنح  ال�صويدية  االأك��ادمي��ي��ة 

اجلائزة ملو يان هي جناحه يف 

املزج بني اخليال والواقع وبني 

البعد التاريخي واالجتماعي يف 

والق�ص�صية،  الروائية  اأعماله 

بعمارة  لة  متخيَّ عوامل  وابتكاره 

م��ع��ق��دة وم��ت�����ص��اب��ك��ة ت��ذك��ر 

ب��ك��ت��اب ع��امل��ي��ني ك���ب���ار من 

طينة االأمريكي وليام فولكنري 

غار�صيا  غابريال  والكولومبي 

بجذور  االحتفاظ  مع  ماركيز، 

ال�صيني  االأدب  يف  ���ص��ارب��ة 

القدمي واحلكايات الفولكلورية ال�صعبية«.

ولد مو يف 17 �صباط 1955، يف بلدة غاومي 

يف اإقليم �صاندونغ �صمال غربي ال�صني يف اأ�رسة 

م�صنع  يف  للعمل  املدر�صة  املزارعني.ترك  من 

التحرير  جي�س  اإىل  ان�صم  ثم  للنفط،  الإن��ت��اج 

ال�صيوعي  للحزب  الع�صكري  اجلناح  ال�صعبي، 

ال�صيني، وبداأ الكتابة العام 1981 وهو ما زال 

ذلك  اجلي�س..وبعد  يف  جندًيا 

بثالثة اأعوام، بداأ مو التدري�س 

االأكادميية  االأدب يف  ق�صم  يف 

الثقافية التابعة للجي�س.

موي،  غوان  احلقيقي  ا�صمه 

ا�صم م�صتعار  اأما مو يان فهو 

يان تعنيان  اأي مو  والكلمتان 

وقد  تتحدث«  »ال  بال�صينية 
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لالإحتاد االأوروبي

الروائ��ي ال��ص�ين�ي

م��و  ي���ان 



االأوىل  رواي��ت��ه  كتب  عندما  اال�صم  ه��ذا  اختار 

»الفجلة البلورية« )1986( التي تروي حكاية  

طفل يرف�س الكالم وتروي احلياة الريفية كما 

عا�صها الكاتب يف طفولته، والذي كان يدرك، 

غري  ال�رسيح  العلني  احلديث  باأن  قوله،  ح�صب 

اأي�ًصا  ال�صبب  ولهذا  ال�صني،  يف  به  مرغوب 

تعر�صت اإعماله للت�صييق واملنع اأحياًنا.

ليلة  ف���وق  يت�صاقط  »م��ط��ر  رواي���ات���ه،  م��ن 

»الثوم  يبليانني«،  واحلياة  »املوت  ربيعية«،  

الفردو�صي«، »اأرجوحة الكلب«.. وغريها.

نوبل للكيمياء

والعلوم  بالطب  املتعلقة  الكيمياء  ح�صلت 

البيولوجية )البيوكيمياء( هذا العام على جائزة 

الكيميائية.  للعلوم  املخ�ص�صة  ال�صنوية  نوبل 

 2012 العام  جائزة  منحها  نوبل  جلنة  واأعلنت 

للطبيبني االأمريكيني روبرت ليفكويتز وبراين 

اال�صتقبال  »اأج��ه��زة  الإكت�صافهما  كوبيلكا 

والتي  االأج�صام  خاليا  يف  امل��وج��ودة  الذكية« 

املحيطة  االأو�صاع  برتجمة  اخلاليا  لهذه  ت�صمح 

اجل�صم  مكونات  اإىل  ومعنوًيا  ح�صًيا  باالأج�صام 

اإىل و�صعية  التي بدورها حتوِّل طبيعة اجل�صم 

ات املحيطة. فال�صعور باالأمل  تتكيَّف مع املتغريِّ

اأو اخلوف له ترجمة خا�صة وتتعامل  اأو باخلطر 

ال�صعور  عن  مغايرة  بطريقة  اجل�صم  خاليا  معه 

باالأمان وراحة البال وما اإىل ذلك من اختالفات 

من  وغريها  النف�صية  وال�صغوط  االأحا�صي�س  يف 

االأمور التي توؤثر على حياة الب�رس.

خ��الل  م��ن  وكوبيلكا  ليفكويتز  واك��ت�����ص��ف 

ملت�صقة  هذه  اال�صتقبال  »اأجهزة  اأن  اأبحاثهما 

وعندما  اخل��الي��ا.  يف  امل��وج��ود  »ج«  بالربوتني 

هذه  ف��اإن  باالإن�صان  املحيطة  االأح���وال  تتغريَّ 

االأجهزة ت�صت�صعر اجلو العام وترتجمه اإىل خاليا 

اإف���رازات  ت�صدر  ب��دوره��ا  التي  اجل�صم  داخ��ل 

وبالتايل  اأوانه  يف  االإن�صان  اإح�صا�س  مع  تتكيَّف 

حميطه  مع  �رسيًعا  التكيُّف  من  االإن�صان  متكن 

احلياتية«.  امل�صتجدات  وم��ع 

ال�صويدية  االأكادميية  وقالت 

»ج�صم  ب��ي��ان��ه��ا  يف  ل��ل��ع��ل��وم 

االإن�صان هو منظومة مت�صابكة 

والتفاعالت  االت�����ص��االت  م��ن 

ب��ني م��ل��ي��ارات اخل��الي��ا، وكل 

خ��ل��ي��ة حت��ت��وي ع��ل��ى اأج��ه��زة 

متكنها  وا�صت�صعار  ا�صتقبال 

املحيطة  االأج���واء  معرفة  م��ن 

اأي  مع  التكيف  وبالتايل  بها 

تغريات طارئة«.

هو  عاًما(   69( وليفكويتز 

وبيوكيمياء  ط��ب  بروف�صور 

يعمل يف معهد هاورد هيوز يف 

جامعة  ويف  وا�صنطن  �صواحي 

دي����وك يف والي����ة ك��اروالي��ن��ا 

 57( كوبيلكا  اأم��ا  ال�صمالية، 

عاما( فهو بروف�صور يف الطب 

يف  واخلاليا  اجلزيئات  وعلوم 

والي��ة  يف  �صتانفورد  جامعة 

كاليفورنيا. 

نوبل للطب

فاز الياباين �صينيا ياماناكا والربيطاين جون 

ب. غوردون بجائزة نوبل للطب للعام 2012 

على  اجلذعية،  اخلاليا  على  الريادية  الأعمالهما 

ما اأعلنت جلنة جائزة نوبل.

اخلاليا  اأن  »الكت�صافهما  العاملان  وكوفئ 

خاليا  اإىل  لتتحول  برجمتها  ميكن  الكهل�ة 

مبركز  نوبل  جائزة  جمل�س  علق  وق��د  جنينية. 

كارولن�صكا بالعا�صمة �صتوكه�ومل باأن »اأبحاث 

مي��ان��اك��ا وغ�����وردون يف اخل��الي��ا اجل��ذع��ي�����ة قد 

خاليا  تطور  لكيفية  فهمنا  يف  ث��ورة  خل�ق�ت 

اجل�صم واأع�صائه«. 

ن�����واة اخللي�ة  ف��ق��د ط���ورا ط��ري��ق��ة ل��ربجم�����ة 

جذعية،  جنينية  كخلية  الأ�صلها  لرتجع  الكهل��ة 

خاليا  من  ن��وع  اأي  اإىل  التحول  بعدها  وميكن 

يف  املري�س  يحتاجها  قد  التي  الكهلة  اجل�صم 

عالجه«.

يف  غ��وردن  معهد  يف  راهنا  يعمل  وغ���وردون 

كامربيدج فيما ياماناكا ا�صتاذ يف جامعة كيوتو 

يف اليابان.

بجائزة  ف��وزه  ياماناكا  �صينيا  تبلَّغ  عندما 

نوبل للطب للعام 2012 كان ي�صلح غ�صالته 

القدمية، ما حدا بوزير الرتبية الياباين اإىل اإعالن 

ا �صيقدم كل 
ً
اأن يف احلكومة اليابانية 16 وزير

هدية  جديدة  غ�صالة  ل�رساء  دوالًرا   126 منهم 

لياماناكا.
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جون ب. غ�وردون و�صينيا يام�اناكا 

د. روبريت ليفكوتيز

د. ب��راي�ن ك�وب�ي�ل�ك�ا



نوبل للفيزياء

للعام  الفيزياء  جمال  يف  نوبل  جائزة  منحت 

واالأم��ريك��ي  اأرو����س  �صريج  للفرن�صي   2012

الفيزياء  ح��ول  اأعمالهما  عن  واينالند  ديفيد 

الكمية، وهما خبريان يف علم الب�رسيات الكمية 

كمبيوتر  اأج��ه��زة  اأم��ام  الباب  اأعمالهما  تفتح 

متناهية  الوقت  لقيا�س  واأجهزة  القوة  فائقة 

الدقة.

العاملني  اإن  بيانها  يف  نوبل  جلنة  وق��ال��ت 

كوفئا »لطرقهما االختبارية الرائدة التي ت�صمح 

بقيا�س اأنظمة كمية فردية والتحكم بها«.

ال�صويدية  امللكية  االأك��ادمي��ي��ة  واأو���ص��ح��ت 

الطريق  فتحا  »الفائزين  اأن  البيان  يف  للعلوم 

اأم��������ام ح���ق���ب���ة ج����دي����دة م��ن 

االختبارات يف الفيزياء الكمية 

املبا�رسة  امل��راق��ب��ة  خ��الل  م��ن 

من  ف��ردي��ة  كمية  جل��زئ��ي��ات 

دون تدمريها«.

وك���ان ���ص��ريج اأرو�����س )68 

ال����دار  ع���اًم���ا( امل���ول�������ود يف 

حتت  كانت  عندما  البي�صاء 

الف�رن�صية،  احل��م��اي��ة  ن��ظ��ام 

كلي�ة  يف  دف��ع��ت�����ه  يف  االأول 

بوليتكنيك.

وهو باحث يف املرك�ز الوطني للبح�ث العلم��ي 

»اإيكول  ويف  فران�س«  دو  »كوليج  يف  واأ�صتاذ 

ن��ورم��ال ���ص��وب��ري��ور« ودر����س ك��ذل��ك يف كلية 

بوليتكنيك ويف جامعة باري�س-6 )بيار وماري 

كوري(.

�صتوكهومل  من  به  ات�صلت  التي  للجنة  وقال 

يف  م��اًرا  »كنت  االأول:  فعله  رد  على  للح�صول 

مقعد  ق��رب  الفوز  نباأ  تلقيت  عندما  ال�صارع 

فتمكنت من اجللو�س فوًرا«.

�صهادة  حامل  ع��ام��ا(   68( واينالند  ديفيد 

عمل  هارفرد،  جامعة  يف  واال�صتاذ  الدكتوراه 

اأكادميية  لكن  ارو����س،  ع��ن  منف�صل  ب�صكل 

النقاط  من  الكثري  »ثمة  اأن  اأو�صحت  العلوم 

واينالند  فديفيد  اأ�صاليبهما.  يف  امل�صرتكة 

اإيونات  اأو  كهرباء  امل�صحونة  ال��ذرات  يحتجز 

بف�صل  بقيا�صها  ويقوم  بها  التحكم  خالل  من 

ال�صوء اأو الفوتون )�صوئيات(«.

اأرو�س فيعتمد نهًجا معاك�ًصا فهو يتحكم  اأما 
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نوبل يف عيون البع�ص

نوبل  م�صرية  يف  اأن  تعترب  تعليقات  ثمة 

املثال،  �صبيل  على  منها  كثرية،  هفوات 

منح جائزة ال�صالم للرئي�س االأمريكي باراك اأوباما ومل مي�ِس عليه يف 

احلكم �صوى �صهرين، وهو االأمر الذي �صخرت منه حتى جملة التامي 

االأمريكية، واأي�ًصا منح اجلائزة نف�صها لرجال م�صكوك بنزاهتهم مثل 

هرني كي�صنجر وا�صحق رابني وغريهم، وجتاهل منا�صلني �رسفاء مثل 

ر 
ّ
حر الذي  غاندي  املهامتا  اأو  املختار  عمر 

دون  من  الربيطاين  اال�صتعمار  من  الهند 

خو�س معارك اأو �رساعات م�صلحة!!

وقد كان االحتاد ال�صوفياتي ال�صابق من 

جوائزها  منح  بحجة  نوبل  جائزة  نقاد  اأب��رز 

اأما  الراأ�صمايل.  للفكر  فح�صب  للمنتمني 

على  ومفكريها  علماءها  فاأجربت  اأملانيا 

النازي  احلكم  فرتة  ط��وال  اجلائزة  رف�س 

)الأن جلنة نوبل منحت جائزة ال�صالم العام 

كتب  ال��ذي  ف��ون  ك��ارل  للمعار�س   1939

عدت مقاالت �صد هتلر(...

اأدي�صون  توما�س  الفذ  املخرتع  جتاهلها  نوبل  على  ي�صجل  كذلك 

الذي قدم للب�رسية اأكرث من األف اخرتاع مفيد، واال�صتخفاف بالنظرية 

الن�صبية الأن�صتاين الذي منح اجلائزة الحقا ب�صبب �صهرته العاملية يف 

جمال فرعي ال يتعلق بالن�صبية.

اإىل ذلك فاإن جائزة نوب�ل، التي يفرت�س 

حم�صورة  تكون  تك�اد  عاملية،  تكون  اأن 

من  ذل��ك  ويت�ص�ح  الغربي،  املع�صكر  يف 

االأمريكي�ة  للجن�صي�ات  الطاغية  الن�صب�ة 

يف  فياأتي  العربي  العامل  اأما  واالأوروب��ي��ة... 

�صت  �صوى  ينل  مل  كونه  القائمة  نهاية 

غربي،  طرف  مع  بامل�صاركة  )ث��الث  جوائز 

عرفات  ويا�رس  ال�صادات  لتوقيع  واثنتان 

اتفاقيات �صالم مع اإ�رسائيل(!!

�ص��ي��رج اأرو�س

ديفيد واينالند



ال�صوء  ج��زئ��ي��ات  اأو  امللتقطة  بال�صوئيات 

مكان  يف  ال���ذرات  احتجاز  خ��الل  من  ويقي�صها 

�صيق«.

�صمحت  اكت�صافاتهما  اإن  اللجنة  وق��ال��ت 

بالقيام »بخطوات اأوىل نحو بناء نوع جديد من 

اإىل  ت�صتند  ال�رسعة  الفائقة  الكمبيوتر  اأجهزة 

الفيزياء الكمية«.

اإىل  اأدت  اأبحاثهما  اأن  االأكادميية  واأ�صافت 

»بناء اأجهزة لقيا�س الوقت متناهية القوة وقد 

ت�صكل قاعدة م�صتقبلية ملعايري جديدة للوقت 

احلالية  ال�����ص��اع��ات  م��رة  ت��ف��وق مبئة  م��ع دق��ة 

بال�صيزيوم«.

حدود  )عند  اجلو  من  بومغارترن  فيليك�س  النم�صوي  املغامر  قفز 

الغالف اجلوي لالأر�س(، وحقق قفزته التارخية التي ا�صتغرقت حواىل 

ثماين دقائق من على ارتفاع نحو 39 كيلومرًتا من �صماء روزويل يف 

والية نيو مك�صيكو، جنوب غرب الواليات املتحدة.

�صجله  وال��ذي  ارتفاع  اأعلى  من  للقفز  العاملي  الرقم  ك�رس  وبذلك 

االأمريكي جو كتنغر  ال�صابق يف �صالح اجلو  الكولونيل  العام 1960 

رحلة  اأثناء  يف  ال�صوت  حاجز  ك�رس  كما  31.300م����رًتا،  ارتفاع  من 

ال�صقوط ب�رسعة جتاوزت 1100 كلم يف ال�صاعة.

بعد  العمر 43 �صنة، متكن من فتح مظلته  البالغ من  وبومغارترن 

اأربعة دقائق و19 ثانية من قفزته حتى و�صل اإىل االأر�س ب�صالم.

بول  »ريد  فريق  درا�صات  على  بناء  القفزة  موعد  اختيار  مت  وقد 

اأما  اجل��وي��ة،  العوامل  االعتبار  يف  االأخ��ذ  مع  ال��ن��ازا  مع  �صرتاتو�س« 

بطول  فهو  النهائية  قفزته  لتحقيق  بومغارتنز  حمل  الذي  املنطاد 

ناطحة �صحاب، ما ي�صتوجب اأال تتخطى �رسعة الرياح ال�صطحية وقت 

اإجناز املهمة 4 اأميال اأو 6.5 كيلومرتات يف ال�صاعة، لتجنب اإحلاق 

اأي �رسر بالغالف البال�صتيكي احل�صا�س للمنطاد.

اإىل ذلك، تابع املاليني مغامرة النم�صوي عرب �صا�صات التلفزيون 

وعلى االإنرتنت.
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قفزة تاريخية حتقق رقًما قيا�سًيا
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ا�سماء المعة

اإعداد:

تريز من�صور

من اأبرز الرواد الذين اأر�صوا دعائم 

�صناعة الإعالن والعالقات العامة يف 

لبنان. دخل ميدان الإعالم والإعالن من 

الباب العري�ض م�صّلًحا بثقافة وا�صعة 

وقدرة فطرية على الإبتكار، فكان النجاح 

رفيقه يف كل املحطات. 

اإنه عميد املعلنني يف لبنان فيليب 

احلّتي الذي �صاهم يف اإن�صاء نقابة 

وكالت الدعاية والإعالن وفرع املنظمة 

الدولية لالإعالن )IAA(، وكان فاعاًل 

يف اإدارتهما مع رفاق له، وا�صتطاع اأن 

يجعل من الإعالن �صناعة مفعمة بالفن 

والإبداع والعطاء.

ن
نا

لب
يف 

ني 
ن
عل

مل
 ا

د
ي
م
ع

�صذا الورد واملعرفة

احلّتي  ولد فيليب  ال�شوفية  الدامور  بلدة  يف 

ول��ًدا.   12 من  موؤلفة  عائلة  يف   1928 العام 

�شحيفة  موؤ�ش��س  احلتي،  اأي��وب  يو�شف  وال��ده 

»اأرزة لبنان« )1916( يف الريو دي جانريو - 

وردان رحمة من مدينة  زهّية  والدته  الربازيل، 

ب�رشي. 

والفاكهة، حيث  التوت  ب�شاتني  ترعرع بني   

كانت �شناعة احلرير مزدهرة وعرفت ب�»مو�شم 

واليا�شمني  اجل��وري  ال��ورد  �شذا  تن�ّشق  العّز«. 

اآن��ذاك،  ال��دام��ور  بيوت  ي�شّيجان  كانا  اللذين 

كما تاأّثر بالأفق الو�شيع الرحب ل�شهلها. جمال 

ورحابة كان لهما على الأرجح دور كبري يف ح�س 

الإبتكار لديه، ويف النزعة اإىل املبادرة واحلرية 

ا�شطلعا  العامالن  وه��ذان  القرارات.  اتخاذ  يف 

بدور مهم يف م�شتقبله املهني.  

الوطني،  ح�شه  ا 
ً
ب��اك��ر اأي��ق��ظ  ب��وال��ده  ت��اأّث��ره 

املعرفة  حت�شيل  اإىل  اندفاعه  يف  �شاهم  كما 

والده  يعقدها  كان  التي  فالندوات  والثقافة. 

اأهل  الدامور كانت ت�شم نخبة من  يف منزله يف 

العلم والثقافة وال�شيا�شة والدب. ويف هذا اجلو 

الكتب  مبطالعة  فاأغرم  احلتي  فيليب  ترعرع 

والكتاب  يغفو  كان  اأن��ه  لدرجة  تّنوعها،  على 

بني ي��دي��ه.  وك��ان يف ال��دام��ور اآن���ذاك جمموعة 

وال�شيا�شة  والثقافة  والعلم  الفكر  اأه��ل  من 

القلم،  اأهل  بلدة  اأنها �شميت  وال�شحافة، حتى 

القرن  من  وال�شبعينيات  الثالثينيات  بني  فما 

املا�شي، كان اأ�شحاب 30 يف املئة من ال�شحف 

من  واملهجر  لبنان  يف  ت�شدر  التي  واملجالت 

اأبنائها، كما كان اأول نقيب لل�شحافة اللبنانية 

وال�شاعر  والأديب  )ال�شحايف  اأبنائها  من  اي�ًشا 

وديع عقل(.

راهبات  مدر�شة  يف  التعليمية  م�شريته  ب��داأ 

الدامور، وما لبث والده  الأقد�شني يف  القلبني 

اإىل دخول معرتك  الظروف  اأن تويّف فا�شطرته 

ا )العام 1946(. عمل مع عّمه خليل 
ً
العمل باكر

كانت  التي  القومي«  »ال�شعر  �شاحب  احلّتي 

منرًبًا لكبار �شعراء الزجل اللبناين، والتي كانت 

تعترب اأول جملة زجلية يف لبنان والعامل.

العالقات  يف  م�شتقبله  طريق  يتلّم�س  ب��داأ   

اأن عمله كان  باعتبار  والإعالم،  والإعالن  العامة 

عن  امل�شوؤولني  بجميع  الإت�شال  عليه  يحّتم 

املجلة،  ا�شدار  بها   
ّ
مير التي  العملية  املراحل 

ب��دًءا من اإع��داد امل��واد اىل الت�شحيح والإخ��راج 

قب�س  وتنظيم  والرتويج  والتوزيع  والطباعة 

الإ�شرتاكات وغريها...

ا اإىل متابعة 
ً
يف موازاة عمله وجد نف�شه م�شطر

والعالقات  الت�شويق  فن  يف  والتعمق  درا�شته 

الإنكليزية،  اللغة  اإىل  اإ�شافة  والإع��الن،  العامة 

فانت�شب العام 1947 اإىل اجلامعة الأمريكية يف 

بريوت - الفرع امل�شائي، وبداأ مبتابعة الدرو�س 

ن�شب  وا�شًعا  الإخت�شا�شات،  هذه  يف  اخلا�شة 

عينيه هدف النجاح والرتقي. 

فيوليت  ال�شيدة  م��ن  احل��ّت��ي  فيليب  ت���زّوج 

اليا�س ب�شارة )موؤ�ش�شة معهد بيبلو�س للعلوم 

علوم  يف  جمازة  وهي  عنه،  وامل�شوؤولة  واملهن 

تن�شيق الأزهار(، واأجنبا اأربعة اأولد.

من الرعيل الأول

الإعالن  �شناعة  يطّور  الأول  الرعيل  بداأ  يوم 

يف لبنان لتواكب تطّور هذه ال�شناعة يف الدول 

يف  احلتي  فيليب  كان  والأمريكية،  الأوروب��ي��ة 

طليعة هذا الرعيل. 

اإنعدام القوانني والأنظمة يف القطاع الإعالين 

لكن  �شعبة،  الإع���الين  الت�شويق  عملية  جعل 

احلّتي،  طموحات  اأمام  تزول  كانت  ال�شعوبات 

الذي �شعى مع زمالء له اإىل و�شع قوانني ترعى 

والو�شائل  الإعالنية  والوكالت  م�شلحة املعلن 

الإعالمية يف الوقت نف�شه. 

يف هذه احلقبة من الع�رش الذهبي )1952 - 

املوؤمترات  من  جمموعة  احلتي  ح�رش   )1975

ونيويورك  لندن  يف  عقدتها  التي  العاملية 

 .IAA موؤ�ش�شة  جانريو  دي  وال��ري��و  وباري�س 

من  جمموعة  ��������س  اأ���شّ نف�شها  ال��ف��رتة  وخ���الل 

رجال  من  نخبة  �شمت  �رشكة(   12( ال�رشكات 

قلب  يف  جميعها  وك��ان��ت  والأع���م���ال،  امل���ال 

م�شاهًما   75 يقارب  ما  �شّمت  وقد  العا�شمة، 

و120 موظًفا وعاماًل.

�رشكة  ونيويورك  واأوتاوا  مونرتيال  يف  اأ�ّش��س 

ا بني 
ً
اعالنات وعالقات عامة )CAP(، ومّد ج�رش

خالل  من  العربي  والعامل  اخلليج  ودول  كندا 

المريكية   »TIME« جملة  يف  خا�شة  مالحق 

فكرته  ط��رح  عندما  الو���ش��ط(.  ال�����رشق  )طبعة 

لقى  ت���امي،  وجم��ل��ة  الكندية  ال�شلطات  على 

فيليب

احلّتي:

من رحاب

ال�صهل

والثقافة

اإىل قمم النجاح 



املجلة  من  اأت��ى  الأول  واجل��واب  كبرًيا  ترحيًبا 

ا 
ًً
اأمريكي تقدير التي دفعت له 25 الف دولر 

للفكرة و15 يف املئة من الأرباح. كما ات�شلت 

الفدرالية  ك��ن��دا  وزراء  رئي�س  �شكرترية  ب��ه 

اأعجب  »الرئي�س  اإن  له  لتقول  مارلوين  براين 

يبقوا  اأن  م�شاعديه  من  وطلب  الفكرة  بهذه 

هذا  امل�رشوع«.  لتحقيق  بك،  دائم  ات�شال  على 

احلكومة  رئي�س  من  ر�شالة  اأعقبته  الإت�شال 

اإىل  هّناأ فيها احلّتي وقال له: »اإن كندا بحاجة 

اأمثالك من املبدعني«. 

العام 1948 توىّل م�شوؤولية الق�شم التجاري 

يف جريدة »الزمان« ل�شاحبها روبري اأبيال، ومن 

»ال�شعب«  ج��ري��دة  اإدارة  م�شوؤولية  ت��وىل  ث��م 

على  ي�رشف  وك��ان  نخله،  ب��ك  اأم��ني  ل�شاحبها 

�شيا�شتها من خلف ال�شتار دولة الرئي�س ريا�س 

بك ال�شلح.

ويخرب احلّتي اأنه اجتمع اآنذاك برئي�س احلكومة 

منه  طالًبا  اخلارجية،  وزارة  يف  ال�شلح  ريا�س 

اىل 15  اإ�شافة  �شهرًيا قدره 700 ل.ل.  راتًبا 

، فقال  للجريدة  ال�شافية  الأرباح  املئة من  يف 

ل.ل.   225 يتقا�شى  النائب  »اإن  ال�شلح:  له 

يف ال�شهر...«، فاأجابه احلّتي: »اإًذا وّظف نائبني 

املداخيل  وتاأمني  اجلريدة  م�شوؤولية  وليتوّليا 

»يا  وقال:  قلياًل  دولته  �شمت  لها«.  الإعالنية 

حّتي ما راح وّظف غريك ب�س بّدي منك توّقف 

العجز يف اجلريدة«، وهذا ما ح�شل...

اأن�شاأ  »ال�����ش��ع��ب«،  �شحيفة  يف  عمله  خ��الل 

 Hitti اإ���ش��م  ب��ه حت��ت  اع��الن��ات خا�شة  وك��ال��ة 

م�شوؤولية  توّلت   ،Advertising Agency
ومنها  الكربى  ال�رشكات  من  العديد  اإع��الن��ات 

ت�شميم  من  اإعالناتها  اأول  كان  التي  األيطاليا 

املخرج امل�رشحي الكبري روميو حلود وتنفيذه. 

اإتفق  اأوائل اخلم�شينيات(   ( الفرتة  ويف هذه 

اعالنات  �رشكة  اإن�شاء  على  نّوار  اإيلي  مع  احلّتي 

العاملية«  الإعالنات  اإ�شم »�رشكة  جديدة حملت 

»Publicité universelle«، توّلت م�شوؤولية 

التي  »الد�شتور«  جريدة  يف  التجاري  الق�شم 

وخليل  العبود  حممد  النائبان  ي�شدرها  ك��ان 

العمل  ه��ذا  مقابل  احلّتي  تقا�شى  ج��ودة.  اأب��و 

وقّدم  لبنانية.  لرية  الف  مقداره  �شهرًيا  راتًبا 

بناية  يف  ا  مفرو�ًشً مكتًبًا  العبود  النائب  ل��ه 

مبركز  اليوم  واملعروفة  ميلكها،  التي  الأوب��را 

»Virgin« يف �شاحة ال�شهداء.

 بعد نحو �شنة اغتيل العبود خالل قيامه بزيارة 

القنطاري،  ق�رش  يف  �شمعون  كميل  الرئي�س 

مكتبها  اىل  العاملية  الإعالنات  �رشكة  وانتقلت 

اخلا�س يف �شارع املعر�س. 

النطالقة  كانت  امل�شتقل  املكتب  هذا  ومن 

تكرب  امل�����ش��وؤول��ي��ات  وب����داأت  زخ��م��ه��ا،  بكامل 

مّيزها  الذي  الإبداع  والأ�شغال تزدهر، ويف ظل 

الزبائن  ع��دد  واأ�شبح  تتو�ّشع  اأعمالها  اأخ��ذت 

يقارب اخلم�شني مبيزانية تفوق املليون ل.ل. 

�شنوًيا. وكان من بني هوؤلء الزبائن جمموعة من 

كربى ال�رشكات العاملية.

الإعالنات على  ال�رشكة م�شوؤولية  كذلك توّلت 

�شالت  من  املئة  يف   85 يقارب  ما  �شا�شات 

هذه  اإعالنات  اإىل  بالإ�شافة  لبنان،  يف  ال�شينما 

ال�شالت يف ال�شحف والتلفزيون.

يف  الإع���الن  ل�شناعة  الذهبي  الع�رش  اإنطلق 

اأول حمطة تلفزيونية )�رشكة  اإنطالقة  لبنان مع 

التلفزيون اللبنانية -C.L.T( العام 1959 اأي 

العام الذي تاأ�ش�شت فيه نقابة وكالت الدعاية 

والإعالن. وهذه املحطة كانت تبث على القناة 7 

باللغة العربية وعلى القناة 9 باللغة الفرن�شية. 

الثانية  التلفزيون  حمطة  بعدها  انطلقت  وقد 

، وبداأت   )T.L.O )تلفزيون لبنان وامل�رشق - 

تبث على القناة 11 باللغة العربية وعلى القناة 

5 باللغتني الفرن�شية والنكليزية.

ال�شحافة  دخ��ل��ت  ��ا  اأي�����شً احل��ق��ب��ة  ه���ذه  ويف 

اللبنانية ع�رشها الذهبي، بعد اأن بداأت اإ�شتعمال 

و»الأوف�شيت«،  تيب«  و»اللينو  »الإنرتتيب« 

تغطي  اللبنانية  واملجالت  ال�شحف  واأ�شبحت 

ال�شوق  اإىل  اإ�شافة  العربي  العامل  اأ�شواق  جميع 

تعتمد  العاملية  ال�رشكات  اأخذت  كما  اللبنانية، 

للدعاية  اللبنانية  وامل��ج��الت  ال�شحف  على 

ملنتجاتها يف لبنان والعامل العربي.

�شاهم فيليب احلّتي يف تاأ�شي�س نقابة وكالت 

الدعاية والإعالن مع جمموعة من الزمالء منهم: 

حممد �شقري، فوؤاد فرعون، خمتار �شملي، جان 

تيودور  �شلطان،  فايز  ه��داي��ا،  �شفيق  رزق، 

�شعب  ج��ان  بكار،  احمد  بيهم،  ع��ادل  ���رشوف، 

والإعالن  الدعاية  وكالت  عدد  وكان  وغريهم، 

يوم تاأ�شي�س النقابة ل يتجاوز ال�18 وكالة، ويف 

اأوا�شط ال�شتينيات من القرن املا�شي قفز هذا 

العدد اإىل الأربعني. 

اإنتخب احلّتي اأميًنا لل�رش يف اأول جمل�س للنقابة 

وظّل ع�شًوا فيه خالل ثالثني عاًما توىّل خاللها 

عدة مراكز من بينها رئا�شة النقابة.

الدعاية  وك��الت  نقابة  يف  زمالئه  مع  �شاهم   

ال�شحافة  نقابة  مع  اتفاق  و�شع  يف  والإع���الن 

يحفظ م�شالح الطرفني وم�شلحة امل�شتهلكني 

يف الوقت نف�شه. وكان من بنود الإتفاق اإلتزام 

عدم ن�رش اأي اإعالن لأي خدمة او �شلعة ل تتمتع 

باملوا�شفات احلقيقية التي يت�شمنها الإعالن.

منذ نحو 17 عاًما ت�شّلم اإدارة واإنتاج وت�شويق 

جملة »ال�شحافة اللبنانية«، وهي جملة ف�شلية 

كما  اللبنانية.  ال�شحافة  نقابة  ع��ن  ت�شدر 

اإدارة واإنتاج وت�شويق  ت�شّلم منذ العام 2007 

»املجلة الدبلوما�شية« التي ت�شدر عن منتدى 

�شفراء لبنان. 

ر�صالة من ت�رش�صل

يرى احلتي اّنه »على رجل الإعالن والعالقات 

واإعالنية  اإعالمية  بثقافة  يتحّلى  اأن  العامة 

�شاملة  مبعرفة  يتمتع  واأن  وا�شعة،  وتقنية 

الإع���ت���زاز  م��ن  بكثري  ينظر  وه���و  وع��م��ي��ق��ة«، 

والنجاح  باحليوية  مفعمة  م�شرية  اإىل  والر�شى 

ا اأن يبقى لبنان واحة احلرية والإبداع. متمنيًّ

النجاح  اأ����رشار  م��ن  الكثري  ال��رج��ل  ه��ذا  ع��رف 

جماله  يف  ال���رّواد  من  واح���ًدا  فكان  وامتلكها، 

التقدير وامليداليات  وح�شد الكثري من جوائز 

التلفزيون  ���رشك��ة  م��ت��ه 
ّ
ك��ر وع��امل��ًي��ا.  حم��ل��ًي��ا 

وامل�����رشق،  لبنان  تلفزيون  و���رشك��ة  اللبنانية، 

اإحت��اد  من  ميداليات  وحمل  »ال��ت��امي«،  وجملة 

لالإعالن  الدولية  واملنظمة  الدولية،  ال�شحافة 

ونقابة وكالت الدعاية والإعالن، ومن موؤ�ش�شات 

اإعالمية مقروءة، مرئية وم�شموعة...

ب��ني اأوراق����ه اخل��ا���ش��ة ع��دة ر���ش��ائ��ل تهنئة 

رئي�س  من  ر�شالة  بينها  من  بعناية  يحفظها 

وزراء بريطانيا ون�شتون ت�رش�شل.
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دعا »ديوان اأهل القلم« ملنا�سبة مرور اأربعني يوًما على رحيل الكاتبة 

القاعة  الأوني�سكو،  ق�رص  يف  تاأبـني  حـفـل  اإىل  حليق،  خليل  اآل  را�سيل 

اجلانبية، ندوة حول موؤلفاتهـا:

- If it doesn’t shock you it shakes you
- You Are My Secret Garden
- As perceived by I

تخلل الإحتفال كلمات اإىل قراءات من كتاباتها باللغة الإنكليزية واللغة 

العربية، وفيلم وثائقي عن حياتها واأعمالها.

الراحلة را�سيل اآل خليل حليق من مواليد بريوت، من 

معهد  والثانوية يف  الإبتدائية  درا�ستها  تلّقت  ق�ساء �سور،  جوّيا،  بلدة 

لويز فكمان، واجلامعية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت )AUB( حيث 

مع  الإقت�ساد  يف  وماج�ستري  متّيز،  مع  الإقت�ساد  يف  بكالوريو�س  نالت 

متّيز، واأتقنت ثالث لغات: العربية والإنكليزية والفرن�سية.

للكاتبة موؤلفات �سادرة باللغة الإنكليزية كانت قد وّقعتها يف معر�س 

الذي   She Says He Says الطبع  ولها حتت  للكتاب،  الدويل  بريوت 

�سي�سدر عن »دار النه�سة العربية«.

برعاية قائد اجلي�س العماد جان قهوجي ممثاًل 

الروح  جامعة  اأحيت  ن�رص،  زياد  الركن  بالعقيد 

القد�س - الك�سليك اليوم العاملي لل�سالم يف موؤمتر دويل نّظمته نيابة 

الإن�سانية  والعلوم  الفل�سفة  وكلية  الدولية  للعالقات  اجلامعة  رئا�سة 

فيها، حتت عنوان »الت�سامن وال�سالم«، عقد يف قاعة املحا�رصات يف حرم 

اجلامعة. وقد ح�رص املوؤمتر جمع من ال�سخ�سيات ال�سيا�سية والدبلوما�سية 

والأكادميية والرتبوية والدينية.

العالقات  مكتب  ملديرة  ترحيبية  كلمة  اللبناين،  الوطني  الن�سيد  بعد 

الدولية يف اجلامعة ال�سيدة رميا مطر، ثم كانت كلمة عميدة كلية الفل�سفة 

رئي�س اجلامعة  نائب  نعمه، وكلمة  الربوف�سورة هدى  الإن�سانية  والعلوم 

للعالقات الدولية الأب الربوف�سور جورج حبيقة. 

و�سارك  حبيقة  جورج  الأب  اأدارهــا  عامة  جل�سة  اإنعقدت  الفتتاح،  بعد 

املتحدة  الــوليــات   - كــولــورادو  وليــة  يف  ال�سيوخ  جمل�س  ع�سو  فيها 

الأمريكية �سام زاخم، الذي األقى مداخلة بعنوان: »فلننب مًعا �سالم القرن 

احلادي والع�رصين«.

ثم حتدثت �سفرية �سوي�رصا يف لبنان روث فلينت عن �سيا�سة ال�سالم يف 

�سوي�رصا التي تتمتع بتقليد قدمي يف �سيا�سة ال�سالم، مبا يف ذلك اأن�سطتها 

يف امل�ساعي احلميدة، موؤكدة »اأن بلدها كّثف ب�سكل كبري التزامه يف هذا 

ال�سنوات  �سيوا�سله خالل  ما  وهو  املا�سية«،  الع�رص  ال�سنوات  املجال يف 

املقبلة. 

واأ�سار قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان اللواء باولو �سيرّيا اإىل 

»اأن الأمم املتحدة ت�سعى منذ نحو70 عاًما اإىل حتقيق اأحد اأهم تطّلعاتها 

الدوليني«  والأمــن  ال�سالم  على  »احلفاظ  وهو  األ  امليثاق  يف  املحّددة 

وم�ساعدة الدول يف �سبيل النتقال ال�سعب من النزاع اإىل ال�سالم«، معترًبا 

اأن »اليوم الدويل لل�سالم ي�سّكل نداًء عاملًيا لوقف اإطالق النار والالعنف«. 

من  لكل  تذكارية  هدايا  اجلامعة  با�سم  حبيقة  الأب  قــّدم  اخلتام،  يف 

املحا�رصين.

الأكادمييني والكّتاب  انعقدث ثالث جل�سات �سارك فيها جمع من  ثم 

حول  تركزت  مداخالت  األقوا  الذين  والأجانب،  اللبنانيني  وال�سحافيني 

مو�سوع املوؤمتر، عار�سني الإ�سكاليات واحللول. 
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اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

جامعة 

�لروح �لقد�س

�أحيت �ليوم 

�لعاملي لل�سالم 

»ديو�ن �أهل �لقلم« يتذكر �لكاتبة ر��سيل �آل خليل حليق
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»واقع احلال الأثري 

يف مدينة بريوت«

حما�رضة للدكتور 

حارث �لب�ستاين 

LAU يف �لـ

الأثــري يف مدينة بريوت« كان  احلال  »واقع 

حما�رصات  �سل�سلة  �سمن  الأول  اللقاء  عنوان 

الأكادميي  للمو�سم  الأمريكية  اللبنانية  اجلامعة  يف  اللبناين«  الرتاث  »مركز 

الدكتور  الباحث  اللبنانية  اجلامعة  يف  الآثار  علم  اأ�ستاذ  مع   ،2013-2012

حارث الب�ستاين، يف ح�سور نخبة من اأهل الثقافة والعلم والإعالم وحمبي الآثار. 

�سل�سلة  اإىل  اأ�سار  الذي  زغيب  هرني  ال�ساعر  املركز  رئي�س  اللقاء  اإفتتح 

لبنان  تــراث  من  مهمة  مفا�سل  على  ت�سيء  للمركز  �سهرية  حمــا�ــرصات 

 وال�سحايّف وغريها.
ّ
 والأدبي

ّ
 والأثرّي واملو�سيقي

ّ
التاريخي

�سّدد  كلمة  اإرجتل  جربا  جوزيف  الأمريكية«  اللبنانية  »اجلامعة  رئي�س   

فيها على دور هذا ال�رصح الأكادميي يف خدمة الوطن واملنطقة، من خالل 

ر�سالة العلم، ومن خالل ر�سالة الثقافة، ودور »املركز اللبناين للرتاث« 

يف تفعيل املعطى الثقايف الأثري واحل�ساري يف لبنان.

بدوره، عر�س الدكتور حارث الب�ستاين جمموعة كبرية من ال�سور عن 

اأ�سفرت عنه حفرياتها من  الأثرية يف مدينة بريوت وما  املكت�سفات 

كنوز تاريخية ترقى اإىل اأقدم احل�سارات، وعر�س خ�سائ�س الثقافات 

التي تعاقبت على مدينة بريوت، منذ تاأ�سي�سها يف زمن الفينيقية 

فالفار�سية،  امليالد،  قبل  الأول  الألف  يف  فالفينيقية،  الكنعانية، 

فالأموية،  فالبيزنطية،  فالرومانية،  فالهلن�ستية،  فالإغريقية، 

فالعبا�سية ، فال�سليبية، فاململوكية، و�سوًل اإىل العثمانية.

بريوت  حفريات  ن�سوء  حول  الب�ستاين  حما�رصة  متحورت  وقد 

الأثرية  الفارق بني احلفريات  �سارًحا  وتواريخ هذه احلفريات، 

التي  احلفريـات  وبني  الطلـق،  الهـواء  يف  تقام  التي  لالإنقاذ 

وعماًل  اأطــول  ا 
ً
وقتـ تتطلب  والتي  املدينة،  و�سط  يف  تقـام 

مر  على  الــوزراء  تقاعـ�س  عينـه،  الوقت  يف  منتقـًدا  اأ�سعب، 

الأعوام، عـن حتديـث قانون الآثار الذي �ُسنَّ يف اخلم�سينيـات 

من القرن الع�رصين، داعًيـا اإىل اإن�سـاء متاحـف حتـت املبــاين 

اأن  ا  والتي �ست�ساد يف و�سط بريوت، خ�سو�سً ُت�سـاد  التي 

يف  ممتـدة  اآثــاًرا  متلـك  احلجم،  ال�سـغيـرة  العا�سمة  هـذه 

م�سـاحـات كثرية...

الإ�سكالية  اإىل  املحا�رصة  �سياق  يف  ق 
ّ
تطر الب�ستاين 

الأثــري،  اخليل  �سباق  ق�سيـة  اأثارتها  التي  ال�سجة  اأو 

واملرفاأ الفينيقي...

ق اإىل مدر�سة بريوت للحقوق، هذه املدر�سة 
ّ
كما تطر

اإليها يف ن�سو�س تل  اأ�سري  التي  القدمية  التاريخية 

العمارنة، والتي تختلف وجهات نظر الباحثني وعلماء 

الآثار والتاريخ يف حتديد موقع اآثارها. 



ال�ساعرة   وّقعت  بلونة  بلدية  جمل�س  برعاية 

بعنوان  الثالث  كتابها  خليفة  مو�سى  جوزفني 

»دموع من�سوجة بعطر الورد«، وذلك يف �سالة 

العقيد  الإحــتــفــال  ح�رص  الــيــا�ــس.  مــار  كني�سة 

الركن حنا الزهوري ممثاًل قائد اجلي�س العماد 

جان قهوجي، ال�سيد روجيه عازار ممثاًل العماد 

مي�سال عون، ال�سيد غابي جربايل ممثاًل الوزير 

بيار  الدكتور  البلدية  رئي�س  با�سيل،  جــربان 

اإىل عدد من  البلدي،  املجل�س  واأع�ساء  املزّوق 

ال�سخ�سيات واملهتمني.

ــغــتــني  والف�سحى، الـــكـــتـــاب بــالــل العامية 

يت�سمن40 ق�سيدة وجدانية تدور حول احلب 

اإىل  والهجر،  واخليانة  والغدر  والع�سق  والوله 

الأم  تتناول  مقطوعات نرثية 

والوطن، وترتنح جميعها بني 

حقول الورد واألوانه وعطره.

لل�ساعر  الــكــتــاب  مــقــدمــة 

�سلوم  اآلــن  توما�س  البرتوين 

الذي يقول فيها: »مّلن بّدك 

تكتب عن قلمها، م�س ممكن 

ما  جوزفني  لي�س؟؟؟  �سعر!!  ِتغدق  ما  قالمك 

بتكتب  ورق،  ع  كتبت  واإن  برت�سم  بتكتب، 

مزامري نف�س ع �سقف َغيم...«.

جدير بالإ�سارة اأن لل�ساعرة كتابني: »حب بال 

حدود« و»على اأوتار الفراق«.
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من هنا وهناك

معر�س مو�سى طيبا يف الأون�سكو

»�أكرث من 50 �سنة من �لروؤى و�لأوهام«

الفنان  معر�س  عنوان  والأوهــام« هو  الــروؤى  من  �سنة   50 من  »اأكــرث 

الت�سكيلي مو�سى طيبا يف ق�رص الأوني�سكو، الذي يلخ�س �سنوات ال�سقاء 

اإىل مراحل خمتلفة  اللوحات املائية تعود  الإبداع. جمموعة من  اأجل  من 

من حياته الفنية التي بداأت يف نهاية اخلم�سينيات اإىل اأعمال متتد من 

بداية الثمانينيات حتى اليوم، وهي ماأخوذة من متحفه يف قانا - لبنان، 

ويف مدن اأوروبية مثل باري�س ولندن وروما. 

تكمن  املعر�س.  هذا  يخت�رصهما  اخل�سبة  الفنية  وروؤيته  طيبا  خيال 

رغبة مو�سى طيبا يف ال�ستغال على الأبعاد الداخلية للوحة التي حّولها 

للعب  م�ساحة  الأخــري  معر�سه  »ف�سائيات«  يف  ف�سائي«.  »م�رصح  اإىل 

اأحياًنا،  الأبعاد  اإىل ثالثي  امل�سهد  الذي يحول فيه  اللعب  الذي يهواه، 

واأحياًنا  الطائرة،  الهند�سية  الأ�سكال  تلك  ي�ستخدم  عندما  ا  خ�سو�سً

جتريدية  اأ�سكال  حلركة  م�رصح  عنده  فامل�ساحة  البهلوانية.  الأ�سكال 

ول  اأفكار،  عن  البحث  اإىل  تذهب  ل  لوحة طيبا  اإن  اإذ  اأكــرث،  ل  واألــوان، 

اإىل التعاطي مع اأحداث والتعبري عنها، فهو يذهب اإىل حالت انطباعية 

نف�سية  حالت  تنقل  جتريدية،  تعبريية  اإىل  تنتمي  لونية  تاآليف  ولعبة 

مدر�سة  اأن  اإىل  انتبهوا  الفنانني  من  العديد  اأفــكــاًرا.  تنقل  مما  اأكــرث 

لأكرث  يت�سع  م�ساحة حل�سور  باتت  اللوحة  واأن  انتهت،  ال�سايف  التجريد 

من مدر�سة واحدة، اإل اأن طيبا حافظ على عامله. 

يف بع�س لوحاته الأخرية يبدو الفنان »منحاًزا اإىل ت�سكيل كتل لونية 

فالتة، تتحرك يف ف�ساء اللوحة، كاأمنا ي�سعها مكان الأ�سكال الهند�سية 

ال�سابقة، رمبا بحًثا عن حرية اأكرث، اأو عن اأ�سلوب جديد يف �سخ احلركة يف 

ف�ساء اللوحة. فاحلركة هدف اأ�سا�سي ودائم يف لوحة طيبا، احلركة التي 

رمبا بداأت مع حتريك النا�س، فكانت لوحته ت�سكيل حلركة التظاهرات، 

اأو الدفق الب�رصي عموًما، وهي تتابعت يف »ف�سائياته« بحًثا عن �رصاب، 

وتعبرًيا عن قلق اأعمى، ثم ذابت يف لعبة التجريد لت�سبح داخلية اأكرث، 

ولتتحّول معها امل�ساحة اإىل نوع من التقمي�س اللوين، الذي ياأخذنا اإىل 

م�سهد اللوحة ال�سجادة لي�س اإل«. 

فيه  ي�سبح  الذي  عامله  »فهو  اللون،  مع  التعامل  يف  ولًعا  طيبا  يبدي 

كل  حوله  ومن  اأمامه  يت�سكل  الذي  العامل  هو  بل  بالطبع،  م�ساء  �سبح 

حلظة. يكاد اللون يكون املنظار الذي يرى من خالله الطبيعة والنا�س 

خالله  من  لري�سم  ويذّوبه،  اللون  يف  يذوب  فالفنان  اليومية،  واحلياة 

هواج�سه«. على اأن لعبة اللون باتت لعبته املف�سلة، وقد باتت الألوان 

التلوين  يف  فتلقائيته  عفوية.  بحركة  وتت�سكل  وت�سيل  بري�سته  تلني 

الداخلي،  التعبري عن عامله  ما ت�سيب يف  بقدر  الفو�سى  اإىل  ل تذهب 

عن خماوفه وحزنه وفرحه عموًما. وهو يف كل اأعماله ُيظهر حرفة وحنكة 

الدرجة  من  لبناين  ملون  فهو  اللوين،  بيته  ترتيب  على  عالية  وقــدرة 

الأوىل. 

ببع�س  امل�ساحة  بع�سها  يف  ك�رص  لوحة  �سبعني  قرابة  املعر�س  يف 

لنا  ليقّدم  األغاه،  حتى  اأو  الكادر،  الآخــر  بع�سها  يف  ك�رص  ثم  الكولج، 

قما�سة تتحرر من امل�ستطيل اأو املربع، يف نزوعها للتماهي مع �سكل اأو 

رمز، اأو حالة من التمزق والريبة. 

»دموع من�سوجة بعطر �لورد« لل�ساعرة جوزفني مو�سى





اأهمية الت�شخي�ص

الذي  الكبري  التطور  وبعد  اليوم، 

املعالج  بات  العلم،  هذا  يف  ا�ستجّد 

متارين  ملري�ض  ي�سف  الفيزيائي 

جل�سات  خم�ض  اإىل  اأرب��ع  م��دى  على 

ي�سف  بينما  ميكانيكًيا،  اأمل��ه  كون 

الأق��ل  على  جل�سة   12 اآخ��ر  ملري�ض 

فيها  ت�ستعمل  التي  التمارين  من 

وقٍت  اإىل  ويحتاج  ع�سوي  مر�سه  لأّن  الآلت، 

اأطول لل�سفاء. وبالتايل فاإّن تخ�س�ض املعالج 

املنا�سب  العالج  باإعطاء  له  ي�سمح  الفيزيائي 

الطبيب  يجريه  الذي  الت�سخي�ض  وفق  مبا�رشًة 

ع 
ّ
املخت�ّض، مما يوفر العناء على املري�ض وي�رش

�سفاءه يف حال التزم الإر�سادات.

املعاجلني  نقيبة   - م���ارون  كلود  ال�سيدة 

العالج  ق�سم  وم��دي��رة  لبنان  يف  الفيزيائيني 

يف  الأمريكية  اجلامعة  م�ست�سفى  يف  الفيزيائي 

بريوت، ت�سدد على اأهمية الت�سخي�ض ال�سحيح 

للمري�ض.  املالئم  الفيزيائي  العالج  تاأمني  يف 

خالل  معمق  بحث  حم��ور  ك��ان  املو�سوع  وه��ذا 

للعالج  ال��ث��ان��ي��ة  ال��دول��ي��ة  العلمية  »الأي�����ام 

اأ�سابيع.  منذ  لبنان  يف  عقد  الذي  الفيزيائي« 

الأكادميية  للموؤ�س�سات  العتماد  �سهادات 

وملراكز العالج الفيزيائي اخلا�سة كانت اأي�ًسا 

التي  املعايري  ا�ستعرا�ض  مّت  اإذ  بحث،  حمور 

الفيزيائي  واملعالج  املري�ض  �سالمة  توؤّمن 

على ال�سواء يف جميع اأماكن الرعاية.

مزيد من التخ�ش�ص

الفيزيائي  ال��ع��الج  ارت��ب��ط  خ��ل��ت،  ل�سنواٍت 

اأذهان  يف  الأ�سا�سي  حمورها  حم��دودة  بحالت 

وبع�ض  واملفا�سل  والرقبة  الظهر  اآلم  النا�ض 

هذا  ميادين  الواقع  يف  احلركية...  الإع��اق��ات 

العالج ات�سعت كثرًيا وباتت اأكرث تخ�س�ًسا. 

هذه  م��ن  العديد  اإىل  البحث  تطرق  وق��د 

العلمية  »الأيام  اجتماعات  خالل  امليادين 

حيث  الفيزيائي«،  للعالج  الثانية  الدولية 

يف  اجل���ودة  حقل  يف  امل�ستجدات  بحثت 

الإر���س��ادات  وعر�ست  الفيزيائي،  العالج 

املهنية اخلا�سة مبر�سى الن�سداد الرئوي 

التنف�ض  تاأهيل  اإع���ادة  وم��ب��ادئ  امل��زم��ن 

 .)Pulmonary Rehabilitation(

ن�رش  ل��ب��ن��ان،  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  ج���رى  وق���د 

امل�سابني  للمر�سى  العلمية  الإر���س��ادات 

الإر���س��ادات  ه��ذه  اأّن  علًما  املر�ض،  بهذا 

والأطباء  الفيزيائي  العالج  بني  م�سرتكة  هي 

وقد  ال�سدرية،  ب��الأم��را���ض  الخت�سا�سيني 

الطرفني.  بني  م�سرتك  بتعاون  حت�سريها  مّت 

ال�سدرية  بالأمرا�ض  الخت�سا�سي  فالطبيب 

رئ��وي  »ان�����س��داد  اأن���ه  على  امل��ر���ض  ي�سخ�ض 
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مزيد من الت�ساع والتخ�س�ض يف ميادين العالج الفيزيائي

لـبنـان
على م�شار 

املعايري

العاملية

�شمري وعبري مري�شان 

ق�شدا عيادة طبيب العظم 

ملعاناتهما اأوجاًعا يف 

الظهر.

�شّخ�ص الطبيب اأمل �شمري 

على اأنه ناجت من التعب 

ًقا يف �شل�شلة الظهر، وقد و�شف  والإرهاق، اأما عبري فتعاين ت�شيُّ

لكليهما عالًجا فيزيائًيا على مدى 15 جل�شة.

�شعر �شمري بالتح�شن بعد اجلل�شة اخلام�شة، اأما عبري فقد احتاجت 

اىل اأكرث من ع�رش جل�شات، لت�شعر بالتح�شن... 

ت�رشين الثاين

طب وعالجات

اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة



في�سنف  الفيزيائي،  املعالج  اأما  مثالً،  مزمن« 

الإعاقة واحلركة الوظيفية )�سيق يف التنف�ض، 

�سعف يف الع�سالت، عدم القدرة على ممار�سة 

الن�ساط املعتاد...( ويعاجلها بالتمارين. 

اآخر التطورات العلمية اخلا�سة باإعادة تاأهيل 

مارون،  النقيب  وفق  الع�سبي  اجلهاز  اأمرا�ض 

تقنيات ملعاجلة مري�ض ال�Parkinson مثالً، 

اإذ اإّن املري�ض يريد امل�سي ولكنه مل يعد يعرف 

الفيزيائي.  العالج  له  يتيحه  الذي  الأمر  كيف، 

ال�سكل  بعالج  خا�سة  عمل  ور���ض  ُنظمت  كما 

الأن�سجة  )Morpho thérapie( على �سعيد 

واجللد(،  املفا�سل  العظم،  الدهن،  )الع�سل، 

اإ�سافًة اإىل ال�سل�ض البويل والدوخة الناجتة عن 

التهاب الأذن الداخلية وجراحة اليد.

نقلة نوعية

العالج  يف  اجل��ودة  مو�سوع  اأهمية  اإىل  ا 
ً
نظ�ر

)للعالج  العاملي  الإحت���اد  اأع��ل��ن  الفيزيائي، 

ال��ف��ي��زي��ائ��ي( ع���ن ال���ت���زام م��ع��اي��ري خ��ا���س��ة 

الأفراد  وتثقيف  ومعاجلة  وت�سخي�ض  لفح�ض 

وامل��ج��ت��م��ع��������ات، وت��ع��زي��ز ال�����س��ح��ة امل��ث��ل��ى 

واحلركات الوظيفي��ة من خالل موا�سلة التمّيز 

يف املمار�سة العملية ال�رشيرية.

ملمار�سة  الأ���س��ا���ض  ت�سكل  امل��ع��اي��ري  ه��ذه 

يف  مبا  الأماكن،  جمي��ع  يف  الفي�زيائي  الع��الج 

واملدار�ض...  وامل�ست�سفيات  العيادات  ذلك 

وه����ي ت�����س��م��ل امل��م��ار���س��������ات الإداري�����������ة 

وال�سلوك  والتعليم،  والتوثيق،  والت�س��الت، 

للمري�ض،  امل�ستنرية  وامل��واف��ق��ة  الأخ��الق��ي، 

القانونية  امل�سائل  اإىل  اإ�سافًة  حالته،  واإدارة 

و�سمان  واملهني��ة  ال�سخ�سية  والتنمي�ة 

اجلودة.

»مركز  اأن�ساأت  النقابة  اأّن  النقيبة  وتخربنا 

الأب���ح���اث يف اجل�����ودة ل��ل��ع��الج ال��ف��ي��زي��ائ��ي« 

 R e s e a r c h (

 Center for
 Quality in
 P h y s i c a l
ومهمته   )Therapy
�سامٍل  م�����س��ٍح  اإج����راء 

الأك��ادمي��ي  للو�سع 

ل������ل������م������ع������اجل������ني 

ال��ف��ي��زي��اي��ني )وق���د 

ب�����داأ ه����ذا ال��ع��م��ل(، 

الواردة  واملعلومات 

للعمل  كاأ�سا�ض  �ست�ستعمل  امل�سح  ه��ذا  من 

مركز  وبرامج  الأكادميية  الربامج  تطوير  على 

التطور امل�ستمر )INP( وفق احلاجات العلمية 

وال�سحية يف جمتمعنا.

اجلودة  الأبحاث يف  مركز  بداأ  اأخرى،  من جهة 

 Policies( والإج����راءات  ال�سيا�سات  بكتابة 

العالج  وملراكز  للنقابة   )and Procedures
الفيزيائي، والتي �سوف توّزع على املعاجلني 

اأهداف  ح�سب  تكييفها  يتم  لكي  الفيزيائيني 

كل مركز.

ومن مهمات املركز اأي�ًسا التح�سري ل�سهادات 

الإر���س��ادات  ون�رش  اخلا�سة  للمراكز  العتماد 

املهنية املبنية على الرباهني العلمية يف جميع 

املجالت الطبية.

ه���ذه امل��ه�����م��ات ي��ف��رت���ض اأن ُت��ط��ّب��ق خ��الل 

حتدث  اأن  ويفرت�ض  م��ارون،  بح�سب  �سنتني 

برامج  ويف  ال�رشيري  العم��ل  يف  نوعيًة  نقل��ًة 

التكاملي  العمل  ويف  الفيزيائي  العالج  تعليم 

و�سوف  والطبي��ة،  ال�سحي�ة  املهن  باقي  مع 

ال�ذي  للمري���ض  بالثق��ة  ا  خ�سو�سً توح��ي 

ب��دون  الفيزي�ائي  ال��ع��الج  على  ُيقب�ل  �سوف 

تردد اأو خوف.

اأخ����رًيا، ت��و���س��ح م���ارون اأن���ه مل��زاول��ة مهنة 

تلقائًيا  النت�ساب  يجب  الفيزيائية  املعاجلة 

ح��واىل  ال��ي��وم  ت�سم  باتت  التي  النقابة  اإىل 

1632 م�سرتًكا، غري اأّن توزيعهم اجلغرايف غري 

وحدها  لبنان  جبل  حمافظة  ت�سم  اإذ  متكافئ 

51% منهم بينما تنخف�ض الن�سبة اإىل 3% فقط 

يف حمافظات اأخرى.
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�سنوات من التعاون

من  وتطّورت  الطرفني  بني  العالقة  تدّرجت 

واح��د  م�صتو�صف  يف  اخل��دم��ة  اجلمعية  توفري 

وحما�رضات توعية يف بع�ض الثكنات، اإىل برنامج 

ورئا�صة  التعليم  مديرية  مع  يناق�ض  �صنوي، 

الطبابة الع�صكرية واملديريات الأخرى املخت�ّصة 

ول�صيما مع�صكرات خدمة العلم. اإ�صافة اإىل ذلك 

نظمت دورات تدريبية وتن�صيطية لل�صباط من 

اأجل متكينهم من الق�صايا املطروحة مبا يتيح 

لهم نقل املعلومات اإىل الع�صكريني والرد على 

لقاء  اإىل  و�صولاً  وا�صتف�صاراتهم،  اأ�صئلتهم 

تقييمي �صنوي يح�رضه كبار ال�صباط، وتناق�ض 

فيه اإجنازات عام كامل، كما حتدد اآفاق العمل 

لل�صنة املقبلة.

ا���ص��ت��ف��اد م���ن ال�����دورات 

والتن�صيطية  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

ا ومن حما�رضات  326 �صابطاً

 4509 والتثقيف  التوعية 

 37750 وح����واىل  ���ص��ب��اط 

عرمان  مع�صكري  من  ا  جمنداً

ملدر�صة  وك���ان  وال�����وروار. 

من  واف���ر  ن�صيب  ال�صحة 

وال��دع��وة  التوعية  ح��م��الت 

اخل��دم��ات،  م��ن  لال�صتفادة 

حيث بلغ عدد امل�صتفيدين 

وع���ام���الاً  ��ا  مم��ر���صاً  5717

و4432  ���ا  ����ص���ح���ياً

رتيباًا.

وم���ن ال��ت��وع��ي��ة يف 

ال��ث��ك��ن��ات اإ���ص��ت��ف��اد 

���ص��ن��وات   10 خ����الل 

��ا،  ج��ن��دياً  19131

امل�صتو�صفات  ويف 

وامل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 

ال��ع�����ص��ك��ري��ة و���ص��ل 

امل�صتفيدات  ع���دد 

من ن�صاء الع�صكريني 

�صيدة   10071 اإىل 

من خمتلف املناطق.

تقييم ر�سى امل�ستفيدين  

املكتب  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ال��ع��ام 2006  ب��و���رض 

امل��ت��ح��دة  الأمم  ل�����ص��ن��دوق  ال��ت��اب��ع  ال��وط��ن��ي 
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اإعداد:

با�سكال معو�ض بو مارون

ثمرة التعاون بني اجلي�ض وجمعية تنظيم الأ�رضة

معرفة جيدة بالأمرا�ض املنقولة جن�سًيا 

ي
ّ
والع�سـكريون يت�رصفون ب�سـكل �سحـ

املوؤ�س�سة  مع  الأ�ـــرصة  تنظيم  جمعية  عالقة  ــداأت  ب

الع�سكرية العام 1975 ثم جتددت العام 1993، وهي 

التدريبية  الدورات  بزخم من خالل  ما تزال م�ستمرة 

واملحا�رصات واللقاءات التي ت�سّب جميعها يف اإطار 

تتعّلق  موا�سيع  حول  وزوجاتهم  الع�سكريني  توعية 

بال�سّحة الإجنابية والأمومة الآمنة وتنظيم الأ�رصة. فما 

هي ثمرة هذا التعاون؟



من  لبنان  يف  الأ���رضة  تنظيم  وجمعية  لل�صكان 

وعائالتهم  اللبناين  اجلي�ض  اأف��راد  توعية  اأج��ل 

ت�صيب  التي  والإلتهابات  الآمنة،  الأمومة  حول 

نق�ض  ف��ريو���ض  فيها  مب��ا  التنا�صلي  اجل��ه��از 

املناعة الب�رضي/الإيدز، بالإ�صافة اإىل اخلدمات 

املتعّلقة بتنظيم الأ�رضة.

بعد م�صي ثالث �صنوات من التعاون امل�صتمر 

اإج��راء  على  ال��راأي  توافق   ،)2009  -  2006(

امل�صتفيدين  على  الأن�صطة  ه��ذه  لأث��ر  تقييم 

م��ن��ه��ا، وب��ال��ت��ع��اون م���ع اجل��م��ع��ي��ة ال�����ص��ح��ّي��ة 

الن�صاء  ر�صى  لتقييم  درا�صة  اأجريت  اللبنانية، 

على  التوعية  اأثر  لر�صد  واأخ��رى  امل�صتفيدات 

الع�صكريني، وقد اأطلقت النتائج منذ اأ�صابيع. 

تقييم الأثر لدى الن�ساء

امل��وؤ���رضات  خ����ذت 
ُ
اأ ب��ال��ن�����ص��اء،  يتعّلق  م��ا  يف 

عملية  يف  الإعتبار  بعني  واملتغريات  العديدة 

التقييم، و�صملت الدرا�صة 307 ن�صاء من اأ�صل 

311 مّت اختيارهن يف 6 مراكز �صحّية ع�صكرية، 

الباقية.  املناطق  و4 يف  منها يف بريوت  اإثنان 

مع  يتنا�صب  ب�صكل  الن�صوة  هذه  اختريت  وقد 

ا  ثقل اخلدمات ومدى توافرها يف املركز توخياً

لتمثيل جيد للفئات امل�صتهدفة �صمن م�صتوى 

من الثقة ن�صبته 95 يف املئة.

 89.8 ح��واىل  امل��ت��زوج��ات  الن�صاء  �صّكلت 

لديهن  املئة  يف   82.4 العينة،  من  املئة  يف 

املئة  يف  و82.3  ال��ع��دد.  جم��م��ل  م��ن  اأولد 

الإجنابية  ال�صّحة  خدمات  من  ا�صتفدن  منهن 

املتوافرة، بينما ا�صتفادت 17.7 يف املئة من 

خدمات طبّية عالجّية اأخرى.

احلمل،  منع  بو�صائل  باملعرفة  يتعّلق  ما  يف 

منع  حبوب  ا  خ�صو�صاً عالية،  الن�صبة  اأن  تبنّي 

احلمل )85.3%( واللولب )77.5%( والواقي 

ا�صتعمال  معّدلت  اأن  اإلّ   ،)%53.7( الذكري 

ا،  ن�صبياً متدنّية  كانت  الثالث  الو�صائل  ه��ذه 

ا اأن املناطق التي غّطتها لقاءات التثقيف  علماً

معّدلت  ارت��ف��اع  لوحظ  التي  هي  جيد  ب�صكل 

)مناطق  فيها  احلمل  منع  و�صائل  ا�صتعمال 

الأطراف يف البقاع وال�صمال واجلنوب(. وبّينت 

الدرا�صة اأن معّدلت الإ�صابة بالتهابات اجلهاز 

ا  وخ�صو�صاً املناطق  جميع  يف  مرتفعة  الإجنابي 

يف بريوت، وهذا ما يعترب م�صكلة �صحّية خطرية 

ينبغي التعامل معها ب�صكل منا�صب.

اإىل  الن�صاء يرتددن  اأن  الدرا�صة  بّينت  كذلك 

احلمل  اأث��ن��اء  يف  عالية  بن�صبة  الطبّية  امل��راك��ز 

وبالتايل فاإن عناية ما قبل الولدة جّيدة، فيما 

الن�صاء  توليه  ل  اإذ  ال��ولدة،  بعد  الأم��ر  يختلف 

الإهتمام اجلدي.

معرفة الع�سكريني حول ال�سحة الإجنابية

تعترب هذه الدرا�صة بعد �صنوات من التطبيق 

وم��واق��ف  م��ع��ت��ق��دات  تقييم مل��ع��رف��ة  مب��ث��اب��ة 

وممار�صات الع�صكريني حيال ال�صّحة الإجنابية 

ا  واجلن�صية مبا يف ذلك الأمرا�ض املنقولة جن�صياً

وقد  الب�رضي/الإيدز.  املناعة  نق�ض  وفريو�ض 

ا  �صملت عينة متثيلية تتاأّلف من 1368 �صخ�صاً

من خمتلف املناطق اللبنانية.

من  عالية  ن�صبة  اأن  الدرا�صة  نتائج  اأظهرت 

الع�صكريني اأي حواىل 71.5 يف املئة ل تعتقد 

املناعة  نق�ض  بفريو�ض  لالإ�صابة  عر�صة  اأنها 

الب�رضي مع العلم اأن 0.1 يف املئة منهم م�صاب 

ا.  باملر�ض حالياً

يعترب مدى معرفة العينة ممتازاًا جلهة كيفية 

من 90 يف  اأكرث  واأن  ا  املر�ض خ�صو�صاً اإنتقال 

العالقات  بني  ربطوا  امل�صتجوبني  من  املئة 

وذك��روا  ال��ف��ريو���ض،  اإنتقال  وط��رق  اجلن�صية 

الواقي الذكري والإخال�ض ل�رضيك واحد كو�صيلة 

للوقاية، كما اأن حواىل 92 يف املئة كانوا اأوفياء 

ل�رضيك واحد.

ال�����ص��ّح��ي  ف 
ّ
ال���ت�������رض اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  وب��ّي��ن��ت 

مع  ال��ت��ع��اط��ي  جل��ه��ة  ا  ج���داً ج��ي��د  للع�صكريني 

تلجاأ  اإذ  ا،  جن�صياً املنقولة  بالإلتهابات  الإ�صابة 

يف   62.1( الع�صكرية  العيادات  اإىل  الغالبية 

املئة(،  يف   20( خا�ض  طبيب  اإىل  اأو  امل��ئ��ة( 

اأو  �صديق  بن�صيحة  املئة  يف   8 يكتفي  بينما 

اأحد الأقارب، وهناك نحو 3 يف املئة ل يفعلون 

ا، بينما يلجاأ نحو 4 يف املئة اإىل م�صتو�صف  �صيئاً

تديره موؤ�ص�صة غري حكومية... 

وتبنّي اأن غالبّية امل�صتجوبني )74 يف املئة( 

ا  جن�صياً املنقولة  الأم��را���ض  حول  توعية  تلّقوا 

م�صادر.  ع��دة  خ��الل  م��ن  الإجن��اب��ي��ة  وال�صحة 

الع�صكري  الطاقم  املعلومات  م�صادر  وت�صمل 

العاملني  املئة،  يف   31.4 بن�صبة  الثكنات  يف 

يف جمعية تنظيم الأ�رضة بن�صبة 39.9 يف املئة، 

والكتيبات  والتلفاز  املحا�رضات  اإىل  بالإ�صافة 

ال�صغرية والإنرتنت وغريها...

الأرب��ع املا�صية  ال�صنوات  اأخ��رى، يف  من جهة 

نق�ض  ف��ريو���ض  فح�ض  اأج���روا  املئة  يف   8.5

اأن  اع��ت��ربت  ال��درا���ص��ة  لكن  ال��ب�����رضي،  املناعة 

امل�صورة يف هذا املجال ل تزال �صعيفة وينبغي 

انق�صمت  الآراء  اأن  كما  تعزيزها.  الأرج��ح  على 

اإجرائه  اإذ وافق على  اإجراء فح�ض الإيدز،  حيال 

فقط 46.5 يف املئة. 
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بطالة وهجرة وعمالة ناق�صة

الإقت�صادي  الباحث  اأعّدها  درا�صة  اأظهرت 

ال��ع��ام  منت�صف  يف  عي�صى  جن��ي��ب  ال��دك��ت��ور 

املا�صي اأن اأزمة التوظيف اأ�صا�صها الفائ�ض من 

اخلريجني اإنطالًقا من ثالث ظواهر:

ال�صافرة  البطالة  معدل  ارتفاع  ظاهرة  اأوًل،   

عند اخلريجني الذي يفوق معّدل البطالة العام 

ما  ي�صكلون  وه��م   ،)%  9،2 مقابل   %11،1(

يزيد عن ثالثني يف املئة من جمموع العاطلني 

من العمل.

عند  الهجرة  معدلت  ارتفاع  ظاهرة  ثانًيا، 

اخلريجني، فالبيانات املتوافرة حول خ�صائ�ض 

اأن  اإىل  ت�صري  الأخ��رية  ال�صنوات  يف  املهاجرين 

حواىل 40 يف املئة منهم هم من حملة ال�صهادات 

اجلامعية. وترتفع هذه الن�صبة اىل 46 يف املئة 

 83 ح��واىل  اأن  علماً  ال�صباب،  املهاجرين  عند 

من  ه��م  اجلامعيني  املهاجرين  م��ن  املئة  يف 

امل���ه���ن���د����ص���ني 

العلوم  وخريجي 

ال����ط����ب����ي����ع����ي����ة 

البحتة  وال��ع��ل��وم 

وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة 

واإدارة العمال.

ث��ال��ًث��ا، ظ��اه��رة 

العمالة  تف�صي 

ال��ن��اق�����ص��ة، وال��ت��ي 

وا�صحة  جتلياتها  اأن  م��ع  قيا�صها،  ي�صعب 

ممار�صة  ظاهرة  التجّليات  ه��ذه  من  للعيان. 

من  اأدن��ى  م��وؤه��الت  تتطلب  اأع��م��الً  يجني 
ّ
اخلر

حامل  يعمل  ك��اأن  اكت�صبوها،  التي  املوؤهالت 

البطالة  ظاهرة  اأو  تاك�صي،  ك�صائق  الج���ازة 

مهنة  ممار�صة  على  بالإقبال  املتمّثلة  املقّنعة 

حالة  وهذه  احلاجة،  كثرًيا  تفوق  بن�صب  معينة 

واملحام�اة  والهند�صة  وال�صيدل�ة  الطب  مهن 

م���ن30000  اك��ر  ح��ال��ًي��ا  )ه��ن��ال��ك  لبنان  يف 

و3500  �صَحة،  طبيب  و10000  مهند�ض 

طبيب اأ�صنان، و3500�صيديل، و7000حمام، 

الأربعة  �صكانه  ع��دد  يتجاوز  ل  بلد  يف  وذل��ك 

ماليني(.

�إختيار �إخت�صا�صات جديدة

ي��ع��ر���ض ال��ب��اح��ث��ون ع�����ّدة ح���ل���ول ل���الأزم���ة 

الإل��ت��ح��اق  م��ن  احل���د  بينها  م��ن  امل��ط��روح��ة، 

يفاقم  ال��ت��ي  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ب��الإخ��ت�����ص��ا���ص��ات 

حيث  البطالة،  م�صكلة  عليها  ال�صديد  الإقبال 

ه��ن��اك ف��ائ�����ض م��ن ال��ط��الب امل��ت��خ��رج��ني يف 
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ترفد �جلامعات يف لبنان �صوق �لعمل مبئات 

بوظيفة  منهم  قّلة  حتظى  ا،  �صنويًّ يجني 
ّ
�خلر

�جلامعي،  �إخت�صا�صهم  مع  تتنا�صب  مهنة  �أو 

�إيجاد  يف  �صعوبة  غالبيتهم  تعاين  حني  يف 

�لوظيفة �ملالئمة. فسصوق �لعمل غري قادرة على 

بسصبب  �خلريجني  من  �لهائل  �لكم  �مت�صا�ص 

عدم تكافوؤ علومهم ومهار�تهم مع حاجاته، وهو 

�أمر يعود �إىل عدة عو�مل من بينها �لنق�ص يف 

�لتدريب  ويف  �مل��د�ر���ص،  يف  �ملهني  �لتوجيه 

�ىل  �إ�صافة  �لعايل،  �لتعليم  موؤ�صسصات  يف  �لعملي 

�لنق�ص يف �لإخت�صا�صات �جلامعية �لتي حتاكي حاجات 

�لسصوق.



كذلك  والهند�صة.  واملحاماة  الطّب  جم��الت 

التعليم  موؤ�ص�صات  تواكب  اأن  ال�����روري  من 

املحّلية  العمل  اأ�صواق  يف  امل�صتجدات  العايل 

واخلارجية، واأن ت�صعى اإىل الإ�صتجابة حلاجاتها 

�صاأنها  اإخت�صا�صات جديدة من  ا�صتحداث  عرب 

اللبناين،  لل�صباب  متجددة  عمل  فر�ض  خلق 

الع�ر  حتاكي  مهن  باجتاه  طاقاتهم  وحتفيز 

ويالحظ  والفكرية.  التكنولوجية  والتطّورات 

با�رت  قد  اجلامعات  بع�ض  اأن  املجال  هذا  يف 

ب��ال��ف��ع��ل يف حت��دي��ث ب��راجم��ه��ا ف���اأدرج���ت يف 

الإخت�صا�صات  من  العديد  الأخ��رية  ال�صنوات 

اجلديدة، ل�صيما املتعلق منها مبجالت هند�صة 

التوا�صل  وعلوم  احلا�صوب  وعلوم  الت�صالت 

واإدارة  وال��ب��ي��ئ��ة  ال�صياحة  وع��ل��وم  والع����الم 

احلديثة  الإخت�صا�صات  ب��ني  وم��ن  الأع��م��ال. 

 Instructional( التعليمية«  »التكنولوجيا 

تدري�ض  على  يقوم  ال��ذي   )Technology
اأ�صول توظيف التكنولوجيا احلديثة يف التعليم 

التعليمية.  ال�صعوبات  معاجلة  يف  ودوره���ا 

الإل��ك��رون��ي��ة  »ال��ت��ج��ارة  اخت�صا�ض  وك��ذل��ك 

 )Business Computing( واحل��و���ص��ب��ة« 

الذي يتعّلق بالتعامل القت�صادي بني الأفراد 

وال�ركات، واخت�صا�ض »اإدارة املوارد الب�رية« 

 )Human Resources Management(

الذي يتعاطى �صوؤون املوظفني و�صبل تطوير 

اجلامعات  بع�ض  و�صعت  كذلك  الإن��ت��اج��ي��ة. 

جديدة  اخت�صا�صات  على  الأخ���رية  اللم�صات 

والطاقة  والنفط  املائية  ال�����ص��وؤون  جم��ال  يف 

وغريها. وحتظى اخت�صا�صات حديثة ن�صبًيا يف 

لبنان، باإقبال كثيف ومنها ما له عالقة بالبيئة 

اقت�صاديات  اإىل  و�صولً  املوا�صالت  واإدارة 

ال�صياحة الدولية. وهناك اأي�ًصا اإخت�صا�صات يف 

الأقدام  علم  كدرا�صة  الفيزيائي،  العالج  جمال 

اجتاه  برز  التغذية،  عامل  ويف   .)Podology(

ال�صناعات  »تكنولوجيا  نحو  للطالب  ملحوظ 

الغذائية« )Food Technology(، ما ي�صري 

ال�صباب  اإليها  يتنّبه  التي  اجلديدة  الآفاق  اإىل 

جم��الت  يف  اأنف�صهم  ح�ر  ب��دل  اللبنانيون 

ي�صعب اأن يتمّيزوا من خاللها. 

اخت�صا�صات  ه��ن��اك  اأّن  ال��ب��اح��ث��ون  وي���رى 

يف  التوظيف  ناحية  م��ن  واع��د  م�صتقبل  ذات 

والبيئة  ب��الإدارة  يتعلق  ما  يف  وحتديًدا  لبنان، 

التي  الطلبات  ت�صري  حيث  والإل��ك��رون��ي��ات، 

احلاجة  اإىل  املّوِظفة  ال�ركات  قبل  من  ت�صّجل 

جمالت  على  انفتاح  ذوي  ملّوظفني  املا�صة 

جديدة، ول يكون تعليمهم قائًما على التلقني 

ف��ق��ط، اإمن���ا ع��ل��ى ال��ت��ج��ارب وحم��اك��اة العمل 

ويح�ّض  اجلامعية.  الدرا�صة  خالل  من   
ّ
اليومي

اخلرباء يف الإقت�صاد موؤ�ص�صات التعليم العايل 

بني  م��ا  جتمع  تعليمية  ب��رام��ج  اع��ت��م��اد  على 

العملي من  العلمي للطالب والتدريب  الإعداد 

مبو�صوع  يتعّلق  مهنيًّا  ن�صاًطا  ممار�صته  خالل 

قد  اجلامعات  بع�ض  اأن  ويالحظ  اخت�صا�صه. 

باملناوبة  الإع����داد  ب��رن��ام��ج  ب��ا���ر 

الطالب  يرتبط  باأن  يق�صي  الذي 

بعقود  الدرا�صة  مقاعد  على  وهم 

عمل يف موؤ�ص�صات انتاجية، بحيث 

بني  العايل  اإعدادهم  فرة  تتوزع 

واملمار�صة  اجلامعة  يف  الدرا�صة 

املهنية يف موؤ�ص�صة النتاج.

�لتوجيه �ملهني

من املبادئ الأ�صا�صية يف اختيار 

الطالب  اختيار  يقوم  األ  املهنة 

اأو  ناجحة  املهنة  اأن  اأ�صا�ض  على 

اأن غريه من الأ�صخا�ض قد حّققوا 

تقّدًما فيها. ويوؤكد اخلرباء يف هذا 

الإطار اأن الفرد ل ينبغي اأن ينقاد 

مهنة  يدخل  اأن  اأو  الآخ��ري��ن  وارء 

فما  وامل��ح��اك��اة،  التقليد  ملجرد 

ي�صح ل�صخ�ض قد ل يفيد �صخ�ًصا 

التوجيه  اأهمية  على  ه��وؤلء  ي�صّدد  لذلك  اآخ��ر. 

املهني بدًءا من مرحلة التعليم الثانوي، حيث 

الإخت�صا�ض  اختيار  يف  الطالب  م�صاعدة  تتم 

وتطلعاتهم  قدراتهم  مع  ين�صجم  مبا  اجلامعي 

جهة،  من  والفكرية  الذهنية  وا�صتعداداتهم 

وما يوافق حاجات �صوق العمل من جهة اأخرى. 

يف  تطبيقها  ح��ال  يف  العملية  ه��ذه  وت�صاعد 

اإىل  التوّجه  م��ن  احل��د  على  امل��دار���ض  خمتلف 

الإخت�صا�صات التي ل تتوافق مع حاجات �صوق 

العمل.
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اإخت�صا�صات ومهن
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دبلوم درا�سات عليا يف اإدارة 

الأعمال للعقيد حمبوب عون

نال العقيد حمبوب اأنطوان عون 

دبلوم  البقاع،  منطقة  �رشطة  قائد 

 - الأعمال  اإدارة  يف  عليا  درا�سات 

جامعة  من  عامة  اإدارة  اخت�سا�ص 

ال�رشق الأو�سط.

اإجازة يف العلوم ال�سيا�سية 

والإدارية للمالزم

ح�سني مظلوم

علي  ح�سني  الأول  امل���ازم  ح��از 

مظلوم، اإجازة يف العلوم ال�سيا�سية 

والإداري���������ة م���ن ك��ل��ي��ة احل��ق��وق 

يف  والإداري���ة  ال�سيا�سية  والعلوم 

اجلامعة اللبنانية.

دبلوم درا�سات عليا

يف التاريخ

للموؤهل الأول عماد عامر

الأول  امل�����وؤه�����ل  ن������ال 

ع��م��اد م���ع���روف ع��ام��ر من 

دبلوم  اللوج�ستي،  ال��ل��واء 

التاريخ  يف  عليا  درا���س��ات 

وال��ع��ل��وم  الآداب  ك��ل��ي��ة  م��ن 

الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية. 

اأعدها  التي  الدبلوم  ر�سالة 

كانت  ع��ام��ر  الول  امل���وؤه���ل 

حت��ت ع��ن��وان: »م��وق��ف لبنان 

الوحدة  الر�سمي وال�سعبي من 

ال�سورية - امل�رشية )1958 - 

1961(، مقدماته وتطوره من 

خال ال�سحافة اللبنانية«، وقد 

نال عليها تقدير جيد جًدا.

اإجازة يف العلوم 

ال�سيا�سية والإدارية 

للمعاون الأول رفعت 

الزين

رفعت  الأول  امل��ع��اون  ح��از 

امل�ساة  لواء  من  الزين  يون�ص 

العلوم  يف  اإج���ازة  ال�ساد�ص، 

ال�سيا�سية والإدارية من كلية 

ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق 

اجل���ام���ع���ة  يف  والإداري�������������ة 

اللبنانية.

اإجازة فنية يف العناية التمري�سية 

للرقيب وائل ريحان

من  ريحان  ح�سن  وائ��ل  الرقيب  ح��از 

فنية  اإج��ازة  للعمليات  اجلي�ص  اأرك��ان 

التمري�سية  العناية  اخت�سا�ص  يف 

املهني  للتعليم  العامة  املديرية  من 

والتقني.

ك
و
رب
م

امل��وؤه��ل  اإب��ن��ة  اإ�����رشاء  الطالبة  ح��ّل��ت 

ال�سيد  ح�سني  حم�سن  املتقاعد  الأول 

املرتبة  يف  البتول،  ثانوية  من  علي، 

ال�سهادة  يف  لبنان  �سعيد  على  الأوىل 

املتو�سطة، وذلك مبجموع 260 عامة، 

وهي حتى تاريخه اأعلى عامة.

ح��ت���ف��ل  اإ

الرقي�����ب 

ح�س�������ني 

حمي���ة من 

الرتب��اء  نادي 

اإل��ى  بزف�����افه  املرك��زي 

الآن�سة كارولني الدغلي.





بقلم: حممد �سلمان

على  دخيلاً  لبنان  ك��ان  ما 

ا  طارئاً �أو  �لأوط���ان  خ��ارط��ة 

يكون  ول��ن  �ل��ت��اري��خ  على 

للمقاي�سة و�ملناق�سة يف لعبة 

و�لإقليمية،  �لدولية  �لأمم 

�أب��دي  �ل��ك��ي��ان،  �أزيل  فهو 

�أر�سه  يف  وو�ح���د  �ل��وج��ود، 

وم�سريه،  وموؤ�س�ساته  و�سعبه 

ح��ي��ث ل ت��ق�����س��ي��م لأر���س��ه 

ل�سعبه. و�إنق�سام 

امل�����س��اح��ة  ق���ري���ة يف  ل��ب��ن��ان 

ال���ك���ون���ي���ة، وال����ك����ون ���س��اح��ة 

اللبناين. للطموح 

احل��������رف اأب�����ح�����ر م�����ن ع��ل��ى 

�سواطئنا، ليعلم الدنيا.

�مل�ستحيل  من  �أنه  �سحيح 

�ل���ق���ب�������ض ع��ل��ى 

ولكن  ب��اأي��ادي��ن��ا،  �ل��ري��اح 

�لرياح  منع  م�ستحيلاً  لي�ض 

وجذورنا  وجودنا  �قتلع  من 

�ملغروزة يف �أر�سنا.

من  �أن���ه  ��ا،  �أي�����ساً و�سحيح 

�عتماد  علينا  �مل�ستحيل 

ولكن  لبيوتنا  ا  �سقفاً �لغمام 

جنعل  �أن  م�ستحيلاً  لي�ض 

�ل��غ��م��ام م��وط��ناً��ا لأ���س��ع��ارن��ا 

و�أحلمنا.

العنب  معا�رص  لأن�سى  كنت  ما 

وال���ط���واح���ن وب���ي���ادر ال��غ��ال 

ل�سهل  احلا�سنة  �سيعتنا  يف 

يغّنيه    
اً
وج��ب��ا ج��ب��ل��ه،  يحر�سه 

�سهله. وُيغنيه 

�لذ�كرة  يف  �أج��ول  عندما 

�أ�سمع كلمات طفولتي �لأوىل 

كانت  يوم  حّينا  �أطفال  مع 

�ل�����ر�ءة ك��ت��اب��ن��ا و�مل����ودة 

�لعتيقة  و�ل���دروب  لغتنا، 

م��ل��ع��ب��ن��ا، وق���ط���ف �ل��ع��ن��ب 

�ل�سيعة  و�أعر��ض  مو��سمنا، 

�لطيني  ب��ي��ت��ن��ا  وق��ن��دي��ل 

م��ن��ارت��ن��ا، وح��ب �ل��و�ل��دي��ن 

�سلتنا.

الكلمات  حتت�سن  الأق�����ام 

ا. علماً لت�سبح 

املحبة  حت��ت�����س��ن  وال��ق��ل��وب 

لت�سبح مودة.

ه��ذه ل��غ��ة اأر���س��ن��ا وذاك��رت��ن��ا 

يا  وقلوبنا:  واأقامنا  و�سواعدنا 

لبنان.

نعمة  �أه����ل  �ل���ط���احم���ون: 

و�لطامعون: �أهل نقمة، ففي 

�لطمع  ويف  �سعود،  �لطموح 

هبوط.

ال����������رزق: ع���م���ل واإن�����ت�����اج، 

والإنزلق: بطالة وك�سل واإرمتاء 

ففي الرزق مهابة، ويف الإرتزاق 

اإنزلق.

�أوز�ن���ه���ا،  �ل��ق�����س��ائ��د يف 

ن��و�ي��اه��ا،  و�مل��ق��ا���س��د يف 

فقد�ن  ب����الأوز�ن  ف��الإخ��لل 

�لنو�يا  يف  و�ل�سوء  للنغم، 

فقد�ن للنعم.

يف  البطانة  اأه��ل  اإثنن:  اإح��ذر 

الإزدواجية  واأ�سحاب  ال�سكوت، 

غدر  البطانة  ففي  ال�سلوك  يف 

الإزدواج����ي����ة خ��داع  ن��ائ��م، ويف 

عائم.
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رح ذّكرك

حممد عادل ال�سيد

برجا - ال�شوف
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اإ�شت�شلم احلزن يف عيني فان�شكبت

الأف��ق يف  والأم����واج  الغيم  تالطم 

ماآثركم بانت  اإن  لبنان،  اأه��ل  يا 

يدفنكم اجلهل  غبار  تركتم  واإن 

يغمركم احلقد  غبار  اأراك��م  يل  ما 

لياأكله ج��م��راً  ي�شرتي  كمن  �رصنا 

ن��ب��ن��ي ����رصاب���اً والأ�����ش����الء ب��اق��ي��ة

مواجعه اأق�شى  ما  الظلم  اأب�شع  ما 

يح�شنه عا�ش  اإب��ن��اً  امل��رء  اأيقتل 

اأت�����ش��م��ع��ون غ���راًب���ا ي��ن��ر احل��ك��م

رف�شو وما  �شاوؤوا  ما  اأنتم  اإخ��وان 

لل�رصر ف��ال��وي��ل  ت��ع��ا���ش��دمت  اإذا 

�شعب هو احلب؟ اأم �رصمت بال مثٍل

الأم��ل ملوؤها  قلوباً  اأ���ش��اب  م��اذا 

ت���واأم  ل��ل��ت��اري��خ  الأرز  اأه��ل��ن��ا  ي���ا 

ي�شمعه الكون  كل  قال  اإن  لبنان 

�شود الليايل وروح الياأ�ش قد غلبت

فانقلبت الأقمار  على  قلبي  وغّط 

اأعطيتم الأر�ش ما رامت وما طلبت

ا�شطربت والأي���ام  �شاع  تاريخنا 

حتى املواين غفت والدرب قد هربت

والنار تكوي بقايا احللم اإن غ�شبت

قد حجبت احلزن  اآمالنا يف �شباب 

ما اأ�شواأ احلرب اإن هانت واإن �شعبت

طربت حبوه  من   
ً
رب��ى ي�شتبيح  اأم 

رغبت ل��و  ال��ب��وم  نعيق  وتتبعون 

خربت ال��دن��ى  ك��ل  ت�شارعتم  اإذا 

تراق�شت فرحاً، حتى ربى غ�شبت

�شحبت حزنها  من  اأزهاركم  اأن  اأم 

ن�شبت قهرها  من  اأحالمكم  اأن  اأم 

اأجمادنا يف وريد ال�شم�ش قد كتبت

فالأر�ش، خمتارًة، من جرحه �رصبت

اأ�شقطنا الفخر  كتاب  تقولوا  ل  ل 

الفرح يف  الأم��وات  حلن  تعزفوا  ل 

خنادقكم ه���دوا  خالفتكم  اإرم���وا 

يفرقكم مم���ا  اأرق�����ى  ب��ي��ن��ك��م  م���ا 

ينق�شم ل��ي�����ش  دام  ف����وؤاد  اأن��ت��م 

ل��ب��ن��ان اأن��ت��م ك��م��ا اأن��ت��م ك��رام��ت��ه

�شمٍم ومن  جمٍد  من  اأ�شمى  لبنان 

حموره الكون  ذا  يف  اأم�شى  لبنان 

ي��ا اأه���ل ل��ب��ن��ان اأن��ت��م درة ال�����رصق

حار�شكم واجلي�ش  لها  �شياج  اأنتم 

هامته ق���رب  جن���وم  ت�����راءت  اإذا 

مواجهة خ�شتم  اإن  لبنان  اأب��ط��ال 

وت�شحيًة اإي��ث��اراً  يقطر  فال�شيف 

يعرفكم الكون  كل  لبنان  اأبطال 

�شيوفكم يا �شمان احلق يف الوطن

عزته اجلي�ش  ويبقى  ب��اٍق  لبنان 

ي��������ا ول����������ف ن����ح����ن����ا ب�����ع�����د م��������ا ن�������ش���ي���ن���ا

م�����ه�����م�����ا ع����ل����ي����ن����ا ي����ل����ف����ق����و الأخ��������ب��������ار

ب������الأ�������ش������ج������ار ب�������احل�������ي  ذك��������������رك  رح 

ب�����ال�����ق�����م�����ح ب������ال�������������ش������وك ب����������ال����������دردار

ب����������الأك����������ل ب�������ال���������������رصب ب�����امل�����������ش�����وار

ب������الأط������ي������ار ب�����ال�����ن�����ح�����ل  ذك�������������رك  رح 

ب������ال������ث������ل������ج ب���������امل���������وق���������دي ب������ال������ن������ار

ب�����ال�����������ش�����ال ب����ال����ف���������ش����ط����ان ب������ال������زّن������ار

ب����������الأزه����������ار ب������ال������ف������ل  ذك��������������رك  رح 

ب������ع������رزال������ن������ا امل�������ل�������ي�������ان ب����������الأ�����������رصار

ال�����ف�����خ�����ار ب������ري������ق������ن������ا  ذك���������������رك  رح 

وح�����ك�����ي�����ن�����ا رج�����������������اع  اهلل  ك����������رم����������ال 

ح������ك������ي ال������������ع������������وازل م���������ا ب���ي���ع���ن���ي���ن���ا

ب����ال����ن����ب����ع ب����ال���������ش����ف���������ش����اف ب���ال���ك���ي���ن���ا

ب������ال������ب������ح������ر ب��������امل��������وج��������ات ب����امل����ي����ن����ا

ب����ال���������ش����اق����ي����ة ال�����ع�����ا دروب�������ه�������ا م�����ش��ي��ن��ا

ب����������اأح����������الم ح�������ل�������وة ع�����اي�����������ش�����ة ف���ي���ن���ا

ب�������ط�������رق�������ات ع��������ال��������ودي��������ان ت����ه����دي����ن����ا

مب��������������روج خ���������������رصا ف������وق������ه������ا غ���ف���ي���ن���ا

ب�����ع�����ط�����ر امل�����ح�����ب�����ي ال��������ك��������ان ي���ح���ي���ي���ن���ا

ي�����ل�����ل�����ي ع���������ن الأن������������ظ������������ار ي���خ���ف���ي���ن���ا

وك��������������ل �������رصب������ي������ن������ي و�������ش������ن������دي������اين

 غ���������ش����ون����ه����ا رب����ي����ن����ا
ّ
ن����ح����ن����ا ب������ف������ي

النقيب ح�سني اأحمد �سكر

فوج التدخل الرابع

اإن�شحبت املجد  يف  مر�شاتنا  اأن  اأو 

فاإن فعلتم �رصايني املدى التهبت

دكوا املتاري�ش يف الوجدان اإن وثبت

ن�شبت قد  فالنار  زواريبكم  دع��وا 

اأر���ش��ن��ا ك��م م��رة نكبت اأم���ا كفى 

ن�شبت قد  والأجم��اد  الفخر  اإليكم 

جنبت لو  العلياء  من  اأعلى  لبنان 

عذبت اإن  الأي��ام  من  اأغلى  لبنان 

عتبت اأرزة  م���ا  اإذ  ت��ل��وم��وا  ف���ال 

ن�شبت ال��رى  اأرك��ان  فوق  راياته 

فالأر�ش من خطوة الأبطال اإن�شعبت

جدبت قبلكم  من  اأر���ش  لأزه��رت 

اأعتى جيو�ش الأعادي عندكم ر�شبت

كذبت اأبواقهم  اإذا  ت�شاموا  فلن 

وجبت اإميانكم  يف  ال�شعب  حمبة 

ح�شبت قد  امليزان  لبنان يف  حياة 
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ت�سلم يابو زنود ال�سمر

ي���ا ري��ت��ه��ا ج���اب���ت �شبي ب��ن��ت  ج���اب���ت 

وزل���غ���ط���وا ال���ن�������ش���وان ورج����ال����ن ك��م��ان

وزع���ل���ت ح��م��ات��ا وب��ل�����ش��ت ت��غ��ل��ي غلي

م�شكلي اأك�����ر  ي���وم���ني  ب��ن��ت  و����ش���ارت 

وب������ي ال���ب���ن���ت ن����اف����خ ع���ل���ى امل��ي��ل��ني

ح�����ش��ني اأو  اأح������م������د  ب����������دال  ل��������ول 

ور����ش���و ب���اأر����ش ال������دار ف���ل وي��ا���ش��م��ني

اأرب�����ع �شنني وراح�����و ت��اي��وف��و ن����در م���ن 

ق��وا
ّ
وك����ل ال��ل��ي ح�����رصو ع����ال����ولدي ت��ف��ر

ح���ك���ي���و ك���ت���ر ب���ح���ق���ه���ا ت�����ا ت���خ���ان���ق���وا 

ك��������ان ب���������دلل وع��������ز ب�������دي�������ارا رب����ي

وح���ط���و ع��ل��ى ����ش���درو م�������ش���ااهلل م��ده��ب��ي

وحت����ط����م����ت اآم�����������ال خ����ي����ك ب������و ع��ل��ي

وع�����ا راأ����ش���ه���ا ك����ل ال���ه���م���وم م��ك��رك��ب��ي

م���ن���ني اإج������ت ه��ال��ب��ن��ت ق����ول����ويل م��ن��ني

ك���ان���وا ب��ي��ق��ول��وا ال���ك���ل ���ش��ل��و ع��ال��ن��ب��ي

ورج���م���و ب��ل��ي�����ش ال�������رص ب��ح��ج��ار ال��ي��ق��ني

ح���ت���ى ب��ح��ي��ات��و م����ا ي�������ش���وف امل��ك��رب��ي

وت����ا ي��خ��ل��ف��وا م��ت��ال ب��ن��ت م���ا ت�����ش��وق��وا

و���ش��ل��ت ح��م��ات��ا م���ب���وزي ع��امل�����ش��ط��ب��ي

ال�ساعر حممد عبد الرحمن دمج / برجا - ال�شوف

املوؤهل الأول وليد جريح

مقر عام منطقة ال�شمال

الرايات رافع  يا  يا حامي احلمى  يا جي�شي 

�شباعك ب�شاحات الوغى ما طاأطاأو الهامات

النهدات غ�شت  ل��و  لها  اإن���ت  جي�شنا  ي��ا 

م��ن دم ���رصي��ان ال��ق��ل��ب ب��ت��ل��ون ال����وردات

ج��ي��ن��ا ن�����ويّف ب��ال��ع��ه��د ون���ع���ّر ب�����رصخ��ات

الب�شمات مرجع  يا  ال�شمر  زنود  يابو  ت�شلم 

ال�شماوات رّب  العر�ش  ف��وق  من  يحميك 

وج���م���وع طغياين ال���ع���دا  ق��ه��رت  وح����دك 

����ش���ان���وا ب���اأغ���ل���ى ث��م��ن م���ي���دان ل��ب��ن��اين

ول��و ك��ان��ت دم���وع ال��وط��ن ع��اخل��د �رصحاين

روي���اين ب��ت�����ش��ل  ال��ن��ق��ا  دم  م���ن  والأرزة 

ون��ق�����ش��م ب��ن��اي ال��ف��خ��ر اأ����ش���ع���ار وغ��ن��اين

ع��ي��ون م��ا داق����ت غ��ّف��ا ع��ال��ك��ل ���ش��ه��راين

وج��ن��اح��ك ي���رف���رف اأم�����ن ع��ك��ل اأوط�����اين

اجلندي ماهر حممود

ي����������ا رف�������ي�������ق�������ي ب�����اجل�����ن�����دي�����ة

زادك ال������ري������ا�������ش������ة  خ�������ّل�������ي 

م������ع������ه������ا ج�����������������ّدد ������ش�����ب�����اب�����ك

������ى م��������ع اأ������ش�����ح�����اب�����ك ومت�������������شّ

وب�������رت�������اح ب�������ن�������ام  ت�����ق�����ّل�����ي  ل 

ال�����������ش�����واع�����د وامل�������ع�������دة م���ن���اح

وال��������ت��������دخ��������ني ب��������ّع��������د ع�����ّن�����و

ال���������ش����ي����ج����ارة دّخ�������ان�������ا ����ش���م���وم

امل��������ه��������ّم ت�����������ش�����ّف�����ي ال�����ن�����ّي�����ة

ب����ت����ج����وه����ر ������ش�����ّح�����ة ون���������ش����اط

ل�������و ������ش�����ع�����رك �������ش������اب ����ش���وي���ة

������ش�����ب�����ح و�������ش������ه������ر وع���������ش����ّي����ة

و�������ش������ط������ب ع������م������ر ال������ه������وّي������ة

ب�����������وق�����������ت امل�����������اأذون�����������ي�����������ة

������ش�����و ح�������ل�������وي ال����ع���������رصون����ي����ة

ال�������ه�������ّم�������ة ب�����ت�����ب�����ق�����ى ق������وّي������ة

ب م������ّن������و
ّ
اإّي������������������������اك ت�����������ق�����������ر

ب������ت������ق�������������ش������ي ع������ال������ب�������������رصي������ة

م��������ع ن�����������ش�����م�����ات ال���������ش����ب����ح����ّي����ة

وب����ت����ع����ي���������ش ل�������ف�������وق امل�����ّي�����ة
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العميد الركن املهند�س البحري 

املتقاعد فار�س جربايل حلود

املهند�س  الركن  العميد  اجلي�س  قيادة  نعت 

البحري املتقاعد فار�س جربايل حلود الذي تويف 

بتاريخ 2012/10/3.

- من مواليد العام 1930، يف عم�ضيت، ق�ضاء 

جبيل.

- تطّوع يف اجلي�س ب�ضفة تلميذ �ضابط اإعتباًرا 

من 1950/10/12.

 لرتبة مالزم اإعتباًرا من 1953/10/1، 
ّ
- رقي

وتدّرج يف الرتقية حتى رتبة عميد ركن مهند�س 

بحري اإعتباًرا من 1980/1/1.

- حائز: 

• و�ضام 1961/12/31 التذكاري.

• و�ضام الإ�ضتحقاق اللبناين الف�ضي.
• و�ضام الأرز الوطني من درجة فار�س.

• و�ضام الإ�ضتحقاق اللبناين من الدرجة الثانية 
ف�ضي ذو ال�ضعف بالأقدمية.

• الو�ضام البحري من الدرجة املمتازة.

• و�ضام الأرز الوطني من رتبة �ضابط.
• و�ضام الإ�ضتحقاق اللبناين من الدرجة الأوىل.

• و�ضام الأرز الوطني من رتبة كومندور.
ويف  ال��داخ��ل  يف  درا���ض��ي��ة  دورات  ع��دة  تابع   -

اخلارج.

- متاأهل بدون اأولد.

العميد الركن املتقاعد

األبري عبد ال�ساتر

نعت قيادة اجلي�س العميد الركن املتقاعد األبري 

عبد ال�ضاتر الذي تويف بتاريخ 2012/9/27.

- من مواليد 1947/2/18، م�ضغرة - البقاع 

الغربي.

- تطّوع يف اجلي�س ب�ضفة تلميذ �ضابط بتاريخ 

.1968/10/1

اإعتباًرا من 1971/8/1،  مالزم  لرتبة  رقي   -

وتدّرج يف الرتقية حتى رتبة عميد ركن اإعتباًرا من 

.2000/1/1

- حائز:

• و�ضام احلرب.
• و�ضام الإ�ضتحقاق اللبناين من الدرجة الثالثة.

• و�ضام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• و�ضام الوحدة الوطنية.

• و�ضام الأرز الوطني من رتبة �ضابط.
• و�ضام التقدير الع�ضكري من الدرجة الف�ضية.

• و�ضام الأرز الوطني من رتبة كومندور.
• و�ضام الإ�ضتحقاق اللبناين من الدرجة الأوىل.

• تنويه العماد قائد اجلي�س 12 مرة.
• تهنئة قائد قوات الردع العربية.

ويف  ال��داخ��ل  يف  درا���ض��ي��ة  دورات  ع��دة  تابع   -

اخلارج.

- متاأهل وله ثالثة اأولد.



نعت قيادة اجلي�س املوؤهل روبري 

بتاريخ  ت��ويف  ال��ذي  معلوف  غ�ضان 

.2012/9/8

يف   1976/7/9 مواليد  م��ن   -

حو�س الأمراء، ق�ضاء زحلة، حمافظة 

البقاع.

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

.1996/6/18

- م��ن ع���داد ل���واء ال��دع��م - فوج 

الهند�ضة.

- حائز:

• و�ضام احلرب.

• و�ضام اجلرحى.
• و�ضام التقدير الع�ضكري.
الإ���ض��ت��ح��ق��اق  و����ض���ام   •
الرابعة  الدرجة  من  اللبناين 

برونزي.

ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
اجلي�س �ضت مرات.

ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  ت��ه��ن��ئ��ة   •
اجلي�س 13 مرة.

م��ع��ه��د  ق���ائ���د  ت��ه��ن��ئ��ة   •
التعليم.

• تهنئة قائد اللواء.

• تهنئة قائد ال�رشطة.
• تهنئة قائد مدر�ضة الرتباء.

- متاأهل وله ولدان.
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ن����ع����ت ق�����ي�����ادة اجل���ي�������س املعاون الأول جوين غ�سان معلوف

غ�ضان  ج��وين  الأول  امل��ع��اون 

بتاريخ  ت���ويف  ال���ذي  م��ع��ل��وف 

.2012/9/8

- من مواليد 1979/8/24 

يف حو�س الأمراء، ق�ضاء زحلة، 

حمافظة البقاع.

بتاريخ  اجلي�س  يف  تطّوع   -

.1996/12/19

الأ�ضغال  ف��وج  ع��داد  م��ن   -

امل�ضتقل.

- حائز:

• و�ضام التقدير الع�ضكري.
• و�ضام الإ�ضتحقاق اللبناين 

من الدرجة الرابعة برونزي.

• تنويه العماد قائد اجلي�س 
خم�س مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س 
ت�ضع مرات.

• تهنئة قائد املنطقة.
• تهنئة قائد الفوج.

• تهنئة مدير الهند�ضة.
- عازب.

ن����ع����ت ق�����ي�����ادة اجل���ي�������س الرقيب الأول ايلي جوزف عطا اللـه

ج��وزف  اي��ل��ي  الأول  ال��رق��ي��ب 

بتاريخ  تويف  ال��ذي  الل�ه  عطا 

.2012/9/6

م������وال������ي������د  م�����������ن   -

مرادية،  يف   1978/10/19

جبل  حمافظة  ك�رشوان،  ق�ضاء 

لبنان.

بتاريخ  اجلي�س  يف  تطّوع   -

.1997/4/30

البحرية  - من عداد القوات 

- قاعدة بريوت البحرية.

- حائز:

• و�ضام التقدير الع�ضكري.
• الو�ضام البحري.

• تنويه العماد قائد اجلي�س 
خم�س مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س 
ت�ضع مرات.

ال���ق���وات  ق���ائ���د  ت��ه��ن��ئ��ة   •
البحرية �ضت مرات.

ال��ق��اع��دة  ق��ائ��د  ت��ه��ن��ئ��ة   •
البحرية مرتني.    

- عازب.

املوؤهل روبري غ�سان معلوف



العريف  اجل��ي�����س  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

تويف  ال��ذي  الفحل  �رشيف  معروف 

بتاريخ 2012/9/5.

 1983/6/12 مواليد  م��ن   -

يف املون�ضة، ق�ضاء عكار، حمافظة 

ال�ضمال.

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

.2006/9/15

الثاين  امل�ضاة  ل��واء  ع��داد  من   -

ع�رش- الكتيبة 121.

- حائز:

• و�ضام احلرب.
• تنويه العماد قائد اجلي�س اأربع 

مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س.
• تهنئة رئي�س الأركان.

-  عازب.

نعت قيادة اجلي�س الرقيب الأول 

بتاريخ  ت��ويف  ال��ذي  ال��ك��ردي  ب�ضام 

.2012/10/12

 ،1966/11/18 مواليد  من   -

البرية، عكار، حمافظة ال�ضمال.

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

.1986/4/15

احل��ادي  ل��واء امل�ضاة  ع��داد  - من 

ع�رش- الكتيبة 113.

- حائز:

• و�ضام الوحدة الوطنية.

• و�ضام فجر اجلنوب.
• و�ضام التقدير الع�ضكري.
الإ���ض��ت��ح��ق��اق  و����ض���ام   •
الرابعة  الدرجة  من  اللبناين 

برونزي.

• امليدالية الع�ضكرية.
ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •

اجلي�س �ضت مرات.

ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  ت��ه��ن��ئ��ة   •
اجلي�س 19 مرة.

• تهنئة قائد املنطقة.
• تهنئة قائد اللواء ثالث مرات.

- متاأهل وله خم�ضة اأولد.
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الرقيب الأول ب�سام الكردي

العريف معروف 

�رشيف الفحل

اجلندي ح�سان 

عادل اإبراهيم

اجلندي  اجلي�س  قيادة  نعت 

ال��ذي  اإب��راه��ي��م  ع��ادل  ح�ضان 

تويف بتاريخ 2012/9/18.

م�������وال�������ي�������د  م�����������ن   -

عني  يف   ،1984/7/10

حمافظة  عكار،  ق�ضاء  الزيت، 

ال�ضمال.

بتاريخ  اجلي�س  يف  تطّوع   -

.2009/12/26

التدخل  ف���وج  ع���داد  م��ن   -

الثاين.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�س 
مرتني.

- عازب.

اجلندي رواد 

يو�سف حبقه

نعت قيادة اجلي�س اجلندي رواد 

بتاريخ  ت��ويف  ال��ذي  حبقه  يو�ضف 

.2012/9/29

 1993/10/8 مواليد  م��ن   -

يف القبيات، ق�ضاء عكار، حمافظة 

ال�ضمال.

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

.2012/2/27

الع�ضكري -  - من عداد املجّمع 

جونيه.

- عازب.
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اجلندي علي حممد عي�سه

علي  اجلندي  اجلي�س  قيادة  نعت 

بتاريخ  ت���ويف  ال���ذي  عي�ضه  حم��م��د 

.2012/9/30

 ،1994/4/18 م��وال��ي��د  م��ن   -

حمافظة  ع��ك��ار،  ق�ضاء  م�ضم�س،  يف 

ال�ضمال.

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

.2012/7/30

- من عداد الفوج املجوقل.

- عازب.

املجّند املمدّدة 

خدماته

ح�سن خالد رم�سان

املجّند املمدّدة 

خدماته

اإياد ع�ّساف

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����س امل��ج��ّن��د 

املمّددة خدماته اإياد ع�ضاف الذي 

تويف بتاريخ 2012/9/29.

مواليد 1991/4/1، يف  من   -

جبل  حمافظة  ال�ضوف،  ال��ب��اروك، 

لبنان.

- م���دّدت خ��دم��ات��ه اإع��ت��ب��اًرا من 

.2009/12/4

الثاين  امل�ضاة  ل��واء  ع��داد  من   -

ع�رش- الكتيبة 125.

- حائز:

اجلي�س  ق��ائ��د  العماد  تنويه   •
مرتني.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س.
• تهنئة قائد الكتيبة مرتني.

- عازب.

املجّند املمّددة 

خدماته

عمر ح�سن املحّمد

املجّند  اجلي�س  قيادة  نعت 

ح�ضن  عمر  خدماته  امل��م��ّددة 

بتاريخ  ت���ويف  ال���ذي  امل��ح��ّم��د 

.2012/10/3

- من مواليد 1988/7/1 

يف وادي خالد، الهي�ضة، عكار.

- مّددت خدماته اإعتباًرا من 

.2009/6/30

- م��ن ع����داد ل����واء امل�����ض��اة 

الثاين ع�رش - كتيبة الدعم.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�س 
مرتني.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س 
مرتني.

- عازب.

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����س امل��ج��ّن��د 

امل���م���دّدة خ��دم��ات��ه ح�����ض��ن خ��ال��د 

رم�������ض���ان ال�����ذي ت����ويف ب��ت��اري��خ 

.2012/10/9

يف   1989/6/4 مواليد  من   -

حو�س الرافقة، البقاع.

- م���دّدت خ��دم��ات��ه اع��ت��ب��اًرا من 

.2012/1/24

- من عداد فوج التدخل الأول.

- حائز:

• تهنئة قائد اجلي�س.
- عازب.





تلتقي  االي��ام  اأحد  ويف  وبالتمثيل،  بالنجومية 

�صخ�ًصا يوقظ فيها هذا احللم القدمي، ومينحها 

االأمل لتحقيقه، فتنفق ما متلك من مال ل�رشاء 

التجريبي  االأداء  يف  امل�صاركة  اأجل  من  ف�صتان 

.)Casting(

التي  جرنال«  »�صو�صييتيه  م�رشف  جائزة  اأما 

فيلم  فنالها  اجلمهور،  بت�صويت  للفائز  متنح 

ال��دامن��ارك��ي  للمخرج   )Jagten( امل��ط��اردة 

ال�صعفة  على  ناف�س  ال��ذي  فنرتبريغ  توما�س 

وال�صتني،  اخلام�س  ك��اّن  مهرجان  يف  الذهبية 

وفاز فيه بطله ماد�س ميكل�صن بجائزة اأف�صل 

اله�صترييا  ممثل عن دور رجل يواجه حالة من 

اجلماعية �صده ب�صبب كذبة.

�أفالم من ثقافات متعّددة يف �أ�سبوع 

»�آرتي« �ل�سينمائي

لّونت  م��ت��ع��ّددة،  ثقافات  م��ن  اأف���ام  ثمانية 

اأطلقته  ال���ذي  ال�صينمائي   »arte« اأ���ص��ب��وع 

والع�رشين  اخلام�س  يف  »مرتوبولي�س«،  جمعية 

»اأمبري  �صاالت  يف  املا�صي  االأول  ت�رشين  من 

يف  الفرن�صي  »املعهد  مع  بالتعاون  �صوفيل« 

لبنان«.

اللبناين  للجمهور  ت�صّنى  كامل،  اأ�صبوع  خال 

م�صاهدة نخبة من االأفام التي اأنتجتها املحطة 

عامة  و�صكلت   ،)arte( االأملانية  الفرن�صية 

فارقة يف مهرجانات ال�صينما العاملية. 

االإف��ت��ت��اح ك��ان م��ع فيلم »ه���ويل م��وت��ورز«، 

ق�صة  ي��روي  وهو  كاراك�س.  ليو�س  للفرن�صي 

رج��ل غ��ري��ب االأط����وار )دون��ي��ه الف���ان( يعي�س 

قائمة �لفائزين

التحكيم  جلنة  وّزع���ت  امل��ه��رج��ان  خ��ت��ام  يف 

اجلوائز على الفائزين وفق الت�صنيف االآتي:

 )The Gardener( »الب�صتاين«  فيلم  فاز 

بجائزة  خمملباف،  حم�صن  االإي����راين  للمخرج 

اأف�صل فيلم وثائقي �رشق اأو�صطي. والفيلم من 

اأحدث اأعمال املخرج االإيراين، ويتناول مفاهيم 

جيلني اإيرانيني خمتلفني ونظرتهما اإىل الدين 

وال�صام، من خال خمملباف وجنله.

اأف�صل  جائزة  على  جرجورة  كاتيا  وح�صلت 

»وداًع���ا  فيلمها  ع��ن  نف�صها  الفئة  يف  خم��رج 

ال��ذي   )Goodbye Mubarak( م��ب��ارك« 

التي  االأخ���رية  الربملانية  االإنتخابات  يتناول 

وما   ،2010 الثاين  ت�رشين  يف  م�رش  يف  اأجريت 

تاها من احتجاجات كانت الفتيل الذى اأ�صعل 

الثورة.

هذه  يف  اخلا�صة  التحكيم  جلنة  ج��ائ��زة  اأم���ا 

للمخرجة  »اأمل«  فيلم  منا�صفة  فحازها  الفئة، 

االإماراتية جنوم الغامن، وفيلم »عيون احلرية... 

�صارع املوت« للمخرجني امل�رشيني ال�صقيقني 

اأحمد �صاح �صوين ورم�صان �صاح.

يف  االإماراتي  املهر  بجائزة  فاز  »اأم��ل«  وكان 

يتناول  وهو  الثامن،  ال�صينمائي  دبي  مهرجان 

�صخ�صية املمثلة امل�رشحية ال�صورية اأمل حويجة 

االإمارات  دولة  يف  للعمل  بادها  تركها  وق�صة 

العربية املتحدة ملدة كان يفرت�س اأالّ تزيد عن 

�صنة واحدة، لكنها طالت عّدة �صنوات.

اأم��ا فيلم »ع��ي��ون احل��ري��ة... ���ص��ارع امل��وت« 

فيتناول ثورة 25 كانون الثاين يف م�رش ويوّثق 

اأحداث �صارع حممد حممود فى الثامن ع�رش من 

�صهر ت�رشين الثاين 2011 .

 »La Femme aux Raisins« فيلم  ونال 

بجائزة  عاًما(   26( ماالجاليان  مايك  لّلبناين 

ال�رشق  االأف���ام  م�صابقة  يف  الف�ّصية  »األ���ف« 

االإنتقال  عملية  يربز  وهو  الق�صرية.  اأو�صطية 

من الطفولة اىل املراهقة مع كل ما يتخّللها من 

حماولة اكت�صاف ما �صبق اأن راآه الولد من دون 

اأن يفهمه.

الق�صرية،  االأف��ام  لفئة  الثالثة  املرتبة  ويف 

فاز فيلم »Leftover« الإلهام اأبي را�صد )23 

عاًما(، بجائزة »األف« برونزية. يتناول الفيلم، 

عليه  انقلبت  رج��ل  ق�صة  دقيقة،   14 ومدته 

ها، وعرف الفقر بعد 
ّ
احلياة، فعا�س حلوها ومر

بعد  ومعنوًيا  مادًيا  ميلك  ما  كل  وفقد  العّز، 

احلرب والتهجري. 

جوليا«  ب��ط��ول��ة  »م��ن  فيلم  ح�صل  ك��ذل��ك، 

�صنة(،   23( فهد  الإيلي   )Starring Julia(

)ج��ائ��زة  اخل��ا���ص��ة  التحكيم  جلنة  ج��ائ��زة  على 

ق�ّصة  دقيقة   14 يف  ي���روي  وه��و  اأورب���ي���ت(. 

حلمت  العمر،  من  ال�صبعني  يف  �صّيدة  جوليا، 
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�جلائزة �لأوىل لـ»ب�ستاين« خمملباف

�إنطلقت يف �لثالث 

من ت�رشين �لأول 

�لفائت، �لدورة 

�لثانية ع�رشة من 

مهرجان بريوت �لدويل 

لل�سينما، مب�ساركة 57 

فيلماً ملخرجني من جن�سيات خمتلفة. 

�إفتتح �ملهرجان بفيلم »ق�سة ثو�ين« للمخرجة �للبنانية لر� �سابا، 

و�ختتم بفيلم »لوبر« للمخرج �لأمريكي ر�ين جون�سون، �لذي يجمع 

�أجو�ء �ملافيا و�لع�سابات، مع �أجو�ء �خليال �لعلمي و�ل�سفر عرب 

�لزمن.وقد �سّمت جلنة �لتحكيم �لناقد �ل�سينمائي و�لأ�ستاذ �جلامعي 

�إميل �ساهني، و�ملنتجة �ل�سينمائية �للبنانية ريتا د�غر �لتي عملت 

مع عدد من �ملخرجني �لأمريكيني و�لعامليني.



دور  يتقّم�س  مرة  واح��د.  ج�صد  يف  عدة  حيوات 

ورجل  فمجنوًنا،  راق�ًصا  ن��راه  وم��رة  املت�صول، 

اأعمال وجمرًما... كاأّنه يختزل ب�صخ�صه املجتمع 

الفرن�صي وتناق�صاته.

لدى  اإيجابية  اأ���ص��داًء  الق��ى  ك��اراك�����س  عمل 

�صباك  يف  اأرق��اًم��ا  ترتجم  مل  اأّن��ه��ا  اإال  ال��ن��ّق��اد، 

التذاكر.

»عائلة  ع��ر���س  م���وت���ورز«، مت  »ه���ويل  ب��ع��د 

حمرتمة« للمخرج االإيراين م�صعود بخ�صى. فيلم 

االإيراين،  درامي يتعّمق يف خ�صو�صية املجتمع 

القيمي  اخللل  الأ�صباب  حتليلية  روؤي��ة  �صمن 

العراقية  احلرب  بعد  ا  وخ�صو�صً اأ�صابه،  الذي 

االإيرانية.

فيلم  ال�صابقة«  حيواته  يتذكر  بومني  »العم 

نال  ويرا�صيتاكول،  اأبي�صاتبونغ  للتايلندي 

ال�صعفة الذهبية يف مهرجان »كان« ال�صينمائي، 

يقوم على ق�صة خيالية تتناول العم »بومني« 

املا�صي  اأ�صباح  ينادم  املر�س،  ي�صارع  الذي 

وال��روح��ان��ي��ات،  اخل��ي��ال  م��ن  ع��امل  ويغو�س يف 

يف  ي��راه  ال��ذي  واإبنه  املتوفاة  زوجته  فتزوره 

هيئة غوريا.

م��ن االأف�����ام امل��م��ّي��زة ال��ت��ي حت��م��ل ق�صية 

فيلم  اإج���ت���م���اع���ي���ة، 

لل�صنغايل  »ال��زورق« 

م����و�����ص����ى ت����وري����ه، 

غري  الهجرة  يتناول 

متثل  التي  ال�رشعية 

خ�������ص���ب���ة اخل����ا�����س 

مل���اي���ني االأف����ارق����ة 

الفقراء مّمن ي�صعون 

وعائاتهم  اأحامهم 

ل��ك��ّن  زوارق،  يف 

االأمان«.  اإىل »�صاطئ  اأبًدا  كثرًيا منها ال ي�صل 

بحر،  وال  يظهر،  اأف��ق  ال  �صامت،  �صبه  الفيلم 

االأم���ل.  الن�����ص��داد  انعكا�س  ك��اأّن��ه  ياب�صة،  وال 

املهاجرين  حالة  هي  وياأ�س.  وموت،  اأمل  جمرد 

لتّجار  حيواتهم  ي�صّلمون  الذين  ال�رشعيني  غري 

من  بادهم  من  �رشقه  م�صتقبل  عن  بحًثا  الب�رش 

يرف�س ا�صتقبالهم على ال�صفة االأخرى. العمل 

اأكرث  من  »ك��ان«  يف  ال�صعفة  على  ناف�س  الذي 

االأفام واقعية، ولعّله اأجملها يف »اأ�صبوع اآرتي« 

البريوتي. 

ويف اإطار الفقر اأي�ًصا، عر�س للمخرج ال�صيني 

�رشيط  زه���رة«.   11« فيلم  اأك��زاو���ص��واي  وان��غ 

الفقر  تواجه  قروية  �صينية  عائلة  عن  يتحدث 

الريفية  املناطق  اإىل  للهجرة  ا�صطرت  بعدما 

التي قرر النظام نقل امل�صانع اإليها يف اأوا�صط 

�صبعينيات القرن املن�رشم. اإ�صتطاع الفيلم اأن 

ينقل اإىل امل�صاهدين احلياة الريفية ال�صينية 

امل�صاعر  ع��ن  ف�صاً  ال��دق��ي��ق��ة،  بتفا�صيلها 

حلاجياتهم  االأط���ف���ال  يكّنها  ال��ت��ي  ال��غ��ري��ب��ة 

وعاملهم ال�صغري.

»م�صاء  مع  موعد  لهم  ك��ان  الفكاهة،  حمّبو 

ديليبني  بونوا  الفرن�صيني  للمخرجني  عظيم« 

عن  يتحدث  طريف  فيلم  كرفرين.  وغو�صتاف 

اجتماعية  �صقيقني فا�صلني يعانيان م�صكات 

يتاأقلم  اأن  منهما  يحاول كل  واقت�صادية جمة. 

اأن  قبل  ج��دوى،  دون  من  اليائ�س  و�صعه  مع 

حرب  يف  الفا�صلة  خرباتهما  ويتبادال  يلتقيا 

�رشو�س على الياأ�س. 

اآخ��ر اأف���ام »اأ���ص��ب��وع اآرت���ي« �رشيط »اأط��ف��ال 

عماً  قّدمت  التي  توبيت�س  لعايدة  �رشاييفو« 

االإندماج  اإعادة  عملية  يف  خاله  تعّمقت  درامًيا 

عواملهم  م��ع  احل���روب  �صحايا  يعي�صها  التي 

رحيمة  ق�صة  عن  الفيلم  ويتحدث  اجل��دي��دة. 

الناجني  عاًما(   14( ندمي  واأخيها  عاًما(   23(

فقدت  التي  �رشاييفو  يف  فيعي�صان  احلرب  من 

الذين ق�صوا يف ح�صار  االأوالد  مع  تعاطف  كل 

وجدت  التي  الكربى  االأخ��ت  حت��اول  املدينة. 

لتفاجاأ  احلياة  توا�صل  اأن  االإ�صام،  يف  �صامها 

واأ�صدقاء  ال�صياع  يواجه  ال�صغري  اأخاها  ب��اأّن 

النف�صي  البعد  على  املخرجة  رّك��زت  ال�صوء. 

بت امل�صاهد منها كثرًيا كاأنه 
ّ
ل�صخ�صياتها وقر

الفيلم  اأ�صفى على  ما  ويعي�س معها،  ياحقها 

بعًدا فكرًيا رائًعا.
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ك�صف الفنان عا�صي احلاين يف حديث ملجلة »لها« اأنه لو مل يكن فّناًنا عا�سي �حلالين: لو مل �أكن فناًنا لكنت �سابًطا يف �جلي�ش

الختار اأن يكون �صابًطا يف اجلي�س اللبناين، م�صّدًدا على تقديره للموؤ�ص�صة 

الع�صكرية وقال:« اأنا اأحب املوؤ�ص�صة الع�صكرية كثرًيا، ولو مل يكن �صوتي جمياً لكنت بالتاأكيد انت�صبت اإىل موؤ�ص�صة 

اجلي�س«.

 Live« لربنامج  احل�صنة  للنوايا  �صفرًيا  احلاين  عا�صي  اختارت  املتحدة  االأمم  منظمة  اأن  يذكر  اأخ��رى،  جهة  من 

Lebanon« الذي يتم العمل عليه حالًيا يف لبنان. والربنامج املذكور هو م�رشوع �صخم يهدف اإىل معاجلة عدة م�صاكل 
لبنان، والقطاع  ال�صباب يف  اأ�صا�ًصا قطاع  اللبنانيني املغرتبني، وي�صتهدف  اإجتماعية واالإ�صهام يف حّلها مب�صاعدة 

ال�صحي، والعائات الفقرية، والقطاع البيئي يف �صبيل تاأمني الدعم بالتعاون مع الوزارات املخت�صة.
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www.channelone.com موقع خا�ص باملراهقني

ب��رز  اأ ي��زّوده��م  للمراهقني،  �شامل  اإع��ام��ي  م��وق��ع 

الواجبات  يف  امل�شاعدة  لهم  وي��ق��ّدم  ال��ع��امل  اأخ��ب��ار 

واأغ��ان  م�شّلية  اخ��ت��ب��ارات  يعر�ض  كما  امل��در���ش��ي��ة، 

يتيح  كذلك  الريا�شة.  اأخبار  اىل  بالإ�شافة  م�شّورة، 

يف  ال�شخ�شية  مدّوناتهم  ت�شجيل  للمراهقني  املوقع 

بهم. خا�ض  ق�شم 

ما راأيك يف اختبار معلوماتك العامة وم�شاعدة الفقراء 

على  ال�شغط  هو  فعله  عليك  ما  كل  عينه؟  الوقت  يف 

متعّلقة  اأ�شئلة  عدة  من  ل�شوؤال  �شحيحة  واح��دة  اإجابة 

اجلهات  تكافئك  حيث  اجلغرافيا،  اأو  اللغة  اأو  بالعلوم 

الأمم  برنامج  اإىل  الأرز  من  كمية  مبنح  للموقع  الراعية 

مئات  ا  �شهريًّ املوقع  ويقّدم  للتغذية.  املتحدة 

يف  ال��ف��ق��راء  اىل  الأرز  ح��ب��وب  م��ن  امل��اي��ني 

العامل مقابل الإجابات ال�شحيحة الواردة.

من اأبرز الطرق حلماية ال�شغار يف اأثناء ت�شّفح ال�شبكة العاملية، 

حتميل مت�شّفح اآمن ي�شمن �شامة املعلومات وال�شور املعرو�شة.

»Buddy Browser« هو اأداة ت�شّفح خم�ّش�شة لل�شغار. يتوىل حمايتهم 

من الدخاء ويقودهم بطرق �شليمة يف جتوالهم عرب ال�شبكة العاملية، ل �شيما 

عند م�شاهدة اأفام ال� you tube حيث مينع حتميل اأي م�شهد غري لئق.

www.buddybrowser.com الريا�ضة بالإح�ضاءات واجلداول ت�ضّفح اآمن لل�ضغار

www.espn.go.com

www.freerice.com ثقافة وعمل خريي

اأخبار  اأب��رز  املت�شّفح  ي��زّود  ممّيز،  ريا�شي  موقع 

امل�شّورة،  والأف��ام  واجل��داول  بالإح�شاءات  مرفقة  الريا�شة 

ت�شجيل  ف��ور  مبا�رشة  الريا�شية  الأح���داث  نتائج  ينقل  كما 

الأهداف.



�رشاكة بني »جيليت« و»يوتيوب«

مل�ضلحة ع�ضاق كرة القدم

يوتيوب  الإجتماعي  التوا�شل  موقع  اأع��ل��ن 

عن   )Gillette( جيليت  و�رشكة   )youtube(

مل�شاهدة  جديد  اأ���ش��ل��وب  ل�شتحداث  ���رشاك��ة 

عرب  القدم  كرة  مباريات 

الإنرتنت، من خال اإطاق 

قناة جديدة باإ�شم »نادي 

ج��ي��ل��ي��ت ل��ك��رة ال��ق��دم« 

 Gillette Football(
اأب���رز  ت��ع��ر���ض   ،)Club
م�����ش��ت��ج��دات ال��ل��ع��ب��ة من 

ولقطات  واأخ��ب��ار  اأه���داف 

لأكرب  الكوالي�ض  وراء  ما 

الكروي  ال��دوري  بطولت 

والأندية.

م�����ن خ������ال ال�������رشاك���ة 

املذكورة، �شت�شبح �رشكة 

الرئي�ض  ال��راع��ي  جيليت 

مل��ح��ت��وي��ات ك���رة ال��ق��دم 

ع��ل��ى امل��وق��ع يف اأوروب����ا 

وال�رشق الأو�شط واأفريقيا. 

كما �شتعر�ض قناة »نادي 

ج��ي��ل��ي��ت ل��ك��رة ال��ق��دم« 

y o u t u b e . c o m /

 ،gillettefootballclub
حم�����ت�����وي�����ات ج����دي����دة 

وح�رشية، و�شتجمع مقاطع 

ف��ي��دي��و ع��ال��ي��ة ال��و���ش��وح 

 ،»youtube« �رشكاء  من 

تغطي اأبرز بطولت دوري 

ال��دوري  مثل  القدم  ك��رة 

 Spain’s( الإ����ش���ب���اين 

وال�����دوري   ،)La Liga
 Italy’s( الي�����ط�����ايل 

من  واأك����ر   ،)Serie A
ت�شمل  خمتلًفا  نادًيا   50

اإف  �شيتي  »مان�شي�شرت 

 Manchester( ���ش��ي« 

 Chelsea( »و»ت�شيل�شي اإف �شي ،)City FC
 Paris( ج��ريم��ان«  �شانت  و»ب��اري�����ض   ،)FC
Saint-Germain(، و»اأوملبيك دو مار�شيه« 
بالإ�شافة   ،)Olympique de Marseille(

املحتويات  م����زودي  م��ن  الأخ���ب���ار  ع��ر���ض  اإىل 

 ،)Talksport( »الريا�شية مثل »توك �شبورت

.)ESPN( »و»اإي اإ�ض بي اإن

�شيتمكن  والإ���ش��رتاك،  الدخول  ت�شجيل  عند 

امل�����ش��اه��دون م��ن اخ��ت��ي��ار ال��ف��رق والأن���دي���ة 

مقاطع  اأحدث  على  للح�شول  لديهم  املف�شلة 

د ت��واف��ره��ا ع��ل��ى ال��ق��ن��اة. 
ّ
ال��ف��ي��دي��و مب��ج��ر

لكرة  جيليت  »ن���ادي  ق��ن��اة  �شتكون  كما 

متاحة   »youtube« موقع  على  ال��ق��دم« 

ال�رشق  اأنحاء  جميع  يف  للم�شتخدمني  جماًنا 

فريقهم  اأه��داف  اأحدث  مل�شاهدة  الأو�شط 

اإىل  بالإ�شافة  معينة  ومقاطع  املف�ّشل 

ال�شتمتاع  كذلك  والإح�شائيات،  الأخبار 

اإنتاج  من  ح�رشية  ترفيهية  بربامج 

 Big( »رشكة »بيغ بولز فيلمز�

Balls Films(، والألعاب 
الإجتماعية.
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خدمات دوت كوم

ت�رشين الثاين

Facebook اإغالق �ضفحة الـ

من بعيد

اأحدنا  يت�شفح  اأن  اأحياًنا   قد يحدث 

من  ب���وك«  ال���»ف��ي�����ض  ع��ل��ى  �شفحته 

اأج��ه��زة الأ���ش��دق��اء ���ش��واء ع��ن طريق 

ال�»laptop« اأو الهاتف الذكي اأو من 

خال »الإنرتنت كافيه«، ورمبا ين�شى 

اخلروج منها )logout( بعد الإنتهاء.

�شفحتك  م��ن  اخل���روج  الآن  ميكنك 

يف  ب��وك«  »في�ض  على 

اأي مكان ومن اأي جهاز، 

فكل ما عليك فعله هو 

 Settings« الدخول اىل

فتح  ثم    »Security
 »Active Sessions«

و���ش��ت��ف��ت��ح ل���ك ن��اف��ذة 

حت���ت���وي ع��ل��ى ق��ائ��م��ة 

بالأجهزة والأماكن التي 

مل تقم باخلروج منها.



الو�صف النباتي 

ب�إ�سم  الالتينية  ب�للغة  احل�سي�ش  نبتة  تعرف 

»Cannabis sativa«، وهي تعني ال�سو�س�ء 

امل���دة  و���س��ول  بعد  متع�طيه�  ت�سيب  التي 

بع�ش  وي���رى  ت���أث��ره���.  ذروة  اإىل  امل���خ���ّدرة 

الكلمة  من  م�ستّقة  ح�سي�ش  كلمة  اأن  الب�حثني 

اإىل  ا 
ً
ن��ظ��ر ال��ف��رح  تعني  وه��ي  �سي�ش  العربية 

الن�سوة التي ي�سعر به� املتع�طون، وتعرف هذه 

النبتة ب�للغة الع�مّية يف لبن�ن ب�إ�سم احل�سي�سة.

من ال�رضوري الإ�س�رة اإىل اأن هن�ك نوعني من 

نب�ت القّنب هم� القّنب الع�دي والقّنب الهندي، 

حيث ي�سعب ع�دة التمييز بينهم�. والقنب نب�ت 

ي حويل معّمر، يزرع ب�لبذور وينمو اإىل �سجرة 
ّ
بر

طويلة  اأوراق��ه  و2.5م.   1 بني  طوله�  ي��راوح 

اأّم�  مروحة،  �سكل  على  تتجّمع  وخفيفة  ال�سكل 

اأزه�ره فهي �سغرة احلجم خ�رضاء اللون وذات 

غالف زهري. والقّنب ثن�ئي امل�سكن وهذا يعني 

تنتج  موؤنثة.  واأخ��رى  مذّكرة  نب�ت�ت  هن�ك  اأن 

النبتة املوؤّنثة البذور التي تختزن م�دة راتنجّية 

املخّدر  من  ن�سبة  اأك��رب  على  ب�إحتوائه�  تتمّيز 

اأّم�   ،»tetrahydrocannabinol« وت�سّمى 

ولكّنه�  البذور  على  فتحتوي  املذّكرة  النبتة 

ف�إن  لذلك  ك�لأنثى،  الراتنجّية  امل���دة  تنتج  ل 

من  قليلة  ن�سبة  على  اإل  حت��ت��وي  ل  اأج��زاءه��� 

القوّية  لألي�فه  القّنب  ي��زرع  امل��خ��ّدرة.  امل���دة 

كم�  واحلب�ل  الأوت���ر  �سن�عة  يف  ت�ستخدم  التي 

لإ�ستخراج املواد املخّدرة ب�أ�سك�ل خمتلفة.

�رشوط زراعة القّنب الهندي

تنجح زراعة احل�سي�سة يف املن�طق التي تنجح 

تتحّمل  اأنه�  غر  اإج��م���ًل،  القطن  زراع��ة  فيه� 

الأم��ر  وال�سقيع،  املنخف�سة  احل���رارة  درج���ت 

من�طق  يف  النج�ح  على  ق����درة  يجعله�  ال��ذي 

مثاًل  �سوري�  ففي  القطن.  زراعة  فيه�  تنجح  ل 

املن�طق  خمتلف  يف  احل�سي�سة  زراع���ة  تنجح 

خ��ش  ب�سكل  ترتّكز  لبن�ن  ويف  وجنوًب�،  �سم�ًل 

يف من�طق البق�ع التي تتمّيز مبن�خ ق�ري، ج�ف 

من  يخلو  ل  وبربيع  �سيًف�،  وح���ر  �ست�ًء  وب���رد 

ال�سقيع. يزرع احل�سي�ش ع�دة خالل �سهري اآذار 

وني�س�ن ح�سب اإرتف�ع املنطقة عن �سطح البحر 

كمّية  وتختلف  وعميقة،  خ�سبة  تربة  ويتطّلب 

الألي�ف  اإنت�ج  اأي  املراد  الغر�ش  ح�سب  البذار 

اإىل   15 من  يتطّلب  البذور  ف�إنت�ج  البذور.  اأو 

الكمّية  تزيد هذه  بينم�  ب��ذور/دومن،  كلغ   25

اإن��ت���ج الأل��ي���ف. يتم نرث ال��ب��ذور خلف  يف ح���ل 

اأّم�  �سّكة الفالحة اأو ب�إ�ستعم�ل البّذارات الآلّية، 

خدمة املح�سول بعد الزراعة فتتم عرب عملّي�ت 

ب�لإ�س�فة  وال��ري  والعزيق  والتفريد  الرتقيع، 

اإىل الت�سميد.

ظروف اإنت�صار زراعة احل�صي�صة يف لبنان

يفيد مكتب الأمم املتحدة ملك�فحة املخّدرات 

لبن�ن ك���ن خ��الل ف��رتة احل��رب  اأن  واجل��رمي��ة، 

منطقة  يف  للمخدرات  الرئي�ش  امل�سدر  الأهلية 

ال�رضق الأو�سط، وك�ن ينتج �سنوًي� األف طن من 

الأفيون  من  طًن�  و50   30 بني  وم�  احل�سي�سة 

املكّون الأ�س��سي للهرويني.

وب�سكل  البق�ع  منطقة  اأبن�ء  جلوء  اأ�سب�ب  اإن 

زراعة  اإىل  وال�سم�يل  الأو�سط  البق�عني  خ��ش 

هذه  اإمن���ء  اإه��م���ل  واأهمه�  كثرة،  امل��خ��درات 

لأب�سط اخلدم�ت،  الت�م  الغي�ب  املنطقة، حيث 

والبنى  واملدار�ش  امل�ستو�سف�ت  يف  ك�لنق�ش 

التحتية، وحيث هموم املعي�سة تفوق الإحتم�ل، 

كل  �سوًءا  تزداد  الع�مة  الإقت�س�دية  والظروف 

والأ�سد  الأ�سواأ  فهو  الزراعي  الو�سع  اأم�  يوم. 

مرتوك  البق�عي  امل���زارع  واأن  �سيم�  ل  رداءة 

وق�س�وة  جهة  م��ن  وال�سم��رضة  التج�ر  لرحمة 

اأي  اأخ��رى، من دون  املن�خية من جهة  الظروف 

و�رضاء  اإ�ستغالله  اأم���م  الأب��واب  ي�رضع  م�  حم�ية، 

�سعر  م��ن  وب���أق��ل  الأ���س��ع���ر،  ب���أدن��ى  حم�سوله 

الكلفة يف اأحي�ن كثرة. يبلغ عدد الع�ملني يف 

قط�ع الزراعة يف منطقة البق�ع حواىل 60% من 

الع�ئالت  من  العديد  يتوارث  لذلك  ال�سك�ن، 

عرب  احل�سي�ش  زراع��ة  والبق�ع  بعلبك  ق��رى  يف 

الظروف  ظل  يف  مالءمة  الأك��رث  كونه�  الأجي�ل 

احل�سي�سة  ف��زراع��ة  امل���ذك���ورة.  الإق��ت�����س���دي��ة 

بعلبك  منطقة  على  الثم�نيني�ت  يف  تدّر  ك�نت 

- الهرمل م� يق�رب 500 مليون دولر �سنوًي�.

مع نه�ية احلرب الأهلية يف لبن�ن الع�م 1990، 

اإ�ستئ�س�ل  برن�مج  اللبن�نية  احلكومة  اأطلقت 

الت�بع  التنمية  برن�مج  مع  ب�لتع�ون  املخدرات 

قدمته�  التي  الوعود  وبف�سل  املتحدة،  لالأمم 

امل���يل  وال��دع��م  احلكومية  امل�����س���ن��دة  ب��رام��ج 

الع�ملي، توقف الفالحون عن زراعة احل�سي�سة. 

التنمية  برن�مج  اأعلن   1994 الع�م  وبحلول 

من  خ�ل  البق�ع  �سهل  اأن  املتحدة  لالأمم  الت�بع 

املخدرات، وقدر كلفة عدم العودة اإىل اإنت�جه� 

ب� 300 مليون دولر اأمركي. لكن القيمة التي 

الع�م  حلول  حتى  املبلغ  ه��ذا  من  ت�سلمه�  مت 

2001 مل تتخط ال�17 مليون دولر، لذا �رضع�ن 

م� ف�سل الربن�مج، بينم� ا�ستمر البحث عن طرق 
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مكافحة زراعة احل�صي�صة ال تتم فقط من 

خالل حمالت التلف التي تقوم بها القوى 

االأمنية، اإمنا وقبل كل �صيء، من خالل 

توفري البدائل املعقولة. فما هي هذه 

البدائل وملاذا مل تنجح يف احللول مكان 

املمنوعات حتى االآن؟

ظروف زراعتها 

واأ�صباب ف�صل 

الزراعات البديلة

ت�رشين الثاين

موا�سم وخريات

احل�سي�سة 

يف ال��بق�ع

اإعداد:

الدكتور ح�صني حمود

اأ�صتاذ يف اجلامعة اللبنانية

كلية الزراعة
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املح��سيل  ب��زراع��ة  امل��زارع��ني  لإق��ن���ع  جديدة 

التي  البدائل  وم��ن  البديلة.  الأخ���رى  ال�رضعية 

الطبية  اخلوا�ش  ذات  النب�ت�ت  زراع��ة  طرحت 

والتي ميكن بيع منتج�ته� ل�رضك�ت الأدوية، اإل 

اأن هذه املح�ولت ب�ءت ب�لف�سل يف ظل غي�ب 

الأمم املتحدة، ويف  اأو  الدولة  الدعم امل�يل من 

بديلة  لزراع�ت  ر�سمية  اإ�سرتاتيجية  غي�ب  ظل 

توؤمن للمزارع الإ�ستقرار الإقت�س�دي. 

�س�بق  اإىل  احل�سي�سة  زراع���ة  ع����دت  وه��ك��ذا 

عهده�، وع�دت حمالت مك�فحته� بحيث ك�نت 

 1000 ب��ني  م���  �سنوًي�  تتلف  الأمنية  ال��ق��وى 

قرى  جممل  يف  احل�سي�سة  من  هكت�ر  و6500 

بعلبك - الهرمل.

اأهم الزراعات البديلة

هن�ك بع�ش النب�ت�ت التي تنتمي اإىل جمموعة 

القمح وال�سعر ي�سلح لأن يكون  احلبوب مثل 

� اأنه� حم��سيل  زراع�ت بديلة للمخّدرات خ�سو�سً

ب�سكل  مت�سلة  كونه�  اإ�سرتاتيجّية  اأهمّية  ذات 

مب��رض ب�لأمن الغذائي. كذلك نب�ت�ت املح��سيل 

وال�سمندر  ال�سم�ش  ودّوار  ك���ل��ذرة  الوا�سعة 

ال�سّكري ت�سلح اأي�ًس� كزراع�ت بديلة. بدوره�، 

والف�ّسة  ك�ل�سوي�  العلفية  النب�ت�ت  دخلت 

والرب�سيم وال�سمندر العلفي وغره�، يف برامج 

النب�ت�ت  اعتمدت  واأخ���ًرا  البديلة،  ال��زراع���ت 

واإكليل  الزعرت  مقدمه�  ويف  والعطرية  الطبّية 

والورد  واملردكو�ش  وامللي�سة  وال�سّم�ق  اجلبل 

اجل���وري وغ��ره��� م��ن ال��ن��ب���ت���ت ال��ت��ي يتحّدر 

منذ  فيه�  ت�أقلم  اأو  املنطقة  هذه  من  معظمه� 

املرّكب  من  ج��زًءا  اأ�سبحت  بحيث،  طويل  زمن 

كل  ظّله.  يف  نعي�ش  الذي  املن�خي   - اجلغرايف 

يف  ك�خل�س�ر  الكثر،  وغ��ره���  النب�ت�ت  ه��ذه 

اأن  على  ق�درة  وال��ورود،  البال�ستيكّية  البيوت 

تكون زراع�ت بديلة ن�جحة �رضط اأن تتوافر له� 

خلف�ش  الدولة  بدعم  املتمّثلة  النج�ح  اأ�سب�ب 

الإنت�ج من املن�ف�سة  الإنت�ج وحم�ية هذا  كلفة 

وت�رضيفه، والتعوي�ش على املزارعني يف ح�لت 

الكوارث الطبيعية.

حماوالت مل تنجح

عن  بديلة  كزراعة  ال�سم�ش  دّوار  حك�ية  تعود 

ال�سّتيني�ت،  اأوا�سط  اإىل  البق�ع  يف  املخّدرات 

عندم� وعد الرئي�ش �س�رل حلو املزارعني بدعم 

ال�سم�ش،  دّوار  مقدمه�  ويف  البديلة  الزراع�ت 

املح�سول  ل�رضاء  خ��سة  ميزانية  وتخ�سي�ش 

ب�أ�سع�ر ت�سجيعية. 

جنحت زراعة دّوار ال�سم�ش ومّت جني املح�سول 

حّتى  اأخرى  وراء  �سنة  املخ�زن  يف  تكّد�ش  لكنه 

التي  الأموال  اأم�  ب�ت معظمه طع�ًم� للفئران... 

بديلة  زراع���ت  لدعم  املتحدة  الأمم  خ�س�سته� 

يف الت�سعيني�ت فقد تبددت من دون اأن حتقق 

الهدف الذي ر�سدت له.

وثمة العديد من البدائل التي ميكن اأن تكون 

نبتة  وهي  الع�سفر،  نبتة  ومنه�  ومربحة  ن�جحة 

زيتية تتمتع مبوا�سف�ت ع�لية وميكن املب��رضة 

بزراعته� وا�ستخراج الزيت منه� بدل الإ�ستمرار 

م�  وه��ذا  اخل���رج  من  ال�سوي�  زيت  ا�ستراد  يف 

ال���دولرات،  ماليني  ع�رضات  الدولة  على  يوفر 

ان ) اجل�معة 
ّ
وفق م� يرى الربوف�سور حممد فر

اأي�ًس�  ان 
ّ
ف���ر وي�سر  ب���روت(.  يف  الأم��رك��ي��ة 

للجف�ف  املق�وم  ك�ل�سعر  اأخ��رى  زراع���ت  اإىل 

غر  )وه���و  ال�سن�عي  وال��ق��ّن��ب  والبقولي�ت، 

اأن  حيث  للخ�رج  ت�سديره  ميكن  ال��ذي  خم��ّدر( 

األي�فه  من  كبرة  كمي�ت  ت�ستخدم  مثاًل  اأمل�ني� 

دع��وات  لق��ت  عملًي�  ال�����س��ي���رات.  �سن�عة  يف 

احلكوم�ت اللبن�نية املتع�قبة وبرن�مج التنمية 

لدى  اإيج�بية  اأ���س��داء  املتحدة  ل���الأمم  الت�بع 

الزعفران  زراعة  فك�نت  البق�عيني  املزارعني 

التي وجدت طريقه� اإىل حقول الق�ع والهرمل. 

اإىل  حتولوا  الذين  املزارعني  اأحد  وهبي  خليل 

يف  تعطي  »ل  اأنه�  يو�سح  النبتة  ه��ذه  زراع��ة 

ا ب�سكل جيد، ولكن يف ال�سنة 
ً
ال�سنة الأوىل زهر

الإنت�ج،  من  كيلوغراًم�  ال��دومن  يعطي  الت�لية 

الزراعة ن�جحة وغر مكلفة  اأن هذه  وهو يعترب 

اإمن� للعمل، حيث يحت�ج  اأ�سمدة  ول حتت�ج اىل 

وهبي:  وي��ق��ول  يومًي�،  عم�ل  خلم�سة  ال���دومن 

ال�سنة  من  الزعفران  من  واحد  كيلوغرام  »لدي 

امل��سية مل اأ�ستطع ت�رضيفه«، داعًي� الدولة اإىل 

الإهتم�م بهذه الزراعة.

فكرة  اأن  اأع���اله  ورد  م���  ك��ل  م��ن  ن�ستخل�ش 

�رضط  للتحقيق  ق�بلة  ه��ي  البديلة  ال��زراع���ت 

الإ�سرتاتيجية،  هذه  ر�سمًي�  الدولة  تتبنى  اأن 

وال�رضوط  والو�س�ئل  الإمك�ن�ت  كل  توفر  واأن 

ال�رضورية لنج�حه�.

اإجراءات �رشورية

مفهوم  ح���ول  وال��ن��ظ��ري���ت  الآراء  ت��ت��ب���ي��ن 

حل  اأن  ي���رى  فبع�سه�  ال��ب��دي��ل��ة،  ال���زراع����ت 

من  ج��دي��دة  اأن���واع  اإح���داث  يف  يكمن  امل�سكلة 

النب�ت�ت تتميز ب�نخف��ش كلفة انت�جه� ك�لقمح 

النب�ت�ت  اأو  للجف�ف،  امل��ق���وم��ني  وال�سعر 

متوا�سعة  اأي�ًس�  هي  والتي  والعطرية  الطّبية 

للغ�ية من حيث متطّلب�ت منّوه� وجن�حه�، غر 

اأن اجلزء الأكرب من هذه النظري�ت والآراء يرى 

النب�ت�ت  نوع  يف  تكمن  ل  امل�سكلة  اأ�سب�ب  اأن 

دعم  مدى  بل يف  احل�سي�سة  مك�ن  �ستزرع  التي 

ويقول  م�.  زراعة  اإجن�ح  يف  وم�س�همته�  الدولة 

رئ��ي�����ش ن��ق���ب��ة امل���زارع���ني يف ل��ب��ن���ن اأن��ط��وان 

ل  �سيء  هي  البديلة  ال��زراع���ت  »اإن  احل��وّي��ك: 

لبن�ن غني  واإن  اللبن�ين  الإقت�س�د  له يف  وجود 

جعل  كيفّية  يف  هي  امل�سكلة  ولكن  بزراع�ته، 

حول  مثاًل  ويعطي  تن�ف�سًي�«،  اللبن�ين  الإنت�ج 

ن�ستبدله�  لن  التي  التّف�ح  »زراع���ة  عن  ذل��ك 

بزراعة النب مثاًل بل يجب حت�سني نوعية الإنت�ج 

وكيفية تو�سيبه وحم�يته من التلوث ب�لإ�س�فة 

اإىل تخفي�ش كلفة اإنت�جه، ف�مل�سكلة الأ�س��سّية 

اللبن�ين  الزراعي  الإنت�ج  ق��درة  عدم  يف  تكمن 

على املن�ف�سة يف ظل ارتف�ع الكلفة قي��ًس� مب� 

هي عليه يف �سوري� والأردن وم�رض وال�سعودية.

اأخًرا ل بد من الإ�س�رة اإىل برامج واعدة لإجن�ح 

البديلة حيث قررت احلكومة احل�لية  الزراع�ت 

يف جل�سته� بت�ريخ 2012/8/29، دعم برن�مج 

البق�ع مببلغ 45 ملي�ر لرة،  الزراع�ت يف  هذه 

منه� 25 ملي�ًرا لزراعة ال�سمندر ال�سّكري و20 

ملي�ًرا لدعم وتنمية الزراعة يف بعلبك - الهرمل 

بعد اأن األغي دعم زراعة ال�سمندر الع�م 2006 

والقمح الع�م 2007. وي�س�ف اإىل م� �سبق عدد 

والأعالف  احلبوب  زراعة  لتطوير  امل�س�ريع  من 

ذلك مم�  و�سوى  برك...  واإق�مة  احلليب  وانت�ج 

ت�سمنته اخلطة اخلم�سية لوزارة الزراعة.

موا�سم وخريات

ت�رشين الثاين





اخلوف، الغ�شب، احلزن، املف�ج�أة، اال�شمئزاز 

امل�ش�عر  هي  واالزدراء،  ال�شع�دة  )ال��ق��رف(، 

وا�شح  ب�شكٍل  ترت�شم  التي  ال�شبعة،  الع�مّلّية 

ومب��رش على الوجه، وهي م�ش�عر ع�ّمة وتعبرياته� 

من  حتى  تف�شح  تك�د  وهي  الب�رش،  عند  موّحدة 

فطرّية  الأّنه�  فيه،  �شوا 
ّ
ومتر الّتمثيل  امتهنوا 

التحقيق�ت،  يف  الوجه  تع�بري  مراقبة  تقنّية  اليوم  ت�شتخدم  لذلك،  مكت�شبة.  غري 

بحيث يعمد املحّققون اإىل ت�شوير جمري�ت التحقيق، لي�ش�ر يف م� بعد اإىل التمّعن 

 .)Macroexpressions( الدقيقة  تف��شيله�  وحتليل  امل�شتجوبني  وجوه  يف 

ميكن  ال  ذكره�  �شبق  التي  امل�ش�عر  نتيجة  الوجه  على  ترت�شم  التي  ف�لتع�بري 

دة كونه� حتدث خالل فرتة وجيزة ال تتعّدى 3 اأع�ش�ر من 
ّ
التق�طه� ب�لعني املجر

الث�نية كم� يو�شح االخت�ش��شي يف لغة اجل�شد حبيب اخلوري.

اجلبني،  اأق�ش�ٍم هي:  ثالثة  اإىل  بدوره  ينق�شم  الوجه  اأّن  اأي�ًش�  اخلوري  وي�شيف 

العين�ن والفم. يرفع االأ�شخ��ص جب�ههم وحتديًدا جب�ههم العلي� عندم� يخ�فون، 

وي�شّدون �شف�ههم وينزلون حواجبهم لالأ�شفل عندم� يغ�شبون. اأّم� م�ش�عر احلزن 

ال�شف�ه. وي�شّكل رفع احل�جبني امل�ش�حب  العلي� وزواي�  فتتمّثل بهبوط اجلفون 

ارتخ�ء الفم، جت�شيًدا مل�ش�عر املف�ج�أة والده�شة، بينم� يظهر ال�شعور ب�الإ�شمئزاز 

برباعة  فتعك�شه  ب�ل�شع�دة  ال�شعور  اأّم���  لالأعلى،  وانكم��شه  االأن��ف  �شّد  خالل  من 

ال�ش�دقة.  واالإبت�ش�مة  االأط���راف  امل�شدودة  العيون 

اإىل  ال�شخ�ص  ال�شعور ب�الإزدراء وهو الذي يدفع  يبقى 

�شّد �شفتيه و�شّمه� من زاويٍة واحدة. 
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نحن والآخرون 

ت�رشين الثاين

اإعداد:

ليال �صقر الفحل

الوجوه

حتكي اللغة نف�صها...

يف م�صطلحات لغة اجل�صد عبارة »امل�صاعر 

العاملّية«، ووفق الدرا�صات التي اأجراها 

ا من العام 
ً
املحّلل بول اأكمان اعتبار

2008، هناك �صبعة م�صاعر ترت�صم على 

ا، ويتلّقاها املحيطون  وجه االن�صان تلقائيًّ

ا. فالتعابري اخلا�صة بهذه  به اأي�ًصا تلقائيًّ

امل�صاعر هي نف�صها يف جميع الثقافات. 

يو�صح االخت�صا�صي يف لغة اجل�صد حبيب 

اخلوري اأّن املحّللني يف هذا املجال 

يق�صمون اجل�صم الب�رشي اإىل ثالثة اأق�صام: 

الوجه، الق�صم االو�صط والق�صم ال�صفلي. 

ينفرد ق�صم الوجه بتج�صيد امل�صاعر 

العاملّية التي حددها اكمان. فما هي هذه 

ا  امل�صاعر، وكيف تنقل املعلومات تلقائيًّ

ومن دون ا�صتئذان اإىل من ي�صاركنا عملّية 

التوا�صل؟



نق�ص احلديد عند احلامل

ات  اأن تغيرّ ال�سيدة طهماز كيف  ت�رشح  بداية 

امل��راأة  ج�سم  على  تطراأ  عديدة  فيزيولوجية 

الرحم  حجم  زيادة  تتمثل يف  احلمل  خالل فرتة 

وال��ث��دي��ن، م��ا ي��ف�����رشرّ ال���زي���ادة احل��ا���س��ل��ة يف 

التي  احلمراء  اخلاليا  عدد  وزي��ادة  ال��دم  كمية 

هذا  من  احلديد.  من  حاجتها  زي��ادة  ت�ستوجب 

الأطعمة  با�ستهالك  طهماز  تن�سح  املنطلق 

منًعا حل�سول  للج�سم  ر عن�رش احلديد  توفرّ التي 

جنده  فاعل  عن�رش  هو  واحلديد  ال��دم.  يف  فقر 

الفول،  )العد�س،  احلبوب  احلمراء،  اللحوم  يف 

الأوراق  ذات  اخل�����س��ار  احل��م�����س(، 

احلوامل  وتن�سح  ال��داك��ن��ة...  اخل�رشاء 

بتناول حبوب احلديد )30ملغ( طوال 

�سهرين  اأو  �سهر  ومل��دة  احلمل  ف��رتة 

بعد الولدة )مبوافقة الطبيب املعالج 

نظام  ات��ب��اع  على  د  ت�سدرّ كما  طبًعا(. 

غذائي متوازن ومتنورّع يوفر احتياجات 

احلرارية،  ال�سعرات  من  احلامل  املراأة 

الدهون  وبدائلها،  اللحوم  الن�سويات، 

وبدائلها، احلليب وم�ستقاته، اخل�سار 

والفاكهة، واملعادن.

ات التي حتتاج اإليها املراة  يرّ ا الكمرّ اأمرّ

��ا م��ن ك���لرّ ه���ذه ال��ف��ئ��ات، فهي  ي��وم��يًّ

ة من الن�سويات، 3  تقريًبا ما بن 6 و11 ح�سرّ

واحلليب  والفواكه  اخل�سار  من  ح�س�س   4 اأو 

تان اأو ثالث ح�س�س من اللحوم  وم�ستقاته، ح�سرّ

يرّات قليلة من الدهون. وكمرّ

اأنواع الطعام وتوزيع احل�ص�ص

برغل،  معكرونة،  اأرز،  خبز،  الن�صويات:   •
تو�ست، كورن فليك�س، بطاطا.

ة/اليوم. • 6- 11 ح�سرّ
1/4 رغيف خبز.

1/3 كوب رز.

1/2 كوب برغل.

اأو  معلرّبة  ط��ازج��ة،  خ�سار  اأي  اخل�صار:   •
مطبوخة.

• 3-4 ح�س�س/اليوم.
كوب خ�سار ذات الأوراق اخل�رشاء.

1/2 كوب خ�سار مطبوخ اأو معلب.

• الفاكهة: فاكهة وع�سي طبيعي.
• 3-4 ح�س�س/اليوم.

تفاحة �سغية.

موزة �سغية.

15 حبة عنب.

2 كلمنتن.

حبتا متر.

ملعقتا زبيب.

1/2 كوب ع�سي طبيعي.

األبان، حليب،  اأجبان،  احلليب وم�صتقاته:   •
مهلبية، كا�سرتد.

• 3- 4 ح�س�س/اليوم.
30غ جبنة.

ملعقتا لبنة.

كوب حليب.

كوب مهلبية.

• اللحوم وبدائلها: 
حل��م��ة ح���م���راء، دج���اج، 

حم�س(،  ع��د���س،  )ف���ول،  حبوب  ت��ون��ا،  �سمك، 

بي�س.

• 2- 3 ح�س�س/اليوم.
30غ حلمة حمراء.

30غ دجاج.

30غ �سمك.

1/2 كوب حبوب.

توازن 

النظ��ام الغذائي �رشوري

ت�رشين الثاين

قواعد التغذية

اإعداد:

ليال �صقر الفحل

�صوء تغذية احلامل قد يوؤّدي اإىل ت�صّوه اجلنني

غذاء الأم ال�صحيح واملتوازن �رشط 

اأ�صا�صي لتكوين اجلنني ال�صليم 

والطبيعي، وقد اأثبتت الأبحاث اأّن كثرًيا 

من حالت الإجها�ص والولدات املبكرة 

والت�صوهات اخللقية عند حديثي الولدة، 

لها عالقة مبا�رشة ب�صوء تغذية الأم يف 

اأثناء احلمل. فما هي العنا�رش الغذائية 

الأ�صا�صية ل�صحتهما وما هي الأطعمة التي 

توؤمن احتياجات ج�صم احلامل الغذائية، 

اخت�صا�صية التغذية دعاء بدر الدين 

طهماز جتيب عن هذه الأ�صئلة.
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بي�سة.

• الدهون، الزيوت وبدائلها: زيت، �سمنة، 
زبدة، مك�رشات.

• كميات قليلة.
ملعقة زيت.

6 حبات لوز.

4 حبات كاجو.

ملعقة زبدة.

حاجات اأخرى

املاأكولت  تناول  اأهمية  على  طهماز  د  ت�سدرّ

بناء  يف  ت�ساعد  التي   Omega3 بال�  الغنية 

عليها  حتتوي  والتي  الع�سبي  اجلنن  جهاز 

باحل�سول  تن�سح  ولكنها  البحر،  ثمار  معظم 

على فوائد هذه املادة اأي�ًسا من خالل امل�سادر 

الكتان...  ب��زر  زي��ت  الكانول،  كزيت  النباتية 

مل��ادة  احل��ام��ل  تعري�س  خطر  م��ن  للتخفيف 

الزئبق املوجودة يف بع�س اأنواع الأ�سماك.

طهماز  د  ت�سدرّ التي  الأ�سا�سية  الأغذية  من 

الغنية  تلك  تناولها  على  ال��رتك��ي��ز  على 

تطوير  يف  ت�سهم  والتي   Calcium بال� 

ي دوًرا فاعالً  اجلنن ومنو عظامه وتوؤدرّ

يف تنظيم دقات القلب وتخثرّ الدم. 

احلليب  الكال�سيوم،  م�سادر  اأهم 

امل�سادر  وبع�س  وم�ستقاته 

النباتية كاحلم�س )84 ملغ/

 52( وال���رت���ق���ال  ك�����وب( 

م��ل��غ/ك��وب( وال��ك��زب��رة 

وامللفوف...

عينه  ال�سي��اق  ويف 

على  ط��ه��م��از  ���ز  ت���ركرّ

احلامل  امل���راأة  حاجة 

ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  اإىل 

ها 
رّ
ب�سورة عام�ة واأهم��

.A - C - D

واجل��زر  احلليب  يف  م��وج��ود   A الفيتامن 

وهو  باملاء،  املعلرّبة  التونا  احللوة،  والبطاطا 

اأ�سا�سي يف عملية تكاثر خاليا اجلنن و�سالمة 

القلب  يف  ت�سوهات  اإىل  نق�سه  ي  وي��وؤدرّ من��ورّه، 

والرئتن وامل�سالك البولية...

على  الأول  امل�����س��اع��د  ه��و   C ال��ف��ي��ت��ام��ن 

اله�سمي  اجل���ه���از  يف  احل���دي���د  ام��ت�����س��ا���س 

 ، وبالتايل فهو يرفع من قدرة الدم على التخثرّ

املناعة،  اأنه مفيد جلهاز  اأي�ًسا  عنه  واملعروف 

الفاكهة احلم�سية كالرتقال،  وهو موجود يف 

ان... الكيوي، الفريز، الفليفلة، الرمرّ

ا الفيتامن D فيتيح امت�سا�س الكال�سيوم  اأمرّ

وتوزيعه لبناء عظام اجلنن، وميكن احل�سول 

عليه من خالل احلليب وم�ستقاته واللحوم...

ممنوعات

ع��ل��ى امل�����راأة احل��ام�����ل ال��ت�����زام لئ��ح��ة من 

ال��ع��ادات  والإب��ت��ع��اد ع��ن بع�س  امل��م��ن��وع��ات 

حمل  ف��رتة  على  حفاًظا  ال�سيئة  الغذائية 

واإجناب  �سهلة  لولدة  �سليمة، وحت�س�ًيا 

مولود معاًفى.

اخل�سو�س  هذا  يف  طهماز  د  وت�سدرّ

ا�ستهالك  عن  احلامل  ابتعاد  على 

النيئة،  ال��ل��ح��وم  اأن����واع  جميع 

والغازية  الروحية  امل�رشوبات 

)وب��خ��ا���س��ة ت��ل��ك ال��ق��ل��ي��ل��ة 

لأنها  احل��راري��ة  ال�سعرات 

ت��ك��ون حم����الرّة ب��ب��دائ��ل 

وامل�رشوبات  ال�سكر( 

بالكافين  ال��غ��ن��ي��ة 

ن�سكافيه،  )ق��ه��وة، 

���س��اي( لأن��ه��ا ت��وؤث��ر 

على الأوعي��ة الدموية 

دًة على  للجنن، م�سدرّ

ع���دم ت��ن��اول ت��ن��اول 

امل���راأة احل��ام��ل اأك��ث 

يف  قهوة  فنجاين  من 

الأمر  وكذلك  الي�وم، 

ال�ساي.  اإىل  بالن�سبة 

احلامل  تن�سح  والزجنبيل  النعناع  وبا�ستثناء 

يف  ر  يوؤثرّ اأن  ميكن  فبع�سها  الأع�ساب  بتجنرّب 

�سحة الأم وجنينها.

حالت خا�صة

يف حالت احلمل اخلا�سة، والتي تعاين خاللها 

الإم�ساك،  مثل  ال�سحية  امل�ساكل  بع�س  املراأة 

تن�سح طهماز بتناول اخل�سار الغنية بالألياف، 

بق�رشتها(  الإحتفاظ  )م��ع  الطازجة  والفاكهة 

الأبي�س  اخل��ب��ز  وا���س��ت��ب��دال  ��ف��ة،  امل��ج��فرّ وت��ل��ك 

النظام  يف  الكاملة  احلبوب  اإدخ��ال  مع  بالأ�سمر 

من  الإكثار  ���رشورة  على  د  ت�سدرّ كما  الغذائي، 

اأك��واب   9 ل  )مب��ع��درّ امل��اء  وبخا�سة  ال�سوائل 

�رشورة  على  د  ت�سدرّ احلرقة،  ولتجنرّب  يومًيا(. 

اليوم  خالل  دة  ومتعدرّ �سغية  وجبات  اعتماد 

اإىل  التنبرّه  مع  النوم،  اإىل  اخللود  قبل  وبخا�سة 

الإ�ستلقاء مبا�رشة بعد تناول الطعام. كما  عدم 

تعتر اأن الإمتناع عن تناول القهوة وامل�رشوبات 

الغازية خطوة مفيدة لالإبتعاد عن احلرقة.

وؤ  والتقيرّ الغثيان  ح��الت  يف  طهماز  وت��رك��ز 

البطاطا  وت��ن��اول  ال��ل��ن،  ����رشب  وج���وب  ع��ل��ى 

امل�سلوقة والرز واملعكرونة والدجاج )امل�سوي 

الغنية  الأطعمة  عن  والإبتعاد  املطبوخ(،  اأو 

تن�سح  كما  والبهارات،  واحللويات  بالدهون 

بعدم �رشب املاء يف اأثناء الوجبات الغذائية.
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قواعد التغذية
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كيف انطلقت الفكرة؟

تقع مدينة ف�لن�سي� على �س�طىء �ملتو�سط �رشقي �إ�سب�ني� وفيه� مرف�أ 

مهرج�ن  يق�م  �حلدث، حيث  مقر  بونول  قرية  منه�  �ل�رشق  و�إىل  لل�سفن، 

�لبندورة ملدة �أ�سبوع ك�مل تتخلله �حتف�الت مو�سيقية، وعرو�ض م�رشحية 

�ملهرج�ن  ت�سبق  �لتي  �لليلة  ويف  ن�رية.  و�أل��ع���ب  ورق�ض  وترفيهية، 

�ل�سعبية  �الأك��ل��ة  وه��ي   Paella �لب�ييال  طبخ  يف  �مل�س�ركون  يت�س�بق 

�الإ�سب�نية �ل�سهرية.

ب�الأيدي  عر�ك  ن�سب  حني   ،1945 �لع�م  عفوي  ب�سكل  �لق�ّسة  ب��د�أت 

بني جمموعة من �ل�سّب�ن يف �سوق بلدة »بونول«، ف��ستع�ن �ملتع�ركون 

ب�أكو�م �لبندورة �ملوجودة على عرب�ت �لبيع للرت��سق يف م� بينهم حتى 

�أنهكهم �لتعب. 

�إال �لع�م 1952، ومنذ ذلك �حلني  مل يتم �الإعرت�ف ب�ملهرج�ن ر�سمًي� 

تق�ليد  ومن  �سلمية.  ب�سورة  و�إمن�  نف�سه�  �لبلدة  يف  �لذكرى  �إحي�ء  يتّم 

�ملهرج�ن �أن ترتدي �لن�سوة �الأبي�ض و�أال يرتدي �لرج�ل �أي قم�س�ن.

يف قلب احلدث

يف �سبيحة �الأربع�ء �ملحدد يبد�أ �سك�ن �لبلدة 

�لب�لغ عددهم نحو 10 �آالف ن�سمة م�س�ًف� �ليهم 

و�ل�س�ئحني،  �لزو�ر  من  �أكرث  �أو  عددهم  �سعف� 

يتّم  حيث  �ملركزية،  �لبلدة  �س�حة  يف  ب�لتجّمع 

من  �للزج  ب�ل�س�بون  تطلى  ع�لية  �س�رية  ن�سب 

حلم  من  قطعة  عليه�  وتعّلق  �لقمة،  وحّتى  �أ�سفله� 

�ل�س�رية  هذه  ت�سّلق  �ل�سّب�ن  حم���والت  تبد�أ  ثم  �خلنزير، 

�للزجة للو�سول �ىل قطعة �للحم. يف �حل�دية ع�رشة مت�ًم� تبد�أ جمموعة من 

�ل�س�حن�ت �لقالّبة �مُلحّملة بحو�ىل 125 طًن� من �لبندورة �حلمر�ء �لن��سجة 

ب�لزحف نحو �ل�س�حة �ملركزية، فرتتفع �لهت�ف�ت معلنة بد�ية �الحتف�ل؛ 

يعتلي بع�ض �ل�سّب�ن �ل�س�حن�ت ويبد�أون برمي بع�ض �حلّب�ت نحو �الأعلى، 

�لرت��سق  عملية  فتبد�أ  �ملحموم،  �حل�سور  ويتلّقفه�  �ل�س�رع  يف  فت�سقط 

�جلم�عية، حيث ال �رشوط وال قو�عد لّلعبة �ملفتوحة �سوى �رشورة �سغط 

حبة �لبندورة ب�ليد قبل رميه� تف�دًي� الإ�س�ب�ت موؤملة. ثم تبد�أ �ل�س�حن�ت 

تفريغ حمولته� تب�ًع� �أم�م �ملتع�ركني، وت�ستمر �ملعركة ملدة �س�عتني 

�، يكون �حلدث قد بلغ ذروته و�س�لت �أنه�ر 
ً
ك�ملتني؛ وعند �لو�حدة ظهر

من ع�سري �لبندورة ي�سبح ويغو�ض فيه� �ل�سغ�ر و�لكب�ر، فتّتجه �جلموع 

ن�سبت  �لتي  �ملوؤقتة  �حلم�م�ت  ويف  فيه  لالإ�ستحم�م  �لقريب  �لنهر  �إىل 

عهده�  �س�بق  �ىل  �ملدينة  تعود  �مل�س�ء  ي�أتي  وعندم�  للمن��سبة.  حوله 

�ل�سو�رع  تنظيف  �أنهو�  قد  �لبلدية  عم�ل  يكون  �إذ  يكن،  مل  �سيئ�  وك�أن 

و�ل�س�حة �ملركزية من كل �أثر للمعركة �ل�سب�حية �ملحمومة!
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�إعد�د:

با�سكال معّو�ض بومارون

هو   La Tomatina توماتينا«  »ال 

للبندورة،  ال�سنوي  االإ�سباين  املهرجان 

اآب  �سهر  االأخري من  االأربعاء  يقام يف 

من كل عام، حيث ي�ستعمل املحتفلون 

لر�سق  البندورة،  من  طًنا   125 حواىل 

بع�سهم بع�ًسا.

الـبـنـدورة
يف مـهـرجانها االأحــمر

ة!
ك
عر

مل
 ا
د
ع
ب
ا 
م

من  نف�سه  ينظف  �أن  �الإن�س�ن  ي�ستطيع  هل 

بقع �لبندورة وق�سوره�؟ يقول �حد �مل�س�ركني 

�ليوم  يف  م��ر�ت  ع��دة  »��ستحممت  ب�ملعركة: 

ذ�ته، وكنت كلم� ��ستيقظت �سب�ًح� ولعدة �أي�م 

�الأبي�ض  فر��سي  على  حمر�ء  بقًع�  �أجد  متت�لية 

ويف �أثن�ء �الإ�ستحم�م ت�سقط من �سعري �أو ثن�ي� 

�أر�سية  على  وب��ذور  ق�سور  ج�سدي  من  �أخ��رى 

�حلم�م من �آث�ر معركة �لبندورة. 



يخنة اخل�ضار 

مع الربوكويل

�ضوربة العد�س

• املكّونات:
- ب�صل: ن�صف كوب.

ات: ن�صف كوب.
ّ
- كر

ن�����ص��ف  ك���راف�������س:   -

كوب.

- ثوم: ف�ّصان.

- كو�صا: ن�صف كوب.

- بطاطا: ن�صف كوب.

- جزر: ن�صف كوب.

- بروكويل: 4 قطع.

- بازيال: ن�صف كوب.

- لوبياء: ن�صف كوب.

- باذجنان: ن�صف كوب.

- فليفلة: ن�صف كوب.

- بندورة مطحونة: 500 غرام.

- رّب البندورة: ملعقة كبرية.

- حّم�س م�صلوق: ن�صف كوب.

- مرقة اخل�صار مذّوبة يف املاء: ح�صب احلاجة 

)اأو حتى تغمر اخل�صار بالكامل(.

- ملح وفلفل اأ�صود. 

• طريقة التح�ضري:
ن الزيت النباتي وُي�صاف اإليه الكرات  - ي�صخَّ

والكراف�س املقّطع.

• املكّونات:
ات: ن�صف كوب.

ّ
- كر

ن�����ص��ف  ك���راف�������س:   -

كوب.

- بطاطا: كوب واحد.

كوب  ربع  بقدون�س:   -

)مفروم(.

كبرية:  ح��ّب��ة  ع��د���س   -

ن�صف كيلو.

ن�صف  ���ص��ع��ريّي��ة:   -

كوب.

- ماء )ميكن ا�صتبداله  مبرقة الدجاج( :ح�صب 

احلاجة.

- زيت نباتي: ربع كوب.

- ملح و فلفل اأ�صود.

• طريقة التح�ضري:
كبري  ق��در  يف  الزيت  ي�صّخن   -

)ك��رات،  تدريجيًّا  املقّطعة  اخل�صار  وت�صاف 

كراف�س، بطاطا(.

ك 
ّ
- ي�����ص��اف ال��ع��د���س وال�����ص��ع��ريّي��ة، وحت���ر

املكّونات جّيًدا.

- ي�صاف املاء اأو مرقة الدجاج بحيث يغطي 

البقدون�س  يو�صع  ثّم  املكّونات،  جميع 

وير�س امللح والفلفل الأ�صود وترتك 

املكونات على النار حتى تن�صج.

الأطايب من خمتلف 

مطابخ العامل على 

�صفحات »اجلي�س«

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�ضناف 

مميزة مع ال�ضيف

ري�ضار اخلوري

مهلبية بال�ضوفان
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اأطايب ال�شيف

اإعداد:

ليال �ضقر الفحل



• ن�ضيحة ال�ضيف: ين�صح ال�صيف ري�صار اخلوري من يعانون من وجود النمل يف منزلهم، بو�صع ق�صور اخليار يف اأماكن وجود هذه احل�رشات 
للتخّل�س منها.

مهلبية بال�ضوفان

متو�صطة  مرّبعات  املقّطع  الب�صل  يو�صع   -

احلجم، ثّم ف�ّصا الثوم .

- ُت�صاف اخل�صار املقّطعة )الفليفلة، الكو�صا، 

اجلزر، والبطاطا(. 

- ت��و���ص��ع ف��وق��ه��ا ك��م��ّي��ة ال��ب��ازي��ال 

واللوبياء واحلّم�س امل�صلوق.

- تقطع حّبتا الباذجنان )مع الحتفاظ بالق�رشة( 

وت�صاف اإىل املكونات ال�صابقة.

ال��رّب  وكمية  املطحونة  ال��ب��ن��دورة  ت�صاف   -

ومرقة الدجاج وير�س امللح والفلفل الأ�صود.

من  دقائق   5 قبل  ال��روك��ويل  قطع  ت�صاف   -

ن�صوج باقي املكونات.

• املكونات:
- حليب �صائ��ل: ن�ص�ف ليرت.

كبريتان  ملعقتان  ن�صاء:   -

م��ذّوب��ت��ان يف ك���وب م��ن امل��اء 

البارد.

- �صكر اأبي�س: 3/4 كوب.

- �صوفان: ن�صف كوب.

- م�صتكة ناعمة: ر�صة.

وم��اء  ال��زه���ر  م�����اء   -

الورد: ح�ص�ب الرغبة.

• طريقة التح�ضري:
على  احللي���ب  ي�صّخ��ن   -

ال�صكر  اإل��ي��ه  وي�����ص��اف  ال��ن��ار 

ك حتى الذوبان.
ّ
ويح�ر

امل���ذّوب  الن�صاء  ي�صاف   -

ب���امل���اء وال�������ص���وف���ان وك��م��ي��ة 

امل�صتكة الناعمة.

م���اء  اأخ���������رًيا  ي�����ص��������اف   -

وتت��رك  ال��زه��ر  وم��ا����ء  ال���ورد 

هادئة  ن��ار  على  املك��ون��ات 

حتى  بالتحريك  الإ�صتمرار  مع 

تتما�صك.

• ال�صيف ري�صار اخلوري خمت�س يف الأطباق الفرن�صية والعاملية• معلومة: ل�صحق امل�صتكة ب�صهولة ي�صتح�صن مزجها مع ال�صّكر.
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اإعداد:

ندين البلعة

هدفه دائًما 

تقدمي الأف�ضل

الرقيـب الأول 

فرا�س البتلوين: 

اللعب اجلميـل 

املحرتم اأهـم من 

الربــح

اأمــام  »اخل�سارة 

لعب قوي اأهّم من 

التغّلب على لعب �سعيف...« 

الأول  الرقيب  �سعار  هــذا 

ريا�سة  يف  البتلوين  فرا�س 

مع  ميار�سها  التي  املالكمة 

فريق اجلي�س. الالعب الذي 

احلر�س  لواء  مل�سلحة  تطّوع 

بعد  العام 2000  اجلمهوري 

ف�سل  العلم،  خدمة  اأنهى  اأن 

للريا�سة  العايل  املركز  اإىل 

الع�سكرية.

الإرادة القوية

كربى  اأه��م��ي��ة  البتلوين  ي��ويل 

للتزاماته الع�ضكرية والريا�ضية، 

يف  الأوىل  امل��رت��ب��ة  حت��ت��ّل  فهي 

يعترب  هو  ذلك  من  اأك��ر  حياته. 

اأف�ضل  دوًما  يعطي  اأن  يجب  اأنه 

تق�ضري  اأو  اإخفاق  فاأي  عنده،  ما 

يف واجباته كع�ضكري وكريا�ضي، 

املوؤ�ض�ضة  اإىل  اإ����ض���اءة  ي�ضّكل 

ل  م��ا  وه��ذا  اإليها،  ينتمي  التي 

اأب��ًدا. لذا فهو  ميكن اأن يقبل به 

يكون  ك��ي  دائ��ًم��ا  ويجتهد  يكّد 

وللمركز  للموؤ�ض�ضة  فخٍر  م�ضدر 

بالتحديد.

وم�ضاكله  همومه  ف��رٍد  »لكل 

اأداءه  تعيق  ق��د  ال��ت��ي  اخلا�ضة 

لكن  البتلوين،  يقول  املهني«، 

الدائم  والتطّلع  القوية  الإرادة 

اإىل الأمام ميّكنانه من تخطي كل 

على  يكون  وح��ن  ال�ضعوبات. 

م��رّك��زة  ق���واه  ت��ك��ون ك��ل  احللبة 

حتقيق  واح�����د:  ه����دف  ب���اجت���اه 

اأف�ضل النتائج.

بطولت

بطولت  عّدة  يف  فرا�س  �ضارك 

وم��ب��اري��ات، وك��ان دائ��ًم��ا يحّقق 

ال���داخ���ل  ال��ن��ت��ائ��ج يف  اأف�����ض��ل 

لوزن  لبنان  بطولة  يف  واخل���ارج. 

املراكز  يحتّل  كلغ   81

الأوىل منذ عّدة �ضنوات. 

ح��ق��ق   2001 ال����ع����ام 

بطولة  يف  الأول  املركز 

وبطولة  للمالكمة  لبنان 

ال���ت���ح���ري���ر، وامل����رك����ز 

ال�رشقية  اأوروبا  بطولة  الثالث يف 

)اأوكرانيا(، كما �ضارك يف بطولة 

املركز  واحتّل  النم�ضا،  يف  العامل 

ال��ث��اين يف الأ���ض��ب��وع الأومل��ب��ي 

واح��د  بعام  ذل��ك  قبل  )ل��ب��ن��ان(. 

ال��ث��اين يف بطولة  امل��رك��ز  ح��ّق��ق 

الثالث  واملركز  ال�ضفري،  كاأ�س 

ثم  ايطاليا،  يف  العامل  بطولة  يف 

يف  الثالث  امل��رك��ز  ليحّقق  ع��اد 

والثاين   )2003( ال�ضفري  كاأ�س 

اللبناين  الأومل��ب��ي  الأ���ض��ب��وع  يف 

احتّل   2004 العام  ال�ضوري.   -

كاأ�س  بطولة  يف  الأول  امل��رك��ز 

املوقع  ب��ه��ذا  )احتفظ  ال�ضفري 

يف  وّدي  لقاء  ويف  التايل(،  العام 

الإ�ضتقالل.  بطولة  ويف  �ضوريا، 

بطولة  يف  �ضارك   2006 العام 

بطولة  ويف  الع�ضكرية  ال��ع��امل 

 2009 وال��ع��ام  الدولية،  تركيا 

)ال�ضن(  اآ�ضيا  �ضارك يف بطولة 

ال��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة  الأل���ع���اب  ويف 

)لبنان(.

اإّن  ال��ب��ت��ل��وين  ف���را����س  ي��ق��ول 

لكن  بالطبع،  جميل  دائًما  الفوز 

مع  ال�ضعور  يختلف  اخل���ارج  يف 

خربة  ذوي  بالعبن  الإح��ت��ك��اك 

بقدرات  يتمّتعون  فهم  وا�ضعة، 

واإعداد  مالئمة  ومهنّية  لوج�ضتية 

نف�ضي مريح حلياتهم الريا�ضية، 

باملهّمات  نحن  نهتّم  ح��ن  يف 

الع�ضكرية  واخل���دم���ة  الأم��ن��ي��ة 

مواجهة  ف��اإّن  لذلك  والعائلة... 

تكون  نفز،  مل  لو  حتى  الأجانب، 

ا اأّن اخل�ضارة  م�ضدر فخر، خ�ضو�ضً

غالًبا ما تكون بفارق ب�ضيط جًدا.

جعل  اإىل  ال��ب��ت��ل��وين  ي�����ض��ع��ى 

مع  قا�ضية«،  »���رشب��ة  مبارياته 

بالربح  يفّكر  ل  احللبة  على  ذلك 

الالعب  على  التغّلب  بكيفّية  اأو 

الآخر، بل بتقدمي اأف�ضل ما عنده. 

وجمياًل  حم��رًم��ا  لعًبا  مي��ار���س 

قوة  من  لديه  ما  كل  م�ضتخدًما 

حت�ضياًل  تكون  والنتيجة  وخربة، 

اللعب  يكون  عندما  للحا�ضل... 

اخل�ضارة  حتى  وحم��رًم��ا،  جمياًل 

تكون مقبولة براأيه.





�شامل  الركن  بالعميد  ممثالً  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

روكز قائد فوج املغاوير، وح�شور �شفرية �شوي�رسا ال�شيدة روث فلنت، 

من  واأع�شاء  قمتطي،  تينا  ال�شيدة   »Polyliban« جمعية  ورئي�شة 

من  ح�شد  جانب  اإىل  ال�شوي�رسية   »Polyathlon des cèdres« جمعية 

العامة  احلديقة  يف  اأقيم  والثقافية،  الر�شمية  وال�شخ�شيات  الريا�شيني 

بني  مبارياته  ج��رت  ال��ذي   »Polyathlon«�ال افتتاح  جبيل،  ملدينة 

2012/9/21 و27 منه.

�شامل  الركن  العميد  األقاها  التي  اجلي�ش  قيادة  كلمة  الإفتتاح  تخلل 

روكز، وقال يف م�شتهلها:

افتتاح ن�شاط ريا�شي م�شرتك بني  اليوم يف حفل  ة جديدة، نلتقي 
ّ
مر

 Polyathlon des وجمعية   »Polyliban« جمعية  من  وكل  اجلي�ش 

ودللته،  معانيه  يف  يعّب  �شنوي،  تقليد  مبنزلة  اأ�شبح  والذي   ،cèdres
اإرادة التعاون والتوا�شل يف  عن م�شاعر املحبة جتاه لبنان وجي�شه، وعن 

باخلري  يعود  حيوي  جم��ال 

وال���ف���ائ���دة ع��ل��ى اجل��م��ي��ع، 

 
ّ

وق���ب���ل ذل����ك ك���ّل���ه، ي��ع��ب

التي  ال�����ش��داق��ة  عمق  ع��ن 

اللبناين  ال�شعبني  جت��م��ع 

التنوع  وقيم  العليا،  الإن�شانية  املبادئ  على  وتالقيهما  وال�شوي�رسي، 

والنفتاح واحلوار التي ت�شّكل منوذًجا رائد لالإن�شانية جمعاء.

الو�شائل  اإحدى  اأنواعها،  اختالف  وعلى  الريا�شة  تعتب  قائالً:  واأ�شاف 

فاإىل  واحلداثة،  النهو�ش  اإىل  �شعيها  اإط��ار  يف  ال�شعوب  تعتمدها  التي 

من  وحمايتهم  الأف���راد،  �شالمة  على  احلفاظ  يف  الفاعل  دوره��ا  جانب 

اأبناء  بني  اللحمة  اأوا���رس  متتني  يف  ت�شهم  ال�شيئة،  والعادات  النحراف 

املجتمع الواحد، وتعميم ثقافة النفتاح والت�شامح لديهم...

ا بهذا القطاع احليوي،  ولقد اأولت قيادة اجلي�ش ول تزال، اهتماًما خا�شً

اجل�شدية  اجلنود،  ق��درات  على  احلفاظ  يف  الأ�شا�شي  دوره  من  انطالًقا 

الع�شكرية  احلياة  طبيعة  مع  تتنا�شب  التي  والنف�شية،  والفكرية  منها 

ومتطلباتها الكثرية... ومل ياأل اجلي�ش جهًدا يف �شبيل مّد ج�شور التعاون 

مع الحتاد والأندية الريا�شية الوطنية والدولية...

ال�شكر  بخال�ش  اإليكم  اأتوّجه  العماد قهوجي  اجلي�ش  قائد  با�شم  ختاًما 

واع��دة  اأي��اًم��ا  للريا�شيني  متمنًيا،  الكرمية،  دعوتكم  على  والمتنان 

والتوفيق، ولالأ�شدقاء ال�شوي�رسيني اإقامة هانئة يف ربوع لبنان.

اللبناين  والحت��اد  اجلي�ش  من  ريا�شيون  الريا�شي  الن�شاط  يف  �شارك 

وقد  خمتلفة.  جن�شيات  من  اآخرين  جانب  اإىل  �شوي�رسيون  وريا�شيون 

والرك�ش  الهوائية  والدراجات  والتجذيف  ال�شباحة  يف  �شباقات  ت�شمن 

من  العديد  يف  والأثرية  ال�شياحية  لالأماكن  زي��ارات  اإىل  اإ�شافة  وال�شري، 

املناطق اللبنانية.

ال�شباط - الريزة، هناأ  اأقيم يف نادي  الريا�شي بحفل  الن�شاط  واختتم 

خالله العميد الركن روكز با�شم العماد قائد اجلي�ش جميع امل�شاركني يف 

ال�شباقات على ما اأبدوه من حما�شة واندفاع يف �شبيل اإجناح هذا الن�شاط 

املمّيز.
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اإعداد:

نينا عقل خليل

الريا�سة جتمع اجلي�ش وPolyliban وPolyathlon ال�سوي�رسية



العامة  لبنان  بطولة  لقب  اجلي�ش  فريق  اأحرز 

التي   ،2012 للعام  القوى  األ��ع��اب  يف  للفرق 

ن��ادي  ملعب  ع��ل��ى  ال��ل��ب��ن��اين  الحت����اد  نّظمها 

فرق،  ع�رسة  البطولة  يف  �شارك  وق��د  اجلمهور. 

وحقق فريق اجلي�ش املركز الأول بر�شيد 104 

نقاط. وهنا النتائج:

• وثب عاٍل:
- اجلندي الأول علي الديراين، الثالث.

• رمي كرة حديد:
- العريف الأول بدري عبيد، الأول.

- العريف الأول جورج ها�شم، الثاين.

• 400 مرت حواجز:
- العريف خالد من�شور، الأول.

• رك�ش 100 مرت:
- اجلندي �شادي فرحات، الثالث.

• وثب ثالثي:
- الرقيب الأول اأ�شامة نّداف، الأول.

- اجلندي حممد ابراهيم طريجي، الثالث.

• رك�ش 400 مرت:
- العريف اأحمد حم�شن، الثالث.

• رك�ش 1500 مرت:
- اجلندي خالد ال�شناوي، الأول.

- اجلندي علي �شويدان، الثاين.

• رك�ش 200 مرت:
����ش���ادي  اجل�����ن�����دي   -

فرحات، الثالث.

• 3000 مرت موانع:
حم��م��د  ال����رق����ي����ب   -

العجمي، الأول.

- العريف ح�شني قي�ش، 

الثاين.

• م�سي 5 كلم:
- الرقيب الأول عمر عبد اللطيف، الثاين.

- الرقيب الأول علي عو�ش، الثالث.

• رمي الرمح:
- اجلندي عبد الرحمن احلالين، الأول.

• رك�ش 800 مرت:
- اجلندي اأحمد علي، الأول.

- اجلندي ع�شمت غريزي، الثاين.

• رك�ش 10000 مرت:
- الرقيب الأول ح�شني عوا�شة، الأول.

- اجلندي عمر عي�شى، الثاين.

• رمي القر�ش:
- العريف الأول جورج ها�شم، الأول.

- العريف الأول بدري عبيد، الثاين.

• وثب طويل:

- اجلندي حممد ابراهيم طريجي، الأول.

• رك�ش 5000 مرت:
- املعاون الأول نقول مرتا، الأول.

- العريف بالل عوا�شه، الثاين.

• �سباق 4×100 مرت:
ي��ون��ان وحممد  العريفني ف���وؤاد  م��ن  ح��ّل ك��ل 

قا�شم واجلنديني �شادي فرحات وحمزة ح�شن يف 

املركز الأول.

• �سباق 4×400 مرت:
واأحمد  من�شور  خالد  العريفني  من  كل  ح��ّل 

حم�شن واجلنديني علي الزعبي وع�شمت غريزي 

يف املركز الأول.
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...ويتاألق يف لقاء وّدي لألعاب القوى

بطولة  يحرز  اجلي�ش 

لبنان العامة للفرق 

يف األعاب القوى

لأل��ع��اب  اجلي�ش  ف��ري��ق  ���ش��ارك 

القوى يف لقاء وّدي نّظمه الحتاد 

اللبناين للعبة على ملعب اجلامعة 

اللبنانية يف احلدث، وذلك اإىل جانب عدة اأندية. 

وهنا النتائج الفّنّية التي حققها الع�شكريون:

• �سباق 100 مرت:
- اجلندي �شادي فرحات، الأول.

- اجلندي حمزة ح�شن، الثالث.

• �سباق 400 مرت:
- العريف اأحمد حم�شن، الثاين.

- اجلندي علي الزعبي، الثالث.

• �سباق 800 مرت:
- اجلندي اأحمد علي، الثاين.

• رمي الرمح:
- اجلندي عبد الرحمن احلاليّن، الأول.

- الرقيب الأول حممد مراد، الثاين.

• رمي كرة حديد:

عبيد،  ب��دري  الأول  العريف   -

الأول.

• وثب طويل:
- اجلندي حممد ابراهي طريجي، الأول.

- العريف فوؤاد يونان، الثاين.

• وثب ثالثي:
-الرقيب الأول اأ�شامة نّداف، الأول.

-الرقيب الأول ع�شام غ�شن، الثالث.

• وثب عاٍل:
-اجلندي الأول مهدي ال�شيداوي، الثالث.



اجلي�ش  قائد  برعاية 

قهوجي  ج���ان  ال��ع��م��اد 

ممثالً بالعميد الركن اأ�شد الها�شم قائد املركز 

الحت��اد  ن��ّظ��م  الع�شكرية،  للريا�شة  ال��ع��ايل 

للعام  ال�ّشيفية  لبنان  لل�شباحة بطولة  اللبناين 

2012 )من 2012/9/10 ولغاية 3 منه( يف 

م�شبح نادي الرمال - ذوق م�شبح وقد �شارك 

يف البطولة فريق اجلي�ش اإىل جانب فريق اأندية 

من  الثالث  املركز  يف  وح��ّل  اللبناين،  الحت��اد 

اأ�شل ثمانية ع�رس فريًقا م�شارًكا.

الع�شكريون  حققها  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج  وه��ن��ا 

امل�شاركون:

ة:
ّ
• 500 مرت حر

- العريف وائل زيادة من ال�رسطة الع�شكرية، 

الثاين.

• 400 مرت متنوع:
- الرقيب الأول جاك خمايل من فوج الأ�شغال 

امل�شتقل، الثالث.

• 500 مرت �سدر:
- الرقيب الأول جاك خمايل، الثالث.

• 100 مرت حرة:
- العريف وائل زيادة، الثاين.

• 200 مرت �سدر:
- الرقيب الأول جاك خمايل، الثاين.

- العريف فادي اخلوري من الفوج املجوقل، 

الثالث.

•  200 مرت حرة:
- العريف وائل زيادة، الثاين.

- العريف اليا�ش كرتا، الثالث.

• 100 مرت فرا�سة:
- املعاون رفعات اخلطيب من فوج التدخل 

الثاين، الثاين.

الأول جاك  الرقيب   -

خمايل، الثالث.

• 50 مرًتا فرا�سة:
- العريف وائل زيادة، الثالث.

• 100 مرت �سدر:
- الرقيب الأول جاك خمايل، الثالث.

• 1500 مرت حرة:
- العريف اليا�ش كرتا، الثاين.

- الرقيب الأول ميالد جرم�ش، الثالث.

• 4 × 100 مرت متنّوع:
حل كل من املعاون رفعات اخلطيب، الرقيب 

نقول،  �رسبل  الأول  العريف  خمايل،  جاك  الأول 

والعريف اأحمد �شّوا يف املركز الثالث.

ة:
ّ
• 4 × 100 مرت حر

ج��وزي��ف مطر،  الأول  امل��ع��اون  م��ن  ك��ل  ح��ّل 

داغر  لوي�ش  واجلنديني  كرتا  اليا�ش  العريف 

ووائل زيادة يف املركز الثالث.

اأح�������رز ف���ري���ق ل������واء احل���ر����ش 

للعام  اجلي�ش  بطولة  اجلمهوري 

جرت  والتي  ال�شباحة،  يف   2012

امل��رك��زي  الع�شكري  ال��ن��ادي  يف 

)29  و2012/8/30( مب�شاركة 

ع�����ش��ك��ري��ني م���ن ج��م��ي��ع ال��رت��ب 

يف ال��وح��دات ال��ك��بى والأف����واج 

والقطع امل�شتقلة. وقد حّل فريق 

لواء احلر�ش اجلمهوري يف املركز 

الإج��م��ايل  الت�شنيف  يف  الأول 

للبطولة، تاله فوج التدخل الثاين 

يف املركز الثاين، ثم فوج التدخل 

الأول يف املركز الثالث.

وقد جاءت النتائج يف الت�شنيف 

النحو  على  لل�شباقات  الإف���رادي 

الآتي:

ة )رجال(:
ّ
• �سباق 50 مرًتا حر

- الرقيب الأول جاك خمايل من 

فوج الأ�شغال امل�شتقل، الأول.

زي�����ادة من  وائ����ل  ال��ع��ري��ف   -

ال�رسطة الع�شكرية، الثاين.

- العريف اليا�ش كرتا من فوج 

التدخل الأول، الثالث.

ة 
ّ
ح���ر م���رت   100 ���س��ب��اق   •

)رجال(:

- العريف وائل زيادة، الأول.

- العريف اليا�ش كرتا، الثاين.

- العريف الأول �رسبل نقول من 

القوات البحرية، الثالث.

50 مرًتا  �سباق البدل 4 ×   •
)رجال(:

- الأول: لواء احلر�ش اجلمهوري.

- الثاين: فوج التدخل الثاين .

- الثالث: لواء امل�شاة التا�شع.
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لواء احلر�ش اجلمهوري بطل اجلي�ش يف ال�سباحة للعام 2012

����ش���ارك ع��ل��ي وع��م��ر اإب��ن��ا علي وعمر م�سطفى يتاألقان يف �سباق الفطر لل�سباحة

غ�����ش��ان  الأول  امل�����ع�����اون 

م�شطفى من القوات البحرية، يف �شباق الفطر لل�شباحة 

للعام 2012، الذي جرى يف منتجع املريامار يف القلمون، 

واأن��دي��ة يف  م��ن ع��دة ف��رق  اإىل ج��ان��ب �شّباحني  وذل���ك 

حمافظة ال�شمال. وقد اأحرز علي املركز الأول يف �شباق 

ال�50 مرًتا �شدر عن فئة الذكور )10-11 �شنة( تاله 

الأول  اأي�ًشا علي يف املركز  الثاين. وحّل  عمر يف املركز 

ة.
ّ
عن الفئة نف�شها يف �شباق ال�50 مرًتا حر

بطولة لبنان ال�ّشيفية لل�شباحة    اجلي�ش يف املركز الثالث
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اجلي�ش ي�سارك

يف مهرجان الوفاء

لالإمام ال�سيد مو�سى ال�سدر

يف كرة اليد ويحّل ثانًيا

-حارة  ال�شباب  ن��ادي  نّظم 

الحتاد  اإ�رساف  وحتت  �شيدا، 

مهرجان  اليد،  لكرة  اللبناين 

مو�شى  ال�شيد  لالإمام  الوفاء 

وق��د  ال��ل��ع��ب��ة،  ال�������ش���در يف 

����ش���ارك ف���ري���ق اجل��ي�����ش يف 

م���ب���اري���ات امل���ه���رج���ان )م��ن 

 28 ولغاية   2012/9/23

منه(، وحّل يف املركز الثاين.

فقد فاز فريق اجلي�ش على 

ف��ري��ق ن���ادي ال�����ش��ب��اب ح��ارة 

 ،  33-34 بنتيجة  ���ش��ي��دا 

ال�شداقة  ن��ادي  فريق  وعلى 

 ،25-34 بنتيجة  الريا�شي 

الريا�شي  اجل��م��ه��ور  ون���ادي 

بنتيجة 7-�شفر، يف حني خ�رس 

الريا�شي  ال�شّد  ن��ادي  اأم���ام 

بنتيجة 37-36.

ت�سفيات زوجي 

الرجال للوزن 

املفتوح يف 

التجذيف

اأق��ي��م��ت يف ح���و����ش م��رف��اأ 

ب�����ريوت، ت�����ش��ف��ي��ات زوج���ي 

ال����رج����ال ل���ل���وزن امل��ف��ت��وح 

نظّمها  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ذي��ف،  يف 

الحتاد اللبناين للعبة )بتاريخ 

2012/9/19(، وقد احتل الع�شكريون املراكز الأوىل.

اللواء  الأول روبري جّبور من  ابراهيم عبود من فوج املغاوير والعريف  الرقيب  فقد حّل كل من 

اللوج�شتي يف املركز الأول.

كما حّل كل من الرقيب الأول مارون اخلوري والعريف الأول اإيلي مو�شى، كالهما من املركز العايل 

للريا�شة الع�شكرية، يف املركز الثاين.

اجلي�ش يحل ثانًيا يف بطولة 

لبنان للمالكمة )الدرجة 

الأوىل( للعام 2012 

اجلي�ش ي�سارك يف بطولة 

لبنان يف كرة الطاولة

بطولة  للمالكمة  اللبناين  الحت���اد  نّظم 

مدينة  يف  الأوىل(  )الدرجة  للمالكمة  لبنان 

ك��م��ي��ل ���ش��م��ع��ون ال��ري��ا���ش��ي��ة - ب���ريوت، 

جانب  اإىل  اجلي�ش  ف��ري��ق  فيها  و���ش��ارك 

لعبني ينتمون اإىل عدة نواٍد اإحتادية. ويف 

يف  اجلي�ش  فريق  ح��ّل  النهائية،  النتيجة 

املركز الثاين.

حققها  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج  ي��ل��ي،  م���ا  ويف 

الع�شكريون:

النابو�ش  اأحمد  - وزن 69 كلغ: املعاون 

من فوج التدخل الثالث، الثاين.

- وزن فوق 91 كلغ: اجلندي بالل نا�رس 

من لواء امل�شاة التا�شع، الثاين.

الطاولة  ك��رة  يف  لبنان  بطولة  ق��ي��م��ت 
ٌ
اأ

ل��ل�����ش��ي��دات وال�����رج�����ال )اع����ت����ب����اًرا م��ن 

على  م��ن��ه(،   14 ولغاية   2012/9/10

�شعادة.  ل�شال-عني  امل��ون  ن��ادي  ملعب 

الأن��دي��ة  م��ن  لع��ب��ون  البطولة  يف  ���ش��ارك 

بينهم  للعبة  اللبناين  لالحتاد  املن�شوية 

لعبو فريق اجلي�ش.

الع�شكريون،  حققها  التي  النتائج  ويف 

اليا�ش يف فوج  موري�ش  الأول  الرقيب  حل 

بني  من  التا�شع  املركز  يف  الأول  التدخل 

ربيع  الأول  الرقيب  ت��اله  م�شارًكا،   196

جرج�ش من فوج املدفعية الأول يف املركز 

يف املركز العا�رس )الفردي رجال(. وحل كل 

من الرقيبني الأولني م�شطفى الدقدوقي 

اجلي�ش  مو�شيقى  من  الدين  �شيف  ووائ��ل 

يف املركز اخلام�ش، تالهما كل من الرقيب 

الأول موري�ش اليا�ش والرقيب ربيع جرج�ش 

 64 اأ�شل  من  وذل��ك  التا�شع،  املركز  من 

فريًقا م�شارًكا )الزوجي رجال(.
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الرقيب الأول

ح�سني عوا�سة

وليا ا�سكندر

بطال �سباق

»اأرك�ش بريوت« 

ال�سنوي الثاين

ح�شني  الأول  ال��رق��ي��ب  اأح����رز 

عوا�شة وليا ا�شكندر لقبي �شباق 

»اأرك�ش بريوت« ال�شنوي الثاين، 

 United« ���رسك��ة  نّظمته  ال���ذي 

وكيلة   »sports of Lebanon
.»Nike«

عداء   6714 ال�شباق  يف  �شارك 

وع���داءة من امل��دار���ش وال��ن��وادي 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م���ن ب��ي��ن��ه��م ف��ري��ق 

خم�شة  م�شافته  وبلغت  اجلي�ش، 

كيلومرتات لكل الفئات العمرية.

اإن��ط��ل��ق ال�����ش��ب��اق م���ن واج��ه��ة 

و�شولً  اجلديدة  البحرية  ب��ريوت 

اإىل اجلامعة الأمريكية، مع العودة 

النتائج  اأم��ا  الإن��ط��الق،  نقطة  اإىل 

الفنية لل�شباق فجاءت على النحو 

الآتي:

• فئة الذكور )31 -40 �شنة(:
الأول ح�شني عوا�شة  الرقيب   -

من لواء احلر�ش اجلمهوري، الأول 

بتوقيت 15.49 دقيقة.

من  متي�ش  ح�شني  ال��ع��ري��ف   -

لواء امل�شاة الأول، الثاين بتوقيت 

15.51 دقيقة.

- اجلندي حمزة حممود من لواء 

بتوقيت  الثالث  الأول،  امل�شاة 

15.58 دقيقة.

 18-16( الإن�����������اث  ف�����ئ�����ة   •
�شن�ة(:

- ليا ا�شكندر من مدر�شة �شيدة 

اجلمهور، الأوىل.

مدر�شة  م��ن  �شيحا  �شريينا   -

�شيدة اجلمهور، الثانية.

- ج��وي��ل ف��غ��ايل م���ن م��در���ش��ة 

�شيدة اجلمهور، الثالثة.

 RALLY PAPER
بني اجلي�ش وطالب

جامعة القدي�ش يو�سف

بالتعاون بني اجلي�ش والهيئة الطالبية يف كلية طّب الأ�شنان يف جامعة القدي�ش يو�شف، اأقيم ن�شاط 

ثقايف - ريا�شي حتت عنوان »RALLY PAPER« �شمن منطقتي بريوت وجبل لبنان.

واألعاب  احلبال  على  والهبوط  والرمي  ال�شباحة  يف  ومباريات  متنّوعة،  قتالية  عرو�ش  الن�شاط  تخلل 

ريا�شية اأخرى، بالإ�شافة اإىل عقد ندوات تثقيفية حول تاريخ املوؤ�ش�شة الع�شكرية وتنظيمها ودورها 

الوطني.



اللبنانية،  امل��ن��اط��ق  خمتلف  يف  توا�شلت 

األعاب  يف  الريا�شية  واللقاءات  املهرجانات 

وقد  اليد.  وك��رة  القدم  ك��رة  الطائرة،  الكرة 

اأن��دي��ة  ع��دة  ج��ان��ب  اإىل  اجلي�ش  فيها  ���ش��ارك 

ريا�شية واأحرز نتائج جيدة يف العديد منها.

• الكرة الطائرة:
- بتاريخ 2012/8/21، جرت مباراة ودية 

كوكبا،  امل�شعل  ون��ادي  اجلي�ش  فريقي  بني 

اإنتهت بفوز فريق اجلي�ش بنتيجة 3-�شفر.

 ،2012/8/24 ب��ت��اري��خ   -

املدفعية  ف���وج  ف��ري��ق��ا  ت��ق��اب��ل 

قلحات،  الثقايف-  والنادي  الثاين 

الأخ��ري،  ملعب  على  جرى  لقاء  يف 

وفاز فريق الفوج بنتيجة 1-2.

- بتاريخ 2012/8/25 ، فاز 

منتخب  فريق  على  اجلي�ش  فريق 

وذلك  3-�شفر،  بنتيجة  ال�شمال، 

ع��ل��ى م��ل��ع��ب ال���ن���ادي ال��ث��ق��ايف- 

قلحات.

 ،2012/8/26 ب��ت��اري��خ   -

����ش���ارك ف��ري��ق ف���وج امل��دف��ع��ي��ة 

ن��ادي  م��ع  ودي  ل��ق��اء  ال��ث��اين يف 

ح���ام���ات، اإن��ت��ه��ى ب��ف��وز الأخ���ري 

بنتيجة 2-1.

 2012/8/28 ب���ت���اري���خ   -

ون��ادي  اجلي�ش  فريقا  ت��ب��ارى   ،

جرى  لقاء  يف  البو�رسية،  ال�شبيبة 

بفوز  اإنتهى  الأخ��ري،  ملعب  على 

فريق اجلي�ش بنتيجة 1-2.

فريقا  ت��ب��ارى   ،2012/9/6 ب��ت��اري��خ   -

جرى  لقاء  يف  الريا�شي  العقبة  ونادي  اجلي�ش 

على ملعب الأخري، واإنتهى بفوز فريق اجلي�ش 

3-�شفر. بنتيجة 

بتاريخ 2012/9/14، جرت مباراة بني   -

�شمن  ت��ن��وري��ن،  ون���ادي  ال��دع��م  ل��واء  فريقي 

الريا�شي  الثقايف  نادي  نّظمه  الذي  املهرجان 

الريا�شي.  حالت  نادي  ملعب  على  الإجتماعي 

ب��ف��وز ف��ري��ق تنورين  ان��ت��ه��ت امل��ب��اراة  وق��د 

3-�شفر. بنتيجة 

فوج  فريق  فاز   ،2012/9/16 بتاريخ   -

املدفعية الثاين، و�شمن دورة ريا�شية نّظمها 

فريق  على  الريا�شي-تنورين،  النه�شة  نادي 

نادي ال�شبيبة تنورين، بنتيجة 1-2.

- بتاريخ 2012/10/5، فاز فريق اجلي�ش 

بنتيجة  الطالئع-دلهون،  ن��ادي  فريق  على 

اأقيم على ملعب  3-1، وذلك خالل لقاء وّدي 

نادي الفتيان الزعرورية.

• كرة ال�سلة:
فريق  ���ش��ارك   ،2012/10/5 بتاريخ   -

الهومنتمن  ن��ادي  فريق  مع  لقاء  يف  اجلي�ش 

النادي  فريق  بفوز  وانتهى  ملعبه،  على  اأقيم 

بنتيجة 44-81.

- بتاريخ 2012/10/8، تبارى فريقا فوج 

ال�شباب-فيع-الكورة  الثاين ونادي  املدفعية 

وانتهى  النادي  نّظمه  الذي  املهرجان  �شمن 

بفوز فريق الفوج بنتيجة 63-74.

• كرة اليد:
ل��واء  فريق  ف��از   ،2012/9/4 بتاريخ   -

امل�شاة  ل��واء  فريق  على  اجلمهوري  احل��ر���ش 

ال�شابع بنتيجة 29-13، وذلك يف مباراة وّدية 

جرت على ملعب ثكنة اللواء يف بعبدا.

• كرة القدم:
- بتاريخ 2012/10/9، جرت على ملعب 

بني  ودية  مباراة  طريدبا  يف  الكورية  الكتيبة 

الأمم  ق��وات  �شمن  العاملة  الكورية  الكتيبة 

املتحدة املوؤقتة وفريق من �شباط لواء امل�شاة 

اخلام�ش، اأ�شفرت عن فوز الأخري بنتيجة 1-2.

• كرة القدم لل�سالت:
- بتاريخ 2012/9/4، نّظم املركز العايل 

للريا�شة الع�شكرية مباراة ودّية يف كرة القدم 

ونادي  اجلي�ش  فريقا  فيها  تبارى  لل�شالت، 

النادي  مل�شلحة  النتيجة  وج��اءت  ال�شداقة، 

الأخري بنتيجة 1-4.

م��ب��اراة  ج���رت   ،2012/9/4 ب��ت��اري��خ   -

اجلمهوري  ون��ادي  اجلي�ش  فريقي  بني  ودّي��ة 

بفوز  انتهت  الأخ���ري،  ملعب  على  الريا�شي 

فريق فريق اجلي�ش بنتيجة 6-7.

بلدية  ن��ّظ��م��ت   ،2012/9/8 ب��ت��اري��خ   -

مبنا�شبة  ري��ا���ش��ًي��ا  م��ه��رج��اًن��ا  م��ن��ي��ارة-ع��ك��ار 

خالله  تبارى   Foots for all ملعبها  افتتاح 

النتيجة  وجاءت  عكار،  ومنتخب  اجلي�ش  فريقا 

2-1 مل�شلحة اجلي�ش.
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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  20 ت�رشين الثاين 2012.

• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

ة
ق
ب
شا
�
مل

ا
 
ط

و
ر
��
�ش

اأفقًيا:

1- عيد وطني كبري، �سياج الوطن، مقّدمة الع�سكر.

2- وطننا احلبيب، مدينة لبنانّية، مدينة لبنانّية.

3- دولة اإفريقية، نطق وتكّلم، دولة يف اأمريكا اجلنوبية.

4- يلحقه وي�سري يف اأثره، ممثل اأمريكي راحل، نق�ص حق.

ال�سمال،  يف  بلدة   ،1961 عام  �سهري  فيلم  اإ�سم  حملت  مدافع   -5

للمنادى، �سمري مت�سل.

6- �سعف، مو�سيقي جمري راحل، اأبناء، للتمني.

نهر  يخ�ّسنا،  لبناين،  فيلم  راحل،  فرن�سي  الأديب  الثاين  االإ�سم   -7

اأوروبي من روافد الدانوب.

8- مدينة فرن�سّية، لقب غربي، ي�سارع اإىل.

9- اأداة ال�سمع، االإ�سم الثاين ملمثل اأو�سرتايل، اأول ال�سباب واأف�سلهم 

، فا�سل.

10- ممثلة م�رصية راحلة، خمرتع الدواليب املنفوخة لل�سيارات.

11- اأحد اأكرب املالعب الريا�سية يف العامل، دار وجاَل.

12- يب�ص ع�سبه، ُيلب�ص من جلود بع�ص احليوانات.

13- ممثلة م�رصية، ال ُيباح به.

14- ال�سيد ال�سجاع، القدرة وال�سلطة والعظمة.

15- تقال للوالد، اأمرباطور ياباين.

16- ظَهر، قلب، فطَن ِلـ.

17- دولة اإفريقية، نت�سامن مع، دولة اأوروبية.

مقام،  يقوم  عن،  نبعد  اإيطالية،  مدينة   -18

للتف�سري.

19- زاحم على، فنان لبناين راحل، اأخربُت.

20- �سهل، اجلبناء، حرف جر.

21- مو�سيقي وعازف بيانو جمري، ك�رَص، زوجة االإبن.

عمودًيا:

1- دولة يف اأمريكا اجلنوبية، نهر 

يف اإنكلرتا، مرتفع م�رصف.

دولة  خرق،  يده،  لَوت   -2

ا�سيوية تتكون من جزر عديدة.

ها.
ّ
3- مرء، القليل التافه، ي�رص

عا�سمة  برازيلية،  مدينة   -4

دولة كربى، �ساعر فرن�سي راحل.

مي�سي  مع،  الطريق  �ص 
ّ
تعر  -5

�سار  �سعًفا،  خطوه  يقارب 

الوقت، نفخ منخره غيًظا.

حّد  باالأجنبية،  ملك  جهّنم،   -6

وتعَب يف العمل، �سجر معروف.

�سائق  باالأر�ص،  ل�سق   -7

ي�سادف  فنلندي،  �سيارات 

ويقابل، �سمَن.

مدينة  اأر�سي،  مقيا�ص   -8

باالأجنبية،  منخف�ص  فرن�سية، 

اأ�سكب، ُدّر.

�ساعر   -9

راحل،  فرن�سي 

لفاتن  فيلم 

حمامة.

 ،
َ
ظهر  -10

خا�سها  معركة 

نــــابــوليـــــون، 

طافت  �سديدة،  خ�سومة  خا�سَم 

ودارت يف املكان.

ممثلة  العظمية،  االأقفا�ص   -11

م�رصية اإعتزلت الفن بعد زواجها.

ن�سب،  حرف  الطعام،  اأكل   -12

مبَتّل، نقي�ص ت�سرتيه.

13- دولة اأوروبية، مال امليزان، 

اإنت�رص.

دولة  ويختربون،  يجرّبون   -14

اإفريقية، عا�سمة اإفريقية، يجري 

يف العروق.

ال�سيف،  �سقل  اأح�ّست،   -15

جملة عربية، اآلة طرب.

ممثلة  راحل،  لبناين  وزير   -16

اأمريكية.

دولة  العي�ص،  ورغد  اإّت�سع   -17

ماء  االأمــر،  يف  ف�سـل  عربية، 

عذب.

رفق  و�سغطوا،  خلطوا   -18

ولني، مدينة فرن�سية، كِذَب.

�سعودي،  كرة  فريق   -19

فيها  اأرا�ٍص  اأوروبية،  عا�سمة 

�سجر وزرع.

مدينة  اأفريقية،  عا�سمة   -20

اأملانية.

الفائزون

129

اجلي�ش - العدد رقم 329

• املعاون الأول �شمري داوود
ثكنة حممد زغيب - �سيدا.

اجلندي حممد ها�شم

مديرية املخابرات - فرع املكافحة.

• الرقيب الأول ع�شام مّتى
معهد التعليم.

هبا حممد العوطة

بعلبك.



بقلم:

العميد الركن

ح�سن اأيوب

مدير التوجيه

ال�سابط  التلميذ  يغطي  اأن  على  التدريبية  براجمها  يف  القيادة  حتر�ص 

يديه بقفازين اأبي�سني يف بع�ص احلالت والأوقات، بعد اأن كان قبل ذلك 

 بهما على الأ�سواك وكاأنها احلرير الناعم، ويعالج جزئيات 
ّ
بفرتة وجيزة، مير

العتاد الع�سكري بالزيوت وال�سحوم.

اأن  يعلن  الإعللام  و�سائل  بع�ص  اإىل  ن�ستمع  ونحن  الو�سف  هذا  ن�ستعيد 

جتاوزات  �سهدت  التي  الأحياء  بع�ص  على  احلديد  قب�سته  يحكم  اجلي�ص 

اأمنية خطرية يف املدينتني: بريوت وطرابل�ص، غداة ماأ�ساة النفجار الكبري 

اأمن  هذه.  امل�سوؤولة  وثبته  عن  اجلي�ص  يرتاجع  لن  نعم،  الأ�رشفية.  يف 

املواطنني هو الهدف، وا�ستقرار الباد هو الغاية، فالأو�ساع ل ت�سمح باأي 

بال�رشح  البداية  يف  القيادة  اكتفت  لقد  تاأخري.  اأو  تردد 

الفتنة  وكادت  �ساءت،  الأحوال  لكن  والتوجيه،  والتحذير 

تطل براأ�سها من وكٍر هنا ووكٍر هناك.

ا  خ�سو�سً اجلحيم،  هذا  تهوي يف  الباد  ترك  ل ميكن  ل، 

واأكرث،  اأحمر  خط  امل�سري.  على  املوؤمتن  هو  اجلي�ص  واأن 

مر�سوم يف مواجهة الإخال بالأمن، وترجمة ذلك هي انت�سار 

وتعديات  ا�ستباكات  ت�سهد  التي  الأماكن  يف  الوحدات 

ع�سكرية  اآليات  وهي  وفو�سى،  طرقات  وقطع  قن�ص  واأعمال 

تتقدم يف ال�سوارع، ودوريات جتوب الأحياء، وخفراء يحر�سون املداخل، ورماة يردون 

ال�رشعية  للموؤ�س�سات  وموؤازرًة  الدولة،  لهيبة  ودعًما  للقانون،  حمايًة  بالنار،  النار  على 

كافة.

هذه اإذن القب�سة احلديد التي اقت�سى الواقع اأن ترتفع مت�سّدية لاأخطار. اإّن هذه 

والتي  اللزوم،  عند  الإمناء  يف  تعمل  التي  الع�سكرية  ال�سواعد  اأبًدا  تلغي  ل  القب�سة 

تتبادل الورود مع النا�ص، وترّد على التحية بتحية اأعمق تعبرًيا، واأ�سد وفاء. اجلي�ص 

الدميقراطية،  �سف  ويقف يف  التجاوزات،  ومينع  وينّظمها،  التعبري  حرية  يحمي  هنا 

اأن  والقيادة تعرف  ودهاليزها.  ال�سيا�سة  تعاريج  الدخول يف  على جتّنب  احلر�ص  مع 

لهذه اجلهة اأن تتوىل احلكم، ولتلك اأن تعار�ص اليوم، على اأن تعود اإىل ال�سلطة غًدا 

اأو بعد غد، وللمواطنني اأن يتحلقوا هنا ويتجمعوا هناك، يرفعون الأ�سوات ويوالون 

العامة ممنوع  ال�ّسامة  والنيل من  مرّبر،  التعّدي على املجتمع غري  لكن  الت�رشيحات، 

ول يتحّمل التاأخر يف املنع، ول الّت�ساهل يف املعاجلة، من هنا حتّول القب�سة الناعمة 

ال�سعبي،  مثلنا  يقول  كما  مائكتها  �ساعة  ولكّل  مقال،  مقام  فلكّل  حديد،  قب�سة  اإىل 

ويف الّتعامل مع احلديد ل بّد من �رشطني: اأن يح�سل ال�رشب به حتى تتخّطى حرارة 

كها راأي �سائب واإرادة �سلبة، واإّل ذهب ال�رشب 
ّ
ناره احلّد، واأن يتّم ال�رشب بقب�سة يحر

�سدى، يف غري اأوان، وغري زمان.
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القب�سة احلديد
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