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اأكد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، خالل جولة تفقدية 

نف�سه  له  ت�سّول  من  مع  يت�ساهل  لن  »اجلي�ش  اأن  بها،  قام 

احلامي  و�سيبقى  االإ�ستقرار،  و�سرب  االأمن  حبل  قطع 

والع�سكرية  الوطنية  بثوابته  متم�سًكا  االأهلي  ال�سلم  مل�سرية 

اجلامعة بعيًدا عن تبدل الظروف ال�سيا�سية«.

ن�سرت �سحيفة »االأخبار« بتاريخ 12 كانون االأول املن�سرم، 

خالله  و�سع  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  لقائد  حديًثا 

�سهدتها  التي  باالأو�ساع  يتعلق  ما  يف  احلروف  على  النقاط 

االأمنية  اخلطة  عن  رجوع  ال  اأنه  موؤكًدا  اأخرًيا،  طرابل�ش 

الهادفة اإىل �سبط االأمن يف املدينة ومنع تدمريها.

تلبية لدعوة من رئي�ش اأركان القوات امل�سلحة القطرية، قام 

اإىل دولة قطر، حيث  بزيارة  راأ�ش وفد  االأركان على  رئي�ش 

ح�سر ندوة لكبار القادة امل�ساركني يف مترين ال�سقر اجلارح 

)3( 2012. وعلى هام�ش الندوة، التقى اللواء الركن �سلمان 

�سمو ويل العهد االأمري متيم بن حمد خليفة اآل ثاين.
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الدفاع  وزي��ر  ت��وّج��ه  اآخ���ر،  اإط���ار  يف 

الوطني فايز غ�صن بالتهنئة لبطريرك 

ان��ط��اك��ي��ا و���ص��ائ��ر امل�����ص��رق ل��ل��روم 

اليازجي  العا�صر  يوحنا  الأرثوذك�س 

بتوليه ال�صدة البطريركية، اآماًل اأن »يوفقه الله يف متابعة امل�صرية التي 

الرابع  اغناطيو�س  الرحمات  املثلث  الراحل  البطريرك  دعائمها  اأر�صى 

هزمي«.

باأنكم �صوف ترفعون م�صعل  الثقة  واثقون متام  �صيدنا  يا  »اإننا  وقال: 

احلق يف وجه النظام، وتعلون �صيف العدل واحلرية، و�صتواظبون على ن�صر 

ر�صالة الت�صامح بني اأبناء الكني�صة الأرثوذك�صية و�صائر اأطياف املجتمع، 

التي يحاول  لرفد م�صرية حوار احل�صارات  الغني  وتنهلون من معينكم 

البع�س حرفها عن هدفها لت�صبح �صراًعا بني احل�صارات وال�صعوب.

بالإلتفاف  لكم  وعهدنا  التهنئة،  اآيات  اأ�صمى  �صيدنا  يا  منا  لكم 

حولكم والت�صامن حول مواقفكم الر�صيدة«.

فايز  الأ�صتاذ  الوطني  الدفاع  وزير  ا�صتقبل 

اجلي�س  قائد  ال��وزارة،  غ�صن، يف مكتبه يف 

�صّم  وف��د  راأ���س  على  قهوجي  ج��ان  العماد 

�صباط  وكبار  الع�صكري  املجل�س  اأع�صاء 

القيادة، قّدم له التهاين ملنا�صبة عيدي امليالد وراأ�س ال�صنة.

وخالل اللقاء اأثنى الوزير غ�صن على »اجلهود التي يبذلها اجلي�س 

اللبناين يف درء املخاطر عن لبنان و�صد املحاولت الرامية اإىل �صرب 

الوطني  ال��دور  واإ�صعاف  الأهلي،  وال�صلم  وال�صتقرار  الأم��ن  م�صرية 

للجي�س«، منوًها »بالإجنازات الكبرية التي حققها اجلي�س خالل 

ال��ع��ام امل��ن�����ص��رم يف ظ��ل اأو���ص��اع 

اإقليمية  وتطورات  �صعبة  داخلية 

مت�صارعة وخطرية اأرخت بظاللها على الداخل اللبناين«.

واأكد الوزير غ�صن اأن »اجلي�س اللبناين ميتلك من القوة واملناعة 

التفاف  بف�صل  وذلك  الراهنة،  التحديات  مواجهة  من  ميكنه  ما 

اأثبتت، يف كل  التي  قيادته...  وتوجيهات  اللبناين حوله،  ال�صعب 

املحطات، اأنها تنطلق من امل�صلحة الوطنية العليا والثوابت الوطنية 
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وزير اإ�ستقباالت وزير الدفاع

الدفاع الوطني 

م�صتقباًل 

قائد اجلي�س 

واملجل�س 

الع�صكري

ال مكان للفتنة وراأ�سها �سيقطع قبل اأن ترى النور

الوزير غ�سن ي�ستقبل

�سفريي جنوب اأفريقيا ورو�سيا

يف  غ�صن،  فايز  الأ�صتاذ  الوطني  الدفاع  وزير  اإ�صتقبل 

�صوت  ال�صيد  اأفريقيا  جنوب  �صفري  ال��وزارة،  يف  مكتبه 

واملنطقة  لبنان  يف  التطورات  معه  وعر�س  بينفلديت، 

اأفريقيا  وج��ن��وب  لبنان  ب��ني  ال��ت��ع��اون  تفعيل  و�صبل 

وتطويرها.

كما التقى �صفري رو�صيا ال�صيد األك�صندر زا�صبيكني، 

وبحثا يف الأو�صاع العامة وامل�صتجدات، اإ�صافة اإىل الو�صع 

يف �صوريا وامل�صاورات اجلارية على غري �صعيد ليجاد حل 

لالأزمة هناك.

به  يقوم  الذي  ال��دور  باأهمية  الرو�صي،  ال�صفري  نّوه  وقد 

الأمني،  الإ�صتقرار  على  احلفاظ  يف  اللبناين  اجلي�س 

موؤكًدا دعم بالده للجهود التي تبذل يف �صبيل احلفاظ 

على هذا الإ�صتقرار.

... ويوّجه تهنئة لبطريرك 

انطاكيا و�سائر 

امل�سرق للروم االأرثوذك�س

�سفري جنوب اأفريقيا

ال�سفري الرو�سي
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اجلامعة«.

و�صدد الوزير غ�صن على »اأن عزمية اجلي�س لن ت�صعف بل �صتزداد 

الأمن  �صفو  تعكري  ملخططات  باملر�صاد  و�صيبقى  و�صالبة،  منعة 

وال�صتقرار الداخليني من جهة، والت�صدي لالإرهاب بكل ا�صكاله، 

الوقت  يف  م�صيًدا  والذود عن جمتمعنا«،  ال�صمالية،  احلدود  وحماية 

اللذين  ال�»يونيفل«  وقوات  اجلي�س  بني  والتن�صيق  »بالتعاون  عينه 

اأثمرا ا�صتقراًرا واأمًنا يف منطقة اجلنوب«.

امتداد  الذي تنت�صر وحداته على  الثقة كبرية بجي�صنا  وقال: »اإن 

اختالف  على  اللبنانيني  لكل  الآمن  املالذ  فهو  الوطن،  م�صاحة 

بها  متر  التي  الدقيقة  املرحلة  اأن  ا  خ�صو�صً وطوائفهم،  انتماءاتهم 

املنطقة حتتاج اإىل جهد ا�صتثنائي، وتتطلب رفع درجات اجلهوزية 

»اأن  التاأكيد  وجّدد  حمتملة...«.  تطورات  اأي  ملواجهة  وال�صتعداد 

بالأمن،  اإخالل  اأي  مع  ت�صاهل  ول  اجلي�س،  اأمام  ل خطوط حمراء 

النور،  يرى  اأن  قبل  �صيقطع  الفتنة  فراأ�س  بيننا،  للفتنة  ول مكان 

ول مالذ لالإرهاب يف ربوعنا، فن�صيجنا الوطني اأمنت واأ�صلب من اأن 

يتغلغل فيه �صرطان الإرهاب«.

ولفت وزير الدفاع الوطني، اإىل »الو�صع الداخلي اللبناين ال�صاغط، 

لبنان«،  اإىل  والفل�صطينيني  ال�صوريني  من  كبري  عدد  نزوح  �صوء  يف 

وقال: »اإن مقاربة هذا املو�صوع �صتنطلق من اجتاهني، الأول اإن�صاين، 

ونحن ملزمون اأن نتعاطى مع هذا اجلانب بكل جدية مبا يخفف 

اأمني«،  الآخر فهو  اأما الجتاه  النازحني،  الإمكان من معاناة  قدر 

اجلي�س  يتخذها  التي  والتدابري  الإج���راءات  اأهمية  »على  م�صدًدا 

»اجلهد  اأن  الدفاع  وزير  واأكد  املو�صوع«.  مواكبة هذا  اللبناين يف 

من�صب الآن على دعم اجلي�س وتعزيز قدراته عديًدا وعتاًدا لتمكينه 

من القيام باملهمات الكبرية امللقاة على عاتقه«.

وختم بتوجيه التحية اإىل اأبناء املوؤ�ص�صة الع�صكرية الذين يحملون 

�صعلة الدفاع عن لبنان وحمايته، مقدًرا عالًيا الت�صحيات الكبرية 

التي قدمها �صهداء املوؤ�ص�صة الع�صكرية يف �صبيل هذا الوطن، ومتمنًيا 

اأن يحل العام اجلديد حاماًل ب�صائر اخلري وال�صالم على لبنان وكل 

العامل.

مكتبه ... ونظريه الفنلندي يف  غ�صن،  فايز  الأ�صتاذ  الوطني  الدفاع  وزي��ر  اإ�صتقبل 

معه  وعر�س  هانغالد  ك��ارل  ال�صيد  الفنلندي  نظريه  ال���وزارة،  يف 

ول  البلدين  بني  الثنائية  والعالقات  واملنطقة،  لبنان  يف  امل�صتجدات 

�صيما منها الع�صكرية والأمنية.

الكتيبة  وعمل  اجلنوب،  يف  الو�صع  اإىل  الوزيران  تطّرق  كذلك، 

الفنلندية العاملة يف اإطار ال�»يونيفيل«، واأ�صار الوزير الفنلندي ال�صيد 

هانغالد اإىل »قرار بالده زيادة عديد الكتيبة الفنلندية من 176 اإىل 

ا  اأي�صً وعّب  املقبل«.  تبديل للكتيبة يف اخلريف  واإجراء  350 عن�صًرا 

عن القلق من تاأثري الأزمة ال�صورية على دول املنطقة، مبدًيا »تخوفه 

من تطّور هذه الأزمة، واآماًل التو�صل اإىل حل �صريع ينهي اإراقة الدماء 

يف �صوريا«.

على �صعيد اآخر، اإلتقى وزير الدفاع الوطني، وفًدا دولًيا، �صم رئي�س ... ووفًدا دولًيا

اأمني  �صاهدخان،  الدكتور حممد  الإن�صان  الدولية حلقوق  املفو�صية 

دايفيد  الدكتور  الأمني  للتعاون  الدولية  الديبلوما�صية  املنظمة  عام 

�صوكا ريللي، �صفري مفو�صية حقوق الإن�صان يف لبنان وال�صرق الأو�صط، 

�صعيد  اأبو  هيثم  الدكتور  وال�صالم  لالأمن  الدويل  البملان  يف  النائب 

و�صفري مفّو�صية حقوق الإن�صان لدى الإحتاد الأوروبي خليل ن�صور.

وقد و�صع الوفد الوزير غ�صن يف اأجواء عمل املفو�صية الدولية حلقوق 

الأمني، كما مت  للتعاون  الدولية  الديبلوما�صية  واملنظمة  الإن�صان، 

الأو�صط. ويف اخلتام، قّدم  ال�صرق  الو�صع يف لبنان ومنطقة  اإ�صتعرا�س 

الوفد للوزير غ�صن درع املفّو�صية، كما �صّلمه كتاب تعيينه كوزير 

للدفاع يف املنظمة الديبلوما�صية للتعاون الأمني.
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وزير الدفاع اإ�ستقباالت قائد اجلي�ش

الوطني

وقائد اجلي�س 

يبحثان يف 

االأو�ساع االأمنية

العماد  اجلي�س  قائد  غ�صن،  فايز  الأ�صتاذ  الوطني  الدفاع  وزير  زار 

جان قهوجي يف مكتبه، وبحثا يف الإجراءات واملهمات التي ينّفذها 

ا يف مدينة طرابل�س. اجلي�س ل�صبط الأمن والإ�صتقرار، خ�صو�صً

اجتماع اأمني يف الريزة

ملواكبة  الأمنية  والأجهزة  اجلي�س  بني  امل�صرتك  التن�صيق  اإطار  يف 

اإجتماع  اجلي�س،  قائد  العماد  مكتب  يف  عقد  الراهنة،  الأو�صاع 

اأمني �صّم كاًل من العماد قهوجي ومدير عام قوى الأمن الداخلي 

ومدير  قرعة،  اللواء جورج  الدولة  اأمن  ومدير عام  ريفي  اأ�صرف  اللواء 

العميد  املخابرات  ومدير  اإبراهيم،  عبا�س  اللواء  العام  الأمن  عام 

الركن اإدمون فا�صل، ورئي�س �صعبة املعلومات العقيد عماد عثمان.

وقد عر�س املجتمعون امل�صتجدات الأمنية، ومّت التوافق على اتخاذ 

�صل�صلة من الإجراءات امل�صرتكة ملكافحة اجلرائم املنظمة، وفر�س 

الأمن والإ�صتقرار يف جميع املناطق.

قائد اجلي�س ي�ستقبل

قن�سل رومانيا الفخري

يف لبنان

... ووزير الدفاع الفنلندي

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  ا�صتقبل 

يف  الفخري  رومانيا  قن�صل  الريزة،  يف  مكتبه  يف 

لبنان الدكتور جان اأبي را�صد.

الفنلندي  الدفاع  وزير  الريزة،  ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

 Harri Mäki يرافقه ال�صفري الفنلندي ال�صيد carl haglund ال�صيد

Reinikka – مع وفد من اأع�صاء ال�صفارة. وجرى خالل اللقاء البحث 
املتحدة  الأمم  قوات  �صمن  العاملة  الفنلندية  الوحدة  مهمات  يف 

املوؤقتة، و�صبل تعزيز العالقات الثنائية بني اجلي�صني.
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... ورئي�س اأركان الدفاع اال�سباين

اأرك��ان  رئي�س  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  العماد  ا�صتقبل 

الدفاع الإ�صباين الأمريال فرناندو غار�صيا �صان�صيز مع وفد ع�صكري 

�صمن  العاملة  ال�صبانية  الوحدة  مهمات  يف  البحث  وجرى  مرافق. 

ال�»يونيفيل« و�صبل تعزيز عالقات التعاون بني اجلانبني.

... ورئي�س اأركان منّظمة مراقبة الهدنة التابعة للأمم املتحدة

ا�صتقبل قائد اجلي�س، رئي�س اأركان منظمة مراقبة الهدنة التابعة 

م�صت�صاره  يرافقه   ،Juha Kilpia اللواء   )UNISO( املتحدة  لالأمم 

ارتباط  مكتب  ورئي�س   Marco Carmignani ال�صيد  ال�صيا�صي 

تناولت  اأفق  جولة  اللقاء  وتخلل   .Helmut Benko املقدم  بريوت 

الأو�صاع على احلدود اجلنوبية.

... وقائد قواتها املوؤقتة يف لبنان

املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  قائد  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�صتقبل 

احلدود  على  الأو�صاع  يف  معه  وبحث  �صيرّيا،  باولو  اجلرنال  لبنان  يف 

اجلنوبية والإجراءات امل�صرتكة لتعزيز الأمن.

ا�صتقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، يف ح�صور 

اللواء  وزارة الدفاع الوطني  العام لالإدارة يف  املدير 

ينتمون  اأجانب  �صباط  من  وفًدا  �صحيتلي،  الرحمن  عبد  الركن 

ع�صكرية  ا�صت�صارية  بوظائف  ويقومون  اأجنبية،  دولة  ع�صرين  اإىل 

و�صيا�صية يف مقر الأمم املتحدة يف نيويورك.

التي  واملهمات  اجلنوبية،  احلدود  على  الأو�صاع  البحث  تناول  وقد 

توؤديها قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، وتعاونها مع اجلي�س يف 

اإطار تنفيذ القرار 1701.

... وقائد القوات اجلوية االأمريكي

ا�صتقبل العماد قهوجي، قائد القوات اجلوية يف القيادة الو�صطى 

الأمريكية اجلرنال دافيد غولدفني، يف ح�صور ال�صفرية الأمريكية 

مورا كونيللي ووفد من اأع�صاء ال�صفارة. وقد بحث املجتمعون يف 

برنامج امل�صاعدات الع�صكرية الأمريكية املقّررة للجي�س اللبناين 

وعالقات التعاون بني جي�صي البلدين يف جمال �صالح اجلو.

... ووفًدا دولًيا

اإ�ستقباالت قائد اجلي�ش
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... ووزراء ونواًبا

وزير  خمتلفة،  اأوق��ات  ويف  قهوجي،  العماد  اجلي�س  قائد  ا�صتقبل 

العمل �صليم جري�صاتي والوزير بانو�س منجيان.

كما ا�صتقبل النواب ال�صادة: زياد القادري، جورج عدوان، �صريج طور 

�صركي�صيان و�صيبوه قلباكيان، اإيلي ماروين يرافقه الأ�صتاذ �صا�صني 

�صا�صني والنائب خالد زهرمان مع وفد من بلدة م�صم�س - عكار.

الأمنية  وامل�صتجدات  العامة  الأو�صاع  الزيارات  خالل  نوق�صت  وقد 

يف البالد.

الوزير جري�ساتي

الوزير منجيان

النائب جورج عدوان

النائب اإيلي ماروين

واالأ�ستاذ �سا�سني �سا�سني

النائب زياد القادري

النائبان �سريج طور �سركي�سيان 

و�سيبوه قلباكيان

النائب خالد زهرمان

مع وفد من بلدة م�سم�س
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... ومدير

�سركة اأمريكية

�سنعت

مركًبا حربًيا 

مل�سلحة

القوات البحرية

... وملحقني ع�سكريني

ا�صتقبل العماد قهوجي، مدير ال�صركة الأمريكية التي �صنعت مركًبا حربًيا مل�صلحة القوات البحرية 

يف اجلي�س اللبناين، من �صمن العتاد البحري الذي يندرج يف اإطار برنامج امل�صاعدات الأمريكية املقررة 

للجي�س.

 ،Jae hung Kim ا�صتقبل العماد قائد اجلي�س، كاًل من امللحق الع�صكري الكوري اجلنوبي املقدم

وامللحق الع�صكري البيطاين املقدم James Cushnir وبحث معهما يف العالقات الثنائية.

... ووفًدا من املحكمة الع�سكرية

الع�صكرية  املحكمة  ق�صاة  من  وف��ًدا  اجلي�س،  قائد  ا�صتقبل 

وجرى  ابراهيم.  خليل  الطيار  الركن  العميد  رئي�صها  يرافقهم 

البحث يف �صوؤون تتعلق بالق�صاء الع�صكري.

... وقائد الدرك

ا�صتقبل العماد جان قهوجي، قائد الدرك العميد جوزيف الدويهي 

وبحثا يف �صوؤون اأمنية.

امللحق الع�سكري الربيطاينامللحق الع�سكري الكوري اجلنوبي

اإ�ستقباالت قائد اجلي�ش
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... ومدير عام وزارة املالية

املالية  وزارة  ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، مدير عام 

الدكتور اآلن بيفاين.

... ورئي�س اجلامعة اللبنانية

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س اجلامعة 

اللبنانية الوزير ال�صابق الدكتور عدنان ال�صيد ح�صني، وبحث معه يف 

التعاون بني اجلي�س واجلامعة.

... ونقيب املحررين

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

ال�صتاذ اليا�س عون وتداول معه يف الأو�صاع العامة.

... واملهند�س و�سام بارودي

بارودي  و�صام  املهند�س  الريزة،  ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

وعر�س معه الأو�صاع العامة.

... ورئي�س حركة اال�ستقلل

الأ�صتاذ  ال�صتقالل  حركة  رئي�س  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�صتقبل 

مي�صال معّو�س.
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... ووفًدا من م�سايخ طائفة املوّحدين الدروز وفعاليات

ا�صتقبل قائد اجلي�س، وفًدا من م�صايخ طائفة املوّحدين الدروز من 

�صجاع، وجرى  �صليمان  ال�صيخ  برئا�صة  منطقة حا�صبيا يف اجلنوب 

البحث يف اأو�صاع منطقتهم.

... ووفًدا من موؤ�س�سة العرفان التوحيدية

ا�صتقبل العماد قهوجي، وفًدا من موؤ�ص�صة العرفان التوحيدية، �صّم 

امل�صايخ علي زين الدين وحمزة كوكاج وراجح عبد اخلالق.

... ورئي�س جمل�س اإدارة قناة امليادين

امليادين الإعالمي  اإدارة قناة  ا�صتقبل قائد اجلي�س، رئي�س جمل�س 

للعماد  التهنئة  ق��ّدم  القناة،  من  وفد  راأ���س  على  جدو  بن  غ�صان 

القناة  لنهج  العامة  ال�صورة  يف  وو�صعه  الأعياد  مبنا�صبة  قهوجي 

ون�صاطاتها الإعالمية.

... ووفًدا من اأطفال مركز �سان جود لعلج مر�سى ال�سرطان

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

مك�صيم  العاملي  اللبناين  والريا�صي  عيد  اأبو  جومانا  الإعالمية 

مر�صى  لعالج  جود  �صان  مركز  اأطفال  من  عدد  وبرفقتهما  �صعيا، 

ال�صرطان، حيث قدموا له العلم اللبناين عربون حمبة وتقدير. بدوره، 

املجيدة، متمنًيا  الأعياد  الوفد مبنا�صبة حلول  العماد قهوجي  هناأ 

لالأطفال ال�صفاء العاجل، ولأطفال لبنان جميًعا الطماأنينة وال�صالم، 

اجلمعيات  بها  تقوم  التي  الإن�صانية  امل��ب��ادرات  على  اأثنى  كما 

املوؤ�ص�صة  ا�صتعداد  عن  معرًبا  امل�صتع�صية،  الأمرا�س  ملعاجلة  الأهلية 

الع�صكرية لدعم جهودها يف هذا املجال.

النائب  قائد اجلي�س كاًل من:  العماد  ا�صتقبل  كذلك، 

حكيم  �صربل  املون�صنيور  حل��ود،  اميل  اميل  ال�صابق 

للروم  امل�صرق  و�صائر  اإنطاكية  بطريرك  غبطة  ممثاًل 

قائمقام  حلام،  الثالث  غريغوريو�س  الكاثوليك  امللكيني 

غامن  كلود  القا�صيني  قهوجي،  مارلني  ال�صيدة  ال�صوف 

علي  الدكتور  القا�صي  املايل  العام  النائب  حامو�س،  ورجا 

ابراهيم، ع�صو املجل�س التنفيذي يف الرابطة املارونية ال�صيد 

طالل الدويهي، اأمني الهيئة القيادية حلركة »املرابطون« 

ال�صباب  حزب  رئي�س  حمدان،  م�صطفى  املتقاعد  العميد 

والتغيري ال�صيد �صامل فتحي يكن مع وفد مرافق، وفد من 

برئا�صة  طرابل�س  يف  ال�صالمية  اخلريية  امل�صاريع  جمعية 

ال�صيخ طه ناجي، ع�صو املجل�س البلدي ملدينة بريوت ال�صيد 

ال�صيد  بعلبك  ملدينة  البلدي  املجل�س  رئي�س  ترزيان،  اأغوب 

وفد  اأكرم م�صرفية،  ال�صيد  مرافق،  وفد  ها�صم عثمان مع 

التنفيذي  واملدير  والرئي�س  اللبناين  العتماد  م�صرف  من 

ل�صركة فوليك اأوتوموتيف ال�صيد ندمي توتل يرافقه ال�صيد 

جمال احلاج.

اإ�ستقباالت قائد اجلي�ش
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خالل تفّقده 

فوج املغاوير 

والكلية احلربية

قائد اجلي�س يثني

على جهود الوحدات

وي�سّدد على اأهمية التدريب

يف فوج املغاوير

اأكد قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، خالل تفّقده 

ت�صّول  من  مع  يت�صاهل  لن  »اجلي�س  اأن  املغاوير،  فوج 

و�صيبقى  الإ�صتقرار،  و�صرب  الأمن  حبل  قطع  نف�صه  له 

بثوابته  متم�صًكا  الأه��ل��ي  ال�صلم  مل�صرية  احل��ام��ي 

الظروف  والع�صكرية اجلامعة بعيًدا عن تبدل  الوطنية 

ال�صيا�صية«.

وتطّرق قائد اجلي�س يف كلمته اأمام قائد الفوج العميد 

دور  اإىل  وع�صكرييه،  و�صباطه  روك��ز  �صامل  الركن 

طرابل�س  يف  الأح��داث  وقف  يف  الفاعل  اجلي�س  وحدات 

واأعمالهم،  منازلهم  اإىل  العودة  يف  الأه��ايل  وم�صاعدة 

من  الأمن  حفظ  يف  الوحدات  هذه  »جهود  على  مثنًيا 

دون متييز ول تفرقة«.

 

يف الكلية احلربية

يف  احل��رب��ي��ة  الكلية  اجل��ي�����س،  ق��ائ��د  زار  ك��ذل��ك، 

�صري  على  واّطلع  اأق�صامها  يف  جال  حيث  الفيا�صية، 

والتالمذة  املدربنّي  ال�صّباط  اإىل  اجتمع  ثم  التدريبات 

ال�صباط.

و�صدد قائد اجلي�س يف كلمته على »اأهمية التدريب يف 

اإعداد  ا يف الكلية احلربية حيث يتم  اجلي�س، خ�صو�صً

قادة امل�صتقبل من خالل تزويدهم املعارف الأ�صا�صية التي 

ب�صكل  وتكون  الع�صكرية،  حياتهم  طوال  ترافقهم 

م�صتمر، املقيا�س الذي يعتمدونه يف تقومي الأحداث التي 

تعرت�صهم«.

وتوّجه العماد قهوجي اإىل التالمذة ال�صّباط وقال: »اإن 

الكلية ت�صكل اليوم باأدائها الفّعال مثاًل م�صرًقا على 

العمل املوؤ�ص�صاتي يف اجلي�س، واأنتم خري �صهود على ذلك، 

اإندفاعكم  بف�صل  اإليها  الإنت�صاب  من  متّكنتم  اإذ 

الوطني وكفاءتكم واأهليتكم، و�صتتخّرجون بعقيدة 

ع�صكرية را�صخة وباإنتماء وطني خال�س«.

باط »اإىل تقدمي املثل  ودعا العماد قهوجي التالمذة ال�صّ

يف التم�صك باملناقبية والإن�صباط، واجلدية يف اإكت�صاب 

اجلهود يف  املزيد من  وبذل  والعامة،  الع�صكرية  املعارف 

واعدة  مثمرة  ب�صنة  والثقة  »الأم��ل  جم��ّددًا  امل�صتقبل«، 

اإىل  وحتمل  اأزماته،  من  الوطن  لإنقاذ  فر�صة  ت�صكل 

اللبنانيني الأمن والطماأنينة والإ�صتقرار«.

كانون الثاين

2013

جوالت القائد





كانون الثاين

2013

على خطى القائد

تقول  كتبته،  ال��ذي  امل��ق��ال  م�صتهل  يف 

الأخرية  الأيام  الق�صيفي: »يف  الزميلة هيام 

ال�صيا�صية  احل��م��الت  ح���دة  ت�����ص��اع��دت 

ا،  اأ�صا�صً طرابل�س.  اأح��داث  خلفية  على  اجلي�س  على  والإعالمية 

ل�صن  طرابل�س  اأحداث  بخطورة  اأحداًثا  ال�صيا�صيني  بع�س  ينتظر  ل 

هجوم على اجلي�س وقيادته، لأ�صباب �صيا�صية واأمنية متعددة. لكن 

العماد قهوجي اآثر عدم الرد على كل ما ا�صتهدف  به اجلي�س...«.

ونقلت الق�صيفي عن قائد اجلي�س قوله:  »يف اجلي�س ُمثل واأدبيات، 

تتجمع  كثرية  اأ�صرار  على  وحفاظه  �صدقيته  خ�صر  عنها  حاد  اإن 

بكل  املالأ  على  نتحدث  اأن  ن�صتطيع  ل  عنها.  يك�صف  ول  لديه 

الأكب،  ال�صامت  اأو نعمله، من هنا كان لقب اجلي�س  نعرفه  ما 

املدينة  اأنقذ  فهو  طرابل�س.  يف  به  قام  مبا  يتبجح  ل  اليوم  واجلي�س 

كانت  فيها،  ن�صتهدف  كنا  التي  الفرتة  يف  ال��ذات...  تدمري  من 

اأرواح �صباطنا وع�صكريينا على الأكف، لأنهم كانوا يحاولون، يف 

�صعيهم اإىل �صبط الو�صع، عدم الت�صبب بخ�صائر ب�صرية بني املدنيني 

والأبرياء«.

العماد قهوجي عدًدا من نواب طرابل�س  اإىل لقاء  الق�صيفي  وت�صري 

وفاعلياتها وقيادات من باب التبانة وجبل حم�صن، بهدف ا�صتباق 

اأي توتر تعك�صه اأحداث �صوريا، وتقول: »اأ�صهمت هذه اللقاءات يف 

التهدئة ردًحا من الوقت، لكن اأمراء احلرب يف ال�صارع الطرابل�صي 

التي كادت تودي باملدينة. ومرة جديدة يدخل  الفتنة  اإحياء  اأعادوا 

املجل�س  ينعقد  اأن  قبل  ا�صتفحالها،  قبل  الأزمة  خط  على  اجلي�س 

الأعلى للدفاع...«.

من جهته يرد العماد قهوجي على اتهامات �صيقت �صد اجلي�س 

يف  بالتاأخر  اجلي�س  يتهمون  اأح��داث  تقع  مرة  كل  »يف  بالقول: 

الأفرقاء، فاإن اجلي�س كان  العام وجلميع  للراأي  وتو�صيًحا  احل�صم. 

قادًرا على احل�صم يف طرابل�س منذ اللحظة الأوىل، والتحرك بالآليات 

الثقيلة والرد على م�صادر النار من اأي جهة اأتت. لكن كلفة هذا 

احل�صم كانت �صتكون كبرية، فمن يتحملها؟

اجلي�س اأراد جتنب نهر الدم يف طرابل�س، وهذا ما قلته يف املجل�س 

ن�صعى  كنا  الأي��دي.  مكتويف  نكن  مل  لكننا  للدفاع.  الأعلى 

اأننا لن نرتك طرابل�س  واإبالغها  اإىل التوا�صل مع كل الفاعليات 

كي ت�صيل فيها الدماء. و�صن�صطر اإذا مل يلتزم اجلميع التهدئة اإىل 

ال�صدام معهم، لأننا �صندخل اإىل منطقتي جبل حم�صن وباب التبانة 

بالقوة«.

اأن قيادة اجلي�س كانت قد اتخذت قراًرا بح�صم  اإىل  وي�صري املقال 

املعركة قبل انعقاد املجل�س الأعلى للدفاع، واأن قائد اجلي�س اأبلغ 

جميع القوى اأن اجلي�س �صيدخل بالقوة اإىل منطقتي النزاع... وقد 

اإنعقاد املجل�س  اأيام من  و�صعت غرفة العمليات اخلطة قبل ثالثة 

�صيا�صي  اأو  واأي عاقل ع�صكري  القوى  وبداأ جتميع  للدفاع.  الأعلى 

يعرف متاًما اأن اخلطة ل ميكن اأن ُتَعّد حلظة اإنعقاد املجل�س.

وحول الو�صع بعد اإنت�صار اجلي�س قال العماد قهوجي: »دخل اجلي�س 

لإطالق  وي�صتخدمونها  م�صلحون  ينت�صر  حيث  الزواريب  كل  اإىل 

النار، يف جبل حم�صن وباب التبانة على ال�صواء. وهو طوق املنطقتني 

بحزام اأمني مت�صدد يهدف اإىل منع دخول ال�صالح اأو الذخرية. ولدى 

وال�صالح  الذخائر  اإدخال  تق�صي مبنع  م�صددة  اأوامر  املنت�صرة  القطع 

اأو  اأمنية  اأتت  جهة  اأي  ومن  ينقلونها  الذين  هوية  كانت  مهما 

�صيا�صية، والتفتي�س �صامل وكامل على احلواجز لأي م�صتبه به...«.

واإذ اعتب قائد اجلي�س اأن »قرار جمع ال�صالح قرار تتخذه ال�صلطة 

ال�صيا�صية واحلكومة«، قال: »نحن يف املقابل لن ن�صكت عن اأي 

حامل �صالح يقف يف وجه التهدئة يف طرابل�س، ولن نرتك اأي �صالح 

يقع بني اأيدينا«.

تكفي،  ل  وحدها  الأمنية  اخلطة  اأن  قهوجي  العماد  راأى  واأخرًيا 

فاملطلوب توافق �صيا�صي وتنفيذ الوعود بالإمناء يف هذه املناطق التي 

وعدت مبئة مليون دولر ومل ي�صل اإليها منها �صيء«.
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قائد اجلي�س يف حديث 

اإىل »الأخبار« حول 

الأو�صاع يف طرابل�س

اجلي�س قادر على 

احل�سم لكن من 

يتحمل كلفته؟

االإجراءات التي اتخذناها منعت تدمري املدينة

ال�سادر  عددها  يف  »االأخبار«  �سحيفة  ن�سرت 

لقائد  حديًثا  املن�سرم،  االأول  كانون   12 بتاريخ 

النقاط  خلله  و�سع  قهوجي  جان  العماد  اجلي�س 

على احلروف يف ما يتعلق باالأو�ساع التي �سهدتها 

اخلطة  عن  رجوع  ال  اأنه  موؤكًدا  اأخرًيا،  طرابل�س 

االأمنية الهادفة اإىل �سبط االأمن فيها، واأن اجلي�س 

منع تدمري املدينة.



كانون الثاين

2013

اإ�ستقباالت رئي�ش االأركان
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اإ�صتقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد 

�صلمان، يف مكتبه يف الريزة، النواب ال�صادة: 

زهرمان  الوليد �صكرية، خالد  القادري،  زياد 

وفادي الهب، الذين قّدموا له التهنئة مبنا�صبة 

الأعياد وا�صتعر�صوا معه الأو�صاع العامة.

ال�صابق  الوزير  الأرك��ان،  رئي�س  وا�صتقبل 

ناجي الب�صتاين وبحث معه يف �صوؤون عامة.

الأون���روا  وكالة  من  وف��ًدا  ا�صتقبل  كما 

ماري  واملحامية  دايفي�س  رودج��ر  ال�صيد  �صم 

�صبلي. وجرى خالل اللقاء البحث يف اأو�صاع 

املخيمات الفل�صطينية.

والتقى رئي�س الأركان، الأ�صتاذ املحا�صر يف 

الدكتور  باري�س  ال�صيا�صية يف  العلوم  كلية 

الع�صكري  امللحق  ي��راف��ق��ه  �صوتر  داف��ي��د 

وقد  كو�صنري.  جامي�س  املقدم  البيطاين 

جرى البحث يف جمالت التعاون مع كلية 

فوؤاد �صهاب للقيادة والأركان وتطوير امل�صتوى 

يف  التعليمية  املوؤ�ص�صات  لدى  الأك��ادمي��ي 

اجلي�س.

قائد  الأرك����ان  رئي�س  التقى  ك��ذل��ك، 

املقدم   »Cassard« الفرن�صية  الفرقاطة 

امللحق  يرافقه  غريغوار  فن�صان  البحري 

لبرو�س.  اأوليفر  العقيد  الفرن�صي  الع�صكري 

بني  التعاون  تفعيل  �صبل  يف  البحث  وج��رى 

القوات البحرية الفرن�صية واللبنانية.

ومن زوار رئي�س الأركان، امللحق الع�صكري 

الكوري، وامللحق الع�صكري امل�صري اجلديد 

ال�صريف،  مهدي  قا�صم  ح�صن  عالء  ال�صيد 

املهند�س  اللواء  ال�صعودي  الع�صكري  وامللحق 

حممد بن ابراهيم احلجاج. 

الأركان مدير عام  التقى رئي�س  كذلك، 

التعليم العايل الدكتور اأحمد اجلمال وبحثا 

الع�صكرية  الكليات  يف  املناهج  تطوير  يف 

اللبنانية،  العليا  ال�صهادات  مع  لتتنا�صب 

البيا�صة،  خ��ل��وات  يف  امل�صايخ  م��ن  ووف���ًدا 

بالإ�صافة اإىل وفد من بلدية �صارون.

نواب و�سخ�سيات

لدى رئي�س االأركان

النائب زياد القادري

مدير عام التعليم العايلالوزير ال�سابق ناجي الب�ستاين

وفد من امل�سايخ يف خلوات البيا�سةوفد من وكالة االأونروا

النائب الوليد �سكرية

النائب خالد زهرمان

امللحق الع�سكري الكوري

امللحق الع�سكري امل�سري

امللحق الع�سكري ال�سعودي

وفد من بلدية �سارونالدكتور دافيد �سوتر وامللحق الع�سكري الربيطاين

قائد الفرقاطة الفرن�سية

وامللحق الع�سكري الفرن�سي

النائب فادي الهرب



اللواء  الأركان  رئي�س  قام  العطية،  علي  بن  حمد  الركن  اللواء  القطرية  امل�صلحة  القوات  اأركان  رئي�س  من  لدعوة  تلبية 

الركن وليد �صلمان على راأ�س وفد بزيارة اإىل دولة قطر، حيث ح�صر ندوة لكبار القادة امل�صاركني يف مترين ال�صقر اجلارح )3( 

.2012

والأجنبية  العربية  اجليو�س  اأركان  روؤ�صاء  ثاين،  اآل  بن حمد خليفة  الأمري متيم  العهد  ويل  �صمو  التقى  الندوة،  هام�س  على 

املثمر مع جميع  والتعاون  والإقليمي  العاملي  املبذولة لال�صتقرار  دولة قطر اجلهود  اللقاء دعم  اأكد خالل  وقد  للندوة،  املدعوين 

وال�صديقة. ال�صقيقة  الدول 

والتقى اللواء الركن �صلمان خالل الزيارة، اللواء الركن حمد بن علي العطية يف مكتبه، حيث اأكد الأخري حمبة دولة قطر 

لل�صعب اللبناين ودعم �صموده يف ظل املتغريات الإقليمية والدولية التي تع�صف باملنطقة.

اللبناين  ال�صفري  ا�صتقباله  يف  قطر، حيث كان  اللبنانية يف  ال�صفارة  مقر  بزيارة  املرافق  الوفد  مع  �صلمان  الركن  اللواء  وقام 

ح�صن �صعد برفقة طاقم ال�صفارة، وتناول طعام الغداء مع الوفد املرافق على مائدة ال�صفري.

كذلك، زار اللواء الركن �صلمان مع الوفد املرافق املدر�صة اللبنانية وجال يف اأق�صامها ووّقع على العلم اللبناين املعرو�س على 

بعيد  واأهاليهم  الطالب  مع  واحتفل  كبرية،  بحفاوة  التعليمية  الهيئة  واأفراد  املدر�صة  مدير  ا�صتقبله  وقد  املدخل،  عند  لوحة 

الإ�صتقالل.
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رئي�س االأركان يزور قطر

ويح�سر ندوة لكبار القادة

امل�ساركني يف مترين ال�سقر اجلارح
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زيارة ر�سمية





اجلي�شني  بني  الع�شكري  التعاون  اإطار  يف 

اإنتدب وفد من ال�شباط  اللبناين والإيطايل، 

الأرك��ان  رئي�س  نائب  برئا�شة  اللبنانيني 

حمود  علي  الركن  العميد  للعمليات 

 - اللبنانية  الأركان  مباحثات  يف  للم�شاركة  وذلك  اإيطاليا،  اإىل 

الإيطالية للعام 2013.

ت�شّمن برنامج الزيارة، لقاء للوفد اللبناين مع رئي�س الوفد الإيطايل 

الع�شكري  امللحق  ح�شور  يف  بي�شكونتي  فردريكو  بيري  الأم��ريال 

اللبناين يف اإيطاليا وامللحق الع�شكري الإيطايل يف لبنان. ومّت الإتفاق 

اجلي�شني،  بني  املتبادلة  بالن�شاطات  واملتعلقة  املطروحة  البنود  على 

اإ�شافة اإىل توقيع خطة تعاون م�شرتك بينهما.

وقد اأثنى رئي�س الوفد الإيطايل على التعاون امل�شرتك بني اجلي�شني، 

ل  املجالت،  خمتلف  يف  امل�شاعدة  لتقدمي  ب��اده  اإ�شتعداد  مبدًيا 

�شيما التدريب والتاأهيل وتبادل اخلربات، كما �شكر قيادة اجلي�س 

اللبناين على الدور الذي تقوم به مع الوحدة الإيطالية العاملة �شمن 

ال�»يونيفيل«. وبدوره، �شكر العميد الركن حمود دولة اإيطاليا على 

الدولية،  القوات  التي تقدمها من خال م�شاهمتها �شمن  اجلهود 

لدعم الإ�شتقرار يف لبنان واملنطقة.

كذلك، كانت للوفد اللبناين زيارة اإىل قيادة اجلي�س الإيطايل يف 

روما، حيث عقد لقاء مع م�شوؤول العاقات اخلارجية وقام بجولة يف 

مدر�شة امل�شاة الإيطالية اطلع خالها على اأماكن التدريب، واطلع 

على الدورات التي ميكن اأن ي�شتفيد منها اجلي�س اللبناين.

يتق�ّدمه  اإي��ط��ايل  ع�شكري  وف��د  ق��ام 

اإىل  بزي�ارة  غارولفالو،  مار�شيللو  النقيب 

حقل  يف  اخل���ربات  ت��ب��ادل  اإط���ار  يف  لبنان 

وذلك  التظاهرات،  �شب�ط  على  التدريب 

بني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ت��ع��اون  خط��ة  ���ش��م��ن 

اجلي�شني.

الزائر، يف بداية جولته، مدير  الوفد  والتقى 

يف  حمادة  خالد  الركن  العميد  التعليم 

عر�س  مت  حيث  ال�شباط  من  عدد  ح�شور 

التعاون  الن�شاط )LB5( من خطة  مو�شوع 

الثنائية بني اجلي�شني.

اخلا�س  التدريب  مركز  ا،  اأي�شً الوفد  وزار 

يف  الب�شرية  التجمعات  م��ع  بالتعامل 

الكرنتينا، وا�شتمع اإىل اإيجاز مف�شل حول 

الربامج املعتمدة فيه.

حفظ  على  ال��ت��دري��ب  مركز  زار  كما 

الأمن يف حامات، حيث اطلع على عمل 

املركز وجال يف اأق�شامه.

قيادة  اإىل  زي���ارة  للوفد،  ك��ان��ت  كما 

اإىل  خالها  ا�شتمع  اخلام�س  التدخل  فوج 

التجمعات  مع  التعامل  تدابري  حول  اإيجاز 

ح�شور  يف  وذل��ك  ب��ريوت،  و�شط  يف  الب�شرية 

قائد الفوج و�شباطه.

19العدد 331 - اجلي�ش  

كانون الثاين

2013

وفد من اأ�شداء جي�شنا

قيادة اجلي�ش

يزور ايطاليا يف 

اإطار مباحثات 

الأركان

وفد ع�سكري اإيطايل يزور لبنان

اإعداد:

نينا عقل خليل



اأقيم يف نادي ال�شّباط يف الريزة، 

ملنا�شبة  تكرميي  ع�شاء  حفل 

وزارة  توقيع مذكرة تفاهم بني 

النقد  و�شندوق  الوطني  الدفاع 

للحكومة  التابع  الإن�شاين  الأم��ان  لتعزيز 

ال�شلوفانية )ITF(. تتعلق املذكرة باإ�شهام 

العمليات  مت��وي��ل  يف  امل��ذك��ور  ال�شندوق 

والذخائر  الألغام  باإزالة  املتعلقة  الإن�شانية 

غري املنفجرة يف لبنان.

اللبناين  امل��رك��ز  رئي�س  احل��ف��ل  ح�شر 

الركن  العميد  بالألغام  املتعلقة  لاأعمال 

العماد  اجلي�س  قائد  ممثًا  ع�شيمي  عماد 

وممثلو  ق��رب���س،  و�شفري  ق��ه��وج��ي،  ج��ان 

املتحدة  والوليات  �شلوفانيا  �شفراء كل من 

الأمريكية والإحتاد الأوروبي واأملانيا الإحتادية 

اجلمعيات  م�شوؤويل  جانب  اإىل  واإ�شبانيا، 

يف  العاملة  احلكومية  غ��ري  واملنظمات 

جمال نزع الألغام يف لبنان.
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معدات ع�سكرية �سينية للجي�ش

وم��ع��دات  م����واًدا  الهند�شة  ف��وج  ت�شّلم 

العنقودية  القنابل  �شحايا  مبعاجلة  خا�شة 

ال�شلطات  قّدمتها  املنفجرة،  غري  والذخائر 

احتفال  يف  وذلك  للجي�س.  هبة  ال�شينية 

اأقيم يف ثكنة الفوج يف الوروار.

العميد  الإحتفال  يف  اجلي�س  قائد  مّثل 

الأركان  رئي�س  نائب  حمود  علي  الركن 

ال�شيد  ال�شيني  ال�شفري  وح�شر  للعمليات 

ال�شفارة،  وفد من  اإىل جانب   Wu Zexian
وزي��ر  مم��ث��ًا  ال��ل��ه  ع��ب��د  من�شور  ال�شفري 

اجلي�س.  من  و�شباط  واملغرتبني،  اخلارجية 

كتاب  حمود  ال��رك��ن  العميد  ت��ا  وق��د 

اإىل  و�شّلمه  اجلي�س  ق��ائ��د  با�شم  �شكر 

درًعا  اإلي��ه  ق��دم  ك����ما   Zexian ال�شفري 

تذكارًيا.

...وذخائر اأمريكية
)ال��ل��واء  اجلي�س  ت�شّلم 

مرفاأ  ع��رب  اللوج�شتي( 

م�شتوعًبا   44 ب����ريوت، 

حت���ت���وي ع���ل���ى ذخ���ائ���ر 

خمتلفة،  ع��ي��ارات  م��ن 

�شباط  ب��اإ���ش��راف  وذل���ك 

من  واأع�شاء  اجلي�س  من 

الدفاعي  التعاون  مكتب 

الأمريكي يف لبنان.

...ومولدات كهربائية 

من القوات الدولية

اأقيم يف مقر قيادة قوات الأمم املتحدة 

مبنا�شبة  احتفال  الناقورة،  يف  املوؤقتة 

الكهربائية  املولدات  من  عدد  ت�شليم 

الإحتفال  ح�شر  اللبناين.  اجلي�س  اإىل 

نائب  حيدر  اأب��و  نبيل  الركن  العميد 

رئي�س الأركان للتجهيز ممثًا العماد 

املهمات  دع��م  وم��دي��ر  اجلي�س،  ق��ائ��د 

 Girish ال�شيد  ال�»يونيفيل«  ق��وات  يف 

Sinha ممثًا اجلرنال باولو �شيرّيا وعدد 
من ال�شباط.

العميد  األ��ق��ى  الهبة،  ت�شّلمه  وبعد 

فيها  �شكر  كلمة  حيدر  اأبو  الركن 

امل�شتمر  دعمها  على  الدولية  القوات 

للقرار  تنفيًذا  معه  وتعاونها  للجي�س 

اأف��راده��ا  ت�شحيات  على  مثنًيا   ،1701

املناطق  يف  ال�شتقرار  لرت�شيخ  املبذولة 

احلدودية، واملبادرات الن�شانية والثقافية 

التي تقوم بها جتاه املواطنني اجلنوبيني. 

Sinha يف كلمته،  وبدوره، اأكد ال�شيد 

بر�شالتها  ال��دول��ي��ة  ال��ق��وات  مت�شك 

الدعم  ت��ق��دمي  وم��وا���ش��ل��ة  الإن�����ش��ان��ي��ة 

اللوج�شتي والعماين للجي�س.

مذكرة تفاهم لتعزيز 

العمليات الإن�سانية 

املتعلقة بنزع الألغام

اأ�شداء جي�شنا



يف ح�شور عدد من 

اإىل  اجلي�س  �شباط 

من  �شباط  جانب 

ط��اق��م ال��ف��رق��اط��ة 

�شاطئ  البحر قبالة  املذكورة، متريًنا تكتًيا يف عر�س  الفرقاطة  بال�شرتاك مع  البحر،  Cassard، نفذت وحدة من فوج مغاوير  الفرن�شية 

اللبناين  التعاون الع�شكري بني اجلي�شني  اإطار تفعيل  وياأتي هذا التمرين يف  جونية، وذلك حول فر�شية دهم �شفينة م�شبوهة وتفتي�شها. 

والفرن�شي.
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دورات خا�سة يف فوجي املغاوير واملجوقل باإ�سراف مدّربني اأمريكيني

املغاوير  ف��وج  اإحتفل 

اأن  بعد  الع�شكريني،  من  دفعة  بتخريج 

ا باإ�شراف  اأنهوا بنجاح برناجًما تدريبًيا خا�شً

فريق اأمريكي، ودورة تاأ�شي�شية على القتال 

.»BAM« اجلبلي ال�شيفي

تراأ�س الإحتفال الذي اأقيم يف ثكنة غ�شان 

�شامل  ال��رك��ن  العميد  روم��ي��ة،  يف  رّم���ان 

الع�شكري  امللحق  وح�شر  الفوج  قائد  روكز 

الأمريكي وعدد من ال�شباط وفريق التدريب 

األقى العميد الركن روكز  الأمريكي. وقد 

وكفاءة  املدّربني  بجهود  فيها  نّوه  كلمة 

امل�شقات  حتمل  على  وقدرتهم  املتدّربني 

وال�شعاب، ثم قدم الدروع التذكارية لأع�شاء 

فريق التدريب عربون �شكر وتقدير.

حفل  غو�شطا،  ثكنة  يف  جرى  كذلك، 

تخريج دفعة من ع�شكريي الفوج املجوقل، 

و»اقتفاء  واإ�شتطاع«  »قن�س  دورت��ي  اأنهوا 

من  فريق  باإ�شراف  اأثر« 

الفوج  لقائد  وكانت  الأمريكيني.  املدّربني 

وجهود  الدورتني  مب�شتوى  فيها  نّوه  كلمة 

على  الأم��ريك��ي  الفريق  �شاكًرا  امل��دّرب��ني 

الوحدات اخلا�شة.  دعمه امل�شتمر يف تدريب 

دورة  ملتخّرجي  ال�شهادات  �شّلمت  ذلك،  بعد 

ملتخرجي  والإف���ادات  وا�شتطاع«  »قنا�س 

ال��دروع  قدمت  كما  اأث���ر«،  »اقتفاء  دورة 

التذكارية اإىل اأع�شاء الفريق الأمريكي.

مناورة 

ملغاوير البحر مع 

البارجة الفرن�سية 

Cassard



 »LIBERAL« الربازيلية  احلربية  ال�شفينة  منت  على  اإحتفال  اأقيم  الربازيلي،  البّحار  يوم  مبنا�شبة 

اإىل جانب �شباط من  وال�شباط الأركان  اأعمال القوات البحرية  الرا�شية يف مرفاأ بريوت، ح�شره م�شرّي 

الأمريال  الدولية  القوات  �شمن  العاملة  البحرية  القوة  قائد  تقليد  الإحتفال،  تخلل  القيادة.  اأجهزة 

الركن  العقيد   ،ZAMITH الربازيلي 

التقدير  ميدالية  غ�شبان  جوزف  البحري 

الذي  وللدعم  الوثيق  للتعاون  تقديًرا  وذلك  براءتها،  مع   »TAMANDARE«

للعقيد  ا  اأي�شً وكانت  لبنان.  يف  الربازيلية  للبحرية  اللبنانية  البحرية  تقدمه 

دعمها  على  الربازيلية  البحرية  فيها  �شكر  كلمة  غ�شبان  البحري  الركن 

املتوا�شل للجي�س اللبناين.

اأقيم يف نادي ال�شباط يف الريزة، غداء تكرميي 

ملنا�شبة انتهاء مهمة رئي�س الفريق ال�شت�شاري 

الأملاين املازم الأول UDO KRAUS املكّلف 

بامل�شاعدة على تنفيذ امل�شروع التجريبي ملراقبة احلدود و�شبطها.

ح�شر احلفل العميد الركن مانويل كرجيان رئي�س جلنة مراقبة و�شبط احلدود 

الأجانب  واخلرباء  ال�شباط  وعدد من  العماد جان قهوجي،  قائد اجلي�س  ممثًا 

امل�شروع وعدد من �شباط اجلي�س. وقد منح ممثل قائد  الذين يعملون مل�شلحة 

اجلي�س ال�شابط املكّرم و�شام التقدير الع�شكري من الدرجة الف�شية.
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وتكرمًيا  لا�شتقال،  وال�شتني  التا�شعة  الذكرى  يف 

اأقيم يف مطعم  لبنان،  املوؤقتة يف  املتحدة  لقوات الأمم 

ح�شره  وغداء  ا�شتقبال  حفل  �شلم،  جمدل   - اأكا�شيا 

�شادق  الركن  العميد  واملالية  الإدارية  الق�شايا  مدير 

طلي�س ممثًا قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، قائد القوات الدولية اجلرنال باولو 

�شيرّيا وعدد من ال�شباط وال�شخ�شيات الر�شمية والروحية.

وحتّدث قائد قطاع جنوب الليطاين العميد الركن جورج �شرمي الذي نّوه بت�شحيات 

القوات الدولية وتعاونها الوثيق مع اجلي�س يف اإطار تنفيذ القرار 1701، كما ثّمن ما 

تقوم به من ن�شاطات اإن�شانية واإمنائية مل�شلحة اأهايل هذه املنطقة.

بعدها األقى اجلرنال �شيرّيا كلمة اأ�شاد فيها بدور اجلي�س اللبناين يف احلفاظ على وحدة لبنان وا�شتقاله، موؤكًدا مت�شك القوات الدولية 

بر�شالة ال�شام التي اأتت من اأجلها، واإقامة اأف�شل عاقات التعاون مع اجلي�س واملواطنني.

تكرمي قائد ال�سفينة احلربية الندوني�سية

املغادرة لبنان

 Kri Sultan« الندوني�شية  احلربية  ال�شفينة  مغادرة  مبنا�شبة 

Hasanuddin« العاملة �شمن قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان 
اأقيم يف قيادة القوات البحرية حفل غداء تكرميي ح�شره  نهائًيا، 

م�شرّي اأعمالها العقيد الركن البحري جوزف غ�شبان وقائد ال�شفينة 

املقدم البحري  Sn. Daturusman و�شباط.

ويف املنا�شبة، مت تقليد ال�شايط املكّرم و�شام التقدير الع�شكري من 

الدرجة الف�شية.

...وغداء تكرميي لرئي�ش

الفريق ال�ست�ساري الأملاين

ميدالية تقدير برازيلية مل�سرّي 

اأعمال القوات البحرية

اأ�شداء جي�شنا

غداء على �سرف قوات 

الأمم املتحدة يف لبنان



وانعكا�شاتها على  الإقليمية  الدكتور دميانو�س قطار حما�شرة بعنوان: »املخاطر  ال�شابق  الوزير  األقى 

العميد  الكلية  قائد  ح�شور  ويف  والأركان  للقيادة  �شهاب  فوؤاد  كلية  يف  وذلك  اللبناين«،  القت�شاد 

الركن علي مكي و�شباط من قطع اجلي�س ووحداته كافة.

درًعا  له  وقدم  اجلي�س  قيادة  باإِ�شم  املحا�شر  الوزير  مكي  الركن  العميد  �شكر  املحا�شرة  ختام  يف 

تقديرًيا.
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الوزير دميانو�ش قطار 

يلقي حما�سرة 

يف كلية فوؤاد �سهاب 

للقيادة والأركان

»م�سعفو« الثقافة يتدربون لإنقاذ الرتاث قي حالت الطوارئ

لبنان«،  لأج��ل  »لبنانيون  عنوان  حتت 

اأقامت »جمعية بادي« دورة تدريب لإعداد 

للثقافة«، بهدف  اأول فريق من »امل�شعفني 

حماية الرتاث خال الأزمات والنزاعات اأو 

الطبيعية. الكوارث 

الأوني�شكو  مبنى  يف  الدورة  برنامج  اأقيم 

ملدة  وذلك  اللبنانية-الفنار  اجلامعة  ومقر 

اأ�شبوعني.

وقد �شارك فيه 15 مهنًيا يعملون يف جمال 

ومرممني  اأثريني  بني  توزعوا  الثقايف  الرتاث 

وعنا�شر  مدنيني،  ومهند�شني  ومعمارينّي 

العقيد  يتقّدمهم  اللبناين  اجلي�س  من 

من  واآخرين  دند�س  عزمي  البحري  الركن 

على  ت��درب��وا  اللبناين،  الأح��م��ر  ال�شليب 

الرتاث  لإنقاذ  عاملًيا  املتبعة  الطرق  اأحدث 

يف حالت الطوارئ.

اإىل  ال���ربن���ام���ج  ��م  ق�����شّ وق���د 

تابع  ن��ظ��ري  الأول  ج��زءي��ن، 

�شل�شلة  امل�����ش��ارك��ون  خ��ال��ه 

حما�شرات األقاها خم�شة خرباء 

»اإيكروم«  منظمة  من  دوليني 

من  حم��ل��ي��ون،  ومتخ�ش�شون 

القانون  مكتب  رئي�س  بينهم 

ال�����دويل الإن�������ش���اين وح��ق��وق 

الذي  زيادة  نعيم  الركن  العميد  الإن�شان 

الثقافية  املمتلكات  حماية  حول  حا�شر 

اأثناء النزاع امل�شلح. يف 

امل�شاركون  ت��اب��ع  ال��ث��اين،  الق�شم  ويف 

م�����ش��ت��ودع��ات  يف  تطبيقية  ت��دري��ب��ات 

ال��ك��ل��ي��ة، ع��ل��ى اإن��ق��اذ ال��ق��ط��ع الأث��ري��ة 

والأبنية  واملخطوطات  الفنية  واللوحات 

على  تدريب  مناورة  اأجروا  كما  القدمية، 

اجلي�س  من  فرق  مب�شاركة  الآث��ار،  اإنقاذ 

الأحمر. وال�شليب 

غابي  الثقافة  وزير  اأقام  الدورة،  ختام  ويف 

امل�شاركني  خاله  منح  اإح��ت��ف��اًل  ل��ّي��ون 

زي��ادة  الركن  العميد  وح�شره  �شهادات، 

ممثًا قائد اجلي�س، وامل�شرف على املديرية 

�شيف،  اأ���ش��ع��د  ال��دك��ت��ور  ل��اآث��ار  ال��ع��ام��ة 

واملتدّربون. واخلرباء  و�شخ�شيات 

144 نقطة مت 

تثبيت معاملها 

على اخلط الأزرق

اللجنة  توا�شل  الأزرق،  اخلط  تعليم  اإعادة  عملية  اإطار  ويف  اأنه  عنها،  �شادر  بيان  يف  التوجيه  مديرية  اأعلنت 

لبنان، عملها عند  املوؤقتة يف  املتحدة  بالتعاون مع فريق طوبوغرايف تابع لقوات الأمم  التابعة للجي�س،  التقنية 

اخلط املذكور، حيث اأنهت خال �شهر كانون الأول، اإجراء القيا�شات لثماين نقاط على اخلط الأزرق بني بلدتي 

بليدا ومركبا، ومت التوافق على تعليم اأربع نقاط منها بعد اأن جاءت 

التحّقق  عملية  جتري  كما  بها،  امل�شموح  احلدود  �شمن  قيا�شاتها 

تاريخ  حتى  اأنهت  قد  اللجنة  اأن  بالإ�شارة  ويجدر  الباقية.  النقاط  من 

2012/12/13 التحقق النهائي من 144 نقطة على اخلط الأزرق وتثبيت 

اأخرى  ل�59 نقطة  القيا�شات  اإجراء  اأنهت  نهائية، كما  ب�شورة  معاملها 

�شي�شار اإىل تعليمها تباًعا.



وزرع  لوهب  الأول  الوطني  املوؤمتر  اخلوري  ناظم  البيئة  وزير  اإفتتح 

مب�شاركة  الطبيب،  بيت  يف  اأقيم  احتفال  يف  والأن�شجة  الأع�شاء 

العميد  وح�شور  هرناندو،  مياغرو�س  بريوت  يف  الإ�شبانية  ال�شفرية 

قائد  العماد  ممثًا  املعّلم  اأ�شامة  الطبيب 

اجلي�س، اإ�شافة اإىل نقيب الأطباء الربوف�شور 

الطباء  من  كبري  وع��دد  �شرف،  اأب��و  �شرف 

واجلمعيات ورجال الدين. 

والإ�شباين  اللبناين  بالن�شيدين  املوؤمتر  بداأ 

الأع�شاء  وزرع  لوهب  الوطنية  اللجنة  اأغنية  اإط��اق  اأعقبهما 

ثم  ومن  امل�شرح،  على  الربعة  الفر�شان  فرقة  اأّدتها  التي  والأن�شجة 

الطبيب  بيت  باحت�شان  فيها  رحب  كلمة  الطباء  نقيب  القى 

لهذا املوؤمتر، م�شدًدا على دور نقابة الطباء يف دعم اللجنة الوطنية 

والربنامج الوطني لوهب وزرع الع�شاء يف لبنان. 

مياغرو�س  ب��ريوت  يف  ال�شبانية  ال�شفرية  اأ���ش��ارت  كلمتها  يف 

اإىل اأهمية تعميم ثقافة وهب الأع�شاء. ثم كان اخلتام  هرناندو، 

مع كلمة راعي احلفل وزير البيئة الذي لفت اىل اأن »لبنان كان 

الع�شاء  وزرع  وه��ب  عمليات  يف  رائ����ًدا 

هذا  يف  اأجريت  التي  العمليات  »كل  اأن  اىل  م�شرًيا  والن�شجة«، 

املجال كانت ناجحة«.

و�شمي  مميزة  بخ�شائ�س  اإت�شف  »لبنان  اأن  اخلوري  الوزير  واأو�شح 

اجلامعات  وان  الأو�شط،  ال�شرق  مب�شت�شفى 

م�شرًيا  ذاتها«،  الت�شمية  حملت  اللبنانية 

ال�شهرية  اجلامعات  اإىل  »ا�شافة  اأن��ه  اإىل 

املعدات  ب��اأح��دث  املجهزة  وامل�شت�شفيات 

وهو  مهم  عن�شر  ي�شاف   ، املتطورة  والآلت 

توافر الأطباء املميزين الامعني«.

ال�شليم  املنطقي  والتفكري  الوعي  »بف�شل  اأنه  اإىل  اخلوري  ولفت 

ح�شل تطور يف جمال زرع الع�شاء ،اإذا مل نقل ثورة غرّيت املفاهيم 

اأن  معترًبا  منها«،  ال�شحية  وبالأخ�س  الجتماعية  الآفاق  عت  وو�شّ

يقدمها  هدية  اأغلى  وهي  الكون  يف  هبة  اأثمن  هي  احلياة  »هبة 

�شخ�س ل�شخ�س اآخر، واأن وهب الأع�شاء هو اأ�شمى عطاء«.

وهب  يف  اإرادتهم  عن  تعرب  بطاقات  الأحياء  النا�س  تزويد  اأن  وراأى 

بهذه  التربع  على  ويحفزهم  ي�شجعهم  اأن  �شاأنه  من  اأع�شائهم، 

الأع�شاء اإىل املحتاجني اإليها.
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قدا�ش وجناز يف الذكرى ال�سنوية اخلام�سة 

ل�ست�سهاد اللواء الركن فرن�سوا احلاج

اللواء  ا�شت�شهاد  على  �شنوات  خم�س  مرور  مبنا�شبة 

الركن فرن�شوا احلاج، اأقيم يف كني�شة مار عبدا وفوقا 

- بعبدا قدا�س وجناز لراحة نف�شه.

برئا�شة  اجلي�س  قيادة  �شّباط  من  وفد  القدا�س  ح�شر 

الأركان  رئي�س  نائب  حمود  علي  الركن  العميد 

واجتماعية  ور�شمية  �شيا�شية  و�شخ�شيات  للعمليات 

واأهايل  وا�شدقاوؤه  ال�شهيد  وعائلة  ال�شباط  من  وح�شد 

البلدة.

موؤمتر وطني لوهب الأع�ساء 

والأن�سجة وزرعها 

لبنان،  التي هّبت على  العا�شفة  اأثر  على 

قامت وحدات من اجلي�س منت�شرة يف املناطق 

اجلبلية، باإنقاذ مواطنني كانوا حمتجزين 

الثلوج  حا�شرتهم  اأن  بعد  �شياراتهم  داخل 

املنطقة  ويف  اللقلوق،   – بعلبك  مناطق  يف 

 - ال�شوداء  والقرنة  ال�شليب  تلة  بني  الواقعة 

اإخاء  الوحدات على  اإهدن. وعملت  جرود 

هوؤلء وتقدمي ال�شعافات الأولية لهم. كما 

مع  بال�شرتاك  اجلي�س  من  وح��دة  جابت 

اجلبلية  املحاور  بع�س  املدين  الدفاع  عنا�شر 

وقدمت امل�شاعدة الازمة للمواطنني، اإ�شافة 

�شياراتهم  و�شحب  منهم  البع�س  اإخاء  اإىل 

العالقة ب�شبب ال�شيول والفيا�شانات.

من  جمموعة  اجلي�س  اأن��ق��ذ  ك��ذل��ك، 

قيامهم  خال  لاإنزلق  تعّر�شوا  الطاب 

منطقة  يف  الكني�شة  ج��ب��ل  ب��ت�����ش��ّل��ق 

كفر�شلوان، ما اأدى اإىل اإ�شابة ثاثة منهم 

بك�شور ور�شو�س خمتلفة.

عدة  يف  املواطنني،  اجلي�س  قيادة  ودع��ت 

اإىل الت�شال عند احلاجة  اأ�شدرتها،  بيانات 

باأقرب مركز ع�شكري، اأو بغرفة عمليات 

املناطق  عمليات  وغ��رف  اجلي�س  ق��ي��ادة 

الع�شكرية على الأرقام الآتية:

�� قيادة اجلي�س: 1701 - مق�شم 20335.

�� جبل لبنان: 05/956126.

�� البقاع: 08/901261 - مق�شم 66031.

�� ال�شمال: 06/390848.

�� اجلنوب: 07/725800 - مق�شم 56031.

عمليات اإنقاذ واإخالء

اأ�شداء جي�شنا
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تكرمي اجلي�ش يف �سورقيادة اجلي�ش تهنئ بالأعياد

ال�شنة  وراأ�س  مبنا�شبة عيدي املياد املجيد 

�شباط  ك��ب��ار  م��ن  وف���ود  زارت  اجل��دي��دة، 

اجلوية  والقوات  املناطق  قيادات  اجلي�س، 

والألوية  واملواقع،  واملعاهد  واملدار�س  والبحرية 

امل�شتقلة  والقطع  لها،  التابعة  والوحدات 

اإىل  ال�شباط  ونقل  املنت�شرة عمانًيا.  والقوى 

العماد  اجلي�س  قائد  تهاين  الع�شكريني 

وتوجيهاته  الأعياد  مبنا�شبة  قهوجي  جان 

يتعلق  ما  يف  �شيما  ل  املقبلة،  للمرحلة 

بال�شهر على �شامة املواطنني وكراماتهم، 

م�شرية  على  للحفاظ  اجلهود  وم�شاعفة 

الدقيقة  الظروف  ظل  يف  والإ�شتقرار  الأم��ن 

التي مير بها الوطن. كما قامت وفود من 

ال�شباط بزيارة معايدة اإىل ال�شباط املعوقني يف اخلدمة الفعلية، وعائات ال�شباط �شهداء �شاحة 

ال�شرف، حيث قّدمت لهم تهاين العماد قائد اجلي�س واطلعت على اأو�شاعهم املختلفة.

كذلك، توّجهت قيادة اجلي�س يف بيان اأ�شدرته بتاريخ 2012/12/23، »باأحّر التهاين لأفراد 

املوؤ�ش�شة الع�شكرية وجلميع اللبنانيني املقيمني واملغرتبني والرعايا الأجانب والأخوة العرب 

املوجودين يف لبنان، متمنية لهم عاًما جديًدا يحمل اإليهم ب�شائر الأمل والأمان والإزدهار«. 

ربوعه  يف  لاإقامة  لبنان  الثاين  وطنهم  زي��ارة  اإىل  والأ�شدقاء  الأ�شقاء  »ه��وؤلء  دعت  كما 

وال�شهر على  والإهتمام،  الرعاية  باأق�شى درجات  باأنهم »�شيحظون  ي�شاوؤون«، موؤكدة  متى 

اأو�شاعهم املختلفة من قبل اجلي�س و�شائر الأجهزة الأمنية التي تتابع مهّمتها بكّل عزم 

للحفاظ على مناخات احلرية والأمن والإ�شتقرار التي تنعم بها الباد«.

ت�سجري وم�ساركة يف 

حملة تنظيف اأنهار لبنان

التي  الإمن��ائ��ي��ة  امل��ه��م��ات  اإط����ار  يف 

وحداته  اإحدى  قامت  اجلي�س،  ينفذها 

يف  هليوبولي�س  مدر�شة  مع  بالتعاون 

حميط  يف  ت�شجري  بحملة  بعلبك، 

زرع  احلملة  �شملت  التعليم.  معهد 

ال�شنوبر  ن�شوب  من  غر�شة  األ��ف  نحو 

احلرجية املثمرة.

وح��دات  قامت  نف�شه،  ال�شياق  ويف 

مع  والتن�شيق  وبالتعاون  اجلي�س  من 

الكبري«  »الأزرق  حملة  جمعية 

»احلملة  با�شم  وا�شعة  تنظيف  بعملية 

وقد  لبنان«.  اأنهار  لتنظيف  الوطنية 

القا�شمية  نهر  جمرى  احلملة  �شملت 

يف �شور اإ�شافة اإىل جمرى نهر العا�شي يف 

الهرمل.

اأقيم  لا�شتقال،  ال���69  الذكرى  يف 

اجلي�س  قائد  برعاية  مهرجان  �شور  يف 

وبدعوة  كرم،  ع�شام  بالعميد  ممثًا 

ح�شره  عكنان،  ح�شن  ال�شيد  م��ن 

خري�س  وعلي  مو�شى  مي�شال  النائبان 

الأمنية،  الأجهزة  قادة  عن  وممثلون 

دين  ورجال  ال�»يونيفيل«،  من  و�شباط 

وقيادات ع�شكرية وحزبية و�شخ�شيات.

الوطني  بالن�شيد  احل��ف��ل  اإ���ش��ت��ه��ل 

مو�شيقى  م��ن  فرقة  عزفته  اللبناين 

لكل  كلمات  كانت  ث��م  اجلي�س، 

�شور  يف  ال��ب��ل��دي  املجل�س  ع�شو  م��ن: 

خ�شر  واملحامي  قرعوين،  �شفية  ال�شيدة 

�شور  بلديات  احت��اد  ورئي�س  عكنان 

كانت  وختاًما  احل�شني.  املح�شن  عبد 

كلمة ممثل قائد اجلي�س.

قيادة اجلي�ش حتذر من اأجهزة 

اأمنية خارجية نا�سطة اإلكرتونًيا

اأ�شدرته  حذرت قيادة اجلي�س يف بيان 

اأجهزة  قيام  من   ،2012/12/28 بتاريخ 

بتكثيف  م�شبوهة،  خارجية  اأمنية 

جلمع  الإلكرتوين  الإ�شتعامي  اجلهد 

و�شائل  عدة  عرب  لبنان  عن  معلومات 

ا�شتعمال  تقنية  اإ�شتخدام  بينها،  من 

 BULK SMS ال��ق�����ش��رية  ال��ر���ش��ائ��ل 

العماء،  لتجنيد  اإلكرتونية  ومواقع 

جمع  على  تعمل  خبيثة  برامج  ون�شر 

التاأليل  �شبكات  م��ن  امل��ع��ل��وم��ات 

ما  اللبنانية،  الكومبيوتر  واأج��ه��زة 

الوطنية،  ال�شيادة  على  اإعتداء  ي�شكل 

وحرياتهم  امل��واط��ن��ني  ب��اأم��ن  ��ا  وم�����شً

املواطنني  القيادة  وح��ذرت  ال�شخ�شية. 

من »اإ�شتدراجهم اإىل الوقوع يف فخ هذه 

الأجهزة«، ودعتهم يف حال تلقيهم اأي 

اإباغها  اإىل  م�شبوهة  مواقع  اأو  ر�شائل 

ف���وًرا، وذل��ك ع��رب ال��ربي��د الإل��ك��رتوين 

املخ�ش�س لهذه الغاية:

informing@lebarmy.gov.lb 



يف القاعدة اجلوية

ح�����ض��ر الإح��ت��ف��ال 

رئ��ي�����س الأرك������ان 

وليد  ال��رك��ن  ال��ل��واء 

����ض���ل���م���ان مم��ث���اً 

اجلي�س،  قائد  العماد 

اجلرنال  الو�ضطى  الأمريكية  القيادة  يف  اجلوية  القوات  قائد 

دايفيد غولدفني، ال�ضفرية الأمريكية يف لبنان مورا كونيللي ووفد 

اجلوية  القاعدة  �ضباط  من  عدد  جانب  اإىل  ال�ضفارة،  اأع�ضاء  من 

اللبنانية.

الن�ضيدين  اللبناين  اجلي�س  مو�ضيقى  م��ن  ف��رق��ة  ع��زف  بعد 

�ضلمان  الركن  اللواء  الأركان  رئي�س  األقى  واللبناين،  الأمريكي 

امل�ضتمر  دعمها  على  الأمريكية  ال�ضلطات  فيها  �ضكر  كلمة 

للجي�س، ومما قاله:

»اإن اأهمية هذه امل�ضاعدة ل تكمن يف قيمتها املادية وح�ضب، بل 

يف قيمتها املعنوية التي تعبرّ خري تعبري عن متانة الع�قة التاريخية 

وجي�ضيهما،  واللبناين  الأمريكي  ال�ضديقني  ال�ضعبني  جتمع  التي 

ن�ضعى  الذي  املن�ضود  امل�ضتوى  اإىل  بها  الرتقاء  يف  امل�ضرتكة  والرغبة 

ا، كما اأن هذه امل�ضاعدة توؤكد مرة اأخرى ثقة  اإىل حتقيقه جميعاً

امل�ضي  على  وعزمها  اللبناين،  اجلي�س  بدور  الأمريكية  احلكومة 

ما يف جمالت التدريب  ا يف برنامج امل�ضاعدات املقررة له، ل �ضيرّ قدماً

الدفاعية  حاجاته  تلبية  يف  منها  ا  اإ�ضهاماً واللوج�ضتية،  والت�ضلح 

فعالة،  ب�ضورة  بواجباته  ال�ضط�ع  من  نه  متكرّ التي  والأمنية 

ومواجهة خمتلف املخاطر والتحديات املحدقة بالوطن...«.

: واأ�ضاف قائ�اً

ه بخال�س ال�ضكر  »با�ضم قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، اأتوجرّ

ا،  ا وجي�ضاً والمتنان اإىل الوليات املتحدة الأمريكية حكومةاً و�ضعباً

كما اأخ�س بال�ضكر اجلرنال غولدفني و�ضعادة ال�ضفرية كونيللي، 

احلثيثة  اجلهود  وب��ذل  اجلي�س،  باأو�ضاع  الدائم  الإهتمام  على 

مل�ضاعدته«. 

ك  »مت�ضرّ فيها  اأك��د  كلمة  غولدفني  اجل��رنال  األقى  كذلك 

اللوج�ضتي  ال��دع��م  بتقدمي  وجي�ضها،  الأم��ريك��ي��ة  احلكومة 
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تريز من�صور

�صت طوافات 

 Huey II
ومركب حربي

هبة اأمريكية 

للجي�ش اللبناين

اأقيم يف قاعدة بريوت 

اجلوية اإحتفال ملنا�صبة 

ت�صّلم اجلي�ش اللبناين �صت 

 Huey طوافات ع�صكرية

II، مقّدمة من ال�صلطات 
الأمريكية.

كما اأقيم يف قاعدة بريوت 

البحرية حفل اآخر ملنا�صبة 

ت�صّلم القوات البحرية مركًبا 

حربًيا مقدًما من قبل 

ال�صلطات الأمريكية.



ال��ل��ب��ن��اين بكل  ل��ل��ج��ي�����س  وال���ت���دري���ب 

ل�إتفاقات  ا  تنفيذاً املتاحة،  المكانات 

عة بني اجلانبني«. املوقرّ

كتاب  �ضلمان  ال��ل��واء  ت�  اخل��ت��ام،  ويف 

مه اىل  �ضكر با�ضم العماد قائد اجلي�س، و�ضلرّ

م له درع اجلي�س  اجلرنال غولدفني، كما قدرّ

التذكارية. 

بيان من قيادة اجلي�ش

واآخر من ال�صفارة الأمريكية

كانت  التوجيه  مديرية   - اجلي�س  قيادة 

اأن الطائرات و�ضلت على منت طائرة �ضحن رو�ضية  اأعلنت يف بيان 

املتحدة  ال��ولي��ات  يف  تك�ضا�س  من  اآتية  »اأن��ط��ون��وف«  ط��راز  من 

الق�ضوى  وحمولتها  ا  راكباً  13 ل�  طوافة  كل  وتت�ضع  الأمريكية. 

11200 باوند، وهذا النوع من الطوافات متعدد املهمات. 

»املروحيات  اأن  بيان  الأمريكية يف  ال�ضفارة  اأعلنت  من جهتها 

رزمة  من  ج��زء  هي  اإليها  العائدة  الغيار  وقطع  ال�ضت 

م�ضاعدات ع�ضكرية بقيمة 58 مليون دولر، وهي اأكب 

 - اللبنانية   الع�قات  تاريخ  يف  اأحادية  م�ضاعدات  رزمة 

الأمريكية الع�ضكرية امل�ضرتكة، كما اأنها اأول �ضحنة 

ا«. من الطائرات املروحية اإىل لبنان منذ 15 عاماً

واأ�ضارت اىل اأن ت�ضليم املروحيات »يوؤكد جهود الوليات 

اأهميته  اللبناين، مدركةاً  املتحدة لتقوية قدرات اجلي�س 

لبنان  ح��دود  لتاأمني  الوحيدة  ال�ضرعية  الدفاع  كقوة 

والدفاع عن �ضيادة الدولة وا�ضتق�لها«.

يف القاعدة البحرية

وليد  الركن  اللواء  الأرك��ان  رئي�س  ح�ضره  مماثل،  اإحتفال  يف 

 KEVIN D.SCOTT ضلمان ممثَ� العماد قائد اجلي�س، والأمريال�

اإىل جانب عدد من  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  �ضلطات  ممث�اً 

�ضباط اجلي�س واأع�ضاء ال�ضفارة الأمريكية يف لبنان، اأقيم يف قاعدة 

البحرية  القوات  ت�ضلم  ملنا�ضبة  حفل  البحرية،  بريوت 

ا من قبل ال�ضلطات الأمريكية. ا مقدماً ا حربياً مركباً

الإدارة  �ضكر  الذي  الأركان  رئي�س  احلفل  يف  وحتدث 

امل�ضاعدة  هذه  على  الأمريكي  واجلي�س  الأمريكية 

جتمع  التي  التاريخية  الع�قات  على  ا  مثنياً مة،  القيرّ

امل�ضتمرة  الأمريكية  واملبادرات  ال�ضديقني،  اجلي�ضني 

لتطوير برنامج امل�ضاعدات املقررة للجي�س اللبناين.

كلمة  الأمريكية  ال�ضلطات  ممثل  األقى  كذلك، 

ا  م�ضيداً اجلانبني،  بني  الع�قة  متانة  على  فيها  �ضدد 

وعزم  اللبناين،  اجلي�س  به  ي�ضطلع  الذي  الوطني  بالدور 

ب�ده على تعزيز التعاون معه يف خمتلف املجالت.
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م�شاهد  تلتقطها  التي  ال�شور  فيها  ت�شب  مراقبة  قاعة  افتتاح  حفل  الفيا�شية  يف  احلربية  الكلية  يف  اأقيم 

كامريات املراقبة املوزعة يف جميع اأنحاء الكلية. تراأ�س احلفل ع�شو املجل�س الع�شكري اللواء الركن نقوال 

مزهر ممثاًل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي وح�شره قائد الكلية العميد الركن �شربل الفغايل وعدد من 

ال�شباط، ورجل االأعمال �شركي�س �شركي�س الذي مّول امل�شروع بالتعاون مع اجلي�س اللبناين. 

فكلمة  اللبناين  الوطني  الن�شيد  بداية 

الأ�شتاذ �شركي�س الذي اأ�شاد بـ»رجال ال�شرف 

والوفاء الذين يغطون امل�شافة بني  والت�شحية 

الوطن  تــراب  كامل  على  واحلــدود  القلب 

فين�شرون الأمن وال�شالم«، واأ�شاف: »�شنبقى 

على العهد اإىل جانبكم كما يف ال�شابق، 

اأنتم  البالد،  الوحيد لوحدة  ال�شمان  لأنكم 

الإمكانات  الأدنى من  الذين حتّولون احلد 

الله يا  اأق�شى حدود العطاء... حماكم  اإىل 

رجال لبنان«.

كلمة  مزهر  الركن  اللواء  األقى  كما 

ــادة وجــــاء فــيــهــا: »يــغــمــرنــا الأمـــل  ــي ــق ال

املراقبة  غرفة  نفتتح  ونحن  والطمئنان 

غري  فرتة  بعد  احلربية،  الكلية  يف  هــذه، 

مب�شاركة  والتح�شري،  اجلهد  من  ق�شرية 

م�شكورة من الأ�شتاذ �شركي�س �شركي�س، 

حققنا يف نهايتها خطوة جديدة على طريق 

الأوىل  املرة  لي�شت  وهذه  موؤ�ش�شتنا...  تطوير 

التي جنني فيها غالل التعاون املثمر ما بني 

تكون  لن  بالتاأكيد  وهي  واأهله،  اجلي�س 

اأمــوًرا عديدة تك�شب هذا  اأن  اإل  الأخــرية، 

الإجناز الذي نحتفي به اليوم اأهمية خا�شة، 

وبالتايل  وطبيعته،  حجمه  ب�شبب  وذلــك 

معانيه الوطنية ودللته الإن�شانية...«.

الأعمال  رجل  امل�شروع  ممّول  اإىل  وتوّجه 

�شركي�س �شركي�س بالقول:

املتمثلة  هذه،  الكرمية  مبادرتكم  »اإن 

مراقبة  كـــامـــريات  وتــركــيــب  بــتــقــدمي 

ت�شاف  والتي  احلربية،  الكلية  مل�شلحة 

املوؤ�ش�شة  جتــاه  املــبــادرات  من  �شل�شلة  اإىل 

اأدنــى  دون  من  لها  �شيكون  الع�شكرية، 

اأثر ملمو�س على ال�شعيد اللوج�شتي،  �شك، 

الأداء  على  اإيجاًبا  �شينعك�س  الذي  الأمــر 

الع�شكريني.  معنويات  وعلى  العمالين، 

وي�شبح  �شعبه،  مبحبة  ي�شتظّل  فاجلندي 

كلما  واإنتاجية،  واندفاًعا  حما�شة  اأكرث 

وائتمنه  وتقديره،  ثقته  ال�شعب  هذا  حّم�شه 

على �شالمته واأمنه وحريته، وبهذا التالحم 

امل�شريي بني اجلي�س وال�شعب، حافظنا على 

رياح  من  ناه  وح�شّ وا�شتقالله،  الوطن  وحدة 

الغد  اإىل  من�شي  ا  اأي�شً وبه  والأزمــات،  الفنت 

ونر�شم �شورة م�شرقة مل�شتقبل  واثقة،  بخطى 

اأجيالنا ال�شاعدة«.

با�شم  مزهر  الركن  اللواء  �شّلم  بعدها 

تذكارًيا  ودرًعا  �شكر  اجلي�س كتاب  قائد 

على  تقدير  عــربــون  �شركي�س  لالأ�شتاذ 

لفتته الكرمية، ثم انتقل احل�شور لفتتاح 

غرفة املراقبة، حيث اأثنوا على هذا الإجناز 

املمّيز، و�شربوا نخب اجلي�س والوطن يف حفل 

الكوكتيل الذي اأقيم للمنا�شبة.
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با�شكال معّو�س بو مارون
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افتتاح قاعة مراقبة يف الكلية احلربية



كلمة العميد الركن حمود

الركن  للعميد  كلمة  احلفل  تخّلل 

الع�سكرية  امل�ؤ�س�سة  فخر  فيها  اأكد  حّم�د 

»بعد  الع�سكرية  للريا�سة  متحف  بافتتاح 

اأن  على  وا�سح  واإ���س��رار  مت�ا�سلة،  جه�د 

ون�احيه،  ج�انبه  بجميع  تاريخنا  نحفظ 

وطنية كانت اأو ع�سكرية اأو ثقافية«.

البعيدة  التجارب  اأثبتت  »لقد  واأ���س��اف: 

بحجم  تقا�س  ال  اجلي��س  قّ�ة  اأن  والقريبة، 

عديدها وعتادها وو�سائلها القتالية فح�سب، 

بها  يتحّلى  التي  املعن�ية  بالروح  ا  اأي�سً بل 

تكت�سب  اإمنا  بدورها  الروح  وهذه  اأفرادها، 

من خالل جمم�عة املبادىء والقيم ال�طنية، 

ومن خالل التحفيز والتدريب اجليدين.وهنا 

احلما�سة  م�ساعر  بث  يف  الريا�سة  دور  يربز 

اإعدادهم  ويف  الع�سكريني،  لدى  واالإندفاع 

على  قادرين  ليك�ن�ا  وفكرًيا،  ج�سدًيا 

م�اجهة  وعلى  ال�ساق،  التدريب  ممار�سة 

احلياة  تتطّلبها  التي  واالأع��ب��اء  امل�ساعب 

الع�سكرية. ونحن فخ�رون بالرتاث الريا�سي 

جلي�سنا، الذي ن�سيفه اإىل اإجنازاته املرتاكمة 

نتائج  عليها  ت�سهد  والتي  ي���م،  بعد  ي�ًما 

ممثل قائد اجلي�ش:

نحن فخورون بالرتاث الريا�شي جلي�شنا 
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كانون الثاين

2013

جتهيزات

اإعداد:

 رميا �شليم �شومط

اإفتتاح متحف للريا�سة الع�سكرية

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، ممّثلاً 

بنائب رئي�ش الأركان للعمليات العميد الركن علي 

حّمود، اإفتتح متحف يف جمّمع العماد اإميل حّلود 

الريا�شي الع�شكري، يف ح�شور قائد املركز العايل 

للريا�شة الع�شكرية العميد الركن اأ�شد الها�شم، 

و�شباط من اجلي�ش اللبناين، اإ�شافة اإىل رئي�ش 

بلدية الدكوانة ال�شيد اأنطوان �شختورة، وعدد من 

روؤ�شاء الإحتادات الريا�شية، ومدّربني مدنيني يف 

منتخبات اجلي�ش.



�س�اء  الريا�سية،  منتخباته  حققتها  باهرة 

ال�طنية،  االأندية  مع  املباريات  �سعيد  على 

منتخبات  م��ع  امل��ب��اري��ات  �سعيد  على  اأم 

الق�ل  بنا  وحرّي  والدولية.  العربية  اجلي��س 

هنا، اإن املهمات امللقاة على عاتق اجلي�س، 

ا يف هذه املرحلة  دفاًعا وامًنا واإمناًء، خ�س��سً

عن  تثنه  مل  البالد،  بها  متر  التي  الدقيقة 

الذي  االإجن��از  وما  الريا�سة،  م�سرية  متابعة 

اإيالء  على  دليل  خري  اإاّل  الي�م،  به  نحتفل 

القطاع  لهذا  االأق�سى  االإهتمام  القيادة 

احلي�ي املعروف«.

و�سكر العميد الركن حم�د با�سم العماد 

اإن�ساء  يف  �ساهم  من  جميع  اجلي�س  قائد 

املتحف الريا�سي الع�سكري، الذي �سيك�ن 

اجلي�س  وح��دات  ملختلف  ريا�سًيا  ملتقى 

الريا�سية،  وهيئاتهم  للم�اطنني  وبالتايل 

متمّنًيا للريا�سة الع�سكرية املزيد من الرقي 

والتقّدم يف خدمة اجلي�س ولبنان.

كلمة قائد املركز العايل للريا�شة الع�شكرية

العايل  امل��رك��ز  قائد  اأك��د  كلمته،  يف 

اأ�سد  الركن  العميد  الع�سكرية  للريا�سة 

ريادًيا  تاريًخا  اللبناين  للجي�س  اأن  الها�سم، 

االإ�ستقالل  زمن  اإىل  يع�د  الريا�سة  جمال  يف 

من  اأن��ه  اىل  م�سرًيا  ه��ذا،  ي�منا  اإىل  وميتد 

م�ؤ�س�سي االإحتاد العربي للريا�سة الع�سكرية، 

وقد تبّ�اأ العديد من �سباطه مراكز مرم�قة 

جًدا يف هذه االإحتادات. واأ�ساف، اأن اجلي�س 

وه�  اللبنانية،  االإحت��ادات  جميع  يف  ع�س� 

ينظم البط�الت وي�سارك فيها، وهذا كّله 

اأراد  الذين  قادته  رعاية  بف�سل 

جان  العماد  ذكراهم  تخليد 

قه�جي بان�ساء هذا املتحف.

دروع وجولة يف املتحف

دروع  ت�سليم  الكلمات  تال 

قائد  العماد  با�سم  ت��ذك��اري��ة 

�سخت�رة  اأنط�ان  لل�سيد  اجلي�س 

الذين  االأ���س��خ��ا���س  م��ن  ول��ع��دد 

ثم  املتحف،  اإن�ساء  يف  �ساهم�ا 

يف  للحا�سرين  ج���ل��ة  ك��ان��ت 

ا�ستمع�ا خاللها  املتحف  اأرجاء 

تاريخ  ع��ن  م���ج��ز  ع��ر���س  اإىل 

واختتم  الع�سكرية،  الريا�سة 

االإفتتاح بحفل ك�كتيل.

املتحف  اأن  ب��االإ���س��ارة  ج��دي��ر 

الريا�سي الع�سكري ي�سم اأعتدة وبزات ريا�سية 

ا و�سهادات تقدير وميداليات حققت  وك�ؤو�سً

الع�سكرية  الريا�سية  والفرق  االأفراد  بجه�د 

يف بط�الت حملية وعربية، وت�سكل �سجاًل 

الع�سكرية كما يحت�ي  الريا�سة  الإجنازات 

للريا�سة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز  ل��ق��ادة  �س�ر  على 

الع�سكرية منذ تاأ�سي�سه وحتى الي�م، اإ�سافة 

اأبرز املحطات يف  اإىل ل�حة تذكارية تعر�س 

تاريخ املركز املذك�ر.
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�إفتتاح 

فندق 

جديد

يف �لنادي 

�لع�سكري 

�ملركزي

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  رعى 

امل��ع��ّراوي  كابي  الركن  بالعميد  ممثاًل 

املبنى  يف  الع�سكري  الفندق  افتتاح  حفل 

اجلديد للنادي الع�سكري املركزي.

الأجهزة  عن  ممثلون  الإحتفال  ح�سر 

املركزي  الع�سكري  الفندق  رئي�ش  الأمنية، 

من  وع��دد  قي�ش،  �سالح  ال��رك��ن  العميد 

كبار ال�سباط و�سباط النادي.

الفندق  افتتح  الذي  املعّراوي  الركن  العميد  اجلي�ش  قائد  ممثل 

اأق�سامه،  واأزاح ال�ستارة عن اللوحة التذكارية، جال مع احل�سور يف 

واطلع من رئي�ش النادي على مراحل امل�سروع.

ثم األقى العميد الركن املعّراوي كلمة اأ�ساد فيها باجلهود املبذولة 

يف �سبيل اإمتام هذا العمل، منوًها باإجنازات النوادي الع�سكرية.

بدوره، األقى العميد الركن �سالح قي�ش كلمة �سرح فيها ن�ساطات 

النادي الع�سكري والإجنازات التي حتققت خالل العام املن�سرم.

نخب  خالله  رفعوا  كوكتيل  حفل  اإىل  اجلميع  اإن�سم  بعدها 

الوطن واملوؤ�س�سة الع�سكرية.

كانون الثاين

2013

جتهيزات

اإعداد:

نينا عقل خليل
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كانون الثاين

2013

دورات وتخريج

اإعداد:

ندين البلعة
تخريج  دورة 

»حماية  واأمن 

�صخ�صيات«
الركن  العميد  بح�صور 

ممثاًل  يون�س  الكرمي  عبد 

العماد قائد اجلي�س، نّظمت 

وحماية  اأم��ن  »مدر�صة 

تخريج  حفل  ال�صخ�صيات« 

للع�صكريني  �صهادات  وت�صليم 

دورة  بنجاح  اجتازوا  الذين 

 VIP Protection
Instructor باإ�صراف فريق 
�س  متخ�صّ اأمريكي  تدريب 

وتيم  �صميث  ديفيد  )ال�صّيدان 

مدّربني  ورتباء  و�صباط  ويلر( 

الزعرت  تّل  مهبط  يف  وذلك  املدر�صة،  من 

- الدكوانة.

تهنئة املتخّرجني

ح���������ض����ر ح��ف��ل 

من  ع��دد  التخريج 

كبار �ضباط القيادة 

الركن  العميد  املخابرات  مدير  ح�ضر  كما  املخابرات،  ومديرية 

اإدمون فا�ضل مفاجًئا اجلميع ونّوه مبهارات املتدّربني ودّقة التدريبات 

واأهميتها يف تنفيذ املهمات املوكلة اإليهم.

العميد الركن يون�ش هّناأ املتخّرجني با�ضم قائد اجلي�ش يف كلمة 

قال فيها:

من  نخبة  باجتياز  واالع��ت��زاز،  ال��ف��رح  م�ضاعر  ال��ي��وم  »تغمرنا 

ال�ضخ�ضيات«،  وحماية  »اأمن  جمال  يف  تدريبّية  دورة  ع�ضكرّيينا 

بعدما بذلوا الكثري من اجلهد والتعب والعرق، واأظهروا كّل جدية 

فنون  واكت�ضاب  الع�ضكرية  املعارف  حت�ضيل  اأجل  من  واهتمام، 

اإاّل  به  يحظى  ال  ٌف،  م�ضرِّ جناح  لهم  حتقق  حتى  اخلا�ش،  القتال 

ميتلكون  ومبا  والفكرية،  اجل�ضدية  بقدراتهم  املتمّيزون  الرجال 

من �ضجاعة واإقدام، ومهارة ودّقة يف تنفيذ املهّمات اال�ضتثنائية«.

تنبع من  لها،  التي خ�ضعتم  الدورة  اأهمية هذه  »اإّن  قائاًل:  وتابع 

يتمّيز  التي  اخلا�ضة،  االأف��واج  عاتق  على  امللقاة  الواجبات  طبيعة 

اأداوؤها بالدقة واحلرفّية، و�ضرعة التدخل يف م�ضرح االأحداث، كذلك 

من طبيعة الواجبات املوكلة اإىل مديرية املخابرات، العني ال�ضاهرة 

و�ضالمتهم.  املواطنني  حياة  وعلى  والوطن،  اجلي�ش  اأمن  على  اأبًدا 

املتقّدم،  التدريب  م�ضار  يف  خطوة  ت�ضكل  الدورة،  هذه  فاإّن  وبالتايل 

الذي حتتاج اإليه الوحدات اخلا�ضة لرفع م�ضتوى كفاءتها القتالية، 

االإرهاب، وهذا ما ي�ضعى اجلي�ش  ال�ضيما يف مواجهة عدو خطر هو 

اجليو�ش  من  العديد  مع  البّناء  التعاون  عرب  با�ضتمرار،  حتقيقه  اإىل 



ال�����ض��ق��ي��ق��ة وال�����ض��دي��ق��ة، ويف 

االأمريكي  اجلي�ش  مقّدمتها 

ال���ذي ي��ث��اب��ر م�����ض��ك��وًرا على 

يف  �ضيما  ال  امل�ضاعدات،  تقدمي 

تعزيز  بهدف  التدريب،  جم��ال 

يف  اللبناين  اجلي�ش  اإمكانات 

مهّماته  بجميع  القيام  اإط��ار 

الوطنية«.

التدريب  فريق  �ضاكًرا  وختم 

اجلي�ش،  قائد  با�ضم  االأمريكي 

الإجناح  بذله  الذي  اجلهد  على 

املتمّيز  جناحهم  على  بالتهنئة  املتخّرجني  اإىل  وتوّجه  الدورة،  هذه 

ودعاهم اإىل ا�ضتثمار ما تعّلموه يف خدمة اجلي�ش والوطن.

مهارات ومتارين

العميد وجدي عودة رئي�ش فرع التعليم يف مديرية املخابرات، �ضرح 

اللبناين،  الدورة هي االأوىل من نوعها على �ضعيد اجلي�ش  اأّن »هذه 

وهي حتاكي الو�ضع االأمني العام يف لبنان وتهدف اإىل توحيد اأ�ضاليب 

حماية اأمن ال�ضخ�ضيات نظًرا اىل �ضل�ضلة االغتياالت التي ا�ضتهدفت 

وجوًها بارزة اأمنًيا و�ضيا�ضًيا...«.

فرعي  من  واأف���راًدا(  ورتباء  )�ضباًطا  ع�ضكرًيا   18 ال��دورة  اجتاز   

متارين  تابعوا  القائد،  مكتب  وم��ن  ال�ضاربة  والقوة  املكافحة 

�ضة يف هذا املجال طوال 16 اأ�ضبوًعا. تخّلل التدريب درو�ش نظرية،  متخ�ضّ

ومتارين ريا�ضية، ورماية، ومتارين قيادة دفاعية وهجومية، ومتارين 

قتالية خا�ضة، وتفتي�ش اأمني، وتفتي�ش م�ضتوعبات ومراكب و�ضفن 

مواكبة  ومتارين  الراجلة،  الت�ضكيالت  على  ومتارين  وطائرات، 

باالآليات اخُتتمت باختبارات.

ولفت الرائد عماد نبها قائد مدر�ضة اأمن وحماية ال�ضخ�ضيات اإىل 

اأّن هذه التمارين تتطّلب دّقة وتركيًزا و�ضرعة بديهة التخاذ القرار 

املنا�ضب يف الوقت املنا�ضب. كما قّدم يف بداية حفل التخريج فيلًما 

ومراحله،  تاأ�ضي�ضها  تاريخ  ت�ضّمن  املتخّرجة،  وال��دورة  املدر�ضة  عن 

بع�ش  اإىل  اأ�ضار  كما  التدريبات،  تنفيذ  خالل  للدورة  ال�ضور  وبع�ش 

امل�ضتقبلّية  الروؤية  على  واأ�ضاء  تنق�ضها  التي  اللوج�ضتية  احلاجات 

التي يطمح اإليها و�ضواًل اإىل تدريبات على الرماية املتقّدمة والتدخل 

واالإنقاذ الفوري. 

من  متدّربني  ال�ضتقبال  موؤهلة  املدر�ضة  اأّن  على  نبها  الرائد  و�ضّدد 

اخلارج ليتابعوا هذه الدورة التي ترتكز على متارين واأحداث واقعية.

اإ�ضارة اإىل اأّن التدريبات تّت�ضم باخلطورة وقد تكّبد اجلي�ش الإجنازها 

وال�ضيارات  باالآليات  ا  خ�ضو�ضً املتمّثل  التدريب  عتاد  من  الكثري 

وجتهيزاتها اخلا�ضة.

عر�س تدليلي

جمموعة  امل��ت��خ��ّرج��ون  ن��ّف��ذ 

خالل  التدليلّية  التمارين  من 

متارين  واأبرزها:  التخّرج،  حفل 

اأثناء  يف  حواجز  واجتياز  قيادة، 

تبديل  ورجوعها،  ال�ضيارة  تقّدم 

اجتياز  الطريق،  على  �ضيارات 

ح���واج���ز م��ف��اج��ئ��ة، ورك���ن 

ول��ّف  رج��وع  مترين  ال�ضيارة، 

G-Turn، تقنية قيادة ال�ضيارة 
بقن�ش،  القائد  اإ�ضابة  حال  يف 

حتاكي  متارين  اإىل  باالإ�ضافة 

كاالإعتداء  �ضيناريوهات  عّدة 

اغتيال  وحماولة  اإخالئها،  وكيفّية  ر�ضمي  حفل  يف  �ضخ�ضية  على 

ومبختلف  اجلهات  خمتلف  من  ورمايات  �ضابق،  جمهورية  رئي�ش 

الو�ضعيات مع عملية تبديل مم�ضط واإخالء �ضريع...

ال��دورة  �ضارات  وتقليد  ال�ضهادات  ت�ضليم  مّت  العر�ش  ختام  ويف 

ومدير  االأمريكي  الفريق  اإىل  تقدي�رية  دروع  و�ضّلمت  للمتخّرجني، 

ال�ضباط  دورة  وطليع  املديرّي�ة،  يف  التعليم  فرع  ورئي�ش  املخاب�رات 

الرق�يب  واالأف��راد  الرت�باء  دورة  وطلي�ع  التيم�اين،  �ضلطان  النقيب 

جوزف ب�ضارة.
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مدر�صة الأمن واحلماية

 2011/12/1 يف  ال�ضخ�ضيات  وحماية  اأمن  مدر�ضة  �ضت  تاأ�ضّ

ومتركزت يف املبنى النموذجي يف الريزة، وهي تابعة لفرع 

التعليم يف مديرية املخابرات.

املدّربني  ت�ضكيالت  مذكرة  �ضدرت   2012 متوز  �ضهر  يف 

ومّت  وجتهيزه،  املركز  تاأهيل  اإع��ادة  من  اأ�ضهر  �ضّتة  بعد 

افتتاح دورة تاأهيل لهم ا�ضتمّرت �ضهرين. وبعد عّدة زيارات 

برنامج  و�ضع  االأمريكي،  التدريب  فريق  مع  واجتماعات 

التدريب مبا يتالءم مع املعايري العاملية والو�ضع اللبناين بناًء 

على االأخطار املحتملة، وافتتحت الدورة يف �ضهر اأيلول 2012.



كلمة القيادة

العميد الركن اأيوب �صّدد على �صرورة التزام التعميم الرقم 3 ال�صادر 

وتوزيع  التوجيهّية  اخلطة  التزام  يحّتم  وال��ذي  اجلي�ش  قيادة  عن 

ها: املن�صورات ال�صادرة عن مديرية التوجيه، واألقى الكلمة الآتي ن�صّ

اجلهد  من  �صنة  ح�صاد  اليوم  نتّوج  ه��ذا،  املتجّدد  لقائنا  »يف 

تنفيذ  على  وموؤمتنني  م�صوؤولني  خري  خاللها  كنتم  واملثابرة، 

ومتابعًة،  وتدريًبا  اإعداًدا   ،2012 للعام  التوجيهية  اخلطة 

وبالتايل اأّكدمت حر�صكم على توجيه بو�صلة اجلي�ش 

اعتزاًزا  يزيدنا  وما  القيادة.  حّددتها  التي  الأهداف  نحو 

وافتخاًرا، تالزم هذا احلر�ش مع املهّمات اجل�صام امللقاة 

م�صاحة  امتداد  على  املنت�صرة  وحداتكم  عاتق  على 

الوطن«.

اأو  اجلندية  بّزة  يرتدي  من  كّل  »لي�ش  قائاًل:  وتابع 

يحمل بندقية اأو يحرتف فنون القتال، ُيدعى ع�صكرًيا، 

على  بواجباته  القيام  على  القادر  ال�صالح،  فاجلندي 

اإدراجها يف  دونه ميزات كثرية، ميكن  وجه،  اأكمل 

اأربعة اأطر رئي�صة:

ا�صتخدام  الع�صكري من  الذي ميّكن  ال�صالح  وهي  املعرفة،  اأوًل: 

اأف�صل  حتقيق  يكفل  الذي  بال�صكل  له،  املتاحة  والو�صائل  قدراته 

اإنتاجيٍة ممكنة.

ثانًيا: الأخالق، اأي متّتع الع�صكري بالف�صائل الإن�صانية واملناقبية 

�صته  موؤ�صّ خري  �صبيل  يف  معارفه  ل�صتخدام  يوؤّهله  ما  والإن�صباط، 

ووطنه.

على  ق��ادًرا  الع�صكري  جتعل  التي  وهي  البدنية،  اللياقة  ثالًثا: 

على  الع�صكرية  احلياة  واأعباء  واملهّمات  التدريب  م�صّقات  حتّمل 

اختالفها.

رابًعا: الروح املعنوية، وهي ت�صمل جممل عملّيات الإر�صاد والتحفيز 

�صتهم  والت�صجيع، التي من �صاأنها تعزيز ثقة الع�صكريني بر�صالة موؤ�صّ

و�صوابية نهجها، ما ي�صهم يف �صّم جهودهم وتوحيد اإرادتهم �صعًيا 

اإىل حتقيق الأهداف املن�صودة. ويف هذا الإطار يوؤّدي التوجيه املعنوي يف 

اجلي�ش وعلى اختالف م�صتوياته دوره املركزي.

من هنا، اأولته قيادة اجلي�ش با�صتمرار الهتمام الأق�صى، فحر�صت 

ًة وافرًة من التعليم، �صواء على �صعيد التعاميم  دائًما على اإعطائه ح�صّ

يف  الدوري  والتدريب  الدرا�صية  ال��دورات  �صعيد  على  اأو  عنها  ال�صادرة 

الوحدات. ول مبالغة يف القول باأّن جي�صنا هو من اأعرق جيو�ش العامل 

على  ال��رتك��ي��ز  يف 

الذي  اجلانب،  ه��ذا 

الف�صل  ل���ه  ك���ان 

احلفاظ  يف  الأ�صا�ش 

�صتنا  على وحدة موؤ�صّ

على  ومتا�صكها 

الرغم من الأزمات العاتية التي ع�صفت بالوطن ول تزال«.

واأ�صاف: »اإّن الظروف ال�صعبة التي متّر بها البالد، �صواء على �صعيد 

التجاذبات والإ�صطفافات الداخلية التي تاأخذ يف كثري من الأحيان 

امل�صتعلة  احلرائق  �صعيد  على  اأم  ا،  بغي�صً ومذهبًيا  طائفًيا  طابًعا 

ا  ا يف �صوريا، تتطّلب مّنا كع�صكريني وخ�صو�صً من حولنا وخ�صو�صً

ك�صباط، ر�ّش ال�صفوف وم�صاعفة اجلهود، والتحّلي باأق�صى درجات 

الثوابت  تر�صيخ  على  نهار  ليل  والعمل  ر،  والتب�صّ واليقظة  الوعي 

الوطنية والع�صكرية يف نفو�ش الع�صكريني، وذلك للمحافظة على 

الوطني  دوره  يوؤّدي  متما�صًكا،  واحًدا  ج�صًما  الع�صكرية،  املوؤ�ص�صة 

املتجّرد واجلامع، مبعزل عّما يجري يف حميطه، فال يجوز باأي حاٍل 

الأكرب  ورهانهم  باجلي�ش،  اللبنانيني  اآمال  تخييب  الأح��وال  من 

على  واحلفاظ  والت�صرذم،  الفتنة  اأخطار  من  الوطن  اإنقاذ  يف  عليه 

ر�صالته الإن�صانية الرائدة، كنموذج لتالقي اأتباع الأديان والثقافات، 

على قيم املواطنية والدميقراطية واحلرية، والعي�ش امل�صرتك يف ظّل 

علٍم واحٍد واأر�ٍش واحدة«.

اأتوّجه  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  »با�صم  قائاًل:  وختم 

ال�صنة،  طوال  جهٍد  من  بذلتموه  ما  على  التقدير  بخال�ش  اإليكم 

اإىل قادة الوحدات الفائزة، متمنًيا للوحدات  اأتوّجه بالتهنئة  كما 

الأوىل على �صعيد  املراتب  التي احتّلت  الع�صكرية  الوحدات  التوجيه  كّرمت قيادة اجلي�ش - مديرية 

التوجيه املعنوي للعام 2012. تراأ�ش الإحتفال مدير التوجيه العميد الركن ح�صن اأيوب ممثاًل العماد قائد 

اجلي�ش، وح�صره قادة الألوية والوحدات بالإ�صافة اإىل �صباط من املديرية و�صباط التوجيه يف القطع. 
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تكرمي

اإعداد:

ندين البلعة

مديرّية التوجيه تكّرم الوحدات املمّيزة  على �صعيد التوجيه والإعداد املعنوي



النجاح  ا�صتمرار  وللجميع  املقبلة،  املراحل  الفوز يف  الأخرى حتقيق 

والتقّدم يف ميادين البذل والعطاء«.

التقييم وال�صتنتاجات

يو�صف،  اليا�ش  العقيد  والتطوير  والدرا�صات  الرتاث  ق�صَمي  رئي�ش 

هدف  ب�صرح  ا�صتهّله  اإيجاًزا  عر�ش  التقييم،  جلنة  رئي�ش  ا  اأي�صً وهو 

للخطة  الوحدات  تطبيق  مدى  على  بالوقوف  يتمّثل  الذي  التقييم 

اإذ  الع�صكريني،  من  عدد  اأكرب  اإىل  اإي�صالها  ون�صبة  التوجيهّية، 

تت�صّمن هذه اخلطة مبادئ ع�صكرية وا�صحة.

الوحدة  �صعيد  على  اإداري  الأول  �صّقني،  اإىل  العالمة  ُق�صمت  وقد 

الن�صاطات،  تغطية  يف  املبادرة  على  الإّط��الع  خالل  من  الكربى 

واللوحات  الذهبي،  وامللف  املم�صوكة،  وال�صجالت  التوجيه،  وعتاد 

الإعالمية، والتقّيد بربنامج اخلطة التوجيهية والأر�صيف.

اأّما ال�صق الثاين فهو عملي ومتثل باإخ�صاع عّينة من الع�صكريني 

والأنا�صيد  التوجيهية،  وامل�صتندات  املن�صورات،  حول  خطي  لختبار 

التوجيهية  واخلطة  الإعالمية  واللوحات  والع�صكرية،  الوطنية 

وبرنامج اجلندي.

اأّن  لّلجنة  تبنّي  والوحدات،  القطع  خمتلف  على  لها  جولٍة  وبعد 

لت اإىل  معظمها اأخذ بعني العتبار مالحظات العام املا�صي، وتو�صّ

ا�صتنتاجات واقرتاحات اأبرزها: 

قبل  من  الالزم  الهتمام  واإي��الوؤه  التوجيه  ق�صم  تفعيل  وجوب   -

�صابط التوجيه وذلك لتاأثريه املبا�صر على رفع معنويات وحدته. 

- �صرورة اإ�صراف الروؤ�صاء املبا�صرين على عمل ق�صم التوجيه ومراقبته 

واإعطاء التوجيهات الالزمة حل�صن �صري العمل فيه.

م��وح��دة على  ���ص��ج��الت  - ط��ب��ع 

اجلغرافية  ال�صوؤون  مديرية  عاتق 

لت�صهيل  الوحدات  على  وتوزيعها 

عملية اإدارة اخلطة التوجيهّية.

املعطلة  الت�صوير  اآلت  تنفية   -

)فيديو، فوتو( و�صحب القدمية منها 

وحتويل   VHS بنظام  تعمل  التي 

اإىل  بالإ�صافة  رقمية،  اإىل  اأفالمها 

خمتلف  يف  التوجيه  اأق�صام  تزويد 

كومبيوتر  اأجهزة  اجلي�ش  وحدات 

مع العتاد املكّمل لها.

الت�صنيف

التي  التقييم  عملية  اإىل  ا�صتناًدا 

طلب  على  وبناًء   ،2011 العام  جرت 

اجلي�ش،  قيادة  ومبوافقة  الوحدات 

مّت تق�صيم وحدات اجلي�ش اإىل فئَتني: وحدات ثابتة ووحدات منت�صرة 

عمالنًيا.

حّل  الثابتة  الوحدات  م�صتوى  على  كالآتي:  النتائج  جاءت  وقد 

لواء احلر�ش اجلمهوري يف املرتبة الأوىل، وكلية فوؤاد �صهاب للقيادة 

والأركان يف الثانية، والقوات البحرية يف الثالثة.

اأّما على م�صتوى الوحدات املنت�صرة فحّل فوج مغاوير البحر الأول يف 

الأول  املدفعية  الثانية وفوج  املرتبة  الثامن يف  امل�صاة  لواء  حني �صّنف 

يف املرتبة الثالثة. و�صّلم ممثل قائد اجلي�ش دروًعا تقديرية للوحدات 

امل�صّنفة منّوًها بعملها الدوؤوب، وحّث الوحدات الأخرى على متابعة 

العمل يف هذا املجال.
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تقنية جديدة
هي  جديدة  تقنية  اعتماد  عن  التوجيه  مديرية  اأعلنت  التكرمي،  حفل  ختام  يف 

FTP ت�صتخدم لنقل اخلرب ومواده )�صور وفيديو(، اإلكرتونًيا خالل دقائق، بني اأق�صام 
التوجيه يف املناطق ومديرية التوجيه، وذلك توفرًيا للوقت واجلهد وتنّقل الآليات.

هذه الآلة مو�صولة بخادٍم اأ�صا�صي يزّود مديرية التوجيه يف مبنى القيادة يف الريزة كل مواد اخلرب ليتّم ن�صره 

باأ�صرع وقٍت ممكن. و�صوف يتّم اختبار هذه الآلية يف خمتلف املناطق من قبل الوحدات املتمركزة يف كل 

منطقة، باإ�صراف مديرية التوجيه، �صعًيا اإىل تعميمها على كل املراكز الع�صكرية.



ق�سم جديد

ق�سم  اجلي�ش  قيادة  اأن�ساأت  فتترة،  منذ 

ق�سم  وهتتو  املتتدين،   - الع�سكري  التعاون 

اجلي�ش  لأركتتتان  يتبع  وفتتاعتتل،  منظم 

با�سر  وقد  الإ�ستعالم،  مديرية  للعمليات- 

من  ومتويل  بدعم  م�ساريع  عتتدة  تنفيذ 

الوليات املتحدة الأمريكية )وزارة الدفاع 

عن  لتتبتتنتتان(.  يف  الأمتتريكتتيتتة  وال�سفارة 

الإ�ستعالم  مدير  يحدثنا  ومهماته،  الق�سم 

العميد الركن خالد طربني ورئي�ش الق�سم 

العقيد يو�سف م�سرف.

طربني  التتركتتن  العميد  يو�سح  بتتدايتتة 

 102 الرقم  الوطني  الدفاع  قانون  وفق  اأنه 

القوى  ا�ستخدام  ميكن   ،)1983/9/16(

امل�سلحة يف احلقول الإمنائية والإجتماعية 

الأ�سا�سية.  مهماتها  ذلك  يعيق  األ  �سرط 

بناء  مر�سوم  مبوجب  ال�ستخدام  هذا  يقرر 

والوزير  الوطني  الدفاع  وزيتتر  اقتتراح  على 

باأّن  ال�ستنتاج  املخت�ش. وعليه، ميكننا 

اأمام  املجال  اأف�سح  قد  اللبناين  القانون 

بالعمل  امل�ساهمة  يف  اللبناين  اجلي�ش 

الإمنائي والجتماعي اإمّنا ب�سرطني:

الأ�سا�سية  مهمته  ذلك  يعيق  اأّل  اأوًل: 

وهي الدفاع عن الوطن و�سيانة حدوده.

ومدته  ال�ستخدام  هذا  يحّدد  اأن  ثانًيا: 

الدفاع  وزيتتر  اقتتراح  على  بناء  مبر�سوم 

ال�ستخدام  هتتذا  اإن  اأي  املخت�ش،  والتتوزيتتر 

مرتبط وحمّدد مبر�سوم �سادر عن اجلهات 

التتتتر�تتتتستتتتمتتتتيتتتتة 

املخت�سة.

التتتتتواقتتتتتع،  يف 

اجلي�ش  �تتستتارك 

منذ  التتلتتبتتنتتاين 

تتتتاأ�تتتستتتيتتت�تتتستتته يف 

متتتتت�تتتتتستتتتتاعتتتتتدة 

املتتتتتتواطتتتتتتنتتتتتتني 

من  متت�تتستتتتتفتتيتتًدا 

عنا�سره  كفاءة 

وجتتتتتهتتتتيتتتتزاتتتتته 

وانتتتتتتتتت�تتتتستتتتاره. 

فتتتتقتتتتد �تتتستتتاهتتتم 

 1928 العامني  بني  اجلتتراد  مكافحة  يف 

التي  اجلبلية  الطرقات  فتح  ويف  و1930، 

كانت تقفلها الثلوج ويف اإنقتاذ املواطنني 

اإثر  كبري  دور  لوحداته  وكان  العالقني، 

خم�سينيات  يف  لبنان  �سرب  الذي  الزلزال 

�سق  على  عمل  كذلك  املا�سي،  القرن 

الأطتتراف  اإىل  العمران  واإي�سال  الطرقات 

النائية...

اللبناين  العام 1990، برز دور اجلي�ش  وبعد 

عن  احلرب  اآثتتار  م�سح  يف  فاعل  ب�سكل 

املدن والقرى، ونزع الألغام وفتح الطرقات، 

الدولة  موؤ�س�سات  بناء  يف  �ساهم  اأنه  كما 

�سبه م�سلولة. ف�ساعد  التي كانت  املدنية 

ووزارة  ال�سواطئ  تنظيف  يف  البيئة  وزارة 

وتاأهيلها،  الآثتتتار  تنظيف  يف  ال�سياحة 

كما �ساعد وزارة ال�سحة من خالل اإن�ساء 

وتقدمي  النائية  القرى  يف  امل�ستو�سفات 

املجانية  املتتعتتاجلتتة  ع�سكريني  اأطتتبتتاء 

للمواطنني يف هذه القرى.

التي  الع�سكرية  التتتدورات  ختتالل  ومتتن 

املتحدة  التتوليتتات  يف  التت�تتستتبتتاط  تابعها 

وغريها،  الأوروبية  التتدول  ويف  الأمريكية 

ووجود قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، 

دخل م�سطلح التعاون الع�سكري - املدين 

منذ  ي�ستعمل  وبداأ  اللبناين،  اجلي�ش  اإىل 

اأطره  الركيز على حتديد  2009 مع  العام 

واآلياته.

والعام 2011، مت اإعطاء هذا املو�سوع دفًعا 

جديًدا من خالل اجتماعات من�سقة بني 

اجلي�ش اللبناين وفريق من الأمم املتحدة. 

على  بتتنتتاًء  اجلي�ش  قتتيتتادة  اأنتت�تتستتاأت  وقتتد 

التعاون  ق�سم  الجتماعات  هتتذه  نتائج 

اجلي�ش  اأركتتتان  يف  املتتدين   - الع�سكري 

وحددت  ال�ستعالم،  مديرية   - للعمليات 

له مهماته. 

اإ�سرتاتيجية ح�سرية قيد ال�سياغة

تعددت مناذج اأق�سام التعاون الع�سكري 

دولة  فكل  الغربية،  اجليو�ش  يف  املدين   -

اإمكاناتها،  مع  يتنا�سب  ما  اإعتمدت 

املناطة  واملهمات  جي�سها،  تنظيم  ومع 

ا اأن حجم هذا  به خارج حدودها، خ�سو�سً
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حتقيق ع�سكري

اإعداد:

روجينا خليل ال�سختورة

)CIMIC( ق�سم التعاون الع�سكري – املدين

اإطار جديد لرتاث 

راكمه اأداء اجلي�ش منذ مطلع تاأ�سي�سه

 Civil( املدين   - الع�سكري  التعاون  عبارة  ترد 

 ،)Military Cooperation - Cimic
معر�ش  ويف  الع�سكرية  القطع  اأخبار  من  كثري  يف 

خاللها  من  اجلي�ش  يقدم  ن�ساطات  اإىل  الإ�سارة 

مهماته  نطاق  خارج  تقع  للمجتمع  خدمات 

الدفاعية والأمنية.



الدولة  ب�سيا�سة  وثيًقا  اإرتباًطا  يرتبط  الق�سم 

الدولة  كانت  فاإذا  اخلارجية.  الع�سكرية 

ذات طموحات ع�سكرية خارجية )وقائية 

اأو عدائية( جند اأن ق�سم التعاون الع�سكري 

حيث  من  كبرًيا  يكون  فيها  املتتدين   -

العدد والعتاد املو�سوع بت�سرفه. ويف الوليات 

املتحدة الأمريكية هو عبارة عن فوج من 

الوحدات اخلا�سة.

طموحات  ذات  التتدولتتة  كانت  اإذا  اأمتتا 

مظلة  حتت  م�سبوطة  خارجية  ع�سكرية 

اأو  �سالم  حفظ  مهمات  يف  املتحدة  الأمم 

لديها  الق�سم  هذا  اأن  فنجد  اإغاثة،  قوات 

بني  ما  يتتراوح  متتا،  حتتّد  اىل  �سغرًيا  يكون 

الوحدة  مع  تعمل  واحدة  �سغرية  جمموعة 

بني  عملها  وتتتتوزع  اخلتتتارج،  يف  املنت�سرة 

وبني  مثاًل،  كفرن�سا  وحداتها  خمتلف 

م�ستوى  متتن  ع�سوية  �سغرية  جمموعات 

كتيبة وما فوق كاإيطاليا. 

ا  خا�سً منوذًجا  اللبناين  اجلي�ش  اإعتمد 

به يتوافق مع تنظيمه ومهماته. فاجلي�ش 

ع�سكرية  مناطق  خم�ش  اإىل  لبنان  ق�سم 

حتدد  وقتتائتتد،  قتتيتتادة  مركز  منها  ولكل 

واجباته  اجلي�ش  يف  بها  املعمول  القوانني 

ومهماته كما حتدد اأ�سول اإرتباط الوحدات 

للمنطقة  اجلغرايف  النطاق  �سمن  املنت�سرة 

لكل  خ�س�ش  اإداراتتتهتتا.وقتتد  خمتلف  مع 

منطقة مكتب تعاون ع�سكري  - مدين.

مهماته

املدين   - الع�سكري  التعاون  ق�سم  يرتبط 

مديرية   - للعمليات  اجلي�ش  بتتاأركتتان 

ال�ستعالم ويتوىل املهمات الآتي ذكرها:

املعنية  التتدولتتة  وزارات  متتع  التن�سيق   -

والتتهتتيتتئتتات املتتانتتحتتة لتتتتتقتتدمي ختتدمتتات 

)اإن�سانية، اإجتماعية واإمنائية(.

)بلديات،  املحلية  بال�سلطات  الت�سال   -

هتتيتتئتتات اأهتتتلتتتيتتتة...( لتتدر�تتش احلتتاجتتات 

احلياتية، الإمنائية وغريها.

- الإ�سراف على تن�سيق الأعمال الإمنائية 

لقطاعات القوى املنت�سرة عمالنًيا.

- رفع تقارير دورية 

عن الأعمال املنفذة 

على  تاأثريها  ومدى 

املدنيني.

املنّفذة  امل�ساريع 

عملًيا

�تتتتستتتترح التتعتتقتتيتتد 

وعلى  اأنتتته  م�سرف 

التتترغتتتم متتتن عتتدم 

انتتتتتهتتاء التتعتتمتتل يف 

التعاون  ا�سراتيجية 

الع�سكري – املدين، 

من  وحتتدات  قامت 

يف  املنت�سرة  ع�سر  والثاين  ال�ساد�ش  اللواءين 

والبقاع،  ال�سمال  حمافظتي  مناطق  بع�ش 

تت�سمن  مدر�سية  حقيبة   2500 بتوزيع 

تالمذة  على  القرطا�سية  متتن  كميات 

الأول  كان  امل�سروع  هذا  الر�سمية.  املدار�ش 

دولر   50.000 كلفته  وبلغت   CIMIC للت 

 21 التوزيع  عملية  �سملت  وقد  اأمريكي. 

عر�سال  وبلدات  الهرمل  منطقة  يف  مدر�سة 

مدار�ش  و7  واجلديدة،  بعلبك  وراأ�ش  والقاع 

يف مناطق بعل حم�سن والتبانة والقّبة. 

دولر   75.000 )بكلفة  الثاين  امل�سروع  اأما 

وا�سعة  تلقيح  حملة  فكان  اأمتتريكتتي(، 

املدار�ش  لتالمذة  الأنفلونزا  جرثومة  �سد 

واجلنوب  ال�سمال  حمافظات  يف  الر�سمية 

الع�سكرية  الطبابات  بها  قامت  والبقاع، 

يف املناطق، وقد �سملت نحو 9600 تلميذ 

موزعني على 52 مدر�سة يف 30 بلدة من 

املحافظات املذكورة.

من  وحدات  قامت  نف�سته  الإطتتار  ويف 

فتتوج احلتتتدود التتريتتة التتثتتاين يف �تتستتدرا، 

املواطنني  على  �ستوية  األب�سة  بتوزيع 

خالد  وادي  منطقة  بلدات  من  عدد  يف 

اأمتتريكتتي(،  دولر   125.000 )بكلفة 

اإطتتار  يف  الثالث  امل�سروع  هتتذا  وكتتان 

التعاون الع�سكري – املدين بني اجلي�ش 

ووزارة الدفاع الأمريكي.

... وم�ستقبلًيا

التعاون  ا�سراتيجية  اإعتتتداد  ختتالل 

خطة  و�سعت  الع�سكري،   – املتتدين 

من  بتتداأت  �سنوات،  خم�ش  ملدة  عمل 

يف   CIMIC مفهوم  باإدخال   2012 اآب 

جهوزية  وبعد  اأويل.  كهدف  اجلي�ش 

القيادة  وموافقة  واكتمالها  اخلطة 

للتنفيذ،  التتعتتديتتد  وتتتعتتيتتني  عليها 

ق�سم  عمل  تفعيل   2013 العام  �سيتم 

جتريبي  منتتوذج  وتطبيق   CIMICالت

يف  طبي  )ن�ساط   PILOT PROJECT
منطقة ال�سمال مثاًل(.

والعام 2014، �سيتم تفعيل عمل الق�سم 

يف قطاع جنوب الليطاين واإن�ساء ق�سم 

خالل  متتن  ال�سمال  منطقة  يف  اآختتر 

 + )من�سورات  توعية  حمالت  اإطتتالق 

كتيبات + مذكرات خدمة...( ل�سرح 

تدريب  اإىل  اإ�سافًة   ،CIMIC مفهوم 

معهد  يف  حما�سرات  واإجتتراء  العنا�سر 

الكلية  عرمان،  مع�سكر  التعليم، 

للقيادة  �سهاب  فتتوؤاد  كلية  احلربية، 

والأركان وجامعات مدنية.

اأما لالأعوام 2015، 2016 و2017 فتتمثل 

الأهداف باإن�ساء ق�سم يف منطقة البقاع 

والقيام  لتتبنان،  جبل  منطقة  يف  واآخر 

ت�سجري،  حتتمتتالت  نتت�تتستتاطتتات  بتتعتتدة 

متتبتتاريتتات ريتتا�تتستتيتتة، ر�تتتش متتبتتيتتدات، 

يف  حتتتدد  خمتلفة  طبية  ونتت�تتستتاطتتات 

حينه وفق احلاجة.
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جي�شنا واملجتمع

اإعداد:

ندين البلعة
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»Fly Lebanon« 23 ع�شكرًيا ي�شاركون يف

العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

قيادة  وباإ�شراف  قهوجي  جان 

ال��ق��وات اجل��وي��ة، ن��ّظ��م ن��ادي 

ال���ط���ران ال��ل��ب��ن��اين ل��ل��ه��واة 

 »Fly Lebanon« مهرجان 

للقفز املظّلي احلّر، بالتعاون مع 

 )InterAvia( شركة انرت اآفيا�

وفريق تدريب ايطايل.

امل��ه��رج��ان ه��و ال��ث��اين من 

الذي  عن  متّيز  لكنه  نوعه، 

مب�شاركة  املا�شي  العام  �شبقه 

ال��ذي��ن  للع�شكريني  اأك���ر 

من   13( ال����23  ع��دده��م  ب��ل��غ 

القوات  و10 من  القوات اخلا�شة 

�شني  متخ�شّ  6 ق��ام  اجل��وي��ة(، 

احل��ّر  القفز  على  بتدريبهم 

اإ�شقاط  باملظلة، وعلى تقنيات 

مظليني من الطوافات.

اإن�شاء  التدريبات،  هذه  هدف 

جمموعة من الوحدات اخلا�شة 

هبوط  مهمات  لتنفيذ  موؤهلة 

نائية،  اأم��اك��ن  يف  باملظالت 

واإغارة خلف خطوط العدو... 

اجلي�ش  ق��ي��ادة  اأّن  اإىل  ي�شار 

ق���ّدم���ت ك���ل ال��ت�����ش��ه��ي��الت 

ال����الزم����ة ل���ل���ن���ادي لإق���ام���ة 

امل���ه���رج���ان، ال�����ذي اخ��ت��ت��م 

القوات  قائد  ح�شره  باحتفال 

الطيار  الركن  العميد  اجلوية 

العماد  ممثاًل  �شاهني  غ�شان 

قادة  من  وع��دد  اجلي�ش،  قائد 

الوحدات اخلا�شة، حيث ت�شّلم 

ر�شمية  �شهادات  املتخّرجون 

معرتف فيها دولًيا.



تدابري اأمنية يف طرابل�س

يف  وا�سًعا  اإنت�ساًرا  اللبناين  اجلي�ش  نّفذ 

منطقتي التبانة وجبل حم�سن، واأقام حواجز 

ثابتة و�سّي دوريات موؤللة وراجلة وذلك لقمع 

النار  لإطللاق  والت�سدي  امل�سلحة،  املظاهر 

اإىل  التام  الهدوء  واإعللادة  ال�سغب،  ولأعمال 

املدينة. وكانت قيادة اجلي�ش قد اأعلنت يف 

عّدة بيانات اأنها حتذر امل�سلحني من التمادي 

كما  واإ�ستقرارها،  املدينة  باأمن  العبث  يف 

الإجراءات  الكامل مع  التجاوب  اإىل  دعت 

الأمنية التي تتخذها قوى اجلي�ش.

بياًنا  اجلي�ش  قلليللادة  واأ�للسللدرت 

فيه  اأعلنت   2012/12/7 بتاريخ 

يف  املنت�سرة  اجللليلل�للش  »قلللوى  اأن 

منطقة باب التبانة وجبل حم�سن 

تعزيز  وا�سلت  املجاورة،  والأحياء 

املظاهر  لقمع  الأمنية  اإجراءاتها 

والإ�ستقرار  الأمن  واإعادة  امل�سلحة 

دهمت  حيث  املناطق،  هذه  اإىل 

على  ورّدت  امل�سلحني  اأوكللللار 

م�سادر النيان بالأ�سلحة املنا�سبة، 

عدد  توقيف  من  ذلك،  بنتيجة  ومتّكنت 

بعدما  النار،  باإطاق  فيهم  امل�ستبه  من 

الأ�سلحة  من  كمية  بحوزتهم  �سبطت 

الع�سكرية.  والأعللتللدة  والذخائر  احلربية 

لأعمال  اجلي�ش  مراكز  بع�ش  تعر�ش  وقد 

ع�سكريني  �سبعة  اإ�سابة  اإىل  اأدى  ما  قن�ش، 

بجروح غي خطرة، واإىل اأ�سرار مادية يف بع�ش 

وحدات  قامت  كما  الع�سكرية،  الآليات 

من اجلي�ش بنقل عدٍد من املواطنني امل�سابني 

م�ست�سفيات  اإىل  الللنللار  اإطلللاق  جللراء  مللن 

املدينة.

اأرواح  ا منها على  وحر�سً قيادة اجلي�ش  اإن 

ب�سرية  دروًعللا  لإتخاذهم  ومنًعا  املواطنني، 

من قبل العابثني بالأمن الذين يعمدون بني 

التواري  ثم  النار  اإطللاق  اإىل  والآخللر،  احلني 

اأهايل  تدعو  ال�سكنية،  الأحياء  داخل  يف 

مع  الكامل  التعاون  اإىل  املتوترة  املناطق 

الإباغ  ذلك  قوى اجلي�ش مبا يف  اإجللراءات 

الفوري عن اأي ن�ساط م�سلح اأو م�سبوه لي�سار 

اإىل معاجلته بال�سرعة الق�سوى«.

ويف 2012/12/9، اأعلنت مديرية التوجيه يف 

بيان لها اأن »قوى اجلي�ش املنت�سرة يف مدينة 

م�سية  الأمنية  اإجراءاتها  عززت  طرابل�ش، 

املراكز  اأحد  قرب  بندقية  رمانة  �سقوط  اإىل 

اإ�سابة  اإىل  اأدى  ما  املنطقة،  يف  الع�سكرية 

بجروح  املدنيني  واأحلللد  اإثللنللني  ع�سكريني 

خمتلفة«.

يف  بياًنا  القيادة  اأ�سدرت  نف�سه،  الإطار  ويف 

وقوع  اأنه »بعد  فيه  2012/12/10، جاء  تاريخ 

قامت  والع�سكريني  املدنيني  بني  اإ�سابات 

مدينة  يف  وحداتها  بتعزيز  اجلي�ش  قيادة 

طرابل�ش، تنفيًذا خلطة اأمنية و�سعتها بناًء 

لقمع  للدفاع  الأعلى  املجل�ش  قللرار  على 

املظاهر امل�سّلحة واإطاق النار، حيث كثفت 

واملوؤللة  الراجلة  دورياتها  الللوحللدات  هللذه 

الأحياء  يف  واملتحركة  الثابتة  واحلللواجللز 

وبللاب  حم�سن  جبل  ملنطقتي  الداخلية 

ماحقة  عمليات  تابعت  كما  التبانة، 

واإزالة  اإنت�سارهم،  اأماكن  ودهم  امل�سلحني 

الد�سم واملتاري�ش وكل املظاهر امل�سلحة«.

وكررت قيادة اجلي�ش مطالبتها املواطنني 

الع�سكرية كما  القوى  بالتقيد بتعليمات 

بهذه  املت�سلني  الأفرقاء  جميع  من  طلبت 

اأن  مبا�سر  غرب  اأو  مبا�سر  ب�سكل  الأحللداث 

م�سلحة  وي�ست�سعروا  الو�سع  دقة  روا  »يتب�سّ

العا�سمة الثانية طرابل�ش واأهلها«.

املنت�سرة  وحداتها  اأن  القيادة على  و�سددت 

للعابثني  و�سرامة  حللزم  بكل  »�ستت�سدى 

واأنها  اأي جهة انتموا،  اإىل  بالأمن 

�ستاحقهم وت�سّلمهم«.

...ومبنا�سبة الأعياد

كلللذللللك، اأعلللللنللت مللديللريللة 

يف   ،2012/12/24 بتاريخ  التوجيه 

املياد  اأنه »مبنا�سبة عيدي  بيان 

املجيد وراأ�ش ال�سنة اجلديدة، واإقامة 

اإحتفالت خا�سة بهذه املنا�سبة يف 

خمتلف املناطق اللبنانية، نفذت 

اأمنية  تللدابللي  اجلي�ش  وحلللدات 

اإ�ستثنائية حول دور العبادة وحميطها والطرق 

الرئي�سة واأماكن الت�سوق واملوؤ�س�سات العامة 

الأجنبية  وامل�سالح  ال�سياحية،  واملللرافللق 

واحلفاظ  املواطنني  لطماأنة  وذلك  والعربية، 

على ال�سامة العامة.

وقد �سملت هذه التدابي، اإنت�ساًرا للعنا�سر 

ثابتة  حللواجللز  واإقلللاملللة  دوريللللات  وت�سيي 

ومتحركة وتركيز نقاط مراقبة... 

 

توقيف م�ساركني يف عمليات خطف

توقيف  حول  ال�سابقة  ببياناتها  اإحلاًقا 

مقابل  اخلطف  عمليات  يف  امل�ساركني 

يف  التوجيه  مديرية  اأعلنت  مالية،  فديات 

بيان اأ�سدرته بتاريخ 2012/12/5، اأن »مديرية 

املخابرات اأوقفت املدعو حممد �سامل جعفر 

والذي  البقاع،  2012/12/1 يف منطقة  بتاريخ 

عمليات  ثلللاث  يف  بللا�للسللراكلله  اعلللرف 

اآخر اأيام                      اأمنيلللللًلا
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جي�شنا والأمن

اإعداد:

نينا عقل خليل

�سبط الأو�ساع يف طرابل�س

وتوقيف م�ساركني يف عمليات خطف و�سرقة وتهريب...
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خطف ا�ستهدفت كًا من: و�سام الطحان 

بتاريخ  اليا�ش  واأندريه   ،2012/4/16 بتاريخ 

 .2012/9/13 بتاريخ  داود  وفللوؤاد   ،2012/5/5

املوقوف  اأن  التحقيق  كما تبنّي من خال 

جعفر قد اأقدم يف اأوقات �سابقة على حماولة 

النار  اإطلللاق  وعلى  املللواطللنللني،  اأحللد  قتل 

باجتاه دورية للجي�ش، ما اأدى اإىل اإ�سابة اأحد 

الع�سكريني.

فيما  املخت�ش،  الق�ساء  اإىل  املوقوف  اأحيل 

ت�ستمّر التحريات لتوقيف متورطني اآخرين«.

...وع�سابات �سطو وترويج عمالت مزورة

مديرية  اأعلنت   ،2012/12/12 بتاريخ 

ر�سد  عمليات  »بعد  اأنلله  بيان  يف  التوجيه 

من  املخابرات  مديرية  متكنت  ومتابعة، 

ولبناين(  )�سوريان  اأ�سخا�ش  ثاثة  توقيف 

�سطو  ع�سابة  اآخللريللن،  اإثنني  مع  يوؤلفون 

الغرب،  �سوق  القماطية،  قللرى:  يف  ن�سطت 

حيث  و�سننعي،  ك�سور  عللني  بللحللمللدون، 

نفذت عمليات �سطو على عدد من املنازل.

وقد اأحيل املوقوفون على الق�ساء املخت�ش، 

فيما جتري ماحقة الفاّرين الآخرين وهما 

من التابعية ال�سورية«.

اأ�للسللدرتلله املللديللريللة يف  ويف بلليللان لحلللق 

املخابرات  اأن »مديرية  اأعلنت   ،2012/12/15

واملللتللابللعللة،  الللر�للسللد  وبنتيجة  متللكللنللت، 

من  قوة  ومبللوؤازرة  املا�سيني،  اليومني  خال 

و�سوري  لبنانيني  اجلي�ش من توقيف خم�سة 

عمات  برويج  تقوم  ع�سابة  ي�سكلون 

من  كمية  م�سادرة  ومتت  مللزورة.  اأجنبية 

دولر   456500 قيمتها  بلغت  العمات  هذه 

يف  الع�سابة  اأفللراد  اأحد  منزل  من  اأميكي 

بلدة قبيع-املنت الأعلى. وقد بو�سر التحقيق 

مع املوقوفني باإ�سراف الق�ساء املخت�ش«.

�سبط دخان مهرب يف البقاع

بتاريخ 2012/12/18 اأعلنت القيادة اأن وحدة 

من اجلي�ش دهمت عدًدا من امل�ستودعات يف 

البقاع، حيث متكنت من �سبط كمية 

كللبللية مللن الللدخللان املللهللرب مللن اأنلللواع 

الأ�سلحة  من  كمية  اإىل  اإ�سافة  خمتلفة، 

املتنوعة  الع�سكرية  والأعللتللدة  الللفللرديللة 

اإىل  امل�سبوطات  مع  �سّلما  �سخ�سني  وتوقيف 

ال�سرطة الع�سكرية.

...وم�ستوعب األعاب

واأدوات منزلية اإ�سرائيلية

مديرية  متكنت  نف�سه،  اللل�للسلليللاق  يف 

والتحريات،  التق�سي  وبنتيجة  املخابرات 

يعود  بلليوت،  مرفاأ  يف  م�ستوعب  �سبط  من 

لأحد التجار اللبنانيني ويحتوي على كمية 

عليها  املدّون  املنزلية  والأدوات  الألعاب  من 

عبارات باللغة العربية.

وقد مّت ت�سليم امل�ستوعب اإىل اإدارة جمارك 

وبو�سر  املقت�سى،  لإجلللراء  املللذكللور  املللرفللاأ 

التحقيق باملو�سوع.



القوى  قدامى  ورابطة  اجلي�ش  قيادة  وّدعت 

القبيات،  بلدة  واأه��ايل  اللبنانية  امل�سّلحة 

املتقاعد  ال��ع��م��اد  الأ���س��ب��ق  اجلي�ش  ق��ائ��د 

اإبراهيم طنو�ش، حيث اأدت وحدة ع�سكرية 

الت�سريفات لدى خروج اجلثمان من  مرا�سم 

امل�ست�سفى الع�سكري املركزي يف بدارو وعند 

 - املارونية  مار جرج�ش  اإىل كني�سة  دخوله 

و�سط بريوت.

وقد تراأ�ش الكاردينال مار ن�سر الله بطر�ش 

ممثاًل  مظلوم  �سمري  املطران  يعاونه  �سفري 

اأ�ساقفة  ورئي�ش  الراعي،  ب�سارة  الكاردينال 

ولفيف  مطر  بول�ش  املطران  للموارنة  بريوت 

يف  اجلناز  �سالة  والكهنة،  املطارنة  من 

ورئي�ش  الدولة،  اأركان  عن  ممثلني  ح�سور 

وليد �سلمان ممثاًل  اللواء الركن  الأركان 

فايز  الأ�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزير  من  كل 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  وقائد  غ�سن 

وح�سد  الكبار  ال�سباط  من  وفد  راأ�ش  على 

من ال�سخ�سيات.

وليد  ال��رك��ن  ال��ل��واء  واأل��ق��ى 

فيها  ن����ّوه  ك��ل��م��ة  ���س��ل��م��ان 

الكبري  ال��راح��ل  ب���اإجن���ازات 

اجلي�ش  قيادة  �سدة  توليه  خالل 

ومما قاله:

»�سّكل فقيدنا الغايل بنهجه 

ال�سخ�سية  و�سماته  ال��ق��ي��ادي 

ووطنًيا  ع�سكرًيا  علًما  املمّيزة 

يف  فارقة  عالمة  بل  ل  رائ���ًدا، 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  ت��اري��خ 

وقادتها املتعاقدين، فاإىل جانب 

يف  �سجاعة  من  عنه  عرف  ما 

و�سالبة  والقرار،  املوقف  اإتخاذ 

والأخطار  الأزم��ات  مواجهة  يف 

ال�سيادة  عن  الدفاع  يف  وعناد 

والكرامة الوطنية، كان على 

امل�ستوى ال�سخ�سي عنواًنا للتق�سف والتوا�سع 

ب�سمت  يعمل  احل��ي��اة،  مبغريات  وال��زه��د 

�سجيج  بال  وي�سحي  يبذل  الذي  الع�سكري 

جاهًدا  وي�سعى  ح�ساب،  اأو  مّنة  دون  ومن 

لرت�سيخ الروابط الإن�سانية والإجتماعية بني 

�سواعدهم  و�سّم  الع�سكرية،  العائلة  اأفراد 

وتوحيد جهودهم لتحقيق الأهداف النبيلة 

ملوؤ�س�ستهم، وذلك اإمياًنا منه باأن يف تالحم 

مناعة  ويف  للجي�ش،  مناعًة  الع�سكريني 

اجلي�ش قوة للوطن.
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وداع

قيادة اجلي�ش 

توّدع العماد  

املتقاعد 

اإبراهيم طنو�ش



الراحل  ت��ويّل  خ��الل  البالد  �سهدت  لقد 

واأحداٍث  اأزماٍت  اجلي�ش  قيادة  �سّدة  الكبري 

الإ�سرائيلي  العدو  اإجتياح  ا  خ�سو�سً خطرية، 

لأو�سال  تقطيع  من  عنه  جنم  وما  للبنان، 

من  العديد  بني  احل��واج��ز  واإرت��ف��اع  الوطن 

املناطق، فكان هاج�سه الدائم الدفاع عن 

ال�سرعية واحلفاظ على وحدة اجلي�ش وتعزيز 

بدوره  جمدًدا  لي�سطلع  الع�سكرية،  قدراته 

وا�سرتجاع  البالد  توحيد  اإع��ادة  يف  الوطني 

ترابها.  م��ن  �سرٍب  ك��ّل  وحت��ري��ر  �سيادتها 

التعقيد  البالغة  الظروف  من  الرغم  وعلى 

اإ�ستطاع  اآنذاك،  مب�سوؤولياته  اأحاطت  التي 

اإن�ساء  �سعيد  على  نوعية  خطوات  حتقيق 

وال�سالح  بالعتاد  وجتهيزها  جديدة  وحدات 

كما  باحرتاف،  للقتال  واإعدادها  الالزمني 

ولو  اجلي�ش  متا�سك  على  احلفاظ  ا�ستطاع 

التوا�سل  اإبقاء  خالل  من  املقبول،  باحلّد 

واللوج�ستي بني وحداته،  والإداري  التنظيمي 

الأمر الذي جعل املوؤ�س�سة الع�سكرية، حمّط 

الدائم على دورها  اللبنانيني ورهانهم  اآمال 

الإنقاذي...«.

اإىل  اجلثمان  نقل  ال�سالة،  انتهاء  بعد 

اأقيمت �سالة  القبيات، حيث  راأ�سه  م�سقط 

البخور عن نف�سه يف كني�سة مار �سربل.

العماد املتقاعد اإبراهيم طنو�ش

القائد  ن��ب��ذة ع��ن ح��ي��اة  ي��اأت��ي  م��ا  يف 

الأ�سبق للجي�ش اللبناين العماد املتقاعد 

ابراهيم طنو�ش.

القبيات،  يف   1929 العام  مواليد  من   ��

ق�ساء عكار.

ب�سفة  احلربية  املدر�سة  يف  تطّوع   ��

تلميذ �سابط يف 1952/10/16.

���� رق���ي ل��رت��ب��ة م���الزم اع��ت��ب��اًرا من 

رتبة  الرتقية حتى  وتدّرج يف   ،1955/10/1

عماد اعتباًرا من 1982/12/8.

�� تدّرج يف الوظائف من رئي�ش لل�سعبة 

الرابعة اإىل معاون اإقليمي لقائد منطقة 

البقاع وقائد لقطاع الدفاع ال�سرقي.

اع��ت��ب��اًرا من  للجي�ش  ق��ائ��ًدا  ع��نّي   ����

1982/12/8 ولغاية 1984/6/23.

��  اأحيل على التقاعد يف 1988/7/1.

�� حائز:

• و�سام اجلرحى.
اللبناين  ال���س��ت��ح��ق��اق  م��ي��دال��ي��ة   •

الف�سية.

• و�سام الأرز من درجة فار�ش.
• و�سام 1961/12/31 التذكاري.

• و�سام الأرز الوطني من رتبة �سابط.
• و�سام ال�ستحقاق اللبناين ذو ال�سعف 

من الدرجة الثانية بالأقدمية.

• الو�سام احلربي مرتني.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة كومندور.

الو�ساح  رتبة  م��ن  الوطني  الأرز  و���س��ام   •
الأكرب.

الدرجة  من  اللبناين  ال�ستحقاق  و�سام   •
الأوىل.

• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ثالث مرات.

ويف  الداخل  يف  درا�سية  دورات  عدة  تابع   ��

فرن�سا واإيطاليا.

�� تويف بتاريخ 2012/12/26.

�� متاأهل وله اأربعة اأولد.
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اإزاحة ال�ستار

واإزاح���ة  الوطني  الن�شيد  بعد 

التذكاري،  الن�شب  عن  ال�شتار 

وقع  على  الزهر  اأكاليل  وو�شع 

بلدية  رئي�س  األقى  املوتى،  عزفة 

ال�شد   - البو�شرية   - اجل��دي��دة 

اأن  »ق��ب��ل  فيها:  ق��ال  كلمة 

النداف  ميالد  ال�شهيد  يذهب 

عليه،  م����ررت  امل��ع��رك��ة  اىل 

عليها:  كتب  ورق��ة  واأعطاين 

من��وت  م��ت��ن��ا،  اإذا 

واقفني  كال�شجر، 

احلرية،  ب��اب  على 

ال�شالح  �شقط  واإذا 

ي�شقط  ي��دن��ا،  م��ن 

ال��وط��ن م��ن ي��دن��ا. 

ع��ّل��م��وا اأوالدك����م 

ال  التاريخ  �شناعة 

درا�شته...«.

»اأعطاين  واأ�شاف: 

ميالد النداف هذه الورقة وكان 

قّبل  لقد  ب��ان��ت��ظ��اره...  ال��ق��در 

اأن  قبل  عليه  وقع  الذي  ال��راب 

ميوت، ر�شم خريطة لبنان بدمه 

وزرع بندقيته يف االأر�س فاأنبتت 

رجاال وانت�شاًرا«.

املالزم  ال�شهيد  جنل  األقى  ثم 

االأول جوزف النداف كلمة قال 

فيها: 

»جنمتي ال�شاطعة هذه اأهديها 

اإليك، يا من اأ�شبحت كوكًبا 

م�شرًقا يف �شماء اخللود.

�شيدي واأبي، حني ن�شاب باالأمل، 

فاإن  اإليك،  وننظر  نلتفت  كنا 

اإذن  اإل��ي��ك،  ي�شل  ال  اأمًل��ا  ك��ان 

لي�س اأمًلا، وميوت يف نفو�شنا. 

حني ننعم بالفرح كنا نلتفت 

فاإن كان فرًحا ال ي�شل  اإليك، 

فرًحا،  لي�س  اإذن  فهو  اإل��ي��ك، 

وميوت يف نفو�شنا«.
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ذكراهم خالدة

اإعداد:

 روجينا خليل ال�سختورة

ن�سب تذكاري للعقيد 

املغوار ال�سهيد ميالد النداف

اجلمهورية  رئي�س  برعاية 

العماد مي�سال �سليمان ممثالاً 

منري،  مي�سال  الركن  باللواء 

حفل  البو�سرية،  يف  اأقيم 

الن�سب  عن  ال�ستار  اإزاحة 

التذكاري للعقيد املغوار ال�سهيد ميالد النداف.

ح�سر االحتفال ممثل وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�س العميد الركن �سامل 

املنت  قائمقام  �سربل،  �سامر  املهند�س  والبلديات  الداخلية  وزير  ممثل  روكز، 

مارلني حداد، رئي�س بلدية اجلديدة - البو�سرية - ال�سد اأنطوان جبارة واأع�ساء 

العقيد  عائلة  اإىل  اإ�سافة  اجلي�س،  يف  واالأفواج  االألوية  قادة  البلدي،  املجل�س 

ال�سهيد النداف واالأ�سدقاء.



ا�شت�شهادك  »ي���وم  واأ���ش��اف: 

وال��ف��رح  االأمل  ي��وم م��وت  ك��ان 

بتنا  �شننا  ول�شغر  نفو�شنا،  يف 

لكّن  اجلناحني،  مك�شوري 

وانتظارنا  لنا  املوؤ�ش�شة  احت�شان 

واإمياننا  والعدالة،  احلق  اإحقاق 

ت�شيع  ال  االإلهية  العدالة  ب��اأن 

حًقا، كل ذلك زاد من اإمياننا 

البطل  اجلي�س  ه��ذا  ق��در  ب���اأن 

الزكية  الدماء  دائًما  يدفع  اأن 

دفاًعا عن الوطن بكل اإخال�س 

التجاذبات  من  وبعيًدا  وت�شحية 

ي�شعون  للذين  اإال  تفيد،  ال  التي 

للنيل من ا�شتقرار لبنان«.

اأحد احلكماء،  وتابع: »يقول 

اأجل�س على �شفة النهر، واأنتظر 

اأنه يف يوم ما، �شتمر جثة  وال بّد 

عدوي من اأمامي. ونحن نطمح، 

اأن  اللبنانيني،  جميع  كما 

الوطن  �شفة  على  مًعا  جنل�س 

من  ي��وم  يف  اأن��ه  بد  وال  وننتظر، 

اأع���داء  ق��واف��ل  �شتمر  االأي�����ام، 

لننعم  عنه،  ترحل  وهي  لبنان 

ولكي  واالأم����ان،  بالطماأنينة 

فخامة  بحكمة  نتمكن 

اإبعاد  من  اجلي�س  وقائد  الرئي�س 

لبنان عما يدور حوله من اأزمات 

وحروب«.

»الرئي�س  �شكر  اخل��ت��ام،  ويف 

�شليمان على رعايته االحتفال، 

تتخَل  مل  التي  اجلي�س  وق��ي��ادة 

وبلدية  املغاوير  وفوج  يوًما،  عنا 

ال�شد،   - البو�شرية   - اجل��دي��دة 

اإقامة  يف  �شاعدوا  الذين  وجميع 

معاهًدا  ال��ت��ذك��اري«،  الن�شب 

»الوالد املحافظة على االأمانة«.

كلمة القيادة

العميد  األ��ق��ى  ج��ه��ت��ه،  م��ن 

قائد  كلمة  روك���ز  ال��رك��ن 

اليوم  »نلتقي  وق���ال:  اجلي�س، 

هنا لنجدد وفاءنا الأحد �شهدائنا 

ميالد  امل��غ��وار  العقيد  االأب��ط��ال 

اإقامة ن�شب  النداف، من خالل 

برمزيته  نعّب  باإ�شمه  تذكاري 

وماآثر  ال�شهادة  معاين  �شمو  عن 

عن  كما  الكبري،  �شهيدنا 

ارتباط املواطن بجي�شه، وتقديره 

كل  يف  ت�شتدعي  التي  لر�شالته 

حتى  والت�شحية  ال��ب��ذل  ح��ني 

الوطن.  �شبيل  يف  اال�شت�شهاد 

ا  فار�شً اأت  ن�شّ ال�شهيد  عائلة  اإن 

م��ق��داًم��ا، ي��ن��بي خل��دم��ة هذه 

الرجولة  زودت��ه  اأن  بعد  الر�شالة 

رفيقة  واإّن  واالأخ���الق.  والعلم 

معه  تقا�شموا  واأوالده،  درب���ه 

قيد  على  وهو  الوطنية،  املهمة 

للعمل  يديه  فاأطلقوا  احلياة، 

االأعباء  من  الكثري  وحتملوا 

وا�شلوا فعله  وهذا ما  واالأعمال، 

بعد ا�شت�شهاده ورحيله. واأ�شدقاء 

ال�����ش��ه��ي��د ال���ن���داف ي��ذك��رون 

لي�س  وماآثره،  ويذّكرون بخ�شاله 

ال�شرف،  �شاحة  يف  ا�شتب�شل  الأنه 

و���ش��ق��ط ���ش��ه��ي��ًدا يف م��واج��ه��ة 

بل  فح�شب،  امل��ج��رم  االإره����اب 

جديًدا  مدماًكا  اأ���ش��اف  الأن��ه 

واال�شتقرار  االأم���ن  كيان  اىل 

ف�شاء  اإىل  فارتفع  ال��وط��ن،  يف 

املجد واخللود مع كوكبة من 

رفاقه االأبرار، مر�شعني اأ�شماءهم 

ب��اأح��رف من  اخل��ل��ود،  �شجل  يف 

اخ�شرار بالدهم، وملعان �شخورها 

ونقاء ترابها الغايل...«.

و���ش��ك��ر »ب��ل��دي��ة اجل��دي��دة - 

من  وك��ل  ال�شد،   - البو�شرية 

احلفل  ه��ذا  اإق��ام��ة  يف  �شاهم 

�شنع  ومن  ح�شوره،  يف  و�شارك 

الن�شب التذكاري«.

رمزي،  ع�شكري  عر�س  وبعد 

كني�شة  اإىل  احل�����ش��ور  انتقل 

مطران  احتفل  حيث  القيامة، 

الكاثوليك  للروم  لبنان  جبل 

يعاونه  ب�شر�س،  �شليم  كريل�س 

بالذبيحة  ال��ن��داف  ط��وين  االأب 

ال�شهيد  نف�س  لراحة  االإلهية 

العقيد ميالد النداف.

واألقى ب�شر�س عظًة �شبه فيها 

يف  اللبناين  اجلي�س  »ت�شحيات 

امل�شيح  بت�شحية  الوطن  �شبيل 

من اأجل �شعبه.«

ال�شهيد  �شفات  عّدد  اأن  وبعد 

النداف »الذي يوا�شل الت�شحيات 

االأول  امل���الزم  جنله  خ��الل  من 

ج����وزف«، اأك���د »وج���وب بناء 

ا«. جي�س قوي اإذا اأردنا وطًنا قوًيً
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جان دارك ابي ياغي
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املقدم  اأقامت م�ؤ�س�سة  انط�ان جنيم،  بالعميد  العماد جان قه�جي ممثاًل  قائد اجلي�ش  برعاية 

للجهات  تكرمًيا  ع�ساء  حفل  ج�نيه،   - الب�رج�ازي  مطعم  يف  العاق�ري  �سبحي  ال�سهيد  املغ�ار 

والأ�سخا�ش الداعمني للم�ؤ�س�سة، يف ح�س�ر ح�سد من ال�سخ�سيات الر�سمية والثقافية والإجتماعية 

وعدد كبري من ال�سباط.

الع�شاء التكرميي 

ملوؤ�ش�شة العاقوري

قائد اجلي�ش 

نّ�ه بت�سامن املجتمع 

املدين مع 

امل�ؤ�س�سة الع�سكرية 

األقت  ثم  اللبناين،  الوطني  الن�شيد  بداية 

دارك  ج��ان  الإعالمية  الإحتفال  عّريفة 

التي  العاقوري  موؤ�ش�شة  كلمة  ياغي  اأب��ي 

بعد  املوؤ�ش�شة »حتر�ص  اأن  �شددت فيها على 

عام،  كل  وكما  بالن�شاطات،  حافل  عام 

عطاءاتهم  و�شخاء  بت�شحياتهم  من  تكرمي  على 

ونبل  العاقوري،  موؤ�ش�شة  �شاأن  اإعالء  �شهود على  هم 

مبادئها الوطنية يف احلفاظ على اإرث اإئتمنها عليه 

ومعنوًيا  حياتًيا  اأبنائهم  رعاية  وهو  اجلي�ص  �شهداُء 

واحت�شانهم من اأجل اأن تبقى �شعلة ال�شهادة م�شاءة 

يف ال�شمائر والنفو�ص«.

األقاها العميد جنيم با�شم العماد  الرعاية  كلمة 

واجلهات  الدعوة  اأ�شحاب  قائد اجلي�ص �شكر فيها 

مع  امل��دين  املجتمع  بت�شامن  منوًها  ال��داع��م��ة، 

الأب��رار،  �شهدائها  وعائالت  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 

الأخطار  لدرء  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  جهوزية  موؤكًدا 

املحدقة بالوطن من الداخل واخلارج.

عربون  املوؤ�ش�شة  درع  املكّرمون  ت�شّلم  اخلتام،  يف 

�شكر وتقدير على عطاءاتهم وعلى وقوفهم الدائم 

بالذكر:  رئي�شتها  ت  خ�شّ وقد  املوؤ�ش�شة،  جانب  اإىل 

مدير املطاعم يف كازينو لبنان ال�شيد اإدغار معلوف، 

خباز،  ج��ورج  الفنان  كارتا�شيان،  ج��اك  ال�شيد 

ال�شيد طوين عاقوري، املقدم لطفي املقد�شي، واملالزم 

الأول مروان بدوي. 





جلنة تن�شيق ودعم ن�شاطات �أبناء 

�شهد�ء

�جلي�ش �للبناين

العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

بالعميد  ممثاًل  قهوجي  جان 

وح�ضور  ع��ي��د،  ب�ضام  ال��رك��ن 

الر�ضمية  ال�ضخ�ضيات  من  عدد 

والج��ت��م��اع��ي��ة والإع��الم��ي��ة، 

ودع��م  تن�ضيق  جل��ن��ة  نظمت 

اجلي�ش  �ضهداء  اأبناء  ن�ضاطات 

نادي  ال�ضهداء، يف  الع�ضكريني  لعائالت  اللبناين، حفاًل تكرميًيا 

الرتباء املركزي يف الفيا�ضية. تخلل احلفل تقدمي هدايا وم�ضاعدات 

رئي�ضة  توّجهت  وقد  متنوعة.  م�ضرحية  وعرو�ش  الأولد  اإىل  مالية 

منّي  جوي�ش  بالآن�ضة  ممثلة  مدلج  قهوجي  جوانا  ال�ضيدة  اللجنة 

بال�ضكر اإىل قيادة اجلي�ش واإىل جميع الذين اأ�ضهموا يف اإجناح هذا 

الن�ضاط الإن�ضاين.

م�شرحية ويوم ترفيهي 

يف جمّمع »Le Mall« يف ال�ضبيه، دعت جلنة تن�ضيق ودعم اأبناء 

�ضهداء اجلي�ش اللبناين بالتعاون مع ال�ضيدة جي�ضيكا وديع العب�ضي 

عائالت ال�ضباط وعائالت الع�ضكريني ال�ضهداء اإىل ح�ضور م�ضرحية 

.»Up & Away« وحفلة خا�ضة داخل �ضالة األعاب

جلنة  املجّمع  مدخل  على  انتظارهم  يف  كان  الأولد  و�ضول  عند 

ا�ضتقبال قوامها عدد من ال�»بابا نويل« والأقزام الذين عزفوا وغّنوا 

اجلميع  انتقل  بعدها  والفرح.  البهجة  من  اأجواء  نا�ضرين  ورق�ضوا 

�ضركة  تنظيم  من   »ELF.B.I« لهم  املخ�ض�ضة  امل�ضرحية  حل�ضور 

Bee Event والتي تروي حكاية قزم من م�ضاعدي بابا نويل يخرتع 
لكن  املخّربة،  الألعاب  جميع  ت�ضليح  ت�ضتطيع  التي   XOXI اآلة 

اأحد الأ�ضرار ي�ضرق قطعة اأ�ضا�ضية من هذه الآلة فينطلق الأقزام من 

قرية بابا نويل يف رحلة للبحث عن ال�ضارق.

بعد امل�ضرحية انت�ضر الأولد يف �ضالة األعاب ال�»Up & Away« حيث 

ا�ضتمتعوا وعا�ضوا اأجواء من الفرح واللهو، قبل اأن يقدم لهم الغداء. 

ال�ضهداء  زوجات  بع�ش  مع  درد�ضة  لنا  كانت  اللقاء  هام�ش  على 

اأثنت  التي  العلم  بدوي  ال�ضهيد  الرقيب  زوجة  نادين  ال�ضيدة  ومنهن 

على التنظيم، ل �ضيما اأنI جمع هذه الأعداد الكبية من عائالت 

و�ضكرت  ال�ضهل.  بالأمر  لي�ش  الوطن  اأنحاء  جميع  من  ال�ضهداء 

تاأمني  �ضبيل  يف  اجلهود  وبذلهم  الكبي  اهتمامهم  على  اجلميع 

ن�ضاطات ترفيهية لالأولد.

ت�ضارك  اأطفال  لأربعة  اأم  داوود  ال�ضهيد حممد  زوجة  زينب  ال�ضيدة 

على  القّيمني  �ضكرت  لأطفالها،  املوّجهة  الدعوات  بجميع  دائًما 

هذه الن�ضاطات وفاعلي اخلي املليئة قلوبهم باملحبة والعطاء داعية 

الله اأن يعيد كل اأب اإىل منزله �ضامًلا.

الرقيب  زوجة  لورا  ال�ضيدة  اأما 

اأنطون  دان��ي��ال  ال�ضهيد  الأول 

اله��ت��م��ام  اأن  اإىل  ف��ل��ف��ت��ت 

بعائالت ال�ضهداء يزداد يوًما بعد 

لأع�ضاء  �ضكرها  ووجهت  يوم، 

يعطيكم  »الله  قائلة  اللجنة 

العافية ويخليكم بهالهمة«.
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اإعداد:

نينا عقل خليل

مًعا نحتفل ومًعا نكمل �مل�شريةيف اأوقات الفرح كما يف ال�ضدائد

تخّللتها  �ملناطق  يف  �ملركزية  �لرتباء  نو�دي  يف  فنية  حفالت  �أقيمت  �لأعياد،  ملنا�شبة 

بر�مج ترفيهية وتقدمي هد�يا �إىل �أولد �لع�شكريني �ل�شهد�ء، �إ�شافة �إىل م�شاعد�ت مالية، 

وذلك باإ�شر�ف �شباط من �أق�شام �إد�رة ورعاية �شوؤون �لع�شكريني يف �ملناطق.

ح�شور  �إىل  �ل�شهد�ء  �لع�شكريني  �أولد  بدعوة  و�جلمعيات  �ملوؤ�ش�شات  بع�ش  قام  كما 

حفالت فنية وعرو�ش متنوعة.



موؤ�ش�شة �ملقدم �ل�شهيد �شبحي �لعاقوري

»وين �ملكاتيب«

بدورها اأحيت موؤ�ض�ضة املقدم املغوار ال�ضهيد 

مئات  مع  حمتفلة  العيد  العاقوري  �ضبحي 

العماد  اجلي�ش  قائد  فربعاية  الأولد.  من 

ال�ضيدة  عقيلته  ح�ضور  ويف  قهوجي  ج��ان 

مارلني اأقيم حفل يف قيادة فوج املغاوير �ضمل 

ن�ضاطات  وتخللته  ال�ضهداء.  اأبناء  من   200

الفوج  لقائد  وكلمة  هدايا،  وتقدمي  فنية 

قائد  ممثاًل  روك��ز  �ضامل  الركن  العميد 

اجلي�ش.

التي  احلافالت  بو�ضول  الطويل  اليوم  بداأ 

يف  ك��ان  حيث  املناطق  م��ن  الأولد  تقل 

واأع�ضاء  العاقوري  ا�ضتقبالهم رئي�ضة موؤ�ض�ضة 

املوؤ�ض�ضة و�ضباط ورتباء من فوج املغاوير قدموا 

لهم مناقي�ش على ال�ضاج وم�ضروبات غازية 

وع�ضي.

الإحتفالت  اإىل خيمة  انتقل اجلميع  ثم 

م�ضرحية  ���ض��اه��دوا  ح��ي��ث  اخل��ارج��ي��ة 

مكاتيب  »وي����ن  ب��ع��ن�����وان  ت��رف��ي��ه��ي�����ة 

�ض��رك���ة  تنظ��يم  م��ن  ن��وي����ل«  بابا 

 FUN+ ONE ENTERTAINMENT«

اإيلي  ال�ضيد  ل�ضاحبها   »ANIMATION
احلاج، واإ�ضراف ال�ضيدة �ضمية حبيب حاّلل. 

متّيز الإحتفال بح�ضور ملكة جمال لبنان 

املغرتب �ضينتيا مكرزل ومب�ضاركة الفنان 

جوزف عطية اللذين حتّلق حولهما الأولد 

للتقاط ال�ضور التذكارية، فعقدت حلقات 

الوطنية.  اأغاين عطية  اأنغام  الدبكة على 

حيث  اخلارجية  ال�ضاحة  اإىل  توّجهوا  ثم 

ده�ضتهم  و�ضط  باملنطاد  نويل  بابا  هبط 

وفرحهم.

الغداء، جتّمعوا  الأولد طعام  اأن تناول  بعد 

الإحتفال  كان  حيث  املحا�ضرات  قاعة  يف 

الر�ضمي بح�ضور عقيلة قائد اجلي�ش ال�ضيدة 

�ضامل  ال��رك��ن  العميد  قهوجي،  م��ارل��ني 

 - البو�ضريه   - اجلديدة  بلدية  رئي�ش  روكز، 

ال�ضيد اأنطوان جبارة وح�ضد من املدعوين. 

اللبناين،  الوطني  بالن�ضيد  الإحتفال  بداأ 

الإحتفال  من�ضطة  م��ن  �ضكر  فكلمة 

اإجناح  يف  اأ�ضهم  من  لكل  بعيني  ك��ارل 

هذا اليوم. ثم �ضاهد اجلميع فيلًما وثائقًيا 

وجهوزيته  ودوره  املغاوير  فوج  مهمات  عن 

اإجن���ازات  ع��ن  اآخ��ر  فيلم  تبعه  ال��دائ��م��ة، 

موؤ�ض�ضة العاقوري خالل ال�ضنوات املن�ضرمة.

كلمة  روكز  الركن  العميد  األقى  كما 

وتوجه  الأعياد،  هناأ فيها احل�ضور مبنا�ضبة 

للحفل،  املنظمة  املوؤ�ض�ضة  اإىل  بال�ضكر 

مثنًيا على ت�ضامن املجتمع املدين وهيئاته 

�ضهدائه  وعائالت  اجلي�ش  مع  الإن�ضانية 

الأبرار.

وتوزيع  متنوعة  ن�ضاطات  احلفل  تخللت 

على  ولد  كل  )ح�ضل  الأطفال  على  هدايا 

كما  نويل،  بابا  من  متّناها  التي  الهدية 

يف كل عام، مرفقة ببطاقة معايدة حتمل 

من  العاقوري(  �ضبحي  ال�ضهيد  املقدم  �ضورة 

قبل ال�ضيدة مارلني قهوجي، والعميد الركن 

الهدايا  توزيع  يف  و�ضاركهما  روكز،  �ضامل 

ملكة جمال لبنان املغرتب والفنان جوزف 

عطية.

تقدير  دروع  بتقدمي  الإح��ت��ف��ال  اإختتم 

ال�ضيدة  العاقوري  موؤ�ض�ضة  رئي�ضة  و�ضكر من 

قهوجي،  مارلني  ال�ضيدة  من:  كل  اإىل  ليا 

�ضامل  الركن  العميد  اجلي�ش  قائد  ممثل 

روكز، وال�ضيد رجا �ضعادة.

قاعدة  يف  اآخر  احتفاًل  املوؤ�ض�ضة  ونظمت 

قائد  ممثاًل  قائدها  ح�ضور  يف  اجلوية  رياق 

 400 نحو  احلفل  اإىل  الدعوة  ولّبى  اجلي�ش، 

طفل من اأبناء ع�ضكريي القاعدة.

يف  مم��اث��ل  اح�تف����ال  اأق�يم  ك�ذلك 

قائدها  ح�ضور  يف  اخلا�ضة  القوات  مدر�ض�ة 

العماد  ممثاًل  نهرا  ج��ان  الركن  املقدم 

قهوجي. 

وكان للموؤ�ض�ضة بالتعاون مع بلدية البوار 

يف  واآخر  ال�ضهيد،  املقدم  حديقة  يف  احتفال 

غادير بالتعاون مع رعية مار فوقا، وغداء يف 

مطعم اجلبل يف الربيج.
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...و�حتفالت �أخرى

يف �لفوج �ملجوقل

وفوج �ملغاوير

و�لقو�ت �جلوية

اأقام الفوج املجوقل حفاًل ترفيهًيا 

لأولد ع�ضكريي الفوج، بدعوة من 

قدمت  حيث  �ضعد،  رول  الفنانة 

ثم  ا�ضتعرا�ضًيا،  ا  عر�ضً رو�ضية  فرقة 

قدم »بابا نويل« الهدايا لالأولد.

ويف جممع مي�ضال املر الريا�ضي يف البو�ضرية، 

ع�ضكريي  ع���ائ���الت  م���ن  ع���دد  ح�����ض��ر 

من  بدعوة  عاملًيا  فنًيا  ا  ا�ضتعرا�ضً اجلي�ش، 

 ،»FANTASTIC WORLD« �ضركة 

وجلنة  اجلي�ش  قائد  ممثل  ح�ضور  يف  وذلك 

من ال�ضباط.

يف منطقة البقاع، اأقامت جمعية »زحلة 

مدينتي« ن�ضاًطا ملنا�ضبة عيد امليالد املجيد 

يا�ضني  اأب��و  عدنان  الركن  العقيد  ح�ضره 

قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل 

واأولد الع�ضكريني ال�ضهداء يف املنطقة.

يف  امليالد  �ضجرة  ال�ضهداء  اأبناء  اأ�ضاء  وقد 

وت�ضّلموا  زحلة،  ال�ضرايا احلكومي يف  حرم 

هدايا من اأع�ضاء اجلمعية.

اجلوية  القوات  اأقامت  نف�ضه،  الإط��ار  ويف 

الع�ضكريني  لأبناء  ترفيهية  حفالت 

ال��ق��واع��د اجل��وي��ة يف ب���يوت، ري��اق  يف 

وحامات، وقد تخّللت احلفالت برامج 

فنية متنوعة وهدايا.

 2750 املغاوير حفلة حلواىل  فوج  واأقام 

ع�ضكرييه،  اأبناء  من  ولًدا 

العميد  ق��ائ��ده  ح�����ض��ور  يف 

الركن �ضامل روكز و�ضباط 

ومدعوين. وع�ضكريني 

برنامج  الإحتفال  تخلل 

موؤ�ض�ضة  اأع��ّدت��ه  ترفيهي 

ال�ضهيد  امل���غ���وار  امل���ق���دم 

العاقوري. �ضبحي 

55العدد 331 - اجلي�ش  





• ما هو الهدف من الفح�ص الدوري؟
- الهدف من الفح�ص الدوري هو الت�شخي�ص 

ال�شباط  لدى  ومتابعتها  للأمرا�ص  املبكر 

لهم،  ال��لزم��ة  الن�شائح  وت��ق��دمي  املر�شى 

والتاأكد من قدرتهم على القيام بوظائفهم.

• هل يخ�ضع كل ال�ضباط للفح�ص ذاته؟
الوظيفة  بح�شب  الفحو�شات  تختلف   -

التي يقوم بها ال�شابط. فمثًل يخ�شع �شباط 

لفحو�شات  البحرية  والقوات  اجلوية  القوات 

متخ�ش�شة تختلف عن غريهم من ال�شباط 

نظًرا اىل دقة الوظيفة التي يقومون بها. 

• ماذا ي�ضمل الفح�ص الدوري؟
ويت�شمن:  دم عام  - هو عبارة عن فح�ص 

وظيفة  الكولي�شرتول،  ال�شكري،  فح�ص 

�شورة  اإىل  بالإ�شافة  ال��دم،  وفقر  الِكلى، 

وقيا�ص  للقلب،  تخطيط  لل�شدر،  �شعاعية 

ال�شغط، و�شورة اأ�شعة بانوراما للأ�شنان يخ�شع 

لها ال�شابط مرة كل 5 �شنوات. 

فحو�شات  هناك  الفحو�شات،  ه��ذه  اإىل 

اخلا�ص.  ال�شحي  و�شعه  وفق  �شابط  لكل 

لفح�ص  يخ�شعون  مثًل  ال�شكري  فمر�شى 

خمزون ال�شكر يف الدم، ولفح�ص البول ملراقبة 

ولفح�ص  ال�شكري،  بداء  الِكلى  تاأثر  مدى 

�شبكة العني.

اخلم�شني  ف��وق  )م��ا  الذكور  ال�شباط  اأم��ا 

�شنة(، فيخ�شعون لفح�ص PSA بالدم بهدف 

الإك���ت�������ش���اف 

املبكر ل�شرطان 

الربو�شتات.

عن  م����اذا   •
ال��ف��ح��و���ض��ات 

لها  تخ�ضع  التي 

ال�ضباط الإناث؟

- تخ�شع ال�شباط الإناث بعد �شن الأربعني 

ل�شورة اأ�شعة للثدي مرة كل �شنة، مما ي�شاعد 

على الإكت�شاف املبكر ملر�ص �شرطان الثدي 

َ به، ومعاجلته. يف حال اأُ�ِشبنْ

عنق  )فح�ص   PAPSMEAR فح�ص  اأما 

الرحم( فيرتك لهّن حرية اإجرائه. 

• ما هي الفحو�ضات امللزمة للجن�ضني مًعا؟
يخ�شع  �شنوًيا،  ومرة  اخلم�شني  �شن  فوق   -

ال�شباط من اجلن�شني لفح�ص دم يبني وجود 

دم يف الرباز، اأو لتنظري القولون مرة كل ع�شر 

خم�ص  كل  مرة  املخرج  لتنظري  اأو  �شنوات، 

املبكر  الإكت�شاف  بهدف  وذلك  �شنوات، 

ل�شرطان القولون )امل�شران الغليظ(.

يف  الدوري  للفح�ص  ال�ضباط  كل  يخ�ضع  هل   •
امل�ضت�ضفى الع�ضكري؟

- يف ال�شابق، كانت هذه هي احلالة حيث 

ج��داول  وف��ق  ال�شباط  ا�شتدعاء  يتم  ك��ان 

ال�شباط  العام 2000، بات  حمددة. لكن بعد 

اإنت�شاره  منطقة  يف  كل  معايناتهم  يجرون 

با�شتثناء منطقتي بريوت وجبل لبنان )جترى 

املعاينات يف امل�شت�شفى الع�شكري املركزي(، 

�شنة بني  تف�شل  اأن  الأح��وال يجب  ويف كل 

املوعد والآخر.

اآلية الفح�ص الدوري؟ • ما هي 
- يبداأ الفح�ص الدوري بح�شب و�شول ال�شباط 

ولي�ص بح�شب رتبهم الع�شكرية، مع احرتام 

هذه النقطة وخ�شو�شية املري�ص. يفتح الق�شم 

اأبوابه من ال�شاعة ال�شابعة  والن�شف �شباًحا 

اأيام ال�شبت  التا�شعة، ما عدا  ال�شاعة  ولغاية 

 18 اإىل   12 مبعدل  العطلة،  واأي���ام  والأح���د 

�شابًطا يومًيا.

رتيب  عند  يدخل  ال�شابط،  و�شول  عند 

الق�شم الرقيب الأول معني زهر الدين لإجراء 

اأو  الدم  �شغط  كقيا�ص  الأولية  الفحو�شات 

اللزم  امللف  ال�شابط  ويزّود  القلب،  تخطيط 

الإنتهاء،  عند  الفحو�شات.  بقية  لإج��راء 

يتابع رتيب الق�شم نتائج الفحو�شات ويطلع 

الطبيب املخت�ص عليها، ويف حال ال�شك باأمر 

ب�شورة  �شخ�شًيا  املعني  ال�شابط  ي�شتدعي  ما 

الذي  ال��دوري  الفح�ص  طبيب  ملراجعة  فورية 

اإذا كانت احلالة  اأما  يعنى بو�شعه ال�شحي. 

لي�شت بطارئة يدّون على �شجله ال�شحي مع 

اإجراء ما يلزم وير�شله بوا�شطة الربيد  اقرتاح 

مبا�شرة  العلقة  �شاحب  ال�شابط  قطعة  اإىل 

خلل اأ�شبوعني من تاريخه.

يكن  مل  معينة  مر�ضية  حالت  واجهتكم  • هل 
�ضاحبها على علم بها؟

ا�شتوجبت  ك��ث��رية  ح���الت  واجهتنا   -

�شبيل  على  منها  لل�شخ�ص  الفوري  احل�شور 

املثال: عوار�ص اأمرا�ص القلب، اإرتفاع �شغط 

�شيما  ل  ال��دم  يف  الفحو�شات  ون�شب  ال��دم، 

والكول�شتريول  وال�شغط  ال�شكري  فح�ص 

فالعام  القلب.  امل�شاكل يف تخطيط  وبع�ص 

2012 وحده مّت الإت�شال ب� 15 �شابًطا من جميع 

الرتب للمراجعة الفورية بعد الإّطلع على 

نتيجة فحو�شاتهم الطبية. 

الطبيب  ال��رائ��د  متّنى  اللقاء،  ختام  يف 

التقّيد  ال�شباط  جميع  على  اخل��وري  عماد 

يف  لها  اخل�شوع  يجب  التي  بالفحو�شات 

الوقت املحدد واللزم، وعدم املغالة يف اإجراء 

بع�ص الفحو�شات غري ال�شرورية.

حّث  الأط��ب��اء،  جميع  على  متّنى  كما 

املري�ص على اّتباع منط حياة �شحية بعيدة 

ممار�شة  على  الرتكيز  مع  التدخني  عن 

الريا�شة. 

ت�شوير: توجيه امل�ضت�ضفى
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الفح�ص 

الدوري 

لل�شباط

درهم الوقاية الذي

ل يوازيه قنطار عالج

ا ب�ضحة الع�ضكريني، ويف هذا ال�ضياق يخ�ضع  تويل قيادة اجلي�ص اهتماًما خا�ضً

ال�ضباط لفح�ص دوري �ضامل يعرف ب� check up، بهدف ا�ضتباق املر�ص عند 

ت�ضخي�ضه، في�ضهل عالجه.

ما هو الفح�ص الدوري، ماذا ي�ضمل ووفق اأي معايري يتم، اأ�ضئلة اأجاب عنها 

رئي�ص مركز الفح�ص الدوري لل�ضباط الرائد الطبيب عماد اخلوري، الذي التقته 

جملة »اجلي�ص« يف امل�ضت�ضفى الع�ضكري.



حما�ضرة يف 

كلية 

ف�ؤاد �ضهاب 

للقيادة والأركان



»ال���دول���ة ال��ع��رب��ي��ة احل��دي��ث��ة م���اأزق 

الإن��ك�����ض��اف الإ���ض��رات��ي��ج��ي« ك��ان 

الأ�ضتاذ  األقاها  التي  املحا�ضرة  عن�ان 

الآداب  يف  للدكت�راه  العايل  املعهد  يف 

حممد  ال��دك��ت���ر  الإن�ضانية  وال��ع��ل���م 

يف  املحا�ضرات  قاعة  يف  م��راد  جنيب 

والأركان،  للقيادة  �ضهاب  ف�ؤاد  كلية 

الركن  العميد  الكلية  قائد  بح�ض�ر 

قائد  ال��ع��م��اد  مكيهممثاًل  ع��ل��ي 

دورة  وطالب  الكلية  اأ�ضاتذة  اجلي�ش، 

الأركان ال�ضابعة والع�ضرين.

درزي  ج���رج  املقدم  الإحتفال  عريف  األقى  بداية   

باملحا�ضر  فيها  ع���ّرف  كلمة  اأرك����ان(  )ط��ال��ب 

ال�ضيف، واأ�ضار فيها اإىل الإ�ضكالية القائمة يف الدولة 

العربية احلديثة ول �ضيما يف ظّل الظروف الراهنة التي 

مّير بها العامل العربي.

يف  م���راد  جنيب  حممد  ال��دك��ت���ر  ا�ضتعر�ش  ث��م 

الإ�ضراتيجي  الإنك�ضاف  م��اأزق  اأ�ضباب  حما�ضرته 

للدولة العربية احلديثة، من وجهة نظر اأكادميية.

الدولة  اأزمة  وو�ضف الدكت�ر مراد ب�ضكل م��ض�عي 

احلديثة يف النظام الإقليمي العربي، حمدًدا الأ�ضباب 

كما  واإخفاقها.  الدولة  جتربة  ف�ضل  وراء  الكامنة 

و�ضع  ال��ذي  للدولة  ال�ظيفي  الإخ��ت��الل  على  �ضدّد 

اجلغرافيا  اإ�ضكالية  منها  اإ�ضكاليات  عدة  اأمامها 

بني  العالقة  واإ�ضكالية  اله�ية  اإ�ضكالية  ال�ضيا�ضية، 

ال�ضلطة والدولة وغريها... 

كما عّدد مظاهر الإنك�ضاف الذي يتمح�ر يف عدة 

الإنك�ضاف  الغذائي،  الإنك�ضاف  ومنها:  م�ضت�يات 

الإنك�ضاف  الإقت�ضادي،  الإنك�ضاف  ال�ضكاين، 

ال�ضيا�ضي... والإنك�ضاف  العلمي 

واأكد الدكت�ر مراد يف ا�ضتنتاجه اأن الدولة العربية 

اإىل  اأن تف�ضي  اأمام حتديات �ضاغطة، يجب  املعا�ضرة 

الدولة  دور  �ض�غ  اإع��ادة  اأج��ل  من  �ضريعة،  اإ�ضتجابة 

ال�ظيفي، دولة احلريات وامل�ضاواة وامل�اطنة على اأ�ضا�ش 

عقد اإجتماعي جديد وعدالة ت�زيعية ودمي�قراطية...

كانون الثاين
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حما�ضرة يف 

كلية 

ف�ؤاد �ضهاب 

للقيادة والأركان

»الدولة العربية 

احلديثة م�أزق 

الإنك�ص�ف الإ�صرتاتيجي«



ت�أثري الثورات العربية

ال�سادات  بيغن  مركز  ن�سرها  درا�سة  تفيد 

مدير  واأع��ده��ا  الإ�سرتاتيجية  للدرا�سات 

اإفرامي عنبار، باأن الثورات  املركز الربوف�سور 

العلمية  والتطورات  العربية  والنتفا�سات 

و�سًعا  خلقت  قد  اإي��ران،  يف  والتكنولوجية 

الأك��ر  ه��و  واجتماعًيا  و�سيا�سًيا  اأمنًيا 

منذ  ا�سرائيل  اإىل  بالن�سبة  وا�سطراًبا  خطورة 

القليل  لدينا  »فنحن  الباردة.  احلرب  نهاية 

ال�سرق  التطورات يف منطقة  بعد  النفوذ  من 

للإنخراط  قليلة  طموحات  ا  واأي�سً الأو�سط، 

ما  وكل  للمنطقة،  ال�سيا�سية  الهند�سة  يف 

اأنف�سنا  عن  الدفاع  هو  به  القيام  ميكننا 

ب�سكل اأف�سل« على حد قوله.

اإىل جانب ذلك وفى ذكرى مرور عام على 

�سد  الداخلية  الإ�سرائيلية  الحتجاجات 

املجتمع  �سهد  الجتماعي،  والغنب  الف�ساد 

حماولت  املا�سي  اأيار  �سهر  منذ  الإ�سرائيلي 

حثيثة من جانب قادة تلك الإحتجاجات 

مت�ساعدة.  بوترية  واإحيائها  ل�ستنها�سها 

و�سّكل ا�ستمرار التاآكل فى الطبقة الو�سطى 

دونه  ما  اأو  الفقر  خط  اإىل  وهبوطها  هناك 

هذه  اأججت  التي  الأ�سباب  اأهم  من  واح��ًدا 

على  بناء  وذلك  اأخ��رى،  مرة  الحتجاجات 

املركزى  البنك  اأ���س��دره  تقرير  ت�سّمنه  ما 

والذي  الطبقة،  اأخرًيا حول هذه   الإ�سرائيلي 

تقل�ص  من  عليها  ط��راأ  ما  اإىل  فيه  اأ���س��ار 

ال�سيا�سات  فبفعل   .1997 العام  منذ  ملحوظ 

وباتت  تقل�ست  النيوليربالية  الإقت�سادية 

اإىل  م�سرًيا  فقط،  ال�سكان  عدد  ربع  ت�سم 

�سمن  ت�سّنف  حالًيا  ال�سكان  غالبية  اأن 

عن  ف�سًل  ه��ذا  الو�سطى،  دون  ما  الطبقة 

ن�سبة  اأعلى  �سجلت  التي  البطالة  م�سكلة 

اإىل  و�سلت  حيث   2012 ال��ع��ام  لها 

العام  نهاية  يف   %6.5 مقابل   %7.2

2011، وذلك وفق البيانات التي ن�سرتها دائرة 

الإح�ساء املركزي يوم 31 متوز 2012.

العدالة الإجتم�عية!

العرب يف اإ�سرائيل، اأو عرب 48، هم الذين 

يف   47 لأن  اقت�سادًيا  الغلى  الثمن  يدفعون 

املائة منهم يعي�سون حتت خط الفقر. ول يزيد 

اأح�سن  ويف  ا�سرائيل  العربي يف  متو�سط دخل 

اليهودي، يف  ثلثي نظريه عند  احلالت عن 

الوقت الذي يعادل م�ستوى البطالة بني العرب 

اأربعة ا�سعاف م�ستواه بني اليهود.

الجتماعية  ال��ع��دال��ة  ي��ري��د  »ال�����س��ع��ب 

املحتجون  حمله  ���س��ع��ار  الإح�����س��ان«  ل 

مدن  ع�سر  م��ن  اأك���ر  يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون 

األف   120 اإىل  اأعدادهم  و�سلت  اإ�سرائيلية، 

الأ�سعار  ارتفاع  على  احتجاًجا  متظاهر 

ا اأ�سعار ال�سكن التي ارتفعت خلل  وخ�سو�سً

و17  اأبيب  تل  يف  باملئة   32 بن�سبة  واحد  عام 

باملئة يف القد�ص. واأزمة ال�سكن ذات وجهني، 

ال�سقق  اأ�سعار  وارتفاع  الي��ج��ارات  اإرتفاع 

التدليل  يتم  حني  يف  الخ�سر،  اخلط  داخل 

امل�ستعمرات  يف  املجاين  �سبه  ال�سكن  على 

عموًما.  الغربية  وال�سفة  القد�ص  يف  املقامة 

اإىل ذل���ك ك��م غ��ري حم���دود من  ي�����س��اف 

المتيازات التي متنحها احلكومة وجمل�ص 

الداعمة  واملنظمات  »ي�ساع«  امل�ستوطنات 

قوًيا  حافًزا  �سكلت  والتي  للم�ستوطنني، 

اأو�ساط  يف  التمييز  عملية  من  للمت�سررين 

جبهة  وفتح  للتظاهر  ال�سرائيلي،  املجتمع 

مواجهة مع حكومة اأق�سى اليمني برئا�سة 

نتنياهو وحزب الليكود.

ا�ستي�ء من اإدارة الأزمة

اإرتفاع الأ�سعار هذا، دفع رئي�ص احلكومة 

الإ�سرائيلية نتانياهو اإىل ت�سكيل جمموعة 

عمل مهمتها اإيجاد ال�سبل لتخفيف عبء 

من  املائة  يف   54 لكّن  املعي�سة،  تكاليف 

من  ا�ستيائهم  ع��ن  ع���رّبوا  الإ�سرائيليني 

اإدارته هذه الأزمة  يف ا�ستطلع للراأي ن�سرت 

ما  اأح��رون��وت«،  »يديعوت  �سحيفة  نتائجه 

احلكومة  تنتظر  عالقة  بتحدّيات  ينذر 

قال  ال�سياق  هذا  ويف  امل�ستقبل.  يف  احلالية 

نتنياهو: »علينا اأن نتلقى تو�سيات ت�سمل 

اإىل  يوؤدي  الولويات  فتغيري  خيارات حمددة. 

متنوعة«.واأ�ساف  قيود  بني  خيار  خيار، 

�سليمة  حلوًل  نريد  واح���ًدا:  اأم���ًرا  »ن��درك 

بالإفل�ص  هذا  كل  انتهاء  لأن  اقت�سادًيا، 

اأو النهيار القت�سادي على غرار ما تواجهه 

اقت�سادات اوروبية كربى لن يحل م�ساكلنا 

»اإننا  وتابع  والجتماعية«.  القت�سادية 

نواجه م�ساكل معقدة، ونريد نتائج ملمو�سة 

مل�ساكل  ملمو�سة  حلوًل  بل  تعميمات،  ل 

املعي�سة  كلفة  خف�ص  اأجل  من  ملمو�سة 

والتفاوت الجتماعي يف اإ�سرائيل«.

الظ�هرة »البوعزيزية« يف ا�سرائيل

���س��م��ن ه����ذه ال���ظ���روف ب��ل��غ ال��ن�����س��اط 

الح��ت��ج��اج��ي ذروت����ه م��ع ب���روز ال��ظ��اه��رة 

اأق��دم  حينما  ا�سرائيل،  يف  »البوعزيزية« 

امل�ستوطن مو�سيه �سليمان على حرق نف�سه، 

ليلة  اأقيمت  اأبيب  تل  يف  تظاهرة  خ��لل 

احلادثة  تكن  ومل   ،2012 مت��وز   14 ال�سبت 

بذلك،  الإيحاء  نتنياهو  حاول  كما  فردية 

حيث اأقدم على تكرار الفعل ذاته اجلندي 

الإ�سرائيلي عكيفا مفايت�ص  يوم 22 متوز، 

يتلقاها  التي  ال�سيئة  للمعاملة  نتيجة 

باعتباره  الدفاع  وزارة  يف  التاأهيل  ق�سم  من 

حمارًبا معوًقا يف اجلي�ص. كما اأقدم �سخ�ص 

حرق  على  العمر  من  الأربعينيات  يف  ثالث 

منطقة  يف  امل�ست�سفيات  اأح��د  داخ��ل  نف�سه 
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حقيقة النهي�ر الإجتم�عي يف اإ�سرائيل 

كانون الثاين

2013

ق�ضايا اإقليمية

اإعداد:

اإح�س�ن مرت�سى 

باحث يف ال�سوؤون

الإ�سرائيلية



ه�سارون قرب تل اأبيب، احتجاًجا على �سوء 

املفردات  الرغم من  وعلى  الطبية.  املعاملة 

القليلة التى ت�سمنتها الر�سالة التي تركها 

فيها  اتهم  والتي  احل��ادث،  قبل  �سيلمان 

رئي�ص احلكومة بالتقاع�ص عن و�سع حلول 

الإجتماعية  الإقت�سادية  للأزمة  حقيقية 

املواطنني  واإهانته  اإ�سرائيل،  بها  متر  التي 

ك�سفت  اأن��ه��ا  اإل  م�ساكلهم،  وجت��اه��ل 

جعلت  التي  الأ�سباب  عن  ودق��ة  ببلغة 

للإعرتا�ص  يائ�سة  و�سيلة  النف�ص  حرق  من 

على �سيا�سات احلكومة اليمينية املتهورة. 

بداأت  البوعزيزية،  الظاهرة  تكرار  وبف�سل 

الحتجاجات ت�سهد زخًما �سعبًيا عرب العديد 

من املدن اإل�سرائيلية، حيث طالب ال�سباب 

والأهلية  الجتماعية  املنظمات  ون�سطاء 

باإ�سقاط احلكومة اإذا مل ت�سع حلوًل جذرية 

ا  وخ�سو�سً الإجتماعية  الإقت�سادية  للأزمة 

اأزمة ال�سكن. وقد ت�سبب هذا الزخم ال�سعبي 

املوجه من قبل  الر�سمي  الإع��لم  اإح��راج  يف 

اليمني احلاكم، مما اأ�سطره اإىل اأن يخ�س�ص 

حيًزا كبرًيا من �سفحات ال�سحف لحتواء 

ماأ�ساة �سليمان، حتى �سار العنوان الرئي�ص يف 

هذه ال�سحف »كلنا مو�سيه �سليمان«.

هذه  اليمينية  احلكومة  فعل  ردة  اأن  اإل 

املا�سي،  العام  من  عنًفا  اأكر  كانت  املرة 

الإ�سرائيلية  ال�سرطة  مدير عام  اعترب  حيث 

واأنها  �سعبية،  لي�ست  الحتجاجات  اأن 

جمرد ان�سطة مدبرة �سد القانون وحمكومة 

الي�سار  ن�سطاء  جانب  من  خا�سة  باأجندات 

تزعم  فو�سوية  عربية  ومنظمات  املتطرف 

وقد  الإجتماعية.  بالعدالة  تطالب  اأنها 

موؤ�س�ص  اأفنريي  اأوري  الي�ساري  النا�سط  انتقد 

على  له  مقال  يف  ال�سلم  كتلة  حركة 

من  امل��ج��رد  الح��ت��ج��اج  الكتلة،  م��وق��ع 

م�سرًيا  الواقع،  من  هروًبا  واعتربه  ال�سيا�سة 

اإىل اأن الن�سال الجتماعي يجب األ ينف�سل 

عن ال�سق ال�سيا�سي، الأمر الذي يعني الن�سال 

ال�سلم.  اأجل  من  والعمل  الحتلل  لإنهاء 

اإل  هي  ما  الجتماعية  العدالة  اأن  واعترب 

ه�دف �س��يا�س��ي يقت�س��ي حتقيق�����ه اع�تماد 

من  اأم���وال  اقتطاع  مثل  �سعبة  ق���رارات 

امليزانية الع�سكرية، ومن املخ�س�سات املالية 

للم�ستوطنات واملتدينني، مل�سلحة التقدميات 

الإجتماعية للأكرية ال�سعبية. 

هل توؤدي الإحتج�ج�ت اىل تغيري؟

اأما بالن�سبة اإىل نتائج تلك الحتجاجات، 

فالراأي ال�سائد هو اأنه على الرغم من تكرار 

فمن  اإ���س��رائ��ي��ل،  يف  البوعزيزية  ال��ظ��اه��رة 

امل�ستبعد اأن توؤدي اإىل املطالبة باإ�سقاط النظام 

مثلما ح�سل يف دول »الربيع العربي«، مبعنى 

ا�ستبعاد اأن تت�ساعد احلالة الحتجاجية اإىل 

املطالب  �سقف  ارتفع  ومهما  ثورية،  حالة 

تغيريات  اإح���داث  ح��د  تتجاوز  ل��ن  فاإنها 

طفيفة يف النظام الإقت�سادي الإ�سرائيلي، من 

ال�سيا�سي القائم. ويعود  دون امل�سا�ص بالنظام 

ال�سهيونية  الدولة  ن�ساأة  خ�سو�سية  اإىل  ذلك 

التي تبدو �سبه م�ستقرة ومتما�سكة - ب�سبب 

الذرائع الأمنية التي حتقق الإجماع الوطني 

التق�سف  �سيا�سة  ذلك  على  دليل  وخري    -

الإ�سرائيلية  احلكومة  عنها  اأعلنت  التي 

ويوؤكد  اجلماهري.  غ�سب  من  الرغم  على 

هذا اأنه مهما تعاظمت تلك الحتجاجات 

�سوى  احل���الت  ا���س��واأ  يف  ت�سفر  ل��ن  ف��اإن��ه��ا 

مبكر  موعد  يف  النتخابات  اإج���راء  ع��ن 

نتنياهو  واأن  ا  خ�سو�سً ح�سل(،  ما  )وه��ذا 

لتلك  ال�سعبي  الزخم  تل�سي  على  يراهن 

الحتجاجات، وتراجعها جمدًدا اأمام العديد 

اأمام  املطروحة  الأمنية  الإ�ستحقاقات  من 

احلكومة الإ�سرائيلية.

امللف  الإ�ستحقاقات  وياأتي يف طليعة هذه 

النووي الإيراين وتر�سانة الأ�سلحة الكيماوية 

ال�سورية، ف�سًل عن الفراغ الأمني يف �سيناء 

الرئي�ص  بها  قام  التى  اجلوهرية  والتغيريات 

املجل�ص  قيادات  فى  مر�سي  حممد  امل�سري 

الع�سكري.
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العرب يف اإ�سرائيل، اأو 

عرب 48، هم الذين 

يدفعون الثمن الأغلى 

اقتــ�س�دًي� لأن 47 يف 

امل�ئة منهم يعي�ســون 

حتت خط الفقر، ول 

يزيد متو�سط دخل 

العربي يف ا�سـرائيل 

ويف اأح�سن احل�لت 

عن ثلثي نظريه عند 

الـيهودي

على الرغم من تكرار 

الظ�هرة البوعزيزية يف 

اإ�سرائيل، فمن امل�ستبعد 

اأن توؤدي اإىل املط�لبة 

ب�إ�سق�ط النظ�م مثلم� 

ح�سل يف دول »الربيع 

العربي«، مبعنى ا�ستبع�د 

اأن تت�س�عد احل�لة 

الحتج�جية اإىل ح�لة 

ثورية





ملحة تاريخية

ي�أخذ  احلرير  ب��داأ 

ال�صني  م��ن  طريقه 

ال��ع���مل  اأرج�����ء  اإىل 

وم����ع����ه ب�����ص���ئ��ع 

لبث  م����  ك���ث���رة، 

ال�صني  من  انتق�له� 

واأق��صي اآ�صي� اإىل اأوا�صط اآ�صي� وغربه� و�صم�ل 

م�ص�رات  اتخذ  اأن  اأوروب����،  وو�صط  اأفريقي� 

طريق  ب��صم  القدمي  منذ  عرفت  حم��ددة، 

�صبكة  عن  عب�رة  الطريق  وه��ذا  احلرير. 

طرق  يف  ت�صب  التي  الفرعية  الطرق  من 

اأحدهم�  كبران،  طريق�ن  اأهمه�  اأكرب 

�صيفي والآخر �صتوي، ويجمع بني هذه ال�صبل 

وامل�ص�رات جميًع�، كونه� م�ص�لك للقوافل 

يف  جتت�ز  الغرب،  اإىل  ال�صرق  من  املتجهة 

بف�صل  ازده���رت  كثرة  ب��ل��داًن���  م�ص�ره� 

وقد  القدمي.  الع�مل  يف  التج�رية  احلركة 

القرن  منذ  احلرير  طريق  م�ص�رات  انتظمت 

اخل�م�س قبل امليالد، وظلت منتظمًة لألف 

الطريق  هذا  ك�ن  ت�لية،  �صنة  وخم�صم�ئة 

اأثر  ذا  واجتم�عًي�  ثق�فًي�  معرًبا  خالله� 

عميق يف املن�طق التي مير فيه�.

كونه  على  احلرير  طريق  �ص�أن  يقت�صر  مل 

القدمية،  وال�صعوب  الأمم  بني  جت�رة  �صبيل 

واإمن� جت�وز بعده القت�ص�دي اإىل اآف�ق اإن�ص�نية 

والدي�ن�ت،  اإذ انتقلت عربه الأفك�ر  اأخرى، 

فعرف الع�مل البوذية، وعرفت اآ�صي� الإ�صالم. 

الأمم  فعرفت  الب�رود،  عربه  وانتقل  كم� 

طفرة  وح��دث��ت  وال���ورق،  الن�رية  الأ�صلحة 

الن�ص�ط  م��ع  الإن�ص�نية  ت���راث  يف  ك��ربى 

اأم��ره.  ال��ورُق  �َصّهل  ال��ذي  الوا�صع  التدويني 

اأمن�ط  احلرير  طريق  عرب  انتقلت  كذلك 

الن�ص�ط  اأن  غر  الجتم�عية.  النظم  من 

القت�ص�دي، ظل دوًم� هو الع�مل الأهم، واأثره 

اإىل  احلرير  طريق  اأدى  فقد  ظهوًرا،  الأكرث 

ال�صني،  يف  للذهب،  الع�ملي  املخزون  تراكم 

امل��ي��الدي،  الع��صر  ال��ق��رن  حلول  م��ع  التي 

مم�  اأكرب  قدًرا  وحده�  منه  متتلك  ب�تت 

حقق  جمتمعة.  الأوروبية  ال��دول  متتلكه 

القت�ص�د الع�ملي نقلًة كبرة مع اكت�ص�ف 

اأمًن� من  اأكرث  البحرية  امل�ص�رات  اأن  التج�ر 

ال��ربي��ة )ت��زام��ن ذل��ك م��ع ا�صتع�ل  ال��ط��رق 

احلروب املغولية - الإ�صالمية يف قلب اآ�صي�(، 

�صيًئ�  احلرير  طريق  مع�مل  اندثرت  وهكذا 

ف�صيًئ� و�ص�رت الب�ص�ئع والثق�ف�ت الإن�ص�نية، 

تتجه  منتظمة،  بحرية  م�ص�رات  يف  تنتقل 

اآ�صي�  يف  ح��ران  م��ن  الهندي  املحيط  ع��رب 

ب�لبحر  م��روًرا  اأفريقي�  �صم�ل  اإىل  اجلنوبية، 

الب�ص�ئع  الربية  القوافل  لتت�صّلم  الأحمر، 

ال�صوي�س، وتنقله�  اآخر نقطة يف خليج  من 

الرا�صية يف ثغر دمي�ط يف م�صر  اإىل املراكب 

وم� حوله من موانئ. وك�ن مم�ليك م�صر 

يتق��صون ر�صوًم� ع�لية مق�بل هذه »الو�صلة« 

مق�بل  لون  يح�صِّ مثاًل،  ك�نوا،  اأنهم  حتى 

الفلفل الأ�صود وزنه ذهًب�.

من  حيًن�  اململوكية  م�صر  وازده����رت 

راأ���س  طريق  اكت�ص�ف  مّت  اأن  اإىل  ال��ده��ر، 

م�ص�ره�،  ال�صفن  فغّرت  ال�ص�لح،  الرج�ء 

�صبه  وتر�صو يف موانئ  اأفريقي�،  ب�صواحل  لتمر 

جزيرة اأيبري�.. ف�زدهرت الربتغ�ل واإ�صب�ني�، 

اململوكي  ع�صره�  اأواخ��ر  م�صر  وانطف�أت 

افتتحت  ومل���  العثم�ين.  ع�صره�  وخ��الل 

الآتي  البحري  امل�ص�ر  وات�صل  ال�صوي�س،  قن�ة 

اأوروب�، تغّر احل�ل.. وانتظمت  اآ�صي� اإىل  من 

التج�رة وا�صتولدت قن�ة ال�صوي�س مدًن� م�صرية 

من ال�صحراء، فك�نت ال�صوي�س وكثر من 

كانون الثاين

2013

درا�سات وابحاث

اإعداد:

د.�أحمد علو

عميد متق�عد
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ازدهرت حوله مم�لك وت�ص�رعت ب�صببه �صعوب

طريق �حلرير معرب ثقايف وح�ضاري

�حلرير  �ضناعة  �كت�ضفو�  �ل�ضينيني  �أن  �مل�ضادر  بع�ض  يذكر 

منذ حو�ىل 3000 �ضنة قبل �مليالد, كما عرفو� يف هذ� �لوقت 

�أعجبت  �ملبكر فنوًنا متعددة لإتقان �ضناعته وتطريزه. وقد 

بعدة  �حلرير  �قتناء  �إىل  ف�ضعو�  قدمًيا,  �لنا�ض  �ل�ضناعة  هذه 

�ضبل, حتى �أنهم كانو� يح�ضلون عليه مقابل وزنه بالأحجار 

�لكرمية.



الغربية  احل�فة  على  موزعة  اأخ��رى  نق�ط 

ملجرى القن�ة.

ن�ضاأة طريق �حلرير

 F.Von الأمل����ين  اجل��غ��رايف  الع�مل  اأطلق 

طريق  على   1877 ال��ع���م   Richthofen
املوا�صالت امل�صتخدمة لتج�رة احلرير ب�صكل 

رئي�س، م� بني ال�صني يف عهد اأ�صرة ه�ن واجلزء 

اجلنوبي والغربي لآ�صي� الو�صطى والهند، ا�صم 

احلرير«  ب�»طريق  ويق�صد  احلرير«.  »طريق 

عرب  املمتد  القدمية  الربية  املوا�صالت  خط 

كله�،  واآ�صي�  ال�صني  و�صم�ل  غرب  من�طق 

اإىل املن�طق القريبة من اأفريقي� واأوروب�. ومع 

احلرير  طريق  عرب  وال�صلع  املنتج�ت  انتق�ل 

التي  ال�صني  يعرف  الغرب  ب��داأ  اخل���رج،  اإىل 

عهد  يف  ال��ذروة  فيه�  احلرير  �صن�عة  بلغت 

ن�صجه  اأ�ص�ليب  ازدادت  حيث  ت�نغ  اأ�صرة 

وزخرفته حرفية وجم�ًل. واإىل ج�نب احلرير، 

به�  اأعجب  التي  اخلزفي�ت  ال�صني  �صّدرت 

طريق  عرب  ا�صتوردت  اأنه�  كم�  ال��غ��رب، 

احلرير منتج�ت من بلدان اأوروب� واآ�صي�. 

اإجته طريق احلرير اجلنوبي من ال�صني اإىل 

ومّر  غرًب�،  واإيران  واأوزبك�صت�ن  اأفغ�ن�صت�ن 

الأفغ�نية  وك�بول  بب�ك�صت�ن  اآخر  طريق 

ميكن  وك�ن  الهندي  اخلليج  راأ�س  حتى 

عرب  روم�  اىل  ومنه�  اإي��ران  اإىل  منه  الو�صول 

امليالد  قبل  الث�ين  القرن  بني  وم���  �صوري�. 

احلرير  طريق  ك�ن  امليالدي،  الث�ين  والقرن 

اأم��رباط��وري���ت ك��ربى وه��ي،  ارب��ع  يجمع 

يف  وب�رثي�  اأوروب���،  يف  الروم�نية  المرباطورية 

يف  وكو�ص�ن  القدمية(،  )اإي��ران  اآ�صي�  غرب 

اآ�صي� الو�صطى )دولة ك�نت ت�صيطر على اآ�صي� 

الو�صطى و�صم�ل الهند(، وا�صرة ه�ن ال�صينية 

هذه  احلرير  طريق  جعل  لقد  اآ�صي�.  �صرق  يف 

بع�صه�  ويت�أثر  تتف�عل  العريقة  احل�ص�رات 

ب�لبع�س الآخر.. ومع تطّور التج�رة ال�صينية 

الطريق،  ه��ذا  عرب  الثق�فى  التب�دل  ن�صط 

الثالثة  الأدي���ن  ك�أحد  البوذية،  فدخلت 

الكربى يف الع�مل، اإىل ال�صني يف اأواخر عهد 

اأ�صرة ه�ن الغربية )206 – 220 ق. م.(.

الهند  من  البوذية  دخول  م�ص�ر  �ُصجل  وقد 

اإىل ال�صني يف ر�صوم جدرانية م� زالت موجودة 

يف  بني  ال��ذي  احل��ج��ري  الكهف  معبد  يف 

القرن الث�لث امليالدي يف قيزر يف �صينجي�نغ، 

ويف  ق�ن�صو،  يف  ه��وان��غ  دون  يف  وك��ذل��ك 

وجدت  حيث  ال�صني،  يف  الداخلية  املن�طق 

يف الكهوف احلجرية البوذية مثل كهوف 

م��وق���و ب���دون ه��وان��غ وك��ه��وف ل��ون��غ مني 

الفنون  ب�أ�ص�ليب  تتميز  ر���ص��وم  بلوي�نغ، 

الثق�يف  التب�دل  وتدل على  والغربية  ال�صرقية 

بني ال�صني والغرب عرب طريق احلرير، وتعترب 

كله� من الرتاث الثق�يف الع�ملي. 

مع تغر اخل�رطة ال�صي��صية والقت�ص�دية يف 

اأوروب� واآ�صي� بعد القرن الت��صع امليالدي وتقّدم 

تكنولوجي� املالحة، وبروز دور النقل البحري 

يف التب�دل التج�ري، ا�صمحل دور طريق احلرير 

الأخرة  ال�صنوات  وخالل  التقليدي.  الربي 

برامج  تنفيذ  اليوني�صكو  منظمة  ب��داأت 

بحوث جديدة حول طريق احلرير معتربة اأنه 

طريق لدفع احلوار احل�ص�ري والتب�دل الثق�يف 

بني ال�صرق والغرب.

طريق �حلرير و�ضبة �جلزيرة �لعربية

املحيط  مي�ه  يجوبون  ال�صينيون  ك���ن 

وك�نت  ال��ق��دمي��ة،  الع�صور  منذ  الهندي 

�صفنهم تقوم برحالت طويلة م� بني املوانئ 

ذلك  ومثل  الغربية،  الهند  وموانئ  ال�صينية 

�صفنهم  ك�نت  فقد  العرب،  يفعل  ك�ن 

و�ص�حل  العربي  اخلليج  موانىء  من  تبحر 

اليمن اإىل موانىء الهند الغربية واإىل �ص�حل 

التج�ر  يلتقون هن�ك  الهند، حيث  جنوب 

التج�ر  وم��ن  منهم  ويح�صلون  ال�صينيني 

ويبيعونهم  بالدهم،  ب�ص�ئع  على  الهنود 

ب�ص�ئع اجلزيرة العربية الثمينة، التي ك�ن 

من اأهمه� البخور والعطور والنح��س واللب�ن 

والهندية  ال�صينية  الب�ص�ئع  وبو�صول  واللوؤلوؤ. 

التج�ر  ك�ن  العربية،  اجلزيرة  موانىء  اإىل 

وعلى  �صفنهم  منت  على  ينقلونه�  العرب 

الطرق  من  �صبكة  عرب  قوافلهم  ظهور 

الربية والبحرية اإىل بالد ف�ر�س وبالد م� بني 

وقد  احلب�صة.  و�ص�حل  وم�صر  وال�ص�م  النهرين 

ح�ول الفر�س منذ ع�صورهم القدمية مزاحمة 

وجهزوا  التج�رة  ه��ذه  من�فع  على  العرب 

الكبر  دارا  امرباطورهم  عهد  يف  حملة 

)521 - 485 ق. م.( جنحت يف الدوران حول 

العربي  اخلليج  من  العربية  اجلزيرة  �صبه 

طريق  م�ص�رات  وو�صلت  ال�صوي�س  خليج  اإىل 
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وم�ص�ر  العربي  البحري: م�ص�ر اخلليج  احلرير 

احتك�ر  اإىل  ب�لت�يل  اأدى  م�  الأحمر،  البحر 

اجلزيرة  عرب  واإق�ص�ء  الأق�صى  ال�صرق  جت�رة 

امللك  حملة  ولكن  امليدان،  عن  العربية 

دارا مل يدم جن�حه� ومل تتكّرر مرة اأخرى يف 

� فر�س  الت�ريخ. كذلك ح�ول اليون�نيون اأي�صً

الأحمر  البحر  يف  املالحة  على  �صيطرتهم 

م�صتوطنة  لهم  وك�نت  العربي  اخلليج  ويف 

بدولة  ح�لي�  ال��واق��ع��ة  فيلكة  ج��زي��رة  يف 

الكويت، كم� اأن الفر�س يف الع�صور الت�لية 

جت�رة  على  �صيطرتهم  فر�س  ا�صتط�عوا 

ال�صني والهند امل�رة ب�خلليج العربي. ولكن 

امل�ص�ركة  العرب  حت��رم  مل  ال�صيطرة  ه��ذه 

اإىل  نظًرا  التج�رة  هذه  حركة  يف  الف�علة 

ببن�ء  الوا�صعة  ومعرفتهم  الطويلة  خربتهم 

الهندي،  املحيط  مي�ه  يف  والإب��ح���ر  ال�صفن 

موانئهم  اإىل  الفر�س  ح�جة  اإىل  ب�لإ�ص�فة 

التي ك�نت متثل نقطة النطالق ملراكب 

الهندية  ال�صفن  فقد ك�نت  والهند.  ال�صني 

املي�ه  يف  الإ���ص��الم  قبل  م�  ع�صور  يف  تبحر 

العربية وت�صل اإىل جزيرة �صومطرة واإىل �ص�حل 

عدن واإىل موانىء �صح�ر يف ُعم�ن والبحرين 

التي ك�نت ت�صكنه�  العراق(،  والأبلة )يف 

يف تلك الفرتة ج�لي�ت من الهند. 

اأم� الفرع الآخر لطريق احلرير البحري فهو 

اإىل  ي�صل  حتى  الأحمر  البحر  يف  ي�صر  الذي 

م�صر وحو�س البحر الأبي�س املتو�صط. 

وهكذا نرى اأن املم�لك العربية التي ن�ص�أت 

على  ال�صم�ل  ويف  العربية  اجلزيرة  جنوب  يف 

امتداد الطرق الربية املح�ذية ل�صواحل البحر 

الأحمر فر�صت �صيطرته� على املالحة وعلى 

جت�رة ال�صرق عرب البحر الأحمر، و�ص�عده� يف 

نتيجة  البحر  هذا  يف  املالحة  خطورة  ذلك 

لكرثة ال�صع�ب املرج�نية فيه. وقد ازدهرت 

ال�صرق  امليالد جت�رة  قبل  الأول  القرن  خالل 

ويف  والعم�نية،  اليمنية  املوانىء  عرب  امل���رة 

ال�صلع  ك�نت  حيث  الحمر،  البحر  �صم�ل 

تنقل من هذه املوانىء اإىل البرتاء ومنه� اإىل 

فينيقي� ثم اإىل اأمم اأخرى. غر اأن ال�صيطرة 

مل  الأحمر  البحر  الع�برة  ال�صرق  جت�رة  على 

تكن للعرب على الدوام يف القرون ال�ص�بقة 

جّرتهم  التج�رة  ه��ذه  فمن�فع  للميالد، 

والتن�ف�س  ال�صراع  اإىل حلبة  وجّرت بالدهم 

مع  مب��صرة  مواجهة  يف  وادخلتهم  ال��دويل 

الأبي�س،  البحر  حو�س  يف  الأوروب��ي��ة  القوى 

ثم  ال��روم���ن  خلف�وؤهم  ثم  اليون�ن  ومنه� 

البحر  يف  احل���ل  يكن  ومل  البيزنطيون. 

الأحمر ب�أف�صل مم� ك�ن عليه يف اخلليج 

على  اليون�نيون  �صيطر  اأن  فم�  العربي، 

)ال�ص�م  العربية  ب�جلزيرة  املحيطة  املن�طق 

والعراق(، حتى �ص�رعوا اإىل فر�س �صيطرتهم 

ومل  البحري،  احلرير  طريق  على  الك�ملة 

يكن ي�ص�يقهم يف ذلك اإّل التج�ر واملالحون 

العرب. ويف عهد خلف�ء ال�صكندر املقدوين 

القدمية  القن�ة  اإع���دة  على  البط�ملة  عمل 

التي ك�نت تربط بني النيل والبحر املتو�صط 

والبحر الأحمر، ف�أمر بطليمو�س الث�ين )185 

- 146 ق.م.( ب�إع�دته� و�صر ال�صفن البحرية 

املحمولة  ال�صرق  جت�رة  وحلم�ية  الهند.  اإىل 

ج�لي�ت  البط�ملة  اأ�صكن  �صفنهم،  على 

يون�نية يف بع�س موانئ البحر الأحمر واأطلقوا 

اأ�صم�ء يون�نية على م�صتوطن�تهم.

يف ال��ع��ه��د ال���روم����ين ع��م��ل الم���رباط���ور 

على  )اوك��ت���ف��ي��و���س(  قي�صر  اأغ�صط�س 

البح�ر  وعلى  العرب  جزيرة  على  ال�صتيالء 

ذلك  ف�صل يف حتقيق  ولكنه  به�  املحيطة 

اأن  �صرتابو  اليون�ين  امل��وؤرخ  ويذكر  احللم. 

القي�صر ت�أثر ب�لإ�ص�ع�ت التي ترتدد منذ القدم 

ي�صتبدلون  واأنهم  الرثاء  ف�ح�صو  العرب  ب�أن 

وحج�رتهم  بعطرهم  وال��ذه��ب  الف�صة 

 24  -  25( القي�صر  جهز  ولذلك  الكرمية، 

ق. م.( حملة بقي�دة ايليو�س ق�لو�س دخلت 

و�ص�رت  الغربي  �صم�له�  من  العربية  اجلزيرة 

اجلنوبية،  الأحمر  البحر  �صواحل  حتى  بًرا 

الف�صل.  املط�ف  نه�ية  يف  ن�صيبه�  وك���ن 

ولكن هذا الف�صل دفع القي�صر اإىل ت�صجيع 

املالحني الروم�ن على ارتي�د البح�ر العربية 

والو�صول اإىل الهند مب��صرة وا�صتبع�د الو�ص�طة 

عدد  فزاد  وال�صني،  الهند  جت�رة  يف  العربية 

ال�صفن التي ت�ص�فر �صنوًي� اإىل الهند يف عهده 

اإىل م�ئة وع�صرين �صفينة.

طريق �حلرير يف �لعهد �لبيزنطي

امل��وان��ىء  ا�صتف�دت  البيزنطي  العهد  يف 

اليمن  و�ص�حل  العربي  اخلليج  على  املطلة 

ال�ص��ص�نيني  بني  القت�ص�دي  ال�صراع  من 

والبيزنطيني، حيث عمل ال�ص��ص�نيون على 

املب��صرة  البحرية  البيزنطيني  جت�رة  تقلي�س 

البيزنطية  ال�صفن  ف�كتفت  الهند،  مع 

ب�لو�صول اإىل ب�ب املندب وال�صواحل الأفريقية 

لتتزّود منه� ب�ص�ئع ال�صرق. وجنح ال�ص��ص�نيون 

يف نقل جت�رة الهند و�صيالن وال�صني البحرية 

يزاحمهم  ل  حيث  العربي  اخلليج  اإىل 

مبوانىء  متر  ال�صرق  ب�ص�ئع  فك�نت  اأحد، 

يف  )الب�صرة(  الأبلة  اإىل  ت�صل  حتى  البحرين 
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ال�صني  �صفن  اأن  امل�صعودي  ويذكر  العراق. 

والهند ك�نت ترد اإىل ملوك احلرة املوالني 

لل�ص��ص�نيني وتدخل يف نهر الفرات وتر�صو يف 

اإىل  ال�صني  ب�ص�ئع  تنقل  الأبلة حيث  مين�ء 

�صوري� وهن�ك تب�ع للبيزنطيني. وك�ن اأهم 

مواد تلك التج�رة احلرير ال�صيني الذي ا�صتد 

ح�ولوا  البيزنطيني  لكّن  الطلب،  عليه 

لتج�رة  ال�ص��ص�نيني  احتك�ر  �صرب  بدورهم 

ال�صرق البحرية وحرم�نهم الأموال التي تعود 

عليهم من جت�رة احلرير ال�صيني، وا�صتع�نوا 

اأبرهة  نظم  وق��د  ب���لأح��ب������س.  ذل��ك  على 

م   571 �صنة  حملة  اليمن  ح�كم  احلب�صي 

و�صرب  و�صم احلج�ز  لال�صتيالء على مكة 

احلملة  ولكن  ال��ت��ج���ري.  قري�س  ن�ص�ط 

ل�صلطة  مكة  تخ�صع  ومل  ن�صًرا  حتقق  مل 

الأحب��س  التج�ر  ينجح  مل  كم�  الأحب��س، 

يف من�ف�صة جت�ر اخلليج من العرب والفر�س 

على جت�رة ال�صرق. فهوؤلء ك�نوا قد ا�صتقروا 

دور  طويلة  لفرتات  واأدوا  والهند  �صيالن  يف 

بذلك  ف�صقطت  التج�رة،  هذه  يف  الو�صط�ء 

ق�صى  وم�  احلب�صية.  البيزنطية  املخطط�ت 

على هذه الأحالم نه�ئًي�، متّكن اجلي�س 

من  بحًرا،  اليمن  اإىل  و�صل  الذي  ال�ص��ص�ين 

الذين  اليمنيني  مب�ص�عدة  الأحب��س  طرد 

الأحب��س  ثورة ع�مة على  اأعلنوا  قد  ك�نوا 

يف بالدهم. وهكذا يت�صح اأن ال�صيطرة على 

ك�نت  والهندية  ال�صينية  التج�رة  اأرب���ح 

التي  ل��الأح��داث  امل��ح��رك  الرئي�س  ال�صبب 

ال�ص�د�س  القرن  يف  العرب  جزيرة  �صهدته� 

حملة  اأن  امل��وؤرخ��ني  بع�س  وي��رى  امل��ي��الدي. 

اأبرهة احلب�صي على مكة مل تكن غ�يته� 

لدوافع  واإمن� ك�نت  وح�صب  الكعبة  هدم 

اقت�ص�دية و�صي��صية. 

طريق �حلرير يف �لعهد �لإ�ضالمي

�صهدت  امليالدي  ال�ص�بع  القرن  مع مطلع 

جزيرة العرب حدًث� مهًم� غّر جمرى الت�ريخ 

مكة،  يف  الإ�صالمية  الدعوة  وهو  األ  فيه�، 

الدعوة  هذه  انت�صرت  قليلة  �صنوات  وخالل 

قوية  دولة  له�  واأ�صبح  العرب  جزيرة  وعمت 

اأخرى  �صريعة  نقلة  ويف  املدينة.  ع��صمته� 

و�صمت  وغرًب�  �صرًق�  الإ�صالم  دول��ة  امتدت 

والبيزنطية،  ال�ص��ص�نية  القوتني  اأم��الك 

اإمتد نفوذ  الث�من امليالدي  ومع بداية القرن 

امل�صلمني اإىل احلدود الغربية لل�صني. وبذلك 

اأ�صبحت الأجزاء الكربى من طريقي احلرير 

الربي والبحري واقعة �صمن الدولة الإ�صالمية، 

العالق�ت  ت�ريخ  يف  جديدة  �صفحة  وب��داأت 

و�صبه  الإ���ص��الم  وب��الد  ال�صني  بني  التج�رية 

اجلزيرة العربية. 

كتلة  الإ�صالمية  الفتوح�ت  خلقت  لقد 

اقت�ص�دية ع�ملية كبرة �صملت م�صر و�صم�ل 

ال�ص�م  وبالد  العربية  اجلزيرة  و�صبه  اأفريقي� 

اأوا�صط  من  كبرة  واأج��زاء  واي��ران  والعراق 

الت�ريخ  يف  م��رة  لأول  جمعت  كم�  اآ�صي�، 

�صلطة  الأحمر حتت  والبحر  العربي  اخلليج 

ال�صلمي  ال�صينيني  ملوقف  وك���ن  واح��دة، 

تطور  يف  كبر  اأثر  الإ�صالمي  املد  هذا  من 

التج�رة بينهم وبني اأكرب كتلة اقت�ص�دية 

�صهده� الع�مل القدمي. فلم يدخل ال�صينيون 

يف �صراع مع امل�صلمني الذين اقرتبوا كثًرا 

بحكمتهم  ا�صتط�عوا  بل  حدودهم  من 

املعهودة التكيف مع الو�صع الدويل اجلديد 

يف  القوى  موازين  طراأ على  الذي  التغر  ومع 

عالق�ت  يف  الدخول  اإىل  ف�ص�رعوا  الع�مل، 

تطوير  على  ورك��زوا  امل�صلمني  مع  �صلمية 

التج�رة وا�صتف�دوا من الأمن وال�صتقرار الذي 

احلرير  طرق  م�ص�رات  على  امل�صلمون  وّف��ره 

ال�صينيون  انطلق  وق��د  والبحرية.  ال��ربي��ة 

هذه  اإىل  ب�ص�ئعهم  ينقلون  ب�أنف�صهم 

اإىل  غرًب�  تبحر  �صفنهم  واأخ��ذت  املنطقة، 

الأحمر  والبحر  اخلليج  يف  العربية  املوانئ 

املق�بل  ويف  وح�صرموت،  اليمن  و�ص�حل 

اإىل  الو�صول  امل�صلمني  العرب  للتج�ر  �صهلوا 

بالدهم والإق�مة فيه� ومزاولة التج�رة بحّرية 

وعدل واأم�ن، واأ�صبحت ال�صفن العربية ت�صل 

يف  اإ�ص�رة  واأول  ك�نتون.  مين�ء  اإىل  مب��صرة 

ال�صي��صية بني  العالق�ت  اإىل  العربية  امل�ص�در 

الإ�صالمي  العهد  يف  العربية  واجلزيرة  ال�صني 

يرجع ت�ريخه� اإىل عهد اخللف�ء الرا�صدين، 

امل�صلمني  ذكرت  فقد  ال�صينية  امل�ص�در  اأم� 

امليالدي،  ال�ص�بع  القرن  بداية  يف  مرة  لأول 

الدين  اإىل  القرن  ذلك  يف  موؤرخوه�  اأ�ص�ر  اإذ 

اجلديد الذي ظهر يف مملكة املدينة. وت�صر 

من  جم�عة  اأن  اإىل   � اأي�صً ال�صينية  امل�ص�در 

امل�صلمني قدموا اإىل ك�نتون يف بداية حكم 

من  وح�صلوا  م(   907  -  618( ت�نغ  اأ���ص��رة 

واتخذوا  فيه�  ب�لإق�مة  اإذن  المرباطور على 

طرازه�  يف  تختلف  جميلة  بيوًت�  لأنف�صهم 

عن البيوت ال�صينية.

العربية  امل�ص�در  يف  م�صهورة  ق�صة  وهن�ك 

والف�حتني  ال�صينيني  بني  وقعت  ح�دثة  عن 

الق�ئد  بطله�  الأم��وي  الع�صر  يف  امل�صلمني 

هذا  فتح  فقد  الب�هلي.  م�صلم  بن  قتيبة 

امللك  عبد  الأم���وي  اخلليفة  زم��ن  الق�ئد 

بخ�رى  مدينتي  م.(   715  -  705( م��روان  بن 

وحلف  ال�صني،  ح��دود  اإىل  وو�صل  و�صمرقند 

اإىل  وبعث  اأر�صه�،  يط�أ  حتى  ين�صرف  اأّل 

امرباطوره� وفًدا. وبعد حوار طويل مع الوفد 

وهداي�  بحرير  ال�صني  ام��رباط��ور  اإليه  بعث 

ال�صني  من  تراب  به�  ذهب  من  و�صح�ئف 

فقبل  ميينه،  من  ويتحلل  بقدمه  ليط�أه 

قتيبة الهداي� ووط�أ الرتاب وقفل راجًع�...

�ملر�جع:

ar.wikipedia.org/wiki/طريق احلرير 
en.wikipedia.org/wiki/Silk Road
www.landcivi.com
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كانون الثاين

2013

ح�صاد العام

اإعداد:

العميد اأنطوان جنيم

اأحداث عاملية

• 4 اآذار - فوز رئي�س الوزراء الرو�سي فالدميري 
االنتخابات  من  االأوىل  الدورة  يف  بوتني 

على  ح�سوله  بعد  الثالثة  للمرة  الرئا�سية، 

64% من االأ�سوات.

يطيح  ع�سكري  انقالب   - اآذار   21  •
حكومة الرئي�س املايل اأمادو توماين توريه.

اال�سرتاكي  املر�سح  انتخاب   - اأيار   6  •
ا لفرن�سا. فران�سوا هوالند رئي�سً

اليمني  يوؤدي  بوتني  فالدميري   - اأيار   7  •
يف  ميدفيديف  دميرتي  ويعني  الد�ستورية 

من�سب رئي�س الوزراء.

بريطانيا  ملكة  احتفال   - حزيران   3  •
اليزابيت الثانية بالذكرى ال�ستني )اليوبيل 

املا�سي( لرتّبعها على العر�س.

يقيل  الباراغواي  برملان   - حزيران   23  •
حماكمة  بعد  لوغو  فرناندو  البالد  رئي�س 

ق�سرية بتهمة التق�سري.

• 6 متوز - اإعالن فوز انريكي بينا نييتو، 
برئا�سة  املوؤ�س�ساتي،  الثوري  احلزب  مر�سح 

جمهورية املك�سيك على مناف�سه مر�سح 

الي�سار اندري�س مانويل لوبيز اوبرادور.

الثالثني  الدورة  انطالق   - متوز   27  •
افتتاح  بحفل  لندن  يف  االوملبية  لالألعاب 

�سخم اأبهر العامل.

االأمريكية  الف�ساء  وكالة   - اآب   6

»نا�سا« حتّقق خطوة تاريخية باإنزال امل�سبار 

وفق  املريخ  �سطح  على  »كوريو�سيتي« 

عملية دقيقة ا�ستمرت �سبع دقائق.

العنف  اأعمال  تفّجر  اآب  �سهر  �سهد   •
امل�سلمني  الطائفي يف ميامنار )بورما( �سد 

عن  اأ�سفرت  التي  »الروهينجا«،  اقليم  يف 

االأقلية  من  قتيل   1000 من  اأكرث  �سقوط 

األف   100 من  يقرب  ما  وت�سريد  امل�سلمة 

من  بدعم  وقراهم  منازلهم  من  م�سلم 

تقـود  التي  االإقلـيم  يف  البوذية  االأكرثية 

اأعمـال العنف.

امل�سلمني  اأيلول - مئات االآالف من   13 •
تظاهرات  يف  عوا�سم  عدة  يف  يخرجوـن 

احتجاج على الفيلم امل�سيء للنبي حممد. 

الفيلم  عر�س  على  حمتجون  وتون�سيون 

ي�سرمون النار يف مبان تابعـة لالأمريكيني.

النم�سوي  املغامر   - االأول  ت�سرين   14  •
فليك�س بوجمارترن، يدخل التاريخ حيث 

من  مبنطاد  مثبتة  كب�سولة  من  انطلق 

كيلومرت   38.6 ارتفاع  على  الهيليوم 

ًافوق والية نيومك�سيكو االأمريكية من 

�سقوط  خالل  االأر�س  اإىل  اخلارجي  الف�ساء 

حر، خمرتًقا بذلك حاجز ال�سوت ليكون 

بج�سده  اجلوي  الغالف  يخرتق  اإن�سان  اأول 

وو�سلت �سرعته اإىل 1200 كم/�ساعة.

• 7 ت�سرين الثاين - فوز الرئي�س االأمريكي 
على  ثانية  رئا�سية  بوالية  اأوباما  باراك 

مناف�سه اجلمهوري ميت رومني.

• 19 كانون االأول - مت اإعالن خرب توريث 
اأون  جونغ  لكيم  ال�سمالية  كوريا  رئا�سة 

كانون   19 يف  جونغ  كيم  والده  وفاة  بعد 

االأول 2011.

يف  املاليني  ا�ستعداد   - االأول  كانون   21  •
وكان  القيامة،  ليوم  العامل  اأنحاء  جميع 

التي  املايا  قبائل  تقومي  يف  دورة  نهاية  هذا 

ال�سنني،  اآالف  منذ  املك�سيك  يف  عا�ست 

والتي توقعت نهاية العامل مع �سروق �سم�س 

وامليادين  ال�سوارع  يف  وانتظروا  اليوم.  هذا 

النهاية التي مل حتدث بالتاأكيد.

اأهم الأحداث يف لبنان

اال�سرائيلي  اجلي�س   - الثاين  كانون   1  •
يقّرر بناء جدار يف�سل بني قرية كفركال 

على  االإ�سرائيلية  املطلة  وبلدة  اللبنانية 

احلدود اجلنوبية بدعوى منع احتكاكات 

بني اجلانبني.

• 13 كانون الثاين - االأمني العام لالأمم 
وي�سّدد  لبنان  يزور  مون  كي  بان  املتحدة 

على »وجوب ب�سط �سيادة لبنان على كل 

اطار  خارج  ال�سالح  يكون  واأاّل  االأرا�سي 

الدولة«، ويح�س لبنان على »اتخاذ اجراءات 

حلماية نف�سه من االإرهاب«.

مر�سوم  �سدور   - الثاين  كانون   26  •
واحلد  الر�سمية  اجلريدة  يف  االأجور  ت�سحيح 

االأدنى 675 الف لرية.

ن�سيب  ال�سابق  النائب  وفاة    - �سباط   2  •
حلود بعد �سراع طويل مع املر�س.

• 22 �سباط - رئي�سا اجلمهورية واحلكومة 
يقبالن ا�ستقالة وزير العمل �سربل نحا�س. 

كي  بان  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني    •
اخلا�سة  املحكمة  عمل  متديد  يقرر  مون 

بلبنان ملدة 3 �سنوات بدًءا من االأول من اآذار 

2012

مي�سال  اجلمهورية  رئي�سا   - �سباط   24  •
�سليمان واحلكومة جنيب ميقاتي يوّقعان 

بتعيني  القا�سي   7609 الرقم  املر�سوم  على 

�سليم جري�ساتي وزيًرا للعمل.

الكندي  القانوين  تعيني   - �سباط   26  •
كمدٍع  بلمار  لدانيال  خلًفا  فارل  نورمان 

عام للمحكمة الدولية اخلا�سة بلبنان.

خلية  يك�سف  اجلي�س   - اآذار   12  •
عزام،  عبدالله  بكتائب  مرتبطة  �سلفية 

تخطط  كانت  ع�سكريان،  عدادها  يف 

اجلي�س  ثكنات  داخل  تفجريات  لتنفيذ 

با�سم اجلهاد.

اقرتاحي  يقر  النواب  -  جمل�س  اآذار   21  •
قانون بدل النقل وتخفي�س ال�سنة ال�سجنية 

اإىل 9 ا�سهر.

• 27 اآذار - اجلي�س اللبناين ينفذ انت�ساًرا 
وا�سًعا على طول احلدود مع �سوريا.

تعلن  اللبنانية  القوات   - ني�سان   4  •
ح�سول اإطالق نار �سوب معراب �سباًحا يف 

حماولة اغتيال لرئي�سها �سمري جعجع. 

من بدايته وحتى النهاية...

ح�صاد اإخباري يخت�صر تطورات العام 2012
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قناة  م�سّور  ا�ست�سهاد   - ني�سان   9  •
»اجلديد« علي �سعبان اإثر اإطالق نار على 

م�سدره  خالد  وادي  يف  املحطة  عمل  طاقم 

اجلانب ال�سوري.

يطرح  النواب  جمل�س   - ني�سان   19  •
النائب �سامي  اإ�سرار  الثقة باحلكومة بعد 

من  ين�سحبون  اآذار«   14« ونواب  اجلميل، 

قاعة جمل�س النواب لتنال احلكومة الثقة 

من جديد بـ63 �سوًتا مقابل 3 ا�سوات.

• 27 ني�سان - �سبط �سفينة ا�سلحة حتمل 
االإقليمية  املياه  يف   2  - الله  لطف  ا�سم 

ال�سمالية للبنان.

انتخابات بلدية فرعية يف 37  اأيار -   6 •
ا بلدًيا يف خمتلف املناطق. جمل�سً

• 20 اأيار - مقتل ال�سيخ اأحمد عبد الواحد 
يف  اللبناين  للجي�س  حاجز  على  ومرافقه 

وقيادة  االمتثال،  رف�سه  بعد  الكويخات 

جلنة  ت�سكيل  وتعلن  تاأ�سف  اجلي�س 

يرف�سون  »امل�ستقبل«  ونواب  حتقيق، 

ويقولون اإن التحقيق الع�سكري غري موثوق 

به.

حلب  يف  لبنانًيا   11 خطف   - اأيار   22  •
مقد�سة  اأماكن  زيارة  عائدين من  كانوا 

يف ايران بعد اعرتا�س با�سني وترك الن�ساء.

النقابي  االئتالف  الئحة  فوز   - اأيار   29  •
نقابة  انتخابات  يف  عون  اليا�س  برئا�سة 

املحررين.

• 31 اأيار -  وفاة النائب عن حزب »القوات 
مع  �سراع  بعد  حبيب  فريد  اللبنانية« 

املر�س.

• 8 حزيران -  وفاة عميد ال�سحافة النائب 
ال�سابق غ�سان تويني عن عمر يناهز الـ86 

�سنة.

يف  الوطني  للحوار  جل�سة   - حزيران   11  •
اللبنانية«  »القوات  بغياب  بعبدا  ق�سر 

واملتحاورون ي�سدرون اإعالن بعبدا. 

يف  احلوار  لطاولة  جل�سة   - حزيران   25  •
ا�ستئناف  يعلنون  واملتحاورون  بعبدا  ق�سر 

البحث مبو�سوع اال�سرتاتيجية الدفاعية يف 

اجلل�سة املقبلة.

على  توافق  احلكومة   - حزيران   27  •
عقد اإ�ستجرار الطاقة الكهربائية بوا�سطة 

البواخر.

• 5 متوز - االعالن عن اإحباط خمطط 
العثور  بعد  حرب  بطر�س  النائب  الغتيال 

مبنى  يف  امل�سعد  داخل  نا�سفة  عبوة  على 

مكتبه.

• 11 متوز - احلكومة تقّر م�سروع موازنة 
العام 2012.

الدكتور  القوات  مر�سح  فوز   - متوز   15  •
يف  الفرعية  االنتخابات  يف  كرم  فادي 

الكورة.

لوزارة  ال�سابق  العام  املدير  وفاة   - متوز   17

اخلارجية ال�سفري فوؤاد الرتك.

جان  العماد  اجلي�س  قائد   - متوز   19  •
لن  اجلي�س  قيادة  اأن  يعلن  قهوجي 

ت�سكت بعد االآن عن اأي ا�ستهداف معنوي 

اأو كالمي للجي�س.

• 31 متوز - قيادة اجلي�س تعلن مبا�سرتها 
اأمام  املرعبي  النائب  مالحقة  اجراءات 

اجلهات املخت�سة.

قانـون  يقـر  الوزراء  جملـ�س    - اآب   7  •
 13 يف  الن�سبيـة  اأ�سـا�س  على  االنتـخـاب 

دائـرة.

منزل  يدهم  املعلومات  فرع   - اآب   9  •
ال�سابق مي�سال �سماحة ويوقفه على  الوزير 

تورطه  اأمنية تك�سف عن  ق�سايا  خلفية 

بنقل متفجرات بطلب �سوري.

مالحقة  تقرر  العامة  النيابة   - اآب   10  •
النائب معني املرعبي بناء على طلب قيادة 

اجلي�س.

ال�سابق  الوزير  على  االإّدعاء   - اآب   11  •
علي  ال�سوري  واللواء  �سماحة  مي�سال 

بتهمة  ال�سوري  اجلي�س  يف  وعقيد  مملوك 

تاأليف جمعية الرتكاب جنايات.

• 16 اآب - جل�سة للحوار الوطني يف ق�سر 
والنائب  بري  نبيه  الرئي�س  بغياب  بعبدا 

تدعو  احلوار  وهيئة  فرجنية،  �سليمان 

املوؤثرة  الدول  مع  لل�سعي  جلنة  لت�سكيل 

ملعاجلة ق�سية املخطوفني.

النواب  العامة ملجل�س  اآب - االأمانة   23 •
اإذن  بطلب  العدل  وزير  من  كتابا  تت�سلم 

املرعبي  معني  النائب  عن  احل�سانة  رفع 

ملالحقته من النيابة العامة.

اللبنانيني  الرهائن  خاطفو   - اآب   25  •
يطلقون �سراح املختطف ح�سني عمر. 

املدنيني  من  جرحى  �سقوط   - اآب   31  •
بلدة  على  �سوري  ق�سف  يف  والع�سكريني 

للجي�س  مركًزا  طاول  العكارية  منجز 

اللبناين.

اأبلغت  ال�سوري  قيادة اجلي�س  اأيلول -   1 •
الذي  الق�سف  اأن  اللبناين  اجلي�س  قيادة 

تعر�س له مركز اجلي�س مبنجز - عكار 

وقع خطاأ واأن امل�سوؤول عنه �سيعاَقب.

املخطـوف  يطلـق  احلـر  اجليـ�س    •
من  ا�سبوعني  بعد  فقيه  حممود  اللبنـاين 

اختطافه.

•  رئي�س اجلمهورية يوّقع م�سروع قانون 
االنتخاب ويحيله اىل املجل�س النيابي.

• 3 اأيلول - وزير املال حممد ال�سفدي يحيل 
موازنة  قانون  م�سروع  الوزراء  جمل�س  على 

العام  2013.

• 6 اأيلول - احلكومة تقر نظرًيا �سل�سلة 
اىل  اإحالتها  دون  من  والرواتب  الرتب 

املجل�س النيابي.

ال�ساد�س  بنديكتو�س  البابا   - اأيلول   14  •
ويوّقع  لبنان،  اإىل  تاريخية  زيارة  يبداأ  ع�سر 

القدي�س بول�س  الر�سويل يف بازيليك  االر�ساد 

يف حري�سا.

اأيلول -  البابا بنديكتو�س ال�ساد�س   16 •
لبنان  اإىل  التاريخية  زيارته  يختم  ع�سر 

بالدعوة اىل نبذ الفتنة.

• 17 اأيلول - ال�سيد ح�سن ن�سرالله ي�سارك 
يف  حممد  للنبي  الوالء  م�سرية  يف  �سخ�سًيا 

ال�ساحية، ويقول اأن على اأمريكا اأن تفهم 

تداعيات  كاماًل  امل�سيء  الفيلم  لن�سر  اأن 

خطرية.

احلوار  لطاولة  جل�سة   - اأيلول   20  •
ت�سوره  يطرح  اجلمهورية  ورئي�س  الوطني 

لال�سرتاتيجية الدفاعية.

• 22 اأيلول - مكتب العماد مي�سال عون 
يعلن تعّر�س اأحد مواكبه الإطالق نار لدى 

عودته من جزين.

• 25 اأيلول - االإفراج عـن عو�س اإبراهيم 
يف  الع�سـرة  اللبنانيني  املخـطوفني  اأحد 

�سوريا.

يعلنون  املوارنة  املطارنة   - اأيلول   28  •
رف�سهم االإبقاء على قانون ال�ستني باعتبار 

اأنه ال يوؤمن التمثيل ال�سحيح.
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• 10 ت�سرين االأول - احلكومة تعنّي حامت 
فهد  وجان  للتمييز  عاًما  مدعًيا  ما�سي 

رئي�سا ملجل�س الق�ساء االأعلى.

• 11 ت�سرين االأول - ال�سيد ح�سن ن�سرالله 
يعلن اأّن املقاومة يف لبنان هي التي اأر�سلت 

ويطلق  اإ�سرائيل  اإىل  اال�ستطالع  طائرة 

عليها ا�سم طائرة اأيوب.

فرع  رئي�س  اغتيال   - االأول  ت�سرين   19  •
اللواء  الداخلي  االأمن  قوى  يف  املعلومات 

و�سام احل�سن يف انفجار هائل هّز االأ�سرفية، 

اآخر  عدد  واإ�سابة  اأ�سخا�س   3 ملقتل  واأدى 

ال�سارع  �سكان  من  عدد  وت�سريد  بجروح 

الذي وقع فيه االنفجار.

و�سام  اللواء  ت�سييع   - االأول  ت�سرين   21  •
احل�سن يف و�سط بريوت ينتهي مبواجهات 

بني القوى االأمنية وعدد من ال�سباب الذين 

اجتهوا اإىل ال�سراي احلكومي.

• 24 ت�سرين االأول -  البابا يعنّي البطريرك 
املاروين مار ب�سارة بطر�س الراعي كاردينااًل 

جديًدا يف الكني�سة.

نقيب  رحيل   - الثاين  ت�سرين   2  •
املهند�سني ال�سابق عا�سم �سالم.

الفرن�سي  الرئي�س   - الثاين  ت�سرين   4  •
فرن�سوا هوالند يقوم بزيارة خاطفة اإىل لبنان 

مي�سال  العماد  اجلمهورية  رئي�س  ويلتقي 

�سليمان ويعلن دعمه احلوار.

ب�سارة  البطريرك   - الثاين  ت�سرين   24  •
لقب  ويعطى  كاردينااًل  ب  ُين�سّ الراعي 

الكرادلة  بني  رتبة  اأعلى  وهي  اأ�سقف 

ال�ستة.

اآذار   14 قوى  وفد   - الثاين  ت�سرين   27  •
النيابية يف غزة حمل ر�سالة ت�سامن ودعوة 

اىل الوحدة.

مار  البطريرك  وفاة   - االأول  كانون   5  •
ا�سابته  بعد  هزمي  الرابع  اغناطيو�س 

بجلطة دماغية.

جثامني  �ست�سلم  اأنها  تعلن  دم�سق   •
على  تلكلخ  يف  ق�سوا  الذين  اللبنانيني 

ثالث دفعات.

ال�سورية  ال�سلطات   - االأول  كانون   11  •
النائبني  بحق  توقيف  مذكرات  ت�سدر 

عقاب �سقر و�سعد احلريري واملعار�س ال�سوري 

لوؤي املقداد.

يوحنا  انتخاب    - االأول  كانون   17  •
الروم  لطائفة  جديًدا  بطريرًكا  اليازجي 

االأرثوذوك�س.

• 18 كانون االأول - املحامي ر�ساد �سالمة 
يتقدم بوكالته عن الدولة ال�سورية بدعوى 

�سد النائب عقاب �سقر.

اجلي�س  قائد  وفاة   - االأول  كانون   26  •
االأ�سبق العماد ابراهيم طنو�س.

الو�صع ال�صوري

ال�سورية  اخلارجية   - الثاين  كانون   4  •
تتهم وا�سنطن »بالتدخل ال�سافر« يف عمل 

اجلامعة العربية.

• 8 كانون الثاين - اأ�سطول رو�سي ير�سو يف 
القاعدة البحرية يف طرطو�س.

ال�سوري  الرئي�س   - الثاين  كانون   10  •
ب�سار االأ�سد يعلن اأنه �سي�سرب االإرهاب بيد 

من حديد، ويعترب تعليق ع�سوية �سوريا يف 

اجلامعة،  لعروبة  تعليًقا  العربية  اجلامعة 

ويوؤكد اأنه لي�س من يتخلى عن م�سوؤولياته

ب�سار  ال�سوري  الرئي�س   - الثاين  15 كانون 

عفو  مبنح  رئا�سًيا  مر�سوًما  ي�سدر  االأ�سد 

خلفية  على  املرتكبة  اجلرائم  عن  عام 

االأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15 اآذار 2011 

حتى تاريخ �سدور املر�سوم.

الوطني  املجل�س    - الثاين  كانون   21  •
ال�سوري يطلب ر�سمًيا من اجلامعة العربّية 

نقل امللف ال�سوري اإىل جمل�س االأمن.

اخلارجية  وزراء   - الثاين  كانون   22  •
ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  يطالبون  العرب 

املعار�سة  مع  حكومة  بت�سكيل  االأ�سد 

ويدعون  لت�سكيلها  نائبه  وتكليف 

ثم  وطنية  وحدة  حكومة  ت�سكيل  اىل 

التحقيق يف العنف.

ترف�س  دم�سق   - الثاين  كانون   23  •
تدخاًل  وتعتربها  العربية  اجلامعة  قرارات 

�سافًرا ب�سوؤونها الداخلية.

• 27 كانون الثاين - رو�سيا ترف�س م�سروع 
غري  وتعتربه  �سوريا  حول  العربي  القرار 

مقبول.

العام  االأمني   - الثاين  كانون   28  •
للجامعة العربية يعلن اأن مهمة املراقبني 

يف �سوريا اأوقفت خوًفا على حياتهم.

الغربي  القرار  • 4 �سباط - �سقوط م�سروع 
االأمن  جمل�س  يف  ب�سوريا  املتعلق  العربي 

وال�سني حق  رو�سيا  ا�ستخدام كل من  بعد 

م�سودة  �سد  وت�سويتهما  )الفيتو(  النق�س 

القرار.

تقفل  املتحدة  الواليات   - �سباط   6  •
رعاياها  من  وتطلب  بدم�سق  �سفارتها 

مغادرة �سوريا فوًرا.

• 7 �سباط - دول اخلليج ت�ستدعي �سفراءها 
من �سوريا وتطلب من �سفراء �سوريا املغادرة.

• 12 �سباط - اجلامعة العربية تقرر وقف 
النظام  ممثلي  مع  الدبلوما�سي  التعاون 

قرار  الإ�سدار  االأمن  جمل�س  وتدعو  ال�سوري 

اأممية  عربية  �سالم  حفظ  قوات  بار�سال 

م�سرتكة اىل �سوريا.

يت�سلم  االأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س   •
الغاء  وفيه  اجلديد  الد�ستور  م�سروع  م�سودة 

املادة املتعلقة بحكم البعث.

• 13 �سباط - �سوريا ترف�س قرارات اجلامعة 
العربية وتعتربها تدخال �سافرا يف �سوؤونها.

االأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س   - �سباط   15  •
موعًدا  �سباط   26 يحدد  مر�سوًما  ي�سدر 

لال�ستفتاء على م�سروع د�ستور �سوريا.

• 28 �سباط -  الرئي�س ال�سوري ب�سار االأ�سد 
ي�سدر مر�سوًما يق�سي بن�سر د�ستور اجلمهورية 

العربية ال�سورية الذي اأقره ال�سعب باال�ستفتاء 

يف اجلريدة الر�سمية ليعترب نافًذا من تاريخ 

.2012-2-27

جميع  �سحب  تعلن  بريطانيا   - اآذار   1  •
الدبلوما�سيني من �سفارتها يف �سوريا.

• 2 اآذار - الرئي�س الفرن�سي يعلن اأن بالده 
قررت اإغالق �سفارتها يف �سوريا. 

اأن  يقول  ال�سوري  االإعالم  وزير   - اآذار   12  •
الذي  باالإرهاب  �سريكتان  وال�سعودية  قطر 

ي�ستهدف �سوريا.

�سفارتها  تغلق  ال�سعودية   - اآذار   14  •
الدبلوما�سيني  جميع  وجتلي  دم�سق  يف 

ال�سعوديني.

• 15 اآذار - دول جمل�س التعاون اخلليجي 
تقرر اإغالق �سفاراتها يف �سوريا.

من  تعلن  ال�سورية  املعار�سة   - اآذار   27  •
امل�ستقبل:  ل�سوريا  الوطني  العهد  ا�سطنبول 

ح�صاد العام
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دولة تعددية ومدنية ال متييز بني مواطنيها.

تدين  العربية  القمة   - اآذار   29  •
االن�سان  حلقوق  اخلطرية  االنتهاكات 

بكل  ال�سورية  املعار�سة  وتطالب  �سوريا  يف 

اطيافها، بتوحيد �سفوفها.

• 1 ني�سان - موؤمتر ا�سدقاء �سوريا يعرتف 
لل�سعب  �سرعًيا  ممثاًل  الوطني  باملجل�س 

ال�سوري.

تقريره  يقدم  اأنان  كويف   - ني�سان   5  •
وحوار  �سيا�سية  لعملية  ويدعو  �سوريا  حول 

بني النظام واملعار�سة ويعلن اأن احلكومة 

ال�سورية التزمت العمل لوقف العنف واي�سال 

امل�ساعدات.

• جمل�س االأمن الدويل يدعو �سوريا الإلتزام 
موعد 10 ني�سان لوقف اإطالق النار.

• 14 ني�سان - جمل�س االأمن يتبنى القرار 
اىل  دوليني  مراقبني  باإر�سال  االأمريكي 

�سوريا.

ي�سّوت  االأمن  جمل�س   - ني�سان   21  •
يف  الدوليني  املراقبني  ن�سر  على  باالإجماع 

�سوريا.

�سوريا« تعلن  • 4 حزيران - جبهة »ثوار 
ت�سكيل ائتالف ع�سكري وتقول اإّن زمن 

اخلوف وىّل اإىل غري رجعة.

�سفراء  طرد  توؤكد  �سوريا   - حزيران   5  •
اأمريكا وفرن�سا وبريطانيا وتركيا و�سوي�سرا 

واأملانيا وكندا  واإ�سبانيا وبلجيكا  واإيطاليا 

وذلك عماًل مببداأ املعاملة باملثل.

• 6 حزيران - الرئي�س ال�سوري ب�سار االأ�سد 
فريد  ريا�س  بتكليف  مر�سوًما  ي�سدر 

ال�سورية  احلكومة  بت�سكيل  حجاب 

اجلديدة خلفا حلكومة عادل �سفر.

• 10 حزيران - انتخاب عبد البا�سط �سيدا 
ال�سوري  الوطني  للمجل�س  جديًدا  ا  رئي�سً

خلًفا لربهان غليون.

ال�سوري  اجلوي  الدفاع   - حزيران   22  •
على  تركية  ع�سكرية  طائرة  ي�سقط 

احلدود مع تركيا.

يف  ال�سوري  ال�سفري  ان�سقاق   - متوز   11  •
العراق نواف فار�س عن النظام.

مبنى  ي�ستهدف  تفجري   - متوز   18  •
مقتل  عن  وي�سفر  بدم�سق  القومي  االأمن 

اآ�سف  والعماد  راجحة  داود  الدفاع  وزير 

القومي  االأمن  مكتب  ورئي�س  �سوكت 

يتبنى  احلر  ال�سوري  واجلي�س  بختيار  ه�سام 

امل�سوؤولية عن الهجوم.

يف  ال�سورية  ال�سفرية  ان�سقاق   - متوز   24  •
قرب�س عن النظام ال�سوري.

يف  �سوريا  �سفري  ان�سقاق   - متوز   25  •
وامللحق  الدباغ  اللطيف  عبد  االإمارات 

االأمني يف ال�سفارة ال�سورية يف �سلطنة عمان.

باالأعمال يف  القائم  ا�ستقالة   - • 30 متوز 
ال�سفارة ال�سورية يف لندن.

• 2 اآب - االأمني العام لالأمم املتحدة بان 
من  اأنان  كويف  ا�ستقالة  يعلن  مون  كي 

من�سبه كمبعوث دويل اىل �سوريا.

ال�سوري  الوزراء  رئي�س  ان�سقاق   - اآب   6  •
عمر  املهند�س  وتكليف  حجاب  ريا�س 

احلكومة  اأعمال  بت�سـيري  غالونـجي 

موؤقتا.

• 9 اآب - الرئي�س ال�سوري ب�سار االأ�سد ي�سدر 
ا  رئي�سً احللقي  نادر  وائل  بت�سمية  مر�سوًما 

للحكومة ال�سورية.

• 13 اآب - وزراء خارجية منظمة التعاون 
ع�سوية  تعليق  على  يوافقون  اال�سالمي 

�سوريا.

• 17 اآب - تعيني خل�سر االبراهيمي مبعوًثا 
جديًدا للجامعة العربية واالأمم املتحدة اإىل 

�سوريا.

ال�سوري  الرئي�س   - االأول  ت�سرين   23  •
اجلرائم  عن  عاًما  عفًوا  ي�سدر  اال�سد  ب�سار 

املرتكبة قبل تاريخ 2012-10-23.

الثاين - انتخاب جورج �سربا  • 9 ت�سرين 
ا للمجل�س الوطني ال�سوري ملدة 6 اأ�سهر. رئي�سً

اأحمد  انتخاب   - الثاين  ت�سرين   11  •
لقوى  الوطني  لالئتالف  ا  رئي�سً اخلطيب 

الثورة واملعار�سة ال�سورية.

اإعفاء  عن  االعالن   - االأول  كانون   3  •
جهاد  ال�سورية  اخلارجية  با�سم  املتحدث 

مقد�سي من من�سبه.

• 10 كانون االأول - االحتاد االأوروبي يعترب 
�سرعًيا  ممثاًل  ال�سوري  الوطني  االئتالف 

لل�سعب.

االأمريكي  الرئي�س   - االأول  كانون   12  •
وا�سنطن  اعرتاف  يعلن  اأوباما  باراك 

باالئتالف الوطني ال�سوري.

الو�صع العربي

• تون�س:
الرئي�س  على  احلكم   - حزيران   13  •
علي  بن  العابدين  زين  املخلوع  التون�سي 

غيابيا بال�سجن 20 عاما بتهمة التحري�س 

على القتل.

• اليمن:
اليمني  الربملان   - الثاين  كانون   21  •
احل�سانة  منح  على  باالإجماع  يوافق 

علي  اليمني  للرئي�س  والق�سائية  القانونية 

نائبه من�سور هادي  ويزّكى  عبدالله �سالح 

كمر�سح توافقي للرئا�سة.

ا  • 24  �سباط - عبد ربه من�سور هادي رئي�سً
لليمن بن�سبة 99 % من االأ�سوات.

• م�صر:
ال�سعب  جمل�س   - الثاين  كانون   23  •

امل�سري اجلديد يعقد اأوىل جل�ساته.

• 2 �سباط - ا�ستباكات بني متظاهرين 
وقوات االأمن يف حميط مبنى وزارة الداخلية 

امل�سرية.

بابا  الثالث  �سنودة  البابا  وفاة   - اآذار   17  •
اال�سكندرية وبطريرك الكرازة املرق�سية.

قانوًنا  يقر  امل�سري  الربملان   - ني�سان   12  •
مينع اأركان نظام الرئي�س املخلوع ح�سني 

مبارك من الرت�سح للرئا�سة.

امل�سري  الع�سكري  املجل�س   - اأيار   31  •
يلغي العمل بقانون الطوارئ.

جنايات  حمكمة   - حزيران   2  •
املخلوع  الرئي�س  على  حتكم  القاهرة 

االأ�سبق  الداخلية  ووزير  مبارك  ح�سني 

ق�سايا  يف  املوؤبد  بال�سجن  العاديل  حبيب 

حبيب  م�ساعدي  وبراءة  املتظاهرين،  قتل 

العاديل ال�ستة وانق�ساء الدعوى اجلنائية �سد 

جمال وعالء مبارك.

• 14 حزيران - املحكمة الد�ستورية العليا 
يف م�سر تق�سي ببطالن ع�سوية ثلث اع�ساء 

يف  �سفيق  باأحقية  وتق�سي  ال�سعب  جمل�س 

خو�س االنتخابات الرئا�سية.

• 14 حزيران - املحكمة الد�ستورية العليا 
مواد  بع�س  د�ستورية  بعدم  تق�سي  م�سر  يف 

قانون جمل�س ال�سعب.

• 16 حزيران - رئي�س املجل�س الع�سكري 
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قراًرا  ي�سدر  طنطاوي  ح�سني  امل�سري  امل�سري 

بحل الربملان امل�سري. 

فوز حممد  االإعالن عن   - 24 حزيران   •
مر�سي يف انتخابات الرئا�سة امل�سرية.

• 24 متوز - الرئي�س امل�سري حممد مر�سي 
احلكومة  برئا�سة  قنديل  ه�سام  يكلف 

اجلديدة.

• 12 اآب - حممود مر�سي يحيل وزير الدفاع 
االأركان  ورئي�س  طنطاوي  ح�سني  امل�سري 

�سامي عنان على التقاعد.

• 4 ت�سرين الثاين - اختيار االأنبا توا�سرو�س 
يف  القبطية  االأورثوذك�سية  الكني�سة  بابا 

م�سر

• 22 ت�سرين الثاين - مر�سي ي�سدر اإعالًنا 
د�ستورًيا جديًدا يعزز من �سالحياته.

من  االآالف  مئات   - الثاين  ت�سرين   27  •
ميدان  يف  يحت�سدون  امل�سريني  املتظاهرين 

التحرير للمطالبة باإلغاء االإعالن الد�ستوري.

اإىل  �سلمية  االأول - م�سريات  • 4 كانون 
حميط مقر الرئا�سة امل�سرية يف م�سر اجلديدة 

احتجاًجا على االإعالن الد�ستوري.

• 6 كانون االأول - ا�ستباكات عنيفة يف 
الرئا�سة يف القاهرة بعد هجوم  حميط ق�سر 

على  امل�سلمني«  »االإخوان  منا�سرو  �سنه 

املعت�سمني املعار�سني ملر�سي.

االأوىل  املرحلة  بدء   - االأول  كانون   15  •
من عملية اال�ستفتاء على م�سروع الد�ستور 

اجلديد يف م�سر.

الثانية  املرحلة  بدء   - االأول  22 كانون   •
على  اال�ستفتاء  عملية  من  واالأخرية 

م�سروع الد�ستور امل�سري اجلديد.

• ليبيا:
• 6 اآذار - زعماء قبائل �سرق ليبيا يعلنون 
اإقليم  وت�سكيل  العا�سمة  اال�ستقالل عن 

فدرايل.

• 4 حزيران - م�سّلحون ليبيون ي�سيطرون 
على مطار طرابل�س.

• 11 اأيلول - ال�سفري االأمريكي لدى ليبيا 
موظفي  من  وثالثة  �ستيفنز  كري�ستوفر 

ال�سفارة يلقون م�سرعهم يف هجوم �ساروخي 

يف  االأمريكية  القن�سلية  مقر  ا�ستهدف 

على  احتجاجات  خالل  بنغازي،  مدينة 

فيلم م�سيء للنبي اأنتج يف الواليات املتحدة.

• 20 ت�سرين االأول - مقتل خمي�س القذايف، 
القذايف، يف معركة بني  العقيد معمر  ابن 

ف�سيلني يف مدينة بني وليد.

• فل�صطني املحتلة: 
غزة  على  اإ�سرائيلي  عدوان   - اآذار   10  •
 30 ا�ست�سهاد  اإىل  ويوؤدي  اأياًما  ي�ستمر 

فل�سطينًيا.

بوفاة  التحقيق  جلنة  رئي�س   - متوز   12  •
عرفات  يا�سر  ال�سابق  الفل�سطيني  الرئي�س 

وفاته  عن  تتحدث  التي  النظرية  يوؤكد 

م�سموًما.

تبداأ حرًبا  اإ�سرائيل   - الثاين  ت�سرين   14  •
جديدة على غزة باغتيال القيادي البارز يف 

حركة حما�س حممود اجلعربي.

وقف  على  اتفاق    - الثاين  ت�سرين   21  •
فيما  م�سرية،  برعاية  غزة  يف  النار  اإطالق 
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�سهيًدا و1235 جريًحا.

العامة  اجلمعية   - الثاين  ت�سرين   29  •
لالأمم املتحدة توافق بغالبية كبرية على 

قرار منح فل�سطني �سفة دولة مراقب »غري 

ع�سو«.

• 30 ت�سرين الثاين - االإحتالل االإ�سرائيلي 
يعلن عن بناء 3000 وحدة �سكنية جديدة 

وال�سفة  ال�سرقية  القد�س  يف  امل�ستوطنات  يف 

الغربية.

• الكويت:
بقيادة  الكويت  معار�سة   - �سباط   3  •
كا�سًحا  فوًزا  حتقق  االإ�سالميني 

باالإنتخابات.

يف  الد�ستورية  املحكمة   - حزيران   20  •
الكويت تق�سي ببطالن مر�سوم الدعوة اإىل 

انتخابات جمل�س االأمة، وبا�ستعادة املجل�س 

مل  احلل  وكاأن  الد�ستورية  �سلطته  املنحل 

يكن.

ر�سمًيا  يقبل  الكويت  امري   - متوز   1  •
ويكلفها  الكويتية  احلكومة  ا�ستقالة 

بت�سيري االعمال.

الكويت  دولة  اأمري   - االول  ت�سرين   7  •
ال�سباح ي�سدر  ال�سيخ �سباح االأحمد اجلابر 

انتخب  الذي  االأمة  جمل�س  بحل  مر�سوًما 

العام 2009 بعد حواىل ثالثة اأ�سهر من اإعادته 

مبوجب قرار للمحكمة الد�ستورية.

• الأردن:
• 10 كانون الثاين - وفاة اأردين اأ�سرم النار 
عمان  االأردنية  العا�سمة  و�سط  نف�سه  يف 

ب�سبب ظروفه االقت�سادية يف حادث هو االأول 

من نوعه يف االأردن.

• 10 ت�سرين االأول - ملك االأردن يكلف 
عبدالله الن�سور بت�سكيل احلكومة خلفا 

لفايز الطراونة.

• البحرين:
عنا�سر  بني  ا�ستباكات   - �سباط   3  •
معار�سني  ومتظاهرين  البحرينية  ال�سرطة 

للحكومة يف العا�سمة املنامة.

يف  عنيفة  مواجهات   - �سباط   14  •
الزحف  بدء  املعار�سة  اإعالن  بعد  البحرين 

نحو دوار اللوؤلوؤة.

• 7 ت�سرين الثاين - ال�سلطات البحرينية 
اإتهموا  ا  �سخ�سً  31 عن  اجلن�سية  ت�سقط 

باالإ�سرار باأمن الدولة.

احل�صاد العلمي العاملي

امل�سمى  الذري  ور�سد اجل�سيم  • اكت�ساف 
امل�سوؤول   Higgs boson بوزون«  »هيجز 

نظرًيا عن التحام املكونات االأولية للمادة 

والذي  كتلتها،  املادة  اكت�ساب  وعن 

فهم  يف  املفقودة  احللقة  ميثل  اأنه  يعتقد 

كيفية ت�سكل املجرات واالأجرام ال�سماوية 

وكيفية تطّور الكون عموًما.

 Curiosity متّكن امل�سبار كرييو�سيتي •
�سطح  على  و�سالم  ب�سال�سة  الهبوط  من 

االأجهزة  من  يحمله  مبا  اآب،   8 يف  املريخ 

على  والقادرة  املتطورة  العلمية  واالأدوات 

واأداء بع�س االختبارات  املريخ  ت�سوير �سطح 

والتحاليل ب�سكل اأتوماتيكي.

زرع  يف  اأمريكي  طبي  فريق  جناح   •
داخل  للغاية  �سغرية  اإلكرتونية  �سريحة 

مخ اإحدى امل�سابات بال�سلل، بحيث تعمل 

من  ال�سادرة  النب�سات  طبيعة  قيا�س  على 

خاليا املخ الع�سبية واإر�سالها اإىل ذراع اآلية 

لرتجمتها اإىل حركة.

با�ستخدام  جديدة  طريقة  تطوير   •
البحر.  مياه  لتحلية  النانو  تكنولوجيا 

رخي�سة  بكونها  الطريقة  هذه  وتتمّيز 

ح�صاد العام
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كبرية  اأف�سلية  يعطيها  ما  واقت�سادية، 

حالًيا،  املتاحة  التقليدية  التقنيات  اأمام 

والتي تعترب مكلفة للغاية وغري اقت�سادية.

وا�ستغالله  ال�سينية  االأ�سعة  ليزر  تطوير   •
اأحد  وبنية  تركيبة  عن  الك�سف  يف 

غري  الهيئة  حتديًدا  وهو  الربوتينات، 

بقاء  عن  امل�سوؤول  االأنزمي  من  الن�سطة 

النوم  ملر�س  امل�سبب  اخللية  وحيد  الطفيل 

الطريقة  تفيد  اأن  وميكن  االأفريقي. 

بع�س  تاأثري  على  التعرف  يف  اجلديدة 

االأدوية على اجلزيئات الع�سوية واالأنزميات 

ناجع  عالج  اإىل  الحًقا  والو�سول  الن�سطة، 

لكثري من االأمرا�س.

من  نا�سجة(  )غري  بوي�سات  توليد   •
طريق  عن  ال�سناعية،  اجلذعية  اخلاليا 

لفئران  اجلنينية  اجلذعية  اخلاليا  حفز 

قابلة  بوي�سات  اإىل  التحول  على  التجارب 

للحياة، وقادرة تالًيا على التخ�سيب واإنتاج 

اأن�سال جديدة.

ح�صاد الثقافة العاملية والعربية

نوبل  جائزة  االأوروبي  االحتاد  ت�سًلم   •
لل�سالم.

باليمن  �سخرية  مقربة   200 اكت�ساف    •
تعود للع�سر احلجري .

 »The Artist  - »الفنان  ح�سول فيلم   •
ال�سامتة  االأفالم  طريقة  على  �سّور  الذي 

القدمية باالأبي�س واالأ�سود على ثالث جوائز 

»اأو�سكار« يف اأهم االحتفاالت ال�سينمائية 

وهي  الرئي�سة  اجلائزة  فنال   العامل.  يف 

خمرج«  »اأف�سل  وجائزة  فيلم«،  »اأف�سل 

للفرن�سي مي�سال خازانافيت�سو�س، وفاز بطل 

دوجاردان  جان  الفرن�سي  املمثل  الفيلم 

بجائزة »اأف�سل ممثل«.

 - »انف�سال  االإيراين  الفيلم  فوز   •
فرهادي  اأ�سغر  للمخرج   »Separation
بجائزة »اأف�سل فيلم اأجنبي«، ليكون اأّول 

فيلم اإيراين يفوز بجائزة اأو�سكار.

يان  مو  ال�سيني  الروائي  الكاتب  فوز   •
اأثار  والذي  للعام 2012،  نوبل لالآداب  بجائزة 

فوزه جداًل يف االأو�ساط االأدبية.

عنه  نتج  الذي  العلمي  املجمع  حريق   •

عن  ف�ساًل  املجمع،  بيانات  قاعدة  تلف 

واحرتاق  البببليوغرافية،  بياناته  �سياع 

كتاب »و�سف م�سر«.

• هيالري مانتل الروائية االإنكليزية تفوز 
بجائزة البوكر العاملية. 

جريوم  ال�ساب  الفرن�سي  الكاتب  فوز   •
روايته  عن   2012 »غونكور«  بجائزة 

»موعظة عن �سقوط روما«.

ك.  ج.  الربيطانية  الكاتبة  اإ�سدار   •
رولينغ، روايتها االأوىل للكبار بعد �سل�سلة 

الروايات املخ�س�سة لالأطفال »هاري بوتر«.

اأهم  من  وهي  البوليتزر  جائزة  حجب   •
جامعة  متنحها  التي  االأمريكية  اجلوائز 

كولومبيا يف نيويورك.

وعلى  العامل«،  نهاية  »ثقافة  ظهور   •
الرغم من اأن انت�سارها كان نتيجة فهم 

خاطئ لثقافة ح�سارة املايا، اإال اأنها كانت 

مبنزلة اأر�سية خ�سبة للخيال الب�سري.

الفرنكوفوين  الكتاب  �سالون  احتفل   •
ُم�ست�سيًفا  الع�سرين  بدورته  بريوت  يف 

ح�سرت  التي  »غونكور«  اأكادميية 

اإدمون  هم:  اأع�سائها  من  �ستة  ب�سخ�س 

�سارل رو، ريجي�س دوبريه، الطاهر بن جّلون، 

برنار بيفو، ديديه دوكون، بيار اأ�سولني.

ح�صاد الريا�صة

• الألعاب الأوملبية - لندن 2012:
ذهبية  خملويف  توفيق  اجلزائري  ح�سد   •
امللويل  اأ�سامة  التون�سي  وال�سباح  م،   1500

املياه  يف  �سباحة  كلم   10 �سباق  ذهبية 

املفتوحة وبرونزية �سباق 1500 م. 

قت  حقَّ الغريبي  حبيبة  التون�سية   •
ميدالية ف�سية يف �سباق 3 اآالف م موانع.

اأحرزت  البحرينية مرمي جمال  العداءة   •
برونزية �سباق 1500 م.

باحلواجز  القفز  يف  الفرو�سية  برونزية   •
اأحرزها الفريق ال�سعودي.

)االإ�سكيت(  العطية  نا�سر  القطري   •
اأحرز  )الرتاب(  الديحاين  فهيد  والكويتي 

كل منهما برونزية يف الرماية.

• القطري معتز بر�سم اأحرز برونزية الوثب 
العايل.

اأحرز  القا�سم  اأبو  الدين  عالء  امل�سري   •
ميدالية ف�سية يف املبارزة �سالح ال�سي�س.

وزن 84  اأحرز ف�سية  امل�سري كرم جابر   •
كلغ يف امل�سارعة اليونانية الرومانية.

• العداء املغربي عبد العاطي اإكيدير اأحرز 
ميدالية برونزية يف �سباق 1500 م.

األقابه  من  ارم�سرتونغ  الن�س  جتريد   •
ال�سبعة يف �سباق فرن�سا للدراجات الهوائية 

الوكالة  من  حمكم  حتقيق  اثر  على 

املن�سطات،  ملكافحة  االأمريكية 

ق�سايا  يف   2012 للعام  االأبرز  احلدث  كان 

املن�سطات.

كوارث الطبيعة والحتبا�س احلراري

• الأعا�صري:
عرب  الدمار  ن�سر  اإيزاك  اإع�سار  اآب   28  •
خليج  على  املطلة  الواليات  �سواحل 

على  ا  �سخ�سً  30 بحياة  واأودى  املك�سيك، 

الكاريبي  البحر  اجتياحه  اأثناء  يف  االأقل 

وواليتي لويزيانا ومي�سي�سبي.

• 29 ت�سرين االأول اإع�سار »�ساندي« اجتاح 
ال�سواحل ال�سرقية للواليات املتحدة، وخلف 

املفقودين.  وع�سرات  االأقل  على  قتلى   109

ال�سواحل  اإىل  و�سوله  قبل  خلف  قد  وكان 

البحر  منطقة  يف  قتياًل   69 االأمريكية 

الكاريبي.

�سرب  »بوفا«  اإع�سار  االأول  كانون   4  •
وت�سبب  الفيلبني  من  اجلنوبية  املناطق 

ب�سقوط اأكرث من األف قتيل وت�سريد مئات 

االآالف من ال�سكان.

• الزلزل: 
• 1 كانون الثاين - زلزال بقوة 7 درجات 
و�سمايل  �سرقي  من  وا�سعة  مناطق  �سرب 

�سرقي اليابان.

• 14 اآذار - تعّر�ست االأجزاء ال�سمالية من 
 6.8 قوته  بلغت  عنيف  زلزال  اإىل  اليابان 

درجات. 

• اأيار - تعر�س اجلزء ال�سرقي ال�سمايل من 
اأعنفها  الزالزل بلغ �سدة  اإيطاليا لعدد من 

ا  �سخ�سً  22 مبقتل  وت�سببت  درجات   5.8

و�سقوط ع�سرات اجلرحى.

• زلزال بقوة 6.9 درجات �سرب الفيليبني 
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وانهيار  اأر�سية  انهيارات  حدوث  اإىل  واأدى 

ا  �سخ�سً  43 مقتل  واأ�سفر عن  املنازل،  بع�س 

وع�سرات املفقودين. 

الغربية  اجلنوبية  االأجزاء  �سربا  زلزاالن   •
ومئات  قتيال  ثمانني  وخلفا  ال�سني  من 

اجلرحى. 

تربيز  منطقة  ي�سربان  قويان  زلزاالن   •
ب�سقوط  وت�سببا  اإيران،  غربي  �سمايل 

ثالثمائة قتيل واأكرث من األفي م�ساب. 

• في�صانات وثلوج:
ناجمة  في�سانات  اجتاحت  رو�سيا  يف   •
عن �سيول غزيرة منطقة كرا�سنودار جنوب 

ا. غرب البالد واأدت اإىل م�سرع 134 �سخ�سً

• يف كوريا ال�سمالية قتل 88 �سخ�سا و�سرد 
ع�سرات االآالف من جراء في�سانات عارمة 

اجتاحت البالد.

ا ونزح  • يف الهند قتل اأكرث من 120 �سخ�سً
الفي�سانات  ب�سبب  6 ماليني من منازلهم 

الناجتة عن االأمطار املو�سمية. 

املناطق  تعر�ست  اأفغان�ستان  �سمال  يف   •
مبقتل  ت�سببت  لفي�سانات  اجلبلية 

ع�سرات االأ�سخا�س، وكذلك ل�سل�سلة من 

قرابة  مبقتل  ت�سببت  الثلجية  االنهيارات 

ا. 90 �سخ�سً

• يف اجلزائر �سربت موجة برد �سديدة اأدت 
ال�سلطات  واأجربت  ا  �سخ�سً  44 م�سرع  اإىل 

على اإلغاء رحالت جوية داخلية ودولية.

• حتطم طائرات:
ركاب  طائرة  مت  حتطَّ نيجرييا  يف   •
من  مببنى  ا�سطدامها  بعد  نيجريية 

اأثناء  يف  الغو�س  اأحياء  اأحد  يف  طابقني 

 153 مقتل  اإىل  اأدى  ما  الهبوط  حماولتها 

ا. �سخ�سً

كانت  طائرة  مت  حتطَّ باك�ستان  يف   •
اآباد  اإ�سالم  اإىل  كرات�سي  من  طريقها  يف 

اإىل  اأدى  ما  اجلوية،  االأحوال  �سوء  ب�سبب 

ا. م�سرع ركابها وعددهم نحو 130 �سخ�سً

• �سهد العام حتطم مروحيات يف الكونغو 
عدة  بوقوع  ت�سبب  واأفغان�ستان  وال�سودان 

قتلى.

• غرق عّبارات:
• غرق عّبارة تقل قرابة 200 �سخ�س يف نهر 
 150 بفقدان  ت�سبب  ما  بنغالدي�س  بجنوب 

منهم على االأقل، وباإنقاذ نحو 35 فقط.

�سطـرين  اإىل  مكتظة  عّبارة  ان�سطـار   •
�سرق  �سمال  وغرقها خالل عا�سفة يف نهر 

و130  قتـيـاًل   64 عن  اأ�سفـر  ما  الهنـد، 

مفقوًدا.

ا حتفهم يف غرق  • يف اإيران لقي 17 �سخ�سً
عّبارة كانت تقوم برحلة بني جزيرة هرمز 

وميناء بندر عبا�س جنوبي البالد.

قبالة  ا  �سخ�سً  350 تقل  عّبارة  غرقت   •
ال�ساحل ال�سرقي لبابوا غينيا اجلديدة، ومت 

انت�سال اكرث من مائتني من ركابها.

ا  اأوروبا تويف ما ال يقل عن 32 �سخ�سً • يف 
وفقد الع�سرات اإثر جنوح ال�سفينة »كو�ستا 

الغربي  ال�ساحل  قبالة  كونكورديا« 

الإيطاليا.

• حرائق:
• حريق  يف م�سنع لالأقم�سة والن�سيج يف 
ف اأكرث  مدينة كرات�سي الباك�ستانية خلَّ

من 250 قتياًل.

�سواحي  يف  للمالب�س  م�سنع  يف  حريق   •
ف 120 قتياًل. العا�سمة البنغالية دكا خلَّ

حرائق  خلفت  املتحدة  الواليات  يف   •
على  واحًدا  قتياًل  كولورادو  يف  الغابات 

األف   35 ونزح  منزاًل،   346 ودمرت  االأقل 

�سخ�س. 

بالواليات  غابات  يف  حرائق  ن�سبت   •
عن  اأ�سفرت  االأمريكية  الغربية 

اآالف  على  واأتت  املنازل  ع�سرات  تدمري 

الهكتارات.

• يف اإ�سبانيا فّر اآالف االأ�سخا�س من حرائق 
الغابات يف جزر الكناري.

• قمة املناخ:
العاملية  املناخ  قمة  الدوحة  احت�سنت   •
الثالثة التي اأقرت نحو مائتي دولة يف ختام 

العمل بربوتوكول كيوتو  اأعمالها متديد 

حتى العام 2020 بدًءا من االأول من كانون 

الثاين 2013، على الرغم من معار�سة رو�سيا 

وبولندا.

وفيات

• الرئي�س اجلزائري االأ�سبق اأحمد بن بلة.
• ويل العهد ال�سعودي االأمري نايف.

• نائب الرئي�س امل�سري ال�سابق اللواء عمر 
الواليات  م�ست�سفيات  اأحد  يف  �سليمان 

املتحدة.

• رائد الف�ساء االأمريكي، نيل اأرم�سرتونغ، 
ب�سفته   1969 20 متوز  التاريخ يف  الذي دخل 

اأول رجل وطاأت قدماه �سطح القمر.

• الروائي امل�سري اإبراهيم اأ�سالن عن عمر 
يناهز 77 عاًما.

• االأديب امل�سري حممد الب�ساطي.
• املخرج امل�سري اإ�سماعيل عبد احلافظ.

• املفكر اأنور عبد امللك.
غ�سان  اللبناين  وال�سحايف  الكاتب   •

تويني.

جابر  الدكتور  امل�سري  واالأديب  ال�ساعر   •
املتويل قميحة. 

عمر  عن  �سامل  حلمي  امل�سري  ال�ساعر   •
يناهز  61 عاًما.

• ال�ساعر والناقد في�سل قرقطي.
روجيه  الفرن�سي  والكاتب  الفيل�سوف   •

غاردوي.

• الكاتب االإيطايل اأنطونيو تابوكي.
• الروائي املك�سيكي كارلو�س فوينت�س.
التاريخي  العلمي  اخليال  كاتب   •

الربيطاين باري اأن�سويرث.

• الروائي االأ�سرتايل براي�س كورتيناي.
• الفنان عمار ال�سريعي.
• الفنانة وردة اجلزائرية.

• املخرج ال�سينمائي عبد الهادي مبارك.
• املمثل اأحمد رمزي.

• الفنان ال�سوري خالد تاجا.
• الفنان طلحت حمدي.

• الفنان الكوميدي يو�سف داود.
• الفنان ال�سعودي هاين ال�سعدي. 

• الفنان اأحمد �سامي عبد الله.
• الفنان نظيم �سعراوي.

• الفنان حامت ذو الفقار.
• الفنانة الكوميدية �سهري الباروين.

• مغنية البوب االأمريكية واملمثلة ويتني 
هيو�سنت. 

• املمثل الري هاغمان.
العام  ال�سحافيني  القتلى  اأعداد  بلغت   •
 ،110 نحو  فبلغت  اأرقاًما »مهولة«،  املن�سرم 

36 منهم يف العامل العربي، و24 يف �سوريا.

ح�صاد العام







الفنانني  ال�شرق  عمالقة  جلنة  كّرمت 

ميقاتي،  وعمر  طربيه  وف��اء  ك��رمي،  �شعاد 

لبلدية  الثقايف  املركز  يف  اأقيم  احتفال  يف 

ليون  الثقافة غابي  وزير  برعاية  الفيل،  �شن 

وح�شوره. �شارك يف التكرمي نقيب ممثلي 

جان  والتلفزيون  والإذاع��ة  وال�شينما  امل�شرح 

ق�شي�س، اأمني �شر النقابة علي كل�س، رئي�س 

وجمموعة  كحالة  نبيل  الفيل  �شن  بلدية 

من الفنانني واملمثلني ومو�شيقى قوى الأمن 

الداخلي.

وبعد  امل��ر،  هال  الإعالمية  احلفل  قّدمت 

عمالقة  جلنة  رئي�س  من  لكل  كلمات 

اللجنة  م�شوؤولة  ع��ط��وي،  اأن��ط��وان  ال�شرق 

الثقافية يف اللجنة جناة نعيمي، رئي�س بلدية 

الوزير  األقى  ق�شي�س،  والنقيب  الفيل،  �شن 

ليون كلمة قال فيها: »لن اأكون حمقًقا 

اأننا  قلت  اإذا  الفن  غر�س  اأو  الثقافة  لغاية 

على  عيوننا  تعّودت  الذين  فنانينا،  نكّرم 

لبنان  تاأ�ش�س  حني  و�شماعهم،  م�شاهدتهم 

تلفزيون  هي  وحيدة  �شا�شة  عرب  اإعالمًيا، 

بهم  لنتكرم  هنا  فنحن  الر�شمي،  لبنان 

وننَعم بروؤيتهم، فهم �شمري لبنان وذاكرته 

الفنية...«. 

وتابع: »اإن �شعاد كرمي ووفاء طربيه وعمر 

ميقاتي، ي�شيئون لنا طريق الإبداع، فاخلربة 

ب��امل��ران  ت��وؤخ��ذ  تقنية،  ه��وي��ة 

املوهبة  اأما  واملمار�شة،  والتجربة 

فهي عاقر ل تلد اإل يف نف�شها ول 

ت�شع اإل بذاتها، والثقافة ت�شنع 

وزارة  ت�شعى  ل��ه��ذا  ت�شنع.  ول 

الإن�شاء  بني  تف�شل  اأن  الثقافة 

والإبداع«. 

وتقديًرا جلهودهم وعطاءاتهم، 

منحت وزارة الثقافة كاًل منهم 

درع الثقافة والإبداع.

يف  �شحناوي  نقول  الإت�����ش��الت  وزي��ر  �شّلم 

ح�شان  العايل  والتعليم  الرتبية  وزير  ح�شور 

ومببادرة  ليون،  غابي  الثقافة  ووزي��ر  دي��اب، 

الكبري  ال�شاعر  اللويزة،  �شيدة  جامعة  من 

الن�شخة  مئويته،  اختتام  يف  عقل،  �شعيد 

اخلا�س  التذكاري  الربيدي  للطابع  الأوىل 

بهذه املئوية، وهو يحمل �شورته بري�شة الر�شام 

وجيه نحلة.

واأقيم للمنا�شبة، لقاء يف منزل ال�شاعر عقل 

يف القنيطرة - املنت ال�شمايل، اإ�شتهل بقدا�س 

اإلهي تراأ�شه املر�شد العام جلامعة �شيدة اللويزة 

الأب فادي بو �شبل املرميي، و�شارك فيه نائب 

الثقافة  ل�شوؤون  اللويزة  �شيدة  جامعة  رئي�س 

مطر،  �شهيل  الأ�شتاذ  العامة  والعالقات 

اإ�شافة  واإعالميون،  ومثقفون  واأدباء  و�شعراء 

اإىل اأ�شرة ال�شاعر.

كلمته:  يف  قال  ليون  غابي  الثقافة  وزير 

اأن يلقب �شعيد  اأردت  »اأقع يف حرية كلما 

عقل، لكن بعدها اأتنبه اإىل اأن ا�شمه وحده 

كاف، اإذ يخت�شر كل الألقاب. �شعيد عقل، 

لبنان،  رموز  من  رمًزا  اأ�شبح  بال�شعر  اإ�شمك 

الكبار،  الكبار  من  بل  ال�شغار  من  لي�س 

رموزها،  من  رم��ز  واأن��ت  الوطنية  علمتنا 

نقراأ  اأن  ويكفي  وعظمته  لبنان  اأحببت 

لبنان،  عظمة  لنعرف  �شطورك  من  �شطًرا 

لأن عظمة لبنان بكباره واأنت على راأ�شهم، 

عظمة لبنان مببدعيه واأنت يف طليعتهم، 

�شطر من �شطور �شعيد عقل يكفي لنعرف 

مدى اأهمية العطاء وما اأعطاه للبنان، ن�شاأل 

العمر لنحتفل معك  اأن يعطيك طول  الله 

كل �شنة بعيد امليالد وكل الأعياد«.

ان دياب فقال:  ثم حتّدث وزير الرتبية ح�شّ

»�شرف كبري اأن نعي�س ع�شر العمالق �شعيد 

عقل الذي �شطر اأجمل الق�شائد، وي�شعدين اأن 

ال�شعر  د  ج�شّ لأنه  واأ�شافحه  العمالق  اأواجه 

والفكر باأبهى حلله«.

ثم قّدم الوزير نقول �شحناوي لل�شاعر عقل 

»نقف  وق��ال:  التذكاري،  الربيدي  الطابع 

�شعًرا  لبنان  روى  كبري،  ح�شرة  يف  بخ�شوع 

وقاد  لبنانية،  وقومية  وحكمة  وفل�شفة 

الكثري  اأعطت  وا�شتثنائية  متميزة  مدر�شة 

ذهب  من  خيوًطا  عليه  واأ�شرقت  للبنان، 

�شعري – اأ�شطوري خال�س«. 

كانون الثاين

2013
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اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي
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�لوزير �سحناوي �سّلم �ل�ساعر �سعيد 

عقل �لن�سخة �لأوىل من �لطابع 

�لتذكاري يف �ختتام مئويته

جلنة عمالقة �ل�سرق كّرمت 3 فنانني



يف �شل�شلة املحا�شرات حول تراث لبنان يف 

جميع وجوهه، اأقام مركز الرتاث اللبناين 

يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية  لقاء حول 

قراءٌة  لبنان«  يف  للحرب  املدنية  »الذاكرة 

حالت   - واللبنانيني  لبنان  لتاريخ  اأُخ��رى 

ومناذج وتوجهات وطنية وتربوية«، مع ع�شو 

م�شّرة  اأنطوان  الدكتور  الد�شتوري  املجل�س 

»املوؤ�ش�شة  يف  موؤ�ش�س  ع�شو  ا  اأي�شً هو  ال��ذي 

اللبنانية لل�شلم الأهلي الدائم«.

هرني  ال�شاعر  افتتحه  ال��ذي  اللقاء  ح�شر 

زغيب العقيد الركن البحري جوزف الغريب 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثال 

وعدد من ال�شخ�شيات.

من  با�شتعارة  كالمه  املحا�شر  ا�شتهل 

ت�شّلمه  يوم  كامو  األبري  الفرن�شي  الكاتب 

يف  عليهم  »كان   :1960 العام  نوبل  جائزة 

ليولدوا ثانية  زمن الكارثة �شن منط حياة 

املوت  غريزة  �شد  الوجوه  حا�شري  فينا�شلوا 

بعبارة  وا�شت�شهد  تاريخنا«،  يف  ال�شالعة 

�شباط   14 يف  )ال��ع��راق  الإبراهيمي  للخ�شر 

2004(: »قلت لأ�شدقائي يف جمل�س احلكم، 

التقتيهم،  الذين  العراقيني  وللم�شوؤولني 

اإنني منهمك قليال يف لبنان. واإذا كان يف 

هذا اجلزء من العامل بلد ل يتخيل اأحد اأن 

يكون م�شرًحا حلرب اأهلية، فهو لبنان«.

ب��دًءا  نقطة   15 يف  حما�شرته  م�شّرة  و�شع 

كحول  خالد  اللبناين  اجلندي  حادثة  من 

الذي رف�س يف كانون الأول 1979 اأن يخطف 

م�شلحو حاجز على م�شتديرة الرببري زمالءه 

امل�شلحني  مع  فا�شطدم  امل�شيحيني،  اجلنود 

حتى انتهى الأمر باأن مّرت احلافلة بجنودها 

وطنية  بف�شل  مًعا  وامل�شلمني  امل�شيحيني 

عن  وحتَدث  البطل.  اللبناين  اجلندي  هذا 

تنادى  وفيه   )1975/9/21( جبيل«  »ميثاق 

جبيل  ق�شاء  يف  واملخاتري  البلديات  روؤ�شاء 

واأعلنوا ت�شامنهم م�شيحيني وم�شلمني على 

العي�س الواحد وعدم الإنق�شام والإختالف يف 

ما بينهم«.

مو�شى  الإم��ام  باعت�شام  م�شرة  وا�شت�شهد 

ال�شدر )28 حزيران 1975( يف م�شجد العاملية 

روؤ�شاء  معه  ت�شامن  حيث  النبع(  )راأ����س 

جميعها.  اللبنانية  الطوائف  من  روحيون 

لل�شلم«  نعم  للحرب،  »ل  بيافطة  وذّك��ر 

راف�شني  مواطن  األ��ف   70 عليها  وّق��ع  التي 

احلرب �شاعني اإىل ال�شلم.

�شهاب  موري�س  الأمري  عناد  ا  اأي�شً وتذّكر 

الوطني  املتحف  يف  وب��ق��اءه   )1976 )�شنة 

حمافًظا على الآثار فيه، كما تذكر �شمود 

 )1975/10/25( النيابي  املجل�س  يف  النواب 

حا�شرهم  بعدما  اخل��روج  رف�شوا  وكيف 

يومها  حوا  و�شرَّ املجل�س  خ��ارج  امل�شلحون 

لل�شحافة: »نحن هنا باقون ولن ننق�شم ولن 

نتجزاأ«.

بها  قام  اإيجابية  اأحداًثا  ذكره  �شياق  ويف 

املجتمع املدين خالل احلرب ذكر املحا�شر 

اأغنية »تعال اإيل« لأمل ديبو، وعناد الهيئات 

رف�شت  التي  زحلة(  يف  ا  )خ�شو�شً ال�شعبية 

ال�شري  زحمة  ذك��ر  كما  امل��دار���س.  اإقفال 

على خط التما�س بني املتحف والرببري عند 

املقعدين  وتظاهرة  القن�س،  اأعمال  انح�شار 

والعمل  الإن�شان،  وحقوق  ال�شالم  اأجل  من 

ت��زال،  ول  ب��ه،  تقوم  كانت  ال��ذي  الكبري 

جمعية »فرح العطاء«... 

اأظهر  املدين  املجتمع  »اإن  بالقول:  وختم 

التي  احل��رب  هذه  خالل  حقيقية  مقاومة 

الآخرين على  تويني »حرب  �شماها غ�شان 

املقاومة  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  لبنان«،  اأر���س 

تربوًيا  برناجًما  تكون  باأن  جديرة  املدنية 

التاريخ  فكتب  اجل��دي��د،  للجيل  ثقافًيا 

تذكر اأخبار احلّكام ول تذكر اأخبار النا�س 

العاديني يف يومياتهم وعائالتهم واأخبارهم 

اأبقت  التي  هي  املدنية  واملقاومة  الب�شيطة، 

التوا�شل بني اللبنانيني.

اجلي�ش - العدد 331 78

ة للح�رب يف لبنان قر�ءة �أخرى يف تاريخ لبنان و�للبنانينيالذاكرة املَدنيَّ

»نز�ر قباين 

متناثًر� 

كري�ش 

�لع�سافري« 

لل�ساعر 

هرني 

زغيب

الدورة 56 من » معر�س  �شهدتها  التي  التواقيع  �شل�شلة  يف 

بريوت للكتاب العربي والدويل« يف البيال، وّقع ال�شاعر هرني 

زغيب يف من�شة النادي الثقايف العربي كتابه »نزار قباين... 

ر�شالة   14 الكتاب  يت�شمن  الع�شافري«.  كري�س  متناثًرا 

غري من�شورة من نزار قباين اإىل املوؤلف مع وثائقها والتعليق 

نبيه  الرئي�س  ممثل  ح�شور  يف  التوقيع  حفل  جرى  عليها. 

بري ريا�س غنام، وعدد كبري من الر�شميني واملثقفني والأدباء 

واملهتمني واأ�شدقاء ال�شاعر.

معر�ش 

�لرت�ث 

�ل�سعبي 

لل�سفار�ت

اأقامت جمعية »غراب فاين« معر�س الرتاث ال�شعبي لل�شفارات 

املعتمدة يف لبنان يف اإحدى قاعات ق�شر الوني�شكو، مب�شاركة 

اجلمعيات  اإىل  فل�شطني،  تركيا،  ال�شني،  رو�شيا،  �شفارات: 

اللبنانية التي عر�شت منتوجات حملية ومغربية واإفريقية.

من هنا وهناك



من  كبري  ع��دد  ح�شره  ال�شنائع، 

والع�شكرية  الر�شمية  ال�شخ�شيات 

والثقافية والأدبية.

اللبناين،  الوطني  الن�شيد  بعد 

األقت رئي�شة ندوة الإبداع الدكتورة 

الإفتتاح،  كلمة  الأم���ني  اخلليل  �شلوى 

رئي�س  ال��ك��الم ك��ل م��ن  ت��واىل على  ث��م 

امل��ون�����ش��ن��ي��ور كميل  احل��ك��م��ة  ج��ام��ع��ة 

مهنا.  جوزف  والكاتب  والأدي��ب  مبارك، 

املحتفى  ق�شائد  من  قراءات  احلفل،  تخلل 

الأندري رافقه عزًفا  الفنان جهاد  به ب�شوت 

اللقاء  واختتم  حوا.   فهد  الكمان  عازف 

بكلمة �شكر للمحتفى به.

لي�شت  »الأر���س  كتابيه  �شدور  مبنا�شبة 

 »2011 والإعمار  التنمية  يف  اآراء  لنا،  ملًكا 

جتربتي  من  خم��ت��ارات  نبني،  و»بالثقافة 

2012«، وّقع املهند�س مي�شال عقل الكتابني 

يف  اأقيمت  ن��دوة  خالل  للح�شور  واأهداهما 

القاعة الكربى لدير مار اليا�س - اإنطليا�س 

ح�شرها عدد كبري من املثقفني واملهند�شني 

ورجال الأدب والفكر وال�شيا�شة والفن والدين 

واأهايل املنطقة. 

بعد الن�شيد الوطني اللبناين، األقت عّريفة 

كلمة  �شفري  عقل  هيام  ال�شيدة  الإحتفال 

بحزم  يدعو  امل��وؤل��ف  اأن  اإىل  فيها  اأ���ش��ارت 

والت�شويه  املمنهج  ال��ه��دم  ع��ن  »للتخلي 

امل�شوؤول  الواعي  والإل��ت��زام  لالأر�س  الأعمى 

املحافظة عليها واحرتام ثرواتها… 

الكتابني  اأن  راأى  خ�شر  ج��ورج  امل��ط��ران 

وحدانية  جتمعها  جزءين  يف  واحٌد  كتاٌب 

الروح… م�شدًدا على انحياز مي�شال عقل اإىل 

الآتية  والعلمانية…  والدميقراطية  »احلرية 

يف  ال��راأي  وا�شتقامة  امل�شرقية  الينابيع  من 

الفكر الإن�شاين ال�شامل…«.

حبيب  ال�شابق  والنائب  واملفكر  الأدي��ب 

املهند�س  املوؤلف  ان�شغال  اأن  اعترب  �شادق 

وزاده  املهني  موقعه  عّزز  والكتابة  بالثقافة 

تغيريية  وطنية  لديه  الثقافة  واأن  تاألًقا… 

�شرورة  وهي  وتوا�شل  ح��وار  ثقافة  ملتزمة، 

حياتية متاًما كما اخلبز وال�شحة…

عا�شم  ال�شابق  املهند�شني  نقيب  كلمة 

�شالم الذي تويف قبل اأيام من الندوة، اإ�شتعي�س 

عنها، تكرمًيا لذكراه، بقراءة ن�شو�س من 

مي�شال  كتبها  نبني«  »بالثقافة  كتاب 

اأجزاء  عقل عن عا�شم �شالم، كما تليت 

لي�شت ملكًا  »الأر���س  من مقدمة كتاب 

لنا« التي كان قد و�شعها املهند�س �شالم…

اأن  على  �شدد  هارمانديان  ديران  املهند�س 

هذه املجموعة ت�شكل توثيًقا لن�شاط ون�شال 

مثّقف ومهني ملتزم ُيحاول حتقيق املواطنة 

خطري  ب�شكل  فيها  يتهاوى  بيئة  �شمن 

مفهوم املواطنة… اأما الدكتور انطوان حداد 

التي  واملواقع  املجالت  فعدد  املوؤلف  رفيق 

نا�شل فيها اإىل جانبه بال�شراكة مع املرحوم 

ن�شيب حلود. 

امل��وؤل��ف  يف اخل���ت���ام، ���ش��ك��ر 

املهند�س مي�شال عقل احلا�شرين 

واخلطباء وخ�س بالذكر املرحوم 

ن�شيب حلود الذي و�شفه »بربيع 

�شالم  وعا�شم  اجلمهورية…« 

»بربيع العمارة…«، وخل�س اإىل 

التعهد مبتابعة الن�شال والبحث 

الأر���س  عن  مدافًعا  والتاأليف، 

»التنمية  �شعار  رافًعا  والإن�شان 

ويف  بالثقافة  والتغيري  بالثقافة، 

الثقافة«.
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ندوة حول �مل�سرية �لأدبية 

لل�ساعر�لأديب �إميل كبا

الأدي��ب  ال�شاعر  الإب����داع  ن��دوة  ك��ّرم��ت 

التوثيق  دائ��رة  رئي�س  كبا  اإميل  الدكتور 

حترير  ورئي�س  احلكمة  جامعة  يف  والن�شر 

يف  العربية  الدرو�س  ومدير  احلكمة  جملة 

يف  فيها،  الأدب  واأ�شتاذ  احلكمة  مدر�شة 

 - طباره  توفيق  مركز  يف  اأقيم  احتفال 

مي�سال عقل وّقع كتابيه يف دير مار 

�ليا�ش - �إنطليا�ش

اإجناز بيئي 

عاملي للبنان

غرين غلوب 

�للبنانية  تنال 

ف�سية �أف�سل 

جمعية يف �لعامل 

للتنمية �مل�ستد�مة

الف�شية )Silver Winner( يف  بامليدالية  فازت جمعية غرين غلوب 

فئة اأف�شل جمعية يف العامل يف التنمية امل�شتدامة للعام 2012 خالل احلفل 

الدويل للجوائز اخل�شراء العاملية International Green Award، الذي 

جرى يف لندن يف 20 ت�شرين الثاين املن�شرم، يف ح�شور وزير البيئة الربيطاين 

وعدد من اأبرز ال�شخ�شيات والهيئات البيئية العاملية. 

اأندوني�شية  جمعية  قبلها  وحّلت  الثاين  باملركز  اجلمعية  فازت  وقد 

بينما حّلت جمعية اأمريكية يف املركز الثالث. 

ويعترب تر�شيح جمعية غرين غلوب اللبنانية لهذه اجلائزة هو الأول من 

نوعه جلمعية عربية اأو �شرق اأو�شطية، وهو اإجناز بيئي عاملي فريد للبنان.



�شم�س وده�شة

ولد ال�شاعر حممد اخلطيب يف 

 - اخل��روب  اإقليم  يف  برجا  بلدة 

1937.والدته  العام  ال�شوف  ق�شاء 

فقد  �شدفة،  كانت  هناك 

والديه  زي��ارة  خالل  ح�شلت 

بلدتهما.

 وال�����ده ع��ل��ي اخل��ط��ي��ب 

قوى  يف  ع�شكرًيا  )ك��ان 

والدته  اأما  الداخلي(،  االأمن 

فكانت  ح��م��ود  ف�شيلة 

الثالث  الولد  وهو  منزل.  رّبة 

ت�شعة  م��ن  موؤلفة  لعائلة 

اأوالد.

ت����رع����رع اخل���ط���ي���ب يف 

بعلبك  ال�شم�س  م��دي��ن��ة 

اخلالبة،  بطبيعتها  وتاأثر 

قلعتها  اأع��م��دة  واأده�شته 

مئات  �شوارعها  جاب  االأثرية. 

دراج��ت��ه  على  �شباًحا  امل���رات 

ذاكرته  فاختزنت  الهوائية، 

وا�شتوحى  اجلميلة،  ���ش��وره��ا 

يف  وهو  اللوحات  ع�شرات  منها 

العا�شرة من عمره.

يوؤدي  والده  كان  بعلبك  قبل 

عني  يف  الع�شكرية  خدمته 

علومه  تلقى  وه��ن��اك  زحلتا 

االإب����ت����دائ����ي����ة يف 

للراهبات،  مدر�شة 

وب���ع���د االإن���ت���ق���ال 

تابع  بعلبك  اإىل 

معهد  يف  درا���ش��ت��ه 

م����ار م������ارون، اأم���ا 

علومه التكميلية 

فتلقاها  والثانوية 

بعلبك  مدر�شة  يف 

الر�شمية.

ك������ان ال��ت��ل��م��ي��ذ 

امل����وه����وب ي���ر����ش���م يف 

م��ع��ظ��م  ويف  ال�������ش���ف 

احل�������ش�������س، وك����ان 

االأ����ش���ات���ذة ي��وّج��ه��ون 

اإل��ي��ه امل��الح��ظ��ات يف 

ولكنهم  االأح���ي���ان،  معظم 

اأحياًنا  الطرف  ون  يغ�شّ كانوا 

الأنهم كانوا معجبني بلوحاته 

وباأ�شلوبه يف الر�شم.

تتلمذ على يد الر�شام الكبري 

وب��داأ  بعلبك،  يف  وهبي  ر�شيد 

�شن  يف  وه��و  ال��ل��وح��ات  ير�شم 

وطالئع  ع��م��ره،  م��ن  العا�شرة 

الفرتة  تلك  يف   15 ال���  معار�شه 

اخلام�شة  �شن  يف  وه��و  كانت 

لوحات  ت�شّمنت  وق��د  ع�شرة، 

بني  موا�شيعها  تنوعت  جميلة 

الطبيعة والنا�س واحليوانات. 

تنّقل باأعماله الفنية يف تلك 

ال��ف��رتة ب��ني ب��ع��ل��ب��ك، ب��ريوت 

و�شيدا، ثم غادر اإىل 

در���س  ح��ي��ث  م�شر 

الفنون  معهد  يف 

القاهرة،  يف  الدولية 

وح������از دي��ب��ل��وًم��ا 

ال���ر����ش���م  ف����ن  يف 

وال��ك��اري��ك��ات��ور 

بدرجة ممتاز.

ت��زّوج   1969 العام 

ال����ر�����ش����ام حم��م��د 

طالبته  اخلطيب 

امل��ع��ل��م��ني  دار  يف 

�شيدا  يف  واملعلمات 

ال�������ش���ي���دة ذك����اء 

احل���ر )ا���ش��ت��اذة يف 

وامل�����ش��رح  االأدب 

اجلامعة  يف  االإج��ت��م��اع  وعلم 

اأوالد،  ثالثة  واأجنبا  اللبنانية(، 

الهند�شة  يف  )اإج�����ازة  ب��ا���ش��ل 

�شالمة  يف  واأخ����رى  ال��زراع��ي��ة، 

الغذاء، يعمل مع االأمم املتحدة 

ومقيم يف فيينا(، اأياد )دكتوراه 

ال��ك��وم��ب��ي��وت��ر  ه��ن��د���ش��ة  يف 
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اإعداد:

تريز من�شور

بني الري�شة والقلم واخل�شبة خّط اإبداعي متوا�شل

حممد اخلطيب: حالة ع�شق تربطني باجلي�س

ر�شام، �شاعر، كاتب م�شرحي وناقد. خالل م�شرية حياته التي يتابعها اليوم 

بهدوء م�شتكيًنا يف حمرتفه، اأبدع يف العديد من املجاالت.

قلمه  وخّط  والفكرية،  االإن�شانية  والق�شايا  واحلب  الطبيعة  ري�شته  دت  ج�شّ

اأجمل االأبيات يف الغزل واحلب والوطن ...

الذي ال يخفي ح�شرته على ما  املواهب  املتعدد  الفنان حممد اخلطيب،  اإنه 

اآلت اإليه اأحوال الفن وال�شعر بعد ايام عز وجمد. 



اإيطاليا(،  واالإت�شاالت، مقيم يف 

رنني )ما�شرت باللغة االإنكليزية 

��ر ل��ر���ش��ال��ة  واآداب�����ه�����ا، وحت�����شّ

الدكتوراه(. 

املوهبة عن  العائلة  اأفراد  ورث 

ال��وال��د، و���ش��ارك��وا يف االأع��م��ال 

امل�شرحية التي اأعّدها واأخرجها.

م�شرية التاألق والعطاء 

اأن�شاأ  لبنان  اإىل  ع��ودت��ه  بعد 

���ش��ي��دا  يف  حم���رتف���ات  ع�����ّدة 

د  جت�شّ ري�شته  وراح��ت  وب��ريوت، 

م��ا اك��ت��ن��زت��ه ال���ذاك���رة من 

طبيعة  جماليات 

واإن�شانها  بعلبك 

وق���������ش����اي����اه����ا 

االإج���ت���م���اع���ي���ة 

ولعّل  وال��ف��ك��ري��ة، 

لوحاته،  اأب���رز  م��ن 

قلعة  ب��ن��ي��ان  م��راح��ل  ل��وح��ة 

ل��وح��ات  وجم��م��وع��ة  بعلبك، 

ملحمية حول موا�شيع وطنية، 

االإ�شرائيلي،  االإجتياح  �شيما  وال 

اللبناين  ال�شعب  واج��ه��ه  وم��ا 

خالله من اإنتهاكات حلقوقه، 

ومن اإذالل لكرامته لكن هذه 

تعر�س  اللوحات مل 

لغاية اليوم. 

اأم�����������ا ل����وح����ة 

»امل��ع��ج��زة« وال��ت��ي 

���د م���اآ����ش���ي  جت�������شّ

اللبنانية  احل���رب 

ومعجزة  وويالتها، 

ب���زوغ ف��ج��ر االأم���ل 

فقد  الركام،  و�شط 

اأدرجت يف مو�شوعة 

من  ع����ام  م��ئ��ة   «

الفن الت�شكيلي يف 

لبنان 1880 - 1990 - 

اجلزء الثاين«.

اأق�����ام اخل��ط��ي��ب 

ناهز  معار�س،  عدة 

منها  اخلا�س  عدد 

ا،  معر�شً اخلم�شني 

معار�س  اإىل  اإ�شافة 

لبنان  يف  م�شرتكة 

اإنطالًقا  وخارجه، 

العربية،  الدول  من 

اأوروب����ا  اإىل  و���ش��واًل 

لوحاته  الق��ت  وق��د  واأم��ريك��ا. 

ال��ك��ث��ري م��ن االإع���ج���اب من 

اإىل  نظًرا  الغربي،  املجتمع  قبل 

وفرادة  فيها  االألوان  مزج  طريقة 

موا�شيعها.

يف  ل��ط��م��وح��ه  ي���ك���ن  مل   

فانت�شب  حدود،  العلم  حت�شيل 

اجلامعة  يف  االآداب  كلية  اإىل 

اللغة  يف  اإجازة  وحاز  اللبنانية، 

العربية واآدابها العام 1963.

ولكن  الفنية،  وتابع م�شريته 

هذه املرة يف املجال االأكادميي، 

الر�شم  مادتي  بتعليم  بداأ  حيث 

دار  يف  ال�شتينيات(  )يف  وامل�شرح 

�شيدا  يف  واملعلمات  املعلمني 

معهد  يف  دّر���س  كما  وب��ريوت. 

اجلامعة  يف  اجلميلة  الفنون 

اللبنانية منذ العام 1974، ولغاية 

بلوغه �شن التقاعد العام 2001.

امل�شرح وال�شعر

�شغف الر�شام اخلطيب بالر�شم 

وامل�شرح.  ال�شعر  عن  ي�شرفه  مل 

  1982 العام  اأ���ش��در  ال�شعر  ففي 

اخلطيب«  علي  حممد  »دي��وان 

يف  الرابع  واجلزء  اأج��زاء،  )ثالثة 

طور الطباعة(، اإ�شافة اإىل جملد 

يف »امل�شرح ال�شعري«.

اأما يف امل�شرح، فقد كتب نحو 

اأبرز  ومن  م�شرحًيا،  ا  ن�شً �شتني 

م�شرحياته:

»ال���ط���ع���ام«، »ال���ك���الب«، 

»بيت  »ال�شلطان«،  »الزعيم«، 

ال�شيطان«، »الندم«، »اجلالد«، 

»الطريق« و»االأفق«...

ثمثيله  مّت  م�شرحياته  بع�س 

يف عدة دول عربية: »الطريق« يف 
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������ش�����وري�����ا، 

و»االأف����������ق« يف 

العراق...(.

عائلته  مع  ��س  اأ�شّ اأن��ه  كما 

م�شرحية  فرقة   1973 العام 

اجلنوب«،  »م�شرح  �شّماها 

وقّدمت عدة م�شرحيات من 

اإعداده واإخراج زوجته ذكاء 

هذه  ومن  اأوالده...  ومتثيل 

التي  »الطعام«  امل�شرحيات 

االأهلية  احلرب  ا�شت�شرفت 

»على  وكذلك  اللبنانية، 

قارعة الطريق«، و»اإىل قانا« 

)1997( اإثر جمزرة قانا... 

ه����ذه  ا����ش���ت���ق���ط���ب���ت   

امل�����ش��رح��ي��ات ج��م��ه��وًرا 

كبرًيا، فن�شو�شها حتاكي 

ال�شمائر والوجدان، وتالم�س 

الق�شايا االإن�شانية وال�شيا�شية 

يعي�شها  التي  واالإجتماعية 

ال�شعب اللبناين.

كتب  ع���دة  وللخطيب 

مع  االأدب��ي  »ال�شراع  منها 

ال�شعوبية«، واأبحاث يف النقد 

االأدبي والفني، ن�شرت يف عدة 

لبنانية  و�شحف  جم��الت 

وع����رب����ي����ة، 

وك������ذل������ك 

م���������ق���������االت 

فنه  حول  واأحاديث 

و�شعره.

اإنتاجه،  اإ�شافة اإىل غزارة 

نا�شط  ع�شو  اخلطيب  ف��اإن 

الفنانني  »جمعية  من  كل  يف 

»اجلمعية  وال��ن��ح��ت«،  للر�شم 

الت�شكيليني  للفنانني  العاملية 

الكتاب  »اإحت��اد  املحرتفني«، 

العام  »االإحت����اد  اللبنانيني«، 

ل���الأدب���اء وال��ك��ت��ّاب ال��ع��رب« 

 - الت�شامني  احل��وار  و»حركة 

لبنان والدول العربية«.

باملدار�س  تاأثر حممد اخلطيب 

ال��ر���ش��م،  يف  الكال�شيكية 

بالالمركزية،  لوحاته  ومتّيزت 

الثابتة  االألوان  من  ينطلق  فهو 

واالأزرق  )االأح���م���ر  ال��رئ��ي�����ش��ة 

باقي  منها  لي�شتّق  واالأ�شفر(، 

ا�شتهر  ك��م��ا  االأل�������وان. 

بحيث  الت�شريح،  بعملية 

جن��د ال��ت��ن��ا���ش��ق ال��ك��ام��ل 

واألوانها  لوحته  اأج��زاء  بني 

وك��ائ��ن��ات��ه��ا )االإن�����ش��ان، 

احليوان والنبات(.

باجلي�س  اخلطيب  تربط 

اللبناين »حالة ع�شق«، وهو 

يراهن عليه خلال�س لبنان 

وم�شرق.  زاه���ر  ومل�شتقبل 

من  ال���ع���دي���د  يف  ����ش���ارك 

تقام  كانت  التي  املعار�س 

املنا�شبات  يف  للجي�س  حتية 

الوطنية.

حمرتفه  يف  ال��ي��وم  يتابع   

�شيدا،  مدينة  يف  الكائن 

م�شرية الر�شم وكتابة ال�شعر 

اأن  ي�شتبعد  وال  وامل�����ش��رح، 

من  املرحلة  ه��ذه  ت��ك��ون 

باجلي�س  خا�شة  اإجن��ازات��ه 

خال�س«  »خ�شبة  اللبناين 

الوطن.
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لزيارتي  يوًما  �أت��ى 

�نقطاع طويل،  بعد 

�ملّرة،  هذه  فاأْلَفْيُته 

ع��ادت��ه،  غ��ر  على 

ه��ادئ �حل��رك��ة، ال 

رغبة له يف �لكالم. بادرُته بال�صوؤ�ل: �أين تختبئ عني �أيها �ل�صديق؟ 

لقد م�صى على �آخر لقاء يل بك وقت طويل.

- هناك ما يثقل �صدري وميالأ باحلزن قلبي. لهذ� تر�ين �بتعدُت 

�أرتاح. لكن �لعمل كان  عن �لنا�س، ولزمت بيتي وعائلتي عّلنى 

يف كّل يوم يزد�د ثقاًل و�لتعب ي�صتّد وطاأة؛ فجئت �أحّدثك يف �الأمر، 

و�أحّملك بع�س ما �أحمل. 

- �أعرف يا و�صام، �أعرف. 

- تعرف!

بالكالم، كانت عيناك �حلزينتان  �صفتاك  تتحّرك  �أن  - قبل 

تتكّلمان؛ فاأكمْل ما بد�أْته عيناك.

- �أتدري ما قال �أبو نو��س يف �جِلّد و�ملز�ح؟

� ما مزحُت بِه - قال: �صار ِجدًّ

ُربَّ ِجدٍّ جّرُه �للِعُب. 

- هذ� ما حدث يل بالفعل.

مالأ  �صيجارة  و�أ�صعل  �صديقي،  قال  هكذ� 

طويلة  زفرة  مع  نفخه  ثم  رئتيه،  بدخانها 

ذلك  كان  يقول:  وتابع  �لعينني،  مغم�س 

�مل�صاء  ذل��ك  يف  �ل��زم��ن...  من  �صنتني  قبل 

حمّطات  �أق��ّل��ب  �صريري  يف  قابًعا  كنت 

�لتلفاز عندما �نطلقْت من هاتفي �لنّقال �إ�صارة تنبئني بتلقّي �إحدى 

�أن  يا حبيبي من غر  �صتنام  وق��ر�أت: هل  �لر�صالة  فتحت  �لر�صائل. 

تقول يل: ت�صبحني على خر؟ فابت�صمُت ملعرفتي �أن �صاحبة �لر�صالة 

ما  حبيبها  �أن  لظّنها  حزينة  نامت  رمبا  و�أنها  �لرقم،  �أخطاأت  قد 

�أمازح  �أن  ببايل  خطر  �ل�صباح،  �أطّل  وعندما  منها.  زعله  على  ز�ل 

�صاحبة �لر�صالة؛ فكتبت لها: »�إن كان حبيبِك قد نام ومل يقل 

لِك ت�صبحني على خر، فاحلّق عليِك الأنِك �أخطاأت �لرقم، وعلّي 

�لقلب  �صاحب  وعلى حبيبِك  �أخطاأت،  �أنك  باالأم�س  �أقل  الأين مل 

�أرجوك. فكتبُت:  وللتّو تلّقيُت ر�صالة تقول: ال توؤ�خذين  �لقا�صي«. 

ا على �حلّب �لذي يعمي �لقلب. فكتبْت: �أكّرر �عتذ�ري. و�حلّق �أي�صً

- ح�صًنا. وماذ� حدث بعد ذلك؟ �صاألُت و�صاًما. 

- عندما حّل �مل�صاء، وكاد �لليل �أن ينت�صف، تركُت زوجتي   

يف �ل�صرير وخرجُت �إىل �ل�صرفة الإنهاء �لتقرير �لذي �أعّده لل�صركة �لتي 

�أعمل فيها. لكني ما عرفت ملاذ� وقفْت �صاحبة �لر�صالة بيني وبني 

�أجل، فّكرُت فيها،  �أن �أكتب كلمة و�حدة.  �أ�صتطع  �لقلم فلم 

وعبًثا حاولت �أن �أن�صرف عنها �إىل عملي. فالتقطُت هاتفي �جلّو�ل، 

�لقمر. هل  لوحدي يف �صوء  �صهر�ن  و�أنا  نيام،  لها: �جلميع  وكتبت 

ت�صبحني  قد منِت:  و�إن كنِت  �أقول لك: م�صاء �خلر،  �أن  �أ�صتطيع 

على خر؟ لكنني مل �أتلقَّ جو�ًبا حتى �ل�صباح حني و�صلتني منها 

�أيها  �أمتّنى لك،  كلمات قليلة: 

عندئٍذ  �صعيًد�.  نهاًر�  �ملجهول، 

�صفتيَّ  َعَلْت  وقد  ل�صديقي،  قلت 

�بت�صامٌة ماكرة: بداًل من »�أيها 

�أن  بها  �أحرى  �ملجهول«، كان 

فما  »�جل��ه��الن«؛  �أيها  تقول 

كان من و�صام �إال �أن نظر يف 

وقال  حزيًنا،  متجّهًما  عينّي 

�أين من هذ�  �أترى  بعيد.  زمن  تعرفني منذ  �أنت  بجّدية: 

�ل�صنف من �لرجال!

ا.  تك �أرجوك. لقد �أثْرَت ف�صويل حقًّ - �أعتذر. �أكمل ق�صّ

- كلمة »جمهول« هذه، جعلتني �أفّكر و�أ�صاأل نف�صي: ماذ� �أر�دت 

بهذه �لكلمة يا ترى؟ هل متازحني �أم حتّر�صني على �لتعارف؟ هذه 

�ملكتب؛  من  �لرقم  طلب  �إىل  ودفعتني  ر�قتني،  �الأخ��رة  �لفكرة 

فطلبُته. لكن ما رّن جر�س هاتفها مّرة و�حدة حتى �أقفلُت �خلّط 

ورحت �أمتّنى �أال تكون قد �صمعْت و�أن تهمل �الأمر عندما ترى �لرقم. 

لكن ما حدث كان �لعك�س؛ فما م�صت 

يف  ت��رّددُت  هاتفي.  جر�س  رّن  حتى  دقيقة، 

د�خلي  يف  ا  �إح�صا�صً الأّن  للحظات  �الإجابة 

�صوًتا  �صمعُت  �أجبُت  وملا  هي.  �أنها  �أنباأين 

يقول: لقد طلبتموين. مع َمن �أتكّلم؟

- هذ�... �أنا.

- �أنت! َمن �أنت؟ 

- �أنا... هو �لذي و�صلت ر�صالتك خطاأً �إليه.

عندئٍذ، قال و�صام، �صحكْت كتغريد �لع�صافر على �صّفة �لغدير، 

ثم �صاألْت: وهل طلبتني ح�صرتك عمًد� �أم باخلطاأ؟ 

- باخلطاأ... ال، لي�س باخلطاأ.

- �إعتمْد �إجابة. 

- يف �حلقيقة عمًد�. لكن فّكرت يف �أّن ت�صّريف قد ال يكون الئًقا؛ 

فاأقفلُت �خلّط... �أعتذر �إن كنت قد �أزعجتك. 

- مل يح�صل ما ي�صتحّق �العتذ�ر. و�الآن �أريد �أن �أقفل �خلّط.

م�صمعي،  يف  بقيت  �صحكتها  رّن��ة  لكن  و�صام.  قال  و�أقفلْت، 

ونربتها �لهادئة �لو�ثقة وبّحة �صوتها ما فارقتا خاطري طيلة �لنهار. 

يف  �لرغبة  �جتاحتني  ملاذ�  �أعرف  ال  لياًل،  �لفر��س  �إىل  �أويت  وعندما 

�حت�صان يد زوجتي و�إر�حة ر�أ�صها على كتفي، وكنا ال نفعل ذلك 

�إال يف �ملنا�صبات �ل�صعيدة و�الأعياد �لكبرة، ختم و�صام �صاحًكا فيما 

عيناه تكاد�ن تبكيان.

- هو �ل�صعور بالذنب يا �صديقي... �ل�صعور بالذنب.

- �أجل، �إنه هو فعاًل.

تك �صاحلة الأن �أكتبها يا �صديقي... تابع لرنى. - قد تكون ق�صّ

�الأخر  �لطرف  رّن هاتفي، وكانت هي على  �لتايل  �ليوم  �صباح   -

من �خلّط، قالت: �أريدك �أن ت�صامح طريقة كالمي معك باالأم�س. 

لقد كنُت نظر حمّقق ي�صتجوب مّتهًما، وهذه لي�صت طريقتي يف 

كانون الثاين

2013
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�حلديث مع �لنا�س.

فتاة  ب��ك.  حلبيبك  هنيًئا  �أت��ع��رف��ني؟   -

�صفات  وه��ذه  و�أدب.  ذوق  و�صاحبة  ا�صة،  ح�صّ

قّلما �جتمعت يف �إن�صان و�حد.

- �أ�صكرك على هذ� �الإطر�ء �لذي ال �أ�صتحّقه.

حبيبك  ك��ان  �إن  نف�صي  الأ����ص���اأُل  �إين   -

ي�صتحّقك.

فظننت  جتب،  مل  لكنها  �صاألتها،  هكذ� 

تدّخلت  و�أنني  �ل�صوؤ�ل  بهذ�  �إليها  �أ�صاأت  �أنني 

�إىل �العتذ�ر؛  يف ما ال يعنيني، لذلك �صارعُت 

فقالت ب�صوت ملوؤه �الأ�صى: لقد �نقطع بيننا كّل �ّت�صال.

- �أبهذه �ل�صرعة!

�جلاين،  وهو  و�أ�صرت�صيه  �ملذنب،  وهو  �إليه  �أعتذر  له  �أر�صلُت  لقد   -

لكنه �صّن علّي حتى بكلمة حلوة و�حدة. ثم ��صتعجلْت لتقول: 

ل�صت �أدري ملاذ� �أخربك بكّل هذ�.

- كم �أوّد �أن �أعرف �صيًئا عن حاملة هذ� �لقلب �لطّيب.  

- �أنا فتاة يف �ل�صابعة و�لع�صرين من عمري، �أحمل �إجازة تعليمية 

يف علم �لنف�س. حياتي ب�صيطة للغاية. ثّمة ب�صعة تالمذة �ألّقنهم يف 

�لريا�صة،  بع�س  �أمار�س  �الإنكليزية.  �للغة  ا خ�صو�صية يف  درو�صً بيتي 

و�أقر�أ، و�أرعى �أّمي �ملري�صة.

- و�الأ�صدقاء و�لنا�س و�لدنيا من حولك؟

و�لبيت الأنهما ي�صعر�نني  ل �لكتاب  �أف�صّ �صاأن يل بها وبهم.  - ال 

بالر�حة �أكرث من �أّي �صيء �آخر.

- قد يكون علم �لنف�س هو �ل�صبب، �أال تعتقدين؟ �صاألتها مبكر، 

ف�صحكت �صحكة ق�صرة، و�أجابت: ال، مل �أ�صبح جمنونة بعد.

�لظّل  وخّفة  و�لذكاء  �لطيبَة  �صفاتك  �إىل  �أ�صيف  �أن  �أ�صتطيع   -

ا. �أي�صً

لي�س  �أْن  �الأّيام  ُكرُث، لكنني �كت�صفت مع  �أ�صدقاء  - كان يل 

ف�صاتيني،  ت�صتعر  كانت  �لتي  حتى  و�حد.  خمل�س  �صديق  بينهم 

غيابها  لتغطية  �أبيها  على  �لكذب  �إىل  وت�صطّرين  �صعري  وِبَكَل 

عن �لبيت حتى �صاعة متاأّخرة من �لليل، حتى هذه... �صرقت مني 

حبيبي يوًما. ومنذ ذلك �حلني ماتت يّف كّل رغبة يف خمالطة �لنا�س.

- وحبيبك �حلايل؟

ا �صادًقا، لكن تبنّي يل �أنه ال يحّب يّف �إاّل ما يحّب  لقد �أحببته حبًّ

كّل �صاّب يف كّل فتاة، وهذ� ال يّتفق و�أخالقي وتربيتي.

- هل �أ�صتطيع �أن �أطلب منِك �أمًر�؟

ل. - تف�صّ

على  قبلة  و�طبعي  �أّم��ك،  �إىل  �ذهبي  �خل��ّط،  تقفلني  عندما   -

جبينها عني الأنها �أح�صنت تربيتك.

- و�إن �صاألتني مّمن هي؟

- قويل لها: من �ملجهول.

بفارغ  �أنتظر  رحت  عني  وغ�صًبا  معها.  �خلّط  و�أقفلُت  و�صام:  قال 

�ل�صرب �ّت�صااًل منها. ال �أعرف كيف �أ�صف لك هذ� �ل�صعور �لذي مالأ 

قلبي وكان ال عهد يل به من قبل. قلُت: رمبا 

هجرت  بعدما  عليها  بال�صفقة  �أ�صعر  كنُت 

كنت  ورمب��ا  �لبيت.  يف  و�حتب�صت  �لدنيا 

�أتعاطف معها الأنها تاأن�س �إىل �لكتاب مثلي. 

ورمبا هو... ال. ل�صت �أدري.

ثانية:  �صيجارة  �أ�صعل  بعدما  و�صام،  وتابع 

يف  �لهاتف  جر�س  رّن  �لتايل  �ليوم  �صباح  ويف 

و�إذ�  و�أج��ب��ت،  �ل�صّماعة  فرفعت  مكتبي؛ 

�أيها  ل�صت عاداًل  �أنت  قالت:  هي على �خلّط. 

�ملجهول.

- ملاذ�!

- الأنني �أخربتك بكّل �صيء عني ومل تخربين باأّي �صيء عنك.

- وماذ� تريدين �أن تعريف عني؟

- كّل �صيء. ��صمك، مهنتك، عمرك، م�صقط ر�أ�صك، هو�ياتك... 

كّل �صيء.

- �أنا... رجل متزّوج.

- �أعرف.

- تعرفني!

لوحدي؟  �صهر�ن  و�أنا  نيام  �أنك كتبت يل مّرة: �جلميع  �أتذُكر   -

�أعتقد �أنك ما كنت لتقول ذلك لو مل تكن لك عائلة.

ب�صنو�ت  �أك��ربك  و�صام.  �إ�صمي  ح�صًنا،  ذكية!...  من  لك  يا   -

عديدة. موّظف. �أب�صرْت عيناي �لنور يف قرية �صغرة تلب�س يف �ل�صتاء 

ثالثة  يل  و�لنجوم.  �لقمر  �ل�صيف  ليايل  يف  وت�صامر  �لعرو�س،  ف�صتان 

�أوالد. و�أهوى مثلك �لريا�صة و�ملطالعة.

- تعجبني كلماتك ونربة �صوتك �لهادئة �لو�ثقة.

- ها قد �أخربتك عني بكّل �صيء، وبقيت عنك �أ�صياء ال �أعرفها.

- �إ�صمي الر�. مدينتي بّو�بة �لبقاع من ناحية �لغرب. وبيتنا ي�صرف 

على �ل�صهل �لذي ي�صبه يف هذه �الأّيام �صّجادة ملّونة.

وتابع و�صام رو�يته يل. قال: ومن غر �إر�دة مني �صرت �أنتظر �ّت�صال 

الر� �صباًحا، وهي تنتظر كّل م�صاء �أن �أر�صل لها كلمتني: ت�صبحني 

على خر. حتى كان يوم �أقفلت فيه هاتفها، فما عدت �أ�صتطيع 

�أن �أكّلمها. قلُت �إنها �صمعت �أخًر� �صوت عقلها فاّتخذت قر�رها 

معي.  لي�س  م�صتقبلها  الأن  عني  و�البتعاد  �للعبة  باإنهاء  �ل�صائب 

�أر�صلُت لها ر�صائل كثرة لعّلها، عندما تفتح هاتفها، تر�ها. لكني 

ا �صّحًيا �أ�صابها  مل �أتلَق �أّي جو�ب �إال بعد ثالثة �أّيام لتنبئني �أّن عار�صً

�أ�صتطع،  مل  جر�حية.  لعملية  وخ�صعت  �مل�صت�صفى  فدخلت  فجاأة؛ 

ب�صوت  تقول  و�صمعتها  عيني.  يف  �لدمعة  �أحب�س  �أن  تخربين،  وهي 

باٍك: عندما حقنو� ذر�عي باملخّدر وقادوين �إىل غرفة �لعمليات، مل 

�أفّكر �إال فيك. وعندما �أ�صتيقظُت، كنَت �أّوَل َمن فّكرت فيه.

- مَل مل تّت�صلي وتخربيني؟

- مل �أرِد �أن �أ�صغل بالك.

- �أال ترين �أنك �صغلته، يف �إقفال �خلّط، �أكرث يا...

- قلها يا و�صام، قلها.
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- يا... حبيبتي.

و�أنت  تقول:  وهي  بالبكاء  تغ�ّس  �صمعتها  عندئٍذ  و�صام:  وتابع 

حبيبي.

- علّي �أن �أعودك الأطمئّن عليك.

- ال، ال.

- �أال تريدين �أن تتعّريف �إىل َمن تكّلمني وَمن حتّبني!

- �أرجوك، ال.

- �أتخافني �أن تب�صري يف �صكلي عيًبا؟

�أن يكون جمال  �إًذ�  بّد  �لقلوب؛ فال  �لوجوه مر�يا  باأن  �أوؤمن  �أنا   -

ا على وجهك. قلبك معكو�صً

- �إًذ� تخافني �أال يعجبني �صكلك.

- هل �أ�صتطيع �أن �أخربك �صيًئا من غر �أن تعّده تبّجًحا وغروًر�؟

- بالتاأكيد.

�أرى نظر�ت  و�أبي،  �أّمي  �أخرج فيها برفقة  �لتي  �لقليلة  �ملّر�ت  - يف 

�ل�صّبان تن�صّب علّي، وعيونهم تالحقني، و�أنا ال �ألتفت �إىل �أحد.

- ملاذ� يا الر�؟ �إن عقارب �لزمن تدور و�الأعمار مت�صي ونحن غافلون. 

�آن لك �أن تختاري َمن �صيكون رفيق عمرك و�صريك حياتك.

- مل يعد يل ثقة باأحد.

- ما دمِت جميلة �إىل هذ� �حلّد، �ِصفي يل نف�صك.

- وكيف تعرف �أين ال �أكذب.

- �حلّب و�لكذب ال يجتمعان.

ال  قامتي  و��صعتان.  خ�صر�و�ن  عيناي  طويل.  ك�صتنائّي  �صعري   -

ق�صرة وال طويلة. ممتلئة �جل�صم غر �صمينة، وب�صرتي بي�صاء.

�صاحًكا  قلُت  �لبيت.  من  تخرجني  ال  الأن��ك  �لب�صرة  بي�صاء   -

�خللف  �إىل  جمموًعا  �صعرها  �أحّب  �أين  �أخربتها  ثم  فاأ�صحكتها. 

كذيل �لفر�س ومربوًطا بعقدة زرقاء. ففعلْت ذلك من �أجلي. 

وم�صت �الأيام. وباتت ت�صت�صرين يف �ل�صغرة و�لكبرة، وتاأخذ ر�أيي 

يف ما تلب�س وال تلب�س، و�أّي لون طالء �أحّب على �أظافرها. وتخربين، 

�الأقارب،  �أحد  لزيارة  �أّمها  مع  �خلروج  �أر�دت  �إذ�  ت�صتاأذنني،  كاأنها 

بعد  يل:  قالت  �مل��ّر�ت  �إحدى  ويف  �لبيت.  �إىل  عودتها  فور  بي  وتت�صل 

�إ�صبوعني �صاأنزل �إىل بروت حل�صور حفل زفاف �أحد �أبناء �أ�صدقاء �أبي. 

�أت�صّدق �أين ال �أحّب �أن �أنزل الأين �أكره �حلفالت �ل�صاخبة. لكنها 

نزلت على كره منها. وعندما عادت �أخربتني �أن �صجيج �ملو�صيقى 

وثرثرة �لنا�س من حولها �أ�صاباها بالدو�ر، و�لكعب �لعايل �صّبب لها 

وتعتادي  �حلياة  �إىل  تخرجي  �أن  عليك  لها:  فقلت  �لظهر.  يف  �أمًل��ا 

�حلفالت و�ملنا�صبات.

- ال �أحّبها ما دمَت ل�صت معي فيها.

- �أنا ل�صت لِك، و�أنِت ل�صت يل. �أنا يل عائلتي. و�أنت لك حياتك 

وم�صتقبلك.

- �أعرف �أن حّبي لك هو بغر �أمل. لكني ال �أ�صتطيع �إال �أن �أحّبك.

من  �خل��روج  علّي  �أنه  يقني  على  �أ�صبحُت  لقد  الر�؟  يا  �أتعرفني   -

حياتك.

- ملاذ�؟

وقد  دربك  يف  �أقف  �أنني  �أ�صعر  بحّقك.  ذنًبا  �أقرتف  باأنني  �أ�صعر   -

�أحّطم م�صتقبلك.

- �إ�صمع. �أنت ال تقف يف دربي، و�أعدك باأنه عندما يجيء »فار�س 

�الأحالم«، لن �أرف�صه ب�صببك.

�إىل  ياأتي على ح�صانه  لن  �الأحالم  وفار�س  يا الر�.  تغّرت  �لدنيا   -

�لبيت ليطلب يدك. عليك �أنت �أن تخرجي وتلتقيه يف �لطريق، يف 

�لنادي، يف �ل�صوق، على �صاطئ �لبحر...

- ماذ�! على �ل�صاطئ وبلبا�س �لبحر! هذ� �آخر �صيء قد �أقدم عليه. 

ثم �صحكت وقالت: �أم�س �ألّح علّي و�لد�ي للخروج برفقتهما وتناول 

�إحدى  �إىل  هناك  وكان  فخرجت.  �ملطاعم،  �أحد  يف  �لغد�ء  طعام 

�لطاوالت �صاّب و�صيم مل يرفع نظره عني. و�إذ ذهب و�لد�ي بعد �نتهاء 

�لغد�ء لغ�صل �أيديهما، دنا مني خادم من �خلدم، وو�صع �أمامي مندياًل 

هناك.  �لذي  �ل�صاّب  من  هذ�  وقال:  هاتف،  رقم  عليه  مدّوًنا  ورقًيا 

فقلت: �أرجعه �إليه، وقل له: ال �أريده.

- ملاذ� فعلت ذلك يا الر�؟

�أن  �أ�صتطيع  �أحمق، والأنك متالأ قلبي وحياتي، وال  - الأنه ت�صّرف 

�أحّب �صو�ك.

- �أر�أيِت �أنك ال تعرفني ماذ� تفعلني!... لقد قّررت �أن �أن�صحب يا الر� 

الأنك ال ت�صعني �إىل �الرتباط باأحد ب�صببي. لن تت�صّوري مدى �الأمل �لذي 

�صي�صيبني، لكنه �لقر�ر �ل�صليم. لذلك �صوف لن �أرّد على مكاملاتك 

�صيكون من  وهذ�  زفافك.  �إىل حفل  تدعينني  �أر�صلِت يل  متى  �إال 

�أ�صعد �أّيام حياتي.

وتابع و�صام يخربين:

مل ت�صّدق الر� �أنني لن �أرّد على �ّت�صاالتها. �إّت�صلْت كثًر�، و�أر�صلْت 

ر�صائل كثرة تقول يل فيها �إنها ال تاأكل وال ت�صرب وال تخرج من 

جتاوز  من  روحي  دمعة  ومنعت  قلبي  على  د�صت  لكنني  غرفتها. 

�أجفاين، ومل �أّت�صل، ومل �أر�صل حتى ر�صالة ق�صرة. 

وم�صت �صنتان ال �أعرف عنها �صيًئا، لكن من دون �أن تغيب عن 

بايل يوًما، حتى وردتني منها ر�صالة منذ ثالثة �أّيام تقول فيها: بعد 

�أ�صبوع �صاأذهب �إىل �ملقربة لكن بف�صتان �أبي�س. �أبي و�أّمي يريد�نني 

�أن �أتزّوج بابن �أحد �الأقارب. قلت لهما: ال �أحّبه. فقاال: غًد� حتّبينه. 

�إنه �صاّب متعّلم، �صاحب وظيفة حمرتمة، وتتمّناه كّل فتاة. �أجل 

يا و�صام. بعد �أ�صبوعني �صاأ�صع �لطرحة �لبي�صاء على ر�أ�صي، و�صيحتفل 

�لنا�س من حويل، لكنهم لن يعرفو� �أنهم مبوتي يحتفلون.

و�صي�صيبها.  الر�  �أ�صاب  عّما  �مل�صوؤول  �أنني  �أح�ص�صت  و�صام:  وتابع 

طلبُت رقمها من هاتفي �جلّو�ل فلم جتب. لكنني تلّقيت ر�صالة 

�صوًتا  ف�صمعُت  ثانية،  مّرة  طلبتها  عندئٍذ  تريد؟  ماذ�  فيها:  تقول 

�أن�صاع  �أن  �أمر جديد تريدين  �لتعب يجيب: هل من  متهالًكا من 

له بعد!

- دّليني على �ملكان الأين �أريد �أن �أكون �إىل جانبك.

- ملاذ�؟ �ألتكون �صاهًد� على موتي.

قالت:  بعدما  �خلّط  الر�  �أقفلت  بال�صمت،  ولذُت  جو�ًبا  حرُت  وملا 

لعًبا  بد�أْت  �لتي  تي  بق�صّ �أخربتك  قد  �صديقي،  يا  �أنا،  وها  »ود�ًع��ا«. 



ومز�ًحا، عّلك جتدها جديرة باأن تكتبها.

- ولكن كيف �صاأنهيها؟

- ال �أدري، موؤّلف �لرو�يات هو �أنت ال �أنا.

م�صت على حكاية �صديقي و�صام �صنو�ت ع�صر مل ياأِت يف خاللها 

و�صمته كانت  و�حدة. لكّن عينيه وحزنه  مّرة  ولو  على ذكر الر� 

تتحّدث عنها يف كّل مّرة. وكان يوٌم ر�فقني فيه �إىل حفل توقيع 

هناك،  و�ملهتّمني.  �الأ�صدقاء  من  ح�صد  �جتمع  حيث  رو�ياتي  �آخر 

جميلة  عمرها،  من  �لر�بع  �لعقد  �أو�خر  يف  �مر�أة  �لنا�س  بني  ملحُت 

�ملحّيا، ترتدي ف�صتاًنا �أ�صود، وجتل�س يف �آخر �صّف من غر �أن تتكّلم 

�إىل �أحد.

يف  �لتي  �لكتب  الأوّق��ع  �الآخ��ر  تلو  �لو�حد  يتقّدمون  �لنا�س  كان 

وملا  تقّدم.  من  �آخر  �الأ�صود،  بالف�صتان  �لتي  �ملر�أة،  وكانت  �أيديهم. 

وّقعُت لها �لكتاب �لذي حتمله، �صاألتني �إن كان بو�صعنا �أن جنل�س 

مًعا ملّدة ن�صف �صاعة لتحّدثني يف �أمر ترغب �أن حتّدثني فيه، فدعوتها 

و�صديقي �إىل فنجان قهوة، و�أ�صغيت �إليها. قالت: عرفُت عن طريق 

�ملكان كتابك  هذ�  ويف  �ليوم  �صتوّقع  �أنك  �ل�صّيد-  �أيها  �ل�صدفة- 

ة �صغرة رمبا وجدَت فيها  �جلديد، فجئت الأ�صّلم عليك و�أخربك ق�صّ

ما ي�صتحّق �أن تكتبه.

- وملاذ� �خرتِتني �أنا، �صّيدتي!

- �أل�صَت �صاحب رو�ية »�لعناق �الأخر«؟

- بلى.

- �إًذ� �أنت تعرف معاناة َمن ُيبَتلى بحّب يائ�س ال رجاء له.

- �أهاًل بك �صيدتي. تف�صلي.

تي �أنا... يف ذلك �ليوم منذ ما يقارب  ة، يف �حلقيقية، هي ق�صّ - �لق�صّ

�لع�صر �صنو�ت �أذعنُت الإحلاح �أبي ورغبة �أّمي �ملري�صة، وتزّوجت ب�صاّب 

�ملاّدية جّيدة، لكنني  و�أحو�له  �أن�صبائنا، ميلك منزاًل جمياًل،  من 

مل �أكن مغرمة به. يومذ�ك قالت �أّمي �إن �حلّب ُيولد من �ملعاملة 

�حل�صنة، وقال �أبي �إن �حلّب لي�س كّل �صيء يف �لدنيا؛ فقبلُت الإمياين 

�أنهما َخرِب� �حلياة �أكرث مني، والأن... عند ذ�ك خنق �لبكاء �صوت 

�ملر�أة، فتوّقفْت عن �لكالم. ثم م�صحت دموعها، وتابعْت: والأن َمن 

كنُت �أحّبه ويحّبني مل يكن يل حّظ به؛ فكرهُت �حلياة وكرهت 

من  و�صّيارة  خَدم،  �لبيت  يف  يل  كان  تقول:  وتابعت  الأجله.  نف�صي 

�أحدث طر�ز، وكّل ما �أريده كنت حا�صلة عليه. لكنني مل �أكن 

�صعيدة. لي�س هذ� ما �أردته ومتّنيته. ما كنت �أريده و�أمتّناه هو �حلياة 

�لب�صيطة �إىل جانب حبيب ي�صتاق �إيّل �إذ� غابت عيناه عني، وَيدمى 

لكن  �إ�صبعه.  �صوكة  جرحت  �إذ�  قلبي 

�أن  كان  ق��َدري  يل.  مقّدًر�  يكن  مل  هذ� 

هدفه  كّل  زوج  برفقة  �صنو�ت  ع�صر  �أحيا 

�أوالًد�  وينجب  وي��ت��زّوج،  بيًتا،  ميتلك  �أن 

�أن يحّقق  �أمو�له. لكنه مل ي�صتطع  يرثون 

�أكرث من ن�صف حلمه، و�أنا كنت �ل�صبب 

الأنني مل �أجنب له. �الأجّنة كانت متوت يف 

�أح�صائي الأن ج�صدي رف�س �أن يحمل ما لي�س 

من رجل �أحّبه. لذلك طلبُت منه �لطالق ليتزّوج مَبن ت�صتطيع �أن 

تلد له؛ فطّلقني، وُعدُت �إىل �حلّرية، لكن لي�س �إىل �حلياة؛ فحياتي 

هي من دون معنى.

- وهذ� �لف�صتان �الأ�صود؟

- لب�صُته حد�ًد� على نف�صي، على ع�صر �صنو�ت من عمري، بل على 

حّبي �لذي �صاع.

- �أحتّدثينني فيه قلياًل؟

�أمل. وكنت ر��صية به. َمن �أحببته كان  ا من غر  - كان حبًّ

متزّوًجا، و�أق�صم بالله �أنه مل يكن يف نّيتي مطلًقا �أن �أبعده عن زوجته 

وعائلته، لكنه �قتحم قلبي وملك روحي غ�صًبا عني. �أت�صّدقان �أنني 

�أحببته �إىل هذ� �حلّد و�أنا مل �أره مّرة!

عندئٍذ ر�ح �صديقي ينظر �إىل وجه �ملر�أة وين�صت باهتمام؛ فتابعت 

تقول: لكن و�صام �آَثَر �البتعاد عني خوًفا علّي، خوًفا من �أن �أ�صبح 

غر قادرة على �لتخّلي عنه وحمّبة غره. فارتع�س �صديقي ل�صماع 

�ال�صم. ثم �صاأل و�لدموع ُتغرق عينيه: �أقلِت ��صمه و�صام؟

- �أجل.

- �أمل يكن و�صام يبدي ر�أيه يف �ألو�ن طالء �أظافرك وف�صاتينك؟

- بلى.

- �أرى �أنك ما زلِت تربطني �صعرك كما يحّبه، لكنك ��صتبدلِت 

�لعقدة �لزرقاء باأخرى �صود�ء. 

- ماذ� �أ�صمع!

- �أنا هو و�صام يا الر�. قال، فيما �لدموع �لتي كانت حمتب�صة خلف 

�أجفانه، �صالت على وجنتيه. �أما الر� فتمّلكتها �لده�صُة، و�رتع�صت 

�صفتاها وهي تلفظ ��صم و�صام ب�صوت جمروح كاد �أال يكون م�صموًعا، 

ثم �أخذت �لدموع تفور من عينيها: »كنت �أظّن �أنني �صاأموت من 

غر �أن �أر�ك«. هكذ� قالت، وقّربت يدها من يده تالم�صها بروؤو�س 

�أ�صابعها، فما كان من و�صام �إال �أن �أخذ يدها بني كّفيه، ورفعها �إىل 

�صفتيه يلثمها بحنان وموّدة.

ة، ومل يبَق �إال �أن �أكتبها، قلت. - ها �إين قد عرفُت �الآن نهاية �لق�صّ

ها الر�. - وماذ� �صت�صّميها؟ �صاألْت الر�؛ فقال و�صام: �صمِّ

�صّيدي  وطال بعد ذلك �حلديث، ويف ختامه قالت الر�: �صكًر� لك 

قلبي  ع��ّذب  مَب��ن  لقائي  �صبب  وكنَت  حكايتي  �صمعت  الأن��ك 

�لتفتت  ثم  �بت�صامتي...  �صفتّي  على  ور�صم  دمعتي  و��صتدّر  و�أ�صعده، 

�إىل و�صام: »ع�ْس حياتك يا و�صام، و�رَع عائلتك. �أما �أنا فعائدة �إىل 

بيتي الأحتب�س فيه مع حزين وفرحي. لن �أّت�صل بك، لكنني �صاأبقى 

�أحّبك حتى �آخر �صاعة من عمري«.

كر�صّيها،  عن  ونه�صت  قالت،  هكذ� 

قبلة  وطبعت  �صدرها،  �إىل  و�صاًما  و�صّمت 

�لتي  �حلياة  هذه  �أق�صى  »ما  جبينه:  على 

من  لتفّرقنا  �صاعة  وجمعتنا  دهًر�  فّرقتنا 

بخطى  �مل��دخ��ل  نحو  م�صت  ث��م  ج��دي��د«. 

�إىل  ونظرت  ��صتد�رت  �لباب  وعند  بطيئة. 

و�صام، وم�صحت دمعة من عينها، وخرجت.
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م�آ�ٍس  من  حتمله  م�  كل  من  الرغم  على  جميلة  احلي�ة  تبقى 

واآالم، فهي رحلة طويلة يتخلله� الكثري من املتعة وامللذات والفرح 

والتي متر ب�سرعٍة ن�سبًة اىل االأحزان.

�ســــ�عــــ�ُت الــــفرِح تــــمــــر ك�لثوان

وتــــدوُر ببـــــطٍء عــــقـــــ�رب االأحـزاِن

تــــلك هــــي احلـيــــ�ُة بــــمــنطقيهــــ�

ي�سيبن� االول كم� ي�سيبنـــ� الثــــ�ين        

اإمن�  الفرح يف احلي�ة،  الكثري من حمط�ت  قد ال يكون هن�ك 

جمرد الت�أمل به� قد ُي�سعر املرء ب�سيء من ال�سع�دة، ف�الأمل هو ذلك 

َتِعُد النف�ُس ذاَته� ب�إدراكه ولو بعد حني، وهو م�  الفرح البعيد الذي 

ي�سكل ح�فًزا للتقدم واال�ستمرار يف هذه الرحلة العمرية للإن�س�ن.

ولكن...

هذه الرحلة ال بّد له� اأن تدرك النه�ية..! ويف ذلك حقٌّ وحقيقة ال 

ة التي ترافق  �سك فيهم�، من هذه احلقيقة حتديًدا تولد تلك الغ�سَّ

ولّذة يف احلي�ة، فلكل بداية نه�ية ولكل رحلة خ�متة  كل فرح 

وهذا قدٌر حمتوم.

اإزاء تلك احلقيقة املقلقة، ال بد لن� اأن نعرتف ب�أعم�رن�، التي تق��س 

ا�ستيع�ب  يتم  بحيث  الزمن،  احلي�ة مع خط  قط�ر  تق�طع  نتيجة 

هذه احلقيقة بعد اإقن�ع الذات ب�أن هذا القط�ر ي�سري بقوة اللـه ع�بًرا 

خط الزمن من دون توّقف ولو حلظة واحدة. 

املعتقد!  ك�ن  ى  اأَنّ جلية  لي�ست  البعيدة  والروؤية  مهيب،  املوقف 

الأنن� ال نفهمه  اإنه مظلم  اأقول  نفٍق ال  ينتهي اىل  به  قط�ٌر وك�أين 

� مقلًق� اذ مل ي�سبق اأن ع�د منه اأحٌد  وال نعرفه، ولكنه يبقى غ�م�سً

و�سرح جتربته...! علًم� اأن االمي�ن �سيء واليقنَي �سيء اآخر.

فيه  يدور  م�  وت�سّور  النفق  هذا  فهم  اإىل  االإن�س�ن  �سعى  البدء  منذ 

اإ�س�رات  واألقت  اختلفه�  على  االأديــ�ن  ج�ءت  ثم  يــوؤدي،  اأين  واىل 

حول  ــ�ءات  ــح واإي

خلل  من  ذلك  وك�ن  االإن�س�ن،  رحلة  يف  الكربى  اجلدلية  تلك 

االأنبي�ء والر�سل اأحي�ًن�، واأحي�ًن� اأخرى من ا�ستله�م ووحي وا�ستنب�ط 

العب�د  االآخر يف عقول  للع�مل  ت�سوًرا  ورمب� تنظري، فبنى كٌل منه� 

ال�سكل ولكنه غ�لًب� م� ك�ن مت�س�بًه�  وك�ن ت�سوًرا خمتلًف� يف 

يف امل�سمون املت�سل ب�رتف�ع الروح اىل خ�لقه� حيث ُت�س�أَل فُتح��سب 

ة هي �سبب احلي�ة  وتبقى يف جوار ربه� اىل االأبد.. تلك الروح املحريرِّ

وعنوانه�، فقد اأ�سكنه� اللـه ج�سًدا منمًق� واألق�ه� يف حيٍز مك�ين 

ف�سيح ومنحه� وقًت� غري قليل.

الروح،  هذه  احلي�ة.  مع�دلة  تكّونت  الثلثة  االأق�نيم  هذه  وفق 

ب�الأ�سل  والتي ال نفهمه� ولكنن� نحي�ه�، هي نحن  املوجودة فين� 

اأو االأقنوم االإلهي يف االإن�س�ن، اأم� ب�قي االأق�نيم  وهي العن�سر االإلهي 

�سلة  هو  االإلهي  العن�سر  هذا  زم�ين.  اأو  مك�ين  جم�د  جمرد  فهي 

الو�سل بني االإن�س�ن الذي يتحرك على وجه االأر�س وبني الـله الذي ال 

مك�ن حمدًدا له وال زم�ن. وهي ت�سكل هوية االن�س�ن، فكل من� 

هو روحه فح�سب.

اإذا انطلقن� من وجود هذا العن�سر االلهي يف مع�دلة احلي�ة، فلن� اأن 

ن�ستنتج اأن حلي�ة كٍل من� مرحلة اأخرى تلي املرحلة التي نعي�سه�. 

يف  ولكنه�  تتحول  اأو  تتبدل  اأو  تتعدل  قد  احلي�ة  هذه  ف�إن  وب�لت�يل 

مطلق االأحوال لن تنتهي، مل�ذا؟

الأنه يف حني اأن اأقنوَمي املك�ن والزم�ن قد يزوالن 

فل�سفة 

الروح والأمل
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يكتبه�:

العقيد الركن ح�سن جوين

كلية فوؤاد �سه�ب للقي�دة واالرك�ن



اأي االأزل.  من الروح، ف�إن االأقنوم االإلهي ب�ٍق حتًم� بق�ء االإله نف�سه 

وم� دامت هذه الروح ب�قية ف�حلي�ة ب�قية ولو بوجه اآخر اأو �سكل اآخر، 

مب� ال ت�ستطيع قدراتن� العقلية فهمه اأو ت�سوره.

التحليل،  هذا  من  انطلًق�  اأزلية  ب�قية  احلي�ة  هذه  دامــت  وم� 

الذي هو جمرد جم�ل  االآين احل�يل  العمر  انته�ء  فلم�ذا اخلوف من 

زمني الأحد اأ�سك�ل احلي�ة ولي�س للحي�ة كله�!

نف�ذ  من  خوف  فل  ب�قية  الــروح  هذه  دامت  م�  ح�ل،  كل  على 

العمر، الأن هذه الروح الب�قية ال بّد له� من مداٍر تتحرك فيه وم�س�ٍر 

ره اللـه ب�إرادته، وال ميكن للإن�س�ن هن� اأن  ت�سري اإليه وهذا اأمٌر يقدرِّ

يفهم �سيًئ� اأو يعرف �سيًئ� اأو يتنب�أ ب�سيء، ولكنه حتًم� لن ي�سبح ال 

�سيء...!

النه�ية  تلك  ادراكــه  ظــروف  من�  كل  م  يتفهَّ ولكي  لذلك، 

الغ�م�سة )ن�سبًي�( لتلك الرحلة، وللتمكن من اإعداد النف�س له�، 

ال بدَّ من اأمرين: اواًل الت�س�لح معه�، الأن احلل الوحيد ملواجهة املوت 

الت�س�لح معه! كيف يتم ذلك؟ ب�عتب�ره حمطًة ولي�س نه�ية،  هو 

ولي�س  االأ�س��س  اىل  عودًة   ،� ق�س��سً ولي�س   � خل�سً قــراًرا،  ولي�س  حًق� 

اأبدية،  ف��سرتاحة  و�س�ق  طويٍل  امتح�ن  نه�ية  ورمب�  عنه،  انف�س�اًل 

هكذا نت�س�لح معه ون�ستعد لنلق�ه بج�هزية الع�ئد اإىل ربه بفرح!

االأمر الث�ين هو الت�سّلح ب�الأمل... ف�الأمل يكرب وتتع�ظم احل�جة 

� يوحي ب�لقلق وال�سي�ع، واإال  اإليه اأكرث كلم� ك�ن امل�سهد غ�م�سً

فبم�ذا يت�أمل املرء اإذا ك�ن م�سهد احلي�ة مكتمًل ووا�سًح� 

ي�أمل  ف�مُل�س�هد  بو�سوح؟  مقروًءا  قدره  وك�ن  اأم�مه 

ورغب�ته،  تخّيلته  حت�كي  للم�سرحية  بنه�يٍة 

ولكنه لن ي�أمل ب�سيء اإذا ك�نت امل�سرحية معروفة النه�ية م�سبًق�. 

ين��سب  مب�  اذه�نن�  يف  امل�ستقبل  خليوط  ر�سٌم  هو  ــل  االأم هــذا 

يف  للرغبة  جت�سيد  هو  االأمــل  ــ�إًذا،  ف اأحلمن�،  ويحقق  طموح�تن� 

م�سهد الغد!

النه�ية  تلك  ملواجهة  لن�،  لي�س  اأن  القول  اإىل  اأخل�س  عليه 
ً
بن�ء 

احلتمية واملقلقة لتلك الرحلة، �سوى التم�سك ب�الأمل الذي يتج�وز 

حدود املنطق واملمكن واملعقول الأنه يتعدى م�س�ح�ت العقل الب�سري 

املحدود، ولكنه منبعٌث من االإمي�ن ومنبثٌق من الروح ومبنٌي على 

ر  ق�عدة اأن من اأركبن� هذا القط�ر واأراد لن� تلك الرحلة هو من يقدرِّ

لن� نه�يته�، ورمب� بداية اأخرى لرحلة اأخرى من نوٍع اآخر وزمٍن اآخر 

واأبع�ٍد اأخرى.

للأمل  فلنرتك  املهيب...  االنتق�ل  ذلك  �سيحدث  كيف  اأمــ� 

ا�ست�سرافه ولو ب�لتخّيلت يف االأذه�ن.... واإىل اللق�ء يف حي�ة اآخرى... 

اأو مق�ل اآخر!

اأحــبُّ اللــــيـَل والنـه�ُر جمــيــــُل

�ســــــ�أحي� دوًم� فـمـوتي م�ســتحيُل

روحي �ستبقى واإن فنى ج�سدي

تــــحـّلُق فـــي اأفـٍق ال يـزوُل
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�سهادة ماج�ستري يف التاريخ للم�ؤهل علي زعيرت

التعليم ماج�ستري  امل�ؤهل علي زعيرت من معهد  حاز 

بعد  الإن�سانية،  والعل�م  الآداب  كلية  من  التاريخ  يف 

منطقة  يف  الفكرية  »احلياة  بعن�ان  ر�سالة  مناق�سة 

الأهلية  احل��رب  بداية  حتى  الإ�ستقالل  منذ  بعلبك 

.»1975-1943

التي ت�ّلت  اللجنة  نال تقدير جيد جًدا مع تن�يه  وقد 

قا�سم  الدكت�ر  امل�سرف  الأ�ستاذ  من  وامل�ؤلفة  املناق�سة 

والدكت�ر  حطيط  اأحمد  الدكت�ر  والع�س�ين:  يزبك 

علي عبد املنعم �سعيب.

ممثل  ح�����س���ر  يف 

وزير  من  كل  عن 

الق�ساة  من  وعدد  قه�جي،  العماد  اجلي�ش  وقائد  ال�طني،  الدفاع 

والأ�ساتذة واملحامني واأ�سحاب الإخت�سا�ش والأهل، ناق�ش العقيد ب�سارة 

ال�سيا�سية  والعل�م  احلق�ق  يف  للدكت�راه  العايل  املعهد  يف  اخل�ري 

الدكت�راة  �سهادة  لنيل  اأطروحته  الفيل،  والإقت�سادية-�سن  والإدارية 

الإ�ستثنائية  اللبنانبة يف احلق�ق ح�ل م��س�ع »املحاكم اجلزائية 

)اإجراءاتها والتدخل يف الإخت�سا�ش(«.

وقد نال العقيد اخل�ري �سهادة الدكت�راة بتقدير جيد جًدا مع تن�يه 

اللجنة املناق�سة وحق الن�سر.

يتاألف  لبنان  يف  ا�ستثنائًيا  ق�ساًء  يتناول  الأطروحة  هذه  م��س�ع 

الروؤ�ساء  ملحاكمة  الأعلى  املجل�ش  ذكرها:  الآت��ي  املحاكم  من 

وال�زراء، املجل�ش العديل، املحكمة الع�سكرية، حمكمة الأحداث 

وحمكمة املطب�عات.

هذه املحاكم الإ�ستثنائية حددتها الت�سريعات اخلا�سة على وجه 

احل�سر نظًرا اىل خ�س��سيتها يف روؤية فئة معينة من اجلرائم وفق اأ�س�ل 

الإخت�سا�ش  من  والهدف  الإ�ستثناء.  ه�  اإخت�سا�سها  اإن  اإذ  خا�سة، 

اإىل هذا  بالن�سبة  العدالة  �سري  املحافظة على ح�سن  ه�  الإ�ستثنائي 

الن�ع اخلا�ش من اجلرائم، في�سح عندها الق�ل املاأث�ر: »حمكمة 

اإ�ستثنائية خا�سة«. 

التعدد  هذا  ولكن 

امل����ح����اك����م  يف 

الإ����س���ت���ث���ن���ائ���ي���ة 

اخل��ا���س��ة ك��ث��رًيا 

م�سائل  ي��ط��رح  م��ا 

ت��ت��ع��ل��ق ب��ت��ن��ازع 

وتداخل  الإج��راءات 

اأم���ام  الإخ��ت�����س��ا���ش  يف 

ا  هذه املحاكم، خ�س��سً

اإخ����ت����الف  ح������ال  يف 

الأ�سخا�ش  بني  ال�سفة 

املتهمني  امل��ت��ع��ددي��ن 

باإرتكاب اجلرم ال�احد 

اإخ��ت��الف  ح���ال  يف  اأو 

للجرم  القان�ين  ال��سف 

امل�سائل  اإن هذه  للتجزئة.  القابلة  املتالزمة وغري  ال�احد يف اجلرائم 

وغريها من الإ�سكاليات القان�نية التي تطرحها املحاكم اجلزائية 

الإ�ستثنائية هي الي�م م��سع جدل يف الفقه والإجتهاد يف لبنان نظًرا 

هذه  اأم��ام  العدالة  تطبيق  وعلى  املتهم  حق�ق  على  تاأثريها  اىل 

املحاكم.

هذه  خمتلف  على  ال�س�ء  تلقي  التي  اخل���ري  العقيد  واأط��روح��ة 

ا اإقرتاح اأبرز احلل�ل املنا�سبة  امل�ا�سيع وامل�سائل القان�نية، حتاول اأي�سً

لها، وذلك يف اإطار من البحث القان�ين املقارن مع الت�سريع الفرن�سي.
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جي�ش العلم والثقافة

اإجازة تعليمية يف علم االجتماع 

للمقدم مي�سال بردويل

دكت�راة يف احلق�ق

للعقيد ب�سارة اخل�ري

بردويل  ج���رج  مي�سال  املقدم  نال 

من معهد التعليم، اإجازة تعليمية 

يف علم الجتماع من معهد العل�م 

الجتماعية يف اجلامعة اللبنانية.
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من  ي��سف  حممد  بالل  الأول  الرقيب  نال 

ل�اء امل�ساة الثامن، اإجازة فنّية يف اخت�سا�ش 

املديرية  من  الربجميات  فرع   �� املعل�ماتية 

العامة  للتعليم املهني والتقني.

طبابة  من  عل�د  �سامي  نادر  الرقيب  حاز 

اخت�سا�ش  يف  فّنية  اإجازة  اجلن�ب،  منطقة 

العامة  املديرية  من  التمري�سية،  العناية 

للتعليم املهني والتقني.

خدماته  امل��م��ّددة  املجّند  ح��از 

اأحمد ي��سف حمزة من ف�ج املدّرعات الأول، 

الطبية، من  املخربّية  العل�م  فّنية يف  اإجازة 

املديرية العامة للتعليم املهني والتقني.
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ت����������������راب ال����������ب����������اد ودي�������ع�������ة

ف������اح������ر�������ص ع����ل����ي����ه واج�����ع�����ل

اإع�����م�����ل ع���ل���ى ت���وح���ي���د ���ش��ع��ب��ك

ال�����ب�����اد ت����������رق  ن�����ت�����ح�����د  اإن 

وي�������ع�������ز اأه�������ل�������وه�������ا ب���ف�������ش���ل

ال����ع����ظ����ام الأمم  اأف������ن������ت  م������ا 

وع������ل������ي������ه اإن��������������ت امل�������وؤمت�������ن

ال�������������ش������در ال��������ق��������وي ل��������ه جم���ن

ال����ع����ل����ن ويف  اخل���������ف���������اء  يف 

وت�����������زده�����������ر ف�����ي�����ه�����ا امل�����ه�����ن

ال�����ع�����ل�����م واخل��������ل��������ق احل���������ش����ن

��������ش�������وى اجل�������ه�������ال�������ة وال������ف������ن

د. جهاد نعمان / ا�شتاذ يف الكلية احلربية ومدر�شة القوات البحرية

غ�صيبي

بّكرت الرحيلرمز الوفا جناحاتو

ال��ب��ل��ب��ل ت��ك��ي ع���ا حل���ن ن��غ��م��ات��و

و�����ش����ارت ظ���ن���وين ب����اجل����وع ت��غ��رق

ي����ا ري������ت ب����ن غ�������روب وامل�������ش���رق

ك���ان���ت ع���ي���وين غ��ف��وت��و ب��ت�����ش��رق

ي������ا ط������ر ب������ن امل���������دى ب���ي���ح���رق

ب��امل��ط��ل��ق ���ش��ع��ر  راج�����ع ع ���ش��ي��ع��ة 

واإك���ت���ب ع��ل��ى ج��ب��ن امل��ح��ب��ة ك��ان

وال����ل����ي����ل ������ش�����ّود ل������ون ري�������ش���ات���و

وال����ن����ور ي��خ��ج��ل م����ن ح�����زن ذات����و

ب�������ش���رج���ع ال�����ن�����رة ب���اأ����ش���وات���و

وك���ل���م���ات م���ن���ي ت����زي����ن ن���رات���و

جناحاتو ك��ت��ف  ال��ق��ف�����ص  وب��ق��ل��ب 

اإحم������ي ال����زع����ل م����ن ب����ن اآه���ات���و

رم�����������ز ال��������وف��������ا ج����ن����اح����ات����و

العقيد توفيق نعيم يزبك

غ�����ش��ي��ب��ي ال��ب��ن��ت اأوع������ا جت���وزوه���ا

لن������و ال���ب���ن���ت م����ن ال����ل����ه ه���دّي���ة

وم�شيبه ال��ب��ن��ت  ح��ب��ت  اإن  عجيبه 

ب��ي��ع��ط��ي الأم������ر ب���ّي���ا ب��ال��غ�����ش��ي��ب��ي

�شريفه بتبقى  ال��ط��اه��ره  ال�����ش��ري��ف��ه 

خطيفه م����ره  ب��ن��ت  راح�����ت  واإذا 

حايل بهيك  ح�شرة  واأل���ف  ح�شره  ي��ا 

اجل��ه��ايل ي��رع��ى  امل��ج��ت��م��ع  ���ش��ل  اإن 

ال��غ�����ش��ي��ب��ي ب��ع��د ���ش��د الأه������ل م��ره

وب�����ش��رع ال���ع���دل ق��ال��و ال��ب��ن��ت ح��ره

و���ش��رخ��ة م��ن ���ش��م��ري وم���ن كياين

اع��ت��روا ال��ب��ن��ت اأغ��ل��ى م��ن الأم���اين

وم����ن ال�����ش��ب ال��ب��ي��ح��ب��ا حت��رم��وه��ا

و������ش�����روري ه���ال���ه���دي���ه حت��ف��ظ��وه��ا

حبيبي وق���ال���ت  غ��ل��ط��ت  م����ره  ���ش��ي 

اأخ��وه��ا م���واف���ق  ال���وال���د  وع ح��ك��م 

عفيفي رب���ي���ت  ان  ال���ع���ام���رة  ب�����دار 

ب�����ش��ي��ف اجل��ه��ل اأه����ا ب��ي��دب��ح��وه��ا

ال��ب��ك��ا م���ر وب��ك��اه��ا ك��ث��ر غ��ايل

ت���واخ���ذوه���ا ل  ح���ال���ه���ا  ان���ح���رق���ت 

ول�����و �����ش����ارت ب���ك���ل ال���ع���م���ر م���ره

ب��ي��م��ن��ع��وه��ا ح��ب��ي��ب��ا  ح���ب���ت  واإذا 

وداين ق��ا���ش��ي  م���ن  ال���ن���ا����ص  ل��ك��ل 

ت����ق����ّدروه����ا ه�����الأم�����ان�����ة  ولزم 

ال�صاعر حممد عبد الرحمن دمج /  برجا - ال�شوف

ال�شباب ودع����ت  ك��م��ي��ل  ي��ا  ب��ّك��ر 

ق�شي ق��ل��ب��ك  ه��ل��ق��د  ل  ����ش���ار  ���ش��و 

مل���ا ال����واج����ب ن������اداك ل��ب��ي��ت ال��ن��دا

ورجعت لراب بيت لهيا ا�شمك �شهيد

لبنان ب��ع��ل��م  م��ل��ف��وف  اإل��ن��ا  رج��ع��ت 

مرفوع بالف�شا  رف��اق��ك  ك��ت��اف  ع��ا 

وطفلن والأرم���ل���ة  ال���وال���دة  ت��رك��ت 

لل�شما و���ش��ل��ت  اآه���ات���ه���م  واأخ������وة 

بنفديك ب��اأرواح��ن��ا  لبنان  جي�ص  ي��ا 

والغم واحل��زن  ال�شهادي  كا�ص  �شربنا 

املالزم الأول

املتقاعد

جوزف ا�صطفان

اإىل روح

الرقيب الأول ال�شهيد

كميل عطالله

و�شحاب ج���ران  اأه���ل  كنا  بعلمي 

ب���ك���رت ت���ا ت��ن��دف��ن حت���ت ال����راب

ول���������راب ع����ك����ار دم�����ات�����ك ف���دا

مل��ا ال�����ش��ه��ادي حت��ل م��ا ب��ت�����ش��األ ح��دا

عنوان الت�شحية  و���ش��ام  نع�شك  وع��ا 

دم�����وع وزغ�������ردي واحل������زن ب��رك��ان

ال��ع��ن ن���ور  ع���ا  عمتبكي  وخ���ي���ات 

منن اأخ��ي  ي��ا  جبتها  الق�شاوي  منن 

ك����ل ف�����رة ���ش��ه��ي��د ع����م ن��ه��دي��ك

ونحنا كا�ص ال�شرف والت�شحية من�شقيك

كانون الثاين

2013

�سيفنا والقلم

وديعة
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يا وطن

ناديا يون�س اخلطيب

مديرة ثانوية برجا الر�شمية

ال�����ف�����ن ك�������������ّل  وج�������������ه  يف 

ون�����ح�����ن�����ا رج�������ال�������ك ي�������ا وط�����ن

ي�������ا ب�������ادن�������ا ن����ح����ن����ا ل���ك���ي

وي�����������وم ال�������وغ�������ى ب����امل����ع����رك����ه

ي��������ا ب��������ادن��������ا ي��������ا ب������ادن������ا

وم������������ن ب������ع������دن������ا ل��������ولدن��������ا

ع�����ا ����ش���واط���ي���ن���ا وع�������ا ت���ال���ن���ا

وت����������ا ي������������دوم اإ�����ش����ت����ق����ال����ن����ا

����ش���ي���ف ال���ت�������ش���ام���ن ����ش���اه���ري���ن

�������ش������ّد ال��������غ��������زاة ال����ط����ام����ع����ن

ب����ق����ل����وب����ن����ا امل����ت���������ش����اب����ك����ي

راف����ع����ن م���������ص  ال����ع����ل����م  اإّل 

ع������ن������اد ال�����������ش�����خ�����ور ع����ن����ادن����ا

ع���������ّز ال������ك������رام������ة ت�����ارك�����ن

ط��������ر ال�����ن�����������ش�����ر غ����ّن����ال����ن����ا

م����ن���������ش����ّل����ن����ا م���ت�������ش���ام���ن���ن

جراح العّزة

ت�شبق وال���ق���وايف  ج��ئ��ت��ك  ل��ب��ن��ان 

ي��ا واق���ًف���ا رغ���م ال�����ش��دائ��د ث��اب��ًت��ا

اآل��ي��ت ���ش��ون امل��ج��د ���ش��ون ع��روب��ة

غيمة ���ش��م��اءك  يعلو  اأرى  يل  م��ا 

جتّمعت ن��ه��اك  يف  ال���ّرزاي���ا  واأرى 

تيّب�شت كاله�شيم  جنانك  واأرى 

ع���ّزة ن����ازف����اٍت  ج���راح���ك  واأرى 

اإّن��ه��م للب�شالة  ج��ن��ودك  ه���ذي 

اإبائهم خلف  ت�شر  ال���دروب  لهم 

ل��ه��م ال���وه���اد م���وائ���ٌد وع��ري��ن��ه��م

حتية ال��ب��اد  ح�شن  ي��ا  ف��اإل��ي��ك 

وخ���ت���ام ق����ويل اأن���ن���ا اأه����ل ال��وف��ا

علي يا�صني غامن 

بطاقة ملونة

القلب  بني  ما  كالذي  وال�صطر،  القلم  بني  ما 

وال�صدر.

ففي ال�صطر: دقات قلم ينب�س باملعاين.

ويف ال�صدر: دقات قلب ينب�س مبعاناة ال�صوق 

و�صالة عا�صق.

الأقالم ت�صحري  اأن يف جفاف  األي�س �صحيًحا 

الكلمات، ويف جفاف القلوب ت�صّحًرا للحياة.

اإذا  واملّدعي  جاوبته،  اإذا  احلاقد  اإحذر 

حاورته وناكر اجلميل اإذا خدمته، وبائع 

ال�شر اإذا ائتمنته، واملغرور اإذا مدحته.

دروبه،  والوحول  اأوراقه،  الرياح  كانت  من 

والأقنعة وجوهه، والنميمة حديثه، وال�صراهة 

رغيفه، واجلهالة دليله، فهو عالة على نف�صه، 

وعالة على جمتمعه.

حتميها  ���ش��واع��د  دون  م��ن  اأر����ص  ل 

وحترثها وحت�شد غالها، ول ارتقاء من 

دون املعاناة يف بنائه، ومن دون �شعاب يف 

الإرتفاع به، ول ح�شور من دون املوؤان�شة 

احلديث،  يف  واحلكمة  اجل��ل��و���ص،  يف 

والتوا�شع يف الظهور.

كتب اإليها يقول:

واإ�صمك  عينيك،  من  �صوء  باقة  النجوم 

ولقاوؤنا  الأ�صماء،  معجم  يف  حروف  باقة، 

مواعيد يف دفاتر الأيام.

كتبت اإليه تقول:

من  �شوءها  لتقطف  الأجن��م  تاأتيك 

ا�شمك  اإىل  الأ�شماء  وتاأوي  لقائنا،  دفء 

لتكتمل حروفها، وتتنادى املواعيد اإىل 

ذاكرتك، لتاأخذ مواعيدها.

يكتبها:

حممد �صلمان

ٌ ي���رق���رق وال����ق����ول ع������ذٌب ل������ننِّ

ت�شامقوا فيك  الأب����رار  ورج��ال��ك 

مل���ا ت��ق��اع�����ص ك������اذٌب وم��ن��اف��ق

ب�����الآه ت��ه��ط��ل ب��امل�����ش��ائ��ب ت��ع��رق

وال���غ���ّم ف���وق���ك واج�����ٌم ي��ت��ح��ّل��ق

���ش��ق��ي��ت ���ش��ق��اًء ف��ال��ب��ل��ّي��ة ت���ورق

وال��ق��ول اأن���ت وم���ا ت��ق��ول ف��اأ���ش��دق

ويب�شق ���ش��ن��اك  يف  ي��رف��رف  ع��ل��م 

وتع�شق ت��ت��وق  ك��م  ال��ّرواب��ي  لهم 

مفرق للنجائب  ال��ك��رام��ة  درب 

خ����ّط ال������راع ع���اك���م وي���وثٍّ���ق

ت��ت�����ش��ّوق ع����ّزن����ا  يف  م����ّن����ة  ل 





العميد  اجلي�ش  قيادة  نعت 

املتقاعد �سمعان اأبي حنا الذي 

تويف بتاريخ 2012/12/31.

 ،1938/7/10 مواليد  من  ــ 

بيت مالت، عكار.

ب�سفة  اجلي�ش  يف  تــطــّوع  ــــ 

ــذ �ـــســـابـــط بــتــاريــخ  ــي ــم ــل ت

.1957/10/7

ــ رقي اإىل رتبة مالزم اعتباًرا 

يف  ــــدّرج  وت  ،1960/9/16 مــن 

عميد  ــة  ــب رت حــتــى  الــرقــيــة 

اعتباًرا من 1990/7/1.

- حائز:

 1961/12/31 ــــام  و�ــــس  •

التذكاري.

ــد  ــائ ق ــة  ــئ ــهــن ت  •
منطقة جبل لبنان.

اال�ستحقاق  و�سام   •
من  الف�سي  اللبناين 

الدرجة الثالثة.

• و�سام االأرز الوطني 
من رتبة فار�ش.

اال�ستحقاق  و�سام   •
الدرجة  من  اللبناين 

الثانية.

• و�سام االأرز الوطني من رتبة 
�سابط.

• و�سام الوحدة الوطنية.

درا�سية يف  دورات  تابع عدة  ــ 

الداخل ويف اخلارج.

ــ متاأهل وله ثالثة اأوالد.

العميد  اجلي�ش  قيادة  نعت 

عبدالله  املــتــقــاعــد  ــركــن  ال

بتاريخ  ــويف  ت الــذي  احل�سيني 

.2012/12/9

يف   ،1947 العام  مواليد  من   -

�سم�سطار، ق�ساء بعلبك.

ب�سفة  اجلي�ش  يف  تــطــّوع   -

بتاريخ  مطاري  �سابط  تلميذ 

.1967/11/9

اإعتباًرا  مــالزم  لرتبة  رّقــي   -

يف  وتـــــدّرج   ،1970/8/1 ــن  م

الرقية حتى رتبة عميد ركن 

اإعتباًرا من 1996/7/1.

- حائز:

اللبناين  االإ�ستحقاق  و�سام   •
من الدرجة الثالثة.

• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.

االإ�ستحقاق  • و�سام 
الدرجة  اللبناين من 

الثانية.

• و�سام االأرز الوطني 
من رتبة فار�ش.

التقدير  ــام  ــس و�  •
الــعــ�ــســكــري مــن 

الدرجة الف�سية.

• و�سام االأرز الوطني 
من رتبة �سابط.

اللبناين  االإ�ستحقاق  و�سام   •
من الدرجة االأوىل.

اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •
ثالث مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 
ثالث ع�سرة مرة.

رئــيــ�ــش  نـــائـــب  تــهــنــئــة   •
االأركان للعديد.

منطقة  قـــائـــد  تــهــنــئــة   •
البقاع.

امل�ساة  لـــواء  قــائــد  تهنئة   •
االأول.

- تابع عدة دورات درا�سية يف 

الداخل ويف اخلارج.

- متاأهل وله ثالثة اأوالد.
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العميد الركن املتقاعد

عبدالله احل�سيني

العميد املتقاعد

�سمعان اأبي حنا



نعت قيادة اجلي�ش املوؤهل االأول 

الــذي  املجانيني  فتحي  حممد 

تويف بتاريخ 2012/12/3.

 1980/2/1 ــد  ــي ــوال م مـــن   -

ق�ساء  طرابل�ش،   - امليناء  يف 

طرابل�ش، حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تــطــّوع   -

.1997/12/15

منطقة  طبابة  عــداد  مــن   -

ال�سمال-م�ستو�سف طرابل�ش.

- حائز:

للعام  املــوؤمتــرات  ميدالية   •
.2000

• و�سام التقدير الع�سكري.
اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •

�ست مرات.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
ثماين مرات.

• تهنئة رئي�ش جهاز اإ�سكان 
ثالث  املتطّوعني  الع�سكريني 

مرات.

- متاأهل وله ولدان.

نعت قيادة اجلي�ش املوؤهل االأول 

الذي  يو�سف  طانيو�ش  �سيمون 

تويف بتاريخ 2012/12/18.

يف   1946/12/19 مواليد  من   -

عربين، ق�ساء البرون، حمافظة 

ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تــطــّوع   -

.1983/4/21

ــ  البحرية  القوات  عداد  من   -

كتيبة املراقبة واالإنذار.

- حائز: 

• و�سام الوحدة الوطنية.

• و�سام فجر اجلنوب.
• الو�سام البحري.

• و�سام التقدير الع�سكري.
• امليدالية الع�سكرية.

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

اللبناين  اال�ستحقاق  و�سام   •
من الدرجة الثالثة الف�سي.

• تنويه العماد قائد اجلي�ش 11 
مرة.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
19 مرة.

البحرية  القوات  قائد  تهنئة   •
خم�ش مرات.

- متاأهل وله ثالثة اأوالد.

امل�ؤهل الأول 

�سيم�ن طاني��س ي��سف

امل�ؤهل الأول

حممد فتحي املجانيني

اجلندي  اجلي�ش  قــيــادة  نعت 

تويف  الــذي  الكك  اأحمد  خالد 

بتاريخ 2012/11/11.

يف   ،1983/4/1 مواليد  من   -

بــيــت مـــالت، قــ�ــســاء عــكــار، 

حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تــطــّوع   -

.2008/6/7

التا�سع- امل�ساة  لواء  عداد  من 

الكتيبة 92.

- حائز:

اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •
ثالث مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
- عازب.

اجلندي خالد اأحمد الكك
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اجلندي  

اليا�س ي��سف نخلة

اجلندي نبيه علي بي�س�ن

اجلندي  اجلي�ش  قيادة  نعت 

تويف  الذي  نخلة  يو�سف  اليا�ش 

بتاريخ 2012/11/30.

 ،1993/12/25 مواليد  من   -

ال�سوف،  ق�ساء  ــاروك،  ــب ال يف 

حمافظة جبل لبنان.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

.2011/5/28

- من عداد اللواء اللوج�ستي.

- عازب.

اجلندي  اجلي�ش  قيادة  نعت 

تويف  الــذي  بي�سون  علي  نبيه 

بتاريخ 2012/11/10.

 ،1985/5/17 مواليد  من   -

يف عيرون، ق�ساء بنت جبيل، 

حمافظة اجلنوب.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

.2011/12/24

- من عداد لواء امل�ساة احلادي 

ع�سر-الكتيبة 113.

- حائز تهنئة قائد اللواء.

- عازب.

اجلندي

�سربل اأب� عني

اجلندي  اجلي�ش  قيادة  نعت 

الذي  عني  اأبو  جرج�ش  �سربل 

تويف بتاريخ 2012/11/30.

يف   1994/2/15 مواليد  من   -

الغربي،  البقاع  ق�ساء  عميق، 

حمافظة البقاع.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

.2012/2/27

ــام  ــر ع ــق ـــن عـــــداد م - م

اجلي�ش.

- عازب.

املجّند  اجلي�ش  قيادة  نعت 

عطيه  ــه  ــات ــدم خ املــــمــــّددة 

تويف  ــذي  ال املكّحل  �سويدان 

بتاريخ 2012/11/30.

يف   ،1991/2/2 مواليد  من   -

وادي خالد، حمافظة ال�سمال.

اإعتباًرا  خدماته  ــدّدت  م  -

من 2011/2/8.

املدرعات  فوج  عــداد  من   -

االأول.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
قــائــد  الــعــمــاد  تــهــنــئــة   •

اجلي�ش.

- عازب.
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املجّند املمّددة خدماته

عطيه �س�يدان املكّحل



نـــعـــت قــــيــــادة اجلــيــ�ــش 

�سم�سون  االأول  الــرقــيــب 

اإنرانيكيان الذي اإ�ست�سهد 

اأثناء  يف   2012/12/2 فجر 

اأمن  حفظ  مبهمة  قيامه 

واإ�ستقرار يف مدينة جونيه.

اأ�سدرت  التوجيه  مديرية 

بياًنا اأعلنت فيه اأنه بتاريخ 

ملديرية  تابعة  دوريــة  قيام  وخــالل   ،2012/12/2

املخابرات يف اجلي�ش، يف مدينة جونيه مبالحقة 

اأفعااًل  الرتكابه  غريب  اأحمد  ح�سن  املدعو 

النار بوا�سطة  اإطالق  اأقدم االأخري على  جرمية، 

ا�ست�سهاد  اإىل  اأدى  ما  باجتاهها،  حربي  �سالح 

�سم�سون  االأول  الرقيب  وهــو  عنا�سرها  ــد  اأح

على  الــدوريــة  عنا�سر  رّد  وقــد  اإنرانيكيان. 

بجروح،  النار  مطلق  اأ�سيب  حيث  باملثل،  النار 

م�ست�سفيات  اأحــد  اإىل  ونقله  توقيفه  جرى  ثم 

املنطقة.

بنتيجة  اأّنــه  الحق  بياٍن  يف  املديرية  واأ�سافت 

التحقيق مع مطلق النار تبنّي اأّنه ي�ستخدم عدة 

بطاقات هوية مزّورة، منها بطاقة حتمل �سفة 

رجل دين، واأن اإ�سمه الثالثي احلقيقي هو ح�سن 

تبنّي  كما  اجلنوبية،  اخليام  بلدة  من  غريب، 

واإليها،  �سوريا  من  التهريب  جمال  يف  يعمل  اأنه 

يف  ونا�سطني  خارجية  بتنظيمات  �سالت  ولديه 

عدة  بحقه  �سدرت  وقد  االأ�سلحة،  جتارة  جمال 

منطقة  يف  الإقدامه  وع�سكرية  مدنية  اأحكام 

ال�سمال خالل االأعوام 2006و2008و2009و2010و2012، 

مواطنني،  باإجتاه  نار  واإطالق  �سالح  �سهر  على 

وت�ستمّر التحقيقات مع 

الق�ساء  باإ�سراف  املوقوف 

املخت�ش.

يف  ال�سهيد  �سّيع  وقــد 

و�سعبي  ر�ــســمــي  ـــاأمت  م

ــل قــائــد  ــث ــره مم ــس ــ� ح

ــد من  ــس ــ�ــش وحــ� اجلــي

مرا�سم  وبعد  االأهـــايل. 

التي  وال�سالة  التكرمي 

كني�سة  يف  اأقــيــمــت 

ـــدة لــــالأرمــــن  ـــي ـــس ـــ� ال

بــرج  يف  الــكــاثــولــيــك 

حـــمـــود، حــمــل رفـــاق 

ال�سالح النع�ش اإىل مثواه االأخري.

ويف ما يلي نبذة عن حياة الرقيب االأول ال�سهيد 

اإنرانيكيان.

- من مواليد 1971/4/7، يف برج حمود، ق�ساء 

املنت حمافظة جبل لبنان.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 1991/12/1.

لــبــنــان-فــرع  جــبــل  منطقة  عــــداد  مــن   -

املخابرات.

- حائز:

• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.

• و�سام التقدير الع�سكري الربونزي مّرتني.
• و�سام االإ�ستحقاق اللبناين من الدرجة الرابعة 

- برونزي.

• تنويه العماد قائد اجلي�ش �سبع مرّات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 22 مّرة.

• تهنئة نائب رئي�ش االأركان للعمليات.
• تهنئة قائد اللواء ع�سر مرات.

لبنان  جبل  خمابرات  فــرع  رئي�ش  تهنئة   •
مّرتني.

- متاأهل وله ولد واحد.

الرقيب الأول ال�سهيد 

�سم�س�ن

كريك�ر اإنرتانيكيان
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هيئة التن�سيق 

امل�سرتكة 

بني جمعيات 

متقاعدي

 القطاع العام

جمموع املح�سومات 

التقاعدية يغطي معا�سات تقاعد 

لئقة 30 عاًما...بل اإىل الأبد

اإعرت�ست هيئة التن�سيق امل�سرتكة بني جمعيات متقاعدي القطاع العام على م�سروع القانون 

التقاعد،  معا�سات  على  �سريبة  فر�ض  بحيث  التقاعد  قانون  لتعديل  املالية  وزير  به  تقدم  الذي 

كما عّدل كيفية انتقال املعا�ض التقاعدي لعائلة املتقاعد املتويف. فقد �ساوى م�سروع القانون بني 

الثامنة ع�سرة واأعطى  الإبنة من تقا�سي معا�ض والدها بعد بلوغها �سن  اإذ حرم  الإناث والذكور 

الزوجة 50% من معا�ض زوجها.

القانون  م�سروع  اعتربت  التقاعد،  معا�سات  حول  مف�سلة  بدرا�سة  قامت  التي  التن�سيق  هيئة 

جائًرا واأر�سلت اإىل وزير املالية خال�سة الدرا�سة التي وّقعها رئي�سها اللواء املتقاعد عثمان عثمان.

يف البداية ذكرت الهيئة اأن معا�سات التقاعد لي�ست هبة 

من الدولة اأو تقدمة اأو هدية... وال حتى مكافاة اأو تعوي�سات 

نتاج  التقاعد هو  اأن معا�ش  بل  الدولة...  اأي  العمل  من رب 

املالية  وزارة  تقتطعها  التي  التقاعدية  املح�سومات  جمموع 

رواتب املوظفني طوال خدمتهم ملدة 40 �سنة. وقد �سمح  من 

اإىل  ي�سار  ريثما  كاأمانة  خزينتها  يف  بو�سعها  القانون  لها 

اإن�ساء �سندوق خا�ش بها.

االأوىل  الفئة  يف  موظف  اأخذ  اإذا  اأنه  اإىل  الدرا�سة  واأ�سارت 

كمثال ومّت التدقيق يف املح�سومات التقاعدية التي جتمع 

من رواتبه خالل 40 �سنة، وقورن معا�سه التقاعدي مبا له من 

م�ستحقات، يتبني ما ياأتي:

اخلدمة  يبا�سر  االأوىل  الفئة  يف  الوظيفة  دخل  موظف   -1

براتب قدره ح�سب م�سروع القانون االأخري /4،250،000/ ل.ل. 

ــ بعد اأربعني �سنة خدمة ي�سبح الراتب االأخري لهذا املوظف 

مع الزيادات التي تطراأ عليه /8،450،000/ ل.ل.

ا  �ش له الدولة معا�سً ــ عند اإحالة املوظف اإىل التقاعد تخ�سّ

تقاعدًيا اإنفاًذا للمادة )12( من القانون 1998/717، اأي %85 

من الراتب االأخري، مبا يوازي 7،182،000/ ل.ل.

التي  التقاعدية  املح�سومات  فــاإن  ثانية  ناحية  من   -2

تقتطع من رواتب ذلك املوظف طوال 40 �سنة باالإ�سافة اإىل 

التعّهد  بعد  املنا�سبة  الفائدة  واإىل  للدولة  الرمزية  امل�ساهمة 

�سنة، تبلغ  االأربعني  اأي مبلغ منه طوال  و�سحب  امل�ّش  بعدم 

عند اإحالة املوظف اإىل التقاعد / 1،428،570،986/ل.ل.

موجوداتها  ووّظفت  اإدارتها  ح�سنت  ما  اإذا  الوديعة  هذه  ــ 

ال�سابقة  التقاعد  قوانني  جميع  عليه  ت  ن�سّ ما  ح�سب 

تقاعدي،  معا�ش  با�سم  املنا�سبة  الفائدة  واأعطيت  واحلالية، 

اأو  .ل.  ل   /9،523،806/ �سيبلغ  هذا  التقاعدي  املعا�ش  فاإن 

على االأقل /8،333،330/ ل. ل.

يف  املوظف  ذلك  تقا�ساه  �سهري  راتب  اآخر  قارّنا  ما  اإذا   -

نهاية خدمته والبالغ /8،450،000/ل.ل. وبني الفائدة ال�سهرية 

للمح�سومات التقاعدية املجّمعة والبالغة /9،523،806/ل.ل. 

اأو على االأقل /8،333،330/ل .ل. نفهم ما الذي دفع مبعظم 

يتقا�سونه  راتب  باآخر  املوظفني  لتخ�سي�ش  الراقية  البلدان 

كمعا�ش تقاعدي.

- اأما يف لبنان فاإن الدولة وبداًل من اإعطاء املوظف كامل 

�ست له 85% من ذلك  الراتب االأخري كمعا�ش تقاعدي، خ�سّ

�سريبة  مبثابة  املح�سومات  وهذه   ،%15 ح�سمت  اأي  الراتب 

دخل على املعا�ش... 

والبالغ  التقاعدية  املح�سومات  من  املتجّمع  املبلغ  اإن   -

/1،428،570،986/ل.ل.  التقاعد  اإىل  املوظف  اإحالة  عند 

هو ملك خا�ش للمتقاعد، اإذا ما دفع له منه �سهرًيا مبلغ 

/7،182،500/ل.ل. ملدة 30 �سنة اأي اأكرث مما تبقى للمتقاعد 

املح�سومات  فاإن قيمة  وامل�ستفيدين من معا�سه من حياة، 

اأو  4،220،784،512/ل.ل.  تبلغ  للمتقاعد  امل�ستحقة  الوديعة 

2،448،116،360/ل.ل. ح�سب ن�سبة الفائدة املعطاة. والغريب 

اأربعة  من  اأكــرث  والبالغة  الوديعة  هــذه  اأن  حًقا  الغريب 

دفع  ما  وهذا  الدولة،  عليها  ت�ستويل  لبنانية  لرية  مليارات 

املوافقة على  اإىل عدم  املالية، على ما نعتقد،  ويدفع بوزارة 

جميع  اإليه  اأ�سارت  الذي  للتقاعد،  امل�ستقل  ال�سندوق  اإن�ساء 

قوانني التقاعد ال�سابقة واحلالية.







 ،2012 اال�ستقالل  عيد  ملنا�سبة 

اأقيمت يف قطع اجلي�ش ووحداته 

مباريات ريا�سية يف عدة األعاب، 

امليداليات  ت�سليم  ج��رى  وق��د 

للفائزين وفق االآتي:

•  �سباق طرق 4 كلم:
- العريف حمزة حمود من لواء 

امل�ساة االأول، املركز االأول.

- الرقيب حممد العجمي من 

لواء امل�ساة الثاين، املركز الثاين.

من  عوا�سة  ب��الل  اجلندي   -

لواء امل�ساة االأول، املركز الثالث.

•  �سباق طرق 12 كلم:
- الرقيب االأول ح�سني عوا�سة 

اجلمهوري،  احل��ر���ش  ل���واء  م��ن 

املركز االأول.

من  عي�سى  عمر  اجل��ن��دي   -

املركز  اجلمهوري،  احلر�ش  لواء 

الثاين.

امل�ساة  ل��واء  من  حمود  حمزة  العريف   -

االأول، املركز الثالث.

الطاولة: •  كرة 
من  الدقدوقي  م�سطفى  االأول  الرقيب   -

مو�سيقى اجلي�ش، املركز االأول.

من  ال��دي��ن  �سيف  وائ��ل  االأول  الرقيب   -

مو�سيقى اجلي�ش، املركز الثاين.

فوج  من  اليا�ش  موري�ش  االأول  الرقيب   -

التدخل االأول، املركز الثالث.

الع�سكري: •  اخلما�سي 
مغاوير  فوج  من  �سبحة  مو�سى  املعاون   -

البحر، املركز االأول.

احلر�ش  ل��واء  من  غ�سن  ج��ورج  الرقيب   -

اجلمهوري، املركز الثاين.

احلر�ش  لواء  من  دروي�ش  حممد  العريف   -

اجلمهوري، املركز الثالث.

بالبندقية: •  الرماية 
ال�سرطة  من  را�سد  ميالد  االأول  املعاون   -

الع�سكرية، املركز االأول.

احلر�ش  ل��واء  م��ن  ح�سن  وليد  امل��ع��اون   -

اجلمهوري، املركز الثاين.

لواء  من  غزالة  �سليمان  االأول  الرقيب   -

احلر�ش اجلمهوري، املركز الثالث.

•  �سباحة حرة )50 مرًتا(:
فوج  من  خمايل  ج��اك  االأول  الرقيب   -

االأ�سغال امل�ستقل، املركز االأول.

ال�سرطة  م��ن  زي����ادة  وائ����ل  ال��ع��ري��ف   -

الع�سكرية، املركز الثاين.

التدخل  فوج  من  كرتا  اليا�ش  العريف   -

االأول، املركز الثالث.

•  �سباحة حرة )100مرت(:
ال�سرطة  م��ن  زي����ادة  وائ����ل  ال��ع��ري��ف   -

الع�سكرية ، املركز االأول.

التدخل  فوج  من  كرتا  اليا�ش  العريف   -

االأول، املركز الثاين.

القوات  من  نقوال  �سربل  االأول  -العريف 

البحرية، املركز الثالث.

•  رك�ض 100 مرت:
- اجلندي �سادي فرحات من فوج التدخل 

الثالث، املركز االأول.

امل�ساة  ل��واء  من  ح�سن  حمزة  اجلندي   -

االأول، املركز الثاين.

- املجند املمددة خدماته ح�سن من�سور من 

لواء امل�ساة احلادي ع�سر، املركز الثالث.

•  رك�ض 200مرت:
- اجلندي �سادي فرحات من فوج التدخل 

الثالث، املركز االأول.

امل�ساة  ل��واء  من  ح�سن  حمزة  اجلندي   -

االأول، املركز الثاين.

الدعم،  لواء  من  حم�سن  اأحمد  العريف   -

املركز الثالث.

•  رك�ض 400 مرت:
الدعم،  لواء  من  حم�سن  اأحمد  العريف   -

املركز االأول.

احلر�ش  ل��واء  من  الزغبي  علي  اجلندي   -

اجلمهوري، املركز الثاين.

- العريف خالد من�سور من لواء امل�ساة االأول، 

املركز الثالث.

•  رك�ض 800 مرت:
- اجلندي لقمان خ�سر من معهد التعليم، 

املركز االول.

- اجلندي اأحمد علي من اللواء اللوج�ستي، 

املركز الثاين.

لواء  من  ميداين  علي  اأحمد  الرقيب   -

امل�ساة احلادي ع�سر، املركز الثالث.

• رك�ض 1500 مرت:
امل�ساة  ل��واء  من  ال�سناوي  خالد  اجلندي   -

االأول، املركز االأول.

لواء  من  ميداين  علي  اأحمد  الرقيب   -

امل�ساة احلادي ع�سر، املركز الثاين.

امل�ساة  ل��واء  من  �سويدان  علي  اجلندي   -

ال�سابع، املركز الثالث.

• رك�ض 3000 مرت:
امل�ساة  لواء  من  العجمي  حممد  الرقيب   -

الثاين، املركز االأول.

عام  مقر  من  مرتا  نقوال  االأول  املعاون   -

اجلي�ش/ املكافحة، املركز الثاين.

امل�ساة  ل��واء  من  �سويدان  علي  اجلندي   -

ال�سابع، املركز الثالث.

• رك�ض 10000 مرت:
لواء  من  عوا�سة  ح�سني  االأول  الرقيب   -

احلر�ش اجلمهوري، املركز االأول.

احلر�ش  ل��واء  من  عي�سى  عمر  اجلندي   -

اجلمهوري، املركز الثاين.

امل�ساة  ل��واء  من  عوا�سة  ب��الل  العريف   -

االأول، املركز الثالث.

الكرة احلديد: • رمي 
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اإعداد:

روجينا خليل ال�ستورة



قهوجي  جان  العماد  برعاية 

ق���ائ���د اجل��ي�����ش، ن��ظ��م ن���ادي 

اال�ستقالل  دورة  الريا�سي  فوربي 

الريا�سية  االألعاب  يف  اخلام�سة 

ال�سلح«،  ريا�ش  الرئي�ش  »دورة  عنوان  حتت 

وذلك على مالعب النادي يف �سيدا.

 5 مل�سافة  �ساحية  �سباق  ال��دورة،  ت�سّمنت 

و�سوالاً  �سيدا  ا�سرتاحة  من  ا  اإنطالقاً كلم 

احلريري،  رفيق  ال�سهيد  الرئي�ش  ملعب  اإىل 

ا حرة، 100مرت  و�سباحة على م�سافات 50 مرتاً

حرة و100 مرت متنوع يف م�سبح النادي. واأتت 

النتائج على النحو االآتي:

• �سباحة 50 مرًتا حرة:

التدخل  فوج  من  كرتا  اليا�ش  العريف   -

االأول، يف املركز االأول بتوقيت 28،35ث.

- اجلندي لوي�ش داغر من اللواء اللوج�ستي، 

يف املركز الثاين بتوقيت 29،31ث.

• �سباحة 100 مرت حرة:
التدخل  فوج  من  كرتا  اليا�ش  العريف   -

االأول، يف املركز االأول بتوقيت 1،05،75 د.

- اجلندي لوي�ش داغر من اللواء اللوج�ستي، 

يف املركز الثاين بتوقيت 1،06،69 د.

• �سباحة 100 مرت متنوع:
االأول جاك خمايل من  الرقيب   -

املركز  يف  امل�ستقل،  االأ�سغال  ف��وج 

االأول بتوقيت 1،17،00 د.

الفوج  فادي اخلوري من  العريف   -

بتوقيت  الثاين  املركز  يف  املجوقل، 

1،25،16 د.

فوج  من  عكا�سة  ف��وؤاد  املعاون   -

بتوقيت  الثالث  املركز  يف  املغاوير، 

1،30،07 د.

ال�ساحية: • �سباق 
امل�ساة  لواء  من  فار�ش  اأبو  علي  اجلندي   -

ال�سابع، يف املركز االأول )17-22 �سنة(.

احلر�ش  لواء  زياد عون من  االأول  الرقيب   -

اجلمهوري، يف املركز االأول )18-34 �سنة(.

مديرية  م��ن  مرتا  نقوال  االأول  امل��ع��اون   -

املخابرات، يف املركز االأول )35-39 �سنة(.

امل�ساة  لواء  من  طاها  علي  االأول  املعاون   -

ال�سابع، يف املركز االأول )40-44 �سنة(.

- العريف االأول بدري عبيد من لواء احلر�ش 

اجلمهوري، املركز االأول.

معهد  من  ها�سم  جورج  االأول  العريف   -

التعليم، املركز الثاين.

امل�ساة  لواء  من  احل�سن  يو�سف  اجلندي   -

اخلام�ش، املركز الثالث.

القر�ض: • رمي 
- العريف االأول بدري عبيد من لواء احلر�ش 

اجلمهوري، املركز االأول.

معهد  من  ها�سم  جورج  االأول  العريف   -

التعليم، املركز الثاين.

اللواء  م��ن  برقا�سي  �سيمون  العريف   -

اللوج�ستي، املركز الثالث.

الرمح: • رمي 
لواء  الرحمن احلالين من  اجلندي عبد   -

امل�ساة االأول، املركز االأول.

امل�ساة  ل��واء  من  �سريتح  خالد  اجلندي   -

ال�سابع، املركز الثاين.

لواء  من  النداف  اأ�سامة  االأول  الرقيب   -

احلر�ش اجلمهوري، املركز الثالث.

• اإطاحة املطرقة:
معهد  من  ها�سم  جورج  االأول  العريف   -

التعليم، املركز االأول.

امل�ساة  ل��واء  من  حممد  اأحمد  اجلندي   -

االأول، املركز الثاين.

-اجلندي رامي من�سور من اللواء اللوج�ستي، 

املركز الثالث.

• وثب طويل:
- اجلندي حممد ابراهيم طريجي من لواء 

امل�ساة العا�سر، املركز االأول.

- العريف فوؤاد يونان من لواء امل�ساة الثالث، 

املركز الثاين.

لواء  من  النداف  اأ�سامة  االأول  الرقيب   -

احلر�ش اجلمهوري، املركز الثالث.

• وثب ثالثي:
لواء  من  النداف  اأ�سامة  االأول  الرقيب   -

احلر�ش اجلمهوري، املركز االأول.

- اجلندي حممد ابراهيم طريجي من لواء 

امل�ساة العا�سر، املركز الثاين.

- اجلندي االأول علي الديراين من لواء امل�ساة 

احلادي ع�سر، املركز الثالث.

• وثب عاٍل:
- اجلندي االأول علي الديراين من لواء امل�ساة 

احلادي ع�سر، املركز االأول.

امل�ساة  لواء  من  العيداوي  مهدي  اجلندي   -

الثامن، املركز الثاين.

امل�ساة  ل��واء  من  طالب  حممد  اجلندي   -

احلادي ع�سر، املركز الثالث.

109العدد 331 - اجلي�ش  

دورة اال�ستقالل اخلام�سة 

يف االألعاب الريا�سية

»دورة الرئي�س 

ريا�س ال�صلح«



نظم املجل�ش البلدي ملدينة بعلبك 

الريا�سي،  القلعة  نادي  مع  بالتعاون 

م��ه��رج��ان اال���س��ت��ق��الل ال��ري��ا���س��ي 

حتت  يومني  ملدة  ا�ستمر  ال��ذي  االأول 

قهوجي  العماد  »ك��اأ���ش  ع��ن��وان: 

املهرجان  اإنطلق  اجلي�ش«.  قائد 

اجلي�ش  قائد  �سلم  حيث  الريزة  من 

ا  العماد قهوجي العدائني العلم اللبناين اإيذاناً

لهم باالنطالق اإىل مرجة العني - بعلبك.

كرة  مباراة  الثاين  اليوم  يف  اأقيمت  كما 

دور�ش   - قدم على ملعب مدر�سة احلكمة 

بعلبك  واأندية  اللبناين  اجلي�ش  فريق  بني 

النتائج  )ال�سم�ش، القلعة، االأخاء( وكانت 

مل�سلحة اجلي�ش على النحو االآتي:

بعلبك:  ال�سم�ش   x اللبناين  اجلي�ش   -

.2-7

 -3 بعلبك:  القلعة   x اللبناين  اجلي�ش   -

�سفر.

 -3 بعلبك:  االأخ��اء   x اللبناين  اجلي�ش   -

�سفر.
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مهرجان الإ�صتقالل 

الريا�صي الأول يف بعلبك

�صباق ال�صتقالل يف ال�صباحة

يف  اأقيم  اجلي�ش،  قائد  العماد  برعاية 

النادي الع�سكري املركزي �سباق اال�ستقالل يف ال�سباحة للعام 2012 

)400 مرت حرة(، وقد �سارك فيه �سباحو اجلمعيات االحتادية وفريق 

اجلي�ش يف ال�سباحة. واأتت النتائج على النحو االآتي:

- العريف وائل زيادة من ال�سرطة الع�سكرية، املركز االأول بتوقيت 

4،14 د.

الثاين  املركز  البحرية،  القوات  من  نقوال  �سربل  االأول  العريف   -

بتوقيت 4،25 د.

املركز  امل�ستقل،  االأ�سغال  فوج  من  خمايل  جاك  االأول  الرقيب   -

الثالث بتوقيت 4،36 د.

فوز كا�صح للجي�س يف بطولة الإ�صتقالل يف املالكمة

نظم نادي الفتيان الريا�سي - �سيدا، باإ�سراف االحتاد اللبناين للمالكمة، 

اأتت  اإذ  اللبناين،  للجي�ش  الكا�سح  الفوز  وكان   2012 اال�ستقالل  بطولة 

النتائج على النحو االآتي:

- املعاون اأحمد النابو�ش )69 كلغ( من فوج التدخل الثالث، املركز االأول.

- املعاون ح�سن نا�سيف )75 كلغ( من فوج املغاوير، املركز االأول.

- الرقيب جند �سلوم )81 كلغ( من مديرية املخابرات، املركز االأول.

- اجلندي ربيع طراف )91 كلغ( من اللواء اللوج�ستي، املركز االأول.

جي�ضنا والريا�ضة



الغولدن  جمعية  نظمت 

الدكوانة  يف  الريا�سي  بادي 

الرتاث  جلنة  مع  بالتعاون 

التقليدية،  وال��ري��ا���س��ات 

ك���اأ����ش اال����س���ت���ق���الل يف 

والعار�سة.  املعدة  ال�سواعد، 

وقد اأتت النتائج على النحو االآتي:

• ال�سواعد، املعدة والعار�سة:
احلدود  فوج  من  قمحية  اأحمد  العريف   -

الربية الثاين )فوق 26 �سنة(، املركز االأول.

- اجلندي عمر النحا�ش من املركز العايل 

للريا�سة الع�سكرية )فوق 29 �سنة(، املركز 

الثالث.

لواء  االأول كمال اخلطيب من  الرقيب   -

امل�ساة ال�سابع )فوق 32 �سنة(، املركز االأول.

- الرقيب جند �سلوم من مديرية املخابرات 

)فوق 32 �سنة(، املركز الثاين.

- املعاون االأول حممد خ�سر خليل من فوج 

التدخل الرابع )فوق 38 �سنة(، املركز االأول.

وما  �سنة   18( العار�سة  على  التحمل  قوة   •
فوق(:

لواء امل�ساة  العريف علي �سومان من  االأول: 

من  النحا�ش  عمر  واجل��ن��دي  ع�سر  ال��ث��اين 

املركز العايل للريا�سة الع�سكرية.

اجلي�ش  ق��ط��ع  م��ن  ع�سكريون  ت��اب��ع 

ودورة  دول��ي��ة،  حكام  �سقل  دورة  ووح��دات��ه 

اأتت  وقد  القدم  كرة  لعبة  يف  فني  مراقب 

النتائج على النحو االآتي:

• دورة �سقل حكام دولية:
- املعاون االأول اأحمد ال�سباعي من املركز 

ا. العايل للريا�سة الع�سكرية، جيد جداً

من  الدين  نا�سر  حممد  االول  امل��ع��اون   -

ال�س�اد�ش، جيد  امل�س���اة  لواء 

ا. جداً

املغاوير،  فوج  من  عكا�سة  فوؤاد  املعاون   -

ا. جيد جداً

• دورة مراقب فني:
- املعاون االأول طارق فواز من املركز العايل 

ا. للريا�سة الع�سكرية، جيد جداً

من  اخلالق  عبد  غندي  االأول  الرقيب   -

جيد  الع�سكرية،  للريا�سة  العايل  املركز 

ا. جداً
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كاأ�س ال�صتقالل يف 

ال�صواعد واملعدة 

والعار�صة

بطولة الإ�صتقالل يف 

ال�صطرجن ال�رسيع

للريا�سة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز  ���س��ارك 

اال�ستقالل  بطولة  يف  الع�سكرية 

التي   2012 للعام  ال�سريع  لل�سطرجن 

 - الريا�سي  روكز  مار  نادي  نظمها 

القليعات - ك�سروان والتي اأجريت 

يف مدر�سة مار روكز.

ال�سامية  جمال  االأول  امل��الزم  حل 

املركز  يف  االأول  التدخل  ف��وج  من 

ح�سن  ال��رك��ن  والعقيد  ال��ث��ال��ث، 

�سهاب  ف����وؤاد  كلية  م��ن  ج���وين 

للقيادة واالأركان يف املركز الرابع، 

من  �سربل  م���روان  االأول  وامل��ع��اون 

مو�سيقى اجلي�ش يف املركز اخلام�ش.

دورة امليالد الرابعة ع�رس يف ال�صطرجن ال�رسيع
����س���ارك امل���رك���ز ال��ع��ايل 

يف  الع�سكرية  للريا�سة 

ع�سر  ال��راب��ع��ة  امل��ي��الد  دورة 

التي  ال�����س��ري��ع  لل�سطرجن 

ق��دام��ى  راب��ط��ة  نظمتها 

ن���وت���ردام - ف��رن  م��در���س��ة 

فحّل  )ال��ف��ري��ر(،  ال�سباك 

ال�سامية  املالزم االأول جمال 

اجلمهوري  احلر�ش  لواء  من 

مروان  االأول  واملعاون  ا،  ثالثاً

اجلي�ش  مو�سيقى  من  �سربل 

ا.  �ساد�ساً

بطولة لبنان للقدامى 

يف لعبة كرة الطاولة

الريا�سية  للن�ساطات  ا�ستكماالاً 

التي ينظمها االحتاد اللبناين لكرة 

اأقيمت   ،2012 العام  خالل  الطاولة 

لعبة  يف  للقدامى  لبنان  بطولة 

ال�سال،  املون  نادي  يف  الطاولة  كرة 

البحري  الركن  الرائد  حل  حيث 

اأحمد اإدلبي من كلية فوؤاد �سهاب 

للقيادة واالأركان يف املركز الثالث.

دورتا �صقل حكام ومراقب فني يف كرة القدم

البطولة العربية 

التا�صعة للتجذيف

البطولة  يف  اجلي�ش  فريق  �سارك 

للعام  للتجذيف  التا�سعة  العربية 

اجلمهورية  يف  اأقيمت  التي   2012

اخلام�ش  املركز  واأح���رز  التون�سية 

فئة  عن  رجال  زوجي  املاء  �سباق  يف 

وقد  مرت.   2000 مل�سافة  الثقيل  ال��وزن 

ابراهيم  الرقيب  من  الفريق  تاألف 

عبود من فوج املغاوير والعريف االأول 

روبري جبور من اللواء اللوج�ستي.



املغوار  املقدم  اإب��ن  ر�سيد  �سارك   •
 2012 لبنان  بطولة  يف  نبها  ع��م��اد 

يف  اأقيمت  التي  للكيوكو�سنكاي، 

وزن  عن  الريا�سي،  ال�سد  ن��ادي  قاعة 

50كلغ واأحرز املركز االأول.

• �سارك اأمري اإبن املقدم �سامر �سم�ش 
الدين يف بطولة غرب اآ�سيا للفتيان للعبة املبارزة االأوىل والتي جرت يف لبنان على ملعب 

املون ال�سال، وحاز امليدالية الف�سية يف لعبة �سالح ال�سي�ش بعد حتقيقه املركز الثاين.

الع�سكرية وحتت  للريا�سة  العايل  املركز  تدريباته يف  يتلقى  اأمري  اأّن  بالذكر  وجدير 

اإ�سراف املدربني املعاون االأول حممود علي اأحمد والرقيب االأول بهيج �سرانق.

����س���ارك امل���رك���ز ال��ع��ايل 

يف  الع�سكرية  للريا�سة 

بطولتي لبنان العامة ل�سالح 

ال�سي�ش  و���س��الح  احل�����س��ام 

يف  اأجريت  والتي   2012 للعام 

وكانت  �سعادة  عني   – ال�سال  املون  نادي 

نتائج الع�سكريني على النحو االآتي:

• احل�سام:
لواء  من  اخلوري  �سفيق  االأول  الرقيب   -

امل�ساة التا�سع، املركز االأول.

من  اأحمد  علي  حممود  االأول  املعاون   -

لواء امل�ساة الثامن، املركز الثاين.

فوج  من  كروم  بو  رائد  االأول  الرقيب   -

التدخل الرابع، املركز الثالث.

اأما يف بطولة لبنان ل�سالح ال�سي�ش حتت 

اإبن  اأمري  اأح��رز  فقد   ،2012 للعام  �سنة   13

املقدم �سامر �سم�ش الدين، املركز الثالث. 

�سنة   20 ال���  �سن  دون  امل�ساركني  وم��ن 

العميد  اإبنة  ريتا  اأح��رزت  واإن��اث،  ذك��ور 

االأول،  املركز  ج��ودة  اأب��و  اليا�ش  الركن 

اأبو  ندى  االأول  املعاون  اإبنة  معو�ش  و�ساندرا 

يون�ش املركز اخلام�ش.
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بطولتا احل�صام وال�صي�س
اإفرادية �صيف املبارزة والعامة 

يف �صيف احل�صام

الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  �سارك 

املبارزة  ل�سيف  االإف��رادي��ة  لبنان  بطولتي  يف 

والتي   2012 احل�سام  ل�سيف  للفرق  والعامة 

اأجريت يف جممع الرئي�ش العماد اميل حلود 

الريا�سي الع�سكري.

وقد اأتت النتائج على النحو االآتي:

املبارزة: االإفرادية ل�سيف  لبنان  • بطولة 
لواء  من  اخل��وري  �سفيق  االأول  الرقيب   -

امل�ساة التا�سع، االأول.

- العريف فيكتور فيا�ش من فوج التدخل 

الثاين، الثاين.

ل��واء  م��ن  فيا�ش  ج��ورج  االأول  العريف   -

الدعم - فوج االإ�سارة، الثالث.

اليا�ش  الركن  العميد  اإبنة  ريتا  وحلت 

املعاون  اإبنة  معو�ش  و�ساندرا  االأوىل  جودة  اأبو 

االأول ندى اأبو يون�ش الثالثة عن فئة املدنيني 

للريا�سة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز  اإىل  املنت�سبني 

الع�سكرية.

العامة للفرق ل�سيف احل�سام: لبنان  • بطولة 
االأول حممود علي  املعاون  االأول:  املركز   -

املعاون  �سفيق اخلوري،  االأول  الرقيب  اأحمد، 

بو  رائ��د  االأول  والرقيب  اجللبوط  زي��اد  االأول 

كروم.

بهيج  االأول  الرقيب  ال��ث��اين:  امل��رك��ز   -

الرقيب  �سبيح،  جان  االأول  الرقيب  �سرانق، 

االأول طارق مهنا والعريف فيكتور فيا�ش.

- املركز الثالث: اجلندي طانو�ش عطاالله، 

اجلندي طانو�ش النجار، العريف االأول جورج 

فيا�ش والعريف ح�سني م�سيك.

بطولة لبنان للكيوكو�صنكاي 

وبطولة غرب اآ�صيا للمبارزة

بطولة لبنان العامة لالأحزمة امللونة يف التايكواندو

جممع  يف  امللونة  لالأحزمة  العامة  لبنان  بطولة  للتايكواندو  اللبناين  االإحتاد  نظم 

الريا�سي الع�سكري حيث حل فريق اجلي�ش يف املركز االأول  الرئي�ش العماد اميل حلود 

من اأ�سل 12 فريق م�سارك.

 ويف النتائج الفردية، حاز على احلزام االأ�سفر كل من:

- املجند املمددة خدماته ريان ال�سيفي من لواء امل�ساة الثالث، االأول عن وزن 54 كلغ.

- اجلندي هاروت مطربيان من املركز العايل للريا�سة الع�سكرية، االأول عن وزن 58 

كلغ.

- املجند املمددة خدماته عماد جابر من لواء امل�ساة العا�سر، االأول عن وزن 80 كلغ.

ت�صفيات نهائية وبطولة دولية 

يف لعبة اجلودو

اأحرز الرقيب و�سيم عبيد )فوق 100 كلغ( 

يف  االأول  املركز  البحرية  جونية  قاعدة  من 

لفئة  اجل��ودو  لعبة  يف  النهائية  الت�سفيات 

الكبار التي اأجريت يف نادي بودا - اأدما. 

 100 )فوق  عبيد  و�سيم  الرقيب  اأحرز  كما 

املركز  البحرية  جونية  قاعدة  من  كلغ( 

االأول يف بطولة قرب�ش الدولية بلعبة اجلودو.

جي�ضنا والريا�ضة



نظمت جلنة الرتاث والريا�سات التقليدية، 

يف  لبنان  وبطولة  الثانية  العربية  البطولة 

على  اأقيمت  التي  القروي  ال��رتاث  ريا�سات 

وقد  �سعادة  عني   - ال�سال  املون  نادي  ملعب 

ورفع  املحدلة  رف��ع  املخل،  رف��ع  ت�سمنت: 

اجلرن.

املمددة  املجند  اأح��رز  العامة،  النتائج  ويف 

خدماته الهادي حمية من لواء امل�ساة الثاين 

بعد  لبنان  وبطل  العرب  بطل  لقب 

رفعة   25 كلغ(   38( املخل  رفعه 

غ�سان  االأول  الرقيب  ونال  متتالية، 

بطل  لقب  الدعم  ل��واء  من  زيتون 

العرب وبطل لبنان بعد رفعه املحدلة 

م���رات   7 ك���ل���غ(   103(

اجلرن  رفعه  وبعد  متتالية، 

النتائج  يلي  ما  ويف  ا.  اأي�ساً

التف�سيلية:

العربية: البطولة  • يف 
- رفع املخل:

خدماته  املمددة  املجند   -

الهادي حمية )فوق 100 كلغ( من لواء امل�ساة 

الثاين، املركز االأول.

- املعاون االأول جهاد عبدالله )ما�سرتز( من 

لواء امل�ساة الثامن، املركز االأول.

كلغ(   100 )حتت  نزال  حممود  العريف   -

من لواء امل�ساة الثاين ع�سر، املركز الثاين.

- رفع املحدلة:

كلغ(   90 )حتت  نزال  حممود  العريف   -

من لواء امل�ساة الثاين ع�سر، املركز االأول.

 100 )حتت  زيتون  غ�سان  االأول  الرقيب   -

كلغ( من لواء الدعم، املركز االأول.

حمية  الهادي  خدماته  املمددة  املجند   -

الثاين،  امل�ساة  ل��واء  من  كلغ(   120 )حت��ت 

املركز االأول.

- رفع اجلرن:

�سومان ) حتت 70 كلغ(  العريف علي   -

من لواء امل�ساة الثاين ع�سر، املركز االأول.

 100 )حتت  زيتون  غ�سان  االأول  الرقيب   -

كلغ( من لواء الدعم، املركز االأول.

كلغ(   110 )حتت  حممد  بالل  اجلندي   -

من فوج التدخل االأول، املركز االأول.

كلغ(   90 )حتت  نزال  حممود  العريف   -

من لواء امل�ساة الثاين ع�سر، املركز الثاين.

لبنان: • بطولة 
- رفع املخل:

حمية  الهادي  خدماته  املمددة  املجند   -

الثاين،  امل�ساة  ل��واء  م��ن  كلغ(   100 )ف��وق 

املركز االأول.

كلغ(   100 )حتت  نزال  حممود  العريف   -

من لواء امل�ساة الثاين ع�سر، املركز الثاين.

 100 )حتت  زيتون  غ�سان  االأول  الرقيب   -

كلغ( من لواء الدعم، املركز الثالث.

- رفع املحدلة:

كلغ(   90 )حتت  نزال  حممود  العريف   -

من لواء امل�ساة الثاين ع�سر، املركز االأول.

غ�سان  االأول  ال��رق��ي��ب   -

زيتون )حتت 100 كلغ( من 

لواء الدعم، املركز االأول.

خدماته  املمددة  املجند   -

 120 )حت��ت  حمية  ال��ه��ادي 

ك��ل��غ( م��ن ل����واء امل�����س��اة 

الثاين، املركز االأول.

اإيهاب  خدماته  املمددة  املجند   -

عبد الله )حتت 90 كلغ( من لواء 

امل�ساة التا�سع، املركز الثالث. 

- رفع اجلرن:

�سومان ) حتت 70 كلغ(  العريف علي   -

من لواء امل�ساة الثاين ع�سر، املركز االأول.

كلغ(   90 )حتت  نزال  حممود  العريف   -

من لواء امل�ساة الثاين ع�سر، املركز االأول.

 100 )حتت  زيتون  غ�سان  االأول  الرقيب   -

كلغ( من لواء الدعم، املركز االأول.

كلغ(   110 )حتت  حممد  بالل  اجلندي   -

من فوج التدخل االأول، املركز االأول.

)ما�سرتز(  عبدالله  جيهاد  االأول  املعاون   -

من لواء امل�ساة الثامن، املركز الثاين.

ب����رع����اي����ة وزي�����ر 

والريا�سة  ال�سباب 

ف��ي�����س��ل ك��رام��ي 

بالدكتور  مم��ث��الاً 

الدين  علم  في�سل 

وح�������س���ور ال��ع��ق��ي��د 

اب��راه��ي��م ال��ب��اروك 

خ�سفة  ح�سني  والعقيد  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثالاً 

ممثالاً مدير عام قوى االأمن الداخلي اللواء ا�سرف ريفي، نّظم االحتاد 

 2012 للعام  لبنان  بطولة  للرتياتلون  اللبناين 

واملنطقة  املنارة  يف  الع�سكري  النادي  م�سبح  يف 

املمتدة بني النادي الع�سكري وفندق فيني�سيا.

ديب  حممود  املتقاعد  الركن  العميد  االإحتاد  رئي�ش  القى   ، بدايةاً

كلمة رّحب فيها باحل�سور ثم اأ�سار اإىل اإنت�سار هذه اللعبة يف العامل 

وبدء اإنت�سارها يف لبنان، و�سرح خطة ن�ساطات االإحتاد للعام املقبل. 

و�ساهم يف  البطولة  نهاية كلمته �سكر جميع من دعم هذه  ويف 

وال�سليب  الداخلي  االأم��ن  وقوى  اللبناين  ااجلي�ش  ا  خ�سو�ساً اإجن��اح 

االأحمر واإحتاد الدراجات ونادي اجلزيرة و�سركة »اأو جي ام« الراعية 

للبطولة، ثم هناأ الفائزين يف هذه البطولة.

وجرى بعد ذلك ت�سليم الكوؤو�ش وامليداليات للفائزين االأوائل.
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الطائرة: • الكرة 
الثاين على نادي  - بتاريخ 2012/10/19، فاز فريق املدفعية 

االأرزة بقرقا�سا بنتيجة 1-3. 

مباراة  التا�سع  امل�ساة  لواء  خا�ش   ،2012/11/20 بتاريخ   -

قوات  �سمن  العاملة  االأندوني�سية  الكتيبة  مع  م�سرتكة 

االأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان على ملعب مركز اأمال ورميا 

حوراين - مرجعيون وانتهت املباراة بفوز فريق اللواء بنتيجة 

.1-2

اخلام�ش  امل�ساة  لواء  فريقا  تبارى   ،2012/11/27 بتاريخ   -

النتيجة  القوى يف »اليونيفيل« وجاءت  ووحدة احتياط قائد 

2- �سفر ل�سالح اللواء.

- بتاريخ 2012/12/5، اأقيمت مباراة ودية بني فريقي معهد 

بفوز  املباراة  وانتهت  بعلبك   - احلكمة  وثانوية  التعليم 

فريق املعهد بتيجة 2-3. 

- بتاريخ 2012/12/06، اأقيمت مباراة بني فريقي لواء امل�ساة 

اخلام�ش والكتيبة الغانية وجاءت النتيجة 2- �سفر مل�سلحة 

اللواء.

- بتاريخ 2012/12/7، اأقيمت مباراة ودية بني فريقي اجلي�ش 

اللبناين ونادي دلهون الريا�سي على ملعب جممع مي�سال املر 

الريا�سي، وكانت النتيجة 3-1 مل�سلحة النادي.

- بتاريخ 2012/12/15، تبارى فريق اجلي�ش مع نادي امل�سعل 

كو�سبا الريا�سي على ملعب نادي حامات الريا�سي وكانت 

النتيجة 3- �سفر مل�سلحة فريق اجلي�ش.

- بتاريخ 2012/12/19، �ساركت الكلية احلربية يف املباراة 

الودية التي نظمها نادي القلب االأقد�ش الريا�سي على ملعب 

مدر�سة الفرير – اجلميزة حيث كانت النتيجة 2-1 مل�سلحة 

النادي.

القدم: • كرة 
الثامن  امل�ساة  لواء  فريقا  تبارى   ،2012/11/20 بتاريخ   -

والكتيبة الكورية وكانت النتيجة 8-5 مل�سلحة اللواء.

- بتاريخ 2012/11/26، �ساركت الكلية احلربية يف املباراة 

الودية التي نظمتها اجلامعة العاملية على ملعب نادي ال�سد 

الريا�سي حيث فازت الكلية بنتيجة 4-5.

- بتاريخ 2012/11/27، �سارك فريق اللواء الثامن يف مباراة 

االأمم  قوات  العاملة �سمن  الرتكية  ال�سرية  فريق  ودية مع 

النتيجة  واأتت  ال�سرية  ملعب  على  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة 

11-3 مل�سلحة فريق اللواء.

ال�سلة: • كرة 
الثاين على  املدفعية  فاز فريق فوج  بتاريخ 2012/10/13،   -

نادي االأرزة بقرقا�سا بنتيجة 80-84.

- بتاريخ 2012/11/9، تبارى فريق اجلي�ش اللبناين مع نادي 

جونية   - الريا�سي  �سهاب  فوؤاد  جممع  يف  -الذوق  الت�سامن 

وكانت النتيجة 76-64 مل�سلحة نادي الت�سامن.

الثاين  املدفعية  فوج  فريق  خا�ش   ،2012/11/15 بتاريخ   -

الكورة   - بحبو�ش  الراأ�ش  �سيدة  نادي  فريق  مع  ودية  مباراة 

وكانت النتيجة 72-68 مل�سلحة فريق الفوج.

- بتاريخ 2012/11/28، خا�ش فريق لواء امل�ساة االأول مباراة 

املروانية وكانت  ثانوية منارة جبل عامل -  ودية مع فريق 

النتيجة  66-60 مل�سلحة فريق املنارة.

- بتاريخ 2012/11/30، خا�ش فريق لواء امل�ساة الثامن مباراة 

 32-49 نتيجتها  اأتت  الفنلندية   - االيرلندية  الكتيبة  مع 

مل�سلحة فريق اللواء.

- بتاريخ 2012/12/4، فاز فريق لواء امل�ساة اخلام�ش بنتيجة 

79-38 على الكتيبة االإيطالية.

- بتاريخ 2012/12/19، تبارى فوج املدفعية الثاين يف مباراة 

 - بيبلو�ش  نادي  ملعب  على  االأندل�ش  نادي  فريق  مع  ودية 

جبيل وكانت النتيجة 66-41 مل�سلحة فريق الفوج.

- بتاريخ 2012/12/27، اأقيمت مباراة ودية بني فريقي فوج 

فريق  مل�سلحة  انتهت  الريا�سي  الوفاء  ونادي  الثاين  التدخل 

النادي بنتيجة 54-92.

اليد: • كرة 
- بتاريخ 2012/12/4، اأقيمت مباراة ودية بني فريقي معهد 

وانتهت مل�سلحة فريق  وثانوية احلكمة - بعلبك  التعليم 

املعهد بنتيجة 33-39. 

ال�سداقة  ونادي  اجلي�ش  فريقا  تبارى   ،2012/12/5 بتاريخ   -

الريا�سي على ملعب النادي وكانت النتيجة 39-30 مل�سلحة 

فريق اجلي�ش.

ال�سداقة  ونادي  فريقا اجلي�ش  تبارى   ،2012/12/12 بتاريخ   -

الريا�سي على ملعب النادي وكانت النتيجة 33-26 مل�سلحة 

فريق النادي.

ال�سداقة  ونادي  فريقا اجلي�ش  تبارى   ،2012/12/19 بتاريخ   -

الريا�سي على ملعب النادي وكانت النتيجة 38-32 مل�سلحة 

فريق اجلي�ش.
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قد يبدو العنوان خارج اإطار املنطق، لأن الكثريين 

يرون اأن الأمرا�ض النف�شيــة هي وراثية املن�شـاأ ول 

ميكن جتّنبها.

فهل هـذا �شحيـح؟ ملاذا البع�ض من دون �شواهم؟

ل ينكر العلماء النف�شيون عالقة هذه الأمرا�ض 

باجلينات الوراثية احلاملة لها، لكنهم يدركون جيًدا 

اأن الكثريين من حاملي هذه اجلينات ل ي�شابون باملر�ض.

فلماذا اإذن ت�شيب الأمرا�ض البع�ض من دون �شواهم من اأفراد العائلة املعنية بها؟ وملاذا تبقى راقدة 

لأجيال قبل اأن تنال من بع�ض �شيئي احلظ؟

اإنها لي�شت م�شاألة حظ كما يوؤكد الباحثون الذين تناولوا هذا املو�شوع من خالل درا�شات مكثفة. 

فاجلينات الوراثية احلاملة الأمرا�ض النف�شية، هي يف املبداأ امل�شوؤولة عن الإ�شابة بها، لكن ثبت 

باملراقبة اأن هذه اجلينات ل تتحرك اإل يف حال وجدت الأر�شية املنا�شبة، اأو مبعنى اآخر البيئة اخل�شبة 

التي جتعلها اأكرث فعالية وفتًكا.

اإىل ذلك، فاإن عوار�ض املر�ض ل تظهر فجاأة كما يعتقد البع�ض، بل تنفجر يف مرحلة معينة من 

العمر، بعد اأن تكون قد مّهدت لإنفجارها عرب عوار�ض دامت �شنوات طوال.

وقد تظهر هذه العوار�ض خالل اأعوام الطفولة الأوىل، من دون اأن يالحظها الأهل، اأو مع بداية 

اأعوام املراهقة. ويبقى ال�شوؤال: ما هي هذه العوار�ض، وما هو دور الأهل واملرّبني يف منع اإنفجار 

املر�ض، اأو معاجلته يف مرحلة مبكرة؟

موؤ�شرات املر�ض لدى الأطفال واملراهقني

الأمريكية  ال�صحيفة  ن�صرتها  درا�صة  يف 

من  م��اأخ��وذة  اأف���ام  جمعت  النف�صية، 

بع�صهم  اأو  اأف��راده��ا  اأح��د  اأ�صيب  عائات 

ومن  البلوغ.  �صن  يف  ال�صخ�صية  باإنف�صام 

خال هذه الأفام، تبينّ اأن الأطفال الذين 

اأ�صيبوا لحًقا باملر�ض، اأبدوا خال طفولتهم 

�صنهم،  مثل  لأطفال يف  مغايرة  �صلوكيات 

وامليل  اخل��وف  امل��ث��ال،  �صبيل  على  منها 

بنق�ض  املرفقة  احلركة  وف��رط  العزلة  اإىل 

الإنتباه.

ة درا���ص��ات، اأن  ك��ذل��ك ع��رف م��ن ع���دنّ

تكون  للمر�ض  �صي  املعرنّ الأطفال  لة  خمينّ

فهم  �صواهم،  خميلة  من  خ�صوبة  اأك��ر 

الأحام  عامل  يف  اأوقاتهم  معظم  يعي�صون 

ويخرجون عن الواقع اأكر مما ينبغي، ما 

يدل على وجود اإ�صارات ذهان مبكرة.

اأن  اإىل اخليال اجلامح، قد يح�صل  اإ�صافة 

ب اأولدنـا ـّ كيـف نـجن

الأمرا�ض النف�شّية

خلطرية؟
ا
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رحلة يف الإن�سان

اإعداد:

غري�ض فرح



اأو  يراه  ل  ما  ي�صمعوا  اأو  الأطفال  بع�ض  يرى 

ي�صمعه �صواهم.

ذلك  يلم�صون  الأه��ل  بع�ض  اأن  والافت 

اإهتماًما،  يعريونه  ل  لكنهم   ، اليدنّ مل�ض 

اخل�صبة،  الطفولة  خميلة  اإىل  يعزونه  ورمبا 

اأحد  اأبطال  تقليد  الطفل  حماولة  اإىل  اأو 

الأفام اخليالية.

املراهقون  اأما  الأطفال،  اىل  بالن�صبة  هذا 

ومع  و�صوًحا،  اأك��ر  عوار�صهم  فتكون 

ذلك فاإن الأهل قد يعزونها اإىل اإ�صطرابات 

�صن املراهقة، ول يتكفلون عناء عر�صهم 

على اأطباء نف�صيي قبل فوات الأوان.

النف�صي  للمر�ض  �صون  املعرنّ فاملراهقون 

واإ�صطراًبا.  وعنًفا  عزلة  اأك��ر  يكونون 

حت�صيلهم  يف  وا�صح  لتغيري  يتعر�صون  وقد 

العلمي، ويبدون اإنحداًرا ملحوًظا يف الذكاء 

اإحت�صاء  اإىل  مييلون  وقد  ال��ذاك��رة.  واإداء 

وتعيبهم  رات،  امل��خ��دنّ وتعاطي  الكحول 

اأحد  ا  الغري وخ�صو�صً ال�صكوك احلادة جتاه 

اأفراد العائلة.

تاأثري البيئة والرتبية

العائلية  للبيئة  اأن  بالدرا�صات  ثبت  لقد 

واملحيط اخلارجي تاأثرًيا بالًغا على حتريك 

اجل���ي���ن���ات 

ال��وراث��ي��ة 

وثبت  �صبطها.  اأو  النف�صي  املر�ض  احلاملة 

خال  ال�صغوط  ن�صبة  اإرت��ف��اع  اأن  ا  اأي�صً

من  يزيد  الأوىل  اخلم�صة  احلمل  اأ�صهر 

اإحتمال اإ�صابة املولود لحًقا مبر�ض نف�صي، 

واليوم  الإكتئاب،  اأو  ال�صخ�صية  كانف�صام 

مل يعد من �صك لدى الباحثي يف اأن العنف 

اجل�صدي واملعنوي الذي قد يتعر�ض له الطفل 

الرفاق،  م�صايقة  اإىل  اإ�صافة  امل��راه��ق،  اأو 

املر�ض  لظهور  الأوىل  امل�صببات  م��ن  ه��ي 

اأن  كما  الوراثية.  جيناته  احلاملي  لدى 

ال�صغوط من اأي جهة اأتت )املنزل اأو املدر�صة 

بخايا  الأذى  تلحق  لح��ًق��ا(،  العمل  اأو 

تكر  ال�صبب  لهذا  الع�صبية.  ال��دم��اغ 

العائلية  البيئات  يف  النف�صية  الأم��را���ض 

والأحداث  الكوارث  وخال  امل�صتقرة،  غري 

ا  الدامية، ويف املوؤ�ص�صات الع�صكرية وخ�صو�صً

خال املعارك واحلروب. ومل ين�َض الباحثون 

�صواهم  من  اأكر  �صي  املعرنّ املدن  �صكان 

لهذه الأمرا�ض، وهذا يعود اإىل �صغوط احلياة 

ث البيئي وال�صجيج. املدنية واإىل التلونّ

لذا فاإن تاأمي البيئة امل�صتقرة حيث يتلقى 

ال�صروريات  والت�صجيع هي من  الدعم  الفرد 

لدى  النف�صي  املر�ض  وطاأة  من  تخفف  التي 

حال  يف  ال�صفاء  ع  ت�صرنّ كما  له،  �صي  املعرنّ

ظهوره واخل�صوع للعاج.

التوعية ثّم التوعية

وم على  اللنّ ي�صع  البحث وكاأنه  يبدو هذا 

الدور  بالعتبار  ياأخذ  ول  والرتبية  البيئة 

الأهم للوراثة.

اأعطوا  قد  كًرا  باحثي  فاإن  الواقع،  يف 

بالإمكان  اأن��ه  اإىل  ت�صري  ملمو�صة  دلئ��ل 

حال  يف  احل��ادة  النف�صية  الأم��را���ض  جتنب 

وجود توعية دقيقة و�صاملة.

كما  الأه��ل  ف��اإن  واأ�صرنا،  �صبق  وكما 

من  بالكثري  عموًما  ي�صتخفون  ��ي  امل��ربنّ

من  تظهر  التي  املبكرة  املر�صية  الأعرا�ض 

لهذا  واملراهقي.  الأطفال  ت�صرفات  خال 

قواعد  املتقدمة  ال��دول  يف  و�صعت  ال�صبب 

لن�صر التوعية يف املنازل واملدار�ض واملوؤ�ص�صات 

الأج��ي��ال  جتنيب  اأج���ل  م��ن  الر�صمية، 

وهنا  النف�صية.  الأم��را���ض  خطر  ال�صاعدة 

ل  الأمرا�ض  هذه  اأن  اإىل  الإ�صارة  من  بد  ل 

ت�صرنّ فقط باملعنيي بها، بل يطاول �صررها 

البال  عن  يغيب  ول  العائلة.  اأفراد  جميع 

باملجتمع ككل  البالغ  الأذى  تلحق  اأنها 

وبالقت�صاد الوطني.

الدقيقة،  واملراقبة  والنتباه  وعية  التنّ اإذن 

هي من الأولويات الواجب اأخذها بالعتبار. 

امل�صكوك  بعر�ض  الإ�صراع  فاإن  ذلك،  اإىل 

املر�ض  مينع  املخت�ض،  الطبيب  على  باأمره 

امل�صاب  حياة  تدمري  ومن  م  التقدنّ من 

مينع  كما  وم�صتقبله،  ب��ه 

وقوع العائلة باأ�صرها يف اأزمات 

نف�صية هي بغنى عنها.
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معلومات 

ون�ضائح �ضّحية

www.doctoroz.com
و�����ص����ف����ات ����ص���ح���ّي���ة، 

ح�صرية  طّبية  ومعلومات 

يف  متتبعيه  لتثقيف  موقعه  عرب   Doctor oz ال�صهري  الطبيب  يقدمها 

القلب،  اأمرا�ض  من  الوقاية  بينها  ومن  العامة،  ال�صحة  موا�صيع  خمتلف 
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ترجمة فورية
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اللغات واإليها. 

كتب الكرتونية جمانية

www.4ebooks.org
ي�صم املوقع جمموعة من الكتب االإلكرتونية 

املتخ�ص�صة يف برجمة الكمبيوتر والتي ميكن 

حتميلها جّماًنا.

ن�ضائح لتفادي القر�ضنة

يقّدم اخلرباء يف االإنرتنت �صبع 

ن�صائح حلماية م�صتخدمي املواقع 

االإن��رتن��ت  على  االإجتماعية 

الذين  واملتطفلني  القرا�صنة  من 

امل�صتخدمني  بيانات  ي�صرقون 

غري  اأغ��را���ض  يف  وي�صتعملونها 

م�صروعة. والن�صائح هي االآتية:

ع�صّية  ال�صر  كلمة  جعل   -

على احلل من خالل الدمج بني 

احلروف واالأرقام وتفادي ا�صتخدام 

تواريخ املنا�صبات ال�صخ�صية.

فمن  امليالد،  تاريخ  اإخفاء   -

االأخطاء ال�صائعة تركه كاماًل 

اأن  اإذ  االإلكرتوين،  املوقع  على 

للح�صول  يكفي  التاريخ  ه��ذا 

املعلومات  م��ن  الكثري  على 

فيها  مبا  ال�صخ�صية  والبيانات 

احل�صاب امل�صريف.

- ح��ظ��ر ال��دخ��ول ع��ل��ى غري 

ال�صخ�صي  امللف  اإىل  االأ�صدقاء 

خا�صة  ب��ي��ان��ات  ي�����ص��م  ال����ذي 

اإ�صافة  اأ�صرته،  و�صور  بامل�صتخدم 

التي  العبارات  عن  االإبتعاد  اإىل 

مقر  يف  وج���وده  ع��دم  اإىل  ت�صري 

يف  منطلق  »اأن���ا  مثل  �صكنه 

يف  اأك��ون  ولن  ال�صنوية  اإجازتي 

املنزل خالل ال�صهر املقبل« الأنها 

ونوافذه  املنزل  اأب��واب  رع  ت�صّ قد 

لل�صو�ض.

ل��ل��غ��رب��اء  ال�����ص��م��اح  - ع���دم 

الدرد�صة اخلا�صة  بدخول �صفحة 

ب��امل�����ص��ت��خ��دم، ح��ي��ث ميكن 

���ص��واب��ط  ق�����ص��م  اإىل  ال���ذه���اب 

خيار  تفعيل  واإلغاء  اخل�صو�صية 

خيار  بتحديد  واالكتفاء  العام 

ال�صماح لالأ�صدقاء فقط.

االأط��ف��ال  �صور  ن�صر  ت��ف��ادي   -

لتجنب  وذل��ك  اأ�صمائهم  م��ع 

اأحد  قام  واإذا  ا�صتغاللها.  اإ�صاءة 

خم�ضون موقًعا حمّظًرا على 

Google earth
ي��ت��م��ك��ن م���وق���ع »غ��وغ��ل 

اإي�����رث« م���ن روؤي�����ة ال�����ص��وارع 

اأكرث  وحتى  املختلفة  واملواقع 

كاملنازل  خ�صو�صية  امل��واق��ع 

جميع  يف  ال�صكنية  وال�صقق 

االأقمار  طريق  عن  العامل  اأنحاء 

االإ�صطناعية. ومع ذلك، هناك 

غوغل  و�صع  موقًعا  خم�صون 

من  عليها،  »حمظور«  كلمة 

بينها:

االأم��ريك��ي  ال��ك��ون��غ��ر���ض   -

�صور  تظهر  االأب��ي�����ض:  والبيت 

خرائط  على  االأب��ي�����ض  البيت 

امل���زال  ال�صقف  ب���دون  غ��وغ��ل 

اأنظمة  طم�ض  اأجل  من  رقمًيا 

الدفاع اجلوي واالأمن املوجودة يف 

املكان. 

اجلوية  �صو�صرتبرغ  قاعدة   -

الهولندية: كانت قاعدة ل�صالح 

اجل��و االأم��ريك��ي خ��الل احلرب 

الباردة. 

ب������اوز يف  ب���ي���ف  ق����اع����دة   -

م��دي��ن��ة ك��ي��ب ك���ود ب��والي��ة 

نظام  حت��وي  ما�صات�صو�صت�ض: 

للرادار  االأم��ريك��ي  اجل��و  �صالح 

واالإن������ذار وم��راق��ب��ة ال�����ص��واري��خ 

الف�صائية. 

مدينة  يف  العرب  �صط  فندق   -

تقارير  وردت  العراقية:  الب�صرة 

هاجموا  الذين  االإرهابيني  باأن 

لقطات  ا�صتخدموا  الربيطانيني 

غوغل  خرائط  بوا�صطة  جوية 

لتنفيذ هجماتهم. 

الهولندية:  يوفاردن  مدينة   -

قواعد  من  واح��دة  املدينة  فهذه 

اجلو  ل�صالح  الرئي�ض  الت�صغيل 

جزء  وه��و  الهولندي،  امللكي 

امل�صرتكة  القيادة  مركز  من 

حللف الناتو، وتوجد فيها اإحدى 

امل�صرتكة  الفرعية  القيادات 

للقوات املتحالفة يف �صمال اأوروبا. 

اجل��وي��ة  رمي�������ض  ق���اع���دة   -

�صاد  ن��ويف  وق��اع��دة  فرن�صا،  يف 

الع�صكرية يف �صربيا. 

التابعة   »3 »���ص��ي  وك��ال��ة   -

للناتو، وهي تدعمه علمًيا وتزوده 

قدرات الت�صاور والقيادة وال�صيطرة 

واملراقبة  واال�صتخبارات  واالت�صال 

واال�صتطالع. 

غيلينكري�صني  ق��اع��دة   -

اأملانيا:  يف  للناتو  التابعة  اجلوية 

الرئي�ض  الت�صغيل  موقع  اأنها  اإذ 

ل��الإن��ذار  ال��ن��ات��و  حلف  لنظام 

»عن�صر  باإ�صم  املعروف  املبكر 

رادار  نظام  يوفر  الذي  اإيه«،   3 اإي 

ق��درات  لتعزيز  املبكر  ل��الإن��ذار 

الدفاع اجلوي حللف الناتو. 

يف  اجلوية  رام�صتاين  قاعدة   -

اأملانيا: كان لها دور بارز يف حرب 

للقوات  مقًرا  وت�صّكل  العراق، 

اجلوية االأمريكية يف اأوروبا. 

- اإ�صرائيل: وفق قرار �صادر عن 

الكونغر�ض االأمريكي، ح�صلت 

مينع  ا�صتثناء  على  اإ�صرائيل 

العالية  ال�صور  ن�صر  من  غوغل 

الو�صوح ملناطقها احل�صا�صة. 

وه��ي  ����ص���ي���ربوك:  - حم��ط��ة 

يف  وتقع  النووية  للطاقة  حمطة 

والية نيوهام�صر االأمريكية.

- مركز طاقة بوينت الهندي 
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اإىل  »اجلي�ش«  تتوجه  اجلديد  العام  مطلع  مع 

م�ضابقتها  لهم  وتقدم  التمنيات،  باأجمل  قرائها 

وجاوب«. جملتك  »اإقراأ  ال�ضنوية 

العام  اأعداد  وكذلك  اأيديكم  بني  الأ�ضئلة 

�ضفحاتها... يف  الأجوبة  جتدون  التي   2012

لبنانية  لــرة  مليون  اجلــوائــز  قيمة 

كالآتي: فائزين  �ضبعة  على  موزعة 

300.000 ل.ل. - اجلائزة الأوىل: 

200.000ل.ل. الثانية:  اجلائزة   -

100.000ل.ل. قيمة كل منها:  - خم�ش جوائز 

�ضباط   20 احللول:  لت�ضّلم  موعد  اآخــر 

.2013

.2013 اآذار  عدد  يف  النتائج  تن�ضر 

معر�ض  اأجنحة  �صّمت  �صركة  كم   -1

»�صمي�ض« يف ن�صخته الثانية؟

2- متى اأن�صئ فوج املدفعية االأول؟

3- اأين تقع مغارة »عا�صي احلدث« 

وكم ترتفع عن �صطح البحر؟

4- متى واأين ولد الفنان كرمي اأبو 

�صقرا؟

5- متى �صرب االإنفجار ال�صم�صي االأر�ض؟

اإغارة  �صباق  �صارك يف  ا  �صخ�صً 6- كم 

االأرز؟

7- اأين تقع »قلعة لبنان«، وكم 

تبلغ م�صاحتها؟

الع�صكرية  ال��ق��ط��ع  ه��ي  م��ا   -8

»االأ�صد  مترين  يف  �صاركت  التي  اللبنانية 

املتاأّهب« الذي جرى يف االأردن خالل العام 

2012؟

9- ماذا �صمّيت دورة التالمذة ال�صّباط 

)اآب 2012( وكم عدد املتخّرجني؟

حّققه  ال��ذي  االإجن���از  هو  ما   -10

الكاتب اللبناين الفرن�صي اأمني معلوف؟

11- طبيب لبناين طّور تقنية لرتميم طبلة االأذن 

بعملية ب�صيطة، من هو؟

 La البندورة  مهرجان  يقام  مدينة  اأّي��ة  ويف  متى   -12

Tomatina االإ�صباين؟ 

امل�سابقة ال�سنوية

مع  لهم  �صور  بن�صر  االأ�صدقاء 

اخل��رباء  ين�صح  عنهم  بيانات 

امل�����ص��ت��خ��دم ب��ح��ذف��ه��ا. وي��ق��ول 

عدم  املف�صل  م��ن  اإن��ه  اخل���رباء 

مواقع  بدخول  ل��الأوالد  ال�صماح 

الدرد�صة قبل �صن الثالثة ع�صرة، 

ذلك  الطفل على  اأ�صر  ويف حال 

هو  ملراقبته  ال�صرور  اأه��ون  ف��اإن 

كاأحد  �صفحته  اإىل  ال��دخ��ول 

اأ�صدقائه.

حمرك 

بحث »خري«

www.goodsearch.com
ع���ن���د ا����ص���ت���خ���دام حم����ّرك 

ي�صاهم   ،goodsearch البحث 

مبا�صرة  غري  بطريقة  امل�صتخدم 

يتم  ح��ي��ث  خ����ريي،  ع��م��ل  يف 

التربع تلقائًيا جلمعية اإن�صانية 

عند كل عملية بحث. 

يف مدينة و�صت�ص�صرت: وهي حمطة 

من  مكونة  ال��ن��ووي��ة  للطاقة 

ثالث وحدات. 

ال��ن��ووي��ة:  م��اغ��واي��ر  حمطة   -

املاء  اإثنني من مفاعالت  وت�صم 

امل�صغوط ل�صركة وي�صتنغهاو�ض، 

 2200 اإن��ت��اج  على  ق��درة  ولديها 

ميغاوات من الكهرباء النووية، 

ن�صف  ي��ق��ارب  م��ا  تنتج  وه���ي 

كارولينا  والية  يف  النووية  القوة 

ال�صمالية. 

يف  النووية  اأوك���وين  حمطة   -

هذه  ت�صم  �صينيكا:  مدينة 

من  مفاعالت  ثالثة  املحطة 

ثاين حمطة  وهي  امل�صغوط،  املاء 

متدد  البالد  يف  النووية  للطاقة 

اللجنة  قبل  م��ن  ترخي�صها 

التنظيمية النووية االأمريكية.





»الب�سرتينة«

»الب�سرتينة«  مع  لبنان  من  اجلولة  نبداأ 

القرى  م��ن  الكثري  يف  ال�سائع  التقليد 

اللبنانية، حيث توّزع القطع النقدية على 

يف  العادة  بداأت  ال�سنة؛  راأ�س  �سباح  الأطفال 

امرباطور  كل  كان  حني  الرومانية  الفرتة 

يقوم ب�سّك عمالت حتمل ا�سمه يوزعها يف 

بداية ال�سنة، فيعطى الأطفال بع�س القطع 

اجلديدة  بالقطع  التعامل  ويبداأ  القدمية 

على اأمل اأن تكون ال�سنة خرّية وغنية.

واإع��ادة  ال�سوء  اإطفاء  ع��ادة  تنت�سر  كما 

اإىل  ذل��ك  ويعود  ال�سنة،  راأ���س  ليلة  اإن��ارت��ه 

�سوء  تعترب  كانت  التي  القدمية  الديانات 

اأما  احل��ي��اة،  دف��وؤه  يحمل  اإلهًيا  ال�سم�س 

النا�س  ي�سيء  ل��ذا  امل���وت.  فيعني  ال��ظ��الم 

يف  امل��وت  �سبح  عنهم  يبتعد  اأن  متمّنني 

ال�سنة اجلديدة.

موائد ال�سنة اجلديدة

ل  اأن  ال�سنة  راأ���س  يف  الطعام  ع��ادات  من 

لل�سنة  الأول  اليوم  فجر  منذ  الهنود  ياأكل 

ذلك  وبعد  الليل،  منت�سف  حتى  اجلديدة 

والأطباق  املختلفة  الأطعمة  بو�سع  يبداأون 

ال�سهية على املوائد.

اأنف�سهن على  البولنديات  الفتيات  وتزّين 

اخل�سراء  اخل�سروات  وياأكلن  اأرنب  �سكل 

معتقدات اأن ذلك يجلب التوفيق واخلري. 

عنب  حبة   12 فياأكلون  الإ�سبان  اأم��ا 

دقة  كل  مع  ال�سنة  اأ�سهر  من  �سهر  لكل 

كانون   31 ليل  منت�سف  �ساعة  دقات  من 

الأول. 

لدى  الع�ساء  لتناول  م��دع��ًوا  كنت  واإذا 

ال�سنة،  من  الأخري  اليوم  يف  بلغارية  عائلة 

و�ستح�سل  م��رات  عدة  تعط�س  اأن  فعليك 

امل�سيف  من  قّيمة  هدية  على  ذل��ك  بعد 

اأو  ���س��غ��رًيا  اأو ع��ج��اًل  ت��ك��ون خ��روًف��ا  ق��د 

ذلك  اأن  يعتقدون  البلغاريني  لأن  مهًرا، 

�س�يجلب ال��س�عادة وال���سالمة طوال ال�س���نة 

ال��جدي�دة.

معتقدات واأمنيات واآمال

يدخل  �سخ�س  اأول  اأن  الفرن�سيون  يعتقد 

يرمز  اجلديدة،  ال�سنة  من  يوم  اأول  يف  املنزل 

اإىل حال ال�سنة بالن�سبة اإىل اأ�سحاب البيت. 

وينبغي اأن يكون الزائر ذكًرا يف املقام الأول 

لعتقادهم اأنه دليل ازدهار وثروة.

ال�سنة  ب��راأ���س  الحتفال  ع���ادات  اأف�سل 

الأقنعة  ارت��داء  لتفيا،  يف  رواًج��ا  واأكرثها 

ال�سوارع  يف  بها  النا�س  يتجول  التي  الغريبة 

يدخل  وم�سحًكا  ممتًعا  م�سهًدا  مقدمني 

البهجة اإىل قلوب اجلميع يف هذا اليوم.

م���ن ج��ه��ت��ه��م ي��ك��ت��ب ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ون 

ال�سنة  ليلة  قبل  واأح��الم��ه��م  اأمنياتهم 

الليلة  منت�سف  اق���رتاب  وم��ع  اجل��دي��دة، 

اأما  ويحرقونها،  الأمنيات  تلك  يجمعون 

الت�سيكيون في�سنعون »قوارب ق�سر اجلوز« 

وعاء  �سموًعا داخلها يف  ويثبتون  لالحتفال 

ي�سري  الق�سرة  اجتاه  اأن  ويعتقدون  املاء،  من 

احرتاق  وا�ستمرار  �ساحبها،  م�ستقبل  اإىل 

ال�سمعة ي�سري اإىل حياة طويلة وهانئة.

اليوم  هذا  يف  املوتى  يتذكرون  فنلندا  يف 

ويف  مغطاة  روؤوؤ���س��ه��م  امل��داف��ن  فيق�سدون 

اأيديهم ال�سموع، ويبداأون يف الغناء. 

اجلديدة  بال�سنة  البورتوريكيون  يحتفل 

الطالع  من  للتخّل�س  باملاء،  امل��ارة  بر�سق 

ال�سيء وجلب احلظ يف ال�سنة اجلديدة، كما 

ير�سون املنزل وحميطه بال�سكر. اأما اأطفال 

الفيليبني فيقفزون 10 مرات ليلة راأ�س ال�سنة 

فيما  القامة،  طويلي  ي�سبحوا  اأن  اأرادوا  اإذا 

ال�سنة القدمية  اأطباق  الدامناركيون  يلقي 

على اأبواب اجلريان والأ�سدقاء، وكلما وجد 

الأطباق  من  اأكرب  عدًدا  �سباًحا  ال�سخ�س 

�سعادته  زادت  كلما  بابه،  اأم��ام  امله�سمة 

وحظوظه يف العام اجلديد.

اليابان  يف  املنازل  تزّين  اأن  التقاليد  من 

وذلك  ال�سنة،  راأ�س  ليلة  الزهور يف  باأكاليل 

لطرد الأرواح ال�سريرة وجلب احلظ وال�سعادة. 

و�سباًحا ي�سرع اليابانيون يف ال�سحك عالًيا 

العام  على  اجليد  بانعكا�سه  لإميانهم 

اجلديد.

جميع  اإخ��ف��اء  ي��ت��م  نف�سها  ول��ل��غ��اي��ة 

املكان�س يف الرنوج يوم راأ�س ال�سنة لعتقاد 

تاأتي  ال�سريرة  والأرواح  ال�ساحرات  باأن  قدمي 

يف هذا اليوم ل�سرقة املكان�س والطريان بها 

اإىل ال�سماء.

اجلديدة  ال�سنة  اأن  الربازيليني  وباعتقاد 

ارتدوا  اإذا  وال�سالم  باحلظ  مفعمة  �ستكون 

وتوقد  ال�سنة،  راأ�س  ليلة  يف  البي�ساء  املالب�س 

اإلهة  اأن  ال�ساطئ لعتقادهم  ال�سموع على 

لهم  فتحقق  امل�ساءة  �سموعهم  ترى  البحر 

رغباتهم واأمنياتهم. 

عيد  �سجرة  حت��وي  اأن  بد  ل  اأوكرانيا  يف 

�سبكته،  اإ�سطناعًيا مع  امليالد عنكبوًتا 

لأنه يجلب احلظ ال�سعيد؛ ويرجع ذلك اإىل 

جًدا  فقرية  امراأة  عن  تخرّب  �سعبية  اأ�سطورة 

مل ت�ستطع �سراء �سجرة عيد امليالد لأ�سرتها، 

ويف �سباح يوم العيد وجدت اأن عنكبوًتا قد 

ن�سج �سجرة  بوا�سطة خيوطه التي حتولت يف 

ما بعد اإىل خيوط من الف�سة والذهب.

اأما الإيطالي�ون فيكتفون مبتعة م�ساهدة 

بزوغ فجر اأول يوم من ال�سنة اجلديدة...
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نوافذ مفتوحة

اإعداد:

با�سكال معّو�ض بو مارون

121العدد 331 - اجلي�ش  

كٌل على طريقته يحتفل!�سعوب العامل يوم راأ�س ال�سنة

عادات وتقاليد غريبة عجيبة ترافق حلول عام 

جديد. ومع دقات منت�سف ليل اآخر اأيام ال�سنة 

معلنة يوًما و�سهًرا و�سنًة جدًدا حتتار ال�سعوب يف 

خمتلف اأنحاء العامل بكيفية االحتفال بهذا احلدث 

املميز بطريقة جتعل العام القادم يحمل االإزدهار 

وال�سحة والبحبوحة.

»والدة« التقومي الغريغوري ح�سلت يف 24 �سباط 

1582 حينما وافق البابا غريغوار الثامن على 

التقومي الذي طرحه العالمة األوي�سو�ض لياليو�ض 

والذي يق�سي بتق�سيم ال�سنة اإىل 12 �سهًرا واعتبارها 

موؤلفة من 365 يوًما تبداأ منت�سف ليل 31 كانون 

االأول، ومن يومها انبثق »هو�ض« راأ�ض ال�سنة.



• املكونات:
 100 م���اع���ز:  ج��ب��ن��ة 

غرام.

ه��ل��ي��ون ط������ازج: 6 

حبات.

ب�ضل اأخ�ضر: حّبتان.

بندورة: حبة واحدة.

خ�ّس ملّون للزينة.

�ضم�ضم: ملعقة �ضغرية.

خّل بل�ضمي: ملعقتان كبريتان.

زيت نباتي: ملعقة �ضغرية.

ملح وفلفل اأ�ضود.

التح�ضري: • طريقة 
للحرارة  م��ق��اوم  زج��اج��ي  وع��اء  ُي��ده��ن   -

بقليل من الزيت النباتي.

�ضرحات  ثالث  اإىل  املاعز  جبنة  تقطع   -

الفرن  وت�ضوى يف  الزجاجي  الوعاء  وتو�ضع يف 

حّتى حتمّر قلياًل.

الهليون  حبات  ُت�ضلق  اآخ��ر،  وع��اء  يف   -

ر مع قليل من امللح اخل�ضن.  املق�ضّ

ال�ضاخن،  امل���اء  م��ن  ي��رف��ع  ث��ّم 

)ليحافظ  والثلج  ال��ب��اردة  املياه  يف  ويو�ضع 

على لونه الأخ�ضر، ولتتوقف عملية الطهي 

ب�ضرعة(.

- تقطع حّبة البندورة اإىل 3 �ضرحات.

- تقطع حّبتا الب�ضل الأخ�ضر اإىل حلقات 

م�ضتديرة �ضغرية.

التقدمي: • طريقة 
امل��ل��ّون،  باخل�ّس  التقدمي  طبق  ي��زّي��ن   -

وتو�ضع  البندورة  �ضرحات  جانبه  اإىل  ُت�ضاف 

ثّم  ومن  املحّمرة  املاعز  جبنة  قطع  فوقها 

ُتنرث عليها حبات ال�ضم�ضم، وُت�ضاف حبات 

الهليون امل�ضلوق وحلقات الب�ضل الأخ�ضر.

- ُير�س فوق املكونات اخلّل، زيت الزيتون، 

امللح والفلفل الأ�ضود.

• املكونات:
فيليه اللّقز: 200 غرام.

�ضلمون طازج: 200 غرام.

فطر طازج: 200 غرام.

كزبرة خ�ضراء: ربع باقة.

ثوم: ح�ّس واحد.

روكا: ربع باقة.

ح��ام�����س: ع�����ض��ري )م��ل��ع��ق��ت��ان 

كبريتان(، وحبة للزينة.

زيت زيتون: ملعقتان كبريتان.

ملح وفلفل اأ�ضود.

التح�ضري: • طريقة 
عليها  وُي��ر���سّ  ال�ضمك  قطع  ُت��ّل��ح   -

الفلفل الأ�ضود وزيت الزيتون من اجلهتني.

- ُتقلى القطعتان يف زيت الزيتون ال�ضاخن 
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اأطايب ال�شيف

اإعداد:

ليال �ضقر

الأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �ضفحات 

»اجلي�س«

• ال�ضيف ري�ضار خمت�س
يف الأطباق الفرن�ضية والعاملية

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�ضناف 

مميزة مع ال�ضيف

ري�ضار اخلوري

ديو ال�ضمك مع الفطر

�ضلطة الهليون 

مع جبنة املاعز
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Fondant Chocolat

•  ن�ضيحة 
ال�ضيف

لومة
مع

• املكونات:
بي�س: عدد 5.

�ضكر: كوب وربع.

زبدة: 150غرام.

�ضوكول اأ�ضود: 150 غرام.

طحني: ن�ضف كوب.

فانيال: ملعقة �ضغرية.

التح�ضري: • طريقة 
ال�ضكر  كمية  م��ع  البي�س  يخفق   -

والفانيال بوا�ضطة اخلاّلط الكهربائي.

كمية  اإليها  وُت�����ض��اف  ال��زب��دة  ب  ُت���ذوَّ  -

حتى  وحت��رك  ع،  املقطَّ الأ���ض��ود  ال�ضوكول 

املزيج  ُي�ضاف  ثم  �ضائاًل  ال�ضوكول  ي�ضبح 

اأي البي�س وال�ضكر،  اإىل املكوَنني ال�ضابَقني 

بوا�ضطة  ا  يدويًّ جميعها  املكونات  وتقّلب 

امللعقة.

- ُت�ضاف كمية الطحني وحُتّرك بالطريقة 

عينها.

من  �ضغرية  قوالب  يف  املزيج  ُي�ضكب   -

 220 حرارته  ف��رن  يف  وتو�ضع  ال�ضيليكون 

درجة مئوية ملدة ثماين دقائق.

- تقّدم قطع ال� Fondant chocolat مع 

املثّلجات والفاكهة.

ملّدة دقيقتني لكل جهة حتى تن�ضج.

اإىل قطع كبرية،  الطازج  الفطر  - ُيقطع 

ويف قدر اآخر، ُيقلى مع قليل من زيت الزيتون 

ثم ُي�ضاف اإليه الكزبرة اخل�ضراء وف�ّس الثوم 

املفرومان.

- ُيقّلب الفطر جّيًدا وُي�ضاف اإىل املزيج 

امللح والفلفل الأ�ضود.

- ُتطفاأ النار ثم ُت�ضاف كمية ع�ضري 

احلام�س وُتقلب املكونات.

التقدمي: • طريقة 
ب���اأوراق  التقدمي  �ضحن  ُي��زّي��ن   -

وب��اأوراق  الأعناق  املقطوعة  الروكا 

قطعتا  ُت�����ض��اف  ث���ّم  ال���ك���زب���رة، 

كمية  ثم  ومن  واللّقز،  ال�ضلمون 

والثوم  الكزبرة  مع  املطبوخ  الفطر 

وُتر�س فوق املكونات ر�ضة من امللح 

والفلفل الأ�ضود.

ري�ضار  ال�ضيف  ين�ضح  امل�ضلوق  الهليون  على  للمحافظة 

الرباد بحيث  داخل من�ضفة رطبة يف  بو�ضع احلبات  اخلوري 

تبقى طازجة ملدة 3 اإىل 4 اأيام.

على  ال��ه��ل��ي��ون  ي��ح��ت��وي 

ن�ضبة عالية من املاء والألياف 

النوع  هذا  ميّيز  ما  والفيتامينات 

م��ن ال��ن��ب��ات��ات ب��ف��وائ��د ج��ّم��ة، اإذ 

املحافظة  يف  الأول  امل�ضاعد  يعترب 

الأبرز  واملحارب  القلب  �ضحة  على 

هو  ال��دم.  �ضغط  ارت��ف��اع  مل�ضاكل 

لعمل اجلهاز  الوقت عينه  مفيد يف 

الأم،  وحلليب  للبول  مدّر  اله�ضمي، 

من�ضط جن�ضي، وم�ضاد لالإلتهابات.

على  ��ا  اأي�����ضً الهليون  يحتوي 

الفاعلة  الأك�ضدة  م�ضادات 

ال�ضرطانات  حم��ارب��ة  يف 

ك�ضفت  كما  املختلفة، 

درا����ض���ات ع���دي���دة ق��درت��ه 

ال��ت��وت��ر  تخفيف  ع��ل��ى 

الع�ضبي...



اإعداد: فيليب �شّما�س
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تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�شابقة 

وتخ�ش�س  لقرائها  »اجل��ي�����س« 

قيمتها  مالية  جوائز  فيها  للفائزين 

توزع  لبنانية،  لرية  الف  اربعماية 

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.

التوجيه -  الريزة - مديرية  التايل: قيادة اجلي�س -  العنوان  • تر�شل احللول اىل 
جملة »اجلي�س« - »م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف ثكن اجلي�س يف جميع املناطق. • با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة 
•  اآخر موعد لقبول احللول 20 كانون الثاين 2013.

العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن 

ة
ق

اب
�ش

مل
 ا

ط
و

ر
��

�ش

عمودًيا:

1- عا�سمة عربية، عا�سمة اأفريقية، عا�سمة اأوروبية.

2- نهار وليل، اأبث اخلرب، مدينة اأمريكية، تيّب�َس.

ا�س. 3- �ساعر فرن�سي راحل، فنان لبناين، جهاز ح�سّ

4- ماذا بالأجنبية، ي�ّجه عادة يف ال�سحف اإىل امل�س�ؤولني، اأخذت 

ال�سيء باليد.

5- نهر يف �س�ي�سرا واإيطاليا، نظر، جماعة الق�م، يب�سط يده.

6- ميناء، رجع عن، تخرّب لِـ، لّيناها و�سّهالها.

7- للنفي، ظباء اجلبال، اأنثى الدينا�س�ر، بعري حرون.

و�سع  اآوى،  اإبن  �س�ت  الن�سب،  ل�سق  �سغري،  بحري  �سمك   -8

خل�سة.

فرن�سي  رئي�س  ر«،  ك�سّ »مببه  فيلم  بطلة  م�سرية  ممثلة   -9

راحل.

10- الن�سف الأول من الليل، �سفاء، من الأقم�سة.

ال�س�اب  وجه  جنهل  اأمر  ولية،  عا�سمة  اأمريكية  مدينة   -11

فيه، جمع و�سّم.

12- مدينة يف اإيران، غالم، حر�ست، اآلة طرب، �سجر التمر.

13- �سكب، كالمه، من احلي�انات، قّرر، وثاق.

الرازي،  بكر  لأبي  �سهري  كتاب  الطعام،  من  اإمتالأ   -14

الق�ساطل.

مرفاأ  قطري،  واإعالمي  خمرج  اأعالم،   -15

فرن�سي، نهر اأوروبي.

16- غالم جميل، ولية اأمريكية.

17- ناحية وطرف، ممثلة اأمريكية راحلة، 

ط�احني، لعب ومرح.

18- يلدغ�نه، لعبة ريا�سية، �س�ت الذباب.

19- ورِك، بلدة يف الك�رة، مطرب م�سري.

20- املفيد، قمر، ممثل م�سري.

اأفقًيا:

1- عا�سمة عربية، دولة عربية، مدينة لبنانية، مدينة لبنانية.

2- دولة يف اأمريكا ال��سطى، دولة يف اأمريكا اجلن�بية.

ا، لعب كرة برازيلي. 3- اإ�ستد �س�اد الليل، اأ�سل، حمرّيً

4- يرفع عنه ما يغّطيه، يت�ّزع ويتبّدد، حرف عطف، اأمّل ِبـ.

5- من اأعظم �سعراء اإيطاليا، مدينة يف بلجيكا.

6- �سار ال�قت، من الأحجار الكرمية، مدينة �سع�دية.

7- مطار يف �سي�ل، مدينة بريطانية، جماعة من الرجال.

8- مدّر�س، ق�سد املكان، حرف ن�سب، بقية احلّب واأثره.

9- نقروا البئر، عائ�س، م��سع.

10- �ساعر عبا�سي، �س�ت الطبل، ي�سلح البناء.

11.- عط�س�ا، �ساعر لبناين راحل.

اجلر�س،  يقرع  نفري،  امل�ّدة،  واأخل�س  وعظ  واأر�ِسل،  اأخرج   -12

اأجرب.

13- حّل، دواء، اخلرب، ي�سالح.

ال�سالح  اأثر  مع،  ت�سامن  اأوروبية،  عا�سمة  اأمريكي،  مرفاأ   -14

بالبدن.

15- تف�ز به وتناله، بحر، اأ�سار، جّنة.

16- للندبة، البل�غ اإىل، فا�سل، مدينة ك�يتية.

عملة  لبنانية،  ممثلة  لبناين،  ق�ساء   -17

اآ�سي�ية.

داَر  اأندوني�سية،  جزيرة  العيب،  عائلة،   -18

وجال.

19- عرثِت عليها، ف�سَل يف الأمر، قام مقام، 

الفطنة.

20- حرف جزم، ممثلة م�سرية راحلة، �سمري 

منف�سل.

ح�سرات  اخلبز،  يب�َس  اأوروبية،  عا�سمة   -21

جمتهدة، دولة اأفريقية.
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الفائزون

• املعاون االأول ع�شام بو �شعب
ف�ج املغاوير.

• الرقيب االأول نا�شر عبد الله
ال�سرطة الع�سكرية.

• اليا�س كفروين
منيارة - عكار.

• اجلندي عبا�س عودة
ف�ج التدخل اخلام�س.







ح�����ش��ن   •
كامل ال�شباح:

ــــــــــــــامل  ع

ـــــــــــرع  وخم

ـــــاين  ـــــن ـــــب ل

 -1 8 9 4 (

يف  نبغ   )1935

والهند�سة  الريا�سيات 

وعل�م الكهرباء.

ــات  ــ�لي ال اإىل  هــاجــر 

ــتــحــدة و�ــســجــل عــدة  امل

اخراعات.

• �شارل غونو:
ــيــقــي فــرنــ�ــســي  ــس مــ��

.)1893 -1818(

ـــــن مــــ�ؤلــــفــــاتــــه:  م

»فاو�ست«، و»مرياي«.

• ميغيل دي �شرفانت�س:
مـــن اأكـــــرب نــاثــري 

الإ�سبان )1547- 1616(.

بكتابه  اإ�سمه  خّلد 

»دون كي�س�ت«.

�سفات

م�ل�دة

برج

اجل�زاء

تتقن

فن الإعتذار

لها

باختالق

�ستى

الأعذار

مبذرة

للمال

وجتد

�سعادة

التعب

والك�سل

عر�س

عزم

فجر

ق�س

ك��ستاريكا

وتقنع

حمدثيها

ب�سبب

قلة

حذرها

كبرية

يف �سرفها

واإذا

مل ت�سرف

املال

ت�سعر

مبركب

النق�س

ل�ز

مرا�سيم

نف�ذ

نافذة

هانيدا

جترح

باأق�الها

وجتد

األف

مربر

واحلرمان

اإذا

كان

هناك

اأمر

ل يعجبها

تّدعي
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�سعبة احلل�سهلة احلل

احلل بني يديك



هل تريد اأن 

تكت�سف  ما 

ه� خمباأ يف 

داخل ال�س�رة؟

ما عليك 

اإّل اأن ترّكز 

نظرك على 

نقطة حمددة 

يف و�سطها،  

على اأن تك�ن  

امل�سافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ث�ان اأن 

تبعد ال�س�رة 

تدريًجا، حماوًل 

اأن  تخرقها 

بنظرك حتى 

تت��سل اىل 

روؤية الأ�سكال 

الثالثية الأبعاد 

التي �ستظهر 

اأمامك. 

�أ

ب

ع

�

د

!ةيثث �ل
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�أعلنت  به حني  قامت  ما  �لقيادة  �لبع�ض على  �أخذ 

�لأعياد،  فرتة  يف  و�لّز�ئرين،  و�ملقيمني  �ملو�طنني  �أمام 

جو�نبها،  جميع  من  م�ستقّرة  �لبالد  يف  �لأو�ساع  باأّن 

�لبع�ض  �أخذ هذ�  �لأمني، كما  عيد  �ل�سّ ا على  خ�سو�سً

على �لقيادة �أنها متّنت للجميع �أياًما هانئة مبنا�سبة 

من  للخروج  �سادق  �سعي  ظّل  يف  �جلديد،  �لعام  حلول 

نفق �مل�ساعب و�لأزمات �إىل �آفاق من �لّتفاوؤل و�لأمل.

�لقيادة  �أعلنته  م��ا  يف  وج���دو�  كثريين  �أّن  �إّل 

من  �لأوىل  َمن  وتطمينات  منها،  بّد  ل  تو�سيحات 

�لع�سكرّية،  �سة  �ملوؤ�سّ ويف طليعتها  �لأمنية،  �لأجهزة  

بب هو �أّن هذه �لأجهزة هي �ملكّلفة  لتقدميها؟ و�ل�سّ

تتطّلب  �لعملية  وهذه  �لوطني،  �لأمن  على  �حلفاظ 

�لقوى  وحت�سري  يا�سّية،  و�ل�سّ و�لّثقافّية  و�لإقت�سادّية  �لإجتماعّية  للّظروف  مو�كبة 

�ملبا�سرة  ذل��ك،  وبعد  وعتاد،  عديد  من  ذلك  ي�ستدعي  ما  مع  ك��اٍف،  ب�سكل 

مبو�جهة ما قد يح�سل، ورفع �لأذى عن �لّنا�ض، وتاأمني �لعي�ض �لكرمي لهم، من 

وو�سيلة  �لطري�ن،  ومكتب  و�مل�سنع  و�ملدر�سة  �حلقل  يف  �أعمالهم  متابعة  خالل 

ياحة وما �إليها... �ل�سّ

حتّدد  �لّتي  هي  للمهّمات،  �لدقيق  و�لّتنفيذ  و�لإجن��از�ت  �لأعمال  �أّن  �سحيح 

�لّنتائج �حلقيقّية �مللمو�سة، �إّل �أّن �لّتطمينات �مل�سبقة �مل�ستندة �إىل م�سرية طويلة، 

�ملدعّوين  و�أّن  وتوؤّكدها،  �حلقيقة  �إىل  ت�سري  مرت�كمة،  متالحقة  عطاء�ت  و�إىل 

و�إل  ذلك م�سبًقا،  �إىل معرفة  �لإجاز�ت، حمتاجون  وق�ساء  بالأعياد،  �لإحتفال  �إىل 

ورّد، ويف ظّل  �أخذ  �إ�سرت�حاتهم ما بني  �إجاز�تهم هباء، و�ساعت فرت�ت  �أيام  م�ست 

ترّدد و��ستف�سار، وكاأّنه لي�ض هناك من هو قادر على �لّتطمني، ومن هو جدير باأن 

ي�سّدقه �لنا�ض، ويركنون �إىل مو�قفه وت�سريحاته �لتي تتعّلق باأمن �لبالد وعبادها.

وبحجم  �لتوّقعات،  قدر  على  �لّنتائج  وجاءت  �لتطمينات،  فرتة  م�ست  وقد  �أّما 

�لثقة و�لعهد، �إيجابية �سحيحة مكتملة �لّنجاح، و��سحة �لبيان ثابتة �حلقائق، 

فهل من �سّك بعد ذلك يف جّدّية �لّتح�سري�ت، وحجم �جلهود؟ وهل من ��ستغر�ب 

للرغبة يف طماأنة �ملو�طنني، وو�سع حّد لقلق �لّز�ئرين؟

�إليها،  لقد �ساد �لأمان يف ليايل �لأعياد، ف�سهر �ملو�طنون يف �لأماكن �ّلتي �سعو� 

وتبادل  �لّطرق،  مفرتقات  وحول  �لأحياء،  وبني  �حلر��سة،  نقاط  عند  �جلنود  و�سهر 

�جلميع �لتهاين، وكان وعد بعام جديد ملوؤه �لعمل و�لأمل.

بقلم:

�لعميد �لركن ح�سن �أيوب

مدير �لتوجيه

�إطمئنان

�لوطن
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