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�أكد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،خالل جولة تفقدية
ت�سول له نف�سه
قام بها� ،أن «اجلي�ش لن يت�ساهل مع من ّ
قطع حبل الأمن و�ضرب الإ�ستقرار ،و�سيبقى احلامي
ً
متم�سكا بثوابته الوطنية والع�سكرية
مل�سرية ال�سلم الأهلي
اجلامعة بعيدً ا عن تبدل الظروف ال�سيا�سية».

على خطى
القائد
15
ن�شرت �صحيفة «الأخبار» بتاريخ  12كانون الأول املن�صرم،
حدي ًثا لقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي و�ضع خالله
النقاط على احلروف يف ما يتعلق بالأو�ضاع التي �شهدتها
ريا ،م�ؤكدً ا �أنه ال رجوع عن اخلطة الأمنية
طرابل�س �أخ ً
الهادفة �إىل �ضبط الأمن يف املدينة ومنع تدمريها.
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تلبية لدعوة من رئي�س �أركان القوات امل�سلحة القطرية ،قام
رئي�س الأركان على ر�أ�س وفد بزيارة �إىل دولة قطر ،حيث
ح�ضر ندوة لكبار القادة امل�شاركني يف مترين ال�صقر اجلارح
( .2012 )3وعلى هام�ش الندوة ،التقى اللواء الركن �سلمان
�سمو ويل العهد الأمري متيم بن حمد خليفة �آل ثاين.

2013

كانون الثاين

2013

إ��ستقباالت وزير الدفاع

وزير
الدفاع الوطني
ً
م�ستقبال
قائد اجلي�ش
واملجل�س
الع�سكري

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز
غ�صن ،يف مكتبه يف ال��وزارة ،قائد اجلي�ش
�ضم ال مكان للفتنة ور�أ�سها �سيقطع قبل �أن ترى النور ال��ع��ام امل��ن�����ص��رم يف ظ��ل �أو���ض��اع
العماد ج��ان قهوجي على ر�أ���س وف��د ّ
داخلية �صعبة وتطورات �إقليمية
�أع�ضاء املجل�س الع�سكري وكبار �ضباط
مت�سارعة وخطرية �أرخت بظاللها على الداخل اللبناين».
قدم له التهاين ملنا�سبة عيدي امليالد ور�أ�س ال�سنة.
القيادةّ ،
و�أكد الوزير غ�صن �أن «اجلي�ش اللبناين ميتلك من القوة واملناعة
وخالل اللقاء �أثنى الوزير غ�صن على «اجلهود التي يبذلها اجلي�ش
اللبناين يف درء املخاطر عن لبنان و�صد املحاوالت الرامية �إىل �ضرب ما ميكنه من مواجهة التحديات الراهنة ،وذلك بف�ضل التفاف
م�سرية الأم��ن واال�ستقرار وال�سلم الأهلي ،و�إ�ضعاف ال��دور الوطني ال�شعب اللبناين حوله ،وتوجيهات قيادته ...التي �أثبتت ،يف كل
منوها «بالإجنازات الكبرية التي حققها اجلي�ش خالل املحطات� ،أنها تنطلق من امل�صلحة الوطنية العليا والثوابت الوطنية
للجي�ش»،
ً

ال�سفري الرو�سي

�سفري جنوب �أفريقيا

الوزير غ�صن ي�ستقبل
�سفريي جنوب �أفريقيا ورو�سيا
�إ�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز غ�صن ،يف
مكتبه يف ال��وزارة� ،سفري جنوب �أفريقيا ال�سيد �شوت
بينفلديت ،وعر�ض معه التطورات يف لبنان واملنطقة
و�سبل تفعيل ال��ت��ع��اون ب�ين لبنان وج��ن��وب �أفريقيا
وتطويرها.
كما التقى �سفري رو�سيا ال�سيد �ألك�سندر زا�سبيكني،
وبحثا يف الأو�ضاع العامة وامل�ستجدات� ،إ�ضافة �إىل الو�ضع
يف �سوريا وامل�شاورات اجلارية على غري �صعيد اليجاد حل
للأزمة هناك.
وقد ّنوه ال�سفري الرو�سي ،ب�أهمية ال��دور الذي يقوم به
اجلي�ش اللبناين يف احلفاظ على الإ�ستقرار الأمني،
ؤكدا دعم بالده للجهود التي تبذل يف �سبيل احلفاظ
م� ً
على هذا الإ�ستقرار.
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�وج��ه وزي��ر الدفاع
ويوجه تهنئة لبطريرك
ّ ...
يف �إط���ار �آخ���ر ،ت� ّ
الوطني فايز غ�صن بالتهنئة لبطريرك
انطاكيا و�سائر
ان��ط��اك��ي��ا و���س��ائ��ر امل�����ش��رق ل��ل��روم
امل�شرق للروم الأرثوذك�س
الأرثوذك�س يوحنا العا�شر اليازجي
بتوليه ال�سدة البطريركيةً � ،
آمال �أن «يوفقه الله يف متابعة امل�سرية التي
�أر�سى دعائمها البطريرك الراحل املثلث الرحمات اغناطيو�س الرابع
هزمي».
وقال�« :إننا يا �سيدنا واثقون متام الثقة ب�أنكم �سوف ترفعون م�شعل
احلق يف وجه النظام ،وتعلون �سيف العدل واحلرية ،و�ستواظبون على ن�شر
ر�سالة الت�سامح بني �أبناء الكني�سة الأرثوذك�سية و�سائر �أطياف املجتمع،
وتنهلون من معينكم الغني لرفد م�سرية حوار احل�ضارات التي يحاول
�صراعا بني احل�ضارات وال�شعوب.
البع�ض حرفها عن هدفها لت�صبح
ً
لكم منا يا �سيدنا �أ�سمى �آيات التهنئة ،وعهدنا لكم بالإلتفاف
حولكم والت�ضامن حول مواقفكم الر�شيدة».

اجلامعة».
و�شدد الوزير غ�صن على «�أن عزمية اجلي�ش لن ت�ضعف بل �ستزداد
منعة و�صالبة ،و�سيبقى باملر�صاد ملخططات تعكري �صفو الأمن
واال�ستقرار الداخليني من جهة ،والت�صدي للإرهاب بكل ا�شكاله،
م�شيدا يف الوقت
وحماية احلدود ال�شمالية ،والذود عن جمتمعنا»،
ً
عينه «بالتعاون والتن�سيق بني اجلي�ش وقوات الـ«يونيفل» اللذين
�أثمرا ا�ستقرا ًرا و�أمنً ا يف منطقة اجلنوب».
وقال�« :إن الثقة كبرية بجي�شنا الذي تنت�شر وحداته على امتداد
م�ساحة الوطن ،فهو املالذ الآمن لكل اللبنانيني على اختالف
خ�صو�صا �أن املرحلة الدقيقة التي متر بها
انتماءاتهم وطوائفهم،
ً
املنطقة حتتاج �إىل جهد ا�ستثنائي ،وتتطلب رفع درجات اجلهوزية
وجدد الت�أكيد «�أن
واال�ستعداد ملواجهة �أي تطورات حمتملة.»...
ّ
ال خطوط حمراء �أمام اجلي�ش ،وال ت�ساهل مع �أي �إخالل بالأمن،
وال مكان للفتنة بيننا ،فر�أ�س الفتنة �سيقطع قبل �أن يرى النور،
وال مالذ للإرهاب يف ربوعنا ،فن�سيجنا الوطني �أمنت و�أ�صلب من �أن

يتغلغل فيه �سرطان الإرهاب».
ولفت وزير الدفاع الوطني� ،إىل «الو�ضع الداخلي اللبناين ال�ضاغط،
يف �ضوء نزوح عدد كبري من ال�سوريني والفل�سطينيني �إىل لبنان»،
وقال�« :إن مقاربة هذا املو�ضوع �ستنطلق من اجتاهني ،الأول �إن�ساين،
ونحن ملزمون �أن نتعاطى مع هذا اجلانب بكل جدية مبا يخفف
قدر الإمكان من معاناة النازحني� ،أما االجتاه الآخر فهو �أمني»،
م�شددا «على �أهمية الإج���راءات والتدابري التي يتخذها اجلي�ش
ً
اللبناين يف مواكبة هذا املو�ضوع» .و�أكد وزير الدفاع �أن «اجلهد
وعتادا لتمكينه
عديدا
من�صب الآن على دعم اجلي�ش وتعزيز قدراته
ً
ً
من القيام باملهمات الكبرية امللقاة على عاتقه».
وختم بتوجيه التحية �إىل �أبناء امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الذين يحملون
عاليا الت�ضحيات الكبرية
�شعلة الدفاع عن لبنان وحمايته ،مقد ًرا
ً
ومتمنيا
التي قدمها �شهداء امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف �سبيل هذا الوطن،
ً
ً
حامال ب�شائر اخلري وال�سالم على لبنان وكل
�أن يحل العام اجلديد
العامل.

 ...ونظريه الفنلندي

�إ�ستقبل وزي��ر الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز غ�صن ،يف مكتبه
يف ال���وزارة ،نظريه الفنلندي ال�سيد ك��ارل هانغالد وعر�ض معه
امل�ستجدات يف لبنان واملنطقة ،والعالقات الثنائية بني البلدين وال
�سيما منها الع�سكرية والأمنية.
تطرق الوزيران �إىل الو�ضع يف اجلنوب ،وعمل الكتيبة
كذلك،
ّ
الفنلندية العاملة يف �إطار الـ«يونيفيل» ،و�أ�شار الوزير الفنلندي ال�سيد
هانغالد �إىل «قرار بالده زيادة عديد الكتيبة الفنلندية من � 176إىل
وعب � ً
أي�ضا
 350عن�ص ًرا و�إجراء تبديل للكتيبة يف اخلريف املقبل» .رّ
عن القلق من ت�أثري الأزمة ال�سورية على دول املنطقة ،مبد ًيا «تخوفه
تطور هذه الأزمة ،و� ً
آمال التو�صل �إىل حل �سريع ينهي �إراقة الدماء
من ّ
يف �سوريا».

ووفدا دول ًيا
ً ...

دوليا� ،ضم رئي�س
على �صعيد �آخر� ،إلتقى وزير الدفاع الوطنيً ،
وفدا ً
املفو�ضية الدولية حلقوق الإن�سان الدكتور حممد �ساهدخان� ،أمني
عام املنظمة الديبلوما�سية الدولية للتعاون الأمني الدكتور دايفيد
�شوكا ريللي� ،سفري مفو�ضية حقوق الإن�سان يف لبنان وال�شرق الأو�سط،
النائب يف الربملان الدويل للأمن وال�سالم الدكتور هيثم �أبو �سعيد
مفو�ضية حقوق الإن�سان لدى الإحتاد الأوروبي خليل ن�صور.
و�سفري ّ
وقد و�ضع الوفد الوزير غ�صن يف �أجواء عمل املفو�ضية الدولية حلقوق
الإن�سان ،واملنظمة الديبلوما�سية الدولية للتعاون الأمني ،كما مت
قدم
�إ�ستعرا�ض الو�ضع يف لبنان ومنطقة ال�شرق الأو�سط .ويف اخلتامّ ،
املفو�ضية ،كما ّ
�سلمه كتاب تعيينه كوزير
الوفد للوزير غ�صن درع ّ
للدفاع يف املنظمة الديبلوما�سية للتعاون الأمني.
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�إ�ستقباالت قائد اجلي�ش

وزير الدفاع
الوطني
وقائد اجلي�ش
يبحثان يف
الأو�ضاع الأمنية

زار وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز غ�صن ،قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي يف مكتبه ،وبحثا يف الإجراءات واملهمات التي ينفّ ذها
خ�صو�صا يف مدينة طرابل�س.
اجلي�ش ل�ضبط الأمن والإ�ستقرار،
ً

اجتماع �أمني يف الريزة
يف �إطار التن�سيق امل�شرتك بني اجلي�ش والأجهزة الأمنية ملواكبة
الأو�ضاع الراهنة ،عقد يف مكتب العماد قائد اجلي�ش� ،إجتماع
ً
كال من العماد قهوجي ومدير عام قوى الأمن الداخلي
�ضم
�أمني ّ
اللواء �أ�شرف ريفي ومدير عام �أمن الدولة اللواء جورج قرعة ،ومدير
عام الأمن العام اللواء عبا�س �إبراهيم ،ومدير املخابرات العميد
الركن �إدمون فا�ضل ،ورئي�س �شعبة املعلومات العقيد عماد عثمان.
وقد عر�ض املجتمعون امل�ستجدات الأمنية ،ومتّ التوافق على اتخاذ
�سل�سلة من الإجراءات امل�شرتكة ملكافحة اجلرائم املنظمة ،وفر�ض
الأمن والإ�ستقرار يف جميع املناطق.

قائد اجلي�ش ي�ستقبل
قن�صل رومانيا الفخري
يف لبنان
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
يف مكتبه يف الريزة ،قن�صل رومانيا الفخري يف
لبنان الدكتور جان �أبي را�شد.

 ...ووزير الدفاع الفنلندي
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وزير الدفاع الفنلندي
ال�سيد  carl haglundيرافقه ال�سفري الفنلندي ال�سيد Harri Mäki
 – Reinikkaمع وفد من �أع�ضاء ال�سفارة .وجرى خالل اللقاء البحث
يف مهمات الوحدة الفنلندية العاملة �ضمن قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة ،و�سبل تعزيز العالقات الثنائية بني اجلي�شني.
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 ...ورئي�س �أركان الدفاع اال�سباين

 ...ورئي�س �أركان ّ
منظمة مراقبة الهدنة التابعة للأمم املتحدة

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،رئي�س �أرك��ان
الدفاع الإ�سباين الأمريال فرناندو غار�سيا �سان�شيز مع وفد ع�سكري
مرافق .وجرى البحث يف مهمات الوحدة اال�سبانية العاملة �ضمن
الـ«يونيفيل» و�سبل تعزيز عالقات التعاون بني اجلانبني.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،رئي�س �أركان منظمة مراقبة الهدنة التابعة
للأمم املتحدة ( )UNISOاللواء  ،Juha Kilpiaيرافقه م�ست�شاره
ال�سيا�سي ال�سيد  Marco Carmignaniورئي�س مكتب ارتباط
بريوت املقدم  .Helmut Benkoوتخلل اللقاء جولة �أفق تناولت
الأو�ضاع على احلدود اجلنوبية.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف ح�ضور
ووفدا دول ًيا
ً ...
املدير العام للإدارة يف وزارة الدفاع الوطني اللواء
وفدا من �ضباط �أجانب ينتمون
الركن عبد الرحمن �شحيتليً ،
�إىل ع�شرين دولة �أجنبية ،ويقومون بوظائف ا�ست�شارية ع�سكرية
و�سيا�سية يف مقر الأمم املتحدة يف نيويورك.
وقد تناول البحث الأو�ضاع على احلدود اجلنوبية ،واملهمات التي
ت�ؤديها قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،وتعاونها مع اجلي�ش يف
�إطار تنفيذ القرار .1701

 ...وقائد قواتها امل�ؤقتة يف لبنان

 ...وقائد القوات اجلوية الأمريكي
ا�ستقبل العماد قهوجي ،قائد القوات اجلوية يف القيادة الو�سطى
الأمريكية اجلرنال دافيد غولدفني ،يف ح�ضور ال�سفرية الأمريكية
مورا كونيللي ووفد من �أع�ضاء ال�سفارة .وقد بحث املجتمعون يف
املقررة للجي�ش اللبناين
برنامج امل�ساعدات الع�سكرية الأمريكية ّ
وعالقات التعاون بني جي�شي البلدين يف جمال �سالح اجلو.
8
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ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
�سيريا ،وبحث معه يف الأو�ضاع على احلدود
يف لبنان اجلرنال باولو
ّ
اجلنوبية والإجراءات امل�شرتكة لتعزيز الأمن.

 ...ووزراء ونوا ًبا

الوزير جري�صاتي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،ويف �أوق��ات خمتلفة ،وزير
العمل �سليم جري�صاتي والوزير بانو�س منجيان.
كما ا�ستقبل النواب ال�سادة :زياد القادري ،جورج عدوان� ،سريج طور
�سركي�سيان و�سيبوه قلباكيان� ،إيلي ماروين يرافقه الأ�ستاذ �سا�سني
�سا�سني والنائب خالد زهرمان مع وفد من بلدة م�شم�ش  -عكار.
وقد نوق�شت خالل الزيارات الأو�ضاع العامة وامل�ستجدات الأمنية
يف البالد.

الوزير منجيان

النائب زياد القادري

النائب جورج عدوان

النائبان �سريج طور �سركي�سيان

النائب �إيلي ماروين

النائب خالد زهرمان

والأ�ستاذ �سا�سني �سا�سني

و�سيبوه قلباكيان

مع وفد من بلدة م�شم�ش
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إ��ستقباالت قائد اجلي�ش
 ...ومدير
�شركة �أمريكية
�صنعت
مرك ًبا حرب ًيا
مل�صلحة
القوات البحرية
حربيا مل�صلحة القوات البحرية
مركبا
ا�ستقبل العماد قهوجي ،مدير ال�شركة الأمريكية التي �صنعت
ً
ً
يف اجلي�ش اللبناين ،من �ضمن العتاد البحري الذي يندرج يف �إطار برنامج امل�ساعدات الأمريكية املقررة
للجي�ش.

امللحق الع�سكري الكوري اجلنوبي

 ...وملحقني ع�سكريني

10

امللحق الع�سكري الربيطاين

ً
كال من امللحق الع�سكري الكوري اجلنوبي املقدم ،Jae hung Kim
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش،
وامللحق الع�سكري الربيطاين املقدم  James Cushnirوبحث معهما يف العالقات الثنائية.

ووفدا من املحكمة الع�سكرية
ً ...

 ...وقائد الدرك

وف��دا من ق�ضاة املحكمة الع�سكرية
ا�ستقبل قائد اجلي�ش،
ً
يرافقهم رئي�سها العميد الركن الطيار خليل ابراهيم .وجرى
البحث يف �ش�ؤون تتعلق بالق�ضاء الع�سكري.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،قائد الدرك العميد جوزيف الدويهي
وبحثا يف �ش�ؤون �أمنية.

اجلي�ش  -العدد 331

 ...ومدير عام وزارة املالية
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير عام وزارة املالية
الدكتور �آالن بيفاين.

 ...ورئي�س اجلامعة اللبنانية
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س اجلامعة
اللبنانية الوزير ال�سابق الدكتور عدنان ال�سيد ح�سني ،وبحث معه يف
التعاون بني اجلي�ش واجلامعة.

 ...ونقيب املحررين

 ...واملهند�س و�سام بارودي

املحررين
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،نقيب
ّ
اال�ستاذ اليا�س عون وتداول معه يف الأو�ضاع العامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،املهند�س و�سام بارودي
وعر�ض معه الأو�ضاع العامة.

 ...ورئي�س حركة اال�ستقالل
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،رئي�س حركة اال�ستقالل الأ�ستاذ
معو�ض.
مي�شال ّ
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إ��ستقباالت قائد اجلي�ش
املوحدين الدروز وفعاليات
ً ...
ووفدا من م�شايخ طائفة ّ
املوحدين الدروز من
وفدا من م�شايخ طائفة
ا�ستقبل قائد اجلي�شً ،
ّ
منطقة حا�صبيا يف اجلنوب برئا�سة ال�شيخ �سليمان �شجاع ،وجرى
البحث يف �أو�ضاع منطقتهم.

 ...ورئي�س جمل�س �إدارة قناة امليادين

ووفدا من م�ؤ�س�سة العرفان التوحيدية
ً ...

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،رئي�س جمل�س �إدارة قناة امليادين الإعالمي
غ�سان بن جدو على ر�أ���س وفد من القناة ،ق� ّ�دم التهنئة للعماد
قهوجي مبنا�سبة الأعياد وو�ضعه يف ال�صورة العامة لنهج القناة
ون�شاطاتها الإعالمية.

�ضم
ا�ستقبل العماد قهوجيً ،
وفدا من م�ؤ�س�سة العرفان التوحيديةّ ،
امل�شايخ علي زين الدين وحمزة كوكاج وراجح عبد اخلالق.

ً
كال من :النائب
كذلك ،ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش
ال�سابق اميل اميل حل��ود ،املون�سنيور �شربل حكيم
ً
ممثال غبطة بطريرك �إنطاكية و�سائر امل�شرق للروم
امللكيني الكاثوليك غريغوريو�س الثالث حلام ،قائمقام
ال�شوف ال�سيدة مارلني قهوجي ،القا�ضيني كلود غامن
ورجا حامو�ش ،النائب العام املايل القا�ضي الدكتور علي
ابراهيم ،ع�ضو املجل�س التنفيذي يف الرابطة املارونية ال�سيد
طالل الدويهي� ،أمني الهيئة القيادية حلركة «املرابطون»
العميد املتقاعد م�صطفى حمدان ،رئي�س حزب ال�شباب
والتغيري ال�سيد �سامل فتحي يكن مع وفد مرافق ،وفد من
جمعية امل�شاريع اخلريية اال�سالمية يف طرابل�س برئا�سة
ال�شيخ طه ناجي ،ع�ضو املجل�س البلدي ملدينة بريوت ال�سيد
�أغوب ترزيان ،رئي�س املجل�س البلدي ملدينة بعلبك ال�سيد
ها�شم عثمان مع وفد مرافق ،ال�سيد �أكرم م�شرفية ،وفد
من م�صرف االعتماد اللبناين والرئي�س واملدير التنفيذي
ل�شركة فوليك �أوتوموتيف ال�سيد ندمي توتل يرافقه ال�سيد
جمال احلاج.
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ووفدا من �أطفال مركز �سان جود لعالج مر�ضى ال�سرطان
ً ...
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة،
الإعالمية جومانا �أبو عيد والريا�ضي اللبناين العاملي مك�سيم
�شعيا ،وبرفقتهما عدد من �أطفال مركز �سان جود لعالج مر�ضى
ال�سرطان ،حيث قدموا له العلم اللبناين عربون حمبة وتقدير .بدوره،
متمنيا
هن�أ العماد قهوجي الوفد مبنا�سبة حلول الأعياد املجيدة،
ً
جميعا الطم�أنينة وال�سالم،
للأطفال ال�شفاء العاجل ،ولأطفال لبنان
ً
كما �أثنى على امل��ب��ادرات الإن�سانية التي تقوم بها اجلمعيات
الأهلية ملعاجلة الأمرا�ض امل�ستع�صية ،معر ًبا عن ا�ستعداد امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية لدعم جهودها يف هذا املجال.

كانون الثاين

2013

جوالت القائد

خالل ّ
تفقده
فوج املغاوير
والكلية احلربية

قائد اجلي�ش يثني
على جهود الوحدات
وي�شدد على �أهمية التدريب
ّ

يف فوج املغاوير
�أكد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،خالل ّ
تفقده
ت�سول
فوج املغاوير� ،أن «اجلي�ش لن يت�ساهل مع من
ّ
له نف�سه قطع حبل الأمن و�ضرب الإ�ستقرار ،و�سيبقى
متم�سكا بثوابته
احل��ام��ي مل�سرية ال�سلم الأه��ل��ي
ً
بعيدا عن تبدل الظروف
الوطنية والع�سكرية اجلامعة
ً
ال�سيا�سية».
وتطرق قائد اجلي�ش يف كلمته �أمام قائد الفوج العميد
ّ
الركن �شامل روك��ز و�ضباطه وع�سكرييه� ،إىل دور
وحدات اجلي�ش الفاعل يف وقف الأح��داث يف طرابل�س
وم�ساعدة الأه��ايل يف العودة �إىل منازلهم و�أعمالهم،
مثنيا على «جهود هذه الوحدات يف حفظ الأمن من
ً
دون متييز وال تفرقة».
يف الكلية احلربية
ك��ذل��ك ،زار ق��ائ��د اجل��ي�����ش ،الكلية احل��رب��ي��ة يف
الفيا�ضية ،حيث جال يف �أق�سامها ّ
واطلع على �سري
ال�ضباط املدربينّ والتالمذة
التدريبات ثم اجتمع �إىل
ّ
ال�ضباط.
و�شدد قائد اجلي�ش يف كلمته على «�أهمية التدريب يف
خ�صو�صا يف الكلية احلربية حيث يتم �إعداد
اجلي�ش،
ً
قادة امل�ستقبل من خالل تزويدهم املعارف الأ�سا�سية التي
ترافقهم طوال حياتهم الع�سكرية ،وتكون ب�شكل
م�ستمر ،املقيا�س الذي يعتمدونه يف تقومي الأحداث التي
تعرت�ضهم».
ال�ضباط وقال�« :إن
وتوجه العماد قهوجي �إىل التالمذة
ّ
ّ
ً
ً
الفعال مثاال م�شرقا على
الكلية ت�شكل اليوم ب�أدائها ّ
العمل امل�ؤ�س�ساتي يف اجلي�ش ،و�أنتم خري �شهود على ذلك،
متكنتم من الإنت�ساب �إليها بف�ضل �إندفاعكم
�إذ
ّ
و�ستتخرجون بعقيدة
الوطني وكفاءتكم و�أهليتكم،
ّ
ع�سكرية را�سخة وب�إنتماء وطني خال�ص».
ال�ضباط «�إىل تقدمي املثل
ودعا العماد قهوجي التالمذة ّ
يف التم�سك باملناقبية والإن�ضباط ،واجلدية يف �إكت�ساب
املعارف الع�سكرية والعامة ،وبذل املزيد من اجلهود يف
امل�ستقبل» ،جم� ّ�دد ًا «الأم��ل والثقة ب�سنة مثمرة واعدة
ت�شكل فر�صة لإنقاذ الوطن من �أزماته ،وحتمل �إىل
اللبنانيني الأمن والطم�أنينة والإ�ستقرار».
العدد  - 331اجلي�ش
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كانون الثاين

2013

على خطى القائد

ن�شرت �صحيفة «الأخبار» يف عددها ال�صادر
بتاريخ  12كانون الأول املن�صرم ،حدي ًثا لقائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي و�ضع خالله النقاط
على احلروف يف ما يتعلق بالأو�ضاع التي �شهدتها
ريا ،م�ؤكدً ا �أنه ال رجوع عن اخلطة
طرابل�س �أخ ً
الأمنية الهادفة �إىل �ضبط الأمن فيها ،و�أن اجلي�ش
منع تدمري املدينة.

قائد اجلي�ش يف حديث
�إىل «الأخبار» حول
الأو�ضاع يف طرابل�س

اجلي�ش قادر على
احل�سم لكن من
يتحمل كلفته؟
الإجراءات التي اتخذناها منعت تدمري املدينة

يف م�ستهل امل��ق��ال ال��ذي كتبته ،تقول
الزميلة هيام الق�صيفي« :يف الأيام الأخرية
ت�����ص��اع��دت ح���دة احل��م�لات ال�سيا�سية
أ�سا�سا،
والإعالمية على اجلي�ش على خلفية �أح��داث طرابل�سً � .
ال ينتظر بع�ض ال�سيا�سيني �أحدا ًثا بخطورة �أحداث طرابل�س ل�شن
هجوم على اجلي�ش وقيادته ،لأ�سباب �سيا�سية و�أمنية متعددة .لكن
العماد قهوجي �آثر عدم الرد على كل ما ا�ستهدف به اجلي�ش.»...
ونقلت الق�صيفي عن قائد اجلي�ش قوله« :يف اجلي�ش ُمثل و�أدبيات،
�إن حاد عنها خ�سر �صدقيته وحفاظه على �أ�سرار كثرية تتجمع
لديه وال يك�شف عنها .ال ن�ستطيع �أن نتحدث على امللأ بكل
ما نعرفه �أو نعمله ،من هنا كان لقب اجلي�ش ال�صامت الأكرب،
واجلي�ش اليوم ال يتبجح مبا قام به يف طرابل�س .فهو �أنقذ املدينة
من تدمري ال��ذات ...يف الفرتة التي كنا ن�ستهدف فيها ،كانت
�أرواح �ضباطنا وع�سكريينا على الأكف ،لأنهم كانوا يحاولون ،يف
�سعيهم �إىل �ضبط الو�ضع ،عدم الت�سبب بخ�سائر ب�شرية بني املدنيني
والأبرياء».
وت�شري الق�صيفي �إىل لقاء العماد قهوجي عد ًدا من نواب طرابل�س
وفاعلياتها وقيادات من باب التبانة وجبل حم�سن ،بهدف ا�ستباق
�أي توتر تعك�سه �أحداث �سوريا ،وتقول�« :أ�سهمت هذه اللقاءات يف
ردحا من الوقت ،لكن �أمراء احلرب يف ال�شارع الطرابل�سي
التهدئة ً
�أعادوا �إحياء الفتنة التي كادت تودي باملدينة .ومرة جديدة يدخل
اجلي�ش على خط الأزمة قبل ا�ستفحالها ،قبل �أن ينعقد املجل�س
الأعلى للدفاع.»...
من جهته يرد العماد قهوجي على اتهامات �سيقت �ضد اجلي�ش
بالقول« :يف كل مرة تقع �أح��داث يتهمون اجلي�ش بالت�أخر يف
وتو�ضيحا للر�أي العام وجلميع الأفرقاء ،ف�إن اجلي�ش كان
احل�سم.
ً
قاد ًرا على احل�سم يف طرابل�س منذ اللحظة الأوىل ،والتحرك بالآليات
الثقيلة والرد على م�صادر النار من �أي جهة �أتت .لكن كلفة هذا
احل�سم كانت �ستكون كبرية ،فمن يتحملها؟

اجلي�ش �أراد جتنب نهر الدم يف طرابل�س ،وهذا ما قلته يف املجل�س
الأعلى للدفاع .لكننا مل نكن مكتويف الأي��دي .كنا ن�سعى
�إىل التوا�صل مع كل الفاعليات و�إبالغها �أننا لن نرتك طرابل�س
كي ت�سيل فيها الدماء .و�سن�ضطر �إذا مل يلتزم اجلميع التهدئة �إىل
ال�صدام معهم ،لأننا �سندخل �إىل منطقتي جبل حم�سن وباب التبانة
بالقوة».
وي�شري املقال �إىل �أن قيادة اجلي�ش كانت قد اتخذت قرا ًرا بح�سم
املعركة قبل انعقاد املجل�س الأعلى للدفاع ،و�أن قائد اجلي�ش �أبلغ
جميع القوى �أن اجلي�ش �سيدخل بالقوة �إىل منطقتي النزاع ...وقد
و�ضعت غرفة العمليات اخلطة قبل ثالثة �أيام من �إنعقاد املجل�س
الأعلى للدفاع .وبد�أ جتميع القوى و�أي عاقل ع�سكري �أو �سيا�سي
متاما �أن اخلطة ال ميكن �أن ت َُع ّد حلظة �إنعقاد املجل�س.
يعرف
ً
وحول الو�ضع بعد �إنت�شار اجلي�ش قال العماد قهوجي« :دخل اجلي�ش
�إىل كل الزواريب حيث ينت�شر م�سلحون وي�ستخدمونها لإطالق
النار ،يف جبل حم�سن وباب التبانة على ال�سواء .وهو طوق املنطقتني
بحزام �أمني مت�شدد يهدف �إىل منع دخول ال�سالح �أو الذخرية .ولدى
القطع املنت�شرة �أوامر م�شددة تق�ضي مبنع �إدخال الذخائر وال�سالح
مهما كانت هوية الذين ينقلونها ومن �أي جهة �أتت �أمنية �أو
�سيا�سية ،والتفتي�ش �شامل وكامل على احلواجز لأي م�شتبه به.»...
و�إذ اعترب قائد اجلي�ش �أن «قرار جمع ال�سالح قرار تتخذه ال�سلطة
ال�سيا�سية واحلكومة» ،قال« :نحن يف املقابل لن ن�سكت عن �أي
حامل �سالح يقف يف وجه التهدئة يف طرابل�س ،ولن نرتك �أي �سالح
يقع بني �أيدينا».
ريا ر�أى العماد قهوجي �أن اخلطة الأمنية وحدها ال تكفي،
و�أخ ً
فاملطلوب توافق �سيا�سي وتنفيذ الوعود بالإمناء يف هذه املناطق التي
وعدت مبئة مليون دوالر ومل ي�صل �إليها منها �شيء».
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�إ�ستقباالت رئي�س الأركان

قائد الفرقاطة الفرن�سية
النائب زياد القادري

وامللحق الع�سكري الفرن�سي

نواب و�شخ�صيات
لدى رئي�س الأركان
�إ�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد
�سلمان ،يف مكتبه يف الريزة ،النواب ال�سادة:
زياد القادري ،الوليد �سكرية ،خالد زهرمان
قدموا له التهنئة مبنا�سبة
وفادي الهرب ،الذين ّ
الأعياد وا�ستعر�ضوا معه الأو�ضاع العامة.
وا�ستقبل رئي�س الأرك��ان ،الوزير ال�سابق
ناجي الب�ستاين وبحث معه يف �ش�ؤون عامة.
وف��دا من وكالة الأون���روا
كما ا�ستقبل
ً
�ضم ال�سيد رودج��ر دايفي�س واملحامية ماري
�شبلي .وجرى خالل اللقاء البحث يف �أو�ضاع
املخيمات الفل�سطينية.
والتقى رئي�س الأركان ،الأ�ستاذ املحا�ضر يف
كلية العلوم ال�سيا�سية يف باري�س الدكتور
داف��ي��د �شوتر ي��راف��ق��ه امللحق الع�سكري
الربيطاين املقدم جامي�س كو�شنري .وقد
جرى البحث يف جماالت التعاون مع كلية
ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان وتطوير امل�ستوى
الأك��ادمي��ي لدى امل�ؤ�س�سات التعليمية يف
اجلي�ش.
ك��ذل��ك ،التقى رئي�س الأرك����ان قائد
الفرقاطة الفرن�سية « »Cassardاملقدم
البحري فن�سان غريغوار يرافقه امللحق
الع�سكري الفرن�سي العقيد �أوليفر البرو�س.
وج��رى البحث يف �سبل تفعيل التعاون بني
القوات البحرية الفرن�سية واللبنانية.
ومن زوار رئي�س الأركان ،امللحق الع�سكري
الكوري ،وامللحق الع�سكري امل�صري اجلديد
ال�سيد عالء ح�سن قا�سم مهدي ال�شريف،
وامللحق الع�سكري ال�سعودي اللواء املهند�س
حممد بن ابراهيم احلجاج.
كذلك ،التقى رئي�س الأركان مدير عام
التعليم العايل الدكتور �أحمد اجلمال وبحثا
يف تطوير املناهج يف الكليات الع�سكرية
لتتنا�سب مع ال�شهادات العليا اللبنانية،
ووف���دا م��ن امل�شايخ يف خ��ل��وات البيا�ضة،
ً
بالإ�ضافة �إىل وفد من بلدية �شارون.
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النائب الوليد �سكرية

امللحق الع�سكري الكوري

النائب خالد زهرمان

امللحق الع�سكري ال�سعودي

النائب فادي الهرب

امللحق الع�سكري امل�صري

الوزير ال�سابق ناجي الب�ستاين

مدير عام التعليم العايل

وفد من وكالة الأونروا

وفد من امل�شايخ يف خلوات البيا�ضة

الدكتور دافيد �شوتر وامللحق الع�سكري الربيطاين

وفد من بلدية �شارون

كانون الثاين

2013

زيارة ر�سمية

رئي�س الأركان يزور قطر
ويح�ضر ندوة لكبار القادة
امل�شاركني يف مترين ال�صقر اجلارح

تلبية لدعوة من رئي�س �أركان القوات امل�سلحة القطرية اللواء الركن حمد بن علي العطية ،قام رئي�س الأركان اللواء
الركن وليد �سلمان على ر�أ�س وفد بزيارة �إىل دولة قطر ،حيث ح�ضر ندوة لكبار القادة امل�شاركني يف مترين ال�صقر اجلارح ()3
.2012
على هام�ش الندوة ،التقى �سمو ويل العهد الأمري متيم بن حمد خليفة �آل ثاين ،ر�ؤ�ساء �أركان اجليو�ش العربية والأجنبية
املدعوين للندوة ،وقد �أكد خالل اللقاء دعم دولة قطر اجلهود املبذولة لال�ستقرار العاملي والإقليمي والتعاون املثمر مع جميع
الدول ال�شقيقة وال�صديقة.
والتقى اللواء الركن �سلمان خالل الزيارة ،اللواء الركن حمد بن علي العطية يف مكتبه ،حيث �أكد الأخري حمبة دولة قطر
لل�شعب اللبناين ودعم �صموده يف ظل املتغريات الإقليمية والدولية التي تع�صف باملنطقة.
وقام اللواء الركن �سلمان مع الوفد املرافق بزيارة مقر ال�سفارة اللبنانية يف قطر ،حيث كان يف ا�ستقباله ال�سفري اللبناين
ح�سن �سعد برفقة طاقم ال�سفارة ،وتناول طعام الغداء مع الوفد املرافق على مائدة ال�سفري.
كذلك ،زار اللواء الركن �سلمان مع الوفد املرافق املدر�سة اللبنانية وجال يف �أق�سامها ّ
ووقع على العلم اللبناين املعرو�ض على
لوحة عند املدخل ،وقد ا�ستقبله مدير املدر�سة و�أفراد الهيئة التعليمية بحفاوة كبرية ،واحتفل مع الطالب و�أهاليهم بعيد
الإ�ستقالل.
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�إعداد:
نينا عقل خليل

�أ�صداء جي�شنا

وفد من
قيادة اجلي�ش
يزور ايطاليا يف
�إطار مباحثات
الأركان

يف �إطار التعاون الع�سكري بني اجلي�شني
اللبناين والإيطايل� ،إنتدب وفد من ال�ضباط
اللبنانيني برئا�سة نائب رئي�س الأرك��ان
للعمليات العميد الركن علي حمود
�إىل �إيطاليا ،وذلك للم�شاركة يف مباحثات الأركان اللبنانية -
الإيطالية للعام .2013
ت�ضمن برنامج الزيارة ،لقاء للوفد اللبناين مع رئي�س الوفد الإيطايل
ّ
الأم�يرال بيري فردريكو بي�سكونتي يف ح�ضور امللحق الع�سكري
اللبناين يف �إيطاليا وامللحق الع�سكري الإيطايل يف لبنان .ومتّ الإتفاق
على البنود املطروحة واملتعلقة بالن�شاطات املتبادلة بني اجلي�شني،
�إ�ضافة �إىل توقيع خطة تعاون م�شرتك بينهما.
وقد �أثنى رئي�س الوفد الإيطايل على التعاون امل�شرتك بني اجلي�شني،
مبد ًيا �إ�ستعداد ب�لاده لتقدمي امل�ساعدة يف خمتلف املجاالت ،ال
�سيما التدريب والت�أهيل وتبادل اخلربات ،كما �شكر قيادة اجلي�ش
اللبناين على الدور الذي تقوم به مع الوحدة الإيطالية العاملة �ضمن
الـ«يونيفيل» .وبدوره� ،شكر العميد الركن حمود دولة �إيطاليا على
اجلهود التي تقدمها من خالل م�ساهمتها �ضمن القوات الدولية،
لدعم الإ�ستقرار يف لبنان واملنطقة.

يتقـدمه
ق��ام وفــد ع�سكري �إي��ط��ايل
ّ
النقيب مار�سيللو غارولفالو ،بزيـارة �إىل
لبنان يف �إط���ار ت��ب��ادل اخل�ب�رات يف حقل
التدريب على �ضبـط التظاهرات ،وذلك
���ض��م��ن خطــة ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني
اجلي�شني.
والتقى الوفد الزائر ،يف بداية جولته ،مدير
التعليم العميد الركن خالد حمادة يف

كذلك ،كانت للوفد اللبناين زيارة �إىل قيادة اجلي�ش الإيطايل يف
روما ،حيث عقد لقاء مع م�س�ؤول العالقات اخلارجية وقام بجولة يف
مدر�سة امل�شاة الإيطالية اطلع خاللها على �أماكن التدريب ،واطلع
على الدورات التي ميكن �أن ي�ستفيد منها اجلي�ش اللبناين.

وفد ع�سكري �إيطايل يزور لبنان
ح�ضور عدد من ال�ضباط حيث مت عر�ض
مو�ضوع الن�شاط ( )LB5من خطة التعاون
الثنائية بني اجلي�شني.
وزار الوفد � ً
أي�ضا ،مركز التدريب اخلا�ص
بالتعامل م��ع التجمعات الب�شرية يف
الكرنتينا ،وا�ستمع �إىل �إيجاز مف�صل حول
الربامج املعتمدة فيه.

كما زار مركز ال��ت��دري��ب على حفظ
الأمن يف حامات ،حيث اطلع على عمل
املركز وجال يف �أق�سامه.
كما ك��ان��ت للوفد ،زي���ارة �إىل قيادة
فوج التدخل اخلام�س ا�ستمع خاللها �إىل
�إيجاز حول تدابري التعامل مع التجمعات
الب�شرية يف و�سط ب�يروت ،وذل��ك يف ح�ضور
قائد الفوج و�ضباطه.
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معدات ع�سكرية �صينية للجي�ش
ّ
ت�سلم ف��وج الهند�سة م����وا ًدا وم��ع��دات
خا�صة مبعاجلة �ضحايا القنابل العنقودية
قدمتها ال�سلطات
والذخائر غري املنفجرةّ ،
ال�صينية هبة للجي�ش .وذلك يف احتفال
�أقيم يف ثكنة الفوج يف الوروار.

ّ
مثل قائد اجلي�ش يف الإحتفال العميد
الركن علي حمود نائب رئي�س الأركان
للعمليات وح�ضر ال�سفري ال�صيني ال�سيد
� Wu Zexianإىل جانب وفد من ال�سفارة،
ال�سفري من�صور ع��ب��د ال��ل��ه مم��ث� ً
لا وزي��ر

...وذخائر �أمريكية

ّ
ت�سلم اجلي�ش (ال��ل��واء
اللوج�ستي) ع�بر مرف�أ
م�ستوعبا
ب��ي�روت44 ،
ً
حت���ت���وي ع���ل���ى ذخ���ائ���ر
م��ن ع��ي��ارات خمتلفة،
وذل���ك ب���إ���ش��راف �ضباط
من اجلي�ش و�أع�ضاء من
مكتب التعاون الدفاعي
الأمريكي يف لبنان.

مذكرة تفاهم لتعزيز
العمليات الإن�سانية
املتعلقة بنزع الألغام
ال�ضباط يف الريزة،
�أقيم يف نادي
ّ
حفل ع�شاء تكرميي ملنا�سبة
توقيع مذكرة تفاهم بني وزارة
الدفاع الوطني و�صندوق النقد
لتعزيز الأم��ان الإن�ساين التابع للحكومة
ال�سلوفانية ( .)ITFتتعلق املذكرة ب�إ�سهام
ال�صندوق امل��ذك��ور يف مت��وي��ل العمليات
الإن�سانية املتعلقة ب�إزالة الألغام والذخائر
غري املنفجرة يف لبنان.
ح�ضر احل��ف��ل رئي�س امل��رك��ز اللبناين
للأعمال املتعلقة بالألغام العميد الركن
20

اجلي�ش  -العدد 331

ً
ممثال قائد اجلي�ش العماد
عماد ع�ضيمي
ج��ان ق��ه��وج��ي ،و�سفري ق�بر���ص ،وممثلو
�سفراء كل من �سلوفانيا والواليات املتحدة
الأمريكية والإحتاد الأوروبي و�أملانيا الإحتادية
و�إ�سبانيا� ،إىل جانب م�س�ؤويل اجلمعيات
واملنظمات غ�ير احلكومية العاملة يف
جمال نزع الألغام يف لبنان.

اخلارجية واملغرتبني ،و�ضباط من اجلي�ش.
وق��د ت�لا العميد ال��رك��ن حمود كتاب
ّ
و�سلمه �إىل
�شكر با�سم ق��ائ��د اجلي�ش
درعا
ال�سفري  Zexianكــــما قــدم �إليــه ً
تذكار ًيا.

...ومولدات كهربائية
من القوات الدولية
�أقيم يف مقر قيادة قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف الناقورة ،احتفال مبنا�سبة
ت�سليم عدد من املولدات الكهربائية
�إىل اجلي�ش اللبناين .ح�ضر الإحتفال
العميد الركن نبيل �أب��و حيدر نائب
ً
ممثال العماد
رئي�س الأركان للتجهيز
ق��ائ��د اجلي�ش ،وم��دي��ر دع��م املهمات
يف ق��وات الـ«يونيفيل» ال�سيد Girish
ً
ممثال اجلرنال باولو �سييرّ ا وعدد
Sinha
من ال�ضباط.
ّ
ت�سلمه الهبة� ،أل��ق��ى العميد
وبعد
الركن �أبو حيدر كلمة �شكر فيها
القوات الدولية على دعمها امل�ستمر
ً
تنفيذا للقرار
للجي�ش وتعاونها معه
مثنيا على ت�ضحيات �أف��راده��ا
،1701
ً
املبذولة لرت�سيخ اال�ستقرار يف املناطق
احلدودية ،واملبادرات االن�سانية والثقافية
التي تقوم بها جتاه املواطنني اجلنوبيني.
وبدوره� ،أكد ال�سيد  Sinhaيف كلمته،
مت�سك ال��ق��وات ال��دول��ي��ة بر�سالتها
الإن�����س��ان��ي��ة وم��وا���ص��ل��ة ت��ق��دمي الدعم
اللوج�ستي والعمالين للجي�ش.

مدربني �أمريكيني
دورات خا�صة يف فوجي املغاوير واملجوقل ب�إ�شراف ّ
�إحتفل ف��وج املغاوير
بتخريج دفعة من الع�سكريني ،بعد �أن
خا�صا ب�إ�شراف
تدريبيا
برناجما
�أنهوا بنجاح
ً
ً
ً
فريق �أمريكي ،ودورة ت�أ�سي�سية على القتال
اجلبلي ال�صيفي «.»BAM
تر�أ�س الإحتفال الذي �أقيم يف ثكنة غ�سان
رم���ان يف روم��ي��ة ،العميد ال��رك��ن �شامل
ّ
روكز قائد الفوج وح�ضر امللحق الع�سكري
الأمريكي وعدد من ال�ضباط وفريق التدريب

الأمريكي .وقد �ألقى العميد الركن روكز
كلمة ّنوه فيها بجهود املد ّربني وكفاءة
املتد ّربني وقدرتهم على حتمل امل�شقات
وال�صعاب ،ثم قدم الدروع التذكارية لأع�ضاء
فريق التدريب عربون �شكر وتقدير.
كذلك ،جرى يف ثكنة غو�سطا ،حفل
تخريج دفعة من ع�سكريي الفوج املجوقل،
�أنهوا دورت��ي «قن�ص و�إ�ستطالع» و«اقتفاء

�أثر» ب�إ�شراف فريق من
املد ّربني الأمريكيني .وكانت لقائد الفوج
كلمة ّنوه فيها مب�ستوى الدورتني وجهود
امل��د ّرب�ين �شاك ًرا الفريق الأم�يرك��ي على
دعمه امل�ستمر يف تدريب الوحدات اخلا�صة.
بعد ذلكّ ،
ملتخرجي دورة
�سلمت ال�شهادات
ّ
«قنا�ص وا�ستطالع» والإف���ادات ملتخرجي
دورة «اقتفاء �أث���ر» ،كما قدمت ال��دروع
التذكارية �إىل �أع�ضاء الفريق الأمريكي.

مناورة
ملغاوير البحر مع
البارجة الفرن�سية
Cassard
يف ح�ضور عدد من
�ضباط اجلي�ش �إىل
جانب �ضباط من
ط��اق��م ال��ف��رق��اط��ة
تكتيا يف عر�ض البحر قبالة �شاطئ
الفرن�سية  ،Cassardنفذت وحدة من فوج مغاوير البحر ،باال�شرتاك مع الفرقاطة املذكورة ،مترينً ا
ً
جونية ،وذلك حول فر�ضية دهم �سفينة م�شبوهة وتفتي�شها .وي�أتي هذا التمرين يف �إطار تفعيل التعاون الع�سكري بني اجلي�شني اللبناين
والفرن�سي.
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وتكرميا
يف الذكرى التا�سعة وال�ستني لال�ستقالل،
ً
غداء على �شرف قوات
لقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان� ،أقيم يف مطعم
الأمم املتحدة يف لبنان
�أكا�سيا  -جمدل �سلم ،حفل ا�ستقبال وغداء ح�ضره
مدير الق�ضايا الإدارية واملالية العميد الركن �صادق
ً
ممثال قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،قائد القوات الدولية اجلرنال باولو
طلي�س
�سييرّ ا وعدد من ال�ضباط وال�شخ�صيات الر�سمية والروحية.
وحتدث قائد قطاع جنوب الليطاين العميد الركن جورج �شرمي الذي ّنوه بت�ضحيات
ّ
ثمن ما
القوات الدولية وتعاونها الوثيق مع اجلي�ش يف �إطار تنفيذ القرار  ،1701كما ّ
تقوم به من ن�شاطات �إن�سانية و�إمنائية مل�صلحة �أهايل هذه املنطقة.
ؤكدا مت�سك القوات الدولية
بعدها �ألقى اجلرنال
�سيريا كلمة �أ�شاد فيها بدور اجلي�ش اللبناين يف احلفاظ على وحدة لبنان وا�ستقالله ،م� ً
ّ
بر�سالة ال�سالم التي �أتت من �أجلها ،و�إقامة �أف�ضل عالقات التعاون مع اجلي�ش واملواطنني.

تكرمي قائد ال�سفينة احلربية االندوني�سية
املغادرة لبنان
مبنا�سبة مغادرة ال�سفينة احلربية االندوني�سية «Kri Sultan
 »Hasanuddinالعاملة �ضمن قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
نهائيا� ،أقيم يف قيادة القوات البحرية حفل غداء تكرميي ح�ضره
ً
م�سيرّ �أعمالها العقيد الركن البحري جوزف غ�ضبان وقائد ال�سفينة
املقدم البحري  Sn. Daturusmanو�ضباط.
املكرم و�سام التقدير الع�سكري من
ويف املنا�سبة ،مت تقليد ال�ضايط
ّ
الدرجة الف�ضية.
�أقيم يف نادي ال�ضباط يف الريزة ،غداء تكرميي
...وغداء تكرميي لرئي�س
الفريق اال�ست�شاري الأملاين ملنا�سبة انتهاء مهمة رئي�س الفريق اال�ست�شاري
ّ
املكلف
الأملاين املالزم الأول UDO KRAUS
بامل�ساعدة على تنفيذ امل�شروع التجريبي ملراقبة احلدود و�ضبطها.
ح�ضر احلفل العميد الركن مانويل كرجيان رئي�س جلنة مراقبة و�ضبط احلدود
ً
ممثال قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وعدد من ال�ضباط واخلرباء الأجانب
الذين يعملون مل�صلحة امل�شروع وعدد من �ضباط اجلي�ش .وقد منح ممثل قائد
املكرم و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الف�ضية.
اجلي�ش ال�ضابط
ّ

البحار الربازيلي� ،أقيم �إحتفال على منت ال�سفينة احلربية الربازيلية «»LIBERAL
مبنا�سبة يوم
ّ
ميدالية تقدير برازيلية مل�سيرّ
الرا�سية يف مرف�أ بريوت ،ح�ضره م�سيرّ �أعمال القوات البحرية وال�ضباط الأركان �إىل جانب �ضباط من
�أعمال القوات البحرية
�أجهزة القيادة .تخلل الإحتفال ،تقليد قائد القوة البحرية العاملة �ضمن القوات الدولية الأمريال
الربازيلي  ،ZAMITHالعقيد الركن
البحري جوزف غ�ضبان ميدالية التقدير
« »TAMANDAREمع براءتها ،وذلك تقدي ًرا للتعاون الوثيق وللدعم الذي
تقدمه البحرية اللبنانية للبحرية الربازيلية يف لبنان .وكانت � ً
أي�ضا للعقيد
الركن البحري غ�ضبان كلمة �شكر فيها البحرية الربازيلية على دعمها
املتوا�صل للجي�ش اللبناين.
22

اجلي�ش  -العدد 331

الوزير دميانو�س قطار
يلقي حما�ضرة
يف كلية ف�ؤاد �شهاب
للقيادة والأركان

�ألقى الوزير ال�سابق الدكتور دميانو�س قطار حما�ضرة بعنوان« :املخاطر الإقليمية وانعكا�ساتها على
االقت�صاد اللبناين» ،وذلك يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان ويف ح�ضور قائد الكلية العميد
الركن علي مكي و�ضباط من قطع اجلي�ش ووحداته كافة.
درعا
يف ختام املحا�ضرة �شكر العميد الركن مكي الوزير املحا�ضر ب�إِ�سم قيادة اجلي�ش وقدم له ً
تقدير ًيا.

«م�سعفو» الثقافة يتدربون لإنقاذ الرتاث قي حاالت الطوارئ
حتت عنوان «لبنانيون لأج��ل لبنان»،
�أقامت «جمعية بالدي» دورة تدريب لإعداد
�أول فريق من «امل�سعفني للثقافة» ،بهدف
حماية الرتاث خالل الأزمات والنزاعات �أو
الكوارث الطبيعية.
�أقيم برنامج الدورة يف مبنى الأوني�سكو
ومقر اجلامعة اللبنانية-الفنار وذلك ملدة
�أ�سبوعني.
مهنيا يعملون يف جمال
وقد �شارك فيه 15
ً
الرتاث الثقايف توزعوا بني �أثريني ومرممني
ومعماريينّ ومهند�سني مدنيني ،وعنا�صر
يتقدمهم العقيد
من اجلي�ش اللبناين
ّ
الركن البحري عزمي دند�ش و�آخرين من
ال�صليب الأح��م��ر اللبناين ،ت��درب��وا على
عامليا لإنقاذ الرتاث
�أحدث الطرق املتبعة
ً
يف حاالت الطوارئ.

 144نقطة مت
تثبيت معاملها
على اخلط الأزرق

وق���د ق��� ّ��س��م ال�ب�رن���ام���ج �إىل
ج��زءي��ن ،الأول ن��ظ��ري تابع
خ�لال��ه امل�����ش��ارك��ون �سل�سلة
حما�ضرات �ألقاها خم�سة خرباء
دوليني من منظمة «�إيكروم»
ومتخ�ص�صون حم��ل��ي��ون ،من
بينهم رئي�س مكتب القانون
ال�����دويل الإن�������س���اين وح��ق��وق
الإن�سان العميد الركن نعيم زيادة الذي
حا�ضر حول حماية املمتلكات الثقافية
يف �أثناء النزاع امل�سلح.
ويف الق�سم ال��ث��اين ،ت��اب��ع امل�شاركون
ت��دري��ب��ات تطبيقية يف م�����س��ت��ودع��ات
ال��ك��ل��ي��ة ،ع��ل��ى �إن��ق��اذ ال��ق��ط��ع الأث��ري��ة
واللوحات الفنية واملخطوطات والأبنية
القدمية ،كما �أجروا مناورة تدريب على

�إنقاذ الآث��ار ،مب�شاركة فرق من اجلي�ش
وال�صليب الأحمر.
ويف ختام الدورة� ،أقام وزير الثقافة غابي
ل� ّ�ي��ون �إح��ت��ف��ا ًال منح خالله امل�شاركني
�شهادات ،وح�ضره العميد الركن زي��ادة
ً
ممثال قائد اجلي�ش ،وامل�شرف على املديرية
ال��ع��ام��ة ل�ل�آث��ار ال��دك��ت��ور �أ���س��ع��د �سيف،
و�شخ�صيات واخلرباء واملتد ّربون.

�أعلنت مديرية التوجيه يف بيان �صادر عنها� ،أنه ويف �إطار عملية �إعادة تعليم اخلط الأزرق ،توا�صل اللجنة
التقنية التابعة للجي�ش ،بالتعاون مع فريق طوبوغرايف تابع لقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،عملها عند
اخلط املذكور ،حيث �أنهت خالل �شهر كانون الأول� ،إجراء القيا�سات لثماين نقاط على اخلط الأزرق بني بلدتي
بليدا ومركبا ،ومت التوافق على تعليم �أربع نقاط منها بعد �أن جاءت
ّ
التحقق
قيا�ساتها �ضمن احلدود امل�سموح بها ،كما جتري عملية
من النقاط الباقية .ويجدر بالإ�شارة �أن اللجنة قد �أنهت حتى تاريخ
 2012/12/13التحقق النهائي من  144نقطة على اخلط الأزرق وتثبيت
معاملها ب�صورة نهائية ،كما �أنهت �إجراء القيا�سات لـ 59نقطة �أخرى
تباعا.
�سي�صار �إىل تعليمها
ً
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أ��صداء جي�شنا
قدا�س وجناز يف الذكرى ال�سنوية اخلام�سة
ال�ست�شهاد اللواء الركن فرن�سوا احلاج
مبنا�سبة مرور خم�س �سنوات على ا�ست�شهاد اللواء
الركن فرن�سوا احلاج� ،أقيم يف كني�سة مار عبدا وفوقا
 بعبدا قدا�س وجناز لراحة نف�سه.�ضباط قيادة اجلي�ش برئا�سة
ح�ضر القدا�س وفد من ّ
العميد الركن علي حمود نائب رئي�س الأركان
للعمليات و�شخ�صيات �سيا�سية ور�سمية واجتماعية
وح�شد من ال�ضباط وعائلة ال�شهيد وا�صدقا�ؤه و�أهايل
البلدة.

ريا اىل �أن «كل العمليات التي �أجريت يف هذا
�إفتتح وزير البيئة ناظم اخلوري امل�ؤمتر الوطني الأول لوهب وزرع واالن�سجة» ،م�ش ً
الأع�ضاء والأن�سجة يف احتفال �أقيم يف بيت الطبيب ،مب�شاركة املجال كانت ناجحة».
و�أو�ضح الوزير اخلوري �أن «لبنان �إت�صف بخ�صائ�ص مميزة و�سمي
ال�سفرية الإ�سبانية يف بريوت ميالغرو�س هرناندو ،وح�ضور العميد
ّ
مب�ست�شفى ال�شرق الأو�سط ،وان اجلامعات
املعلم ممثلاً العماد قائد
الطبيب �أ�سامة
ريا
اجلي�ش� ،إ�ضافة �إىل نقيب الأطباء الربوف�سور
اللبنانية حملت الت�سمية ذاتها» ،م�ش ً
أع�ضاء
ل
ا
لوهب
وطني
ؤمتر
�
م
�إىل �أن��ه «ا�ضافة �إىل اجلامعات ال�شهرية
�شرف �أب��و �شرف ،وع��دد كبري من االطباء
وزرعها
أن�سجة
ل
وا
وامل�ست�شفيات املجهزة ب ��أح��دث املعدات
واجلمعيات ورجال الدين.
والآالت املتطورة  ،ي�ضاف عن�صر مهم وهو
بد أ� امل�ؤمتر بالن�شيدين اللبناين والإ�سباين
�أعقبهما �إط�لاق �أغنية اللجنة الوطنية لوهب وزرع الأع�ضاء توافر الأطباء املميزين الالمعني».
ولفت اخلوري �إىل �أنه «بف�ضل الوعي والتفكري املنطقي ال�سليم
والأن�سجة التي � ّأدتها فرقة الفر�سان االربعة على امل�سرح ،ومن ثم
القى نقيب االطباء كلمة رحب فيها باحت�ضان بيت الطبيب ح�صل تطور يف جمال زرع االع�ضاء �،إذا مل نقل ثورة غيرّ ت املفاهيم
ربا �أن
م�شددا على دور نقابة االطباء يف دعم اللجنة الوطنية
لهذا امل�ؤمتر،
ً
وو�سعت الآفاق االجتماعية وبالأخ�ص ال�صحية منها» ،معت ً
ّ
«هبة احلياة هي �أثمن هبة يف الكون وهي �أغلى هدية يقدمها
والربنامج الوطني لوهب وزرع االع�ضاء يف لبنان.
يف كلمتها �أ���ش��ارت ال�سفرية اال�سبانية يف ب�يروت ميالغرو�س �شخ�ص ل�شخ�ص �آخر ،و�أن وهب الأع�ضاء هو �أ�سمى عطاء».
ور�أى �أن تزويد النا�س الأحياء بطاقات تعرب عن �إرادتهم يف وهب
هرناندو� ،إىل �أهمية تعميم ثقافة وهب الأع�ضاء .ثم كان اخلتام
مع كلمة راعي احلفل وزير البيئة الذي لفت اىل �أن «لبنان كان �أع�ضائهم ،من �ش�أنه �أن ي�شجعهم ويحفزهم على التربع بهذه
الأع�ضاء �إىل املحتاجني �إليها.
���دا يف عمليات وه��ب وزرع االع�ضاء
رائ� ً

هبت على لبنان،
على �أثر العا�صفة التي ّ
قامت وحدات من اجلي�ش منت�شرة يف املناطق
اجلبلية ،ب�إنقاذ مواطنني كانوا حمتجزين
داخل �سياراتهم بعد �أن حا�صرتهم الثلوج
يف مناطق بعلبك – اللقلوق ،ويف املنطقة
الواقعة بني تلة ال�صليب والقرنة ال�سوداء -
جرود �إهدن .وعملت الوحدات على �إخالء
ه�ؤالء وتقدمي اال�سعافات الأولية لهم .كما
جابت وح��دة من اجلي�ش باال�شرتاك مع
عنا�صر الدفاع املدين بع�ض املحاور اجلبلية
24
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عمليات �إنقاذ و�إخالء
وقدمت امل�ساعدة الالزمة للمواطنني� ،إ�ضافة
�إىل �إخالء البع�ض منهم و�سحب �سياراتهم
العالقة ب�سبب ال�سيول والفيا�ضانات.
ك��ذل��ك� ،أن��ق��ذ اجلي�ش جمموعة من
تعر�ضوا للإنزالق خالل قيامهم
الطالب ّ
ب��ت�����س� ّ�ل��ق ج��ب��ل الكني�سة يف منطقة
كفر�سلوان ،ما �أدى �إىل �إ�صابة ثالثة منهم
بك�سور ور�ضو�ض خمتلفة.

ودع��ت قيادة اجلي�ش املواطنني ،يف عدة
بيانات �أ�صدرتها� ،إىل االت�صال عند احلاجة
ب�أقرب مركز ع�سكري� ،أو بغرفة عمليات
ق��ي��ادة اجلي�ش وغ��رف عمليات املناطق
الع�سكرية على الأرقام الآتية:
ــ قيادة اجلي�ش - 1701 :مق�سم .20335
ــ جبل لبنان.05/956126 :
ــ البقاع - 08/901261 :مق�سم .66031
ــ ال�شمال.06/390848 :
ــ اجلنوب - 07/725800 :مق�سم .56031

قيادة اجلي�ش تهنئ بالأعياد
مبنا�سبة عيدي امليالد املجيد ور�أ�س ال�سنة
اجل��دي��دة ،زارت وف���ود م��ن ك��ب��ار �ضباط
اجلي�ش ،قيادات املناطق والقوات اجلوية
والبحرية واملدار�س واملعاهد واملواقع ،والألوية
والوحدات التابعة لها ،والقطع امل�ستقلة
عمالنيا .ونقل ال�ضباط �إىل
والقوى املنت�شرة
ً
الع�سكريني تهاين قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي مبنا�سبة الأعياد وتوجيهاته
للمرحلة املقبلة ،ال �سيما يف ما يتعلق
بال�سهر على �سالمة املواطنني وكراماتهم،
وم�ضاعفة اجلهود للحفاظ على م�سرية
الأم��ن والإ�ستقرار يف ظل الظروف الدقيقة
التي مير بها الوطن .كما قامت وفود من
ال�ضباط بزيارة معايدة �إىل ال�ضباط املعوقني يف اخلدمة الفعلية ،وعائالت ال�ضباط �شهداء �ساحة
قدمت لهم تهاين العماد قائد اجلي�ش واطلعت على �أو�ضاعهم املختلفة.
ال�شرف ،حيث ّ
أحر التهاين لأفراد
كذلكّ ،
توجهت قيادة اجلي�ش يف بيان �أ�صدرته بتاريخ « ،2012/12/23ب� ّ
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وجلميع اللبنانيني املقيمني واملغرتبني والرعايا الأجانب والأخوة العرب
جديدا يحمل �إليهم ب�شائر الأمل والأمان والإزدهار».
عاما
ً
املوجودين يف لبنان ،متمنية لهم ً
كما دعت «ه ��ؤالء الأ�شقاء والأ�صدقاء �إىل زي��ارة وطنهم الثاين لبنان للإقامة يف ربوعه
متى ي�شا�ؤون» ،م�ؤكدة ب�أنهم «�سيحظون ب�أق�صى درجات الرعاية والإهتمام ،وال�سهر على
ّ
بكل عزم
مهمتها
�أو�ضاعهم املختلفة من قبل اجلي�ش و�سائر الأجهزة الأمنية التي تتابع
ّ
للحفاظ على مناخات احلرية والأمن والإ�ستقرار التي تنعم بها البالد».

ت�شجري وم�شاركة يف
حملة تنظيف �أنهار لبنان

يف �إط����ار امل��ه��م��ات الإمن��ائ��ي��ة التي
ينفذها اجلي�ش ،قامت �إحدى وحداته
بالتعاون مع مدر�سة هليوبولي�س يف
بعلبك ،بحملة ت�شجري يف حميط
معهد التعليم� .شملت احلملة زرع
نحو �أل��ف غر�سة من ن�صوب ال�صنوبر
احلرجية املثمرة.
ويف ال�سياق نف�سه ،قامت وح��دات
من اجلي�ش وبالتعاون والتن�سيق مع
جمعية حملة «الأزرق الكبري»
بعملية تنظيف وا�سعة با�سم «احلملة
الوطنية لتنظيف �أنهار لبنان» .وقد
�شملت احلملة جمرى نهر القا�سمية
يف �صور �إ�ضافة �إىل جمرى نهر العا�صي يف
الهرمل.

تكرمي اجلي�ش يف �صور
يف الذكرى ال��ـ 69لال�ستقالل� ،أقيم
يف �صور مهرجان برعاية قائد اجلي�ش
ً
ممثال بالعميد ع�صام كرم ،وبدعوة
م��ن ال�سيد ح�سن عكنان ،ح�ضره
النائبان مي�شال مو�سى وعلي خري�س
وممثلون عن قادة الأجهزة الأمنية،
و�ضباط من الـ«يونيفيل» ،ورجال دين
وقيادات ع�سكرية وحزبية و�شخ�صيات.
�إ���س��ت��ه��ل احل��ف��ل بالن�شيد الوطني
اللبناين عزفته فرقة م��ن مو�سيقى
اجلي�ش ،ث��م كانت كلمات لكل
م��ن :ع�ضو املجل�س ال��ب��ل��دي يف �صور
ال�سيدة �صفية قرعوين ،واملحامي خ�ضر
عكنان ورئي�س احت��اد بلديات �صور
وختاما كانت
عبد املح�سن احل�سني.
ً
كلمة ممثل قائد اجلي�ش.

قيادة اجلي�ش حتذر من �أجهزة
�أمنية خارجية نا�شطة �إلكرتون ًيا
حذرت قيادة اجلي�ش يف بيان �أ�صدرته
بتاريخ  ،2012/12/28من قيام �أجهزة
�أمنية خارجية م�شبوهة ،بتكثيف
اجلهد الإ�ستعالمي الإلكرتوين جلمع
معلومات عن لبنان عرب عدة و�سائل
من بينها� ،إ�ستخدام تقنية ا�ستعمال
ال��ر���س��ائ��ل ال��ق�����ص�يرة BULK SMS
ومواقع �إلكرتونية لتجنيد العمالء،
ون�شر برامج خبيثة تعمل على جمع
امل��ع��ل��وم��ات م��ن �شبكات الت�أليل
و�أج��ه��زة الكومبيوتر اللبنانية ،ما
ي�شكل �إعتداء على ال�سيادة الوطنية،
وم��� ً��س��ا ب���أم��ن امل��واط��ن�ين وحرياتهم
ال�شخ�صية .وح��ذرت القيادة املواطنني
من «�إ�ستدراجهم �إىل الوقوع يف فخ هذه
الأجهزة» ،ودعتهم يف حال تلقيهم �أي
ر�سائل �أو مواقع م�شبوهة �إىل �إبالغها
ف���و ًرا ،وذل��ك ع�بر ال�بري��د الإل��ك�تروين
املخ�ص�ص لهذه الغاية:
informing@lebarmy.gov.lb
العدد  - 331اجلي�ش
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�إعداد:
تريز من�صور

جتهيزات

�ست طوافات
Huey II
ومركب حربي
هبة �أمريكية
للجي�ش اللبناين

�أقيم يف قاعدة بريوت
اجلوية �إحتفال ملنا�سبة
ت�س ّلم اجلي�ش اللبناين �ست
طوافات ع�سكرية Huey
مقدمة من ال�سلطات
ّ ،II
الأمريكية.
كما �أقيم يف قاعدة بريوت
البحرية حفل �آخر ملنا�سبة
ت�س ّلم القوات البحرية مرك ًبا
مقدما من قبل
حرب ًيا
ً
ال�سلطات الأمريكية.

يف القاعدة اجلوية
ح�����ض��ر الإح��ت��ف��ال
رئ��ي�����س الأرك������ان
ال��ل��واء ال��رك��ن وليد
����س���ل���م���ان مم��ث� اًًل�
العماد قائد اجلي�ش،
قائد القوات اجلوية يف القيادة الأمريكية الو�سطى اجلرنال
دايفيد غولدفني ،ال�سفرية الأمريكية يف لبنان مورا كونيللي ووفد
من �أع�ضاء ال�سفارة� ،إىل جانب عدد من �ضباط القاعدة اجلوية
اللبنانية.
بعد ع��زف ف��رق��ة م��ن مو�سيقى اجلي�ش اللبناين الن�شيدين
الأمريكي واللبناين� ،ألقى رئي�س الأركان اللواء الركن �سلمان
كلمة �شكر فيها ال�سلطات الأمريكية على دعمها امل�ستمر
للجي�ش ،ومما قاله:
«�إن �أهمية هذه امل�ساعدة ال تكمن يف قيمتها املادية وح�سب ،بل
تعب خري تعبري عن متانة العالقة التاريخية
يف قيمتها املعنوية التي رّ
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التي جتمع ال�شعبني ال�صديقني الأمريكي واللبناين وجي�شيهما،
والرغبة امل�شرتكة يف االرتقاء بها �إىل امل�ستوى املن�شود الذي ن�سعى
جميعا ،كما �أن هذه امل�ساعدة ت�ؤكد مرة �أخرى ثقة
�إىل حتقيقه
ً
احلكومة الأمريكية بدور اجلي�ش اللبناين ،وعزمها على امل�ضي
�سيما يف جماالت التدريب
ً
قدما يف برنامج امل�ساعدات املقررة له ،ال ّ
إ�سهاما منها يف تلبية حاجاته الدفاعية
والت�سلح واللوج�ستية� ،
ً
متكنه من اال�ضطالع بواجباته ب�صورة فعالة،
والأمنية التي
ّ
ومواجهة خمتلف املخاطر والتحديات املحدقة بالوطن.»...
و�أ�ضاف قائالً :
أتوجه بخال�ص ال�شكر
«با�سم قائد اجلي�ش العماد جان قهوجيّ � ،
ً
و�شعبا وجي�شً ا،
واالمتنان �إىل الواليات املتحدة الأمريكية حكومة
ً
كما �أخ�ص بال�شكر اجلرنال غولدفني و�سعادة ال�سفرية كونيللي،
على الإهتمام الدائم ب�أو�ضاع اجلي�ش ،وب��ذل اجلهود احلثيثة
مل�ساعدته».
كذلك �ألقى اجل�نرال غولدفني كلمة �أك��د فيها «مت�سّ ك
احلكومة الأم�يرك��ي��ة وجي�شها ،بتقدمي ال��دع��م اللوج�ستي

ال�ست وقطع الغيار العائدة �إليها هي ج��زء من رزمة
م�ساعدات ع�سكرية بقيمة  58مليون دوالر ،وهي �أكرب
رزمة م�ساعدات �أحادية يف تاريخ العالقات اللبنانية -
الأمريكية الع�سكرية امل�شرتكة ،كما �أنها �أول �شحنة
عاما».
من الطائرات املروحية �إىل لبنان منذ ً 15
و�أ�شارت اىل �أن ت�سليم املروحيات «ي�ؤكد جهود الواليات
ً
مدركة �أهميته
املتحدة لتقوية قدرات اجلي�ش اللبناين،
كقوة الدفاع ال�شرعية الوحيدة لت�أمني ح��دود لبنان
والدفاع عن �سيادة الدولة وا�ستقاللها».

وال���ت���دري���ب ل��ل��ج��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين بكل
ً
تنفيذا للإتفاقات
االمكانات املتاحة،
ّ
املوقعة بني اجلانبني».
ويف اخل��ت��ام ،تال ال��ل��واء �سلمان كتاب
�شكر با�سم العماد قائد اجلي�شّ ،
و�سلمه اىل
قدم له درع اجلي�ش
اجلرنال غولدفني ،كما ّ
التذكارية.
بيان من قيادة اجلي�ش
و�آخر من ال�سفارة الأمريكية
قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه كانت
�أعلنت يف بيان �أن الطائرات و�صلت على منت طائرة �شحن رو�سية
من ط��راز «�أن��ط��ون��وف» �آتية من تك�سا�س يف ال��والي��ات املتحدة
راكبا وحمولتها الق�صوى
الأمريكية .وتت�سع كل طوافة لـ 13
ً
 11200باوند ،وهذا النوع من الطوافات متعدد املهمات.
من جهتها �أعلنت ال�سفارة الأمريكية يف بيان �أن «املروحيات

يف القاعدة البحرية
يف �إحتفال مماثل ،ح�ضره رئي�س الأرك��ان اللواء الركن وليد
�سلمان ممث َ
ال العماد قائد اجلي�ش ،والأمريال KEVIN D.SCOTT
ممثالً �سلطات الواليات املتحدة الأمريكية� ،إىل جانب عدد من
�ضباط اجلي�ش و�أع�ضاء ال�سفارة الأمريكية يف لبنان� ،أقيم يف قاعدة
بريوت البحرية ،حفل ملنا�سبة ت�سلم القوات البحرية
مقدما من قبل ال�سلطات الأمريكية.
حربيا
مركبا
ً
ً
ً
وحتدث يف احلفل رئي�س الأركان الذي �شكر الإدارة
الأمريكية واجلي�ش الأمريكي على هذه امل�ساعدة
مثنيا على العالقات التاريخية التي جتمع
القيمة،
ً
ّ
اجلي�شني ال�صديقني ،واملبادرات الأمريكية امل�ستمرة
لتطوير برنامج امل�ساعدات املقررة للجي�ش اللبناين.
كذلك� ،ألقى ممثل ال�سلطات الأمريكية كلمة
م�شيدا
�شدد فيها على متانة العالقة بني اجلانبني،
ً
بالدور الوطني الذي ي�ضطلع به اجلي�ش اللبناين ،وعزم
بالده على تعزيز التعاون معه يف خمتلف املجاالت.
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جتهيزات

�إعداد:
معو�ض بو مارون
با�سكال ّ

افتتاح قاعة مراقبة يف الكلية احلربية

�أقيم يف الكلية احلربية يف الفيا�ضية حفل افتتاح قاعة مراقبة ت�صب فيها ال�صور التي تلتقطها م�شاهد
كامريات املراقبة املوزعة يف جميع �أنحاء الكلية .تر�أ�س احلفل ع�ضو املجل�س الع�سكري اللواء الركن نقوال
مزهر ممث ً
ال قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي وح�ضره قائد الكلية العميد الركن �شربل الفغايل وعدد من
مول امل�شروع بالتعاون مع اجلي�ش اللبناين.
ال�ضباط ،ورجل الأعمال �سركي�س �سركي�س الذي ّ

بداية الن�شيد الوطني اللبناين فكلمة
الأ�ستاذ �سركي�س الذي �أ�شاد بـ«رجال ال�شرف
والت�ضحية والوفاء الذين يغطون امل�سافة بني
القلب واحل��دود على كامل ت��راب الوطن
فين�شرون الأمن وال�سالم» ،و�أ�ضاف�« :سنبقى
على العهد �إىل جانبكم كما يف ال�سابق،

لأنكم ال�ضمان الوحيد لوحدة البالد� ،أنتم
حتولون احلد الأدنى من الإمكانات
الذين ّ
�إىل �أق�صى حدود العطاء ...حماكم الله يا
رجال لبنان».
كما �ألقى اللواء الركن مزهر كلمة
ال��ق��ي��ادة وج����اء ف��ي��ه��ا« :ي��غ��م��رن��ا الأم���ل

واالطمئنان ونحن نفتتح غرفة املراقبة
ه��ذه ،يف الكلية احلربية ،بعد فرتة غري
ق�صرية من اجلهد والتح�ضري ،مب�شاركة
م�شكورة من الأ�ستاذ �سركي�س �سركي�س،
حققنا يف نهايتها خطوة جديدة على طريق
تطوير م�ؤ�س�ستنا ...وهذه لي�ست املرة الأوىل
التي جنني فيها غالل التعاون املثمر ما بني
اجلي�ش و�أهله ،وهي بالت�أكيد لن تكون
الأخ�يرة� ،إال �أن �أم��و ًرا عديدة تك�سب هذا
الإجناز الذي نحتفي به اليوم �أهمية خا�صة،
وذل��ك ب�سبب حجمه وطبيعته ،وبالتايل
معانيه الوطنية وداللته الإن�سانية.»...
ممول امل�شروع رجل الأعمال
وتوجه �إىل
ّ
ّ
�سركي�س �سركي�س بالقول:
«�إن مبادرتكم الكرمية هذه ،املتمثلة
ب��ت��ق��دمي وت��رك��ي��ب ك���ام�ي�رات مراقبة
مل�صلحة الكلية احلربية ،والتي ت�ضاف
�إىل �سل�سلة من امل��ب��ادرات جت��اه امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية� ،سيكون لها من دون �أدن��ى
�شك� ،أثر ملمو�س على ال�صعيد اللوج�ستي،
الأم��ر الذي �سينعك�س �إيجا ًبا على الأداء
العمالين ،وعلى معنويات الع�سكريني.
ّ
ي�ستظل مبحبة �شعبه ،وي�صبح
فاجلندي
واندفاعا و�إنتاجية ،كلما
�أكرث حما�سة
ً
حم�ضه هذا ال�شعب ثقته وتقديره ،وائتمنه
ّ
على �سالمته و�أمنه وحريته ،وبهذا التالحم
امل�صريي بني اجلي�ش وال�شعب ،حافظنا على
وح�صناه من رياح
وحدة الوطن وا�ستقالله،
ّ
الفنت والأزم��ات ،وبه � ً
أي�ضا من�ضي �إىل الغد
بخطى واثقة ،ونر�سم �صورة م�شرقة مل�ستقبل
�أجيالنا ال�صاعدة».
بعدها ّ
�سلم اللواء الركن مزهر با�سم
ودرعا تذكار ًيا
قائد اجلي�ش كتاب �شكر
ً
للأ�ستاذ �سركي�س ع��رب��ون تقدير على
لفتته الكرمية ،ثم انتقل احل�ضور الفتتاح
غرفة املراقبة ،حيث �أثنوا على هذا الإجناز
املميز ،و�شربوا نخب اجلي�ش والوطن يف حفل
ّ
الكوكتيل الذي �أقيم للمنا�سبة.
العدد  - 331اجلي�ش
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�إعداد:
رميا �سليم �ضومط

جتهيزات

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،مم ّث اًل
بنائب رئي�س الأركان للعمليات العميد الركن علي
جممع العماد �إميل ّ
حلود
حمود� ،إفتتح متحف يف ّ
ّ
الريا�ضي الع�سكري ،يف ح�ضور قائد املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية العميد الركن �أ�سد الها�شم،
و�ضباط من اجلي�ش اللبناين� ،إ�ضافة �إىل رئي�س
بلدية الدكوانة ال�سيد �أنطوان �شختورة ،وعدد من
ومدربني مدنيني يف
ر�ؤ�ساء الإحتادات الريا�ضية،
ّ
منتخبات اجلي�ش.

�إفتتاح متحف للريا�ضة الع�سكرية

ممثل قائد اجلي�ش:

نحن فخورون بالرتاث الريا�ضي جلي�شنا
كلمة العميد الركن حمود
ّ
تخلل احلفل كلمة للعميد الركن
حمود �أكد فيها فخر امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ّ
بافتتاح متحف للريا�ضة الع�سكرية «بعد
جهود متوا�صلة ،و�إ���ص��رار وا�ضح على �أن
نحفظ تاريخنا بجميع جوانبه ونواحيه،
وطنية كانت �أو ع�سكرية �أو ثقافية».
و�أ���ض��اف« :لقد �أثبتت التجارب البعيدة
قوة اجليو�ش ال تقا�س بحجم
والقريبة� ،أن ّ
عديدها وعتادها وو�سائلها القتالية فح�سب،
ّ
بل � ً
يتحلى بها
أي�ضا بالروح املعنوية التي
�أفرادها ،وهذه الروح بدورها �إمنا تكت�سب
من خالل جمموعة املبادىء والقيم الوطنية،
ومن خالل التحفيز والتدريب اجليدين.وهنا
يربز دور الريا�ضة يف بث م�شاعر احلما�سة
والإندفاع لدى الع�سكريني ،ويف �إعدادهم
ج�سد ًيا وفكر ًيا ،ليكونوا قادرين على
ممار�سة التدريب ال�شاق ،وعلى مواجهة
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ّ
تتطلبها احلياة
امل�صاعب والأع��ب��اء التي
الع�سكرية .ونحن فخورون بالرتاث الريا�ضي
جلي�شنا ،الذي ن�ضيفه �إىل �إجنازاته املرتاكمة
يوما بعد ي��وم ،والتي ت�شهد عليها نتائج
ً

باهرة حققتها منتخباته الريا�ضية� ،سواء
على �صعيد املباريات مع الأندية الوطنية،
�أم على �صعيد امل��ب��اري��ات م��ع منتخبات
وحري بنا القول
اجليو�ش العربية والدولية.
ّ
هنا� ،إن املهمات امللقاة على عاتق اجلي�ش،
خ�صو�صا يف هذه املرحلة
دفاعا وامنً ا و�إمنا ًء،
ً
ً
الدقيقة التي متر بها البالد ،مل تثنه عن
متابعة م�سرية الريا�ضة ،وما الإجن��از الذي
نحتفل به اليوم� ،إلاّ خري دليل على �إيالء
القيادة الإهتمام الأق�صى لهذا القطاع
احليوي املعروف».
و�شكر العميد الركن حمود با�سم العماد

بف�ضل رعاية قادته الذين �أراد
تخليد ذكراهم العماد جان
قهوجي بان�شاء هذا املتحف.

قائد اجلي�ش جميع من �ساهم يف �إن�شاء
املتحف الريا�ضي الع�سكري ،الذي �سيكون
ريا�ضيا ملختلف وح��دات اجلي�ش
ملتقى
ً
وبالتايل للمواطنني وهيئاتهم الريا�ضية،
متمنّ ًيا للريا�ضة الع�سكرية املزيد من الرقي
والتقدم يف خدمة اجلي�ش ولبنان.
ّ
كلمة قائد املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
يف كلمته� ،أك��د قائد امل��رك��ز العايل

للريا�ضة الع�سكرية العميد الركن �أ�سد
ً
تاريخا رياد ًيا
الها�شم� ،أن للجي�ش اللبناين
يف جمال الريا�ضة يعود �إىل زمن الإ�ستقالل
ريا اىل �أن��ه من
وميتد �إىل يومنا ه��ذا ،م�ش ً
م�ؤ�س�سي الإحتاد العربي للريا�ضة الع�سكرية،
تبو�أ العديد من �ضباطه مراكز مرموقة
وقد ّ
جدا يف هذه الإحتادات .و�أ�ضاف� ،أن اجلي�ش
ً
ع�ضو يف جميع الإحت��ادات اللبنانية ،وهو
ينظم البطوالت وي�شارك فيها ،وهذا ّ
كله

دروع وجولة يف املتحف
تال الكلمات ت�سليم دروع
ت��ذك��اري��ة با�سم العماد قائد
اجلي�ش لل�سيد �أنطوان �شختورة
ول��ع��دد م��ن الأ���ش��خ��ا���ص الذين
�ساهموا يف �إن�شاء املتحف ،ثم
ك��ان��ت ج��ول��ة للحا�ضرين يف
�أرجاء املتحف ا�ستمعوا خاللها
�إىل ع��ر���ض م��وج��ز ع��ن تاريخ
الريا�ضة الع�سكرية ،واختتم
الإفتتاح بحفل كوكتيل.
ج��دي��ر ب��الإ���ش��ارة �أن املتحف
الريا�ضي الع�سكري ي�ضم �أعتدة وبزات ريا�ضية
ؤو�سا و�شهادات تقدير وميداليات حققت
وك� ً
بجهود الأفراد والفرق الريا�ضية الع�سكرية
ً
�سجال
يف بطوالت حملية وعربية ،وت�شكل
لإجنازات الريا�ضة الع�سكرية كما يحتوي
على �صور ل��ق��ادة امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة
الع�سكرية منذ ت�أ�سي�سه وحتى اليوم� ،إ�ضافة
�إىل لوحة تذكارية تعر�ض �أبرز املحطات يف
تاريخ املركز املذكور.
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نينا عقل خليل

جتهيزات

�إفتتاح
فندق
جديد
يف النادي
الع�سكري
املركزي

رعى قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
ً
ممثال بالعميد الركن كابي امل��ع� ّ�راوي
حفل افتتاح الفندق الع�سكري يف املبنى
اجلديد للنادي الع�سكري املركزي.
ح�ضر الإحتفال ممثلون عن الأجهزة
الأمنية ،رئي�س الفندق الع�سكري املركزي
العميد ال��رك��ن �صالح قي�س ،وع��دد من
كبار ال�ضباط و�ضباط النادي.
املعراوي الذي افتتح الفندق
ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن
ّ
و�أزاح ال�ستارة عن اللوحة التذكارية ،جال مع احل�ضور يف �أق�سامه،
واطلع من رئي�س النادي على مراحل امل�شروع.
املعراوي كلمة �أ�شاد فيها باجلهود املبذولة
ثم �ألقى العميد الركن ّ

منوها ب�إجنازات النوادي الع�سكرية.
يف �سبيل �إمتام هذا العمل،
ً
بدوره� ،ألقى العميد الركن �صالح قي�س كلمة �شرح فيها ن�شاطات
النادي الع�سكري والإجنازات التي حتققت خالل العام املن�صرم.
بعدها �إن�ضم اجلميع �إىل حفل كوكتيل رفعوا خالله نخب
الوطن وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
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دورات وتخريج

تخريج دورة
«حماية و�أمن
�شخ�صيات»

بح�ضور العميد الركن
عبد الكرمي يون�س ممث ً
ال
العماد قائد اجلي�شّ ،
نظمت
«مدر�سة �أم��ن وحماية
ال�شخ�صيات» حفل تخريج
وت�سليم �شهادات للع�سكريني
الذين اجتازوا بنجاح دورة
VIP
Protection
 Instructorب�إ�شراف فريق
متخ�ص�ص
تدريب �أمريكي
ّ
(ال�س ّيدان ديفيد �سميث وتيم
مدربني
ويلر) و�ضباط ورتباء ّ
ّ
من املدر�سة ،وذلك يف مهبط تل الزعرت
 -الدكوانة.

املتخرجني
تهنئة
ّ
ح���������ض����ر ح��ف��ل
التخريج ع��دد من
كبار �ضباط القيادة
ومديرية املخابرات ،كما ح�ضر مدير املخابرات العميد الركن
ونوه مبهارات املتد ّربني ّ
ودقة التدريبات
�إدمون فا�ضل مفاجئً ا اجلميع ّ
و�أهميتها يف تنفيذ املهمات املوكلة �إليهم.
املتخرجني با�سم قائد اجلي�ش يف كلمة
العميد الركن يون�س هنّ �أ
ّ
قال فيها:
«تغمرنا ال��ي��وم م�شاعر ال��ف��رح واالع��ت��زاز ،باجتياز نخبة من
تدريبية يف جمال «�أمن وحماية ال�شخ�صيات»،
ع�سكر ّيينا دورة
ّ
ّ
كل جدية
بعدما بذلوا الكثري من اجلهد والتعب والعرق ،و�أظهروا
واهتمام ،من �أجل حت�صيل املعارف الع�سكرية واكت�ساب فنون
م�شر ٌف ،ال يحظى به �إ ّال
القتال اخلا�ص ،حتى حتقق لهم جناح
ِّ
املتميزون بقدراتهم اجل�سدية والفكرية ،ومبا ميتلكون
الرجال
ّ
من �شجاعة و�إقدام ،ومهارة ّ
املهمات اال�ستثنائية».
ودقة يف تنفيذ
ّ
ً
قائالّ �« :إن �أهمية هذه الدورة التي خ�ضعتم لها ،تنبع من
وتابع
يتميز
طبيعة الواجبات امللقاة على عاتق الأف��واج اخلا�صة ،التي
ّ
واحلرفية ،و�سرعة التدخل يف م�سرح الأحداث ،كذلك
�أدا�ؤها بالدقة
ّ
من طبيعة الواجبات املوكلة �إىل مديرية املخابرات ،العني ال�ساهرة
أبدا على �أمن اجلي�ش والوطن ،وعلى حياة املواطنني و�سالمتهم.
� ً
املتقدم،
وبالتايل ف� ّإن هذه الدورة ،ت�شكل خطوة يف م�سار التدريب
ّ
الذي حتتاج �إليه الوحدات اخلا�صة لرفع م�ستوى كفاءتها القتالية،
ال�سيما يف مواجهة عدو خطر هو الإرهاب ،وهذا ما ي�سعى اجلي�ش
�إىل حتقيقه با�ستمرار ،عرب التعاون البنّ اء مع العديد من اجليو�ش
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و�سيا�سيا.»...
أمنيا
ً
ً
وجوها بارزة � ً
ً
اجتاز ال��دورة  18ع�سكر ًيا (�ضباطا ورتباء و�أف���را ًدا) من فرعي
املكافحة والقوة ال�ضاربة وم��ن مكتب القائد ،تابعوا متارين
أ�سبوعاّ .
تخلل التدريب درو�س نظرية،
متخ�ص�صة يف هذا املجال طوال � 16
ً
ّ
ومتارين ريا�ضية ،ورماية ،ومتارين قيادة دفاعية وهجومية ،ومتارين
قتالية خا�صة ،وتفتي�ش �أمني ،وتفتي�ش م�ستوعبات ومراكب و�سفن
وطائرات ،ومتارين على الت�شكيالت الراجلة ،ومتارين مواكبة
بالآليات اختُتمت باختبارات.
ولفت الرائد عماد نبها قائد مدر�سة �أمن وحماية ال�شخ�صيات �إىل
ّ
تتطلب ّ
دقة وتركيزًا و�سرعة بديهة التخاذ القرار
� ّأن هذه التمارين
فيلما
قدم يف بداية حفل التخريج
املنا�سب يف الوقت املنا�سب .كما ّ
ً
ت�ضمن تاريخ ت�أ�سي�سها ومراحله،
املتخرجة،
عن املدر�سة وال��دورة
ّ
ّ
وبع�ض ال�صور للدورة خالل تنفيذ التدريبات ،كما �أ�شار �إىل بع�ض
امل�ستقبلية
احلاجات اللوج�ستية التي تنق�صها و�أ�ضاء على الر�ؤية
ّ
املتقدمة والتدخل
التي يطمح �إليها و�صو ًال �إىل تدريبات على الرماية
ّ
والإنقاذ الفوري.
و�شدد الرائد نبها على � ّأن املدر�سة م�ؤهلة ال�ستقبال متد ّربني من
ّ
اخلارج ليتابعوا هذه الدورة التي ترتكز على متارين و�أحداث واقعية.
تكبد اجلي�ش لإجنازها
�إ�شارة �إىل � ّأن التدريبات تتّ �سم باخلطورة وقد
ّ
ّ
خ�صو�صا بالآليات وال�سيارات
املتمثل
الكثري من عتاد التدريب
ً
وجتهيزاتها اخلا�صة.
عر�ض تدليلي
مدر�سة الأمن واحلماية
ن��فّ ��ذ امل��ت��خ� ّ�رج��ون جمموعة
من التمارين
ت� ّأ�س�ست مدر�سة �أمن وحماية ال�شخ�صيات يف 2011/12/1
ال�����ش��ق��ي��ق��ة وال�����ص��دي��ق��ة ،ويف
التدليلية خالل
ّ
التخرج ،و�أبرزها :متارين
حفل
ومتركزت يف املبنى النموذجي يف الريزة ،وهي تابعة لفرع
مقدمتها اجلي�ش الأمريكي
ّ
ّ
قيادة ،واجتياز حواجز يف �أثناء
ال���ذي ي��ث��اب��ر م�����ش��ك��و ًرا على
التعليم يف مديرية املخابرات.
تقدم ال�سيارة ورجوعها ،تبديل
يف �شهر متوز � 2012صدرت مذكرة ت�شكيالت املد ّربني
تقدمي امل�ساعدات ،ال �سيما يف
ّ
بعد �ستّ ة �أ�شهر من �إع��ادة ت�أهيل املركز وجتهيزه ،ومتّ
�سيارات على الطريق ،اجتياز
جم��ال التدريب ،بهدف تعزيز
ح���واج���ز م��ف��اج��ئ��ة ،ورك���ن
عدة زيارات
افتتاح دورة ت�أهيل لهم
�إمكانات اجلي�ش اللبناين يف
ا�ستمرت �شهرين .وبعد ّ
ّ
ال�سيارة ،مترين رج��وع ول� ّ
�ف
واجتماعات مع فريق التدريب الأمريكي ،و�ضع برنامج
مهماته
�إط��ار القيام بجميع
ّ
 ،G-Turnتقنية قيادة ال�سيارة
التدريب مبا يتالءم مع املعايري العاملية والو�ضع اللبناين بنا ًء
الوطنية».
يف حال �إ�صابة القائد بقن�ص،
وختم �شاك ًرا فريق التدريب
على الأخطار املحتملة ،وافتتحت الدورة يف �شهر �أيلول .2012
بالإ�ضافة �إىل متارين حتاكي
الأمريكي با�سم قائد اجلي�ش،
عدة �سيناريوهات كالإعتداء
على اجلهد الذي بذله لإجناح
ّ
وكيفية �إخالئها ،وحماولة اغتيال
املتميز على �شخ�صية يف حفل ر�سمي
املتخرجني بالتهنئة على جناحهم
وتوجه �إىل
هذه الدورة،
ّ
ّ
ّ
ّ
ودعاهم �إىل ا�ستثمار ما ّ
رئي�س جمهورية �سابق ،ورمايات من خمتلف اجلهات ومبختلف
تعلموه يف خدمة اجلي�ش والوطن.
الو�ضعيات مع عملية تبديل مم�شط و�إخالء �سريع...
ويف ختام العر�ض متّ ت�سليم ال�شهادات وتقليد �شارات ال��دورة
مهارات ومتارين
للمتخرجنيّ ،
و�سلمت دروع تقديـرية �إىل الفريق الأمريكي ومدير
العميد وجدي عودة رئي�س فرع التعليم يف مديرية املخابرات� ،شرح
ّ
� ّأن «هذه الدورة هي الأوىل من نوعها على �صعيد اجلي�ش اللبناين ،املخابـرات ورئي�س فرع التعليم يف املدير ّيـة ،وطليع دورة ال�ضباط
وهي حتاكي الو�ضع الأمني العام يف لبنان وتهدف �إىل توحيد �أ�ساليب النقيب �سلطان التيمـاين ،وطليـع دورة الرتـباء والأف��راد الرقـيب
حماية �أمن ال�شخ�صيات نظ ًرا اىل �سل�سلة االغتياالت التي ا�ستهدفت جوزف ب�شارة.
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تكرمي

كرمت قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه الوحدات الع�سكرية التي احت ّلت املراتب الأوىل على �صعيد
ّ
ً
التوجيه املعنوي للعام  .2012تر�أ�س الإحتفال مدير التوجيه العميد الركن ح�سن �أيوب ممثال العماد قائد
اجلي�ش ،وح�ضره قادة الألوية والوحدات بالإ�ضافة �إىل �ضباط من املديرية و�ضباط التوجيه يف القطع.

تكرم الوحدات املم ّيزة على �صعيد التوجيه والإعداد املعنوي
مدير ّية التوجيه ّ
كلمة القيادة
�شدد على �ضرورة التزام التعميم الرقم  3ال�صادر
العميد الركن �أيوب ّ
التوجيهية وتوزيع
عن قيادة اجلي�ش وال��ذي يحتّ م التزام اخلطة
ّ
ن�صها:
املن�شورات ال�صادرة عن مديرية التوجيه ،و�ألقى الكلمة الآتي ّ
نتوج اليوم ح�صاد �سنة من اجلهد
«يف لقائنا
ّ
املتجدد ه��ذاّ ،
واملثابرة ،كنتم خاللها خري م�س�ؤولني وم�ؤمتنني على تنفيذ
ً
ومتابعة،
وتدريبا
إعدادا
اخلطة التوجيهية للعام ً � ،2012
ً
أكدمت حر�صكم على توجيه بو�صلة اجلي�ش
وبالتايل � ّ
حددتها القيادة .وما يزيدنا اعتزازًا
نحو الأهداف التي ّ
املهمات اجل�سام امللقاة
وافتخا ًرا ،تالزم هذا احلر�ص مع
ّ
على عاتق وحداتكم املنت�شرة على امتداد م�ساحة
الوطن».
ً
ّ
بزة اجلندية �أو
وتابع قائال« :لي�س
كل من يرتدي ّ
يحمل بندقية �أو يحرتف فنون القتالُ ،يدعى ع�سكر ًيا،
فاجلندي ال�صالح ،القادر على القيام بواجباته على
�أكمل وجه ،دونه ميزات كثرية ،ميكن �إدراجها يف
�أربعة �أطر رئي�سة:
ميكن الع�سكري من ا�ستخدام
�أو ًال :املعرفة ،وهي ال�سالح الذي
ّ
قدراته والو�سائل املتاحة له ،بال�شكل الذي يكفل حتقيق �أف�ضل
ٍ
إنتاجية ممكنة.
�
ثانيا :الأخالق� ،أي متتّ ع الع�سكري بالف�ضائل الإن�سانية واملناقبية
ً
والإن�ضباط ،ما ي� ّؤهله ال�ستخدام معارفه يف �سبيل خري م� ّؤ�س�سته
ووطنه.
ً
ثالثا :اللياقة البدنية ،وهي التي جتعل الع�سكري ق��اد ًرا على
ّ
واملهمات و�أعباء احلياة الع�سكرية على
م�شقات التدريب
حتمل
ّ
ّ
اختالفها.
عمليات الإر�شاد والتحفيز
رابعا :الروح املعنوية ،وهي ت�شمل جممل
ً
ّ
والت�شجيع ،التي من �ش�أنها تعزيز ثقة الع�سكريني بر�سالة م� ّؤ�س�ستهم
�سعيا
�ضم جهودهم وتوحيد �إرادتهم
ً
و�صوابية نهجها ،ما ي�سهم يف ّ
�إىل حتقيق الأهداف املن�شودة .ويف هذا الإطار ي� ّؤدي التوجيه املعنوي يف
اجلي�ش وعلى اختالف م�ستوياته دوره املركزي.
من هنا� ,أولته قيادة اجلي�ش با�ستمرار االهتمام الأق�صى ،فحر�صت
ح�ص ًة وافر ًة من التعليم� ،سواء على �صعيد التعاميم
ً
دائما على �إعطائه ّ
ال�صادرة عنها �أو على �صعيد ال��دورات الدرا�سية والتدريب الدوري يف
الوحدات .وال مبالغة يف القول ب� ّأن جي�شنا هو من �أعرق جيو�ش العامل
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يف ال�ترك��ي��ز على
ه��ذا اجلانب ،الذي
ك���ان ل���ه الف�ضل
الأ�سا�س يف احلفاظ
على وحدة م� ّؤ�س�ستنا
ومتا�سكها على

الرغم من الأزمات العاتية التي ع�صفت بالوطن وال تزال».
متر بها البالد� ،سواء على �صعيد
و�أ�ضافّ �« :إن الظروف ال�صعبة التي ّ
التجاذبات والإ�صطفافات الداخلية التي ت�أخذ يف كثري من الأحيان
ً
بغي�ضا� ،أم على �صعيد احلرائق امل�شتعلة
ومذهبيا
طائفيا
طابعا
ً
ً
ً
ّ
وخ�صو�صا
تتطلب منّ ا كع�سكريني
وخ�صو�صا يف �سوريا،
من حولنا
ً
ً
ّ
والتحلي ب�أق�صى درجات
ر�ص ال�صفوف وم�ضاعفة اجلهود،
ك�ضباطّ ،
والتب�صر ،والعمل ليل نهار على تر�سيخ الثوابت
الوعي واليقظة
ّ
الوطنية والع�سكرية يف نفو�س الع�سكريني ،وذلك للمحافظة على
متما�سكا ،ي� ّؤدي دوره الوطني
واحدا
ج�سما
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
ً
ً
ً
عما يجري يف حميطه ،فال يجوز ب�أي حالٍ
املتجرد واجلامع ،مبعزل ّ
ّ
من الأح��وال تخييب �آمال اللبنانيني باجلي�ش ،ورهانهم الأكرب
عليه يف �إنقاذ الوطن من �أخطار الفتنة والت�شرذم ،واحلفاظ على
ر�سالته الإن�سانية الرائدة ،كنموذج لتالقي �أتباع الأديان والثقافات،
على قيم املواطنية والدميقراطية واحلرية ،والعي�ش امل�شرتك يف ّ
ظل
ٍ
واحد و� ٍ
أر�ض واحدة».
علم
ٍ
ً
أتوجه
وختم قائال« :با�سم قائد اجلي�ش العماد جان قهوجيّ � ،
ٍ
جهد طوال ال�سنة،
�إليكم بخال�ص التقدير على ما بذلتموه من
متمنيا للوحدات
أتوجه بالتهنئة �إىل قادة الوحدات الفائزة،
ً
كما � ّ

الأخرى حتقيق الفوز يف املراحل املقبلة ،وللجميع ا�ستمرار النجاح
والتقدم يف ميادين البذل والعطاء».
ّ
التقييم واال�ستنتاجات
ق�سمي الرتاث والدرا�سات والتطوير العقيد اليا�س يو�سف،
رئي�س
َ
ّ
وهو � ً
ا�ستهله ب�شرح هدف
أي�ضا رئي�س جلنة التقييم ،عر�ض �إيجازًا
ّ
يتمثل بالوقوف على مدى تطبيق الوحدات للخطة
التقييم الذي

ٍ
جولة لها على خمتلف القطع والوحدات ،تبينّ ّللجنة � ّأن
وبعد
وتو�صلت �إىل
معظمها �أخذ بعني االعتبار مالحظات العام املا�ضي،
ّ
ا�ستنتاجات واقرتاحات �أبرزها:
 وجوب تفعيل ق�سم التوجيه و�إي�لا�ؤه االهتمام الالزم من قبل�ضابط التوجيه وذلك لت�أثريه املبا�شر على رفع معنويات وحدته.
 �ضرورة �إ�شراف الر�ؤ�ساء املبا�شرين على عمل ق�سم التوجيه ومراقبتهو�إعطاء التوجيهات الالزمة حل�سن �سري العمل فيه.
 ط��ب��ع ���س��ج�لات م��وح��دة علىعاتق مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية
وتوزيعها على الوحدات لت�سهيل
التوجيهية.
عملية �إدارة اخلطة
ّ
 تنفية �آالت الت�صوير املعطلة(فيديو ،فوتو) و�سحب القدمية منها
التي تعمل بنظام  VHSوحتويل
�أفالمها �إىل رقمية ،بالإ�ضافة �إىل
تزويد �أق�سام التوجيه يف خمتلف
وحدات اجلي�ش �أجهزة كومبيوتر
املكمل لها.
مع العتاد
ّ
الت�صنيف
ا�ستنا ًدا �إىل عملية التقييم التي
جرت العام  ،2011وبنا ًء على طلب
الوحدات ومبوافقة قيادة اجلي�ش،

تقنية جديدة

يف ختام حفل التكرمي� ،أعلنت مديرية التوجيه عن اعتماد تقنية جديدة هي
 FTPت�ستخدم لنقل اخلرب ومواده (�صور وفيديو)� ،إلكرتون ًيا خالل دقائق ،بني �أق�سام
ريا للوقت واجلهد ّ
وتنقل الآليات.
التوجيه يف املناطق ومديرية التوجيه ،وذلك توف ً
ليتم ن�شره
هذه الآلة مو�صولة
ٍ
يزود مديرية التوجيه يف مبنى القيادة يف الريزة كل مواد اخلرب ّ
بخادم �أ�سا�سي ّ
ب�أ�سرع ٍ
يتم اختبار هذه الآلية يف خمتلف املناطق من قبل الوحدات املتمركزة يف كل
وقت ممكن .و�سوف ّ
منطقة ،ب�إ�شراف مديرية التوجيه� ،سع ًيا �إىل تعميمها على كل املراكز الع�سكرية.

التوجيهية ،ون�سبة �إي�صالها �إىل �أكرب عدد من الع�سكريني� ،إذ
ّ
تت�ضمن هذه اخلطة مبادئ ع�سكرية وا�ضحة.
ّ
وقد ُق�سمت العالمة �إىل ّ
�شقني ،الأول �إداري على �صعيد الوحدة
الكربى من خالل ال ّإط�لاع على املبادرة يف تغطية الن�شاطات،
وعتاد التوجيه ،وال�سجالت املم�سوكة ،وامللف الذهبي ،واللوحات
والتقيد بربنامج اخلطة التوجيهية والأر�شيف.
الإعالمية،
ّ
عينة من الع�سكريني
� ّأما ال�شق الثاين فهو عملي ومتثل ب�إخ�ضاع ّ
الختبار خطي حول املن�شورات ،وامل�ستندات التوجيهية ،والأنا�شيد
الوطنية والع�سكرية ،واللوحات الإعالمية واخلطة التوجيهية
وبرنامج اجلندي.

متّ تق�سيم وحدات اجلي�ش �إىل فئتَني :وحدات ثابتة ووحدات منت�شرة
عمالنيا.
ً
وقد جاءت النتائج كالآتي :على م�ستوى الوحدات الثابتة ّ
حل
لواء احلر�س اجلمهوري يف املرتبة الأوىل ،وكلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة
والأركان يف الثانية ،والقوات البحرية يف الثالثة.
ّ
فحل فوج مغاوير البحر الأول يف
� ّأما على م�ستوى الوحدات املنت�شرة
حني �صنّ ف لواء امل�شاة الثامن يف املرتبة الثانية وفوج املدفعية الأول
يف املرتبة الثالثةّ .
دروعا تقديرية للوحدات
و�سلم ممثل قائد اجلي�ش ً
ّ
وحث الوحدات الأخرى على متابعة
منو ًها بعملها الد�ؤوب،
امل�صنّ فة ّ
العمل يف هذا املجال.
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حتقيق ع�سكري

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

ترد عبارة التعاون الع�سكري  -املدين (Civil
،)Military Cooperation - Cimic
يف كثري من �أخبار القطع الع�سكرية ويف معر�ض
الإ�شارة �إىل ن�شاطات يقدم اجلي�ش من خاللها
خدمات للمجتمع تقع خارج نطاق مهماته
الدفاعية والأمنية.

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

�إطار جديد لرتاث
راكمه �أداء اجلي�ش منذ مطلع ت�أ�سي�سه

ق�سم جديد
منذ ف�ترة� ،أن�ش�أت قيادة اجلي�ش ق�سم
التعاون الع�سكري  -امل��دين ،وه��و ق�سم
منظم وف��اع��ل ،يتبع لأرك���ان اجلي�ش
للعمليات -مديرية الإ�ستعالم ،وقد با�شر
تنفيذ ع��دة م�شاريع بدعم ومتويل من
الواليات املتحدة الأمريكية (وزارة الدفاع
وال�سفارة الأم�يرك��ي��ة يف ل��ب��ن��ان) .عن
الق�سم ومهماته ،يحدثنا مدير الإ�ستعالم
العميد الركن خالد طربني ورئي�س الق�سم
العقيد يو�سف م�شرف.
ب��داي��ة يو�ضح العميد ال��رك��ن طربني
�أنه وفق قانون الدفاع الوطني الرقم 102
( ،)1983/9/16ميكن ا�ستخدام القوى
امل�سلحة يف احلقول الإمنائية والإجتماعية
�شرط �أال يعيق ذلك مهماتها الأ�سا�سية.
يقرر هذا اال�ستخدام مبوجب مر�سوم بناء
على اق�تراح وزي��ر الدفاع الوطني والوزير
املخت�ص .وعليه ،ميكننا اال�ستنتاج ب� ّأن
القانون اللبناين قد �أف�سح املجال �أمام
اجلي�ش اللبناين يف امل�ساهمة بالعمل
الإمنائي واالجتماعي �إنمّ ا ب�شرطني:
�أو ًال� :أ ّال يعيق ذلك مهمته الأ�سا�سية
وهي الدفاع عن الوطن و�صيانة حدوده.
يحدد هذا اال�ستخدام ومدته
ثانيا� :أن
ّ
ً
مبر�سوم بناء على اق�تراح وزي��ر الدفاع
وال��وزي��ر املخت�ص� ،أي �إن ه��ذا اال�ستخدام
وحمدد مبر�سوم �صادر عن اجلهات
مرتبط
ّ
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ال����ر�����س����م����ي����ة
املخت�صة.
يف ال�����واق�����ع،
���ش��ارك اجلي�ش
ال��ل��ب��ن��اين منذ
ت����أ����س���ي�������س���ه يف
م�����������س�����اع�����دة
امل������واط������ن���ي��ن
م�����س��ت��ف��ي ً��دا من
كفاءة عنا�صره
وجت����ه����ي����زات����ه
وان����ت���������ش����اره.
ف����ق����د ����س���اه���م
يف مكافحة اجل��راد بني العامني 1928
و ،1930ويف فتح الطرقات اجلبلية التي
كانت تقفلها الثلوج ويف �إنقـاذ املواطنني
العالقني ،وكان لوحداته دور كبري �إثر
الزلزال الذي �ضرب لبنان يف خم�سينيات
القرن املا�ضي ،كذلك عمل على �شق
الطرقات و�إي�صال العمران �إىل الأط��راف
النائية...
وبعد العام  ،1990برز دور اجلي�ش اللبناين
ب�شكل فاعل يف م�سح آ�ث��ار احلرب عن
املدن والقرى ،ونزع الألغام وفتح الطرقات،
كما �أنه �ساهم يف بناء م�ؤ�س�سات الدولة
املدنية التي كانت �شبه م�شلولة .ف�ساعد
وزارة البيئة يف تنظيف ال�شواطئ ووزارة
ال�سياحة يف تنظيف الآث���ار وت�أهيلها،

كما �ساعد وزارة ال�صحة من خالل �إن�شاء
امل�ستو�صفات يف القرى النائية وتقدمي
�أط��ب��اء ع�سكريني امل��ع��اجل��ة املجانية
للمواطنني يف هذه القرى.
وم��ن خ�لال ال���دورات الع�سكرية التي
تابعها ال�����ض��ب��اط يف ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ويف ال��دول الأوروبية وغريها،
ووجود قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان،
دخل م�صطلح التعاون الع�سكري  -املدين
�إىل اجلي�ش اللبناين ،وبد�أ ي�ستعمل منذ
العام  2009مع الرتكيز على حتديد �أطره
و�آلياته.

دفعا
والعام  ،2011مت �إعطاء هذا املو�ضوع ً
جديدا من خالل اجتماعات من�سقة بني
ً
اجلي�ش اللبناين وفريق من الأمم املتحدة.
وق��د �أن�����ش���أت ق��ي��ادة اجلي�ش ب��ن��ا ًء على
نتائج ه��ذه االجتماعات ق�سم التعاون
الع�سكري  -امل��دين يف �أرك���ان اجلي�ش
للعمليات  -مديرية اال�ستعالم ،وحددت
له مهماته.
�إ�سرتاتيجية ح�صرية قيد ال�صياغة
تعددت مناذج �أق�سام التعاون الع�سكري
 املدين يف اجليو�ش الغربية ،فكل دولة�إعتمدت ما يتنا�سب مع �إمكاناتها،
ومع تنظيم جي�شها ،واملهمات املناطة
خ�صو�صا �أن حجم هذا
به خارج حدودها،
ً

ً
ً
وثيقا ب�سيا�سة الدولة
إرتباطا
الق�سم يرتبط �
الع�سكرية اخلارجية .ف�إذا كانت الدولة
ذات طموحات ع�سكرية خارجية (وقائية
�أو عدائية) جند �أن ق�سم التعاون الع�سكري
ريا من حيث
 امل��دين فيها يكون كب ًالعدد والعتاد املو�ضوع بت�صرفه .ويف الواليات
املتحدة الأمريكية هو عبارة عن فوج من
الوحدات اخلا�صة.
�أم��ا �إذا كانت ال��دول��ة ذات طموحات
ع�سكرية خارجية م�ضبوطة حتت مظلة
الأمم املتحدة يف مهمات حفظ �سالم �أو
قوات �إغاثة ،فنجد �أن هذا الق�سم لديها

ريا اىل ح ّ��د م��ا ،ي��راوح ما بني
يكون �صغ ً
جمموعة �صغرية واحدة تعمل مع الوحدة
املنت�شرة يف اخل���ارج ،وت���وزع عملها بني
ً
مثال ،وبني
خمتلف وحداتها كفرن�سا
جمموعات �صغرية ع�ضوية م��ن م�ستوى
كتيبة وما فوق ك�إيطاليا.
خا�صا
منوذجا
�إعتمد اجلي�ش اللبناين
ً
ً
به يتوافق مع تنظيمه ومهماته .فاجلي�ش
ق�سم لبنان �إىل خم�س مناطق ع�سكرية
ولكل منها مركز ق��ي��ادة وق��ائ��د ،حتدد
القوانني املعمول بها يف اجلي�ش واجباته
ومهماته كما حتدد �أ�صول �إرتباط الوحدات
املنت�شرة �ضمن النطاق اجلغرايف للمنطقة
مع خمتلف �إدارات��ه��ا.وق��د خ�ص�ص لكل
منطقة مكتب تعاون ع�سكري  -مدين.

مهماته
يرتبط ق�سم التعاون الع�سكري  -املدين
ب���أرك��ان اجلي�ش للعمليات  -مديرية
اال�ستعالم ويتوىل املهمات الآتي ذكرها:
 التن�سيق م��ع وزارات ال��دول��ة املعنيةوال��ه��ي��ئ��ات امل��ان��ح��ة ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات
(�إن�سانية� ،إجتماعية و�إمنائية).
 االت�صال بال�سلطات املحلية (بلديات،ه��ي��ئ��ات �أه���ل���ي���ة )...ل��در���س احل��اج��ات
احلياتية ،الإمنائية وغريها.
 الإ�شراف على تن�سيق الأعمال الإمنائيةعمالنيا.
لقطاعات القوى املنت�شرة
ً
 رفع تقارير دوريةعن الأعمال املنفذة
ومدى ت�أثريها على
املدنيني.
امل�شاريع ّ
املنفذة
عمل ًيا
�����ش����رح ال��ع��ق��ي��د
م�شرف �أن���ه وعلى
ال���رغ���م م���ن ع��دم
ان��ت��ه��اء ال��ع��م��ل يف
ا�سرتاتيجية التعاون
الع�سكري – املدين،
قامت وح��دات من
اللواءين ال�ساد�س والثاين ع�شر املنت�شرة يف
بع�ض مناطق حمافظتي ال�شمال والبقاع،
بتوزيع  2500حقيبة مدر�سية تت�ضمن
كميات م��ن القرطا�سية على تالمذة
املدار�س الر�سمية .هذا امل�شروع كان الأول
للـ  CIMICوبلغت كلفته  50.000دوالر
�أمريكي .وقد �شملت عملية التوزيع 21
مدر�سة يف منطقة الهرمل وبلدات عر�سال
والقاع ور�أ�س بعلبك واجلديدة ،و 7مدار�س
والقبة.
يف مناطق بعل حم�سن والتبانة
ّ
�أما امل�شروع الثاين (بكلفة  75.000دوالر
�أم�يرك��ي) ،فكان حملة تلقيح وا�سعة
�ضد جرثومة الأنفلونزا لتالمذة املدار�س
الر�سمية يف حمافظات ال�شمال واجلنوب
والبقاع ،قامت بها الطبابات الع�سكرية

يف املناطق ،وقد �شملت نحو  9600تلميذ
موزعني على  52مدر�سة يف  30بلدة من
املحافظات املذكورة.
ويف الإط��ار نف�سـه قامت وحدات من
ف��وج احل���دود ال�بري��ة ال��ث��اين يف ���ش��درا،
بتوزيع �ألب�سة �شتوية على املواطنني
يف عدد من بلدات منطقة وادي خالد
(بكلفة  125.000دوالر �أم�يرك��ي)،
وك��ان ه��ذا امل�شروع الثالث يف �إط��ار
التعاون الع�سكري – املدين بني اجلي�ش
ووزارة الدفاع الأمريكي.
 ...وم�ستقبل ًيا
خ�لال �إع���داد ا�سرتاتيجية التعاون
امل��دين – الع�سكري ،و�ضعت خطة
عمل ملدة خم�س �سنوات ،ب��د�أت من
�آب  2012ب�إدخال مفهوم  CIMICيف
اجلي�ش كهدف �أويل .وبعد جهوزية
اخلطة واكتمالها وموافقة القيادة
عليها وت��ع��ي�ين ال��ع��دي��د للتنفيذ،
�سيتم العام  2013تفعيل عمل ق�سم
الـ CIMICوتطبيق من��وذج جتريبي
( PILOT PROJECTن�شاط طبي يف
منطقة ال�شمال مثلاً ).
والعام � ،2014سيتم تفعيل عمل الق�سم
يف قطاع جنوب الليطاين و�إن�شاء ق�سم
�آخ��ر يف منطقة ال�شمال م��ن خالل
�إط�لاق حمالت توعية (من�شورات +
كتيبات  +مذكرات خدمة )...ل�شرح
ً
إ�ضافة �إىل تدريب
مفهوم � ،CIMIC
العنا�صر و�إج��راء حما�ضرات يف معهد
التعليم ،مع�سكر عرمان ،الكلية
احلربية ،كلية ف���ؤاد �شهاب للقيادة
والأركان وجامعات مدنية.
�أما للأعوام  2016 ،2015و 2017فتتمثل
الأهداف ب�إن�شاء ق�سم يف منطقة البقاع
و�آخر يف منطقة جبل لــبنان ،والقيام
ب��ع��دة ن�����ش��اط��ات ح��م�لات ت�شجري،
م��ب��اري��ات ري��ا���ض��ي��ة ،ر����ش م��ب��ي��دات،
ون�����ش��اط��ات طبية خمتلفة حت��دد يف
حينه وفق احلاجة.
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�إعداد:
ندين البلعة

جي�شنا واملجتمع

 23ع�سكر ًيا ي�شاركون يف «»Fly Lebanon

برعاية قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي وب�إ�شراف قيادة
ال��ق��وات اجل��وي��ة ،ن� ّ
�ظ��م ن��ادي
ال���ط�ي�ران ال��ل��ب��ن��اين ل��ل��ه��واة
مهرجان «»Fly Lebanon
ّ
للقفز
احلر ،بالتعاون مع
املظلي ّ
�شركة انرت �آفيا ()InterAvia
وفريق تدريب ايطايل.
امل��ه��رج��ان ه��و ال��ث��اين من
نوعه ،لكنه
متيز عن الذي
ّ
�سبقه العام املا�ضي مب�شاركة
�أك�ب�ر للع�سكريني ال��ذي��ن
ب��ل��غ ع��دده��م ال���ـ 13( 23من
القوات اخلا�صة و 10من القوات
متخ�ص�صني
اجل��وي��ة) ،ق��ام 6
ّ
بتدريبهم على القفز احل� ّ�ر
باملظلة ،وعلى تقنيات �إ�سقاط
مظليني من الطوافات.
هدف هذه التدريبات� ،إن�شاء
جمموعة من الوحدات اخلا�صة
م�ؤهلة لتنفيذ مهمات هبوط
باملظالت يف �أم��اك��ن نائية،
و�إغارة خلف خطوط العدو...
ي�شار �إىل � ّأن ق��ي��ادة اجلي�ش
��دم���ت ك���ل ال��ت�����س��ه��ي�لات
ق� ّ

ال��ل�ازم����ة ل���ل���ن���ادي لإق���ام���ة
امل���ه���رج���ان ،ال�����ذي اخ��ت��ت��م
باحتفال ح�ضره قائد القوات
اجلوية العميد الركن الطيار
ً
ممثال العماد
غ�سان �شاهني
قائد اجلي�ش ،وع��دد من قادة
الوحدات اخلا�صة ،حيث ّ
ت�سلم
املتخرجون �شهادات ر�سمية
ّ
دوليا.
معرتف فيها ً
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�إعداد:
نينا عقل خليل

جي�شنا والأمن

تدابري �أمنية يف طرابل�س
وا�سعا يف
نفّ ذ اجلي�ش اللبناين �إنت�شا ًرا
ً
منطقتي التبانة وجبل حم�سن ،و�أقام حواجز
و�سي دوريات م�ؤللة وراجلة وذلك لقمع
ثابتة رّ
املظاهر امل�سلحة ،والت�صدي لإط�لاق النار
ولأعمال ال�شغب ،و�إع��ادة الهدوء التام �إىل
املدينة .وكانت قيادة اجلي�ش قد �أعلنت يف
عدة بيانات �أنها حتذر امل�سلحني من التمادي
ّ
يف العبث ب�أمن املدينة و�إ�ستقرارها ،كما
دعت �إىل التجاوب الكامل مع الإجراءات
الأمنية التي تتخذها قوى اجلي�ش.
و�أ���ص��درت ق��ي��ادة اجلي�ش بيا ًنا
بتاريخ � 2012/12/7أعلنت فيه
�أن «ق���وى اجل��ي�����ش املنت�شرة يف
منطقة باب التبانة وجبل حم�سن
والأحياء املجاورة ،وا�صلت تعزيز
�إجراءاتها الأمنية لقمع املظاهر
امل�سلحة و�إعادة الأمن والإ�ستقرار
�إىل هذه املناطق ،حيث دهمت
وردت على
�أوك����ار امل�سلحني ّ
م�صادر النريان بالأ�سلحة املنا�سبة،
ومتكنت بنتيجة ذلك ،من توقيف عدد
ّ
من امل�شتبه فيهم ب�إطالق النار ،بعدما
�ضبطت بحوزتهم كمية من الأ�سلحة
احلربية والذخائر والأع��ت��دة الع�سكرية.
وقد تعر�ض بع�ض مراكز اجلي�ش لأعمال
قن�ص ،ما �أدى �إىل �إ�صابة �سبعة ع�سكريني
بجروح غري خطرة ،و�إىل �أ�ضرار مادية يف بع�ض
الآليات الع�سكرية ،كما قامت وحدات
من اجلي�ش بنقل عد ٍد من املواطنني امل�صابني
م��ن ج��راء �إط�ل�اق ال��ن��ار �إىل م�ست�شفيات
املدينة.
وحر�صا منها على �أرواح
�إن قيادة اجلي�ش
ً
دروع��ا ب�شرية
ومنعا لإتخاذهم
املواطنني،
ً
ً
من قبل العابثني بالأمن الذين يعمدون بني
احلني والآخ��ر� ،إىل �إط�لاق النار ثم التواري
يف داخل الأحياء ال�سكنية ،تدعو �أهايل
املناطق املتوترة �إىل التعاون الكامل مع
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�آخر �أيام

أمنيــــــا
�
ً

�ضبط الأو�ضاع يف طرابل�س
وتوقيف م�شاركني يف عمليات خطف و�سرقة وتهريب...
�إج��راءات قوى اجلي�ش مبا يف ذلك الإبالغ
الفوري عن �أي ن�شاط م�سلح �أو م�شبوه لي�صار
�إىل معاجلته بال�سرعة الق�صوى».
ويف � ،2012/12/9أعلنت مديرية التوجيه يف
بيان لها �أن «قوى اجلي�ش املنت�شرة يف مدينة
طرابل�س ،عززت �إجراءاتها الأمنية م�شرية
�إىل �سقوط رمانة بندقية قرب �أحد املراكز

الع�سكرية يف املنطقة ،ما �أدى �إىل �إ�صابة
ع�سكريني �إث��ن�ين و�أح���د املدنيني بجروح
خمتلفة».
ويف الإطار نف�سه� ،أ�صدرت القيادة بيا ًنا يف
تاريخ  ،2012/12/10جاء فيه �أنه «بعد وقوع
�إ�صابات بني املدنيني والع�سكريني قامت
قيادة اجلي�ش بتعزيز وحداتها يف مدينة
ً
تنفيذا خلطة �أمنية و�ضعتها بنا ًء
طرابل�س،
على ق��رار املجل�س الأعلى للدفاع لقمع
ّ
امل�سلحة و�إطالق النار ،حيث كثفت
املظاهر
ه��ذه ال��وح��دات دورياتها الراجلة وامل�ؤللة
واحل��واج��ز الثابتة واملتحركة يف الأحياء
الداخلية ملنطقتي جبل حم�سن وب��اب
التبانة ،كما تابعت عمليات مالحقة
امل�سلحني ودهم �أماكن �إنت�شارهم ،و�إزالة
الد�شم واملتاري�س وكل املظاهر امل�سلحة».
وكررت قيادة اجلي�ش مطالبتها املواطنني

بالتقيد بتعليمات القوى الع�سكرية كما
طلبت من جميع الأفرقاء املت�صلني بهذه
الأح��داث ب�شكل مبا�شر �أو غرب مبا�شر �أن
«يتب�صروا دقة الو�ضع وي�ست�شعروا م�صلحة
ّ
العا�صمة الثانية طرابل�س و�أهلها».
و�شددت القيادة على �أن وحداتها املنت�شرة
«�ستت�صدى بكل ح��زم و�صرامة للعابثني
بالأمن �إىل �أي جهة انتموا ،و�أنها
ّ
وت�سلمهم».
�ستالحقهم
...ومبنا�سبة الأعياد
ك���ذل���ك� ،أع��ل��ن��ت م��دي��ري��ة
التوجيه بتاريخ  ،2012/12/24يف
بيان �أنه «مبنا�سبة عيدي امليالد
املجيد ور�أ�س ال�سنة اجلديدة ،و�إقامة
�إحتفاالت خا�صة بهذه املنا�سبة يف
خمتلف املناطق اللبنانية ،نفذت
وح���دات اجلي�ش ت��داب�ير �أمنية
�إ�ستثنائية حول دور العبادة وحميطها والطرق
الرئي�سة و�أماكن الت�سوق وامل�ؤ�س�سات العامة
وامل��راف��ق ال�سياحية ،وامل�صالح الأجنبية
والعربية ،وذلك لطم�أنة املواطنني واحلفاظ
على ال�سالمة العامة.
وقد �شملت هذه التدابري� ،إنت�شا ًرا للعنا�صر
وت�سيري دوري����ات و�إق���ام���ة ح��واج��ز ثابتة
ومتحركة وتركيز نقاط مراقبة...
توقيف م�شاركني يف عمليات خطف
� ً
إحلاقا ببياناتها ال�سابقة حول توقيف
امل�شاركني يف عمليات اخلطف مقابل
فديات مالية� ،أعلنت مديرية التوجيه يف
بيان �أ�صدرته بتاريخ � ،2012/12/5أن «مديرية
املخابرات �أوقفت املدعو حممد �شامل جعفر
بتاريخ  2012/12/1يف منطقة البقاع ،والذي
اع�ت�رف ب��ا���ش�تراك��ه يف ث�ل�اث عمليات

ً
كال من :و�سام الطحان
خطف ا�ستهدفت
بتاريخ  ،2012/4/16و�أندريه اليا�س بتاريخ
 ،2012/5/5وف���ؤاد داود بتاريخ .2012/9/13
كما تبينّ من خالل التحقيق �أن املوقوف
جعفر قد �أقدم يف �أوقات �سابقة على حماولة
قتل �أح��د امل��واط��ن�ين ،وعلى �إط�ل�اق النار
باجتاه دورية للجي�ش ،ما �أدى �إىل �إ�صابة �أحد
الع�سكريني.
�أحيل املوقوف �إىل الق�ضاء املخت�ص ،فيما
ت�ستمر التحريات لتوقيف متورطني �آخرين».
ّ
...وع�صابات �سطو وترويج عمالت مزورة
بتاريخ � ،2012/12/12أعلنت مديرية

التوجيه يف بيان �أن��ه «بعد عمليات ر�صد
ومتابعة ،متكنت مديرية املخابرات من
توقيف ثالثة �أ�شخا�ص (�سوريان ولبناين)
ي�ؤلفون مع �إثنني �آخ��ري��ن ،ع�صابة �سطو
ن�شطت يف ق��رى :القماطية� ،سوق الغرب،
ب��ح��م��دون ،ع�ين ك�سور و�شننعري ،حيث
نفذت عمليات �سطو على عدد من املنازل.
وقد �أحيل املوقوفون على الق�ضاء املخت�ص،
فيما جتري مالحقة الفا ّرين الآخرين وهما
من التابعية ال�سورية».
ويف ب��ي��ان الح���ق �أ���ص��درت��ه امل��دي��ري��ة يف
� ،2012/12/15أعلنت �أن «مديرية املخابرات
مت��ك��ن��ت ،وبنتيجة ال��ر���ص��د وامل��ت��اب��ع��ة،
خالل اليومني املا�ضيني ،ومب���ؤازرة قوة من
اجلي�ش من توقيف خم�سة لبنانيني و�سوري
ي�شكلون ع�صابة تقوم برتويج عمالت
�أجنبية م��زورة .ومتت م�صادرة كمية من
هذه العمالت بلغت قيمتها  456500دوالر
�أمريكي من منزل �أحد �أف��راد الع�صابة يف
بلدة قبيع-املنت الأعلى .وقد بو�شر التحقيق
مع املوقوفني ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص».

�ضبط دخان مهرب يف البقاع
بتاريخ � 2012/12/18أعلنت القيادة �أن وحدة
عددا من امل�ستودعات يف
من اجلي�ش دهمت ً
البقاع ،حيث متكنت من �ضبط كمية
ك��ب�يرة م��ن ال��دخ��ان امل��ه��رب م��ن �أن���واع
خمتلفة� ،إ�ضافة �إىل كمية من الأ�سلحة
ال��ف��ردي��ة والأع��ت��دة الع�سكرية املتنوعة
وتوقيف �شخ�صني ّ
�سلما مع امل�ضبوطات �إىل
ال�شرطة الع�سكرية.
...وم�ستوعب �ألعاب
و�أدوات منزلية �إ�سرائيلية
يف ال�����س��ي��اق نف�سه ،متكنت مديرية
املخابرات وبنتيجة التق�صي والتحريات،
من �ضبط م�ستوعب يف مرف�أ ب�يروت ،يعود
لأحد التجار اللبنانيني ويحتوي على كمية
من الألعاب والأدوات املنزلية املد ّون عليها
عبارات باللغة العربية.
وقد متّ ت�سليم امل�ستوعب �إىل �إدارة جمارك
��� امل��ذك��ور لإج���راء املقت�ضى ،وبو�شر
امل��رف أ
التحقيق باملو�ضوع.
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وداع

قيادة اجلي�ش
تو ّدع العماد
املتقاعد
�إبراهيم طنو�س

ّودعت قيادة اجلي�ش ورابطة قدامى القوى
ّ
امل�سلحة اللبنانية و�أه��ايل بلدة القبيات،
ق��ائ��د اجلي�ش الأ���س��ب��ق ال��ع��م��اد املتقاعد
�إبراهيم طنو�س ،حيث �أدت وحدة ع�سكرية
مرا�سم الت�شريفات لدى خروج اجلثمان من
امل�ست�شفى الع�سكري املركزي يف بدارو وعند
دخوله �إىل كني�سة مار جرج�س املارونية -

و�أل��ق��ى ال��ل��واء ال��رك��ن وليد
���وه فيها
���س��ل��م��ان ك��ل��م��ة ن� ّ
ب����إجن���ازات ال��راح��ل الكبري
خالل توليه �سدة قيادة اجلي�ش

و�سط بريوت.
وقد تر�أ�س الكاردينال مار ن�صر الله بطر�س
ً
ممثال
�صفري يعاونه املطران �سمري مظلوم
الكاردينال ب�شارة الراعي ،ورئي�س �أ�ساقفة
بريوت للموارنة املطران بول�س مطر ولفيف
من املطارنة والكهنة� ،صالة اجلناز يف
ح�ضور ممثلني عن �أركان الدولة ،ورئي�س
ً
ممثال
الأركان اللواء الركن وليد �سلمان
كل من وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز
غ�صن وقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
على ر�أ�س وفد من ال�ضباط الكبار وح�شد
من ال�شخ�صيات.

ومما قاله:
«�شكل فقيدنا الغايل بنهجه
ّ
ال��ق��ي��ادي و�سماته ال�شخ�صية
ووطنيا
علما ع�سكر ًيا
املميزة
ً
ً
ّ
��دا ،ال بل عالمة فارقة يف
رائ� ً
ت��اري��خ امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
وقادتها املتعاقدين ،ف�إىل جانب
ما عرف عنه من �شجاعة يف
�إتخاذ املوقف والقرار ،و�صالبة
يف مواجهة الأزم��ات والأخطار
وعناد يف الدفاع عن ال�سيادة
والكرامة الوطنية ،كان على

امل�ستوى ال�شخ�صي عنوا ًنا للتق�شف والتوا�ضع
وال��زه��د مبغريات احل��ي��اة ،يعمل ب�صمت
الع�سكري الذي يبذل وي�ضحي بال �ضجيج
جاهدا
ومن دون منّ ة �أو ح�ساب ،وي�سعى
ً
لرت�سيخ الروابط الإن�سانية والإجتماعية بني
و�ضم �سواعدهم
�أفراد العائلة الع�سكرية،
ّ
وتوحيد جهودهم لتحقيق الأهداف النبيلة
مل�ؤ�س�ستهم ،وذلك �إميا ًنا منه ب�أن يف تالحم
ً
مناعة للجي�ش ،ويف مناعة
الع�سكريني
اجلي�ش قوة للوطن.

46

اجلي�ش  -العدد 331

لقد �شهدت البالد خ�لال ت��وليّ الراحل
ٍ
ٍ
أحداث
أزمات و�
�سدة قيادة اجلي�ش �
الكبري ّ
خ�صو�صا �إجتياح العدو الإ�سرائيلي
خطرية،
ً
للبنان ،وما جنم عنه من تقطيع لأو�صال
الوطن و�إرت��ف��اع احل��واج��ز بني العديد من
املناطق ،فكان هاج�سه الدائم الدفاع عن
ال�شرعية واحلفاظ على وحدة اجلي�ش وتعزيز
جمددا بدوره
قدراته الع�سكرية ،لي�ضطلع
ً
الوطني يف �إع��ادة توحيد البالد وا�سرتجاع
�سيادتها وحت��ري��ر ك� ّ�ل �ش ٍ
رب م��ن ترابها.
وعلى الرغم من الظروف البالغة التعقيد
التي �أحاطت مب�س�ؤولياته �آنذاك� ،إ�ستطاع

حتقيق خطوات نوعية على �صعيد �إن�شاء
وحدات جديدة وجتهيزها بالعتاد وال�سالح
الالزمني و�إعدادها للقتال باحرتاف ،كما
ا�ستطاع احلفاظ على متا�سك اجلي�ش ولو
باحلد املقبول ،من خالل �إبقاء التوا�صل
ّ
التنظيمي والإداري واللوج�ستي بني وحداته،
ّ
حمط
الأمر الذي جعل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
�آمال اللبنانيني ورهانهم الدائم على دورها
الإنقاذي.»...
بعد انتهاء ال�صالة ،نقل اجلثمان �إىل
م�سقط ر�أ�سه القبيات ،حيث �أقيمت �صالة
البخور عن نف�سه يف كني�سة مار �شربل.

العماد املتقاعد �إبراهيم طنو�س
يف م��ا ي ��أت��ي ن��ب��ذة ع��ن ح��ي��اة القائد
الأ�سبق للجي�ش اللبناين العماد املتقاعد
ابراهيم طنو�س.
ــ من مواليد العام  1929يف القبيات،
ق�ضاء عكار.
تطوع يف املدر�سة احلربية ب�صفة
ــ
ّ
تلميذ �ضابط يف .1952/10/16
ـ��ـ رق���ي ل��رت��ب��ة م�ل�ازم اع��ت��ب��ا ًرا من
 ،1955/10/1وتد ّرج يف الرتقية حتى رتبة
عماد اعتبا ًرا من .1982/12/8
ــ تد ّرج يف الوظائف من رئي�س لل�شعبة
الرابعة �إىل معاون �إقليمي لقائد منطقة
البقاع وقائد لقطاع الدفاع ال�شرقي.
ـ��ـ ع�ّي�نّ ق��ائ� ً�دا للجي�ش اع��ت��ب��ا ًرا من
 1982/12/8ولغاية .1984/6/23
ــ �أحيل على التقاعد يف .1988/7/1
ــ حائز:
• و�سام اجلرحى.
• م��ي��دال��ي��ة اال���س��ت��ح��ق��اق اللبناين
الف�ضية.
• و�سام الأرز من درجة فار�س.
• و�سام  1961/12/31التذكاري.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين ذو ال�سعف
من الدرجة الثانية بالأقدمية.
• الو�سام احلربي مرتني.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة كومندور.
• و���س��ام الأرز الوطني م��ن رتبة الو�شاح
الأكرب.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الأوىل.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ثالث مرات.
ــ تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل ويف
فرن�سا و�إيطاليا.
ــ تويف بتاريخ .2012/12/26
ــ مت�أهل وله �أربعة �أوالد.
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ذكراهم خالدة

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

برعاية رئي�س اجلمهورية
اً
ممثل
العماد مي�شال �سليمان
باللواء الركن مي�شال منري،
�أقيم يف البو�شرية ،حفل
�إزاحة ال�ستار عن الن�صب

التذكاري للعقيد املغوار ال�شهيد ميالد النداف.
ح�ضر االحتفال ممثل وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش العميد الركن �شامل
روكز ،ممثل وزير الداخلية والبلديات املهند�س �سامر �شربل ،قائمقام املنت
مارلني حداد ،رئي�س بلدية اجلديدة  -البو�شرية  -ال�سد �أنطوان جبارة و�أع�ضاء
املجل�س البلدي ،قادة الألوية والأفواج يف اجلي�ش� ،إ�ضافة �إىل عائلة العقيد
ال�شهيد النداف والأ�صدقاء.

ن�صب تذكاري للعقيد
املغوار ال�شهيد ميالد النداف

�إزاحة ال�ستار
بعد الن�شيد الوطني و�إزاح���ة
ال�ستار عن الن�صب التذكاري،
وو�ضع �أكاليل الزهر على وقع
عزفة املوتى� ،ألقى رئي�س بلدية
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اجل��دي��دة  -البو�شرية  -ال�سد
كلمة ق��ال فيها« :ق��ب��ل �أن
يذهب ال�شهيد ميالد النداف
اىل امل��ع��رك��ة م����ررت عليه،
و�أعطاين ورق��ة كتب عليها:

�إذا م��ت��ن��ا ،من��وت
كال�شجر ،واقفني
على ب��اب احلرية،
و�إذا �سقط ال�سالح
م��ن ي��دن��ا ،ي�سقط
ال��وط��ن م��ن ي��دن��ا.
ع� ّ�ل��م��وا �أوالدك����م
�صناعة التاريخ ال
درا�سته.»...
و�أ�ضاف�« :أعطاين
ميالد النداف هذه الورقة وكان
قبل
ال��ق��در ب��ان��ت��ظ��اره ...لقد ّ
ال�تراب الذي وقع عليه قبل �أن
ميوت ،ر�سم خريطة لبنان بدمه
وزرع بندقيته يف الأر�ض ف�أنبتت

رجاال وانت�صا ًرا».
ثم �ألقى جنل ال�شهيد املالزم
الأول جوزف النداف كلمة قال
فيها:
«جنمتي ال�ساطعة هذه �أهديها
كوكبا
�إليك ،يا من �أ�صبحت
ً
ً
م�شرقا يف �سماء اخللود.
�سيدي و�أبي ،حني ن�صاب بالأمل،
كنا نلتفت وننظر �إليك ،ف�إن
ك��ان �أ ًمل��ا ال ي�صل �إل��ي��ك� ،إذن
لي�س �أ ًملا ،وميوت يف نفو�سنا.
حني ننعم بالفرح كنا نلتفت
فرحا ال ي�صل
�إليك ،ف�إن كان ً
فرحا،
�إل��ي��ك ،فهو �إذن لي�س
ً
وميوت يف نفو�سنا».

و�أ���ض��اف« :ي���وم ا�ست�شهادك
ك��ان ي��وم م��وت الأمل وال��ف��رح
يف نفو�سنا ،ول�صغر �سننا بتنا
لكن
مك�سوري اجلناحني،
ّ
احت�ضان امل�ؤ�س�سة لنا وانتظارنا
�إحقاق احلق والعدالة ،و�إمياننا
ب ��أن العدالة الإلهية ال ت�ضيع
ً
حقا ،كل ذلك زاد من �إمياننا
ب����أن ق��در ه��ذا اجلي�ش البطل
دائما الدماء الزكية
�أن يدفع
ً
دفاعا عن الوطن بكل �إخال�ص
ً

بد �أنه يف يوم ما� ،ستمر جثة
وال ّ
عدوي من �أمامي .ونحن نطمح،
كما جميع اللبنانيني� ،أن
معا على �ضفة الوطن
جنل�س ً
وننتظر ،وال بد �أن��ه يف ي��وم من
الأي�����ام� ،ستمر ق��واف��ل �أع���داء
لبنان وهي ترحل عنه ،لننعم
بالطم�أنينة والأم����ان ،ولكي
نتمكن بحكمة فخامة
الرئي�س وقائد اجلي�ش من �إبعاد
لبنان عما يدور حوله من �أزمات

وبعيدا من التجاذبات
وت�ضحية
ً
التي ال تفيد� ،إال للذين ي�سعون
للنيل من ا�ستقرار لبنان».
وتابع« :يقول �أحد احلكماء،
�أجل�س على �ضفة النهر ،و�أنتظر

وحروب».
ويف اخل��ت��ام� ،شكر «الرئي�س
�سليمان على رعايته االحتفال،
َ
تتخل
وق��ي��ادة اجلي�ش التي مل
يوما ،وفوج املغاوير وبلدية
عنا ً

اجل��دي��دة  -البو�شرية  -ال�سد،
وجميع الذين �ساعدوا يف �إقامة
معاهدا
الن�صب ال��ت��ذك��اري»،
ً
«الوالد املحافظة على الأمانة».
كلمة القيادة
م��ن ج��ه��ت��ه� ،أل��ق��ى العميد
ال��رك��ن روك���ز كلمة قائد
اجلي�ش ،وق���ال« :نلتقي اليوم
هنا لنجدد وفاءنا لأحد �شهدائنا
الأب��ط��ال العقيد امل��غ��وار ميالد
النداف ،من خالل �إقامة ن�صب
نعب برمزيته
تذكاري ب�إ�سمه رّ
عن �سمو معاين ال�شهادة وم�آثر
�شهيدنا الكبري ،كما عن

ارتباط املواطن بجي�شه ،وتقديره
لر�سالته التي ت�ستدعي يف كل
ح�ين ال��ب��ذل والت�ضحية حتى
اال�ست�شهاد يف �سبيل الوطن.
�إن عائلة ال�شهيد ّ
فار�سا
ن�ش�أت
ً
�دام��ا ،ي��ن�بري خل��دم��ة هذه
م��ق� ً
الر�سالة بعد �أن زودت��ه الرجولة
والعلم والأخ�ل�اق .و� ّإن رفيقة
درب���ه و�أوالده ،تقا�سموا معه

املهمة الوطنية ،وهو على قيد
احلياة ،ف�أطلقوا يديه للعمل
وحتملوا الكثري من الأعباء
والأعمال ،وهذا ما وا�صلوا فعله
بعد ا�ست�شهاده ورحيله .و�أ�صدقاء
ال�����ش��ه��ي��د ال���ن���داف ي��ذك��رون
ويذكرون بخ�صاله وم�آثره ،لي�س
ّ
لأنه ا�ستب�سل يف �ساحة ال�شرف،
و���س��ق��ط ���ش��ه��ي� ً�دا يف م��واج��ه��ة
الإره����اب امل��ج��رم فح�سب ،بل
جديدا
مدماكا
لأن��ه �أ���ض��اف
ً
ً
اىل كيان الأم���ن واال�ستقرار
يف ال��وط��ن ،فارتفع �إىل ف�ضاء
املجد واخللود مع كوكبة من
رفاقه الأبرار ،مر�صعني �أ�سماءهم
يف �سجل اخل��ل��ود ،ب��أح��رف من
اخ�ضرار بالدهم ،وملعان �صخورها
ونقاء ترابها الغايل.»...
و���ش��ك��ر «ب��ل��دي��ة اجل��دي��دة -
البو�شرية  -ال�سد ،وك��ل من
�ساهم يف �إق��ام��ة ه��ذا احلفل
و�شارك يف ح�ضوره ،ومن �صنع
الن�صب التذكاري».
وبعد عر�ض ع�سكري رمزي،
انتقل احل�����ض��ور �إىل كني�سة
القيامة ،حيث احتفل مطران
جبل لبنان للروم الكاثوليك
كريل�س �سليم ب�سرت�س ،يعاونه
الأب ط��وين ال��ن��داف بالذبيحة
الإلهية لراحة نف�س ال�شهيد
العقيد ميالد النداف.
ً
عظة �شبه فيها
و�ألقى ب�سرت�س
«ت�ضحيات اجلي�ش اللبناين يف
�سبيل الوطن بت�ضحية امل�سيح
من �أجل �شعبه».
عدد �صفات ال�شهيد
وبعد �أن ّ
النداف «الذي يوا�صل الت�ضحيات
من خ�لال جنله امل�ل�ازم الأول
ج����وزف»� ،أك���د «وج���وب بناء
جي�ش قوي �إذا �أردنا وطنً ا قو ًيا».
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�إعداد:
جان دارك ابي ياغي

منا�سبة

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممث ً
ال بالعميد انطوان جنيم� ،أقامت م�ؤ�س�سة املقدم
ميا للجهات
املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري يف مطعم البورجوازي  -جونيه ،حفل ع�شاء تكر ً
والأ�شخا�ص الداعمني للم�ؤ�س�سة ،يف ح�ضور ح�شد من ال�شخ�صيات الر�سمية والثقافية والإجتماعية
وعدد كبري من ال�ضباط.

الع�شاء التكرميي
مل�ؤ�س�سة العاقوري

قائد اجلي�ش
ّنوه بت�ضامن املجتمع
املدين مع
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
بداية الن�شيد الوطني اللبناين ،ثم �ألقت
عريفة الإحتفال الإعالمية ج��ان دارك
ّ
�أب��ي ياغي كلمة م�ؤ�س�سة العاقوري التي
�شددت فيها على �أن امل�ؤ�س�سة «حتر�ص بعد
عام حافل بالن�شاطات ،وكما كل عام،
على تكرمي من بت�ضحياتهم و�سخاء عطاءاتهم
هم �شهود على �إعالء �ش�أن م�ؤ�س�سة العاقوري ،ونبل
مبادئها الوطنية يف احلفاظ على �إرث �إئتمنها عليه
حياتيا ومعنو ًيا
�شهدا ُء اجلي�ش وهو رعاية �أبنائهم
ً
واحت�ضانهم من �أجل �أن تبقى �شعلة ال�شهادة م�ضاءة
يف ال�ضمائر والنفو�س».
كلمة الرعاية �ألقاها العميد جنيم با�سم العماد
قائد اجلي�ش �شكر فيها �أ�صحاب الدعوة واجلهات
منوها بت�ضامن املجتمع امل��دين مع
ال��داع��م��ة،
ً
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وعائالت �شهدائها الأب��رار،
ؤكدا جهوزية امل�ؤ�س�سة الع�سكرية لدرء الأخطار
م� ً
املحدقة بالوطن من الداخل واخلارج.
ّ
املكرمون درع امل�ؤ�س�سة عربون
ت�سلم
يف اخلتام،
ّ
�شكر وتقدير على عطاءاتهم وعلى وقوفهم الدائم
خ�صت رئي�ستها بالذكر:
�إىل جانب امل�ؤ�س�سة ،وقد ّ
مدير املطاعم يف كازينو لبنان ال�سيد �إدغار معلوف،
ال�سيد ج��اك كارتا�شيان ،الفنان ج��ورج خباز،
ال�سيد طوين عاقوري ،املقدم لطفي املقد�سي ،واملالزم
الأول مروان بدوي.
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�إعداد:
نينا عقل خليل

ًيدا بيد

ملنا�سبة الأعياد� ،أقيمت حفالت فنية يف نوادي الرتباء املركزية يف املناطق تخ ّللتها
برامج ترفيهية وتقدمي هدايا �إىل �أوالد الع�سكريني ال�شهداء� ،إ�ضافة �إىل م�ساعدات مالية،
وذلك ب�إ�شراف �ضباط من �أق�سام �إدارة ورعاية �ش�ؤون الع�سكريني يف املناطق.
كما قام بع�ض امل�ؤ�س�سات واجلمعيات بدعوة �أوالد الع�سكريني ال�شهداء �إىل ح�ضور
حفالت فنية وعرو�ض متنوعة.

يف �أوقات الفرح كما يف ال�شدائد
جلنة تن�سيق ودعم ن�شاطات �أبناء
�شهداء
اجلي�ش اللبناين
برعاية قائد اجلي�ش العماد
ً
جان قهوجي
ممثال بالعميد
ال��رك��ن ب�سام ع��ي��د ،وح�ضور
عدد من ال�شخ�صيات الر�سمية
واالج��ت��م��اع��ي��ة والإع�لام��ي��ة،
نظمت جل��ن��ة تن�سيق ودع��م
ن�شاطات �أبناء �شهداء اجلي�ش
ً
تكرمييا لعائالت الع�سكريني ال�شهداء ،يف نادي
حفال
اللبناين،
ً
الرتباء املركزي يف الفيا�ضية .تخلل احلفل تقدمي هدايا وم�ساعدات
توجهت رئي�سة
مالية �إىل الأوالد وعرو�ض م�سرحية متنوعة .وقد ّ
مني
اللجنة ال�سيدة جوانا قهوجي مدلج ممثلة بالآن�سة جوي�س رّ
بال�شكر �إىل قيادة اجلي�ش و�إىل جميع الذين �أ�سهموا يف �إجناح هذا
الن�شاط الإن�ساين.
م�سرحية ويوم ترفيهي
جممع « »Le Mallيف ال�ضبيه ،دعت جلنة تن�سيق ودعم �أبناء
يف
ّ
�شهداء اجلي�ش اللبناين بالتعاون مع ال�سيدة جي�سيكا وديع العب�سي
عائالت ال�ضباط وعائالت الع�سكريني ال�شهداء �إىل ح�ضور م�سرحية
وحفلة خا�صة داخل �صالة �ألعاب «.»Up & Away
املجمع جلنة
عند و�صول الأوالد كان يف انتظارهم على مدخل
ّ
ا�ستقبال قوامها عدد من الـ«بابا نويل» والأقزام الذين عزفوا وغنّ وا
ورق�صوا نا�شرين �أجواء من البهجة والفرح .بعدها انتقل اجلميع
حل�ضور امل�سرحية املخ�ص�صة لهم « »ELF.B.Iمن تنظيم �شركة

ومعا نكمل امل�سرية
معا نحتفل ً
ً

 Bee Eventوالتي تروي حكاية قزم من م�ساعدي بابا نويل يخرتع
املخربة ،لكن
�آلة  XOXIالتي ت�ستطيع ت�صليح جميع الألعاب
ّ
�أحد الأ�شرار ي�سرق قطعة �أ�سا�سية من هذه الآلة فينطلق الأقزام من
قرية بابا نويل يف رحلة للبحث عن ال�سارق.
بعد امل�سرحية انت�شر الأوالد يف �صالة �ألعاب الـ« »Up & Awayحيث
ا�ستمتعوا وعا�شوا �أجواء من الفرح واللهو ،قبل �أن يقدم لهم الغداء.
على هام�ش اللقاء كانت لنا درد�شة مع بع�ض زوجات ال�شهداء
ومنهن ال�سيدة نادين زوجة الرقيب ال�شهيد بدوي العلم التي �أثنت
على التنظيم ،ال �سيما �أن Iجمع هذه الأعداد الكبرية من عائالت
ال�شهداء من جميع �أنحاء الوطن لي�س بالأمر ال�سهل .و�شكرت
اجلميع على اهتمامهم الكبري وبذلهم اجلهود يف �سبيل ت�أمني
ن�شاطات ترفيهية للأوالد.
ال�سيدة زينب زوجة ال�شهيد حممد داوود �أم لأربعة �أطفال ت�شارك
القيمني على
دائما بجميع الدعوات
ً
ّ
املوجهة لأطفالها� ،شكرت ّ
هذه الن�شاطات وفاعلي اخلري املليئة قلوبهم باملحبة والعطاء داعية
الله �أن يعيد كل �أب �إىل منزله �سا ًملا.
�أما ال�سيدة لورا زوجة الرقيب
الأول ال�شهيد دان��ي��ال �أنطون
ف��ل��ف��ت��ت �إىل �أن االه��ت��م��ام
يوما بعد
بعائالت ال�شهداء يزداد ً
يوم ،ووجهت �شكرها لأع�ضاء
اللجنة قائلة «الله يعطيكم
العافية ويخليكم بهالهمة».
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م�ؤ�س�سة املقدم ال�شهيد �صبحي العاقوري
«وين املكاتيب»
بدورها �أحيت م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد
�صبحي العاقوري العيد حمتفلة مع مئات
من الأوالد .فربعاية قائد اجلي�ش العماد
ج��ان قهوجي ويف ح�ضور عقيلته ال�سيدة
مارلني �أقيم حفل يف قيادة فوج املغاوير �شمل
 200من �أبناء ال�شهداء .وتخللته ن�شاطات
فنية وتقدمي هدايا ،وكلمة لقائد الفوج
ً
ممثال قائد
العميد الركن �شامل روك��ز
اجلي�ش.
بد أ� اليوم الطويل بو�صول احلافالت التي
تقل الأوالد م��ن املناطق حيث ك��ان يف
ا�ستقبالهم رئي�سة م�ؤ�س�سة العاقوري و�أع�ضاء
امل�ؤ�س�سة و�ضباط ورتباء من فوج املغاوير قدموا
لهم مناقي�ش على ال�صاج وم�شروبات غازية

وع�صري.
ثم انتقل اجلميع �إىل خيمة الإحتفاالت
اخل��ارج��ي��ة ح��ي��ث ���ش��اه��دوا م�سرحية
ت��رف��ي��ه��ي��ـ��ة ب��ع��ن��ـ��وان «وي����ن مكاتيب
بابا نــويــــل» مــن تنظــيم �شــركـــة
«FUN+ ONE ENTERTAINMENT
 »ANIMATIONل�صاحبها ال�سيد �إيلي
احلاج ،و�إ�شراف ال�سيدة �سمرية حبيب ّ
حالل.
متيز الإحتفال بح�ضور ملكة جمال لبنان
ّ
املغرتب �سينتيا مكرزل ومب�شاركة الفنان
جوزف عطية اللذين ّ
حتلق حولهما الأوالد
اللتقاط ال�صور التذكارية ،فعقدت حلقات
الدبكة على �أنغام �أغاين عطية الوطنية.
توجهوا �إىل ال�ساحة اخلارجية حيث
ثم
ّ
هبط بابا نويل باملنطاد و�سط ده�شتهم
وفرحهم.
جتمعوا
بعد �أن تناول الأوالد طعام الغداء،
ّ
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يف قاعة املحا�ضرات حيث كان الإحتفال
الر�سمي بح�ضور عقيلة قائد اجلي�ش ال�سيدة
م��ارل�ين قهوجي ،العميد ال��رك��ن �شامل
روكز ،رئي�س بلدية اجلديدة  -البو�شريه -
ال�سيد �أنطوان جبارة وح�شد من املدعوين.
بد�أ الإحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين،
فكلمة �شكر م��ن من�شطة الإحتفال
ك��ارال بعيني لكل من �أ�سهم يف �إجناح
وثائقيا
فيلما
هذا اليوم .ثم �شاهد اجلميع
ً
ً

عن مهمات فوج املغاوير ودوره وجهوزيته
ال��دائ��م��ة ،تبعه فيلم �آخ��ر ع��ن �إجن���ازات
م�ؤ�س�سة العاقوري خالل ال�سنوات املن�صرمة.
كما �ألقى العميد الركن روكز كلمة
هن�أ فيها احل�ضور مبنا�سبة الأعياد ،وتوجه
بال�شكر �إىل امل�ؤ�س�سة املنظمة للحفل،
مثنيا على ت�ضامن املجتمع املدين وهيئاته
ً
الإن�سانية مع اجلي�ش وعائالت �شهدائه

الأبرار.
تخللت احلفل ن�شاطات متنوعة وتوزيع
هدايا على الأطفال (ح�صل كل ولد على
الهدية التي متنّ اها من بابا نويل ،كما
يف كل عام ،مرفقة ببطاقة معايدة حتمل
�صورة املقدم ال�شهيد �صبحي العاقوري) من
قبل ال�سيدة مارلني قهوجي ،والعميد الركن
�شامل روكز ،و�شاركهما يف توزيع الهدايا
ملكة جمال لبنان املغرتب والفنان جوزف
عطية.
�إختتم الإح��ت��ف��ال بتقدمي دروع تقدير
و�شكر من رئي�سة م�ؤ�س�سة العاقوري ال�سيدة
ليا �إىل كل من :ال�سيدة مارلني قهوجي،
ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن �شامل
روكز ،وال�سيد رجا �سعادة.
ً
ونظمت امل�ؤ�س�سة احتفاال �آخر يف قاعدة
ً
ممثال قائد
رياق اجلوية يف ح�ضور قائدها
ولبى الدعوة �إىل احلفل نحو 400
اجلي�شّ ،
طفل من �أبناء ع�سكريي القاعدة.
كـذلك �أقـيم احـتفــــال مم��اث��ل يف
مدر�سـة القوات اخلا�صة يف ح�ضور قائدها
ً
ممثال العماد
املقدم الركن ج��ان نهرا
قهوجي.
وكان للم�ؤ�س�سة بالتعاون مع بلدية البوار
احتفال يف حديقة املقدم ال�شهيد ،و�آخر يف
غادير بالتعاون مع رعية مار فوقا ،وغداء يف
مطعم اجلبل يف الربيج.

...واحتفاالت �أخرى
يف الفوج املجوقل
وفوج املغاوير
والقوات اجلوية
ً
ترفيهيا
�أقام الفوج املجوقل حفال
ً
لأوالد ع�سكريي الفوج ،بدعوة من
الفنانة روال �سعد ،حيث قدمت
ً
ا�ستعرا�ضيا ،ثم
عر�ضا
فرقة رو�سية
ً
قدم «بابا نويل» الهدايا للأوالد.

ويف جممع مي�شال املر الريا�ضي يف البو�شرية،
ح�����ض��ر ع���دد م���ن ع���ائ�ل�ات ع�سكريي
ً
عامليا بدعوة من
فنيا
اجلي�ش،
ً
ا�ستعرا�ضا ً
�شركة «،»FANTASTIC WORLD
وذلك يف ح�ضور ممثل قائد اجلي�ش وجلنة

من ال�ضباط.
يف منطقة البقاع� ،أقامت جمعية «زحلة
ً
ن�شاطا ملنا�سبة عيد امليالد املجيد
مدينتي»
ح�ضره العقيد الركن عدنان �أب��و يا�سني
ً
ممثال قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
و�أوالد الع�سكريني ال�شهداء يف املنطقة.
وقد �أ�ضاء �أبناء ال�شهداء �شجرة امليالد يف
ّ
وت�سلموا
حرم ال�سرايا احلكومي يف زحلة،
هدايا من �أع�ضاء اجلمعية.
ويف الإط��ار نف�سه� ،أقامت القوات اجلوية
حفالت ترفيهية لأبناء الع�سكريني
يف ال��ق��واع��د اجل��وي��ة يف ب�ي�روت ،ري��اق
وحامات ،وقد ّ
تخللت احلفالت برامج
فنية متنوعة وهدايا.
و�أقام فوج املغاوير حفلة حلواىل 2750
ولدا من �أبناء ع�سكرييه،
ً
يف ح�����ض��ور ق��ائ��ده العميد
الركن �شامل روكز و�ضباط
وع�سكريني ومدعوين.
تخلل الإحتفال برنامج
أع��دت��ه م�ؤ�س�سة
ترفيهي � ّ
امل���ق���دم امل���غ���وار ال�شهيد
�صبحي العاقوري.
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�أجرت املقابلة:
جان دارك �أبي ياغي

حتقيق

الفح�ص
الدوري
لل�ضباط

درهم الوقاية الذي
ال يوازيه قنطار عالج

الإك���ت�������ش���اف
خا�صا ب�صحة الع�سكريني ،ويف هذا ال�سياق يخ�ضع
تويل قيادة اجلي�ش
ً
اهتماما ً
املبكر ل�سرطان
ال�ضباط لفح�ص دوري �شامل يعرف بـ  ،check upبهدف ا�ستباق املر�ض عند
الربو�ستات.
ت�شخي�صه ،في�سهل عالجه.
• م����اذا عن
ما هو الفح�ص الدوري ،ماذا ي�شمل ووفق �أي معايري يتم� ،أ�سئلة �أجاب عنها
ال��ف��ح��و���ص��ات
رئي�س مركز الفح�ص الدوري لل�ضباط الرائد الطبيب عماد اخلوري ،الذي التقته
التي تخ�ضع لها
جملة «اجلي�ش» يف امل�ست�شفى الع�سكري.
ال�ضباط الإناث؟
 تخ�ضع ال�ضباط الإناث بعد �سن الأربعني• ما هو الهدف من الفح�ص الدوري؟
 الهدف من الفح�ص الدوري هو الت�شخي�ص ل�صورة �أ�شعة للثدي مرة كل �سنة ،مما ي�ساعداملبكر للأمرا�ض ومتابعتها لدى ال�ضباط على الإكت�شاف املبكر ملر�ض �سرطان الثدي
املر�ضى وت��ق��دمي الن�صائح ال�لازم��ة لهم ،يف حال �أُ ِ
�ص نْ َ
ب به ،ومعاجلته.
�أما فح�ص ( PAPSMEARفح�ص عنق
والت�أكد من قدرتهم على القيام بوظائفهم.
لهن حرية �إجرائه.
• هل يخ�ضع كل ال�ضباط للفح�ص ذاته؟
الرحم) فيرتك ّ
معا؟
 تختلف الفحو�صات بح�سب الوظيفة• ما هي الفحو�صات امللزمة للجن�سني ً
ً
 فوق �سن اخلم�سني ومرة �سنو ًيا ،يخ�ضعفمثال يخ�ضع �ضباط
التي يقوم بها ال�ضابط.
القوات اجلوية والقوات البحرية لفحو�صات ال�ضباط من اجلن�سني لفح�ص دم يبني وجود
متخ�ص�صة تختلف عن غريهم من ال�ضباط دم يف الرباز� ،أو لتنظري القولون مرة كل ع�شر
�سنوات� ،أو لتنظري املخرج مرة كل خم�س
نظ ًرا اىل دقة الوظيفة التي يقومون بها.
�سنوات ،وذلك بهدف الإكت�شاف املبكر
• ماذا ي�شمل الفح�ص الدوري؟
 هو عبارة عن فح�ص دم عام ويت�ضمن :ل�سرطان القولون (امل�صران الغليظ).• هل يخ�ضع كل ال�ضباط للفح�ص الدوري يف
فح�ص ال�سكري ،الكولي�سرتول ،وظيفة
ِ
الكلى ،وفقر ال��دم ،بالإ�ضافة �إىل �صورة امل�ست�شفى الع�سكري؟
�شعاعية لل�صدر ،تخطيط للقلب ،وقيا�س
ال�ضغط ،و�صورة �أ�شعة بانوراما للأ�سنان يخ�ضع
لها ال�ضابط مرة كل � 5سنوات.
�إىل ه��ذه الفحو�صات ،هناك فحو�صات
لكل �ضابط وفق و�ضعه ال�صحي اخلا�ص.
ً
مثال يخ�ضعون لفح�ص
فمر�ضى ال�سكري
خمزون ال�سكر يف الدم ،ولفح�ص البول ملراقبة
ِ
الكلى بداء ال�سكري ،ولفح�ص
مدى ت�أثر
�شبكة العني.
�أم��ا ال�ضباط الذكور (م��ا ف��وق اخلم�سني
�سنة) ،فيخ�ضعون لفح�ص  PSAبالدم بهدف

 يف ال�سابق ،كانت هذه هي احلالة حيثك��ان يتم ا�ستدعاء ال�ضباط وف��ق ج��داول
حمددة .لكن بعد العام  ،2000بات ال�ضباط
يجرون معايناتهم كل يف منطقة �إنت�شاره
با�ستثناء منطقتي بريوت وجبل لبنان (جترى
املعاينات يف امل�ست�شفى الع�سكري املركزي)،
ويف كل الأح��وال يجب �أن تف�صل �سنة بني
املوعد والآخر.
• ما هي �آلية الفح�ص الدوري؟
 يبد�أ الفح�ص الدوري بح�سب و�صول ال�ضباطولي�س بح�سب رتبهم الع�سكرية ،مع احرتام
هذه النقطة وخ�صو�صية املري�ض .يفتح الق�سم
�صباحا
�أبوابه من ال�ساعة ال�سابعة والن�صف
ً
ولغاية ال�ساعة التا�سعة ،ما عدا �أيام ال�سبت
والأح���د و�أي���ام العطلة ،مبعدل � 12إىل 18

ً
يوميا.
�ضابطا
ً
عند و�صول ال�ضابط ،يدخل عند رتيب
الق�سم الرقيب الأول معني زهر الدين لإجراء
الفحو�صات الأولية كقيا�س �ضغط الدم �أو
تخطيط القلب ،ويز ّود ال�ضابط امللف الالزم
لإج��راء بقية الفحو�صات .عند الإنتهاء،
يتابع رتيب الق�سم نتائج الفحو�صات ويطلع
الطبيب املخت�ص عليها ،ويف حال ال�شك ب�أمر
�شخ�صيا ب�صورة
ما ي�ستدعي ال�ضابط املعني
ً
فورية ملراجعة طبيب الفح�ص ال��دوري الذي
يعنى بو�ضعه ال�صحي� .أما �إذا كانت احلالة
لي�ست بطارئة يد ّون على �سجله ال�صحي مع
اقرتاح �إجراء ما يلزم وير�سله بوا�سطة الربيد
�إىل قطعة ال�ضابط �صاحب العالقة مبا�شرة
خالل �أ�سبوعني من تاريخه.
• هل واجهتكم حاالت مر�ضية معينة مل يكن
�صاحبها على علم بها؟
 واجهتنا ح���االت ك��ث�يرة ا�ستوجبتاحل�ضور الفوري لل�شخ�ص منها على �سبيل
املثال :عوار�ض �أمرا�ض القلب� ،إرتفاع �ضغط
ال��دم ،ون�سب الفحو�صات يف ال��دم ال �سيما
فح�ص ال�سكري وال�ضغط والكول�ستريول
وبع�ض امل�شاكل يف تخطيط القلب .فالعام
ً
�ضابطا من جميع
 2012وحده متّ الإت�صال بـ 15
ّ
الرتب للمراجعة الفورية بعد الإطالع على
نتيجة فحو�صاتهم الطبية.
يف ختام اللقاء ،متنّ ى ال��رائ��د الطبيب
التقيد
عماد اخل��وري على جميع ال�ضباط
ّ
بالفحو�صات التي يجب اخل�ضوع لها يف
الوقت املحدد والالزم ،وعدم املغاالة يف �إجراء
بع�ض الفحو�صات غري ال�ضرورية.
ّ
حث
كما متنّ ى على جميع الأط��ب��اء،
املري�ض على اتّ باع منط حياة �صحية بعيدة
عن التدخني مع الرتكيز على ممار�سة
الريا�ضة.
ت�صوير :توجيه امل�ست�شفى
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�إعداد:
تريز من�صور

حما�رضة

حما�ضرة يف
كلية
ف�ؤاد �شهاب
للقيادة والأركان

«الدولة العربية
احلديثة م�أزق
الإنك�شاف الإ�سرتاتيجي»

«ال���دول���ة ال��ع��رب��ي��ة احل��دي��ث��ة م����أزق
الإن��ك�����ش��اف الإ���س�ترات��ي��ج��ي» ك��ان
عنوان املحا�ضرة التي �ألقاها الأ�ستاذ
يف املعهد العايل للدكتوراه يف الآداب
وال��ع��ل��وم الإن�سانية ال��دك��ت��ور حممد
جنيب م��راد يف قاعة املحا�ضرات يف
كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان،
بح�ضور قائد الكلية العميد الركن
ً
مكيهممثال ال��ع��م��اد قائد
ع��ل��ي
اجلي�ش� ،أ�ساتذة الكلية وطالب دورة
الأركان ال�سابعة والع�شرين.
بداية �ألقى عريف الإحتفال املقدم ج��ورج درزي
��رف فيها باملحا�ضر
(ط��ال��ب �أرك����ان) كلمة ع� ّ
ال�ضيف ،و�أ�شار فيها �إىل الإ�شكالية القائمة يف الدولة
العربية احلديثة وال �سيما يف ّ
ظل الظروف الراهنة التي
مير بها العامل العربي.
ّ
ث��م ا�ستعر�ض ال��دك��ت��ور حممد جنيب م���راد يف
حما�ضرته �أ�سباب م ��أزق الإنك�شاف الإ�سرتاتيجي
للدولة العربية احلديثة ،من وجهة نظر �أكادميية.
وو�صف الدكتور مراد ب�شكل مو�ضوعي �أزمة الدولة
احلديثة يف النظام الإقليمي العربي ،حمد ًدا الأ�سباب
الكامنة وراء ف�شل جتربة الدولة و�إخفاقها .كما
�شدد على الإخ��ت�لال الوظيفي للدولة ال��ذي و�ضع
ّ

�أمامها عدة �إ�شكاليات منها �إ�شكالية اجلغرافيا
ال�سيا�سية� ،إ�شكالية الهوية و�إ�شكالية العالقة بني
ال�سلطة والدولة وغريها...
عدد مظاهر الإنك�شاف الذي يتمحور يف عدة
كما ّ
م�ستويات ومنها :الإنك�شاف الغذائي ،الإنك�شاف
ال�سكاين ،الإنك�شاف الإقت�صادي ،الإنك�شاف
العلمي والإنك�شاف ال�سيا�سي...
و�أكد الدكتور مراد يف ا�ستنتاجه �أن الدولة العربية
املعا�صرة �أمام حتديات �ضاغطة ،يجب �أن تف�ضي �إىل
�إ�ستجابة �سريعة ،من �أج��ل �إع��ادة �صوغ دور الدولة
الوظيفي ،دولة احلريات وامل�ساواة واملواطنة على �أ�سا�س
عقد �إجتماعي جديد وعدالة توزيعية ودميوقراطية...
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ق�ضايا �إقليمية

�إعداد:
�إح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون
الإ�سرائيلية

ت�أثري الثورات العربية
تفيد درا�سة ن�شرها مركز بيغن ال�سادات
للدرا�سات الإ�سرتاتيجية و�أع��ده��ا مدير
املركز الربوف�سور �إفرامي عنبار ،ب�أن الثورات
واالنتفا�ضات العربية والتطورات العلمية
و�ضعا
والتكنولوجية يف �إي��ران ،قد خلقت
ً
واجتماعيا ه��و الأك�ثر
و�سيا�سيا
أمنيا
ً
ً
� ً
خطورة وا�ضطرا ًبا بالن�سبة �إىل ا�سرائيل منذ
نهاية احلرب الباردة« .فنحن لدينا القليل
من النفوذ بعد التطورات يف منطقة ال�شرق
الأو�سط ،و� ً
أي�ضا طموحات قليلة للإنخراط
يف الهند�سة ال�سيا�سية للمنطقة ،وكل ما
ميكننا القيام به هو الدفاع عن �أنف�سنا
ب�شكل �أف�ضل» على حد قوله.
�إىل جانب ذلك وفى ذكرى مرور عام على
االحتجاجات الإ�سرائيلية الداخلية �ضد
الف�ساد والغنب االجتماعي� ،شهد املجتمع
الإ�سرائيلي منذ �شهر �أيار املا�ضي حماوالت
حثيثة من جانب قادة تلك الإحتجاجات
ال�ستنها�ضها و�إحيائها بوترية مت�صاعدة.
و�شكل ا�ستمرار الت�آكل فى الطبقة الو�سطى
ّ
هناك وهبوطها �إىل خط الفقر �أو ما دونه
واح� ً�دا من �أهم الأ�سباب التي �أججت هذه
االحتجاجات مرة �أخ��رى ،وذلك بناء على
ت�ضمنه تقرير �أ���ص��دره البنك املركزى
ما
ّ
ريا حول هذه الطبقة ،والذي
الإ�سرائيلي �أخ ً
�أ���ش��ار فيه �إىل ما ط��ر أ� عليها من تقل�ص
ملحوظ منذ العام  .1997فبفعل ال�سيا�سات
الإقت�صادية النيوليربالية تقل�صت وباتت
ريا �إىل
ت�ضم ربع عدد ال�سكان فقط ،م�ش ً
حاليا ت�صنّ ف �ضمن
�أن غالبية ال�سكان
ً
اً
الطبقة ما دون الو�سطى ،ه��ذا ف�ضل عن
م�شكلة البطالة التي �سجلت �أعلى ن�سبة
لها ال��ع��ام  2012حيث و�صلت �إىل
 %7.2مقابل  %6.5يف نهاية العام
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حقيقة االنهيار الإجتماعي يف �إ�سرائيل
 ،2011وذلك وفق البيانات التي ن�شرتها دائرة
الإح�صاء املركزي يوم  31متوز .2012
العدالة الإجتماعية!
العرب يف �إ�سرائيل� ،أو عرب  ،48هم الذين
يدفعون الثمن االغلى اقت�صاد ًيا لأن  47يف
املائة منهم يعي�شون حتت خط الفقر .وال يزيد
متو�سط دخل العربي يف ا�سرائيل ويف �أح�سن
احلاالت عن ثلثي نظريه عند اليهودي ،يف
الوقت الذي يعادل م�ستوى البطالة بني العرب
�أربعة ا�ضعاف م�ستواه بني اليهود.
«ال�����ش��ع��ب ي��ري��د ال��ع��دال��ة االجتماعية
ال الإح�����س��ان» ���ش��ع��ار حمله املحتجون
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون يف �أك�ث�ر م��ن ع�شر مدن
�إ�سرائيلية ،و�صلت �أعدادهم �إىل � 120ألف
احتجاجا على ارتفاع الأ�سعار
متظاهر
ً
وخ�صو�صا �أ�سعار ال�سكن التي ارتفعت خالل
ً
عام واحد بن�سبة  32باملئة يف تل �أبيب و17
باملئة يف القد�س .و�أزمة ال�سكن ذات وجهني،
�إرتفاع االي��ج��ارات وارتفاع �أ�سعار ال�شقق
داخل اخلط االخ�ضر ،يف حني يتم التدليل
على ال�سكن �شبه املجاين يف امل�ستعمرات
عموما.
املقامة يف القد�س وال�ضفة الغربية
ً
ي�����ض��اف �إىل ذل���ك ك��م غ�ير حم���دود من
االمتيازات التي متنحها احلكومة وجمل�س
امل�ستوطنات «ي�شاع» واملنظمات الداعمة
للم�ستوطنني ،والتي �شكلت حافزًا قو ًيا
للمت�ضررين من عملية التمييز يف �أو�ساط
املجتمع اال�سرائيلي ،للتظاهر وفتح جبهة
مواجهة مع حكومة �أق�صى اليمني برئا�سة
نتنياهو وحزب الليكود.
ا�ستياء من �إدارة الأزمة
�إرتفاع الأ�سعار هذا ،دفع رئي�س احلكومة
الإ�سرائيلية نتانياهو �إىل ت�شكيل جمموعة

عمل مهمتها �إيجاد ال�سبل لتخفيف عبء
لكن  54يف املائة من
تكاليف املعي�شة،
ّ
الإ�سرائيليني ع�ّبورّ وا ع��ن ا�ستيائهم من
�إدارته هذه الأزمة يف ا�ستطالع للر�أي ن�شرت
نتائجه �صحيفة «يديعوت �أح��رون��وت» ،ما
ينذر بتحد ّيات عالقة تنتظر احلكومة
احلالية يف امل�ستقبل .ويف هذا ال�سياق قال
نتنياهو« :علينا �أن نتلقى تو�صيات ت�شمل
خيارات حمددة .فتغيري االولويات ي�ؤدي �إىل
خيار ،خيار بني قيود متنوعة».و�أ�ضاف
اً
حلول �سليمة
��دا :نريد
«ن��درك �أم��� ًرا واح� ً
اقت�صاد ًيا ،لأن انتهاء كل هذا بالإفال�س
�أو االنهيار االقت�صادي على غرار ما تواجهه
اقت�صادات اوروبية كربى لن يحل م�شاكلنا
االقت�صادية واالجتماعية» .وتابع «�إننا
نواجه م�شاكل معقدة ،ونريد نتائج ملمو�سة
اً
حلول ملمو�سة مل�شاكل
ال تعميمات ،بل
ملمو�سة من �أجل خف�ض كلفة املعي�شة
والتفاوت االجتماعي يف �إ�سرائيل».
الظاهرة «البوعزيزية» يف ا�سرائيل
���ض��م��ن ه����ذه ال���ظ���روف ب��ل��غ ال��ن�����ش��اط
االح��ت��ج��اج��ي ذروت����ه م��ع ب���روز ال��ظ��اه��رة
«البوعزيزية» يف ا�سرائيل ،حينما �أق��دم
امل�ستوطن مو�شيه �سليمان على حرق نف�سه،
خ�لال تظاهرة يف تل �أبيب �أقيمت ليلة
ال�سبت  14مت��وز  ،2012ومل تكن احلادثة
فردية كما حاول نتنياهو الإيحاء بذلك،
حيث �أقدم على تكرار الفعل ذاته اجلندي
الإ�سرائيلي عكيفا مفايت�س يوم  22متوز،
نتيجة للمعاملة ال�سيئة التي يتلقاها
من ق�سم الت�أهيل يف وزارة الدفاع باعتباره
ً
معوقا يف اجلي�ش .كما �أقدم �شخ�ص
حمار ًبا
ثالث يف الأربعينيات من العمر على حرق
نف�سه داخ��ل �أح��د امل�ست�شفيات يف منطقة

احتجاجا على �سوء
ه�شارون قرب تل �أبيب،
ً
املعاملة الطبية .وعلى الرغم من املفردات
القليلة التى ت�ضمنتها الر�سالة التي تركها
�سيلمان قبل احل��ادث ،والتي اتهم فيها
رئي�س احلكومة بالتقاع�س عن و�ضع حلول
حقيقية للأزمة الإقت�صادية الإجتماعية
التي متر بها �إ�سرائيل ،و�إهانته املواطنني
وجت��اه��ل م�شاكلهم� ،إال �أن��ه��ا ك�شفت
ببالغة ودق��ة عن الأ�سباب التي جعلت
من حرق النف�س و�سيلة يائ�سة للإعرتا�ض
على �سيا�سات احلكومة اليمينية املتهورة.
وبف�ضل تكرار الظاهرة البوعزيزية ،بد�أت
�شعبيا عرب العديد
زخما
االحتجاجات ت�شهد ً
ً
من املدن �إال�سرائيلية ،حيث طالب ال�شباب
ون�شطاء املنظمات االجتماعية والأهلية
اً
حلول جذرية
ب�إ�سقاط احلكومة �إذا مل ت�ضع
وخ�صو�صا
للأزمة الإقت�صادية الإجتماعية
ً
�أزمة ال�سكن .وقد ت�سبب هذا الزخم ال�شعبي
يف �إح��راج الإع�لام الر�سمي املوجه من قبل
اليمني احلاكم ،مما �أ�ضطره �إىل �أن يخ�ص�ص
ريا من �صفحات ال�صحف الحتواء
حيزًا كب ً
م�أ�ساة �سليمان ،حتى �صار العنوان الرئي�س يف
هذه ال�صحف «كلنا مو�شيه �سليمان».
�إال �أن ردة فعل احلكومة اليمينية هذه
ً
عنفا من العام املا�ضي،
املرة كانت �أكرث
حيث اعترب مدير عام ال�شرطة الإ�سرائيلية
�أن االحتجاجات لي�ست �شعبية ،و�أنها
جمرد ان�شطة مدبرة �ضد القانون وحمكومة
ب�أجندات خا�صة من جانب ن�شطاء الي�سار
املتطرف ومنظمات عربية فو�ضوية تزعم
�أنها تطالب بالعدالة الإجتماعية .وقد
انتقد النا�شط الي�ساري �أوري �أفنريي م�ؤ�س�س
حركة كتلة ال�سالم يف مقال له على
م��وق��ع الكتلة ،االح��ت��ج��اج امل��ج��رد من
ريا
ال�سيا�سة واعتربه هرو ًبا من الواقع ،م�ش ً
�إىل �أن الن�ضال االجتماعي يجب �أال ينف�صل
عن ال�شق ال�سيا�سي ،الأمر الذي يعني الن�ضال
لإنهاء االحتالل والعمل من �أجل ال�سالم.

واعترب �أن العدالة االجتماعية ما هي �إال
هـدف �ســيا�ســي يقت�ضــي حتقيقـــــه اعـتماد
ق���رارات �صعبة مثل اقتطاع �أم���وال من
امليزانية الع�سكرية ،ومن املخ�ص�صات املالية
للم�ستوطنات واملتدينني ،مل�صلحة التقدميات
الإجتماعية للأكرثية ال�شعبية.
هل ت�ؤدي الإحتجاجات اىل تغيري؟
�أما بالن�سبة �إىل نتائج تلك االحتجاجات،
فالر�أي ال�سائد هو �أنه على الرغم من تكرار
ال��ظ��اه��رة البوعزيزية يف �إ���س��رائ��ي��ل ،فمن
امل�ستبعد �أن ت�ؤدي �إىل املطالبة ب�إ�سقاط النظام
مثلما ح�صل يف دول «الربيع العربي» ،مبعنى
ا�ستبعاد �أن تت�صاعد احلالة االحتجاجية �إىل
حالة ثورية ،ومهما ارتفع �سقف املطالب
ف�إنها ل��ن تتجاوز ح��د �إح���داث تغيريات
طفيفة يف النظام الإقت�صادي الإ�سرائيلي ،من
دون امل�سا�س بالنظام ال�سيا�سي القائم .ويعود
ذلك �إىل خ�صو�صية ن�ش�أة الدولة ال�صهيونية
التي تبدو �شبه م�ستقرة ومتما�سكة  -ب�سبب
الذرائع الأمنية التي حتقق الإجماع الوطني
 وخري دليل على ذلك �سيا�سة التق�شفالتي �أعلنت عنها احلكومة الإ�سرائيلية
على الرغم من غ�ضب اجلماهري .وي�ؤكد
هذا �أنه مهما تعاظمت تلك االحتجاجات
ف��إن��ه��ا ل��ن ت�سفر يف ا���س��و أ� احل���االت �سوى
ع��ن �إج���راء االنتخابات يف موعد مبكر
خ�صو�صا و�أن نتنياهو
(وه��ذا ما ح�صل)،
ً
يراهن على تال�شي الزخم ال�شعبي لتلك
االحتجاجات ،وتراجعها جمد ًدا �أمام العديد
من الإ�ستحقاقات الأمنية املطروحة �أمام
احلكومة الإ�سرائيلية.
وي�أتي يف طليعة هذه الإ�ستحقاقات امللف
النووي الإيراين وتر�سانة الأ�سلحة الكيماوية
اً
ف�ضل عن الفراغ الأمني يف �سيناء
ال�سورية،
والتغيريات اجلوهرية التى قام بها الرئي�س
امل�صري حممد مر�سي فى قيادات املجل�س
الع�سكري.

العرب يف �إ�سرائيل� ،أو
عرب  ،48هم الذين
يدفعون الثمن الأغلى
اقتــ�صاد ًيا لأن  47يف
املائة منهم يعي�شــون
حتت خط الفقر ,وال
يزيد متو�سط دخل
العربي يف ا�سـرائيل
ويف �أح�سن احلاالت
عن ثلثي نظريه عند
الـيهودي

على الرغم من تكرار
الظاهرة البوعزيزية يف
�إ�سرائيل ،فمن امل�ستبعد
�أن ت�ؤدي �إىل املطالبة
ب�إ�سقاط النظام مثلما
ح�صل يف دول «الربيع
العربي» ،مبعنى ا�ستبعاد
�أن تت�صاعد احلالة
االحتجاجية �إىل حالة
ثورية
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درا�سات وابحاث

�إعداد:
د�.أحمد علو
عميد متقاعد

ازدهرت حوله ممالك وت�صارعت ب�سببه �شعوب

طريق احلرير معرب ثقايف وح�ضاري

يذكر بع�ض امل�صادر �أن ال�صينيني اكت�شفوا �صناعة احلرير
منذ حواىل � 3000سنة قبل امليالد ,كما عرفوا يف هذا الوقت
املبكر فنو ًنا متعددة لإتقان �صناعته وتطريزه .وقد �أعجبت
ميا ،ف�سعوا �إىل اقتناء احلرير بعدة
هذه ال�صناعة النا�س قد ً
�سبل ،حتى �أنهم كانوا يح�صلون عليه مقابل وزنه بالأحجار
الكرمية.

ملحة تاريخية
ب��د�أ احلرير ي�أخذ
طريقه م��ن ال�صني
�إىل �أرج����اء ال��ع��امل
وم����ع����ه ب�����ض��ائ��ع
ك���ث�ي�رة ،م���ا لبث
انتقالها من ال�صني
و�أقا�صي �آ�سيا �إىل �أوا�سط �آ�سيا وغربها و�شمال
�أفريقيا وو�سط �أوروب���ا� ،أن اتخذ م�سارات
حم��ددة ،عرفت منذ القدمي با�سم طريق
احلرير .وه��ذا الطريق عبارة عن �شبكة
من الطرق الفرعية التي ت�صب يف طرق
�أكرب �أهمها طريقان كبريان� ،أحدهما
�صيفي والآخر �شتوي ،ويجمع بني هذه ال�سبل
جميعا ،كونها م�سالك للقوافل
وامل�سارات
ً
املتجهة من ال�شرق �إىل الغرب ،جتتاز يف
م�سارها ب��ل��دا ًن��ا كثرية ازده���رت بف�ضل
احلركة التجارية يف العامل القدمي .وقد
انتظمت م�سارات طريق احلرير منذ القرن
ً
منتظمة لألف
اخلام�س قبل امليالد ،وظلت
وخم�سمائة �سنة تالية ،كان هذا الطريق
واجتماعيا ذا �أثر
ثقافيا
ربا
ً
ً
خاللها مع ً
عميق يف املناطق التي مير فيها.
مل يقت�صر �ش�أن طريق احلرير على كونه
�سبيل جتارة بني الأمم وال�شعوب القدمية،
و�إمنا جتاوز بعده االقت�صادي �إىل �آفاق �إن�سانية
�أخرى� ،إذ انتقلت عربه الأفكار والديانات،

فعرف العامل البوذية ،وعرفت �آ�سيا الإ�سالم.
كما وانتقل عربه البارود ،فعرفت الأمم
الأ�سلحة النارية وال���ورق ،وح��دث��ت طفرة
ك�برى يف ت���راث الإن�سانية م��ع الن�شاط
ُ
ال��ورق �أم��ره.
التدويني الوا�سع ال��ذي َ�س ّهل
كذلك انتقلت عرب طريق احلرير �أمناط
من النظم االجتماعية .غري �أن الن�شاط
دوما هو العامل الأهم ،و�أثره
االقت�صادي ،ظل ً
الأكرث ظهو ًرا ,فقد �أدى طريق احلرير �إىل
تراكم املخزون العاملي للذهب ،يف ال�صني،
التي م��ع حلول ال��ق��رن العا�شر امل��ي�لادي،
باتت متتلك منه وحدها قد ًرا �أكرب مما
متتلكه ال��دول الأوروبية جمتمعة .حقق
ً
نقلة كبرية مع اكت�شاف
االقت�صاد العاملي
التجار �أن امل�سارات البحرية �أكرث �أمنً ا من
ال��ط��رق ال�بري��ة (ت��زام��ن ذل��ك م��ع ا�شتعال
احلروب املغولية  -الإ�سالمية يف قلب �آ�سيا)،
وهكذا اندثرت معامل طريق احلرير �شيئً ا
ف�شيئً ا و�صارت الب�ضائع والثقافات الإن�سانية،
تنتقل يف م�سارات بحرية منتظمة ،تتجه

ع�بر املحيط الهندي م��ن ح��ران يف �آ�سيا
اجلنوبية� ،إىل �شمال �أفريقيا م��رو ًرا بالبحر
ّ
لتت�سلم القوافل الربية الب�ضائع
الأحمر،
من �آخر نقطة يف خليج ال�سوي�س ،وتنقلها
�إىل املراكب الرا�سية يف ثغر دمياط يف م�صر
وما حوله من موانئ .وكان مماليك م�صر
ر�سوما عالية مقابل هذه «الو�صلة»
يتقا�ضون
ً
لاً
يح�صلون مقابل
حتى �أنهم كانوا ،مث ،
ِّ
ذهبا.
الفلفل الأ�سود وزنه ً
وازده����رت م�صر اململوكية حينً ا من
ال��ده��ر� ،إىل �أن متّ اكت�شاف طريق ر�أ���س
الرجاء ال�صالح ،فغيرّ ت ال�سفن م�سارها،
لتمر ب�سواحل �أفريقيا ،وتر�سو يف موانئ �شبه
جزيرة �أيبرييا ..فازدهرت الربتغال و�إ�سبانيا،
وانطف�أت م�صر �أواخ��ر ع�صرها اململوكي
وخ�لال ع�صرها العثماين .ومل��ا افتتحت
قناة ال�سوي�س ،وات�صل امل�سار البحري الآتي
من �آ�سيا �إىل �أوروبا ،تغيرّ احلال ..وانتظمت
التجارة وا�ستولدت قناة ال�سوي�س مد ًنا م�صرية
من ال�صحراء ،فكانت ال�سوي�س وكثري من
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درا�سات و�أبحاث
نقاط �أخ��رى موزعة على احلافة الغربية
ملجرى القناة.

االمرباطورية الرومانية يف �أوروب��ا ،وبارثيا يف
غرب �آ�سيا (�إي��ران القدمية) ،وكو�شان يف
�آ�سيا الو�سطى (دولة كانت ت�سيطر على �آ�سيا
الو�سطى و�شمال الهند) ،وا�سرة هان ال�صينية
يف �شرق �آ�سيا .لقد جعل طريق احلرير هذه
احل�ضارات العريقة تتفاعل ويت�أثر بع�ضها
تطور التجارة ال�صينية
بالبع�ض الآخر ..ومع ّ
ن�شط التبادل الثقافى عرب ه��ذا الطريق،
فدخلت البوذية ،ك�أحد الأدي��ان الثالثة
الكربى يف العامل� ،إىل ال�صني يف �أواخر عهد
�أ�سرة هان الغربية ( 220 – 206ق .م.).
وقد ُ�سجل م�سار دخول البوذية من الهند

طريق احلرير و�شبة اجلزيرة العربية
ك��ان ال�صينيون يجوبون مياه املحيط
الهندي منذ الع�صور ال��ق��دمي��ة ،وكانت
�سفنهم تقوم برحالت طويلة ما بني املوانئ
ال�صينية وموانئ الهند الغربية ،ومثل ذلك
كان يفعل العرب ،فقد كانت �سفنهم
تبحر من موانىء اخلليج العربي و�ساحل
اليمن �إىل موانىء الهند الغربية و�إىل �ساحل

�إىل املناطق القريبة من �أفريقيا و�أوروبا .ومع
انتقال املنتجات وال�سلع عرب طريق احلرير
�إىل اخل��ارج ،ب��د�أ الغرب يعرف ال�صني التي
بلغت �صناعة احلرير فيها ال��ذروة يف عهد
�أ�سرة تانغ حيث ازدادت �أ�ساليب ن�سجه
اً
وجمال .و�إىل جانب احلرير،
وزخرفته حرفية
�صدرت ال�صني اخلزفيات التي �أعجب بها
ّ
ال��غ��رب ،كما �أنها ا�ستوردت عرب طريق
احلرير منتجات من بلدان �أوروبا و�آ�سيا.
�إجته طريق احلرير اجلنوبي من ال�صني �إىل
ومر
�أفغان�ستان و�أوزبك�ستان و�إيران غر ًباّ ،
طريق �آخر بباك�ستان وكابول الأفغانية
حتى ر�أ�س اخلليج الهندي وكان ميكن
الو�صول منه �إىل �إي��ران ومنها اىل روما عرب
�سوريا .وم��ا بني القرن الثاين قبل امليالد
والقرن الثاين امليالدي ،كان طريق احلرير
يجمع ارب��ع �أم�براط��وري��ات ك�برى وه��ي،

�إىل ال�صني يف ر�سوم جدرانية ما زالت موجودة
يف معبد الكهف احل��ج��ري ال��ذي بني يف
القرن الثالث امليالدي يف قيزر يف �سينجيانغ,
وك��ذل��ك يف دون ه��وان��غ يف قان�سو ،ويف
املناطق الداخلية يف ال�صني ،حيث وجدت
يف الكهوف احلجرية البوذية مثل كهوف
م��وق��او ب���دون ه��وان��غ وك��ه��وف ل��ون��غ مني
بلويانغ ،ر���س��وم تتميز ب�أ�ساليب الفنون
ال�شرقية والغربية وتدل على التبادل الثقايف
بني ال�صني والغرب عرب طريق احلرير ،وتعترب
كلها من الرتاث الثقايف العاملي.
مع تغري اخلارطة ال�سيا�سية واالقت�صادية يف
وتقدم
�أوروبا و�آ�سيا بعد القرن التا�سع امليالدي ّ
تكنولوجيا املالحة ،وبروز دور النقل البحري
يف التبادل التجاري ،ا�ضمحل دور طريق احلرير
الربي التقليدي .وخالل ال�سنوات الأخرية
ب��د�أت منظمة اليوني�سكو تنفيذ برامج

جنوب الهند ،حيث يلتقون هناك التجار
ال�صينيني ويح�صلون منهم وم��ن التجار
الهنود على ب�ضائع بالدهم ،ويبيعونهم
ب�ضائع اجلزيرة العربية الثمينة ،التي كان
من �أهمها البخور والعطور والنحا�س واللبان
والل�ؤل�ؤ .وبو�صول الب�ضائع ال�صينية والهندية
�إىل موانىء اجلزيرة العربية ،كان التجار
العرب ينقلونها على منت �سفنهم وعلى
ظهور قوافلهم عرب �شبكة من الطرق
الربية والبحرية �إىل بالد فار�س وبالد ما بني
النهرين وال�شام وم�صر و�ساحل احلب�شة .وقد
حاول الفر�س منذ ع�صورهم القدمية مزاحمة
العرب على منافع ه��ذه التجارة وجهزوا
حملة يف عهد امرباطورهم دارا الكبري
( 485 - 521ق .م ).جنحت يف الدوران حول
�شبه اجلزيرة العربية من اخلليج العربي
�إىل خليج ال�سوي�س وو�صلت م�سارات طريق

ن�ش�أة طريق احلرير
�أطلق العامل اجل��غ��رايف الأمل���اين F.Von
 Richthofenال��ع��ام  1877على طريق
املوا�صالت امل�ستخدمة لتجارة احلرير ب�شكل
رئي�س ،ما بني ال�صني يف عهد �أ�سرة هان واجلزء
اجلنوبي والغربي لآ�سيا الو�سطى والهند ،ا�سم
«طريق احلرير» .ويق�صد بـ«طريق احلرير»
خط املوا�صالت الربية القدمية املمتد عرب
مناطق غرب و�شمال ال�صني و�آ�سيا كلها،
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بحوث جديدة حول طريق احلرير معتربة �أنه
طريق لدفع احلوار احل�ضاري والتبادل الثقايف
بني ال�شرق والغرب.

احلرير البحري :م�سار اخلليج العربي وم�سار
البحر الأحمر ،ما �أدى بالتايل �إىل احتكار
جتارة ال�شرق الأق�صى و�إق�صاء عرب اجلزيرة
العربية عن امليدان ،ولكن حملة امللك
تتكرر مرة �أخرى يف
دارا مل يدم جناحها ومل
ّ
التاريخ .كذلك حاول اليونانيون � ً
أي�ضا فر�ض
�سيطرتهم على املالحة يف البحر الأحمر
ويف اخلليج العربي وكانت لهم م�ستوطنة
يف ج��زي��رة فيلكة ال��واق��ع��ة حاليا بدولة
الكويت ،كما �أن الفر�س يف الع�صور التالية
ا�ستطاعوا فر�ض �سيطرتهم على جتارة
ال�صني والهند املارة باخلليج العربي .ولكن
ه��ذه ال�سيطرة مل حت��رم العرب امل�شاركة
الفاعلة يف حركة هذه التجارة نظ ًرا �إىل
خربتهم الطويلة ومعرفتهم الوا�سعة ببناء
ال�سفن والإب��ح��ار يف مياه املحيط الهندي،
بالإ�ضافة �إىل حاجة الفر�س �إىل موانئهم

الأحمر فر�ضت �سيطرتها على املالحة وعلى
جتارة ال�شرق عرب البحر الأحمر ،و�ساعدها يف
ذلك خطورة املالحة يف هذا البحر نتيجة
لكرثة ال�شعاب املرجانية فيه .وقد ازدهرت
خالل القرن الأول قبل امليالد جتارة ال�شرق
امل��ارة عرب املوانىء اليمنية والعمانية ,ويف
�شمال البحر االحمر ،حيث كانت ال�سلع
تنقل من هذه املوانىء �إىل البرتاء ومنها �إىل
فينيقيا ثم �إىل �أمم �أخرى .غري �أن ال�سيطرة
على جتارة ال�شرق العابرة البحر الأحمر مل
تكن للعرب على الدوام يف القرون ال�سابقة
جرتهم
للميالد ،فمنافع ه��ذه التجارة ّ
وجرت بالدهم �إىل حلبة ال�صراع والتناف�س
ّ
ال��دويل وادخلتهم يف مواجهة مبا�شرة مع
القوى الأوروب��ي��ة يف حو�ض البحر الأبي�ض،
ومنها اليونان ثم خلفا�ؤهم ال��روم��ان ثم
البيزنطيون .ومل يكن احل��ال يف البحر
الأحمر ب�أف�ضل مما كان عليه يف اخلليج
العربي ،فما �أن �سيطر اليونانيون على

يف ال��ع��ه��د ال���روم���اين ع��م��ل االم�ب�راط���ور
�أغ�سط�س قي�صر (اوك��ت��اف��ي��و���س) على
اال�ستيالء على جزيرة العرب وعلى البحار
املحيطة بها ولكنه ف�شل يف حتقيق ذلك
احللم .ويذكر امل���ؤرخ اليوناين �سرتابو �أن
القي�صر ت�أثر بالإ�شاعات التي ترتدد منذ القدم
ب�أن العرب فاح�شو الرثاء و�أنهم ي�ستبدلون
الف�ضة وال��ذه��ب بعطرهم وحجارتهم
الكرمية ،ولذلك جهز القي�صر (24 - 25
ق .م ).حملة بقيادة ايليو�س قالو�س دخلت
اجلزيرة العربية من �شمالها الغربي و�سارت
ب ًرا حتى �سواحل البحر الأحمر اجلنوبية،
وك��ان ن�صيبها يف نهاية املطاف الف�شل.
ولكن هذا الف�شل دفع القي�صر �إىل ت�شجيع
املالحني الرومان على ارتياد البحار العربية
والو�صول �إىل الهند مبا�شرة وا�ستبعاد الو�ساطة
العربية يف جتارة الهند وال�صني ،فزاد عدد
ال�سفن التي ت�سافر �سنو ًيا �إىل الهند يف عهده
�إىل مائة وع�شرين �سفينة.

التي كانت متثل نقطة االنطالق ملراكب
ال�صني والهند .فقد كانت ال�سفن الهندية
تبحر يف ع�صور ما قبل الإ���س�لام يف املياه
العربية وت�صل �إىل جزيرة �سومطرة و�إىل �ساحل
عدن و�إىل موانىء �صحار يف ُعمان والبحرين
والأبلة (يف العراق) ،التي كانت ت�سكنها
يف تلك الفرتة جاليات من الهند.
�أما الفرع الآخر لطريق احلرير البحري فهو
الذي ي�سري يف البحر الأحمر حتى ي�صل �إىل
م�صر وحو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط.
وهكذا نرى �أن املمالك العربية التي ن�ش�أت
يف جنوب اجلزيرة العربية ويف ال�شمال على
امتداد الطرق الربية املحاذية ل�سواحل البحر

املناطق املحيطة باجلزيرة العربية (ال�شام
والعراق) ,حتى �سارعوا �إىل فر�ض �سيطرتهم
الكاملة على طريق احلرير البحري ،ومل
يكن ي�ضايقهم يف ذلك �إ ّال التجار واملالحون
العرب .ويف عهد خلفاء اال�سكندر املقدوين
عمل البطاملة على �إع��ادة القناة القدمية
التي كانت تربط بني النيل والبحر املتو�سط
والبحر الأحمر ،ف�أمر بطليمو�س الثاين (185
  146ق.م ).ب�إعادتها و�سري ال�سفن البحرية�إىل الهند .وحلماية جتارة ال�شرق املحمولة
على �سفنهم� ،أ�سكن البطاملة جاليات
يونانية يف بع�ض موانئ البحر الأحمر و�أطلقوا
�أ�سماء يونانية على م�ستوطناتهم.

طريق احلرير يف العهد البيزنطي
يف العهد البيزنطي ا�ستفادت امل��وان��ىء
املطلة على اخلليج العربي و�ساحل اليمن
من ال�صراع االقت�صادي بني ال�سا�سانيني
والبيزنطيني ،حيث عمل ال�سا�سانيون على
تقلي�ص جتارة البيزنطيني البحرية املبا�شرة
مع الهند ،فاكتفت ال�سفن البيزنطية
بالو�صول �إىل باب املندب وال�سواحل الأفريقية
لتتز ّود منها ب�ضائع ال�شرق .وجنح ال�سا�سانيون
يف نقل جتارة الهند و�سيالن وال�صني البحرية
�إىل اخلليج العربي حيث ال يزاحمهم
�أحد ،فكانت ب�ضائع ال�شرق متر مبوانىء
البحرين حتى ت�صل �إىل الأبلة (الب�صرة) يف
العدد  - 331اجلي�ش
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العراق .ويذكر امل�سعودي �أن �سفن ال�صني
والهند كانت ترد �إىل ملوك احلرية املوالني
لل�سا�سانيني وتدخل يف نهر الفرات وتر�سو يف
ميناء الأبلة حيث تنقل ب�ضائع ال�صني �إىل
�سوريا وهناك تباع للبيزنطيني .وكان �أهم
مواد تلك التجارة احلرير ال�صيني الذي ا�شتد
لكن البيزنطيني حاولوا
عليه الطلب،
ّ
بدورهم �ضرب احتكار ال�سا�سانيني لتجارة
ال�شرق البحرية وحرمانهم الأموال التي تعود
عليهم من جتارة احلرير ال�صيني ،وا�ستعانوا
على ذل��ك ب��الأح��ب��ا���ش .وق��د نظم �أبرهة
احلب�شي حاكم اليمن حملة �سنة  571م
لال�ستيالء على مكة و�ضم احلجاز و�ضرب
ن�شاط قري�ش ال��ت��ج��اري .ولكن احلملة
مل حتقق ن�ص ًرا ومل تخ�ضع مكة ل�سلطة
الأحبا�ش ,كما مل ينجح التجار الأحبا�ش
يف مناف�سة جتار اخلليج من العرب والفر�س
على جتارة ال�شرق .فه�ؤالء كانوا قد ا�ستقروا

مهما غيرّ جمرى التاريخ
جزيرة العرب حد ًثا
ً
فيها� ،أال وهو الدعوة الإ�سالمية يف مكة،
وخالل �سنوات قليلة انت�شرت هذه الدعوة
وعمت جزيرة العرب و�أ�صبح لها دولة قوية
عا�صمتها املدينة .ويف نقلة �سريعة �أخرى
ً
�شرقا وغر ًبا و�ضمت
امتدت دول��ة الإ�سالم
�أم�لاك القوتني ال�سا�سانية والبيزنطية،
ومع بداية القرن الثامن امليالدي �إمتد نفوذ
امل�سلمني �إىل احلدود الغربية لل�صني .وبذلك
�أ�صبحت الأجزاء الكربى من طريقي احلرير
الربي والبحري واقعة �ضمن الدولة الإ�سالمية,
وب��د�أت �صفحة جديدة يف تاريخ العالقات
التجارية بني ال�صني وب�لاد الإ���س�لام و�شبه
اجلزيرة العربية.
لقد خلقت الفتوحات الإ�سالمية كتلة
اقت�صادية عاملية كبرية �شملت م�صر و�شمال
�أفريقيا و�شبه اجلزيرة العربية وبالد ال�شام
والعراق واي��ران و�أج��زاء كبرية من �أوا�سط

و�ساحل اليمن وح�ضرموت ،ويف املقابل
�سهلوا للتجار العرب امل�سلمني الو�صول �إىل
بحرية
بالدهم والإقامة فيها ومزاولة التجارة ّ
وعدل و�أمان ،و�أ�صبحت ال�سفن العربية ت�صل
مبا�شرة �إىل ميناء كانتون .و�أول �إ�شارة يف
امل�صادر العربية �إىل العالقات ال�سيا�سية بني
ال�صني واجلزيرة العربية يف العهد الإ�سالمي
يرجع تاريخها �إىل عهد اخللفاء الرا�شدين,
�أما امل�صادر ال�صينية فقد ذكرت امل�سلمني
لأول مرة يف بداية القرن ال�سابع امليالدي،
�إذ �أ�شار م�ؤرخوها يف ذلك القرن �إىل الدين
اجلديد الذي ظهر يف مملكة املدينة .وت�شري
امل�صادر ال�صينية � ً
أي�ضا �إىل �أن جماعة من
امل�سلمني قدموا �إىل كانتون يف بداية حكم
�أ���س��رة تانغ ( 907 - 618م) وح�صلوا من
االمرباطور على �إذن بالإقامة فيها واتخذوا
لأنف�سهم بيو ًتا جميلة تختلف يف طرازها
عن البيوت ال�صينية.

يف �سيالن والهند و�أدوا لفرتات طويلة دور
الو�سطاء يف هذه التجارة ،ف�سقطت بذلك
املخططات البيزنطية احلب�شية .وما ق�ضى
متكن اجلي�ش
نهائيا،
على هذه الأحالم
ّ
ً
ال�سا�ساين الذي و�صل �إىل اليمن بح ًرا ،من
طرد الأحبا�ش مب�ساعدة اليمنيني الذين
كانوا قد �أعلنوا ثورة عامة على الأحبا�ش
يف بالدهم .وهكذا يت�ضح �أن ال�سيطرة على
�أرب��اح التجارة ال�صينية والهندية كانت
ال�سبب الرئي�س امل��ح��رك ل�ل�أح��داث التي
�شهدتها جزيرة العرب يف القرن ال�ساد�س
امل��ي�لادي .وي��رى بع�ض امل��ؤرخ�ين �أن حملة
�أبرهة احلب�شي على مكة مل تكن غايتها
هدم الكعبة وح�سب و�إمنا كانت لدوافع
اقت�صادية و�سيا�سية.

�آ�سيا ،كما جمعت لأول م��رة يف التاريخ
اخلليج العربي والبحر الأحمر حتت �سلطة
واح��دة ،وك��ان ملوقف ال�صينيني ال�سلمي
من هذا املد الإ�سالمي �أثر كبري يف تطور
التجارة بينهم وبني �أكرب كتلة اقت�صادية
�شهدها العامل القدمي .فلم يدخل ال�صينيون
ريا
يف �صراع مع امل�سلمني الذين اقرتبوا كث ً
من حدودهم بل ا�ستطاعوا بحكمتهم
املعهودة التكيف مع الو�ضع الدويل اجلديد
ومع التغري الذي طر�أ على موازين القوى يف
العامل ،ف�سارعوا �إىل الدخول يف عالقات
�سلمية مع امل�سلمني ورك��زوا على تطوير
التجارة وا�ستفادوا من الأمن واال�ستقرار الذي
ّوف��ره امل�سلمون على م�سارات طرق احلرير

وهناك ق�صة م�شهورة يف امل�صادر العربية
عن حادثة وقعت بني ال�صينيني والفاحتني
امل�سلمني يف الع�صر الأم��وي بطلها القائد
قتيبة بن م�سلم الباهلي .فقد فتح هذا
القائد زم��ن اخلليفة الأم���وي عبد امللك
بن م��روان ( 715 - 705م ).مدينتي بخارى
و�سمرقند وو�صل �إىل ح��دود ال�صني ،وحلف
� اّأل ين�صرف حتى يط�أ �أر�ضها ،وبعث �إىل
وفدا .وبعد حوار طويل مع الوفد
امرباطورها ً
بعث �إليه ام�براط��ور ال�صني بحرير وهدايا
و�صحائف من ذهب بها تراب من ال�صني
ليط�أه بقدمه ويتحلل من ميينه ،فقبل
راجعا...
قتيبة الهدايا ووط�أ الرتاب وقفل
ً

طريق احلرير يف العهد الإ�سالمي
مع مطلع القرن ال�سابع امليالدي �شهدت
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ال�بري��ة والبحرية .وق��د انطلق ال�صينيون
ب�أنف�سهم ينقلون ب�ضائعهم �إىل هذه
املنطقة ،و�أخ��ذت �سفنهم تبحر غر ًبا �إىل
املوانئ العربية يف اخلليج والبحر الأحمر

املراجع:
/ar.wikipedia.org/wikiطريق احلرير
en.wikipedia.org/wiki/Silk Road
www.landcivi.com

كانون الثاين

2013

�إعداد:
العميد �أنطوان جنيم

ح�صاد العام

�أحداث عاملية
• � 4آذار  -فوز رئي�س الوزراء الرو�سي فالدميري
بوتني يف الدورة الأوىل من االنتخابات
الرئا�سية ،للمرة الثالثة بعد ح�صوله على
 %64من الأ�صوات.
• � 21آذار  -انقالب ع�سكري يطيح
حكومة الرئي�س املايل �أمادو توماين توريه.
• � 6أيار  -انتخاب املر�شح اال�شرتاكي
فران�سوا هوالند
رئي�سا لفرن�سا.
ً
• � 7أيار  -فالدميري بوتني ي�ؤدي اليمني
الد�ستورية ويعني دميرتي ميدفيديف يف
من�صب رئي�س الوزراء.
•  3حزيران  -احتفال ملكة بريطانيا
اليزابيت الثانية بالذكرى ال�ستني (اليوبيل
لرتبعها على العر�ش.
املا�سي) ّ
•  23حزيران  -برملان الباراغواي يقيل
رئي�س البالد فرناندو لوغو بعد حماكمة
ق�صرية بتهمة التق�صري.
•  6متوز � -إعالن فوز انريكي بينا نييتو،
مر�شح احلزب الثوري امل�ؤ�س�ساتي ،برئا�سة
جمهورية املك�سيك على مناف�سه مر�شح
الي�سار اندري�س مانويل لوبيز اوبرادور.
•  27متوز  -انطالق الدورة الثالثني
للألعاب االوملبية يف لندن بحفل افتتاح
�ضخم �أبهر العامل.
� 6آب  -وكالة الف�ضاء الأمريكية
«نا�سا» ّ
حتقق خطوة تاريخية ب�إنزال امل�سبار
«كوريو�سيتي» على �سطح املريخ وفق
عملية دقيقة ا�ستمرت �سبع دقائق.
تفجر �أعمال العنف
• �شهد �شهر �آب
ّ
الطائفي يف ميامنار (بورما) �ضد امل�سلمني
يف اقليم «الروهينجا» ،التي �أ�سفرت عن
�سقوط �أكرث من  1000قتيل من الأقلية
امل�سلمة وت�شريد ما يقرب من � 100ألف
م�سلم من منازلهم وقراهم بدعم من
الأكرثية البوذية يف الإقلـيم التي تقـود
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من بدايته وحتى النهاية...

ح�صاد �إخباري يخت�صر تطورات العام 2012
�أعمـال العنف.
• � 13أيلول  -مئات الآالف من امل�سلمني
يخرجوـن يف عدة عوا�صم يف تظاهرات
احتجاج على الفيلم امل�سيء للنبي حممد.
وتون�سيون حمتجون على عر�ض الفيلم
ي�ضرمون النار يف مبان تابعـة للأمريكيني.
•  14ت�شرين الأول  -املغامر النم�سوي
فليك�س بوجمارترن ،يدخل التاريخ حيث
انطلق من كب�سولة مثبتة مبنطاد من
الهيليوم على ارتفاع  38.6كيلومرت
ًافوق والية نيومك�سيكو الأمريكية من
الف�ضاء اخلارجي �إىل الأر�ض خالل �سقوط
ً
خمرتقا بذلك حاجز ال�صوت ليكون
حر،
�أول �إن�سان يخرتق الغالف اجلوي بج�سده
وو�صلت �سرعته �إىل  1200كم�/ساعة.
•  7ت�شرين الثاين  -فوز الرئي�س الأمريكي
باراك �أوباما بوالية رئا�سية ثانية على
مناف�سه اجلمهوري ميت رومني.
•  19كانون الأول  -مت �إعالن خرب توريث
رئا�سة كوريا ال�شمالية لكيم جونغ �أون
بعد وفاة والده كيم جونغ يف  19كانون
الأول .2011
•  21كانون الأول  -ا�ستعداد املاليني يف
جميع �أنحاء العامل ليوم القيامة ،وكان
هذا نهاية دورة يف تقومي قبائل املايا التي
عا�شت يف املك�سيك منذ �آالف ال�سنني،
والتي توقعت نهاية العامل مع �شروق �شم�س
هذا اليوم .وانتظروا يف ال�شوارع وامليادين
النهاية التي مل حتدث بالت�أكيد.

�أهم الأحداث يف لبنان
•  1كانون الثاين  -اجلي�ش اال�سرائيلي
يقرر بناء جدار يف�صل بني قرية كفركال
ّ
اللبنانية وبلدة املطلة الإ�سرائيلية على
احلدود اجلنوبية بدعوى منع احتكاكات
بني اجلانبني.

•  13كانون الثاين  -الأمني العام للأمم
وي�شدد
املتحدة بان كي مون يزور لبنان
ّ
على «وجوب ب�سط �سيادة لبنان على كل
الأرا�ضي و أ�لاّ يكون ال�سالح خارج اطار
الدولة» ،ويح�ض لبنان على «اتخاذ اجراءات
حلماية نف�سه من الإرهاب».
•  26كانون الثاين � -صدور مر�سوم
ت�صحيح الأجور يف اجلريدة الر�سمية واحلد
الأدنى  675الف لرية.
• � 2شباط  -وفاة النائب ال�سابق ن�سيب
حلود بعد �صراع طويل مع املر�ض.
• � 22شباط  -رئي�سا اجلمهورية واحلكومة
يقبالن ا�ستقالة وزير العمل �شربل نحا�س.
• الأمني العام للأمم املتحدة بان كي
مون يقرر متديد عمل املحكمة اخلا�صة
بلبنان ملدة � 3سنوات بد ًءا من الأول من �آذار
2012
• � 24شباط  -رئي�سا اجلمهورية مي�شال
�سليمان واحلكومة جنيب ميقاتي ّ
يوقعان
على املر�سوم الرقم  7609القا�ضي بتعيني
�سليم جري�صاتي وزي ًرا للعمل.
• � 26شباط  -تعيني القانوين الكندي
ً
خلفا لدانيال بلمار
نورمان فارل
كمدع
ٍ
عام للمحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان.
• � 12آذار  -اجلي�ش يك�شف خلية
�سلفية مرتبطة بكتائب عبدالله عزام،
يف عدادها ع�سكريان ،كانت تخطط
لتنفيذ تفجريات داخل ثكنات اجلي�ش
با�سم اجلهاد.
• � 21آذار  -جمل�س النواب يقر اقرتاحي
قانون بدل النقل وتخفي�ض ال�سنة ال�سجنية
�إىل  9ا�شهر.
• � 27آذار  -اجلي�ش اللبناين ينفذ انت�شا ًرا
وا�سعا على طول احلدود مع �سوريا.
ً
•  4ني�سان  -القوات اللبنانية تعلن
�صباحا يف
ح�صول �إطالق نار �صوب معراب
ً
حماولة اغتيال لرئي�سها �سمري جعجع.

م�صور قناة
•  9ني�سان  -ا�ست�شهاد
ّ
«اجلديد» علي �شعبان �إثر �إطالق نار على
طاقم عمل املحطة يف وادي خالد م�صدره
اجلانب ال�سوري.
•  19ني�سان  -جمل�س النواب يطرح
الثقة باحلكومة بعد �إ�صرار النائب �سامي
اجلميل ،ونواب «� 14آذار» ين�سحبون من
قاعة جمل�س النواب لتنال احلكومة الثقة
من جديد بـ� 63صو ًتا مقابل  3ا�صوات.
•  27ني�سان � -ضبط �سفينة ا�سلحة حتمل
ا�سم لطف الله  2 -يف املياه الإقليمية
ال�شمالية للبنان.
• � 6أيار  -انتخابات بلدية فرعية يف 37
جمل�سا بلد ًيا يف خمتلف املناطق.
ً
• � 20أيار  -مقتل ال�شيخ �أحمد عبد الواحد
ومرافقه على حاجز للجي�ش اللبناين يف
الكويخات بعد رف�ضه االمتثال ،وقيادة
اجلي�ش ت�أ�سف وتعلن ت�شكيل جلنة
حتقيق ،ونواب «امل�ستقبل» يرف�ضون
ويقولون �إن التحقيق الع�سكري غري موثوق
به.
• � 22أيار  -خطف 11
لبنانيا يف حلب
ً
كانوا عائدين من زيارة �أماكن مقد�سة
يف ايران بعد اعرتا�ض با�صني وترك الن�ساء.
• � 29أيار  -فوز الئحة االئتالف النقابي
برئا�سة اليا�س عون يف انتخابات نقابة
املحررين.
• � 31أيار  -وفاة النائب عن حزب «القوات
اللبنانية» فريد حبيب بعد �صراع مع
املر�ض.
•  8حزيران  -وفاة عميد ال�صحافة النائب
ال�سابق غ�سان تويني عن عمر يناهز الـ86
�سنة.
•  11حزيران  -جل�سة للحوار الوطني يف
ق�صر بعبدا بغياب «القوات اللبنانية»
واملتحاورون ي�صدرون �إعالن بعبدا.
•  25حزيران  -جل�سة لطاولة احلوار يف
ق�صر بعبدا واملتحاورون يعلنون ا�ستئناف
البحث مبو�ضوع اال�سرتاتيجية الدفاعية يف
اجلل�سة املقبلة.
•  27حزيران  -احلكومة توافق على
عقد �إ�ستجرار الطاقة الكهربائية بوا�سطة
البواخر.

•  5متوز  -االعالن عن �إحباط خمطط
الغتيال النائب بطر�س حرب بعد العثور
على عبوة نا�سفة داخل امل�صعد يف مبنى
مكتبه.
تقر م�شروع موازنة
•  11متوز  -احلكومة ّ
العام .2012
•  15متوز  -فوز مر�شح القوات الدكتور
فادي كرم يف االنتخابات الفرعية يف
الكورة.
 17متوز  -وفاة املدير العام ال�سابق لوزارة
اخلارجية ال�سفري ف�ؤاد الرتك.
•  19متوز  -قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي يعلن �أن قيادة اجلي�ش لن
ت�سكت بعد الآن عن �أي ا�ستهداف معنوي
�أو كالمي للجي�ش.
•  31متوز  -قيادة اجلي�ش تعلن مبا�شرتها
اجراءات مالحقة النائب املرعبي �أمام
اجلهات املخت�صة.
• � 7آب  -جملـ�س الوزراء يقـر قانـون
االنتـخـاب على �أ�سـا�س الن�سبيـة يف 13
دائـرة.
• � 9آب  -فرع املعلومات يدهم منزل
الوزير ال�سابق مي�شال �سماحة ويوقفه على
خلفية ق�ضايا �أمنية تك�شف عن تورطه
بنقل متفجرات بطلب �سوري.
• � 10آب  -النيابة العامة تقرر مالحقة
النائب معني املرعبي بناء على طلب قيادة
اجلي�ش.
• � 11آب  -ال ّإدعاء على الوزير ال�سابق
مي�شال �سماحة واللواء ال�سوري علي
مملوك وعقيد يف اجلي�ش ال�سوري بتهمة
ت�أليف جمعية الرتكاب جنايات.
• � 16آب  -جل�سة للحوار الوطني يف ق�صر
بعبدا بغياب الرئي�س نبيه بري والنائب
�سليمان فرجنية ،وهيئة احلوار تدعو
لت�شكيل جلنة لل�سعي مع الدول امل�ؤثرة
ملعاجلة ق�ضية املخطوفني.
• � 23آب  -الأمانة العامة ملجل�س النواب
تت�سلم كتابا من وزير العدل بطلب �إذن
رفع احل�صانة عن النائب معني املرعبي
ملالحقته من النيابة العامة.
• � 25آب  -خاطفو الرهائن اللبنانيني
يطلقون �سراح املختطف ح�سني عمر.

• � 31آب � -سقوط جرحى من املدنيني
والع�سكريني يف ق�صف �سوري على بلدة
منجز العكارية طاول مركزًا للجي�ش
اللبناين.
• � 1أيلول  -قيادة اجلي�ش ال�سوري �أبلغت
قيادة اجلي�ش اللبناين �أن الق�صف الذي
تعر�ض له مركز اجلي�ش مبنجز  -عكار
َ
�سيعاقب.
وقع خط�أ و�أن امل�س�ؤول عنه
• اجليـ�ش احلـر يطلـق املخطـوف
اللبنـاين حممود فقيه بعد ا�سبوعني من
اختطافه.
• رئي�س اجلمهورية ّ
يوقع م�شروع قانون
االنتخاب ويحيله اىل املجل�س النيابي.
• � 3أيلول  -وزير املال حممد ال�صفدي يحيل
على جمل�س الوزراء م�شروع قانون موازنة
العام.2013
• � 6أيلول  -احلكومة تقر نظر ًيا �سل�سلة
الرتب والرواتب من دون �إحالتها اىل
املجل�س النيابي.
• � 14أيلول  -البابا بنديكتو�س ال�ساد�س
ع�شر يبد�أ زيارة تاريخية �إىل لبنانّ ،
ويوقع
االر�شاد الر�سويل يف بازيليك القدي�س بول�س
يف حري�صا.
• � 16أيلول  -البابا بنديكتو�س ال�ساد�س
ع�شر يختم زيارته التاريخية �إىل لبنان
بالدعوة اىل نبذ الفتنة.
• � 17أيلول  -ال�سيد ح�سن ن�صرالله ي�شارك
�شخ�صيا يف م�سرية الوالء للنبي حممد يف
ً
ال�ضاحية ،ويقول �أن على �أمريكا �أن تفهم
�أن لن�شر الفيلم امل�سيء كاملاً تداعيات
خطرية.
• � 20أيلول  -جل�سة لطاولة احلوار
الوطني ورئي�س اجلمهورية يطرح ت�صوره
لال�سرتاتيجية الدفاعية.
• � 22أيلول  -مكتب العماد مي�شال عون
تعر�ض �أحد مواكبه لإطالق نار لدى
يعلن ّ
عودته من جزين.
• � 25أيلول  -الإفراج عـن عو�ض �إبراهيم
�أحد املخـطوفني اللبنانيني الع�شـرة يف
�سوريا.
• � 28أيلول  -املطارنة املوارنة يعلنون
رف�ضهم الإبقاء على قانون ال�ستني باعتبار
�أنه ال ي�ؤمن التمثيل ال�صحيح.
العدد  - 331اجلي�ش

69

ح�صاد العام
•  10ت�شرين الأول  -احلكومة تعينّ حامت
عاما للتمييز وجان فهد
مدعيا
ما�ضي
ً
ً
رئي�سا ملجل�س الق�ضاء الأعلى.
•  11ت�شرين الأول  -ال�سيد ح�سن ن�صرالله
يعلن � ّأن املقاومة يف لبنان هي التي �أر�سلت
طائرة اال�ستطالع �إىل �إ�سرائيل ويطلق
عليها ا�سم طائرة �أيوب.
•  19ت�شرين الأول  -اغتيال رئي�س فرع
املعلومات يف قوى الأمن الداخلي اللواء
هز الأ�شرفية،
و�سام احل�سن يف انفجار هائل ّ
و�أدى ملقتل � 3أ�شخا�ص و�إ�صابة عدد �آخر
بجروح وت�شريد عدد من �سكان ال�شارع
الذي وقع فيه االنفجار.
•  21ت�شرين الأول  -ت�شييع اللواء و�سام
احل�سن يف و�سط بريوت ينتهي مبواجهات
بني القوى الأمنية وعدد من ال�شباب الذين
اجتهوا �إىل ال�سراي احلكومي.
•  24ت�شرين الأول  -البابا يعينّ البطريرك
املاروين مار ب�شارة بطر�س الراعي كاردينالاً
جديدا يف الكني�سة.
ً
•  2ت�شرين الثاين  -رحيل نقيب
املهند�سني ال�سابق عا�صم �سالم.
•  4ت�شرين الثاين  -الرئي�س الفرن�سي
فرن�سوا هوالند يقوم بزيارة خاطفة �إىل لبنان
ويلتقي رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال
�سليمان ويعلن دعمه احلوار.
•  24ت�شرين الثاين  -البطريرك ب�شارة
ن�صب كاردينالاً ويعطى لقب
الراعي ُي ّ
�أ�سقف وهي �أعلى رتبة بني الكرادلة
ال�ستة.
•  27ت�شرين الثاين  -وفد قوى � 14آذار
النيابية يف غزة حمل ر�سالة ت�ضامن ودعوة
اىل الوحدة.
•  5كانون الأول  -وفاة البطريرك مار
اغناطيو�س الرابع هزمي بعد ا�صابته
بجلطة دماغية.
• دم�شق تعلن �أنها �ست�سلم جثامني
اللبنانيني الذين ق�ضوا يف تلكلخ على
ثالث دفعات.
•  11كانون الأول  -ال�سلطات ال�سورية
ت�صدر مذكرات توقيف بحق النائبني
عقاب �صقر و�سعد احلريري واملعار�ض ال�سوري
ل�ؤي املقداد.
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•  17كانون الأول  -انتخاب يوحنا
بطريركا
اليازجي
جديدا لطائفة الروم
ً
ً
الأرثوذوك�س.
•  18كانون الأول  -املحامي ر�شاد �سالمة
يتقدم بوكالته عن الدولة ال�سورية بدعوى
�ضد النائب عقاب �صقر.
•  26كانون الأول  -وفاة قائد اجلي�ش
الأ�سبق العماد ابراهيم طنو�س.

الو�ضع ال�سوري
•  4كانون الثاين  -اخلارجية ال�سورية
تتهم وا�شنطن «بالتدخل ال�سافر» يف عمل
اجلامعة العربية.
•  8كانون الثاين � -أ�سطول رو�سي ير�سو يف
القاعدة البحرية يف طرطو�س.
•  10كانون الثاين  -الرئي�س ال�سوري
ب�شار الأ�سد يعلن �أنه �سي�ضرب الإرهاب بيد
من حديد ،ويعترب تعليق ع�ضوية �سوريا يف
ً
تعليقا لعروبة اجلامعة،
اجلامعة العربية
وي�ؤكد �أنه لي�س من يتخلى عن م�س�ؤولياته
 15كانون الثاين  -الرئي�س ال�سوري ب�شار
رئا�سيا مبنح عفو
مر�سوما
الأ�سد ي�صدر
ً
ً
عام عن اجلرائم املرتكبة على خلفية
الأحداث التي وقعت منذ تاريخ � 15آذار 2011
حتى تاريخ �صدور املر�سوم.
•  21كانون الثاين  -املجل�س الوطني
ر�سميا من اجلامعة
ال�سوري يطلب
العربية
ً
ّ
نقل امللف ال�سوري �إىل جمل�س الأمن.
•  22كانون الثاين  -وزراء اخلارجية
العرب يطالبون الرئي�س ال�سوري ب�شار
الأ�سد بت�شكيل حكومة مع املعار�ضة
وتكليف نائبه لت�شكيلها ويدعون
اىل ت�شكيل حكومة وحدة وطنية ثم
التحقيق يف العنف.
•  23كانون الثاين  -دم�شق ترف�ض
قرارات اجلامعة العربية وتعتربها تدخلاً
�ساف ًرا ب�ش�ؤونها الداخلية.
•  27كانون الثاين  -رو�سيا ترف�ض م�شروع
القرار العربي حول �سوريا وتعتربه غري
مقبول.
•  28كانون الثاين  -الأمني العام
للجامعة العربية يعلن �أن مهمة املراقبني

يف �سوريا �أوقفت ً
خوفا على حياتهم.
• � 4شباط � -سقوط م�شروع القرار الغربي
العربي املتعلق ب�سوريا يف جمل�س الأمن
بعد ا�ستخدام كل من رو�سيا وال�صني حق
النق�ض (الفيتو) وت�صويتهما �ضد م�سودة
القرار.
• � 6شباط  -الواليات املتحدة تقفل
�سفارتها بدم�شق وتطلب من رعاياها
مغادرة �سوريا فو ًرا.
• � 7شباط  -دول اخلليج ت�ستدعي �سفراءها
من �سوريا وتطلب من �سفراء �سوريا املغادرة.
• � 12شباط  -اجلامعة العربية تقرر وقف
التعاون الدبلوما�سي مع ممثلي النظام
ال�سوري وتدعو جمل�س الأمن لإ�صدار قرار
بار�سال قوات حفظ �سالم عربية �أممية
م�شرتكة اىل �سوريا.
• الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد يت�سلم
م�سودة م�شروع الد�ستور اجلديد وفيه الغاء
املادة املتعلقة بحكم البعث.
• � 13شباط � -سوريا ترف�ض قرارات اجلامعة
العربية وتعتربها تدخال �سافرا يف �ش�ؤونها.
• � 15شباط  -الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد
موعدا
مر�سوما يحدد � 26شباط
ي�صدر
ً
ً
لال�ستفتاء على م�شروع د�ستور �سوريا.
• � 28شباط  -الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد
مر�سوما يق�ضي بن�شر د�ستور اجلمهورية
ي�صدر
ً
العربية ال�سورية الذي �أقره ال�شعب باال�ستفتاء
يف اجلريدة الر�سمية ليعترب ً
نافذا من تاريخ
.2012-2-27
• � 1آذار  -بريطانيا تعلن �سحب جميع
الدبلوما�سيني من �سفارتها يف �سوريا.
• � 2آذار  -الرئي�س الفرن�سي يعلن �أن بالده
قررت �إغالق �سفارتها يف �سوريا.
• � 12آذار  -وزير الإعالم ال�سوري يقول �أن
قطر وال�سعودية �شريكتان بالإرهاب الذي
ي�ستهدف �سوريا.
• � 14آذار  -ال�سعودية تغلق �سفارتها
يف دم�شق وجتلي جميع الدبلوما�سيني
ال�سعوديني.
• � 15آذار  -دول جمل�س التعاون اخلليجي
تقرر �إغالق �سفاراتها يف �سوريا.
• � 27آذار  -املعار�ضة ال�سورية تعلن من
ا�سطنبول العهد الوطني ل�سوريا امل�ستقبل:

دولة تعددية ومدنية ال متييز بني مواطنيها.
• � 29آذار  -القمة العربية تدين
االنتهاكات اخلطرية حلقوق االن�سان
يف �سوريا وتطالب املعار�ضة ال�سورية بكل
اطيافها ،بتوحيد �صفوفها.
•  1ني�سان  -م�ؤمتر ا�صدقاء �سوريا يعرتف
باملجل�س الوطني ممثلاً
�شرعيا لل�شعب
ً
ال�سوري.
•  5ني�سان  -كويف �أنان يقدم تقريره
حول �سوريا ويدعو لعملية �سيا�سية وحوار
بني النظام واملعار�ضة ويعلن �أن احلكومة
ال�سورية التزمت العمل لوقف العنف واي�صال
امل�ساعدات.
• جمل�س الأمن الدويل يدعو �سوريا لإلتزام
موعد  10ني�سان لوقف �إطالق النار.
•  14ني�سان  -جمل�س الأمن يتبنى القرار
الأمريكي ب�إر�سال مراقبني دوليني اىل
�سوريا.
ي�صوت
•  21ني�سان  -جمل�س الأمن
ّ
بالإجماع على ن�شر املراقبني الدوليني يف
�سوريا.
•  4حزيران  -جبهة «ثوار �سوريا» تعلن
ت�شكيل ائتالف ع�سكري وتقول � ّإن زمن
اخلوف ولىّ �إىل غري رجعة.
•  5حزيران � -سوريا ت�ؤكد طرد �سفراء
�أمريكا وفرن�سا وبريطانيا وتركيا و�سوي�سرا
و�إيطاليا و�إ�سبانيا وبلجيكا و�أملانيا وكندا
وذلك عملاً مببد�أ املعاملة باملثل.
•  6حزيران  -الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد
مر�سوما بتكليف ريا�ض فريد
ي�صدر
ً
حجاب بت�شكيل احلكومة ال�سورية
اجلديدة خلفا حلكومة عادل �سفر.
•  10حزيران  -انتخاب عبد البا�سط �سيدا
رئي�سا
جديدا للمجل�س الوطني ال�سوري
ً
ً
ً
خلفا لربهان غليون.
•  22حزيران  -الدفاع اجلوي ال�سوري
ي�سقط طائرة ع�سكرية تركية على
احلدود مع تركيا.
•  11متوز  -ان�شقاق ال�سفري ال�سوري يف
العراق نواف فار�س عن النظام.
•  18متوز  -تفجري ي�ستهدف مبنى
الأمن القومي بدم�شق وي�سفر عن مقتل
وزير الدفاع داود راجحة والعماد �آ�صف

�شوكت ورئي�س مكتب الأمن القومي
ه�شام بختيار واجلي�ش ال�سوري احلر يتبنى
امل�س�ؤولية عن الهجوم.
•  24متوز  -ان�شقاق ال�سفرية ال�سورية يف
قرب�ص عن النظام ال�سوري.
•  25متوز  -ان�شقاق �سفري �سوريا يف
الإمارات عبد اللطيف الدباغ وامللحق
الأمني يف ال�سفارة ال�سورية يف �سلطنة عمان.
•  30متوز  -ا�ستقالة القائم بالأعمال يف
ال�سفارة ال�سورية يف لندن.
• � 2آب  -الأمني العام للأمم املتحدة بان
كي مون يعلن ا�ستقالة كويف �أنان من
من�صبه كمبعوث دويل اىل �سوريا.
• � 6آب  -ان�شقاق رئي�س الوزراء ال�سوري
ريا�ض حجاب وتكليف املهند�س عمر
غالونـجي بت�سـيري �أعمال احلكومة
م�ؤقتا.
• � 9آب  -الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد ي�صدر
مر�سوما بت�سمية وائل نادر احللقي
رئي�سا
ً
ً
للحكومة ال�سورية.
• � 13آب  -وزراء خارجية منظمة التعاون
اال�سالمي يوافقون على تعليق ع�ضوية
�سوريا.
• � 17آب  -تعيني خل�ضر االبراهيمي مبعوثاً
جديدا للجامعة العربية والأمم املتحدة �إىل
ً
�سوريا.
•  23ت�شرين الأول  -الرئي�س ال�سوري
عاما عن اجلرائم
ب�شار اال�سد ي�صدر عف ًوا
ً
املرتكبة قبل تاريخ .2012-10-23
•  9ت�شرين الثاين  -انتخاب جورج �صربا
رئي�سا للمجل�س الوطني ال�سوري ملدة � 6أ�شهر.
ً
•  11ت�شرين الثاين  -انتخاب �أحمد
اخلطيب
رئي�سا لالئتالف الوطني لقوى
ً
الثورة واملعار�ضة ال�سورية.
•  3كانون الأول  -االعالن عن �إعفاء
املتحدث با�سم اخلارجية ال�سورية جهاد
مقد�سي من من�صبه.
•  10كانون الأول  -االحتاد الأوروبي يعترب
االئتالف الوطني ال�سوري ممثلاً
�شرعيا
ً
لل�شعب.
•  12كانون الأول  -الرئي�س الأمريكي
باراك �أوباما يعلن اعرتاف وا�شنطن
باالئتالف الوطني ال�سوري.

الو�ضع العربي
• تون�س:
•  13حزيران  -احلكم على الرئي�س
التون�سي املخلوع زين العابدين بن علي
غيابيا بال�سجن  20عاما بتهمة التحري�ض
على القتل.
• اليمن:
•  21كانون الثاين  -الربملان اليمني
يوافق بالإجماع على منح احل�صانة
القانونية والق�ضائية للرئي�س اليمني علي
ويزكى نائبه من�صور هادي
عبدالله �صالح
ّ
كمر�شح توافقي للرئا�سة.
رئي�سا
• � 24شباط  -عبد ربه من�صور هادي
ً
لليمن بن�سبة  % 99من الأ�صوات.
• م�صر:
•  23كانون الثاين  -جمل�س ال�شعب
امل�صري اجلديد يعقد �أوىل جل�ساته.
• � 2شباط  -ا�شتباكات بني متظاهرين
وقوات الأمن يف حميط مبنى وزارة الداخلية
امل�صرية.
• � 17آذار  -وفاة البابا �شنودة الثالث بابا
اال�سكندرية وبطريرك الكرازة املرق�سية.
•  12ني�سان  -الربملان امل�صري يقر قانو ًنا
مينع �أركان نظام الرئي�س املخلوع ح�سني
مبارك من الرت�شح للرئا�سة.
• � 31أيار  -املجل�س الع�سكري امل�صري
يلغي العمل بقانون الطوارئ.
•  2حزيران  -حمكمة جنايات
القاهرة حتكم على الرئي�س املخلوع
ح�سني مبارك ووزير الداخلية الأ�سبق
حبيب العاديل بال�سجن امل�ؤبد يف ق�ضايا
قتل املتظاهرين ،وبراءة م�ساعدي حبيب
العاديل ال�ستة وانق�ضاء الدعوى اجلنائية �ضد
جمال وعالء مبارك.
•  14حزيران  -املحكمة الد�ستورية العليا
يف م�صر تق�ضي ببطالن ع�ضوية ثلث اع�ضاء
جمل�س ال�شعب وتق�ضي ب�أحقية �شفيق يف
خو�ض االنتخابات الرئا�سية.
•  14حزيران  -املحكمة الد�ستورية العليا
يف م�صر تق�ضي بعدم د�ستورية بع�ض مواد
قانون جمل�س ال�شعب.
•  16حزيران  -رئي�س املجل�س الع�سكري
العدد  - 331اجلي�ش
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امل�صري امل�شري ح�سني طنطاوي ي�صدر قرا ًرا
بحل الربملان امل�صري.
•  24حزيران  -الإعالن عن فوز حممد
مر�سي يف انتخابات الرئا�سة امل�صرية.
•  24متوز  -الرئي�س امل�صري حممد مر�سي
يكلف ه�شام قنديل برئا�سة احلكومة
اجلديدة.
• � 12آب  -حممود مر�سي يحيل وزير الدفاع
امل�شري ح�سني طنطاوي ورئي�س الأركان
�سامي عنان على التقاعد.
•  4ت�شرين الثاين  -اختيار الأنبا توا�ضرو�س
بابا الكني�سة الأورثوذك�سية القبطية يف
م�صر
•  22ت�شرين الثاين  -مر�سي ي�صدر �إعال ًنا
جديدا يعزز من �صالحياته.
د�ستور ًيا
ً
•  27ت�شرين الثاين  -مئات الآالف من
املتظاهرين امل�صريني يحت�شدون يف ميدان
التحرير للمطالبة ب�إلغاء الإعالن الد�ستوري.
•  4كانون الأول  -م�سريات �سلمية �إىل
حميط مقر الرئا�سة امل�صرية يف م�صر اجلديدة
احتجاجا على الإعالن الد�ستوري.
ً
•  6كانون الأول  -ا�شتباكات عنيفة يف
حميط ق�صر الرئا�سة يف القاهرة بعد هجوم
�شنه منا�صرو «الإخوان امل�سلمني» على
املعت�صمني املعار�ضني ملر�سي.
•  15كانون الأول  -بدء املرحلة الأوىل
من عملية اال�ستفتاء على م�شروع الد�ستور
اجلديد يف م�صر.
•  22كانون الأول  -بدء املرحلة الثانية
والأخرية من عملية اال�ستفتاء على
م�شروع الد�ستور امل�صري اجلديد.
• ليبيا:
• � 6آذار  -زعماء قبائل �شرق ليبيا يعلنون
اال�ستقالل عن العا�صمة وت�شكيل �إقليم
فدرايل.
ّ
•  4حزيران -
م�سلحون ليبيون ي�سيطرون
على مطار طرابل�س.
• � 11أيلول  -ال�سفري الأمريكي لدى ليبيا
كري�ستوفر �ستيفنز وثالثة من موظفي
ال�سفارة يلقون م�صرعهم يف هجوم �صاروخي
ا�ستهدف مقر القن�صلية الأمريكية يف
مدينة بنغازي ،خالل احتجاجات على
فيلم م�سيء للنبي �أنتج يف الواليات املتحدة.
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•  20ت�شرين الأول  -مقتل خمي�س القذايف،
ابن العقيد معمر القذايف ،يف معركة بني
ف�صيلني يف مدينة بني وليد.
• فل�سطني املحتلة:
• � 10آذار  -عدوان �إ�سرائيلي على غزة
أياما وي�ؤدي �إىل ا�ست�شهاد 30
ي�ستمر � ً
فل�سطينيا.
ً
•  12متوز  -رئي�س جلنة التحقيق بوفاة
الرئي�س الفل�سطيني ال�سابق يا�سر عرفات
ي�ؤكد النظرية التي تتحدث عن وفاته
م�سموما.
ً
•  14ت�شرين الثاين � -إ�سرائيل تبد�أ حر ًبا
جديدة على غزة باغتيال القيادي البارز يف
حركة حما�س حممود اجلعربي.
•  21ت�شرين الثاين  -اتفاق على وقف
�إطالق النار يف غزة برعاية م�صرية ،فيما
بلغت احل�صيلة النهائية للعدوان 163
جريحا.
�شهيدا و1235
ً
ً
•  29ت�شرين الثاين  -اجلمعية العامة
للأمم املتحدة توافق بغالبية كبرية على
قرار منح فل�سطني �صفة دولة مراقب «غري
ع�ضو».
•  30ت�شرين الثاين  -الإحتالل الإ�سرائيلي
يعلن عن بناء  3000وحدة �سكنية جديدة
يف امل�ستوطنات يف القد�س ال�شرقية وال�ضفة
الغربية.
• الكويت:
• � 3شباط  -معار�ضة الكويت بقيادة
كا�سحا
الإ�سالميني حتقق فوزًا
ً
بالإنتخابات.
•  20حزيران  -املحكمة الد�ستورية يف
الكويت تق�ضي ببطالن مر�سوم الدعوة �إىل
انتخابات جمل�س الأمة ،وبا�ستعادة املجل�س
املنحل �سلطته الد�ستورية وك�أن احلل مل
يكن.
•  1متوز  -امري الكويت يقبل
ر�سميا
ً
ا�ستقالة احلكومة الكويتية ويكلفها
بت�سيري االعمال.
•  7ت�شرين االول � -أمري دولة الكويت
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح ي�صدر
مر�سوما بحل جمل�س الأمة الذي انتخب
ً
العام  2009بعد حواىل ثالثة �أ�شهر من �إعادته
مبوجب قرار للمحكمة الد�ستورية.

• الأردن:
•  10كانون الثاين  -وفاة �أردين �أ�ضرم النار
يف نف�سه و�سط العا�صمة الأردنية عمان
ب�سبب ظروفه االقت�صادية يف حادث هو الأول
من نوعه يف الأردن.
•  10ت�شرين الأول  -ملك الأردن يكلف
عبدالله الن�سور بت�شكيل احلكومة خلفا
لفايز الطراونة.
• البحرين:
• � 3شباط  -ا�شتباكات بني عنا�صر
ال�شرطة البحرينية ومتظاهرين معار�ضني
للحكومة يف العا�صمة املنامة.
• � 14شباط  -مواجهات عنيفة يف
البحرين بعد �إعالن املعار�ضة بدء الزحف
نحو دوار الل�ؤل�ؤة.
•  7ت�شرين الثاين  -ال�سلطات البحرينية
�شخ�صا �إتهموا
ت�سقط اجلن�سية عن 31
ً
بالإ�ضرار ب�أمن الدولة.

احل�صاد العلمي العاملي
• اكت�شاف ور�صد اجل�سيم الذري امل�سمى
«هيجز بوزون»  Higgs bosonامل�س�ؤول
نظر ًيا عن التحام املكونات الأولية للمادة
وعن اكت�ساب املادة كتلتها ،والذي
يعتقد �أنه ميثل احللقة املفقودة يف فهم
كيفية ت�شكل املجرات والأجرام ال�سماوية
عموما.
تطور الكون
ً
وكيفية ّ
متكن امل�سبار كرييو�سيتي Curiosity
•
ّ
من الهبوط ب�سال�سة و�سالم على �سطح
املريخ يف � 8آب ،مبا يحمله من الأجهزة
والأدوات العلمية املتطورة والقادرة على
ت�صوير �سطح املريخ و�أداء بع�ض االختبارات
والتحاليل ب�شكل �أتوماتيكي.
• جناح فريق طبي �أمريكي يف زرع
�شريحة �إلكرتونية �صغرية للغاية داخل
مخ �إحدى امل�صابات بال�شلل ،بحيث تعمل
على قيا�س طبيعة النب�ضات ال�صادرة من
خاليا املخ الع�صبية و�إر�سالها �إىل ذراع �آلية
لرتجمتها �إىل حركة.
• تطوير طريقة جديدة با�ستخدام
تكنولوجيا النانو لتحلية مياه البحر.
وتتميز هذه الطريقة بكونها رخي�صة
ّ

واقت�صادية ،ما يعطيها �أف�ضلية كبرية
حاليا،
�أمام التقنيات التقليدية املتاحة
ً
والتي تعترب مكلفة للغاية وغري اقت�صادية.
• تطوير ليزر الأ�شعة ال�سينية وا�ستغالله
يف الك�شف عن تركيبة وبنية �أحد
حتديدا الهيئة غري
الربوتينات ،وهو
ً
الن�شطة من الأنزمي امل�س�ؤول عن بقاء
الطفيل وحيد اخللية امل�سبب ملر�ض النوم
الأفريقي .وميكن �أن تفيد الطريقة
اجلديدة يف التعرف على ت�أثري بع�ض
الأدوية على اجلزيئات الع�ضوية والأنزميات
ً
الحقا �إىل عالج ناجع
الن�شطة ،والو�صول
لكثري من الأمرا�ض.
• توليد بوي�ضات (غري نا�ضجة) من
اخلاليا اجلذعية ال�صناعية ،عن طريق
حفز اخلاليا اجلذعية اجلنينية لفئران
التجارب على التحول �إىل بوي�ضات قابلة
تاليا على التخ�صيب و�إنتاج
للحياة ،وقادرة ً
�أن�سال جديدة.

ح�صاد الثقافة العاملية والعربية
ً
ت�سلم االحتاد الأوروبي جائزة نوبل
•
لل�سالم.
• اكت�شاف  200مقربة �صخرية باليمن
تعود للع�صر احلجري .
• ح�صول فيلم «الفنان »The Artist -
�صور على طريقة الأفالم ال�صامتة
الذي ّ
القدمية بالأبي�ض والأ�سود على ثالث جوائز
«�أو�سكار» يف �أهم االحتفاالت ال�سينمائية
يف العامل .فنال اجلائزة الرئي�سة وهي
«�أف�ضل فيلم» ،وجائزة «�أف�ضل خمرج»
للفرن�سي مي�شال خازانافيت�شو�س ،وفاز بطل
الفيلم املمثل الفرن�سي جان دوجاردان
بجائزة «�أف�ضل ممثل».
• فوز الفيلم الإيراين «انف�صال -
 »Separationللمخرج �أ�صغر فرهادي
بجائزة «�أف�ضل فيلم �أجنبي» ،ليكون �أ ّول
فيلم �إيراين يفوز بجائزة �أو�سكار.
• فوز الكاتب الروائي ال�صيني مو يان
بجائزة نوبل للآداب للعام  ،2012والذي �أثار
فوزه جدلاً يف الأو�ساط الأدبية.
• حريق املجمع العلمي الذي نتج عنه

تلف قاعدة بيانات املجمع ،ف�ضلاً عن
�ضياع بياناته البببليوغرافية ،واحرتاق
كتاب «و�صف م�صر».
• هيالري مانتل الروائية الإنكليزية تفوز
بجائزة البوكر العاملية.
• فوز الكاتب الفرن�سي ال�شاب جريوم
بجائزة «غونكور»  2012عن روايته
«موعظة عن �سقوط روما».
• �إ�صدار الكاتبة الربيطانية ج .ك.
رولينغ ،روايتها الأوىل للكبار بعد �سل�سلة
الروايات املخ�ص�صة للأطفال «هاري بوتر».
• حجب جائزة البوليتزر وهي من �أهم
اجلوائز الأمريكية التي متنحها جامعة
كولومبيا يف نيويورك.
• ظهور «ثقافة نهاية العامل» ،وعلى
الرغم من �أن انت�شارها كان نتيجة فهم
خاطئ لثقافة ح�ضارة املايا� ،إال �أنها كانت
مبنزلة �أر�ضية خ�صبة للخيال الب�شري.
• احتفل �صالون الكتاب الفرنكوفوين
ً
�ست�ضيفا
يف بريوت بدورته الع�شرين ُم
�أكادميية «غونكور» التي ح�ضرت
ب�شخ�ص �ستة من �أع�ضائها هم� :إدمون
�شارل رو ،ريجي�س دوبريه ،الطاهر بن ّ
جلون،
برنار بيفو ،ديديه دوكون ،بيار �أ�سولني.

ح�صاد الريا�ضة
• الألعاب الأوملبية  -لندن :2012
• ح�صد اجلزائري توفيق خملويف ذهبية
 1500م ،وال�سباح التون�سي �أ�سامة امللويل
ذهبية �سباق  10كلم �سباحة يف املياه
املفتوحة وبرونزية �سباق  1500م.
َّ
• التون�سية حبيبة الغريبي
حققت
ميدالية ف�ضية يف �سباق � 3آالف م موانع.
• العداءة البحرينية مرمي جمال �أحرزت
برونزية �سباق  1500م.
• برونزية الفرو�سية يف القفز باحلواجز
�أحرزها الفريق ال�سعودي.
• القطري نا�صر العطية (الإ�سكيت)
والكويتي فهيد الديحاين (الرتاب) �أحرز
كل منهما برونزية يف الرماية.
• القطري معتز بر�شم �أحرز برونزية الوثب
العايل.

• امل�صري عالء الدين �أبو القا�سم �أحرز
ميدالية ف�ضية يف املبارزة �سالح ال�شي�ش.
• امل�صري كرم جابر �أحرز ف�ضية وزن 84
كلغ يف امل�صارعة اليونانية الرومانية.
• العداء املغربي عبد العاطي �إكيدير �أحرز
ميدالية برونزية يف �سباق  1500م.
• جتريد الن�س ارم�سرتونغ من �ألقابه
ال�سبعة يف �سباق فرن�سا للدراجات الهوائية
على اثر حتقيق حمكم من الوكالة
املن�شطات،
ملكافحة
الأمريكية
كان احلدث الأبرز للعام  2012يف ق�ضايا
املن�شطات.

كوارث الطبيعة واالحتبا�س احلراري
• الأعا�صري:
• � 28آب �إع�صار �إيزاك ن�شر الدمار عرب
�سواحل الواليات املطلة على خليج
�شخ�صا على
املك�سيك ،و�أودى بحياة 30
ً
الأقل يف �أثناء اجتياحه البحر الكاريبي
وواليتي لويزيانا ومي�سي�سبي.
•  29ت�شرين الأول �إع�صار «�ساندي» اجتاح
ال�سواحل ال�شرقية للواليات املتحدة ،وخلف
 109قتلى على الأقل وع�شرات املفقودين.
وكان قد خلف قبل و�صوله �إىل ال�سواحل
الأمريكية  69قتيلاً يف منطقة البحر
الكاريبي.
•  4كانون الأول �إع�صار «بوفا» �ضرب
املناطق اجلنوبية من الفيلبني وت�سبب
ب�سقوط �أكرث من �ألف قتيل وت�شريد مئات
الآالف من ال�سكان.
• الزالزل:
•  1كانون الثاين  -زلزال بقوة  7درجات
�ضرب مناطق وا�سعة من �شرقي و�شمايل
�شرقي اليابان.
تعر�ضت الأجزاء ال�شمالية من
• � 14آذار ّ -
اليابان �إىل زلزال عنيف بلغت قوته 6.8
درجات.
• �أيار  -تعر�ض اجلزء ال�شرقي ال�شمايل من
�إيطاليا لعدد من الزالزل بلغ �شدة �أعنفها
�شخ�صا
 5.8درجات وت�سببت مبقتل 22
ً
و�سقوط ع�شرات اجلرحى.
• زلزال بقوة  6.9درجات �ضرب الفيليبني
العدد  - 331اجلي�ش
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ح�صاد العام
و�أدى �إىل حدوث انهيارات �أر�ضية وانهيار
�شخ�صا
بع�ض املنازل ،و�أ�سفر عن مقتل 43
ً
وع�شرات املفقودين.
• زلزاالن �ضربا الأجزاء اجلنوبية الغربية
من ال�صني وخلفا ثمانني قتيال ومئات
اجلرحى.
• زلزاالن قويان ي�ضربان منطقة تربيز
�شمايل غربي �إيران ،وت�سببا ب�سقوط
ثالثمائة قتيل و�أكرث من �ألفي م�صاب.
• في�ضانات وثلوج:
• يف رو�سيا اجتاحت في�ضانات ناجمة
عن �سيول غزيرة منطقة كرا�سنودار جنوب
�شخ�صا.
غرب البالد و�أدت �إىل م�صرع 134
ً
• يف كوريا ال�شمالية قتل � 88شخ�صا و�شرد
ع�شرات الآالف من جراء في�ضانات عارمة
اجتاحت البالد.
�شخ�صا ونزح
• يف الهند قتل �أكرث من 120
ً
 6ماليني من منازلهم ب�سبب الفي�ضانات
الناجتة عن الأمطار املو�سمية.
• يف �شمال �أفغان�ستان تعر�ضت املناطق
اجلبلية لفي�ضانات ت�سببت مبقتل
ع�شرات الأ�شخا�ص ،وكذلك ل�سل�سلة من
االنهيارات الثلجية ت�سببت مبقتل قرابة
�شخ�صا.
90
ً
• يف اجلزائر �ضربت موجة برد �شديدة �أدت
�شخ�صا و�أجربت ال�سلطات
�إىل م�صرع 44
ً
على �إلغاء رحالت جوية داخلية ودولية.
• حتطم طائرات:
َّ
• يف نيجرييا حتطمت طائرة ركاب
نيجريية بعد ا�صطدامها مببنى من
طابقني يف �أحد �أحياء الغو�س يف �أثناء
حماولتها الهبوط ما �أدى �إىل مقتل 153
�شخ�صا.
ً
َّ
• يف باك�ستان حتطمت طائرة كانت
يف طريقها من كرات�شي �إىل �إ�سالم �آباد
ب�سبب �سوء الأحوال اجلوية ،ما �أدى �إىل
�شخ�صا.
م�صرع ركابها وعددهم نحو 130
ً
• �شهد العام حتطم مروحيات يف الكونغو
وال�سودان و�أفغان�ستان ت�سبب بوقوع عدة
قتلى.
• غرق ع ّبارات:
عبارة تقل قرابة � 200شخ�ص يف نهر
• غرق ّ
بجنوب بنغالدي�ش ما ت�سبب بفقدان 150
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منهم على الأقل ،وب�إنقاذ نحو  35فقط.
عبارة مكتظة �إىل �شطـرين
• ان�شطـار ّ
وغرقها خالل عا�صفة يف نهر �شمال �شرق
الهنـد ،ما �أ�سفـر عن  64قتـيـلاً و130
مفقو ًدا.
�شخ�صا حتفهم يف غرق
• يف �إيران لقي 17
ً
عبارة كانت تقوم برحلة بني جزيرة هرمز
ّ
وميناء بندر عبا�س جنوبي البالد.
�شخ�صا قبالة
عبارة تقل 350
ً
• غرقت ّ
ال�ساحل ال�شرقي لبابوا غينيا اجلديدة ،ومت
انت�شال اكرث من مائتني من ركابها.
�شخ�صا
• يف �أوروبا تويف ما ال يقل عن 32
ً
وفقد الع�شرات �إثر جنوح ال�سفينة «كو�ستا
كونكورديا» قبالة ال�ساحل الغربي
لإيطاليا.
• حرائق:
• حريق يف م�صنع للأقم�شة والن�سيج يف
مدينة كرات�شي الباك�ستانية َّ
خلف �أكرث
من  250قتيلاً .
• حريق يف م�صنع للمالب�س يف �ضواحي
العا�صمة البنغالية دكا َّ
خلف  120قتيلاً .
• يف الواليات املتحدة خلفت حرائق
الغابات يف كولورادو قتيلاً
واحدا على
ً
الأقل ودمرت  346منزلاً ,ونزح � 35ألف
�شخ�ص.
• ن�شبت حرائق يف غابات بالواليات
الغربية الأمريكية �أ�سفرت عن
تدمري ع�شرات املنازل و�أتت على �آالف
الهكتارات.
فر �آالف الأ�شخا�ص من حرائق
• يف �إ�سبانيا ّ
الغابات يف جزر الكناري.
• قمة املناخ:
• احت�ضنت الدوحة قمة املناخ العاملية
الثالثة التي �أقرت نحو مائتي دولة يف ختام
�أعمالها متديد العمل بربوتوكول كيوتو
حتى العام  2020بد ًءا من الأول من كانون
الثاين  ،2013على الرغم من معار�ضة رو�سيا
وبولندا.

وفيات
• الرئي�س اجلزائري الأ�سبق �أحمد بن بلة.
• ويل العهد ال�سعودي الأمري نايف.

• نائب الرئي�س امل�صري ال�سابق اللواء عمر
�سليمان يف �أحد م�ست�شفيات الواليات
املتحدة.
• رائد الف�ضاء الأمريكي ،نيل �أرم�سرتونغ،
الذي دخل التاريخ يف  20متوز  1969ب�صفته
�أول رجل وط�أت قدماه �سطح القمر.
• الروائي امل�صري �إبراهيم �أ�صالن عن عمر
عاما.
يناهز ً 77
• الأديب امل�صري حممد الب�ساطي.
• املخرج امل�صري �إ�سماعيل عبد احلافظ.
• املفكر �أنور عبد امللك.
• الكاتب وال�صحايف اللبناين غ�سان
تويني.
• ال�شاعر والأديب امل�صري الدكتور جابر
املتويل قميحة.
• ال�شاعر امل�صري حلمي �سامل عن عمر
عاما.
يناهز ً 61
• ال�شاعر والناقد في�صل قرقطي.
• الفيل�سوف والكاتب الفرن�سي روجيه
غاردوي.
• الكاتب الإيطايل �أنطونيو تابوكي.
• الروائي املك�سيكي كارلو�س فوينت�س.
• كاتب اخليال العلمي التاريخي
الربيطاين باري �أن�سويرث.
• الروائي الأ�سرتايل براي�س كورتيناي.
• الفنان عمار ال�شريعي.
• الفنانة وردة اجلزائرية.
• املخرج ال�سينمائي عبد الهادي مبارك.
• املمثل �أحمد رمزي.
• الفنان ال�سوري خالد تاجا.
• الفنان طلحت حمدي.
• الفنان الكوميدي يو�سف داود.
• الفنان ال�سعودي هاين ال�سعدي.
• الفنان �أحمد �سامي عبد الله.
• الفنان نظيم �شعراوي.
• الفنان حامت ذو الفقار.
• الفنانة الكوميدية �سهري الباروين.
• مغنية البوب الأمريكية واملمثلة ويتني
هيو�سنت.
• املمثل الري هاغمان.
• بلغت �أعداد القتلى ال�صحافيني العام
أرقاما «مهولة» ،فبلغت نحو ،110
املن�صرم � ً
 36منهم يف العامل العربي ،و 24يف �سوريا.

كانون الثاين

2013

من هنا وهناك

�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

الوزير �صحناوي �س ّلم ال�شاعر �سعيد
عقل الن�سخة الأوىل من الطابع
التذكاري يف اختتام مئويته

ّ
�سلم وزي��ر الإت�����ص��االت نقوال �صحناوي يف
ح�ضور وزير الرتبية والتعليم العايل ح�سان
دي��اب ،ووزي��ر الثقافة غابي ليون ،ومببادرة
من جامعة �سيدة اللويزة ،ال�شاعر الكبري
�سعيد عقل ،يف اختتام مئويته ،الن�سخة
الأوىل للطابع الربيدي التذكاري اخلا�ص
بهذه املئوية ،وهو يحمل �صورته بري�شة الر�سام
وجيه نحلة.
و�أقيم للمنا�سبة ،لقاء يف منزل ال�شاعر عقل
يف القنيطرة  -املنت ال�شمايل� ،إ�ستهل بقدا�س
�إلهي تر�أ�سه املر�شد العام جلامعة �سيدة اللويزة
الأب فادي بو �شبل املرميي ،و�شارك فيه نائب
رئي�س جامعة �سيدة اللويزة ل�ش�ؤون الثقافة
والعالقات العامة الأ�ستاذ �سهيل مطر،
و�شعراء و�أدباء ومثقفون و�إعالميون� ،إ�ضافة
�إىل �أ�سرة ال�شاعر.
وزير الثقافة غابي ليون قال يف كلمته:

«�أقع يف حرية كلما �أردت �أن يلقب �سعيد
عقل ،لكن بعدها �أتنبه �إىل �أن ا�سمه وحده
كاف� ،إذ يخت�صر كل الألقاب� .سعيد عقل,
�إ�سمك بال�شعر �أ�صبح رمزًا من رموز لبنان،
لي�س من ال�صغار بل من الكبار الكبار،
علمتنا الوطنية و�أن��ت رم��ز من رموزها،
�أحببت لبنان وعظمته ويكفي �أن نقر�أ
�سط ًرا من �سطورك لنعرف عظمة لبنان،
لأن عظمة لبنان بكباره و�أنت على ر�أ�سهم،
عظمة لبنان مببدعيه و�أنت يف طليعتهم،
�سطر من �سطور �سعيد عقل يكفي لنعرف
مدى �أهمية العطاء وما �أعطاه للبنان ،ن�س�أل
الله �أن يعطيك طول العمر لنحتفل معك
كل �سنة بعيد امليالد وكل الأعياد».
ح�سان دياب فقال:
ثم ّ
حتدث وزير الرتبية ّ
«�شرف كبري �أن نعي�ش ع�صر العمالق �سعيد
عقل الذي �سطر �أجمل الق�صائد ،وي�سعدين �أن

كرمت  3فنانني
جلنة عمالقة ال�شرق ّ

بلدية �سن الفيل نبيل كحالة وجمموعة
من الفنانني واملمثلني ومو�سيقى قوى الأمن
الداخلي.
قدمت احلفل الإعالمية هال امل��ر ،وبعد
ّ
كلمات لكل من رئي�س جلنة عمالقة
ال�شرق �أن��ط��وان ع��ط��وي ،م�س�ؤولة اللجنة
الثقافية يف اللجنة جناة نعيمي ،رئي�س بلدية
�سن الفيل ،والنقيب ق�سي�س� ،ألقى الوزير
ً
حمققا
ليون كلمة قال فيها« :لن �أكون

كرمت جلنة عمالقة ال�شرق الفنانني
ّ
�سعاد ك��رمي ،وف��اء طربيه وعمر ميقاتي،
يف احتفال �أقيم يف املركز الثقايف لبلدية
�سن الفيل ،برعاية وزير الثقافة غابي ليون
وح�ضوره� .شارك يف التكرمي نقيب ممثلي
امل�سرح وال�سينما والإذاع��ة والتلفزيون جان
ق�سي�س� ،أمني �سر النقابة علي كل�ش ،رئي�س

ج�سد ال�شعر
�أواجه العمالق و�أ�صافحه لأنه ّ
والفكر ب�أبهى حلله».
قدم الوزير نقوال �صحناوي لل�شاعر عقل
ثم ّ
الطابع الربيدي التذكاري ،وق��ال« :نقف
بخ�شوع يف ح�ضرة كبري ،روى لبنان �شع ًرا
وفل�سفة وحكمة وقومية لبنانية ،وقاد
مدر�سة متميزة وا�ستثنائية �أعطت الكثري
ً
خيوطا من ذهب
للبنان ،و�أ�شرقت عليه
�شعري – �أ�سطوري خال�ص».

لغاية الثقافة �أو غر�ض الفن �إذا قلت �أننا
تعودت عيوننا على
ّ
نكرم فنانينا ،الذين ّ
م�شاهدتهم و�سماعهم ،حني ت�أ�س�س لبنان
إعالميا ،عرب �شا�شة وحيدة هي تلفزيون
�
ً
لبنان الر�سمي ،فنحن هنا لنتكرم بهم
وننعم بر�ؤيتهم ،فهم �ضمري لبنان وذاكرته
َ
الفنية.»...
وتابع�« :إن �سعاد كرمي ووفاء طربيه وعمر
ميقاتي ،ي�ضيئون لنا طريق الإبداع ،فاخلربة
ه��وي��ة تقنية ،ت ��ؤخ��ذ ب��امل��ران
والتجربة واملمار�سة� ،أما املوهبة
فهي عاقر ال تلد �إال يف نف�سها وال
ت�شع �إال بذاتها ،والثقافة ت�صنع
وال ت�صنع .ل��ه��ذا ت�سعى وزارة
الثقافة �أن تف�صل بني الإن�شاء
والإبداع».
وتقدي ًرا جلهودهم وعطاءاتهم،
ً
منحت وزارة الثقافة
كال منهم
درع الثقافة والإبداع.
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نية للحـرب يف لبنان
الذاكرة َ
املد َّ

قراءة �أخرى يف تاريخ لبنان واللبنانيني

يف �سل�سلة املحا�ضرات حول تراث لبنان يف
جميع وجوهه� ،أقام مركز الرتاث اللبناين
يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية لقاء حول
«الذاكرة املدنية للحرب يف لبنان» قراءةٌ
�أُخ��رى لتاريخ لبنان واللبنانيني  -حاالت
ومناذج وتوجهات وطنية وتربوية» ،مع ع�ضو
م�سرة
املجل�س الد�ستوري الدكتور �أنطوان
ّ
ال��ذي هو � ً
أي�ضا ع�ضو م�ؤ�س�س يف «امل�ؤ�س�سة
اللبنانية لل�سلم الأهلي الدائم».
ح�ضر اللقاء ال��ذي افتتحه ال�شاعر هرني
زغيب العقيد الركن البحري جوزف الغريب
ممثال قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
وعدد من ال�شخ�صيات.
ا�ستهل املحا�ضر كالمه با�ستعارة من
ّ
ت�سلمه
الكاتب الفرن�سي �ألبري كامو يوم
جائزة نوبل العام « :1960كان عليهم يف
زمن الكارثة �سن منط حياة ليولدوا ثانية
فينا�ضلوا حا�سري الوجوه �ضد غريزة املوت
ال�ضالعة يف تاريخنا» ،وا�ست�شهد بعبارة
للخ�ضر الإبراهيمي (ال��ع��راق يف � 14شباط
« :)2004قلت لأ�صدقائي يف جمل�س احلكم،
وللم�س�ؤولني العراقيني الذين التقتيهم،
�إنني منهمك قليال يف لبنان .و�إذا كان يف
هذا اجلزء من العامل بلد ال يتخيل �أحد �أن
م�سرحا حلرب �أهلية ،فهو لبنان».
يكون
ً
م�سرة حما�ضرته يف  15نقطة ب��د ًءا
و�ضع
ّ
من حادثة اجلندي اللبناين خالد كحول
الذي رف�ض يف كانون الأول � 1979أن يخطف
م�سلحو حاجز على م�ستديرة الرببري زمالءه
اجلنود امل�سيحيني ،فا�صطدم مع امل�سلحني
مرت احلافلة بجنودها
حتى انتهى الأمر ب�أن ّ
معا بف�ضل وطنية
امل�سيحيني وامل�سلمني ً
وحتدث عن
هذا اجلندي اللبناين البطل.
َ
«ميثاق جبيل» ( )1975/9/21وفيه تنادى
ر�ؤ�ساء البلديات واملخاتري يف ق�ضاء جبيل
و�أعلنوا ت�ضامنهم م�سيحيني وم�سلمني على
العي�ش الواحد وعدم الإنق�سام والإختالف يف
ما بينهم».
وا�ست�شهد م�سرة باعت�صام الإم��ام مو�سى
ال�صدر ( 28حزيران  )1975يف م�سجد العاملية
(ر�أ����س النبع) حيث ت�ضامن معه ر�ؤ�ساء

روحيون من الطوائف اللبنانية جميعها.
وذك��ر بيافطة «ال للحرب ،نعم لل�سلم»
ّ
التي ّوق��ع عليها � 70أل��ف مواطن راف�ضني
احلرب �ساعني �إىل ال�سلم.
وتذكر � ً
أي�ضا عناد الأمري موري�س �شهاب
ّ
(�سنة  )1976وب��ق��اءه يف املتحف الوطني
ً
حمافظا على الآثار فيه ،كما تذكر �صمود
النواب يف املجل�س النيابي ()1975/10/25
وكيف رف�ضوا اخل��روج بعدما حا�صرهم
و�صرحوا يومها
امل�سلحون خ��ارج املجل�س
َّ
لل�صحافة« :نحن هنا باقون ولن ننق�سم ولن
نتجز�أ».
ً
ويف �سياق ذكره �أحداثا �إيجابية قام بها
املجتمع املدين خالل احلرب ذكر املحا�ضر
�أغنية «تعال �إيل» لأمل ديبو ،وعناد الهيئات
(خ�صو�صا يف زحلة) التي رف�ضت
ال�شعبية
ً
�إقفال امل��دار���س .كما ذك��ر زحمة ال�سري
على خط التما�س بني املتحف والرببري عند
انح�سار �أعمال القن�ص ،وتظاهرة املقعدين
من �أجل ال�سالم وحقوق الإن�سان ،والعمل
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الكبري ال��ذي كانت تقوم ب��ه ،وال ت��زال،
جمعية «فرح العطاء»...
وختم بالقول�« :إن املجتمع املدين �أظهر
مقاومة حقيقية خالل هذه احل��رب التي
�سماها غ�سان تويني «حرب الآخرين على
�أر���ض لبنان» ،و�أ���ش��ار �إىل �أن ه��ذه املقاومة
برناجما تربو ًيا
املدنية جديرة ب�أن تكون
ً
ثقافيا للجيل اجل��دي��د ،فكتب التاريخ
ً
احلكام وال تذكر �أخبار النا�س
تذكر �أخبار
ّ
العاديني يف يومياتهم وعائالتهم و�أخبارهم
الب�سيطة ،واملقاومة املدنية هي التي �أبقت
التوا�صل بني اللبنانيني.

«نزار قباين
متناث ًرا
كري�ش
الع�صافري»
لل�شاعر
هرني
زغيب

يف �سل�سلة التواقيع التي �شهدتها الدورة  56من « معر�ض
بريوت للكتاب العربي والدويل» يف البيالّ ،وقع ال�شاعر هرني
زغيب يف من�صة النادي الثقايف العربي كتابه «نزار قباين...
متناث ًرا كري�ش الع�صافري» .يت�ضمن الكتاب  14ر�سالة
غري من�شورة من نزار قباين �إىل امل�ؤلف مع وثائقها والتعليق
عليها .جرى حفل التوقيع يف ح�ضور ممثل الرئي�س نبيه
بري ريا�ض غنام ،وعدد كبري من الر�سميني واملثقفني والأدباء
واملهتمني و�أ�صدقاء ال�شاعر.

معر�ض
الرتاث
ال�شعبي
لل�سفارات

�أقامت جمعية «غراب فاين» معر�ض الرتاث ال�شعبي لل�سفارات
املعتمدة يف لبنان يف �إحدى قاعات ق�صر االوني�سكو ،مب�شاركة
�سفارات :رو�سيا ،ال�صني ،تركيا ،فل�سطني� ،إىل اجلمعيات
اللبنانية التي عر�ضت منتوجات حملية ومغربية و�إفريقية.

ندوة حول امل�سرية الأدبية
لل�شاعرالأديب �إميل كبا
ك� ّ�رم��ت ن��دوة الإب����داع ال�شاعر الأدي��ب
الدكتور �إميل كبا رئي�س دائ��رة التوثيق
والن�شر يف جامعة احلكمة ورئي�س حترير
جملة احلكمة ومدير الدرو�س العربية يف
مدر�سة احلكمة و�أ�ستاذ الأدب فيها ،يف
احتفال �أقيم يف مركز توفيق طباره -

ال�صنائع ،ح�ضره ع��دد كبري من
ال�شخ�صيات الر�سمية والع�سكرية
والثقافية والأدبية.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين،
�ألقت رئي�سة ندوة الإبداع الدكتورة
�سلوى اخلليل الأم�ي�ن كلمة الإفتتاح،
ث��م ت��واىل على ال��ك�لام ك��ل م��ن رئي�س
ج��ام��ع��ة احل��ك��م��ة امل��ون�����س��ن��ي��ور كميل
مبارك ،والأدي��ب والكاتب جوزف مهنا.

تخلل احلفل ،قراءات من ق�صائد املحتفى
به ب�صوت الفنان جهاد الأندري رافقه ً
عزفا
عازف الكمان فهد حوا .واختتم اللقاء
بكلمة �شكر للمحتفى به.

مي�شال عقل و ّقع كتابيه يف دير مار
اليا�س � -إنطليا�س
مبنا�سبة �صدور كتابيه «الأر���ض لي�ست
ملكا لنا� ،آراء يف التنمية والإعمار »2011
ً
و«بالثقافة نبني ،خم��ت��ارات من جتربتي
ّ ،»2012وقع املهند�س مي�شال عقل الكتابني
و�أهداهما للح�ضور خالل ن��دوة �أقيمت يف
القاعة الكربى لدير مار اليا�س � -إنطليا�س
ح�ضرها عدد كبري من املثقفني واملهند�سني
ورجال الأدب والفكر وال�سيا�سة والفن والدين
و�أهايل املنطقة.
عريفة
بعد الن�شيد الوطني اللبناين� ،ألقت ّ
الإحتفال ال�سيدة هيام عقل �صفري كلمة
�أ���ش��ارت فيها �إىل �أن امل ��ؤل��ف يدعو بحزم
«للتخلي ع��ن ال��ه��دم املمنهج والت�شويه
الأعمى للأر�ض والإل��ت��زام الواعي امل�س�ؤول
املحافظة عليها واحرتام ثرواتها…
امل��ط��ران ج��ورج خ�ضر ر�أى �أن الكتابني
واحد يف جزءين جتمعها وحدانية
كتاب
ٌ
ٌ

�إجناز بيئي
عاملي للبنان
غرين غلوب
اللبنانية تنال
ف�ضية �أف�ضل
جمعية يف العامل
للتنمية امل�ستدامة

الروح… م�شد ًدا على انحياز مي�شال عقل �إىل
«احلرية والدميقراطية والعلمانية… الآتية
من الينابيع امل�شرقية وا�ستقامة ال��ر�أي يف
الفكر الإن�ساين ال�شامل…».
الأدي��ب واملفكر والنائب ال�سابق حبيب
�صادق اعترب �أن ان�شغال امل�ؤلف املهند�س
عزز موقعه املهني وزاده
بالثقافة والكتابة ّ
ت� ً
ألقا… و�أن الثقافة لديه وطنية تغيريية
ملتزمة ،ثقافة ح��وار وتوا�صل وهي �ضرورة
متاما كما اخلبز وال�صحة…
حياتية
ً
كلمة نقيب املهند�سني ال�سابق عا�صم
�سالم الذي تويف قبل �أيام من الندوة� ،إ�ستعي�ض

تكرميا لذكراه ،بقراءة ن�صو�ص من
عنها،
ً
كتاب «بالثقافة نبني» كتبها مي�شال
عقل عن عا�صم �سالم ،كما تليت �أجزاء
من مقدمة كتاب «الأر���ض لي�ست ملك ًا
لنا» التي كان قد و�ضعها املهند�س �سالم…
املهند�س ديران هارمانديان �شدد على �أن
ً
توثيقا لن�شاط ون�ضال
هذه املجموعة ت�شكل
ّ
مثقف ومهني ملتزم ُيحاول حتقيق املواطنة

�ضمن بيئة يتهاوى فيها ب�شكل خطري
مفهوم املواطنة… �أما الدكتور انطوان حداد
رفيق امل�ؤلف فعدد املجاالت واملواقع التي
نا�ضل فيها �إىل جانبه بال�شراكة مع املرحوم
ن�سيب حلود.
يف اخل���ت���ام��� ،ش��ك��ر امل ��ؤل��ف
املهند�س مي�شال عقل احلا�ضرين
فازت جمعية غرين غلوب بامليدالية الف�ضية ( )Silver Winnerيف
واخلطباء وخ�ص بالذكر املرحوم
فئة �أف�ضل جمعية يف العامل يف التنمية امل�ستدامة للعام  2012خالل احلفل
ن�سيب حلود الذي و�صفه «بربيع
الدويل للجوائز اخل�ضراء العاملية  ،International Green Awardالذي
اجلمهورية…» وعا�صم �سالم
جرى يف لندن يف  20ت�شرين الثاين املن�صرم ،يف ح�ضور وزير البيئة الربيطاين
«بربيع العمارة…» ،وخل�ص �إىل
وعدد من �أبرز ال�شخ�صيات والهيئات البيئية العاملية.
ّ
التعهد مبتابعة الن�ضال والبحث
وحلت قبلها جمعية �أندوني�سية
وقد فازت اجلمعية باملركز الثاين
بينما ّ
مدافعا عن الأر���ض
والت�أليف،
حلت جمعية �أمريكية يف املركز الثالث.
ً
رافعا �شعار «التنمية
والإن�سان
ويعترب تر�شيح جمعية غرين غلوب اللبنانية لهذه اجلائزة هو الأول من
ً
بالثقافة ،والتغيري بالثقافة ويف
نوعه جلمعية عربية �أو �شرق �أو�سطية ،وهو �إجناز بيئي عاملي فريد للبنان.
الثقافة».
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�إعداد:
تريز من�صور

�أ�سماء المعة

بني الري�شة والقلم واخل�شبة ّ
خط �إبداعي متوا�صل

حممد اخلطيب :حالة ع�شق تربطني باجلي�ش

ر�سام� ،شاعر ،كاتب م�سرحي وناقد .خالل م�سرية حياته التي يتابعها اليوم
بهدوء م�ستكي ًنا يف حمرتفه� ،أبدع يف العديد من املجاالت.
ّ
ج�سدت ري�شته الطبيعة واحلب والق�ضايا الإن�سانية والفكرية ،وخط قلمه
ّ
�أجمل الأبيات يف الغزل واحلب والوطن ...
�إنه الفنان حممد اخلطيب ،املتعدد املواهب الذي ال يخفي ح�سرته على ما
�آلت �إليه �أحوال الفن وال�شعر بعد ايام عز وجمد.

�شم�س وده�شة
ولد ال�شاعر حممد اخلطيب يف
بلدة برجا يف �إقليم اخل��روب -
ق�ضاء ال�شوف العام .1937والدته
هناك كانت �صدفة ،فقد
ح�صلت خالل زي��ارة والديه
بلدتهما.
وال�����ده ع��ل��ي اخل��ط��ي��ب
(ك��ان ع�سكر ًيا يف قوى
الأمن الداخلي)� ،أما والدته
ف�ضيلة ح��م��ود فكانت
ّربة منزل .وهو الولد الثالث
لعائلة م�ؤلفة م��ن ت�سعة
�أوالد.
ت����رع����رع اخل���ط���ي���ب يف
م��دي��ن��ة ال�شم�س بعلبك
وت�أثر بطبيعتها اخلالبة،
و�أده�شته �أع��م��دة قلعتها
80
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���ص��وره��ا اجلميلة ،وا�ستوحى
منها ع�شرات اللوحات وهو يف
العا�شرة من عمره.
قبل بعلبك كان والده ي�ؤدي
خدمته الع�سكرية يف عني
زحلتا وه��ن��اك تلقى علومه
الإب����ت����دائ����ي����ة يف
مدر�سة للراهبات،
وب���ع���د الإن���ت���ق���ال
�إىل بعلبك تابع
درا���س��ت��ه يف معهد
م����ار م������ارون� ،أم���ا
علومه التكميلية
والثانوية فتلقاها
يف مدر�سة بعلبك

الأثرية .جاب �شوارعها مئات
�صباحا على دراج��ت��ه
امل���رات
ً
الهوائية ،فاختزنت ذاكرته

الر�سمية.
ك������ان ال��ت��ل��م��ي��ذ
امل����وه����وب ي���ر����س���م يف
ال�������ص���ف ويف م��ع��ظ��م
احل�������ص�������ص ،وك����ان
�وج��ه��ون
الأ����س���ات���ذة ي� ّ
�إل��ي��ه امل�لاح��ظ��ات يف

معظم الأح���ي���ان ،ولكنهم
يغ�ضون الطرف �أحيا ًنا
كانوا
ّ
لأنهم كانوا معجبني بلوحاته
وب�أ�سلوبه يف الر�سم.
تتلمذ على يد الر�سام الكبري
ر�شيد وهبي يف بعلبك ،وب��د أ�
ير�سم ال��ل��وح��ات وه��و يف �سن
العا�شرة م��ن ع��م��ره ،وطالئع
معار�ضه ال��ـ  15يف تلك الفرتة
كانت وه��و يف �سن اخلام�سة
ت�ضمنت لوحات
ع�شرة ،وق��د
ّ
جميلة تنوعت موا�ضيعها بني
الطبيعة والنا�س واحليوانات.
ّ
تنقل ب�أعماله الفنية يف تلك

ال��ف�ترة ب�ين ب��ع��ل��ب��ك ،ب�يروت
و�صيدا ،ثم غادر �إىل
م�صر ح��ي��ث در���س
يف معهد الفنون
الدولية يف القاهرة،
وح������از
دي��ب��ل��وم��ا
ً
يف ف����ن ال���ر����س���م
وال��ك��اري��ك��ات��ور
بدرجة ممتاز.
العام  1969ت��ز ّوج
ال����ر�����س����ام حم��م��د
اخلطيب طالبته
يف دار امل��ع��ل��م�ين
واملعلمات يف �صيدا
ال�������س���ي���دة ذك����اء
احل���ر (ا���س��ت��اذة يف
الأدب وامل�����س��رح
وعلم الإج��ت��م��اع يف اجلامعة
اللبنانية) ،و�أجنبا ثالثة �أوالد،
ب��ا���س��ل (�إج�����ازة يف الهند�سة
ال��زراع��ي��ة ،و�أخ����رى يف �سالمة
الغذاء ،يعمل مع الأمم املتحدة
ومقيم يف فيينا)� ،أياد (دكتوراه
يف ه��ن��د���س��ة ال��ك��وم��ب��ي��وت��ر

والإت�صاالت ،مقيم يف �إيطاليا)،
رنني (ما�سرت باللغة الإنكليزية
وحت�����ض��ر ل��ر���س��ال��ة
و�آداب�����ه�����ا،
ّ
الدكتوراه).
ورث �أفراد العائلة املوهبة عن
ال��وال��د ،و���ش��ارك��وا يف الأع��م��ال

جماليات طبيعة
بعلبك و�إن�سانها
وق���������ض����اي����اه����ا
الإج���ت���م���اع���ي���ة
ّ
ولعل
وال��ف��ك��ري��ة،
م��ن �أب���رز لوحاته،

أعدها و�أخرجها.
امل�سرحية التي � ّ

ل��وح��ة م��راح��ل ب��ن��ي��ان قلعة
بعلبك ،وجم��م��وع��ة ل��وح��ات
ملحمية حول موا�ضيع وطنية،
وال �سيما الإجتياح الإ�سرائيلي،
وم��ا واج��ه��ه ال�شعب اللبناين
خالله من �إنتهاكات حلقوقه،
ومن �إذالل لكرامته لكن هذه

م�سرية الت�ألق والعطاء
بعد ع��ودت��ه �إىل لبنان �أن�ش�أ
ع�����دة حم�ت�رف���ات يف ���ص��ي��دا
ّ
جت�سد
وب�يروت ،وراح��ت ري�شته
ّ
م��ا اك��ت��ن��زت��ه ال���ذاك���رة من

اللوحات مل تعر�ض
لغاية اليوم.
�أم�����������ا ل����وح����ة
«امل��ع��ج��زة» وال��ت��ي
جت���� ّ���س���د م����آ����س���ي
احل���رب اللبنانية
وويالتها ،ومعجزة
ب���زوغ ف��ج��ر الأم���ل
و�سط الركام ،فقد
�أدرجت يف مو�سوعة
« م��ئ��ة ع����ام من
الفن الت�شكيلي يف
لبنان - 1990 - 1880
اجلزء الثاين».
�أق�����ام اخل��ط��ي��ب
عدة معار�ض ،ناهز
عدد اخلا�ص منها
ً
معر�ضا،
اخلم�سني
�إ�ضافة �إىل معار�ض
م�شرتكة يف لبنان
ً
إنطالقا
وخارجه� ،
من الدول العربية،
و���ص��و ًال �إىل �أوروب����ا
و�أم�يرك��ا .وق��د الق��ت لوحاته
ال��ك��ث�ير م��ن الإع���ج���اب من
قبل املجتمع الغربي ،نظ ًرا �إىل
طريقة مزج الألوان فيها وفرادة
موا�ضيعها.
مل ي���ك���ن ل��ط��م��وح��ه يف
حت�صيل العلم حدود ،فانت�سب

�إىل كلية الآداب يف اجلامعة
اللبنانية ،وحاز �إجازة يف اللغة
العربية و�آدابها العام .1963
وتابع م�سريته الفنية ،ولكن
هذه املرة يف املجال الأكادميي،
حيث بد�أ بتعليم مادتي الر�سم
وامل�سرح (يف ال�ستينيات) يف دار
املعلمني واملعلمات يف �صيدا
وب�يروت .كما د ّر���س يف معهد
الفنون اجلميلة يف اجلامعة
اللبنانية منذ العام  ،1974ولغاية
بلوغه �سن التقاعد العام .2001
امل�سرح وال�شعر
�شغف الر�سام اخلطيب بالر�سم
مل ي�صرفه عن ال�شعر وامل�سرح.
ففي ال�شعر �أ���ص��در العام 1982
«دي��وان حممد علي اخلطيب»
(ثالثة �أج��زاء ،واجلزء الرابع يف
طور الطباعة)� ،إ�ضافة �إىل جملد
يف «امل�سرح ال�شعري».
�أما يف امل�سرح ،فقد كتب نحو
م�سرحيا ،ومن �أبرز
ن�صا
�ستني ً
ً
م�سرحياته:
«ال���ط���ع���ام»« ،ال���ك�ل�اب»،
«الزعيم»« ،ال�سلطان»« ،بيت
ال�شيطان»« ،الندم»« ،اجلالد»،
«الطريق» و«الأفق»...
بع�ض م�سرحياته متّ ثمثيله
يف عدة دول عربية« :الطريق» يف
العدد  - 331اجلي�ش
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�أ�سماء المعة

������س�����وري�����ا،
و«الأف����������ق» يف
العراق.)...
كما �أن��ه � ّأ�سـ�س مع عائلته
العام  1973فرقة م�سرحية
�سماها «م�سرح اجلنوب»،
ّ
وقدمت عدة م�سرحيات من
ّ
�إعداده و�إخراج زوجته ذكاء
ومتثيل �أوالده ...ومن هذه
امل�سرحيات «الطعام» التي
ا�ست�شرفت احلرب الأهلية
اللبنانية ،وكذلك «على
قارعة الطريق» ،و«�إىل قانا»
(� )1997إثر جمزرة قانا...
ا����س���ت���ق���ط���ب���ت ه����ذه
امل�����س��رح��ي��ات ج��م��ه��و ًرا
ريا ،فن�صو�صها حتاكي
كب ً
ال�ضمائر والوجدان ،وتالم�س
الق�ضايا الإن�سانية وال�سيا�سية
والإجتماعية التي يعي�شها
ال�شعب اللبناين.
وللخطيب ع���دة كتب
منها «ال�صراع الأدب��ي مع
ال�شعوبية» ،و�أبحاث يف النقد
الأدبي والفني ،ن�شرت يف عدة
جم�لات و�صحف لبنانية
82
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وع����رب����ي����ة،
وك������ذل������ك
م���������ق���������االت
و�أحاديث حول فنه
و�شعره.
�إ�ضافة �إىل غزارة �إنتاجه،
ف���إن اخلطيب ع�ضو نا�شط

يف كل من «جمعية الفنانني
للر�سم وال��ن��ح��ت»« ،اجلمعية
العاملية للفنانني الت�شكيليني
املحرتفني»�« ،إحت��اد الكتاب
اللبنانيني»« ،الإحت����اد العام
ل�ل��أدب���اء وال��ك��ت�� ّاب ال��ع��رب»
و«حركة احل��وار الت�ضامني -

لبنان والدول العربية».
ت�أثر حممد اخلطيب باملدار�س
الكال�سيكية يف ال��ر���س��م،
ومتيزت لوحاته بالالمركزية،
ّ
فهو ينطلق من الألوان الثابتة
ال��رئ��ي�����س��ة (الأح���م���ر والأزرق
لي�شتق منها باقي
والأ�صفر)،
ّ
الأل�������وان .ك��م��ا ا�شتهر
بعملية الت�شريح ،بحيث
جن��د ال��ت��ن��ا���س��ق ال��ك��ام��ل
بني �أج��زاء لوحته و�ألوانها
وك��ائ��ن��ات��ه��ا (الإن�����س��ان،
احليوان والنبات).
تربط اخلطيب باجلي�ش
اللبناين «حالة ع�شق» ،وهو
يراهن عليه خلال�ص لبنان
ومل�ستقبل زاه���ر وم�شرق.
����ش���ارك يف ال���ع���دي���د من
املعار�ض التي كانت تقام
حتية للجي�ش يف املنا�سبات
الوطنية.
يتابع ال��ي��وم يف حمرتفه
الكائن يف مدينة �صيدا،
م�سرية الر�سم وكتابة ال�شعر
وامل�����س��رح ،وال ي�ستبعد �أن
ت��ك��ون ه��ذه املرحلة من
�إجن��ازات��ه خا�صة باجلي�ش
اللبناين «خ�شبة خال�ص»
الوطن.

كانون الثاين

2013

ق�صة ق�صرية

يوما لزيارتي
�أت��ى ً
بعد انقطاع طويل،
يكتبها:
املرة،
العميد الركن �إميل منذر
ف�أ ْلفَ ْيتُه هذه ّ
على غ�ير ع��ادت��ه،
ه��ادئ احل��رك��ة ،ال
رغبة له يف الكالم .بادرتُه بال�س�ؤال� :أين تختبئ عني �أيها ال�صديق؟
لقد م�ضى على �آخر لقاء يل بك وقت طويل.
ابتعدت
 هناك ما يثقل �صدري وميلأ باحلزن قلبي .لهذا تراينُ
عن النا�س ،ولزمت بيتي وعائلتي ّ
علنى �أرتاح .لكن العمل كان
ّ
أحدثك يف الأمر،
كل يوم يزداد ثقلاً والتعب
يف
ي�شتد وط�أة؛ فجئت � ّ
ّ
أحملك بع�ض ما �أحمل.
و� ّ
 �أعرف يا و�سام� ،أعرف. تعرف!تتحرك �شفتاك بالكالم ،كانت عيناك احلزينتان
 قبل �أنّ
ّ
ْ
أكمل ما بد�أتْ ه عيناك.
تتكلمان؛ ف�

كلمات قليلة� :أمتنّ ى لك� ،أيها
ٍ
عندئذ
�سعيدا.
املجهول ،نها ًرا
ً
َ
�شفتي
قلت ل�صديقي ،وقد َعل ْت
َّ
ٌ
ابت�سامة ماكرة :بدلاً من «�أيها
املجهول» ،كان �أحرى بها �أن
تقول �أيها «اجل��ه�لان»؛ فما
كان من و�سام �إال �أن نظر يف
متجه ًما حزينً ا ،وقال
عيني
ّ
ّ
بجدية� :أنت تعرفني منذ زمن بعيد� .أترى �أين من هذا
ّ
ال�صنف من الرجال!
أثر َت ف�ضويل ًّ
حقا.
 �أعتذر� .أكمل ّق�صتك �أرجوك .لقد � ْ
أفكر و�أ�س�أل نف�سي :ماذا �أرادت
 كلمة «جمهول» هذه ،جعلتني � ّحتر�ضني على التعارف؟ هذه
بهذه الكلمة يا ترى؟ هل متازحني �أم ّ
الفكرة الأخ�يرة راقتني ،ودفعتني �إىل طلب الرقم من املكتب؛
ّ
اخلط
أقفلت
مرة واحدة حتى �
ُ
فطلبتُه .لكن ما ّ
رن جر�س هاتفها ّ
�سمعت و�أن تهمل الأمر عندما ترى الرقم.
ورحت �أمتنّ ى �أال تكون قد
ْ
لكن ما حدث كان العك�س؛ فما م�ضت
دت يف
�رد ُ
دقيقة ،حتى ّ
رن جر�س هاتفي .ت� ّ
إح�سا�سا يف داخلي
الإجابة للحظات ل ّأن �
ً
�سمعت �صو ًتا
أجبت
�أنب�أين �أنها هي .وملا �
ُ
ُ
ّ
أتكلم؟
يقول :لقد طلبتموين .مع َمن �
 هذا� ...أنا. �أنت! َمن �أنت؟ً
 �أنا ...هو الذي و�صلت ر�سالتك خط أ� �إليه.ٍ
�ضحكت كتغريد الع�صافري على �ضفّ ة الغدير،
عندئذ ،قال و�سام،
ْ
عمدا �أم باخلط�أ؟
ألت :وهل طلبتني ح�ضرتك
ثم �س� ْ
ً
 باخلط�أ ...ال ،لي�س باخلط�أ.إعتمد �إجابة.
�ْ
ً
ت�صريف قد ال يكون الئقا؛
 يف احلقيقةعمدا .لكن ّ
ً
فكرت يف � ّأن ّ
ّ
اخلط� ...أعتذر �إن كنت قد �أزعجتك.
أقفلت
ف�
ُ
ّ
ي�ستحق االعتذار .والآن �أريد �أن �أقفل اخلط.
 مل يح�صل ماّ
أقفلت ،قال و�سام .لكن ر ّن��ة �ضحكتها بقيت يف م�سمعي،
و�
ْ
وبحة �صوتها ما فارقتا خاطري طيلة النهار.
ونربتها الهادئة الواثقة ّ
لاً
وعندما �أويت �إىل الفرا�ش لي  ،ال �أعرف ملاذا اجتاحتني الرغبة يف
احت�ضان يد زوجتي و�إراحة ر�أ�سها على كتفي ،وكنا ال نفعل ذلك
�ضاحكا فيما
�إال يف املنا�سبات ال�سعيدة والأعياد الكبرية ،ختم و�سام
ً
عيناه تكادان تبكيان.
 هو ال�شعور بالذنب يا �صديقي ...ال�شعور بالذنب. �أجل� ،إنه هو فعلاً .ق�صتك �صاحلة لأن �أكتبها يا �صديقي ...تابع لرنى.
 قد تكون ّرن هاتفي ،وكانت هي على الطرف الأخر
 �صباح اليوم التايل ّّ
اخلط ،قالت� :أريدك �أن ت�سامح طريقة كالمي معك بالأم�س.
من
ّ
هما ،وهذه لي�ست طريقتي يف
كنت نظري
لقد
ُ
حمقق ي�ستجوب متّ ً

الرا

 �أتدري ما قال �أبو نوا�س يف اجل ِّد واملزاح؟مزحت ب ِه
 قال� :صار جِ ًّدا ماُ
جر ُه الل ِع ُب.
ُر َّب جِ ٍّد ّ
 هذا ما حدث يل بالفعل.هكذا قال �صديقي ،و�أ�شعل �سيجارة ملأ
بدخانها رئتيه ،ثم نفخه مع زفرة طويلة
مغم�ض العينني ،وتابع يقول :كان ذلك
قبل �سنتني من ال��زم��ن ...يف ذل��ك امل�ساء
ّ
حمطات
قابعا يف �سريري �أق� ّ�ل��ب
كنت
ً
انطلقت من هاتفي ّ
بتلقي �إحدى
النقال �إ�شارة تنبئني
التلفاز عندما
ْ
ّ
الر�سائل .فتحت الر�سالة وق��ر�أت :هل �ستنام يا حبيبي من غري �أن
فابت�سمت ملعرفتي �أن �صاحبة الر�سالة
تقول يل :ت�صبحني على خري؟
ُ
قد �أخط�أت الرقم ،و�أنها رمبا نامت حزينة لظنّ ها �أن حبيبها ما
زال على زعله منها .وعندما � ّ
أطل ال�صباح ،خطر ببايل �أن �أمازح
ِ
حبيبك قد نام ومل يقل
�صاحبة الر�سالة؛ فكتبت لها�« :إن كان
عليك ل ِ
ِ
ِ
وعلي
أنك �أخط�أت الرقم،
فاحلق
لك ت�صبحني على خري،
ّ
ّ
ِ
حبيبك �صاحب القلب
لأين مل �أقل بالأم�س �أنك �أخط�أت ،وعلى
وللتو ّ
فكتبت:
يت ر�سالة تقول :ال ت�ؤاخذين �أرجوك.
القا�سي».
ُ
تلق ُ
ّ

واحلق � ً
أكرر اعتذاري.
احلب الذي يعمي القلب.
أي�ضا على
ّ
ْ
ّ
فكتبتّ � :
و�ساما.
ألت
 ح�سنً ا .وماذا حدث بعد ذلك؟ �س� ًُ
 عندما ّتركت زوجتي
حل امل�ساء ،وكاد الليل �أن ينت�صف،
ُ
أعده لل�شركة التي
يف ال�سرير
ُ
وخرجت �إىل ال�شرفة لإنهاء التقرير الذي � ّ
وقفت �صاحبة الر�سالة بيني وبني
�أعمل فيها .لكني ما عرفت ملاذا
ْ
رت فيها،
فك ُ
القلم فلم �أ�ستطع �أن �أكتب كلمة واحدة� .أجلّ ،
ً
اجلوال،
وعبثا حاولت �أن �أن�صرف عنها �إىل عملي.
ُ
فالتقطت هاتفي ّ
وكتبت لها :اجلميع نيام ،و�أنا �سهران لوحدي يف �ضوء القمر .هل
ِ
ِ
منت :ت�صبحني
كنت قد
�أ�ستطيع �أن �أقول لك :م�ساء اخلري ،و�إن
أتلق جوا ًبا حتى ال�صباح حني و�صلتني منها
على خري؟ لكنني مل � َّ
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احلديث مع النا�س.
 �أت��ع��رف�ين؟ هنيئً ا حلبيبك ب��ك .فتاةح�سا�سة ،و�صاحبة ذوق و�أدب .وه��ذه �صفات
ّ
ّ
قلما اجتمعت يف �إن�سان واحد.
ّ
أ�ستحقه.
 �أ�شكرك على هذا الإطراء الذي ال � �إين لأ����س���� ُأل نف�سي �إن ك��ان حبيبكّ
ي�ستحقك.

هكذا �س�ألتها ،لكنها مل جتب ،فظننت
�أنني �أ�س�أت �إليها بهذا ال�س�ؤال و�أنني ّ
تدخلت
�سارعت �إىل االعتذار؛
يف ما ال يعنيني ،لذلك
ُ
فقالت ب�صوت مل�ؤه الأ�سى :لقد انقطع بيننا ّ
كل اتّ �صال.
 �أبهذه ال�سرعة!أر�سلت له �أعتذر �إليه وهو املذنب ،و�أ�سرت�ضيه وهو اجلاين،
 لقد �ُ
ا�ستعجلت لتقول:
علي حتى بكلمة حلوة واحدة .ثم
�ضن
لكنه ّ
ْ
ّ
ّ
بكل هذا.
ل�ست �أدري ملاذا �أخربك
الطيب.
 كم � ّأود �أن �أعرف �شيئً ا عن حاملة هذا القلبّ
 �أنا فتاة يف ال�سابعة والع�شرين من عمري� ،أحمل �إجازة تعليميةثمة ب�ضعة تالمذة � ّألقنهم يف
يف علم النف�س .حياتي ب�سيطة للغايةّ .
درو�سا خ�صو�صية يف اللغة الإنكليزية� .أمار�س بع�ض الريا�ضة،
بيتي
ً
و�أقر�أ ،و�أرعى � ّأمي املري�ضة.
 والأ�صدقاء والنا�س والدنيا من حولك؟أف�ضل الكتاب والبيت لأنهما ي�شعرانني
 ال �ش�أن يل بها وبهمّ � .بالراحة �أكرث من � ّأي �شيء �آخر.
 قد يكون علم النف�س هو ال�سبب� ،أال تعتقدين؟ �س�ألتها مبكر،ف�ضحكت �ضحكة ق�صرية ،و�أجابت :ال ،مل �أ�صبح جمنونة بعد.
َ
ّ
الظل
الطيبة والذكاء وخفّ ة
 �أ�ستطيع �أن �أ�ضيف �إىل �صفاتك� ً
أي�ضا.
ثرُ
ك  ،لكنني اكت�شفت مع الأ ّيام � ْأن لي�س
 كان يل �أ�صدقاء ُبينهم �صديق خمل�ص واحد .حتى التي كانت ت�ستعري ف�ساتيني،
وت�ضطرين �إىل الكذب على �أبيها لتغطية غيابها
ِك َل �شعري
وب َ
ّ
عن البيت حتى �ساعة مت� ّأخرة من الليل ،حتى هذه� ...سرقت مني
يوما .ومنذ ذلك احلني ماتت ّ
يف ّ
كل رغبة يف خمالطة النا�س.
حبيبي ً
 وحبيبك احلايل؟ّ
ً
يحب
يحب يف �إلاّ ما
حبا �صادقا ،لكن تبينّ يل �أنه ال
ّ
ّ
لقد �أحببته ًّ
�شاب يف ّ
ّ
كل فتاة ،وهذا ال يتّ فق و�أخالقي وتربيتي.
كل ّ
ِ
منك �أم ًرا؟
 هل �أ�ستطيع �أن �أطلبتف�ضل.
 ّّ
 عندما تقفلني اخل��ط ،اذهبي �إىل � ّأم��ك ،واطبعي قبلة علىجبينها عني لأنها �أح�سنت تربيتك.
ممن هي؟
 و�إن �س�ألتني ّ قويل لها :من املجهول.ّ
وغ�صبا عني رحت �أنتظر بفارغ
اخلط معها.
أقفلت
قال و�سام :و�
ُ
ً
ال�صرب اتّ �صالاً منها .ال �أعرف كيف �أ�صف لك هذا ال�شعور الذي ملأ
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قلت :رمبا
قلبي وكان ال عهد يل به من قبلُ .
كنت �أ�شعر بال�شفقة عليها بعدما هجرت
ُ
الدنيا واحتب�ست يف البيت .ورمب��ا كنت
�أتعاطف معها لأنها ت�أن�س �إىل الكتاب مثلي.
ورمبا هو ...ال .ل�ست �أدري.
وتابع و�سام ،بعدما �أ�شعل �سيجارة ثانية:
رن جر�س الهاتف يف
ويف �صباح اليوم التايل ّ
ال�سماعة و�أج��ب��ت ،و�إذا
مكتبي؛ فرفعت
ّ
ّ
لاً
اخلط .قالت� :أنت ل�ست عاد �أيها
هي على
املجهول.

 ملاذا!ّ
بكل �شيء عني ومل تخربين ب� ّأي �شيء عنك.
 لأنني �أخربتك وماذا تريدين �أن تعريف عني؟ ّكل �شيء .ا�سمك ،مهنتك ،عمرك ،م�سقط ر�أ�سك ،هواياتك...
ّ
كل �شيء.

 �أنا ...رجل متز ّوج. �أعرف. تعرفني!مرة :اجلميع نيام و�أنا �سهران لوحدي؟
� ُأتذكر �أنك كتبت يل ّ
�أعتقد �أنك ما كنت لتقول ذلك لو مل تكن لك عائلة.
 يا لك من ذكية! ...ح�سنً ا� ,إ�سمي و�سام� .أك�برك ب�سنواتعديدةّ .
أب�صرت عيناي النور يف قرية �صغرية تلب�س يف ال�شتاء
موظف� .
ْ
ف�ستان العرو�س ,وت�سامر يف ليايل ال�صيف القمر والنجوم .يل ثالثة
�أوالد .و�أهوى مثلك الريا�ضة واملطالعة.
 تعجبني كلماتك ونربة �صوتك الهادئة الواثقة.ّ
بكل �شيء ,وبقيت عنك �أ�شياء ال �أعرفها.
 ها قد �أخربتك عنيبوابة البقاع من ناحية الغرب .وبيتنا ي�شرف
 �إ�سمي الرا .مدينتي ّملونة.
على ال�سهل الذي ي�شبه يف هذه الأ ّيام ّ
�سجادة ّ
وتابع و�سام روايته يل .قال :ومن غري �إرادة مني �صرت �أنتظر اتّ �صال
ّ
كل م�ساء �أن �أر�سل لها كلمتني :ت�صبحني
�صباحا ,وهي تنتظر
الرا
ً
على خري .حتى كان يوم �أقفلت فيه هاتفها ,فما عدت �أ�ستطيع
�أن � ّ
ريا �صوت عقلها فاتّ خذت قرارها
أكلمهاُ .
قلت �إنها �سمعت �أخ ً
ال�صائب ب�إنهاء اللعبة واالبتعاد عني لأن م�ستقبلها لي�س معي.
أر�سلت لها ر�سائل كثرية ّ
لعلها ,عندما تفتح هاتفها ,تراها .لكني
�
ُ
ً
�صح ًيا �أ�صابها
أتلق � ّأي جواب �إال بعد ثالثة �أ ّيام لتنبئني � ّأن
مل � َ
عار�ضا ّ
فج�أة؛ فدخلت امل�ست�شفى وخ�ضعت لعملية جراحية .مل �أ�ستطع,
وهي تخربين� ,أن �أحب�س الدمعة يف عيني .و�سمعتها تقول ب�صوت
ٍ
باملخدر وقادوين �إىل غرفة العمليات ,مل
باك :عندما حقنوا ذراعي
ّ
فكرت فيه.
أ�ستيقظت،
أفكر �إال فيك .وعندما �
ُ
َ
كنت �أ ّو َل َمن ّ
� ّ
َ
 مل مل تتّ �صلي وتخربيني؟ مل �أرِد �أن �أ�شغل بالك.ّ
 �أال ترين �أنك �شغلته ,يف �إقفال اخلط� ,أكرث يا... -قلها يا و�سام ,قلها.

 يا ...حبيبتي.ٍ
تغ�ص بالبكاء وهي تقول :و�أنت
وتابع و�سام :عندئذ �سمعتها
ّ
حبيبي.
أطمئن عليك.
علي �أن �أعودك ل
ّ
 ّ ال ,ال.ّ
حتبني!
تتعريف �إىل َمن
 �أال تريدين �أنتكلمني َ
ومن ّ
ّ
 �أرجوك ,ال.عيبا؟
 �أتخافني �أن تب�صري يف �شكلي ًً
بد �إذا �أن يكون جمال
 �أنا �أ�ؤمن ب�أن الوجوه مرايا القلوب؛ فال ّمعكو�سا على وجهك.
قلبك
ً
 � ًإذا تخافني �أال يعجبني �شكلك.تبج ًحا وغرو ًرا؟
 هل �أ�ستطيع �أن �أخربك �شيئً ا من غري �أن ّتعده ّ
 بالت�أكيد.املرات القليلة التي �أخرج فيها برفقة � ّأمي و�أبي� ،أرى نظرات
 يف ّعلي ،وعيونهم تالحقني ,و�أنا ال �ألتفت �إىل �أحد.
ال�شبان
ّ
ّ
تن�صب ّ
 ملاذا يا الرا؟ �إن عقارب الزمن تدور والأعمار مت�ضي ونحن غافلون.�آن لك �أن تختاري َمن �سيكون رفيق عمرك و�شريك حياتك.
 مل يعد يل ثقة ب�أحد.احلدِ ,
ِ
�صفي يل نف�سك.
دمت جميلة �إىل هذا
 ماّ
 وكيف تعرف �أين ال �أكذب.احلب والكذب ال يجتمعان.
ّ
ك�ستنائي طويل .عيناي خ�ضراوان وا�سعتان .قامتي ال
 �شعريّ
ق�صرية وال طويلة .ممتلئة اجل�سم غري �سمينة ,وب�شرتي بي�ضاء.
�ضاحكا
قلت
 بي�ضاء الب�شرة لأن��ك ال تخرجني من البيت.ً
ُ
جمموعا �إىل اخللف
أحب �شعرها
ً
ف�أ�ضحكتها .ثم �أخربتها �أين � ّ
ً
ففعلت ذلك من �أجلي.
ومربوطا بعقدة زرقاء.
كذيل الفر�س
ْ
وم�ضت الأيام .وباتت ت�ست�شريين يف ال�صغرية والكبرية ,وت�أخذ ر�أيي
أحب على �أظافرها .وتخربين,
يف ما تلب�س وال تلب�س ,و� ّأي لون طالء � ّ
ك�أنها ت�ست�أذنني� ,إذا �أرادت اخلروج مع � ّأمها لزيارة �أحد الأقارب,
وتت�صل بي فور عودتها �إىل البيت .ويف �إحدى امل� ّ�رات قالت يل :بعد
�إ�سبوعني �س�أنزل �إىل بريوت حل�ضور حفل زفاف �أحد �أبناء �أ�صدقاء �أبي.
أحب �أن �أنزل لأين �أكره احلفالت ال�صاخبة .لكنها
� ّ
أت�صدق �أين ال � ّ
نزلت على كره منها .وعندما عادت �أخربتني �أن �ضجيج املو�سيقى
�سبب لها
وثرثرة النا�س من حولها �أ�صاباها بالدوار ,والكعب العايل ّ
�أ ًمل��ا يف الظهر .فقلت لها :عليك �أن تخرجي �إىل احلياة وتعتادي
احلفالت واملنا�سبات.
دمت ل�ست معي فيها.
أحبها ما
َ
 ال � ّلك ,و� ِ
 �أنا ل�ست ِأنت ل�ست يل� .أنا يل عائلتي .و�أنت لك حياتك
وم�ستقبلك.
أحبك.
حبي لك هو بغري �أمل .لكني ال �أ�ستطيع �إال �أن � ّ
 �أعرف �أن ّعلي اخل��روج من
أ�صبحت على يقني �أنه
 �أتعرفني يا الرا؟ لقد �ُ
ّ
حياتك.
 -ملاذا؟

ّ
بحقك� .أ�شعر �أنني �أقف يف دربك وقد
ذنبا
 �أ�شعر ب�أنني �أقرتف ً� ّ
أحطم م�ستقبلك.
 �إ�سمع� .أنت ال تقف يف دربي ،و�أعدك ب�أنه عندما يجيء «فار�سالأحالم» ،لن �أرف�ضه ب�سببك.
 الدنيا تغيرّ ت يا الرا .وفار�س الأحالم لن ي�أتي على ح�صانه �إىلالبيت ليطلب يدك .عليك �أنت �أن تخرجي وتلتقيه يف الطريق ,يف
النادي ,يف ال�سوق ,على �شاطئ البحر...
 ماذا! على ال�شاطئ وبلبا�س البحر! هذا �آخر �شيء قد �أقدم عليه.علي والداي للخروج برفقتهما وتناول
ألح
ثم �ضحكت وقالت� :أم�س � ّ
ّ
طعام الغداء يف �أحد املطاعم ,فخرجت .وكان هناك �إىل �إحدى
�شاب و�سيم مل يرفع نظره عني .و�إذ ذهب والداي بعد انتهاء
الطاوالت ّ
الغداء لغ�سل �أيديهما ,دنا مني خادم من اخلدم ,وو�ضع �أمامي منديلاً
ال�شاب الذي هناك.
ورقيا مد ّو ًنا عليه رقم هاتف ,وقال :هذا من
ً
ّ
فقلت� :أرجعه �إليه ,وقل له :ال �أريده.
 ملاذا فعلت ذلك يا الرا؟ت�صرف �أحمق ,ولأنك متلأ قلبي وحياتي ,وال �أ�ستطيع �أن
 لأنه ّأحب �سواك.
� ّ
 �أر� ِقررت �أن �أن�سحب يا الرا
أيت �أنك ال تعرفني ماذا تفعلني! ...لقد ّ
تت�صوري مدى الأمل الذي
لأنك ال ت�سعني �إىل االرتباط ب�أحد ب�سببي .لن
ّ
�سي�صيبني ,لكنه القرار ال�سليم .لذلك �سوف لن � ّأرد على مكاملاتك
ِ
أر�سلت يل تدعينني �إىل حفل زفافك .وهذا �سيكون من
�إال متى �
�أ�سعد �أ ّيام حياتي.
وتابع و�سام يخربين:
ت�صدق الرا �أنني لن � ّأرد على اتّ �صاالتها� .إتّ
أر�سلت
ريا ,و�
ْ
ْ
مل ّ
�صلت كث ً
ر�سائل كثرية تقول يل فيها �إنها ال ت�أكل وال ت�شرب وال تخرج من
غرفتها .لكنني د�ست على قلبي ومنعت دمعة روحي من جتاوز
�أجفاين ,ومل �أتّ �صل ,ومل �أر�سل حتى ر�سالة ق�صرية.
وم�ضت �سنتان ال �أعرف عنها �شيئً ا ،لكن من دون �أن تغيب عن
يوما ,حتى وردتني منها ر�سالة منذ ثالثة �أ ّيام تقول فيها :بعد
بايل ً
�أ�سبوع �س�أذهب �إىل املقربة لكن بف�ستان �أبي�ض� .أبي و� ّأمي يريدانني
حتبينه.
أحبه .فقاالً :
غدا ّ
�أن �أتز ّوج بابن �أحد الأقارب .قلت لهما :ال � ّ
ّ
ّ
كل فتاة� .أجل
متعلم� ,صاحب وظيفة حمرتمة ,وتتمنّ اه
�شاب
�إنه
ّ
يا و�سام .بعد �أ�سبوعني �س�أ�ضع الطرحة البي�ضاء على ر�أ�سي ,و�سيحتفل
النا�س من حويل ,لكنهم لن يعرفوا �أنهم مبوتي يحتفلون.
عما �أ�صاب الرا و�سي�صيبها.
وتابع و�سام� :أح�س�ست �أنني امل�س�ؤول ّ
اجلوال فلم جتب .لكنني ّ
تلقيت ر�سالة
طلبت رقمها من هاتفي
ُ
ّ
ٍ
ف�سمعت �صو ًتا
مرة ثانية,
ُ
تقول فيها :ماذا تريد؟ عندئذ طلبتها ّ
متهالكا من التعب يجيب :هل من �أمر جديد تريدين �أن �أن�صاع
ً
له بعد!
 د ّليني على املكان لأين �أريد �أن �أكون �إىل جانبك.�شاهدا على موتي.
 ملاذا؟ �ألتكونً
ّ
ولذت بال�صمت� ,أقفلت الرا اخلط بعدما قالت:
حرت جوا ًبا
وملا
ُ
ُ
لعبا
ً
بق�صتي التي بد� ْأت ً
«وداع��ا» .وها �أنا ,يا �صديقي ,قد �أخربتك ّ
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ومزاحاّ ,
علك جتدها جديرة ب�أن تكتبها.
ً
 ولكن كيف �س�أنهيها؟ ال �أدري ,م�ؤ ّلف الروايات هو �أنت ال �أنا.م�ضت على حكاية �صديقي و�سام �سنوات ع�شر مل ي� ِ
أت يف خاللها
لكن عينيه وحزنه و�صمته كانت
مرة واحدة.
ّ
على ذكر الرا ولو ّ
ّ
يوم رافقني فيه �إىل حفل توقيع
تتحدث عنها يف
مرة .وكان ٌ
ّ
كل ّ
واملهتمني .هناك,
�آخر رواياتي حيث اجتمع ح�شد من الأ�صدقاء
ّ
ملحت بني النا�س امر�أة يف �أواخر العقد الرابع من عمرها ,جميلة
ُ
ّ
املحيا ,ترتدي ف�ستا ًنا �أ�سود ,وجتل�س يف �آخر ّ
تتكلم
�صف من غري �أن
ّ
�إىل �أحد.
يتقدمون الواحد تلو الآخ��ر ل ّأوق��ع الكتب التي يف
كان النا�س
ّ
تقدم .وملا
�أيديهم .وكانت املر�أة ,التي بالف�ستان الأ�سود� ,آخر من ّ
عت لها الكتاب الذي حتمله� ,س�ألتني �إن كان بو�سعنا �أن جنل�س
ّوق ُ

حتدثني فيه ,فدعوتها
ملدة ن�صف �ساعة
لتحدثني يف �أمر ترغب �أن ّ
ّ
معا ّ
ً
عرفت عن طريق
و�صديقي �إىل فنجان قهوة ,و�أ�صغيت �إليها .قالت:
ُ
ّ
�ستوقع اليوم ويف هذا املكان كتابك
ال�سيد� -أنك
ال�صدفة� -أيها
ّ
اجلديد ،فجئت ل ّ
وجدت فيها
ق�صة �صغرية رمبا
َ
أ�سلم عليك و�أخربك ّ
ي�ستحق �أن تكتبه.
ما
ّ
�سيدتي!
 وملاذا اخرت ِتني �أناّ ،أل�ست �صاحب رواية «العناق الأخري»؟
� َ بلى.بحب يائ�س ال رجاء له.
 � ًإذا �أنت تعرف معاناة َمن ُيبتَلىّ
 �أهلاً بك �سيدتي .تف�ضلي.ق�صتي �أنا ...يف ذلك اليوم منذ ما يقارب
الق�صة ،يف احلقيقية ،هي ّ
 ّب�شاب
أذعنت لإحلاح �أبي ورغبة � ّأمي املري�ضة ،وتز ّوجت
الع�شر �سنوات �
ُ
ّ
لاً
لاً
جيدة ،لكنني
من �أن�سبائنا ،ميلك منز جمي  ،و�أحواله ّ
املادية ّ
احلب ُيولد من املعاملة
مل �أكن مغرمة به .يومذاك قالت � ّأمي �إن
ّ
احلب لي�س ّ
فقبلت لإمياين
كل �شيء يف الدنيا؛
احل�سنة ،وقال �أبي �إن
ُ
ّ
�أنهما َخبرِا احلياة �أكرث مني ،ولأن ...عند ذاك خنق البكاء �صوت
املر�أةّ ،
وتابعت :ولأن َمن
فت عن الكالم .ثم م�سحت دموعها،
ْ
فتوق ْ
ّ
فكرهت احلياة وكرهت
ويحبني مل يكن يل حظ به؛
أحبه
ُ
ُ
ّ
كنت � ّ
و�سيارة من
نف�سي لأجله .وتابعت تقول :كان يل يف البيت َ
خدمّ ،
ّ
وكل ما �أريده كنت حا�صلة عليه .لكنني مل �أكن
�أحدث طراز،
�سعيدة .لي�س هذا ما �أردته ومتنّ يته .ما كنت �أريده و�أمتنّ اه هو احلياة
الب�سيطة �إىل جانب حبيب ي�شتاق � ّ
إيل �إذا غابت عيناه عني ،و َيدمى
قلبي �إذا جرحت �شوكة �إ�صبعه .لكن
مقد ًرا يل .ق� َ�دري كان �أن
هذا مل يكن
ّ
ّ
كل هدفه
�أحيا ع�شر �سنوات برفقة زوج
أوالدا
�أن ميتلك بيتً ا ،وي��ت��ز ّوج ،وينجب � ً
يرثون �أمواله .لكنه مل ي�ستطع �أن ّ
يحقق
�أكرث من ن�صف حلمه ،و�أنا كنت ال�سبب
لأنني مل �أجنب له .الأجنّ ة كانت متوت يف
�أح�شائي لأن ج�سدي رف�ض �أن يحمل ما لي�س
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مبن ت�ستطيع �أن
أحبه .لذلك
ُ
طلبت منه الطالق ليتز ّوج َ
من رجل � ّ
تلد له؛ ّ
احلرية ،لكن لي�س �إىل احلياة؛ فحياتي
وع ُ
فطلقنيُ ،
دت �إىل ّ
هي من دون معنى.
 وهذا الف�ستان الأ�سود؟ لب�ستُه حدا ًدا على نف�سي ،على ع�شر �سنوات من عمري ،بل علىحبي الذي �ضاع.
ّ
لاً
أحتدثينني فيه قلي ؟
� ّحبا من غري �أمل .وكنت را�ضية بهَ .من �أحببته كان
 كان ًًّ
نيتي مطلقا �أن �أبعده عن زوجته
متز ّو ًجا ،و�أق�سم بالله �أنه مل يكن يف ّ
أت�صدقان �أنني
وعائلته ،لكنه اقتحم قلبي وملك روحي
غ�صبا عنيّ � .
ً
مرة!
�أحببته �إىل هذا
ّ
احلد و�أنا مل �أره ّ
ٍ
عندئذ راح �صديقي ينظر �إىل وجه املر�أة وين�صت باهتمام؛ فتابعت
ً
ً
خوفا من �أن �أ�صبح
علي،
خوفا
تقول :لكن و�سام �آ َث َر االبتعاد عني
ّ
ّ
وحمبة غريه .فارتع�ش �صديقي ل�سماع
التخلي عنه
غري قادرة على
ّ
اال�سم .ثم �س�أل والدموع تُغرق عينيهِ � :
أقلت ا�سمه و�سام؟
 �أجل. �أمل يكن و�سام يبدي ر�أيه يف �ألوان طالء �أظافرك وف�ساتينك؟ بلى.ِ
 �أرى �أنك ما ِا�ستبدلت
يحبه ،لكنك
زلت تربطني �شعرك كما ّ
العقدة الزرقاء ب�أخرى �سوداء.
 ماذا �أ�سمع! �أنا هو و�سام يا الرا .قال ،فيما الدموع التي كانت حمتب�سة خلفُ
ّ
الده�شة ،وارتع�شت
فتملكتها
�أجفانه� ،سالت على وجنتيه� .أما الرا
م�سموعا،
�شفتاها وهي تلفظ ا�سم و�سام ب�صوت جمروح كاد �أال يكون
ً
أظن �أنني �س�أموت من
ثم �أخذت الدموع تفور من عينيها« :كنت � ّ
وقربت يدها من يده تالم�سها بر�ؤو�س
غري �أن �أراك» .هكذا قالتّ ،
�أ�صابعها ،فما كان من و�سام �إال �أن �أخذ يدها بني كفّ يه ،ورفعها �إىل
ومودة.
�شفتيه يلثمها بحنان ّ
يبق �إال �أن �أكتبها ،قلت.
 ها �إين قدالق�صة ،ومل َ
ُ
عرفت الآن نهاية ّ
�سمها الرا.
 وماذا�ست�سميها؟ �س� ْ
ألت الرا؛ فقال و�سامِّ :
ّ
�سيدي
وطال بعد ذلك احلديث ،ويف ختامه قالت الرا� :شك ًرا لك ّ
مب��ن ع��ذّ ب قلبي
لأن��ك �سمعت حكايتي
َ
وكنت �سبب لقائي َ
�شفتي ابت�سامتي ...ثم التفتت
و�أ�سعده ،وا�ستد ّر دمعتي ور�سم على
ّ
ْ
وارع عائلتك� .أما �أنا فعائدة �إىل
�إىل و�سام:
«ع�ش حياتك يا و�سامَ ،
بيتي لأحتب�س فيه مع حزين وفرحي .لن �أتّ �صل بك ،لكنني �س�أبقى
أحبك حتى �آخر �ساعة من عمري».
� ّ
كر�سيها،
هكذا قالت ،ونه�ضت عن
ّ
و�ساما �إىل �صدرها ،وطبعت قبلة
و�ضمت
ً
ّ
على جبينه« :ما �أق�سى هذه احلياة التي
لتفرقنا من
فرقتنا ده ًرا وجمعتنا �ساعة
ّ
ّ
ج��دي��د» .ث��م م�شت نحو امل��دخ��ل بخطى
بطيئة .وعند الباب ا�ستدارت ونظرت �إىل
و�سام ،وم�سحت دمعة من عينها ،وخرجت.
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يكتبها:
العقيد الركن ح�سن جوين
كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة واالركان

تبقى احلياة جميلة على الرغم من كل ما حتمله من م� ٍآ�س
و�آالم ،فهي رحلة طويلة يتخللها الكثري من املتعة وامللذات والفرح
ً
ٍ
ن�سبة اىل الأحزان.
ب�سرعة
والتي متر
الــــفرح تــــمــــر كالثوان
�ســــاعــــات
ُ
ِ
وتــــدو ُر ببـــــط ٍء عــــقـــــارب الأحـزانِ
تــــلك هــــي احلـيــــا ُة بــــمــنطقيهــــا
ي�صيبنا االول كما ي�صيبنـــا الثــــاين
قد ال يكون هناك الكثري من حمطات الفرح يف احلياة� ،إمنا
جمرد الت�أمل بها قد ُي�شعر املرء ب�شيء من ال�سعادة ،فالأمل هو ذلك
النف�س ذاتَها ب�إدراكه ولو بعد حني ،وهو ما
الفرح البعيد الذي َت ِع ُد
ُ
ي�شكل حافزًا للتقدم واال�ستمرار يف هذه الرحلة العمرية للإن�سان.
ولكن...
بد لها �أن تدرك النهاية !..ويف ذلك ٌّ
حق وحقيقة ال
هذه الرحلة ال ّ
الغ�صة التي ترافق
�شك فيهما ،من هذه احلقيقة
ً
حتديدا تولد تلك َّ
كل فرح ولذّ ة يف احلياة ،فلكل بداية نهاية ولكل رحلة خامتة
وهذا قد ٌر حمتوم.
�إزاء تلك احلقيقة املقلقة ،ال بد لنا �أن نعرتف ب�أعمارنا ،التي تقا�س
نتيجة تقاطع قطار احلياة مع خط الزمن ،بحيث يتم ا�ستيعاب
هذه احلقيقة بعد �إقناع الذات ب�أن هذا القطار ي�سري بقوة اللـه عاب ًرا
خط الزمن من دون ّ
توقف ولو حلظة واحدة.
املوقف مهيب ،والر�ؤية البعيدة لي�ست جلية �أ ّ َنى كان املعتقد!
قطا ٌر وك�أين به ينتهي اىل ٍ
نفق ال �أقول �إنه مظلم لأننا ال نفهمه
ً
ً
أحد
وال نعرفه ،ولكنه يبقى
غام�ضا مقلقا اذ مل ي�سبق �أن عاد منه � ٌ
علما �أن االميان �شيء واليقنيَ �شيء �آخر.
و�شرح جتربته!...
ً
وت�صور ما يدور فيه
منذ البدء �سعى الإن�سان �إىل فهم هذا النفق
ّ
واىل �أين ي���ؤدي ،ثم جاءت الأدي��ان على اختالفها و�ألقت �إ�شارات
و�إي��ح��اءات حول
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فل�سفة
الروح والأمل
تلك اجلدلية الكربى يف رحلة الإن�سان ،وكان ذلك من خالل
الأنبياء والر�سل �أحيا ًنا ،و�أحيا ًنا �أخرى من ا�ستلهام ووحي وا�ستنباط
ٌ
كل منها ت�صو ًرا للعامل الآخر يف عقول العباد
ورمبا تنظري ،فبنى
ً
مت�شابها
غالبا ما كان
خمتلفا يف ال�شكل ولكنه
وكان ت�صو ًرا
ً
ً
َ
يف امل�ضمون املت�صل بارتفاع الروح اىل خالقها حيث تُ�س�أل فتُحا�سب
املحية هي �سبب احلياة
وتبقى يف جوار ربها اىل الأبد ..تلك الروح
رِّ
ً
منمقا و�ألقاها يف حي ٍز مكاين
ج�سدا
وعنوانها ،فقد �أ�سكنها اللـه
ً
ف�سيح ومنحها وقتً ا غري قليل.
تكونت معادلة احلياة .هذه الروح،
وفق هذه الأقانيم الثالثة
ّ
املوجودة فينا والتي ال نفهمها ولكننا نحياها ،هي نحن بالأ�صل
وهي العن�صر الإلهي �أو الأقنوم الإلهي يف الإن�سان� ،أما باقي الأقانيم
فهي جمرد جماد مكاين �أو زماين .هذا العن�صر الإلهي هو �صلة
الو�صل بني الإن�سان الذي يتحرك على وجه الأر�ض وبني الـله الذي ال
مكان حمد ًدا له وال زمان .وهي ت�شكل هوية االن�سان ،فكل منا
هو روحه فح�سب.
�إذا انطلقنا من وجود هذا العن�صر االلهي يف معادلة احلياة ،فلنا �أن
ٍ
كل منا مرحلة �أخرى تلي املرحلة التي نعي�شها.
ن�ستنتج �أن حلياة
وبالتايل ف�إن هذه احلياة قد تتعدل �أو تتبدل �أو تتحول ولكنها يف
مطلق الأحوال لن تنتهي ،ملاذا؟
أقنومي املكان والزمان قد يزوالن
لأنه يف حني �أن � َ

من الروح ،ف�إن الأقنوم الإلهي ٍ
حتما بقاء الإله نف�سه �أي الأزل.
باق
ً
وما دامت هذه الروح باقية فاحلياة باقية ولو بوجه �آخر �أو �شكل �آخر،
مبا ال ت�ستطيع قدراتنا العقلية فهمه �أو ت�صوره.
ً
انطالقا من هذا التحليل،
وما دام��ت هذه احلياة باقية �أزلية
فلماذا اخلوف من انتهاء العمر الآين احلايل الذي هو جمرد جمال
زمني لأحد �أ�شكال احلياة ولي�س للحياة كلها!
على كل حال ،ما دامت هذه ال��روح باقية فال خوف من نفاذ
بد لها من مدا ٍر تتحرك فيه وم�سا ٍر
العمر ،لأن هذه الروح الباقية ال ّ
يقدره اللـه ب�إرادته ،وال ميكن للإن�سان هنا �أن
أمر ِّ
ت�سري �إليه وهذا � ٌ
حتما لن ي�صبح ال
يفهم �شيئً ا �أو يعرف �شيئً ا �أو يتنب�أ ب�شيء ،ولكنه
ً
�شيء!...
يتفهم كل منا ظ��روف ادراك��ه تلك النهاية
لذلك ،ولكي
َّ
(ن�سبيا) لتلك الرحلة ،وللتمكن من �إعداد النف�س لها،
الغام�ضة
ً
لاً
بد من �أمرين :او الت�صالح معها ،لأن احلل الوحيد ملواجهة املوت
ال َّ
ً
هو الت�صالح معه! كيف يتم ذلك؟ باعتباره حمطة ولي�س نهاية،
ً
ق�صا�صا ،عود ًة اىل الأ�سا�س ولي�س
خال�صا ولي�س
حقا ولي�س ق��را ًرا،
ً
ً
ٍ
طويل و�شاق فا�سرتاحة �أبدية،
انف�صالاً عنه ،ورمبا نهاية امتحان
هكذا نت�صالح معه ون�ستعد لنلقاه بجاهزية العائد �إىل ربه بفرح!
ّ
الت�سلح بالأمل ...فالأمل يكرب وتتعاظم احلاجة
الأمر الثاين هو
ً
غام�ضا يوحي بالقلق وال�ضياع ،و�إال
�إليه �أكرث كلما كان امل�شهد
اً
ووا�ضحا
فبماذا يت�أمل املرء �إذا كان م�شهد احلياة مكتمل
ً
�أمامه وكان قدره مقرو ًءا بو�ضوح؟ فا ُمل�شاهد ي�أمل
ٍ
تخيالته ورغباته،
بنهاية للم�سرحية حتاكي
ّ

ً
م�سبقا.
ولكنه لن ي�أمل ب�شيء �إذا كانت امل�سرحية معروفة النهاية
ر�سم خليوط امل�ستقبل يف اذهاننا مبا ينا�سب
ه��ذا الأم��ل هو
ٌ
ً
طموحاتنا ويحقق �أحالمنا ،ف���إذا ،الأم��ل هو جت�سيد للرغبة يف
م�شهد الغد!
بناء ً عليه �أخل�ص �إىل القول �أن لي�س لنا ،ملواجهة تلك النهاية
احلتمية واملقلقة لتلك الرحلة� ،سوى التم�سك بالأمل الذي يتجاوز
حدود املنطق واملمكن واملعقول لأنه يتعدى م�ساحات العقل الب�شري
ٌ
ٌ
ومبني على
ومنبثق من الروح
منبعث من الإميان
املحدود ،ولكنه
ٌ
يقدر
قاعدة �أن من �أركبنا هذا القطار و�أراد لنا تلك الرحلة هو من ِّ
ٍ
وزمن �آخر
نوع �آخر
لنا نهايتها ،ورمبا بداية �أخرى لرحلة �أخرى من ٍ
و�أبعا ٍد �أخرى.
�أم��ا كيف �سيحدث ذلك االنتقال املهيب ...فلنرتك للأمل
بالتخيالت يف الأذهان ....و�إىل اللقاء يف حياة �آخرى...
ا�ست�شرافه ولو
ّ
�أو مقال �آخر!
اللــــيـل والنـها ُر جمــيــــلُ
َ
أحــب
�
ُّ
دوما فـمـوتي م�ســتحيلُ
�ســــــ�أحيا ً
روحي �ستبقى و�إن فنى ج�سدي
أفـق ال يـزولُ
ّ
تــــحـل ُق فـــي � ٍ
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جي�ش العلم والثقافة

دكتوراة يف احلقوق
للعقيد ب�شارة اخلوري

يف ح�����ض��ور ممثل
عن كل من وزير
الدفاع الوطني ،وقائد اجلي�ش العماد قهوجي ،وعدد من الق�ضاة
والأ�ساتذة واملحامني و�أ�صحاب الإخت�صا�ص والأهل ،ناق�ش العقيد ب�شارة
اخلوري يف املعهد العايل للدكتوراه يف احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
والإدارية والإقت�صادية�-سن الفيل� ،أطروحته لنيل �شهادة الدكتوراة
اللبنانبة يف احلقوق حول مو�ضوع «املحاكم اجلزائية الإ�ستثنائية
(�إجراءاتها والتدخل يف الإخت�صا�ص)».
جدا مع تنويه
وقد نال العقيد اخلوري �شهادة الدكتوراة بتقدير جيد ً
اللجنة املناق�شة وحق الن�شر.
ا�ستثنائيا يف لبنان يت�ألف
مو�ضوع هذه الأطروحة يتناول ق�ضا ًء
ً
من املحاكم الآت��ي ذكرها :املجل�س الأعلى ملحاكمة الر�ؤ�ساء
والوزراء ،املجل�س العديل ،املحكمة الع�سكرية ،حمكمة الأحداث
وحمكمة املطبوعات.
هذه املحاكم الإ�ستثنائية حددتها الت�شريعات اخلا�صة على وجه
احل�صر نظ ًرا اىل خ�صو�صيتها يف ر�ؤية فئة معينة من اجلرائم وفق �أ�صول
خا�صة� ،إذ �إن �إخت�صا�صها هو الإ�ستثناء .والهدف من الإخت�صا�ص
الإ�ستثنائي هو املحافظة على ح�سن �سري العدالة بالن�سبة �إىل هذا
النوع اخلا�ص من اجلرائم ،في�صح عندها القول امل�أثور« :حمكمة
�إ�ستثنائية خا�صة».
ولكن هذا التعدد
�إجازة تعليمية يف علم االجتماع
يف امل����ح����اك����م
للمقدم مي�شال بردويل
الإ����س���ت���ث���ن���ائ���ي���ة
يرا
اخل��ا���ص��ة ك��ث� ً
م��ا ي��ط��رح م�سائل
ت��ت��ع��ل��ق ب��ت��ن��ازع
الإج��راءات وتداخل

يف الإخ��ت�����ص��ا���ص �أم���ام
خ�صو�صا
هذه املحاكم،
ً
يف ح������ال �إخ����ت��ل�اف
ال�صفة بني الأ�شخا�ص
امل��ت��ع��ددي��ن املتهمني
ب�إرتكاب اجلرم الواحد
�أو يف ح���ال �إخ��ت�لاف
الو�صف القانوين للجرم
الواحد يف اجلرائم املتالزمة وغري القابلة للتجزئة� .إن هذه امل�سائل
وغريها من الإ�شكاليات القانونية التي تطرحها املحاكم اجلزائية
الإ�ستثنائية هي اليوم مو�ضع جدل يف الفقه والإجتهاد يف لبنان نظ ًرا
اىل ت�أثريها على حقوق املتهم وعلى تطبيق العدالة �أم��ام هذه
املحاكم.
و�أط��روح��ة العقيد اخل��وري التي تلقي ال�ضوء على خمتلف هذه
املوا�ضيع وامل�سائل القانونية ،حتاول � ً
أي�ضا �إقرتاح �أبرز احللول املنا�سبة
لها ،وذلك يف �إطار من البحث القانوين املقارن مع الت�شريع الفرن�سي.

�شهادة ماج�ستري يف التاريخ للم�ؤهل علي زعيرت

نال املقدم مي�شال ج��ورج بردويل
من معهد التعليم� ،إجازة تعليمية
يف علم االجتماع من معهد العلوم
االجتماعية يف اجلامعة اللبنانية.
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حاز امل�ؤهل علي زعيرت من معهد التعليم ماج�ستري
يف التاريخ من كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،بعد
مناق�شة ر�سالة بعنوان «احلياة الفكرية يف منطقة
بعلبك منذ الإ�ستقالل حتى بداية احل��رب الأهلية
.»1975-1943
جدا مع تنويه اللجنة التي تو ّلت
وقد نال تقدير جيد ً
املناق�شة وامل�ؤلفة من الأ�ستاذ امل�شرف الدكتور قا�سم
يزبك والع�ضوين :الدكتور �أحمد حطيط والدكتور
علي عبد املنعم �شعيب.

�إجازة فن ّية يف املعلوماتية
للرقيب الأول بالل يو�سف
نال الرقيب الأول بالل حممد يو�سف من
فنية يف اخت�صا�ص
لواء امل�شاة الثامن� ،إجازة ّ
املعلوماتية ــ فرع الربجميات من املديرية
العامة للتعليم املهني والتقني.

�إجازة فنية يف العناية التمري�ض ّية
للرقيب نادر �سامي علود
حاز الرقيب نادر �سامي علود من طبابة
منطقة اجلنوب� ،إجازة فنّ ية يف اخت�صا�ص
العناية التمري�ضية ،من املديرية العامة
للتعليم املهني والتقني.

�إجازة فن ّية يف العلوم املخرب ّية الطب ّية
املمددة خدماته �أحمد حمزة
للمجنّد ّ

ح��از املجنّ د امل��م� ّ�ددة خدماته
�أحمد يو�سف حمزة من فوج املد ّرعات الأول،
�إجازة فنّ ية يف العلوم املخرب ّية الطبية ،من
املديرية العامة للتعليم املهني والتقني.
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�سيفنا والقلم

ت����������������راب ال����������ب�����ل����اد ودي�������ع�������ة
ف������اح������ر�������ص ع����ل����ي����ه واج�����ع�����ل
�إع�����م�����ل ع���ل���ى ت���وح���ي���د ���ش��ع��ب��ك
�إن ن�����ت�����ح�����د ت����������رق ال�����ب��ل��اد
وي�������ع�������ز �أه�������ل�������وه�������ا ب���ف�������ض���ل
م������ا �أف������ن������ت الأمم ال����ع����ظ����ام

وديعة

وع������ل������ي������ه �إن��������������ت امل��������ؤمت�������ن
ال�������������ص������در ال��������ق��������وي ل��������ه جم���ن
يف اخل���������ف���������اء ويف ال����ع����ل����ن
وت�����������زده�����������ر ف�����ي�����ه�����ا امل�����ه�����ن
ال�����ع�����ل�����م واخل��������ل��������ق احل���������س����ن
��������س�������وى اجل�������ه�������ال�������ة وال������ف���ت��ن

د .جهاد نعمان  /ا�ستاذ يف الكلية احلربية ومدر�سة القوات البحرية

رمز الوفا جناحاتو

العقيد توفيق نعيم يزبك

ال��ب��ل��ب��ل ت��ك��ي ع���ا حل���ن ن��غ��م��ات��و
و�����ص����ارت ظ���ن���وين ب����اجل����وع ت��غ��رق
ي����ا ري������ت ب��ي�ن غ�������روب وامل�������ش���رق
ك���ان���ت ع���ي���وين غ��ف��وت��و ب��ت�����س��رق
ي������ا ط���ي��ر ب���ي��ن امل���������دى ب���ي���ح���رق
راج�����ع ع ���ض��ي��ع��ة ���ش��ع��ر ب��امل��ط��ل��ق
و�إك���ت���ب ع��ل��ى ج��ب�ين امل��ح��ب��ة ك��ان

غ�صيبي
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����ود ل������ون ري�������ش���ات���و
وال����ل����ي����ل ������س� ّ
وال����ن����ور ي��خ��ج��ل م����ن ح�����زن ذات����و
ب�������س�ت�رج���ع ال�����ن��ب��رة ب����أ����ص���وات���و
وك���ل���م���ات م���ن���ي ت����زي����ن ن�ب�رات���و
وب��ق��ل��ب ال��ق��ف�����ص ك��ت��ف جناحاتو
�إحم������ي ال����زع����ل م����ن ب��ي�ن �آه���ات���و
رم�����������ز ال��������وف��������ا ج����ن����اح����ات����و

ال�شاعر حممد عبد الرحمن دمج  /برجا  -ال�شوف

غ�����ص��ي��ب��ي ال��ب��ن��ت �أوع������ا جت���وزوه���ا
الن������و ال���ب���ن���ت م����ن ال����ل����ه ه���د ّي���ة

وم����ن ال�����ش��ب ال��ب��ي��ح��ب��ا حت��رم��وه��ا
و������ض�����روري ه���ال���ه���دي���ه حت��ف��ظ��وه��ا

عجيبه �إن ح��ب��ت ال��ب��ن��ت وم�صيبه
��ي���ا ب��ال��غ�����ص��ي��ب��ي
ب��ي��ع��ط��ي الأم������ر ب� ّ

���ش��ي م����ره غ��ل��ط��ت وق���ال���ت حبيبي
وع ح��ك��م ال���وال���د م���واف���ق �أخ��وه��ا

ال�����ش��ري��ف��ه ال��ط��اه��ره بتبقى �شريفه
و�إذا راح�����ت ب��ن��ت م����ره خطيفه

ب�����دار ال���ع���ام���رة ان رب���ي���ت عفيفي
ب�����س��ي��ف اجل��ه��ل �أه��ل�ا ب��ي��دب��ح��وه��ا

ي��ا ح�سره و�أل���ف ح�سرة بهيك حايل
�إن ���ض��ل امل��ج��ت��م��ع ي��رع��ى اجل��ه��ايل

ال��ب��ك��ا م���ر وب��ك��اه��ا ك��ث�ير غ��ايل
ان���ح���رق���ت ح���ال���ه���ا ال ت���واخ���ذوه���ا

ال��غ�����ص��ي��ب��ي ب��ع��د ���ص��د الأه������ل م��ره
وب�����ش��رع ال���ع���دل ق��ال��و ال��ب��ن��ت ح��ره

ول�����و �����ص����ارت ب���ك���ل ال���ع���م���ر م���ره
و�إذا ح���ب���ت ح��ب��ي��ب��ا ب��ي��م��ن��ع��وه��ا

و���ص��رخ��ة م��ن ���ض��م�يري وم���ن كياين
اع��ت�بروا ال��ب��ن��ت �أغ��ل��ى م��ن الأم���اين

ل��ك��ل ال���ن���ا����س م���ن ق��ا���ص��ي وداين
���دروه����ا
والزم ه�����الأم�����ان�����ة ت����ق� ّ
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ّ
بكرت الرحيل
�ك�ير ي��ا ك��م��ي��ل ودع����ت ال�شباب
ب� ّ
بعلمي كنا �أه���ل ج�ي�ران و�صحاب
���ش��و ����ص���ار ال ه��ل��ق��د ق��ل��ب��ك ق�سي
ب���ك���رت ت���ا ت��ن��دف��ن حت���ت ال��ت�راب
مل���ا ال����واج����ب ن������اداك ل��ب��ي��ت ال��ن��دا
ول����ت����راب ع����ك����ار دم�����ات�����ك ف���دا
ورجعت لرتاب بيت لهيا ا�سمك �شهيد
مل��ا ال�����ش��ه��ادي حت��ل م��ا ب��ت�����س��أل ح��دا
رج��ع��ت �إل��ن��ا م��ل��ف��وف ب��ع��ل��م لبنان
وع��ا نع�شك و���س��ام الت�ضحية عنوان
ع��ا ك��ت��اف رف��اق��ك بالف�ضا مرفوع
دم�����وع وزغ�������ردي واحل������زن ب��رك��ان
ت��رك��ت ال���وال���دة والأرم���ل���ة وطفلني
وخ���ي���ات عمتبكي ع���ا ن���ور ال��ع�ين
و�أخ������وة �آه���ات���ه���م و���ص��ل��ت لل�سما
منني الق�ساوي جبتها ي��ا �أخ��ي منني
ي��ا جي�ش لبنان ب ��أرواح��ن��ا بنفديك
ك����ل ف��ت��رة ���ش��ه��ي��د ع����م ن��ه��دي��ك
�شربنا كا�س ال�شهادي واحل��زن والغم
ونحنا كا�س ال�شرف والت�ضحية من�سقيك
املالزم الأول
املتقاعد
جوزف ا�سطفان
�إىل روح
الرقيب الأول ال�شهيد
كميل عطالله

يا وطن
ناديا يون�س اخلطيب
مديرة ثانوية برجا الر�سمية

ّ
������������ل ال�����ف��ت��ن
يف وج�������������ه ك�
ون�����ح�����ن�����ا رج�������ال�������ك ي�������ا وط�����ن

����س���ي���ف ال���ت�������ض���ام���ن ����ش���اه���ري���ن
�����د ال��������غ��������زاة ال����ط����ام����ع��ي�ن
�������ض� ّ

ي�������ا ب���ل���ادن�������ا ن����ح����ن����ا ل���ك���ي
وي�����������وم ال�������وغ�������ى ب����امل����ع����رك����ه

ب����ق����ل����وب����ن����ا امل����ت���������ش����اب����ك����ي
�إ ّال ال����ع����ل����م م���������ش راف����ع��ي�ن

ي��������ا ب����ل���ادن��������ا ي��������ا ب���ل��ادن������ا
وم������������ن ب������ع������دن������ا ل��������والدن��������ا

ع������ن������اد ال�����������ص�����خ�����ور ع����ن����ادن����ا
ع���������ز ال������ك������رام������ة ت�����ارك��ي��ن
ّ

ع�����ا ����ش���واط���ي���ن���ا وع�������ا ت�ل�ال���ن���ا
وت����������ا ي������������دوم �إ�����س����ت����ق��ل�ال����ن����ا

ط����ي���ر ال�����ن�����������ص�����ر غ����نّ ����ال����ن����ا
ّ
م����ن���������ض����ل����ن����ا م���ت�������ض���ام���ن�ي�ن

جراح العزّ ة
ل��ب��ن��ان ج��ئ��ت��ك وال���ق���وايف ت�سبق
�����ذب ل �� نِّ ٌ
ِّي�� ي�ت�رق���رق
وال����ق����ول ع�
ٌ
ي��ا واق� ً
��ف���ا رغ���م ال�����ش��دائ��د ث��اب��تً ��ا
ورج��ال��ك الأب����رار فيك ت�سامقوا
�آل��ي��ت ���ص��ون امل��ج��د ���ص��ون ع��روب��ة
�����اذب وم��ن��اف��ق
مل���ا ت��ق��اع�����س ك�
ٌ
م��ا يل �أرى يعلو ���س��م��اءك غيمة
ب�����الآه ت��ه��ط��ل ب��امل�����ص��ائ��ب ت��ع��رق
جتمعت
��رزاي���ا يف ن��ه��اك
ّ
و�أرى ال� ّ
واج�����م ي��ت��ح� ّ�ل��ق
وال���غ���م ف���وق���ك
ٌ
ّ
تيب�ست
و�أرى جنانك كاله�شيم ّ
���س��ق��ي��ت ���ش��ق��ا ًء ف��ال��ب��ل� ّ�ي��ة ت���ورق
و�أرى ج���راح���ك ن����ازف� ٍ
��زة
���ات ع� ّ
وال��ق��ول �أن���ت وم���ا ت��ق��ول ف��أ���ص��دق
ه���ذي ج��ن��ودك للب�سالة �إ ّن��ه��م
ع��ل��م ي��رف��رف يف ���س��ن��اك ويب�سق
لهم ال���دروب ت�سري خلف �إبائهم
ال��رواب��ي ك��م ت��ت��وق وتع�شق
لهم ّ
��د وع��ري��ن��ه��م
ل��ه��م ال���وه���اد م���وائ� ٌ
درب ال��ك��رام��ة للنجائب مفرق
ف ��إل��ي��ك ي��ا ح�صن ال��ب�لاد حتية
ٍّ
خ� ّ
���ط ال���ي��راع ع�ل�اك���م وي���وث���ق
وخ���ت���ام ق����ويل �أن���ن���ا �أه����ل ال��وف��ا
ت��ت�����س��وق
ع����زن����ا
ال م����نّ ����ة يف
ّ
ّ
علي يا�سني غامن

بطاقة ملونة
ما بني القلم وال�سطر ،كالذي ما بني القلب
وال�صدر.
ففي ال�سطر :دقات قلم ينب�ض باملعاين.
ويف ال�صدر :دقات قلب ينب�ض مبعاناة ال�شوق
و�صالة عا�شق.
�صحيحا �أن يف جفاف الأقالم ت�صحري
�ألي�س
ً
ت�صح ًرا للحياة.
الكلمات ،ويف جفاف القلوب ّ
واملدعي �إذا
�إحذر احلاقد �إذا جاوبتهّ ،
حاورته وناكر اجلميل �إذا خدمته ،وبائع
ال�سر �إذا ائتمنته ،واملغرور �إذا مدحته.
من كانت الرياح �أوراقه ،والوحول دروبه،
والأقنعة وجوهه ،والنميمة حديثه ،وال�شراهة
رغيفه ،واجلهالة دليله ،فهو عالة على نف�سه،
وعالة على جمتمعه.

يكتبها:
حممد �سلمان
ال �أر����ض م��ن دون ���س��واع��د حتميها
وحترثها وحت�صد غاللها ،وال ارتقاء من
دون املعاناة يف بنائه ،ومن دون �صعاب يف
الإرتفاع به ،وال ح�ضور من دون امل�ؤان�سة
يف اجل��ل��و���س ،واحلكمة يف احلديث،
والتوا�ضع يف الظهور.
كتب �إليها يقول:
النجوم باقة �ضوء من عينيك ،و�إ�سمك
باقة ،حروف يف معجم الأ�سماء ،ولقا�ؤنا
مواعيد يف دفاتر الأيام.
كتبت �إليه تقول:
ت�أتيك الأجن��م لتقطف �ضوءها من
دفء لقائنا ،وت�أوي الأ�سماء �إىل ا�سمك
لتكتمل حروفها ،وتتنادى املواعيد �إىل
ذاكرتك ،لت�أخذ مواعيدها.
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العميد الركن املتقاعد
عبدالله احل�سيني
نعت قيادة اجلي�ش العميد
ال��رك��ن امل��ت��ق��اع��د عبدالله
احل�سيني ال��ذي ت��ويف بتاريخ
.2012/12/9
 من مواليد العام  ،1947يف�شم�سطار ،ق�ضاء بعلبك.
 ت��ط ّ��وع يف اجلي�ش ب�صفةتلميذ �ضابط مطاري بتاريخ
.1967/11/9
 ّرق��ي لرتبة م�لازم �إعتبا ًرا
م��ن  ،1970/8/1وت�����د ّرج يف
الرتقية حتى رتبة عميد ركن
�إعتبا ًرا من .1996/7/1
 حائز:• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الثالثة.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.

• و�سام الإ�ستحقاق
اللبناين من الدرجة
الثانية.
• و�سام الأرز الوطني
من رتبة فار�س.
• و���س��ام التقدير
ال��ع�����س��ك��ري م��ن
الدرجة الف�ضية.
• و�سام الأرز الوطني
من رتبة �ضابط.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الأوىل.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
ثالث ع�شرة مرة.
• ت��ه��ن��ئ��ة ن���ائ���ب رئ��ي�����س
الأركان للعديد.

• ت��ه��ن��ئ��ة ق���ائ���د منطقة
البقاع.
• تهنئة ق��ائ��د ل���واء امل�شاة
الأول.
 تابع عدة دورات درا�سية يفالداخل ويف اخلارج.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

العميد املتقاعد
�سمعان �أبي حنا
نعت قيادة اجلي�ش العميد
املتقاعد �سمعان �أبي حنا الذي
تويف بتاريخ .2012/12/31
ــ من مواليد ،1938/7/10
بيت مالت ،عكار.
ـ��ـ ت��ط ّ��وع يف اجلي�ش ب�صفة
ت��ل��م��ي��ذ ����ض���اب���ط ب��ت��اري��خ
.1957/10/7
ــ رقي �إىل رتبة مالزم اعتبا ًرا
م��ن  ،1960/9/16وت����د ّرج يف
ال�ترق��ي��ة ح��ت��ى رت��ب��ة عميد
اعتبا ًرا من .1990/7/1
 حائز:• و�����س����ام 1961/12/31

التذكاري.
• ت��ه��ن��ئ��ة ق��ائ��د
منطقة جبل لبنان.
• و�سام اال�ستحقاق
اللبناين الف�ضي من
الدرجة الثالثة.
• و�سام الأرز الوطني
من رتبة فار�س.
• و�سام اال�ستحقاق
اللبناين من الدرجة
الثانية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
�ضابط.
• و�سام الوحدة الوطنية.

ــ تابع عدة دورات درا�سية يف
الداخل ويف اخلارج.
ــ مت�أهل وله ثالثة �أوالد.
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امل�ؤهل الأول
�سيمون طانيو�س يو�سف
نعت قيادة اجلي�ش امل�ؤهل الأول
�سيمون طانيو�س يو�سف الذي
تويف بتاريخ .2012/12/18
 من مواليد  1946/12/19يفعربين ،ق�ضاء البرتون ،حمافظة
ال�شمال.
ت��ط��وع يف اجلي�ش بتاريخ
ّ
.1983/4/21
 من عداد القوات البحرية ــكتيبة املراقبة والإنذار.
 حائز:• و�سام الوحدة الوطنية.

• و�سام فجر اجلنوب.
• الو�سام البحري.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• امليدالية الع�سكرية.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الرابعة الربونزي.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الثالثة الف�ضي.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش 11
مرة.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
 19مرة.

• تهنئة قائد القوات البحرية
خم�س مرات.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

امل�ؤهل الأول
حممد فتحي املجانيني
نعت قيادة اجلي�ش امل�ؤهل الأول
حممد فتحي املجانيني ال��ذي
تويف بتاريخ .2012/12/3
 م���ن م��وال��ي��د 1980/2/1يف امليناء  -طرابل�س ،ق�ضاء
طرابل�س ،حمافظة ال�شمال.
 ت��ط ّ��وع يف اجلي�ش بتاريخ.1997/12/15
 م��ن ع��داد طبابة منطقةال�شمال-م�ستو�صف طرابل�س.

 حائز:• ميدالية امل���ؤمت��رات للعام
.2000
• و�سام التقدير الع�سكري.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
�ست مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
ثماين مرات.
• تهنئة رئي�س جهاز �إ�سكان
الع�سكريني
املتطوعني ثالث
ّ

اجلندي خالد �أحمد الكك
نعت ق��ي��ادة اجلي�ش اجلندي
خالد �أحمد الكك ال��ذي تويف
بتاريخ .2012/11/11
 من مواليد  ،1983/4/1يفب��ي��ت م�ل�ات ،ق�����ض��اء ع��ك��ار،
حمافظة ال�شمال.
 -ت��ط ّ��وع يف اجلي�ش بتاريخ
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مرات.
 -مت�أهل وله ولدان.

.2008/6/7
من عداد لواء امل�شاة التا�سع-
الكتيبة .92
 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش
ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 -عازب.

اجلندي
اليا�س يو�سف نخلة
نعت قيادة اجلي�ش اجلندي
اليا�س يو�سف نخلة الذي تويف
بتاريخ .2012/11/30
 من مواليد ،1993/12/25يف ال��ب��اروك ،ق�ضاء ال�شوف،
حمافظة جبل لبنان.

تطوع يف اجلي�ش بتاريخ
ّ
.2011/5/28
 من عداد اللواء اللوج�ستي. -عازب.

اجلندي نبيه علي بي�ضون
نعت قيادة اجلي�ش اجلندي
نبيه علي بي�ضون ال��ذي تويف
بتاريخ .2012/11/10
 من مواليد ،1985/5/17يف عيرتون ،ق�ضاء بنت جبيل،
حمافظة اجلنوب.

تطوع يف اجلي�ش بتاريخ
ّ
.2011/12/24
 من عداد لواء امل�شاة احلاديع�شر-الكتيبة .113
 حائز تهنئة قائد اللواء. -عازب.

اجلندي
�شربل �أبو عني
نعت قيادة اجلي�ش اجلندي
�شربل جرج�س �أبو عني الذي
تويف بتاريخ .2012/11/30
 من مواليد  1994/2/15يفعميق ،ق�ضاء البقاع الغربي،
حمافظة البقاع.

تطوع يف اجلي�ش بتاريخ
ّ
.2012/2/27
 م���ن ع�����داد م��ق��ر ع��اماجلي�ش.
 -عازب.

املمددة خدماته
املجنّد ّ
املكحل
عطيه �سويدان
ّ

م��ددت خدماته �إعتبا ًرا
ّ
من .2011/2/8
 من ع��داد فوج املدرعاتالأول.
 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• ت��ه��ن��ئ��ة ال��ع��م��اد ق��ائ��د
اجلي�ش.
 -عازب.

نعت قيادة اجلي�ش املجنّ د
امل����م����ددة خ��دم��ات��ه عطيه
ّ
املكحل ال��ذي تويف
�سويدان
ّ
بتاريخ .2012/11/30
 من مواليد  ،1991/2/2يفوادي خالد ،حمافظة ال�شمال.
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الرقيب الأول ال�شهيد
�صم�صون
كريكور �إنرتانيكيان
ن���ع���ت ق����ي����ادة اجل��ي�����ش
ال��رق��ي��ب الأول �صم�صون
�إنرتانيكيان الذي �إ�ست�شهد
فجر  2012/12/2يف �أثناء
قيامه مبهمة حفظ �أمن
و�إ�ستقرار يف مدينة جونيه.
مديرية التوجيه �أ�صدرت
بيا ًنا �أعلنت فيه �أنه بتاريخ
 ،2012/12/2وخ�لال قيام دوري��ة تابعة ملديرية
املخابرات يف اجلي�ش ،يف مدينة جونيه مبالحقة
املدعو ح�سن �أحمد غريب الرتكابه �أفعا ًال
جرمية� ،أقدم الأخري على �إطالق النار بوا�سطة
�سالح حربي باجتاهها ،ما �أدى �إىل ا�ست�شهاد
�أح��د عنا�صرها وه��و الرقيب الأول �صم�صون
رد عنا�صر ال��دوري��ة على
�إنرتانيكيان .وق��د ّ
النار باملثل ،حيث �أ�صيب مطلق النار بجروح،
ثم جرى توقيفه ونقله �إىل �أح��د م�ست�شفيات
املنطقة.
ٍ
بيان الحق �أ ّن��ه بنتيجة
و�أ�ضافت املديرية يف
التحقيق مع مطلق النار تبينّ �أ ّنه ي�ستخدم عدة
بطاقات هوية مز ّورة ،منها بطاقة حتمل �صفة
رجل دين ،و�أن �إ�سمه الثالثي احلقيقي هو ح�سن
غريب ،من بلدة اخليام اجلنوبية ،كما تبينّ
�أنه يعمل يف جمال التهريب من �سوريا و�إليها،
ولديه �صالت بتنظيمات خارجية ونا�شطني يف
جمال جتارة الأ�سلحة ،وقد �صدرت بحقه عدة
�أحكام مدنية وع�سكرية لإقدامه يف منطقة
ال�شمال خالل الأعوام 2006و2008و2009و2010و،2012
على �شهر �سالح و�إطالق نار ب�إجتاه مواطنني،
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وت�ستمر التحقيقات مع
ّ
املوقوف ب�إ�شراف الق�ضاء
املخت�ص.
�شيع ال�شهيد يف
وق��د ّ
م����أمت ر���س��م��ي و�شعبي
ح�����ض��ره مم��ث��ل ق��ائ��د
اجل��ي�����ش وح�����ش��د من
الأه���ايل .وبعد مرا�سم
التكرمي وال�صالة التي
�أق��ي��م��ت يف كني�سة
ال�������س���ي���دة ل��ل��أرم����ن
ال��ك��اث��ول��ي��ك يف ب��رج
ح���م���ود ،ح��م��ل رف���اق
ال�سالح النع�ش �إىل مثواه الأخري.
ويف ما يلي نبذة عن حياة الرقيب الأول ال�شهيد
�إنرتانيكيان.
 من مواليد  ،1971/4/7يف برج حمود ،ق�ضاءاملنت حمافظة جبل لبنان.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .1991/12/1
 ّ م��ن ع����داد منطقة ج��ب��ل ل��ب��ن��ان-ف��رعاملخابرات.
 حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
مرتني.
• و�سام التقدير الع�سكري الربونزي ّ
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من الدرجة الرابعة
 برونزي.• تنويه العماد قائد اجلي�ش �سبع مر ّات.
مرة.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ 22
• تهنئة نائب رئي�س الأركان للعمليات.
• تهنئة قائد اللواء ع�شر مرات.
• تهنئة رئي�س ف��رع خمابرات جبل لبنان
مرتني.
ّ
 -مت�أهل وله ولد واحد.
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ق�ضايا معي�شية

هيئة التن�سيق
امل�شرتكة
بني جمعيات
متقاعدي
القطاع العام

�إعرت�ضت هيئة التن�سيق امل�شرتكة بني جمعيات متقاعدي القطاع العام على م�شروع القانون
الذي تقدم به وزير املالية لتعديل قانون التقاعد بحيث فر�ض �ضريبة على معا�شات التقاعد،
عدل كيفية انتقال املعا�ش التقاعدي لعائلة املتقاعد املتويف .فقد �ساوى م�شروع القانون بني
كما ّ
الإناث والذكور �إذ حرم الإبنة من تقا�ضي معا�ش والدها بعد بلوغها �سن الثامنة ع�شرة و�أعطى
الزوجة  %50من معا�ش زوجها.
هيئة التن�سيق التي قامت بدرا�سة مف�صلة حول معا�شات التقاعد ،اعتربت م�شروع القانون
جائ ًرا و�أر�سلت �إىل وزير املالية خال�صة الدرا�سة التي و ّقعها رئي�سها اللواء املتقاعد عثمان عثمان.

جمموع املح�سومات
التقاعدية يغطي معا�شات تقاعد
عاما...بل �إىل الأبد
الئقة ً 30

يف البداية ذكرت الهيئة �أن معا�شات التقاعد لي�ست هبة
من الدولة �أو تقدمة �أو هدية ...وال حتى مكافاة �أو تعوي�ضات
من رب العمل �أي الدولة ...بل �أن معا�ش التقاعد هو نتاج
جمموع املح�سومات التقاعدية التي تقتطعها وزارة املالية
من رواتب املوظفني طوال خدمتهم ملدة � 40سنة .وقد �سمح
لها القانون بو�ضعها يف خزينتها ك�أمانة ريثما ي�صار �إىل
�إن�شاء �صندوق خا�ص بها.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أنه �إذا �أخذ موظف يف الفئة الأوىل
كمثال ومتّ التدقيق يف املح�سومات التقاعدية التي جتمع
من رواتبه خالل � 40سنة ،وقورن معا�شه التقاعدي مبا له من
م�ستحقات ،يتبني ما ي�أتي:
 -1موظف دخل الوظيفة يف الفئة الأوىل يبا�شر اخلدمة
براتب قدره ح�سب م�شروع القانون الأخري  /4,250,000/ل.ل.
ــ بعد �أربعني �سنة خدمة ي�صبح الراتب الأخري لهذا املوظف
مع الزيادات التي تطر�أ عليه  /8,450,000/ل.ل.
ً
معا�شا
تخ�ص�ص له الدولة
ــ عند �إحالة املوظف �إىل التقاعد
ّ
تقاعد ًيا �إنفا ًذا للمادة ( )12من القانون � ،1998/717أي %85
من الراتب الأخري ،مبا يوازي  /7,182,000ل.ل.
 -2من ناحية ثانية ف���إن املح�سومات التقاعدية التي
تقتطع من رواتب ذلك املوظف طوال � 40سنة بالإ�ضافة �إىل
التعهد
امل�ساهمة الرمزية للدولة و�إىل الفائدة املنا�سبة بعد
ّ
امل�س و�سحب �أي مبلغ منه طوال الأربعني �سنة ،تبلغ
بعدم ّ
عند �إحالة املوظف �إىل التقاعد /1,428,570,986 /ل.ل.
ــ هذه الوديعة �إذا ما ح�سنت �إدارتها ّ
ووظفت موجوداتها
ن�صت عليه جميع قوانني التقاعد ال�سابقة
ح�سب ما ّ

واحلالية ،و�أعطيت الفائدة املنا�سبة با�سم معا�ش تقاعدي،
ف�إن املعا�ش التقاعدي هذا �سيبلغ  /9,523,806/ل .ل� .أو
على الأقل  /8,333,330/ل .ل.
 �إذا ما قار ّنا �آخر راتب �شهري تقا�ضاه ذلك املوظف يفنهاية خدمته والبالغ /8,450,000/ل.ل .وبني الفائدة ال�شهرية
للمح�سومات التقاعدية
املجمعة والبالغة /9,523,806/ل.ل.
ّ
�أو على الأقل /8,333,330/ل .ل .نفهم ما الذي دفع مبعظم
البلدان الراقية لتخ�صي�ص املوظفني ب�آخر راتب يتقا�ضونه
كمعا�ش تقاعدي.
ً
 �أما يف لبنان ف�إن الدولة وبدال من �إعطاء املوظف كاملخ�ص�صت له  %85من ذلك
الراتب الأخري كمعا�ش تقاعديّ ،
الراتب �أي ح�سمت  ،%15وهذه املح�سومات مبثابة �ضريبة
دخل على املعا�ش...
املتجمع من املح�سومات التقاعدية والبالغ
 �إن املبلغّ
عند �إحالة املوظف �إىل التقاعد /1,428,570,986/ل.ل.
هو ملك خا�ص للمتقاعد� ،إذا ما دفع له منه �شهر ًيا مبلغ
/7,182,500/ل.ل .ملدة � 30سنة �أي �أكرث مما تبقى للمتقاعد
وامل�ستفيدين من معا�شه من حياة ،ف�إن قيمة املح�سومات
الوديعة امل�ستحقة للمتقاعد تبلغ /4,220,784,512ل.ل� .أو
/2,448,116,360ل.ل .ح�سب ن�سبة الفائدة املعطاة .والغريب
الغريب ً
حقا �أن ه��ذه الوديعة والبالغة �أك�ثر من �أربعة
مليارات لرية لبنانية ت�ستويل عليها الدولة ،وهذا ما دفع
ويدفع بوزارة املالية ،على ما نعتقد� ،إىل عدم املوافقة على
�إن�شاء ال�صندوق امل�ستقل للتقاعد ،الذي �أ�شارت �إليه جميع
قوانني التقاعد ال�سابقة واحلالية.
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جي�شنا والريا�ضة

�إعداد:
روجينا خليل ال�شتورة

ن�شــــاطـات ريـا�ضـيـة ملـنـا�ســـبة عـيـد اال�ســتقالل

ملنا�سبة عيد اال�ستقالل ،2012
�أقيمت يف قطع اجلي�ش ووحداته
مباريات ريا�ضية يف عدة �ألعاب،
وق��د ج��رى ت�سليم امليداليات
للفائزين وفق الآتي:
• �سباق طرق  4كلم:
 العريف حمزة حمود من لواءامل�شاة الأول ،املركز الأول.
 الرقيب حممد العجمي منلواء امل�شاة الثاين ،املركز الثاين.
 اجلندي ب�لال عوا�ضة منلواء امل�شاة الأول ،املركز الثالث.
• �سباق طرق  12كلم:
 الرقيب الأول ح�سني عوا�ضةم��ن ل���واء احل��ر���س اجلمهوري،
املركز الأول.
 اجل��ن��دي عمر عي�سى منلواء احلر�س اجلمهوري ،املركز

الثاين.
 العريف حمزة حمود من ل��واء امل�شاةالأول ،املركز الثالث.
• كرة الطاولة:
 الرقيب الأول م�صطفى الدقدوقي منمو�سيقى اجلي�ش ،املركز الأول.
 الرقيب الأول وائ��ل �سيف ال��دي��ن منمو�سيقى اجلي�ش ،املركز الثاين.
 الرقيب الأول موري�س اليا�س من فوجالتدخل الأول ،املركز الثالث.
• اخلما�سي الع�سكري:
 املعاون مو�سى �صبحة من فوج مغاويرالبحر ،املركز الأول.
 الرقيب ج��ورج غ�صن من ل��واء احلر�ساجلمهوري ،املركز الثاين.
 العريف حممد دروي�ش من لواء احلر�ساجلمهوري ،املركز الثالث.
• الرماية بالبندقية:
 املعاون الأول ميالد را�شد من ال�شرطةالع�سكرية ،املركز الأول.
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 امل��ع��اون وليد ح�سن م��ن ل��واء احلر�ساجلمهوري ،املركز الثاين.
 الرقيب الأول �سليمان غزالة من لواءاحلر�س اجلمهوري ،املركز الثالث.
• �سباحة حرة ( 50مرتًا):
 الرقيب الأول ج��اك خمايل من فوجالأ�شغال امل�ستقل ،املركز الأول.
 ال��ع��ري��ف وائ����ل زي����ادة م��ن ال�شرطةالع�سكرية ،املركز الثاين.
 العريف اليا�س كرتا من فوج التدخلالأول ،املركز الثالث.
• �سباحة حرة (100مرت):
 ال��ع��ري��ف وائ����ل زي����ادة م��ن ال�شرطةالع�سكرية  ،املركز الأول.
 العريف اليا�س كرتا من فوج التدخلالأول ،املركز الثاين.
العريف الأول �شربل نقوال من القواتالبحرية ،املركز الثالث.
• رك�ض  100مرت:
 اجلندي �شادي فرحات من فوج التدخلالثالث ،املركز الأول.
 اجلندي حمزة ح�سن من ل��واء امل�شاةالأول ،املركز الثاين.
 املجند املمددة خدماته ح�سن من�صور منلواء امل�شاة احلادي ع�شر ،املركز الثالث.
• رك�ض 200مرت:
 اجلندي �شادي فرحات من فوج التدخلالثالث ،املركز الأول.
 اجلندي حمزة ح�سن من ل��واء امل�شاةالأول ،املركز الثاين.
 العريف �أحمد حم�سن من لواء الدعم،املركز الثالث.
• رك�ض  400مرت:
 العريف �أحمد حم�سن من لواء الدعم،املركز الأول.
 اجلندي علي الزغبي من ل��واء احلر�ساجلمهوري ،املركز الثاين.
 العريف خالد من�صور من لواء امل�شاة الأول،املركز الثالث.
• رك�ض  800مرت:
 اجلندي لقمان خ�ضر من معهد التعليم،املركز االول.
 -اجلندي �أحمد علي من اللواء اللوج�ستي،

املركز الثاين.
 الرقيب �أحمد علي ميداين من لواءامل�شاة احلادي ع�شر ،املركز الثالث.
• رك�ض  1500مرت:
 اجلندي خالد ال�ضناوي من ل��واء امل�شاةالأول ،املركز الأول.
 الرقيب �أحمد علي ميداين من لواءامل�شاة احلادي ع�شر ،املركز الثاين.
 اجلندي علي �سويدان من ل��واء امل�شاةال�سابع ،املركز الثالث.
• رك�ض  3000مرت:
 الرقيب حممد العجمي من لواء امل�شاةالثاين ،املركز الأول.
 املعاون الأول نقوال مرتا من مقر عاماجلي�ش /املكافحة ،املركز الثاين.
 اجلندي علي �سويدان من ل��واء امل�شاةال�سابع ،املركز الثالث.
• رك�ض  10000مرت:
 الرقيب الأول ح�سني عوا�ضة من لواءاحلر�س اجلمهوري ،املركز الأول.
 اجلندي عمر عي�سى من ل��واء احلر�ساجلمهوري ،املركز الثاين.
 العريف ب�لال عوا�ضة من ل��واء امل�شاةالأول ،املركز الثالث.
• رمي الكرة احلديد:

 العريف الأول بدري عبيد من لواء احلر�ساجلمهوري ،املركز الأول.
 العريف الأول جورج ها�شم من معهدالتعليم ،املركز الثاين.

 اجلندي يو�سف احل�سن من لواء امل�شاةاخلام�س ،املركز الثالث.
• رمي القر�ص:
 العريف الأول بدري عبيد من لواء احلر�ساجلمهوري ،املركز الأول.
 العريف الأول جورج ها�شم من معهدالتعليم ،املركز الثاين.
 العريف �سيمون برقا�شي م��ن اللواءاللوج�ستي ،املركز الثالث.
• رمي الرمح:
 اجلندي عبد الرحمن احلالين من لواءامل�شاة الأول ،املركز الأول.
 اجلندي خالد �شريتح من ل��واء امل�شاةال�سابع ،املركز الثاين.
 الرقيب الأول �أ�سامة النداف من لواءاحلر�س اجلمهوري ،املركز الثالث.
• �إطاحة املطرقة:
 العريف الأول جورج ها�شم من معهدالتعليم ،املركز الأول.
 اجلندي �أحمد حممد من ل��واء امل�شاةالأول ،املركز الثاين.
-اجلندي رامي من�صور من اللواء اللوج�ستي،

دورة اال�ستقالل اخلام�سة
يف الألعاب الريا�ضية
«دورة الرئي�س
ريا�ض ال�صلح»
برعاية العماد جان قهوجي
ق���ائ���د اجل��ي�����ش ،ن��ظ��م ن���ادي
فوربي الريا�ضي دورة اال�ستقالل
اخلام�سة يف الألعاب الريا�ضية
حتت عنوان «دورة الرئي�س ريا�ض ال�صلح»،
وذلك على مالعب النادي يف �صيدا.
ت�ضمنت ال��دورة� ،سباق �ضاحية مل�سافة 5
ّ
ً
إنطالقا من ا�سرتاحة �صيدا و�صولاً
كلم �
�إىل ملعب الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري،
و�سباحة على م�سافات  50مرتًا حرة100 ،مرت
حرة و 100مرت متنوع يف م�سبح النادي .و�أتت
النتائج على النحو الآتي:
• �سباحة  50مرتًا حرة:

 العريف اليا�س كرتا من فوج التدخلالأول ،يف املركز الأول بتوقيت 28,35ث.
 اجلندي لوي�س داغر من اللواء اللوج�ستي،يف املركز الثاين بتوقيت 29,31ث.
• �سباحة  100مرت حرة:
 العريف اليا�س كرتا من فوج التدخلالأول ،يف املركز الأول بتوقيت  1,05،75د.
 اجلندي لوي�س داغر من اللواء اللوج�ستي،يف املركز الثاين بتوقيت  1,06,69د.

املركز الثالث.
• وثب طويل:
 اجلندي حممد ابراهيم طريجي من لواءامل�شاة العا�شر ،املركز الأول.
 العريف ف�ؤاد يونان من لواء امل�شاة الثالث،املركز الثاين.
 الرقيب الأول �أ�سامة النداف من لواءاحلر�س اجلمهوري ،املركز الثالث.
• وثب ثالثي:
 الرقيب الأول �أ�سامة النداف من لواءاحلر�س اجلمهوري ،املركز الأول.
 اجلندي حممد ابراهيم طريجي من لواءامل�شاة العا�شر ،املركز الثاين.
 اجلندي الأول علي الديراين من لواء امل�شاةاحلادي ع�شر ،املركز الثالث.
• وثب عالٍ :
 اجلندي الأول علي الديراين من لواء امل�شاةاحلادي ع�شر ،املركز الأول.
 اجلندي مهدي العيداوي من لواء امل�شاةالثامن ،املركز الثاين.
 اجلندي حممد طالب من ل��واء امل�شاةاحلادي ع�شر ،املركز الثالث.

• �سباحة  100مرت متنوع:
 الرقيب الأول جاك خمايل منف��وج الأ�شغال امل�ستقل ،يف املركز
الأول بتوقيت  1,17,00د.
 العريف فادي اخلوري من الفوجاملجوقل ،يف املركز الثاين بتوقيت
 1,25,16د.
 املعاون ف��ؤاد عكا�شة من فوجاملغاوير ،يف املركز الثالث بتوقيت
 1,30,07د.
• �سباق ال�ضاحية:
 اجلندي علي �أبو فار�س من لواء امل�شاةال�سابع ،يف املركز الأول (� 22-17سنة).
 الرقيب الأول زياد عون من لواء احلر�ساجلمهوري ،يف املركز الأول (� 34-18سنة).
 امل��ع��اون الأول نقوال مرتا م��ن مديريةاملخابرات ،يف املركز الأول (� 39-35سنة).
 املعاون الأول علي طاها من لواء امل�شاةال�سابع ،يف املركز الأول (� 44-40سنة).
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جي�شنا والريا�ضة
مهرجان الإ�ستقالل
الريا�ضي الأول يف بعلبك
نظم املجل�س البلدي ملدينة بعلبك
بالتعاون مع نادي القلعة الريا�ضي،
م��ه��رج��ان اال���س��ت��ق�لال ال��ري��ا���ض��ي
الأول ال��ذي ا�ستمر ملدة يومني حتت
ع��ن��وان« :ك ��أ���س العماد قهوجي
قائد اجلي�ش»� .إنطلق املهرجان
من الريزة حيث �سلم قائد اجلي�ش
العماد قهوجي العدائني العلم اللبناين �إيذا ًنا
لهم باالنطالق �إىل مرجة العني  -بعلبك.
كما �أقيمت يف اليوم الثاين مباراة كرة
قدم على ملعب مدر�سة احلكمة  -دور�س
بني فريق اجلي�ش اللبناين و�أندية بعلبك
(ال�شم�س ،القلعة ،الأخاء) وكانت النتائج

مل�صلحة اجلي�ش على النحو الآتي:
 اجلي�ش اللبناين  xال�شم�س بعلبك:.2-7
 اجلي�ش اللبناين  xالقلعة بعلبك-3 :�صفر.
 اجلي�ش اللبناين  xالأخ��اء بعلبك-3 :�صفر.

�سباق اال�ستقالل يف ال�سباحة
برعاية العماد قائد اجلي�ش� ،أقيم يف
النادي الع�سكري املركزي �سباق اال�ستقالل يف ال�سباحة للعام 2012
( 400مرت حرة) ،وقد �شارك فيه �سباحو اجلمعيات االحتادية وفريق
اجلي�ش يف ال�سباحة .و�أتت النتائج على النحو الآتي:
 -العريف وائل زيادة من ال�شرطة الع�سكرية ،املركز الأول بتوقيت

 4,14د.
 العريف الأول �شربل نقوال من القوات البحرية ،املركز الثاينبتوقيت  4,25د.
 الرقيب الأول جاك خمايل من فوج الأ�شغال امل�ستقل ،املركزالثالث بتوقيت  4,36د.

فوز كا�سح للجي�ش يف بطولة الإ�ستقالل يف املالكمة
نظم نادي الفتيان الريا�ضي � -صيدا ،ب�إ�شراف االحتاد اللبناين للمالكمة،
بطولة اال�ستقالل  2012وكان الفوز الكا�سح للجي�ش اللبناين� ،إذ �أتت
النتائج على النحو الآتي:
 املعاون �أحمد النابو�ش ( 69كلغ) من فوج التدخل الثالث ،املركز الأول. املعاون ح�سن نا�صيف ( 75كلغ) من فوج املغاوير ،املركز الأول. الرقيب جند �سلوم ( 81كلغ) من مديرية املخابرات ،املركز الأول. اجلندي ربيع طراف ( 91كلغ) من اللواء اللوج�ستي ،املركز الأول.110
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ك�أ�س اال�ستقالل يف
ال�سواعد واملعدة
والعار�ضة
نظمت جمعية الغولدن
بادي الريا�ضي يف الدكوانة
بالتعاون مع جلنة الرتاث
وال��ري��ا���ض��ات التقليدية،
ك����أ����س اال����س���ت���ق�ل�ال يف
ال�سواعد ،املعدة والعار�ضة.
وقد �أتت النتائج على النحو الآتي:
• ال�سواعد ،املعدة والعار�ضة:
 العريف �أحمد قمحية من فوج احلدودالربية الثاين (فوق � 26سنة) ،املركز الأول.
 اجلندي عمر النحا�س من املركز العايلللريا�ضة الع�سكرية (فوق � 29سنة) ،املركز
الثالث.
 الرقيب الأول كمال اخلطيب من لواءامل�شاة ال�سابع (فوق � 32سنة) ،املركز الأول.

بطولة الإ�ستقالل يف
ال�شطرجن ال�رسيع

 الرقيب جند �سلوم من مديرية املخابرات(فوق � 32سنة) ،املركز الثاين.
 املعاون الأول حممد خ�ضر خليل من فوجالتدخل الرابع (فوق � 38سنة) ،املركز الأول.
• قوة التحمل على العار�ضة (� 18سنة وما
فوق):
الأول :العريف علي �شومان من لواء امل�شاة
ال��ث��اين ع�شر واجل��ن��دي عمر النحا�س من
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية.

دورة امليالد الرابعة ع�رش يف ال�شطرجن ال�رسيع

دورتا �صقل حكام ومراقب فني يف
ت��اب��ع ع�سكريون م��ن ق��ط��ع اجلي�ش
ووح��دات��ه دورة �صقل حكام دول��ي��ة ،ودورة
مراقب فني يف لعبة كرة القدم وقد �أتت
النتائج على النحو الآتي:
• دورة �صقل حكام دولية:
 املعاون الأول �أحمد ال�سباعي من املركزجدا.
العايل للريا�ضة الع�سكرية ،جيد ً
 -امل��ع��اون االول حممد نا�صر الدين من

����ش���ارك امل���رك���ز ال��ع��ايل
للريا�ضة الع�سكرية يف
دورة امل��ي�لاد ال��راب��ع��ة ع�شر
لل�شطرجن ال�����س��ري��ع التي
نظمتها راب��ط��ة ق��دام��ى
م��در���س��ة ن���وت���ردام  -ف��رن
ّ
فحل
ال�شباك (ال��ف��ري��ر)،
املالزم الأول جمال ال�شامية
من لواء احلر�س اجلمهوري
ً
ثالثا ،واملعاون الأول مروان
�شربل من مو�سيقى اجلي�ش
�ساد�سا.
ً

كرة القدم لواء امل�شـــاة ال�سـاد�س ،جيد
جدا.
ً
 املعاون ف�ؤاد عكا�شة من فوج املغاوير،جدا.
جيد ً
• دورة مراقب فني:
 املعاون الأول طارق فواز من املركز العايلجدا.
للريا�ضة الع�سكرية ،جيد ً
 الرقيب الأول غندي عبد اخلالق مناملركز العايل للريا�ضة الع�سكرية ،جيد
جدا.
ً

���ش��ارك امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة
الع�سكرية يف بطولة اال�ستقالل
لل�شطرجن ال�سريع للعام  2012التي
نظمها نادي مار روكز الريا�ضي -
القليعات  -ك�سروان والتي �أجريت
يف مدر�سة مار روكز.
حل امل�لازم الأول جمال ال�شامية
من ف��وج التدخل الأول يف املركز
ال��ث��ال��ث ،والعقيد ال��رك��ن ح�سن
ج���وين م��ن كلية ف�����ؤاد �شهاب
للقيادة والأركان يف املركز الرابع،
وامل��ع��اون الأول م���روان �شربل من
مو�سيقى اجلي�ش يف املركز اخلام�س.

البطولة العربية
التا�سعة للتجذيف
�شارك فريق اجلي�ش يف البطولة
العربية التا�سعة للتجذيف للعام
 2012التي �أقيمت يف اجلمهورية
التون�سية و�أح���رز املركز اخلام�س
يف �سباق املاء زوجي رجال عن فئة
ال��وزن الثقيل مل�سافة  2000مرت .وقد
ت�ألف الفريق من الرقيب ابراهيم
عبود من فوج املغاوير والعريف الأول
روبري جبور من اللواء اللوج�ستي.

بطولة لبنان للقدامى
يف لعبة كرة الطاولة
اً
ا�ستكمال للن�شاطات الريا�ضية
التي ينظمها االحتاد اللبناين لكرة
الطاولة خالل العام � ،2012أقيمت
بطولة لبنان للقدامى يف لعبة
كرة الطاولة يف نادي املون ال�سال،
حيث حل الرائد الركن البحري
�أحمد �إدلبي من كلية ف�ؤاد �شهاب
للقيادة والأركان يف املركز الثالث.
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جي�شنا والريا�ضة
�إفرادية �سيف املبارزة والعامة
يف �سيف احل�سام

بطولتا احل�سام وال�شي�ش
����ش���ارك امل���رك���ز ال��ع��ايل
للريا�ضة الع�سكرية يف
بطولتي لبنان العامة ل�سالح
احل�����س��ام و���س�لاح ال�شي�ش
للعام  2012والتي �أجريت يف
نادي املون ال�سال – عني �سعادة وكانت
نتائج الع�سكريني على النحو الآتي:
• احل�سام:
 الرقيب الأول �شفيق اخلوري من لواءامل�شاة التا�سع ،املركز الأول.
 املعاون الأول حممود علي �أحمد منلواء امل�شاة الثامن ،املركز الثاين.
 -الرقيب الأول رائد بو كروم من فوج

التدخل الرابع ،املركز الثالث.
�أما يف بطولة لبنان ل�سالح ال�شي�ش حتت
� 13سنة للعام  ،2012فقد �أح��رز �أمري �إبن
املقدم �سامر �شم�س الدين ،املركز الثالث.
وم��ن امل�شاركني دون �سن ال��ـ � 20سنة
ذك��ور و�إن��اث� ،أح��رزت ريتا �إبنة العميد
الركن اليا�س �أب��و ج��ودة املركز الأول،
و�ساندرا معو�ض �إبنة املعاون الأول ندى �أبو
يون�س املركز اخلام�س.

بطولة لبنان للكيوكو�شنكاي
وبطولة غرب �آ�سيا للمبارزة
• �شارك ر�شيد �إب��ن املقدم املغوار
ع��م��اد نبها يف بطولة لبنان 2012
للكيوكو�شنكاي ،التي �أقيمت يف
قاعة ن��ادي ال�سد الريا�ضي ،عن وزن
50كلغ و�أحرز املركز الأول.
• �شارك �أمري �إبن املقدم �سامر �شم�س
الدين يف بطولة غرب �آ�سيا للفتيان للعبة املبارزة الأوىل والتي جرت يف لبنان على ملعب
املون ال�سال ،وحاز امليدالية الف�ضية يف لعبة �سالح ال�شي�ش بعد حتقيقه املركز الثاين.
وجدير بالذكر � ّأن �أمري يتلقى تدريباته يف املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية وحتت
�إ�شراف املدربني املعاون الأول حممود علي �أحمد والرقيب الأول بهيج �شرانق.

بطولة لبنان العامة للأحزمة امللونة يف التايكواندو
نظم الإحتاد اللبناين للتايكواندو بطولة لبنان العامة للأحزمة امللونة يف جممع
الرئي�س العماد اميل حلود الريا�ضي الع�سكري حيث حل فريق اجلي�ش يف املركز الأول
من �أ�صل  12فريق م�شارك.
ويف النتائج الفردية ،حاز على احلزام الأ�صفر كل من:
 املجند املمددة خدماته ريان ال�صيفي من لواء امل�شاة الثالث ،الأول عن وزن  54كلغ. اجلندي هاروت مطربيان من املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية ،الأول عن وزن 58كلغ.
 املجند املمددة خدماته عماد جابر من لواء امل�شاة العا�شر ،الأول عن وزن  80كلغ.112

اجلي�ش  -العدد 331

�شارك املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
يف بطولتي لبنان الإف��رادي��ة ل�سيف املبارزة
والعامة للفرق ل�سيف احل�سام  2012والتي
�أجريت يف جممع الرئي�س العماد اميل حلود
الريا�ضي الع�سكري.
وقد �أتت النتائج على النحو الآتي:
• بطولة لبنان الإفرادية ل�سيف املبارزة:
 الرقيب الأول �شفيق اخل��وري من لواءامل�شاة التا�سع ،الأول.
 العريف فيكتور فيا�ض من فوج التدخلالثاين ،الثاين.
 العريف الأول ج��ورج فيا�ض م��ن ل��واءالدعم  -فوج الإ�شارة ،الثالث.
وحلت ريتا �إبنة العميد الركن اليا�س
�أبو جودة الأوىل و�ساندرا معو�ض �إبنة املعاون
الأول ندى �أبو يون�س الثالثة عن فئة املدنيني
املنت�سبني �إىل امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة
الع�سكرية.
• بطولة لبنان العامة للفرق ل�سيف احل�سام:
 املركز الأول :املعاون الأول حممود علي�أحمد ،الرقيب الأول �شفيق اخلوري ،املعاون
الأول زي��اد اجللبوط والرقيب الأول رائ��د بو
كروم.
 امل��رك��ز ال��ث��اين :الرقيب الأول بهيج�شرانق ،الرقيب الأول جان �صبيح ،الرقيب
الأول طارق مهنا والعريف فيكتور فيا�ض.
 املركز الثالث :اجلندي طانو�س عطاالله،اجلندي طانو�س النجار ،العريف الأول جورج
فيا�ض والعريف ح�سني م�شيك.

ت�صفيات نهائية وبطولة دولية
يف لعبة اجلودو
�أحرز الرقيب و�سيم عبيد (فوق  100كلغ)
من قاعدة جونية البحرية املركز الأول يف
الت�صفيات النهائية يف لعبة اجل��ودو لفئة
الكبار التي �أجريت يف نادي بودا � -أدما.
كما �أحرز الرقيب و�سيم عبيد (فوق 100
كلغ) من قاعدة جونية البحرية املركز
الأول يف بطولة قرب�ص الدولية بلعبة اجلودو.

بطولة لبنان يف
ب����رع����اي����ة وزي�����ر
ال�شباب والريا�ضة
ف��ي�����ص��ل ك��رام��ي
مم��ث�لاً بالدكتور
في�صل علم الدين
وح�������ض���ور ال��ع��ق��ي��د
اب��راه��ي��م ال��ب��اروك
ً
ممثال قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،والعقيد ح�سني خ�شفة
ً
ممثال مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ا�شرف ريفيّ ،
نظم االحتاد

اللبناين للرتياتلون بطولة لبنان للعام 2012
الرتياتلون
يف م�سبح النادي الع�سكري يف املنارة واملنطقة
املمتدة بني النادي الع�سكري وفندق فيني�سيا.
ً
بداية ،القى رئي�س الإحتاد العميد الركن املتقاعد حممود ديب
رحب فيها باحل�ضور ثم �أ�شار �إىل �إنت�شار هذه اللعبة يف العامل
كلمة ّ
وبدء �إنت�شارها يف لبنان ،و�شرح خطة ن�شاطات الإحتاد للعام املقبل.
ويف نهاية كلمته �شكر جميع من دعم هذه البطولة و�ساهم يف
�إجن��اح خ�صو صً� ا ااجلي�ش اللبناين وقوى الأم��ن الداخلي وال�صليب
الأحمر و�إحتاد الدراجات ونادي اجلزيرة و�شركة «�أو جي ام» الراعية
للبطولة ،ثم هن�أ الفائزين يف هذه البطولة.
وجرى بعد ذلك ت�سليم الك�ؤو�س وامليداليات للفائزين الأوائل.

البطولة العربية الثانية وبطولة لبنان يف ريا�ضات الرتاث القروي للعام 2012
نظمت جلنة الرتاث والريا�ضات التقليدية،
البطولة العربية الثانية وبطولة لبنان يف
ريا�ضات ال�تراث القروي التي �أقيمت على
ملعب نادي املون ال�سال  -عني �سعادة وقد
ت�ضمنت :رف��ع املخل ،رف��ع املحدلة ورفع
اجلرن.
ويف النتائج العامة� ،أح��رز املجند املمددة
خدماته الهادي حمية من لواء امل�شاة الثاين
لقب بطل العرب وبطل لبنان بعد
رفعه املخل ( 38كلغ)  25رفعة
متتالية ،ونال الرقيب الأول غ�سان
زيتون من ل��واء الدعم لقب بطل
العرب وبطل لبنان بعد رفعه املحدلة
( 103ك���ل���غ)  7م���رات
متتالية ،وبعد رفعه اجلرن
�أي�ضً ا .ويف ما يلي النتائج
التف�صيلية:
• يف البطولة العربية:
 رفع املخل: املجند املمددة خدماتهالهادي حمية (فوق  100كلغ) من لواء امل�شاة
الثاين ،املركز الأول.
 املعاون الأول جهاد عبدالله (ما�سرتز) منلواء امل�شاة الثامن ،املركز الأول.
 العريف حممود نزال (حتت  100كلغ)من لواء امل�شاة الثاين ع�شر ،املركز الثاين.
 رفع املحدلة: العريف حممود نزال (حتت  90كلغ)من لواء امل�شاة الثاين ع�شر ،املركز الأول.

 الرقيب الأول غ�سان زيتون (حتت 100كلغ) من لواء الدعم ،املركز الأول.
 املجند املمددة خدماته الهادي حمية(حت��ت  120كلغ) من ل��واء امل�شاة الثاين،
املركز الأول.
 رفع اجلرن: العريف علي �شومان ( حتت  70كلغ)من لواء امل�شاة الثاين ع�شر ،املركز الأول.

 الرقيب الأول غ�سان زيتون (حتت 100كلغ) من لواء الدعم ،املركز الأول.
 اجلندي بالل حممد (حتت  110كلغ)من فوج التدخل الأول ،املركز الأول.
 العريف حممود نزال (حتت  90كلغ)من لواء امل�شاة الثاين ع�شر ،املركز الثاين.
• بطولة لبنان:
 رفع املخل: املجند املمددة خدماته الهادي حمية(ف��وق  100كلغ) م��ن ل��واء امل�شاة الثاين،

املركز الأول.
 العريف حممود نزال (حتت  100كلغ)من لواء امل�شاة الثاين ع�شر ،املركز الثاين.
 الرقيب الأول غ�سان زيتون (حتت 100كلغ) من لواء الدعم ،املركز الثالث.
 رفع املحدلة: العريف حممود نزال (حتت  90كلغ)من لواء امل�شاة الثاين ع�شر ،املركز الأول.
 ال��رق��ي��ب الأول غ�سانزيتون (حتت  100كلغ) من
لواء الدعم ،املركز الأول.
 املجند املمددة خدماتهال��ه��ادي حمية (حت��ت 120
ك��ل��غ) م��ن ل����واء امل�����ش��اة
الثاين ،املركز الأول.
 املجند املمددة خدماته �إيهابعبد الله (حتت  90كلغ) من لواء
امل�شاة التا�سع ،املركز الثالث.
 رفع اجلرن: العريف علي �شومان ( حتت  70كلغ)من لواء امل�شاة الثاين ع�شر ،املركز الأول.
 العريف حممود نزال (حتت  90كلغ)من لواء امل�شاة الثاين ع�شر ،املركز الأول.
 الرقيب الأول غ�سان زيتون (حتت 100كلغ) من لواء الدعم ،املركز الأول.
 اجلندي بالل حممد (حتت  110كلغ)من فوج التدخل الأول ،املركز الأول.
 املعاون الأول جيهاد عبدالله (ما�سرتز)من لواء امل�شاة الثامن ،املركز الثاين.
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• الكرة الطائرة:
 بتاريخ  ،2012/10/19فاز فريق املدفعية الثاين على ناديالأرزة بقرقا�شا بنتيجة .1-3
 بتاريخ  ،2012/11/20خا�ض لواء امل�شاة التا�سع مباراةم�شرتكة مع الكتيبة الأندوني�سية العاملة �ضمن قوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان على ملعب مركز �أمال ورميا
حوراين  -مرجعيون وانتهت املباراة بفوز فريق اللواء بنتيجة
.1-2
 بتاريخ  ،2012/11/27تبارى فريقا لواء امل�شاة اخلام�سووحدة احتياط قائد القوى يف «اليونيفيل» وجاءت النتيجة
� -2صفر ل�صالح اللواء.
 بتاريخ � ،2012/12/5أقيمت مباراة ودية بني فريقي معهدالتعليم وثانوية احلكمة  -بعلبك وانتهت املباراة بفوز
فريق املعهد بتيجة .2-3
 بتاريخ � ،2012/12/06أقيمت مباراة بني فريقي لواء امل�شاةاخلام�س والكتيبة الغانية وجاءت النتيجة � -2صفر مل�صلحة
اللواء.
 بتاريخ � ،2012/12/7أقيمت مباراة ودية بني فريقي اجلي�شاللبناين ونادي دلهون الريا�ضي على ملعب جممع مي�شال املر
الريا�ضي ،وكانت النتيجة  1-3مل�صلحة النادي.
 بتاريخ  ،2012/12/15تبارى فريق اجلي�ش مع نادي امل�شعلكو�سبا الريا�ضي على ملعب نادي حامات الريا�ضي وكانت
النتيجة � -3صفر مل�صلحة فريق اجلي�ش.
 بتاريخ � ،2012/12/19شاركت الكلية احلربية يف املباراةالودية التي نظمها نادي القلب الأقد�س الريا�ضي على ملعب
مدر�سة الفرير – اجلميزة حيث كانت النتيجة  1-2مل�صلحة
النادي.
• كرة القدم:
 بتاريخ  ،2012/11/20تبارى فريقا لواء امل�شاة الثامنوالكتيبة الكورية وكانت النتيجة  5-8مل�صلحة اللواء.
 بتاريخ � ،2012/11/26شاركت الكلية احلربية يف املباراةالودية التي نظمتها اجلامعة العاملية على ملعب نادي ال�سد
الريا�ضي حيث فازت الكلية بنتيجة .4-5
 بتاريخ � ،2012/11/27شارك فريق اللواء الثامن يف مباراةودية مع فريق ال�سرية الرتكية العاملة �ضمن قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان على ملعب ال�سرية و�أتت النتيجة
 3-11مل�صلحة فريق اللواء.
• كرة ال�سلة:
 بتاريخ  ،2012/10/13فاز فريق فوج املدفعية الثاين علىنادي الأرزة بقرقا�شا بنتيجة .80-84
 -بتاريخ  ،2012/11/9تبارى فريق اجلي�ش اللبناين مع نادي
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الت�ضامن -الذوق يف جممع ف�ؤاد �شهاب الريا�ضي  -جونية
وكانت النتيجة  64-76مل�صلحة نادي الت�ضامن.
 بتاريخ  ،2012/11/15خا�ض فريق فوج املدفعية الثاينمباراة ودية مع فريق نادي �سيدة الر�أ�س بحبو�ش  -الكورة
وكانت النتيجة  68-72مل�صلحة فريق الفوج.
 بتاريخ  ،2012/11/28خا�ض فريق لواء امل�شاة الأول مباراةودية مع فريق ثانوية منارة جبل عامل  -املروانية وكانت
النتيجة  60-66مل�صلحة فريق املنارة.
 بتاريخ  ،2012/11/30خا�ض فريق لواء امل�شاة الثامن مباراةمع الكتيبة االيرلندية  -الفنلندية �أتت نتيجتها 32-49
مل�صلحة فريق اللواء.
 بتاريخ  ،2012/12/4فاز فريق لواء امل�شاة اخلام�س بنتيجة 38-79على الكتيبة الإيطالية.
 بتاريخ  ،2012/12/19تبارى فوج املدفعية الثاين يف مباراةودية مع فريق نادي الأندل�س على ملعب نادي بيبلو�س -
جبيل وكانت النتيجة  41-66مل�صلحة فريق الفوج.
 بتاريخ � ،2012/12/27أقيمت مباراة ودية بني فريقي فوجالتدخل الثاين ونادي الوفاء الريا�ضي انتهت مل�صلحة فريق
النادي بنتيجة .54-92

• كرة اليد:
 بتاريخ � ،2012/12/4أقيمت مباراة ودية بني فريقي معهدالتعليم وثانوية احلكمة  -بعلبك وانتهت مل�صلحة فريق
املعهد بنتيجة .33-39
 بتاريخ  ،2012/12/5تبارى فريقا اجلي�ش ونادي ال�صداقةالريا�ضي على ملعب النادي وكانت النتيجة  30-39مل�صلحة
فريق اجلي�ش.
 بتاريخ  ،2012/12/12تبارى فريقا اجلي�ش ونادي ال�صداقةالريا�ضي على ملعب النادي وكانت النتيجة  26-33مل�صلحة
فريق النادي.
 بتاريخ  ،2012/12/19تبارى فريقا اجلي�ش ونادي ال�صداقةالريا�ضي على ملعب النادي وكانت النتيجة  32-38مل�صلحة
فريق اجلي�ش.
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كانون الثاين
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رحلة يف الإن�سان

قد يبدو العنوان خارج �إطار املنطق ،لأن الكثريين
يرون �أن الأمرا�ض النف�سيــة هي وراثية املن�شـ أ� وال
�إعداد:
ميكن جتنّبها.
غري�س فرح
فهل هـذا �صحيـح؟ ملاذا البع�ض من دون �سواهم؟
ال ينكر العلماء النف�سيون عالقة هذه الأمرا�ض
باجلينات الوراثية احلاملة لها ،لكنهم يدركون جيدً ا
�أن الكثريين من حاملي هذه اجلينات ال ي�صابون باملر�ض.
فلماذا �إذن ت�صيب الأمرا�ض البع�ض من دون �سواهم من �أفراد العائلة املعنية بها؟ وملاذا تبقى راقدة
لأجيال قبل �أن تنال من بع�ض �سيئي احلظ؟
�إنها لي�ست م�س�ألة حظ كما ي�ؤكد الباحثون الذين تناولوا هذا املو�ضوع من خالل درا�سات مكثفة.
فاجلينات الوراثية احلاملة الأمرا�ض النف�سية ،هي يف املبد أ� امل�س�ؤولة عن الإ�صابة بها ،لكن ثبت
باملراقبة �أن هذه اجلينات ال تتحرك �إال يف حال وجدت الأر�ضية املنا�سبة� ،أو مبعنى �آخر البيئة اخل�صبة
التي جتعلها �أكرث فعالية ً
وفتكا.
�إىل ذلك ،ف�إن عوار�ض املر�ض ال تظهر فج�أة كما يعتقد البع�ض ،بل تنفجر يف مرحلة معينة من
مهدت لإنفجارها عرب عوار�ض دامت �سنوات طوال.
العمر ،بعد �أن تكون قد ّ
وقد تظهر هذه العوار�ض خالل �أعوام الطفولة الأوىل ،من دون �أن يالحظها الأهل� ،أو مع بداية
�أعوام املراهقة .ويبقى ال�س�ؤال :ما هي هذه العوار�ض ،وما هو دور الأهل واملر ّبني يف منع �إنفجار
املر�ض� ،أو معاجلته يف مرحلة مبكرة؟

م�ؤ�شرات املر�ض لدى الأطفال واملراهقني
يف درا�سة ن�شرتها ال�صحيفة الأمريكية
النف�سية ،جمعت �أف�ل�ام م���أخ��وذة من
عائالت �أ�صيب �أح��د �أف��راده��ا �أو بع�ضهم
ب�إنف�صام ال�شخ�صية يف �سن البلوغ .ومن
تبي �أن الأطفال الذين
خالل هذه الأفالم ،نّ
ً
الحقا باملر�ض� ،أبدوا خالل طفولتهم
�أ�صيبوا
�سلوكيات مغايرة لأطفال يف مثل �سنهم،
منها على �سبيل امل��ث��ال ،اخل��وف وامليل
�إىل العزلة وف��رط احلركة املرفقة بنق�ص
الإنتباه.
��دة درا���س��ات� ،أن
ك��ذل��ك ع��رف م��ن ع� ّ
املعر�ضني للمر�ض تكون
خميلة الأطفال
ّ
ّ
�أك�ثر خ�صوبة من خميلة �سواهم ،فهم
يعي�شون معظم �أوقاتهم يف عامل الأحالم
ويخرجون عن الواقع �أكرث مما ينبغي ،ما
يدل على وجود �إ�شارات ذهان مبكرة.
�إ�ضافة �إىل اخليال اجلامح ،قد يح�صل �أن

نـجنـب �أوالدنـا
كيـف
ّ
الأمرا�ض النف�س ّية

ا
خل
ط

ري ؟ة
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يرى بع�ض الأطفال �أو ي�سمعوا ما ال يراه �أو
ي�سمعه �سواهم.
والالفت �أن بع�ض الأه��ل يلم�سون ذلك
إهتماما،
اليد ،لكنهم ال يعريونه �
مل�س
ً
ّ
ورمبا يعزونه �إىل خميلة الطفولة اخل�صبة،
�أو �إىل حماولة الطفل تقليد �أبطال �أحد
الأفالم اخليالية.
هذا بالن�سبة اىل الأطفال� ،أما املراهقون
و�ضوحا ،ومع
فتكون عوار�ضهم �أك�ثر
ً
ذلك ف�إن الأهل قد يعزونها �إىل �إ�ضطرابات
�سن املراهقة ،وال يتكفلون عناء عر�ضهم
على �أطباء نف�سيني قبل فوات الأوان.
املعر�ضون للمر�ض النف�سي
فاملراهقون
ّ
ً
وعنفا و�إ�ضطرا ًبا.
يكونون �أك�ثر عزلة
وقد يتعر�ضون لتغيري وا�ضح يف حت�صيلهم
ً
ملحوظا يف الذكاء
العلمي ،ويبدون �إنحدا ًرا
و�إداء ال��ذاك��رة .وقد مييلون �إىل �إحت�ساء
امل��خ��درات ،وتعيبهم
الكحول وتعاطي
ّ
وخ�صو�صا �أحد
ال�شكوك احلادة جتاه الغري
ً
�أفراد العائلة.
ت�أثري البيئة والرتبية
لقد ثبت بالدرا�سات �أن للبيئة العائلية
ريا ً
بالغا على حتريك
واملحيط اخلارجي ت�أث ً
اجل���ي���ن���ات
ال��وراث��ي��ة

احلاملة املر�ض النف�سي �أو �ضبطها .وثبت
� ً
أي�ضا �أن �إرت��ف��اع ن�سبة ال�ضغوط خالل
�أ�شهر احلمل اخلم�سة الأوىل يزيد من
ً
الحقا مبر�ض نف�سي،
�إحتمال �إ�صابة املولود
كانف�صام ال�شخ�صية �أو الإكتئاب ،واليوم
مل يعد من �شك لدى الباحثني يف �أن العنف
اجل�سدي واملعنوي الذي قد يتعر�ض له الطفل
�أو امل��راه��ق� ،إ�ضافة �إىل م�ضايقة الرفاق،
ه��ي م��ن امل�سببات الأوىل لظهور املر�ض
لدى احلاملني جيناته الوراثية .كما �أن
ال�ضغوط من �أي جهة �أتت (املنزل �أو املدر�سة
�أو العمل الح� ً�ق��ا) ،تلحق الأذى بخاليا
ال��دم��اغ الع�صبية .لهذا ال�سبب تكرث
الأم��را���ض النف�سية يف البيئات العائلية
غري امل�ستقرة ،وخالل الكوارث والأحداث
وخ�صو�صا
الدامية ،ويف امل�ؤ�س�سات الع�سكرية
ً
ين�س الباحثون
خالل املعارك واحلروب .ومل َ
املعر�ضني �أكرث من �سواهم
�سكان املدن
ّ
لهذه الأمرا�ض ،وهذا يعود �إىل �ضغوط احلياة
التلوث البيئي وال�ضجيج.
املدنية و�إىل
ّ
لذا ف�إن ت�أمني البيئة امل�ستقرة حيث يتلقى
الفرد الدعم والت�شجيع هي من ال�ضروريات
التي تخفف من وط�أة املر�ض النف�سي لدى
ت�سرع ال�شفاء يف حال
املعر�ضني له ،كما
ّ
ّ
ظهوره واخل�ضوع للعالج.

ثم التوعية
التوعية ّ
يبدو هذا البحث وك�أنه ي�ضع ّ
اللوم على
البيئة والرتبية وال ي�أخذ باالعتبار الدور
الأهم للوراثة.
ً
يف الواقع ،ف�إن باحثني كرثا قد �أعطوا
دالئ��ل ملمو�سة ت�شري �إىل �أن��ه بالإمكان
جتنب الأم��را���ض النف�سية احل��ادة يف حال
وجود توعية دقيقة و�شاملة.
وكما �سبق و�أ�شرنا ،ف ��إن الأه��ل كما
عموما بالكثري من
�رب�ين ي�ستخفون
ً
امل� ّ
الأعرا�ض املر�ضية املبكرة التي تظهر من
خالل ت�صرفات الأطفال واملراهقني .لهذا
ال�سبب و�ضعت يف ال��دول املتقدمة قواعد
لن�شر التوعية يف املنازل واملدار�س وامل�ؤ�س�سات
الر�سمية ،م��ن �أج���ل جتنيب الأج��ي��ال
ال�صاعدة خطر الأم��را���ض النف�سية .وهنا
ال بد من الإ�شارة �إىل �أن هذه الأمرا�ض ال
ت�ضر فقط باملعنيني بها ،بل يطاول �ضررها
ّ
جميع �أفراد العائلة .وال يغيب عن البال
�أنها تلحق الأذى البالغ باملجتمع ككل
وباالقت�صاد الوطني.
�إذن التّ وعية واالنتباه واملراقبة الدقيقة،
هي من الأولويات الواجب �أخذها باالعتبار.
�إىل ذلك ،ف�إن الإ�سراع بعر�ض امل�شكوك
ب�أمره على الطبيب املخت�ص ،مينع املر�ض
التقدم ومن تدمري حياة امل�صاب
من
ّ
ب��ه وم�ستقبله ،كما مينع
وقوع العائلة ب�أ�سرها يف �أزمات
نف�سية هي بغنى عنها.
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خدمات دوت كوم

معلومات
�إعداد:
�صحية
رميا �سليم �ضوميط
ون�صائح ّ
www.doctoroz.com
��ي���ة،
و�����ص����ف����ات ����ص���ح� ّ
ومعلومات
طبية ح�صرية
ّ
يقدمها الطبيب ال�شهري  Doctor ozعرب موقعه لتثقيف متتبعيه يف
خمتلف موا�ضيع ال�صحة العامة ،ومن بينها الوقاية من �أمرا�ض القلب،
�صحة احلوا�س ،معاجلة �آالم الظهر والر�أ�س .كذلك يعر�ض
احلفاظ على ّ
املوقع و�صفات لتح�ضري الطعام بطريقة �صحية للحماية من الأمرا�ض
واحلفاظ على ب�شرة ن�ضرة و�شابة.

118

ترجمة فورية
www.bing.com/translator
مرتجم فوري للن�صو�ص على الإنرتنت من خمتلف
اللغات و�إليها.
كتب الكرتونية جمانية
www.4ebooks.org
ي�ضم املوقع جمموعة من الكتب الإلكرتونية
املتخ�ص�صة يف برجمة الكمبيوتر والتي ميكن
جما ًنا.
حتميلها ّ

ن�صائح لتفادي القر�صنة
يقدم اخلرباء يف الإنرتنت �سبع
ّ
ن�صائح حلماية م�ستخدمي املواقع
الإجتماعية على الإن�ترن��ت
من القرا�صنة واملتطفلني الذين
ي�سرقون بيانات امل�ستخدمني
وي�ستعملونها يف �أغ��را���ض غري
م�شروعة .والن�صائح هي الآتية:
ع�صية
 جعل كلمة ال�سرّ
على احلل من خالل الدمج بني

احلروف والأرقام وتفادي ا�ستخدام
تواريخ املنا�سبات ال�شخ�صية.
 �إخفاء تاريخ امليالد ،فمنالأخطاء ال�شائعة تركه كاملاً
على املوقع الإلكرتوين� ،إذ �أن
ه��ذا التاريخ يكفي للح�صول
على الكثري م��ن املعلومات
والبيانات ال�شخ�صية مبا فيها
احل�ساب امل�صريف.
 -ح��ظ��ر ال��دخ��ول ع��ل��ى غري

الأ�صدقاء �إىل امللف ال�شخ�صي
ال����ذي ي�����ض��م ب��ي��ان��ات خا�صة
بامل�ستخدم و�صور �أ�سرته� ،إ�ضافة
�إىل الإبتعاد عن العبارات التي
ت�شري �إىل ع��دم وج���وده يف مقر
�سكنه مثل «�أن���ا منطلق يف
�إجازتي ال�سنوية ولن �أك��ون يف
املنزل خالل ال�شهر املقبل» لأنها
قد ّ
ت�شرع �أب��واب املنزل ونوافذه
لل�صو�ص.

 ع���دم ال�����س��م��اح ل��ل��غ��رب��اءبدخول �صفحة الدرد�شة اخلا�صة
ب��امل�����س��ت��خ��دم ،ح��ي��ث ميكن
ال���ذه���اب �إىل ق�����س��م ���ض��واب��ط
اخل�صو�صية و�إلغاء تفعيل خيار
العام واالكتفاء بتحديد خيار
ال�سماح للأ�صدقاء فقط.
 ت��ف��ادي ن�شر �صور الأط��ف��الم��ع �أ�سمائهم وذل��ك لتجنب
�إ�ساءة ا�ستغاللها .و�إذا قام �أحد

موقعا ّ
حمظ ًرا على
خم�سون ً
Google earth
ي��ت��م��ك��ن م���وق���ع «غ��وغ��ل
�إي�����رث» م���ن ر�ؤي�����ة ال�����ش��وارع
واملواقع املختلفة وحتى �أكرث
امل��واق��ع خ�صو�صية كاملنازل
وال�شقق ال�سكنية يف جميع
�أنحاء العامل عن طريق الأقمار
الإ�صطناعية .ومع ذلك ،هناك
موقعا و�ضع غوغل
خم�سون
ً
كلمة «حمظور» عليها ،من
بينها:
 ال��ك��ون��غ��ر���س الأم�يرك��يوالبيت الأب��ي�����ض :تظهر �صور
البيت الأب��ي�����ض على خرائط
غ��وغ��ل ب���دون ال�سقف امل���زال
رقميا من �أجل طم�س �أنظمة
ً
الدفاع اجلوي والأمن املوجودة يف

املكان.
 قاعدة �سو�سرتبرغ اجلويةالهولندية :كانت قاعدة ل�سالح
اجل��و الأم�يرك��ي خ�لال احلرب
الباردة.
 ق����اع����دة ب���ي���ف ب������اوز يفم��دي��ن��ة ك��ي��ب ك���ود ب��والي��ة
ما�سات�شو�ست�س :حت��وي نظام
�سالح اجل��و الأم�يرك��ي للرادار
والإن������ذار وم��راق��ب��ة ال�����ص��واري��خ
الف�ضائية.
 فندق �شط العرب يف مدينةالب�صرة العراقية :وردت تقارير
ب�أن الإرهابيني الذين هاجموا
الربيطانيني ا�ستخدموا لقطات
جوية بوا�سطة خرائط غوغل
لتنفيذ هجماتهم.
 -مدينة يوفاردن الهولندية:

فهذه املدينة واح��دة من قواعد
الت�شغيل الرئي�س ل�سالح اجلو
امللكي الهولندي ،وه��و جزء
من مركز القيادة امل�شرتكة
حللف الناتو ،وتوجد فيها �إحدى
القيادات الفرعية امل�شرتكة
للقوات املتحالفة يف �شمال �أوروبا.
 ق���اع���دة رمي�������س اجل��وي��ةيف فرن�سا ،وق��اع��دة ن��ويف �ساد
الع�سكرية يف �صربيا.
 وك��ال��ة «���س��ي  »3التابعةعلميا وتزوده
للناتو ،وهي تدعمه
ً
قدرات الت�شاور والقيادة وال�سيطرة
واالت�صال واال�ستخبارات واملراقبة
واال�ستطالع.
 ق��اع��دة غيلينكري�شنياجلوية التابعة للناتو يف �أملانيا:
�إذ �أنها موقع الت�شغيل الرئي�س

لنظام حلف ال��ن��ات��و ل�ل�إن��ذار
املبكر املعروف ب�إ�سم «عن�صر
�إي � 3إيه» ،الذي يوفر نظام رادار
ل�ل�إن��ذار املبكر لتعزيز ق��درات
الدفاع اجلوي حللف الناتو.
 قاعدة رام�شتاين اجلوية يف�أملانيا :كان لها دور بارز يف حرب
وت�شكل مق ًرا للقوات
العراق،
ّ
اجلوية الأمريكية يف �أوروبا.
 �إ�سرائيل :وفق قرار �صادر عنالكونغر�س الأمريكي ،ح�صلت
�إ�سرائيل على ا�ستثناء مينع
غوغل من ن�شر ال�صور العالية
الو�ضوح ملناطقها احل�سا�سة.
 حم��ط��ة ����س���ي�ب�روك :وه��يحمطة للطاقة النووية وتقع يف
والية نيوهام�شر الأمريكية.
 -مركز طاقة بوينت الهندي
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�ضمت �أجنحة معر�ض
 -1كم �شركة ّ
«�سمي�س» يف ن�سخته الثانية؟
 -2متى �أن�شئ فوج املدفعية الأول؟
� -3أين تقع مغارة «عا�صي احلدث»
وكم ترتفع عن �سطح البحر؟
 -4متى و�أين ولد الفنان كرمي �أبو
�شقرا؟
 -5متى �ضرب الإنفجار ال�شم�سي الأر�ض؟
قوة
اجل
ي�ش
ب
و
ق
و
�شخ�صا �شارك يف �سباق �إغارة
 -6كم
ً
ف ال
لبنان
يني
اىل
جان هب
الأرز؟
� -7أين تقع «قلعة لبنان» ،وكم
تبلغ م�ساحتها؟
 -8م��ا ه��ي ال��ق��ط��ع الع�سكرية
اللبنانية التي �شاركت يف مترين «الأ�سد
املت� ّأهب» الذي جرى يف الأردن خالل العام
2012؟
ال�ضباط
 -9ماذا ّ
�سميت دورة التالمذة ّ
ك
و
ن
املتخرجني؟
(�آب  )2012وكم عدد
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ّ
خدام
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م
و
 -10ما هو الإجن���از ال��ذي ّ
حققه
امل�
ساحلة
الكاتب اللبناين الفرن�سي �أمني معلوف؟
طور تقنية لرتميم طبلة الأذن
 -11طبيب لبناين ّ
بعملية ب�سيطة ،من هو؟
 -12متى ويف �أ ّي��ة مدينة يقام مهرجان البندورة La
 Tomatinaالإ�سباين؟
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يف مدينة و�ست�ش�سرت :وهي حمطة
للطاقة ال��ن��ووي��ة مكونة من
ثالث وحدات.
 حمطة م��اغ��واي��ر ال��ن��ووي��ة:وت�ضم �إثنني من مفاعالت املاء
امل�ضغوط ل�شركة وي�ستنغهاو�س،
ولديها ق��درة على �إن��ت��اج 2200
ميغاوات من الكهرباء النووية،
وه���ي تنتج م��ا ي��ق��ارب ن�صف
القوة النووية يف والية كارولينا
ال�شمالية.
 حمطة �أوك���وين النووية يفمدينة �سينيكا :ت�ضم هذه
املحطة ثالثة مفاعالت من
املاء امل�ضغوط ،وهي ثاين حمطة
للطاقة النووية يف البالد متدد
ترخي�صها م��ن قبل اللجنة
التنظيمية النووية الأمريكية.

مع مطلع العام اجلديد تتوجه «اجلي�ش» �إىل
قرائها ب�أجمل التمنيات ،وتقدم لهم م�سابقتها
ال�سنوية « �إقر أ� جملتك وجاوب».
الأ�سئلة بني �أيديكم وكذلك �أعداد العام
 2012التي جتدون ا لأجوبة يف �صفحاتها...
قيمة اجل��وائ��ز مليون ل�يرة لبنانية
مها
رات ج
يف اال�ست ديدة
موزعة على �سبعة فائزين كالآتي:
طال
ع وامل
راقبة
 اجلائزة ا لأوىل 300.000 :ل.ل. اجلائزة الثانية200.000 :ل.ل. خم�س جوائز قيمة كل منها100.000 :ل.ل.�آخ��ر موعد لت�س ّلم احللول� 20 :شباط
.2013
حماوال
ت
ب
تن�شر النتائج يف عدد �آذار .2013
ع�ض
املر

م

لك
امل

201

الأ�صدقاء بن�شر �صور لهم مع
بيانات عنهم ين�صح اخل�براء
امل�����س��ت��خ��دم ب��ح��ذف��ه��ا .وي��ق��ول
اخل�ب�راء �إن��ه م��ن املف�ضل عدم
ال�سماح ل�ل�أوالد بدخول مواقع
الدرد�شة قبل �سن الثالثة ع�شرة،
ويف حال �أ�صر الطفل على ذلك
ف ��إن �أه��ون ال�شرور ملراقبته هو
ال��دخ��ول �إىل �صفحته ك�أحد
�أ�صدقائه.

�سالح

املد

فع
ية «

201

حمرك
بحث «خريي»
www.goodsearch.com
���رك
ع���ن���د ا����س���ت���خ���دام حم� ّ
البحث  ،goodsearchي�ساهم
امل�ستخدم بطريقة غري مبا�شرة
يف ع��م��ل خ��ي�ري ،ح��ي��ث يتم
تلقائيا جلمعية �إن�سانية
التربع
ً
عند كل عملية بحث.

امل�سابقة ال�سنوية

بلي �سالم

جاي
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نوافذ مفتوحة

�إعداد:
معو�ض بو مارون
با�سكال ّ

عادات وتقاليد غريبة عجيبة ترافق حلول عام
جديد .ومع دقات منت�صف ليل �آخر �أيام ال�سنة
ً
و�سنة جد ًدا حتتار ال�شعوب يف
يوما و�شه ًرا
معلنة ً
خمتلف �أنحاء العامل بكيفية االحتفال بهذا احلدث
املميز بطريقة جتعل العام القادم يحمل الإزدهار
وال�صحة والبحبوحة.
«والدة» التقومي الغريغوري ح�صلت يف � 24شباط
 1582حينما وافق البابا غريغوار الثامن على
التقومي الذي طرحه العالمة �ألوي�سو�س لياليو�س
والذي يق�ضي بتق�سيم ال�سنة �إىل � 12شه ًرا واعتبارها
يوما تبد�أ منت�صف ليل  31كانون
م�ؤلفة من ً 365
الأول ،ومن يومها انبثق «هو�س» ر�أ�س ال�سنة.

يبد�أون بو�ضع الأطعمة املختلفة والأطباق
ال�شهية على املوائد.
وتز ّين الفتيات البولنديات �أنف�سهن على
�شكل �أرنب وي�أكلن اخل�ضروات اخل�ضراء
معتقدات �أن ذلك يجلب التوفيق واخلري.
�أم��ا الإ�سبان في�أكلون  12حبة عنب
لكل �شهر من �أ�شهر ال�سنة مع كل دقة
من دقات �ساعة منت�صف ليل  31كانون
الأول.
و�إذا كنت م��دع � ًوا لتناول الع�شاء لدى
عائلة بلغارية يف اليوم الأخري من ال�سنة،
فعليك �أن تعط�س عدة م��رات و�ستح�صل
قيمة من امل�ضيف
بعد ذل��ك على هدية ّ
ً
ً
يرا �أو
ق��د ت��ك��ون
خ��روف��ا �أو ع��ج�لا ���ص��غ� ً
مه ًرا ،لأن البلغاريني يعتقدون �أن ذلك
�سـيجلب الـ�سـعادة والــ�سالمة طوال ال�ســـنة
الــجديـدة.

�شعوب العامل يوم ر�أ�س ال�سنة
«الب�سرتينة»
نبد�أ اجلولة من لبنان مع «الب�سرتينة»
التقليد ال�شائع يف الكثري م��ن القرى
اللبنانية ،حيث تو ّزع القطع النقدية على
الأطفال �صباح ر�أ�س ال�سنة؛ بد�أت العادة يف
الفرتة الرومانية حني كان كل امرباطور
ّ
ب�صك عمالت حتمل ا�سمه يوزعها يف
يقوم
بداية ال�سنة ،فيعطى الأطفال بع�ض القطع
القدمية ويبد�أ التعامل بالقطع اجلديدة
على �أمل �أن تكون ال�سنة خيرّ ة وغنية.
كما تنت�شر ع��ادة �إطفاء ال�ضوء و�إع��ادة
�إن��ارت��ه ليلة ر�أ���س ال�سنة ,ويعود ذل��ك �إىل
الديانات القدمية التي كانت تعترب �ضوء
إلهيا يحمل دف���ؤه احل��ي��اة� ،أما
ال�شم�س � ً
ال��ظ�لام فيعني امل���وت .ل��ذا ي�ضيء النا�س
متمنّ ني �أن يبتعد عنهم �شبح امل��وت يف
ال�سنة اجلديدة.
موائد ال�سنة اجلديدة
من ع��ادات الطعام يف ر�أ���س ال�سنة �أن ال
ي�أكل الهنود منذ فجر اليوم الأول لل�سنة
اجلديدة حتى منت�صف الليل ،وبعد ذلك

�أيديهم ال�شموع ،ويبد�أون يف الغناء.
يحتفل البورتوريكيون بال�سنة اجلديدة
ّ
للتخل�ص من الطالع
بر�شق امل��ارة باملاء،
ال�سيء وجلب احلظ يف ال�سنة اجلديدة ،كما
ير�شون املنزل وحميطه بال�سكر� .أما �أطفال
الفيليبني فيقفزون  10مرات ليلة ر�أ�س ال�سنة
�إذا �أرادوا �أن ي�صبحوا طويلي القامة ،فيما
يلقي الدامناركيون �أطباق ال�سنة القدمية
على �أبواب اجلريان والأ�صدقاء ،وكلما وجد
�صباحا عد ًدا �أكرب من الأطباق
ال�شخ�ص
ً
امله�شمة �أم��ام بابه ،كلما زادت �سعادته
وحظوظه يف العام اجلديد.
من التقاليد �أن تز ّين املنازل يف اليابان
ب�أكاليل الزهور يف ليلة ر�أ�س ال�سنة ،وذلك
لطرد الأرواح ال�شريرة وجلب احلظ وال�سعادة.
عاليا
و�صباحا ي�شرع اليابانيون يف ال�ضحك
ً
ً
لإميانهم بانعكا�سه اجليد على العام

ٌ
كل على طريقته يحتفل!

معتقدات و�أمنيات و�آمال
يعتقد الفرن�سيون �أن �أول �شخ�ص يدخل
املنزل يف �أول يوم من ال�سنة اجلديدة ،يرمز
�إىل حال ال�سنة بالن�سبة �إىل �أ�صحاب البيت.
وينبغي �أن يكون الزائر ذك ًرا يف املقام الأول
العتقادهم �أنه دليل ازدهار وثروة.
�أف�ضل ع���ادات االحتفال ب��ر�أ���س ال�سنة
رواج��ا يف التفيا ،ارت��داء الأقنعة
و�أكرثها
ً
الغريبة التي يتجول النا�س بها يف ال�شوارع
وم�ضحكا يدخل
ممتعا
م�شهدا
مقدمني
ً
ً
ً
البهجة �إىل قلوب اجلميع يف هذا اليوم.
م���ن ج��ه��ت��ه��م ي��ك��ت��ب ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ون
�أمنياتهم و�أح�لام��ه��م قبل ليلة ال�سنة
اجل��دي��دة ،وم��ع اق�ت�راب منت�صف الليلة
يجمعون تلك الأمنيات ويحرقونها� ،أما
الت�شيكيون في�صنعون «قوارب ق�شر اجلوز»
�شموعا داخلها يف وعاء
لالحتفال ويثبتون
ً
من املاء ،ويعتقدون �أن اجتاه الق�شرة ي�شري
�إىل م�ستقبل �صاحبها ،وا�ستمرار احرتاق
ال�شمعة ي�شري �إىل حياة طويلة وهانئة.
يف فنلندا يتذكرون املوتى يف هذا اليوم
فيق�صدون امل��داف��ن ر�ؤ�ؤ���س��ه��م مغطاة ويف

اجلديد.
ول��ل��غ��اي��ة نف�سها ي��ت��م �إخ��ف��اء جميع
املكان�س يف الرنوج يوم ر�أ�س ال�سنة العتقاد
قدمي ب�أن ال�ساحرات والأرواح ال�شريرة ت�أتي
يف هذا اليوم ل�سرقة املكان�س والطريان بها
�إىل ال�سماء.
وباعتقاد الربازيليني �أن ال�سنة اجلديدة
�ستكون مفعمة باحلظ وال�سالم �إذا ارتدوا
املالب�س البي�ضاء يف ليلة ر�أ�س ال�سنة ،وتوقد
ال�شموع على ال�شاطئ العتقادهم �أن �إلهة
البحر ترى �شموعهم امل�ضاءة فتحقق لهم
رغباتهم و�أمنياتهم.
يف �أوكرانيا ال بد �أن حت��وي �شجرة عيد
إ�صطناعيا مع �شبكته،
امليالد عنكبو ًتا �
ً
لأنه يجلب احلظ ال�سعيد؛ ويرجع ذلك �إىل
جدا
�أ�سطورة �شعبية تخبرّ عن امر�أة فقرية ً
مل ت�ستطع �شراء �شجرة عيد امليالد لأ�سرتها،
ويف �صباح يوم العيد وجدت �أن عنكبو ًتا قد
ن�سج �شجرة بوا�سطة خيوطه التي حتولت يف
ما بعد �إىل خيوط من الف�ضة والذهب.
�أما الإيطاليـون فيكتفون مبتعة م�شاهدة
بزوغ فجر �أول يوم من ال�سنة اجلديدة...
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�أطايب ال�شيف

�إعداد:
ليال �صقر

الأطايب من

خمتلف مطابخ

العامل على �صفحات
«اجلي�ش»

�سلطة الهليون
مع جبنة املاعز
• املكونات:
ج��ب��ن��ة م���اع���ز100 :
غرام.
ه��ل��ي��ون ط������ازج6 :
حبات.
حبتان.
ب�صل �أخ�ضرّ :
بندورة :حبة واحدة.
ملون للزينة.
خ�س ّ
ّ
�سم�سم :ملعقة �صغرية.
ّ
خل بل�سمي :ملعقتان كبريتان.
زيت نباتي :ملعقة �صغرية.
ملح وفلفل �أ�سود.

هواة املائدة
الأنيقة مدعوون
�إىل جتربة �أ�صناف
مميزة مع ال�شيف
ري�شار اخلوري

• ال�شيف ري�شار خمت�ص
يف الأطباق الفرن�سية والعاملية
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• طريقة التح�ضري:
 ُي��ده��ن وع��اء زج��اج��ي م��ق��اوم للحرارةبقليل من الزيت النباتي.
 تقطع جبنة املاعز �إىل ثالث �شرحاتوتو�ضع يف الوعاء الزجاجي وت�شوى يف الفرن
ً
قليال.
حتمر
حتّ ى
ّ
 يف وع��اء �آخ��ر ،تُ�سلق حبات الهليونّ
املق�شر مع قليل من امللح اخل�شن.
ث��م ي��رف��ع م��ن امل���اء ال�ساخن،
ّ

ديو ال�سمك مع الفطر
• املكونات:
فيليه ّ
اللقز 200 :غرام.
�سلمون طازج 200 :غرام.
فطر طازج 200 :غرام.
كزبرة خ�ضراء :ربع باقة.
ح�ص واحد.
ثومّ :
روكا :ربع باقة.
ح��ام�����ض :ع�����ص�ير (م��ل��ع��ق��ت��ان
كبريتان) ،وحبة للزينة.
زيت زيتون :ملعقتان كبريتان.
ملح وفلفل �أ�سود.

ويو�ضع يف املياه ال��ب��اردة والثلج (ليحافظ
على لونه الأخ�ضر ،ولتتوقف عملية الطهي
ب�سرعة).
حبة البندورة �إىل � 3شرحات.
 تقطع ّحبتا الب�صل الأخ�ضر �إىل حلقات
 تقطع ّم�ستديرة �صغرية.
• طريقة التقدمي:
 ي��ز ّي��ن طبق التقدميباخل�س امل��ل� ّ�ون،
ّ
تُ�ضاف �إىل جانبه �شرحات البندورة وتو�ضع
ثم
فوقها قطع جبنة املاعز
املحمرة ومن ّ
ّ
تُنرث عليها حبات ال�سم�سم ،وتُ�ضاف حبات
الهليون امل�سلوق وحلقات الب�صل الأخ�ضر.
ّ
اخلل ،زيت الزيتون،
 ُير�ش فوق املكوناتامللح والفلفل الأ�سود.

• طريقة التح�ضري:
 مُت� ّ�ل��ح قطع ال�سمك و ُي��ر�� ّ�ش عليهاالفلفل الأ�سود وزيت الزيتون من اجلهتني.
 -تُقلى القطعتان يف زيت الزيتون ال�ساخن

Fondant Chocolat
• املكونات:
بي�ض :عدد .5
�سكر :كوب وربع.
زبدة150 :غرام.
�شوكوال �أ�سود 150 :غرام.
طحني :ن�صف كوب.
فانيال :ملعقة �صغرية.
• طريقة التح�ضري:
 يخفق البي�ض م��ع كمية ال�سكرّ
اخلالط الكهربائي.
والفانيال بوا�سطة
 تُ���ذ َّوب ال��زب��دة و ُت�����ض��اف �إليها كميةَّ
املقطع ،وحت��رك حتى
ال�شوكوال الأ���س��ود
ً
ي�صبح ال�شوكوال �سائال ثم ُي�ضاف املزيج
َ
ال�سابقني �أي البي�ض وال�سكر،
�إىل املكو َنني
ّ
وتقلب املكونات جميعها يدو ًّيا بوا�سطة

• ن�صيحة
ال�شيف

للمحافظة على الهليون امل�سلوق ين�صح ال�شيف ري�شار
اخلوري بو�ضع احلبات داخل من�شفة رطبة يف الرباد بحيث
تبقى طازجة ملدة � 3إىل � 4أيام.

علو
مة

ملدة دقيقتني لكل جهة حتى تن�ضج.
ّ
 ُيقطع الفطر الطازج �إىل قطع كبرية،ويف قدر �آخرُ ،يقلى مع قليل من زيت الزيتون
وف�ص الثوم
ثم ُي�ضاف �إليه الكزبرة اخل�ضراء ّ

م

امللعقة.
 تُ�ضاف كمية الطحني وتحُ ّرك بالطريقةعينها.
 ُي�سكب املزيج يف قوالب �صغرية منال�سيليكون وتو�ضع يف ف��رن حرارته 220
درجة مئوية ملدة ثماين دقائق.
تقدم قطع الـ  Fondant chocolatمع
 ّّ
املثلجات والفاكهة.

املفرومان.
 ُي ّجي ًدا و ُي�ضاف �إىل املزيج
قلب الفطر ّ
امللح والفلفل الأ�سود.
 تُطف�أ النار ثم تُ�ضاف كمية ع�صرياحلام�ض وتُقلب املكونات.
• طريقة التقدمي:
 ُي��ز ّي��ن �صحن التقدمي ب����أوراقالروكا املقطوعة الأعناق وب ��أوراق
ث���م تُ�����ض��اف قطعتا
ال���ك���زب���رةّ ،
ّ
واللقز ،ومن ثم كمية
ال�سلمون
الفطر املطبوخ مع الكزبرة والثوم
وتُر�ش فوق املكونات ر�شة من امللح
والفلفل الأ�سود.

ي��ح��ت��وي ال��ه��ل��ي��ون على
ن�سبة عالية من املاء والألياف
مييز هذا النوع
والفيتامينات ما
ّ
م��ن ال��ن��ب��ات��ات ب��ف��وائ��د ج� ّ�م��ة� ،إذ
يعترب امل�ساعد الأول يف املحافظة
على �صحة القلب واملحارب الأبرز
مل�شاكل ارت��ف��اع �ضغط ال��دم .هو
مفيد يف الوقت عينه لعمل اجلهاز
اله�ضمي ،مد ّر للبول وحلليب الأم،
من�شط جن�سي ،وم�ضاد للإلتهابات.
يحتوي الهليون �أي���ً��ض��ا على
م�ضادات الأك�سدة الفاعلة
يف حم��ارب��ة ال�سرطانات
املختلفة ،كما ك�شفت
درا����س���ات ع���دي���دة ق��درت��ه
ع��ل��ى تخفيف ال��ت��وت��ر
الع�صبي...
العدد  - 331اجلي�ش

123

�سا
م
قة
ب
�شما�س
�إعداد :فيليب ّ

2

1

3

4

5

6

7

8

10

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ا
جلا
ئزة

124

اجلي�ش  -العدد 331

400.000

لرية لبنانية

اال�سم:

............................................................................................................................................................................

العنوان:

.........................................................................................................................................................................

الهاتف:

............................................................................................................................................................................................

�شــروط امل�سابقة

م�سابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها
«اجل��ي�����ش» لقرائها وتخ�ص�ص
للفائزين فيها جوائز مالية قيمتها
اربعماية الف لرية لبنانية ،توزع
بوا�سطة القرعة على اربعة فائزين.

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة
من املجلة ،ويكتب احلل بخط وا�ضح داخل
املربعات وتر�سل ال�صفحة بكاملها مع احلل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة اجلي�ش  -الريزة  -مديرية التوجيه -
جملة «اجلي�ش» « -م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف ثكن اجلي�ش يف جميع املناطق.

• �آخر موعد لقبول احللول  20كانون الثاين .2013
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

�أفق ًيا:
 -1عا�صمة عربية ،دولة عربية ،مدينة لبنانية ،مدينة لبنانية.
 -2دولة يف �أمريكا الو�سطى ،دولة يف �أمريكا اجلنوبية.
� -3إ�شتد �سواد الليل� ،أ�صل ،حميرّ ً ا ،العب كرة برازيلي.
 -4يرفع عنه ما ّ
ويتبدد ،حرف عطفّ � ،
أمل بِـ.
يغطيه ،يتو ّزع
ّ
 -5من �أعظم �شعراء �إيطاليا ،مدينة يف بلجيكا.
� -6صار الوقت ،من الأحجار الكرمية ،مدينة �سعودية.
 -7مطار يف �سيول ،مدينة بريطانية ،جماعة من الرجال.
احلب و�أثره.
 -8مد ّر�س ،ق�صد املكان ،حرف ن�صب ،بقية
ّ
 -9نقروا البئر ،عائ�ش ،مو�ضع.
� -10شاعر عبا�سي� ،صوت الطبل ،ي�صلح البناء.
 -.11عط�شوا� ،شاعر لبناين راحل.
� -12أخرج و� ِ
املودة ،نفري ،يقرع اجلر�س،
أخل�ص
أر�سل ،وعظ و�
ّ
�أجرب.
ّ -13
حل ،دواء ،اخلرب ،ي�صالح.
 -14مرف�أ �أمريكي ،عا�صمة �أوروبية ،ت�ضامن مع� ،أثر ال�سالح
بالبدن.
 -15تفوز به وتناله ،بحر� ،أ�شار ،جنّ ة.
 -16للندبة ،البلوغ �إىل ،فا�صل ،مدينة كويتية.
 -17ق�ضاء لبناين ،ممثلة لبنانية ،عملة
�آ�سيوية.
 -18عائلة ،العيب ،جزيرة �أندوني�سية ،دا َر
وجال.
ِ
َ
 -19عرثت عليها ،ف�صل يف الأمر ،قام مقام،
الفطنة.
 -20حرف جزم ،ممثلة م�صرية راحلة� ،ضمري
منف�صل.
يب�س اخلبز ،ح�شرات
 -21عا�صمة �أوروبية،
َ
جمتهدة ،دولة �أفريقية.

• املعاون الأول ع�صام بو �صعب
فوج املغاوير.

• الرقيب الأول نا�صر عبد الله
ال�شرطة الع�سكرية.

عمود ًيا:
 -1عا�صمة عربية ،عا�صمة �أفريقية ،عا�صمة �أوروبية.
�س.
تيب َ
 -2نهار وليل� ،أبث اخلرب ،مدينة �أمريكيةّ ،
ح�سا�س.
� -3شاعر فرن�سي راحل ،فنان لبناين ،جهاز ّ
يوجه عادة يف ال�صحف �إىل امل�س�ؤولني� ،أخذت
 -4ماذا بالأجنبيةّ ،
ال�شيء باليد.
 -5نهر يف �سوي�سرا و�إيطاليا ،نظر ،جماعة القوم ،يب�سط يده.
و�سهالها.
 -6ميناء ،رجع عن ،تخبرّ لِـّ ،ليناها ّ
 -7للنفي ،ظباء اجلبال� ،أنثى الدينا�صور ،بعري حرون.
� -8سمك بحري �صغري ،ال�صق الن�سب� ،صوت �إبن �آوى ،و�ضع
خل�سة.
ّ
 -9ممثلة م�صرية بطلة فيلم «مببه ك�شر» ،رئي�س فرن�سي
راحل.
 -10الن�صف الأول من الليل� ،شفاء ،من الأقم�شة.
 -11مدينة �أمريكية عا�صمة والية� ،أمر جنهل وجه ال�صواب
و�ضم.
فيه ،جمع
ّ
 -12مدينة يف �إيران ،غالم ،حر�ست� ،آلة طرب� ،شجر التمر.
قرر ،وثاق.
� -13سكب ،كالمه ،من احليواناتّ ،
ل من الطعام ،كتاب �شهري لأبي بكر الرازي،
� -14إمت أ
الق�ساطل.
� -15أعالم ،خمرج و�إعالمي قطري ،مرف أ�
فرن�سي ،نهر �أوروبي.
 -16غالم جميل ،والية �أمريكية.
 -17ناحية وطرف ،ممثلة �أمريكية راحلة،
طواحني ،لعب ومرح.
 -18يلدغونه ،لعبة ريا�ضية� ،صوت الذباب.
 -19ورِك ،بلدة يف الكورة ،مطرب م�صري.
 -20املفيد ،قمر ،ممثل م�صري.

الفائزون

• اجلندي عبا�س عودة
فوج التدخل اخلام�س.

• اليا�س كفروين
منيارة  -عكار.
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• ميغيل دي �سرفانت�س:
م���ن �أك��ب��ر ن��اث��ري
الإ�سبان (.)1616 -1547
ّ
خلد �إ�سمه بكتابه
«دون كي�شوت».

�إذا
كان
هناك

�صعبة احلل
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• �شارل غونو:
م��و���س��ي��ق��ي ف��رن�����س��ي
(.)1893 -1818
م�����ن م�����ؤل����ف����ات����ه:
«فاو�ست» ،و«مرياي».

جترح
ب�أقوالها
وجتد
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• ح�����س��ن
كامل ال�صباح:
ع��������������امل
وخم�����ت�����رع
ل�����ب�����ن�����اين
( -1 8 9 4
 )1935نبغ يف
الريا�ضيات والهند�سة
وعلوم الكهرباء.
ه��اج��ر �إىل ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة و���س��ج��ل ع��دة
اخرتاعات.

�ألف
مربر
واحلرمان

�أمر
ال يعجبها
تدعي
ّ

�سهلة احلل

7
4
1
2
3
9
8
5
6

�صفات
مولودة
برج
اجلوزاء
تتقن
فن الإعتذار
لها
باختالق
�شتى
الأعذار
مبذرة
للمال
وجتد

�سعادة
التعب
والك�سل
عر�ش
عزم
فجر
ق�ش
كو�ستاريكا
وتقنع
حمدثيها
ب�سبب
قلة
حذرها

كبرية
يف �صرفها
و�إذا
مل ت�صرف
املال
ت�شعر
مبركب
النق�ص
لوز
مرا�سيم
نفوذ
نافذة
هانيدا
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هل تريد �أن
تكت�شف ما
هو خمب�أ يف
داخل ال�صورة؟
ما عليك
تركز
� اّإل �أن ّ
نظرك على
نقطة حمددة
يف و�سطها،
على �أن تكون
امل�سافة قريبة
جدا ،ثم حاول
ً
بعد ثوان �أن
تبعد ال�صورة
اً
حماول
تدريجا،
ً
�أن تخرتقها
بنظرك حتى
تتو�صل اىل
ر�ؤية الأ�شكال
الثالثية الأبعاد
التي �ستظهر
�أمامك.
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�إطمئنان
الوطن
بقلم:
العميد الركن ح�سن �أيوب
مدير التوجيه
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�أخذ البع�ض على القيادة ما قامت به حني �أعلنت
والزائرين ،يف فرتة الأعياد،
�أمام املواطنني واملقيمني ّ
م�ستقرة من جميع جوانبها،
ب� ّأن الأو�ضاع يف البالد
ّ
ال�صعيد الأمني ،كما �أخذ هذا البع�ض
ً
خ�صو�صا على ّ
أياما هانئة مبنا�سبة
على القيادة �أنها متنّ ت للجميع � ً
حلول العام اجلديد ،يف ّ
ظل �سعي �صادق للخروج من
نفق امل�صاعب والأزمات �إىل �آفاق من التّ فا�ؤل والأمل.
�إ ّال � ّأن كثريين وج���دوا يف م��ا �أعلنته القيادة
بد منها ،وتطمينات َمن الأوىل من
تو�ضيحات ال ّ
الأجهزة الأمنية ،ويف طليعتها امل� ّؤ�س�سة الع�سكر ّية،
ّ
املكلفة
وال�سبب هو � ّأن هذه الأجهزة هي
لتقدميها؟ ّ
ّ
تتطلب
احلفاظ على الأمن الوطني ،وهذه العملية
مواكبة ّ
إجتماعية والإقت�صاد ّية ّ
يا�سية ،وحت�ضري القوى
للظروف ال
وال�س ّ
والث ّ
ّ
قافية ّ
ب�شكل ك� ٍ
�اف ،مع ما ي�ستدعي ذلك من عديد وعتاد ،وبعد ذل��ك ،املبا�شرة
مبواجهة ما قد يح�صل ،ورفع الأذى عن النّ ا�س ،وت�أمني العي�ش الكرمي لهم ،من
خالل متابعة �أعمالهم يف احلقل واملدر�سة وامل�صنع ومكتب الطريان ،وو�سيلة
ال�سياحة وما �إليها...
ّ
حتدد
للمهمات ،هي التّ ي
�صحيح � ّأن الأعمال والإجن��ازات والتّ نفيذ الدقيق
ّ
ّ
احلقيقية امللمو�سة� ،إ ّال � ّأن التّ طمينات امل�سبقة امل�ستندة �إىل م�سرية طويلة،
النّ تائج
ّ
املدعوين
ؤكدها ،و� ّأن
و�إىل عطاءات متالحقة مرتاكمة ،ت�شري �إىل احلقيقة وت� ّ
ّ
ً
�إىل الإحتفال بالأعياد ،وق�ضاء الإجازات ،حمتاجون �إىل معرفة ذلك م�سبقا ،و�إال
ورد ،ويف ّ
ظل
م�ضت �أيام �إجازاتهم هباء ،و�ضاعت فرتات �إ�سرتاحاتهم ما بني �أخذ ّ
تردد وا�ستف�سار ،وك أ� ّنه لي�س هناك من هو قادر على التّ طمني ،ومن هو جدير ب�أن
ّ
ّ
تتعلق ب�أمن البالد وعبادها.
ي�صدقه النا�س ،ويركنون �إىل مواقفه وت�صريحاته التي
ّ
ّ
التوقعات ،وبحجم
� ّأما وقد م�ضت فرتة التطمينات ،وجاءت النّ تائج على قدر
الثقة والعهد� ،إيجابية �صحيحة مكتملة النّ جاح ،وا�ضحة البيان ثابتة احلقائق،
فهل من ّ
جد ّية التّ ح�ضريات ،وحجم اجلهود؟ وهل من ا�ستغراب
�شك بعد ذلك يف ّ
الزائرين؟
حد لقلق ّ
للرغبة يف طم�أنة املواطنني ،وو�ضع ّ
لقد �ساد الأمان يف ليايل الأعياد ،ف�سهر املواطنون يف الأماكن ا ّلتي �سعوا �إليها،
و�سهر اجلنود عند نقاط احلرا�سة ،وبني الأحياء ،وحول مفرتقات ّ
الطرق ،وتبادل
اجلميع التهاين ،وكان وعد بعام جديد مل�ؤه العمل والأمل.

