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قال رئي�ش اجلمهورية العماد مي�صال �صليمان، خالل زيارته 

اجلي�ش  اإن  قهوجي،  جان  العماد  برفقة  اجلنوب،  منطقة 

للوطن  ا  بل كان جي�صً للنظام،  ا  يوًما جي�صً البناين مل يكن 

اأنه  على  م�صّدًدا  واحلريات،  الدميقراطية  حمى  واملواطن، 

الوحيد الذي ترتكز عليه حماية الوطن و�صيادته.

الواجب  ثمن  غالًيا  دفعوا  اجلرحى  من  وعدد  �صهيدان 

ال�صهادة  ف�صجّل  الثمن،  هذا  جي�صنا  دفع  لطاملا  املقد�ش. 

ا جديًدا. لكن ما  لدينا دائًما مفتوح ليزّف اإىل الوطن عري�صً

ح�صل يف عر�صال كان جرمية ب�صعة ال يرقى اإىل ب�صاعتها اإاّل 

ما يف املجرمني الذين اقرتفوها من قبح واإجرام.

ن�صخ  ت�صليم  حفل  اأقيم  وح�صوره،  اجلي�ش  قائد  برعاية 

والدرا�صات  االأبحاث  مركز  اأ�صدره  الذي  الكتاب  من 

املوؤمتر،  فاعليات  اىل  اللبناين،  اجلي�ش  يف  االإ�صرتاتيجية 

حول  الثاين  االإقليمي  املوؤمتر  اأعمال  يت�صّمن  وال��ذي 

التحوالت اجليو�صيا�صّية واالقت�صادية يف ال�صرق االأو�صط. 
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زار اجلنوب

يرافقه قائد اجلي�ش

رئي�س اجلمهورية:

اجلي�س اللبناين 

جي�س الوطن 

ومل يكن يوًما 

ا للنظام جي�شً

ا  ا للنظام، بل كان جي�شً قال رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �شليمان، اإن اجلي�س البناين مل يكن يوًما جي�شً

للوطن واملواطن، حمى الدميقراطية واحلريات، م�شّدًدا على اأن عليه بالدرجة الأوىل متابعة املهمات التي 

يقوم بها اإذ اإنه الوحيد الذي ترتكز عليه حماية الوطن و�شيادته.

كالم الرئي�س �شليمان جاء خالل زيارته مقر قيادة قوات الأمم املتحدة العاملة يف جنوب لبنان وقيادة 

قطاع جنوب الليطاين، برفقة قائد اجلي�س العماد جان قهوجي.



وقائع الزيارة

يف البداية توّجه رئي�ش اجلمهورية اإىل مقر قيادة قوات الأمم 

اإىل  بالإ�ضافة  ا�ضتقباله  يف  كان  حيث  الناقورة  يف  املتحدة 

قائدها اجلرنال باولو �ضيرّيا، قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي.

ثم  القوى،  �ضليمان  الرئي�ش  اإ�ضتعر�ش  التكرمي  مرا�ضم  بعد 

ع. ُعقد يف مكتب اجلرنال �ضيرّيا اإجتماع مو�ضّ

من الناقورة، انتقل رئي�ش اجلمهورية اإىل قيادة قطاع جنوب 

األقى  ا�ضتقباله قائد اجلي�ش. وهناك  الليطاين حيث كان يف 

كلمة يف ح�ضور كبار �ضباط القطاع وقادة القوى املنت�ضرة يف 

اجلنوب.

�شليمان الرئي�س  كلمة 

الزيارة  هدف  »اإن  بالقول،  كلمته  �ضليمان  الرئي�ش  اإ�ضتهل 

املنا�ضب  الدعم  وتقدمي  للع�ضكريني،  طيبة  �ضنة  متني  هو 

وللمهمات  املا�ضية  ال�ضنة  خالل  به  قمتم  ال��ذي  لعملكم 

الكبرية التي تنتظركم يف ال�ضنة احلالية«.

وق���ال: »ل��ق��د حت��دث��ت اإل��ي��ك��م ال��ع��ام ال��ف��ائ��ت ع��ن ثالثة 

اللبناين،  اجلي�ش  هي:  وحمايته  للبنان  اأ�ضا�ضية  مرتكزات 

الذي نتمّيز  املايل  والنظام  الذي نتمتع به،  الدميقراطي  النظام 

به. اإّن هذه املرتكزات تبقى عينها ل بل تتعّزز اأهميتها«.

امليثاقية الدميقراطية 

: الرئي�ش �ضليمان ا�ضتطرد قائالاً

الدميقراطية  لتطبيق  مدعوون  اإننا  الدميقراطية،  »جلهة 

وقد  الد�ضتور  ن�ّش عليها  والتي  لبنان  بها  يتمتع  التي  امليثاقية 

واأ�ضميناها  قبله،  وما  الإ�ضتقالل  منذ  اللبنانية  حياتنا  رعت 

قانون  بتغيري  فكرنا  وعندما  امل�ضرتك.  العي�ش  ميثاق  ا  دائماً

بني  فرز  اإىل  اأدى  لأّن��ه  ذلك  فعلنا  فاإننا   ،1960 العام  انتخاب 

الطوائف وتكوين كتل �ضيا�ضية تابعة للمذاهب 

هدفنا  وك���ان  امل��ذاه��ب،  اأك��ري��ة  يف  واأح���ادي���ة 

الذهاب باجتاه قانون اأف�ضل ي�ضبه الدميقراطية 

التعددية التي نتمّيز بها...

اأم���ا ال��ب��ع��د الآخ����ر امل��ط��ل��وب م��ن��ا يف ه��ذه 

ممار�ضتها.  حت�ضني  يف  فيكمن  الدميقراطية 

العربية  ال��دول  فيه  تتحول  ال��ذي  الوقت  ففي 

هذه  ممار�ضة  علينا  دميقراطية،  اأنظمة  اإىل 

خالل  م��ن  �ضحيح،  ب�ضكل  الدميقراطية 

اإيجاد قانون اإنتخابي جيد ميثل الروح امليثاقية 

الكتل  جعل  عرب  ال�ضيا�ضة  ويحرر  اللبنانية 

اإىل  ترتكز  �ضيا�ضة  تعتمد  والأحزاب  ال�ضيا�ضية 

م�ضلحة لبنان فقط...«.

: واأ�ضاف قائالاً

»اأمتنى اأن ت�ضتقر هذه الدميقراطية يف الدول العربية ب�ضكل 

وتتحقق  فل�ضطني  يف  الدميقراطية  تن�ضاأ  مل  ما  اأنه  اإل  جيد، 

العدالة لل�ضعب الفل�ضطيني جلهة حقه يف اإقامة دولته وا�ضتعادة 

هويته، فاإّن الدميقراطية لن ت�ضتقر يف املحيط العربي...«.

الو�شع يف �شوريا

اأّن  الرئي�ش  فخامة  اأو�ضح  الإقليمية،  بالأو�ضاع  يتعلق  ما  يف 

قلنا  ولقد  �ضوريا،  يف  الو�ضع  هو  الدميقراطية  يف  الثالث  »البعد 

نزال  ل  واليوم  ل�ضوريا،  الدميقراطية  نتمنى  اإننا  البداية  منذ 

طاولة  اإىل  ا  معاً واجللو�ش  احل��وار  اإىل  ال�ضوريني  ذه��اب  نتمنى 

واحدة، لأّن الوطن ي�ضتحق اأن ي�ضحي كل فرد منه ويتنازل من 

اأجل الآخر ولي�ش للعدو اأو لدولة اأخرى.

ال�ضوريني  يدفع  اأن  ي�ضتحّق  اأمر  وقوية  موّحدة  �ضوريا  بقاء  اإّن 

لهم.  ا  منا�ضباً يرونه  الذي  الدميقراطي  النظام  الإتفاق على  اإىل 

وعلى الدول التي تريد م�ضاعدة الدميقراطية يف العامل اأن ت�ضعى 

ترعاه  �ضيا�ضي  م�ضروع  حول  ال�ضوريني  جلمع  وجتتهد  وت�ضغط 

اأي  رف�ش  على  ا  اي�ضاً يقوم  الذي  موقفنا  هو  هذا  املتحدة.  الأمم 

القتال  يف  للبنان  تدخل  اأي  وبالطبع  �ضوريا  يف  خارجي  تدخل 

هناك...«.

ان�ضاين  هو  النازحني  مو�ضوع  اأن  الرئي�ش  فخامة  اعترب  واإذ 

ال�ضوري  ال�ضعب  لأّن  النازحني  ن�ضتقبل  »اإن��ن��ا  ق��ال،  بحت، 

عن  النظر  ب�ضرف  بها  مررنا  التي  الأزم��ات  خالل  اإ�ضتقبلنا 

اليوم.  املت�ضارعان  الفريقان  اآن��ذاك  ا�ضتقبلنا  وقد  هويتنا، 

على  اأنه  املوؤكد  من  لكن  ال�ضوريني،  جميع  ن�ضتقبل  ولذلك 

الرغم من التزامنا ال�ضرعية الدولية فلن نرّد اأي جائع اأو خائف 

يحمي  ب�ضكل  العملية  هذه  �ضبط  يجب  اأنه  اإّل  م�ضطهد،  اأو 

املالية  وقدراتنا  اأنف�ضهم،  والنازحني  م�ضتقبالاً  و�ضوريا  لبنان 

لي�ضت كافية يف هذا املجال...«.
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لبنان واعد م�شتقبل 

اإنه  يف ما يخ�ش النظام املايل اللبناين، قال  الرئي�ش �ضليمان 

اللبنانية  الأزم��ات  ظل  يف  لبنان  حمت  التي  املرتكزات  احد 

بقدر كبري، على الرغم من الركود القت�ضادي الذي بداأ العام 

الفائت.

وا�ضاف:

املوعودة  الدميقراطية  جلهة  اأولاً  للبنان،  واعد  امل�ضتقبل  »اإن 

ا، جلهة مو�ضوع  وثانياً ا علينا،  والتي �ضتنعك�ش خرياً واملنتظرة 

املبا�ضرة  التنفيذية  اخلطوات  بداأت  وقد  والنفط  الغاز  ا�ضتخراج 

هيئة  ت�ضكيل  عرب  له 

و���ض��دور  ال��ن��ف��ط  ادارة 

هناك  املرا�ضيم.  بع�ش 

قريبة  اأخ���رى  خ��ط��وات 

ال��روة  ه��ذه  ل�ضتخراج 

بل  الديون  لإيفاء  لي�ش 

لالأجيال  ث��روة  لتكون 

�ضتبداأ  عندما  القادمة. 

عن  التنقيب  رح��ل��ة 

ال���ن���ف���ط ���ض��ت��ت��ح�����ض��ن 

ال�����ض����ت����ث����م����ارات يف 

�ضدقية  وتتعزز  لبنان 

على  اللبناين  القت�ضاد 

وتزداد  العاملي،  امل�ضتوى 

لل�ضباب  العمل  فر�ش 

اللبناين.

للدفاع عنه،  وا�ضرتاتيجية  اإىل حماية  النفط يحتاج  اإن هذا 

ا�ضرتاتيجية  اإعداد  اجلي�ش  وطلبنا من  ا�ضرتاتيجية  و�ضعنا  وقد 

للدفاع عن البحر والرب واجلو، اإل اأن هذه ال�ضرتاتيجية تتطلب 

خم�ش  ملدة  للجي�ش  ت�ضليح  برنامج  اأقرينا  وقد  ا،  وت�ضلحاً ا  عتاداً

�ضنوات.

لكن، حتى تاأمني ذلك وبغية تعزيز اجلي�ش بالأ�ضلحة والعتاد 

ال�ضتفادة من  ال�ضرتاتيجية، ميكننا  لتنفيذ هذه  الكافيني 

�ضالح املقاومة وفق حاجة اجلي�ش ووفق اآلية قرار نتفق عليها 

يف هيئة احلوار«.

حماية الوطن ترتكز على اجلي�س

: فخامة الرئي�ش تابع حديثه قائالاً

»املرتكز الثالث واملهم هو اجلي�ش الذي يتمّثل دوره يف حماية 

و�ضيادته،  الوطن  الذي ترتكز عليه حماية  الوحيد  الأر�ش وهو 

ونطلب  ب�ضكل كبري،  دورها  نقّدر  التي  اليونيفيل  اإىل جانب 

لي�ضت  يوؤدونها  التي  اخلدمة  لأن  جانبهم  اإىل  ا  دائماً تبقوا  اأن 

فقط للبنان اإمنا من اأجل ال�ضلم العاملي...«.

واأكد اأن »اجلي�ش اللبناين اأثبت اأنه جي�ش الوطن واملواطن... 

ا للوطن واملواطن  ا بل كان جي�ضاً ا للنظام يوماً ومل يكن جي�ضاً

وحمى الدميقراطية واحلريات...«.

»اجلي�ش  ق���ال:  اجلي�ش  ن��ّف��ذه��ا  ال��ت��ي  باملهمات  ن���ّوه  واإذ 

واأهمها  عنها  دافع  واإن�ضانية  ح�ضارية  بقيم  يتمتع  اللبناين 

حقوق  عن  والدفاع  العامة  احلريات  وحماية  الدميقراطية 

فهو  ذلك،  ومبوازاة  الإرهاب.  وحماربة  التع�ضب  ونبذ  الإن�ضان 

وي�ضري على  ال�ضيا�ضية  ال�ضلطة  قرار  ودقيق،  تام  ب�ضكل  يلتزم 

هذا النهج منذ تاأ�ضي�ضه«.

التي  الكبرية  املهمات  اإىل  بالإ�ضارة  اجلمهورية  رئي�ش  وختم 

ا كلمته بالقول: تنتظر اجلي�ش يف ال�ضنة اجلديدة، خامتاً

كما  عليكم  واأت��ك��ل  اأيديكم  على  »اأ���ض��د 

يتكل عليكم الوطن، وكل عام واأنتم بخري«.
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اإ�شتقباالت وزير الدفاع
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وزير الدفاع الوطني

ي�ستقبل

�سفريي كندا واإيران 

ووفًدا من املحكمة الع�سكرية

فايز  الأ�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزير  اإ�ستقبل 

ال�سفرية  ال����وزارة،  يف  مكتبه  يف  غ�سن، 

اآدم��ز  ت�سيلدز  هيالري  ال�سيدة  الكندية 

بني  الثنائية  العالقات  معها  وا�ستعر�ض 

البلدين و�سبل تفعيلها وتطويرها.

ا، الأو�ساع العامة يف لبنان  وتناول اللقاء اي�سً

الكندية  ال�سفرية  اأكدت  حيث  واملنطقة، 

ونّوهت  لبنان،  يف  الإ�ستقرار  بالدها  دعم 

باجلهود التي تبذل للحفاظ عليه، كما مت 

اإ�ستعرا�ض اأو�ساع النازحني ال�سوريني يف لبنان 

واجلهود التي تقوم بها احلكومة لإغاثتهم، 

وقد اأّكدت اآدامز ا�ستعداد بالدها للم�ساعدة 

يف هذا املجال.

والتقى الوزير فايز غ�سن، �سفري ايران ال�سيد 

ر�سالة  �سّلمه  ال��ذي  اآب���ادي،  رك��ن  غ�سنفر 

ال�سيد  الإي��راين  نظريه  من  بالأعياد  تهنئة 

اأفق  جولة  ا  اي�سً وكانت  وح��ي��دي،  اأحمد 

تناولت الأو�ساع يف لبنان واملنطقة، ول�سيما 

الإيراين  ال�سفري  �سرح  وقد  �سوريا.  يف  الو�سع 

يف  الأزم��ة  حلل  الإيرانية  امل��ب��ادرة  تفا�سيل 

�سوريا، كما مّت التطّرق اإىل اللقاءات الدولية 

التي تعقد ب�ساأن الأزمة ال�سورية.

مفّو�ض  غ�سن،  ال��وزي��ر  التقى  ك��ذل��ك، 

الع�سكرية  املحكمة  ل��دى  احل��ك��وم��ة 

ق�ساة  م��ن  وف��د  م��ع  �سقر  �سقر  القا�سي 

املحكمة.
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الوزير غ�سن تعليًقا على الأو�ساع يف لبنان

اجلي�ش اللبناين لن ي�سمح لأي كان بالعبث بالأمن الداخلي وزعزعة الإ�ستقرار

بياًنا  غ�سن  الوزير  اأ�سدر  اأخرى،  جهة  من 

�سجب فيه الإعتداء الذي تعر�ض له موكب 

هذا  اأن  معترًبا  ك��رام��ي،  في�سل  ال��وزي��ر 

وي�سب يف خانة  لبنان،  الإعتداء يطال كل 

والأمن  ال�ستقرار  زعزعة  البع�ض  حماولت 

ال�سرخ بني  والعبث بال�سلم الأهلي، وتو�سيع 

اللبنانيني.

الإلهية  القدرة  »اإن  غ�سن:  الوزير  وق��ال 

اإدخ��ال  �ساأنها  من  كارثة  لبنان  جّنبت 

اأحد  يعلم  ل  كبرية  فتنة  نفق  يف  البالد 

كيفية اخلروج منه«.

واأكد »اأن اجلي�ض اللبناين احلا�سر الدائم 

كان  لأي  ي�سمح  لن  اإ�ستحقاق،  كل  عند 

بالعبث بالأمن الداخلي وزعزعة الإ�ستقرار، 

الإج��راءات  كل  اإتخاذ  عن  يتوانى  لن  وهو 

حلماية ال�سلم الأهلي«.

واإذ متنى جلرحى العتداء ال�سفاء العاجل، 

اأّكد »اأن هذه الق�سية لن متر مرور الكرام، 

واأن الفاعلني �سوف ي�ساقون اإىل العدالة لنيل 

العقاب على فعلتهم«.

ق�سية  ح��ول  غ�سن  للوزير  اآخ��ر  بياٍن  ويف 

النازحني ال�سوريني والفل�سطينيني اإىل لبنان، 

راأى »اأن اأمام الدولة اللبنانية ق�سية يف غاية 

الدقة واحل�سا�سية هي ق�سية تدّفق النازحني 

ال�سوريني والفل�سطينيني اإىل لبنان، نظًرا اإىل 

الق�سية  هذه  ترتكها  التي  الإنعكا�سات 

على الداخل اللبناين«.

وقال: »اإن التعاطي الر�سمي مع هذا امللف 

هو  ما  منها  اإعتبارات،  عدة  من  ينطلق 

وهو  اأمني  ومنها ما هو  واإجتماعي،  اإن�ساين 

م�سرًيا  الق�سية«.  هذه  يف  الأخطر  اجلانب 

�ستت�سافر  املعنية  ال��وزارات  جهود  »اأن  اإىل 

امللف  ه��ذا  ملواكبة  وتت�سارع  وتتكامل 

وال�سري بخطة املعاجلة«.

ب��روز  �سوء  يف  »اأن���ه  غ�سن  ال��وزي��ر  واأو���س��ح 

توقعات بازدياد عدد النازحني اإىل لبنان، فاإن 

املوؤكد،  الأزمة بات يف �سبه  احتمال تفاقم 

ا اأن لبنان يعاين اأ�ساًل واقًعا اقت�سادًيا  خ�سو�سً

دقيًقا، وبالتايل فاإن املطلوب يف هذا الإطار، 

اللبنانيني  ال��ف��رق��اء  جميع  ب��ني  ال��ت��ع��اون 

ر وروّية مع هذا امللف، بغ�ض  والتعاطي بتب�سّ

ال�سيا�سية،  الختالفات  حجم  عن  النظر 

على اأن يرتافق ذلك مع عمل جدي و�سريع 

الدويل مل�ساعدة  من الأمم املتحدة واملجتمع 

لبنان على تخطي هذه الأزمة وتعزيز قدرات 

عمليات  يف  لال�ستمرار  اللبنانية  ال��دول��ة 

الإغاثة وامل�ساعدة«.

اأما يف ال�سق الأمني، فقد �سّدد الوزير غ�سن 

على »وجوب عدم الإ�ستهانة بخطورة ما قد 

اإنه  اإذ  لبنان،  على  امل�ستجد  الواقع  ينتجه 

بع�ض  منها  يت�سلل  اأمنية  نوافذ  ي�سّرع  قد 

لبنان  اإىل  للدخول  الأرهابيني  اأو  امل�سّلحني 

والقيام مبحاولت للعبث باأمنه واإ�ستقراره«.

�سيما  ل  الأمنية  الأج��ه��زة  »اأن  واأو���س��ح 

هذا  ملواكبة  م�ستنفرة  اللبناين،  اجلي�ض 

اإج���راءات  �سل�سلة  اتخذت  وق��د  املو�سوع، 

تعزيز  خ��الل  من  اإن  مهمة  واإحتياطات 

للحفاظ  العمل  وت��رية  وتكثيف  اجلهود 

الت�سدد  خالل  من  اأو  الداخلي،  الأمن  على 

عيون  »اأن  على  م�سّدًدا  احل��دود«،  �سبط  يف 

ولن  مفتوحة،  الأمنية  والأج��ه��زة  اجلي�ض 

يحاول  من  كل  مع  تهاون  هناك  يكون 

من  للنيل  ال�����س��ائ��دة  ال��ظ��روف  اق��ت��ن��ا���ض 

ال�ستقرار الداخلي«.

الإعتداء على 

موكب الوزير 

كرامي يطال 

لبنان كله

ل يجب 

الإ�ستهانة 

بخطورة ما قد 

ينتجه الواقع 

امل�ستجد على 

لبنان

اأمام الدولة 

اللبنانية ق�سية 

يف غاية الدقة 

واحل�سا�سية 

هي ق�سية 

تدّفق النازحني 

ال�سوريني 

والفل�سطينيني 

اإىل لبنان
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قائد اجلي�ش ي�ستقبل ال�سفريين  اآدامز واآبادي

اإ�ستقبل قائد اجلي�ض العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، �سفرية كندا ال�سيدة هيالري 

�سيلدز اآدامز، و�سفري اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ال�سيد غ�سفرن ركن اآبادي، وبحث معهما يف 

الأو�ساع العامة والتطورات الراهنة.

... ووزير الداخلية  الفل�سطيني

اإ�ستقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، وزير 

يف  علي  اأبو  �سعيد  ال�سيد  الفل�سطيني  الداخلية 

دّبور.  اأ�سرف  ال�سيد  الفل�سطيني  ال�سفري  ح�سور 

الالجئني  باأو�ساع  تتعلق  �سوؤوًنا  البحث  وتناول 

والنازحني الفل�سطينيني اإىل لبنان.

اإ�ستقبل العماد قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، النائبني خالد زهرمان وقا�سم عبد العزيز 

وبحث معهما يف الأو�ساع العامة.

النائب عبد العزيزالنائب زهرمان

... والنائبني زهرمان وعبد العزيز
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... واملمثل ال�سخ�سي 

للأمم املتحدة

املمثل  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ض،  قائد  اإ�ستقبل 

ال�سخ�سي لالأمم املتحدة ال�سيد ديريك بالمبلي وبحثا يف 

الأو�ساع العامة.

... وقائد قوات 

الأمم املتحدة املوؤقتة

اإ�ستقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، قائد قوات 

الأمم املتحدة املوؤقتة اجلرنال باولو �سيرّيا، وبحث معه يف 

عالقات  اإىل  بالإ�سافة  اجلنوبية  احلدود  على  الأو�ساع 

التعاون والتن�سيق بني اجلانبني.

... ورئي�ش اأركانها

اإ�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، رئي�ض اأركان 

Hugue Delor Laval، وبحثا  املوؤقتة اجلرنال  املتحدة  قوات الأمم 

يف التطّورات على احلدود اجلنوبية، واملهمات التي تقوم بها القوات 

املذكورة بالتعاون والتن�سيق مع اجلي�ض اللبناين.

... ووفًدا من وزارة الدفاع المريكية

اإ�ستقبل العماد قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، نائب م�ساعد 

وزير الدفاع الأمريكي ال�سيد مايكل �سبن�ض، ترافقه ال�سفرية 

الأمريكية ال�سيدة مورا كونيللي على راأ�ض وفد مرافق.

تخلل اللقاء بحث يف �سبل تطوير العالقات الثنائية بني جي�سي 

البلدين. وقد اأعرب اجلانب المريكي عن تقديره للدور الوطني 

الذي ي�سطلع به اجلي�ض اللبناين، والتزام ال�ستمرار يف دعمه وتعزيز 

قدراته الع�سكرية.
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... ومدير دائرة الأمم املتحدة  واملنظمات الدولية 

يف وزارة اخلارجية الفرن�سية

اإ�ستقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، مدير دائرة 

اخلارجية  وزارة  يف  الدولية  واملنظمات  املتحدة  الأمم 

الفرن�سية ال�سيد نيكول دو ريفيري وبحثا يف �سوؤوٍن عامة.

... ووفًدا من ق�ساة 

املحكمة الع�سكرية

ق�ساة  من  وف��ًدا  اجلي�ض،  قائد  اإ�ستقبل 

مفّو�ض  برئا�سة  الع�سكرية  املحكمة 

احلكومة لديها القا�سي �سقر �سقر.

... والقا�سي نبيل �ساري

اإ�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه 

يف الريزة، القا�سي نبيل �ساري.

... ومدير عام اأمن الدولة

اإ�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه 

يف الريزة، مدير عام اأمن الدولة اللواء جورج 

قرعة وبحثا يف �سوؤون اأمنية.
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... ورئي�ش اجلامعة اللبنانية

ال�سابق  الوزير  اللبنانية  اجلامعة  رئي�ض  اجلي�ض،  قائد  اإ�ستقبل 

اجلامعة  عمداء  من  وفد  راأ�ض  على  ح�سني  ال�سيد  عدنان  الدكتور 

الذين �سكروا القيادة على الإجراءات الأمنية الأخرية التي اتخذها 

اإعادة  اإىل  واأدت  احل��دت،  يف  اللبنانية  اجلامعة  جممع  يف  اجلي�ض 

الهيبة والنظام اإىل حرمها.

... ورئي�ش جمل�ش اإدارة �سركة »األفا«

... ووفًدا من جمعية امل�ساريع اخلريية الإ�سلمية

... ووفًدا من هيئة املجل�ش الأعلى للروم الكاثوليك

... ووفًدا من الحتاد اللبناين للتزلج

اإدارة  اإ�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، رئي�ض جمل�ض 

بني  التعاون  �سبل  معه  وعر�ض  حايك  مروان  ال�سيد  »األفا«  �سركة 

اجلي�ض وال�سركة املذكورة.

اإ�ستقبل قائد اجلي�ض، وفًدا من جمعية امل�ساريع اخلريية الإ�سالمية، 

برئا�سة ال�سيخ ح�سام قراقرية.

الريزة،  العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف  اجلي�ض  قائد  اإ�ستقبل 

وفًدا من الحتاد اللبناين للتزلج برئا�سة ال�سيد �سربل �سالمة.

اإ�ستقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من هيئة املجل�ض 

الأعلى للروم الكاثوليك برئا�سة الر�سمندريت انطوان ن�سر، وتناول 

البحث ال�سوؤون العامة.







قهوجي  العماد  األقى 

قال  باملنا�سبة  كلمة 

فيها:

»نلتقي اليوم واإياكم 

كممثلني ع�سكريني 

ل��دول��ك��م ال�����س��دي��ق��ة 

ون��ح��ن  ل���ب���ن���ان،  يف 

متاًما  نعرف  واإي��اك��م 

التي  التحديات  حجم 

يواجهها بلدنا، يف خ�سم املتغريات التي تع�سف بالدول املجاورة.

الناأي بالنف�ض  الفائت تنفيذ �سيا�سة  العام  التزم اجلي�ض طوال  لقد 

لبنان  حتييد  اأجل  من  دولكم،  و�سجعتها  احلكومة  اأقّرتها  التي 

اأمني  ا�ستقرار  الإقليمية، حيث متكن من فر�ض  ال�سراعات  عن 

بالإمكانات  و�سوريا  لبنان  بني  احلدود  ب�سبط  له  �سمح  الذي  باحلد 

بالتعاون   1701 القرار  مندرجات  تنفيذ  ومن  لديه،  املتوافرة  القليلة 

مع القوات الدولية يف جنوب لبنان، على الرغم من اعتداءات العدو 

ا  الإ�سرائيلي املتكررة على ال�سيادة اللبنانية. وا�ستطاع اجلي�ض اأي�سً

اأن ينّفذ اأكرث من خطة اأمنية يف ال�سمال بعد الأحداث التي وقعت 

بفعل انعكا�سات الو�سع ال�سوري، ويف بريوت اإثر اغتيال اللواء ال�سهيد 

و�سام احل�سن، والأهم اأن اجلي�ض جنح يف منع ت�سدير اأو ا�سترياد الفتنة 

ن�سبة  على  حافظ  بحيث  واإليه،  بلدنا  من  الإقليمية  وال�سراعات 

دولكم على  ن�سجع  اأ�سا�سه  والذي على  املطلوب،  الأمن  جيدة من 

حث رعاياها على املجيء اإىل لبنان امل�ستقر«.

واأ�ساف قائد اجلي�ض:

خطة  احلكومة  اأق���ّرت  »لقد 

اجلي�ض،  ق��درات  لتعزيز  خم�سية 

ونحن يف هذا الإطار، نبدي تقديرنا 

جلميع الدول التي ت�سهم بدورها يف 

بامل�ساعدات  اللبناين  اجلي�ض  مّد 

ب��ال��دور  ال��ت��ام��ة  لثقتها  ال��الزم��ة 

التعاون مع كل  التزامنا  اأّداه لتثبيت ا�ستقرار الوطن، ونوؤكد  الذي 

اجليو�ض ال�سديقة، ملا فيه م�سلحة لبنان، وا�ستقراره يف هذه املرحلة 

امل�سريية.

نحن اليوم على م�سارف ا�ستحقاقات كبرية يف لبنان واملنطقة، وما 

يهمنا هنا اأن نوؤكد جهوزيتنا ملتابعة ما بداأناه من خطوات لتعزيز 

ال�سديقة،  الدول  مع  التعاون  وتفعيل  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  قدرات 

واإبعاد �سبح  من اأجل ا�ستكمال بنائها، وحفظ ال�ستقرار يف لبنان 

احلروب الإقليمية عنه ومكافحة التنظيمات الإرهابية التي حتاول 

اجلي�ض  اأن  التاأكيد  جنّدد  فاإننا  لذا  واجلي�ض.  الوطن  باأمن  امل�ض 

ملتزم احلياد عن ال�سراعات الإقليمية، وملتزم حماية النتخابات 

حتت  والعمل  اآرائ��ه��م،  عن  التعبري  يف  املواطنني  وح��ق  النيابية 

ال�سيا�سية ملا فيه احلفاظ على وحدة لبنان و�سيادته  �سقف ال�سلطة 

وا�ستقالله، فاجلي�ض لي�ض حلزب اأو فئة، كذلك فاإنه لي�ض لأي فئة 

اأو حزب، �سلطة القرار فيه«.

وختم العماد قهوجي قائاًل:

»اإن �سباط املوؤ�س�سة الع�سكرية وع�سكرييها كافة يلتزمون قرار 

اللبناين  الد�ستور  القوانني ونحمي  قيادة اجلي�ض، ونحن بدورنا نلتزم 

�سيعمل  الأ�سا�ض  هذا  وعلى  الطائف.  اتفاق  اأر�ساها  التي  ومقدمته 

ال�سديقة، ملنع حتويل  الدول  الدائم مع  وبالتعاون  يوم،  اجلي�ض كل 

لبنان اإىل �ساحة حروب جديدة، وللحفاظ على نظامه الدميقراطي«.

احلّجاج  املهند�ض  اللواء  امللحقني  رابطة  عميد  األقى  جهته  من 

ك���ل���م���ة ب���ا����س���م امل��ل��ح��ق��ني 

عن  فيها  ع���رّب  الع�سكريني، 

اللبناين  اجلي�ض  مبوؤ�س�سة  ثقتهم 

عزم  موؤكًدا  الوطنية،  واإجنازاتها 

دعمها  موا�سلة  على  بلدانهم 

وتعزيز قدراتها الع�سكرية.
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مبنا�سبة حلول العام 

اجلديد، ا�ستقبل قائد 

اجلي�ش العماد جان 

قهوجي يف مكتبه يف 

الريزة، وفًدا من رابطة 

امللحقني الع�سكريني العرب والأجانب برئا�سة امللحق الع�سكري ال�سعودي 

اللواء املهند�ش حممد بن ابراهيم احلّجاج، اإىل جانب ممثلي هيئة مراقبة 

الهدنة وقوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان وم�ساعديهم.

ا�ستقبل امللحقني الع�سكريني وممثلي 

هيئة مراقبة الهدنة وقوات الأمم املتحدة

قائد اجلي�ش:

باإمكاناتنا القليلة 

منعنا ت�سدير الفتنة 

وا�ستريادها







�ش�ؤون خمتلفة يف لقاءات رئي�س الأركان

�إ�ستقبل رئي�س 

�لأركان �للو�ء 

�لركن وليد 

�سلمان، يف مكتبه 

يف �لريزة، �لنائب 

خالد زهرمان.

كما ��ستقبل رئي�س �لبعثة �لدبلوما�سية يف �سفارة �ململكة �ملغربية 

�ل�سيد �أمال حجي، وتد�ول معه �سوؤوًنا عامة.

�ملحكمة  ق�ساة  م��ن  وف���ًد�  �سلمان،  �ل��رك��ن  �ل��ل��و�ء  و��ستقبل 

�لع�سكرية برئا�سة �لقا�سي �سقر �سقر.

بالل  �لدكتور  �لذرية  للطاقة  �لوطنية  �لهيئة  رئي�س  �لتقى  كما 

�لن�سويل و��ستعر�س معه كيفية دعم �جلي�س بع�س �مل�ساريع �لعلمية.

�لعقيد  �لفرن�سي  �لع�سكري  �مللحق  �لأرك��ان،  رئي�س  زو�ر  ومن 

�أوليفييه لبرو�س ير�فقه قائد �لفرقاطة �لفرن�سية Jean Bart �لعقيد 

و�إجر�ء متارين  لبنان  �لفرقاطة  زيارة  ملنا�سبة  دو نيري  بو  بنو�  �لبحري 

مع �لبحرية �للبنانية.

�شباط

2013

اإ�شتقبالت رئي�س الأركان
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خ�لي�  الأمريال  الربازيلية  البحرية  قائد  من  لدع�ة  تلبية 

الركن وليد  الل�اء  الأركان  قام رئي�س  نيت�،  �ش�اريز دي م�را 

اأجرى  حيث  الربازيل،  اإىل  بزيارة  البحرية،  الق�ات  قائد  �شم  وفد  راأ�س  على  �شلمان 

الربازيلي  اجلي�شني  بني  التعاون  لتفعيل  والع�شكرية  ال�شيا�شية  القيادات  مع  حمادثات 

ا على م�شت�ى الق�ات البحرية، ل �شيما اأّن الربازيل تت�ىل قيادة الق�ى  واللبناين خ�ش��شً

من  بقطع  ت�شارك  وهي  لبنان  يف  العاملة  امل�ؤقتة  املتحدة  الأمم  لق�ات  التابعة  البحرية 

جمم�عة  م�شاركة  اإىل  بالإ�شافة  الق�ات،  هذه  يف  ا�شط�لها 

من م�شاة البحرية يف مهمات الي�نيفيل يف اجلن�ب.

�إ�ستهلت �لزيارة مبقابلة �لوفد نائب رئي�س 

�ل�سيد  �لأ�سل  �للبناين  �لرب�زيل  جمهورية 

مي�سال تامر يف مكتبه يف �لعا�سمة بر�زيليا 

بح�سور قائد �لقو�ت �لبحرية �لرب�زيلية. وقد 

و��ستعد�ده  �لأم  بوطنه  تعّلقه  عن  تامر  عرّب 

يف  ي�سب  تعاون  �أي  وتفعيل  لدعم  �ل��د�ئ��م 

�جلي�س  ا  وخ�سو�سً �للبنانية  �لدولة  م�سلحة 

�لركن  �للو�ء  �سكر  جهته  من  �للبناين. 

�لوفد  تخ�سي�س  على  تامر  �ل�سيد  �سلمان 

�لعماد  �جلي�س  قائد  حتيات  له  ونقل  بلقاء 

جان قهوجي.

�لرب�زيلي  �لدفاع  وزير  �لوفد  قابل  كذلك 

بح�سور  مكتبه  يف  �أم��ورمي  �سيلزو  �ل�سيد 

حيث  �لرب�زيلية،  �لبحرية  �ل��ق��و�ت  قائد 

�جلي�سني  بني  �لتعاون  �سبل  ��ستعر��س  مت 

�ل��وزي��ر  �أع��ط��ى  وق���د  تفعيله،  و�إم���ك���ان 

توجيهاته لدر�س �أي فر�س ت�ساهم يف تر�سيخ 

�للبناين  للجي�س  �لدعم  وتوفري  �لتعاون 

باإر�سال  تعّلق  �سو�ء  �لتدريب،  بتفعيل  بدًء� 

دور�ت  ملتابعة  ع�سكريني 

فرق  باإر�سال  �أو  �لرب�زيل،  يف 

من  متخ�س�سة  ع�سكرية 

�لرب�زيلية  �لبحرية  �لقو�ت 

�لبحرية  �إىل  لتقدم خرب�تها 

�للو�ء  �سكر  وقد  �للبنانية. 

�لركن �سلمان �لوزير �سيلزو 

�أمورمي على ��ستقباله وعلى 

تبذلها  �لتي  �جلهود  جميع 

من  �لرب�زيلية  �لدفاع  وز�رة 

لدعم  �ملتحدة  �لأمم  خالل 

�لإ�ستقر�ر يف لبنان.

�ل��ق��و�ت  ق��ائ��د  �ل��وف��د  وز�ر 

يف  نيتو  مور�  دي  �لأمري�ل  �لرب�زيلية  �لبحرية 

�إجتماع  ُعقد  حيث  بر�زيليا،  يف  مكتبه 

�ل�سبل  جميع  �إىل  فيه  �لتطرق  جرى  عمل 

�جلي�سني  بني  �لتعاون  لتفعيل  �ملمكنة 

�للبنانية،  �لبحرية  للقو�ت  �لدعم  وتقدمي 

تخ�سها،  طلبات  ب��اأي  �لأم��ري�ل  رحب  وقد 

�إ�ستعد�ده  عن  وعرّب 

ل���در�����س���ت���ه���ا م��ع 

�أرك���ان���ه و�ل��ع��م��ل 

ع��ل��ى ت��ل��ب��ي��ت��ه��ا، 

و�تفق �لطرفان على 

��ستمر�ر �لتو��سل.

�للقاء  خ��ت��ام  يف 

�سكر �للو�ء �لركن 

�لأم����ري�ل  �سلمان 

دي مور� نيتو على جهوده منوًها بتخ�سي�س 

�أربعة مقاعد لتالمذة �سباط يف �لأكادميية 

�لبحرية �لرب�زيلية، وبجهود �لقو�ت �لبحرية 

�لرب�زيلية �سمن �ليونيفيل.

للو�ء  ج���ولت  �ل��زي��ارة  ب��رن��ام��ج  تخللت 

تابعة  من�ساآت  ع��دة  يف  �سلمان  �ل��رك��ن 

تعّرف  بحيث  �لرب�زيلية  �لبحرية  للقو�ت 

�لبحرية،  �لأكادميية  �لأ�سطول،  قيادة  �إىل 

�مل�ساريع  موؤ�س�سة  �لبحري،  �لتدريب  مركز 

�لبحرية وبناء �ل�سفن، مركز �إد�رة �لعمليات 

�مل�ساة  قو�ت  وقيادة  �لبحرية،  �لنقل  وخطوط 

�لركن  �للو�ء  لقي  وقد  )�ملارينز(،  �لبحرية 

�سلمان حفاوة �لإ�ستقبال يف جميع �ملن�ساآت 

و�ملر�كز �لتي �طلع على �أق�سامها بالإ�سافة 

�إىل �لعديد من �ل�سفن �لبحرية �لتي ز�رها.

�شباط

2013

زيارة ر�شمية
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العماد قهوجي يف اأمر اليوم:

لن نقبل �أي م�ساومة 

�سيا�سية على دم �سهيدينا

و�جلي�ش لن يرت�جع 

�إىل �أن يقت�ّش من 

�ملجرمني �أًيا كانت 

هويتهم و�نتماوؤهم

�شهيدان وعدد من اجلرحى 

دفعوا غالًيا 

ثمن الواجب املقد�س

جرمية عر�سال:

»يد �لغدر �ستُقطع«

وعرها  ي�سبه  منطقة  يف 

وي�سبه  حياتهم،  ق�ساوة 

نقاء  ج��روده��ا  ب��ي��ا���ش 

العتد�ء  تعّر�سو�  �سهادتهم، 

من  وعدد  �سهيد�ن  غادر. 

ثمن  غالًيا  دفعو�  �جلرحى 

�لو�جب �ملقد�ش.

هذ�  جي�سنا  دفع  لطاملا 

�ل�سهادة  ف�سجّل  �لثمن، 

لدينا د�ئًما مفتوح ليزّف �إىل 

ا جديًد�. لكن  �لوطن عري�سً

كان  عر�سال  يف  ح�سل  ما 

�إىل  يرقى  ال  ب�سعة  جرمية 

�ملجرمني  ما يف  �إاّل  ب�ساعتها 

قبح  من  �قرتفوها  �لذين 

و�إجر�م.

ب�سعالين  ب��ي��ار  �ل��ر�ئ��د 

و�ملعاون �بر�هيم زهرمان:

ع��ري�����س��ان ج��دي��د�ن 

نا�سعة  �سهادتهما  لل�سهادة، 

تنحني لها �لهامات �ل�سريفة.

فمجرمون  �لقتلة  �أّم���ا 

خونة، لهم �لعار وقد ح�سلو� 

وهو  �لق�سا�ش  ولهم  عليه، 

�آٍت.

من �لبد�ية ويوًما بيوم

�شباط  الأول من  يوم اجلمعة يف  بعد ظهر 

مديرية   - اجلي�س  قيادة  عن  �شدر  اجل��اري 

التوجيه البيان الآتي:

قيام  اأث��ن��������اء  ويف  ال��ي��وم،  ظه��ر  »ب��ع��د 

عر�شال  بلدة  اأط��راف  يف  اجلي�س  من  دوري��ة 

العدالة  اإىل  املطل�وبني  اأح���د  مبالحقة 

اإرهابية،  عمليات  بعدة  القيام  بتهمة 

دارت  حيث  م�شّلح،  لكمني  تعّر�شت 

وامل�شّلحني  الدورية  عنا�شر  بني  ا�شتباكات 

نقيب  برتبة  �شابط  ا�شت�شهاد  عن  اأ�شفرت 

الع�شكريني  من  عدد  جرح  وع�ن  ورتيب، 

لأ�شرار  الع�شكرية  الآليات  بع�س  وتعّر�س 

من  ع��دد  اإ�شابة  اإىل  بالإ�شافة  ج�شيمة، 

امل�شّلحني.

من  كبرية  قوة  توجهت  ذلك  اأث��ر  على 

اأمنًيا  طوًقا  وفر�شت  املنطقة،  اإىل  اجلي�س 

حولها، كما با�شرت عمليات دهم وا�شعة 

بحًثا عن مطلقي النار.

البلدة  اأه��ايل  تدعو  اإذ  اجلي�س  قيادة  اإن 

الإج���راءات  م��ع  الكامل  التج��اوب  اإىل 

التي �شتتخذها قوى اجلي��س تباًعا لتوقيف 

جميع مطلقى النار، حتّذر باأنها لن تتهاون 

يف التعامل مع اأي حماولة لتهريب امل�شّلحني 

عر�شة  مرتكبوها  و�شيكون  اإخفائهم،  اأو 

والقانونية«. امليدانية  للمالحقة 

يف وقت لحق من اليوم نف�شه نعت قيادة 

اجلي�س النقيب ال�شهيد بيار ب�شعالين )رقي 

اإىل رتبة رائد بعد ال�شت�شهاد( والرقيب الأول 

اإىل رتبة معاون بعد  ابراهيم زهرمان )رقي 

اجلي�س  وحدات  فيما كانت  ال�شت�شهاد(، 

تنّفذ يف عر�شال الجراءات الآيلة اإىل القب�س 

على مرتكبي اجلرمية.



اجلي�س  ق��ائ��د  ك��ان  يومها 

ب��داأ  ق��د  قهوجي  ج��ان  العماد 

يبحث  فرن�شا  اإىل  ر�شمية  زيارة 

امل�شوؤولني  من  عدد  مع  خاللها 

تتعلق  ق�شايا  يف  الفرن�شيني 

لكّنه  اجلي�س،  قدرات  بتعزيز 

اإثر  لبنان  اإىل  وعاد  زيارته  قطع 

ما حدث.

ي�شر  مل  اجلي�س  قيادة  بيان 

لكن  ح�شل،  ما  تفا�شيل  اإىل 

التوا�شل  و�شائل الإعالم ومواقع 

بداأت  ما  �شرعان  الإجتماعي 

اىل  و�شوًل  و�شوًرا  اخباًرا  تتداول 

ك�شف معامل اجلرمية الغادرة، 

يوم ت�شييع الرائد ال�شهيد اأي يف 

الثالث من �شباط.

اجل���رمي���ة ه�����ّزت ���ش��م��ائ��ر 

جميع  ع��ل��ى  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني 

امل�شتويات، ولقت موجة عارمة 

م��ن ال���ش��ت��ن��ك��ار وال��ت��ن��دي��د، 

املواطنني  لدى  فعل  ردود  واأثارت 

غ�شبهم  ع��ن  ع����ّ�وا  ال��ذي��ن 

حركات  خالل  من  وحزنهم 

احتجاج قطعوا خاللها الطرق 

يف خمتلف املناطق.

رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة 

توجه  ميقاتي  جنيب 

غداة  الدفاع  وزارة  اىل 

اطلع  حيث  احل��ادث��ة 

من وزير الدفاع الوطني فايز غ�شن وقائد اجلي�س العماد جان قهوجي على مالب�شات احلادث 

والتدابري التي اتخذها اجلي�س ل�شبط الو�شع وتوقيف املعتدي.

وا�شتنكر »التعر�س للجي�س اللبناين من اأي جهة اأتى، لأنه يقوم بواجب الدفاع عن الوطن 

خارج  ال�شالح  ا�شتخدام  »رف�س  واأكد  ومناطقهم«.  طوائفهم  اختالف  على  ابنائه  وحماية 

�شلطة ال�شرعية اأو ا�شتهداف اجلي�س خالل قيامه بحفظ المن«.

واعت� ان »ما ح�شل يف عر�شال مرفو�س و�شتتخذ يف �شاأنه التدابري الأمنية والق�شائية الالزمة«، 

�شبط  واإعادة  النار  مطلقي  لت�شليم  اجلي�س  مع  »التعاون  اىل  وفاعلياتها  عر�شال  ابناء  داعًيا 

الو�شع الأمني يف املنطقة«.
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املتكرر  ب�»التعر�س  مندًدا  العتداء  اجلمهورية  رئي�س  دان 

للجي�س وامل�شا�س بهيبة الدولة من قبل اأي كان«.

اجلمهورية  رئي�س  طلب  العتداء،  وقوع  غداة  له  موقف  ويف 

اإىل قيادة اجلي�س عدم التهاون مع من ت�شول له نف�شه العتداء 

على �شباطه وعنا�شره والت�شدد يف مالحقة املعتدين وتقدميهم 

»تكثيف  الأمنية  الج��ه��زة  اىل  طلب  كما  ال��ع��دال��ة.  اىل 

ا�شتق�شاءاتها من اأجل حتديد اأماكن فرارهم والقب�س عليهم 

و�شوقهم اىل الق�شاء«، داعًيا املواطنني اىل موؤازرة اجلي�س والقوى 

الوطنية  واملوؤ�ش�شات  اللبناين  لل�شاأن  الولوية  واعطاء  المنية 

حماولة  اي  ان  اىل  م�شرًيا  الم��ن��ي،  ال�شتقرار  على  واحل��ف��اظ 

لالخالل به �شتواجه باحلزم وال�شدة.

يف  املخابرات  مدير  من  اطلع  قد  اجلمهورية  رئي�س  وك��ان 

ح�شل  ما  تفا�شيل  على  فا�شل  ادمون  الركن  العميد  اجلي�س 

وعلى املعلومات واملعطيات املتوافرة، طالًبا اليه عدم التهاون مع 

كل ما من �شاأنه ان يحدث توترًيا امنًيا يف اي منطقة من لبنان.

رئي�ش �جلمهورية 

يدين �العتد�ء

ويطلب �ىل

قيادة �جلي�ش

عدم �لتهاون

مع من ت�سّول

له نف�سه

�العتد�ء

على �سباطه 

وعنا�سره

رئي�ش �حلكومة 

ي�ستنكر �لتعر�ش 

للجي�ش �للبناين

من �أي جهة �أتى 

الأنه يقوم

بو�جب �لدفاع

عن �لوطن

وحماية �بنائه



يف  جاء   69 الرقم  حمل  الذي  اليوم«  »اأم��ر 

ن�شه ما ياأتي:

»اأيها الع�شكريون

اأتوّجه اإليكم واأنتم توّدعون اليوم �شهيدين 

بتحية  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  اأبناء  خرية  من 

خمطط  وجه  يف  لوقوفكم  وتقدير،  احرتام 

اإدخال بلدنا يف اأتون الفو�شى الإقليمية التي 

يحاول اجلي�س جاهًدا حتييده عنها.

يف هذا اليوم احلزين نقول للذين يراهنون 

يعت�  من  خمطئ  اجلي�س:  ا�شتهداف  على 

اأّن تعاطينا بحكمة مع الأحداث �شعف، 

ملكافحة  عملنا  اأن  يفّكر  من  وخمطئ 

الإره����اب ال���ذي ي��ري��د ���ش��رب ال���ش��ت��ق��رار يف 

جمتمعنا والعي�س امل�شرتك بني اأبناء وطننا، 

فريق  لأي  كرمى  اأو  اعتبار  لأي  يتوّقف  قد 

مهما كان حجمه املحّلي والإقليمي.

اأيها الع�شكريون

الذين  وللجرحى  لرفيقينا  نوؤكد  اليوم 

خمطط  ملواجهة  الدم  معمودية  اأن  �شقطوا، 

اأي  نقبل  اأو  ن�شكت  ولن  م�شتمرة،  الفتنة 

م�شاومة �شيا�شية على دم �شهيدينا الرائد بيار 

ونرف�س  زهرمان،  اإبراهيم  واملعاون  ب�شعالين 

اأي حماولة من اأي طرف اأتت للتخفيف من 

بحق  ارتكبت  التي  اجلرمية  وب�شاعة  وطاأة 

اجلي�س عن �شابق ت�شّور وت�شميم، وباأ�شاليب 

امل�شيحية  معتقداتنا  عن  بعيدة  همجية 

مهما  يرتاجع  لن  فاجلي�س  والإ�شالمية، 

كّلف الأمر اإىل اأن يقت�ّس من املجرمني اأًيا 

علت  ومهما  وانتماوؤهم،  هويتهم  كانت 

�شرخات املدافعني عنهم، ووعدنا ل�شهيدينا 

الفاعلون  ينال  اأن  ورفاقهم  وعائالتهم 

واملتواطئون ما ي�شتحقونه، مهما دفعنا من 

واأمنه  لبنان  وحدة  �شبيل  يف  نبذلها  اأثمان 

وا�شتقراره«.

الريزة يف 2013/2/3

�لعماد قهوجي قائد �جلي�ش

اجلي�س  دورية من  له  تعّر�شت  الذي  العتداء  ب�شدة  فايز غ�شن  الوطني  الدفاع  وزير  �شجب 

اللبناين يف عر�شال على يد عدد من امل�شّلحني، وو�شعه يف خانة التعّدي على ال�شتقرار الوطني، 

والعبث بالأمن الداخلي وحماولة امل�شا�س بهيبة الدولة.

للجي�س  فالتعر�س  جًدا،  خطري  عر�شال  يف  اليوم  ح�شل  ما  »اإن  عنه  �شادر  بيان  يف  وقال 

ولعنا�شره هو تعّر�س لكل الوطن، وهذا ما ل ميكن ال�شكوت عنه«. واأّكد »اأن اجلي�س 

اللبناين مل ولن يكون يوًما مك�شر ع�شا لأحد وان كل من يتعر�س له او يتطاول عليه لن 

يكون مبناأى عن املالحقة والتوقيف ونيل العقاب الالزم«. و�شّدد غ�شن على »عدم وجود 

اأي منطقة ع�شية على اجلي�س اللبناين الذي �شتطال يده كل مطلوب للعدالة وكل عابث 

بالأمن، مهما عال �شاأنه«.

ودعا اجلميع يف عر�شال اإىل اإدراك خطورة ما ح�شل يف بلدتهم واإقفال اأبوابهم يف وجه كل 

وترك  اأي م�شّلح،  اإخفاء  اأو  ايواء  واأزهق دماء عنا�شره وعدم  اللبناين  من جتراأ على اجلي�س 

اجلي�س اللبناين يقوم مبهماته، فاجلي�س يف النهاية هو ال�شمانة جلميع اللبنانيني اإىل اأي 

فئة اأو منطقة انتموا.

وختم غ�شن بتوجيه حتية اإكبار لل�شهداء الذين روت دماوؤهم تراب هذا الوطن، متمنًيا 

للجرحى ال�شفاء العاجل.
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على امل�شتوى الر�شمي ا�شدر 

بياًنا  الوطني  ال��دف��اع  وزي��ر 

يدين احلادث )2013/2/1(.

اجلمهورية  رئي�س  وع��ّ� 

�شليمان  مي�شال  ال��ع��م��اد 

الع��ت��داء على  ادان��ت��ه  عن 

عدم  اإىل  داع��ًي��ا  اجلي�س، 

ال���ت���ه���اون م���ع امل��ع��ت��دي��ن 

ك��ذل��ك   .)2013/2/2(

احلكومة  رئي�س  ا�شتنكر 

ا  مرفو�شً واعت�ه  ح�شل  ما 

.)2013/2/2(

ا�شتنكار  مواقف  و�شدرت 

م����ن خم��ت��ل��ف امل���راج���ع 

ال�شيا�شية  وال��ف��اع��ل��ي��ات 

هيئات  وم���ن  وال��روح��ي��ة، 

املجتمع املدين.

ك��م��ا ع�����ّ�ت و���ش��ائ��ل 

الإع�����الم ع��ل��ى اخ��ت��الف 

عّما  وانتماءاتها  انواعها 

���ش��ع��ر ب���ه امل���واط���ن���ون من 

غ�شب كبري وحزن عميق. 

التلفزة  حمطات  فواكبت 

مفردًة  احل��دث،  والإذاع���ات 

كما  وا�شعة،  م�شاحة  ل��ه 

ال��ت��زم��ت احل����داد وع��ّدل��ت 

ب���راجم���ه���ا ل��ن��ق��ل وق��ائ��ع 

ت�شييع ال�شهيدين. كذلك 

ال�شحف  اإىل  بالن�شبة  الأمر 

من  الكثري  حملت  التي 

املقالت الداعمة للجي�س.

الإع��الم  و�شائل  ورّك���زت 

»اأم��ر  على  خا�س  ب�شكل 

اأ���ش��دره قائد  ال���ذي  ال��ي��وم« 

بو�شوح  فيه  واأعلن  اجلي�س 

للتخفيف  حماولة  اأي  رف�س 

م�����ن وط���������اأة اجل���رمي���ة 

اأن  م��وؤك��ًدا  وب�شاعتها، 

اأن  قبل  يرتاجع  لن  اجلي�س 

يقت�س من املجرمني... 

وزير �لدفاع �لوطني ي�سع �العتد�ء يف خانة �لتعّدي على �ال�ستقر�ر �لوطنيمو�قف ر�سمية

ويرف�ش �أن يكون �جلي�ش  مك�سر ع�سا

جرمية عن 

�شابق ت�شّور 

وت�شميم

قائد �جلي�ش يف �أمر �ليوم:

لن ن�سكت �أو نقبل �أي م�ساومة �سيا�سية على دم �سهيدينا
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قدرنا ال�شهادة

من �مل�ست�سفى �لع�سكري �إىل بلونة فاملريجات:

يف ود�ع »�سيخ �ل�سباب«

�لر�ئد �ل�سهيد بيار ب�سعالين

طفله  اأن  مرة  ب�شعالين  للرائد  خطر  هل 

بكلمة  التلفظ  ي�شتطيع  ل��ن  الر�شيع 

»بابا« يوًما؟

من  يكفي  مب��ا  ال��واج��ب  ل��ه  �شمح  ه��ل 

كما  واحت�شانه  كبده  فلذه  لتاأّمل  الوقت 

يفعل كل الآباء؟

اجلواب عن ال�شوؤال الأول هو على الرجح، 

»نعم«، وعن الثاين، »ل«.

لكن ل ال�»نعم« جعلته يرتدد يوًما يف اداء 

اإعاقة  ال�»ل« كانت قادرة على  ول  واجبه، 

اندفاعه.

ل  نا�شعة  م�شرية  يف  وم�شى  ر�شالته  اإختار 

يعرف دروبها اإل ال�شرفاء ال�شرفاء.

ب�شعالين  بيار  ال�شهيد  الرائد  وداع  رحلة 

مناقبيته  معاملها  ر�شمت  طويلة  كانت 

خ���الل ح��ي��ات��ه، ووح�����ش��ي��ة اجل���رمي���ة يف 

بلدته  يف  احلا�شد  فالت�شييع  ا�شت�شهاده. 

التي  البلدة  بلونة  يف  وداع  �شبقه  املريجات 

فقد  والغ�شب  احلزن  اأما  منزله،  فيها  يقع 

كانا اك� من اأن يت�شع لهما مكان، يف 

الريزة، يف كل ثكنة ومركز ع�شكري، ويف 

كل منطقة وناحية وبلدة وبيت.

بيان  يف  اأعلنت  قد  كانت  اجلي�س  قيادة 

�شت�شّيع  اأنها  التوجيه  مديرية  عن  �شادر 

اأن  غري  املريجات،  بلدته  يف  ال�شهيد  الرائد 

بالواجب  لتقوم  تودعه  اأن  اأرادت  بلونة  بلدة 

حيال »�شيخ ال�شباب« كما ي�شّميه اأهلها.

ال�شتعداد لال�شتقبال بداأ منذ ليل ال�شبت، 

امل�شت�شفى  م��ن  اجل��ث��م��ان  و���ش��ل  وع��ن��دم��ا 

الع�شكري قرابة احلادية ع�شرة اإل ربًعا من 

اأهايل  النتظار  يف  كان  الأح��د،  ظهر  قبل 

يتقدمهم  جماورة،  بلدات  اهايل  مع  البلدة 

بي�س،  �شرائط  الفاعليات.  من  كبري  عدد 

نرث اأرز وورود على وقع مو�شيقى النوبة واإطالق 

مفرقعات حتية لل�شهيد الذي حمل جثمانه 

من مدخل البلدة اإىل منزله.

زاوية  كل  يف  ببيار  الأ�شدقاء  دار  املنزل  يف 

قبل اأن يرافقوه اإىل مثواه الأخري.

��ستقبال يليق باالأبطال

البي�س  بال�شرائط  ازدان��ت  املريجات  بلدة 

ورف��ع��ت  ال�شهيد،  ال��ب��ط��ل  اب��ن��ه��ا  وب�����ش��ور 

من  القت�شا�س  اإىل  تدعو  التي  اليافطات 

لت�شتقبله  وانتظرت و�شول اجلثمان  القتلة، 

املريجات  اإىل  توافد  وقد  بالبطل.  يليق  مبا 

املعّزون من ر�شميني وفاعليات مدنية وروحية 

وع�شكرية ويف مقدمهم قائد اجلي�س العماد 

عائلة  اىل  التعازي  قدم  الذي  قهوجي  جان 

جرج�س،  مار  كني�شة  �شالون  يف  ال�شهيد 

متعهًدا القت�شا�س من القتلة.

ولدى و�شول اجلثمان اإىل البلدة التي �شاقت 

وحدات  له  اأدت  اليها،  بالوافدين  �شوارعها 

من اجلي�س مرا�شم التكرمي وجرى تقليده 

الأو�شمة.

اجلمهورية  رئي�س  ممثل  الت�شييع  ح�شر 

الأرك��ان  رئي�س  �شليمان  مي�شال  العماد 

ال�شابق اللواء الركن املتقاعد �شوقي امل�شري، 

ووزير الدفاع فايز غ�شن وقائد اجلي�س العماد 

الركن  بالعميد  لني  ممثَّ قهوجي  ج��ان 

عدنان ابو يا�شني، اإىل ح�شد من ال�شخ�شيات 

واأبناء  والجتماعية،  والروحية  الر�شمية 

منطقة البقاع وفعالياتها ورفاق ال�شالح.

للموارنة  زحلة  مطران  بال�شالة  احتفل   

الكهنة  من  لفيف  وعاونه  حبيقة  من�شور 

املطران  األقى  ال�شالة  وبعد  والكلريو�س، 

ال�شهيد  مزايا  فيها  تناول  كلمة  حبيقة 

مطالًبا  افتداه،  الذي  وبوطنه  بربه  واإميانه 

بالقت�شا�س من القتلة، واحلفاظ على هيبة 

الدولة.



�لتطاول على �جلي�ش خيانة عظمى

العميد  األ��ق��اه��ا  اجلي�س  ق��ي��ادة  كلمة 

الركن ابو يا�شني وا�شتهّلها بالقول:

وكّلما  ال��وط��ن  يحيا  ال�شهداء  »ب��دم��اء 

قدا�شة  ازداد  مذبحه  على  القرابني  كرثت 

ومنعة و�شموًخا.

ي�شلكه  ل  الذي  واخللود،  املجد  اإنه طريق 

اإل الرجال الأبطال املوؤمنون بقد�شية الر�شالة، 

والنفي�س يف �شبيل  بالغايل  الت�شحية  وواجب 

�شهيدنا  م�شى  الطريق  هذا  وعلى  الوطن، 

مدافًعا  مقداًما،  ا  فار�شً بيار،  الرائد  البطل 

وا�شتقراره،  واأمنه  الوطن  �شيادة  عن  �شلًبا 

الإره���اب  اأي����ادي  م��واج��ه��ة  يف  م�شتب�شاًل 

والإجرام حتى ال�شهادة«.

واأ�شاف قائاًل:

الذي  الغادر  العتداء  »اإن 

اجلي�س  دوري��ة  له  تعّر�شت 

وهي  ع��ر���ش��ال،  منطقة  يف 

يف  الطبيعي  بواجبها  تقوم 

املطلوبني  اأح���د  مالحقة 

ال��ع��دال��ة،  اإىل  اخل��ط��ري��ن 

ب��اأع��م��ال  ال��ق��ي��ام  بتهمة 

على  اعتداء  هو  اإرهابية، 

ل��ب��ن��ان ب��اأ���ش��ره، وه����ذا ما 

اللبنانيون  عليه  اأج��م��ع 

اأطيافهم،  اختالف  على 

اجلي�س  ع��ل��ى  ف��ال��ت��ط��اول 

يف  �شّيما  ل  عظمى،  خيانة 

احلرجة،  املرحلة  هذه  ظّل 

املوؤ�ش�شة  هذه  تعمل  حيث 

على  للحفاظ  ن��ه��ار  ل��ي��ل 

وح�����دة ال���وط���ن وم�����ش��رية 

�شبح  واإبعاد  الأهلي  �شلمه 

عنه.  الإقليمية  ال�شراعات 

�شيالحق  اجلي�س  ب��اأن  ثقة  على  وكونوا 

دون  وم��ن  بحزم  فيها  ال�شالعني  املجرمني 

اإىل  وتقدميهم  توقيفهم  حتى  ه����وادة، 

العدالة«.

وختم:

»�شهيدنا الغايل، لقد �شاء القدر يا بيار واأنت 

يف زهوة ال�شباب الناب�س بالعزم والعنفوان، اأن 

واأعطيتها  اأحببتها  التي  موؤ�ش�شتك  تفارق 

من كّل جوارحك، تارًكا يف قلوب الأهل 

والرفاق، جروًحا عميقة، وحزًنا ع�شًيا على 

يف  يبقى  ال��دائ��م  ع��زاءن��ا  لكن  الن�شيان، 

ماآثرك احلّية التي �شنعتها باجلهد والتعب 

الع�شكرية،  حياتك  م�شرية  خالل  والعرق 

فقد عرفناك مثال ال�شابط ال�شجاع، املّتقد 

ملوؤ�ش�شته،  املخل�س  واحلماية،  بالندفاع 

وامل��ح��ّب  والأخ����الق،  باملناقبية  ن  املح�شّ

ذلك  جانب  اإىل  وكنت  ورفاقه.  لروؤ�شائه 

الوطنية  عائلتك  عن  زاهية  �شورة  بحق، 

الأ�شلية«.

و�لد �ل�سهيد

ب�شعالين غالب  ال�شيد جورج  ال�شهيد  والد 

اأبناء  فيها  �شكر  والقى كلمة  واأمله،  حزنه 

م�شابه  �شاركه  من  وكل  الأوفياء،  بلدته 

اجلمهورية  رئي�س  بال�شكر  وخ�س  اجللل، 

اجلي�س  وق��ي��ادة  �شليمان  مي�شال  العماد 

على  بالعمل  وط��ال��ب  قهوجي،  وال��ع��م��اد 

العدالة  اإىل  و�شوقهم  القتلة  من  القت�شا�س 

ال�شامنة  الوطنية  املوؤ�ش�شة  على  حفاًظا 

لكل فئات ال�شعب اللبناين.

وقع  وعلى  الت�شييع  مرا�شم  انتهاء  وبعد 

�شهيد  ال�شالح  رفاق  حمل  املوتى،  معزوفة 

املوؤ�ش�شة والوطن اإىل مثواه الأخري حيث ووري 

يف ثرى مدافن العائلة.

رئي�ش �جلمهورية معزًيا

رئي�س  زار  ب�شعالين  الرائد  ت�شييع  عقب 

اجلمهورية بلدة املريجات حيث قّدم واجب 

التعزية.

ت�شميم  »يوجد  �شليمان:  الرئي�س  وق��ال 

وحماكمتهم،  املعتدين  توقيف  على 

الدولة وعلى اجلي�س  وكل من يعتدي على 

يجب اأن ينال جزاءه يف اأ�شرع وقت، ول اأحد 

يغطيه«.

يحب  مواطن  كل  على  »يجب  واأ�شاف: 

ويرف�س  اجلي�س  ح��ول  يلتف  اأن  ال��دول��ة 

يف  لبنان  وي�شع  والإره��اب��ي��ني  املتطرفني 

اأولوياته«.
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عكار يف ود�ع �ملعاون �ل�سهيد 

�بر�هيم زهرمان:

»زلغطي يا �أمي... 

خّيي �سهيد«

�شباح ال�شبت 2 �شباط، كانت 

عكار يف ا�شتقبال ابنها البطل 

املعاون ال�شهيد ابراهيم زهرمان 

ال��رف��اق،  اأك��ف  حم��م��وًل على 

مكفًنا بالعلم الذي افتداه.

العكارية  ال��ب��ل��دات  اأه���ايل 

بزة  �شبابهم  جل  يرتدي  الذين 

ا�شتعادوا مبرارة م�شهد  اجلي�س، 

�شهداء  من  ال�شهداء،  مواكب 

العدو  دم��ره  ال��ذي  العبدة  موقع 

الإ�شرائيلي، اإىل �شهداء معركة 

نهر البارد، واأولئك الذين �شقطوا 

يف انفجار غادر و�شواهم.

حتريك  اأع��اد  زهرمان  املعاون  ا�شت�شهاد 

اخلنجر يف اجلرح، فكان احلزن والغ�شب يف 

كل بيت، وكانت ال�شرائط البي�س حتاكي 

الأو�شحة ال�شود: اإنه قدر الرجال الاأطال.

»ل تبِك يا اأمي، زلغطي... خيي �شهيد«، 

قال �شقيقه للوالدة املفجوعة...

ابراهيم  ال�شهيد  امل��ع��اون  جثمان  و�شل 

طابا  ال�شيخ  حكر  بلدته  اإىل  زه��رم��ان 

ملفوًفا بالعلم اللبن�اين. وا�شُتقبل ا�ش�تقبال 

الأبطال بنث�ر الورود والأرز و�شي�حات التكبري 

واإطالق الأعرية النارية واملفرقعات.

وقد اأدت له ثلة من اجلي�س التحية وحمل 

منزل  اإىل  اجتهت  م�شرية  يف  الأك��ف  على 

والديه اللذين كانا بانتظاره، فكان اللقاء 

موؤثًرا.

حلبا  ب��ل��دات  ع���  الت�شييع  م��وك��ب 

وال�شيخ حممد وخريبة اجلندي وكو�شا التي 

اإىل  و�شوًل  الت�شييع  يف  و�شاركت  ا�شتقبلته 

قرية قتة التي احت�شد فيها الوافدون من قرى 

املنطقة وبلداتها.

م�شجد  يف  ال�شهيد  جثمان  على  �شلي 

العقيد زخيا  قّتة، يف ح�شور  ال�شيخ عمر يف 

اجلي�س،  وقائد  الدفاع  وزير  ممثاًل  اخل��وري 

زكريا  بكار  زي��د  ال�شيخ  عكار  ومفتي 

والروحية  الر�شمية  ال�شخ�شيات  من  وح�شد 

وفاعليات املنطقة ورفاق ال�شالح.

عري�ش جديد لل�سهادة

يف  كلمة  ال��ق��ى  اخل���وري  زخ��ي��ا  العقيد 

املنا�شبة وا�شتهلها قائاًل:

جديًدا  ا  عري�شً الوطن  اإىل  اليوم  »ن��زّف 

ال�شالح،  رفاق  من  عزيًزا  رفيًقا  لل�شهادة، 

احلياة  هذه  عن  يرحل  اأن  القدر  يد  �شاءت 

الدنيا، وهو يوؤدي واجبه الع�شكري يف احلفاظ 

ودرء  وا�شتقراره،  واأمنه  الوطن  �شيادة  على 

خطر الإرهاب والإجرام املرتب�س �شًرا ب�شعبه، 

الأبطال  اجلي�س  �شهداء  قوافل  اإىل  لين�شّم 

ال�شرف  م�شرية  امتداد  على  �شقطوا  الذين 

موؤ�ش�شته  �شدر  ًعا  مر�شّ والوفاء،  والت�شحية 

باأو�شمة املجد والفتخار، ومعّطًرا تراب بالده 

باأريج احلرية والكرامة والعنفوان«.

الذي  ال�شافر  الإعتداء  »اإن  قائاًل:  واأ�شاف 

تعّر�س له اجلي�س يف منطقة البقاع بالأم�س، 

بيار  ال��رائ��د  من  ك��ّل  ا�شت�شهاد  اإىل  واأّدى 

ب�شعالين واملعاون اإبراهيم زهرمان، بالإ�شافة 

اإىل اإ�شابة عدد من رفاقهم بجروح، قد لقى 

اللبناين،  ال�شعب  من  وا�شًعا  ا�شتنكاًرا 

الوطنية  املوؤ�ش�شة  على  اعتداء  لأن��ه  لي�س 

لبنان  على  اعتداء  لأنه  بل  فح�شب،  الأوىل 

ولبنان  امل�شتقل  ال�شيد  الواحد  لبنان  باأ�شره، 

على  فالتطاول  امل�شرتك،  والعي�س  الر�شالة 

كما  كانت  جهة  اأي  من  املوؤ�ش�شة  هذه 

اخليانة  مبنزلة  هما  عليها،  التحري�س 

لن  باأن اجلي�س  ثقة  الوطنية، وكونوا على 

يفّرط بدماء �شهدائه وجرحاه، ولن ي�شتكني 

بالقتلة  العقاب  اإن��زال  حتى  الإط��الق  على 

دون  من  كاملة  العدالة  وحتقيق  املجرمني 

نق�شان«.

تالقيك  الغايل،  »�شهيدنا  بالقول:  وختم 

اليوم بلدتك احلبيبة، بكبارها و�شغارها، 

ا  بنرث الأرز والورد فوق جثمانك الطاهر، واأي�شً

ب�شيل الدموع وفي�س امل�شاعر على ذكراك 

ريعان  يف  واأن��ت  املفجع  ورحيلك  الطيبة، 

موؤ�ش�شتك  وه��ذه  العطاء.  وربيع  ال�شباب 

وهوؤلء رفاقك ب�شمتهم املهيب، يتوّجهون 

على  والعرفان  التقدير  اآيات  باأ�شمى  اإليك 

الرا�شخة  ومناقبيتك  اجللى  خدماتك 

عائلتك  يحّيون  كما  امل�شّرفة،  وخ�شالك 

اجلي�س  مبحبة  لها  امل�شهود  ال�����ش��اب��رة، 

والوطن«.

زكريا  للمفتي  كلمة  كانت  كذلك 

يف  ج��دي  حتقيق  فتح  ���ش��رورة  فيها  اأك��د 

احلادث.
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قدرنا ال�شهادة



نبذة عن حياة �لر�ئد 

�ل�سهيد بيار ب�سعالين

اجلي�س  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

ال��ت��وج��ي��ه،  م��دي��ري��ة   -

ب�شعالين،  بيار  النقيب 

بتاريخ  ا�شت�شهد  ال��ذي 

2013/2/1 يف اأثناء قيامه 

مب��ه��م��ة ح��ف��ظ اأم���ن 

منطقة  يف  وا���ش��ت��ق��رار 

عر�شال.

- من مواليد 1982/7/4 يف بلدة املريجات - زحلة.

- تطّوع يف اجلي�س ب�شفة تلميذ �شابط اعتباًرا من 2002/1/15.

- رقي اإىل رتبة مالزم اعتباًرا من 2004/8/1، وتدرج يف الرتقية اإىل 

رتبة نقيب اعتباًرا من 2012/1/1.

- رقي اإىل رتبة رائد بعد ا�شت�شهاده.

- تابع عدة دورات درا�شية يف الداخل واخلارج.

- حائز عدة اأو�شمة وتنويه العماد قائد اجلي�س وتهنئته عدة مرات.

- متاأهل وله ولد واحد.

 من �لوطن �ىل جي�سه

ومن جي�ش �لوطن

�ىل �أهله

وحداته  وتابعت  �شهيديه  اجلي�س  دف��ن 

مهماتها وظل الراأي العام يف حالة غليان زاد 

من وطاأتها تناقل �شور تظهر التنكيل الذي 

تعّر�س له ال�شهيدان يف مبنى بلدية عر�شال.

الق�شر  يف  لقاء  �شباط  من  ال��راب��ع  و�شهد 

�شليمان  الرئي�س  خالله  تابع  اجلمهوري 

الأو�شاع الأمنية والو�شع يف عر�شال مع كل 

�شربل  مروان  والبلديات  الداخلية  وزير  من 

على  م�شدًدا  قهوجي،  العماد  اجلي�س  وقائد 

مالحقة مرتكبي جرمية قتل الع�شكريني 

و�شوقهم اإىل الق�شاء.

عائلة  منزل  اجلي�س  قائد  زار  ولح��ًق��ا، 

املعاون ال�شهيد ابراهيم زهرمان، حيث قّدم 

تعازيه احلاّرة لأفراد العائلة، منّوًها مب�شرية 

املمّيزة،  الع�شكرية  ومناقبيته  ال�شهيد 

وموؤّكًدا اأّن دماءه ودماء رفيقه الرائد ال�شهيد 

بيار ب�شعالين والع�شكريني اجلرحى كافة، 

�شيتابع  الذي  اجلي�س،  اأعناق  يف  اأمانة  هي 

وحتقيق  املجرمني  توقيف  حتى  ق�شيتهم 

العدالة كاملة.

العميد  املخابرات  ذاته عقد مدير  اليوم  يف 

الركن ادمون فا�شل لقاًء مع الإعالميني يف 

ح�شور مدير التوجيه العميد الركن ح�شن 

اأيوب، عر�س فيه واقعة عر�شال. 

والإحتجاجات  الإعت�شامات  عمت  كما 

على  لالإعتداء  ا�شتنكاًرا  املناطق  خمتلف 

مديرية   - اجلي�س  بقيادة  حدا  ما  اجلي�س، 

جاء   2013/2/4 يف  بيان  اإ�شدار  اإىل  التوجيه 

فيه:

بالتحية  تتوجه  اإذ  اجلي�س  ق��ي��ادة  »اإن 

كل  يف  امل��واط��ن��ني  جميع  اإىل  وال�شكر 

عن  ع���ّ�وا  وال��ذي��ن  اللبنانية،  امل��ن��اط��ق 

م�����ش��اع��ره��م ال�����ش��ادق��ة جت���اه امل��وؤ���ش�����ش��ة 

اإزاء  معها  الوا�شع  وت�شامنهم  الع�شكرية 

المتناع  اإىل  تدعوهم  الأخ��رية،  التطورات 

العت�شامات  واإقامة  الطرقات  قطع  عن 

من  احلد  �شاأنها  من  التي  املظاهر  وجميع 

واإحل��اق  تنقلهم  اإعاقة  اأو  املواطنني  حرية 

ال�شرر مب�شاحلهم«.
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الرقيب الأول ابراهيم زهرمان  نعت قيادة اجلي�س 

الذي ا�شت�شهد بتاريخ 2013/2/1 خالل قيامه مبهمة 

حفظ اأمن وا�شتقرار يف منطقة عر�شال.

- من مواليد 1981/4/3 م�شم�س - ق�شاء عكار.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 2000/11/27.

- رقي اإىل رتبة معاون بعد ا�شت�شهاده.

اجلي�س  قائد  العماد  وتنويه  اأو�شمة،  عدة  حائز   -

وتهنئته عدة مرات.

- متاأهل وله ولدان.

نبذة 

عن حياة

�ملعاون 

�بر�هيم 

زهرمان



اجلي�ش - العدد 332 30

تفقد قائد اجلي�س العماد جان قهوجي الع�شكريني اجلرحى الذين ا�شيبوا يف اأثناء اأدائهم مهمة حفظ الأمن 

التي ا�شت�شهد خاللها الرائد ب�شعالين واملعاون زهرمان.

وقد عاد العماد قهوجي اجلرحى الذين يخ�شعون للعالج يف امل�شت�شفى الع�شكري املركزي ويف م�شت�شفى رزق. 

واطماأن اىل اأو�شاعهم، منوًها ب�شجاعتهم وتفانيهم يف اأداء الواجب.

قائد �جلي�ش يتفقد 

�جلرحى وينّوه 

ب�سجاعتهم وتفانيهم 

يف �أد�ء �لو�جب

»�سنقطع يد �لغدر«

 )2013 �شباط   4 )اإ�شدار  ال�شفري  جريدة  نقلت 

عن قائد اجلي�س العماد جان قهوجي قوله اأن اجلي�س لن ير�شى 

يد  كل  »اأن  على  م�شدًدا  معروفون،  وهم  اجلناة  بت�شليم  اإل 

و�شنالحق  �شنقطعها  اإىل اجلي�س  امتدت غدًرا 

يلعب  لأن  ول جمال  انتموا،  لأي جهة  اأو  اأينما كانوا  املعتدين 

اأحد على الوتر الطائفي اأو املذهبي يف هذه الق�شية«.

قدرنا ال�شهادة





احل�ضور

عدد  وح�ضره  املنارة،   - املركزي  الع�ضكري  النادي  يف  احلفل  اأقيم 

من الوزراء والنواب ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء اأ�ضرف ريفي، 

وقائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان اجلرنال باولو �ضيرّيا، وعدد 

وامللحقني  والنقابية  والقت�ضادية  الر�ضمية  ال�ضخ�ضيات  من  كبري 

الأبحاث  وم��راك��ز  الإع���ام  و�ضائل  عن  وممثلني  الع�ضكريني، 

واملنظمات غري احلكومية واجلهات الراعية للموؤمتر.

»رمزية جديدة للجي�ش...«

راعي الحتفال قائد اجلي�ش كانت له كلمة توّجه يف م�ضتهّلها 

اإىل احل�ضور بالقول: »نلتقي اليوم مع بداية �ضنة جديدة، على قاعدة 

الذين  واملفكرون  الباحثون  منها  انطلق  التي  والنقا�ضات  احل��وار 

يف  للبحث  والثاين،  الأول  الإقليميني،  املوؤمترين  اأعمال  يف  �ضاركوا 

التحولت اجليو�ضيا�ضية والقت�ضادية والأمنية ملنطقة ال�ضرق الأو�ضط.

الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  ويف  لبنان  يف  لنا  جّيدة  انطاقة  ولعّلها 

والنقا�ضات  اأن يكون احلوار وحده،  بالأحداث الكربى،  التي تغلي 

العلمية والفكرية حول امللفات الكربى، منطلًقا و�ضبيًا اإىل تقّدم 

جمتمعاتنا وا�ضتقرارها. فنحن يف لبنان نعي�ش يف منطقة يرتدد فيها 

�ضدى الأزمات القت�ضادية العاملية، وقد انعك�ضت عليها تداعيات 

احلروب املتتالية من اأفغان�ضتان اإىل العراق. وها نحن اليوم، نعي�ش 

جديدة  اأنظمة  اأنتجت  التي  واملتغريات  العربية  الثورات  ارت��دادات 

لتزال تتلم�ش بداية طريقها نحو احلرية والعدالة وال�ضتقرار«.

واأ�ضاف قائًا: »نحن الذين اختربنا اأعوام احلرب الطويلة، وع�ضنا 

مفاعيل ال�ضراع العربي- الإ�ضرائيلي والق�ضية الفل�ضطينية، واحلروب 

ل  اأن  خما�ش  طول  بعد  اأدركنا  لبنان،  على  املتكررة  الإ�ضرائيلية 

�ضبيل اإىل خا�ش وطننا �ضوى بتعزيز ثقافة احلوار ون�ضر الدميوقراطية 

ال�ضعوب  ت�ضاعد  بها،  نوؤمن  لنزال  التي  اخلا�ضة  هذه  ولعل  فيه. 

يف  احليوية  متطلباتها  على  والرتكيز  حاجاتها  فهم  يف  العربية 

ال�ضيا�ضية  الهويات  فيها  وتتعّدد  الأفكار،  فيها  تتداخل  منطقة 

الأمنية  وامل�ضاكل  امل�ضريية  التحديات  فيها  وتكرث  والطائفية، 

والجتماعية.

دور  عن  خاطئة  انطباعات  اأعطى  قد  الأنظمة  بع�ش  كان  واإذا 

الع�ضكر يف حياة املجتمعات العربية، فاإننا يف لبنان حري�ضون على 

ملن  باملر�ضاد  ويقف  التحديات  يواكب  رمزية جديدة جلي�ش  تقدمي 

مثل  تاأمني  على  نف�ضه  الوقت  يف  وي�ضهر  الوطن  باأمن  العبث  يريد 

ل  الع�ضكرية  فال�ضرتاتيجيات  للبنانيني.  وامل�ضاواة  والعدالة  احلرية 

تقرير  يف  ال�ضعوب  وحق  الإن�ضان،  حقوق  احرتام  دون  من  ت�ضتقيم 

م�ضريها والدفاع عن �ضيادتها«.

اأ�ضدر مركز الأبحاث 

والدرا�ضات الإ�ضرتاتيجية يف 

اجلي�ش اللبناين كتاًبا يت�ضّمن اأعمال املوؤمتر 

الإقليمي الثاين حول التحولت اجليو�ضيا�ضّية 

والقت�ضادية يف ال�ضرق الأو�ضط ما بعد العام 

2011، والذي عقد 

يف لبنان خالل العام 

املن�ضرم. وبرعاية 

قائد اجلي�ش العماد 

جان قهوجي ويف 

ح�ضوره، اأقيم حفل 

تخّلله ت�ضليم ن�ضخ من 

الكتاب اإىل امل�ضاركني 

يف املوؤمتر وعدد من 

ال�ضخ�ضيات.
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�شباط

2013

منا�شبات

اإعداد:

ندين البلعة

اأعمال املوؤمتر

الإقليمي الثاين

حول ال�ضرق الأو�ضط

يف كتاب

قائد اجلي�ش: 

ال�ضرتاتيجيات 

الع�ضكرية ل ت�ضتقيم

من دون احرتام 

حقوق الإن�ضان



حوار مفتوح

حول م�ضتقبل ال�ضرق الأو�ضط

العميد  الثاين،  الإقليمي  للموؤمتر  املنظمة  العامة  اللجنة  رئي�ش 

الركن خالد حماده رّحب باحل�ضور وتناول اأهمية الكتاب يف اإ�ضافة 

العام  منذ  اجلي�ش  قيادة  اختّطته  حداثي  م�ضار  اإىل  جديدة  »خطوة 

2011 يف جمال البحث ال�ضرتاتيجي حول ق�ضايا تطال الأمن والإقت�ضاد 

والإجتماع ال�ضيا�ضي يف ال�ضرق الأو�ضط«.

الباحثني  م��ن  جمموعة  م��ع  امل�ضرتكة  جتربتنا  »اإّن  وت��اب��ع: 

املتحدة  وال��ولي��ات  ال�ضقيقة،  العربية  ال��دول  من  والأك��ادمي��ي��ني 

منذ  الإقليمية  املتغرّيات  واكبت  ال�ضديقة،  وال��دول  الأمريكية، 

انطاقتها العام 2010. لقد جنحنا يف اإطاق املوؤمتر الإقليمي الأول، 

كما ا�ضتطعنا من خال املوؤمتر الثاين حتقيق مزيد من الإنتقال 

من العام اإىل اخلا�ش بعد تبلور جمموعة من الق�ضايا املت�ضلة ب�ضعود 

الدولية  واملنظمات  العربية  اجلامعة  ودور  ح�ضا�ضة،  �ضيا�ضية  م�ضائل 

جانب  اإىل  الأو�ضط،  ال�ضرق  يف  وال�ضتقرار  والأمن  املدنيني  حماية  يف 

مناق�ضة ت�ضّورات لأ�ضكال احلوكمة يف جمتمعات تعّددية انطاًقا 

من التجربة اللبنانية«.

وجهات  معا�ضرين،  كباحثني  واإياكم،  راكمنا  »لقد  وق��ال: 

بطريقة  الإ�ضكالّيات،  من  جملة  حول   – متناق�ضة  رمبا   – نظر 

حّرة ومتجّددة بعيًدا من اأي كا�ضيكّية معهودة يعتمدها �ضانعو 

القرار عادة يف ت�ضجيل املواقف يف املجال العام. اإّن الإ�ضاءات يف جمال 

الّتنوير الفكري ل تاأتي اإّل مّمن تكّونت لديهم وجهات نظر ت�ضتند 

اأن  ي�ضتطيعون  اأو  يرغبون  مّمن  اأو  حاكمة،  اأحداًثا  اعُترب  ما  اإىل 

يتحّدثوا بحرية«.

احلادي  القرن  خال  الأول  العامل  اأ�ضحى  »لقد  قائًا:  اأ�ضاف  ثّم 

على  القدرة  عدم  مبعنى  احل��روب  ك�ضب  عن  عاجًزا  والع�ضرين 

للغزو حتى ت�ضتكني  تتعّر�ش  اأن  التي كانت ما  ال�ضعوب  ا�ضتعمار 

لإرادة ُحفنة من املحتّلني.

بامل�ضاعر  مبا�ضرة  واملرتبط  العربّية  املجتمعات  يف  الأفق  ان�ضداد  اإّن 

يا�ضي يف  ال�ضّ اإىل مثل هذا الزخم  اأّدى  اليائ�ضة،  الغامرة، بل  ال�ضعبّية 

ال�ضيا�ضّية   – الدينّية  الإحتجاجات  اإّن  واملوؤ�ض�ضات.  الدولة  ظّل عجز 

اإجتماعي  ونظام  اآمنة  هوّية  بلورة  اإىل  والتعّط�ش  العربي  العامل  يف 

ترتعرع  الذي  املهد  كاهما  ي�ضّكان  م�ضرذم،  عامل  يف  م�ضمون 

وحتل  احلكم  اأنظمة  تطيح  وقد  الفاعلة،  القوى  وتتعاظم،  فيه 

الذين  اأولئك  اأيدي  العربي على  العامل  ُي�ضاغ جزء من  وقد  حمّلها. 

ي�ضّكلون الفريق الرابح ومُي�ضي اجلزء اخلا�ضر خارج الّتاريخ واحلياة 

قرن  يف  العي�ش  عقوبات  اإح��دى  هي  تلك  الفكرية. 

احلروب الدينّية«.

مب�ضوؤولية  اجلي�ش  يف  »ا�ضطلعنا  اأّننا  معلًنا  واختتم 

العا�ضر  �ضيكون يف  القادم  ولقاوؤنا  �ضنوي،  موؤمتر  تنظيم 

من ني�ضان 2013 لإطاق املوؤمتر الإقليمي الثالث بعنوان: 

التحديات  التغيري،  ديناميات   :2013 العربي  »العامل 

احلوار  لإبقاء  ال�ضيا�ضية«،  والإدارة  والإقت�ضاد  الأمن  يف 

اأزمة  بني  العابر  الأو�ضط  ال�ضرق  م�ضتقبل  حول  مفتوًحا 

ذلك  اإّن  واإ�ضكايّل.  جمهول  م�ضتقبل  اإىل  رمبا  واأخرى، 

ل ينذر بال�ضرورة بنهاية العامل رغًما عن املوؤّرخني الذين 

يرغبون بذلك، التاريخ �ضيم�ضي قدًما طاملا بقي اجلن�ش 

ا«. الب�ضري حيًّ

يف اخلتام، �ضارك اجلميع بكوكتيل للمنا�ضبة.
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ناظم  الوزير  برعاية  البيئة  وزارة  اإحتفلت 

اخلوري باإطالق ال�ضهادة الوطنية اخل�ضراء، 

بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

)UNDP( وجملة »بيوند«، يف حفل ع�ضاء 

اأقيم يف فندق فيني�ضيا وح�ضره وزير العالم وليد الداعوق وعدد من 

ال�ضفراء وال�ضخ�ضيات.

تخلل احلفل منح عدد من املوؤ�ض�ضات وال�ضخ�ضيات �ضهادات تقديًرا 

لدورهم يف جمال حماية البيئة، وقد ت�ضّلم قائد اجلي�ش العماد جان 

قهوجي من وزير البيئة ال�ضهادة التي منحت للموؤ�ض�ضة الع�ضكرية 

باعتبارها من رواد املبادرات اخل�ضراء يف لبنان.
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اإعداد:

نينا عقل خليل

اجلي�ش من رواد

املبادرات اخل�ضراء

يف لبنان والعماد قهوجي

يت�ضلم �ضهادة من وزير البيئة

قيادة اجلي�ش تكّرم ال�ضفري من�ضور عبد الله

رئي�ش  نائب  حمود  علي  الركن  العميد  ح�ضور  يف 

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل  للعمليات  الأرك��ان 

نادي  يف  اأقيم  ومدعّوين،  ال�ضباط  من  وع��دد  قهوجي 

ال�ضباط يف الريزة حفل تكرميي لل�ضفري من�ضور عبد الله 

من وزارة اخلارجية واملغرتبني، وذلك تقديًرا مل�ضاهمته يف 

دعم الربنامج اللبناين لالأعمال املتعلقة بالألغام.

با�ضم  �ضكر  كتاب  حمود  الركن  العميد  تال  وقد 

العماد قائد اجلي�ش و�ضّلمه لل�ضفري عبد الله، كما قّدم 

له درع اجلي�ش التذكاري.

غداء تكرميي ل�ضركة حّلب

اأقيم يف نادي �ضباط منطقة ال�ضمال، حفل غداء على 

�ضرف ممثل �ضركة حاّلب املعروفة باإ�ضم ق�ضر حلو عبد 

الرحمن احلاّلب واأولده.

حالوي  ال�ضابري  م��روان  الركن  العميد  احلفل  ح�ضر 

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل  ال�ضمال  منطقة  قائد 

قهوجي، وعدد من �ضباط املنطقة، املدير العام لل�ضركة 

املكّرمة ال�ضيد عامر احلالب وعدد من املدعّوين.

عامر  لل�ضيد  حالوي  الركن  العميد  قّدم  وللمنا�ضبة، 

احلالب املدير املايل لل�ضركة، درع اجلي�ش عربون وفاء 

وتقدير.



الفرن�ضية   ال��ف��رق��اط��ة  زارت 

جولة  يف  لبنان   Jean Bart
اأي���ام،  خم�ضة  نحو  ا�ضتمرت 

و�ضملت لقاءات بروتوكولية مع 

الع�ضكرية.  ال�ضلطات  بع�ش 

يرافقه  الفرقاطة  قائد  زار  فقد 

الفرن�ضي  الع�ضكري  امللحق 

الركن  اللواء  الأركان  رئي�ش  من  كاًل  لبرو�ش  اأوليفييه  العقيد 

وليد �ضلمان، مدير العمليات يف اأركان اجلي�ش للعمليات العميد 

الركن  العميد  الع�ضكرية  الغرفة  ورئي�ش  احلم�ضي  زياد  الركن 

م�ضرّي  لحًقا  زارا  كما  هيدمو�ش.  ف��وؤاد 

الركن  العميد  البحرية  القوات  اأعمال 

ا�ضتقبلهما  الذي  غ�ضبان،  جوزيف  البحري 

يف ح�ضور عدد من ال�ضباط.

البحر  مغاوير  ف��وج  من  وح��دات  ونفذت 

طاقم  م��ع  ب��ال���ض��رتاك  البحرية  وال��ق��وات 

البحر  عر�ش  يف  تكتًيا  متريًنا  الفرقاطة، 

ح�ضور  يف  البحرية،  ب��ريوت  قاعدة  قبالة 

طاقم  جانب  اإىل  اجلي�ش  �ضباط  من  عدد 

الفرقاطة.

على  اأقيم  غداء  حفل  التمرين،  اأعقب 

منت الفرقاطة، ح�ضره ال�ضفري الفرن�ضي ال�ضيد باتري�ش باويل وامللحق 

الع�ضكري وعدد من ال�ضباط.

ا، ن�ضاطات تدريبية واأخرى �ضياحية. وتخلل برنامج الزيارة اأي�ضً
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Jean Bart
تزور لبنان: 

لقاءات ومترين تكتي



اأقيم  احتفال  ويف  اللبناين،  ت�ضّلم اجلي�ش 

منظومة  �ضور،  يف  بركات  بنوا  ثكنة  يف 

ال�ضم�ضية،  الطاقة  على  تعمل  كهربائية 

مل�ضلحة  هبة  الكورية  ال��وح��دة  قّدمتها 

اجلي�ش.

جورج  الركن  العميد  الحتفال،  ح�ضر 

الليطاين  جنوب  قطاع  قائد  �ضرمي 

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل 

الكورية  ال��وح��دة  وقائد  قهوجي، 

اإىل   ،Kyung Hwan Kim العقيد 

جانب عدد من ال�ضباط.

�ضرمي  ال��رك��ن  العميد  ت��ال  وق��د 

كتاب �ضكر با�ضم العماد قهوجي، 

ثم قّدم للعقيد Kyung Hwan درع 

اجلي�ش التذكاري عربون تقدير.
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منظومة كهربائية 

من الوحدة الكورية

 اإىل اجلي�ش

...وعتاد 

هند�ضي اأمريكي

ت�ضّلم اللواء اللوج�ضتي 19 م�ضتوعًبا حتتوي على عتاد هند�ضي، يف ح�ضور عدد من �ضباط 

اجلي�ش ومكتب التعاون الدفاعي الأمريكي يف لبنان. وكانت امل�ضتوعبات و�ضلت اإىل مرفاأ 

بريوت بتاريخ 2013/1/15. 

وتاأتي هذه الدفعة �ضمن اإطار برنامج امل�ضاعدات الأمريكية املقررة للجي�ش، واللتزامات 

والتفاقات املوّقعة بني اجلانبني.



الأم��ن��ي��ة  ال���ت���داب���ري  اأّدت 

الأ�ضابيع  خ��الل  ال�ضتثنائية 

اإيقاف العديد من  الأخرية، اإىل 

بينهم  العدالة،  اإىل  املطلوبني 

واآخ��رون  اجلي�ش  على  معتدون 

وخمالفات  ج��رائ��م  ارت��ك��ب��وا 

متعددة.

ويف ما يلي ما اأ�ضفرت عنه هذه 

قيادة  اأعلنته  ما  وفق  التدابري، 

يف  التوجيه  مديرية   �� اجلي�ش 

عدة بيانات اأ�ضدرتها تباًعا:

التوجيه  مديرية  اأعلنت   •
»مديرية  اأن   ،2013/1/2 بتاريخ 

�ضامي  املدعو  اأوقفت  املخابرات 

على  لإق��دام��ه  غ��امن،  مي�ضال 

احتيال  عمليات  بعدة  القيام 

رجل  �ضفة  انتحال  خ��الل  من 

اأعمال، وطلب الأموال من بع�ش 

لبنان  جبل  يف  الدينية  املراكز 

وقد  اآخ��ري��ن.  م�ضاعدة  بحجة 

اأودع املوقوف الق�ضاء املخت�ش«.

اأعلنت   ،2013/1/4 بتاريخ   •
اأنه »م�ضاء  اآخر  بيان  املديرية يف 

نار  اإط���الق  ح�ضل   ،2013/1/3

اخلفيفة  احلربية  بالأ�ضلحة 

اأثر  وعلى  �ضيدا،   - �ضيدون  نزلة  حملة  يف 

ذلك توجهت قوة من اجلي�ش اإىل املكان، 

حيث عرثت على جثة اأحد الأ�ضخا�ش من 

اإ�ضابته  بعد  مقتوًل  الفل�ضطينية  التابعية 

بالقرب  عرثت  كما  نارية،  طلقات  بعدة 

قانونية  لوحات  دون  من  �ضيارة  على  منه 

على  وبناء  ع�ضكرية.  اأعتدة  وبداخلها 

معلومات حول هوية مطلقي النار، دهمت 

كما  امل��ن��ازل،  من  ع��دًدا  اجلي�ش  وح��دات 

خم�ضة  واأوق��ف��ت  تفتي�ش،  دوري���ات  �ضرّيت 

اأ�ضخا�ش من امل�ضتبه يف عالقتهم باحلادث، 

اأقدم  التي  ال�ضيارات  اإح��دى  �ضبطت  كما 

جهة  اإىل  وال��ف��رار  تركها  على  �ضائقها 

جمهولة.

اإىل  امل�ضبوطات  مع  املوقوفني  ت�ضليم  مّت 

باإ�ضراف  التحقيق  وبو�ضر  املخت�ضة  املراجع 

الق�ضاء املخت�ش«.

• وبتاريخ 2013/1/14، اأ�ضدرت املديرية بياًنا 

اآخر جاء فيه »خالل قيام قوة من اجلي�ش، 

بدهم  بريتال،  بلدة  يف  نف�ضه،  بالتاريخ 

مبوجب  العدالة،  اإىل  مطلوبني  اأم��اك��ن 

نار  لإط��الق  تعر�ضت  توقيف،  م��ذك��رات 

قا�ضم  املدعو  قبل  من  احلربية  بالأ�ضلحة 

اأحمد طلي�ش و�ضقيقه حممد و�ضخ�ش ثالث 

من التابعية ال�ضورّية. فرّدت القوة على النار 

قا�ضم  املدعوين  اإ�ضابة  اإىل  اأدى  ما  باملثل 

وحممد بجروح وتوقيف الثالث، وقد مّت نقل 

ما  حيث  للمعاجلة  امل�ضت�ضفى  اإىل  امل�ضابني 

لبث الأول اأن فارق احلياة متاأثًرا بجروحه«.

اأ�ضدرته  بيان  يف  املديرية  اأعلنت  كما   •
طلب  على  »بناء  اأن��ه   ،2013/1/11 بتاريخ 

من اإدارة اجلامعة اللبنانية، قامت قوة من 

اجلامعة  مباين  يف  خمالفات  باإزالة  اجلي�ش 

يف منطقة احلدث وحميطها، حيث اأوقفت 

و�ضبطت  املخالفني  الأ�ضخا�ش  من  ع��دًدا 

بحوزتهم بع�ش املمنوعات.

وقد اأعيد الو�ضع اإىل طبيعته، 

امل��وق��وف��ني  ت�ضليم  مّت  فيما 

املراجع  اإىل  امل�ضبوطات  م��ع 

التحقيق  وب��و���ض��ر  امل��خ��ت�����ض��ة، 

باإ�ضراف الق�ضاء املخت�ش«.

بالتاريخ  ���ض��ادر  ب��ي��ان  ويف   •
التوجيه  مديرية  اأعلنت  نف�ضه، 

التي  ال��ت��داب��ري  »بنتيجة  اأن���ه 

الع�ضكرية  الوحدات  اتخذتها 

اللبنانية،  املناطق  خمتلف  يف 

خالل الآونة الأخرية، مّت اإيقاف 

جن�ضيات  م��ن  ا  �ضخ�ضً  530

مطلوب  بع�ضهم  خمتلفة، 

ل��ل��ع��دال��ة مب��وج��ب م��ذك��رات 

ت���وق���ي���ف، وال��ب��ع�����ش الآخ����ر 

وخمالفات  ج��رائ��م  لرتكابه 

ب��ال��ت��ج��وال  تتعلق  م��ت��ع��ددة، 

من  اللبنانية  الأرا���ض��ي  داخ��ل 

وحيازة  �ضرعية،  اإق��ام��ات  دون 

املمنوعات والجتار بها وتهريب 

بالإ�ضافة  احل��دود،  عرب  ب�ضائع 

اإىل قيادة �ضيارات ودراجات نارية 

من دون اأوراق ثبوتية. وقد �ضملت 

امل�ضبوطات 115 �ضيارة و23 دراجة 

كميات  اإىل  بالإ�ضافة  نارية، 

الع�ضكرية  والأعتدة  والذخائر  الأ�ضلحة  من 

املتنوعة واملخدرات واملواد املهربة.

اإىل  امل�ضبوطات  مع  املوقوفني  ت�ضليم  مت 

املراجع املخت�ضة لإجراء الالزم«.

• ويف بيان �ضادر بتاريخ 2013/1/18، اأعلنت 
الأ�ضخا�ش  من  ع��دًدا  »اأن  التوجيه  مديرية 

الع��ت��داء  على  الناعمة  ح���ارة  يف  اأق���دم 

بال�ضرب على مواطنني من اأهايل البلدة، ما 

التي  اجلي�ش  لقوى  الفوري  التدخل  ا�ضتدعى 

ودهمت  املكان،  حول  اأمنًيا  طوًقا  فر�ضت 

توقيف  من  ومتّكنت  املعتدين،  منازل 

اإثنني منهم. وقد جنم عن العتداء املذكور 

خمتلفة،  بجروح  مواطنني  اأرب��ع��ة  اإ�ضابة 

جّراء  من  الع�ضكريني  اأحد  اإىل  بالإ�ضافة 

تعّر�ش دورية اجلي�ش للر�ضق باحلجارة.

اأعيد الو�ضع اإىل طبيعته، وت�ضتمر الوحدات 

القب�ش  لإل��ق��اء  املعتدين  باقي  مبالحقة 

عليهم«.
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حوادث اأمنية ومئات املوقوفني بتهم خمتلفة





مداخلته  �سّلوم  الركن  العميد  ا�ستهّل 

الداخلّية  وزارة  هيكلّية  با�ستعرا�ض 

بني  تربط  التي  التن�سيق  واآلية  والبلدّيات 

الأم��ن  لقوى  العامة  )املديرّية  مديرياتها 

املدين...(،  الدفاع  العام،  الأمن  الداخلي، 

حفظ  على  )ال�سهر  منها  كّل  ومهمات 

���س��وؤون  والإ����س���راف على  والأم����ن  ال��ن��ظ��ام 

اجلمعيات، واملحافظات والأق�سية والبلديات 

واحتاداتها، واإدارة الأحوال ال�سخ�سية والدفاع 

املدين...(. واأو�سح اأنها تقوم يف الوقت عينه 

وفق  مهمات  من  اإليها  يعهد  ما  بكّل 

التن�سيق  اإىل  بالإ�سافة  والقوانني،  الأنظمة 

الوطني  بالأمن  املعنية  ال��وزارات  باقي  مع 

وم����وؤازرة  ب��ه،  املتعلقة  امل��ه��م��ات  وتنفيذ 

ال�سلطات العامة يف تاأدية وظائفها وحماية 

الأ�سخا�ض وممتلكاتهم، وحرا�سة ال�سجون 

ومالحقة املخّربني وجرائم املخدرات ومراقبة 

و�سائل الإعالم...

رئي�ض  كر  ال�سّ اليا�ض  العقيد  تناول  بدوره 

وزارة  وممثل  اجلمركية  البحرية  ال�سابطة 

يقوم  ال��ذي  اجل��م��ارك  دور  مفهوم  املالية، 

حماية  وعلى  الأول،  املقام  يف  اجلباية  على 

ما  مع  القومي،  والأم��ن  الإقت�سادي  الأم��ن 

الب�سائع  مراقبٍة حلركة  ذلك من  يتطّلبه 

ت�سدير،  )ا�سترياد،  والربّية  واجلوية  البحرية 

)تبيي�ض  الأم���ول  وحلركة  ت��ران��زي��ت...(، 

املعابر  وجتهيز  اإره���اب...(،  متويل  اأم��وال، 

انت�سار  ملكافحة  الكا�سفة  ب��الأج��ه��زة 
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ندوات

اإعداد:

ليال �صقر الفحل

اأقيمت يف كلية ف�ؤاد �صهاب للقيادة والأركان 

ندوة ح�ل التعاون بني ال�زارات ذات ال�صلة 

بالأمن ال�طني، و�صارك فيها كّل من العميد 

الركن املتقاعد جان �صّل�م ممثلاً وزارة الداخلّية، 

كر ممثلاً وزارة املالّية، الرائد  العقيد اليا�س ال�صّ

عامر بدر من الغرفة الع�صكرّية والدكت�ر عماد 

ي��صف ممثلاً وزارة القت�صاد. ح�صر الندوة �صباط 

دورة الأركان )الدفعة 27(.

جمالت التعاون 

بني ال�زارات ذات 

ال�صلة بالأمن ال�طني

ندوة ح�ل 

التعاون بني امل�ؤ�ص�صات الأمنية

للقيادة  �سهاب  ف��وؤاد  كلية  يف  اأقيمت 

والأرك�����ان ن���دوة ب��ع��ن��وان »ال��ت��ع��اون بني 

�سّباط  فيها  �سارك  الأمنية«،  املوؤ�س�سات 

منتدبون من: اجلي�ض، املديرية العامة لقوى 

لالأمن  العامة  املديرية  الداخلي،  الأم��ن 

ومديرية  الدولة  لأمن  العامة  املديرية  العام، 

اجلمارك العامة.

الأم��ن  ملفهوم  بعر�ض  ال��ن��دوة  اإ�ستهلت 



دورها  اإىل  بالإ�سافة  ال�سامل،  الدمار  اأ�سلحة 

يف مكافحة اجلرمية املنظمة... ثم تطّرق 

اإىل دور اجلمارك يف تطبيق القرارات الوزارية 

من خالل اإعطاء تراخي�ض م�سبقة واإجازات 

الزراعة،  ووزارات  اجلي�ض  لقيادة  وتاأ�سريات 

الإقت�ساد، ال�سحة، الإت�سالت... 

الدكتور  والت�سويق  الإدارة  يف  اخل��ب��ري 

وزارة  هيكلية  عن  حت��ّدث  يو�سف  عماد 

العامة  املديرية  من  تتاألف  التي  الإقت�ساد 

مكتب  بدورها  )ت�سّم  والتجارة  لالإقت�ساد 

مقاطعة ا�سرائيل، م�سلحة حماية امللكية 

للحبوب  العامة  واملديرية  الفكرية...(، 

اأهمية  ال�سكري. ثم حتّدث عن  وال�سمندر 

مبا�سر  ب�سكل  تعنى  كونها  ال��وزارة  عمل 

م�ساهمتها  خ��الل  م��ن  املواطنني  بحياة 

الإق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ات  تخطيط  يف 

ح��ّدد  كذلك  وتنفيذها.  والإجتماعية 

مهّماتها يف مراقبة الأمن الغذائي )حتليل 

املعرو�سة  الغذائية  ال�سلع  م��ن  عّينات 

حملًيا اأو امل�ستوردة من اخلارج(، ويف حماية 

و�سبط  التجارية،  واحلقوق  الفكري  النتاج 

مبّيًنا  بال�سمان...  املتعّلقة  املخالفات 

ارتباط هذه املهّمات باملحافظة على الأمن 

خللق  الفردية  املبادرة  وت�سجيع  الإقت�سادي 

تدعم  وحدة  اإن�ساء  عرب  وذلك  العمل  فر�ض 

املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.

ال��وزارة  دور  يو�سف  الدكتور  تناول  كما 

توفري  خ��الل  م��ن  ال��ك��وارث  مواجهة  يف 

امل��واد  خم���ازن  اأم��اك��ن  ح��ول  املعلومات 

ال��غ��ذائ��ي��ة ل���س��ت��دراك احل���اج���ات عند 

الإقت�ساء.

من  ب��در  ع��ام��ر  ال��رائ��د  ا�ستعر�ض  ب���دوره 

الدفاع  وزارة  هيكلية  الع�سكرية  الغرفة 

الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  ت�سّم  التي  الوطني 

العامة  املفت�سية  ل��الإدارة،  العامة  املديرية 

دوره��ا  اإىل  وت��ط��ّرق  الع�سكري.  واملجل�ض 

الداخلية  الأزم��ات  مع  التعامل  يف  احليوي 

وطنية  جلنة  اإن�ساء  خالل  من  واخلارجية 

عام  �سابط  من  تتاألف  ال��ك��وارث  لإدارة 

الدفاع  وزارة  ميثلون  �سباط  واأربعة  رئي�ض 

ُتعنى  ال���وزارات...  خمتلف  عن  ومندوبني 

هذه اللجنة باتخاذ التدابري الالزمة لإطالق 

الإنذار امل�سبق، وو�سع اخلطط املنا�سبة )عقد 

العمليات  لتوجيه  تن�سيقية  اجتماعات 

وت�سحيح م�سارها(، كما حتدث عن غرف 

عمليات مركزية وحملّية لإدارة الكوارث 

اأثناء  يف  ُي�ستعمل  فاعل  ات�سال  نظام  وبناء 

الطائرة  حتّطم  بحادثة  مذّكًرا  اإدارتها... 

التكامل  اأهّمّية  اأّك��دت  التي  الأثيوبية 

بني جهود املوؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية 

للحّد من اآثار الكوارث.
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الأمنية،  الأج��ه��زة  ب��ني  التعاون  واأهمية 

�سباط  م��ن  كمال  كمال  امل��ق��دم  ق��ّدم��ه 

كل  األقى  ثم   ،27 الدفعة   �� الأرك��ان  دورة 

حول  اإي��ج��ازات  امل�ساركني  ال�سباط  م��ن 

الأمنية  لالأجهزة  التنظيمية  الهيكلية 

مهماتها  ع��ار���س��ني   مي��ث��ل��ون��ه��ا،  ال��ت��ي 

التن�سيق يف ما بينها،  واآليات  و�سالحياتها 

وبع�ض القرتاحات لتفعيله.

الكلية  ق��ائ��د  م��ع��اون  �سكر  خ��ت��اًم��ا، 

هادي  الركن  العميد  والتدريب  للتعليم 

اخلوري امل�ساركني.





من املعلوم اأّن احرتام مبادئ 

القانون الدويل الإن�ساين وحقوق 

الإن�سان هما من امل�سائل 

الأ�سا�سية يف تن�سئة الع�سكريني يف 

اجلي�ش اللبناين، الذين يلتزمون 

هذه املبادئ واحلقوق يف اأثناء 

تاأدية واجبهم. وعلى الرغم من اأن هذا الإلتزام يرتتب عليه اأحياًنا ثمن باهظ، 

فهم ل يرتددون يف دفعه. 

العام 2009 مت اإن�ساء مكتب القانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان يف اجلي�ش 

اللبناين، رئي�ش املكتب العميد الركن نعيم زيادة، يحدثنا عنه مو�سًحا مهماته 

وم�ساريعه.

الدويل  القانون  مكتب  اأن�سىء  ملاذا   •
هي  وما  الإن�سان،  وحقوق  الإن�ساين 

املهمات املنوطة به؟ 

تطبيق  اللبناين  اجلي�ش  يلتزم   -

�سّيما  وال  ال��دول��ي��ة،  االت��ف��اق��ي��ات 

اتفاقيات جنيف االأربع التي اأقرتها 

العام  لبنان  عليها  �سّدق  والتي   ،1949 اآب   12 بتاريخ  املتحدة  االأمم 

1951. ولكن امل�سكلة القائمة كانت اأنه مل يكن يطبقها �سمن 

مكتب  اجلي�ش  قيادة  اأن�ساأت  الغاية  ولهذه  متخ�س�ش.  اإداري  اإطار 

القانون الدويل االإن�ساين وحقوق االإن�سان العام 2009 مبوجب مذكرة 

ذات  الدولية  االتفاقيات  تطبيق  مبتابعة  مهمته  وحددت  خدمة، 

ال�سلة، وال �سّيما اأن الع�سكريني مل يكونوا على بّينة من تفا�سيل 

بنودها اأو كيفية تطبيقها يف اأثناء احلروب.

يق�سم املكتب اإىل ق�سمني: الق�سم االأول معني باملراقبة والتنفيذ، 

والق�سم الثاين مهمته املتابعة. اأما مهماته فتقع يف ثالثة ميادين 

هي:

اإطار م�ساعدة مديرية التعليم يف  - املهمات التدريبية، وتندرج يف 

االإن�ساين �سمن  الدويل  القانون  تفعيل براجمها اخلا�سة بدمج مادة 

برامج التعليم على جميع امل�ستويات، اإ�سافة اإىل مواكبة الدورات 

التدريبية لتاأهيل مدربني على �سعيد اجلي�ش.

مهمته 

االأ�سا�سية ن�سر 

الوعي واملعرفة 

بني الع�سكريني 
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اإعداد:

تريز من�سور

مكتب القانون 

الدويل الإن�ساين 

وحقوق الإن�سان

يف اجلي�ش

التوا�سل 

قائم مع 

عدة وزارات 

وحماية 

الرتاث 

من اأهدافه



دمج  مراقبة  وهي  القانونية،  املهمات   -

ما �سبق و�سّدقت عليه الدولة اللبنانية من 

االإن�ساين  ال��دويل  القانون  تخ�ّش  اتفاقيات 

الع�سكرية،  واالأن��ظ��م��ة  ال��ق��وان��ني  �سمن 

ومراقبة مدى تقّيد العدو االإ�سرائيلي باأعراف 

املرعية  لالتفاقيات  واح��رام��ه  احل���رب 

اجلي�ش  قيادة  اأن  اإىل  ي�سار  وهنا  االإج���راء. 

املتحدة  االأمم  اإىل  رفعت كتاًبا  قد  كانت 

االنتهاكات  فيه  ت�سرح   ،2006 العام  اآب  يف 

التي �سّجلها العدو االإ�سرائيلي للقانون الدويل 

خالل حرب متوز. 

- املهمات امليدانية، وهي تتعلق مبتابعة 

اأو�ساع املفقودين، وحفظ املعلومات املتعلقة 

الطبيعية  ال���ك���وارث  نتيجة  ب��اجل��ث��ث 

واحلروب، باالإ�سافة اإىل التن�سيق مع املركز 

من  باالألغام،  املتعلقة  لالأعمال  اللبناين 

العنقودية  القنابل  �سحايا  توثيق  اأج��ل 

العمليات  مديرية  وم�ساعدة  واالأل���غ���ام، 

اأوامر  فقرات  �سمن  امل��ادة  هذه  حلظ  جلهة 

العمليات. 

القانون  مكتب  حّققها  التي  الإجنازات  هي  • ما 
اإن�سائه  منذ  الإن�سان  وحقوق  الإن�ساين  الدويل 

ولغاية تاريخه؟

- للمكتب عدة اإجنازات اأ�سا�سية الهدف 

�سفوف  ب��ني  وامل��ع��رف��ة  ال��وع��ي  ن�سر  منها 

االإن�ساين  الدويل  القانون  حول  الع�سكريني 

الن�سو�ش  تطبيق  يف  الع�سكري  وواجبات 

املتعلقة به. فقد عمدنا اإىل زيادة ن�ش على 

جنيف  اتفاقية  من  الع�سكرية  البطاقة 

معدين  قر�ش  ت�سميم  مّت  كما  الثالثة. 

)وّزع على الع�سكريني بدًءا من ع�سكريي 

اال�سم  عليه  يكتب  املقاتلة(،  الوحدات 

حاالت  من  للتخفيف  وذلك  الرقبة،  يف  ويعّلق  الدم،  وفئة  وال�سهرة 

الفقدان، ولتقدمي االإ�سعافات الطبية ب�سرعة.

ومن االإجنازات اإ�سدار مطبوعة »مدّونة �سلوك الع�سكري املحرف« 

وتوزيعها على الع�سكريني، وهي عبارة عن كرتونة مقواة كتبت 

حمفظة  يف  تو�سع  القتال  يف  املحرف  الع�سكري  واجبات  عليها 

اجليب. 

اأول دورة »مدرب  اإجراء  اأهم االإجنازات التي حققها املكتب  ومن 

يف  واالأرك��ان  للقيادة  �سهاب  ف��وؤاد  كلية  يف  اإن�ساين«  دويل  قانون 

بداأوا مبزاولة  20 �سابًطا، ثالثة منهم  وقد مّت تخريج   ، ني�سان 2012 

الكلية  يف  البجيان  بطر�ش  الركن  )العقيد  امل��ادة  هذه  تدري�ش 

احلربية، العقيد الركن مروان عازار يف كلية فوؤاد �سهاب للقيادة 

واالأرك��ان والعق��يد الرك��ن ف��ادي اأبو خزع��ا يف م��عهد التعل�يم(. 

اأدرج املكتب مو�سوعتي القانون الدويل االإن�ساين وحقوق  اإىل ذلك 

موقع  على  االإن�ساين  ال��دويل  للقانون  التدريبي  واملرجع  االإن�سان 

ال�سبكة الداخلية للجي�ش.

اأو ما يعرف بقانون احلرب؟ الإن�ساين  الدويل  القانون  • ما هو 
يتعّلمها  اأخالقية  قواعد  االإن�ساين هو جمموعة  الدويل  القانون   -

الع�سكري يف اأثناء ال�سلم ليطبقها يف احلرب وخالل تاأديته مهمة 

فهو  االإن�سان،  قدم  قدمية  القانون  هذا  م�سادر  اإن  االأم��ن.  حفظ 

تراكم ح�ساري ناجت عن �سلوك عدة جيو�ش يف اأثناء احلروب على 

اجلي�ش - العدد 332 44

اإعرف جي�شك



القانون  هذا  كان  التاريخ.  مّر 

وذلك  العريف،  بالقانون  يعرف 

تعاهدًيا  قانوًنا  ي�سبح  اأن  قبل 

ع�سر  التا�سع  القرن  اأواخ��ر  بني 

الع�سرين،  ال��ق��رن  ومنت�سف 

جنيف  اتفاقيات  هنا  واأعني 

االأربعة.

• ملاذا يتّم تعليمه يف اجلي�ش كمادة 
الكليات  خمتلف  برامج  يف  اأ�سا�سية 

واملعاهد الع�سكرية؟

لقد  وذك���رت،  �سبق  كما   -

على  اللبنانية  الدولة  �سّدقت 

والتي  االأرب��ع  جنيف  اتفاقيات 

تلزم  مادة  ثّمة  اتفاقية  كل  ويف  االإن�ساين،  الدويل  القانون  نواة  هي 

اأو�سع نطاق يف  ون�سرها على  االأطراف تعليم هذه االتفاقيات  الدول 

براجمها الع�سكرية واملدنية. ويرجم القانون الدويل االإن�ساين )قانون 

احلرب( يف اجلي�ش من خالل دورات التدريب على عدة م�ستويات:

اآمر �سرية،  دورة  اأركان، دورة قائد كتيبة،  دورة  لل�سباط:  - دورات 

و�سنة ثالثة كلية حربية.

مكتب  واحد،  الرقم  الدرا�سة  مكتب  واالأف��راد:  للرتباء  دورات   -

الدرا�سة الرقم 3، تالمذة رتباء �سنة ثالثة، مكتب الدرا�سة الرقم 5.

ال�سلوك  العام، حلظت  الع�سكري  النظام  املادة 16 من  اأن   كما 

املعتمد يف املعركة جتاه اجلرحى والقتلى من ع�سكريي العدو. 

وما  ولبنان،  اجلي�ش  امل�ستقبلي على �سعيد  دوره  اإىل  املكتب  يتطلع  • كيف 
هي امل�ساريع املدرجة يف برناجمه؟

التي  التوا�سل  عميلة  نتابع  اإننا  املحّققة،  االإجنازات  اإىل  -اإ�سافة 

وزارة  م��ن  م��ع ك��ل  بها  ب��داأن��ا 

الثقافة، بهدف تطبيق اتفاقية 

بحماية  املتعلقة   )1954( الهاي 

اأثناء  يف  الثقافية  املمتلكات 

اأر�سل  ولقد  امل�سلحة.  النزاعات 

املكتب ر�سالة اإىل الوزارة وطلب 

باأ�سماء  الئ��ح��ة  و���س��ع  منها، 

الواجب  االأثرية  واالأبنية  القالع 

حمايتها.

جمل�ش  اأن�����س��اأ  الغاية  ول��ه��ذه 

جلنة   2012/11/3 يف  ال�����وزراء 

اأع�����س��اء ممثلني  م��ن  م��وؤل��ف��ة 

الثقافة  وزارة  م��ن  ك��ل  ع��ن 

�سيف،  اأ�سعد  بالدكتور  ممثلة 

وامل��غ��رب��ني  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 

يحيى،  ن�سال  بال�سيد  ممثلة 

ممثلة  الوطني  ال��دف��اع  ووزارة 

ولقد  ال��دويل.  القانون  مبكتب 

عقدت اللجنة عدة اجتماعات 

بغية اإعداد الئحة باملمتلكات 

التي  الثابتة،  اللبنانية  الثقافية 

ال�سجل  يف  ت�سجيلها  يتوّجب 

لتاأمني  االأوني�سكو،  يف  اخلا�ش 

لها،  وم��ع��ّززة  خا�سة  حماية 

واق���راح ال��ت��داب��ر واالإج����راءات 

واالآليات الالزمة لذلك.

اللجنة  ه���ذه  ت��رف��ع  و���س��وف 

ال���وزراء،  جمل�ش  اإىل  تقريرها 

منظمة  اإىل  ب��دوره  يرفعه  ال��ذي 

االأوني�سكو، لتعممه على جميع الدول ومن بينها اإ�سرائيل و�سوريا.

ا مع وزارة الداخلية، يف ما خ�ّش �سرورة و�سع  ويتوا�سل املكتب اأي�سً

العالمة الدولية للدفاع املدين على جميع االأبنية واالآليات واالألب�سة 

اخلا�سة بها يف اأثناء النزاعات امل�سّلحة.

ومن املقّرر اأن يتوا�سل م�ستقباًل مع وزارة الربية، يف ما خ�ّش اإدراج 

البنود املن�سو�ش عنها يف اتفاقية جنيف يف املناهج الربوية، اإ�سافة 

ق مع اللجنة الدولية  اإىل التوا�سل مع وزارة اخلارجية. كما اأننا نن�سّ

لل�سليب االأحمر، الراعية االأ�سا�سية التفاقيات جنيف.

اأخرية؟ • هل من كلمة 
- اآمل اأن نحافظ على هذا النمط من العمل االإن�ساين القانوين الذي 

خر  من  ذلك  يف  ملا  الع�سكرية،  املوؤ�س��سة  داخل  عليه  اعتدنا 

لهذه املوؤ�س��سة وا�ستمراريتها، ولكونه يربز �سورة اجلي�ش اللبناين 

احل�سارية داخلًيا وخارجًيا، ويزيد من اإعالء �ساأنه.
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املتحدة  االأمم  عن  ال�سادرة  االأرب��ع  جنيف  اتفاقيات  اإن 

بتاريخ 12 اآب 1949، والتي �سّدق عليها لبنان العام 1951 هي:  

1- اتفاقية حت�سني حال اجلرحى واملر�سى يف القوات امل�سّلحة 

يف امليدان.

القوات  وغرقى  ومر�سى  جرحى  حال  حت�سني  اتفاقية   -2

امل�سلحة يف البحار.

3- اتفاقية ب�ساأن اأ�سرى احلرب.

4- اتفاقية ب�ساأن حماية االأ�سخا�ش املدنيني يف وقت احلرب.

ما هي اتفاقيات جنيف الأربع؟





ال��ت��ع��اون  ب��رن��ام��ج  اإط����ار  يف 

 CIMIC امل��دين   - الع�سكري 

ال��دف��اع  ووزارة  اجل��ي�����ش  ب��ن 

الوحدات  وزع��ت  الأمريكية، 

عمالنًيا  املنت�سرة  الع�سكرية 

 14 ب���ن  ال��ب��ق��اع  م��ن��ط��ق��ة  يف 

معطف   7500 نحو  و2013/1/18 

امل��دار���ش  ت��الم��ذة  على  �ستوي 

الأو���س��ط  البقاع  منطقتي  يف 

وال���ه���رم���ل. ه����ذه امل��ع��اط��ف 

ال��دف��اع  وزارة  قدمتها  ال��ت��ي 

األف   150 )بقيمة  الأمريكية 

هبة  م��ن  ج���زء  ه��ي  دولر(، 

�سيتم  معطف  األف   23 قوامها 

مراحل،  اأرب���ع  على  توزيعها 

منها  الأوىل  امل��رح��ل��ة  تغطي 

منطقتي  يف  الر�سمية  املدار�ش 

البقاع الأو�سط والهرمل. 

ق����ي����ادة اجل���ي�������ش ك��ان��ت 

�سابق  وقت  يف  الهبة  ت�سّلمت 

ومت تخزينها يف املخازن التابعة 

التدخل  وف��وج  ال�ساد�ش  للواء 

ال��ث��اين ل��ي��ت��م ت��وزي��ع��ه��ا وف��ق 

برنامج حمدد.

املكّلف  الأم��ريك��ي  ال��وف��د 

التوزيع  عمليات  م��واك��ب��ة 

حيث  اجلوية  ري��اق  قاعدة  زار 

التدخل  ف��وج  قائد  ا�ستقبله 

ب�سام  الركن  العميد  الثاين 

عي�سى وعدد من روؤ�ساء الأق�سام 

جولة  للوفد  وكانت  والفروع. 

مهمات  اإىل  خاللها  ت��ع��رف 

يتوجه  اأن  قبل  ال��ف��وج 

متو�سطة  اإىل  اجلميع 

كان  حيث  الر�سمية،  الهرمل 

يف الإ�ستقبال مديرها واأ�ساتذتها 

البزات  ارت��دوا  الذين  والتالمذة 

اإىل  التحية  وقدموا  الع�سكرية 

الع�سكرين.

وقد األقى مدير املدر�سة كلمة 

قيادة  فيها  �سكر  باملنا�سبة 

اللفتة  ه���ذه  ع��ل��ى  اجل��ي�����ش 

الكرمية.

ب��ع��د ذل��ك ت��وج��ه ال��وف��د اإىل 

حيث  الر�سمية،  القاع  ثانوية 

ح�سور  يف  ا�ستقبال  ل��ه  اأق��ي��م 

بعدها  وت��ع��اق��ب��ت  م��دي��ره��ا، 

متو�سطة  يف  التوزيع  عمليات 

و�سواها  الر�سمية  الأمراء  حو�ش 

التي  الر�سمية  امل���دار����ش  م��ن 

يف  مدر�سة   40 نحو  عددها  بلغ 

املذكورتن. املنطقتن 
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مبادارات

اإعداد:

الرقيب �سامر حميدو

معاطف لتالمذة املدار�س الر�سمية 

CIMIC  من



املميزات العددية

- املدى الأق�صى لل�صواريخ التكتيكية، 480 كلم.

- �صرعة ال�صري على طريق معبدة، حواىل 64 كلم/�س، وميكن 

للعربة اأن ت�صري يف جميع الأرا�صي.

- توقيت التوجيه والتلقيم والإطالق الذاتي، 4 دقائق.

طائرات  بوا�صطة  الإربا�س  بقعة  اإىل  الراجمة  تنقل  اأن  - ميكن 

ع�صكرية من نوع �س5 و�س17 و�س141.

- يتاألف الطاقم من 3 عنا�صر: اآمر ح�صرية، راٍم و�صائق.

- الطول، حواىل 7 اأمتار، والعر�س 2.97مرًتا، والإرتفاع حواىل 2.57.

-كلفة الراجمة الواحدة حواىل 2،5 مليون دولر اأمريكي.

اأنواع ال�سواريخ امل�ستخدمة

تتميز �صواريخ الراجمة بتنوعها ما بني النا�صرة للقنابل العنقودية 

مراكز  )دبابات،  التدريع  خمتلفة  اأهداف  �صد  املوجهة  وال�صواريخ 

يف  ال�صلب  الوقود  وتعتمد  لالألغام،  النا�صرة  وال�صواريخ  حم�صنة...( 

جميع اأنظمتها الدافعة. واأبرز هذه ال�صواريخ:

- ال�صاروخ XM 30 املتعدد املهمات GPS  واملتميز بدقة الإ�صابة، 

ويبلغ مداه 70كلم ووزنه 90كلغ.

 950 يحمل  وال��ذي   B1 املدى  املتو�صط  اأي  التكتيكي  ال�صاروخ   -

مداه  وي�صل  الباي�صبول،  كرة  بحجم  م74  نوع  من  عنقودية  قنبلة 

اإىل 165 كلم، وقد ظهر للمرة الأوىل يف عملية عا�صفة ال�صحراء.

- ال�صاروخ التكتيكي B1A امل�صابه لل�B1 مع نظام 

GPS متطور، وقد ظهر للمرة الأوىل يف العراق العام 2004 
وي�صل مداه اإىل حواىل 300 كلم.

باحتوائه  يتميز  وه��و   B2 التكتيكي  ال�صاروخ   -

اإ�صابة  باإمكانه  اأي  للدبابات،  م�صاًدا  حربًيا  ا  راأ�صً  13

املوجات  اإلتقاط  اإىل  اإ�صافة  نف�صه،  الوقت  يف  دبابة   13

الأه��داف،  لتعقب  احلمراء  دون  ما  والأ�صعة  ال�صوتية 

ويبلغ مداه 140 كلم.

امل�صادة  العنقودية  للقنابل  النا�صر  م26  -ال�صاروخ 

اإحتواء 644 قنبلة نوع  ولالآليات، وميكنه  لالأ�صخا�س 

م77، ويبلغ مداه 45 كلم ووزنه 296 كلغ.

- �صاروخ التدريب م28، يحتوي على ح�صوة دخانية ويبلغ مداه 9 

كلم.

قنابل   404 على  ويحتوي  الدقة،  العالية  الإ�صابة  ذو  م30  -ال�صاروخ 

عنقودية نوع م85، اأّما مداه فرياوح ما بني 60 و100 كلم.

باحتوائه غاز  ويتميز  الكيميائي،  الراأ�س  ذو   XM  135 -ال�صاروخ 

الأع�صاب VX وهو جمهول املدى.

-ال�صاروخ AT2 وهو يحتوي على 28 لغًما م�صاًدا للدبابات، ويبلغ 

مداه 38 كلم ووزنه 254 كلغ.

مهمة الراجمة

اإن مهمة الراجمة MLRS هي تدمري العدو و�صّله اأو اإزعاجه بنريان 

ال�صواريخ، وامل�صاعدة على دمج كل و�صائل الدعم الناري يف عمليات 

لقوى  القريب  الدعم  املدفعية  وتوؤمن منظومة  امل�صرتكة.  الأ�صلحة 

املناورة، الرمي امل�صاد والرمي يف العمق، وذلك وفق ما يتطلبه الو�صع 

التكتي.

واأ�صلحته  العدو  قوات  النريان على  توؤثر هذه  القريب:  الدعم  رمي   •
وموقعه التي تهدد اأو ميكن اأن تهدد القوى ال�صديقة يف الهجوم اأو 

يف الدفاع، كما متّكن القائد من اإ�صعاف القوة القتالية لدى العدو 

وذلك ب�صرعة نقل النريان يف ميدان املعركة.

العدو  اأ�صلحة  منظومات  على  الرماية  ذلك  ويعني  امل�ساد:  الرمي   •
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�شالح

اإعداد:

املالزم اأحمد احلاج �سليمان

MLRS نظام املدفعية ال�صاروخية

جمموعة مزايا جتعله 

الأدق يف العامل

MLRS هي نظام �ساروخي متعدد الفوهة )نوع م 270 عيار 227 ملم( ذاتي  الراجمة 

احلركة، مركب على عربة من نوع براديل، وهو من �سنع �سركة لوكهيد مارتن الأمريكية 

وت�ستخدمه حواىل 14 دولة يف العامل.

نوع  تكتيكًيا  �ساروًخا   12 برماية  له  ت�سمح  �سريعة  بحركية  ال�ساروخي  النظام  هذا  يتميز 

اأر�ض - اأر�ض باأقل من 60 ثانية، اإ�سافة اإىل اأنظمة توجيه واإعادة توجيه وتلقيم اأوتوماتيكية، 

وهو قادر على الإنكفاء ب�سرعة من بقعة الإربا�ض.

اأول ظهور لنظام MLRS كان خالل حرب العراق العام 1991.



ال�صواريخ  اجل��وي،  الدفاع  املدفعية،  مثل  املبا�صرة  غري 

القيادة  ومراكز  املدفعية  مراقبة  ومراكز  والهواوين، 

وال�صيطرة.

العمق: وهي النريان التي تطلق على نقطة  يف  • الرمي 
تعطل  وهي  اإ�صتعمالها،  العدو من  ملنع  بقعة حمددة  اأو 

توؤثر  اأن  والتي ل ت�صتطيع  العدوة غري املنظورة  الوحدات 

على الوحدات ال�صديقة وتوؤخرها.

اإمكانات الراجمة MLRS وقيودها

الطق�س  تقلبات  النظر عن  بغ�س  ناري  تاأمني دعم   -

وتنوع طبيعة الأر�س.

- نقل النريان وتكثيفها ب�صرعة من دون احلاجة اإىل 

تغيري املراكز.

- اإعطاء عمق للقتال.

قذائف  باإ�صتعمال  التقليدية  ال��رم��اي��ات  ت��اأم��ني   -

و�صهابات خمتلفة.

- تاأمني رمايات كيميائية وغري تقليدية.

- مواكبة حترك الوحدة املدعومة.

يف املقابل، فاإّن اأبرز ما يقّيد هذه الراجمة هو:

- حمدودية قدرتها يف الدفاع عن نف�صها.

- �صهولة تعّر�صها لنريان الطائرات املعادية.

- اإمكان اكت�صافها بوا�صطة و�صائل اكت�صاف الأهداف املعادية.

اأبرز التحديثات يف الراجمة

قامت �صركة لوكهيد مارتن الأمريكية بالتن�صيق مع �صركة 

بالنظام  اخلا�س  بالنريان  التحكم  نظام  بتطوير  الأوروبية   EADS
اأوتوماتيكًيا،  اأو  يدوًيا  ي�صبح  كي  الفوهات  املتعدد  ال�صاروخي 

الراجمة  كمبيوتر  اإىل  الرمي  عنا�صر  اإر�صال  ممكًنا  يجعل  مبا 

امل�صتحدث عرب �صبكة انرتنت خا�صة بوحدات املدفعية والراجمات، 

لكي  للراجمة  الذاتي  التوجيه  بعملية  الكومبيوتر  يقوم  بحيث 

اأوتوماتيكي  اإىل نظام تلقيم  اإ�صافة  ثانية،  ت�صبح مدته تقريًبا 16 

ي�صمح بتقلي�س عدد ال�صدنة اإىل ال�صائق فقط. 

و�صوف يتم ت�صليح اجلي�س الفرن�صي بحواىل 67 وحدة من نظام 

واجلي�س  ب�20  الإيطايل  واجلي�س  ب�150  الأملاين  واجلي�س   MLRS
الربيطاين ب�70.

ا وحدة التغذية بالطاقة  وجدير بالإ�صارة اأن التطوير �صي�صمل اأي�صً

كي ت�صبح الكرتونية، ووحدة مالحة مدجمة قادرة على اإعطاء 

النظام الهيدروليكي، مع  ن�صرات جوية كل 3 دقائق، ووحدة 

املتوقع  ومن   ،GPS املواقع  لتحديد  العاملي  النظام  وحدة  تطوير 

بقاء نظام MLRS ال�صاروخي الأدق يف العامل، يف اخلدمة حتى العام 

.2025

تكنولوجيا التوجيه

املدفعية  اأنظمة  يف  التوجيه  بتكنولوجيا  الهتمام  ازداد  لقد 

وال�صواريخ، وذلك بهدف زيادة املدى ودقة ال�صابة، ما اأدى اإىل ظهور 

وال�صديدة  الدقة  الفائقة  املتكاملة،  الآلية  الت�صليح  منظومات 

الذكاء والقوية التاأثري.

مينح  �صوف  املدى  والبعيدة  املختلفة  النريان  و�صائل  ا�صتخدام  واإن 

على  حقيقية  قدرة  امل�صتقبل،  يف  ال�صغري  العدد  ذا  الذكي  اجلي�س 

خو�س املعارك العميقة، وتدمري العدو قبل و�صوله اإىل �صاحة املعركة.
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الأ�شوريون واحلثيون

�إع������ت������م������دت 

�الم�����ر�ط�����وري�����ة 

�الأ�����ش����وري����ة ع��ل��ى 

�الأ���ش��وري��ن  جتنيد 

بالقوة  عرفو�  �لذين 

و����ش���دة �ل���ب���اأ����س يف 

�مل���ع���ارك. وك���ان 

�لع�شكري  �لقائد 

يتقا�شم  للجيو�س 

�ل����غ����ن����ائ����م م��ع 

بغية  ع�شكرييه 

وي�شتعن  ك�شبهم، 

�أحياًنا بفرق مرتزقة 

من �أهل �لبالد �لتي 

�حتلها، ف�شاًل عن 

�ل��ت��ي كان  �ل��ف��رق 

�آنذ�ك. وقد �عتمد �الأ�شوريون  يقدمها �لوالة 

على �جلو��شي�س الأغر��س ع�شكرية وكلفو� 

�حلربية،  �الأ�شاطيل  ب�شناعة  �لفينيقين 

كما �تبعو� عادة تدمري �ملدينة �لتي �شيطرو� 

عليها و�ملبالغة يف حرق معاملها و�تخذو� من 

�الأ�شرى عبيًد� با�شتثناء �الأ�شر�ف منهم �لذين 

و�رتكب  �ملعاملة �خلا�شة.  �شيًئا من  تلقو� 

�الأ�شوريون �ملجازر يف �ملعارك وكوفئ �جلندي 

من  يحمله  للعدو  مقطوع  ر�أ�س  كل  على 

�شاحة �ملعركة.

و�أ�ش�س �حلثيون �إمر�طوريتهم بعد طردهم 

و�شيطرتهم  �ل�شغرى  �آ�شيا  من  �الأ�شورين 

على �لبالد و�إنت�شرو� على �لدول �ملجاورة لهم 

و�عتر  وبابل.  م�شر  ملوك  �إحرت�م  وك�شبو� 

�لتي  للجيو�س  �لع�شكري  �لقائد  �مللك 

�الأ�شلين  �حلثين  �لعنا�شر  من  ت�شكلت 

�لبلد�ن  �شعوب  من  �ملرتزقة  �إىل  باالإ�شافة 

كان  �لذين  �لعنا�شر  عن  ف�شاًل  �ملغلوبة، 

ير�شلهم �الأمر�ء يف حالة �حلرب.

البطاملة ونظام الإقطاعات الع�شكرية

�عتمد �لبطاملة )خلفاء �الإ�شكندر �ملقدوين 

و�ليوناين  �ملقدوين  �لعن�شر  على  م�شر(  يف 

خالل  و�الإد�رة  �جلي�س  يف  �أ�شا�شي  ب�شكل 

�قت�شر  فقد  �مل�شريون  �أّما  م�شر،  حكمهم 

�لبحرية  �الأع��م��ال  على  �جلي�س  يف  دوره��م 

)كبحارة وجمدفن( لكن �لعام 218 ق.م. 

من  �ألًفا  ع�شرين  �لر�بع  بطليمو�س  جّند 

�مل�شرين �لذين كان لهم �لف�شل �الأكر يف 

�لت�شدي للغزو �ل�شلوقي مل�شر و�لق�شاء عليه يف 

وترّتب على هذه  رفح )217 ق.م(،  معركة 

باأنف�شهم  �لثقة  �مل�شرين  �إ�شتعادة  �ملعركة 

ومطالبتهم بتويل جميع منا�شب �لدولة.

�الإق��ط��اع��ات  �شيا�شة  �ل��ب��ط��امل��ة  وع���رف 

�الغ��ري��ق  �جل��ن��ود  منحو�  �إذ  �لع�شكرية 

و�الأجانب بع�س �الأر��شي �لبور �لتي �ختلفت 

و�ل�شباط،  �جلنود  رتبة  ح�شب  م�شاحتها 

نف�شها  بالطريقة  وعاملو�  كمكافاأة، 

�جلنود �مل�شرين عند �ن�شمامهم �إىل �جلي�س 

مزدوجة  فائدة  �مللك  حقق  وقد  �لبطلمي. 

�الأر��شي  منح  فهو  �ل�شيا�شة  هذه  باإتباعه 

و�إ�شتغاللها  الإ�شالحها  �جلنود  �إىل  �لبور 

منتظمة  نقدية  رو�تب  �إعطائهم  من  بداًل 

موفًر� بذلك قدًر� كبرًي� من �لعملة �لف�شة 

م�شاحة  يف  زي��ادة  نف�شه  �لوقت  يف  وحمقًقا 

بالذكر  و�جلدير  م�شر.  يف  �ملزروعة  �الأر��شي 

مدى  �الأر�س  �جلندي  مينح  كان  �مللك  �أن 

�حلياة ولكنه ي�شرتدها متى �شاء وذلك لعدة 

�أو  �أ�شباب منها: وفاة �جلندي �ملالك �الأر�س، 

عدم دفعه �ل�شر�ئب �ملرتتبة على �الأر�س عند 

��شتحقاقها.

�شباط

2013
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�إعد�د:

د. �شادية عالء الدين
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�شهد التاريخ قيام اإمرباطوريات �شخمة 

وعريقة دامت اآلف ال�شنني متيزت بقوة جيو�شها 

ومقدرتها على الت�شدي لالأعداء وغزو بلدان 

اأخرى، وكان لكل منها اأنظمة ترعى ق�شايا 

التجنيد وتعيني القادة وحتديد املكافاآت...



�لتي  �لعامة  �الإقطاعات  هذه  حتولت  وقد 

ملكية  �إىل  �جلنود  �إىل  �لبطاملة  منحها 

خا�شة يف نهاية �لقرن �لثاين قبل �مليالد.

وطبق ملوك بالد ما بن �لنهرين �شيا�شة 

�لر�تب  من  ب��داًل  �لع�شكرية  �الإقطاعات 

�لالزمة  �لعاملة  �ليد  �جلنود  وزّودو�  �لنقدي، 

ومنع  �أر��شيهم،  زر�ع��ة  على  مل�شاعدتهم 

ولكنها  باالأر�س  �لت�شرف  حق  من  �جلندي 

كانت تنتقل �إىل ورثته.

الأكرث تخّلًفا الأعلى رتبة!

�أ�شدر  �الإم��ر�ط��وري��ات  بع�س  �أن  �ملعروف 

و�نفرد  �آن��ذ�ك  مثيل  لها  يكن  مل  قو�نن 

وك��ان  خ��ا���س.  بقانون  منها  ك��ل 

�الإم����ر�ط����ور �ل��ق��ائ��د �الأع��ل��ى 

روم��ا  ك��ام��ر�ط��ور  للجيو�س، 

دقلديانو�س )284 - 305 م.( �لذي 

حاكًما  كان  باأنه  عنه  عرف 

�شفة  نف�شه  منح  دكتاتورًيا 

�اللوهية، معتمًد� يف ذلك على 

�لتي  �شخ�شيته  وق��وة  �شجاعته 

�آن��ذ�ك.  رعاياه  نفو�س  يف  �أث��رت 

نفوذه  تقوية  على  عمل  وق��د 

�لروماين،  �جلي�س  نظام  وجتديد 

�لذين  �لعنا�شر  جتنيد  فاعتمد 

�ل�شعوب  �إىل  �أ���ش��ل��ه��م  ي��ع��ود 

مرتبة  وعلت  تخّلًفا  �الأك��ر 

�جل��ن��دي و�أه��م��ي��ت��ه مب��ا ي��و�زي 

�لر�برة  فكان  تخّلفه.  ن�شبة 

عليهم  �إعتمد  �الأ���ش��ا���س،  هم 

جي�شه  ت��ك��وي��ن  يف  �الإم���ر�ط���ور 

فر�س  كما  �الإم��ر�ط��وري��ة.  وحماية 

على �ل�شبان �خلدمة �لع�شكرية لزيادة عدد 

�لع�شكر وق�شم �جلي�س �لروماين �إىل ق�شمن:

ومهمته  �إحتياطي  م��رك��زي  جي�س   -

�لد�خلية  �الأخطار  ملو�جهة  �ل�شريع  �لتدخل 

و�خلارجية.

- جي�س مهمته حماية حدود �الإمر�طورية.

فرق تعنّي قادتها

�لتح�شينات  دقلديانو�س  �المر�طور  �أقام 

�شق  على  وعمل  و�حل�شون  �لقالع  و�شّيد 

�لتحرك  �جلي�س  على  ت�شّهل  �لتي  �لطرق 

�ل�شريع. كما �أقال �حلر�س �جلمهوري �لذي 

كان له دور مهم يف تعين �الأباطرة �لرومان. 

�المر�طورية  يف  �ل�شعف  نقاط  �أن  و�ملعروف 

�لرومانية بد�أت بالظهور يف �لقرن �لثالث م. 

تعين  على  �لع�شكرية  �لقوة  �قدمت  حن 

�لفرق  وعملت  وعزلهم،  �لرومان  �الأباطرة 

ح�شب  قادتها  تعين  على  �لع�شكرية 

رغبتها من دون �الأخذ بر�أي هوؤالء �الأباطرة.

و�جلدير بالذكر �أن �لرومان متّيزو� يف بد�ية 

»�خل��وذة  باإعطائهم  �الم��ر�ط��وري،  �لع�شر 

عن  عبارة  هي  و�لتي  جليو�شهم  �حلربية« 

ر�تبهم ون�شيبهم من �لغنائم و�لهبات من 

عهد  يف  ذل��ك  وك��ان  �جلندية،  يف  �لرفاق 

هذه  كانت  وقد  »�أغ�شط�س«.  �المر�طور 

كي  لل�شبان  ت�شجيع  عن  عبارة  �خل��وذة 

بعد  ا  خ�شو�شً �جلي�س  �شفوف  يف  ينخرطو� 

�إلغاء نظام �خلدمة �لع�شكرية �الإجبارية يف 

نهاية �لع�شر �جلمهوري.

وجند يف �ملقابل جانكيزخان يحث �شعبه 

على �لتق�شف يف �ملعي�شة و�الإبتعاد عن حياة 

�لروح  و�إف�شاد  �ل�شعف  �إىل  توؤدي  �لتي  �لرتف 

�لع�شكرية، �إذ كان يدفع ع�شكرييه �إىل 

من  ومينعهم  تبلي  حتى  مالب�شهم  �رتد�ء 

�لع�شكري  �لنظام  �أن  و�ملعروف  غ�شلها. 

وفرًقا  �الأ�شلين  �ملغول  �لعنا�شر  �شّم  �ملغويل 

و�لرتكمان  �لرتك  من  �ملوؤلفة  �ملرتزقة  من 

من  فرٍق  �إىل  باالإ�شافة  وغريهم،  و�لبا�شقر 

قذف  ف��ن  يف  و�الخت�شا�شين  �ملهند�شن 

خمتلف  و�إ�شالح  �حل�شار  و�آالت  �ملنجنيق 

بتجنيد  �لنظام  هذ�  وق�شى  �لقتال.  �أدو�ت 

يحملن  )ك��ّن  ون�شاء  رج��ال  من  �جلميع 

�حلرب(.  خلو�س  �أعناقهن  حول  �أطفالهن 

�ليا�شا«  �أو  »�لي�شاق  وليد  كله  هذ�  وكان 

�أقّره جانكيزخان( وجعل من  )وهو د�شتور 

ا منظمة. �ملغول جيو�شً

الفاطميون واملماليك

�أهل  من  ج��ن��وًد�  �لفاطمي  �جلي�س  �شّم 

و�ملغاربة  �ل�شقالبة  من  مرتزقة  وفرًقا  �لبالد 

و�ل�شود�نين وحتى �لروم و�الأرمن وغريهم من 

بها  �نفردت  �لتي  �الأنظمة  ومن  �ملقاتلن. 

كالدولة  �لقدمية  �ل��دول  يف  �جليو�س  بع�س 

�عتمادها  و�الإخ�شدية،  و�الأيوبية  �لفاطمية 

خلو�س  �ملماليك  من  ع�شكرية  فرق  على 

و�مللوك.كان  �خللفاء  حلر��شة  �أو  �حلروب 

�خللفاء و�ل�شالطن و�مللوك و�الأمر�ء يختارون 

�أو من  فئة من �لرقيق �الأبي�س من �الأ�شو�ق 

اجلي�ش - العدد 332 52

تاريخ ع�شكري



�أ�شرى �حلروب وهم ال يز�لون �شغاًر� ويتمّيزون 

وي�شعونهم  و�لنجابة،  و�ل�شحة  بالذكاء 

حلن  �ل��درو���س  لتلقينهم  خا�شة  �أب��ر�ج  يف 

بلوغهم درجات عالية من �لثقافة، ليتوىل 

وع�شكريون  م��درب��ون  �أم��ره��م  ذل��ك  بعد 

ع�شكرية.  فرًقا  لي�شكلو�  يتعهدونهم 

ي�شاف �إىل هوؤالء نوعان �آخر�ن من �ملماليك 

تخو�س  كانت  �لتي  )�لفرق  �لبحرية  هما، 

�لتي  )�لفرق  و�لرجية  �لبحرية(  �حل��روب 

�لدولة  وكانت  �لقلعة(.  �ب��ر�ج  �شكنت 

يف  �ملماليك  ��شتخدم  من  �أول  �لعبا�شية 

�لفاطميون  كان  فيما  �لكرى  �لوظائف 

هم �أول من و�شع �لنظام �لرتبوي للمماليك 

يف م�شر.

�أنظمة  �لقدمية  �جليو�س  بع�س  و�ت��ب��ع 

�لنظام  �أن  جند  �إذ  م��ا،  حد  �إىل  م�شابهة 

�لتدريب  على  �عتمد  �ليوناين  �لع�شكري 

�الأمر  هذ�  و�عتر  �أ�شا�شي،  ب�شكل  �لريا�شي 

�ليوناين  �جلي�س  �نت�شار  �أ�شباب  �أه��م  من 

�لفر�س يف �لقرن �خلام�س قبل �مليالد.  على 

��شرتط على  نظاًما  �ثينا حينها  �أقرت  وقد 

متابعة  �لر�شد  �شن  بلوغه  عند  �ل�شاب 

�لتدريب �لريا�شي للح�شول على �ملو�طنة.
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الفّيالة

نظامهم  يف  »�لفيالة«  نظام  �لفر�س  عرف 

ركوب  على  قائًما  كان  �لذي  �لع�شكري 

خلف  و�الإ�شطفاف  �لفيلة  على  �جل��ن��ود 

ومهمتهم  بينهم،  �ل��ت��وزع  �أو  �لفر�شان 

��شتخد�م �شكاكن طويلة �ملقاب�س لطعن 

حينما  رقبتها  يف  قاتلة  طعنة  �لفيلة 

�أن  خ�شية  �جلي�س  �شفوف  نحو  وترتد  تذعر 

�لفر�س  �أن  و�ملعروف  وخيلهم.  �جلند  تدو�س 

ومدرعات«  ك�»دبابات  �لفيلة  ��شتخدمو� 

�جلي�س يف ذلك �لع�شر. ويف معركة �لقاد�شية 

)�أيلول 636 م( ح�شدو� ثالثن فياًل للقتال، 

من بينها »�شابور �الأبي�س« �لذي كان �أهّم 

هذه �لفيلة و�أعظمها و�أقدمها، وثالثة �أفيال 

�لفيلة  �أدت  وقد  ملوكهم.  يركبها  �أخرى 

فر�شان  بع�س  على  �لق�شاء  يف  مهًما  دوًر� 

�لطرف �الآخر.

و�عتمد �لفر�س يف تنظيماتهم �لع�شكرية 

على فرقة من �مل�شاة ت�شكل موؤخرة �جلي�س، 

وهي ت�شّم �لفالحن �لفقر�ء �لذين ي�شطفون 

خ��ل��ف �مل��ح��ارب��ن يف �مل��ع��رك��ة وي��ق��وم��ون 

يكونو�  ومل  �الأ�شو�ر،  وهدم  �لفر�شان  بخدمة 

�ملو�جهة  �لقتال بل يهربون عند  بارعن يف 

�لع�شكرية  �لفرق  عك�س  على  �لعدو  مع 

�لد�رعن  كالفر�شان  �الأخ���رى،  �لفار�شية 

وفرقة �لفد�ئين �لذين متّيزو� باجلر�أة و�لقوة 

و�ل�شجاعة و�قتحام �ملخاطر.

�ل�شبان  ي��ج��ن��دون  �لعثمانيون  وك���ان 

�إىل  للمحاربة  لهم  �خلا�شعة  �ملناطق  يف 

�لتي  �ملعارك  �لنظامية يف  جانب جيو�شهم 

�لتا�شع  �لقرن  يف  �لعثمانية  �لدولة  تخو�شها 

�الأنظمة  معظم  �أن  جن��د  وبينما  ع�شر. 

�لتجنيد  فر�شت  قد  �لقدمية  �لع�شكرية 

خا�س  بنظام  �لعثمانيون  �إنفرد  �الإجباري، 

لفح�س  و�الأطباء  بالعلماء  ��شتعانو�  �إذ  بهم 

على  �ل�شحية  مقدرتهم  ومعرفة  �ل�شبان 

ما  �لنظام  وهذ�  �جلي�س،  يف  �النخر�ط 

ز�ل �شارًيا حتى يومنا هذ�.

املراجع وامل�شادر:

�مل��ح��ك��م��ة  ����ش���ج���الت   -

�ل�شام،  طر�بل�س  يف  �ل�شرعية 

رقم 50، �س14 .

�ل��وه��اب  ع��ب��د  ل��ط��ف��ي  د.   -

ي��ح��ي��ى، �ل��ي��ون��ان، م��ق��دم��ة يف 

�لنه�شة  د�ر  �حل�شاري،  �لتاريخ 

و�لن�شر،  للطباعة  �ل��ع��رب��ي��ة 

بريوت.

- د. فاطمة هدى جنا، �مل�شرق 

�خلالفة  �شعف  منذ  �ل��ع��رب��ي 

�خلالفة  ظهور  حتى  �لعبا�شية 

�المي����ان،  د�ر  �ل��ع��ث��م��ان��ي��ة، 

طر�بل�س 1993.

- د. يا�شن �شويد، �لفن �لع�شكري 

�شركة  وم�����ش��ادره،  �أ�شوله  �ال�شالمي 

�ملطبوعات للتوزيع و�لن�شر، بريوت 1990.

�نهيار  �أ���ش��ب��اب  �مل��ب��ي�����س:  ح�شن  د.   -

ومكتبة  د�ر  �ل��روم��ان��ي��ة،  �الم��ر�ط��وري��ة 

�جلامعة �للبنانية للطباعة و�لن�شر و�لتوزيع، 

طر�بل�س 1990.

- تاريخ �ل�شرق �الأدنى �لقدمي، د�ر ومكتبة 

�جلامعة �للبنانية للطباعة و�لن�شر و�لتوزيع، 

.1991

�لنظم  تاريخ  �بر�هيم ح�شن،  �أحمد  د.   -

�جلامعية،  �ل��د�ر  و�الإجتماعية،  �لقانونية 

بريوت 1995.



»املحرقة« النازية

�أن  �ل�صهيونية  للمنظمات  �صبق  لقد 

يف  وب��ع��ده،  �لكيان  �إن�صاء  قبل  جنحت، 

و�لإجتار  �لنازية  »�ملحرقة«  ق�صية  ��صتغالل 

بها، على جميع �ل�صعدة �ل�صيا�صية و�ملادية 

و�إقامة  �لعامل  تعاطف  لك�صب  و�لعاطفية، 

�لنازية  ف�»�ملحرقة«  لليهود.  قومي«  »وطن 

�صوء  �ليهود، من  �ليهود وغري  له  تعر�ض  وما 

�لتا�صع  �لقرن  �أو�خ��ر  يف  �أوروب���ا  يف  معاملة 

�أّديا �ىل جمع  ع�صر، و�أو�ئل �لقرن �لع�صرين، 

�إىل  و�صلت  �لتي  �لهائلة  �ملالية  �لتعوي�صات 

�لأي��ام.  تلك  باأ�صعار  دولر  مليار�ت  ع�صرة 

للمت�صررين  �لأوروب��ي��ة  �ل��دول  دفعتها  وق��د 

�حلرب  من  وللناجني  �ليهود،  قتلى  وورث��ة 

ج��زًء�  �صت  خ�صّ كما  �لثانية،  �لعاملية 

ذكرى  بتخليد  �خلا�صة  للن�صاطات  منها 

»�ملحارق«. 

بن  د�فيد  حكومة  عهد  ويف   ،1952 �لعام 

�إ�صر�ئيل لأول �تفاق بينها  لت  غوريون، تو�صّ

�لأملانية  بالتعوي�صات  يتعلق  �أملانيا  وب��ني 

با�صم  �لتفاقية  ه��ذه  وّق��ع  وق��د  لليهود، 

�أديناور،  كونر�د  حكومتها  رئي�ض  �أملانيا 

ونيابة عن �ليهود وّقعها كل من �لدكتور 

�ليهودية،  �لوكالة  رئي�ض  غولدمان  ناحوم 

�لإ�صر�ئيلية  �خلارجية  وزير  �صاريت  ومو�صيه 

�أح��دث��ت  �لتفاقية  ه��ذه  لكن  �آن����ذ�ك. 

عار�صها  �إذ  �إ�صر�ئيل  يف  ومعار�صًة  �ن�صقاًقا 

ووقعت  �أخ��رى،  و�صر�ئح  �لإ�صر�ئيلي  �ليمني 

�ملتظاهرين  بني  د�مية  ��صتباكات 

دم��اء  �أن  بحجة  �ل�صرطة،  وق���و�ت 

�أملانيا �لتي دفعت  �ليهود ل تباع باملال. �أما 

�لتعوي�صات حلو�ىل ن�صف مليون يهودي، من 

�لناجني من »�ملحارق« و�لذين يعي�صون يف 67 

دولة من �لعامل، فقد فتحت �ل�صهية �ليهودية 

للمزيد من �ملطالبات �ملالية، حتى �أ�صبحت 

�أكرث �ت�صاًعا. وهكذ� قامت �صبكة و��صعة 

هذ�  يف  �ملخت�صة  �ل�صهيونية  �ملنظمات  من 

�ملحامني  مكاتب  �إىل  بالإ�صافة  �ل�صاأن، 

�لذين ��صتفادو� من عمولت جمزية، وباتت 

�إىل  ق�صة »�ملحارق« »بقرة حلوب« بالن�صبة 

�أدى  �ل��ذي  �لأم��ر  للمال،  �ملتعط�صني  �ليهود 

�ل�صعوب  لدى  �صدهم  �حل�صا�صية  زي��ادة  �ىل 

�لأوروبية. 

»تهجري« اليهود من البالد العربية!! 

لياًل  �ل�صهيوين  �لكيان  يعمل  حالًيا 

�لعربية  �لدول  لإغر�ق  وجهاًر�،  و�صًر�  ونهاًر� 

و�لتعقيد�ت  �لهموم  من  جديد  م�صتنقع  يف 

و�لدبلوما�صية  �لقانونية  �لبتز�ز  وحمالت 

مطالبته  عرب  وذل��ك  و�لأخالقية،  و�ملالية 

عما  كتعوي�ض  دولر  مليار   300 ب�مبلغ 

ي�صميه »تهجري« �ليهود من �لبالد �لعربية!! 

وموريتانيا  و�جلز�ئر  م�صر  �ملعنية هي:  و�لدول 

و�ل�صعودية  و�ل�صود�ن  وليبيا  وتون�ض  و�ملغرب 

و�لأردن،  ولبنان  و�لعر�ق  و�صوريا  و�لبحرين 

بدفع  وقاحة،  وبكل  مطالبة  �ل��دول  ه��ذه 

ا عما يزعم باأنه  مبالغ مالية �صخمة تعوي�صً

�أر��صيهم«  بالقوة من  �ليهود  �آلف  »تهجري 

وتو�صح   .1948 �لعام  فل�صطني  �حتالل  �إثر 

�إد�رة  فريق  �أن  �صهيونية  �إعالمية  م�صادر 

�لأمالك بوز�رة �خلارجية �ل�صهيونية قد �أعد 

يطالب  للكني�صت،  لرفعه  قانون  م�صروع 

�جلزء �لأول منه، بتعوي�صات عن �أمالك 850 

�ألف يهودي يف معظم �لدول �لعربية، قيمتها 

هذه  بني  مق�صمة  �أمريكي  دولر  مليار   300

لليهود  �لأخري  �ل�صكاين  �لتعد�د  وفق  �لدول 

�لعام 1948.

وين�ض �جلزء �لثاين على مطالبة �ل�صعودية 

�أخ��رج��و�  �ل��ذي��ن  �ليهود  ع��ن  بتعوي�صات 

منذ  �أي  قرًنا،  ع�صر  �أربعة  منذ  �حلجاز  من 

عنو�ن  حتت  )���ض(،  حممد  �لر�صول  عهد 

يف  بالذكر  و�جلدير  خيرب«.  يهود  »م��ري�ث 

هذ� �ل�صياق، �أن وز�رة �خلارجية �لإ�صر�ئيلية 

دعائية  حملة  ق�صرية  ف��رة  منذ  �أطلقت 

تطالب ب�صرف تعوي�صات لليهود ذوي �لأ�صول 

�لعربية �لذين هجرو� من بالدهم، على حد 

حملت  �لتي  �حلملة  وت�صتهدف  زعمها. 

�إ���ص��م »�أن���ا لج��ئ ي��ه��ودي« �لإل��ت��ف��اف على 

وطم�ض  �لفل�صطينيني  �لالجئني  حقوق 

و�ل�صيا�صية  و�لإن�صانية  �ملاأ�صوية  معاملها 

�ل��ع��ودة،  ح��ق  ر�أ���ص��ه��ا  وعلى  و�لإقليمية، 

�لالجئني  بني  و�مل�صاو�ة  �لربط  خ��الل  من 

�لحتاللت  �صردتهم  �لذين  �لفل�صطينيني، 

ويهود  �لتاريخي،  وطنهم  من  �لإ�صر�ئيلية 

فل�صطني  �إىل  هاجرو�  �لذين  �لعربية،  �لدول 

�ليهودية  �لوكالة  من  وبت�صجيع  بل  طوًعا 

وب�صغط  �ملتعاقبة  �لإ�صر�ئيلية  و�حلكومات 

�لأمنية  ا عرب �جهزتها  �أي�صً وتخطيط منها 

�لر�صمية.

�أحرونوت«  »يديعوت  �صحيفة  �أ�صارت  وقد 
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�إعد�د:

اإح�ضان مرت�ضى 

باحث يف �ل�صوؤون �لإ�صر�ئيلية



�أفيغدور  �لإ�صر�ئيلي،  �خلارجية  وزير  �أن  �إىل 

�ليهود  تدعو  حملة  �أط��ل��ق  ق��د  ليربمان 

�إىل فل�صطني من  �لذين جاءو�  �لإ�صر�ئيليني 

توثيقية  �صهاد�ت  ن�صر  �إىل  �لعربية،  �ل��دول 

�لإ�صر�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  �صفحة  على 

على موقع »في�ض بوك«، باللغات �لثالث، 

حتكي  و�لعربية،  و�لنكليزية  �لعربية 

»كيف مت �صلب �أمو�لهم وممتلكاتهم يف 

بلد�نهم �لأ�صلية، ومن ثم طردهم معدمني 

فقر�ء، بعد �إقامة دولة �إ�صر�ئيل ملجرد كونهم 

ا �إىل �أن �ملبادر  يهوًد�«. ولفتت �ل�صحيفة �أي�صً

�خلارجية  وزي��ر  نائب  هو  �حلملة  هذه  �إىل 

�أنه هو  �لذي يدعي  �أيالون،  �لإ�صر�ئيلي، د�ين 

�جلز�ئر،  من  ُطرد  جز�ئري  لأب  �إبن  نف�صه 

ويريد ت�صحيح هذ� »�لظلم �لتاريخي«.

من جهتها نظمت �خلارجية �لإ�صر�ئيلية 

بدعم  �ملحتلة،  �لقد�ض  فى  دولًيا  م��وؤمت��ًر� 

ومنظمات  هيئات  وم�صاركة  �أم��ريك��ي 

�ليهود.  تعوي�صات  ملف  لبحث  دول��ي��ة، 

وخرج �ملوؤمتر بتو�صيات من بينها تكليف 

ب���اإث���ارة ملف  �خل��ارج��ي��ة �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

وتكليف  �ملتحدة،  �لأمم  لدى  �لتعوي�صات 

�خل��ارج  يف  �ل�صر�ئيلية  �ل�صفار�ت  جميع 

فى  �ليهود«  »حق  لدعم  فعاليات  بتنظيم 

�لتعوي�ض من �لدول �لتى خرجو� منها.

املهاجرون اليهود من الدول العربية

لقد د�أبت �إ�صر�ئيل على �ل�صتغالل �ل�صيا�صي 

ملو�صوع �ملهاجرين �ليهود من �لدول �لعربية 

�لعقود ومل يكن دورها بعيًد� قّط عن  عرب 

مبا�صر.  غري  �أو  مبا�صر  ب�صكل  ترحيلهم 

�لعربي  �لعامل  هوؤلء  مغادرة  �أ�صباب  وحتليل 

يظهر عو�مل خمتلفة، ول يجوز �لتعميم يف 

تختلف  و�حليثيات  �لأ�صباب  لأّن  �ملو�صوع 

بني دولة و�أخرى. فقد مّت ترحيل �لفال�صا من 

�حلب�صة، مثاًل، باتفاق �صّري لقاء عمولة بني 

حكم جعفر �لنمريي يف �ل�صود�ن و�إ�صر�ئيل. 

كانت  للبنان  �ليهودّية  �جلالية  ومغادرة 

�أمو�لهم  نقل  عملّية  ت�صهيل  مع  طوعّية، 

ويف م�صر  �ل�صرعية.  �ل�صرعية وغري  وثرو�تهم 

�لدفاع  وزير  لفون،  بنحا�ض  ق�صّية  كانت 

دولة  جتنيد  �إىل  ت�صري  حينه،  يف  �ل�صر�ئيلي 

باإيعاز  م�صرّيني  يهوًد�  �لغا�صب  �لكيان 

غ��وري��ون،  ب��ن  �ل��ع��دو  حكومة  رئي�ض  م��ن 

للقيام باأعمال تخريب و�إرهاب �صد �أهد�ف 

�لتحري�ض  �أج��ل  من  وبريطانّية  �أمريكّية 

وتو�صيع �صقة �لعد�ء �لغربي �صد نظام �لرئي�ض 

يعلم  ومل  �لعربي.  �لقومي  �لنا�صر،  عبد 

�خلبيث  دولتهم  دور  بحقيقة  �لإ�صر�ئيلّيون 

»عملّية  وكذلك  �صنو�ت.  بعد  �إل  ه��ذ� 

ترحيل  يف  �أ�صهمت  �لتي  �لعر�ق،  يف  بابل« 

�ليهود �لعر�قّيني، فقد متت عرب ن�صر �لذعر 

عن ق�صد يف �صفوفهم من خالل عملّيات 

بها  ق��ام  بالقتل  تهديد  وبيانات  تفجري 

جهاز�ملو�صاد �ل�صر�ئيلي نف�صه.

�إن �ملطلوب حالًيا هو �لتح�صري مللف ق�صايا 

و�لتي  �إ�صر�ئيل،  من  �ملطلوبة  �لتعوي�صات 

فح�صب،  و�لأم���الك  ب��الأر����ص��ي  تنح�صر  ل 

حلقت  �لتي  و�لعذ�بات  و�لت�صريد  بالآلم  بل 

تقل  ل  و�ل��ت��ي  قاطبة،  �لعربية  بال�صعوب 

�مل�صخمة،  �لنازية  �مل��ح��ارق  ع��ذ�ب��ات  عن 

ل  زمنية  لفرة  �أوروب��ا  يهود  عذ�ب  طال  و�إذ� 

تتجاوز �صنو�ت معدودة، فاإن عذ�بات �لعرب 

قد  �ل�صرق  ه��ذ�  يف  و�مل�صيحيني  و�مل�صلمني 

حتى  م�صتمرة  ت��ز�ل  ول  ع��ام  مئة  جت��اوزت 

يومنا هذ�.

اأملانيا التي دفعت 

التعوي�ضات حلواىل ن�ضف 

مليون يهودي، من 

الناجني من »املحارق« 

والذين يعي�ضون يف 67 

دولة من العامل،

قد فتحت ال�ضهية 

اليهودية للمزيد من 

املطالبات املالية، حتى 

اأ�ضبحت اأكرث ات�ضاًعا.

اإن املطلوب حالًيا هو 

التح�ضري مللف ق�ضايا 

التعوي�ضات املطلوبة من 

اإ�ضرائيل، والتي ال تنح�ضر 

باالأرا�ضي واالأمالك 

فح�ضب، بل باالآالم 

والت�ضريد والعذابات

التي حلقت بال�ضعوب 

العربية قاطبة
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�إنتبه!!

على  النا�س  م��ن  كبرية  ن�سبة  تعتمد 

اأو  الأم��وال  ل�سحب  الإلكرتونية  البطاقات 

الإنرتنت،  عرب  ال�سرائية  العمليات  لإجن��از 

من  اخلدمة  هذه  توّفره  ما  اإىل  نظًرا  وذلك 

يف  لكن  متنوعة.  وفوائد  اإيجابية  ميزات 

املتطور،  التكنولوجي  الزخم  ه��ذا  خ�سم 

تبقى ق�سية الأمن نقطة الإرتكاز الأ�سا�سية، 

التي تقلق الكثري من ال�سركات امل�سرفية 

ب�سبب  الرقمي،  الأم��ن  و�سركات  واملالية 

من  ال��ع��امل  ي�سهده  م��ا 

����س���رق���ات ل��ب��ط��اق��ات 

وعمليات  الئ��ت��م��ان 

بها  يقوم  التي  التزوير، 

متخ�س�سون  غ��ال��ًب��ا 

عليهم  يطلق  بال�سرقة 

اإ���س��م »ال��ك��راك��رز«، 

باخرتاق  يقومون  هوؤلء 

ال���ن���ظ���م واأح����ي����اًن����ا 

بتحطيمها.

البطاقات  �سرقة  اإىل  املخرتقون  ي�سعى 

املوجودة  الأم��وال  على  للح�سول  الئتمانية 

يف ح�ساباتها. لكن �سرقة البطاقة وحدها 

فقط لن تفيد كثرًيا، فا�ستعمالها يقت�سي 

لي�سبح   )pin code( ال�سري  الرقم  اإدخ��ال 

الأموال  و�سحب  منها  ال�ستفادة  بالإمكان 

.)ATM( من ال�سرافات الآلية

طرًقا  لبنان  يف  »الكراكرز«  اأوج��د  وق��د 

�سرقة  م��ن  متّكنهم  ج��دي��دة  واأ���س��ال��ي��ب 

اأ�ساليبهم  زالت  وما  ال�سري،  والرقم  البطاقة 

تتطور يف كل فرتة، وتتم �سرقة الباليني من 

خاللها. 

الل�سو�س  ي�ستخدمها  التي  الطرق  اإح��دى 

تعرف ب�»The Lebanese Loop« ن�سبة اإىل 

احل�سابات  ب�سرقة  خمت�سة  لبنانية  ع�سابة 

امل�سرفية، حيث يقوم ال�سارق باإدخال �سريط 

�سغري يف فتحة اإدخال البطاقة، ويكون هذا 

ال�سريط حمنًيا يف الو�سط فتعلق البطاقة فيه 

ول ي�ستطيع اجلهاز اإخراجها. عندما يدخل 

العميل بطاقته ويجري املعاملة التي يريدها، 

هذه  يف  الآيل.  ال�سراف  يف  البطاقة  تعلق 

موجوًدا  )يكون  ال�سارق  يتدخل  اللحظة 

الرقم  باإدخال  العميل  وين�سح  املكان(  يف 

اأي مفتاح يف  ال�سري، بينما ي�سغط هو على 

ميكن  طريقة  اأنها  بحجة  املفاتيح  لوحة 

يدخل  وعندما  بها.  البطاقة  ت�ستخرج  اأن 

حفظه  قد  ال�سارق  يكون  الرقم،  العميل 

البطاقة  البنك حجز  باأن  العميل  ثم يقنع 

من  الأخ��ري  خ��روج  وف��ور  مراجعته.  ويجب 

مركز ال�ATM، ياأخذ الل�س البطاقة وي�سرق 

املبالغ املوجودة فيها.

الأوىل  اأ�سّد خطورة من  اأخرى،  ثّمة طريقة 

وذل��ك  ال��ب��ط��اق��ة،  معلومات  �سرقة  وه��ي 

قارئ  ف��وق  و�سعها  يتم  اأجهزة  خ��الل  من 

الطريقة  هذه  وتعرف  الئتمانية،  البطاقة 

�سرقة  اأم��ا   .»ATM Skimming« با�سم 

عن  فتتم   )PIN Code( ال�سري  ال��رق��م 

تعرف  لذلك  خم�س�سة  اأخرى  اأجهزة  طريق 

فقد  ولالأ�سف،   .»PIN Capturing« باإ�سم 

انت�سرت هذه الطريقة اإنت�ساًرا وا�سًعا يف الفرتة 

زالت  ما  التي  ال��دول  يف  ا  وخ�سو�سً الأخ��رية، 

من  ولبنان  املمغنطة،  البطاقات  ت�ستخدم 

بينها.

للبطاقة،  قارئ  جهاز  اإىل  املخرتق  يحتاج 

ال�سراف  جهاز  على  املوجود  للقارئ  م�سابه 

الأ�سلي  ال��ق��ارئ  ف��وق  بو�سعه  يقوم  الآيل، 

ويقوم  العميل.  وبني  بينه  كو�سيط  ليعمل 

�سرقة  وه��ي  اإ�سافية  مبهمة  اجلهاز  ه��ذا 

ال�سريط  على  املوجودة  البطاقة  معلومات 

ي�سدر  البيانات  هذه  �سرقة  بعد  املغنطي�سي. 

املعلومات  تت�سمن  مزّيفة  بطاقة  املخرتق 

البطاقة  كانت  لو  كما  وتعمل  امل�سروقة، 

الأ�سلية. 

الرقم  �سرقة  املخرتق  على  يبقى  ولكن 

احل�ساب  �سرقة  من  يتمكن  كي  ال�سري 

طريق  ع��ن  ذل��ك  وي��ت��م  الأم����وال،  و�سحب 
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اإعداد:

تريز من�صور

بطاقات الدفع الإلكرتونية

�لإحرت�ز د�ئًما و�جب

»�لعملية مل تتم ر�جع م�صرفك«، عبارة تطالع م�صتعملي بطاقات �لدفع �لإلكرتونية يف �أحيان كثرية، 

علًما �أن �لبطاقة تكون حمّملة بالنقود، وتاريخ �صالحياتها قائم، فما �لذي يح�صل؟

يف �لو�قع يف بع�ص �لأحيان يكون خلف ما يح�صل تد�بري �حرت�زية حتول دون �صطو �لل�صو�ص على �لأمو�ل 

�ملوجودة يف �لبطاقات. لكن على �لرغم من كل هذه �لتد�بري يبقى على �صاحب �لبطاقة �أن يكون يقًظا.



�سة ل�سرقة الأرقام ال�سرية. الأجهزة املخ�سّ

التي  الأجهزة  من  خمتلفة  اأن��واع  هناك 

يو�سع  ما  فمنها  ال�سرية،  الأرق���ام  ت�سرق 

الأزرار  بت�سوير  ويقوم  املفاتيح،  لوحة  على 

مبا�سرة  وير�سلها  العميل  ي�ستخدمها  التي 

الإت�سال  �سبكة  طريق  عن  املخرتق  اإىل 

الر�سائل  طريق  عن  حتى  اأو  الال�سلكي، 

.)SMS( الن�سّية

ُيو�سع  الأجهزة  هذه  من  اآخ��ر  نوع  وثّمة 

يقوم  املفاتيح،  لوحة  من  قريب  مكان  يف 

م�سابهة  )عملية  بعد،  اأزرارها عن  بت�سوير 

لعمل كامريات املراقبة(. اأما النوع الأخري 

من اأجهزه �سرقة اأرقام املرور اأو الأرقام ال�سرية، 

مبا�سرة،  املفاتيح  لوحة  فوق  و�سعه  فيتم 

يكتبه  م��ا  ك��ل  بت�سجيل  ي��ق��وم  حيث 

العميل على اللوحة. 

ال�سرقة  يف  ُت�ستخدم  التي  الأج��ه��زة  ه��ذه 

الرقم  �سرقة  اأو  البطاقة  معلومات  )�سرقة 

حواىل  مثاًل  معني  لوقت  تعمل  ال�سري(، 

وبالطبع  العمل،  عن  تتوقف  ثم  �ساعة   24

من  النوعني  هذين  اإىل  امل��خ��رتق  يحتاج 

احل�ساب  �سرقة  ي�ستطيع  حتى  الأج��ه��زة، 

والأموال التي بداخله.

اجلدير بالذكر، اأن كل الأموال التي مّتت 

هي  ال�سرقة،  عملية  اإثبات  ومّت  �سرقتها 

فوًرا،  الزبون  ح�ساب  اإىل  تعود  موؤّمنة  اأموال 

اإعادة  �سركات  الأموال  اإعادة هذه  وتتحّمل 

اأوروبا، وبالتايل فاإن هذه العملية  التاأمني يف 

القطاع  على  خماطر  اأي  عليها  ترتتب  ل 

امل�سريف ول على �سركات التاأمني اللبنانية.

�أرقام خميفة

ت���داول���ت و���س��ائ��ل الإع�����الم ال��ع��دي��د من 

البطاقات  من  اأم��وال  �سرقات  عن  الأخبار 

اأنحاء  يف  بالباليني  ق���ّدرت  الإل��ك��رتون��ي��ة 

ا�ستطاع  ح��ي��ث  ال���ع���امل،  م��ن  خمتلفة 

تفا�سيل  على  احل�����س��ول  »ال��ك��راك��رز« 

ائتمانية  بطاقة  ماليني  خم�سة  من  اأكرث 

وما�سرت   )Visa( فيزا  نوعي  من  واإعتمادية 

)Master(، بعد متّكنهم من الدخول اإىل 

الأنظمة التي تدير عمليات التحويل املالية 

لكل من هذه البطاقات.

ويف الوقت عينه، تتواىل الأبحاث والدرا�سات 

يف جمال الأمن الرقمي، للو�سول اإىل م�ستوى 

على  امل��ايل  التعامل  يف  الأم��ن  من  مقبول 

مبالغ  ال�سركات  وتنفق  الإنرتنت،  �سبكة 

العن�سر  اأن  باعتبار  املجال،  هذا  يف  طائلة 

هذه  ملثل  الرئي�سة  ال��رك��ي��زة  ه��و  الأم��ن��ي 

الن�ساطات ال�سبكية، فاإذا مل يتوافر اإنهارت 

م�سادر  ت�سري  ال�سدد  ه��ذا  ويف  ال�سركات. 

خ�سارة  اأن  اإىل  الأمريكية،  ال�سحف  اإحدى 

ال�سركات الأمريكية، من جراء املمار�سات 

بند  حتت  تندرج  والتي  لها  تتعّر�س  التي 

 10 ح���واىل  تبلغ  الإل��ك��رتون��ي��ة،  اجل��رمي��ة 

مليارات دولر �سنوًيا. 

اإح�ساءات  توافر  ع��دم  من  الرغم  وعلى 

الناجمة  اخل�����س��ائ��ر  ع��ن  دق��ي��ق��ة  ع��امل��ي��ة 

ال�سنوات  يف  الئتمان  بطاقات  �سرقة  عن 

القليلة املا�سية، فاإن تقريًرا اأ�سدره مكتب 

 ،)FBI( الأمريكي  الفيدرالية  التحقيقات 

متّثل  كانت  الئتمان  بطاقات  اأن  اأو�سح 

وال�سرقات  القر�سنة  خ�سائر  من  الغالبية 

املالية التي حدثت يف الوليات املتحدة العام 

دولر.  ب�315 مليار  املبلغ  قّدرت  2005، حيث 

وقعوا  الذين  معظم  باأن  تفيد  تقارير  وثّمة 

الئتمانية  بطاقاتهم  و�سرقة  خداع  �سحايا 

 22 نحو  عددهم  والبالغ   2006 العام  اأوروبا  يف 

الإح�سائيات  اأما  البالغني.  مليوًنا، هم من 

الفرن�سي، فقد  املركزي  البنك  ال�سادرة عن 
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اأن خ�سائر �سرقة بطاقات الئتمان  اأظهرت 

دولر(  مليون   319( يورو  مليون   236 بلغت 

العام 2006. 

يف  الأعطال  نتيجة  خ�سائر  ثمة  اأن  كما 

العمل  ونظم  وامللفات  والتطبيقات  الربامج 

الآلية و�سرعة �سبكات الت�سال وكفاءتها، 

 ،)Viruses( والديدان  الفريو�سات  ت�سببها 

الأخ��ري  الهجوم  ذل��ك  على  الأمثلة  وم��ن 

الكومبيوتر  اأج��ه��زة  ل��ه  تعّر�ست  ال���ذي 

دول  معظم  يف  الإنرتنت  ب�سبكة  املت�سلة 

 WS32( يدعى  ف��ريو���س  بوا�سطة  ال��ع��امل، 

الناجمة  اخل�سائر  ق��درت  وق��د   .)SOBIG
مليون   50 يقارب  مبا  الفريو�س،  ذلك  عن 

املتحدة  ال��ولي��ات  داخ��ل  يف  اأمريكي  دولر 

الأمريكية وحدها.

�جلر�ئم �لإلكرتونية يف لبنان

القانون  ي��ع��ّرف  القانونية  الناحية  م��ن 

اجلنائي الدويل هذا النوع من اجلرائم باأنه، 

جنائية  اإرادة  عن  �سادر  م�سروع  غري  »فعل 

يقّرر لها القانون عقوبة اأو تدبرًيا اإحرتازًيا«.

اأن حما�سرة  القانونيني  العديد من  ويو�سح 

اجلرائم الإلكرتونية يف لبنان مّتت ب�سرعة 

فائقة، نتيجة التعاميم التي اأ�سدرها م�سرف 

امل�سارف  على  فر�ست  اأنها  بحيث  لبنان، 

بعد  العمالء  اإىل  الق�سرية  الر�سائل  اإر�سال 

�سيما  ول  جًدا،  معقدة  �سحب  عملية  كل 

الإلكرتونية عمليات  ال�سرقة  اأن عمليات 

و�سباق  دائ��م  �سراع  وثّمة  للغاية،  معّقدة 

ال�سلطات  م�ستمر مع اجلرمية، فال تكاد 

حتى  ما،  جرمية  مكونات  ت�سبط  املعنية 

اإلكرتونية  جرمية  اإىل  امل���زوّرون  ي�سبقها 

اأخرى.

اأزمات  لبنان  امل�سريف يف  القطاع  �سهد  وقد 

ح����ادة، يف م��ا خ�����سّ ب��ط��اق��ات الئ��ت��م��ان 

عرب  خاللها  من  جت��ري  التي  والعمليات 

ال�سّراف الآيل اأو عمليات ال�سراء املبا�سرة من 

اإىل  يعود  وال�سبب  الت�سوق،  ومراكز  املتاجر 

عملية �سرقة كبرية للمعلومات املوجودة يف 

هذه البطاقات، بالإ�سافة اإىل الأرقام ال�سرية 

اخلا�سة بها.

ال�سركات  ات��خ��ذت  ال��واق��ع،  ه��ذا  واإزاء   

يف  والإعتماد  الئتمان  لبطاقات  املنّظمة 

متثلت  اح��رتازي��ة  تدابري  �سل�سلة  لبنان، 

ال�سراف  من  املبا�سر  ال�سحب  قيمة  بتحديد 

الآيل مببالغ معينة، ويف بع�س احلالت منعت 

ال�ستعمال  فاقت�سر  نهائًيا،  املبا�سر  ال�سحب 

جّمدت  كما  امل��ح��دودة،  امل�سرتيات  على 

العديد من  التي جتري يف  العمليات  جميع 

املك�سيك،  اإيطاليا،  )بلغاريا،  البلدان 

تركيا،  اجلنوبية،  اأفريقيا  رومانيا،  البريو، 

واأوكرانيا(، اإذ اأن البطاقات التي �ُسرقت من 

لبنان، ا�ستعملت فيها على نحو وا�سع.
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كيف حتمي نف�صك من من �ل�صرقة؟

اأثر  اأي  وجود  عدم  من  وتاأكد   )ATM( الآيل  ال�سراف  جهاز  اإفح�س   •
للتالعب يف الأزرار مبا يثري ال�سك.

• تاأكد من اأن لوحة املفاتيح هي جزء من اجلهاز ولي�ست مركبة فوقه.
مركًبا  ولي�س  ال�سراف  جهاز  من  جزء  البطاقة  قارئ  اأن  من  تاأكد   •

فوقه.

لوحة  حول  مراقبة  كامريا  وجود  عدم  من  تاأكد   •
املفاتيح اأو فوقها. 

وجود  من  تاأكد  القارئ  يف  البطاقة  اإدخ��ال  عند   •
ال�سوء فاأجهزة الحتيال تغطي هذا ال�سوء.

• عند كتابة الرقم ال�سري، قم بعملية متويه لبع�س 
ك�سف  يف  املراقبة  كامريا  تف�سل  وبالتايل  الأرق��ام، 

الرقم احلقيقي.

وجود  عدم  من  وتاأكد  حولك،  من  املكان  راقب   •
من يراقبك واأنت تدخل الرقم ال�سري.

الآيل ومل تخرج،  ال�سّراف  البطاقة داخل  • اإذا علقت 
�سريط معدين،  واإذا وجدت طرف  القارئ جيًدا،  تفّح�س 

باأحد  ال�ستعانة  دون  من  البطاقة،  واأخرج  ب�سحبه  قم 

غريب. 

•  اإبتعد عن ال�سّرافات الآلية امل�سبوهة والبعيدة عن 
النا�س، فقد يحتمل وجود اأجهزة احتيال بداخلها. 

على  العتياد  بغية  دائم،  ب�سكل  واحد  �سراف  على  العتماد  حاول   •
�سكله، كي تتمكن من مالحظة التغيري الذي اأدخله املخرتقون عليه.

اأخرًيا، قم بتبليغ امل�سرف فور اكت�ساف اأي نوع من اأجهزة الحتيال �سواء 

كنت �سحية فيها اأو مل تكن، كي ل يقع غريك يف فخ »الكراكرز«.



املوجبات وال�ضمانات

امل��ح��ام��اة  مهنة  تنظيم  ق��ان��ون  ف��ر���ض 

خالل  املبادئ  ببع�ض  التقّيد  املحامي  على 

ممار�ضته مهنته، اإ�ضافة اإىل بع�ض الواجبات 

املن�ضو�ض عنها يف قانون اأ�ضول املحاكمات 

املدنية وقانون املوجبات والعقود، ويف مقدمها 

التقّيد مببادئ ال�ضرف والإ�ضتقامة والنزاهة، 

املوكلة  الق�ضية  يف  بال�ضهود  الإت�ضال  وعدم 

اأي  قبول  وعدم  ال�ضهادة،  اأدائهم  قبل  اإليه 

ا�ضت�ضارة  اأي  اإعطاء  اأو  دعوى خل�ضم موكله 

اأي  قبول  عدم  اإىل  بالإ�ضافة  اخل�ضم،  لهذا 

النقابة،  اإذن  دون  من  له  زميل  �ضد  دع��وى 

ومبادئ اأخرى عديدة. 

املحامي  اللبناين  القانون  منح  املقابل  يف 

ح�ضانات و�ضمانات، اإنطالًقا من اأن هدف 

العدالة  ر�ضالة  حتقيق  هو  املحاماة  مهنة 

ومن اأن حق الدفاع مقد�ض.

اأي  عليه  يرتتب  ول  املحامي،  ُي�ضاأل  فال 

اأو  ب���ال���ذم  دع�����وى 

التحقري  اأو  ال��ق��دح 

املرافعات  جراء  من 

ال�ضفوية  اأو  اخلطية 

عنه،  ت�����ض��در  ال��ت��ي 

حدود  يتجاوز  مل  ما 

ال��دف��اع )امل���ادة 74 

تنظيم  قانون  من 

مهنة املحاماة(.

ول يجوز توقيف املحامي احتياطًيا يف دعوى 

قدح اأو ذم اأو حتقري تقام عليه ب�ضبب اأقوال 

ممار�ضته  اأثناء  يف  عنه  �ضدرت  كتابات  اأو 

اأن ي�ضرتك بروؤية  اأنه ل يجوز  مهنته، كما 

الدعوى اأحد ق�ضاة املحكمة التي وقع فيها 

تنظيم مهنة  قانون  )املادة 75 من  احلادث 

املحاماة(.

اأث��ن��اء  يف  حم���اٍم  على  يقع  ج��رم  وك��ل 

املمار�ضة،  هذه  ب�ضبب  اأو  مهنته  ممار�ضته 

واملحّر�ض  واملتدخل  وامل�ضرتك  الفاعل  يعّر�ض 

عند  عليها  يعاقب  التي  نف�ضها  للعقوبة 

... )امل��ادة 76 من  وق��وع اجل��رم على ق��ا���ضٍ

قانون تنظيم مهنة املحاماة(.

وكل قرار ق�ضائي يق�ضي بتفتي�ض مكتب 

بجرد  اأو  فيه  موجودة  اأموال  بحجز  اأو  حمام 

ذ اإل بعد انق�ضاء 24 �ضاعة  موجوداته، ل ينفَّ

مركز  عنه  �ضورة  اإي��داع  على  الأق��ل  على 

النقابة التي ينتمي اإليها، مع دعوة موجهة 

للنقيب حل�ضور الجراءات بنف�ضه اأو بوا�ضطة 

ع�ضو ينتدبه لهذه الغاية من اأع�ضاء جمل�ض 

مهنة  تنظيم  قانون  من   77 )املادة  النقابة 

املحاماة(.

ول يجوز و�ضع الأختام على مكتب حماٍم 

اإل بعد م�ضي  اأو ر�ضم  بداعي حت�ضيل �ضريبة 

توجيه  على  الأق��ل  على  اأي��ام  ع�ضرة  مهلة 

واإ�ضعار مركز  اإنذاًرا خطًيا  �ضاحب العالقة 

النقابة التي ينتمي اإليها املحامي )املادة 87 

من قانون تنظيم مهنة املحاماة(.

جرمية  عن  املحامي  ا�ضتجواب  يجوز  ول 

من�ضوبة اإليه، با�ضتثناء حالة اجلرم امل�ضهود، 

الذي  املحامني  لنقيب  الأم��ر  ابالغ  بعد  اإل 

يحق له ح�ضور ال�ضتجواب بنف�ضه اأو بوا�ضطة 

النقابة.  جمل�ض  اأع�ضاء  من  ينتدبه  من 

عن  ن�ضاأ  لفعل  املحامي  مالحقة  يجوز  ول 

من  بقرار  اإل  مبعر�ضها  اأو  املهنة  ممار�ضة 

جمل�ض النقابة الذي ياأذن باملالحقة، ويقدر 

اأو  املهنة  عن  نا�ضًئا  الفعل  ك��ان  اإذا  ما 

مبعر�ضها )املادة 79 من قانون تنظيم مهنة 

املحاماة(.

من يعاقب املحامي الذي يخّل

بواجباته املهنية ؟

يف حال اإخالل املحامي بواجباته املهنية، 

املجل�ض  اأمام  التاأديبية  للمالحقة  يتعّر�ض 

يف  اأو  ب��ريوت  )يف  لنقابته  التابع  التاأديبي 

من  التاأديبي  املجل�ض  ويتاألف  طرابل�ض(. 

ع�ضوين  ومن  ا  رئي�ضً ينتدبه  من  اأو  النقيب 

النقابة(،  جمل�ض  )من  �ضنة  ملدة  يختارهما 

ويجوز اأن يكون اأحد الع�ضوين من املحامني 

الراأي  اإبداء  خالل  من  العدالة  ر�ضالة  حتقيق  اإىل  تهدف  مهنة  املحاماة 

املحاماة(.  مهنة  تنظيم  قانون  من   1 )املادة  احلقوق  عن  والدفاع  القانوين 

ا من اخلداع والت�ضليل، وهي اأ�ضالاً  فهي مهنة تقوم على الثقة وال�ضدق، بعيداً

حقوق  عن  ليدافعوا  متربعني  ينربون  كانوا  الذين  وال�ضرفاء  النبالء  مهنة 

يتمتَّع  اأن  املحاماة  مهنة  ميار�س  من  على  يجب  لذا،  والفقراء...  ال�ضعفاء 

العلم،  يف  و�ضعة  الراأي،  يف  وحكمة  الت�ضرف،  يف  ونزاهة  الأخالق،  يف  ب�ضمو 

�ضمعة  وح�ضن  بالف�ضائل،  واإميان  املنطق،  يف  و�ضداد  احلق،  قول  يف  وجراأة 

يف ال�ضرية، وتهذيب يف القول، واإخال�س وجدية يف العمل... لكن على اأر�س 

القانون،  عليها  يعاقب  اأفعالاً  حمام  يرتكب  وقد  جتاوزات  حت�ضل  قد  الواقع 

فكيف تتم معاقبته؟ وهل من ح�ضانة متنع مالحقته؟
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�ضنوات  العام منذ ع�ضر  املقّيدين يف اجلدول 

تنظيم  قانون  من   96 )امل���ادة  الأق��ل  على 

مهنة املحاماة(. 

من  مب��ب��ادرة  تاأديبًيا  املحامي  وي��الح��ق 

نقيب املحامني اأو بناء على �ضكوى اأو اإخبار 

مقدم له. ول جتوز اإحالة حمام على جمل�ض 

قبل  من  اإليه  الإ�ضتماع  بعد  اإل  التاأديب 

102 من قانون  )املادة  ينتدبه  اأو من  النقيب 

تنظيم مهنة املحاماة(. 

التحقيق  ط��رق  التاأديب  جمل�ض  يعتمد 

حلقوق  �ضمانة  فيها  يرى  التي  واملحاكمة 

وللمحامي  العدالة،  �ضري  وح�ضن  ال��دف��اع 

)امل��ادة  واح��د  حمام  بتوكيل  احلق  املحال 

املحاماة(.  مهنة  تنظيم  قانون  من   105

ب�ضورة  املجل�ض  اأمام  فتجري  املحاكمة  اأما 

وفق  والأح��ك��ام  ال��دع��وات  وتبلغ  �ضرية 

تنظيم مهنة  قانون  106 من  )املادة  الأ�ضول 

املحاماة(.

حق  غيابًيا  عليه  املحكوم  للمحامي 

تبلغه  تلي  اأيام  ع�ضرة  مهلة  يف  الإعرتا�ض 

اإ�ضعار  مع  م�ضمون  بكتاب  اأو  �ضخ�ضًيا 

بالو�ضول، وعلى املجل�ض التاأديبي اأن ينظر 

يف العرتا�ض وي�ضدر قراره ب�ضاأنه يف مدة 

تقدمي  تلي  يوًما  ع�ضر  خم�ضة 

ا�ضتدعاء العرتا�ض. 

ول��ل��م��ح��ام��ي وال��ن��ي��اب��ة 

ال�ضتئنافية  ال��ع��ام��ة 

احل����ق ب��ا���ض��ت��ئ��ن��اف 

ك����ل ق������رار ي�����ض��در 

التاأديبي،  املجل�ض  عن 

وك�����ال ال���ض��ت��ئ��ن��اف��ني 

الأي��ام  يف  يقدم  اأن  يجب 

تلي  التي  الأوىل  الع�ضرة 

التبليغ. ويرفع ال�ضتئناف 

ال�ضتئناف  حمكمة  اإىل 

بجل�ضة  فيه  تنظر  ال��ت��ي 

اىل  ت�ضيف  اأن  بعد  �ضرية 

جمل�ض  من  ع�ضوين  هيئتها 

املجل�ض  ي��خ��ت��اره��م��ا  ال��ن��ق��اب��ة 

مل  الذين  الأع�ضاء  بني  من  املذكور 

ينظروا يف الدعوى بداية، وللم�ضتاأنف احلق 

يف توكيل حمام واحد عنه )املادة 108(.

ب�ضطب  تاأديبي  حكم  �ضدر  ملن  ويحق 

بعد  يطلب  اأن  النقابة  ج��دول  من  ا�ضمه 

�ضدور  على  كاملة  �ضنوات  خم�ض  م�ضي 

اإع��ادة  النقابة  جمل�ض  من  احلكم  ذلك 

راأى  فاإذا  املحامني،  جدول  يف  ا�ضمه  ت�ضجيل 

لإزالة  كافية  م�ضت  التي  املدة  اأن  املجل�ض 

الإ�ضم،  ت�ضجيل  اإع��ادة  قرر  منه  وقع  ما  اأثر 

اإل  ت�ضجيله  يعاد  اأن  رف�ض فال يجوز  اإذا  اأما 

جتديد  يجوز  ل  اأنه  كما  �ضنتني،  مرور  بعد 

الطلب بعد رف�ضه مرتني )املادة 109(.

العقوبات امل�ضلكية

التي ميكن اأن تفر�س على املحامي

كل حمام، عاماًل كان اأو متدرًجا، يخّل 

بواجبات مهنته املعينة بالقانون اأو يقدم يف 

عنها،  خارًجا  اأو  املهنة  تلك  مزاولة  اأثناء 

ي�ضلك  اأو  ق��دره��ا،  م��ن  يحط  عمل  على 

يتعّر�ض  وكرامتها،  ياأتلف  ل  م�ضلًكا 

هي:  العقوبات  وهذه  التاأديبية،  للعقوبات 

التنبيه، اللوم، املنع من مزاولة املحاماة مدة 

ال�ضطب  اإىل  ل تتجاوز ثالث �ضنوات، و�ضوًل 

قانون  من   99 )امل���ادة  النقابة  ج��دول  من 

تنظيم مهنة املحاماة(.

وملجل�ض التاأديب عند حكمه على حمام 

املهنة،  ممار�ضة  من  موؤقًتا  املنع  بعقوبة 

بحرمان  قراره  من  خا�ضة  بفقرة  يق�ضي  اأن 

ذلك املحامي حق انتخابه ع�ضًوا يف جمل�ض 

وهذه  �ضنوات.  ع�ضر  تتجاوز  ل  مدة  النقابة 

حالة  يف  اإجبارية  تكون  الإ�ضافية  العقوبة 

عن  اإخالله  ب�ضبب  حم��اٍم  على  احلكم 

ق�ضد يف واجب تفر�ضه عليه وظيفة نقابية 

اأ�ضندت اليه )املادة 101(.

يجوز  ل  اأنه  التو�ضيح  ال�ضروري  من  اأخ��رًيا 

مل  اإذا  النقابية  املحامي  بح�ضانة  التذّرع 

عن  نا�ضًئا  ارتكبه  ال��ذي  الفعل  يكن 

ففي  مبعر�ضها،  اأو  املحاماة  مهنة  مزاولته 

لال�ضتح�ضال  طلب  تقدمي  يتم  احلالة  هذه 

نقابة  جمل�ض  اإىل  مبالحقته  اإذن  على 

املحامي  اإليها  ينت�ضب  التي  املحامني 

امل�ضكو منه، ويتخذ املجل�ض قراره مبا 

املهنة  عن  نا�ضًئا  الفعل  كان  اإذا 

باإعطاء  قراره  وي�ضدر  مبعر�ضها،  اأو 

الإذن اأو رف�ضه ملالحقة املحامي عن 

عرب  القانونية  الأ�ضول  وفق  اأفعاله 

النيابة  اإىل  جزائية  �ضكوى  تقدمي 

اإدعاء  اأو  ال�ضتئنافية  العامة 

مبا�ضر اأمام قا�ضي التحقيق 

املنفرد  القا�ضي  اأم���ام  اأو 

اجلزائي اأو اأمام املحكمة 

بح�ضب  املخت�ضة،  املدنية 

و�ضببها.  الدعوى  مو�ضوع 

اإ�ضدار  اأن  بالإ�ضارة  وجدير 

اأو  باملالحقة  ب��الأذن  القرار 

خالل  يتم  اأن  يجب  رف�ضها 

�ضهر من تاريخ اإبالغ النقيب 

اأما  خطي،  بكتاب  الفعل  وقوع 

ي�ضدر  ومل  ال�ضهر  مهلة  انق�ضت  اإذا 

القرار فاإن الإذن يعترب واقًعا �ضمًنا.
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�شباط

2013

ظواهر طبيعية

اإعداد:

رميا �ضليم �ضومط
�لثلج و»�أولغا«

�لبهجة يف �جلبال ولي�س يف �ل�ضو�حل

�إذ� كان �لربيع بهجة �لف�ضول وملكها، فالثلج بهجة �ل�ضتاء وملك �جلبال، 

لكن حني ياأتي �لأبي�س �لوقور برفقة هوجاء، مثل »�أولغا« فالبهجة تنح�ضر 

�أمام �ل�ضيول و�لفيا�ضانات و�لأ�ضر�ر �لتي تخلفها �لعا�ضفة. 

عا�ضفة �إ�ضتثنائّية

مثيلاً  لبنان  لها  ي�شهد  مل  ظ��اه��رة  يف 

اإجتاحت  املا�شي،  القرن  �شبعينيات  منذ 

العا�شفة »اأولغا«، الآتية من رو�شيا، الأرا�شي 

خمّلفة  اجلديد،  العام  بداية  مع  اللبنانية 

ا مادّية يف املمتلكات  خ�شائر ب�شرية واأ�شراراً

واملزروعات والبنى التحتّية. يف ما يلي بع�ض 

الأ�شواء على »اأولغا« وبع�ض اأخواتها.

عا�شفة  اأول  »اأولغا«  العا�شفة  تكن  مل 

ثلجية جتتاح لبنان يف العقدين الأخريين، 

الأرا�شي  العامني 1992 و1993، غّطت  فخلل 

الثلوج،  من  كبرية  كميات  اللبنانية 

يف  احل���رارة  درج��ة  انخف�شت   ،2002 وال��ع��ام 

البقاع اإىل 2 حتت ال�شفر من جراء عا�شفة 

نف�شها  املنطقة  �شهدت  كما  ثلجّية، 

ما  لكن   .2003 العام  و�شيولاً  غزيرة  ا  اأمطاراً

هما  »ا�شتثنائية«  ويجعلها  »اأولغا«  ميّيز 

ال�شريع،  املناخي  والتبّدل  ال�شيول  عامل 

الأبحاث  مل�شلحة  العام  املدير  اأّك��د  كما 

يف  اف��رام  مي�شال  ال�شيد  الزراعية  العلمية 

اأن  اإىل  اأ�شار  فقد  »اجلي�ض«.  ملجلة  حديث 

معّدل ال�شيول بلغ 200 ملم خلل اأربعة اأيام 

منذ  لبنان  يف  ي�شّجل  مل  معّدل  وهو  فقط، 

انخف�شت  اخ��رى،  جهة  ومن  عقود.  اأربعة 

درجة احلرارة على ال�شاحل ب�شرعة مفاجئة 

من 21 درجة اإىل درجتني خلل اأ�شبوع واحد، 

وهو اأمر غري ماألوف، ويعود اإىل عملية التغرّي 

املناخي التي ي�شهدها العامل باأ�شره. فت�شّخم 

يف  ال�شديد  الفارق  مبعنى  املناخية،  العوامل 

والنهار، وغياب  الليل  معدل احلرارة ما بني 

الإعتدال يف الطق�ض، اأّديا اإىل تغرّيات �شريعة 

يف املناخ، حتى اأن الن�شرة اجلوّية باتت تتغرّي 

ا يف اليوم الواحد. اأحياناً

�أ�ضر�ر ل كو�رث 

التي  واملادّية  الب�شرية  الأ�شرار  خ�ض  ما  يف 

اخل�شائر  اأن  افرام  اعترب  العا�شفة،  خّلفتها 

مقارنة  ا  ن�شبيًّ مقبولة  لبنان  تكّبدها  التي 

مماثلة  عا�شفة  ت�شّببه  اأن  ميكن  ما  مع 

العا�شفة  اأّن  ا  موؤّكداً فظيعة،  خ�شائر  من 

باأ�شرار  واإمنا  طبيعّية  بكوارث  تت�شّبب  مل 

جاء معظمها نتيجة املعدل العايل لل�شيول. 

املمتلكات  معظم  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  كما 

املت�شّررة هي املتعّدية يف بنائها على جماري 

للخطر  عر�شة  يجعلها  ما  وامل��ي��اه  الأن��ه��ر 

ب�شكل دائم. 

حلقت  ال��ت��ي  الأ���ش��رار  اإىل  بالن�شبة  اأم���ا 

ال�شديدة  الرياح  اأن  اإىل  فاأ�شار  باملزروعات، 

ق�شت على عدد من البيوت البل�شتيكّية، 

اتخذ  املزارعني  معظم  اأن  من  الرغم  على 

التي  التحذيرات  على  بناءاً  احليطة  تدابري 

التي  الأي��ام  الإع��لم يف  و�شائل  عّممت عرب 

اإىل الإر�شادات التي  اإ�شافة  �شبقت العا�شفة، 

اأفرام  ال�شيد  واأ�شاف  رافقتها ب�شكل يومي. 



اأن الثلج الذي يت�شاقط �شتاءاً على املرتفعات 

مع  انتقاله  واإمن���ا  امل���زروع���ات،  ي���وؤذي  ل 

يوؤذي  ما  هو  ال�شاحلّية  املناطق  اإىل  ال�شقيع 

احلم�شّيات واملوز والفاكهة الإ�شتوائية. 

واأو�شح اأن ال�شيول وال�شواعق والرياح العاتية 

يف  واملنازل  الأبنية  على  خطر  عوامل  هي 

قطع  اإىل  ت��وؤدي  فالرياح  العوا�شف،  اأثناء 

الأ�شجار واإىل انقطاع التيار الكهربائي، يف 

حني تهّدد العوا�شف الرعدية اأجهزة التقاط 

اأما  والإن��رن��ت.  )ال��د���ض(  التلفزيوين  البث 

ا على املنازل  ا كبرياً ال�شيول فت�شّكل خطراً

املبنّية يف املنخف�شات وعلى جماري الأنهر. 

اإىل  اأف��رام  ال�شيد  اأ�شار  اأخ��رى،  جهة  من 

الثلجّية،  للعوا�شف  الإيجابية  النتائج 

وفئران  الزراعية  احل�شرات  يقتل  فالثلج 

احلقل، كما ي�شاعد الأ�شجار املثمرة لكي 

زيادة  يف  اأهّميته  اإىل  اإ�شافة  ا،  ثمراً تعطي 

ال�شفة  ملياه  ال�شرورية  اجلوفية  املياه  خمزون 

والري يف اأيام ال�شيف احلار. 

�لعو��ضف �ل�ضتوية

تندرج العا�شفة »اأولغا« يف خانة العوا�شف 

الثلجية،  العوا�شف  اإىل  ت�شم  التي  ال�شتوّية 

عوا�شف اجلليد، وعوا�شف الرعد والأمطار. 

وتعترب جميعها من الأخطار الطبيعّية التي 

خّلفت  ما  اإذا  طبيعّية  كوارث  اإىل  تتحّول 

وراءها خ�شائر ب�شرّية ومادّية فادحة.

بني  ما  العنيفة  الثلجية  العوا�شف  جتمع 

درجات احلرارة املنخف�شة والتي ت�شل اإىل ما 

دون درجة التجمد، والرياح العاتية التي تزيد 

�شرعتها عن 100 كلم يف ال�شاعة، اإ�شافة اإىل 

يف  تتجّمع  اأن  التي ميكن  الثلوج  تراكم 

جمروف ثلجي �شخم. وتّت�شم هذه العوا�شف 

باآثارها ال�شلبّية على الإن�شان واملمتلكات 

والبنى التحتية. فقد يت�شّبب تراكم الثلوج 

وانقطاع  اأ�شجار  و�شقوط  طرقات  انهيار  يف 

التيار الكهربائي.

»تنذكر ما تنعاد«...

�شهدت عّدة مدن منذ الت�شعينيات وحتى 

ا  اليوم، عوا�شف ثلجّية مدّمرة خّلفت اأ�شراراً

من  وامل��ادي.  الب�شري  امل�شتويني  على  فادحة 

اأبرز هذه العوا�شف:

وليات  �شربت  التي  الثلجّية  العا�شفة   -

 ،1994 العام  واألباما  وتيني�شي  امل�شي�شيبي 

وت�شّببت بخ�شائر فاقت املليار دولر. 

ال�شمالية  اأمريكا  - العا�شفة التي �شربت 

العام 1998، وكانت الأعنف يف تاريخ القارة. 

فقد ت�شّببت بانقطاع التيار الكهربائي عن 

املتحدة.  للوليات  ال�شرقية  الوليات  معظم 

مقاطعتي  يف  وق��ع  فقد  ال��ف��ادح  ال�شرر  اأم��ا 

بقي  حيث  الكنديتني،  واأونتاريو  كييبك 

الثلثة  عن  عددهم  يزيد  الذين  ال�شّكان 

تزيد  ملدة  كهرباء  دون  من  ن�شمة  مليني 

عن ال�شهر والن�شف و�شط الربد القار�ض، بعد 

الكهرباء  اأعمدة  اجلليد جميع  اقتلع  اأن 

ال�شلطات  انتدبت  وقد  الأ�شجار.  ومعظم 

الدفاع  قوات  من  عن�شر  األف   11 الكنديه 

املدين لإي�شال املعونة لل�شكان، فيما عمل 

الأنقا�ض  ورفع  الطرقات  فتح  على  اجلي�ض 

كندا  تاريخ  يف  م�شبوقة  غري  عملية  يف 

العا�شفة  هذه  يف  كندا  خ�شرت  باأكمله. 

وقد عرث  دولر،  املليار  وربع  مليار  قيمته  ما 

التي ق�شى  بعدها على الكثري من اجلثث 

اأ�شحابها من جّراء التجّمد.

جليدية  عا�شفة  �شربت   ،2008 العام   -

الوليات  اإن�ض، �شمال �شرق  ب�شماكة ن�شف 

عن  يزيد  ما  فخّلفت  الأمريكية  املتحدة 

كهرباء،  دون  من  ومعمل  منزل  املليون 

 ،2009 والعام  املادّية.  الأ�شرار  باقي  عن  عدا 

اإن�شني  ب�شماكة  اأخ���رى  عا�شفه  �شربت 

ما  فركت  وكنتاكي  اأركن�شا�ض  وليتي 

كهرباء  دون  من  �شخ�ض  املليوين  يقارب 

ا يف اأركن�شا�ض و24  واأدت اإىل مقتل 55 مواطناً

يف كنتاكي نتيجة التجمد اإىل حد املوت.

عا�شفة   2010 ال��ع��ام  مو�شكو  �شربت   -

احلوادث عدا  الكثري من  ف�شّببت  ثلجية، 

عن اأنها ت�شّببت يف اإقفال املطارات وعّطلت 

خطوط ال�شكك احلديد ف�شّلت احلركة يف 

جميع اأنحاء املدينة، عندها اأ�شبحت اأجرة 

ال�شاعة الواحدة يف �شيارة التاك�شي ما يزيد 

على 3 اآلف دولر اأمريكي.

�إر�ضاد�ت وحتذير�ت

يتعّر�ض  الثلجية،  العوا�شف  اأث��ن��اء  يف 

ناجتة  خطرية  حل��وادث  ا  اأحياناً املواطنون 

عن عدم الوقاية واحليطة. يف ما يلي بع�ض 

الثلج  خماطر  م��ن  تقي  التي  الإر���ش��ادات 

والرياح يف املنزل وعلى الطريق.

• �إر�ضاد�ت خا�ضة باملز�رعني:
- تدعيم البيوت البل�شتيكية واإحكام 

قبل  تدفئتها  تاأمني  اإىل  اإ�شافة  اإغلقها، 

تراكم الثلوج.

والكرمة،  املثمرة  الأ���ش��ج��ار  ت�شحيل   -

وتدعيم �شقالتها عند احلاجة.

- قطف احلم�شّيات قبل هبوب العوا�شف 

ا لت�شاقط الثمار. منعاً

- و�شع مانع التجميد )Antigel( يف مرّبد 

واملولدات   )Radiateur( الزراعية  اجلرارات 

الكهربائية وم�شَخات املياه.

العلف  كّمية  وتخزين  امل��زارع  تدفئة   -

ال�شرورية ملّدة اأ�شبوع على الأقل.

• حتذير�ت للمو�طنني:
- و�شع مانع التجميد )Antigel( يف مرّبد 

.)Radiateur( ال�شيارات

عند  اإّل  اجلبلية  الطرقات  �شلوك  عدم   -

اأو  ال��دف��ع  الرباعّية  وبال�شيارات  ال�����ش��رورة 

املجّهزة بال�شل�شل املعدنية.

تتعر�ض  التي  الطرقات  �شلوك  ع��دم   -

الرابية  الإنهيارات  من  واحل��ذر  لل�شيول، 

والإنزلقات.

اىل  اإ�شافة  واملياه،  الغذائية  امل��واد  ت��زّود   -

�شلوك  عند  والقفازات  والقبعات  الأغطية 

الطرقات اجلبلية.

- الإبتعاد عن خطوط الكهرباء والأ�شجار 

الرياح  هبوب  عند  الإعلنية  واللوحات 

التي  الأ�شياء  تثبيت  اإىل  اإ�شافة  القوّية، 

ميكن اأن تتطاير عن الأ�شطح وال�شرفات. 

الغذائية  باملواد  اجلبلية  املنازل  جتهيز   -

العا�شفة،  هبوب  قبل  التدفئة  ولوازم  واملياه 

ا�شتخدام  املنزل عند  تهوئة  اإىل  الإنتباه  مع 

اأو  الغاز  على  تعمل  التي  التدفئة  و�شائل 

احلطب، وعدم اإبقاء املدفاأة م�شتعلة يف اأثناء 

اأوك�شيد  ثاين  بفعل  للإختناق  ا  منعاً الليل 

الكربون.

بني �ل�ضح و�خلطاأ

��ضتقبال  على  تاأثري  و�لعو��ضف  للأمطار    •
�ل�ضحن �للقط )�لد�س(:
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الراديوية  �شحيح، فهي ئوؤّثر على املوجات 

التاأثري  درج��ة  وتختلف  اأ�شكالها  بكل 

املطر  هطول  وغ��زارة  ال�شحب  كثافة  وفق 

 Signal( الذي ي�شبب ما ي�شمى وهن الأ�شاره

نطاق  بح�شب  تختلف حّدته  والذي   )Fade
التي  الرددات  اأن  الإ�شارة، حيث  وقوة  الردد 

تاأثرُا  الأ�شّد  تكون   Ka ال�  نطاق  يف  تكون 

.S �ثم ال C ثم Ku ويليها

�لعو��ضف: �أثناء  �لهاتف يف  ��ضتخد�م  • ل يجوز 
خطاأ، فا�شتخدام الهاتف ل ي�شبب اأي �شرر، 

اخلطوط  انقطاع  هي  الوحيدة  وامل�شكلة 

ال�شلكية والل�شلكية بفعل العا�شفة.

يف  بالغة  �أ�ضر�ًر�  حتدث  �أن  لل�ضو�عق  ميكن   •
�لأدو�ت �لكهربائية:

اأي  �شحيح، لذلك ي�شتح�شن عدم ت�شغيل 

و�شحب  الرعدية،  العوا�شف  اأثناء  يف  منها 

ا للت�شبب  ال�شريط من مفتاح الكهرباء منعاً

بتلف يف اجلهاز. 

حو�ضرت  حال  يف  �ل�ضيارة  يف  �لبقاء  يجب   •
بالثلج وت�ضغيل �لتدفئة با�ضتمر�ر للوقاية من �لربد:

خطاأ، فت�شغيل التدفئة املتوا�شلة من دون 

كما  الإختناق،  اىل  ي��وؤدي  ال�شيارة  تهوئة 

امل�شتح�شن  فمن  لذا  الوقود،  نفاذ  اإىل  يوؤدي 

والإت�شال  والآخر،  احلني  بني  التدفئة  اإيقاف 

ا للم�شاعدة.  باأرقام الطوارىء طلباً

مطبوخ �لأرمن و�ل�ضليبيات

ال�شائدة  ال�شعبية  املعتقدات  ب��ني  م��ن 

التقومي  املناخية،  بالتوقعات  واملتعّلقة 

وهو  الأرمن«،  ب�»مطبوخ  املعروف  الفلكي 

املخيتاريني  الرهبان  واأبحاث  درا�شة  نتيجة 

الأرمن النازلني يف مدينة البندقية ب�شمال 

التغريات  توقعاته  وت�شمل  اإيطاليا، 

البحر  حميط  ح��ول  ال�شنوية  اجل��وي��ة 

الأبي�ض املتو�شط مع بع�ض الفروقات، 

امل��واق��ع  ب��ني  ال��ت��ف��اوت  اإىل  ا  ن��ظ��راً

اجلبلية وال�شاحلية.

لتوقع  اأخ��رى  ح�شابات  وثمة 

الأح���������وال اجل����وي����ة ت��ع��رف 

كان  اإذ  ب�»ال�شليبيات«، 

الأي��ام  يف  يراقبونها  النا�ض 

ال�شليب،  عيد  تلي  التي 

ويبنون ح�شاباتهم للطق�ض على اأ�شا�شها.

ال�شيد  يقول  ال�شائدة  املعتقدات  هذه  عن 

غري  ال�شعبية  التوقعات  ه��ذه  اإن  اف���رام 

ا من دون  دقيقة، قد ي�شدف اأن تنجح اأحياناً

بها.  موثوق  قاعدة  منها  ذلك  يجعل  اأن 

وي�شيف اأن التغريات املناخية التي ي�شهدها 

حلالة  امل�شبق  التوّقع  جتعل  باأ�شره  العامل 

باملرا�شد  تنح�شر  دقيقة  عملية  الطق�ض 

اأن  ميكن  ل  الأخ��رية  اأن  ا  علماً العلمية، 

تعطي توقعات لأبعد من الأيام الأربعة التي 

على  لأ�شبوع  اأو  التقرير،  تلي 

اأبعد تقدير.
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نّفذت وحدات اجلي�ش املنت�شرة يف خمتلف 

واإغاثة  اإخالء  عمليات  اللبنانية،  املناطق 

�شملت مواطنني حما�شرين بالثلوج وال�شيول 

ا يف جرد  النائية، خ�شو�شً والبلدات  القرى  يف 

وعكار  والغربي  الأو�شط  والبقاعني  بعلبك 

هذه  عملت  وقد  وب�شري.  وك�شروان  وجبيل 

املواطنني  من  العديد  اإخالء  على  الوحدات 

ونقل  �شياراتهم  يف  عالقني  كانوا  الذين 

امل�شابني منهم اإىل امل�شت�شفيات بعد تقدمي 

الإ�شعافات الأولية لهم.

كما قامت الوحدات بتوزيع مواد غذائية 

على اأهايل بلدات اأكروم واملون�شة وكفرتون 

يف عكار، التي عزلتها الثلوج ب�شورة تامة، 

يف  املخت�شة  ال��ف��رق  م���وؤازرة  اإىل  بالإ�شافة 

موؤ�ش�شة كهرباء لبنان، يف اإ�شالح الأعطال 

الطارئة.

التابعة  الهند�شة  وحدات  قامت  كذلك، 

للجي�ش بفتح العديد من الطرقات املقطوعة 

ب�شبب تراكم الثلوج والإنهيارات الرتابية. 

التابعة  ال��ط��واف��ات  و�شعت  كما 

ب��روت  مناطق  يف  اجل��وي��ة  ل��ل��ق��وات 

جهوزية  ح��ال  ويف  وال�شمال  والبقاع 

اأي  ح�شول  لدى  الفوري  للتدخل  تامة 

طارئ.

ويف النقا�ش، اأنقذت دورية من اجلي�ش 

فوق  اجلدران  اأحد  اإنهيار  اإثر  مواطًنا 

تابعة  دوري��ة  عملت  كما  �شيارته، 

مواطن  اإنقاذ  على  البحرية،  للقوات 

اآخر كان زورقه قد تعر�ش للغرق قبالة 

جممع البيال - بروت.

دعوة  القيادة  ج��ّددت  �شبق،  ما  اإىل 

حادث  لأي  تعّر�شهم  وعند  املواطنني، 

مركز  ب��اأق��رب  الت�����ش��ال  اإىل  ط���ارئ 

عمليات  بغرفة  اأو  اأمني  اأو  ع�شكري 

املناطق  وق���ي���ادات  اجل��ي�����ش  ق��ي��ادة 

الع�شكرية على الأرقام الآتية:

- قيادة اجلي�ش: 1701 - مق�شم 20335.

- جبل لبنان: 05/956126

- البقاع: 08/901261 - مق�شم 66031.

- ال�شمال: 06/390848.

- اجلنوب: 07/725800 - مق�شم 56031.
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اأن��دري��ه  الأول  امل���الزم  ن��ال 

نا�شيف غزالة من لواء امل�شاة 

 ،54 الكتيبة   ���� اخلام�ش 

�شهادة يف هند�شة الكمبيوتر 

الأمركية  اجلامعة  م��ن 

للعلوم والتكنولوجيا.

احتفل العريف برنار ديب احلداد

بزفافه اإىل الآن�شة

ر�شا ال�شرتوين.

احتفل العريف مازن العرب

بزفافه اىل الآن�شة

عفاف عثمان.

زواج �سعيد

�سباط

2013

اجلي�ش واملجتمع

اإعداد:

نينا عقل خليل

عمليات اإخالء واإغاثة 

نّفذها اجلي�ش



جهود كثرية

ت�شارك  تقنّية  عملية  هو  املبا�شر  النقل 

يف  الإخت�شا�شيني  م��ن  جمموعة  فيها 

الإخ���راج،  بينها  م��ن  خمتلفة،  جم��الت 

الإعالم، الإ�شاءة، الت�شوير، وهند�شة ال�شوت. 

عن هذه العملية يقول املخرج بودي معلويل 

على  الأوىل  الدرجة  يف  يتوّقف  جناحها  اأن 

اأع�شاب« فريق العمل ل �شيّما املخرج  »قّوة 

الإطار حادثة طريفة،  ويروي يف هذا  واملقّدم. 

على  اأغمي  حي،  لبث  الإ�شتعداد  فخالل 

ا مبجّرد اأن اأنهى املخرج العد  املقّدم ووقع اأر�شً

املقّدم  املبا�شر.  البث  ببدء  اإيذاًنا  العك�شي 

ب��ارًزا،  اإعالمًيا  ك��ان  عليه  اأغمي  ال��ذي 

يف  له  الأوىل  كانت  التجربة  تلك  لكن 

النقل املبا�شر. 

اأ�شواأ  اأن  اإىل  الإط��ار  هذا  يف  معلويل  وي�شري 

ت�شحيح  اإمكان  عدم  املبا�شر  النقل  يف  ما 

الأحداث »من  ي�شاهد  الأخطاء، فاجلمهور 

بالنف�س،  الثقة  فاإن  هنا  من  ترقيع«.  دون 

اخلربة وال�شجاعة هي عوامل اأ�شا�شّية لإجناح 

النقل املبا�شر، علًما اأن املخرج مهما كان 

بارًعا ل ميكنه النجاح من دون فريق عمل 

جتتمع  جمموعتني،  من  يتاألف  حم��رف 

 ،)Control( الكونرول  غرفة  يف  الأوىل 

الفيديو،  عامل  وم�شاعديه،  املخرج  وت�شّم 

مهند�س ال�شوت وم�شاعده، والتقنيني، اإ�شافة 

الثانية يف  اإىل فريق الإعداد، فيما تتمو�شع 

موقع الت�شوير وت�شم مدير امل�شرح وم�شاعديه، 

امل�شّور وم�شاعديه، مقّدم الربنامج، ومهند�س 

ال�شوت  تقنيي  اإىل  وم�شاعديه،  الإدارة 

لتعليمات  املجموعتان  وتخ�شع  والإ�شاءة. 

اإىل  التعليمات  ا  اأي�شً يوّجه  ال��ذي  املخرج، 

اجلمهور املوجود يف موقع الت�شوير من خالل 

مدير امل�شرح. 

ويوؤّكد معلويل اأن �شخ�شّية املقّدم وح�شوره 

كما  يقّدمه،  ال��ذي  العمل  يف  ينعك�شان 

الذي  املخرج  �شخ�شية  ا  اأي�شً فيه  تنعك�س 

يهم�س تعليماته يف اأذن املقّدم كّلما دعت 

الأول  امل�شوؤول  واملخرج هو  ذلك.  اإىل  احلاجة 

والأخري يف النقل املبا�شر.

عمل م�ضٍن... ولكن ممتع

معلويل  يقول  الناجح  املخرج  �شفات  عن 

الفّني،  واحل�س  بالذوق  يتمّتع  اأن  يجب  اإنه 

ومندفًعا.  ن�شيًطا  يكون  اأن  عليه  كما 

ال��ذي  وال��ربن��ام��ج  م�شٍن،  عمل  ف��الإخ��راج 

اإعداده  يتطّلب  قد  واحدة  �شاعة  ن�شاهده يف 

الت�شوير غالًبا  اأن عملية  اأ�شهر. كما  عّدة 

ما متتد اإىل �شاعة متاأّخرة يف الليل، وامل�شهد 

الواحد ميكن اأن يعاد ت�شويره عّدة مّرات، 

اأيام  يف  الراحة  للفريق  يتاح  ل  قد  كذلك 

الآح��اد والأع��ي��اد. من زاوي��ة اأخ��رى، يوؤّكد 

فيه  مم��ت��ع،  عمل  الإخ����راج  اأن  معلويل 

ويف  والإب��داع،  واخللق  التجّدد  من  الكثري 

كل عمل يقوم به املخرج، ي�شعر اأنه يخترب 
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�شباط

2013

اإعالم

اإعداد:

رميا �ضليم �ضوميط

يحتاج اإىل جمموعة 

اخت�شا�شيني

واإىل اأع�شاب من حديد

النقل املبا�ضر: اجلمهور 

ي�ضاهد الأحداث

من دون »ترقيع« 

بطولت كاأ�س العامل يف الألعاب الريا�ضية، 

م�ضابقات ملكات اجلمال، احلروب والكوارث 

الطبيعية، اأحداث يتابعها ماليني الأ�ضخا�س من 

خمتلف دول العامل يف الوقت نف�ضه، والف�ضل يف 

ذلك للـ»نقل املبا�ضر« التلفزيوين او الإذاعي الذي 

يلغي امل�ضافات وي�ضمح مبتابعة الأحداث مبا�ضرة 

يف �ضاعة حدوثها.

لكن كيف تتم هذه العملية، وهل من ال�ضهل 

على الإعالمي اأن يجد نف�ضه يف مواجهة اأعداد 

غري حمّددة من النا�س، ويظل حمافًظا على رباطة 

جاأ�ضه؟



ين�شح  وه��و  اأخ��رى.  حياة 

يجدون  ال��ذي��ن  ال��ط��اّلب 

ل��دي��ه��م ���ش��ف��ات امل��خ��رج 

هذا  يف  �س  التخ�شّ الناجح 

عمل  الإخراج  لأن  املجال 

الإبداع  يزاوله فر�شة  يتيح ملن  غري تقليدي 

والتمّيز. 

كيف يتمُّ البث التلفزيوين املبا�ضر؟

ال�شناعية  الأقمار  قيام  هو  املبا�شر  البث 

بالتقاط البث التلفزيوين يف بلد من البلدان، 

عن  تبعد  اأخرى  اأماكن  اإىل  مبا�شرًة  وبّثه 

مكان البث الأ�شلي م�شافات بعيدة حتول 

دون التقاط البث من دون و�شيط. 

يرَتِكُز البثُّ املبا�شر على دعائم ثالث:

اأو  ة التي تبثُّ الربنامج  - القناة التلفزيونيَّ

احلَدث.

- القمر ال�شناعي الذي يتوىلَّ الِتقاط البث 

ه مبا�شرًة للم�شاهدين. واإعادة بثِّ

ال��ع��ادي،  التلفاز  جهاز  وه��و  ي،  املتلقِّ  -

للبث  �س  خم�شَّ التقاط  جهاز  اإليه  م�شاًفا 

املبا�شر بطبق هوائي )الد�س(؛ 

القمر  ه  يبثُّ ما  ى  يتلقَّ حيث 

دون  من  مبا�شرة  ال�شناعي 

و�شيط.

التي  ة  ال�شناعيَّ والأق��م��ار 

ال�شتقبال  ة  بعمليَّ ت��ق��وم 

ارتفاع  على  تقع  والإر���ش��ال 

كلم  األ���ف   36 اإىل  ي�شل 

القمر  ي  ويغطِّ الأر����س،  عن 

الكرة  م�شاحة  ثلث  الواحد 

على  يعمل  وه��و  ��ة  الأر���ش��يَّ

اأن  علًما  �شاعة،   24 َم���دار 

عدٍد  على  يحتوي  قمر  كّل 

بع�س  يف  ت�شل  القنوات  من 

الأحيان اإىل 120 قناة.

حمطات يف تاريخ البث املبا�ضر

 ،1962 ال��ع��ام  مت��وز  م��ن  ع�شر  ال��ث��اين  يف   

احلي  التلفزيوين  للبث  اإ�شارة  اأول  �شوهدت 

وكندا  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  ك��ل  ع��رب 

�شناعي  قمر  اأول  طريق  عن  باأ�شرها  واأوروب��ا 

عرف  وال���ذي  الإت�����ش��الت،  جم��ال  يف  فاعل 

ب�»Telstar 1«. وبعد �شنة من اإطالقه، نقل 

حي،  تلفزيوين  برنامج  اأول  املذكور  القمر 

وكان من تقدمي مرا�شل الأخبار الأمريكي 

ف�شمل  الربنامج  حمتوى  اأما  كرونتي.  والر 

تالها  اإيفل،  ولربج  احلرية،  لتمثال  م�شاهد 

نقل حي ملباراة يف لعبة الباي�شبول بني فريقي 

تخّلله  الأمريكيني،  وفيالدلفيا  �شيكاغو 

لقطات للمغّني الفرن�شي اإيف مونتان.

اأح����داث ب��ارزة  بعد ه��ذا احل���دث، ع���ّدة 

�شاهدها املاليني عرب العامل من خالل البث 

التلفزيوين املبا�شر، نذكر منها:

- دفن الرئي�س الأمريكي جون كينيدي 

يف 25 ت�شرين الثاين من العام 1963.

- هبوط املركبة الف�شائية »اأبولو 2« على 

�شطح القمر يف 20 متوز العام 1969. 

ال��ف�����ش��ائ��ي  امل����ك����وك  اإن����ف����ج����ار   -

العام  الثاين  كانون   22 يف   »Challenger«

.1986

- �شقوط جدار برلني يف التا�شع من ت�شرين 

الثاين 1989. 

لطي�ران  التابع�ة  ال��ط��ائ�����رة  حتّط�م   -

 175 ال��رق��م  رحلتها  يف  املتحدة  اخل��ط��وط 

التجارة  »مركز  لربج  اجلنوبية  اجلهة  يف 

من  امل��الي��ني  اأم���ام  ن��ي��وي��ورك،  يف  العاملي« 

نقاًل  يتابعون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  امل�شاهدين 

الإرهابي  الهجوم  ملخلفات  ا  حيًّ تلفزيونًيا 

العام  من  اأيلول   11 يف  املذكور  املركز  على 

.2001

�شاهد   ،2012 العام  الثاين من  ت�شرين  - يف 

التلفزة  �شا�شات  على  مبا�شًرا  نقاًل  العامل 

ق��ف��زة يف  لأع��ل��ى  الإن��رن��ت  �شبكة  وع��رب 

النم�شاوي  امل��غ��ام��ر  قفز  حيث  ال��ت��اري��خ، 

الغالف  ح��دود  من  بومغارترن  فيليك�س 

بج�شمه،  ال�شوت  جدار  خرق  حماوًل  اجلوي 

وقد حقق رقًما قيا�شًيا يف ال�شقوط احلرعلى 

علو 36576 مًرا.

يجدر بالإ�شارة اأن املرحلة التي �شبقت ظهور 

حمطات  ا  اأي�شً �شهدت  ال�شناعية  الأقمار 

عدة  يف  املحّلي  املبا�شر  البث  تاريخ  يف  بارزة 

دول، نذكر منها:

ق��ّدم  ال��ع��ام 1951  اأي��ل��ول  ال��راب��ع م��ن  - يف 

التلفزيون الأمريكي يف اأول نقل حي حمّلي، 

الرئي�س هاري ترومان حول معاهدة  خطاب 

اليابانية التي عقدت  ال�شالم الأمريكية - 

يف �شان فرن�شي�شكو.

نقل   ،1953 ال��ع��ام  مت��وز  م��ن  ال��ث��اين  يف   -

امللكة  تتويج  حفل  الربيطاين  التلفزيون 

اليزابيت الثانية يف اأول بث حي يف اململكة 

الربيطانية. 

مبا�شرة  تغطية  اأّول  متت   ،1936 العام   -

وقد  برلني.  يف  جرت  التي  الأوملبية  لالألعاب 

�شاعة،   138 التغطية  �شاعات  جمموع  بلغ 

و�شاهدها 162.000 م�شاهد يف اأملانيا.
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�ألق  لنا  ليعيدو�  �إجتمعو�  لبنان  مبدعي  كبار  من  ثالثة 

غندور  و�أنطو�ن  )�ملخرج(  جبارة  رمي��ون  �جلميل.  �لزمن 

�حلويك(  �لبطريرك  )ب��دور  كرباج  و�أنطو�ن  )�لكاتب( 

من  جمموعة  مع   ، جميالاً عمالاً  لنا  ليقّدمو�  ع��ادو�  ا  معاً

�لفنانني.

لتخربنا عن كبري  �لور�ء  �إىل  100 عام  بنا  تعود  �مل�سرحية 

من لبنان �إ�سمه �لبطريرك �ليا�س �حلويك يف عمل يحاكي 

�لتاريخ ليتوجه نحو �حلا�سر و�مل�ستقبل.

�لعام  �سرح« حقبة من تاريخ لبنان متتد من   عمل »ميمُ

�لعام  �لبالد  من  �لعثماين  �لع�سكر  خروج  حني  �إىل   1912

تلك  جنوم  �أح��د  كان  �حلويك  �ليا�س  �لبطريرك   .1920

�إىل حتقيق  �سعى  ودر�ية  �ملرحلة، ومبا ميلك من حنكة 

�لإ�ستقالل  لنيله  ومّهد  �لذ�تي،  �لإكتفاء  على  قادر  وطن 

�أن حتقيق هذ� �حللم  �لقر�ر. ومبا  ومنحه �حلرية يف �تخاذ 

�إنقاذ  �ستى  و�أ�ساليب  بطرق  حاول  �مل�ستحيالت،  من  كان 

لكنه  وتر�جع،  و�أقدم  وحاور،  فهادن،  �ملجاعة،  من  �سعبه 

على �لرغم من كل �لظروف مل يتخّل عن حتقيق حلمه 

بلبنان �لكبري.

تخت�سر �مل�سرحية ذلك �لو�قع، من خالل د�ر للعجزة يديره 

فرن�سا،  ليتخ�س�س يف  �لبطريرك  �أر�سله  �ساب كان  دكتور 

ون�ساء  �لد�ر حيث يجتمع رجال  �أمر  �إليه  �أوكل  وحني عاد 

من جميع �لطو�ئف و�ملناطق ويوؤلفون فرقة مو�سيقية كل 

فيها يعزف على لياله...

، فقدو� �أهلهم  و�إىل جانب �لد�ر، كان هناك ميتم، ي�سم �أطفالاً

يف �حلرب من جر�ء �جلوع �أو �ل�سخرة �أو �لتجنيد �لإجباري، وقد وّفرت 

لهم »جمدويل« كل �لرعاية و�حلنان. 

ق�سة حب تن�ساأ بني �لدكتور �لعائد من �لغربة، و»جمدويل« ر�عية 

�إىل  ويعود  �ل�ساعرية،  �إىل  ا  �أحياناً يتجه  �سفاف،  باأ�سلوب  �لأطفال، 

رف به �لكاتب �أنطو�ن غندور. �لو�قعية، وهو �لأ�سلوب �لذي عمُ

خالل  من  للعمل  �ل�سيا�سي  �جلانب  يربز  �لعجزة  ود�ر  �مليتم  يف 

�أبرزهم  لعل  �ملت�سرفني،  من  بعدد  �حلويك  �لبطريرك  عالقة 

�سد�قة  عن  برهن  �ل��ذي  قيوميجيان  �أوهان�س  �لأرمني  �ملت�سرف 

ود�ع��ه  وك��ان  للبطريرك  كبرية 

��ستقالته  تقدمي  قرر  حني   � موؤثراً له 

ومغادرة �لبالد.

تلك  �سر�عات  �إىل  �لعمل  يتطرق 

وتناف�س فرن�سا  �ل�سهد�ء  و�إعد�مات �ساحة  �لأيام 

على  �ل�سيطرة  على  في�سل  و�ل�سريف  و�نكلرت� 

�حلرب،  �أمريكا  ودخول  كر�ين  وجلنة  �لبالد، 

ودور مرتجم �لقن�سلية �لفرن�سية يومها �ل�سحايف 

�ل�سود�  يو�سف  ومر��سالت  �لريا�سي  ��سكندر 

وغريها من �لأحد�ث �ملت�سارعة وقتذ�ك.
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م�رسح 

�إعد�د:

جان د�رك �أبي ياغي

»نقّدم لكم وطن«…

حقبة  »مي�سرح«  عمل 

م�سيئة من تاريخ لبنان 

�مل�ساركون
�مل�سرحية من بطولة: �أنطو�ن كرباج، 

عبري نعمه، وجيلبري جلخ.

تاأليف: �أنطو�ن غندور.

�إخر�ج: رميون جبارة.

�ل�سيد،  خالد  �سمعون،  بيار  متثيل: 

خمول خمول، علي �لزين، جنال �لها�سم، 

فاديا عبود.

ج��وزف  و�لأحل����ان:  �ملو�سيقى 

�لعند�ري.

�أزياء: بابو حلود.

�إنتاج: »�سركة لبنان �لرت�ث«.



على م�سرح مدر�سة »�حلكمة« يف منطقة �جلديدة، كان �لعر�س 

�لعمل  �خل��وري.  مها  لفرقة  حالك«  �سايف  »م�س  مل�سرحية  �لأول 

تربوي �إجتماعي هادف يتوجه �إىل �ل�سباب �للبناين لتوعيتهم حول 

م�ساكل �ملجتمع وظو�هره. 

نو�حي  خمتلف  يف  �مل�ست�سري  �لف�ساد  مو�سوع  �مل�سرحية  تتناول 

حياتنا �لإجتماعية، باأ�سلوب فني، تربوي، ر�ق.

يقول خمرج �مل�سرحية ع�سام �لأ�سقر �إّن جيلنا هو �لذي هدم، وجيل 

�لهو�رة«  »ع  نعي�س  ا،  عجباً يبني...  �لذي  هو  جيلكم  �ل�سباب، 

ا  وكاأننا ر��سون بالتفلت من �ملبادئ و�لقيم و�لقو�نني، مرددين د�ئماً

مقولة: »�سو وقفت عليي؟«. 

ت�ستعر�س  �سمري،  يقظة  �مل�سرحية  تعترب 

جملة من �أ�سكال �لف�ساد وتدعو �إىل �لبدء من 

�لذ�ت، كطريقة مثلى للو�سول �إىل جمتمع �أف�سل و�إن�سان �أرقى.

غامن(  )مي�سال  »جيم«  حول  �مل�سرحية  تدور  هذ�،  من  ا  �إنطالقاً

ليلتحق  معه  تهجريه  �سّر  حامالاً  �لوطن  �إىل  مهجره  من  �لعائد 

باأمثاله من �ل�سباب �لطاحمني، لإطالق حملة تهدف �إىل �إعادة بناء 

�ملجتمع و�لوطن.

�لذي  �أبيه  عن  يبحث  »جيم«  �أّن  نكت�سف  �مل�سرحية  �سياق  يف 

»جيم«  يتعّر�س  �لوطن.  يف  �لف�ساد  �أرك��ان  من  �أب��اه  و�أّن  هجره 

للخطف و�خلاطفون �أزلم �أبيه. مل يتعّرف عليه �أبوه. ماذ� ح�سل؟

�لإثارة و�حلب،  �مل�سرحية عن ذلك بطريقة م�سّوقة، فيها  جتيب 

و�خلطر و�لفكاهة و�لنقد و�ملعاجلة و�لرتّقب و�لأمثولة...

بطولة  �لأ�سقر،  ع�سام  �إخ��ر�ج  حالك«  �سايف  »م�س 

�أغاين  �ل�سرف عفيف �سيا، كاتب  مي�سال غامن، �سيف 

نبيل  �لدكتور  ومو�سيقى  �أحلان  مطر،  غ�سان  �مل�سرحية 

جعفر، �إنتاج جاد �لأ�سقر.

�لفالحني،  بحياة  »��سماعني«  �سخ�سية  �ساحب  تاأّثر  �سغره،  منذ 

وتعّرف �إىل عاد�تهم. هكذ� تعّلم �لعزف على �لناي و�لربابة، كما 

تعّلم من و�لدته �حلد�ء وندب �ملوتى.

يف م�سرحيته �جلديدة »�ملّعاز« )�إخر�ج �بنته رنا ك�سرو�ين(، يوؤدي 

»فرقة  مع  بالإ�سرت�ك  �لعر�س  ويقّدم  �لبطولة،  دور  ك�سرو�ين  منري 

�سادي �أيوب للفنون �ل�سعبية«، وكل من عبدو بيطار، ر�سا عكو�س، 

كان  �لأول  �لعر�س  مي��ني.  �سانيل  رمي��ان،  رنيم  �حل��د�د،  غ�سان 

برعاية وزير �لثقافة كابي ليون على م�سرح ق�سر �لأوني�سكو، لتبد�أ 

�مل�سرحية من ثم جتو�لها. 

تقع �لأحد�ث يف �إحدى �لقرى �جلنوبّية، وتتحدث عن ر�ٍع ل يفهم 

فيها.  نظرياته  ويعطي  �ملو�سة  يجاري  �أن  قّرر  لكنه  �ل�سيا�سة،  يف 

�ليور�نيوم  تخ�سيب  عن  فيتحّدث  معها،  ويتفاعل  �لأخبار  ي�سمع 

�إياه  عّودنا  كوميدي  قالب  يف  �لأل��ف��ني...  وقانون  �ل�ستني  وقانون 

�ساحب �لعمل.

يف �لتفا�سيل تدور �أحد�ث �لكوميديا بني ر�عي �ملاعز »��سماعني« 

وزوجته �لقوية »�أم خ�سر« )رنيم رميان( و�بنته عبلة )ر�سا عكو�س( 

ميلك  �حل���ّد�د(.  ان  )غ�سّ �سايف  �ملدر�سة  �أ�ستاذ  حب  يف  تقع  �لتي 

ا من �ملاعز، ولأنه �سمع باأن �لربيع �لعربي هو �سناعة  �لر�عي قطيعاً

�أن  قرر  ثم  ليبيا،  �إىل  »�لعنز�ت«  ياأخذ  �أن  يف  فّكر  �إ�سر�ئيلّية، 

�ل�سيعة  �إىل  ت�سل  وفجاأة  �ملحتلة..  فل�سطني  يف  ويرعاها  ي�ستقرب 

�إعالمية )�سانيل ميني( لنقل �إنطباعات �لنا�س عن مرحلة ما بعد 

�لعدو�ن �لإ�سر�ئيلي على لبنان، حيث تلتقي �ملّعاز. 

�إىل  و�نتقالها  �ملدر�سة  �أ�ستاذ  من  �بنته  زو�ج  يرف�س  �لذي  ��سماعني 

�أبو  »�ملّعاز«  زميله  مبنطق   � �أخ��رياً يقتنع  ب��ريوت،  يف  معه  �لعي�س 

�بر�هيم وي�سمح بالزو�ج. 

و�ملعي�سّية  و�لنف�سّية  �لفكرّية  �لأبعاد  �مل�سرحّية  ت�سّور  باخت�سار، 

و�لربّية مع  �لرعي  �ملدينة، حيث تتقاطع حياة  �لريف وحياة  حلياة 

ما  مرير،  �سر�ع  يف  �ل�سخ�سيات  وتتعار�س  �لإنرتنت.  تكنولوجيا 

ا. كما يطرح �لن�س مو�سوعات �إن�سانّية  ا وقريباً يجعل �لعر�س م�سوقاً

وتاأتي  �لعدو.  ومناه�سة  �لبيئة  وخ��ر�ب  بالأر�س  و�لتعّلق  كاحلب 

�لق�سري  �ل�سينمائي  و�لفيلم  �لفولكلورية  »�لوعر«  فرقة  دبكات 

ا من �لعمل �مل�سرحي �جلميل و�لطريف، �ملميز  ا حتمياً منبثقة �نبثاقاً

بلغته �لب�سيطة ومفرد�ته �ملختارة.

ن�سري �إىل �أن منري ك�سرو�ين عمل مع نخبة من �ملخرجني منهم: 

رميون جباره، فاروجان خيدي�سيان، نقول د�نيال، �لأخو�ن رحباين، 

�سقر�  �أبو  �أبو عب�سي، كرمي  زياد  �لرحباين،  �ليا�س  موري�س معلوف، 

لها  �سّفق  �أعمالاً  قّدمت  خا�سة،  م�سرحية  فرقة  �أ�س�س  وغريهم... 

و�سّكل  �لإغ��رت�ب.  وبالد  �لعربي،  و�لعامل  بريوت  يف  �مل�سرح  جمهور 

ا  مع �لفنانة مري�ي بانو�سيان »�أم طّعان« و�لفنان هادي خليل، ثالثياً

�مللق«  و»فلت  للهو�رة«  »وز�رة  منها:  �أعمال  يف  ا  ناجحاً ا  م�سرحياً

يف  �سابق  �أ�ستاذ  وهو  �إ�سر�ئيل«...  يا  ك  يهدِّ و»�لله  ه«  �لدكِّ و»فوق 

معهد �لفنون �جلميلة - ق�سم �مل�سرح، �جلامعة �للبنانية.
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»م�ش �سايف حالك« .. ر�سالة م�سرحية �إىل �سباب لبنان

»�ملعاز« يجاري �ملو�سة 

يف كوميديا جميلة





ج��ورج  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ب��ق  املالية  ل��وزي��ر  اأخ����ًرا   �سدر 

اإىل  بديلة  »نظرية  عنوان  حتت  الأول  كتابان،  ق��رم 

م�سكالت لبنان ال�سيا�سية والإقت�سادية«، وهو جمموعة 

درا�سات ومقالت كتب معظمها خالل العقد املا�سي،  وقد يجد القارىء فيها تف�سًرا ل�سوء الأداء 

ال�سيا�سي والإقت�سادي الذي يحرم املواطن من اأب�سط ظروف العي�ش الكرمي، وذلك على الرغم من 

وعلى  ا�ستدانتها،  التي  ال�سخمة  واملبالغ  الإعمار  �سنة بحجة  الدولة منذ ثالثني  اأنفقته  ما  كل 

يعلم كيف  ب�سرية ل  ومن كفاءات   - والرتبة اخل�سبة  الطبيعية - كاملاء  موارده  الرغم من 

ي�ستغّلها يف الداخل...

الذي و�سعه قرم  العامل اجلديد«،  الثاين فهو ن�سخ�ة مرتجمة لكتاب »حكم  اأما الكتاب 

بالفرن�سية )2009-2010( يف خ�سّم اإنفجار الأزمة املالية والإقت�سادية العاملية.

اإخرتاعها  مّت  التي  املختلفة  الأ�سالي�ب  �سي�ما  ول  الأزم�ة،  ه�ذه  جذور  عن  التنقيب  يف  تعّمق   وقد 

لف�سل عامل املال عن عامل الإقت�ساد احلقيقي، اأو ب�سكل اأدّق ملراكمة الأرباح غر املرّبرة من خالل 

عمليات مالية، هدفها الربح ال�سريع على ح�ساب املنتجني والفئات العمالية.

ي�سف الكتاب باإ�سهاب الإيديولوجية النيوليربالية التي نّظمت هذا النمط اجلديد من اإدارة العامل، 

الإنتفا�سات  اأ�سباب  اإىل فهم  ي�سكل مدخاًل  وهو قد  اأياٍد قليلة،  ثروات هائلة يف  ترّكزت  حيث 

الأو�ساع  ت��رّدي  اأ�سبابها  من  والتي   ،2011 العام  مطلع  مع  العربي،  العامل  عّمت  التي  ال�سعبية 

التي  النيوليربالية  الإ�سالحات  ظل  يف  والإف�ساد  الف�ساد  مواقع  وتفاقم  والإجتماعية،  الإقت�سادية 

طّبقت يف معظم الدول العربية.

التي  الإحتجاجية  التحّركات  األهمت  العربية  ال�سعبية  احلركات  اأن  الكتاب  ويعترب 

بور�سة  �سّد  املتحدة  الوليات  يف  ال�سعبي  التحّرك  اإىل  بالإ�سافة  الأوروبية،  الدول  بع�ش  عّمت 

نيويورك، وهو يغو�ش يف ا�ستك�ساف اآفاق امل�ستقبل، واإمكان ا�ستمرار النظام النيوليربايل، 

طارًحا ال�سوؤال حول ما اإذا كان العامل قد دخل يف حالة ثورية �ستتو�سع يف حال مل يتّم اإ�سالح 

النظام املايل الدويل احلايل ب�سكل جذري ومعّمق.

العاملي  الت�سكيلي  الفنان  ري�سة  تتابع 

الإبداعية  م�سرتها  �ساهر  نزار  الدكتور 

احلياة  يف  تغو�ش  التي  الزاهية  بالألوان 

زهرة  اإىل  واحل��ب  الربيع  زه��رة  فمن  ومفرداتها.  معانيها  بكل 

التي عر�سها    47 ال�  اللوحات  عنوان  والنار...  الدجى  اإىل  البنف�سج، 

اأواخر  للمعار�ش  بروت  مركز  يف  الألوان«  وفرح  »تال  عنوان  حتت 

كانون الأول 2012. 

الفني:  عمله  ع��ن  �ساهر  ن��زار  يقول 

»ت�سميمي على معاجلة مو�سوع الأر�ش، 

وخويف  الأر�ش  هذه  حيال  اإلتزامي  نتيجة  اإل  هو  ما  وتكراًرا،  مراًرا 

عليها. فهي غنّية مبفرداتها، والزهرة بنت هذه الأر�ش، هي احلب 

واملحبة وال�سدق وال�سداقة، واللون اجلميل والأمل والفرح...«.
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اإ�صداران جديدان للوزير قرم 

»تال وفرح الألوان« لنزار �صاهر



والدة الزجل

يف حراجل البلدة اجلميلة، بلدة ال�شعراء، 

ولد م��شى زغيب العام 1939 يف عائلة م�ؤلفة 

زغيب  م��شى  ي��شف  وال��ده  اأوالد.  �شتة  من 

ديبه  ووال��دت��ه  منا�شبات(،  و�شاعر  )م��زارع 

طن��س خليل.

اجلمال  ول���ح��ات  التفاح  ب�شاتني  و�شط 

م��شى  ن�شاأ  واجلنبات،  ال�شخ�ر  بني  املنت�شرة 

اإرث��ني:  طف�لته  مرتع  م��ن  جانًيا  زغيب 

جمال الطبيعة وجمال ال�شعر. فحراجل هي 

زغيب  م��شى  ه�  وها  �شاعًرا،  االأربعني  بلدة 

يخاطبها: 

يا �شيعتي يا مراية وج�دي

يا قنطرة بال�رد معق�دي

يا �شرير وعيي و�شحكتي للن�ر

وح�شرم �شبابي وخمر عنق�دي

كل ما حرقت قربانك بخ�ر 

ب�شّم فيها ريحة جدودي.

يف  والتكميلية  االإبتدائية  عل�مه  تلّقى 

ين�شد  بداأ  - عم�شيت، حيث  الفرير  مدر�شة 

الق�شائد ال�شعرية ويعّلم رفاقه اإلقاءها وه� يف 

�شن العا�شرة من عمره. 

حّبه لل�شعر والزجل دفعه اإىل البدء برحلته 

فتخّلى  ع�شرة،  الرابعة  �شن  يف  وه�  املنربية 

التي  االأوىل  ج�قته  و�شّكل  الدرا�شة  عن 

ال�شعراء  و�شّمت  اجلبل«  »باز  اإ�شم  حملت 

و�شليم  ح��م��ادة  اأح��م��د  �شليبا،  غنط��س 

ا. اأحيت  ر�شدان، وكان زغيب اأ�شغرهم �شنًّ

القرى  جميع  يف  مت�ا�شعة  حفالت  الفرقة 

يكرب  ال�شغري  ال�شاعر  اإ�شم  وبداأ  اللبنانية، 

وُيعرف بني حمبي الزجل يف لبنان. 

ج�قات  من  العديد  يف  �شارك  بعد  ما  يف   

الزجل: »ج�قة االأرز«، مع حنا م��شى، ج�قة 

احلمالوي،  طاني��س  مع  الفني«  »املنتخب 

برفقة  ال��دام���ر«  »زغ��ل���ل  ج�قة  ث��م  وم��ن 

وجان  �شعيب  زين  الها�شم،  ج�زف  ال�شعراء 

رعد. 

اأق���ام  ع��ن��دم��ا  الع�شرين  ���ش��ن  يف  ك���ان 

قاعة  يف  مباراة  روك��ز  خليل  ال�شاعر  مع 

القت  وقد  جبيل،  يف  اخلريية«  »اجلمعية 

اإن�شم  اأثرها  وعلى  كبرًيا،  جناًحا  احلفلة 

املعروفة  روك��ز  خليل  ج�قة  اإىل  زغيب 

ب�»ج�قة اجلبل«. 

زغيب  م��شى  جنم  ملع  احلقبة  تلك  يف 

خليل  ال�شاعر  وفاة  وبعد  منربي،  ك�شاعر 

واأطلق  اجل�قة  ت��راأ���س   ،1962 العام  روك��ز 

تخليًدا  روكز«  خليل  »ج�قة  اإ�شم  عليها 

لذكراه. وقد �شارك يف تلك اجل�قة ال�شعراء: 

اأني�س فغايل، جري�س الب�شتاين، بطر�س ديب، 

اأحمد ال�شيد، اأنط�ان �شعادة، اإليا�س خليل، 

رفيق ب�ل�س وعادل خّداج.

اإ�شم  روكز  ال�شاعر  اأوالد  ا�شتعاد  وعندما 

»ج�قة  اإ�شم  ج�قته  على  اأطلق  اجل�قة، 

القلعة«. 

مهّنا  ي��شف  اأنط�انيت  ال�شيدة  ت��زوج 

)طبيب  ربيع  اأوالد،  ثالثة  ورزقا   ،1960 العام 

م��دين(،  )مهند�س  و�شام  و�شاعر(،  اأ�شنان 

ماج�شتري  وحائزة  ديك�ر  )مهند�شة  مرينا 

بامل�شرح(.  

اأمري املنابر

�شارك ال�شاعر زغيب يف ع�شرات املباريات 

كما  واملهرجانات،  الزجلية 

لبنان  يف  احلفالت  اآالف  اأق��ام 

وب��الد االإغ���راب مل��دة تزيد عن 

ثالثة وخم�شني عاًما. 

مع  اأط��ّل  املا�شي،  القرن  �شتينيات  ويف 

اإنطالقة تلفزي�ن لبنان، يف »ليايل الزجل«، 

على  وعتابا«  »زج��ل  برنامج  يف  وكذلك 

 )Lbc( لالإر�شال  اللبنانية  امل�ؤ�ش�شة  �شا�شة 

مع »ج�قة القلعة«، كما اأطّل على �شا�شة 

مّت  حلقات  خ��الل  م��ن  اجل��دي��د  تلفزي�ن 

ت�ش�يرها يف معظم القرى اللبنانية.

ا منه على احلفاظ على هذا الراث  وحر�شً

يف  �شارك  وا�شتمراريته،  العريق  اللبناين 

الذي  الزجل  به�اة  اخلا�س  »اأوف«  برنامج 

Otv بني العامني 2010  ال�  عر�س على �شا�شة 

و2012. 

الزجلي،  املنرب  وج��ه  زغيب  م��شى  غ��رّي 

ح�شاري  م��شيقي  بتخت  رّك���زه  حيث 

�شبايا  من  م�ؤّلف  منّظم  وك���رال  متط�ر، 

امل��راأة  خ�ّس  جميلة.  اأ�ش�ات  ذوي  و�شباب، 

بح�شة كبرية من �شعره وغازلها برومان�شية 

كما  ثيابها،  م��ن  يعّريها  اأن  دون  م��ن 

�شّجعها على امل�شاركة يف حفالت الزجل، 

مربًزا م�هبة الكثريات يف هذا املجال.

اإىل  ال�شروقي  اأدخل  من  اأول  زغيب  كان 

املاآمت، بعد اأن �شمع �ش�ت الربابة، واأغرم به 

لي�شبح  الزجلية،  املنابر  اإىل  فنقله  كثرًيا، 

كل  تعتمده  ا،  زجليًّ نظاًما  بعد  م��ا  يف 

اجل�قات.

االأغاين  اإدخال  يف  الف�شل  زغيب  ولل�شاعر 

»هال  مثل  الزجل،  اإىل  اجلميلة  الراثية 

و»الدلع�نا«،  غزّيل«  »يا  جمل�«،  يا  هاّل 

اأ�شبحت تغّنى يف احلفالت باإيقاعات  التي 

خا�شة وجديدة.

�شد الزجل 

اإىل حدود ال�شعر

ملك املنابر ال يفقد تاجهمو�سى زغيب

اأمري املنابر وقلب الرتاث... 

اأكرث ال�سعراء اإ�سهاًما يف �سّد 

الزجل اإىل حدود ال�سعر... 

�ساحب اإطاللة حلوة 

و�سوت حنون ذي بحة 

جذابة... اإنه ال�ساعر مو�سى 

زغيب الذي اأحّب الزجل 

وجعله مراآة لروحه ولعينه.
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تقديًرا لعطاءاته خالل خم�شني عاًما، 

نال ال�شاعر الزجلي م��شى زغيب العديد 

من ج�ائز التقدير واالأو�شمة، منها:

فار�س  رتبة  من  ال�طني  االأرز  و�شام   -

قّلده اإّياه رئي�س اجلمه�رية العماد اإميل 

حل�د )2002(.

اإّياه  قّلده  اللبناين  االإ�شتحقاق  و�شام   -

وزير الربية الراحل ماجد حمادة )1974(.

قّلده  �شابط  رتبة  من  االأرز  و�شام   -

مي�شال  العماد  اجلمه�رية  رئي�س  اإّي��اه 

�شليمان.

- ���ش��ه��ادة ت��ق��دي��ر م���ن احل��ك���م��ة 

رتبة  على  احل�ش�ل  تخّ�له  االأو�شرالية، 

م�اطن �شرف اأو�شرايل.

- �شهادة تقدير من رئي�س بلدية باري�س 

ال�شيد دو الت�ا )2000(.

- جائزة �شعيد عقل )2006(.

ح�شني  امل��ل��ك  م��ن  ت��ق��دي��ري  درع   -

 .)1974(

- درع وزارة الثقافة )1998(.

- درع اأ�شب�ع لبنان يف االأردن )2000(.

- درع عمالقة ال�شرق )2002(.

م�شرية  عاًما على   55 مرور  ومبنا�شبة   

اإبداعه ال�شعري والزجلي، كّرمته بلدية 

يف  ل��ه  ت��ذك��اري  ن�شب  ب��شع  ح��راج��ل 

�شاحة البلدة )2011(. 

ملحمة وم�سرحية

املت�ا�شل،  العطاء  من  ط�يلة  م�شرية  بعد 

اأن م�شت�ى الزجل بداأ بالهب�ط،  �شعر زغيب 

فاعتزل من فرقة القلعة م�شّلًما رئا�شتها اإىل 

اإبن �شقيقته املحامي �شميح خليل، ولكنه 

ما زال ميار�س الرثاء )الندب( يف املاآمت، وقّدم 

لغاية الي�م نح� 35 األف رثاء.

من  ���ش��اع��ات  خم�س  ال�شاعر  �س  يخ�شّ

ملحمة  اإع��داد  ب�شدد  وه�  للكتابة،  ي�مه 

امل�شرحية  اإىل  اإ�شافة  اللبناين«،  »االإنت�شار 

االأوبرالية »قدم��س«، التي �ش�ف تعر�س قريًبا 

والعاملية،  اللبنانية  امل�شارح  خ�شبات  على 

املطربني  كبار  م��ن  اأبطالها  و�شيك�ن 

اللبنانيني. 

موا�سفات �ساعر الزجل

املحّبب  بح�ش�ره  املمّيز  زغيب  م��شى 

وجمال  حنجرته  وب��ق���ة  اجل��م��اه��ري،  ل��دى 

يرى  االإرجت��ال،  على  اخلارقة  وبقدرته  �ش�ته 

ا  اأي�شً يتمّتع  اأن  يجب  الزجلي  ال�شاعر  اأن 

وال�شرب،  املّتقدة  وبالذاكرة  احلاد  بالذكاء 

اإ�شافة اإىل اإملامه باحل�س ال�شعبي. 

م��شى  »كان  حنني:  اإدوار  املحامي  يق�ل 

زغيب، على م�شارح االإرجتال، كّلما ُر�شق 

هذا  �شي�شتطيع  كيف  هّمه:  حملُت  برّدة 

اأن  دون  من  قائلها  اإىل  ال��رّدة  يرّد  اأن  امللك 

يفقد تاجه؟! واإذا بالرّد يجيء ما�شًحا كل ما 

على الق�ل امل�ّجه اإليه من بهاء، بل م�شيًفا 

اإليه بهاء اأ�شّد منه، واأملع...«.

فيق�ل�ن  ومنطقتها  حراجل  اأب��ن��اء  اأم��ا 

م��شى«.  اإال  َمِلك  »ما  املحبّبة:  بلهجتهم 

املنرب  على  ملك  �شاعر  من  لي�س  واملق�ش�د، 

الزجلي �ش�ى م��شى زغيب.

كر
�س

لع
با

ن 
اإب

جوائز واأو�سمة و�سهادات تقدير 

م�ؤلفات
زغيب  م��شى  لل�شاعر  �شدر 

منها: م�ؤلفات  عّدة 

 ،)1968( �شنة«  »ع�شرين   -

فل�شطني. ملاأ�شاة  و�شًفا  يت�شمن 

يحاكي   ،)1977( الزمان«  »قناديل   -

اللبنانية. احلرب  فيه 

- »قلم ودف« )1992(.

.)1999( وال�شهر«  »اأنا   -

.)2006( »و�شايا«   -

�س  خم�شّ  ،)2011( وبكرا«  »مبارح   -

الرثاء.   لتدري�س 

ق�شيدة   400 ن��ح���  ��ا  ي�����شً اأ ول��ل�����ش��اع��ر 

��ح��ات،  امل������شّ اإىل  اإ���ش��اف��ة  ���ش��روق��ي��ة، 

والزجل. العتابا، 
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وامل��ي��زان ال��ع��دل  اإن���ت  جي�س  ي��ا 

االأدي���ان ع�ا�شف  ه��زه��زوك  م��ا 

ال���ج��دان ب��اِع��ت  ال�شيا�شة  ومّل���ا 

لبنان َع  ك��ت��ار  وج�����ه  ت��غ��رّي 

�شهران ال�طن  حدود  على  واإبنك 

فزعان م�س  ب��ال  ب��راح��ة  عاي�س 

التعبان  م�طن�  ي�شاعد  رح  م�س 

ه���ن��ي��ك ب��ّي��� م������زّودو ب��ع��ن���ان 

وق�����ش���ره��م اأدراج���ه���ا م��رج��ان 

هاالإن�شان  ل�  عمقّل�  منهنيك، 

كان اإن  دولتك  عا  ف�شلك  و�ش� 

اإن�����ت ال���رب���ط واحل�����ل وامل�����ش��در

وامل��ج��َه��ر ال�����ش��ر  ح��رت��ق��ات  وال 

يتدولر  البع�س  ح�شاب  وخ��ّل��ت 

بيتغري م���ا  ح��ق��ي��ق��ي  ووّج�����ك 

عمي�شهر ب��ال��ب��ار  ال��ِغ��ن��ا  واإب����ن 

وتفّجر ال������ش��ع  ���ش��اء  ان  ع���ارف 

ب��ال��ل��ي��ل ب����دو ي��ط��ري ع��امل��ه��ج��ر

اأ�شفر وده���ب  اأوروب�����ي  وب��ا���ش��ب���ر 

داف����ع ث��م��ن��ه��ا ال�����ش��ع��ب امل��ع��ر

اجل�هر  م�س  بيحمينا  الع�شكر 

ع��ن��دك ق�����ش���ر ب��ل��ن��دن وب��اري�����س

بالع�شكر اإب����ن  ع��ن��دك  ك���ان  وم���ا 



عر اأ�سعد جوان. هذا ما قاله  خطيئة اأاّل حتّب �سِ

فيه �سعيد عقل.

عر اأ�سعد جوان  ا اأن حتّب �سِ ورمّبا خطيئة اأي�سً

وت�ستلّذه. فتُدمنه 

بني الالخطيئة واخلطيئة، حتفُّ عيناك على 

عر  ق�سائده الغزلية، فيعّلمك كيف ت�سّرح �سَ

حبيبتك بالكلمات االأ�سابع، ويجعل منك طفاًل 

يلعب بالرتاب، تراب بلدته »زان« ال�سمالية، 

عر، وحيوّية  التي رّبته ثائًرا، يكتُب رهافة ال�سِ

النرث. ن�سمع نايه املبحوح ونبيذه املعّتق، فيتكّحل 

الق�سب، ويلهث القرميد وراء لونه اخلمري، يف 

اأ�سعد  جرار �ساحب »�سالون الع�سرين«، ال�ساعر 

جوان اإبن بلدة زان البرتونية.

• كيف بداأت فكرة تاأ�سي�س »�سالون الع�سرين«؟
- بد�أ �سالون �لع�سرين حتت �إ�سم »حركة 

�لقرن  �سبعينيات  يف  �ملو�هب«  عن  �لبحث 

�ل�سباب  ع��ن  تبحث  وك��ان��ت  �مل��ا���س��ي، 

يف  لل�ِسعر  و�إل��ق��اًء  ور�سًما  �ِسعًر�  �ملوهوبني 

�مل���د�ر����س. ه��ذ� �ل��ب��ح��ث �ل��ث��اث��ي، ق��ادت��ه 

وموري�س  �سعيد عقل  �سد�قات كثرية، من 

عو�د و�أنطو�ن جبارة ومّي مّر. بعدها �خرتنا 

�قتناع  ع��ن  �لع�سرين«  »���س��ال��ون  ����س��م 

مفهومنا  ح�سب  �ل�سعر�ء،  من  معنّي  بعدد 

ال  بحيث  وق��ت��ذ�ك،  �لق�سيدة  لكتابة 

�سعيد  وك��ان  �لع�سرين.  عددهم  يتعّدى 

كتابة  على  و�أ�سّر  د�ئًما،  جانبنا  �إىل  عقل 

�ل�سالون  �سدرت عن هذ�  �لتي  �لوثيقة  بنود 

معّينة.  ف��رتة  �إىل  قانونها  وف��ق  وعملنا 

بعدها �أخذ �ل�سالون �ملنحى �ل�سعري �لبحت، 

�لكبار؛  و�ل�سعر�ء  �ل�سباب  بال�سعر�ء  فاهتمَّ 

جانبهم  �إىل  و�لوقوف  لت�سجيعهم  �ل�سباب 

قدر �مل�ستطاع، طبًعا مع �النتباه �إىل نوعّية 

مل�ساعدتهم  �لكبار  و�ل�سعر�ء  �ملوهبة، 

�ملعنوية  �لنو�حي  من  �الأخ��رية  �أيامهم  يف 

باإ�سد�ر  �ملن�سيني،  �ل�سعر�ء  و�ملادّية، وتكرمي 

�أعمالهم  وجتميع  عنهم  ودر��سات  كتب 

�لوحيد  هو  �لع�سرين«  »�سالون  �ملفقودة. 

من  وخ��ر  بعلم  يقبل  مل  �ل��ذي  لبنان  يف 

حرّية  على  للمحافظة  �لر�سمية  �ملوؤ�س�سات 

عمله �الإبد�عي و��ستقاله.

• اأنت من اأن�سار »الثقافة الثورية«، ما هي هذه 
الثقافة وكيف تعمل؟

- ال تقّدم من دون ثورة. وعدم �لتقدم يعني 

�خلمول، يعني �لبحر �لذي ال موج فيه، هادىء 

�ل�سخور،  من  وال  �ل�ساطىء  من  يقرتب  ال 

�لذي  �ل�سمك  ر، هو  �ملتك�سّ �ملاء  �لتقّدم هو 

ادون.  �ل�سيَّ ليحبك  �لبحر  �إىل  �أنت  جتلبه 

وخلق  �الأر���س،  يف  تغيري  كل  �أ�سا�س  �لثورة 

كل جديد، لنبتعد فيه عن �ملوت. يف حالة 

�لركود، يرمى فيك حجر �سغري فتتحّرك، 

ثورتي  بد�أت  �ل�سغري.  �حلجر  هذ�  هي  �لثورة 

�الأوىل،  ق�سائدي  �سيعتي  �أه��دي��ت  عندما 

حيث كل �ل�سعر�ء عندنا يكتبون �لزجل، 

ما  �لزجل،  ت�سبه  ال  جديدة  ق�سائدي  فاأتت 

�تهامي  �إىل  و�أدى  معّيًنا جتاهي  نفوًر�  خلق 

جمّلة  و�أن�ساأت  و�لق�سيدة.  �لزجل  بخربطة 

�للوح  نن�سرها على  �ملدر�سة كّنا  �سغرية يف 

وح�سب، و�أ�سميتها »�ملق�ّس«، وهكذ� بد�أت 

�لثورة يف حياتي. بعدها نزلت �إىل بريوت، �إىل 

�الأفكار  وتبلورت  و�ل�سعري،  �لثقايف  �لو�سط 

�لثورة وكرت  �جلديدة، وكرت يف د�خلي 

�لت�سّرفات  من  عدد  يل  وكان  د�خلها.  يف 

دول  ويف  لبنان  يف  معروفة  �أ�سبحت  �لثورية 

�ملنطقة.

الثورية«؟ »الت�سّرفات  • ما هي هذه 
�لذي  �لبيان  منها  و�أذكر  كثرية،  �إّنها   -

تويني  غ�سان  �ملرحوم  �سجن  ي��وم  �أعلنته 

�لذي كان وزيًر� للرتبية �أيام �لرئي�س �لر�حل 

»�ساعر  �لبيان:  يف  قلت  فرجنية.  �سليمان 

�حلمر�  ���س��ارع  يف  بكتبه  نف�سه  ي��ح��رق 

و�سجن  تويني  غ�سان  �سجن  على  ا  �إعرت��سً

�حلرية«. ون�سرته جريدة �لنهار �لتي كانت 

�ملنطقة  يف  للثقافة  وز�رة  حينه  يف  تعتر 

�لدين  تقي  بهيج  وكان  كلها.  �لعربية 

وعند  د،  �ملحدَّ �ملوعد  وعند  للد�خلية.  وزيًر� 

حماًطا  وجدته  �حلمر�،  �سارع  �إىل  توجهي 

�ل�سارع كله،  �إحر�ق  بالع�سكر خوًفا من 

ق�سائد �سغرية 

الأ�سعد جوان

• قالل:
قال نحنا ب�ّس مّنا قال

عّنا كر�مي قد ما عّنا جبال

مطرح �لبيموت مّنا �سي بطل

كل ما منزرع قمح

بيفّرخ رجال

• �سّراق:
متل �حلر�مي �ملا �إلو وال �إيد

قلبي �أنا �سّر�ق

�سالِك من �لنا�س

ك عالور�ق حطِّ

ك من بعيد حبِّ

�سرِقك متل ما بي�سرق �لتّفاح

لونو عن �لقرميد..!

�ساعر �خلطيئة �لثائر �أ�سعد جو�ن

التقدم هو ال�سمك الذي جتلبه اأنت اإىل البحر...
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كل  �أن  حيث  �لثور�ت،  �سارع  كان  �لذي 

مقاهيه  يف  تطبخ  كانت  �لثورية  �الأفكار 

�سوقي  �ملاغوط،  حممد  دروي�س،  حممود  مع 

مت  �أن��ه  �ملهم  �حل���اج...  �أن�سي  �سقر�،  �أب��و 

�لوزير  �أم��ام  وم��ررن��ا  �ل�سارع  من  �خ��ر�ج��ي 

و��سًحا  �أم��ره  كان  �لذي  �لدين  تقي  بهيج 

�إىل  هنا  وتوجَّ نف�سي،  �إح��ر�ق  من  مبنعي 

كمّية  �أح��رق��ت  حيث  �الأوني�سكو  ق�سر 

كبرية من �لكتب. ويف �ليوم �لتايل ن�سرت 

�ليوم  ويف  �لكتب،  �إح��ر�ق  خر  �ل�سحف 

وعندما  تويني...  غ�سان  عن  �أفرج  �لثالث 

يف  جنم  ف��وؤ�د  �أحمد  �مل�سري  �ل�ساعر  �سجن 

�أيام �ل�ساد�ت، �أعلنت �الإ�سر�ب عن �لطعام 

حتى �ملوت، وعند ن�سر �خلر تلّقيت �لعديد 

�لكام  ع��ن  فاأ�سربت  �الت�����س��االت،  م��ن 

�أطلق  �أ�سبوعني  و��ستمر هذ� �الإ�سر�ب  ا،  �أي�سً

�أمر  وثمة  جنم.  فوؤ�د  �أحمد  �سر�ح  بعدهما 

ثالث، عندما �سقط �الحتاد �ل�سوفياتي، بقي 

يف �ل�سجن حو�ىل خم�سمئة كاتب ومثقف 

مل يتم �إطاقهم. فقمت باإحر�ق خم�سمئة 

�إنطليا�س  يف  ذلك  على  �حتجاًجا  كتاب 

�أمام �ملعر�س �للبناين للكتاب، ومل ينق�ِس 

�سهر حتى �أفرج عن �ملعتقلني جميعهم.

اّيهما  يف  والف�سحى،  اللبنانية  باللغتني،  • تكتب 
اأ�سعد جوان �ساعر اأكرث؟

- �أنا ال �أكتب باللغتني، �للغتان تكتبان 

نف�سي  �أج����د  ب���ي. 

�للغتني،  يف  �ساعًر� 

عملية  �لكتابة 

عليك  ينزل  َوحي، 

كعا�سفة  �ل��وح��ي 

�أو  ك��ن�����س��ي��م  �أو 

ك��ث��ل��ج ك��ان��ون. 

ق������وة �ل���ك���ت���اب���ة 

ده��ا �ل��وح��ي.  ي��ح��دِّ

�ن������ا ك��ك��ات��ب 

�لوحي  هذ�  م  �أت�سلَّ

�لفنّية  لعبتي  فتبد�أ 

وه��ذ�  �ل���ورق،  على 

�خلرة  على  يعتمد 

من  �ل��ك��ت��اب��ي��ة، 

لغة  ومعرفة  نحت 

وع��ل��م ب��اجل��م��ال، 

وق��������������درة ع���ل���ى 

�أن  �إذ  �ل��ت��ح��م��ل، 

�ل��ق�����س��ي��دة جت��رك 

�إىل  �لكتابة  على 

�أن تعرق.

ق�����س��ائ��دك  يف   •
املراأة  نحّب  الغزلية، 

ح�سل  م���اذا  اأك���رث. 

مناه�سي  من  لت�سبح 

ومهاجميها  امل���راأة 

الكبار؟

�أنني  ت�سّدق  - هل 

ل��ل��م��ر�أة؟  مناه�س 

ولدت  فيها،  معجون  و�أنا  �م��ر�أة،  مني  جزء 

�سدرها.  على  و���س��اأم��وت  ���س��دره��ا،  على 

�لغ�سب  فهل  عليها،  غ�سبت  ولكني 

هدفه  ن��ق��ي  عليها  وغ�سبي  مم��ن��وع؟! 

�سعوبة  وثمة  تعليمها،  هدفه  �لتغيري، 

تركبيتها  �أن  �إذ  �إق��ن��اع��ه��ا،  يف  ك��ب��رية 

مهّمة  �ساعرة  ال  جًد�.  معّقدة  �لبيولوجية 

�ل�ِسعر،  لكتابة  لي�ست  �مل��ر�أة  �الأر����س،  يف 

�أتت  �لعامل  �كت�سافات  كل  للوحي.  �ملر�أة 

ت�ستمر  ال  فلماذ�  �لن�ساء،  �أوجدته  وحي  من 

و�حلنان  �حلب  �ل��دور؟!  بهذ�  �ال�سطاع  يف 

و�ل�سفاء و�لطماأنينة ال جندهم �إاّل على �سدور 

�أمهاتنا وحبيباتنا. �الأر�س بحاجة �إىل ن�ساء 

توؤدين �أدو�رهن ب�سكل �سحيح. فقدنا كل 

يجيد  ال  �لرجل  �لرتبية.  فقدنا  �سيء عندما 

كبرية  نقمتي  �أنا  بلى.  �الأم  �الأوالد،  تربية 

دور  يوم  كل  نخ�سر  الأننا  �لعامل  ن�ساء  على 

�الأم، ودور �ملر�أة �الأنثوي ب�سكل كبري. خطر 

حديدية،  �إىل  �ملر�أة  ل  تتحوَّ �أن  �لوجود  على 

�إنها تتجه �إىل �لرجل.

للعام  الع�سرين«  »�سالون  ن�ساطات  عن  ماذا   •
2012؟

- لدينا عمل كثري، �أذكر منه:

الأم��ري  عماق  ومت��ث��ال  ق��اع��دة  تنفيذ   -

بلدته  �ساحة  �للبناين حّنا مو�سي يف  �لزجل 

ز�ن �لبرتون، و�فتتاح �سالة �ِسعر حتّية ملوؤ�س�س 

مرور  مبنا�سبة  �خلال  يو�سف  »�ِسعر«  جملة 

25 �سنة على غيابه.

- �العان عن �طاق مهرجان �الخطل 

�لعام  من  �بتد�ًء�  �ل�سنوي  �ل�سعري  �ل�سغري 

2012 مع جامعة �سيدة �للويزة و�قامة متثال 

لل�ساعر يف �سبيه مقابل ق�سر �ملوؤمتر�ت.

- �طاق �حتفاالت مئوية �سعيد عقل يف 

�لثالث من متوز 2012.

يو�سف  �لعاملي  بالنحات  �ح��ت��ف��االت   -

�حلويك �بتد�ًء� من 28 �يلول 2012 مبنا�سبة 

مرور 50 �سنة على غيابه.

عماق  ح��ول  كبري  زجلي  مهرجان   -

�سنة   50 مرور  مبنا�سبة  روكز  خليل  �لزجل 

على غيابه.

- تكرمي �ل�ساعر يون�س �البن.

- �الحتفال مبرور �سبع �سنو�ت على غياب 

�ألفرد مّر وخم�س �سنو�ت على غياب مّي مّر.

من موؤلفاته

 ،)1970( ����س���در«  »ط��ل��ة 

»مريول« )1971(، »�آخر �سني منموت« )1985(، طمر� 

»�لديانة   ،)2001( �لق�سب«  »كحل   ،)2001( ورق«  من 

�النبياء«  بال  عن  غاب  »ما   ،)1997( �مل��ر�أة«  �لر�بعة 

�ملوت«  »يعي�س   ،)2006( �ل�سماء«  »حبيبتي   ،)2001(

و»�أوتوكار   ،)2009( �ل�سعر«  بكى  �ن  »�لنرث   ،)2008(

�ل�سما« )2010(.

اأ�سعد جوان يف مو�سوعة غيني�س 

»غيني�س«  مو�سوعة  جو�ن  �أ�سعد  �للبناين  �ل�ساعر  دخل 

لاأرقام �لقيا�سية بعد �جنازه يف �سنة »بريوت عا�سمة عاملية 

للكتاب« ع�سرة كتب يف فرتة �متدت من 23 ني�سان 2009 

قه �لرو�ئي  �إىل 23 ني�سان 2010، كا�سًر� بذلك �لرقم �لذي حقَّ

�لياباين �سيني�سي كوبا يا�سي �لذي كتب �ستة كتب حني 

�ىل   2007 )من  للكتاب  عاملية  عا�سمة  طوكيو  كانت 

يف  �لذي  »�أبانا  �ل�سماء«،  »�أوتوكار  هي:  و�لكتب   .)2008

»�حلرديني  �أحد«،  يعجبني  »ال  �لرحباين«،  عا�سي  �لرت�ب: 

�أ�سعد  ممحية:  �سيعة  ورق،  من  »م��ر�  �ل�سخر«،  �إي��دي��ن 

�ل�سعر  �خلوري من ع�سبة  �سليم  �ل�ساعر  »ديو�ن  �ل�سبعلي«، 

�للبناين«، »ملوك �لورو�ر«، »�لنرث �إن بكى �ل�سعر«، »�سربل 

�سو �ملي« »رجل من �سنديان«.

مكتبة  �أّول  �أطلقو�  �لذين  �أو�ئل  من  �أنه  بالذكر  و�جلدير 

�سعرية »جّو�لة« يف �لعامل �لعربي.

َوهب مكتبته �ل�سخ�سية �ملوؤّلفة من 6000 كتاب جلامعة 

�للويزة.
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ثالثة ع�صافري بحجر واحد

جديدة  مبادرة  هي  ال�سن  لكبار  جامعة 

للتعّلم مدى احلياة، يعود الف�سل يف اإطالقها 

والربوف�سورة  مينتي  �سينتيا  الربوف�سورة  اإىل 

العامة يف  ال�سحة  �سباعي من كلية  عبلة 

اجلامعة الأمريكية، وهي الأوىل من نوعها 

تعطي  اإنها  اإذ  الأو���س��ط،  وال�سرق  لبنان  يف 

والعاطفة  احلكمة  لتبادل  الفر�سة  الكبار 

والتعّلم...

جامعة  تاأ�سي�س  وراء  تقف  خلفيات  عدة 

للكبار:

احلياة  م��ع��دلت  متو�سط  اإرت��ف��اع  اأوًل، 

بّينت  وق��د  ال�����72،  يناهز  ال���ذي  لبنان  يف 

لبنان  �سّكان  م��ن   %20 اأّن  الإح�����س��اءات 

اأعمارهم 50 �سنة وما فوق، وهي ن�سبة عالية 

مقارنة بباقي الدول العربية. 

ميدانية  درا���س��ة  اجلامعة  اأج��رت  ثانًيا، 

راأ���س  منطقة  حت��دي��ًدا  تناولت  ملحيطها 

كبار  معظم  اأّن  الدرا�سة  واأظهرت  بريوت، 

بعد  والقلق  وال�سجر  الوحدة  يعانون  ال�سن 

اأو مغادرتهم املنزل لل�سكن  اأولدهم  هجرة 

يف منزل اآخر.

التقّدم  اأّن  العاملية  الدرا�سات  اأثبتت  ثالًثا، 

الفكري  الن�ساط  ا�ستمرار  م��ع  العمر  يف 

يجّنب  واجل�����س��دي، 

ال��ك��ب��ار الأم��را���س 

والنف�سية  الفكرية 

واجل�سدية.

»جامعة  تختلف 

ال����ك����ب����ار« ع��ن 

برامج  م��ن  غريها 

ول  فيها  امتحانات  فال  امل�ستمر  التعليم 

اأما  ف�سل.  كل  نهاية  يف  تعطى  �سهادات 

قة الربنامج مايا  اأهدافها فتحددها لنا من�سّ

اأبي �ساهني كما يلي:

الأق���ران،  م��ن  التعّلم  ه��و  الأول  ال��ه��دف 

م��ادة  اأو  م��و���س��وع  يف  م��ل��ّم  �سخ�س  فكل 

معينة باإمكانه تدري�سها وم�ساركتها مع 

فمن  املحا�سرات  اأ�ساتذة  اأما  ال�سن،  كبار 

املتطوعني.

اأّن  اأي  املجموعة،  بناء  هو  الثاين  الهدف 

يف  اأع�ساء  اأ�سبحوا  اجلامعة  اإىل  املنت�سبني 

جمموعة تتفاعل بع�سها مع البع�س الآخر 

ما  يف  ال�سداقات  وتن�سج  اخلربات  وتت�سارك 

بينها.

الهدف الثالث هو التوا�سل بني الأجيال من 

خالل اجلمع بني طالب ال� AUB وجامعة 

ول�سفية  اأكادميية  اأن�سطة  عرب  الكبار 

)ك�سف الكومبيوتر، �سف مواقع التوا�سل 

لتبادل  اأم�سيات  �سل�سلة  الإج��ت��م��اع��ي، 

اأبحاث  وملناق�سة  اجليلني  ب��ني  اخل���ربات 

ودرا�سات اأعّدها الطالب...(.

باقة من املواد واملحا�صرات

�ساهني،  اأب��ي  بح�سب  الربنامج،  يعتمد 

اختيار  جلهة  املنت�سبني  اق��راح��ات  على 

منا�سًبا  ن���راه  م��ا  ووف���ق  والأ���س��ات��ذة،  امل���واد 

العامل. من  كاإدارة، مواكبة للتطورات يف 

امل��واد  من  باقة  ف�سل  كل  يت�سمن  هنا، 

واملحا�سرات تختلف عن الذي �سبقه، نذكر 

على �سبيل املثال: »�سو�سيولوجيا الديانات«، 

»الفن الإ�سالمي«، »الكومبيوتر«، »مواقع 

الرقمي«،  »الت�سوير  الإجتماعي«،  التوا�سل 

»منتدى الرواية العربية«، �سل�سلة حما�سرات 

عن  حما�سرات  �سل�سلة  املو�سيقى،  ع��ن 

والعلم يف الكرب

اأجمل من النق�ش يف احلجر...

اإذا كان عمرك 50 �صنة 

وما فوق وترغب يف متابعة 

»حت�صيلك العلمي« اأو 

تثقيف نف�صك، وما زال 

قلبك ينب�ش باحلياة وعقلك 

يتوق اإىل املزيد من املعرفة 

والتوا�صل مع اأجيال اأخرى، فاإّن »جامعة الكبار« يف اجلامعة الأمريكية يف 

بريوت تتيح لك الفر�صة من جديد لتعّلم اأ�صياء ومواد جديدة مل تختربها من 

قبل، وذلك يف اإطار برنامج يقارب مفهوم التعليم الدائم.
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املالية«،  »امل����وارد  ال�سحية،  ال�سيخوخة 

القرن  خ��الل  الأم��ريك��ي��ة  اجلامعة  »دور 

مع  واأخ���رى  �سعرية  اأم�سيات  الع�سرين«، 

طالب اجلامعة الأمريكية...

الربنامج  مواد  تطال  �ساهني:  اأبي  وت�سيف 

واجلامعة  اللبناين،  املجتمع  �سرائح  جميع 

�سن  بلغوا  ال��ذي��ن  لالأ�سخا�س  مفتوحة 

اأع��م��ار  راوح���ت  وق��د  ف��وق  وم��ا  اخلم�سني 

امل�سّجلني ملو�سم اخلريف 2012 ما بني 50 و86 

�سنة، وهم ياأتون ب�سغف للتعّلم مع ا�ستعداد 

املعلومات.  لتلقي  كلي  وانفتاح  فكري 

كبار  اإىل  املجاورة  والبلدان  لبنان  يف  ننظر 

ال�سن على اأنهم فئة غري قادرة على الإنتاج 

مفهوم  وهذا  املجتمع،  على  عالة  اأ�سبحت 

اإىل  املنت�سبني  م��ع  ن�سادفه  فما  خ��اط��ئ. 

ميلكون  اأّنهم  على  يدل  الكبار  جامعة 

خزاًنا من املعرفة واخلربة وال�سحة اجل�سدية، 

من املمكن اأن ي�ستفيد منها املجتمع. يف 

هذا الإطار، كان �سعار هيئة الأمم املتحدة 

 ENGAGED AS WE« لهذا العام بعنوان

AGE« الذي معناه اأنه مهما تقّدم الإن�سان 
وفاعاًل  نا�سًطا  يبقى  اأن  يجب  العمر  يف 

وه��ذا  جمتمعه.  يف  مميز  ب��دور  وي�سّطلع 

الكبار«  »جامعة  روؤية  مع  يتطابق  ال�سعار 

واأهدافها.

التعّلم ملتعة التعّلم

اإىل ف�سلني: الأول يبداأ يف  ينق�سم الربنامج 

ف�سل  كل  مدة  الربيع،  يف  والثاين  اخلريف 

وكلفته  اأ�سابيع   8

ال�سرط  دولًرا.   150

للت�سجيل  الوحيد 

ال����ربن����ام����ج،  يف 

مايا،  الآن�سة  تقول 

عمر  ي��ك��ون  اأن 

املنت�سب 50 �سنة وما 

فوق، ولي�س بال�سرورة 

�سهادة  يحمل  اأن 

اأن  اأو  ج��ام��ع��ي��ة 

ا باللغة  يكون ملمًّ

وهو  الإنكليزية، 

ي�ستطيع اختيار ما 

وامل�ساركة  ينا�سبه 

ملتعة  التعّلم  هو  الهدف  ال�سفوف.  كل  يف 

التعّلم. 

جولة بني الطالب!

م���ا دف���ع اأمي����ن ج��ل��ول )اأ����س���ت���اذ م���ادة 

يف  عمارة  هند�سة  �سنة  ورابع  الكومبيوتر، 

يف  املادة  هذه  لتعليم  الأمريكية(  اجلامعة 

تتمكن  كي  والدته  هو  الكبار  جامعة 

من  البيت  ع��ن  غائًبا  اأك���ون  »عندما 

و�سائل  عرب  اخل��ارج  يف  اإخوتي  مع  التوا�سل 

ال�سعوبات  تكمن  الإجتماعي«.  التوا�سل 

عدم  يف  »الكبار«  مع  اأمي��ن  تواجه  التي 

مع  الكومبيوتر  ت�سغيل  بتفا�سيل  اإملامهم 

اإ�سقاط رغبتهم ال�سديدة يف تعّلم هذه  عدم 

اليومية.  التي حتيط جوانب حياتهم  املادة 

املهمة  ه��ذه  ت�سهيل  يف  »دورن���ا  هنا  م��ن 

اإىل  للو�سول  خطوة  خطوة  ومواكبتهم 

.)basics( املعرفة ال�سرورية يف الكومبيوتر

يف  مقيمة  )اأردنية  غوري  مي  اإىل  بالن�سبة 

الكبار  جامعة  اإىل  الإنت�ساب  فاإن  لبنان(، 

ومالأ  اجلامعة  اأي��ام  اإىل  بالذاكرة  اأعادها 

اأوقات فراغها بعد اأن اأحيلت على التقاعد. 

تنّوه مي باأهمية املواد التي تدّر�س والتي تفتح 

اآفاًقا »متنيت لو تعلمتها يف ال�سغر، ولكن 

هذا مل يح�سل«.

تخّطى  من  كل  مب�سلي  م��رمي  ت�سّجع 

جامعة  اإىل  الإن�سمام  على  اخلم�سني  عمر 

من  مينعها  مل  ال�ستيني  عمرها  الكبار. 

وهي  التوايل،  على  الثالثة  لل�سنة  الت�سجيل 

 )1972 )ال��ع��ام  ال�سيدلة  �سهادتي  احل��ائ��زة 

اجلامعة  من   )2005 )العام  العربي  والأدب 

الأمريكية يف بريوت. تخاف مرمي اأن تتقدم 

الكبار  جامعة  اإىل  فانت�سبت  العمر  يف 

الديني«  الإجتماع  »علم  مادتي  ملتابعة 

و»كتابة املذكرات« من دون »هّم الفر�س 

»اأج��د  وال��ع��الم��ات.  والإمتحانات  اليومي 

متعة يف متابعة ال�سف، ون�ساأت �سداقات يف 

اأمور  اإىل  ننظر  »�سرنا  وختمت:  بيننا«.  ما 

احلياة من زاوية عمرنا املتقدم«. 

يجد ح�سان رم�سان )طبيب جّراح( متعة 

واإفادة يف متابعة بع�س ال�سفوف يف »جامعة 

اليومية  املهنة  الكبار« هروًبا من متاعب 

التي تاأخذ معظم وقته. يقول: »حلو العلم« 

كل  يف  متاحة  غري  عديدة  جمالت  ففيه 

مكان. ما يجذبه هو طريقة طرح املوا�سيع 

اإذ تتوّجه اإىل فئة عمرية حمددة لي�س رغبة 

املعرفة  اكت�ساب  بهدف  اإمن��ا  بال�سهادة 

فقط واملقدرة على مناق�ستها، مع اأنه �ساهم 

املا�سية  الف�سول  يف  امل��واد  بع�س  تدري�س  يف 

العامل(  )ال�سفريات، ح�سارة مدن مميزة يف 

ا، »ففي احلالتني  فنًّ الإ�سغاء  اأنه يجد يف  اإل 

نتعّلم اأ�سياء جديدة، املهم اأن نحب ما نقوم 

به«.

يف �سف الكومبيوتر نبيه اخلطيب )نائب 

مدير البنك العربي �سابًقا ملدة 40 �سنة(، يلّم 

التحق  وق��د  الكومبيوتر  تقنيات  ببع�س 

بال�سف لتطويرها اأكرث. اأما �سفيقة عمري 

بدائية  فمعلوماتها  اإجتماعية(  )باحثة 

ج��ًدا يف ه��ذا امل��ج��ال، وه��ي يف ه��ذا ال�سف 

خبزنا  �سارت  م��ادة  يف  مهارة  لتكت�سب 

مل  كومبيوتر«.  ع�سر  الع�سر  »لأن  اليومي 

تكتف، فهي تتابع �سف »الفن الإ�سالمي« 

و»علم الإجتماع الديني«.

هام�ش:

من يرغب باحل�سول

على معلومات اإ�سافية

باإمكانه زيارة املوقع الإلكروين 

للجامعة على:

www.aub.edu.lb/seniors 

اأو مرا�سلة اجلامعة على العنوان: 

 ufs@aub.edu.lb
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ناقو�س اخلطر

�إىل دّق  ي�ستهّل �لأب عاّلوي حديثه د�عًيا 

�ملخدر�ت  �إدمان  فم�سكلة  �خلطر،  ناقو�س 

�سحّيتها  ويذهب  ي��وم  بعد  يوًما  تتفاقم 

�أ�سخا�س من كل �لفئات �لعمرية و�جلن�سية 

�لقدمي  »يف  �أّن��ه  �إىل  ويلفت  و�لجتماعية، 

كان تعاطي �سيجارة �حل�سي�سة يقت�سر على 

فيتّم  �ليوم  �أّما  �ل�سالح،  وحملة  �ملحاربني 

�إىل  يوؤّدي  ما  �ملخدر�ت  �أنو�ع  �لت�سويق لكل 

�نت�سارها ب�سرعة هائلة، من خالل �لزر�عة 

و�لتهريب و�ل�ستري�د و�ملتاجرة...«.

�جلرعة  ج��ّر�ء  من  توفو�  �أ�سخا�س  �سبعة 

 !!2012 متوز  �سهر  يف   )overdose( �لز�ئدة 

�لعدد،  هذ�  �إح�ساء  جمدي  �لأب  �إ�ستطاع 

ولكن  فيها،  يخدم  �لتي  �ملناطق  يف  فقط 

»ك���م م��ن ح��ال��ة مل ن��ع��رف ب��اأم��ره��ا يف 

ويدعو  جمدي،  �لأب  يقول  �أخرى!؟«  مناطق 

يف  �مل�ساركة  �إىل  و�لبلديات  �ل��وز�ر�ت  كل 

»فعلى  �لظاهرة:  هذه  من  �حل��ّد  م�سوؤولية 

�حلبوب  بيع  عملية  �سبط  �ل�سّحة  وز�رة 

�لرتبية  وز�رة  وعلى  �ل�سيدليات،  يف  و�لأدوي��ة 

�ملد�ر�س  يف  �إلز�مية  توعية  حلقات  تنظيم 

و�جلامعات، ومن خالل و�سائل �لإعالم عرب 

�لهدف...  لهذ�  م�ستمّرة  بر�مج  تخ�سي�س 

مالعب  تخ�سي�س  �لريا�سة  ب���وز�رة  ويجدر 

�أن��و�ع  خمتلف  �ل�سباب  ليمار�س  جمانية 

�لريا�سة �لتي تبعدهم عن �لرذيلة. فمعظم 

�ملالعب غري جمانية ول ي�ستطيع ذوو �لدخل 

على  هنا،  من  �إليها!  �ل��دخ��ول  �ملتو��سع 

ا �فتتاح نو�ٍد جمانية للريا�سة  �أي�سً �لبلديات 

�لإهتمام  وبالتايل  �لفنون،  �أنو�ع  وخمتلف 

بالب�سر بدل �لرتكيز على �حلجر«.

خمالفات »على عينك يا تاجر«

�إىل  جمدي  �لأب  يلفت  �أخ��رى،  جهة  من 

من  �لقا�سرين  متنع  �لعامل  دول  كل  �أّن 

�سر�ء �ل�سجائر و�مل�سروبات �لروحية، ومتنعهم 

ا من دخول علب �لليل و�لكاباريهات  �أي�سً

م�سّرعة  �لأم��ور  هذه  كل  ولكن  و�ملقامر. 

جو�نب  على  �ل�سغرية  فاملحاّل  لبنان،  يف 

�لطرقات تبيع كل هذه �ملو�د للجميع من 

هذه  �إغ��الق  �إىل  يدعو  هنا  من  ر�دع.  دون 

لهذه  حّد  وو�سع  �لأحمر  بال�سمع  �لأماكن 

مرتكبيها  معاقبة  خالل  من  �ملخالفات 

وت��غ��رمي��ه��م مب��ب��ال��غ م��ال��ي��ة مي��ك��ن �أن 

ُت�ستخدم لبناء �لنو�دي �ملجانية.

�لفقرية  �لأحياء  يف  ى  تتف�سّ �أخ��رى  ظاهرة 

يتحّدث عنها �لأب جمدي، وهي �ملقامر �لتي 

�ملال  جلني  فيها  �لعمل  للقا�سرين  ُي�سمح 

�أكرث  يجعلهم  �لذي  �لأمر  �سهلة،  بطريقة 

عر�سة لالإنحر�ف. فمن هو �مل�سوؤول عن هذ� 

��ستمر�ر  و�قع  ا من  �أي�سً ويحّذر  �ليوم؟  �لو�قع 

زر�عة �حل�سي�سة د�عًيا �إىل �لتعامل مع هذ� 

�لأمر بحزم. 

القانون

تبذلها  �لتي  باجلهود  جمدي  �لأب  ي�سيد 

�ل�سما«  »�سعادة  جانب  �إىل  جمعيات  عّدة 

 »GCD«و �لنور«  و»�أم  كون«  »�سْ ومنها 

 Sénacle«و �ل�سحية«  و»�لعناية   »JAD«و

de la lumière« وغريها لتحديث �لقو�نني.
�لقو�نني  �إىل  عدنا  »�إذ�  قائاًل:  ي�سرح  ثم 

�مل��و�د  م��ن  �لكثري  فيها  جن��د  �ل��ق��دمي��ة، 

مطبقة  غ��ري  ولكنها  للمدمن  �ملن�سفة 

يجب  كمري�س  �ملدمن  ت�سف  فهي  فعلًيا، 

ُي�سَجن.  �أن  ولي�س كمجرم يجب  معاجلته 

كما حتّدد بع�س �ملو�د م�سوؤولية وز�رة �ل�سوؤون 

لعائلة  مايل  مبلغ  تاأمني  يف  �لجتماعية 

ت�سطر  ل  حتى  ف��ق��رًي�،  ك��ان  �إذ�  �مل��دم��ن 

زوجته مثاًل �ىل �للجوء �إىل طرق غري �سرعية 

�أولده متابعة  �ملال، ولكي ي�ستطيع  لتاأمني 

ا عن �لإنحر�ف. در��ستهم عو�سً

على  �لقانون  ي�سّدد  ذل��ك،  �إىل  بالإ�سافة 

�إنهائه  بعد  قانونًيا  �ملدمن  مالحقة  عدم 

حرًب�  يبقى  ا  �أي�سً هذ�  ولكن  �لعالج،  فرتة 

�أنهى  �ساب  هو  مثاًل  ف�»علي«  ورق!!  على 

فرتة عالجه يف »قرية �لإن�سان« وبقي يعمل 

للحّج،  �ل�سفر  �أر�د  وعندما  وي�ساعدنا.  فيها 

مّت توقيفه يف �ملطار ب�سبب مذّكرة توقيف 

نقطة  ُو�سعت  وقد   .2008 �لعام  منذ  بحّقه 

�سود�ء على �سجّله �لعديل ت�سّببت بعدم قبوله 

�أن  �أي وظيفة ملدة ثالث �سنو�ت، يف حني  يف 

جميع دول �لعامل تقّدم �لدفع للمدمن �لذي 

من  وظيفة  بت�سّلم  له  فت�سمح  عالجه  �أمّت 

�لدرجة �لأوىل �أو �لثانية يف �لدولة، �أو ت�ساعده 

على �إمتام در��سته �إذ� رغب يف ذلك. نحن ل 

نطلب درجة �أوىل يف �لدولة... وهنا �أنّوه ببع�س 

رجال �لق�ساء �لذين يحيلون �ملدمن فوًر� �إىل 

حماكمته  بدل  و�لتاأهيل  �لعالج  مر�كز 

�لتاأهيل  �أماكن  جمموع  ولكن  و�سجنه، 

يف كل �ملر�كز حمدود جًد�...«.

قرية الإن�سان

خيمًة   2007 �ل��ع��ام  جم��دي  �لأب  �����س  �أ���سّ

نو�ة  هي  كانت  �ملدمنني،  �أح��د  مل�ساعدة 

»قرية �لإن�سان«. ويخربنا عن هذه �لتجربة: 

»لقد و�سع �لل�ه هذ� �لإن�سان يف طريقي لكي 

بني »قرية 

�لإن�سان« 

و»�سعادة �ل�سما«

الأب جمدي عاّلوي:

املدمن جريح يحتاج اإىل رعاية

ميكن  بل  جمرًما،  بال�سرورة  لي�س  املدمن 

تاأهيله  باإعادة  يتمّثل  دواوؤه  �سحّية،  يكون  اأن 

�س  ا عن معاقبته. انطالًقا من هذا الواقع، ومع تزايد ن�سبة مدمني املخدرات يف لبنان ب�سكل خميف، اأ�سّ وم�ساعدته على الإنخراط يف املجتمع من جديد، عو�سً

الأب جمدي عاّلوي جمعّية »�سعادة ال�سما«، ثم بنى »قرية الإن�سان« للمدمنني و»بيت مرمي« للمدمنات.

»اجلي�س« التقت الأب عاّلوي الذي حتّدث بتاأّثر كبري عن واقع م�سكلة تعاطي املخدرات يف لبنان، وعمله مع �سحاياها.
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�شباط
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ق�شايا اجتماعية

�إعد�د:

ندين البلعة



�لرغم  �أرف�سه على  �أن  �أ�ستطع  ومل  �أ�ساعده، 

�ساءت  وقد  لإيو�ئه.  مكان  وجود  عدم  من 

�لأخ  �أبلغني  �إذ  م�ساعدتي،  �لإلهية  �لعناية 

يل  قّدم  �لأ�سخا�س  �أحد  باأن  ذلك،  بعد  نور 

ا يف و�ٍد يف منطقة �ملعي�سرة - ك�سرو�ن،  �أر�سً

�أجمل  م��ن  وه��ي  م��رت  �أل��ف   92 م�ساحتها 

�سنا �أول خيمة تخّرج منها  �لأر��سي. فيها �أ�سّ

�أو  وتوّظفو�  عالجهم  �أمّت��و�  مدمنني  �سّتة 

تزّوجو� �أو تابعو� در��ستهم«.

�أثر هذه �ل�سفاء�ت، باع �لأب جمدي  على 

من  منزَلني  �أول  ليبني  عم�سيت  يف  منزله 

من  حالًيا  تتكون  �لتي  �لإن�سان«  »قرية 

ع�سرة منازل بالإ�سافة �إىل كني�سَتني وم�سّلى 

للم�سلمني وناٍد للفنون وغرفة حما�سر�ت... 

وهي ت�ستطيع ��ستقبال 40 �ساًبا.

ويتابع: »تخّرج حتى �ليوم من قرية �لإن�سان 

ا، ولكن بع�سهم �نتك�سو� لعّدة  554 �سخ�سً

�لعائلية.  و�مل�ساكل  �لظروف  �أبرزها  �أ�سباب 

�أّما �لعالج فهو جماين«.

على �سورة اجلي�س ومثاله

�أمنوذًجا  بكونها  �لإن�سان  قرية  تفتخر 

م�سابًها للموؤ�س�سة �لع�سكرية، ففيها يعي�س 

و�لنتماء�ت  �لطو�ئف  كل  من  �جلميع 

مبحبة، ويت�ساركون حياة و�حدة يف �ل�سالة 

و�لأعياد و�لن�ساطات...

و�ل�سالة  �خلري  عمل  على  �لعالج  يرتكز 

وملء كل �أوقات �لفر�غ بالريا�سة و�ملو�سيقى 

�ملدمنون  مبجموعات...  و�لعمل  و�مل�سرح 

معهم،  وي�سّلي  �سيخ  ير�فقهم  �مل�سلمون 

�مل�سيحّيني  ي�����س��ارك��ون  ��ا  �أي�����سً لكنهم 

هو  و�حد  فطبيبنا  ون�ساطاتهم،  �سالتهم 

�لل�ه، ودو�وؤنا �ل�سالة.

يتاأّلف فريق �لعمل من مر�فقني ومعاجلني 

�سابقني،  م��دم��ن��ني  ك��ان��و�  وم�����س��وؤول��ني 

و�ملطالبة  وفهمه  بالأمل  �ل�سعور  ي�ستطيعون 

فيها  مبا  �ملدمن،  بحقوق  و�قتناع  ب�سدق 

تعديل �لقو�نني �لالزمة لإن�سافه.

�سعوبات

و�أك��رثه��ا  م��وج��ودة  �ل�سعوبات  ز�ل��ت  م��ا 

�لإن�سان وحدها ي�سل  مادي، فم�سروف قرية 

�إىل 43 �ألف دولر �سهرًيا وهذ� �لأمر يحّتم 

ودعمهم  �لقادرين  �لأ�سخا�س  تعاون 

�أولدنا معّر�س  ولد من  �لر�سالة، فكل  لهذه 

ليكون �أحد هوؤلء �ملدمنني وبالتايل يحتاج 

�إىل �لدعم و�مل�ساعدة �لالزمني.

بيت مرمي

تفكريه  يف  ظ��امل  �ل�سرقي  »�ملجتمع 

�إن  �حل��ال  فكيف  �لفتاة،  جتاه  وقو�نينه 

علمت عائلتها باإدمانها!؟ تنبذها وتخجل 

بها فال متّد لها يد �لعون. ولكن من مّنا 

مل يخطئ؟«، يقول �لأب جمدي، »�إذ� و�سلت 

ب�سبب  يكون  فذلك  �لإدم���ان  �إىل  �لفتاة 

�جلروح  وك��رثة  �مل�ساكل  وتر�كم  �لتعب 

و�لثقوب، وهي حتتاج �إىل حمبة ورحمة«.

من هنا �فتتحت �جلمعية »بيت مرمي« يف 

غو�سطا يف 31 ت�سرين �لأول 2012، وهو يتاألف 

من خم�س طبقات وكابياّل مرمي �ملجدلية 

كل  لتعّلم  �سالون  �إىل  بالإ�سافة  وحديقة، 

كو�فري،  )ماكياج،  بالتجميل  يتعّلق  ما 

و�ملو�سيقى.  للر�سم  وم�سغل  �أظ���اف���ر...(، 

ي�ستقبل هذ� �لبيت 24 فتاة فيكون بذلك 

�ملركز �لأول لل�Christotherapy يف �ل�سرق 

مركز  بعد  من  للفتيات  و�لثاين  �لأو�سط، 

»�أم �لنور«.

كونوا احلماية لأولدكم

يعي�سها  �لتي  �لر�سالة  ه��ذه  خال�سة  يف 

يوؤمله  �مل��دم��ن��ني،  م��ع  ع���اّلوي  جم��دي  �لأب 

حالت  معظم  �أّن  �إىل  ي�سري  �لذي  �لو�قع 

�مل�ساكل  ب��ه��ا  تت�سّبب  �لإدم�����ان 

فيكون  �ل�سّيئ،  و�ملع�سر  �لعائلية 

و�ملجتمع.  �لعائلة  �سحية  �مل��دم��ن 

لهم،  ود�عمني  لأولدك��م  حمايًة  »كونو� 

�أو  للخادمة  تربيتهم  م�سوؤولية  ترتكو�  ول 

و�لكني�سة.  �ملدر�سة  �أو  �ل�سخ�سي  �حلار�س 

ومر�فقتهم  تربيتهم  عن  �مل�سوؤولون  �أنتم 

و�إيجاد �حلو�ر �لبّناء يف �ملنزل، هذ� �حلو�ر �لذي 

�أولدكم  تهملو�  ل  يوم...  بعد  يوًما  نفقده 

فهو  روح��ي  مر�فق  عائلة  لكل  وليكن 

باأهمية �لطبيب و�ملحامي. و�إذ� وقع �بنكم 

ول  به،  تخجلو�  ول  تنبذوه  فال  �ملحظور  يف 

و��سعو�  بها  �عرتفو�  بل  �مل�سكلة  تنكرو� 

لإيجاد �لعالج �لأن�سب له...«.

�مل�سوؤولة  �لأمنية  و�جلهات  �مل�سوؤولني  و�إىل 

�ملادي  دعمكم  �ىل  بحاجة  »نحن  يقول: 

و�لقانوين و�ملعنوي، فال توقفو� �أولدنا �ملدمنني 

كما  عاملوهم  بل  �عتباطي،  ب�سكل 

تعاملون �أولد �مل�سوؤولني و�لأغنياء، ول ت�سدرو� 

وّجهوهم  بل  بحقهم  �لظاملة  �لأح��ك��ام 

�إن�سانيتهم  و�حرتمو�  �لعالج  مر�كز  �إىل 

وظروفهم �لتي �أوقعتهم يف هذه �لدّو�مة!!

ويف �لنهاية، ل بد من �لإ�سارة �ىل �أّن �لأب 

وهو  مدر�سة،  �أ�ستاذ  ك��ان  ع��اّلوي  جم��دي 

يف  تكّر�س  وقد  �أولد،  �أربعة  ولديه  متزّوج 

وذلك  فقط،  �سنو�ت  �سبع  منذ  �لكهنوت 

خلدمة ق�سية �ملدمنني.

�إح�����س��اء�ت اإحـــ�ســـاءات ل��ب��ن��ان  ت��وج��د يف  ل 

�مل��خ��در�ت،  مدمني  لعدد  ر�سمية 

وحتى لو وجدت فال �سك �أنها غري دقيقة باعتبار �أن �ملدمنني 

�أدركو�  �لذين  منهم  �لبع�س  با�ستثناء  بو�قعهم،  يجاهرون  ل 

خطورة �لإدمان وجلاأو� �إىل �أحد مر�كز �إعادة �لتاأهيل.

مادة  �أن  �إىل  لبنان،  يف  �ملخدر�ت  �إدم��ان  حول  در��سة  وت�سري 

تعاطًيا،  �لأكرث  هي  �ملخدر�ت،  �أنو�ع  بني  �لأخطر  �لهريويني 

فالكحول،  �لكوكايني،  ثم  و�ملاريجو�نا،  �حل�سي�س  ويليها 

فحبوب �لهلو�سة »�ك�ستا�سي«.

كذلك �أظهرت �لدر��سة �أن ن�سبة 33% من �ملدمنني هم من 

طالب �جلامعات، و16% من �ل�سفوف �لثانوية، و29% هم مّمن 

بلغو� �مل�ستوى �لتكميلي، و18% يف �ملرحلة �لبتد�ئية و4% فقط 

�أّميني.

�سكًرا

�لأب  ي�������س���ي���د 

جم���دي ب��اإ���س��ه��ام 

ق����ي����ادة �جل��ي�����س 

�أح���د  �ف��ت��ت��اح  يف 

جمعية  م�ساريع 

�ل�سما«  »���س��ع��ادة 

وه������و ت��اك�����س��ي 

وينّوه  للمعّوقني، 

ب���اجل���ه���ود �ل��ت��ي 

ت��ب��ذل��ه��ا د�ئ���ًم���ا 

ل�������دع�������م ك���ل 

�جلمعية  ن�ساطات 

و�حتفالتها.
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واأه��داف  ا�سرتاتيجية  اأه��داف  للم�سروع 

قته فاديا احلداد. خا�سة وفق ما تو�سح من�سّ

 1500 تثقيف  اال�سرتاتيجية  االأه��داف  من 

طفل وطفلة )تراوح اأعمارهم 

بني 8 و11 �سنة( يف لبنان حول 

موا�سيع امل�ساواة، ومكافحة 

النوع  اأ�سا�س  على  العنف 

بناء  اأجل  من  االإجتماعي، 

امل�ساواة  على  ترتكز  قاعدة 

واحلقوق  اجلندرية  االأدوار  يف 

والواجبات وبناء جيل يتبّنى 

مبادىء امل�ساواة بني اجلن�سني 

وحقوق االإن�سان. 

��ة  اأم����ا االأه������داف اخل��ا���سّ

وت��وزي��ع  ب��اإن��ت��اج  فتتلّخ�س 

ومل�سق  تدريبّية  رزم��ة   500

امل�سار  العمرّية  الفئة  من  االأطفال  لتثقيف 

اإليها حول موا�سيع العنف على اأ�سا�س النوع 

وتدريب  اجلن�سني؛  بني  وامل�ساواة  االإجتماعي 

كادر ب�سري وتزويده املهارات املطلوبة ليتوّل 

حتفيز  اإل  باالإ�سافة  االأطفال،  مع  العمل 

التي  احلكومّية  غري  اجلمعّيات 

االأطفال على  ُتعنى مبجال حماية 

االأطفال  حماية  �سيا�سات  تطوير 

داخل مراكزها.

اإل  تهدف  التدريبية   الرزمة  اأن  اإل  ي�سار 

امل�ساواة  مفاهيم  واملراهقني  االأطفال  تعليم 

والتمارين  املرح،  خالل  ومن  اجلن�سني.  بني 

على  القّيمون  »ياأمل  والرتبوية،  التفاعلية 

والتاأثري  االأفراد  اإل هوؤالء  الو�سول  امل�سروع يف 

هذه  ففي  حياتهم.  من  مهمة  حقبة  يف 

املرحلة من حياتهم �سوف يبداأون بتكوين 

الهوية اجلندرية وت�سكيل اأطر العالقات بني 

اجلن�سني«.

الن�ساء  اإىل عامل يعي�ش فيه  امل�ساواة بني اجلن�سني«،  اأجل  للم�ساواة بني اجلن�سني( من خالل م�سروع »لنلعب �سوًيا من  املوارد  ت�سعى موؤ�س�سة »اأبعاد« )مركز 

والرجال ك�سركاء حقيقيني على قدم امل�ساواة، يعمالن جنًبا اإىل جنب من اأجل بناء م�ستقبل تكون فيه كل الفئات فّعالة وتت�سارك باتخاذ القرارات التي توؤّثر يف 

حياتهم / هّن وجمتمعاتهم / هّن. كما ت�سعى اإىل عامل يخلو من العنف والتمييز وتكون الن�ساء فيه متمكّنات وم�ساركات يف العمليات الدميقراطية، ومتمتعات 

بقدرة الو�سول العادل اإىل الأ�سول الإقت�سادية واملوارد الطبيعية داخل املجتمع. 

موؤ�س�سة »اأبعاد«

»لنلعب �سوًيا من اأجل امل�ساواة بني اجلن�سني« 

�شباط

2013

تربية

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي
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عادات يومية ثابتة

عادات  تكوين  اأهمية  اىل  اخلرباء  ي�شري 

ال��درو���س،  اإمت��ام  �شعيد  على  ثابتة  يومية 

جلهة  اأو  والزمان  املكان  اختيار  جلهة  اإن 

الأ�شلوب املعتمد يف اإجناز الواجبات املدر�شية، 

وت�شمل هذه العادات النقاط الآتية:

على  ل��ل��در���س،  ث��اب��ت  م��ك��ان  جتهيز   -

بطريقة  وم�شاًء  مريًحا،  هادًئا،  يكون  اأن 

خالًيا  يكون  اأن  يجب  كما  كافية. 

كالتلفزيون  الولد  تلهي  التي  الو�شائل  من 

والألعاب الإلكرتونية. كذلك يجب اإلتزام 

يتم  املدر�شية  الواجبات  لإجن��از  معينّ  وقت 

ه.  حتديده بناء على �شن الولد وم�شتوى �شفنّ

د  - بقاء اأحد الوالدين �شمن املكان املحدنّ

للدر�س، فالولد ينتج ب�شكل اأف�شل لدى وجود 

عن  ويجيب  احلاجة  عند  ي�شاعده  را�شد 

ل  تدخنّ بعدم  اخل��رباء  ين�شح  وهنا  اأ�شئلته. 

يف  وقوعهم  وعدم  ال�شرورة،  عند  اإلنّ  الأه��ل 

اإغراء م�شاعدة الطفل يف كتابة فر�شه بغية 

رعاية  فاملطلوب  ة«،  حلنّ »باأف�شل  تقدميه 

بالواجبات  القيام  ولي�س  وم�شاندته،  الولد 

ا. املطلوبة منه �شخ�شيًّ

الدر�س  عن  اخلارجة  الن�شاطات  اإلغاء   -

ي�شتطيع  لن  فالولد  املدر�شة،  اأي��ام  خ��ال 

كان  اإذا  الريا�شيات  فر�س  على  الرتكيز 

من�شغل البال بنتائج مباراة كرة القدم التي 

لعبها مع رفاقه قبل بدء الدر�س.   

واحلياة  املدر�شية  الفرو�س  بي  الربط   -

عن  مثًا  العلوم  در�س  كان  فاإذا  اليومية، 

حديث  يدور  اأن  يف  باأ�س  ل  واملناخ،  الطق�س 

الأف�شل«  هو  الف�شول  من  »اأي  حول  ق�شري 

ي�شاعد  ذلك  لأن  راأيه  باإبداء  للولد  وال�شماح 

على تر�شيخ املعلومات التي يتلقاها، كما 

ي�شمح بت�شحيح اأي معلومة خاطئة عالقة 

يف ذهنه. 

- اإ�شتخدام الثناء لتحفيز الولد، فالكام 

اإذ  مرة،  كل  يف  جيدة  ثماًرا  يوؤتي  ع  امل�شجنّ

كما  عنده،  ما  اأف�شل  اإعطاء  اإىل  يدفعه 

ي�شدد  وهنا  وبقدراته.  بنف�شه  ثقته  ي  ينمنّ

اخلرباء على عدم التحفيز عن طريق الوعود 

امل�شاعر  بتغذية  واإمن��ا  مادية،  مبكافاآت 

اإمتامه  عند  امل��رء  تنتاب  التي  الإيجابية 

عمًا ما.

ر اخل���رباء الأه���ل من  يف امل��ق��اب��ل، ي��ح��ذنّ

ح�شول  عند  مة  املهدنّ العبارات  ا�شتخدام 

لن  »اأن���ت ك�����ش��ول«  ف��ع��ب��ارة  م��ا،  تق�شري 

ت�شاعد الولد العاجز يف اإمتام فر�س »التعبري 

مراجعة  يف  م�شاعدته  واإمن��ا  الكتابي«، 

على  والعمل  �شعفه  نقاط  ملعرفة  الن�س 

م.   تقويتها هو ما يفيده ويدفعه اإىل التقدنّ

- منح ا�شرتاحة ب�شيطة بي الدرو�س، فمن 

طاولة  عن  قليًا  الولد  يبتعد  اأن  ال�شروري 

ن�شاطه  ل�شتعادة  والآخ��ر  احلي  بي  الدر�س 

اخلرباء  ين�شح  وهنا  الرتكيز.  على  وقدرته 

يتناول  دق��ائ��ق  لعدة  اإ���ش��رتاح��ة  باإعطائه 

باأي  يقوم  اأو  خفيفة،  ة  �شحينّ وجبة  خالها 

اإنهاء  يلتزم  اأن  ب�شيط، على  ن�شاط ج�شدي 

د، بحيث يكون  املحدنّ الوقت  الإ�شرتاحة يف 

قد ا�شتعاد ن�شاطه الذهني.

�شعوبات  لتخطي  املدر�شة  مع  التعاون   -

يعانون  الأولد  بع�س  اأن  ذل��ك  م،  التعلنّ

���ش��ع��وب��ات اأك���ر م��ن ���ش��واه��م يف اإمت���ام 

اأن  الأه��ل  لحظ  ف��اإذا  املدر�شية،  الواجبات 

الولد  ق��درة  تفوق  والفرو�س  الدرو�س  كمية 

مراجعة  يجب  واإجنازها،  ا�شتيعابها  على 

اأ�شاتذته لإيجاد حلنّ مائم.  

ال�شلطة  ال��ول��د  اإع��ط��اء   -

لت��خ��اذ ب��ع�����س ال���ق���رارات 

املتعلقة بدرو�شه، فاإذا كان 

ح��ول  خم��ال��ف  راأي  ل��دي��ه 

لختبار  التح�شري  كيفية 

له  ال�شماح  يف  باأ�س  ل  م��ا، 

بتنفيذ الأ�شلوب الذي ينا�شبه. 

ذلك  ي�شاعده  �شوف  �شائًبا،  راأيه  كان  فاإذا 

اإذا ف�شل ف�شوف  اأما  يف تنمية ثقته بنف�شه، 

د  اأن يدر�س قراراته ب�شكل جينّ مه ذلك  يعلنّ

قبل التنفيذ. 

التعامل  اأهم ما ين�شح به اخلرباء،    ومن 

عليهم  ال�شغط  وعدم  باإيجابية  الأولد  مع 

اأف�شل،  مدر�شية  نتائج  على  للح�شول 

امل��راح��ل  خمتلف  يف  دعمهم  فاملطلوب 

مل�شاعدتهم يف اكت�شاب املهارات املطلوبة، 

املرحلة  اىل  التلميذ  ينتقل  عندما  لأن��ه 

اجلامعية لن يهتم يف ما اذا كانت تقديراته 

اأو  »ممتازة«  البتدائية  املرحلة  يف  املدر�شية 

اأن يكون قد اكت�شب  املهم  »جيدة«، بل 

املعلومات واملهارات املطلوبة.
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تعترب الواجبات املدر�سية م�ساألة روتينية بالن�سبة 

اإىل بع�ض االأوالد، يف حني يراها البع�ض منهم 

ا يرافقه ب�سورة يومية. من هنا نالحظ  كابو�سً

�سة الإمتام الفرو�ض  اأن فرتة ما بعد الظهر املخ�سّ

والواجبات املدر�سية غالًبا ما تتحّول اإىل معركة 

بني االأهل واالأوالد، تنتهي يف الغالب باإحباط 

ي�سيب الطرفني، فتنتفي الغاية من الفرو�ض 

املنزلية، اأال وهي تنمية املهارات الذاتية واكت�ساب 

املعلومات واملعارف.

لت�سهيل اإجناز الواجبات املدر�سية بهدوء، 

وترغيب االأوالد باإمتام عملهم كاماًل، ي�سع 

اخلرباء الرتبويون بع�ض الن�سائح يف ت�سرف االأهل 

عّلها تفي بالغر�ض املطلوب.

اإجناز 

الواجبات املدر�سية 

ا قد يكون كابو�سً

فكيف نتعامل معه؟

�شباط

2013

اأوالدنا

اإعداد:

رميا �سليم �سوميط



الر�شح والإنفلونزا 

و�شواهما 

من اأمرا�ض ال�شتاء

الوقاية بتعزيز جهاز املناعة

زال  ما  الربد  ف�صل 

يف اأوله، والفريو�صات 

ياأتي  التي  املزعجة 

الوقاية  كثرية...  بها 

يلي  ما  ويف  ممكنة، 

بع�ض ما ميكننا فعله 

املناعة  جهاز  لتعزيز 

زيادة  وبالتايل  لدينا، 

مقاومة  على  قدرتنا 

اأمرا�ض ال�صتاء.

تناول الربوبيوتيك

يف  هو  لدينا  املناعة  جهاز  من   ٪70 اإّن 

الغ�شاء  تعزيز  تاأتي فكرة  الأمعاء، من هنا 

)البكترييا  بالربوبيوتيك  املعوي  املخاطي 

اجلهاز  هذا  �شعف  اإذا  ا  خ�شو�شً املحم�شة(، 

التوتر،  ب�شبب  اأو  العمر  يف  التقدم  ب�شبب 

ال�شعب  يف  وح��اد  �شابق  التهاب  ب�شبب  اأو 

الهوائية اأو حتى من جراء مر�ض مزمن مثل 

اأّن  الدرا�شات  اأظهرت  وقد  ال�شكري.  مر�ض 

يومًيا  اللنب  من  كوبني  اإىل  كوب  تناول 

الإ�شابة  من  وقاية  عامل  ي�شكل  مثًل، 

بالر�شح.

اللحوم مفيدة

لتجّنب  احلديد  تناول  عن  عادًة  نتكلم 

املوجود  الزنك  اأّن  غري  الدم،  بفقر  الإ�شابة 

الأ�شا�شية  املعادن  من  ا  اأي�شً هو  اللحوم،  يف 

لتقوية جهاز املناعة. ين�شح الخت�شا�شيون 

بتناول 10 اإىل 12ملغ من الزنك يف اليوم اأي ما 

يوازي وجبة اأو وجبتني من اللحوم.

ا  والأمالح اأي�صً

مرتبة  يف  والفيتامينات  الأم���لح  تاأتي 

مهمة لوقاية اجل�شم ومكافحة الربد، وذلك 

لدورها يف تن�شيط اخلليا وتغذيتها، واجل�شم 

يحتاج اإليها على اختلف اأنواعها، ولذلك 

حتى  جًدا  متنوًعا  الغذاء  يكون  اأن  يجب 

منها.  احتياجاته  بجميع  اجل�شم  مي��د 

واأخرى  بتناول حبة فاكهة طازجة  وين�شح 

على  احل�شول  ل�شمان  يومًيا  اخل�شار  من 

جهاز مناعة قوي و�شحي.

ع�صري الليمون الطازج

م�شدًرا  فقط  لي�ض  الليمون  ع�شري  اإّن 

على  ا  اأي�شً يحتوي  هو  اإمنا  �ض،  للفيتامني 

البوتا�شيوم،  ال��ت��ي��ام��ني،  ب،  الفيتامني 

الطبيعي،  وال�شكر  الأمينية  الأحما�ض 

وتعطي جميعها الن�شاط لبدء نهار جديد.

ن اأ�صلوب حياتك ح�صّ

ميكن اأن يوؤدي اأ�شلوب احلياة دوًرا مهًما 

ال�شيئة،  فالتغذية  بالأمرا�ض،  الإ�شابة  يف 

التدخني، عدم النوم ل�شاعات كافية، عدم 

خفيفة،  ملب�ض  ارتداء  التمارين،  ممار�شة 

وعدم تناول املغذيات اأو املكملت الغذائية، 

�شعف  ت�شبب  اأن  جميعها عوامل ميكن 

�شحية  الوقوع  وبالتايل  الطبيعية  املناعة 

للفريو�شات والأمرا�ض ب�شكل اأ�شرع.

حافظ على النظافة ال�صخ�صية

فهي  اأب�����ًدا،  مت���وت  ل  الن�شيحة  ه���ذه 

اأن  ميكن  �شحية  م�شكلة  لكل  احلل 

تواجهك، فالنظافة والق�شاء على اجلراثيم 

ومنع انت�شارها ل ي�شاعدك يف احلفاظ على 

انتقال  ا  اأي�شً يوقف  بل  فح�شب،  �شحتك 

منتظم  ب�شكل  يديك  بغ�شل  قم  العدوى. 

وجتّنب مل�ض الأ�شياء قدر الإمكان، وا�شتعمل 

اجلراثيم عندما تكون  الوقاية من  غ�شول 

جميع  تنظيف  على  واحر�ض  اخل��ارج،  يف 

)مفاتيح  اآخ��رون  ي�شتعملها  التي  الأ�شياء 

لوحة الكومبيوتر، الهاتف...(.

اأعط�ض وا�صعل بعيًدا

اأن  الإم��ك��ان  ق��در  ح��اول  تعط�ض  عندما 

بالنا�ض  املكتظة  الأم��اك��ن  عن  تبتعد 

منطقة  لتغطية  نظيًفا  منديًل  وا�شتعمل 

بذلك  القيام  اأطفالك  وعّلم  والفم،  الأنف 

اليدين،  عرب  الفريو�شات  انت�شار  ملنع  ا،  اأي�شً

وجتنب تبادل الُقبل يف هذا املو�شم.

خذ ق�صًطا كافًيا من النوم

بقدر  النوم  اأّن  العلمية  الدرا�شات  توؤكد 

من  للوقاية  �شبيل  اأف�شل  يكون  قد  كاٍف 

بني  تتعزز  واملناعة  والإنفلونزا،  الربد  اأمرا�ض 

من ينامون 8 �شاعات اأو اأكرث.

ل تهمل تدفئة ج�صمك

يف  الثقيلة  ال�شتوية  امللب�ض  ارت���داء  اإّن 

اأمام  ذاته  بحّد  حاجًزا  لي�ض  ال�شتاء،  ف�شل 

الذي  ال��ربد  من  يقي  هو  اإمّن��ا  الفريو�شات، 

لهذه  �شهلة  فري�شًة  ويجعله  اجل�شم  ي�شعف 

الفريو�شات. وبالتايل، فتغطية الراأ�ض والعنق 

عند  جًدا  مهمة  ال�شوف  من  و�شال  بقبعة 

اخلروج للمحافظة على ج�شم دافئ.
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روجينا خليل ال�صختورة



بد�ية ت�سرح �خت�سا�سّية �لتغذية كارال فرتانيان �أّن غذ�ء �ملر�أة يتدّخل فعاًل )ولكن بن�سٍب 

�لرحم عند  لتاأثريه على مرّكبات جد�ر  �ملولود، وذلك  ا( يف حتديد جن�س  غري حمّددة طّبيًّ

�ملر�أة، ما يوؤّدي �إىل جذبه �حليو�نات �ملنوّية �لذكرّية �أو �الأنثوّية.

و�نطالًقا من هذه �لفر�سّية تقول فرتانيان �إّن در��ستني علمّيَتني �سّقتا 

ما  فرت�ت  يف  �لن�ساء  من  لعدد  �لغذ�ئية  �الأمناط  در��سة  يف  طريقهما 

قبل �حلمل. �أوىل �لدر��سَتني جرت يف جامعة �أك�سيرت و�أوك�سفورد، 

حاماًل   740 من  فيها  طلب  طويلة،  ��ستمار�ت  على  و��ستملت 

يف �سهرهنَّ �الأول �الإجابة عن جمموعة �أ�سئلة ملعرفة نظامهنَّ 

نتائج  بّينت   . حملهنَّ قبل  ما  �سنة  �إىل  تعود  فرتة  يف  �لغذ�ئي 

�لدر��سة �أّن �لن�ساء �للو�تي �عتمدن نظاًما غذ�ئًيا غنًيا بال�سعر�ت 

وجه  )على  و�ل�سوديوم  كالبوتا�سيوم  �لغذ�ئية  وبالعنا�سر  �حلر�رية 

خا�س(، كان معّدل �إجناب �الأطفال �لذكور لديهنَّ �أكرب، مقارنة مع �لن�ساء 

�للو�تي كنَّ يّتجهَن �أكرث �إىل �ّتباع حميات غذ�ئّية �أو كنَّ يتخّلنَي عن بع�س 

�لوجبات �لغذ�ئية خالل �ليوم.

ال تختلف نتائج �لدر��سة كثرًي� عن �لدر��سة �لثانية �لتي �أقيمت يف جامعة 

»Maastricht« يف هولند� و�لتي جنحت بن�سبة 80%. �سملت هذه �لدر��سة 
و�لبوتا�سيوم  بال�سوديوم  �لغنية  �ملاأكوالت  جتنب  منهنَّ  طلب  �مر�أة   21

و�لرتكيز على تلك �لغنّية بالكال�سيوم و�ملاغنيزيوم، فكانت �لنتيجة 

�أّن 16 منهّن حملن �إناًثا.

بناًء على ما �سبق، توؤّكد فرتانيان �أّن �ختيار جن�س �ملولود عن طريق 

ترتبط  �لتي  �مل�ستقبالت  �ملبا�سر على  بالتاأثري  �لغذ�ئية مرتبط  �الأنظمة 

بها �حليو�نات �ملنوية يف جد�ر �لبوي�سة، و�سواًل �إىل عملية �لتلقيح. 

 )Milieu Alcalin( للرحم  �لقاعدي  �لو�سط  فاإّن  لذلك، 

�لذي يفر�سه �لتو�زن �الأيوين لعملية �أي�س �لبوتا�سيوم 

و�ل�سوديوم يكون �أكرث مالءمة جلذب �حليو�ن 

�الأ�سيدي  �ل��ت��و�زن  مقابل  �ل��ذك��وري،  �ملنوي 

)Milieu Acide( �لذي يفر�سه �أي�س �الأغذية 

�لغنية بالكال�سيوم و�ملاغنيزيوم.

تن�سح  �ملعطيات،  ه��ذه  من  لال�ستفادة 

فرتانيان �لن�ساء باتباع �أحد هذين �لنمطني 

�لغذ�ئّيني ملدة ال تقّل عن ثالثة �أ�سهر قبل فرتة 

�حلمل.

�لغنية  �الأطعمة  �أم��ا 

و�لبوتا�سيوم،  بال�سوديوم 

ف��ه��ي �ل���ل���ح���وم �حل���م���ر�ء، 

خبز  بالزنك(،  )�لغنية  �الأ�سماك 

�لبطاطا  �الأرز،  �ل��ذرة،  رقائق  �لنخالة، 

بالق�سرة(،  �الإح��ت��ف��اظ  )م��ع  �مل�سوية 

�لكبي�س،  �لزيتون،  �ل�سبانخ،  �ملوز،  �الأفوكا،  �ل�سمام،  �لبطيخ، 

و�ملعّجنات...  �مل��ارت��ادي��ال  �ملعّلبة،  �الأطعمة  �لت�سيب�س،  �ملك�سر�ت، 

�أّما �حلليب  و�ل�سوديوم يف �جل�سم.  �لبوتا�سيوم  �أطعمة ترفع من ن�سبة  كّلها 

�أطعمة  فهي  و�خل�ّس،  �لربوكويل،  �لتني،  �ل�سوفان،  �للوز،  �لفا�سوليا،  وم�ستّقاته، 

غنّية بالكال�سيوم و�ملاغنيزيوم.
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اعتمادها عرب 

التاريخ الختيار جن�س 

املولود. على هذه 

القاعدة قالت جّداتنا 

اإّن اأكل االأ�سماك 

ي�ساعد  رات  واملك�سّ

يف اإجناب الذكور، 

واأّكدَن اأّن تناول 

االأجبان واالألبان 

ي�ساعد يف اإجناب 

االإناث.

فهل لغذاء املراأة 

حقيقًة اأي تاأثري يف 

حتديد جن�س املولود؟

غــذاوؤك 

يحّدد جن�س 

مولودك

�شباط

2013

تغذية

�إعد�د:

ليال �سقر الفحل
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اإخترب معلوماتك الطّبية

www.medicinenet.com
لة  مف�صّ معلومات  املذكور  املوقع  يقّدم 

بال�صّحة  املتعلقة  املوا�صيع  خمتلف  حول 

ت�صحيح  للمت�صفحني  يتيح  كما  العامة، 

عرب  ال�صحّية  املوا�صيع  يف  معلوماتهم 

اختبارات ق�صرية، م�صّلية ومفيدة.

الإنكليزية باأ�سلوب ممتع

http://ar.english-attack.com
حت�صني  على  ي�صاعدك  مبتكر  موقع 

تعليمية  اأ�صاليب  عرب  الإنكليزية  لغتك 

التثقيفية  الأل��ع��اب  على  تعتمد  ف��ري��دة 

من  التعّلم  يتيح  اإذ  الإجتماعي،  والتوا�صل 

ت�صتخدم  التي  املمتعة  التمارين  خ��ال 

اإىل  اإ�صافة  لل�صور،  واألبومات  فيديو  مقاطع 

ترفيهّية،  األعاب  تعّلمه عرب  مّت  تطبيق ما 

اأ�صخا�ص  مع  الإنكليزية  باللغة  والتوا�صل  

من خمتلف دول العامل. 

جولة يف متحف اللوفر

www.louvre.fr
عرب  رحلة  يف  مًعا  لنطري  الأحزمة  فلن�صّد 

العريق، حيث  اللوفر  اإىل  متحف  الإنرتنت 

ومتاثيل  لوحات  يف  والتاريخ   الفن  يلتقي 

ثقافات  تعك�ص  وم��ع��ار���ص  وم��ن��ح��وت��ات 

الفن  ل��ه��واة  وتتيح  خمتلفة،  وح�����ص��ارات 

الإطاع على اأعمال رائعة لفنانني بارزين.

مرجع للأبحاث املدر�سية

www.infoplease.com/homework
اأبحاثهم  يف  التاميذ  ي�صاعد  م��وق��ع 

املدر�صية  اإذ يقّدم لهم املراجع والروابط  التي 

يقّدم  كذلك،  عملهم.  اإجناز  يف  تفيدهم 

»اليوم  يومية  وحقائق ممتعة حول  اأخباًرا 

يف التاريخ«.

ويكيميديا تطلق الدليل ال�سامل للم�سافرين

الرحات«  »ويكي  موقع   )Wikimedia( »ويكيميديا«  موؤ�ص�صة  اأطلقت 

)Wikivoyage(، ب�صكل ر�صمي بعد اأن كان متاًحا ب�صكٍل جتريبي خال الأ�صهر 

الأخرية.

واملوقع هو عبارة عن دليل �صياحي على �صبكة الإنرتنت، الهدف منه توفري جميع 

املعلومات واملعارف التي يحتاجها امل�صافر اإىل اأي وجهة يف جميع اأنحاء العامل، من 

الفنادق واملوا�صات اإىل املطاعم والتكاليف واملعامل ال�صياحية.

وي�صم املوقع حالًيا حواىل 50 األف مقال، وهو متوافر ب�ت�صع لغات هي الإنكليزية، 

الفرن�صية، الأملانية، الإيطالية، ال�صويدية، الرو�صية، الهولندية، الإ�صبانية، والربتغالية.

وقد جاء يف بيان ملوؤ�ص�صة ويكيميديا اأن هناك طلًبا كبرًيا للح�صول على معلومات 

ال�صفر العاملية، يف مقابل عدد قليل جًدا من امل�صادر ال�صاملة وغري التجارية، ولهذا 

جاء »ويكي الرحات« ليكون خدمة مفيدة للم�صافرين.

 »Wikitravel« وتعود ق�صة »ويكي الرحات« اإىل العام 2006، عندما مت بيع موقع

الذي  نتج عنه مغادرة حمّرريه ب�صبب قيام مالكيه اجلدد باإدخال الإعانات �صمن 

اأن  اإىل  الإبداعي«،  املوقع حتت رخ�صة »امل�صاع  املن�صورة �صمن  املواد  وبقيت  املوقع. 

تقّرر  دجمه مع »ويكي الرحات« فتم نقل املحتوى تدريًجا اإىل الأخري خال العام 

ا  املا�صي، وبداأت املحلة التجريبية منذ ت�صرين الثاين املا�صي، اإىل حني اإطاقه ر�صميًّ

بداية العام احلايل.

جديد فاي�سبوك: اأداة للبحث الإجتماعي

خا�ص  جديد  اإجتماعي  بحث  حمّرك  الإجتماعية  فاي�صبوك  �صبكة  اأطلقت   

 .Graph Search باملوقع حتت اإ�صم

ويتيح هذا املحّرك للم�صتخدم معرفة اأدق التفا�صيل حول الأ�صياء التي تربطه مع 

الآخرين، مثل البحث عن الأ�صدقاء الذين يقطنون يف مكاٍن معنّي ويحّبون املطعم 

حمرك  �صيتمتع  كذلك  معني.  مكان  يف  املطاعم  اأ�صهر  عن  البحث  اأو  املعنّي، 

البحث اجلديد بخ�صائ�ص متقدمة يف امل�صتقبل كاإظهار حالت الطق�ص.

املنا�صبة،  البحث  ل�صيغة  التلقائي  الإقرتاح  اجلديدة خدمة  البحث  وتقّدم خا�صية 

فهي متّثل اأداة توظيف فاعلة، وتوّفر اإمكان البحث الدقيق يف كل حرف ومعلومة، 

وتعمل بطريقة ذكية جًدا، وهي تعتمد على حتليل الكثري من البيانات وتقدميها 

بطريقة منظمة.  كما تتيح جمال البحث يف ال�صور ب�صكٍل ي�صبه متاًما البحث يف 

»غوغل« اإل اأنها مقت�صرة على الأ�صدقاء.

ومتت الإ�صارة خال اإطاق املحّرك اإىل اأن اآلية البحث الفوري الآن اأ�صبحت اأ�صرع 

البحث  اأن  اأعلن  ال�صابق.كما  البحث  اأ�صلوب  اأ�صعاف عّما كانت عليه يف   10 ب� 

ا  املتوافر حالًيا يف بيانات الأ�صخا�ص واهتماماتهم و�صورهم والأماكن، �صيتوافر اأي�صً

يف مرحلة لحقة عن طريق الهواتف، ومبختلف اللغات.

�شباط
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خدمات دوت كوم
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اإعداد:

رميا �سليم �سوميط



ينّظم عملية  الالوعي هو من  اأّن  اخلوري كيف  اجل�سد حبيب  لغة  اخلبري يف  ي�سرح  بدايًة 

التمو�سع يف املواقع، منتقًيا اجتاهنا ب�سورة تلقائية. ولتو�سيح ال�سورة يقول اخلوري اإّنه عندما 

يجتمع اأربعة اأ�سخا�ص يف امل�سعد الكهربائي، يبادر كل �سخ�ص منهم اإىل اتخاذ زاوية من زوايا 

امل�سعد موقًعا له، فا�ساًل بينه وبني الآخرين يف هذه امل�سافة.

واآخ��ر،  جمتمٍع  بني  الواحد  املوقف  يف  تختلف  اأن  ميكن  امل�سافة  اأّن  اخل��وري  وي�سيف 

الفتيات  وتبتعد  يجتمعون،  عندما  بها  باأ�ص  ل  م�سافة  بع�سهم  عن  يبتعدون  فالربيطانيون 

خالل  بع�سهم  من  العرب  الرجال  يقرتب  بينما  احلديث،  اأثناء  يف  بع�سهّن  عن  الفرن�سيات 

التوا�سل وتبادل الأحاديث.

وامل�سافات اأربعة اأنواع وفق اخلوري:

الت�سال،  الذي يجمع بني طريف  الوّد  تدّل على  �سم. وهي  ال�25  تتعّدى  امل�سافة احلميمة، ل   •
واأهلهم  الأ�سخا�ص  بني  جتمع  التي  امل�سافة  وهي  عالقتهما،  متّيز  التي  احلميمية  وعلى 

لأّن ذلك  ي�سمح لالآخرين بتخّطيها،  والتي ل  واأ�سدقائهم احلميمني،  و�سقيقاتهم  واأ�سقائهم 

يوّلد لديهم م�ساعر الإنزعاج.

وت�سغر  تكرب  قد  م�سافة  وهي  اإجماًل،  اليد  امتداد  م�سافة  تتجاوز  ل  ال�سخ�سية،  امل�سافة   •
اأو  وقوفنا  يقرتبون جّدًا من مكان  اأو�سح  وب�سورة  الإت�سال،  الذي يجمع طريف  املكان  بح�سب 

جلو�سنا، اأو حتى عندما يقدمون على فتح الرّباد يف بيتنا وروؤية ما بداخله...

اأو  كطاولة  املجتمعني،  بني  حاجز  وج��ود  ت�ستوجب  التي  وهي  الإجتماعية،  امل�سافة   •
مكتب، ما ي�سري اإىل عالقة غري �سخ�سية تف�سل يف ما بينهم. وغالًبا ما ن�سهد هذه امل�سافة 

الآخرين )العالقة  ت�سودها عالقات �سطحّية غري معّمقة مع  التي  الإجتماعية  املنا�سبات  يف 

مع اجلريان، لقاءات الأعرا�ص، ع�ساء عمل...(.

املراكز  يف  ن�سهدها  حالة  وهي  اأمتار،  ثالثة  عن  تزيد  التي  تلك  وهي  العامة،  امل�سافة   •
التجارية الكبرية وخالل املوؤمترات واملحا�سرات...

للمزيد ميكن الدخول اإىل املوقع:

www.habibalkhoury.com
م�سافتي �حلميمة خّط �أحمر... ال تقرتب!

تختلف �مل�صافة �لتي يجب �أن تف�صل بني 

�لأ�صخا�ص من جمتمع �إىل �آخر، ومن ثقافة 

�إىل �أخرى. فالتمو�صع يف �ملو�قع هو مظهر 

تو��صلي غري لفظي له �لكثري من �لدللت. 

وت�صّكل در��صة �مل�صافة �أو �ملجال �لذي يف�صل 

ا  ما بني �ملر�صل و�ملتلقي وبالعك�ص، حّيًز� مهمًّ

يف علم لغة �جل�صد، فهذه �مل�صافة لي�صت 

وليدة �ل�صدفة...

�شباط
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نحن والآخرون 

اإعداد:

ليال �صقر �لفحل
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رحلة يف الإن�شان

هل يبقى �سحر احلب بعد الزواج؟

الإخت�صا�صيون يقولون: 

نعم... واإمنا ب�صروط

ويف  احلميمة  العالقات 

من  هي  ال��زواج،  مقّدمها 

يف  الإكتفاء  ينابيع  اأه��م 

وعلى  اليومية.  حياتنا 

معظم  اأن  م��ن  ال��رغ��م 

اإجناح  يف  يرغبون  الأزواج 

اإىل  اأو ي�صل لحًقا  الإلتزام،  يبقي عليها بفعل  اأن بع�صهم  اإّل  العالقة،  هذه 

زوجية  عالقة  على  املحافظة  يف  البع�ض  ينجح  ذلك  مع  الطالق.  مرحلة 

�صعيدة. ما �صر هوؤلء يا ترى؟

مفاتيح ال�صّر

الأخ���رة  ال��درا���س��ات  حتمل 

ر  ال�سّ هذا  مفاتيح  من  ا  بع�سً

النف�س  علم  م��ن  املنبثقة 

ال��ذي  العلم  ه��ذا  الإي��ج��اب��ي. 

جامعة  يف   1998 العام  تاأ�س�س 

الأم��رك��ي��ة،  بن�سلفانيا 

متعلقة  اأب��ح��اًث��ا  وت�����س��ّم��ن 

والقوى  الإيجابية،  بامل�ساعر 

الب�سرية، والقيم العليا.

الأخ��رة  ال�سنوات  فخالل 

الباحثون  اإكت�سف  املا�سية، 

ي�سّددون  ال��ذي��ن  الأزواج  اأن 

الإيجابية  احلياة  نواحي  على 

الذين  من  �سعادة  اأك��ر  هم 

اأث��ن��اء  يف  ف��ق��ط  يت�سامنون 

باللحظات  امل�ساعب، وميّرون 

ال�����س��ع��ي��دة م����رور ال���ك���رام، 

اإعداد:

غري�ض فرح



وكاأنها حت�سيل حا�سل.

اأن كاًل من  تثبت  اإىل ذلك، 

مبفرده  يتمتع  ال�سعداء  الأزواج 

امل�ساعر  م��ن  اأك����ر  بن�سبة 

ب�سواهم.  مقارنة  الإي��ج��اب��ي��ة 

التقنيات  بع�س  اأن  عرف  كما 

لحًقا،  ذكرها  على  ناأتي  التي 

تعّزز هذه الن�سبة وتقوي العالقة 

ما بني الزوجني.

لنف�صح املجال اأمام احلياة احللوة

الأزواج  جت���اوب  كيفية  اإن 

م�ساكل  م��ع  ال��روم��ان�����س��ي��ني 

ب��ع�����س��ه��م ال��ب��ع�����س وط��ري��ق��ة 

ال�سلبية  امل�ساعر  معاجلتهم 

و�سواها، هما  والغرة  كالغ�سب 

اأو  ال��زواج  جناح  يوؤمنان  اللذان 

ف�سله.

ع������ل������ى ه������ذا 

ونتيجة  الأ���س��ا���س، 

اإجراء جتارب على 

من  جم��م��وع��ات 

ثبت  امل��ت��زّوج��ني، 

كل  اإمي�����ان  اأن 

ب�سريكه  �سريك 

مطلق  ب�����س��ك��ل 

ال�سر  م��ف��ت��اح  ه��و 

لل�سعادة  الأك���ر 

على  اأن  يعني  وه��ذا  الزوجية. 

الإمي��ان  ال�سريكني  من  كل 

جانبه  اإىل  �سيقف  الآخ��ر  ب��اأن 

مهما  ال�سعبة  اللحظات  يف 

مّت  ذلك،  اإىل  النتائج.  كانت 

�سبق وذكرناه  الت�سديد على ما 

من اأن الرتكيز على الحتفال 

الروابط  باللحظات احللوة يقوي 

الت�سامن يف  الزوجية اكر من 

م�ستنقعات الهموم.

فالفرح يحيي الرومان�سية التي 

يف  الدائم  الدوران  عليها  يق�سي 

فلك الهموم وامل�ساكل.

الزواج ل يخلو من  اأن  �سحيح 

الواجب  م��ن  التي  امل��ّك��درات 

لكن  وروي��ة،  بتاأٍن  معاجلتها 

ر هو بالتفتي�س عن حلظات  ال�سّ

اإيجابية قد تكون غر منظورة 

يليق  حجًما  ومنحها  اأحياًنا، 

مبا تقّدمه للزواج من منافع.

النظرية  ه��ذه  دع��م  اأج��ل  من 

�سّجلت  اأحاديث  الباحثون  ن�سر 

خ���الل  امل���خ���ت���ر  يف  لأزواج 

ال�سلبية  الأم����ور  مناق�ستهم 

رّدة  اإىل  اإ���س��اف��ة  والإي��ج��اب��ي��ة، 

تفهمه  ومدى  منهم  كل  فعل 

لالآخر.

الأزواج  اأن  النتيجة  وكانت 

ب�������س���ك���ل ع����ام 

لون رّدات الفعل  يف�سّ

ال��داع��م��ة امل��واق��ف 

امل��رح��ة، اك��ر من 

ت��ل��ك امل��ت��ج��اوب��ة 

معها بفتور، اأو حتى 

املتعاطفة  امل��واق��ف 

خ����الل الأو�����س����اع 

ال�سيئة.

وي��ج��در ب��الإ���س��ارة 

الأم�����ور  اأن  ه��ن��ا 

الإي��ج��اب��ي��ة حت��دث 

مّرات  ثالث  بن�سبة 

اك���ر م��ن الأم���ور 

الذي  الأمر  ال�سلبية، 

يعطي ال�سركاء الفر�سة لقطف 

اأك��ر  زواج  اأج��ل  م��ن  ثمارها 

�سعادة.

قّوة امل�صاعر الإيجابية

مع  التجاوب  منافع  اأهم  من 

امل�ساعر  تعزيز  ال�سعيدة،  الأنباء 

الدرا�سات  وكانت  الإيجابية. 

العقد  خ���الل  اأج���ري���ت  ال��ت��ي 

امل�ساعر  اأن  اأظهرت  قد  املا�سي 

التفكر  اأفق  ع  تو�سّ الإيجابية 

اإىل  الغر.  مع  العالقات  وتعّزز 

روؤي��ة  ذل��ك فهي مت��ّك��ن م��ن 

الوقوع  وجتّنب  بو�سوح  ال�سورة 

يف فّخ تفاهة التفا�سيل املغلقة. 

الروؤية  و�سوح  اأن  هنا  وال��اّلف��ت 

يوؤمن احللول للم�ساكل العالقة 

ن من طريقة تعامل الفرد  ويح�سّ

مع املوؤ�سرات ال�سلبية.

ف��ع��ن��دم��ا ت��ت��ف��ّوق امل�����س��اع��ر 

ال��ف��رد على  ل���دى  الإي��ج��اب��ي��ة 

ال�سلبية منها، حتّوله اإىل اإن�سان 

اإّل  ل�سيء،  ل  وحمبوب،  مقّرب 

بعد  الهموم  عن  يتغا�سى  لأنه 

معاجلتها بطريقة بناءة، وي�سعر 

اأي وم�سة بريق  بالإمتنان حيال 

ا  قد تطل على حياته، وخ�سو�سً

فال�سعور  �سريكه.  قبل  م��ن 

ال�سريك  ي�سعر  ب��الإم��ت��ن��ان 

بالأهمية، ويزيد العالقة متانة.

اإظهار م�صاعر احلب العقالين

ال�سعور  ع��ن  التعبر  كما 

م�ساعر  اإظهار  فاإن  بالإمتنان، 

احل��ب ال��ع��ق��الين، اخل���ايل من 

ال��و���س��او���س وال��ق��ل��ق وال��غ��رة، 

ويطيل  الزوجية  ال��رواب��ط  يقّوي 

احلب  من  النوع  فهذا  اأمدها. 

كل  ا�ستقاللية  على  يحافظ 

الن�سج  ظل  يف  ال�سريكني  من 

ك��اًل  ي�ساعد  م��ا  ال��ع��اط��ف��ي، 

بهواياته  الهتمام  يف  منهما 

من  ب��دًل  اك��ر،  وخ�سو�سياته 

ت�����س��خ��ر م�����س��اع��ره ل��ت��اأج��ي��ج 

الرت���ب���اط ال���زائ���د ع��ن ح���ّده. 

ب�سكل  ال���زوج���ني  ف��ال��ت�����س��اق 

ويقتل  الأن��ان��ي��ة  ي��غ��ّذي  خ��ان��ق، 

تناغم احلب.

اأظهرت  قد  الأبحاث  وكانت 

احل��ب  اأن  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  يف 

منها  ح�سنات  ينتج  املتناغم 

من  انطالًقا  الرتكيز  ح�سن 

ال��ن��ظ��رة الإي��ج��اب��ي��ة امل��وّط��دة 

للعالقة الرومان�سية.

خ هذه العالقة؟ كيف نر�صّ

العالقة  تر�سيخ هذه  اأجل  من 

باتباع  الخت�سا�سيون  ين�سح 

التجاوب  على  ت�ساعد  خطوات 

البناءة،  ال�سريك  مواقف  مع 

وهنا اأهمها:

من  منا�سبات  ع��ن  فّت�س   •
الهتمامات  عن  التعبر  اأجل 

امل��ت��ب��ادل��ة وال���دع���م امل���ق���رون 

باحلما�سة.

• اإ�ساأل نف�سك على الدوام، ما 
فاجاأين  الذي  ال�سعيد  اخلر  هو 

اليوم، وكيف  �سريكي هذا  به 

ميكنني الحتفال به؟

تهتم  اأن��ك  لل�سريك  اأّك��د   •
ل�����س��ع��ادت��ه وات����رك ال��ب��ح��ث يف 

خماوفك لوقت يكون مالئًما.

ل�سماع  م��ت��ف��ه��ًم��ا  ك��ن   •
حديثه و�سارك يف تفا�سيله.

• اإنخرط يف ن�ساطات تعّزز الروح 
والريا�سة  كامل�سي  الإيجابية، 

وامل�ساركة يف احلفالت  البدنية 

الإجتماعية مع الأ�سدقاء.

ال�سعيدة  الذكريات  عاي�س   •
الإيجابية،  ال���روح  ت��ع��ّزز  ال��ت��ي 

وحاول ن�سيان ال�سيئة منها.

• فت�س عن منا�سبات تعّر من 
امتنانك لهتمام  خاللها عن 

عن  يوم  كل  وابحث  ال�سريك، 

وقت ت�ساركه خالله م�ساعرك 

الإيجابية.
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وتتباين  امل��واق��ف،  وتتنوع  الأراء،  تتعدد 

الإحتمالت، ب�ضاأن م�ضاألة من هنا، وق�ضية من 

هناك يف م�ضرية حياتنا اليومية.

والتوفيق  املتباعدة،  الآراء  بني  التقريب  اأن  غري 

بني املواقف املتناق�ضة، والواقعية يف الحتمالت، 

والأ�ضا�س  العامة  لل�ضالمة  ال�ضقف  ذلك، هو  كل 

للطماأنينة و�ضناعة ال�ضتقرار.

املغاالة يف التفاوؤل كاملغاالة يف الت�شاوؤم، واملغاالة يف التحّبب 

كاملغاالة يف الكراهية، واملغاالة يف الثقة كاملغاالة يف االإحباط.

من يلتحف الرياح، تذهب به العوا�ضف، ومن ياأن�س 

ال�ضجيج  ياألف  ومن  البطالة،  به  تذهب  بالك�ضل، 

يذهب به ال�ضمم، ومن ي�ضرق رغيف غريه، يذهب به 

اجلوع، ومن يتكئ على الأوهام، تذهب به الأحالم.

النجاح.  ل�شناعة  ال�شعاب  ي�شتعذبون  احلياة  يف  الطاحمون 

الف�شل.  �شناعة  يف  الف�شل  ي�شتعذبون  احلياة،  يف  والقاعدون 

الدروب.  يف  ال�شياع  ي�شتعذبون  الطمع،  وراء  والالهثون 

واملت�شكعون على االأبواب، ي�شتعذبون املهانة يف النفو�س.

�ضئلت: ما هي حكمة اليوم؟

قلت: اأن اأعمل بقدر ما اأعلم، واأن اأيف اأكرث مما 

وعدت به، واأن اأقراأ اأكرث مما اأكتب، واأن اأ�ضمع 

اأكرث مما اأحتدث.

و�ضئلت: ما هي اأعذب الذكريات لديك؟

درا�ضتي  مقعد  على  واأن��ا  الطفولة  اأي��ام  قلت: 

القلم  زودتني  التي  �ضم�ضطار  �ضيعتي  الأوىل يف 

والكتاب وحب الوطن.

و�ضئلت: مبا تقا�س الأعمار؟

قلت: ل تقا�س بعدد ال�ضنوات، اإمنا بحجم الأعمال 

واملطامح وال�ضتقامة يف العالقات.

ومن  لل�ضنوات،  هدر  اأعمال  دون  من  فالأعمار 

دون ا�ضتقامة اعوجاج يف احلياة.

اأغ�شاين،  وتلوي  باأوراقي  تتالعب  للريح:  ال�شنديانة  قالت 

لكنك العاجز عن تطويع عنادي، واقتالع جذوري، فاالأر�س 

م�شكني، ويف التيه م�شكنك.

يف  بيا�س  ال  �شوادك  دون  من  لل�شطور:  االأقللالم  وقالت 

ال�شطور  ففي  لكلماتي،  موطن  ال  كتابك  دون  ومن  اأفكاري، 

ح�شوري ويف ال�شفحات �شطوعي.

وقالت االأر�س للفالحني: اأ�شتقي عرق جباهكم �شواعدكم، 

ويتالأالأ  ادين،  احل�شّ اأغاين  وت�شدح  املوا�شم،  اخ�شرار  فينبت 

ذهب البيادر، وتغمر اخلريات املنازل.

احل�شاد  ويف  للجفاف،  ح�شاًدا  الزرع  يف  اأن  �شحيًحا،  األي�س 

ح�شاًرا للعوز والقحط؟

كتب اإليها يقول:

املعّطرة  اأناملك  اإىل  الو�ضول  حنني  ر�ضالتي  ت�ضتظل 

بقطف الورود، ورائحة اليا�ضمني، واملحمولة فوق اأجنحة 

فرا�ضات ملونة بابت�ضامة ال�ضباح، واخ�ضرار ال�ضهل.

وكتبت اإليه يقول:

الق�ضائد  وتزهر  لقائنا،  موعد  الكلمات  تتفياأ 

ر�ضائل  فال  قلبانا،  به  ينب�س  �ضوق  ومعاين  معاناة 

اأنت  اأنت م�ضكنه، ومن دون وعد  من دون حّب 

موعده.

�شباط

2013

بطاقة ملونة

بقلم:

حممد �شلمان
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غابر  منذ  علمًيا  عليه  امل��ت��ع��ارف  م��ن 

عملية  يف  الزئبق،  م��ادة  اأهمية  الأزم���ان، 

ا الذهب  الثمينة، وخ�صو�صً ا�صتخراج املعادن 

عنا�صر  على  احتوائها  اإىل  نظًرا  والف�صة، 

امل��ع��دن  تنقية  ع��ل��ى  ق����ادرة  كيميائية 

ال�صايف  وا�صتخال�ص  ال�صوائب  م��ن  اخل��ام 

اأجهزة  �صبط  يف  اأهميتها  وكذلك  منه، 

الطبوغرافيا وال�صغط والإ�صاءة وغريها...

ا �صعوبة التحكم  ومن املتعارف عليه اأي�صً

اإىل  اجتاه  من  ال�صريع  تقّلبها  نتيجة  بها، 

اإىل  �صغرية،  حركة  ب��اأي  تاأثرها  ل��دى  اآخ��ر 

�صالمة  على  الكبرية  خطورتها  جانب 

ا�صتدعى  والكائنات كافة، وهذا ما  الب�صر 

با�صتخدام  تو�صية  اإ�صدار  املتحدة  الأمم  من 

مواد بديلة من هذه املادة ال�صامة والقاتلة.

ول��ل��زئ��ب��ق اأن����واع ع��دي��دة، 

اأغ����رب����ه����ا ال��زئ��ب��ق 

الأح�����م�����ر، غ��ري 

وج��وده  املثبت 

حتى  علمًيا 

والذي  الآن، 

حوله  ن�صج 

ال���ك���ث���ري 

قدرته  جلهة  والأ���ص��اط��ري،  اخل��راف��ات  م��ن 

وك�صف  اجل��ن،  ا�صتدعاء  على  اخل��ارق��ة 

خبايا النفو�ص وامل�صتور من عامل الغيب. 

لكنَّ نوًعا اآخر من الزئبق ل يوؤمن جانبه 

على  م��درج  غري  ي��زال  ول  الإط���الق،  على 

ح�صوره  من  الرغم  على  املعروفة،  لئحته 

الزئبق  اإنه  ومكان.  زمان  كّل  يف  الوا�صح 

امل�صتدامة  بخطورته  ي�صاهي  الذي  الإن�صاين 

فكم  نظائره،  جميع  ال�صاملة  ومفاعيله 

من مرة كان لهذا الزئبق الكلمة الف�صل 

م�صائر  وتقرير  الأوط��ان،  م�صتقبل  حتديد  يف 

ال�صعوب والأفراد على ال�صواء.

تنقلب  التي  تلك  هي  الزئبقية  فالدولة 

و�صحاها،  ليلة  بني  ومبادئها  ثوابتها  على 

وفق تغرّي م�صالح �صا�صتها، اأو خ�صوًعا للدول 

الأ�صّد منها قوًة ونفوًذا. ويعتمد هوؤلء ال�صا�صة 

لتربير انقالبهم املفاجئ، وجعله طبيعًيا اإىل 

اأبعد حّد ممكن، اأ�صاليب الت�صليل واملزايدة 

على  الدعاية  وتركيز  الأمام،  اإىل  والهروب 

الدفاع  اإىل  و�صوًل  ثانوية،  اأو  جزئية  ق�صايا 

امل�صتميت عن حق يراد منه باطل. فتتحول 

بالن�صبة اإليهم، ق�صايا العدالة 

كما  وامل�صاواة،  واحلرية 

اجل����رمي����ة وال��ظ��ل��م 

وجهات  والتمييز، 

اأك��ر  ل  نظر 

ول اأقل.

الذي  العامة، هو  احلياة  الزئبقي يف  الرجل 

ي�صتدير على حني غّرة نحو الجتاه املعاك�ص 

حفاًظا  اأو  والأق��وى  لالأقدر  ان�صياًعا  متاًما، 

يتوانى  فال  ال�صخ�صية،  مكت�صباته  على 

عن النكث بعهوده ووعوده، وحتى التعبري 

مكنونات  يف  الدفينة  اأحقاده  عن  جهاًرا 

نف�صه. 

اأّما املراأة الزئبقية فهي تلك التي ت�صرّيها 

رياح امل�صاعر يف كّل اجتاه، فتت�صاوى الأ�صداد 

بني  والنهار  الليل  وي�صتوي  خميلتها،  يف 

اأيامها،  لوحة  يف  الألوان  وتختلط  كفيها، 

واأي �صعي اإىل حتليل م�صار طبعها هو �صرب 

من التنجيم والتب�صري. 

مزيج  هو  الإن�صاين  الزئبق  اخلال�صة،  يف 

من الأنانية وال�صعف والرياء، وانت�صاره الوا�صع 

املجتمعات  يتهدد  بات  احلا�صر،  عاملنا  يف 

وا�صتقرارها  قيمها  �صميم  يف  الب�صرية 

هذا  م��ن  للخال�ص  �صبيل  ول  وت��ط��وره��ا، 

اخلطر املحدق باجلميع، اإّل من خالل �صهر 

القلوب بنار الت�صحية، وك�صر حاجز اخلوف 

�صيء  ك��ّل  وقبل  ال���ذات،  على  بالنت�صار 

بالعودة اإىل ف�صيلة ال�صدق وهي كما اأن�صاأتنا 

اأّم  والأج��داد،  الآباء  وعّلمنا  اجلندية  مدر�صة 

الف�صائل وينبوع الينابيع... 

ين
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�شباط
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مراآة احلياة
بقلم: 

العقيد دانيال احلداد

مديرية التوجيه
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عاجلي�ش راي����ح  ق��ل��ب��ي  م���ن 

اأدي�������ش ع���م���رك  ت��ق��ل��ي  ال 

راي���������ح وك�����ب�����ر اإمي�������اين

ي�����ا وط����ن����ي م�����ن ����ش���ري���اين

ب���امل���ي���دان غ������رك  يف  م�����ا 

ح������دودك ي���ا وط���ن���ي ل��ب��ن��ان
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جي�ش بالدي

الورد الأحمر للع�شاق

�شباط

2013

�شيفنا والقلم

فخر لبنان

الكبر لبنان  فخر  ي��ا  ال��وط��ن  �شيف 

الزمهرير ج��ن��ون  يف  ال�شفيني  رك��ب��ت 

ق��ائ��د ب��ط��ل ���ش��ه��ران ع�������االأرزة خفر

امل�شر عّودتو  الليل  دع�ش  َع  ح�شانك 

ال�شيوف ب��ن  ال��ت��وا  م��ا  ا�شمر  �شيف  ي��ا 

احل���روف ل���وح  ل��ب��ن��ان  اإ���ش��م  م�شع�شع 

ق��دّي�����ش م���ن ل��ب��ن��ان م���ا ط����ّر رف���وف

ت�شوف را�شك  ع  االأرز  ت��اج  تا  منطلب 

جن���وم���ك ث���ري���ا ف����وق ع���ر����ش امل�����ش��ري

الع�شكري عاليمن  �شمرك  ب�شحوة 

روح������ك ف�����دا ل���ب���ن���ان وال��������ّدم ال����ري

ب��غ��ار امّل��ج��د ك��ّل��ل��ت راي����ات ال�����ش��رف

ن�����ش��رك ب��ق��ي ع��ل��ي��ان ع��ق��ب��اب امل���دا

�شدا م�شمعلو  ال��ك��ون  بكل  و�شوتك 

و���ش��ل��ّي��ت واق����ف ه���ون م��ّت��ح��دا ال���ردا

�شالم خفقة  بال�شما  علمنا  ويخفق 

وري�������ش ال��ن�����ش��ر رّدي�����ت ل��ل��ن�����ش��ر ال��ع��ري

وي��ب��ق��ى ال���وط���ن ل��ب��ن��ان ���ش��ف��ر امل��ب��ت��دا

ال�شاعر

عميد جورج العازوري

جو بو عو�ش

 اإبن العريف الأول مطان�ش عو�ش

فوج التدخل االأول

����ش���ون ب������الدي واإح���م���ي���ه���ا

اأرزت��������ن��������ا ب����ك����ر ف��ي��ه��ا

ب��ج��ن��دي اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين

ب�شقيها اأر���ش��ك  عط�شت  اإن 

ي���ا ج��ن��دي ال��ك��ل��ك اإمي����ان

بيحميها م��ا  جي�شك  غ��ر 

واق��������ف خ���ل���ف ال�����رداي�����ي

ن�����اط�����ر وب���ق���ل���ب���ي ج���م���را

اأّم���������������ورة ب�����������اأول ع���م���را

ب��ع��ي��د ال���ع�������ش���اق امل����األ����وف

ف��ت��ح��ت��ال ق��ل��ب��ي امل��ل��ه��وف

االأول احل�������ب  ت����ذك����رن����ا 

ك���ل ي����وم ب�����ش��وف��ه��ا اأج��م��ل

مت��ن��ي��ن��ا ه���ال���ع���ي���د ي��ط��ول

ق���ل���ب���ي ب����غ����رام����ا م�����ش��غ��ول

ال�������ورد االأح����م����ر ل��ل��ع�����ش��اق

وي�����ا ي�����وم اجل����ف����ا احل�������ّراق

ت����ا�����ش����وف����ا ل���ع���ن���ا ج���اي���ي

ح���م���را وردي  وب�������اإي�������دي 

ك���ت���ر ب���ع���ي���ن���ي حم���الي���ي

عاملك�شوف حكينا  حكينا 

ح���ك���اي���ة جت�����ر ح��ك��اي��ي

وع���ي���ن���ي ب��ع��ي��ن��ا ت���ت���اأّم���ل

ع���ت���م ال���ل���ي���ل م�������ش���واي���ي

وت���ق���ل���ي ب���ح���ب���ك ع���اط���ول

���ش��ب��ح��ي و���ش��ه��ري وم�����ش��اي��ي

ب��ي��ح��ل��ى ب���ع���ي���ون امل�����ش��ت��اق

اأب�����ع�����د ع����ّن����ا وب���ك���ف���اي���ي

�شورة

رب���ن���ا خ��ل��ق ل��ب��ن��ان ق��ب��ل ال��ك��ون

ل��ون اأج��م��ل  واالأرز  ج��ب��ال��و  واأع���ط���ى 

��الم ج��ب��ال��ن��ا ب��ال��ت��ل��ج ع���ن���وان ال�����شّ

بكالم وباركها  ال���رّب  اأرز  �شاّللها 

ب�شّنن ل��ت��الل��ن��ا  ع��ام��ل  ج��ب��ل  م���ن 

ببتغرين وجبالنا  �شبعا  ينابيع  م��ن 

جبيل حتى  الكلب  لنهر  حري�شا  من 

ي��ا رب حت��م��ي ب���الدي م��ن ك��ل وي��ل

ك���وك���ب���ه ب���ال�������ش���رق خ��ّل��ي��ك��ي

يحميكي ال��ك��رب��ات  م���ن  رب  ي���ا 

وخ����������اّله ������ش�����ورة ل����ل����دين ك����اّل

واأج����م����ل ط��ب��ي��ع��ة ع��ل��ي��ه ب��ت��ت��ج��اّل

م��ك��ّل��ل��ة ب��ي�����ش��ا ب��ت�����ش��ّوي ب��ال��ظ��الم

و�����ش����ارت ب��اأب��ي�����ش ت����وب ت��ت��ح��ّل��ل��ى

الدين بيت  ق�شر  ال  حرمون  جبل  من 

اأع���ط���اه���ا ج��م��ال ال����دين وم����ا خ��اّل

ميل م��ن ك���ّل  امل��ج��د  رب  ب��ارك��ه��ا 

�شاّل هالبلد  بتخّرب  الّلي  اإي��د  رب  يا 

فيكي ح��ال��ن��ا  نق�شع  ن�����ش��ل  ح��ّت��ى 

جمّليكي ي��ب��ق��ى  ال��ط��ه��ارة  وب��ت��وب 

يتجاّل التاريخ  ب�شدر  واإ�شمك 

عبد الروؤوف ال�شعدي

ال�شاعر حممد عبد الرحمن دمج

برجا - ال�شوف
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بعدك يا اإمي

�شغبني والبحرية...

ال�شبا وادي  يف  االأحالم  اأبحرة 

�شتمر فيك من الدهور مواكب

�شّر الوجود على العقول مهيمن

ملحة مياهك  على  متر  �شور 

ورجعة �شفتيك  يلطم  وامل��وج 

هائما حلنا  االأن�شام  فت�شوغه 

هل �شخرها جن يرافق دفقها

املنى كوم  فاإنها  التالل  اأم��ا 

ب�شبوة العزيز  البلد  اىل  ترنو 

�شري معي يا ذكرياتي فالنوى

البيت احلبيب وداره �شري اىل 

مرمنا يعود  املا�شي  اىل  ا�شغي 

تهفو من اجلدران اأ�شداء املنى

مهجتي يف  وت��رمت��ي  ايّل  ترنو 

تائق مثلك  القلب  فاإن  نامي 

اأرواحنا من  وي�شّع  الوفا  نحن 

مّتحي لن  اأماكن  نزور  قومي 

قومي نطوف يف مدار�ش اأينعت

يزل مل��ا  معهد  يف  معي  ج��ويل 

بقية تقيم  ج��وان��ب��ه  يف  ه��ا 

مع فتية ع�شقوا التقدم مطمحا

خمتالة ر�شومهم  ت��زال  ال  اذ 

يف االأطياف  هذه  نرافق  قومي 

يف در�شها، يف لعبها، يف زهوها

الغادي الزم�ان  باأطياف  رفقا 

ج�داد قدام�ى  باأ�شرار  م��الأى 

بهاد الوجود  وال  يدري  العقل  ال 

وت��ف��ّر ه��ارب��ة م��ن اال���ش��ف��اد

والعّب�اد �اك  الن�شّ كت�شّرع 

االأط��واد و�شامخ  ال�شهول  فوق 

االن�شاد دن��ى  يف  ط��روب��ا  فرحا 

الهادي ال�شفاء  يف  هناء  رتعت 

ال�شادى للكنار  �شوقا  وتهفو 

مل متح ر�شمك من خفوق فوؤادي

وا�شغي اىل جنوى احلنن ال�شادي

االأ���ش��داد ج��ام��ع  رب��ي��ب  للقا 

االأ�شفاد من  فلتت  فكاأنها 

ج����ذىل ب���األ���ف ع���ائ���د مل���راد

وزادي النفو�ش  قوت  يا  للقاك 

بالدي جمد  حلياة  الفدا  ت��وق 

من فكرتي، من �شبوتي ور�شادي

االأعياد �شفوة  وكانت  حينا 

ودادي �شميم  يف  بقلبي  حيا 

رّواد املنى  يف  عهد  زخ��م  م��ن 

واالأح��ف��اد االب��ن��اء  اإىل  يبقى 

ب��االإن�����ش��اد امل�����رّت  داره  يف 

امل��ّي��اد اإن�����ش��اده��ا يف ���ش��ره��ا 

الوقاد... �شوقها  يف  روحها،  يف 

الأ�شتاذ يو�شف �شميا

غنّيي بالبال  اإم��ي  يا  بعدك 

ال�شال كنِت  احللم  كنِت 

ك����ن����ِت ي����ا اإم�������ي ال��ن��ه��ر

ك���ن���ِت ي����ا اإم������ي ال��ع��ط��ر

اإن��ِت اأن���ا  ومتلي  اأن���ا  بحبك 

����ش���رت���ي ال���ل���ح���ن وامل�������ّوال

ي�����ا ري�������ت ب����ع����دك ه����ون

ك����ن����ِت ال�����دف�����ا ب����ال����رد

من وقت ما كنت دبدب عا اإيدّيي

ك��ن��ت ال�����ورد ك��ن��ِت احل��ال

ال�������ه�������ادر ب����ع����م����ري ه����در

ال������ع������م ي������دل������ق ع���ل���ي���ّي

ع�شرتي حّبك  �شدري  عا  يلّلي 

�شرتي احلكي بالعيد عم ينقال

ت������ا ن�����ف�����رح ب���ه���ال���ك���ون

ك����ن����ِت ي�����ا اإم�������ي ال���وع���د

حنّيي م��واج  روح��ي  يا  كنِت 

والغري واحلب  ال�شدق  كنِت 

م�شوّيي �شموع  بعيني  كنِت 

و�����ش����ار ال������رد ع����م ب��ي��زي��د

وي���ا ري��ت��ن��ا ب��ع��د م���ا ك��رن��ا

م��ّن��ا ال���ف���رح  وراح  رح�����ِت 

و����ش���ار ال��ل��ي��ل ع���م ب��ي��ط��ول

ك��ن��ِت ال��ن��دى وال��زه��ر وامل��ّي��ي

�شريري اإم���ي خم���ّدة  ي��ا  ك��ن��ِت 

وه��ل��ق م���ن ب��ع��د م���ا ك��رن��ا

وال����ع����ي����د خ����ل����ف ال���ع���ي���د

�شغار والد  ب��ق��ي��ن��ا  ري��ت��ن��ا  ي���ا 

يح�شَنا ق��ل��ب  ع��ّن��ا  ع���اد  وم���ا 

ن��ق��ول ح��ت��ى  اإم  ع���ّن���ا  وم����ا  وي����ا ري����ت ب���ع���دك م��ت��ل م���ا اإن����ِت

خ�����ش��رن��ا ي���ا اإم�����ي ال���دف���ا خ�����ش��رن��ا

ن���ك���رج ي����ا اإم������ي ح���ف���ا ب���ه���ال���دار

ك��ل��م��ة ����ش���ب���اح اخل�����ر ي����ا اإم����ي

حممد عادل ال�شيد   برجا - ال�شوف

من مي ورميا اإىل روح املرحوم العقيد الركن فوؤاد �شليم الفّر

اليوم  روح��ك  ولكن  الكتابة  هجرت  زم��ن  منذ 

اأعادت القلم اإىل يدي الأقوم بواجب العرفان الأبوتك لنا 

اأوالدك الثالثة مي ورميا ومروان وزوجتك نوال،  نحن 

نحن عائلتك ال�شغرى.

اأما االمتنان لعائلتك الكرى التي اأحببت وافتخرت باإنتمائك 

املوؤ�ش�شة اجلامعة  اأن تبقى  �شوى حر�شك على  ي�شاويها  اإليها فال 

وال�شريفة لكل اأبناء الوطن، هذا الوطن الذي اأعطيته بكل حمبة 

املتقد يف  وامل�شعل  املجهول،  و�شمت وكتمان.كنت اجلندي  وقوة 

الياأ�ش،  يوم  واملنقذ  ال�شيق،  يوم  الرحب  وال�شدر  الظلماء،  الليايل 

جلنوده  املثل  والقائد  الغيبوبة،  يوم  واليقظة  الوفاء،  قّل  يوم  والويف 

اأبناء  يوم الوغى. هذا لي�ش رثاء لك يا والدي اإمنا نداء مني لكل 

هذا الوطن الغايل وجلنوده كي نقوم جميًعا حًقا وحقيقة بخدمة 

العلم، العلم اللبناين.

عندما كان هذا الفوؤاد الكبر ينب�ش، كان يحب 

يكّر�ش  جعله  للبنان  ع�شقه  وحامًيا،  مدافًعا  لبنان 

حقبة طويلة من عمره، خلدمته يف املراكز التي تنّقل 

بينها يف اأثناء عمله... 

كان العقيد الركن فوؤاد �شليم الفّر ثابًتا يف مواقفه، منا�شاًل، 

متوا�شًعا  كان  الذات،  وعزة  والنزاهة  واالأخ��الق  املبادئ  له  تعني 

خدوًما و�شادًقا يف حبه للوطن.

عنك،  والتحدث  و�شفك  عن  عاجزة  كلماتي  احلبيب  والدي 

فكيف ل�شفحة اأن تخت�شر حياة اإن�شان من طينتك الطاهرة. ها 

اأنا اأ�شمعك االآن تردد من حيث ترقد: اأحبك يا لبنان.

اأطلب من الباري تعاىل الرحمة لك، واأقول لك يا �شاحب القلب 

عائلتي  بل  ال  اللبناين،  اجلي�ش  عائلتك،  هو  عزائي  اإن  احلنون 

التي اأم�شى فيها يل اآباء واإخوة وحمبون.

رميامي



نعت قيادة اجلي�ش املعاون ب�سام 

بتاريخ  تويف  الذي  ما�سي  ح�سيب 

.2013/1/1

يف   ،1966/12/12 مواليد  من   -

حمافظة  عاليه،  ق�ساء  بتاتر، 

جبل لبنان.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  ت��ط��ّوع   -

.1991/9/16

اجلي�ش  ع��ام  مقر  ع��داد  من   -

املجل�ش  ع�سو  مكتب  اإىل  ف�سل 

الع�سكري.

- حائز:

ال���ت���ق���دي���ر  و������س�����ام   •
الع�سكري.

اال���س��ت��ح��ق��اق  و����س���ام   •
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال��درج��ة 

الرابعة الربونزي.

قائد  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
اجلي�ش �ست مرات.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�ش 20 مّرة.

امل��ج��ل�����ش  ع�����س��و  ت��ه��ن��ئ��ة   •
الع�سكري ثالث مرات.

- متاأهل وله اأربعة اوالد.
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املعاون ب�ضام ح�ضيب ما�ضي

العريف الأول  روين فرح فرح

نعت قيادة اجلي�ش العريف االأول روين فرح فرح الذي 

تويف بتاريخ 2012/12/25.

- من مواليد 1979/9/24 يف الزواريب، ق�ساء عكار، 

حمافظة ال�سمال.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 1997/2/22.

- من عداد مكتب القائد.

- حائز: 

• و�سام احلرب.
• و�سام التقدير الع�سكري.

• ميدالية املوؤمترات للعام 2002.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�ش مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 11 مّرة.
• تهنئة قائد الفوج ثالث مرات.

- متاأهل وله ولد واحد.

ت�ضويب

ورد �ضهًوا يف العدد املا�ضي 

اأّن  »اجلي�ش«  جملة  من 

�ضيمون  الأول  امل��وؤه��ل 

من  هو  يو�ضف  طانيو�ش 

 ،1946/12/19 مواليد 

مواليد  من  اأّنه  وال�ضحيح 

فاقت�ضى   ،1964/12/19

الت�ضويب مع العتذار.

العريف بيار �ضمري زغيب

زغيب  �سمري  بيار  العريف  اجلي�ش  قيادة  نعت 

الذي تويف بتاريخ 2013/1/13.

ق�ساء  جبيل،   يف   1981/12/10 مواليد  من   -

جبيل، حمافظة جبل لبنان.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 1999/2/15.

- من عداد لواء احلر�ش اجلمهوري - مكتب 

املراجعات.

- حائز: 

• و�سام التقدير الع�سكري.
• ميدالية املوؤمترات للعام 2002.

• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�ش مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �سبع مرات.

• تهنئة رئي�ش النادي الع�سكري.
- متاأهل وله ولد واحد.

�شباط

2013

يف �شجل اخللود
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اجلندي 

�ضامي ن�ضيم عازار

املجّند

املمّددة

خدماته

ابراهيم علي اأبو حمدان

عازار  ن�سيم  �سامي  اجلندي  اجلي�ش  قيادة  نعت 

الذي تويف بتاريخ 2012/12/19.

- من مواليد 1989/10/23 يف ب�سري، ق�ساء ب�سري، 

حمافظة ال�سمال.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2010/6/26.

- من عداد الكلية احلربية.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.

- عازب.

نعت قيادة اجلي�ش املجّند املمّددة خدماته ح�سني 

طعان زعيرت الذي تويف بتاريخ 2012/11/16.

- من مواليد 1989/1/1، حريقة الهرمل.

- مّددت خدماته اعتباًرا من 2009/9/12.

- من عداد لواء امل�ساة ال�ساد�ش - الكتيبة 61.

- حائز: 

• تنويه العماد قائد اجلي�ش مّرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش مّرتني.

• تهنئة قائد الكتيبة 61.
- عازب.

نعت قيادة اجلي�ش املجّند املمّددة خدماته حممد 

ح�سن حمية الذي تويف بتاريخ 2013/1/1.

- من مواليد 1993/4/12، طاريا، ق�ساء بعلبك.

- مّددت خدماته اعتباًرا من 2012/1/24.

- من عداد لواء امل�ساة اخلام�ش - الكتيبة 54.

- حائز:

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
• تهنئة رئي�ش املجل�ش الع�سكري.

- عازب.

املجّند

املمّددة

خدماته

ح�ضني طعان زعيرت

املجّند

املمّددة

خدماته

حممد ح�ضن حمية

خدماته  امل��م��ّددة  املجّند  اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

بتاريخ  ت��ويف  ال���ذي  ح��م��دان  اأب���و  علي  اب��راه��ي��م 

.2012/12/24

- من مواليد 1990/12/1 يف حزرتا.

- مدّدت خدماته اعتباًرا من 2011/10/25.

- من عداد لواء امل�ساة ال�سابع - الكتيبة 72.

- حائز:

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
- عازب.
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يعاين �لتفاح �للبناين �إرتفاع كلفة 

�لإنتاج و�ملناف�سة يف �لأ�سو�ق �ملحلّية 

و�لعربية، وتقاع�س �لدولة يف متويله 

وتاأمني بر�د�ت حلفظه لكي ل يباع 

باأبخ�س �لأثمان كما ح�سل �لعام �ملا�سي، 

كما يعاين ب�سبب �لتاأثري �ل�سلبي لعو�مل 

�ملناخ وظهور �أ�سناف جديدة مرغوبة �أكرث 

من �لأ�سناف �للبنانية �لقدمية.

اإنتاج التفاح يف لبنان

بداأت زراعة التفاح يف املناطق اللبنانية يف اخلم�سينيات من القرن 

يف  ا  خ�سو�سً رئي�سة  زراعة  لت�سبح  كبري  ب�سكل  وانت�سرت  املا�سي، 

املناطق اجلبلية، وقد ا�ستهرت يف الأ�سواق العاملية بجودتها العالية. 

لأ�سباب عديدة نذكر منها:  تراجعت لحًقا  التفاح  زراعة  ولكن 

احليازات  ت�سّتت  اإنتاجيتها،  وانخفا�ض  املزروعة  الأ�سناف  قدم 

ا يف مناطق جبل لبنان، ما اأّدى اإىل  الزراعية و�سغر حجمها خ�سو�سً

اإرتفاع كلفة الإنتاج وعوائق يف الت�سويق.

زراعة  بعد  الثاين  املركز  حالًيا  لبنان  يف  التفاح  زراع��ة  حتتل 

طن  األف   150 حواىل  يبلغ  الذي  الإنتاج  حجم  لناحية  احلم�سيات 

الزراعة، ولكن حجم  وزارة  لدى  املتوافرة  الإح�ساءات  �سنوًيا ح�سب 

الإنتاج قد يزيد اأو ينق�ض كما ح�سل بني العامني 2002 و2005 حيث 

ت�سدير  فن�سبة  الت�سدير  لناحية  اأّما  األف طن.   115 نحو  اإىل  انخف�ض 

التفاحيات ل تتعّدى ال�12اإىل 15% من جممل الإنتاج، واأهم البلدان 

امل�ستوردة هي م�سر وال�سعودية والكويت. ويحتل التفاح املرتبة الأوىل 

يف امليزان التجاري للفاكهة اللبنانية حيث بلغت قيمة ال�سادرات 

نحو 6.11 مليون دولر العام 2007.

تبلغ امل�ساحة املزروعة باأ�سجار التفاح يف لبنان حواىل 9411 هكتاًرا 

املثمرة،  الأ�سجار  لزراعة  �سة  املخ�سّ امل�ساحة  4.16% من  يعادل  ما  اأي 

وترتّكز هذه الزراعة يف حمافظات جبل لبنان والبقاع وال�سمال، ويف 

ا ق�ساء جّزين(. بع�ض بلدات اجلنوب )خ�سو�سً

العناية ب�شجرة التّفاح

اأ�سناف  زراعة عّدة  ال�سروري  للتّفاح من  باإن�ساء ب�ستان  البدء  عند 

متوافقة مبواعيد اإزهارها، ويجب عدم زرع �سنف واحد لأن معظم 

اأ�سناف التّفاح عقيمة ذاتًيا وحتتاج اإىل تلقيح خلطي. ومبا اأن غبار 

طلع اأ�سجار التفاح ثقيل وي�سعب حمله بالرياح، يعترب ن�سر خاليا 

النحل يف الب�ساتني خالل فرتة الإزهار اأمًرا مهًما ي�ساعد كثرًيا يف 

اإجناح عملية التلقيح. كذلك من ال�سروري تخفيف ثمار التفاح 

جيدة  بنوعية  ثمار  على  للح�سول  الكامل،  العقد  بعد  وتفريدها 
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موا�شم وخريات

اإعداد:

الدكتور ح�شني حمود

اأ�ستاذ يف اجلامعة اللبنانية - كلية الزراعة



القادم.  املو�سم  يف  جيد  اإزهار  على  للح�سول  ا  واأي�سً كبري،  وحجم 

اأهم ال�سروط والعمليات الزراعية املطلوبة لنجاح زراعة التفاح  اأّما 

فتتمثل باإختيار املوقع املنا�سب )اإرتفاع 1000 - 1800 مرت عن �سطح 

دودة  مثل  والأمرا�ض  احل�سرات  ومكافحة  والري  والت�سميد  البحر( 

ثمار التفاح واملّن القطني والأكاروز واأمرا�ض اللفحة النارية والتبّقع 

والرمد وغريها.

فوائد التّفاح ال�شحّية

ثماره  وحتتوي  اأجمع  العامل  يف  الفواكه  اأهم  من  التفاح  يعترب 

واأ.  وج  وب2  فيتامينات ب1  اإىل  بالإ�سافة  16% كربوهيدرات  على 

ت�ستعمل ثمار التفاح يف الطب ال�سعبي لعالج اأمرا�ض املعدة والأمعاء 

وهو اأغنى الفواكه بالبكتني ومن فوائده الكثرية اأنه:

ط املعدة ومينع الإم�ساك، حيث اأن البكتني يحتوي  - ين�سّ

ها. على حام�ض البوريك الذي يعّدل ال�سموم وميت�سّ

- مفيد جًدا يف حالت الإ�سهال لدى الأطفال لحتوائه 

على حام�ض التانيك ذي اخلا�سّية القاب�سة.

- مفيد يف اإزالة حام�ض اليوريك من اجل�سم ولذا 

فهو مدّر للبول.

اأمرا�ض  عدة  من  الوقاية  يف  ا  ج��دًّ مفيد   -

وع�����الج ب��ع�����س��ه��ا م���ث���ل، ���س��غ��ط ال���دم 

والكولي�ستريول وت�سّلب ال�سرايني.

اأمرا�ض  يحارب  لل�سباب  جم��ّدد   -

ال�سيخوخة وال�سعف العام.

وال��رب��و  ل��ل�����س��ع��ال  م���ه���ّدىء   -

ويكافح نزلت الربد وال�سدر.

توتر  ح���الت  يف  مفيد   -

الأع�ساب واآلم الروماتيزم.

الأ�����س����ن����ان  مي������ّد   -

بالكل�سيوم.

ينّقي  الريق(  )على  �سباًحا  تناوله   -

الدم، وتناوله قبل النوم يزيل الأرق.

اأ�شناف التفاح يف لبنان

يالحظ اأن معظم اأ�سناف التّفاح اللبناين تنتمي من حيث فرتة 

واملتاأخرة  اأيلول(  املتو�سطة )تقطف يف منت�سف  الأنواع  اإىل  الن�سوج 

ت�سرين  يف  )تقطف  جًدا  واملتاأخرة  الأول(  ت�سرين  بداية  يف  )تقطف 

الثاين(. بينما ل جند بينها الأ�سناف الباكورية جًدا )التي تن�سج 

يف متوز والتي تنا�سب زراعتها املناطق التي ترتفع من 600 اإىل 900 مرت 

اأواخر  من  تن�سج  التي  الباكورية  الأ�سناف  ول  البحر(،  �سطح  عن 

متوز حتى منت�سف اآب )التي تنا�سب زراعتها معظم مناطق زراعة 

التفاح التقليدية يف لبنان(.

اأّما اأهم اأنواع التفاح املزروعة يف لبنان فهي:

على  ا�ض  ح�سّ اأيلول،  �سهر  منت�سف  يف  يقطف  دلي�شي�س:  غولدن   •

اأبرز  مر�ض الرمد ومتو�سط املقاومة لأمرا�ض التبّقع واللفحة النارية، 

 Supreme - Smoothe - منه:  ت�ستق  التي  نة  املح�سّ الأ�سناف 

.Golden B - Belgolden Lysgolden
على  ا�ض  ح�سّ الثاين،  ت�سرين  بداية  يف  يقط��ف  دلي�شي�س:  ريد   •
نة:  املح�سّ اأ�سنافه  ومن  للرمد،  مقاوم  القملي،  واملّن  التبّقع  مر�سي 

 Scarlet  spur - Super chief -  Topred - Red chief - Early
.red one

ا�ض  • غراين �شميث: �سنف جديد يقطف يف بداية ت�سرين الأول ح�سّ
نة التي ت�ستق منه  على التبّقع واللفحة النارية واأبرز الأ�سناف املح�سّ

.Early smith سنف�

ا�ض على  • فوجي: �سنف جديد يقطف يف بداية ت�سرين الأول ح�سّ
نة التي ت�ستّق منه:  مر�ض التبّقع واللفحة النارية واأبرز اأ�سنافه املح�سّ

.Red fuji - Sun fuji
يقطف  الن�سوج  ف��رتة  حيث  م��ن  متو�سط  �سنف  غــاال:   •
اأب��رز  لالأمرا�ض،  املقاومة  متو�سط  اآب،  �سهر  خ��الل 

 Royal - ت�ستق منه  التي  نة  املح�سّ الأ�سناف 

.Mondiale - Galaxy
متاأخر  �سنف  بريبورن:   •
ج����ًدا م���ن ح��ي��ث ف��رتة 

اأواخر  يف  يقطف  الن�سوج، 

متو�سط  الأول،  ت�����س��ري��ن 

اأ�سنافه  اأبرز  املقاومة لالأمرا�ض، 

.Braestar نة �سنف املح�سّ

يجدر بالإ�سارة اأن جميع الأ�سناف 

املذكورة ميكن حفظها يف الربادات 

ع���دًدا ك��ب��رًيا من  واأن  اأ���س��ه��ر،   8 م��دة 

�سباب  جتديد  �سنوات  منذ  ب��داأوا  املزارعني 

بدياًل  وزرعوا  منها  املعّمر  فقطعوا  الأ�سجار، 

اًل من عدة اأنواع، اأبرزها الأمريكي  عنها موؤ�سّ

والدوبل رايت والغولدن الياباين وغريها من الأنواع 

الأخرى اجلديدة، لأن �سعرها يف ال�سوق الإ�ستهالكية 

اأف�سل بينما الأ�سناف التقليدية تاأتي يف املرتبة الثانية.

اأ�شناف جديدة لتح�شني االإنتاج

حول اإختيار الأ�سناف املنا�سبة من التّفاح يقول الدكتور اأو�سكار 

ع�سلي: »من ناحية اإنتخاب الأ�سناف، من امل�ستح�سن الإبتعاد يف 

املناطق املتو�سطة العلو على الأقل عن �سنفي غولدن ودلي�سي�ض اأحمر 

نة،  املزروعني اليوم، والإعتماد على اأ�سناف غولدن ودلي�سي�ض املح�سّ

ع فرتة القطاف«.  واأ�سناف جديدة باكورية واأخرى متاأخرة، ما يو�سّ

تختلف  التفاح  ب�ساتني  لزراعة  احلديثة  الطرق  اأن  ع�سلي  وي�سيف 

متاًما عّما كانت عليه يف اخلم�سينيات، ففي ذلك احلني كان 

عدد الأ�سجار حواىل 40 يف الدومن، اأما اليوم فاأ�سبح يراوح ما بني 60 

و120 �سجرة. وبالطبع ل ميكن اإعتماد هذه الكثافة بعدد الأ�سجار 
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ما مل ن�ستعمل اأ�سول تطعيم منا�سبة للم�سافات القريبة، ما يعني 

اأن الأ�سول التي كانت ت�ستعمل يف املا�سي يجب اأن ت�ستبدل باأ�سول 

اأخرى. وملجابهة املناف�سة التي يواجهها التفاح اللبناين يف الأ�سواق 

وحدة  يف  الأ�سجار  عدد  بزيادة  الإنتاج  نزيد  اأن  يكفي  ل  اخلارجية 

قبل  يتطّلب  وهذا  اإنتاجنا،  نوعية  ن  نح�سّ اأن  يجب  بل  امل�ساحة، 

نة بدًل من تلك التي كانت تزرع  كل �سيء اإعتماد اأ�سناف حم�سّ

منذ خم�سني عاًما ول يزال البع�ض يعتمدها. من ناحية اأخرى فاإن 

اإعتماد اأ�سناف جديدة من التفاح مهم جًدا على �سعيد مكافحة 

م�ستقة  جديدة  تفاح  اأ�سناف  اليوم  فهناك  واحل�سرات.  الأمرا�ض 

من الغولدن ذات مناعة على الق�سب الذي ي�سيب هذا ال�سنف من 

التفاح والذي ميكن اأن ت�سّببه اأمرا�ض فطرية 

)الرمد( اأو فريو�سية اأو عوامل املناخ )الرطوبة( 

اأو الأدوية الزراعية. من هذه الأ�سناف املقاومة 

ليز  غولدن،  بيل   ،972 غولدن  نذكر  للق�سب 

غولدن  اأ�سناف  اإىل  بالإ�سافة  و�سموثي.  غولدن 

نة، ينبغي اإعتماد اأ�سناف ت�سمح  ودوبل ريد املح�سّ

بالأ�سناف  فتبداأ  الت�سويق،  ف��رتة  بتمديد  لنا 

اآب  واأوائ��ل  متوز  اأوا�سط  تقطف  التي  الباكورية 

مثل بيالف�ستا وجور�سي ماك واإيريل غولد، ثم ن�سف 

ودوبل  غولدن  ثم  عنجر  وغولدن  غال  مثل  الباكورية 

اإذ  وفوجي،  �سميث  غراين  �سنفا  يليها  والتي  نة  املح�سّ ريد 

يبداأ قطافهما يف البقاع يف اأوا�سط ت�سرين الأول.

ما هي االأ�شباب الرئي�شة الأزمة التفاح اللبناين؟

املزارعني  جتعل  م�ساكل  عدة  لبنان  يف  التفاح  مزارعو  يعاين 

اأن  اإذ  املهم،  املو�سم  هذا  على  احلفاظ  يف  الإ�ستمرار  عن  عاجزين 

�سعر  من  باأقل  اإنتاجهم  بيع  اإىل  وي�سطرون  �سدى  تذهب  اأتعابهم 

الكلفة يف اأحيان كثرية، اأبرز هذه امل�ساكل ما يلي:

امل�شتورد: التفاح  • مناف�شة 
فيما  له  امل�ستورد  التفاح  مناف�سة  اليوم  اللبناين  التفاح  يعاين 

املناف�سة  على  قادر  غري  لأنه  اأمامه  مقفلة  �سبه  اخلارجية  الأ�سواق 

عربية  اأ�سواق  يف  الإ�سطرابات  ب�سبب  اأو  الإنتاج(  كلفة  )لرتفاع 

امل�سرية  الأ���س��واق  مثل  للت�سدير  رئي�سة  وجهة  ت�سّكل  كانت 

غياب  واقع  اللبناين  التفاح  يعاين  كذلك  والليبية.  والعراقية 

تخزينه  اأو  اإنتاجه  بكلفة  يتعلق  ما  يف  املدرو�سة  الر�سمية  اخلطط 

وت�سريف حم�سوله.

تعد مرغوبة عاملًيا: املزروعة مل  • االأ�شناف 
�سرورة  اإىل  الفاكهة  ت�سدير  قطاع  يف  الفاعلني  من  عدد  ي�سري 

املثال  �سبيل  وعلى  باأخرى.  وا�ستبدالها  التقليدية  الروزنامة  تغيري 

تغرّيت  بل  عاملًيا،  مرغوبني  يعودا  مل  و�ستاركن  غولدن  فال�سنفان 

ي�ساف  اأخرى.  اأ�سناف  الطلب يرتّكز على  وبات  ال�سوق  متطّلبات 

اإىل ذلك عدم التقيد اأحياًنا باملوا�سفات العاملية املطلوبة ما مينع 

التفاح اللبناين من دخول بع�ض ال�سواق. 

التفاح: لتخزين  بّرادات  • عدم وجود 
اإىل  ي�سهم  اللبنانية  الزراعية  املناطق  برادات يف جميع  وجود  اإن 

حد كبري يف تخفي�ض كلفة الإنتاج اإذ يوّفر على املزارعني نفقات 

مو�سم  على  احلفاظ  يوؤمن  اأنه  ذلك،  من  والأهم  وم�سقاته،  النقل 

�سعر  دون  هو  ب�سعر  بيعه  اإىل  امل��زارع��ون  ي�سطر  ل  بحيث  التفاح 

الكلفة بكثري كما ح�سل العام املن�سرم بالذات.

الزراعي: لالإمناء  • عدم وجود م�شرف وطني 
تركت اأزمة ت�سريف التفاح هذا العام اآثارها ال�سلبية على املزارع 

ال�سابق،  يف  مثياًل  له  ي�سهد  مل  ب�سعر  حم�سوله  باع  الذي  اللبناين 

وهو  ل.ل.  و650   500 بني  ما  ال�سناديق  يف  املعباأ  الكلغ  �سعر  راوح  اإذ 

�سعر ل يالم�ض حتى الكلفة من بعيد، وي�سّكل كارثة اإقت�سادية 

واإجتماعية ملناطق باأ�سرها، كون زراعة التفاح هي امل�سدر الأ�سا�سي 

للعي�ض فيها.

نتيجة لذلك، دعا رئي�ض جمعية املزارعني 

اإىل  احلكومة  احلويك  اأنطوان  اللبنانيني 

تخ�سي�ض م�ساعدات طارئة بقيمة 40 مليار 

لرية، واإىل �سرورة اإن�ساء امل�سرف الوطني لالإمناء الزراعي الذي يفرت�ض 

اأن يوؤمن القرو�ض للمزارعني لي�ستطيعوا حفظ اإنتاجهم يف الربادات 

فال ي�سطرون اإىل بيعه باأبخ�ض الأ�سعار.

زراعية: تعاونيات  • عدم وجود 
عمل  اأن  ح�سن  احل��اج  ح�سني  الدكتور  ال��زراع��ة  وزي��ر  اأّك���د 

التعاونيات هو جزء اأ�سا�سي يف معاجلة امل�ساكل التي يعانيها �سغار 

التعاونيات  فاإن�ساء  الزراعي.  القطاع  تطوير  تعيق  والتي  املزارعني 

الإنتاج  وت�سويق  الكلفة  وخف�ض  الإنتاجية  لزيادة  ملّحة  حاجة 

املبيع  �سعر  بني  كبرًيا  فارًقا  هناك  اأن  ا  خ�سو�سً اأف�سل،  ب�سكل 

الذي يح�سل عليه املزارع و�سعر البيع للم�ستهلك، وهذه امل�سكلة 

لزيادة  التعاوين  بالعمل  اإّل  مًعا  الطرفني  مل�سلحة  حّلها  ميكن  ل 

الإنتاجية وخف�ض كلفة الإنتاج.
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• املكونات:
�صدر دجاج: 300 غرام.

بقدون�س مفروم: ربع كوب.

بطاطا: عدد 3.

ب�صل: حّبتان.

بندورة: عدد 3.

بندورة مطحونة: 500 غرام.

حم�س حب م�صلوق: كوب واحد.

مكعب مرقة دجاج.

قرفة، ملح وفلفل اأ�صود.

التح�ضري: • طريقة 
املاكينة  بوا�صطة  ال��دج��اج  ُيطحن   -

• املكونات:
جبنة فيتا: 200 غرام.

جوز: كوب وربع.

�صم�صم: ملعقة كبرية.

�صنوبر: ملعقة كبرية.

ملعقتان  ال��ن��واة:  م��ن��زوع  اأ���ص��ود  زي��ت��ون 

كبريتان.

زعرت اأخ�صر: ن�صف كوب.

روكا: ن�صف كوب.

بقلة: ن�صف كوب.

فليفلة خ�صراء: ن�صف كوب.

بندورة كرزية: كوب واحد.

خّل بل�صمي: ملعقتان كبريتان.

زيت زيتون: 3 مالعق كبرية.

خبز باغيت )Baguette(: عدد 1.

ملح وفلفل اأ�صود.

التح�ضري: • طريقة 
ناعًما  وُيطَحن  الفرن  يف  اجلوز  ُيحّم�س   -

ُت�صاف  ثم  الكهربائية،  املاكينة  بوا�صطة 

اإليه كمية ال�صم�صم. 

- يف وعاء جانبي، ُتفَرط الفيتا وُي�صنع منها 

كريات �صغرية، ُتَلّت باجلوز وال�صم�صم.

بزيت  تدهن  �صرحات  اخلبز  ع  ُيقطَّ  -

�س يف الفرن من اجلانبني حتى  الزيتون وُتمَّ

تمّر.

- يف وعاء اآخر، يخلط الزعرت الأخ�صر مع 

الروكا والبقلة، الفليفلة اخل�صراء )املقّطعة 

البندورة  اإىل  بالإ�صافة  رفيعة(  �صعريات  اإىل 

والزيتون  ن�صَفني(  اإىل  )املقّطعة  الكرزّية 

امللح  البل�صمي،  اخلّل  فوقها  وُينرث  الأ�صود، 

والفلفل الأ�صود.

التقدمي: • طريقة 
�صحن  و�صط  يف  اخل�صار  خليط  ع  يو�صَ  -

التقدمي.

ع  وتو�صَ املحّم�س  اخلبز  قطعتا  ُت�صاف   -

ف��وق��ه��ا ك��ري��ات ج��ب��ن��ة ال��ف��ي��ت��ا ب��اجل��وز 

وال�صم�صم، ثّم تنرَث فوقها حّبات ال�صنوبر.

الأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �صفحات 

»اجلي�س«

• ال�صيف ري�صار خمت�س
يف الأطباق الفرن�صية والعاملية

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�ضناف 

مميزة مع ال�ضيف

ري�ضار اخلوري

اجلي�ش - العدد 332 100

�شباط

2013

اأطايب ال�شيف

اإعداد:

 ليال �ضقر الفحل

�ضلطة الفيتا واخل�ضار

كفتة الدجاج مع احلّم�ص



101العدد 332 - اجلي�ش  

 Cake Biscuit au
chocolat

عجينة  لي�صبح  دقيقَتني  ملّدة  الكهربائية 

متما�صكة.

الدجاج  اإىل  وُي�صاف  ناعًما  الب�صل  ُيفرم   -

وامللح  وال��ق��رف��ة  البقدون�س  م��ع  املطحون 

ملدة  املكّونات  وُتخَلط  الأ���ص��ود،  والفلفل 

دقيقَتني اإ�صافّيَتني.

من  القليل  مع  البندورة  �صل�صة  ُتغلى   -

والفلفل  وامللح  الدجاج  مرقة  املاء ومكعب 

الأ�صود والبقدون�س املفروم.

امل�صلوق  احلّم�س  كمية  ن�صف  ُت�صاف   -

نار  على  اخلليط  وُيرتك  الدجاج  مرقة  اإىل 

خفيفة حتى ي�صتّد قلياًل.

يدوًيا  الدجاج  كفتة  كريات  تقّر�س   -

وُتقلى ملّدة دقيقَتني لكل جهة.

والبطاطا  �صرحات،  اإىل  البندورة  ُتقطع   -

اإىل دوائر �صغرية. 

ترفع  ثم  بالزيت  البطاطا  دوائ��ر  ُتقلى   -

ع جانًبا. وتو�صَ

وع�اء  يف  املقلي��ة  الدجاج  قط�ع  �ع  تو�صَ  -

اإليها  ُت�ص�اف  للح�رارة،  مقاوم  زجاج��ي 

ت�صك��ب  ث��ّم  والبط�اطا،  البن��دورة  دوائ��ر 

احلّم��س  وك�مي�ة  البن��دورة  �صل�صة  فوقها 

املتبّقي�ة. 

درجة   180 فرن حرارته  الوعاء يف  يو�صع   -

ملدة 20 دقيقة.

• املكونات:
بودرة الكاكاو: كوب وربع.

�صوكول: 125 غرام.

زبدة: 600 غرام.

ب�صكويت: 400 غرام.

حليب بودرة: كوب وربع.

�صكر: ن�صف كوب.

التح�ضري: • طريقة 
باملاكينة  الب�صكويت  ُيطحن   -

الكهربائية.

 Bain �ب ال�صوكول على طريقة ال - ُيذوَّ

Marie، وعند ذوبانه بالكامل، ُي�صاف 
كمّية  ث��ّم  الكاكاو  ال�صكر،  اإليه 

املكونات  ك  ����رَّ ُتَ ال���ب���ودرة.  حليب 

جميعها حتى تتجان�س جّيًدا.

ثم  خفيفة  ن��ار  على  الزبدة  ب  ُت���َذوَّ  -

ُت�صاف اإىل املزيج ال�صابق.

- ُتخلط جميع املكونات يف املاكينة 

الكهربائية ملدة دقيقَتني.

ورق��ة  تو�صع  م�صتطيل،  قالب  يف   -

مزيج  داخ��ل��ه��ا  يف  وي��و���ص��ع  �صيلوفان 

ف جّيًدا. الكيك وُيَغلَّ

ال��ث��الج��ة مل��دة  ال��ق��ال��ب يف  ي��و���ص��ع   -

ال�صيلوفان  ورقة  عنه  ُتنَزع  ثم  �صاعَتني 

م. ع وُيقدَّ وُيقطَّ

ال�ضيف: •  ن�ضيحة 
فرم  اأثناء  يف  الدموع  ذرف  لتجّنب 

بو�صع  ري�صار  ال�صيف  ين�صح  الب�صل، 

حّبات الب�صل داخل الثاّلجة ملّدة ع�صر 

دقائق قبل فرمها.

او
ك

كا
ال

د 
ائ

فو

تعمل مكّونات الكاكاو الطبيعي كم�صادات لالأك�صدة، وبذلك يكون ال�صوكول 

ال�صريوتونني  مادة  على  يحتوي  اأنه  كما  لل�صرطان.  املكافحة  الأطعمة  من  واح��ًدا 

الطبيعية امل�صادة لالإكتئاب، وعلى املاغنيزيوم الذي ي�صاعد يف تنظيم عمل اجلهاَزين 

اله�صمي والع�صبي. وبالتايل فهو ينّظم عمل الأوعية الدموية والقلب وال�صرايني. وقد اأُثِبت 

بن�صبة   )LDL( ال�صار  الكولي�صرتول  يخّف�س م�صتوى  الأ�صود  ال�صوكول  تناول  اأّن  علمًيا 

10%. كما يعمل ال�صوكول، على حماية الدماغ من خطر الإ�صابة بالتجّلطات، وهو 

ا يف ت�صني عمل الذاكرة. فاعل اأي�صً
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الـ 56 

يف ال�سباحة



برعاية العماد جان قهوجي قائد اجلي�ش، 

نّظم  لل�سباحة،  اللبناين  الإحتاد  وباإ�سراف 

الع�سكري  النادي  م�سبح  يف  اجلزيرة  نادي 

لل�سباحة  ــــ56  ال املــيــاد  �سباق  املــركــزي 

من  و�سباحة  �سباًحا   158 فيه   �سارك  الذي 

القوى  وفرق  اإحتادية  واأندية  جمعيات  عدة 

بريوت  اإطفاء  وفوج  املدين  والدفاع  امل�سلحة 

وطاب من املدار�ش واجلامعات.

قي�ش  �سالح  الركن  العميد  احل�سور  تقّدم 

نا�سر  خالد  والنقيب  اجلي�ش،  قائد  ممثًا 

ممثًا املدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء 

البابا  الرحمن  عبد  واملقدم  ريفي،  اأ�سرف 

م�سلحة  ورئي�ش  بريوت،  اإطفاء  فوج  ممثًا 

حممد  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  يف  ال�سباب 

�سليم  الطاولة  كرة  احتاد  ورئي�ش  عويدات، 

حممد  اجلمباز  احتاد  ورئي�ش  نقول،  احلاج 

مكي، ورئي�ش احتاد التجذيف ح�سان ر�ستم، 

ورئي�ش نادي النجاح حممد �ساكر، واأمني �سر 

نادي �ساتيليتي مي�سال حب�سي، ونائب رئي�ش 

�سندوق  ــني  واأم ــاب،  دي ن�ساأت  اأوركـــا  ــادي  ن

�سعب، وممثل خماتري  ن�سيب  اجلزيرة  نادي 

بالإ�سافة  �سيداين،  اأحمد  املختار  بــريوت 

الريا�سية  ال�سخ�سيات  من  كبري  عدد  اإىل 

والجتماعية والع�سكرية.

اللبناين  اجلي�ش  �سباط  اأحرز  النتائج،  ويف 

ورتباوؤه واأفراده املراكز الأوىل عن م�سافة 400 

مرت.

ففي فئة ال�سباط، اأحرز املازم رواد اأبو غزالة 

الع�سكرية،  للريا�سة  العايل  املركز  من 

املركز الأول، بينما حّل املقدم حيدر �سكينة 

من لواء احلر�ش اجلمهوري يف املركز الثاين.

كذلك، اأحرز الرتباء والأفراد املراكز الـ 11 

الأوىل، والتي ت�سدرها كل من:

ــــل زيـــــادة مـــن الــ�ــســرطــة  ــف وائ ــري ــع - ال

الع�سكرية، املركز الأول.

القوات  من  نقول  �سربل  الأول  العريف   -

البحرية، املركز الثاين.

التدخل  فوج  من  كرتا  اليا�ش  العريف   -

الأول، املركز الثالث.

ــب هــــوؤلء يف املــراكــز  ــق واأع

ــاون  ــع الأخـــــرى كــل مـــن: امل

رفــعــات اخلــطــيــب مــن فــوج 

الأول  الرقيب  الثاين،  التدخل 

جاك خمايل من فوج الأ�سغال 

داغر  لوي�ش  اجلندي  امل�ستقل، 

العريف  اللوج�ستي،  اللواء  من 

فادي اخلوري من الفوج املجوقل، 

الرقيب الأول مياد جرم�ش من 

لواء احلر�ش اجلمهوري، العريف 

التدخل  فوج  من  �سموا  اأحمد 

خدماته  املمددة  املجند  الثاين، 

حممد عجمي من لواء الدعم، 

واملجند املمددة خدماته علي عز 

الدين من لواء امل�ساة اخلام�ش.
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�شباط
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ريا�شة 

اإعداد:

روجينا خليل ال�سختورة

�سباق امليالد 

الـ 56 

يف ال�سباحة



الت�سنيف 

العام 

للوحدات 

يف بطولت 

اجلي�ش 

للعام 2012

النمر 

املتحفز 

للواء احلر�س 

اجلمهوري 

مّرًة اأخرى

اللبناين  الإحتــاد  باإ�سراف 

ــان،  ــن ــب ل يف  ــرجن  ــط ــس ــ� ــل ل

خريجي  نـــادي  يف  اأقــيــمــت 

رو�سيا  ومــعــاهــد  جــامــعــات 

ــي  ــات ــي ــوف ــس ــ� ــــــــاد ال والحت

الـ  املــيــاد  دورة  لل�سطرجن 

ــعــادي،  ال ال�سطرجن  يف   34

الــنــادي يف  ــك يف مركز  وذل

حيث  الوني�سكو،  منطقة 

اأقــوى  من  لعًبا   44 �سارك 

لبنان،  يف  ال�سطرجن  لعبي 

واأفـــراد  �سباط  بينهم  مــن 

اللبناين  اجلي�ش  قطع  من 

ووحداته كافة.
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ريا�شة 

اجلمهوري  احلر�ش  لواء  حافظ 

القطع  طليعة  يف  مركزه  على 

ريا�سًيا،  الع�سكرية  والوحدات 

وجائزة  الذهبي  الأرز  �سعار  ونال 

حقق  اأّن  بعد  املتحفز،  النمر 

يف  النتائج  اأف�سل  ع�سكريوه 

بطولت اجلي�ش للعام 2012. 

عممها  التي  النتائج  ووفــق 

ــلــريــا�ــســة  املـــركـــز الـــعـــايل ل

احلر�ش  ــواء  ل حــّل  الع�سكرية، 

الول،  ــركــز  امل يف  اجلــمــهــوري 

املركز  يف  اللوج�ستي  ــواء  ــل وال

الثاين )�سعار الأرز الف�سي(، ولواء 

امل�ساة اخلام�ش يف املركز الثالث 

)�سعار الأرز الربونزي(.

على  العامة  النتائج  اأتت  وقد 

النحو الآتي:

)اخلما�سي  الع�سكرية  الألعاب   •
الع�سكري، الرماية بالبندقية، التوجه 

بالبو�سلة(:

ــش اجلــمــهــوري،  ـــواء احلــر� - ل

املركز الأول.

املركز  اللوج�ستي،  الــلــواء   -

الثاين.

املركز  البحر،  مغاوير  فوج   -

الثالث.

• الإعداد البدين:
املركز  البحر،  مغاوير  فوج   -

الأول.

املركز  اخلام�ش،  امل�ساة  لواء   -

الثاين.

ــش اجلــمــهــوري،  ـــواء احلــر� - ل

املركز الثالث.

• الألعاب الريا�سية ) األعاب القوى، 
اليد،  كرة  ال�سلة،  كرة  القدم،  كرة 

الكرة الطائرة، �سباق ال�ساحية(:

ــش اجلــمــهــوري،  ـــواء احلــر� - ل

املركز الأول.

املركز  اللوج�ستي،  الــلــواء   -

الثاين.

املركز  اخلام�ش،  امل�ساة  لواء   -

الثالث.

بطولة امليالد يف كرة الطاولة

... وبطولة لبنان 

الإفرادية يف ال�سطرجن

الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  �سارك 

 2012 للعام  الطاولة  لكرة  املياد  بطولة  يف 

التي اأقيمت على مدى يومني يف قاعة نادي 

اأحرز  وقد  كفر�سيما،  يف  والريا�سة  الأدب 

اجلندي اأحمد ح�سني املركز الأول عن فئة 

�سباب حتت 21�سنة.

�سباط  وبنات  )اأبناء  مدنيون  اأحرز  كما 

العايل  املركز  اإىل  منت�سبون  اجلي�ش(  يف 

فئة  عن  مراكز  عدة  الع�سكرية  للريا�سة 

النا�سئني حتت 18 �سنة.

لواء  من  ال�سامية  جمال  الأول  املازم  حل 

بعد  ال�سابع  املركز  يف  اجلمهوري  احلر�ش 

م�ساركته مع فريق اجلي�ش يف بطولة لبنان 

اأوتيل  اأقيمت يف  التي  ال�سطرجن  الإفرادية يف 

املاريوت يف اجلناح.

دورة امليالد الرابعة والثالثني 

يف ال�سطرجن العادي
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بطولة غرب اآ�سيا الأوىل للفتيان يف املبارزة

بطولة لبنان يف املبارزة

�سارك املركز العايل للريا�سة الع�سكرية يف بطولة لبنان للقدامى 

يف املبارزة للعام 2012 التي اأقيمت يف نادي املون ل�سال - عني �سعادة، 

للريا�سة  العايل  املركز  من  �سرانق  بهيج  الأول  الرقيب  حقق  وقد 

واللتني  املبارزة،  و�سيف  احل�سام  لعبتي  يف  الأول  املركز  الع�سكرية، 

حّل فيهما الرقيب الأول طارق مهنا من فوج التدخل الأول يف املركز 

الثاين.

ويف ما خ�ش �ساح ال�سي�ش، حّل الرقيب الأول طارق مهنا يف املركز 

الأول والرقيب الأول بهيج �سرانق يف املركز الثاين.

�سارك كل من اأرز اإبن العميد دريد زهر الدين 

فا�سل  اأبــو  طوين  املتقاعد  العميد  اإبنة  و�سويف 

نادي  �سمن  ابراهيم،  عماد  املقدم  اإبــن  وبيرت 

اجلي�ش يف بطولة غرب اآ�سيا الأوىل لفئة ما دون 

15 �سنة، والتي اأقيمت يف نادي املون ل�سال - عني 

الأردن، فل�سطني  العراق،  �سعادة مب�ساركة دول 

والكويت. وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

�سيف  يف  ابراهيم  لبيرت  ذهبية  ميدالية   -

املبارزة.

�سيف  يف  الدين  زهر  لأرز  برونزية  ميدالية   -

احل�سام.

فردي  يف  فا�سل  اأبو  ل�سويف  برونزية  ميدالية   -

�ساح ال�سي�ش.

بول�س من�سور

بطل الكيوكو�سنكاي

عن وزن 35 كلغ

نزيه  املــعــاون  ــن  اإب بول�ش  �ــســارك 

اللوج�ستية  الكتيبة  من  من�سور 

كل  يف  اجلمهوري  احلر�ش  لــواء  يف 

لبنان  وبطولة  اجلنوب  بطولة  من 

وزن  عن  للكيوكو�سنكاي،   2012

35كلغ واأحرز املركز الأول.



الطائرة: الكرة  • مباريات ودية يف 
خا�ش فريق اجلي�ش بتواريخ خمتلفة مباريات ودية يف الكرة 

الطائرة وكانت النتائج على النحو الآتي:

- بتاريخ 2012/12/23، تبارى فريق اجلي�ش مع نادي خريجي 

مدر�سة القلمون الر�سمية يف جممع النورث هافن – القلمون، 

وكانت النتيجة 2-1 مل�سلحة النادي.

- بتاريخ 2012/12/27، لعب اجلي�ش �سد نادي الزهراء – امليناء 

املباراة  وانتهت  – القلمون،  النورث هافن  الريا�سي يف جممع 

الودية مل�سلحة النادي بنتيجة 3 – �سفر.

- بتاريخ 2012/12/28، تعادل فريق اجلي�ش مع نادي الرببارة 

الريا�سي يف مباراة ودية اأقيمت على ملعب نادي غزير الريا�سي، 

وكانت نتيجتها 2-2. 

• �سباقات:
- �سباق 4 كلـم:

الأمم  قوات  من  فرق  مع  �سباًقا  التا�سع  امل�ساة  لواء  خا�ش 

املتحدة العاملة يف لبنان على م�سلك اخليام – باب التنية، 

وقد حقق ع�سكريان من اللواء املركزين الأول والرابع، بينما 

الثاين  املركزين  الهندية،  الوحدة  من  ع�سكريان  حقق 

والثالث.

كذلك، حقق ع�سكريو لواء امل�ساة اخلام�ش املراكز الت�سعة 

الأول يف �سباق جرى على طريق القا�سمية و�ساركت فيه وحدة 

احتياط القائد يف »اليونيفيل«.

- �سباق 10 كلـم:

اجلامعة  ملعب  على  كلم   10 مل�سافة  �سباًقا  اجلي�ش  خا�ش 

اللبنانية – احلدث، وقد احتّل خاله الع�سكريون املراكز الأوىل، 

ويف ما يلي النتائج:

فئة 20 - 34 �سنة:

- العريف عمر عي�سى من لواء احلر�ش اجلمهوري، املركز الأول.

- العريف بال عوا�سة من لواء امل�ساة الأول، املركز الثاين.

- الرقيب حممد العجمي من لواء امل�ساة الثاين، املركز الثالث.

فئة 35 - 39 �سنة:

اجلمهوري،  احلر�ش  لــواء  من  عوا�سة  ح�سني  الأول  الرقيب   -

املركز الأول.

- املعاون الأول نقول مرتا من مديرية املخابرات، املركز الثاين.

- املعاون علي عو�ش من فوج التدخل الثالث، املركز الثالث.

فئة 40 - 44 �سنة:

املركـز  املغاوير،  فوج  من  اللطيف  عبد  عمر  الأول  الرقيب   -

الأول.
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ريا�شة 

بطولة متفرقات ريا�سية    متفرقات ريا�سية

غرب 

اآ�سيا 

الثانية 

لألعاب 

القوى

اأقيمت يف الإمارات العربية املتحدة بطولة غرب 

فيها  �سارك  والتي  القوى  لألعاب  الثانية  اآ�سيا 

العريف  حّل  وقد  اللبناين،  اجلي�ش  من  لعبون 

الأول بدري عبيد )من لواء احلر�ش اجلمهوري( يف 

واجلندي  الكرة احلديد،  ال�سابع يف رمي  املركز 

حممد ابراهيم طريجي )من لواء امل�ساة العا�سر( 

يف املركز اخلام�ش يف الوثب الطويل.





�شباط

2013

�ألعاب والعبون

 ،1993 العام  منذ  امل�صارعة  ممار�صة  ب��داأ 

والعام 1997 التحق ب�صفوف اجلي�ش وكانت 

العايل  املركز  ممثلاً  اإح��راف��ه  انطلقة 

م�صريةاً  لنف�صه  ا  بانياً الع�صكرية،  للريا�صة 

املوؤ�ص�صة  بتمثيله  يفخر  جتعله  مهنّيةاً 

التي  والبطوالت  املباريات  يف  الع�صكرية 

ي�صارك  العام،  ذل��ك  ومنذ  فيها.  ي�صارك 

 66 وزن  عن  لبنان  بطولة  يف  اخلالد  اأحمد 

ا. كلغ ويحتّل املركز االأول �صنوياً

واخلارج  لبنان  يف  واملباريات  البطوالت  من  العديد  يف  �صارك 

العربية  ال���دورة  ف�صية  ر�صيده  ففي  ج��ّي��دة.  نتائج  ا  حمّققاً

للم�صارعة يف بريوت، واملركز الرابع يف بطولة ابراهيم م�صطفى 

وذهبية   )2002( االإ�صكندرية  يف  الكربى(  )اجلائزة  الدولية 

املهرجان الدويل للم�صارعة الرومانية واحلرة للهواة يف طرابل�ش 

القاهرة مّرة  الدولية يف  ابراهيم م�صطفى  )2004(، وبرونزية دورة 

جديدة )2005(، باالإ�صافة اإىل برونزّيتني يف دورة عمان الدولية يف 

بطولة  يف  ومثلهما   ،)2007( للهواة  واحلرة  الرومانية  امل�صارعة 

غرب اآ�صيا )االأردن - 2011(...

واحلرة،  الرومانية  امل�صارعة  نوَعي  بني  الفرق  اخلالد  ي�صرح 

لكن  اخلاطفة،  الفنّية  ال�صربات  على  تعتمدان  فاالإثنتان 

االأعلى من  الق�صم  اإىل  ال�صربات  بتوجيه  لعبة حم�صورة  االأوىل 

جميع  با�صتهداف  فت�صمح  الثانية  اأّما  ال�صّرة،  وفوق  اجل�صم 

بدوره  فهو  االآخ��ر،  باإيذاء  التفكري  يجب  »ال  اجل�صم.  اأع�صاء 

ا اأن على امل�صارع  �صيفّكر حينها باإيذائي« يقول اأحمد، م�صيفاً

التحّلي باحرام االآخر وباالأخلق العالية والتوا�صع. كما ي�صّدد 

على �صرورة الف�صل بني الهموم احلياتّية ال�صخ�صّية والريا�صة. 

حياته  على  بنظره  تنعك�ش  يحّققها  ال��ت��ي  النتائج 

املنتمي  »واللعب  اإليه.  روؤ�صائه  ونظرة  واملهنّية  االإجتماعية 

اإىل املوؤ�ص�صة الع�صكرية يحظى باإمكانات ودعم معنوي ومادي 

اأكرث مّما قد يحظى به اأي العب اآخر يف لبنان«. 

ي�صّجع اأحمد اخلالد اأوالده على ممار�صة كل اأنواع الريا�صة 

وعن  اأنف�صهم  عن  الدفاع  تعّلمهم  التي  امل�صارعة  وبخا�صة 

املظلومني، من دون التعّدي على اأحد.

واإذ ياأمل يف متابعة م�صريته باحلما�صة واالإندفاع اللذين ي�صعر 

النجاح يكون م�صدر فخٍر  اإىل مزيد من  ا  ا طاحماً بهما حالياً

العايل  املركز  وقيادة  اجلي�ش  قيادة  ي�صكر  للموؤ�ص�صة، 

للريا�صة الع�صكرية على كل الدعم الذي يلقاه.

اإعداد:

ندين البلعة

املعاون اأحمد اخلالد:

»لي�ست الريا�سة لك�سب الك�ؤو�س، بل لتهذيب 

النف��س«... هذه املق�لة ي�ؤمن بها املعاون اأحمد 

اخلالد الذي يق�ل: »عندما نف�ز، ننحني لنت�سّلم 

امليدالّية... فكلما كربنا وحّققنا الإجنازات، كّلما 

كان علينا اأن نزداد ت�ا�سًعا وانحناًء!«.

»امل�سارعة 
اأخالق وت�ا�سع«
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تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�شابقة 

وتخ�ش�س  لقرائها  »اجل��ي�����س« 

قيمتها  مالية  جوائز  فيها  للفائزين 

توزع  لبنانية،  لرية  الف  اربعماية 

بوا�شطة القرعة على اربعة فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري مقتطعة 
من املجلة، ويكتب احلل بخط وا�شح داخل 

املربعات وتر�شل ال�شفحة بكاملها مع احلل.

التوجيه -  الريزة - مديرية  التايل: قيادة اجلي�س -  العنوان  • تر�شل احللول اىل 
جملة »اجلي�س« - »م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف ثكن اجلي�س يف جميع املناطق. • با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة 
•  اآخر موعد لقبول احللول 20 �شباط 2013.

العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن 

ة
ق

اب
�ش

مل
 ا

ط
و

ر
��

�ش

عمودًيا:

1- مو�سيقي من�سوي، دولة اأوروبية، مو�سيقي اأملاين.

2- عا�سمة دولة اأمريكية، ممثل اأمريكي، ي�ستعمل للأطعمة.

3- نقي�ص اأنق�ص، ممثلة اإيطالية، عا�سمة اأوروبية.

دولة  اإىل،  اإنحاز  واحلا�سر،  التاّم  الأمر  الهواء،  وا�سرع يف  4- خّف 

اأوروبية.

5- مدينة يف جنوب النيجر، عمر، اأعامل بلطف، نوتة مو�سيقية، 

اأبي�ص.

6- ممثلة م�سرية راحلة، للنفي، اإحدى القارات.

اأوكرانيا،  يف  مدينة  ا�سبارة،  واحدة،  وترية  على  ثابت  دائم   -7

جنم كرة برازيلي معتزل لقب بـ«اجلوهرة ال�سوداء«.

8- وجار الوح�ص، ولية اأمريكية، جوابي، لعبنا ومرحنا.

9- موؤرخ واأديب اندل�سي، اأ�سد، مت�سابهان.

10- اأخذ الغنيمة، تختار، نقي�ص قليلون، حترّي.

ام وفنان تركي قدمي، حرف جزم، جتريها اجليو�ص. 11- ر�سّ

12- للتاأوة، ممثل وبطل اأوملبي اأمريكي راحل اإ�ستهر بتمثيل دور 

طرزان، مرتدًيا الثياب.

13- دولة افريقية، ذهب عنه النوم يف الليل، مطار يف جيبوتي.

14- اإقرتبتم من، مت�سابهان، قام مقام، اأحرف مت�سابهة، نف�ص 

وفّرق املاء.

15- اأف�سل وتكّرم على، برئ و�سّح، اإ�ستاق اإىل، طائفة من الليل.

16- جزيرة اندوني�سية، �سقوط البناء، مدينة يف 

م�سر.

 ،1931 العام  ولدت  اأمريكية  ممثلة   -17

تقبلنا، ورك.

توفيت  اأمريكية  ممثلة  باليد،  اأعطى   -18

العام 1995، �سربوا بباطن الكف.

رئي�ص  اأول  فل�سطينية،  مدينة  خميفون،   -19

للجمهورية الأملانية.

20- ياأوون، يهتّم بـ، ح�سورنا يف.

اأفقًيا:

1- مهما �سبط ومهما لبط رائحة ال�سيف فيه، طائر قيل اأنه ل 

ينام الليل، مدينة يف ال�سودان.

2- مدينة يف املغرب، مدينة يف اإيران، روؤو�ص الأ�سابع.

3- فريق كرة قدم اأوروبي، رئي�ص وزراء بريطاين راحل.

 ،1933 العام  ولدت  اأمريكية  ممثلة  اإيران،  يف  مدينة   -4

هلكها.

خ�سب،  لل�ستدراك،  فرن�سا،  جنوب  يف  مدينة  �سقي،   -5

عملق، نهر اأوروبي.

6- ه�ساب، بحر، جئنا، مادة غرائية.

7- �ساعر لبناين راحل، قلم، مدينة فرن�سية.

8- هاربان، ماركة �سيارات، �سيف، مت�سابهان.

9- اأ�سرع الرجل، ي�ستعمل للكابة، بارد اإىل.

10- ولية اأمريكية، ال�سهر الثامن، برزت وظهرت.

11- ح�سل، بركة.

12- ثلث مدن يونانية.

فيه  اأخذ  الفيء،  رجع  العربية،  ال�سمال  قبائل  جدود  من   -13

ال�سيخ ال�سعيف. ال�سراب، 

14- اأديب فرن�سي راحل، عط�ص، مدينة بريطانية.

15- منزل، نه�ست، ي�سلح �ساأن، حّدد النظر اإىل، نري على عنق 

الثور.

16- يتكّب، يجمعون، بلدة لبنانية.

17- �ساي بالأجنبية، غنى، اأغنية ملحمد عبد 

الوهاب، يطلق يف اجلو.

18- مرفاأ بريطاين، اأبوة، رجل تثق به.

لل�ستفهام،  املطحون،  احلنظل  حب   -19

مدينة بريطانية، كري احلّداد، اأ�سار اإىل.

20- مو�سيقي اإيطايل، فلكي وريا�سي فرن�سي، 

ر�سام فرن�سي.

21- نتحادث به، بلدة لبنانية، اإكتمل.

الفائزون
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• املعاون االأول ميتم عودة
طبابة منطقة البقاع.

• الرقيب جان طّنو�س
مديرية الإ�سارة.

• حنني علي عبا�س
باري�ص - اجلنوب.

اليا�س درغام • اجلندي 
ثكنة �سكري غامن.



دان���ي���ال   •
فهرنهايت:

ـــي  ـــائ ـــزي ـــي ف

-1686( رو�سي 

اخرتع   .)1736

ملعرفة  مــيــزاًنــا 

ق�سم  كما  ال�سوائل،  ثقل 

درجات  اإىل  احلرارة  ميزان 

عرفت با�سمه.

• كارل زاي�س:
-1816( اأملــاين  �سناعي 

يانا  يف  ــ�ــص  اأ�ــس  .)1888

واآلت  النظارات  م�سانع 

الت�سوير املعروفة با�سمه.

• اأندره �شاخاروف:
-1921( رو�ــســي  فيزيائي 

حقق  ّذري  عــامل   .)1989

الهيدروجينية  القنبلة 

ال�سوفياتية.
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هل تريد اأن 

تكت�سف  ما 

هو خمباأ يف 

داخل ال�سورة؟

ما عليك 

اإّل اأن ترّكز 

نظرك على 

نقطة حمددة 

يف و�سطها،  

على اأن تكون  

امل�سافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�سورة 

تدريًجا، حماوًل 

اأن  تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل اىل 

روؤية الأ�سكال 

الثلثية الأبعاد 

التي �ستظهر 

اأمامك. 

�أ

ب

ع

�

د

!ةيثث �ل
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من  اأج��زاء  لي�ست  �اأحيا�ؤنا  �قرانا  جبالنا  قائل:  يقول  قد 

اجلهوزّية،  رفع  فيها  يتم  حّتى  الإ�سرائيلي،  العدّ�  كيان 

�اإعالن ال�ستنفار، �تكثيف الد�ريات. �الرّد هو اأّن الوحدات 

ا،  الع�سكرّية املنت�سرة هنا لي�ست فريًقا من جي�ش العد� اأي�سً

�هي مل حت�سر اإىل املكان بهدف العتداء على الّنا�ش، �بّث 

�اإقفال مدار�سهم.  اأعمالهم،  اأطفالهم، �عرقلة  الرعب بني 

املواطنني،  �سالمة  على  احلفاظ  مكّلفة  ه��ذه،  الوحدات 

�سات الّد�لة، �من بينها هيئات العدالة �اأجهزة  �حماية موؤ�سّ

ي�سون  بلًدا  لبنان  عن  الّنا�سعة  ورة  ال�سّ �تاأكيد  الق�ساء، 

ح�سن  على  �يحر�ش  امل�سرتك،  العي�ش  �ي�سمن  احلرّيات، 

اجلوار، �ي�سون العالقة الّندّية مع جمتمعات العامل كافة.

�ن�سر مظاهر  الأمن،  اأ� تلك، مكّلفة حفظ  الّد�رية  هذه 

ت�ستدعي  ذلك،  �سبيل  يف  �هي  املجتمع،  اأبناء  بني  الأم��ان 

الح، �تدر�ش القوانني  اجلهود �جتري الّتدريبات �ت�ستح�سر ال�سّ

فتفاخر  �سحيًحا،  اإجنازها  ياأتي  لكي  احل�سابات،  �تراجع 

به �ل تخفيه، �تعلنه �ترفع رايته �ل ُتعر�ش عنه �ل ت�سحب 

النا�ش  مبواقف  �تهناأ  �اأنبائه،  �اأخباره  تفا�سيله  من  اليد 

�سجاّلت  يف  �تدّ�نه  منه،  اخل��ارج،  �يف  الداخل  يف  �املجتمع، 

اأ� فالن  �املوؤرخون، فكيف لفالن  الدار�سون  اإليه  �يعود  الأجيال عليه،  لع  عملياتها فتطَّ

�يغدر بع�سكريينا،  املفاجاآت  �ي�ستدعي  الفر�ش  �يتحنّي  الكمائن  يقيم  اأن  املواطنني  من 

نظر  يف  عدّ�ة  الوحدات  تلك  اأتكون  �خ�سائر؟  �جرحى  ��سهيدان،  �سهيد  بينهم  فيكون 

رائع �الأحكام؟  اأمر خمالف لل�سّ اإىل الق�ساء املخت�ّش،  اّن ا�ستدعاء املطلوبني  البع�ش؟ �هل 

الّتاأّكد من  اأين يتم  اأ� على الأقّل،  اأين تتم حماكمته،  اأ� بريًئا،  �املواطن، جمرًما كان 

األي�ش من  نف�سه؟  �يدافع عن  لديه،  اأمامه لكي يعلن ما  الفر�سة  اإتاحة  تتّم  اأين  براءته؟ 

��سيلة للدفاع لدى تلك القّلة �سوى احلديد �الّنار، �زنادات البنادق.؟

�خا�ست  الأ�ق��ات،  من  �قت  يف  احلقيقي،  للعد�  ت�سّدت  القليلة  القّلة  هذه  كانت  لو 

هل لديها اأن متّيز بني �حداته ��حدات جي�ش  املعارك مع اأبال�سته ��سياطينه، لبات من ال�سّ

بالدها، �لأدركت اأّن جنود هذا اجلي�ش هم اأبناء قراها �مدنها، �قد ن�ساأ�ا على حب الوطن، 

اجلي�ش  �حدات  �اأنظمته.  د�ستوره  اأحكام  �العمل يف ظل  �سبيله،  للّت�سحية يف  �ال�ستعداد 

تعمل  اإطار  فباأّي  الإجراءات،  �اّتخاذ  املهّمات  تنفيذ  ة  املخت�سّ ال�سلطات  قبل  مكّلفة من 

تلك القّلة القليلة يا ترى؟ �ما هي اجلهة التي تدفعها اإىل الّتجا�زات �العتداءات، �ما هي 

فتحَت  القليلة،  القّلة  تلك  لعدالة  مطلوًبا  الّلبناين  اجلندي  كان  �اإذا  املرعّية؟  قوانينها 

لعلم  �اإخال�سه  لإثبات جرم دفاعه عن �طنه،  �سوف تتم حماكمته  اأّي حمكمة  اأقوا�ش 

بالده، �موؤازرته ملواطنيه، �انتمائه لنظامه الدميوقراطي؟

�سهداء  قافلة  يلّونان  جديدان  �سهيدان  زهرمان،  اإبراهيم  �املعا�ن  ب�سعالين،  بيار  الرائد 

القافلة، يلتحقان بها، يدّ�ن كّل منهما  العلم من فوق تلك  اجلي�ش. �سهيدان يرفعان 

اإ�سمه يف �سجاّلتها اخلالدة، ثّم يعيدان العلم اإىل حيث كان، حفاًظا على نبل الإ�ست�سهاد، 

�تاأكيًدا لهيبة املوت �ق�سوة الغياب.

بقلم:

�لعميد �لركن ح�سن �أيوب

مدير التوجيه

�سهيد�ن
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