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وزير الدفاع الوطني 

م�ستقبلاً نظريه الإيطايل:

يجب ال�سغط على اإ�سرائيل لتلتزم 

القرار 1701

اإ�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز 

غ�سن، يف مكتبه يف الوزارة، قائد اجلي�ش 

الإيطايل لويجي بينللي مانتللي، يف ح�سور 

ال�سفري الإيطايل ال�سيد جيو �سيبي مرابيتو، ومت 

تداول �سوؤون تتعّلق بالأو�ساع يف لبنان واملنطقة 

اإ�سافة اإىل التعاون القائم بني اجلي�ش اللبناين 

وقوات الـ »يونيفيل«. 

وقد نّوه الوزير فايز غ�سن بالدور الذي توؤّديه 

اإيطاليا من خلل قيادتها قوات الأمم 

ا على العلقة بني اجلنود  املتحدة املوؤقتة، مثنياً

الإيطاليني والأهايل يف اجلنوب.

وحتّدث الوزير غ�سن باإ�سهاب عن مو�سوع 

اخلروق الإ�سرائيلية املتكّررة لل�سيادة اللبنانية، 

ا على �سرورة و�سع حدٍّ لها من خلل  م�سّدداً

ال�سغط على اإ�سرائيل للتزام القرار 1701.

بدوره اأ�ساد الأمريال مانتللي بالتعاون القائم 

بني الـ»يونيفيل« واجلي�ش اللبناين، ورّكز على 

ال�ستقرار ال�سائد يف اجلنوب على الرغم من 

التطورات يف املنطقة، و�سّدد على الأهمية التي 

ا دعم  توليها بلده لل�ستقرار يف لبنان، جمّدداً

اإيطاليا له وللجي�ش اللبناين.

قائد اجلي�ش الإيطايل مع الوفد املرافق

النائب يا�سني جابر

رئي�ش ال�سندوق الوطني للمهجرين



وفد من لقاء قادي�سا 

ال�سفرية الباك�ستانية
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كذلك ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني فايز 

غ�سن، يف مكتبه بالوزارة، �سفرية باك�ستان 

ال�سيدة رعنا رحيم، وعر�ش معها الأو�ساع يف 

لبنان واملنطقة، اإ�سافة اإىل العلقات الثنائية 

بني البلدين و�سبل تعزيزها وتطويرها.

وخلل اللقاء نّوهت ال�سفرية الباك�ستانية 

بدور اجلي�ش اللبناين يف حفظ الأمن والإ�ستقرار 

يف لبنان، م�سيدة بالتعاون القائم بني جي�سي 

البلدين واأهميته.

والتقى الوزير فايز غ�سن، ع�سو كتلة التنمية 

والتحرير النائب يا�سني جابر وبحثا يف الأو�ساع 

يف لبنان وامل�ستجّدات الراهنة.

كذلك، ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني، رئي�ش 

ال�سندوق الوطني للمهجرين فادي عرموين، 

ا من لقاء قادي�سا )ق�ساء ب�سّري( قّدم له  ووفداً

التعازي ب�سهداء اجلي�ش اللبناين يف عر�سال. 

ا عر�ش ل�سوؤون ق�ساء ب�سّري  تخّلل اللقاء اأي�ساً

واحتياجاته.

...و يتابع اأو�ساع 

امل�ؤ�س�سة الع�سكرية

عقد وزير الدفاع الوطني ال�ستاذ 

ا مع قائد  فايز غ�سن، اجتماعاً

اجلي�ش العماد جان قهوجي، يف 

مكتبه يف الريزة، وتناول الأو�ساع 

الأمنية و�سوؤون املوؤ�س�سة الع�سكرية 

ومهماتها املختلفة.
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اجتماع بني قائد اجلي�ش

ووزير خارجية بريطانيا

وت�افق على تعزيز

قدرات اجلي�ش

كبار  من  عدد  يرافقه  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  عقد 

وليم  ال�سيد  الربيطانية  اخلارجية  وزير  ا مع  اجتماعاً القيادة  �سباط 

للق�سر  التابع  الدرا�سات  مكتب  مبنى  يف  له،  املرافق  والوفد  هيغ 

اجلمهوري يف بعبدا، جرى خلله ا�ستعرا�ش العلقات الثنائية بني 

جي�سي البلدين، واملراحل التي مّت اإجنازها من برنامج امل�ساعدات 

الربيطانية املقررة للجي�ش اللبناين.

ا،  الجتماع جاء يف اإطار الزيارة التي قام بها هيغ اىل لبنان اأخرياً

على  الربيطانية  ال�سلطات  م�ستهله  يف  قهوجي  العماد  �سكر  وقد 

له يف  الدعم  وتقدمي  اللبناين  لأو�ساع اجلي�ش  امل�ستمرة  مواكبتها 

بالدور  بلده  ثقة  عن  هيغ  الوزير  اأعرب  فيما  املجالت،  خمتلف 

حتقيق  يف  اللبنانية  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  به  ت�سطلع  الذي  الوطني 

الأمن والإ�ستقرار ومكافحة الإرهاب. وقد مت التوافق بني اجلانبني 

اجلي�ش  ــدرات  ق تعزيز  برنامج  املتحدة  اململكة  موا�سلة  على 

اللبنانية،  اجلوية  القوات  تطوير  خطة  ت�سريع  �سيما  ل  القتالية، 

ومتويل مراكز تدريب يف الوحدات اخلا�سة، وتاأمني فر�ش التدريب 

جانب  اإىل  املّتحدة،  اململكة  يف  اجلي�ش  �سّباط  من  كبري  لعدد 

احلديثة  باملعدات  احلدودية  املراقبة  مراكز  من  العديد  جتهيز 

املتطّورة. والتقنيات 

قائد اجلي�ش ي�ستقبل �سفراء

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

وناق�سا  كونيللي  مورا  ال�سيدة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  �سفرية 

الو�سع الأمني يف لبنان والدعم الأمريكي للجي�ش اللبناين.

كما ا�ستقبل �سفري رو�سيا ال�سيد الك�سندر زا�سبكني وتداول معه 

التطورات الراهنة.

يرافقه  باويل  باتري�ش  ال�سيد  فرن�سا  �سفري  اجلي�ش  قائد  وا�ستقبل 

امللحق الع�سكري العقيد اأوليفييه لبرو�ش، و�سفري �سوريا ال�سيد علي 

�سفرية الوليات املتحدة الأمريكية

�سفري فرن�سا�سفري رو�سيا
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تانا�سي  نيكو�سور  دانيال  ال�سيد  رومانيا  و�سفري  الكرمي علي،  عبد 

ا عامة وجمالت  يرافقه امللحق الع�سكري. وقد بحث الزائرون �سوؤوناً

التعاون الع�سكري. كذلك، ا�ستقبل العماد قهوجي ال�سفري من�سور 

ا عامة. عبد الله وبحث معه �سوؤوناً

...وقائد اجلي�ش الإيطايل

الريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ش،  قائد  العماد  ا�ستقبل 

لويجي بينللي مانتللي على  الأمريال  الإيطايل  نظريه 

الإيطايل  ال�سفري  ح�سور  يف  رفيع،  ع�سكري  وفد  راأ�ش 

تعزيز  �سبل  البحث  وتناول  مورابيتو.  جو�سيبي  ال�سيد 

علقات التعاون بني جي�سي البلدين، ومهمات الوحدة 

الإيطالية العاملة يف جنوب لبنان.

...ونائب رئي�ش جلنة امل�سرق يف الربملان الأوروبي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، نائب 

رئي�ش جلنة امل�سرق يف الربملان الأوروبي ال�سيدة ماريزا 

ماتيا�ش على راأ�ش وفد مرافق. ح�سرت اللقاء �سفرية 

الحتاد الأوروبي ال�سيدة اأجنيلينا اإيخهور�ست، وتخّلله 

بحث يف التطّورات الراهنة وعلقات التعاون بني 

اجلي�ش اللبناين وجيو�ش دول الإحتاد الأوروبي.

�سفري �سوريا

ال�سفري من�سور عبد الله�سفري رومانيا
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...واملمثل ال�سخ�سي للأمم املتحدة

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف 

الوزارة، املمثل ال�سخ�سي للأمم املتحدة 

ال�سيد ديريك بلمبلي وا�ستعر�سا الأو�ساع 

العامة.

...وقائد ق�ات الأمم املتحدة امل�ؤقتة

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، ويف اأوقات 

خمتلفة، قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة 

اجلرنال باولو �سيرّيا وبحث معه يف الأو�ساع 

على احلدود اجلنوبية وعلقات التعاون 

والتن�سيق بني اجلانبني.

...وقن�سل رومانيا الفخري

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، قن�سل رومانيا 

الفخري يف لبنان الدكتور جان اأبي را�سد.

...وملحقني ع�سكريني

الع�سكري  امللحق  الــريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ش،  قائد  ا�ستقبل 

الباك�ستاين العقيد عبد املجيد منزور يف زيارة تعارف ملنا�سبة توليه 

ا يف لبنان. كما التقى العماد قهوجي ملحق الدفاع  مهمته حديثاً

لدى ال�سفارة الأمريكية العقيد دايفيد برونر مع وفد مرافق.

ملحق الدفاع لدى ال�سفارة الأمريكية امللحق الع�سكري الباك�ستاين

والوفد املرافق
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...واأمني عام

 املجل�ش الأعلى اللبناين - ال�س�ري

...والقا�سي 

ريا�ش ب� غيدا

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، 

اأمني عام املجل�ش الأعلى اللبناين- ال�سوري 

ال�ستاذ ن�سري خوري.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

قا�سي التحقيق الع�سكري الأول ريا�ش بو غيدا 

ا ق�سائية. وتداول �سوؤوناً

...ووفًدا من نادي احلكمة الريا�سي

ا من نادي  ا�ستقبل قائد اجلي�ش، وفداً

احلكمة الريا�سي برئا�سة ال�سيد اإيلي 

م�سنتف.

وف�د ر�سمية و�سعبية

زارت قيادة اجلي�ش معزية

زارت قيادة اجلي�ش، �سخ�سيات �سيا�سية ور�سمية ووفود قّدمت التعازي 

ب�سعلين  بيار  ال�سهيد  بالرائد  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  لقائد 

من  دورية  تعر�ش  اأثناء  يف  �سقطا  اللذين  زهرمان،  ابراهيم  واملعاون 

اجلي�ش اللبناين لإعتداء يف عر�سال على يد عدد من امل�سّلحني. وقد 

اأعرب الزائرون عن دعمهم املوؤ�س�سة الع�سكرية يف جهودها املبذولة 

البلد، موؤكدين ثقتهم  للحفاظ على م�سرية الأمن وال�ستقرار يف 

مبواقف قيادتها يف معاجلة خمتلف التطّورات الأمنّية.

وزير الت�سالت نقول �سحناوي
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الوزير مروان خري الدين مع وفد مرافق

النائب قا�سم ها�سم

النائب ريا�ش رّحال

النائب �سيمون اأبي رميا

النائب اإميل رحمة

النائب وليد اخلوري

وفد من اجلماعة الإ�سلمية يرافقه النائب عماد احلوتوفد من كتلتي زحلة والبقاع الغربي - را�سّيا
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وفد من جتّمع العلماء امل�سلمنيوفد من لقاء الأحزاب والقوى وال�سخ�سيات الوطنية اللبنانية

العماد قه�جي ي�ستقبل عائلتي 

ال�سهيدين ب�سعلين وزهرمان

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، 

ب�سعلين،  بيار  ال�سهيد  الرائد  عائلة  اأفــراد 

معربين  لهم،  تعزيته  على  �سكروه  الذين 

قيادة  ــراءات  ــاإج ب الكاملة  ثقتهم  عــن 

العتداء  العدالة يف حادث  لتحقيق  اجلي�ش 

بدوره،  الع�سكرية.  الدورية  له  تعر�ست  الذي 

اأكد قائد اجلي�ش اأن ل م�ساومة ول مهادنة 

�سرية  اتفاقات  ول  الع�سكريني  قتلة  مع 

على دم ال�سهداء، واأن كل من اعتدى على 

عنا�سر اجلي�ش هو اإرهابي، و�سيلحق اأينما 

مهما  للق�ساء  وت�سليمه  توقيفه  حتى  وجد 

طال الزمن.

قائد  العماد  ا�ستقبل  نف�سه،  ال�سياق  ويف 

ابراهيم  ال�سهيد  املعاون  عائلة  اجلي�ش، 

زهرمان  خالد  النائبني  ح�سور  يف  زهرمان 

ون�سال طعمة، وقد �سكروا قائد اجلي�ش على 

زيارته منزل العائلة يف عكار، معربين عن 

اجلي�ش  قيادة  باإجراءات  الكاملة  ثقتهم 

لتحقيق العدالة.

كذلك، ا�ستقبل قائد اجلي�ش كلاًّ من: قائد اجلي�ش الأ�سبق العماد املتقاعد فيكتور خوري، الوزير ال�سابق وئام وهاب، قائد 

عمليات القوات امل�سرتكة الربيطانية العميد ريت�سارد فلتون، رئي�ش جمعية اأندية الليونز الدولية احلاكم نبيل الرو�ش، اأمني 

الهيئة القيادية حلركة »املرابطون« العميد املتقاعد م�سطفى حمدان، رئي�ش حركة الإ�ستقلل الأ�ستاذ مي�سال معّو�ش، 

املحامي واملحّلل ال�سيا�سي ال�سيد جوزيف اأبو فا�سل، بالإ�سافة اىل وفد من م�سايخ مدينة طرابل�ش، وال�سيخ اأمين الرفاعي. 





بحادثة  املرتبطة  التطورات  ب�سبب 

العماد  اجلي�ش  قائد  اخت�سر  عر�سال، 

جان قهوجي زيارته الر�سمية اإىل فرن�سا 

عائًدا اإىل لبنان مطلع �سهر �سباط.

وكان قائد اجلي�ش قد عقد خالل الزيارة، 

عّدة اجتماعات عمل مع رئي�ش اأركان اجليو�ش الفرن�سية الأمريال 

اجلننرال  الرئا�سة  اأركننان  هيئة  ورئي�ش   ،Edouard Guillaud
.Benoit Pugat

كما التقى كالاًّ من الأمني العام ملجل�ش الدفاع والأمن القومي 

اخلارجية  ال�سوؤون  وزيننر  مكتب  ومدير   ،Francis Delon ال�سيد 

وقائد   ،Denis Pietton ال�سيد  لبنان  يف  ال�سابق  ال�سفري  والأوروبية 

مدير  ونائب   ،Christophe Gomart اجلرال  اخلا�سة  العمليات 

 Jean عام الت�سليح ل�سوؤون ال�سرق الأو�سط واأفريقيا اجلرال املهند�ش

الدفاع  وزارة  يف  الع�سكرية  الغرفة  ورئي�ش   ،- Luc Combrisson
بطر�ش  ال�سيد  اللبناين  وال�سفري   ،Antoine Noguier اجلننرال 

ع�ساكر.

كما زار العماد قائد اجلي�ش قيادة اجليو�ش 

احتفال  اأقيم  حيث  باري�ش،  يف  الفرن�سية 

.Guillaud ع�سكري على �سرفه يف ح�سور الأمريال

وقد عر�ش قائد اجلي�ش مع الأمريال Guillaud وامل�سوؤولني الفرن�سيني 

الآخرين العالقات الثنائية بني اجلي�سني، وحاجات اجلي�ش اللبناين 

للدور  البالغ  تقديره  عن  الفرن�سي  اجلانب  اأعرب  حيث  املختلفة، 

يتمتع  التي  الب�سرية  والكفاءات  اجلي�ش  به  ي�سطلع  الذي  الوطني 

بها، مبدًيا جتاوًبا كبرًيا مع احتياجاته القتالية، ومت التوافق بني 

اجلانبني على اإتخاذ �سل�سلة من اخلطوات ال�سريعة الآيلة اىل دعم 

الت�سليح  جمالت  يف  قدراته  وتعزيز  اجلي�ش 

والتدريب واللوج�ستية.
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اآذار

2013

العماد قهوجي زيارة ر�سمية

يبحث مع 

م�سوؤولني 

فرن�سّيني

يف حاجات 

اجلي�ش اللبناين





بجهود  قهوجي  العماد  ن��ّوه  ب��داي��ًة، 

وت�ضحياتها  الع�ضكرية  ال��وح��دات 

يف  واال���ض��ت��ق��رار  االأم���ن  على  للحفاظ 

يف  الفًتا  اللبنانية،  املناطق  خمتلف 

حّققها  التي  االإجن��ازات  اإىل  االإطار  هذا 

توقيف  يف  االأمنية  االأجهزة  مع  اجلي�ش 

املنظمة  اجلرائم  ع�ضابات  اأفراد  معظم 

مقابل  اخل��ط��ف  ع�ضابات  �ضيما  وال 

فديات مالية، داعًيا اإىل ال�ضرب بيد من 

حديد كل من ت�ضّول له نف�ضه االعتداء 

على اأرواح املواطنني وممتلكاتهم.

اجلي�ش  ع��زم  قهوجي  العماد  واأّك��د 

منع  على  م�ضى  وق��ت  اأي  من  واأك��ر 

على  االإقليمية  ال�ضراعات  انعكا�ش 

اإىل  ت�ضعى  جهة  الأي  والت�ضدي  لبنان، 

بهدف  والطائفية  املذهبية  الفتنة  اإثارة 

الوحدة  و�ضرب  الدولة  هيبة  من  النيل 

م�ضاريع  اإحياء  اإعادة  وبالتايل  الوطنية، 

الوطن  عاناها  التي  املدّمرة،  التفتيت 

مو�ضًحا  �ضابقة،  مراحل  خالل  طوياًل 

اأّن ظروف اأحداث العام 1976 لن تتكّرر 

اإىل  االأوىل  ب��ال��درج��ة  ي��ع��ود  وه���ذا  اأب���ًدا 

احلازم  وقراره  ومناعته  اجلي�ش  متا�ضك 

اللبنانيني  والتفاف  للفتنة  بالت�ضّدي 

حوله مبختلف انتماءاتهم واأطيافهم.

و�ضّدد قائد اجلي�ش على التدّخل الفوري 

االإ�ضكاالت  خمتلف  حل�ضم  للوحدات 

واالآخر،  احلني  بني  حتدث  التي  االأمنية 

وذل���ك ب���روح احل���زم وال��وع��ي وال��ت��ج��ّرد، 

العليا  الوطنية  امل�ضلحة  من  وانطالًقا 

ولي�ش حتت �ضغوط التجاذبات ال�ضيا�ضية 

م�ضرًيا  تلك،  اأو  اجلهة  هذه  وح�ضابات 

املغر�ضة  ال�ضائعات  على  ال��رّد  اأّن  اإىل 

الع�ضكرية،  املوؤ�ض�ضة  بحق  واالفرتاءات 

وبذل  ال�ضفوف  ر���شّ  من  مبزيد  يكون 

اجلهود، والعمل باأق�ضى درجات املناقبية 

واالن�ضباط املعهودة لدى الع�ضكريني.

ال�ضباط  داعًيا  قهوجي  العماد  وختم 

تامة  جهوزية  على  وحداتهم  اإبقاء  اإىل 

االإ�ضرائيلي  العدو  خمططات  ملواجهة 

ملختلف  الدقيقة  واملواكبة  واالإره��اب 

القادمة. اال�ضتحقاقات 

عقد قائد اجلي�ض العماد جان قهوجي يف الريزة وعلى دفعات متتالية، اجتماعات مع اأركان القيادة وقادة الوحدات الكربى و�ضباطها، حيث عر�ض 

لهم �ضوؤون املوؤ�ض�ضة والأو�ضاع الدولية والإقليمية واملحلية، ثم اأعطى توجيهاته الالزمة يف ما يتعلق مبهمات الوحدات يف املرحلة املقبلة، ويف مقدمها 

الدفاع عن الوطن �ضد التهديدات الإ�ضرائيلية، ومكافحة الإرهاب واحلفاظ على ال�ضلم الأهلي.
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قائد اجلي�ش عقد اجتماعات

مع اأركان القيادة وقادة الوحدات

عزم وت�ضديد على منع انعكا�ض ال�ضراعات الإقليمية على لبنان

اآذار

2013

على خطى القائد



اآذار

2013

ا�ستقبالت  رئي�س الأركان 
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رئي�س الأركان ي�ستقبل

�سخ�سيات  ووفوًدا

اإ�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن 

وليد �سلمان، يف مكتبه يف الريزة، الوزير 

مروان خري الدين على راأ�س وفد من احلزب 

الدميوقراطي اللبناين، والنواب ال�سادة:  

الوليد �سكرية، مروان فار�س، خالد زهرمان 

ون�سال طعمه، اأمني وهبة واأنطون �سعد، 

وا  الذين ا�ستعر�سوا معه الأو�ساع العامة وعبرّ

عن ت�سامنهم مع املوؤ�س�سة الع�سكرية.

وا�ستقبل رئي�س الأركان الوزير ال�سابق 

عبد الله فرحات، والعماد املتقاعد فكتور 

خوري، وتداول معهم الأو�ساع وامل�ستجدات 

الأمنية يف البالد و�سوؤوًنا عامة.

والتقى رئي�س الأركان، قائد العمليات 

امل�سرتكة البيطانية العميد ريت�سارد فلتون 

مع وفد مرافق، وجرى البحث يف ال�سوؤون 

الع�سكرية التي تهم اجلي�سني اللبناين 

والبيطاين.

كما ا�ستقبل قائد العمليات يف البحرية 

البازيلية الأمريال البحري جيلبتو ماك�س 

وبحثا يف �سبل التعاون بني القوات البحرية 

اللبنانية والبازيلية.

ومن زوار رئي�س الأركان، امللحق 

الع�سكري الباك�ستاين اجلديد العقيد 

الركن عبد املجيد منذور )املقيم يف 

الأردن(، وامللحق الع�سكري الأمريكي 

العقيد دايفيد برونر.

كذلك، ا�ستقبل اللواء الركن �سلمان، 

عائلة الرائد ال�سهيد بيار ب�سعالين التي 

�سكرته على الوقوف اإىل جانبها وتقدميه 

واجب التعزية لها يف م�سابها الأليم.

 الوزير مروان خري الدين ووفد مرافق

النائب الوليد �سكرية

النائب مروان فار�س
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النائبان اأمني وهبة واأنطون �سعدالنائبان خالد زهرمان ون�سال طعمه

العماد املتقاعد فكتور خوري الوزير ال�سابق عبد الله فرحات

قائد العمليات امل�سرتكة البيطانية العميد ريت�سارد فلتون

امللحق الع�سكري الباك�ستاين العقيد الركن عبد املجيد منذور

الأمريال البحري جيلبتو ماك�س

عائلة الرائد ال�سهيد بيار ب�سعالين







عقدت اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية – ال ف�ساد )فرع لبنان 

ملنظمة ال�سفافية الدولية( ومنظمة ال�سفافية الدولية - فرع بريطانيا 

م�ؤمتًرا يف فندق م�نرو اأعلنت فيه نتائج »م�ؤ�سر مكافحة الف�ساد يف 

قطاع الدفاع )اجلي��ش( يف دول ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا«.

 ح�سر االإحتفال النائب ف�ؤاد ال�سعد ممثًل فخامة رئي�ش اجلمه�رية 

�سليمان،  مي�سال  العماد 

الن�اب  جمل�ش  رئي�ش  ودولة 

رئي�ش  ودول����ة  ب����ّري،  نبيه 

جنيب  ال��������زراء  جم��ل�����ش 

ال��ن��ائ��ب حممد  م��ي��ق��ات��ي، 

�سعد  الرئي�ش  ممثًل  قباين 

االأرك��ان  رئي�ش  احل��ري��ري، 

�سلمان  وليد  الركن  الل�اء 

العماد  اجلي�ش  قائد  ممثًل 

جان قه�جي، العميد فادي 

عام  مدير  ممثًل  �سلمان 

الل�اء  الداخلي  االأم��ن  ق�ى 

رمي�ن  العقيد  ريفي،  اأ�سرف 

اأي�����ب مم��ث��ًل م��دي��ر ع��ام 

عبا�ش  الل�اء  العام  االأم��ن 

الركن  العقيد  ابراهيم، 

اإدم��������ن غ�����س��ن مم��ث��ًل 

ال�سخ�سيات  من  وح�سد  قرعة،  ج�رج  الل�اء  الدولة  اأمن  عام  مدير 

والبلدية  واالإقت�سادية  والقان�نية  والع�سكرية  والدبل�ما�سية  الر�سمية 

واالإعلمية ووج�ه املجتمع املدين.

ا�ستهّل امل�ؤمتر بالن�سيد ال�طني اللبناين، ثّم كانت كلمة ملقّدم 

احلفل االإعلمي ني�سان ديرهاروتي�نيان، فكلمة رئي�سة اجلمعية 

ال�ساتر  عبد  ن��دى  املحامية 

على  �سّددت  التي  �سمرا  اأب� 

للجي�ش  امل�سّرفة  النتيجة 

ومما  اإقليمًيا،  اللبناين 

فخر  بكل  »نعلن  قالته: 

واع����ت����زاز وج������د اجل��ي�����ش 

يف  االأوىل  الفئة  يف  اللبناين 

)الفئة  االإقليمي  الرتتيب 

باأن  وثقة  اأم��ل  وكّلنا  د+( 

ي���ا���س��ل اجل��ي�����ش ت��ق��ّدم��ه 

عاملًيا  االأوىل  املراتب  حتى 

اآذار

2013

م�ؤمتر

اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي
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�جلي�ش �للبناين �لأول يف ترتيب �جليو�ش

من حيث مكافحة �لف�شاد و�لتز�م �ل�شفافية



مب�ساعي قائده العماد جان قه�جي واتباع اأ�سل�ب التنقية الذاتية 

ت�سليح  وج�ب  على  »ن�سّدد  واأ�سافت:  الع�سكرية«.  امل�ؤ�س�سة  داخل 

وا�ستقراره  اأمن لبنان  الدول املقتدرة احلري�سة على  اجلي�ش من قبل 

اأن عنا�سر اجلي�ش  يتبّي  امل�ؤ�سر  و�سيادته. وخلل مراجعة منهجية 

اللبناين.  ال�سعب  لدى  وال�سدقية  الثقة  من  قدر  باأكرب  يحظ�ن 

فلن�ستفد من هذه النتيجة االإيجابية ولننِب عليها«. 

ثم اأعلن مدير برنامج الدفاع واالأمن يف منظمة ال�سفافية الدولية 

نتائج جميع اجلي��ش يف  باميان  ال�سيد مارك  املتحدة  اململكة   -

االأول  امل�ؤ�سر  وقال: »يعّد هذا  اأفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  منطقة 

اململكة  الدولية يف  ال�سفافية  الذي يطلقه فرع منظمة  ن�عه  من 

املتحدة. وبح�سب امل�ؤ�سر فاإن ١٩ دولة يف املنطقة تقع يف خانة اخلطر 

و�س�ريا  وليبيا  وم�سر  اجلزائر  وقعت كل من  للف�ساد. حيث  املرتفع 

من  قليًل  هناك  اأن  تعني  والتي  للغاية  املرتفعة  الفئة  يف  واليمن 

�سجلت كل  بينما  منها.  امل�ساءلة جلهات االأمن والدفاع يف كل 

علمة  املتحدة  العربية  واالإم��ارات  ولبنان  الك�يت  من 

عر�ش  ثم  القطاع«.  هذا  يف  الف�ساد  احتمالية  يف  اأف�سل 

النتائج العامة للم�ؤ�سر وترتيب اجلي��ش، معلًنا ف�ز اجلي�ش 

اللبناين باملرتبة االأوىل، من حيث مكافحة الف�ساد والتزام 

ال�سفافية وتطبيق معايري العمل امل�ؤ�س�ساتي.

باملنا�سبة،  �سلمان  وليد  الركن  الل�اء  االأركان  رئي�ش  كلمة 

�ستنعك�ش  التي  واجلمعية على جه�دهما  املنظمة  حّيا فيها 

هذه  اأن  معترًبا  ال�سع�ب،  وم�سالح  اجلي��ش  اأداء  على  اإيجاًبا 

ال�سهادة النا�سعة باجلي�ش اللبناين هي مبنزلة و�سام يعّلق على 

يتلقفها  اإ�سافية  م�س�ؤولية  ومبنزلة  لبناين،  جندي  كّل  �سدر 

اجلي�ش بكّل رحابة �سدر. ومّما قاله: »اإنطلًقا من الدور املتمّيز 

مل�ؤ�س�ستنا الع�سكرية يف احلياة ال�طنية، كنم�ذج عن املجتمع 

اللبناين بكّل فئاته واأطيافه، وك�سمام اأمان ل�طن يحمل اإىل 

العامل جتربة ح�سارية رائدة ال تخل� من التحديات واالأخطار، اآلينا 

ن م�ؤ�س�ستنا من  على اأنف�سنا اأن نعتنق ر�سالة هذا ال�طن ونح�سّ

اأي خلل كان، م�ستندين يف ذلك اإىل اإرثنا الع�سكري العريق، 

وثقة ال�سعب بنا واإمياننا الرا�سخ بهذا ال�طن، كما اإىل التزامنا 

نهًجا وا�سًحا يرتكز على جملة من املبادئ واالإجراءات، اأبرزها: 

- تطبيق معايري العمل امل�ؤ�س�ساتي بكل دقة واأمانة. 

- التقيد الدقيق بالق�اني واالأنظمة املرعية االإجراء، وتعديل ما 

يلزم منها وفق االأ�س�ل، مبا يكفل �سّد الثغرات وحتقيق العدالة 

وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ش. 

يف  املخالفي  بحق  ف�رية  تدابري  واتخاذ  الداخلية  الرقابة  تعزيز   -

وارًدا،  يبقى  اخلطاأ  اأن  اإىل  االإ�سارة  مع  اأخطاء،  اأي  ارتكابهم  حال 

ومعاجلته يجب اأن تك�ن �سريعة وحازمة. 

- احلر�ش على ال�سدقية وحتقيق اإنتاجية ق�س�ى بالعديد وال��سائل 

املت�افرة.

العتاد  تاأمي  خ��لل  من  �سّيما  ال  العام،  امل��ال  على  احلر�ش   -

وخمتلف احتياجات اجلي�ش، باأقل كلفة واف�سل ج�دة. 

ال�سيا�سي�ة  التجاذب��ات  عن  الع�سكري�ة  امل�ؤ�س�س�ة  اإبع��اد   -

واالإن�سباط  املناقبية  اأ�س�ل  الع�سكريي  والتزام  والفئ�ي��ة، 

ق�ساياهم  ومعاجلة  حق�قهم  تاأمي  يف  الع�سكرية  والرتاتبية 

املختلفة«.

النتائج  ح���ل  ح���اري��ة  جل�سة  اأقيمت  امل���ؤمت��ر  ختام  ويف   

ر. ومنهجية امل�ؤ�سّ
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دورة  والأركان، حفل تخريج  للقيادة  �شهاب  ف�ؤاد  اأقيم يف كلية 

ال�حدات  من  �شباًطا  �شّمت  والتي  والأربعني،  احلادية  كتيبة  قائد 

الكربى والأف�اج امل�شتقلة.

قائد  مكه  علي  الركن  العميد  الحتفال  يف  اجلي�ش  قائد  مثل 

والأف�اج  ال�حدات  قادة  القيادة،  �شباط  من  عدد  وح�شره  الكلية، 

ال�شاتذة  اإىل  بال�شافة  الكلية،  مالك  �شباط  عنهم،  ممثل�ن  اأو 

واملدنيني  وال�شباط  خارجها  ومن  اللبنانية  اجلامعة  من  املنتدبني 

ا واألق�ا حما�شرات خالل الدورة. الذين اأعط�ا درو�شً

باط  ال�شّ وتهنئة  الدورة،  نتائج  مذكرة  وتالوة  ال�طني  الن�شيد  بعد 

املمّيزين واملدرجة اأ�شماوؤهم على لئحة ال�شرف، تبادل قائد الكلية 

�شّلمت  ثم  نخلة.  �شادي  الرائد  الدورة  طليع  مع  التذكارية  الدروع 

ال�شهادات اإىل املتخّرجني، واألقى العميد الركن مكه كلمة با�شم 

ها: قائد اجلي�ش، هنا ن�شّ

اأيها املتخرجون

نحتفل الي�م  بتخريجكم كدورة جديدة هي حلقة من �شل�شلة 

لل�حدات  ق��ادة  لت�شبح�ا  خاللها  تاأهلتم  كتيبة  قائد  دورات 

ن�شق  بكم  اجلي�ش.  لق�ى  الأ�شا�شي  الع�شب  ت�شكل  التي  املقاتلة 

اجلي�ش  ي�حي مب�شت�ى  م�شت�اكم  الهدف،  نبلغ  ومعكم  الطريق 

والدرع  ي�شرب  بها  التي  القب�شة  فت�شبح�ن  ق�ته،  جتدد  وقدراتكم 

الذي به يحتمي ال�طن.

الدورة التي تتخرج الي�م قد اأمّتت تعّلمها بتنفيذ الربامج وفق ما 

خّطط لها، وكان �شري التعليم ط�الها منتظًما ومن�شًقا بف�شل جهد 

املتدّربني  ال�شباط  ومثابرة  واملعلمني،  الكلية  على  القّيمني  ودقة 

اأنف�شهم. وقد حتققت الأماين بالنجاح املمّيز ل�شباط الدورة اأجمعني 

ه�  الذي  جناحكم  لكم  فهنيًئا  خاللها.  ل�ه  ح�شّ ملا  كنتيجة 

ا جناح للكلية وملعّلميكم. بالتاأكيد اأي�شً

اأيها املتخّرجون 

على  تزال  ول  جدية،  بكل  اأق�شامها  بجميع  الكلية  عملت 

اإر�شاء اأ�ش�ش �شلبة ل�شيا�شة تعليمية حديثة حتاكي ما تعتمده اأرقى 

كليات الأركان يف العامل، لتجعل منكم ومن دورتكم �شفحة 

جديدة، جلية وم�شرقة يف م�شرية الكلية. هذه املن�شاأة الأكادميية 

قائد  قه�جي  العماد  ح�شرة  يخ�شها  اجلي�ش  يف  والأرق��ى  الأعلى 

ويالقي  مكانتها،  لرفع  ت�خًيا  التط�ر  اأ�شباب  بكل  اجلي�ش 

والأكادميية  القيادية  والأط��ر  الكلية  من  اإ�شتجابة  كل  ذلك 

اإعتماد  وتر�شيخه عرب  دورها  تعزيز  يجري  فيها، حيث  والل�ج�شتية 

املنا�شبة  الثابتة  التحتية  البنية  وبناء  للمناهج  امل�شتمر  التحديث 

تطلًعا  ذلك  وكل  وحداثة،  كفاءة  الأك��ر  الع�شكري  للتعليم 

لبناء �شخ�شيتكم القيادية وقدراتكم العلمية، فالعق�ل امل�شتنرية 

بالعلم واملعرفة هي ق�ة اجلي�ش الدافعة اإىل العطاء الأمثل. فلتكن 

العادلة  الق�ة  �شالحكم  وليكن  ل�شالحكم  هدًيا  معارفكم 

واحلازمة يف �ش�ن ال�طن وحمايته من كل خطر.

باط اأيها ال�ضادة ال�ضّ

واملتغريات الإقليمية وما حتمله من خماطر  الدولية  اإن الأحداث 

ت�شتدعي منا اليقظة واحلذر للحفاظ بق�ة على اأمن وطننا وا�شتقراره 

والذود عنه، وهذا ل يتحقق اإل عرب الت�شلح بالعل�م واملعارف املتقدمة 

ت�شتهدف  التي  اليد  واإن  والذخرية.  الزاد  لنا  تك�ن  اأن  يجب  التي 

هذا  حماية  اأداة  واأنتم  باأكمله.  ال�طن  ت�شتهدف  اإمنا  اجلي�ش 

ال�طن التي ل اإرادة ف�قها، فا�شرب�ا بال ه�ادة اليد التي متتد اإليكم 

واإىل ال�طن دفاًعا عن العي�ش بكرامة على اأر�شه.

باط املتخّرجون اأيها ال�ضّ

ما كانت وحدة ع�شكرية اإل �ش�رة قائدها، ف�شجاعته ترتجم يف 

وعلًما  خربة  الي�م  تنتقل  ومعرفته  بط�لت،  ع�شكرييها  �شف�ف 

ا، وعزميته تزيدهم �شالبة ومنعة. فالقائد يحّدد باأدائه �ش�رة  ومتر�شً

بكل  قادة  ك�ن�ا  لذلك  حقيقته.  تعك�ش  باملقابل  وهي  وحدته 

بكل  تعمل�ن  وجي�شكم،  ل�حداتكم  تعي�ش�ن  الكلمة،  معنى 

ويتطلب  الدقة  بالغ  به  الذي منر  ما لديكم من عزمية. فالظرف 

منا جميًعا اأن نك�ن يًدا واحدة ق�ية حتمي نف�شها لتتمكن من 

حماية ال�طن.

اأيها املتخرجون

تنتظر  التي  وحداتكم  اإىل  لتع�دوا  العلم  مقاعد  الي�م  تغادرون 

باأن  �شّك  ول  وتقنيات،  معارف  من  لتم  ح�شّ ما  تزويدها  منكم 

العلمي،  التح�شيل  متابعة  عن  الت�قف  يعني  ل  دورتكم  اإنتهاء 

والتقنية،  العلم  يف  واملذهل  ال�شريع  التقدم  ع�شر  يف  اأننا  ا  خ�ش��شً

فك�ن�ا على ا�شتعداد مل�اكبة هذا التقدم، فال�شابط الناجح ه� من 

يحمل يف جعبته املقدار الأكرب من املعارف املتن�عة وال�شابط املنتج 

عمله  يف  املعارف  لهذه  املاهر  الإ�شتخدام  على  القادر  ه�  واملحرتف 

اآذار

2013
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تخريج �شباط 

دورة قائد 

كتيبة )41(

ممثل قائد اجلي�ش: 

بكم ن�ضق الطريق ومعكم نبلغ الهدف

اإعداد:

ندين البلعة



وجعلها يف خدمة م�جبات وظيفته.

جت�شيدكم  عرب  واخللقية  باملناقبية  التحّلي  اإىل  الي�م  اأدع�كم 

لرجالكم.  احل�شنة  والقدوة  والن�شباط  والإق��دام  بال�شجاعة  املثال 

واأدع�كم تكراًرا اإىل التمرت�ش وراء العلم والعلم فقط، وبذل ق�شارى 

والرجاء،  الأمل  معقد  اأنتم  كفاءتها.  لرفع  وحداتكم  يف  اجلهد 

فعليكم اأن تبق�ا عند ح�شن ظن جي�شكم ووطنكم بكم رجاًل 

اأ�شداء يف حمايته، ففي  زمن ال�شلم لكم دور ويف زمن الأزمات لكم 

مهماتكم  م�شت�ى  على  �شتك�ن�ن  باأنكم  ريب  ول  الدور،  كل 

وعلى قدر الأمل بكم وامل�ش�ؤوليات امللقاة على اأكتافكم.

يف  والل�ج�شتي  والتعليمي  القيادي  الكادر  اإىل  بال�شكر  اأت�جه 

الكلية، على اجله�د التي بذل�ها يف �شبيل اإعداد هذه الدورة واإجناح 

مب�ش�ؤولياتهم  الإ�شطالع  على  قادرين  اأكفاء  كقادة  �شباطها 

كرامته  و�ش�ن  واأمنه  ال�طن  عن  الدفاع  يف  املقّد�شة  ومهماتهم 

وكرامة اجلي�ش وعزته.

اإىل  احل��ارة  التهنئة  اأق��دم  اجلي�ش،  قائد  قه�جي  العماد  باإ�شم 

�شاكًرا  امل�ج�دين  ال�شباط  اإىل جميع  املتخّرجني وكذلك  باط  ال�شّ

ح�ش�ركم، ومتمنًيا للجميع كل اخلري والت�فيق والنجاح، لينجح 

اجلي�ش معكم ويفخر بكم فيق�ى اعتزازكم به وبالإنتماء اإليه.

ع�ضتم، عا�ش اجلي�ش، عا�ش لبنان
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تخريج دورة تقوية

على ال�ضاروخ »ميالن«

جرى يف ثكنة مرجعي�ن، حفل تخريج دفعة من ع�شكري�ي 

ن�ع  م/د  ال�شاروخ  على  تق�ية  دورة  اأنه�ا  للدروع  امل�شاد  ف�ج 

»ميالن«، باإ�شراف فريق من املدّربني الفرن�شينّي.

احلاج  علي  الركن  العميد  الدعم  ل���اء  قائد  احلفل  ح�شر 

على  �شهادات  ت�زيع  وتخلّله  الل�اء،  من  �شباط  جانب  اإىل 

فريق  اأع�شاء  اإىل  تذكارية  دروع  قّدمت  كما  املتخّرجني، 

التدريب الفرن�شي عرب�ن �شكر وتقدير.



قطع بدل فرن�ضية

لطوافات اجلي�ش 

ت�����ش��ّل��م اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين من 

من  كمية  الفرن�شية  ال�شلطات 

بالط�افات،  اخلا�شة  البدل  قطع 

قيادة  يف  اأق��ي��م  احتفال  يف  وذل��ك 

قائدها  ح�ش�ر  يف  اجل�ية،  الق�ات 

غ�شان  ال��ط��ي��ار  ال��رك��ن  العميد 

العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل  �شاهني 

الفرن�شي  ال�شفري  قه�جي،  ج��ان 

اإىل جانب عدد  ال�شفارة،  ووفد من  باويل  باتريك  ال�شيد 

باط. من ال�شّ

األقى  والفرن�شي،  اللبناين  ال�طنيني  الن�شيدين  بعد 

ال�شلطات  فيها  حّيا  كلمة  اجلي�ش  قائد  ممثل 

اجلي�ش  لدعم  املت�ا�شلة  مبادراتها  على  الفرن�شية 

والل�ج�شتية،  والتدريب  الت�شّلح  جمالت  يف  اللبناين 

اجلي�شني  بني  التاريخية  العالقات  على  اأثنى  كما 

جن�ب  يف  العاملة  الفرن�شية  ال�حدة  وجه�د  ال�شديقني 

لبنان.

ويف اخلتام، تال العميد الركن الطيار �شاهني كتاب 

لل�شفري  و�شّلمه  اجلي�ش  قائد  العماد  با�شم  �شكر 

الفرن�شي، كما قدم له درع اجلي�ش التذكاري.
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اأخبار ون�شاطات

»COMMANDANT BOUAN«

يف متارين ون�ضاطات  م�ضرتكة مع اجلي�ش

لبنان   »Commandant Bouan« الفرن�شية  الفرقاطة  زارت 

يف اإطار ج�لة تدريبية، بداأت يف تاريخ 2013/2/4 وا�شتمرت حتى 

م�شرتكة مع  وتدريبات  ن�شاطات  اأجرت خاللها  منه،  ال�شابع 

اجلي�ش اللبناين.

والق�ات  البحر  مغاوير  ف�ج  من  وحدات  التمارين  يف  �شاركت 

نّفذ  حيث  املذك�رة،  الفرقاطة  طاقم  مع  بال�شرتاك  البحرية 

مترين تكتي يف عر�ش البحر قبالة قاعدة بريوت البحرية ح�ل 

فر�شية دهم مركب وتفتي�شه. تخّللت الربنامج اأعمال �شيانة 

وحما�شرات، كما كان لطاقم الفرقاطة زيارات �شياحية.



وفد ليبي واآخر اأمريكي

يف املركز اللبناين لالعمال املتعلقة بااللغام

املتعلقة  لالأعمال  اللبناين  املركز  رئي�ش  اإ�شتقبل 

بالألغام العميد الركن عماد ع�شيمي وفًدا من املركز 

احلروب،  وخملفات  بالألغام  املتعلقة  لالأعمال  الليبي 

اأب� بكر املزوغي  �شّم كاًل من العقيد الركن ال�شادق 

فرج  وخليل  علي�ان  علي  املنعم  عبد  واملهند�شني 

التعاون  م��ش�ع  مناق�شة  اللقاء  خالل  ومتت  الغرياين. 

الليبي  ال�فد  اأ�شاد  وقد  البلدين.  بني  اخل��ربات  وتبادل 

العمليات  برنامج  اإدارة  يف  لبنان  يبذلها  التي  باجله�د 

امل�شت�ى  على  باللغام  املتعلقة  لالأعمال  الإن�شانية 

ال�طني والإقليمي والدويل. وبدوره، اأكد العميد الركن 

ع�شيمي ا�شتعداد املركز لتقدمي كل الدعم وامل�شاعدات 

املطل�بة للربنامج الليبي وبرامج الدول العربية ال�شقيقة 

عند الطلب.

لحق،  وق��ت  يف  ع�شيمي  الركن  العميد  وا�شتقبل 

لإزالة  الدنى  ال�شرق  مكتب  مديرة  وزير  ناتايل  ال�شيدة 

وفد  ح�ش�ر  يف  المريكية،  اخلارجية  وزارة  يف  الأ�شلحة 

�شبل  يف  املجتمع�ن  وبحث  املركز.  من  و�شباط  مرافق 

لنزع  الإن�شانية  العمليات  لربنامج  الالزم  الدعم  تاأمني 

يف  املركز  عمل  على  وزير  ال�شيدة  اأثنت  حيث  اللغام. 

هذا املجال واجلهد الذي يق�م به.

على  لبنان  حر�ش  ع�شيمي،  الركن  العميد  واأك��د 

التدريب ون�شر اخلربات املتعلقة بهذا املجال على م�شت�ى 

احلك�مة  �شاكًرا  الالزم،  التم�يل  لتاأمني  وال�شعي  الو�شط،  ال�شرق 

الأمريكية على امل�شاعدات والدعم للبنان يف هذا املجال.

العميد  الف�ج  قائد  والتقى  الهند�شة،  اإىل ف�ج  ال�فد  انتقل  بعدها، 

التي  الف�ج والجنازات  ايجاًزا ح�ل مهمات  الذي قدم  نا�شيف  ايلي 

ك�شف  كالب  لعمل  ميدانًيا  ا  عر�شً ال�فد  �شاهد  كما  حققها. 

اللغام.
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 CIMIC معاطف �ضتوية من

يف طرابل�ش وبعلبك

يف اإط����ار ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��اون ال��ع�����ش��ك��ري-

امل��������دين)CIMIC( ب��ني اجل��ي�����ش وال�����ش��ف��ارة 

الع�شكرية  ال���ح��دات  ق��ام��ت  الأم��ريك��ي��ة، 

البقاع،  ومنطقة  طرابل�ش  مدينة  يف  املنت�شرة 

معطًفا   2150 نح�  بت�زيع  خمتلفة،  وبت�اريخ 

�شت�ًيا على تالمذة املدار�ش الر�شمية يف مناطق: 

معطف   7500 ونح�  حم�شن  وبعل  القبة  التبانة، 

كهبة  بعلبك،  ق�شاء  مدار�ش  تالمذة  على 

المريكية  ال��دف��اع  وزارة  قبل  م��ن  مقدمة 

بالتن�شيق مع اجلي�ش.



جهاز اإ�ضكان 

الع�ضكريني املتطّوعني

يكّرم اإدارة م�ضرف 

»فر�ضت نا�ضونال بنك«

اإ�شكان  جهاز  رئي�ش  اأق���ام 

العميد  املتطّ�عني  الع�شكريني 

تكرمي  حفل  نبهان  نبهان 

بنك«  نا�ش�نال  »فر�شت  مل�شرف 

ممثاًل بال�شيد رامي النمر رئي�ش 

العام،  وامل��دي��ر  الإدارة  جمل�ش 

البنك  م��دراء  ح�ش�ر  يف  وذل��ك 

و�شباط اجلهاز.

العميد  ق���دم  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  ويف 

نبهان لل�شيد النمر، درع جهاز 

اإ�شكان الع�شكريني املتطّ�عني 

تقديًرا لدعم اإدارة امل�شرف للجهاز املذك�ر، ل �شيما الت�شهيالت التي يقّدمها يف ما خ�ّش 

القرو�ش التي مينحها اجلهاز لعائالت ال�شهداء.
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اللبنانية  اجل��ال��ي��ة  اأق���ام���ت 

دي��رب���رن  مدينة  يف  الأم��ريك��ي��ة 

الرائد  ال�شهيدين  نف�شي  راحة  ا عن  قدا�شً ولية مي�شيغن،  �شيتي يف 

بيار ب�شعالين واملعاون ابراهيم زهرمان.

الكهنة،  من  لفيف  يعاونه  بدوي  األفريد  امل�ن�شي�ر  القدا�ش  تراأ�ش 

يف  الروحية  وامل�ؤ�ش�شات  واملراكز  الهيئات  عن  ممثل�ن  وح�شره 

مدينة ديرب�رن، اإىل جانب ممثلني عن فعاليات الهيئات والن�ادي 

من  اأعمال  ورجال  والإجتماعية  والإقت�شادية  الثقافية  وامل�ؤ�ش�شات 

خمتلف مدن ولية مي�شيغن.

عظة  ب��دوي  امل�ن�شي�ر  القى  وق��د 

فيها  ق����دم  ال���ق���دا����ش،  خ����الل 

ولعائلتي  قه�جي  جان  العماد  راأ�شها  وعلى  اجلي�ش  لقيادة  التعزية 

ال�شهيدين، متمنًيا ال�شفاء العاجل للجرحى الع�شكريني، ومطالًبا 

الإعتداء  هذا  يف  �شالًعا  التحقيق  يظهره  ممن  بالإقت�شا�ش  الدولة 

الرببري والآثم، لي�ش انتقاًما واإمنا وفاء ل�شهدائنا الأبرار...

الإعتداء على  نباأ  التي هّزها  اللبنانية،  اجلالية  اأعربت  كذلك، 

وتاأييدها  دعمها  معلنة  له  و�شجبها  اإ�شتنكارها  عن  اجلي�ش، 

للجي�ش اللبناين ومقدمة تعازيها لقائده العماد جان قه�جي.

قدا�ش يف مي�ضيغن على نية ال�ضهيدين ب�ضعالين وزهرمان

قراءة اخلرائط وجغرافية غابات لبنان 

يف خميم تدريبي لـ»�ضباب انرتانيك«

والتثقيفية،  التعليمية  ن�شاطاتها  اإطار  يف 

جلمعية  التابعة  الك�شافة  جلنة  نّظمت 

مل�ش�ؤويل  تدريبًيا  خميًما  انرتانيك  �شباب 

املركز  يف  اجلمعية،  يف  الك�شافة  طالئع 

التابع لك�شافة لبنان يف بلدة بزمار.

ق���راءة  ت��ع��ّل��م  امل��خ��ي��م  ب��رن��ام��ج  وت�شمن 

وحا�شر  لبنان،  غابات  وجغرافية  اخلرائط 

خالله املالزم الأول علي زين الدين من ف�ج 

ا  املدرعات الأول مقدًما �شرًحا م�شهًبا وعر�شً

خمتلفة  خرائط  خالل  من  و�ش�ئًيا  بيانًيا 

على  منها  ن�شخ  وّزع��ت  لبنانية،  ملناطق 

امل�شاركني الذين فاق عددهم ال�65 ك�شاًفا 

ومر�شدة.

خمتلفة  واأج�بة  اأ�شئلة  املحا�شرة  وتخلل 

عن اخلرائط عم�ًما وعن غابات لبنان.

جمعية عمومية لرابطة قدماء 

القوى امل�ضّلحة اللبنانية

اللبنانية،  امل�شّلحة  الق�ى  قدماء  رابطة  عقدت 

يف  امل��رك��زي  ال��رت��ب��اء  ن���ادي  يف  عم�مية  جمعية 

الفيا�شية، يف ح�ش�ر عدد كبري من ال�شباط والرتباء 

والأفراد املنت�شبني اإىل الرابطة.

وبعد  اللبناين،  ال�طني  بالن�شيد  ا�شتهّل الجتماع 

ابراهيم  العماد  لروح  اإجالًل  �شمت  دقيقة  ال�ق�ف 

التي  الأع��م��ال  عر�شت  ال�شهداء،  ولأرواح  طن��ش 

التي  وتلك  املن�شرم،  العام  خالل  الرابطة  اجنزتها 

ت�شتمر م��ش�ع متابعة ومالحقة.



�ضهادة ما�ضرت مهني يف الت�ضويق  

للرائد  عامر ح�ضني عامر 

ال��رائ��د ع��ام��ر ح�شني  ح��از 

عامر من ل�اء امل�شاة التا�شع 

�شهادة   ،95 الكتيبة   -

اخت�شا�ش  يف  مهني   ما�شرت 

واإدارة  القت�شادية  العل�م  كلية  من  الت�ش�يق، 

الأعمال يف اجلامعة اللبنانية، وذلك بعد مناق�شته 

 Marketing des produits« ب��ع��ن���ان  بحًثا 

.»d’olives au liban

اإجازة يف اللغة العربية 

واآدابها للعريف طه حممد

ن���ال ال��ع��ري��ف ط��ه غ��ازي 

حممد من ل�اء امل�شاة الثالث 

يف  اإج���ازة   ،32 الكتيبة   -

من  واآدابها،  العربية  اللغة 

كلية الآداب والعل�م الإن�شانية يف اجلامعة اللبنانية.
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خميم اأبناء �ضهداء اجلي�ش يف االأرز

تنظمه  ال��ذي  التزلج  خميم  ب��ات 

العاق�ري لأبناء �شهداء اجلي�ش  ال�شهيد �شبحي  م�ؤ�ش�شة املقدم املغ�ار 

م�عًدا �شن�ًيا يلتق�ن فيه على الب�شاط الأبي�ش للرتفيه اأو لتعّلم ريا�شة 

التزلج. ثالثة اأيام من العمر اأم�شاها ح�اىل 60 ولًدا من اأبناء ال�شهداء 

الأبي�ش  بالثلج  املكلل  الأرز  رحاب  15و20�شنة( يف  بني    )اأعمارهم 

بدع�ة من امل�ؤ�ش�شة.

كان يف ا�شتقبال امل�شاركني يف املخيم قائد مدر�شة التزلج العميد 

الركن فايز قا�شم على راأ�ش مالكها، وقد اأعطى ت�جيهاته لت�فري 

وو�شع  بالتزلج،  خا�شة  واألب�شة  عتاد  من  املخيم  م�شتلزمات  كل 

ممار�شة  الأولد  لتعليم  املدر�شة  عنا�شر  من  مدّربني  املخيم  بت�شرف 

ريا�شة التزلج. 

مدى  على  املخيم  برنامج  ت�شمن 

الأيام الثالثة وبالإ�شافة اإىل التزلج كن�شاط اأ�شا�شي التعرف اإىل مدر�شة 

و�شهرات  وثائقي  فيلم  خالل  من  بها  تق�م  التي  واملهمات  التزلج 

منّ�عة مع اأفراد املدر�شة يف بيت اجلندي مل تخل من الفرح واملرح.

قيادة  العاق�ري  ليا  ال�شيدة  امل�ؤ�ش�شة  رئي�شة  �شكرت  املغادرة،  قبل 

مدر�شة التزلج ومالكها على احلفاوة التي يلقاها اأبناء ال�شهداء يف 

كل مرة يك�ن فيها املخيم يف الأرز، وقّدمت للمنا�شبة دروع امل�ؤ�ش�شة 

عرب�ن �شكر وتقدير اإىل قائد املدر�شة العميد الركن فايز قا�شم، واإىل 

كل من: الرائد �شليمان حل�د والرائد مي�شال فرح على اهتمامهما 

وم�اكبتهما اأعمال املخيم، واإىل �شاحب مركز التزّلج ال�شيد ج�زف 

ط�ق.

اجلي�ش يثّبت معامل 158 نقطة على اخلط االأزرق

اأعلنت مديرية الت�جيه يف بيان �شادر عنها، اأنه ويف اإطار عملية تعليم اخلط 

الأزرق، ت�ا�شل اللجنة التقنية التابعة للجي�ش بالتعاون مع فريق ط�ب�غرايف تابع 

لق�ات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان، عملها عند اخلط املذك�ر، حيث اأنهت 

عملية  جتري  كما  نقاط.  لأربع  القيا�شات  اإجراء  املن�شرم،  �شباط  �شهر  خالل 

التحّقق من املعامل امل��ش�عة على 14 نقطة قبالة بلدتي بليدا ومركبا. وبذلك، 

تك�ن اللجنة قد اأجنزت حتى تاريخ 2013/2/7، التحقق النهائي من 158 نقطة 

على اخلط الأزرق وتثبيت معاملها.

جي�ش العلم والثقافة
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وعمليات  الأمنية  اإج��راءات��ه��ا  اإط��ار  يف 

املطل�بني  لت�قيف  تنفذها  التي  الدهم 

وتهريب  الت�شّلل  اع��م��ال  وم��ك��اف��ح��ة 

الأ�شلحة واملمن�عات و�شبط املخالفات، اأوقفت ق�ى اجلي�ش املنت�شرة 

اأربعة من  ا بينهم  11 �شخ�شً  ، يف منطقة عر�شال بتاريخ 2013/2/15 

التابعية ال�ش�رية، و�شبطت بح�زتهم كميات من الأ�شلحة والذخائر 

والأعتدة الع�شكرية.

فيما  املخت�شة،  املراجع  اىل  امل�شب�طات  مع  امل�ق�فني  ت�شليم  مّت 

ت�شتمّر ق�ى اجلي�ش مبالحقة اآخرين مت�رطني لت�قيفهم وت�شليمهم 

اإىل الق�شاء املخت�ش.

املناطق  خمتلف  يف  املنت�شرة  الع�شكرية  ال���ح��دات  ووا�شلت 

اىل  اأدى  ما  وال�شتثنائية،  امل�شددة  الأمنية  التدابري  تنفيذ  اللبنانية، 

ما  يلي  ما  ويف  العدالة.  اىل  و�ش�قهم  املطل�بني  من  العديد  اإيقاف 

اجلي�ش-مديرية  قيادة  اأعلنته  ما  وفق  التدابري  هذه  عنه  ا�شفرت 

الت�جيه يف عدة بيانات:

»مديرية  ان  بيان  يف  الت�جيه  مديرية  اأعلنت   ،2013/1/23 بتاريخ 

�شرقة  ع�شابة  ك�شف  من   2013/1/22 ي���م  متكنت  املخابرات 

املدع�  افرادها  اأحد  واأوقفت  اأ�شخا�ش،  ثالثة  من  م�ؤلفة  واحتيال 

طالل فروخ فيما يجري البحث عن �شريكيه بعدما حتددت كامل 

ه�يتهما. بناء على اعرتافات املدع� فروخ، فاإن الع�شابة املذك�رة 

قد قامت يف اأوقات خمتلفة بعمليات احتيال وا�شعة، وقع �شحيتها 

 300 اأني�ش مكاوي )مبلغ  م�اطن�ن من عدة مناطق، عرف منهم 

األف دولر( واأدوار الط�يل )مبلغ 150 األف دولر(، واحد اأ�شحاب املطاعم 

)مبلغ  الدين  عز  وحممد  دولر(،  األف   15 )مبلغ  ع�شق�ت  بلدة  يف 

2700 دولر( وطارق، جمه�ل باقي  �شاتيال )مبلغ  10000 دولر( وجهاد 

اله�ية )مبلغ 9000 دولر(. وقد مت دهم منزل املدع� حممد النابل�شي 

عّدة  بداخله  �شبطت  حيث  الفارين،  اأحد  �شقيق  وه�  ب�شام�ن  يف 

رزم من العمالت ال�ش�داء التي ت�شتعمل يف تزوير الدولر المريكي، 

كما �شبطت اأ�شلحة وكميات كبرية من احلب�ب املن�شطة، كان 

املدع� النابل�شي قد اأدخلها من اإحدى الدول العربية اإىل لبنان عرب 

التهريب.

ي�شتمر التحقيق مع امل�ق�ف باإ�شراف الق�شاء املخت�ش، فيما يجري 

البحث عن املطل�بني الخرين لت�قيفهما«.

جاء   ،2013/1/31 تاريخ  يف  بياًنا  القيادة  اأ�شدرت  نف�شه،  الإطار  ويف 

فيه اأنه »بنتيجة التق�شي والتحريات، اأوقفت مديرية املخابرات ي�مي 

اوهان�شيان  بت  قرة  برج حم�د كاًل من:  و2013/1/31 يف حملة   29

وهاين العي�ش�ي وخالد الزعرتي وال�ش�داين بهاء الدين اأحمد العثمان، 

بت�شكيل  ال�ش�رية  التابعية  من  اآخرين  مع  بال�شرتاك  لقيامهم 

الأمنية،  ال�شفة  واإدعاء  واملخدرات  والن�شل  ال�شرقة  تتعاطى  ع�شابة 

حيث قامت خالل ال�شهرين املا�شيني بح�اىل 15 عملية �شرقة ون�شل 

وهندية  وبنغالد�شية  �ش�رية  جن�شيات  من  اأجانب  عماًل  طاولت 

وبرج  وال�شال�مي  والب��شرية  والنبعة  الدك�انة  مناطق  يف  وم�شرية، 

حم�د واجل�شر ال�اطي.

باإ�شراف  امل�ق�فني  التحقيق مع  ب��شر  وقد 

الق�شاء املخت�ش، فيما ل يزال البحث جارًيا 

لت�قيف امل�شاركني الآخرين«.

»مديرية  اأن  القيادة  اعلنت   ،2013/2/1 بتاريخ  اأ�شدرته  بيان  ويف 

النقا�ش،  حملة  يف  اأوقفت  والتحريات،  التق�شي  وبنتيجة  املخابرات، 

مع  بال�شرتاك  بقيامه  اعرتف  الذي  �شامن  جهاد  املدع�  اللبناين 

يف  منازل  �شملت  �شط�  باأعمال  ا�شهر،  خم�شة  ح�اىل  منذ  اآخرين 

جمدل تر�شي�ش والنقا�ش، وببيع امل�شروقات اإىل اآخرين مقابل احل�ش�ل 

على م�اد خمّدرة. وقد اأودع امل�ق�ف الق�شاء املخت�ش«.

القيادة  اأ�شدرته  بيان  وفق  املخابرات،  مديرية  متكنت  كذلك، 

بتاريخ 2013/2/12، من ت�قيف املدع� عاطف مر�شد زعيرت لإقدامه 

بالإ�شرتاك مع اآخرين على �شرقة 12 �شيارة من اأن�اع خمتلفة ومن 

لبيع  حمال  �شرقة  اىل  بالإ�شافة  لبنان،  جبل  يف  خمتلفة  مناطق 

باإقدامه  معه  التحقيق  خالل  اعرتف  وقد  اخلل�ي.  الهاتف  اأجهزة 

التج�ال  وعلى  �شن�ات  خم�ش  ح�اىل  منذ  املخدرات  تعاطي  على 

ببطاقة ه�ية مزّورة ا�شتح�شل عليها من اأحد جتار املخدرات. وي�جد 

قب�ش  اإلقاء  بالغات  واأربعة  اأحكام  خال�شات  اأربع  امل�ق�ف  بحق 

�شادرة عن الهيئة التهامية، وثماين مذكرات ت�قيف اإىل وثيقتي 

ات�شال �شادرتني عن قيادة اجلي�ش بجرائم خمتلفة.

فيما  املخت�ش  الق�شاء  باإ�شراف  امل�ق�ف  مع  التحقيق  ب��شر  وقد 

لت�قيفهم  امل�شاركني يف اجلرائم املذك�رة  البحث عن باقي  يجري 

وت�شليمهم اىل املراجع املخت�شة.

»ح�شل  اأنه  بيان  يف  الت�جيه  مديرية  اأعلنت   ،2013/1/28 بتاريخ 

اإنفجار يف حملة حي ال�شلم، فتدخلت ق�ة من اجلي�ش وفر�شت ط�ًقا 

اأمنًيا ح�ل املكان، كما ح�شر اخلبري الع�شكري الذي ك�شف على 

مكان النفجار، فتبنّي اأنه ناجم عن عب�ة �شغرية كانت م��ش�عة 

حتت �شيارة ه�ندا تخ�ش اأحد امل�اطنني. وقد اأ�شفر النفجار عن اأ�شرار 

مادية من دون اأي اإ�شابات بالأرواح«.

اأنه  اأعلنت   2013/1/29 بتاريخ  املديرية  اأ�شدرته  لحق  بيان  ويف 

»ح�شل اإ�شكال يف حي اجلامعة-منطقة حي ال�شلم ب�شبب خالفات 

عائلية،  خلفّية  على  الليلكي  حملة  يف  اآخر  واإ�شكال  �شابقة، 

ح�ش�ل  دون  من  خفيفة،  حربية  اأ�شلحة  من  نار  اإطالق  تخلّلهما 

املنت�شرة يف  اجلي�ش  ق�ى  تدخلت  ذلك  اأثر  الأرواح. على  اإ�شابات يف 

املنطقة، وعملت على �شبط الأمن واإعادة ال��شع اإىل طبيعته، كما 

اأوقفت عدًدا من امل�شاركني يف الإ�شكالني وت�شتمر مبالحقة باقي 

املت�رطني لت�قيفهم وت�شليمهم اإىل الق�شاء املخت�ش«.

للجي�ش  تابعة  »دوري��ة  اأن  القيادة  اعلنت   ،2013/2/1 وبتاريخ 

معدنية،  علبة  على  طرابل�ش.  يف  �شمرا  اأب�  قلعة  حملة  يف  عرت 

بالإ�شافة  للتفجري،  ت�شتخدم  كيميائية  مادة  من  كمية  حتت�ي 

وفتيل بطيء، جميعها جمّهزة  و�شاعقني  امل�شامري  اإىل كمية من 

بالك�شف عليها  قام  الذي  الع�شكري  اخلبري  وقد ح�شر  للتفجري. 

ونقلها اإىل مكان اآمن لإجراء الالزم ب�شاأنها، كما ب��شر التحقيق 

باإ�شراف الق�شاء املخت�ش لك�شف ه�ية الفاعلني«. 

ع�ضرات املوقوفني وم�ضبوطات 

خمتلفة ح�ضيلة االإجراءات االأمنية







تذكري

الألغام  اآفة  تعاين  التي  البلدان  غرار  على 

عمل  نّظمت  وال��ت��ي  العنقودية  والقنابل 

لبنان  يف  اأُن�شئ  اأرا�شيها،  على  القطاع 

مبوجب  الأل��غ��ام  لنزع  الوطني  املكتب 

 ،1998/4/15 يف  ال�شادر  ال��وزراء  جمل�س  قرار 

العمليات  برنامج  ب��اإدارة  مهمته  وح��ددت 

الإن�شانية لنزع الألغام يف لبنان، اأما ارتباطه 

اأركان اجلي�س  بقيادة اجلي�س فمن خالل 

للعمليات.

اأّن��ه  ع�شيمي  ال��رك��ن  العميد  ��ح  وي��و���شّ

والتفاعل  �شنوات  ثماين  ح��واىل  م��رور  بعد 

والدولية  املحلية  املنظمات  مع  والتعاطي 

ومكاتب  احلكومية  وغ��ر  احلكومية 

نزع الألغام يف العامل وتطور الأعمال املتعلقة 

النظر  اإع��ادة  وج��وب  تبّي  عاملًيا،  بالألغام 

مبهمات املكتب وقدراته و�شيا�شته لتتالءم 

مع املعاير الدولية. لذلك قرر جمل�س الوزراء 

ت�شو�س  وطنية  �شيا�شة  اعتماد   ،2007 العام 

املتعلقة  للأعمال  اللبناين  املركز  يوا�صل 

من  الرغم  وعلى  مهماته  تنفيذ  بالألغام 

تت�صّعب  عام،  بعد  وعاًما   .1998 العام  منذ  لواءها  حمل  التي  الإن�صانية  لر�صالته  اأميًنا  يبقى  ال�صعوبات، 

الإن�صانية  العمليات  برامج  باإدارة  تعنى  التي  املوؤ�ص�صات  اأن�صط  لي�صبح واحًدا من  ن�صاطاته  مهماته وتتطور 

لنزع الألغام، والأكرث فعالية حول العامل بح�صب املنظمات الدولية التي يتعامل معها ب�صكل دائم.

العميد الركن عماد ع�صيمي رئي�س املركز، ويف وقت جتّند خلله عنا�صر 

املكتب للعمل على قدم و�صاق لإجناح حملة التوعية من خماطر الألغام 

عر�س  بحديث  اجلي�س«  »جملة  خ�ّس  املقبل،  ني�صان  يف  �صتبداأ  التي 

خلله املهمات املنوط بها املكتب، وم�صاريعه القريبة املو�صوعة على 

ناٍر حامية. 

اآذار

2013
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اإعداد:

با�صكال معّو�س بومارون

37العدد 333 - اجلي�ش  

املركز اللبناين 

لالأعمال املتعلقة 

بالألغام 

يف خطوات رائدة

العميد ع�صيمي: 

نتطّلع اإىل ن�صر 

خرباتنا وتعميمها



التطهر  لعمليات  التنظيمية  الهيكلية 

واإزالة خملفات  الألغام، وم�شح حقولها  من 

خماطرها  من  والتوعية  املتفجرة  احل��روب 

تغرت  ذل��ك،  اإىل  �شحاياها.  وم�شاعدة 

اللبناين لالأعمال  لت�شبح »املركز  ت�شميته 

املتعّلقة بالألغام« مبا يتما�شى مع امل�شطلح 

املو�شوعة  الدولية  املعاير  وثيقة  يف  املعتمد 

من قبل الأمم املتحدة.

واأ�شار العميد ع�شيمي اإىل اأن مهمة املركز 

العمليات  برنامج  ب��اإدارة  تق�شي  الأ�شا�شية 

ل��ن��زع الأل���غ���ام ع��ل��ى جميع  الإن�����ش��ان��ي��ة 

الوطنية  الأولويات  وفق  اللبنانية،  الأرا�شي 

تاأمي  على  وامل�����ش��اع��دة  الإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة، 

عمل  لت�شهيل  والإداري  اللوج�شتي  الدعم 

املنّظمات، وتوكيل كل الأعمال املتعّلقة 

املعاير  وفق  وترخي�شها  وتن�شيقها  بالألغام 

الوطنية. اإىل ذلك ي�شرف املركز على عمل 

وال�شركات  احلكومية  غ��ر  املنّظمات 

هذا  يف  العاملة  ال�شبع  والأجنبية  الوطنية 

 MAG، NPA، DCA، FSD،( امل��ج��ال 

.)H.I، POD، LDO

دعم حملي وعمل حمرتف

واإ�شافة اإىل الدعم الدويل الذي ح�شل عليه، 

مّت توقيع مذكرات تفاهم مع »بنك لبنان 

لتمويل  بنك«  تر�شت  و»ج��ّم��ال  واملهجر« 

ودعم الربنامج اللبناين للعمليات الإن�شانية 

لنزع الألغام، وهذا يدخل �شمن اإطار الدعم 

للم�شاعدة على  املدين  املجتمع  املحّلي من 

تخّطي هذه امل�شكلة. 

اإق��ام��ة  »اأن  على  امل��رك��ز  رئي�س  و���ش��دد 

الأل��غ��ام  خم��اط��ر  م��ن  للتوعية  ح��م��الت 

وم�شاعدة �شحاياها بالتن�شيق مع اللجنتي 

تاأخذ  املجال،  هذا  يف  العاملتي  الوطنيتي 

غرار  على  املركز،  عمل  من  هاًما  حيًزا 

نّفذ  الذي  التوعية  اأ�شبوع  خالل  ح�شل  ما 

يف ني�شان من العام املا�شي، بهدف جتنيب 

جراء  من  بهم  املحدقة  الأخطار  املواطني 

تعاملهم وتعاطيهم اليومي مع اأرا�شيهم. 

اجلهد  ع�شيمي  الركن  العميد  وتناول 

املركز على  فريق  يداوم  الذي  واملثمر  الدائم 

يف  وي��ذك��ر  حم��رف��ة،  بطريقة  ب��ه  القيام 

يف  املركز  و�شباط  م�شاركته  الإط��ار  ه��ذا 

الدولية  امل��وؤمت��رات 

وال���دورات  والعاملية 

املتعلقة بالعمليات 

لنزع  الإن�����ش��ان��ي��ة 

ي�شاهم  ما  الألغام، 

الأداء  حت�����ش��ي  يف 

ورف�������ع م�����ش��ت��وى 

اللبناين  الربنامج 

ع���ل���ى ال�����ش��ع��ي��د 

العاملي وتقدمي املزيد 

لهذا  ال��دع��م  م��ن 

امل�شروع.

اأن���ه  اإىل  واأ�����ش����ار 

يف  املقبل  ني�شان  اأواخر  يف  حما�شرة  �شيلقي 

لأهداف  الألغام  لنزع  الدويل  جنيف  مركز 

الأم��ن  موؤمتر  �شمن  �شوي�شرا  يف  اإن�شانية 

برنامج  اإدارة  جتربة  لتعميم  الألغام  واإزال��ة 

نزع الألغام. كذلك �شيتم تخ�شي�س مقعد 

الفرن�شية  الدولة  قبل  من  اللبناين  للجي�س 

اأفريقيا   - بيني  يف   »EOD« دورة  ملتابعة 

خالل العام اجلاري، اإ�شافة اإىل املقعد ال�شنوي 

الدائم يف الدامنارك.

�صهرة و�صدقية جعلتا لبنان مركز تدريب

و�شط هذا الكّم الهائل من العمل كيف 

ممّيزة  مكانة  لنف�شه  و�شنع  املركز  تطّور 

اإىل  ت�شعى  التي  للبلدان  مق�شًدا  واأ�شبح 

تدريب عنا�شرها يف هذا املجال؟ 

- نتيجة املمار�شات واخلربات التي عملنا 

خالل  من  بجدارة  اكت�شابها  على  باطراد 

وعراقيي  برازيليي  �شباط  تدريب  جتربة 

اإدارة  على  اأخرى  جن�شيات  ومن  و�شودانيي 

الألغام  لنزع  الإن�شانية  العمليات  برنامج 

ويف  املركز  حّقق  خماطرها،  من  والتوعية 

ومهنية  و�شدقية  �شهرة  ن�شبًيا  ق�شر  وقت 

كمركز  اعتماده  فتّم  عاليتي،  وحرفية 

تدريب اإقليمي للدول الناطقة باللغة العربية 

 »IMSMA NG« التاأليل  برنامج  على 

لبنان  يف  عقد  اأّن��ه  يذكر  اجلديد.  اجليل 

جنيف  مركز  عن  ممثلون  ح�شره  موؤمتر 

الألغام،  لنزع  الإن�شانية  للعمليات  الدويل 

الوطني  والربنامج  املتحدة،  الأمم  وبرنامج 

الدول  من  لعدد  بالألغام  املتعلقة  لالأعمال 

ال�شودان،  م�شر،  موريتانيا،  )ليبيا،  العربية 

الأردن، والعراق(.

 IDC الألغام  لإزالة  الدويل  املركز  يف  ويتّم 

يف منطقة الطيبة - بعلبك، وب�شكل دائم، 

تدريب عنا�شر ع�شكريي ومدنيي لبنانيي 

لرفع م�شتوى  النّقاب،  وظيفة  واأجانب على 

العاملة  احلكومية  غر  املنّظمات  عمل 

حتت اإ�شراف اجلي�س اللبناين.

ويف الإطار نف�شه �شتقام ور�شة عمل يف الأول 

بعنوان  اأ�شبوعي،  وملدة  املقبل  حزيران  من 

الإدارة الو�شطى لربنامج العمليات الإن�شانية 

لنزع الألغام، بتمويل من جامعة »جيم�س 

املركز  ومب�شاركة  الأمركية  مادي�شون« 

من  ومتدّربي   ،IDC الألغام  لإزال��ة  ال��دويل 
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ومن  و�شوريا.  واليمن  وليبيا  والعراق  م�شر 

ابتداًء  �شنوًيا  التدريب  اأن ي�شبح هذا  املتوّقع 

فوؤاد  كلية  قاعات  يف  اجل��اري،  العام  من 

الطيبة  ومركز  والأرك��ان  للقيادة  �شهاب 

يف بعلبك. وكانت قد اأقيمت دورة مماثلة 

مدنًيا   30 ح��واىل  فيها  �شارك   2011 العام 

عاماًل يف هذا املجال.

يف خطوة رائدة عربًيا: مدر�صة اإقليمية قريًبا

و�شع  يتم  والذي  حالًيا  الأهم  امل�شروع  اأما 

قائد  بتوجيهات  عليه  الأخ��رة  اللم�شات 

اجلي�س وبالتعاون مع اجلي�س الفرن�شي، فهو 

دويل  م�شتوى  على  اإقليمية  مدر�شة  اإن�شاء 

الإن�شانية  العمليات  على  النّقابي  لتدريب 

�شت�شتقبل  حّمانا،  منطقة  يف  الألغام  لنزع 

و�شيبداأ  اجلن�شيات،  خمتلف  من  متدّربي 

�شهر  خالل  اأولية  كمرحلة  فيها  التدريب 

اأيلول 2013، ويعترب اإن�شاء هذه املدر�شة خطوة 

فريدة  و�شابقة  رائدة 

من نوعها يف العامل 

العربي.

اخل�����������ط�����������ط 

كانت  امل�شتقبلية 

خ����ت����ام احل���دي���ث 

وخّل�����ش��ه��ا رئ��ي�����س 

امل���رك���ز ال��ع��م��ي��د 

ع�شيمي  ال��رك��ن 

مب��ت��اب��ع��ة اخل��ط��ة 

الإ����ش���رات���ي���ج���ي���ة 

ل��ل��ت��خ��ل�����س م��ن 

الأل��غ��ام  م�شكلة 

العنقودية  والقنابل 

وال����ذخ����ائ����ر غ��ر 

-2011( امل��ن��ف��ج��رة 

وامل�شاركة   ،)2020

باملوؤمترات  الدائمة 

الدولية واملحلية. 

و����ش���م���ن اإط�����ار 

ال���ت���ع���اون وت���ب���ادل 

اخلربات مع برنامج 

امل���ت���ح���دة  الأمم 

ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، مّت��ت 

الطلبات  معاجلة 

و�شريالنكا  ليبيا  من  للمركز  املقّدمة 

من  التخّل�س  على  مل�شاعدتها  وكولومبيا 

م�شكلة الألغام لديها. 

ا اأنه ثمة متابعة ملو�شوع توقيع  يذكر اأي�شً

بروت  مركز  مع  تفاهم  مذكرة  م�شروع 

لالأبحاث والإبتكار )BRIC( لإجراء درا�شة 

الكهرومغنطي�شية  الطاقة  اإ�شتعمال  حول 

عن  وتدمرها  الألغام  لكت�شاف  العالية 

بعد. وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار ال�شعي الدائم 

للمركز اإىل التخفيف واحلّد ب�شكل فّعال 

من اخل�شائر الب�شرّية يف �شفوف العاملي يف 

هذا امل�شمار.

حديثه  ع�شيمي  الركن  العميد  واختتم 

الرئي�شة  اأهدافنا  اإىل  »بالإ�شافة  اإّنه  بالقول 

اللبنانية،  الأرا���ش��ي  بتنظيف  القا�شية 

نتطّلع اإىل تاأدية دور اإقليمي ودويل من خالل 

وتعميمها،  اكت�شبناها  التي  اخلربات  ن�شر 

وتاأكيد دور لبنان الرائد اإقليمًيا ودولًيا«.

م�صاهري ي�صاركون يف التوعية

ي�شادف الرابع من ني�شان اليوم 

العاملي للتوعية من خماطر الألغام، 

وللمنا�شبة تقوم، ولل�شنة الثانية على 

التوايل، اللجنة الوطنية للتوعية من 

خماطر الألغام وم�شاعدة ال�شحايا 

)ت�شّم بالإ�شافة اإىل املركز اللبناين 

لالأعمال املتعّلقة بالألغام املنّظمات 

واجلمعيات الوطنية( باإطالق حملة 

توعية وور�شة عمل ملدة اأ�شبوع كامل 

على جميع الأرا�شي اللبنانية. 

و�شيتم اإطالق احلملة �شباًحا 

خالل حفل يف جمل�س النّواب برعاية 

رئي�شه نبيه بّري وح�شور �شخ�شيات 

�شيا�شّية ودبلوما�شية واقت�شادية 

وثقافية وع�شكرية، حيث �شيتم 

اإلقاء كلمات ويقام معر�س �شور 

داخل قاعة املجل�س. اأما بعد الظهر 

ف�شيكون موعًدا لتجّمع وم�شرة 

�شامتة مع اإ�شاءة �شموع حتيًة 

لل�شحايا الذين �شقطوا نتيجة الألغام 

والقنابل العنقودية، واإطالق بالونات 

حتمل ر�شائل توعية من خماطر هذه 

الآفة.

يف الأيام الالحقة تقوم اجلمعيات 

بن�شاطات توعية يف اأماكن 

متركزها، ويلقي �شباط املركز 

حما�شرات يف اجلامعات واملدار�س، اإىل 

اإجراء مقابالت مع و�شائل الإعالم 

املرئية واملكتوبة وامل�شموعة. و�شيتم 

اإر�شال ر�شائل ق�شرة عرب الهاتف 

اخلليوي، ومتثيل م�شرحيات خا�شة 

باحلملة يف املدار�س، وتوزيع من�شورات 

توعية على الطالب واملواطني 

العابرين على حواجز اجلي�س اللبناين.

يذكر اأنه ويف �شابقة هي الأوىل 

من نوعها، �شت�شارك وجوه معروفة 

تلفزيونية و�شينمائية وفنية يف فيلم 

ق�شر يحمل ر�شالة توعية. الفيلم 

من اإعداد مديرية التوجيه يف اجلي�س 

اللبناين، و�شيتم عر�شه خالل حفل 

الإفتتاح يف جمل�س النّواب.
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تواريخ وت�سميات

قائده  مع  الدعم  لواء  تاريخ  اإىل  نظرة  يف 

اأن  يتبينّ  احل���اج،  علي  ال��رك��ن  العميد 

التغيريات  من  الكثري  ع��رف  اللواء  ه��ذا 

اأُن�شئ  اإذ  اليوم.  عليه  هو  ما  اإىل  و�شل  حتى 

241/ع  ال��رق��م  اخل��دم��ة  م��ذك��رة  مبوجب 

ا�شم  حت��ت   1983/1/21 ت��اري��خ  د/ت/����س 

الت�شمية  لت  وُعدِّ اجلي�س«،  عام  مقر  »لواء 

الذي  العام«  الدعم  »ل��واء  اإىل  نف�شه  العام 

فوج  القيادة،  و�شرية  القيادة  حينها  يف  �شمنّ 

 901 و   801 الكتيبَتي  الهند�شة، 

وفوج مدفعية م�شادة للطائرات. 

ا  اأي�شً �شهد  نف�شه  العام  لكن 

ت��ع��دي��ات ك��ث��رية ك��ان من 

ال��ل��واء  ت�شمية  تغيري  بينها 

ي اللواء التا�شع(. )�ُشمِّ

ع  تو�شنّ ذل���ك  م��ن  ع���ام  ب��ع��د 

هيكليته  يف  ي�شمنّ  وبات  اللواء 

الع�شكرية  ال�شرطة  كتيبة 

الأخ��رية  هذه  مو�شيقى،  و�شرية 

»مو�شيقى  بعد  ما  يف  اأ�شبحت 

التعديات  وت��وال��ت  اجلي�س«، 

بالتوازي  الاحقة  الأع���وام  يف 

يف  اأخ��رى  قطع  �شهدته  ما  مع 

اإىل  تنظيم،  اإعادة  من  اجلي�س 

العام  الأخري  التعديل  كان  اأن 

اجلي�س  مو�شيقى  ُف�ِشلت   :1995

عن لواء الدعم، الذي بات ي�شمنّ 

و�شرية  القيادة  هيكليته،  يف 

الفوج  الهند�شة،  فوج  القيادة، 

الإ���ش��ارة  ف��وج  ل��ل��دروع،  امل�شاد 

والكتيبة اللوج�شتية.

مهمات اللواء

التابعة  الأف����واج  خ��ال  م��ن 

مبهمات  الدعم  لواء  يقوم  له، 

اجلي�س  قطع  خمتلف  مل�شلحة 

يف اأمكنة انت�شارها، فهو يوؤمن 

والت�شالت،  الهند�شي،  الدعم 

وي�شطلع بالقتال �شدنّ املدرعات، 

مهمات  تنفيذ  اإىل  بالإ�شافة 

حفظ اأمن عندما تدعو احلاجة وبناًء على 

اأوامر قيادة اجلي�س.

ع��دة  الهند�شة  ف���وج  ��ذ  ي��ن��فنّ ع��م��ان��ًي��ا، 

ات اأ�شا�شية اأولها مت�شيط حقول الألغام  مهمنّ

املنفجرة  غري  الذخائر  وتفجري  وتنظيفها، 

اآذار

2013
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من اإ�شمه تعرفونه 

وحيث تكون احلاجة جتدونه

لواء الدعم: 

تطّور يواكب تكنولوجيا 

الع�سر يف 

فوج الإ�سارة

اإنه اللواء الذي ميّد املوؤ�س�سة الع�سكرية بالدعم الالزم  اإ�سمه يدّل على دوره واأهميته... 

لتتمكن كل قطعة فيها من اإجناز مهّماتها والقيام باأعباء م�سوؤولياتها. �سهد لواء الدعم منذ 

النهاية على  الأمر يف  تنفيذها، ور�سا  يتوىل  التي  ت�سميته واملهمات  تاأ�سي�سه تعديالت كثرية يف 

للدروع،  امل�ساد  والفوج  والهند�سة  الإ�سارة  اإدارًيا:  له  تتبع  اأفواج  ثالثة  تت�سّمن  هيكلية 

طلع كل منها مبهمة اأ�سا�سية �سمن اخت�سا�سه. والتي ي�سّ



ولذلك  امل�شبوهة،  الأج�شام  والك�شف على 

م�شكلة  معاجلة  يف  مهمنّ  دور  ل��ه  ك��ان 

من  و�شواها  العنقودية  والقنابل  الأل��غ��ام 

اللبنانية. هذا  الذخائر يف خمتلف املناطق 

خال  من  الت�شعينيات  مطلع  ب��داأ  ال��دور 

مراحل  يف  ع  تو�شنّ ثم  احل��رب،  اآث��ار  معاجلة 

وبعد  الإ�شرائيلي  العدو  ان�شحاب  بعد  لحقة 

 .2006 العام  لبنان  على  ه  �شننّ الذي  العدوان 

تركيب  الهند�شة  ف��وج  ي��ت��وىلنّ  ذل��ك  اإىل 

تقت�شي  حي  وتفكيكها  احلديد  ج�شور 

ة تولها بجدارة يف  احلاجة ذلك، وهذه املهمنّ

ر الطريان  ا عندما دمنّ عدة حمطات خ�شو�شً

يف  اجل�شور  من  العديد  املعادي  الإ�شرائيلي 

ي�شارك  ذلك،  اإىل  اأخرى.  ومناطق  اجلنوب 

الإنقاذ  وعمليات  الإغاثة  خطة  يف  الفوج 

الدعم  ��ن  ي��وؤمنّ كما  ال��ك��وارث،  اأث��ن��اء  يف 

تنظيمه  خ��ال  م��ن  التدريبي  الهند�شي 

ذخائر  وتعطيل  متفجرات  خ��راء  دورات 

وهند�شة قتال.

اأب��رز  اإىل  ق  ت��ط��رنّ احل��اج  ال��رك��ن  العميد 

والتي  ال��ل��واء  بها  ا�شطلع  التي  الأع��م��ال 

امل�شاة  األوية  بدعم  ب��دًءا  وحداته،  ذتها  نفنّ

بح�شائر ال�شواريخ امل�شادة للدروع اعتباًرا من 

التفجري  اأعمال  على  والإ�شراف   ،1991 العام 

اإعمار  واإع��ادة  بريوت  و�شط  يف  ح�شلت  التي 

القرى. واأ�شار اإىل اأن الفوج امل�شاد للدروع هو 

ة مرنة فبالإ�شافة اإىل القتال  فوج ذو هيكلينّ

�شد املدرعات ميكن اإدخال اأنواع الأ�شلحة 

ي  للت�شدنّ وجوية(  )برية، بحرية  اإليه  الأخرى 

العميد  ي�شتذكر  هنا  العدو.  لتهديدات 

ويبلغ عددهم  اللواء  �شهداء  احلاج  الركن 

39 �شهيد �شاحة �شرف و18 �شهيد واجب اأقيم 

د ذكراهم. يف مركز اللواء ن�شب يخلنّ

فوج الإ�سارة... البداية

ال�شلكية  الت�شالت  تاأمي  مهمة  تقع 

الأرا�شي  والا�شلكية للجي�س على جميع 

يف  الإ����ش���ارة  ف��وج  ع��ات��ق  على  اللبنانية 

الفوج  جتعل  احليوية  املهمة  هذه  اللواء. 

وعن  املوؤ�ش�شة،  اإىل  بالن�شبة  القلب  مبنزلة 

تفا�شيلها يتحدث قائد فوج الإ�شارة العقيد 

اجلي�س،  تاأ�شي�س  »م��ن��ذ  ح��م��ادي:  ف���وزي 

لفيَفي  اإىل  فيه  الت�شالت  مهمة  اأوِكلت 

اأُلغي   1957 العام  وامل��خ��اب��رات«.  الهند�شة 

تان هما  اللفيفان واأُن�ِشئت قطعتان م�شتقلنّ

فوج املخابرات وفوج الهند�شة، كما اأن�شئت 

لقيادة  التابعة  املركزية  املوا�شات  مفرزة 

ثكنة  يف  ومت��رك��زت  مبا�شرة،  اجلي�س 

كانت  حيث  الفيا�شية   - غامن  �شكري 

ا املدر�شة الإلكرتونية التي �ُشِميت يف ما  اأي�شً

بعد مدر�شة الإ�شارة.

املخابرات  ف��وج  اإىل  اأ�شيف   1969 ال��ع��ام 

اأطلق  ثم  العليا،  القيادة  خمابرات  مركز 

 1970 ال��ع��ام  الإ���ش��ارة  كتيبة  ا�شم  عليه 

الكتيبة  من  تباًعا  الت�شميات  ت  وتغرينّ

الإ�شارة  فوج  اأن�شئ  اأن  اإىل   97 الفوج  اإىل   701

والدعم  القيادة  بلواء  واأحل��ق   1982/3/1 يف 

وارتبط به ع�شوًيا يف 1983/5/9.

مهّمات متنّوعة

بلواء  واإدارًي���ا  ع�شوًيا  الإ�شارة  فوج  يرتبط 

الت�شالت  تاأمي  ات  مهمنّ ذ  وينفنّ الدعم، 

اإىل  ا�شتناًدا  تها  و�شرينّ اأمنها  على  واحلفاظ 

وبالتن�شيق  اأركان اجلي�س للعمليات  اأوامر 

ف��ع��ل��ى عاتق  امل���خ���اب���رات.  م��ع م��دي��ري��ة 

ات�شالت  نظام  م�شوؤولية  تقع  الفوج  هذا 

ده  وتعهنّ وت�شغيله  للجي�س،  متكامل 
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خمتلف  على  القيادة  وظائف  دعم  بغية 

امل�شتويات من قيادة واإمرة، وا�شتعام، ودعم 

قتايل ولوج�شتي، وات�شال مع قيادتي القوات 

البحرية واجلوية.

��ا الت�����ش��الت  ��ن ف��وج الإ����ش���ارة اأي�����شً ي��وؤمنّ

واأركانها، وي�شمل  الداخلية لقيادة اجلي�س 

الأ�شا�شي  القيادة  مراكز  من  كل  ذل��ك 

جهة  من  يقوم  كما  والتكتي.  والبديل 

ال��ق��وات  يف  الع�شكريي  ب��ت��دري��ب  اأخ���رى 

الدعم  وتاأمي  الإ�شارة،  �شاح  على  الرية 

الازم ملختلف وحدات اجلي�س على �شعيد 

الت�شالت.

ذلك  على  الإ���ش��ارة  ف��وج  دور  يقت�شر  ل 

العتاد  د  وتعهنّ تاأمي  ي�شمل  بل  وح�شب، 

الع�شوي اخلا�س به وعتاد الألوية والأفواج من 

اخللوية  لل�شبكة  عائدة  واأجهزة  موزعات 

واأنظمة   UHF ل�شلكية  واأجهزة  املقفلة، 

الفوج  تقنيو  يعمل  كما  واإن���ذار.  مراقبة 

م�شتوى  تطوير  على  با�شتمرار  ومهند�شوه 

التطور  ملواكبة  الدرا�شات  وو�شع  الت�شالت 

والتكنولوجيا ذات ال�شلة.

ذك��ره  �شبق  م��ا  اإىل  ُي�����ش��اف 

الأم��ن  حفظ  مهمات  تنفيذ 

وامل���ه���م���ات ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

بتكليف من قيادة اجلي�س.

�سرايا نا�سطة

الإ�شارة  فوج  �شرايا  من  لكل 

بح�شب  ي����ه  ت����وؤدنّ ف��اع��ل  دور 

القيادة  ف�شرية  اخت�شا�شها، 

واخل���دم���ة ت���وؤم���ن اخل��دم��ات 

و�شرية  وال��ق��ي��ادة،  اللوج�شتية 

عات  املوزنّ بخدمة  تقوم  الثابتة  الت�شالت 

الع�شكرية يف منطقَتي بريوت وجبل لبنان، 

املوزعات  يف  الت�شالت  حماية  تاأمي  اإىل 

واخل��ط��وط  ال�شبكات  و���ش��ي��ان��ة  امل��دن��ي��ة 

الهاتفية. وتوؤمن �شرية الت�شالت العمانية 

ذ  خدمة مراكز الإ�شارة الو�شطية، بينما تنفنّ

�شرية الدعم العماين مهمات تاأمي ات�شال 

�شرية  وتتوىل  احلاجة.  عند  ودعمها  الألوية 

الرموز وال�شيفرة ت�شفري الأجهزة الا�شلكية 

وخدمة  اليدوي  الت�شفري  مفاتيح  وحت�شري 

بريوت  منطقَتي  يف  الع�شكرية  املوزعات 

فمهمتها  الفنية  ال�شرية  ا  اأمنّ لبنان.  وجبل 

م�شاعفة عتاد الإ�شارة وا�شتثمار واإدارة برجمة 

وتركيب  التاك�شيفون  واآلت  امل��وزع��ات 

ال�شبكات ال�شوتية، بينما تقوم �شرية الربط 

اأعتدة  مب�شاعفة  والا�شلكي  ال�شلكي 

الربط اخلا�شة وتركيبها.

تقّدم يف تكنولوجيا الت�سالت

ملحوًظا  ًم��ا  ت��ق��دنّ الإ����ش���ارة  ف���وج  ��ق  ح��قنّ

الت�شالت  تكنولوجيا  جمال  يف  واإجن��ازاٍت 

ما  وف��ق  اأن��واع��ه��ا،  خمتلف  على 

يفيدنا العقيد فوزي حمادي.

ف��ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د الت�������ش���الت 

ع  م���وزنّ حت��ق��ي��ق  متنّ  ال�����ش��ل��ك��ي��ة، 

الدفاع  وزارة  مل�شلحة  جديد  هاتفي 

يعمل  اجل��ي�����س،  وق��ي��ادة  ال��وط��ن��ي 

 .)IP Internet Protoco( بتقنية

الهاتفية  ع��ات  امل��وزنّ ربط  متنّ  كما 

تاأجريية  خطوط  عر  الع�شكرية 

ومتنّ  الت�شالت،  وزارة  من  رقمية  اأو 

عات الهاتفية الرئي�شة  ا�شتبدال املوزنّ

 .)IP( ذاتها بالتقنية  باأخرى حديثة تعمل 

جديد  نظام  با�شتخدام  �شمح  الربط  ه��ذا 

للتاك�شيفون يعتمد على بطاقات م�شبقة 

الدفع )Armytel(، بالإ�شافة اإىل قدرة هذه 

بن�شبة  املكاملات  تاأمي  على  ع��ات  امل��وزنّ

كبرية. اإىل ذلك متنّ تطوير �شبكات الربط 

�شبكات  ثاث  من  تتاألنّف  وهي  ال�شلكي 

خمتلفة:

 ADSL بتقنية  العاملة  ال�شبكات 

)Asynchronous digital subscriber
قبل  م��ن  املعتمدة  التقنية  وه��ي   lines(

اإىل  اخلدمة  لتو�شيل  الإن��رتن��ت  �شركات 

اجلي�س  يف  التقنية  هذه  ت�شتعمل  املنازل. 

الثكنات  �شمن  املتباعدة  املباين  لو�شل 

املئة مرت، حيث  مل�شافات تفوق  الع�شكرية 

ر ا�شتعمال تقنية الكابات النحا�شية  يتعذنّ

امل�شتعملة يف �شبكات التاأليل.

 Leased( ة  التاأجريينّ اخلطوط  �شبكة 

ات�شال  خطوط  عن  عبارة  وه��ي   )Lines
عر �شبكة وزارة الت�شالت، ي�شتفيد منها 

ما  يف  الع�شكرية  املوزعات  لربط  اجلي�س 

بينها.

 )Fiber optic( ال�شوئية  الألياف  �شبكة 

خمتلف  على  ع�شكرًيا  مركًزا   82 لربط 

�شمن  تنفيذها  ويتمنّ  اللبنانية،  الأرا���ش��ي 

�شبكة وزارة الت�شالت.

على �شعيد الت�شالت الا�شلكية، اأعيد 

خمتلف  على  الو�شيطة  املحطات  توزيع 

بقعة  تو�شيع  بهدف  اللبنانية  الأرا���ش��ي 

اأُج��ِري��ت  كما  املحطات.  لهذه  التغطية 

ة اأنواع من الأجهزة  جتارب ات�شال على عدنّ

ما  اختيار  بهدف  ة  التكتينّ الا�شلكية 
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�سعار لواء الدعم اجلي�س  ذها  ينفنّ التي  املهمات  مع  يتنا�شب 

والطبيعة اجلغرافية لاأرا�شي اللبنانية.

برنامج  �شمن  وم��ن  اأخ���رى،  جهة  م��ن 

اللبناين،  للجي�س  الأمريكية  امل�شاعدات 

ات�شال  ن��ظ��ام  حتقيق  على  العمل  ي��ت��منّ 

ي  ل�شلكي جذعي )Tetra(، على اأن يغطنّ

اللبنانية،  الأرا���ش��ي  كامل  النظام  ه��ذا 

اأجهزة  تنفيذ خطة م�شاعفة  اإىل  بالإ�شافة 

الداترون )Datron( التي ميلكها اجلي�س.

و�شع  على  ��ا  اأي�����شً الإ����ش���ارة  ف��وج  يعمل 

الأجهزة  اىل  اجلي�س  حاجة  لتحديد  خطة 

البث  م��ن  الإن��ت��ق��ال  ب��ع��د  الا�شلكية 

البث  اإىل  احل��ايل   )analogue( التماثلي 

بالإ�شافة   ،)digital( الرقمي  التلفزيوين 

ة لتعزيز قدرات اجلي�س يف  اإىل خطة خم�شينّ

جمال الت�شالت.

اأمانّ يف ما خ�سنّ �شبكات الربط الا�شلكي، 

ا ثاث �شبكات:  فهي اأي�شً

 SDH Synchronous  ال�شبكة الأ�شا�شية

Digital Hierarchy ومتتدنّ من تربل �شماًل 
حتى �شور جنوًبا فرتبل - البقاع �شرًقا.

 PDH ال����ف����رع����ي����ة  ال�������ش���ب���ك���ة 

 )Plesiochronous Digital Hierarchy(

وهي تربط امل�شتو�شفات الع�شكرية بالطبابة 

هذه  ا�شتكمال  يتمنّ  ب��دارو.   - الع�شكرية 

ال�شبكة لربط قيادات الألوية والأفواج وبع�س 

الثكنات الع�شكرية بقيادة اجلي�س.

لربط  الليطاين  جنوبي  قطاع  و�شبكة 

وكفردوني  ا�شة  البينّ يف  الأل��وي��ة  ق��ي��ادات 

وم���رج���ع���ي���ون ب��ق��ي��ادة 

القطاع.

ي��ج��ري  ذل����ك،  اإىل 

تو�شيع  على  العمل 

الأ�شا�شية  ال�شبكة 

ل��ت��غ��ط��ي��ة ج��م��ي��ع 

اللبنانية،  الأرا���ش��ي 

الفرعية  وال�شبكة 

اجلي�س  ق��ط��ع  لت�شمل 

اإن�شاء  اإىل  بالإ�شافة  ة،  امل�شتقلنّ

غرف عمليات منوذجية.

م�ستمّرون على الرغم من ال�سعوبات

تعرت�س عمل فوج الإ�شارة بع�س ال�شعوبات، 

يف  النق�س  اأبرزها  تقنية،  بغالبيتها  وهي 

�س )BT، TS، LT( ملواكبة  العديد املتخ�شنّ

التنفيذ  �شرعة  ولتاأمي  احلا�شل،  ر  التطونّ

على خمتلف الأرا�شي اللبنانية. 

التامذة  بتدري��ب  الإ�شارة  م�در�شة  ت�قوم 

 - الثالث��ة  ال�شن��ة  وال��رت��ب�����اء  ال�����ش��ب��اط 

 ،1 الدرا�شة  مكاتب  اإ���ش��ارة،  اخت���شا�س 

ومك�اتب  اإ�ش��ارة،  اخت�شا�س  و5   4  ،3  ،2

د  الدرا�ش��ة 2، 3، 4 و5 اخت�شا�س ع�تاد وتع�هنّ

اإلكرتونيك عام.

علي  الركن  العميد  يحر�س  اخلتام،  يف 

التن�شيق  على  ال��دع��م  ل���واء  ق��ائ��د  احل���اج 

وتوظيف  له،  التابعة  الأف��واج  خمتلف  بي 

املتوافرة  واملعنوية  واملادية  الب�شرية  العنا�شر 

واأفواجه  اللواء  اإىل  امل�شندة  ات  املهمنّ لإجناز 

على اأكمل وجه.
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Armytel
البطاقة  يعتمد  تاك�شيفون  نظام  هو 

ت�شهيل  اإىل  ويهدف  ال��دف��ع،  امل�شبقة 

الت�شالت  على  الع�شكريي  ح�شول 

العامة.  املدنية  ال�شبكة  من  الهاتفية 

اإىل  للدخول  �س  املخ�شنّ ال��رق��م  ُيطلب 

 )34567( البطاقة  بهذه  العامل  النظام 

من اأي هاتف ع�شكري داخلي، ثم يتمنّ 

ثم  ومن  للبطاقة  ال�شري  الرقم  اإدخ��ال 

طلب الرقم امُلراد الت�شال به.

اإح�شاء  القدرة على  النظام  ن هذا  يوؤمنّ

�شجات املكاملات الهاتفية، مبا يتيح 

اأخاقًيا  م�شبوهة  مكاملة  اأي  ر�شد 

حتقيق  بكلفة  ز  يتمينّ كما  واأمنًيا. 

نها  يوؤمنّ التي  باخلدمات  مقارنًة  ية  متدننّ

منه،  امل�شتفيدين  امل�شرتكي  وع��دد 

وبتخفي�س فاتورة مكاملات الع�شكريي 

ية اإذ  ا كلفة �شيانته فمتدننّ اخلا�شة. اأمنّ

املركب  العتاد  ب�شيانة  حم�شورة  اأنها 

زهيدة  وه��ي  الوطني،  ال��دف��اع  وزارة  يف 

ال�شابق  النظام  �شيانة  بكلفة  مقارنًة 

املوؤلف من 249 اآلة هاتف تاك�شيفون. 

ال��ن��ظ��ام من  ه��ذا  ا���ش��ت��خ��دام  ميكن 

اإىل  اللجوء  دون  من  داخلي  هاتف  اأي 

القطع  تعتمد  التي  التاك�شيفون  اآلت 

النقدية املعدنية، وميكن تو�شيعه وفق 

خطوط  �شعة  زي��ادة  خال  من  احلاجة 

زيادة  اأو  الع�شكرية  املوزعات  بي  الربط 

موزعات ع�شكرية اإ�شافية.
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من  ال��دع��م  ل���واء  �شعار  ي��ت��األ��ف 

الكتيبة  اإىل  ترمز  ذهبية  �شنابل 

طها �شيف يرمز  اللوج�شتية، يتو�شنّ

وعلى  القيادة،  و�شرية  القيادة  اإىل 

ل فوج  راأ�شه حلقات متداخلة متثنّ

باللون  قلعة  اإىل  بالإ�شافة  الإ�شارة، 

البني هي رمز فوج الهند�شة و�شاروخي 

يرمزان اإىل الفوج امل�شاد للدروع.





ف�ؤاد  كلية  قائد  املحا�ضرة  ح�ضر 

العميد  والأرك��ان  للقيادة  �ضهاب 

قائد  ممثلاً  مكة  علي  الركن 

اجلي�ش العماد جان قه�جي و�ضباط 

من خمتلف قطع اجلي�ش ووحداته.

حتيةاً   �ضمت  دقيقة  وال�ق�ف  اللبناين  ال�طني  الن�ضيد  بعد 

كلمه  باميان  الأ�ضتاذ  ا�ضتهل  عر�ضال،  جرمية  ل�ضهداء 

وتهّم  اأمنهم  وتهدد  امل�اطنني  تهّم  ق�ضية  ه�  »الف�ضاد   : قائلاً

العاملي.  الأمن  اإىل  بالن�ضبة  مهمة  كذلك  وهي  ا،  اأي�ضاً اجلن�د 

التحركات  من  �ضل�ضلة  احتلت  املا�ضيني،  العامني  فخلل 

والتي طالبت مب�ؤ�ض�ضات  الأو�ضط،  ال�ضرق  التي اجتاحت منطقة 

�ضفافة للدولة، �ضميم الأحداث العاملية. وقد كان دور م�ؤ�ض�ضات 

ال�ضراعات  ومع  الأهمية.  بالغ  الث�رات  هذه  يف  والأمن  الدفاع 

فاإنه  حت��دث،  التي  ال�ضريعة  ال�ضيا�ضية  والتح�لت  املختلفة 

والقدرة  ال�ضفافية  لتحليل  اأف�ضل  وقت  من  هناك  يك�ن  لن 

امل�ؤ�ض�ضية مل�ؤ�ض�ضات الدفاع والأمن يف بلدان ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال 

ا اإىل ك�ن ال�ضفة الع�ضكرية هي ال�ضمة املهيمنة  افريقيا. ونظراً

اأّن القطاع الع�ضكري يحظى  العديد من دول املنطقة، ومبا  يف 

بح�ضة كبرية يف القيادة ال�ضيا�ضية، فاإّن ق�ضية الف�ضاد يف قطاع 

ا من اأي وقت م�ضى«. الدفاع قد اأ�ضحت ق�ضية اأكرث اإحلاحاً

الدفاع  قطاع  يف  الف�ضاد  مكافحة  م�ؤ�ضر  »يزود   : قائلاً وتابع 

تتيح  التي  املعل�مات  وامل���اط��ن��ني  احل��ك���م��ات  احلك�مي 

اأخرى،  حك�مات  لدى  يح�ضل  مبا  لديهم  يح�ضل  ما  مقارنة 

كما  الدفاع.  قطاع  يف  الف�ضاد  م�ضكلة  معاجلة  حيث  من 

م�ؤ�ض�ضات  ك�ن  ومدى  الف�ضاد  خط�رة  درجة  امل�ؤ�ضر  هذا  يقي�ش 

الدفاع احلك�مية - وزارة الدفاع، والق�ات امل�ضلحة وامل�ؤ�ض�ضات 

درا�ضات  جرت  الإط��ار،  هذا  ويف  له.  عر�ضة  الأخرى  احلك�مية 

ا ح�ل العامل، من بينها ت�ضعة  ت�ضمل حتليل اثنني وثمانني بلداً

ا من بلدان منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال افريقيا. وقد  ع�ضر بلداً

ا  ا�ضتبياناً وت�ضمن  �ضنتني  دام  باإجراء بحث  قام خرباء م�ضتقل�ن 

خمتلفة.  جمالت  يف  الف�ضاد  خماطر  عن  �ض�ؤالاً   77 من  ا  م�ؤلفاً

وتبني يف النتائج، اأّن درجة خط�رة الف�ضاد يف لبنان مرتفعة، غري 

اأنها تبقى الأدنى يف حميطها«.

اأنواع خماطر الف�ساد

وتناول املحا�ضر اأن�اع خماطر الف�ضاد، فقال: »تبني من حتليل 

الأن�اع اخلم�ضة الرئي�ضة من الف�ضاد اأّن خماطر الف�ضاد ال�ضيا�ضي 

بقطاع  اخلا�ضة  وال�ض�ابط  الت�ضريعات  على  بامل�ضاومة  مرتبطة 

اآذار

2013

حما�رضة

اإعداد:

روجينا خليل ال�سختورة
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باميان يحا�سر 

يف كلية فوؤاد �سهاب 

للقيادة والأركان

حول بناء النزاهة 

يف قطاعي 

الدفاع والأمن

تعترب ممار�سة الف�ساد يف قطاعي الدفاع والأمن ق�سية حيوية ومهمة بالن�سبة اإىل الأمن الوطني والعاملي. 

فالف�ساد اأمٌر خطرٌي، يوؤدي اإىل الن�سقاق وهدر املوارد. 

هذا الكالم جاء يف املحا�سرة التي األقاها مدير برنامج الدفاع والأمن يف فرع منظمة ال�سفافية الدولية يف 

اململكة املتحدة، الأ�ستاذ مارك باميان، بعنوان »بناء النزاهة يف قطاعي الدفاع والأمن«، وذلك يف كلية 

اإطار اأعمال موؤمتر »موؤ�سر  فوؤاد �سهاب للقيادة والأركان. وقد نظمت قيادة اجلي�ش هذه املحا�سرة �سمن 

مكافحة الف�ساد يف قطاع الدفاع يف دول ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا«، الذي اأقامته »اجلمعية اللبنانية 

لتعزيز ال�سفافية – ل ف�ساد« بالتعاون مع منظمة ال�سفافية الدولية يف اململكة املتحدة.
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الدفاع، واإنه اإما األ متتلك 

هذه البلدان هيئة ت�ضريعية 

متتلك  اأن��ه��ا  اأو  م�ضتقلة 

مثل هذه الهيئة لكن من 

اإىل  الفتقار  مع  يتطابق  وهذا  الر�ضمية.  احلق�ق  امتلك  دون 

مع  امل�ضاركة  وغياب  الدفاع  قطاع  �ضيا�ضة  ح�ل  نقا�ش  وج�د 

املجتمع املدين.

ميزانيات  ا�ضتخدام  باإ�ضاءة  فرتتبط  املايل،  الف�ضاد  خماطر  اأما 

اإ�ضاءة  ا  واأي�ضاً حمتملة،  ب�ض�رة  وال�ضرية،  الكبرية  الدفاع  قطاع 

بلدان  من  العظمى  الغالبية  اإن  القطاع.  هذا  دخل  ا�ضتخدام 

هيئاتها  تزود  ل   )%84( افريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة 

والربامج  البن�د  على  بالإنفاق  املت�ضلة  املعل�مات  الت�ضريعية 

ال�ضرية«.

ا�ضت�ضراء  ويف ما يخ�ش خماطر ف�ضاد امل�ظفني )واملق�ض�د بذلك 

الف�ضاد بني م�ظفي الق�ات امل�ضلحة وم�ظفي وزارة الدفاع يف بلد 

الأو�ضط  ال�ضرق  اأي بلد من بلدان منطقة  ما(، قال: ل ت�جد يف 

و�ضمال افريقيا ثقة يف اأحكام التبليغ عن الف�ضاد. علوة على 

ذلك، فاإنه ل يت�افر يف الغالبية العظمى من بلدان هذه املنطقة 

ا على وج�د املتطلبات اخلا�ضة يف ما  دليل قابل للتحقق منه علناً

يخ�ش التحقق من امل�ظفني الذين ي�ضغل�ن املنا�ضب احل�ضا�ضة.

التي  تلك  وهي  العمليات،  يف  الف�ضاد  خماطر  عن  وحت��دث 

تظهر خلل تنفيذ العمليات الع�ضكرية �ض�اء داخل البلد اأو يف 

ا  اخلارج، اإذ ل ميتلك اأي من البلدان يف املنطقة مبداأاً ع�ضكرياً

يعالج خماطر الف�ضاد يف العمليات.

ا، هناك خماطر الف�ضاد يف عمليات ال�ضترياد  ا ولي�ش اآخراً واأخرياً

والأ�ضلحة  املعدات  �ضراء  عمليات  عن  النا�ضئة  املخاطر  وهي 

اللزمة لقطاع الدفاع. والتحليل الذي جرى تنفيذه يف اإطار هذا 

ت�ضهد  التي  البلدان  يتناول  التقرير 

مبراحل  متر  التي  وتلك  ا  �ضراعاً

الغنية  البلدان  انتقالية، وكذلك 

هي  التي  بتلك  مقارنةاً  ب��امل���ارد 

اأفقر منها. وقد تبني �ضعف اأعمال 

التدقيق والرقابة يف هذه الدول، مع 

بامل�ارد  الغنية  البلدان  اأّن  العلم 

من  اأ�ض�اأ  ا  اأداءاً تظهر  املنطقة  يف 

هنا،  بامل�ارد. من  الفقرية  البلدان 

يف  ميزات  اأي  البلد  امتلك  ف��اإّن 

ا  غنياً ك�نه  عن  النا�ضئة  ال��رثوة 

�ض�ابط  اإىل  ي��رتج��م  ل  ب��امل���ارد، 

قطاع  يف  الف�ضاد  ملكافحة  اأف�ضل 

الدفاع.

التو�سيات

بالت��ضيات،  ب��امي��ان  وخ��ت��م 

انطلق،  كنقطة  التحليل  هذا  ا�ضتخدام  خلل  »من  قال: 

وم�ض�ؤوليها  الدفاع  وزارة  وروؤ�ضاء  والأمن،  الدفاع  ل�زراء  ميكن 

تط�ير  على  والعمل  م�ؤ�ض�ضاتهم  يف  الف�ضاد  خماطر  مراجعة 

خطة مركزة يتم فيها اإدراج الأول�يات للحد من هذه املخاطر 

الف�ضاد يف  ا�ضت�ضراء  اأن ت�ضكل ق�ضية  والتخفيف منها. وينبغي 

وطنية  ا�ضرتاتيجية  اأي  ا ليتجزاأ من  والأمن جزءاً الدفاع  قطاع 

للإ�ضلح. كما ميكن للمجتمع املدين ا�ضتخدام املعل�مات 

ال�اردة يف هذا امل�ؤ�ضر للمطالبة بقدر اأكرب من اإخ�ضاع امل�ؤ�ض�ضات 

اإىل  وال�ضعي  مل�ضاءلة،  بلدانهم  يف  الدفاع  وم�ؤ�ض�ضات  المنية 

النخراط مع حك�ماتهم والعمل مع و�ضائل الإعلم لت�ضليط 

كذلك،  الدفاع.  بقطاع  املرتبطة  الق�ضايا  اأب��رز  على  ال�ض�ء 

ميكن للم�ضرعني تطبيق النتائج بغية ر�ضد املخاطر الرئي�ضة 

للف�ضاد يف بلدانهم، ولفتح ح�ار يف الربملان مع م�ؤ�ض�ضة الدفاع 

ح�ل هذا امل��ض�ع«.

ويف اخلتام، �ضكر قائد الكلية العميد الركن مكة املحا�ضر 

امل�ؤ�ض�ضة  با�ضم  ا  تقديرياً ا  درعاً له  وقدم  معل�ماته،  على  باميان 

الع�ضكرية وقائدها العماد جان قه�جي. 



ق�ص�ص من واقع احلال

يلعن يو�سف ال�ساعة التي خطر بباله فيها 

اأن يتقّدم بطلب ت�سريحه من اجلي�ش. يومها 

الأربعني،  عتبة  حتت  �ساًبا  ي��زال  ما  كان 

م�ستقل،  م�سروع  كبرية:  اأحالمه  وكانت 

وّدع  املنزل...  اأث��اث  جتديد  جديدة،  �سيارة 

الرفاق والثكنة، تقا�سى تعوي�ساته وان�سرف 

حتى  �سنوات  مت�ِش  مل  اجلديدة.  حياته  اإىل 

الأولد  تقا�ساه،  قد  كان  ما  معظم  تبّخر 

الدرا�سة،  مقاعد  على  ي��زال��ون  ما  كانوا 

امل�سروف كبري، املعا�ش التقاعدي غري ذلك 

الذي كان يتقا�ساه يف اخلدمة. 

يعمل يو�سف اليوم يف اأحد مواقف ال�سيارات 

التابع ملجمع جتاري �سخم، وكلما راأى اأحد 

اأحياًنا ل يرتّدد  ة،  الع�سكريني تخنقه الغ�سّ

اإياك  بني  يا  لأحدهم:  الن�سيحة  اإعطاء  يف 

اأن تتخّلى عن هذه البّزة قبل يوم واحد من 

بلوغك ال�سن القانونية.

اأحد الع�سكريني، وما اأن اأمّت خدمته حتى 

تقّدم بطلب ت�سريحه فكان له ما اأراد. وهو 

متزّوج  الق�ساة.  اأحد  عند  �سائًقا  الآن  يعمل 

ال�سنة  هذه  دخل  اأكربهم  اأولد،  ثالثة  وله 

اإىل جامعة خا�سة، بينما ل يزال الآخران يف 

ال�سباح  �ساعات  منذ  �سامي  يعمل  املدر�سة. 

ي�ستطيع  وب�سعوبة  الليل،  وحتى  الأوىل 

ولول  لعائلته،  الأ�سا�سية  امل�ستلزمات  تاأمني 

امتالكه �سقة �سغرية ي�ستفيد من عائدات 

اأ�سعب  الأم��ور  لكانت  الب�سيطة  تاأجريها 

بكثري.

رئيف ع�سكري اآخر وعده اأحد اأقربائه باأن 

ي�سافر معه اإىل اأ�سرتاليا فقّدم طلب ت�سريحه، 

ولكنه مل يح�سل على تاأ�سرية الهجرة. وهو 

�سّر يف  اأمني  اأن كان  �سائًقا بعد  الآن يعمل 

الذي  الق�سم  يف  ا  مهمًّ ومرجًعا  مكتب، 

عمل فيه.

مل  تعوي�ش  على  ح�سل  غ��ادر،  اآخر  رتيب 

الق�سم  ا�ستعمل  دولر،  األف  الأربعني  يتخطَّ 

املرتاكمة  الديون  يفي  لكي  منه  الأك��رب 

عليه، يعمل الآن يف اإحدى �سركات الأمن 

لقمة  يوؤّمن  وم�ساًء، لكي  �سباًحا  بدواَمني، 

عي�ش اأولده واأق�ساط مدار�سهم.

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  غ��ادروا  اآخ��رون  ثمة 

لهم  ي��ق��ّدم  بعمل  وُوف��ق��وا  مبكرة  ب�سّن 

م�سروع  بتاأ�سي�ش  جنحوا  اأو  جّيدة  �سمانات 

ما  وف��ق  لكن  ه��اج��روا،  حتى  اأو  خ��ا���ش، 

اجلي�ش،  يف  املعنية  املراجع  �سجالت  تثبته 

طلبات  حت�سي  التي  تلك  خا�ش  وب�سكل 

يف  غ��ادروا  الذين  معظم  ف��اإن  الإ�سرتحام، 

�سّن مبكرة، ندموا على ما اعتربوه خطوة 

ناق�سة اأو مت�سّرعة.

مديرية الأفراد:

اأرقام ومعلومات

»اجل���ي�������ش« ق�����س��دت 

م��دي��ري��ة الأف������راد ال��ت��ي 

ت�����س��ّك��ل امل��رج��ع ال��ذي 

جميع  اإدارة  ي���ت���وىّل 

بالأفراد  املتعّلقة  الأم��ور 

ووف��ق  اجلي�ش.  يف  واملدنيني  الع�سكريني 

احلم�سي،  اأنطوان  الركن  العميد  مديرها 

الأو�ساع  اإدارة  على  تقت�سر  ل  مهمتها  فاإن 

اأثناء  يف  وامل��دن��ي��ني  للع�سكريني  ال��ذات��ي��ة 

لت�سمل  تتخطاها  بل  اخلدمة  يف  وجودهم 

فرتة التقاعد مبا يبقيها على �سلة باأحوال 

املتقاعدين و�سوؤونهم و�سجونهم. 

من  اأق�سام  ت�سعة  الأف��راد  مديرية  ت�سمل 

لنا  يو�سح  ال��ذي  التقاعد  مكتب  بينها 

رئي�سه العقيد الإداري طوين زخريا وبالأرقام، 

يتقا�ساها  ال��ت��ي  احل��ق��وق  يف  ال��ف��روق��ات 

التي  وتلك  الفعلية  اخلدمة  يف  الع�سكري 

نف�سها  الرتبة  من  متقاعد  اآخر  يتقا�ساها 

ولديه عدد مماثل من �سنوات اخلدمة.

بداية ي�سري العقيد زخريا اإىل اأن الرتيب يف 

زيادة   %30 حواىل  يتقا�سى  الفعلية  اخلدمة 

التقاعد.  الرتيب املحال على  عّما يتقا�ساه 

يتقا�سى  الأ�سا�سي  الراتب  اإىل  فبالإ�سافة 

خدمة  ب��دل  الفعلية  اخل��دم��ة  يف  الرتيب 

كما  وانتقال،  م�سكن  وتعوي�ش  ميدان، 

و2.   1 الرقمني  اجل��دوَل��ني  يف  بو�سوح  يظهر 

تعوي�ش  يف  الفارق  هو  الأهم  فاإن  ذلك،  اإىل 

ال�سرف، الذي ي�سل اإىل 43 مليون لرية لبنانية 

اإذا اأّخر الرتيب تقاعده اأربع �سنوات فقط.

وي�سيف اأنه يف ما يتعّلق باملدار�ش، يح�سل 

ن�سبة  على  الفعلية  اخلدمة  يف  الع�سكري 

د  املدار�ش واجلامعات حُتدَّ اأق�ساط  جّيدة من 

كل �سنة بح�سب توافر الإعتمادات، يف حني 

اآذار
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يف امل�ؤ�س�سة وخارجها

اإعداد:

ندين البلعة
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التقاعد قبل ال�سن 

القانونية وتداعياته

اأحالم احلياة اجلديدة 

قد ل تتحقق

وطلب الإ�صرتحام

قد ل يتيح العودة

اإىل ح�صن املوؤ�ص�صة

عندما يوؤّدي الع�صكري �صنوات اخلدمة التي ين�ّص عليها القانون يحق له اأن يتقّدم بطلب ت�صريحه، كما 

بالكثري من  الأول مدفوًعا  احلّل  البع�ص  يختار  القانونية.  ال�صن  بلوغه  اأن يظل يف اخلدمة حلني  له  يحق 

يتاآكل  الراهنة، حيث  الأو�صاع  ا يف ظّل  ال�صفن، خ�صو�صً ت�صتهيه  دوًما مبا  تاأتي  الرياح ل  الأحالم، لكن 

اإدارته.  �صن  اإذا مل تحُ ا  اأي�صً الراتب التقاعدي بفعل الغالء وتزايد املتطلبات املعي�صية، وقد يتبّخر التعوي�ص 

لذلك يح�صل يف اأحيان كثرية اأن يتقدم بع�ص املتقاعدين بطلب ا�صرتحام بغية العودة اإىل �صفوف املوؤ�ص�صة.

العقيد  الإداري طوين زخرياالعميد الركن اأنطوان احلم�صي
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يراوح  مقطوع  مبلغ  على  املتقاعد  يح�سل 

بني ال�800 األف ومليون و800 األف لرية لبنانية 

الأق�ساط  قيمة  بلغت  مهما  اأق�سى،  كحّد 

ومهما اختلف الإخت�سا�ش اجلامعي.

اأكرث من ذلك...

الفعلية  اخل��دم��ة  يف  الع�سكري  يحظى 

التدّرج  خالل  من  اإّما  راتبه  زيادة  باإمكان 

ما  م��ع  الفعلية  اخل��دم��ة  يف  �سنَتني  ك��ل 

الأ�سا�سي  الراتب  قيمة  يف  زي��ادة  من  يتبعه 

وتعوي�ش  )انتقالت  به  امللحقة  والتعوي�سات 

�سكن(، واإما من خالل اإقرار �سل�سلة جديدة 

للرتب والرواتب، بالإ�سافة اإىل الرتقية مع ما 

الأ�سا�سي  الراتب  قيمة  يف  زيادة  من  يتبعها 

والتعوي�سات امللحقة به.

اخل��دم��ة  يف  الع�سكري  يح�سل  ك��م��ا 

الفعلية على حقوق خمتلفة، فامل�ساعدات 

اخلدمة  يف  ه��م  م��ن  يتقا�ساها  املر�سية 

التي  تلك  من  اأقل  زمنية  فرتة  يف  الفعلية 

وامل�ساعدات  للمتقاعدين،  دفعها  يتطّلبها 

مادية  حاجة  عن  الناجتة  الإجتماعية 

فقط،  الفعلية  اخلدمة  لعنا�سر  ُتدفع  ة  ما�سّ

بامل�ساعدات  يتعّلق  ما  يف  الأم��ر  وكذلك 

كما  والوفاة،  وال��زواج  للولدة  الإجتماعية 

الفعلية على  الع�سكري يف اخلدمة  يح�سل 

م�ساعدات وقرو�ش من موؤ�س�سة التعا�سد.

ينبغي  ك��ث��رية  اأم���ور  ثمة  �سبق  م��ا  اإىل 

بني  العالقة  حيث  فمن  جتاهلها،  ع��دم 

العالقة  هذه  حتكم  اأوًل،  واملروؤو�ش  الرئي�ش 

تخ�سع  ل  قوانني  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  يف 

ملزاجية الرئي�ش. اأّما اخلربة التي يكت�سبها 

�سنوات  خالل  عمله  جمال  يف  الع�سكري 

خدمته الفعلية فتجعله مرجًعا يف مهنته، 

ما يعّزز ر�سيده وموقعه. 

ظروف  مع  التعاطي  يف  مرونة  بعد؟  وم��اذا 

يف  ت��ت��واف��ر  ل  ق��د  املختلفة،  الع�سكري 

ويف  النقل  يف  وت�سهيالت  اأخ��رى،  موؤ�س�سات 

ما ل ميكن  اأّم��ا  احلياة.  اأم��ور  كثري من 

ومنط  الع�سكريني  تن�سئة  اأن  فهو  ن�سيانه 

يجعالن  قد  عليه،  يعتادون  ال��ذي  احلياة 

اأم��ًرا  م��دين،  عمل  ظ��روف  م��ع  التكّيف 

�سعًبا، ل بل مرهًقا. 

يف اخلال�صة

خالل  ومن  املادية،  الفوارق  اإىل  بالإ�سافة 

قّدموا  الذين  املتقاعدين  اأح���وال  متابعة 

طلب ت�سريحهم قبل بلوغ ال�سّن القانونية، 

يحمل  الفعلية  اخلدمة  يف  البقاء  اأّن  يبدو 

بكثري  اأكرث  الإيجابيات  من  للع�سكري 

احلياة  اإىل  اخل��روج  عند  عليه  يح�سل  مّما 

اأّن ه��ن��اك ح��الت  ال��ع��ل��م  م��ع  امل��دن��ي��ة، 

بها  التماثل  البع�ش  ي��ح��اول  ا�ستثنائية 

التي  ال�سرتحام  طلبات  والدليل  فيف�سلون، 

الأمر  املوؤ�س�سة،  ح�سن  اإىل  للعودة  يقّدمونها 

الذي ل يندرج دائًما يف خّطة القيادة.

اإذ  اأّم، وهي  يف النهاية املوؤ�س�سة الع�سكرية 

فاإنها  ال�سباب،  اإياها دماء  تزّوده  تتجّدد مبا 

خدمتها  يف  لهم  ب��ات  مبن  �سنينة  ا  اأي�سً

ذاتها غنى،  بحّد  ت�سّكل  وخربات،  �سنوات 

وعامل تقّدم.

جدول رقم 1

مقارنة بني 

حقوق معاون 

اأول درجة 12 

ولديه 22 �سنة يف 

اخلدمة الفعلية 

واآخر اأحيل 

على التقاعد 

ولديه الدرجات 

و�سنوات اخلدمة 

نف�سها.

جدول رقم 2

مقارنة بني 

حقوق معاون 

اأول درجة 14 يف 

اخلدمة الفعلية 

واآخر حمال 

على التقاعد.

حقوق معاون اأول درجة 14 اأحيل على التقاعدحقوق معاون اأول درجة 14 يف اخلدمة الفعلية

تعوي�ش �سرفالقيمةنوع احلقالقيمةنوع احلق

1،094،000معا�ش تقاعدي اأ�سا�سي1،288،000راتب اأ�سا�سي

105،100،000

--104،800خدمة ميدان

--154،560تعوي�ش �سكن

--296،240انتقالت

159،000عائلي م/159،0003عائلي م/3

31،000ميدالية ع�سكرية31،000ميدالية ع�سكرية

1،284،000املجموع2،033،600املجموع

--78،000حم�سومات تقاعدية

1،284،000ال�سايف للدفع1،955،600ال�سايف للدفع

حقوق معاون اأول درجة 12 اأحيل على التقاعدحقوق معاون اأول درجة 12 يف اخلدمة الفعلية

تعوي�ش �سرفالقيمةنوع احلقالقيمةنوع احلق

1،026،000معا�ش تقاعدي اأ�سا�سي1،208،000راتب اأ�سا�سي

61،608،000

--104،800خدمة ميدان

--144،960تعوي�ش �سكن

--277،840انتقالت

159،000عائلي م/159،0003عائلي م/3

31،000ميدالية ع�سكرية31،000ميدالية ع�سكرية

1،232،000املجموع1،925،600املجموع

--73،000حم�سومات تقاعدية

1،216،000ال�سايف للدفع1،852،700ال�سايف للدفع







ما الهدف؟

هو  البنك  لإن�����ش��اء  املعلن  ال��ه��دف  اإن   

ا�شتكمال اجلهود الدولية املتعددة الأطراف 

اإىل  الرامية  الإقليمية،  املالية  واملوؤ�ش�شات 

العاملي،  امل�شتوى  على  والتنمية  النمو  دعم 

من  الكرثة  راأي  يف  اخلفي  الهدف  اأن  غري 

رديفة  دولية  موؤ�ش�شة  اإن�شاء  هو  املراقبني، 

احلالية  الدولية  القت�شادية  للموؤ�ش�شات 

الدويل(  النقد  و�شندوق  الدويل  البنك  )مثل 

املوؤ�ش�شات  ه��ذه  تناف�س  و�شيلة  لتكون 

تاأثرياتها  من  العامل  حترير  على  وتعمل 

عليها  ت�شيطر  املوؤ�ش�شات  فهذه  وقيودها. 

يف  �شواء  اأ�شا�شي،  ب�شكل  املتحدة  الوليات 

اأو  �شيا�شاتها،  اأو  اإداراتها  بتحديد  يتعلق  ما 

بتوجيه عملية اتخاذ قراراتها، اأو حتى منع 

توجيه مواردها يف الجتاهات التي ل تخدم 

اأنها  الرغم من  الأمريكية، على  ال�شيا�شة 

من حيث امل�شمى والطبيعة موؤ�ش�شات دولية، 

وهذا ما اأدى يف راأي كثري من املراقبني، اإىل 

�شياع عقود من النمو على العامل الثالث. 

ما هي الربيك�س؟

كلمة » بريك�س« هي خمت�شر للحروف 

الأوىل )باللغة النكليزية( املكونة لأ�شماء 

الدول �شاحبة اأ�شرع منو اقت�شادي يف العامل، 

وال�شني وجنوب  والهند  ورو�شيا  وهي: الربازيل 

ربع  ال��دول  هذه  م�شاحة  ت�شكل  اأفريقيا. 

م�شاحة الياب�شة )حواىل 40 مليون كلم2(، 

وع�����������������دد 

���ش��ك��ان��ه��ا 

مليارات   3 يقارب 

ن�شمة اأي اأكرث من 

�شكان  م��ن   % 40

الناجت  خم�س  من  اأك��رث  ومتلك  الأر���س 

يرى  كما  املتوقع  وم��ن  العاملي.  القومي 

اقت�شادات  تناف�س  اأن  الإقت�شاديني،  بع�س 

اأغنى  العام 2050، اقت�شاد  الدول بحلول  هذه 

الدول يف العامل حالًيا، وذلك ح�شب درا�شات 

البنكية  �شاك�س  غ��ول��دم��ان  جمموعة 

العاملية، والتي كانت اأول من ا�شتخدم هذا 

امل�شطلح العام 2001.

منتدى »بريك�س« منظمة دولية م�شتقلة 

التجاري  ال��ت��ع��اون  ت�شجيع  على  تعمل 

يف  املن�شوية  ال��دول  بني  والثقايف  وال�شيا�شي 

ع�شويته.

جمموعة  لت�شكيل  ال��ت��ف��او���س  ب����داأ 

ال�»بريك« العام 2006.

خارجية  ل��وزراء  اجتماع  اأول  اأ�شفى  وقد 

هام�س  على  وال�شني  والهند  ورو�شيا  الربازيل 

اجتماعات اجلمعية العامة للأمم املتحدة 

يف نيويورك )اأيلول 2006( طابًعا ر�شمًيا على 

التجمع اجلديد.

الدول  روؤ�شاء  بني  قمة  اجتماع  اأول  عقد 

الهند،  رو�شيا،  )الربازيل،  ذكرها  ال�شابق 

وال�شني( يف مدينة ييكاتريينربغ، يف رو�شيا 

عن  الإع���لن  مت  حيث   2009 ح��زي��ران  يف 

القطبية.  ثنائي  تاأ�شي�س نظام عاملي  �شرورة 

اأي  بالعربية،  »بره�س«  قمة  يف  �شارك  وقد 

»دمييرتي  الرو�شي  الإحتاد  رئي�س  »بريك«، 

ال�شني  ج��م��ه��وري��ة  ورئ��ي�����س  م��دف��ي��دي��ف« 

الهند  وزراء  ورئي�س  تاو«  جني  »هو  ال�شعبية 

»لوي�س  الربازيل  ورئي�س  �شينغ«  »مامنوهان 

اينا�شيو لول دا �شيلفا«، واتفقوا على موا�شلة 

العاملية  القت�شادية  الق�شايا  يف  التن�شيق 

املايل  املجال  يف  التعاون  فيها  مبا  الآنية، 

وحل امل�شاألة الغذائية. 

ان�شمت دولة جنوب اأفريقيا اإىل املجموعة 

يف كانون الول العام 2010، فاأ�شبحت ت�شمى 

بريك�س )BRICS( بدل من بريك �شابًقا.

دول الربيك�س والأمن القومي 

دول  بني  التعاون  تعزيز  اإىل  ال�شني  دعت   

ملمثلي  الثالث  الجتماع  خلل  الربيك�س 

القومى )عقد  الدول حول ق�شايا الأمن  هذه 

العا�شمة  يف   2013 ال��ث��اين  ك��ان��ون   10 يف 

الهندية(. وقال ع�شو جمل�س الدولة ال�شيني 

العامل  اإن  اللقاء،  يف  ق��وه  بينغ  داي  البارز 

واإن  وجوهرية،  �شخمة  لتغيريات  يتعر�س 

القت�شادات ال�شاعدة اجلديدة والدول النامية 

البنية  ت�شهم يف حتول  �شخمة  قوة  �شت�شبح 

منو  دف��ع  ويف  الدولية  وال��ع��لق��ات  الدولية 

القت�شاد العاملي اىل الأمام.

ال��دول  ه��ذه  »اأن  ال�شيني  امل�شوؤول  واعترب 

�شتمار�س تاأثرًيا اأو�شع على ت�شكيل كيان 

الطابع  وا�شباغ  الق��ط��اب  متعدد  عاملي 

ال��دمي��ق��راط��ى ع��ل��ى ال��ع��لق��ات ال��دول��ي��ة، 

ال�شيا�شية  اخلرائط  تغيري  على  وكذلك 

تعميق  اإىل  ودع��ا  العاملية«.  والقت�شادية 

التعاون ذي الربح املتبادل، والتن�شيق ب�شكل 

الدولية  ال�شوؤون  يف  املجموعة  دول  بني  اأف�شل 

والقليمية، �شعًيا اإىل حتقيق العدالة الدولية 

من��وذج  واإق��ام��ة  والتنمية  ال�شلم  وتعزيز 

العوملة. الدول يف ع�شر  للعلقات بني   جديد 

يف  ذك��ر  ق��د  ال��دويل  النقد  �شندوق  وك��ان 

اآذار

2013

درا�سات واأبحاث

اإعداد:

د. اأحمد علو

عميد متقاعد
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القمة اخلام�س  يعقد موؤمتر 

جمموعة  دول  ل��روؤ���س��اء 

ديربان  مدينة  يف  بريك�س 

يف  ال�ساحلية   )Durban(

بني  ما  اأفريقيا  جنوب  دولة 

اآذار  �سهر  من  و27  ال���26 

اأعماله،  جدول  راأ�س  ويف  اجلاري، 

بند اإن�ساء بنك جديد للتنمية البينية 

الدويل  البنك  غرار  على  والدولية 

اإن�سائه  املعروف، وهو ما اتفق على 

نيودلهي  يف  الأخ��ر  اجتماعها  يف 

العام 2012.

هل تعيد 

دول الربيك�س

ر�سم مالمح 

النظام العاملي ؟



اآخر تقرير له حول توقعات القت�شاد العاملي 

النتاج  ارتفاع  املتوقع  من  انه   ،2012 للعام 

ت�شهد  فيما  املائة،  فى   4.4 بن�شبة  العاملي 

اأعلى  منًوا  والنامية  النا�شئة  القت�شادات 

بكثري ي�شل اىل 6.5 فى املائة. وقال ال�شندوق 

كربى  باعتبارها  ال��ربي��ك�����س،  دول  اإن 

القت�شادات النا�شئة، �شتوا�شل تفوقها على 

الدول الأخرى. 

اإىل اأين تتجه اأنظار امل�ستثمرين؟

اأن��ه  الإق��ت�����ش��ادي��ني  املحللني  بع�س  ي��رى 

ال�شيولة  ووف���رة  عاملي  انتعا�س  ب���وادر  وم��ع 

امل�شتثمرون  ي�شب  املركزية،  البنوك  لدى 

تركيزهم العام 2013 على ال�شني وزميلتيها 

ورو�شيا،  الربازيل  »بريك�س«  جمموعة  يف 

املتو�شط. البحر  دول  وبع�س  اليابان  ا   واأي�شً

مبكان  ال�شعوبة  م��ن  اأن��ه  يبدو  ولكن 

احل�شول على توافق يف الآراء ب�شاأن الدول التي 

امل�شتقبلية. ال�شتثمارات  اإليها   �شتتوجه 

وغالًبا ما تكون اأب�شط القواعد هي جتّنب 

النتائج  اأف�شل  حققت  التي  ال�شتثمارات 

ذات  اأ���ش��ول  ع��ن  والبحث  ال�شابق،  ال��ع��ام 

وفق  ارتفاعها  اأمل  على  منخف�شة  اأ�شعار 

�شنوات  خم�س  فبعد  القت�شادية.  ال���دورة 

لن  قا�شية،  عاملية  اقت�شادية  اأزم��ات  من 

الأكرث  الغربيون  ال�شناديق  مديرو  يفكر 

حتفًظا حتى يف جمرد ترك بلدهم من دون 

القل،  على  الأ�شا�شية  »ال�شمانات«  بع�س 

جديدة. واع��دة  اأ�شواق  دخ��ول  من   ناهيك 

عليه  يقوم  ال��ذي  ال���ش��ا���س  ف��اإن  وب��ال��ت��ايل 

بعدم  افرتا�شات  هو   2013 توقعات  معظم 

املتحدة  ال��ولي��ات  ومتّكن  ال��ي��ورو  انهيار 

و�شيكة،  م��ال��ي��ة«  »ه��اوي��ة  جت��ن��ب  م��ن 

انخفا�س  مرحلة  ال�شيني  القت�شاد  وبتجاوز 

املا�شيني. ال��ع��ام��ني  ا�شابته  ال��ت��ي   النمو 

الأ�شهم  لأ���ش��واق  »روي���رتز«  م�شوح  اأن  وم��ع 

ل��دول  ج��دي��د  انتعا�س  اإىل  ت�شري  العاملية 

ب��ول  ج���ون  يعتقد  ب��ري��ك�����س،  جم��م��وع��ة 

النا�شئة  القت�شادات  اأ�شهم  حملل  �شميث 

اأن  ب��ن��ك«  »دوي��ت�����ش��ه  يف 

احباط  �شتوا�شل  ال�شني 

اأوجه  ب�شبب  امل�شتثمرين 

الهيكلية...  ال��ق�����ش��ور 

وه��و اأم���ر ���ش��دي��د ال��و���ش��وح 

امل�شتثمرون  ي�شتطيع  ل  بحيث 

من  يقلل  ي���زال  ول  جت��اه��ل��ه، 

ال��ربازي��ل  ف��ر���س  وم��ن  فر�شها 

اجلديد. الإ�شتثمار  يف   ورو�شيا 

 

هموم دول الربيك�س

تعاين دول الربيك�س كغريها 

من الدول م�شاكل متعددة توؤثر 

املتوقع،  ومنوها  الإقت�شادية  م�شريتها  على 

ملحوظ  ب�شكل  اأثرت  الإقت�شادية  فالأزمة 

على م�شتويات منوها، كما اأن بع�س دولها 

مل يحقق ما كان متوقًعا من منو اقت�شادي 

متلك  ل  فهي  كذلك  املا�شيني،  العامني 

التخاطب  ت�شهل  واح���دة  م�شرتكة  لغة 

والتعامل التجاري يف ما بينها اوًل، ومع دول 

اخلارج واأ�شواقه ثانًيا.

اأمنية  م�شاكل  بع�شها  يعاين  كذلك 

داخلية ناجتة عن التعددية الإتنية والدينية 

يف جمتمعاتها اإىل ا�شطرابات مو�شمية توؤثر 

على النمو والإقت�شاد وغريهما من العوامل 

ال�شرورية يف عمليات التطور وارتفاع الدخل 

القومي.

الوليات  وبخا�شة  الغربية  الدول  اأن  كما 

املتقدم  موقعها  ب�شهولة  ت�شّلم  لن  املتحدة 

القت�شادي  العاملي  النظام  على  وامل�شيطر 

وهذا  عنه،  تتخلى  اأو  والع�شكري  ال�شيا�شي 

وما  املا�شيني  العقدين  خلل  �شهدناه  ما 

العربي«  »الربيع  موا�شم  يف  اليوم  ن�شهده 

الأزمة  ثنايا  يف  ولعل  العربي.  وغري  املزعوم 

وتداعياتها،  وتطوراتها  احلالية  ال�شورية 

وافريقيا  ال�شرقية  اآ�شيا  دول  بع�س  يف  كما 

وامريكا اجلنوبية، ومواقف دول الربيك�س 

التوجهات  مع  املن�شجمة  وغري  املناق�شة 

الغربية والأمريكية، ارها�شات حماولة بناء 

يقوم  الأقطاب،  متعدد  جديد  عاملي  نظام 

على الإعرتاف بدور هذه الدول وم�شاركتها 

�شيبنى  التي  والتوجهات  ال�شيا�شات  ر�شم  يف 

على  ا  اأي�شً يقوم  ورمبا  النظام،  هذا  عليها 

واح��رتام  ال���دويل  للقانون  الإح���رتام  اع���ادة 

ال�شعوب  واح���رتام  املتحدة  الأمم  ميثاق 

وحقوقها. 

مرحلة انتقالية

مرحلة  احل���ايل  العاملي  النظام  يعي�س 

ال�شيا�شية  بالفو�شى  تتميز  انتقالية 

اإر�شاء  الربيك�س  دول  وحتاول  والإقت�شادية، 

اإيقاع  من  بعيًدا  جديد  عاملي  نظام  قواعد 

النظام  اأر�شوا  الذين  التقليديني  اللعبني 

الغربية  القوى  هيمنة  كر�س  الذي  ال�شائد 

تو�شيع  اىل  واأدى  التقليدية،  ال��ك��ربى 

هل  ولكن  والفقراء.  الأغنياء  بني  الفجوة 

تغري  اأن  الربيك�س  دول  ت�شتطيع جمموعة 

احلالية  العاملي  القت�شاد  قيادة  منظومة  يف 

الإجابة يف  قد تكمن  �شيا�شاتها؟  وهيمنة 

متون بع�س نظريات التطور التاريخية حول 

قيادة  اأن  وحيث  وهبوطها،  الأمم  �شعود 

ينتزعهما  الدويل  ونظامه  العاملي  القت�شاد 

ذاتية  اقت�شادية  ق��وة  اأك��رب  ميتلك  م��ن 

عاملًيا، ورمبا ما يحدث يف عامل اليوم ي�شري 

يف  تكاملت  اإذا   - الربيك�س  دول  اأن  اإىل 

 - ومواقفها  ارادات��ه��ا  ووح��دت  اقت�شاداتها 

ت�شري يف طريقها اإىل حتقيق ذلك.

 املراجع :

• www.prb.org/Articles/2012/

brasil-russia-india-china.aspx
• arabic.people.com.cn/31659/

• Sources:

Population Reference Bureau; 
United Nations Population 

Division; International Labour 

Organization; National Statistical 
Offices; and Work Bank.
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ت��ظ��ه��ر ن��ت��ائ��ج الن��ت��خ��اب��ات الأخ����رة 

العدو  كيان  يف  ع�شر  التا�شع  للكني�شت 

رئي�س  اأن  بحزم  اأك���دوا  ال�شرائيليني  اأن 

جميع  يف  ف�شل  قد  نتنياهو  حكومتهم 

واخلارجية،  الداخلية  ال�شيا�شية  املجالت 

ا يف املجالت الجتماعية والقت�شادية.  واي�شً

امل��دى  بعيد  زع��ام��ة  ف�شل  ه��و  ه��ذا  وف�شله 

م�شتقبله  على  تداعياته  ل��ه  و�شتكون 

ال�شيا�شي حتى لو بقي يف احلكم. 

لقد هبطت كتلة نتنياهو - ليربمان منذ 

لليكود  نائًبا   42 من   2009 العام  انتخابات 

لأن اجلمهور  نائًبا   31 اىل  بيتنا«  »وا�شرائيل 

مل  احلكومة  ه��ذه  اأن  اعترب  ال�شرائيلي 

�شيف  لحتجاجات  العميق  املعنى  تفهم 

ال�شيا�شية.  الجتماعية  املعي�شية   2011

وتظهر النتائج الأخرة بان اجلمهور قد �شاق 

ذرًعا من التطرف اليميني لليكود واأتباعه، 

ومقولة  اي��ان  ب��ار  خلطاب  التنكر  وم��ن 

الدولتني ل�شعبني، ومن ا�شتفزاز الأ�شرة الدولية 

الزاحف  ال�شتيطاين  البناء  عن  بالإعان 

واجلنوين. فالعزلة التي فر�شت على ا�شرائيل 

عاقات  يريدون  الذين  الناخبني،  اأقلقت 

الرئي�س  بقيادة  املتحدة  الوليات  مع  طيبة 

ال�شيا�شية  الأزم��ات  من  ب��دًل  اوباما  ب��اراك 

الفائ�شة عن اللزوم مع وا�شنطن، والتهديدات 

احلربية اله�شترية لإيران، واملزيد من ال�شقق 

تلتهم  والتي  ال�شرعية،  امل�شتوطنات غر  يف 

القت�شادي  بالعجز  وتت�شبب  الدولة  موازنة 

والغنب الجتماعي والتوتر الأمني. 

باأن  الداخل واخلارج  لقد ثبت للجميع يف 

نتنياهو  حكومة  م�شروع  هو  ال�شتيطان 

الوحيد، واأنها ت�شعى من ورائه اإىل خلق اأمٍر 

املحتّلة،  الفل�شطينّية  ال�شّفة  واقٍع جديد يف 

الفل�شطينّيني وفق خارطة  وفر�س حّل على 

اخلا�شية  ال�شهيونية  ال�شتيطان 

ق��در  اأك���رب  اب��ت��اع  اإىل  ال��رام��ي��ة 

وح�شر  الفل�شطينية  الأر���س  من  ممكن 

يف  ممكنة  م�شاحة  اأقّل  يف  الفل�شطينّيني 

عي�شهم  �شبل  وتقطيع  وق��راه��م،  مدنهم 

منهم  جزء  دفع  اإىل  الآيلة  الظروف  خللق 

الر�س.  رياح  اربع  اىل  وطنهم  من  للهجرة 

وهي ا�شتغلت من اأجل ذلك ان�شغال العامل 

العربي«،  »الربيع  ي�شمى  م��ا  بتداعيات 

اأّي  اّتخاذ  الفل�شطينّية عن  القيادات  وعجز 

خطوة ن�شالّية توحيدية ممكنة. وبنتيجة 

نتنياهو  حكومة  اإن  القول  ميكن  ذلك 

مل ترد قط ول تريد الّتو�شل اإىل حّل دائم مع 

تطرح  ولن  تطرح  مل  وهي  الفل�شطينّيني، 

على  ول��و  حّتى  احل��ّل،  ه��ذا  ملثل  ت�شّوٍر  اأّي 

�شكل مناورة �شيا�شّية، كما كانت تفعل 

احلكومات الإ�شرائيلّية ال�شابقة. 

ي�شكل  ل  اليوم  ا�شرائيل  يف  يح�شل  ما  اإن 

للماأزق  طبيعي  انعكا�س  هو  بل  مفاجاأة، 

جيل  اندثار  اإثر  البنيوي  الداخلي  ال�شيا�شي 

الت�شظي  حالة  �شوء  وعلى  امللوك  ال��ق��ادة 

ال�شياق  ه��ذا  ويف  الأح���زاب.  بني  والنق�شام 

حذر يوفال دي�شكني، الرئي�س ال�شابق جلهاز 

املخابرات الداخلية الإ�شرائيلية »ال�شاباك«، 

الدولة  تواجهها  قد  ع�شيبة  خماطر  من 

م�شتقبًا ب�شبب »الأزمة القيادية التي تع�شف 

بها حالًيا«، ح�شب تقديره. ووّجه دي�شكني 

عن  لامتناع  الإ�شرائيلي  للجمهور  دعوة 

النيابية  النتخابات  يف  حزب  لأي  الت�شويت 

فارغة  بي�شاء  ببطاقة  بالقرتاع  والكتفاء 

الزعامة،  غ��ي��اب  ح��ال��ة  لرف�س  ك��اإ���ش��ارة 

والأزمة القيادية التي تع�شف بالدولة العربية، 

التغير  عجلة  دفع  يف  الإ�شهام  اأج��ل  ومن 

وت�شكيل �شغط على النخب ال�شيا�شية من 

تعبره.  حد  على  ال�شعبية،  القواعد  قبل 

على  العربية  »هاآرت�س«  �شحيفة  ونقلت 

قوله  دي�شكني  عن  الإل��ك��رتوين،  موقعها 

ي�شتمر  اأن  ويتوقع  ج��ًدا  تغر  الدولة  »وج��ه 

نحو  يتجه  اأنه  ذلك  يف  والوا�شح  التغّر،  يف 

اليمني مع مزيد من التطرف الديني وغياب 

امل�شاواة يف حتّمل العبء وال�شعور بعدم القدرة 

الأزمة  تغير هذه اخلطوات مبا فيها  على 

القيادية التي جتعل النا�س ي�شعرون باخليبة 

من  »ك��ث��ر  م�شيًفا:  الأم����ل«،  وف��ق��دان 

وتاأييد  التاأقلم  الإ�شرائيليني ي�شعب عليهم 

هذا الجتاه املظلم للدولة، ومن وجهة نظري 

وروؤيتي فاإن هذا ميثل اأحد اأهم املخاطر على 

انتقد  ذاته،  ال�شياق  ويف  اإ�شرائيل«.  م�شتقبل 

الو�شط  اأح��زاب  ال�شابق  »ال�شاباك«  رئي�س 

الكني�شت،  انتخابات  املتناف�شة يف  والي�شار 

هي  اإ�شرائيل  يف  الزعامية  »ال�شورة  قائًا: 

الأحزاب  وزعماء  اإجماًل  الأخطر؛ فزعماوؤنا 

ينظر  احلالية  النتخابات  يف  املتناف�شة 

فا�شدون  اأنهم  الكثر على  اأعني  يف  اإليهم 

فقط«،  مب�شلحتهم  ويهتمون  وانتهازيون 

اىل  الإ�شارة  ميكن  كذلك  و�شفه.  ح�شب 

من  كمظهر  املع�شكرات  بني  التداخل 

اإذ بات  مظاهر ال�شياع والغمو�س ال�شيا�شي، 

والندماج  الي�شار  اإىل  اليمني  من  النتقال 

للحياة  ال��ع��ودة  اأو  والع��ت��زال  الن�شقاق  اأو 

ال�شيا�شي  امل�شهد  �شمات  من  ال�شيا�شية 

�شيا�شاته  يف  الليكود  اجته  فلقد  الداخلي، 

وذلك  اليمني،  ميني  اإىل  الو�شط  ميني  من 

بتحالفه مع حزب »اإ�شرائيل بيتنا« املتطرف 

تراجع  من  الرغم  وعلى  ليربمان.  بزعامة 

العمل«،  »ح��زب  �شعبية  وارتفاع  �شعبيته 

بزعامة  م�شتقبل«  »يوجد  حزب  وكذلك 

تطرفه  من�شوب  الليكود  رفع  لبيد،  يائر 

من�شوب  رفع  اإىل  ذلك  ي��وؤدي  اأن  امل  على 

واأبرزهم  املتطرفني،  له، ف�شم غاة  املوؤيدين 

رئي�س مع�شكر »قيادة يهودية«  القائمة  يف 

مو�شيه فايغلني. وهكذا كان اأول 20 مقعًدا 

الأع�شاء  ن�شيب  م��ن  احل��زب  قائمة  م��ن 

ن�شبًيا  املعتدلني  ا�شتبعاد  تطرًفا ومت  الأكرث 

نظرة اإىل تطورات امل�سهد ال�سيا�سي اال�سرائيلي
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اإعداد:

اإح�سان مرت�سى 

باحث يف ال�شوؤون الإ�شرائيلية



يحذر رئي�س ال�ساباك 

ال�سابق من خماطر 

ع�سيبة قد تواجهها 

اإ�سرائيل م�ستقباًل ب�سبب 

االأزمة القيادية التي 

تع�سف بها حاليًا، وهو 

يتوقع االإجتاه اإىل مزيد 

من التطرف الديني 

وعدم امل�ساواة

اإن ما يح�سل

يف ا�سرائيل اليوم

ال ي�سكل مفاجاأة،

بل هو انعكا�س طبيعي 

للماأزق ال�سيا�سي

الداخلي البنيوي اإثر 

اندثار جيل القادة 

امللوك وعلى �سوء حالة 

الت�سظي واالنق�سام

بني االأحزاب

ليفني  التحق بحزب  الذي  مريدور  دان  مثل: 

من  كحلون  الوزير  وان�شحب  »احلركة«، 

ال�شيا�شية، وهو كان  الليكود ومن احلياة 

العالية  ال�شعبية  ذات  ال��وج��وه  م��ن  يعترب 

عامل  ت�شكل  والتي  الليكود،  يف  واملوؤثرة 

ازعاج وا�شتفزاز لنتنياهو.

اأن  العمل  حلزب  �شبق  اأخ��رى  ناحية  من 

عنه،  املو�شافيم«  »حركة  ان�شاخ  �شهد 

حرب  )وزي���ر  برت�س  عمر  ت��رك��ه  كما 

وكذلك   ،)  2006 العام  لبنان  على  العدو 

عاًما  اأميًنا  كان  ال��ذي  مت�شناع  عمرام 

�شابًقا للحزب وانتقل اإىل مر�شح درجة ثانية 

ت�شيبي  اأ�ش�شته  ال��ذي  »احلركة«  حزب  يف 

كما  الأخ���رة.  النتخابات  قبيل  ليفني 

من  كل  بني  ح��اًدا  ا  تناف�شً احل��زب  و�شهد 

و�شيلي  برت�س  وعمر  هرت�شوغ  يت�شحاق 

برت�س  عمر  خروج  اإىل  اأف�شى  يحيموفت�س 

قائمة  يحيموفت�س  وت�شكيل  احلزب،  من 

مميزة من�شجمة من املقربني لها. باخت�شار 

الأيديولوجية بني  الفوارق  اإن  القول  ميكن 

ب�شكل  تاآكلت  قد  الإ�شرائيلية  الأح��زاب 

من  باملوقف  يتعلق  ما  كل  لناحية  لفت 

فحتى  والعرب.  الفل�شطينيني  مع  ال�شراع 

»حزب العمل«، الذي كان يو�شف زوًرا باأنه 

ميثل »مع�شكر ال�شام« الإ�شرائيلي حاولت 

زعيمته �شيلي يحيموفيت�س بكل ما اأوتيت 

من قوة اأن توؤكد اأن حزبها ل ميثل الي�شار 

مع  امل��واق��ف  م��ن  العديد  يف  يتقاطع  وان��ه 

يف  جامعة  اقامة  على  املوافقة  مثل  اليمني 

م�شتوطنة ارئيل يف ال�شفة.

اما الظاهرة املميزة يف املعركة النتخابية 

عتيد«  »ي�����س  ح��زب  يف  فتتمثل  الخ���رة 

)يوجد م�شتقبل( بزعامة الإعامي اليميني 

من  خليط  ح��زب  وه��و  لبيد  يائر  املعروف 

اليمني وي�شار اليمني والي�شار العمايل، ويدعم 

للم�شتوطنات؛  دعمه  عن  ويعرب  املفاو�شات 

حيث اأعلن عن حزبه وبدء الدعاية احلزبية 

لن  اأنه  معلًنا  اأرئيل،  م�شتوطنة  و�شط  من 

برئا�شة  حكومة  اإىل  الن�شمام  على  يوافق 

اإ�شرائيل  اإل يف حال عودة حكومة  نتنياهو 

الفل�شطينيني.  مع  املفاو�شات  طاولة  اإىل 

اأنه يعار�س  املقابل على  لبيد �شدد يف  لكن 

وع��ودة  ال�شرقية  القد�س  م��ن  الن�شحاب 

اإىل حد ما  اأقواله م�شابهة  الاجئني، وبدت 

احلزب  اخل�شو�س.هذا  بهذا  نتنياهو  لأقوال 

ومطالب  حقوق  عن  الدفاع  راية  بقوة  رفع 

الفقري  العمود  التي متثل  الو�شطى،  الطبقة 

تبنى  ناحية  فمن  الإ�شرائيلي.  للمجتمع 

ومن  والجتماعية،  القت�شادية  مطالبها 

اأعلن انه مل ي�شذ عن مواقف  ناحية ثانية 

اليمني الإ�شرائيلي يف كل ما يتعلق بت�شوية 

ال�شراع مع الفل�شطينيني والعرب؛ ان�شجاما 

مع التوجهات العامة للطبقة الو�شطى من 

ال�شراع وهي توجهات ميينية. ومن الناحية 

العملية ميكن القول اإن اأبرز ما اأف�شت اإليه 

النتخابات الخرة هو خلو ال�شاحة احلزبية 

مهيمن،  كبر  ح��زب  م��ن  اإ���ش��رائ��ي��ل  يف 

بقية  حولها  تتجمع  ارتكاز  بوؤرة  ي�شكل 

ويتاأكد  حكومي.  ائتاف  اأي  يف  الأحزاب 

اأن  حقيقة  ا�شتح�شار  لدى  ال�شتنتاج  هذا 

�شراكة  قائمة  هو  اإمنا  بيتنا«  »الليكود 

جهة،  من  الليكود  حزب  بني  انتخابية 

وحزب »اإ�شرائيل بيتنا« الذي يتزعمه اأفيغدور 

ليربمان من جهة اخرى.

اأما على م�شتوى التق�شيم وفق املع�شكرات، 

النتخابات  نتائج  اإن  ال��ق��ول  فيمكن 

ا�شتقرت على اأن اليمني هو الذي حقق فوًزا 

ما  فمجموع  النتخابات،  هذه  يف  �شاحًقا 

الليكود   ( بيتنا«  »ا�شرائيل  عليه  ح�شل 

والأحزاب  اليهودي  والبيت  بيتنا(  +ا�شرائيل 

هتوراة(،  ويهدوت  )�شا�س  احلريدية  الدينية 

 ،» و»كادميا  و»هتنوعاه«  عتيد«  و»ي�س 

التي تتبنى جميًعا مواقف ميينية متطرفة 

ا�شل  من  مقعًدا   88 هو  ���ش��ارخ،  ب�شكل 

لليمني  �شاحًقا  ف��وًزا  يعني  ما  مقعًدا،   120

الإ�شرائيلي.
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توؤدي �لبلديات يف معظم دول �لعامل دوًر� �إمنائًيا 

هاًما على عدة م�صتويات، �إن مل يكن على جميع 

�مل�صتويات �حلياتية، �الجتماعية، �القت�صادية، 

�لثقافية وحتى �ل�صيا�صية.

ففي �لبالد �لغربية جند �أن 50 يف �ملئة من 

�ملو�زنات ت�صرف عرب �لبلديات، على �عتبار �أن 

ذلك ي�صّكل و�صيلة لتجّنب �ل�صم�صر�ت. 

و�قع �لعمل �لبلدي �للبناين

العام  اأُقّر  قانون  البلدّيات  يدير  لبنان،  يف 

ال�شوؤون  اإدارة  يف  مهماتها  وح���دّد   ،١٩٧٧

البناء،  التمّدن،  العاّمة،  وال�شّحة  ال�شحّية 

اخلدمات العاّمة، الأمن، تنظيم الطرقات، 

الطرقات.  وتنظيف  النفايات  من  التخّل�ص 

ولكن الواقع اأن معظم البلديات اللبنانية 

املهمات  بكامل  القيام  من  تتمكن  ل 

املوكلة اإليها، يف ظل تلكوؤ الدولة عن دفع 

ا مع عدم وجود رقابة  م�شتحقاتها، خ�شو�شً

على اأموال ال�شندوق البلدي، وعدم امل�شاواة يف 

توزيع احل�ش�ص.

قررت احلكومة منذ فرتة الت�شّرف مببلغ 

الق�شم  يوزع  قدره مليار ومئتا مليون دولر، 

الأكرب منه على البلديات.

للبلدية  املالية  امل���وارد  اأّن  املعلوم  م��ن 

من  البلدية  جتبيها  مبا�شرة  ر�شوم  نوعان: 

وتوّزعها  الدولة  لها  حت�شّ ور�شوم  املواطنني، 

على البلديات. امل�شكلة يف الر�شوم املبا�شرة 

لأّن  القائم،  الو�شع  مع  متالئمة  غري  اّنها 

اآخر تعديالت اأدخلت تعود اىل العام ١٩88. 

التي  ال��ر���ش��وم  اأم���ا 

جت��ب��ي��ه��ا ال���دول���ة، 

اىل  ت�شتند  ل  فهي 

يف  ال�شكان  عدد  مثاًل  يراعي  عادل  توزيع 

كل بلدية.

على  ال��ب��ل��دي��ات  روؤ����ش���اء  معظم  َي��ّت��ف��ق 

امل�شتقل  البلدي  ال�شندوق  ة  ح�شّ اعتبار 

بع�ص  وتظهر  للبلديات.  الأ�شا�شي  الدخل 

من  املئة  يف   86 نحو  اأّن  ال�شتطالعات 

من  املحّولة  الر�شوم  اأّن  تعترب  البلديات 

الر�شوم  اأما  الأ�شا�شي.  ت�شكل دخلها  الدولة 

املبا�شرة، فت�شكل ن�شبة �شئيلة من جمموع 

املوارد البلدية، اإذ ت�شطر البلديات اأحيانا اإىل 

ل  املعي�شية، فتتو�شّ املواطنني  اأو�شاع  مراعاة 

املرتاكمة  الر�شوم  ت�شويات معهم على  اىل 

تق�شيط  اإىل  وتلجاأ  املا�شية  ال�شنوات  من 

املكّلف  اإل��زام  يف  ت��رتدد  كما  املتاأخرات، 

دفع الر�شوم اجلديدة املرتتبة عليه.

ن�شبة  ت��راج��ع��ت  اأخ�����رى،  ن��اح��ي��ة  م��ن 

القطاعات  جمود  ب�شبب  املبا�شرة  الر�شوم 

روؤ�شاء  ي��ورد  الإط���ار،  ه��ذا  ويف  القت�شادية. 

يف  ت�شاهم  التي  العوامل  بع�ص  البلديات 

اإجمايل  من  املبا�شرة  الر�شوم  ن�شبة  تقلي�ص 

املوارد البلدية، وي�شّجلون مالحظاتهم على 

ال�شندوق  من  البلديات  ح�ش�ص  توزيع  اآلية 

البلدي امل�شتقل واحت�شابها.

�أمو�ل �ل�صندوق �مل�صتقّل

يعرت�ص بع�ص القّيمني على العمل البلدي 

على اآلية توزيع هذه الأموال، اإذ اّنها ل توّزع 

�شرورة  على  ين�ّص  القانون  اأّن  مع  بانتظام، 

مبوجب  �شنة  كل  من  اأيلول  يف  توزيعها 

مر�شوم.

هي  ما  تعرف  ل  البلديات  ف��اإّن  كذلك، 

يعرِقل  ما  عليها،  احل�شول  قبل  ح�شتها 

و�شع موازناتها، فكّل بلدية متلك ح�شاًبا 

ا يف م�شرف يتّم اإيداع الأموال املخ�ش�شة  خا�شً

لها فيه. اإىل جانب هذه العوامل، فاإّن اإقدام 

احلكومات ال�شابقة على الت�شّرف ب� ٧5 يف 

امل�شتقل  البلدي  ال�شندوق  عائدات  من  املئة 

والإع��م��ار  الإمن���اء  جمل�ص  اىل  وحتويلها 

لتمويل بع�ص امل�شاريع، اأّدى اأي�شا اإىل تقلي�ص 

واردات البلديات.

 ي�شكو معظم البلديات من عدم احل�شول 

الهاتف  ف��وات��ري  م��ن  امل��ئ��ة  يف   ١0 ال���  على 

والكهرباء واملياه. ومن العوامل الأخرى التي 

تعوق زيادة املوارد البلدية، َمنع الفوائد على 

اأموال البلديات واإلغاء براءة الذمة من بع�ص 

احلاجات كبرية

وو�شع اخلدمات كارثي

ما �لذي مينع �لبلديات

من �لقيام مبهماتها؟



م�شطرة  البلدية  فاإّن  ذلك  اإىل  املعامالت. 

امل�شرف  يف  اأموالها  من  الفائ�ص  و�شع  اإىل 

الفوائد،  على  احل�شول  دون  من  املركزي 

بينما اإذا ا�شطرت اإىل ال�شتدانة من الدولة، 

فعليها دفع فوائد عالية. 

البلديات  معظم  ف��اإن  الواقع،  هذا  واإزاء 

الأ�شا�شية،  مبهماتها  القيام  عن  عاجزة 

التي  امللحة  الإمنائية  امل�شاريع  تنفيذ  وعن 

واملناطق  ال��ب��ل��دات  جميع  اإليها  حتتاج 

يف  العامة  اخلدمات  اأن  �شّيما  ل  اللبنانية، 

وملّوثة،  م�شّوهة  والبيئة  كارثية،  لبنان 

امل�شاريع  اأما  �شعبة.  املواطنني  حياة  و�شروط 

�شبكات  من  البلد،  اإليها  يحتاج  التي 

�شرف �شحي، ومطامر نفايات، واأنظمة نقل 

عام، فهي م�شاريع تتخطى جميعها نطاق 

والإدارية. والفنية  املالية  وقدراتها   البلديات 

�شربل  ال�شابق  الوزير  و�شع  الواقع،  هذا  واإزاء 

نحا�ص م�شروع قانون باإن�شاء م�شرٍف لالإمناء 

فت�شتخدم  البلديات،  متلكه  املحلي، 

معظمها(  )اأو  املرتاكمة  الهائلة  املبالغ 

هذا  ح��از  وق��د  امل�شرف.  لهذا  كراأ�شمال 

كل  تاأييد  والإ�شالحي،  التغيريي  امل�شروع 

املوؤ�ش�شات الدولية املتخ�ش�شة، لكن من دون 

اأن تقره احلكومة ال�شابقة ول احلالية، الأمر 

الذي ي�شكل يف نظر البع�ص اإهداًرا لفر�شتني 

تاريخيتني.

توزيع  طريقة  اأن  هنا  نحا�ص  الوزير  ويعترب 

�شتوؤدي  البلديات،  على  املجّمع  املال  راأ���ص 

من  معظمه  ه��در  اإىل  موؤكد،  �شبه  بنحو 

م�شاريع  واإق��ام��ة  اجل��اري��ة  النفقات  خ��الل 

وتزفيت  دعم  جدران  من  ومتناثرة،  جمّزاأة 

ودور بلديات فارغة وغريها...، »فنكون قد 

واأهدرنا هذه  املتجدد  املبلغ غري  �شرفنا هذا 

الفر�شة ال�شتثنائية...«.

تفعيل �ملوؤ�صـ�صات �لقائمة 

من جهته يوؤكد الأ�شتاذ اجلامعي واخلبري 

ملجلة  حبيقة  لوي�ص  الدكتور  القت�شادي 

حتويل  اإىل  ما�شة  حاجة  يرى  اأنه  »اجلي�ص« 

وب�شورة  دوري  ب�شكل  البلديات  اإىل  الأم��وال 

م�شتمرة بدًءا من ١/١ من كل �شنة، ولي�ص 

عمل  تفعيل  اإىل  وكذلك  حجزها،  اإىل 

املنّفذة،  البلدية  امل�شاريع  على  التفتي�ص 

نظًرا  وذلك  الأم��وال،  �شرف  كيفية  وعلى 

اإىل احلاجات الإمنائية الكبرية يف جميع 

املناطق اللبنانية.

اإن�شاء م�شرٍف لالإمناء املحلي  وعن اأهمية 

قال:

»اإننا نحتاج يف لبنان اإىل تفعيل املوؤ�ش�شات 

اإىل  حتتاج  اأخرى  اإن�شاء  اإىل  ولي�ص  املوجودة 

الهدر،  من  املزيد  اإ�شافة  وبالتايل  موظفني، 

التي  املركزية،  ال�شلطة  يف  عادة  يتّم  الذي 

اأنه  واأعتقد  وفّعالة.  مبا�شرة  نتائج  تعطي  ل 

يطراأ خالل  قد  الذي  الهدر  الرغم من  على 

تبقى  البلدي،  العمل  يف  امل�شاريع  تنفيذ 

الأمور حم�شورة جًدا لأنه يف البلدات ول �شيما 

بع�شهم  يعرفون  املواطنون  منها،  ال�شغرية 

البع�ص، ول جمال لل�شرقة، واإن ح�شلت تتّم 

يراقب  اجلميع  لأن  ج��ًدا،  زهيدة  مببالغ 

رئي�ص البلدية«.

واأعرب الدكتور حبيقة عن تاأييده خطوة 

مع  الإداري���ة،  الالمركزية  نحو  النطالق 

حتقيق خطوة متقدمة يف املجال الإنتخابي 

اأم��ام  يف�شح  حيث  البلدية،  للمجال�ص 

ن�شف  انتخاب  جم��ال  املقيمني  املواطنني 

اأن الغرباء  اأع�شاء املجل�ص البلدي، ول �شيما 

املقيمني يف القطاع البلدي ي�شكلون اأكرث 

الأ�شليني  ال�شكان  م��ن  املئة  يف   ٩5 م��ن 

للبلدة يف حالت كثرية.
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نقيب املهند�صني 

عا�صم »بيك« �صالم:

العمارة 
تنبت من اأر�صها

 اأر�صتقراطي، خا�ض اأبرز معارك 

الفقراء... واإن مل ينجح يف حتقيق الكثري 

من االنت�صارات فيها.

فنان ممتاز، قّدم الكثري اإىل العمارة 

العربية واللبنانية، وكان رجل ثقافة 

والتزام.

اإنه نقيب املهند�صني االأ�صبق، املعمار 

االأول عا�صم »بيك« �صالم. 

مبدع فن العمارة

 يف بريوت اجلميلة التي اأحّبها كثرًيا، ولد 

اأحيائها  اأحد  ويف   ،1924 العام  �سالم  عا�سم 

كانت  يومها  طفولته.  عا�ش  اجلميلة 

واإرًثا  وثقافة  روًحا  جميلة،  بالفعل  بريوت 

اإىل  رحالته  يف  والده  يرافق  كان  معمارًيا. 

فل�سطني. هناك اإلتقى جربا اإبراهيم جربا، 

كامربيدج  جامعة  يف  يدّر�ش  ك��ان  ال��ذي 

من  املتخرج  الطالب  فحّمل  بريطانيا،  يف 

و»الإنرتنا�سيونال  الفرن�سية«  »الإر�سالية 

اإىل  تو�سية  ر�سالة  ب���ريوت،  يف  ك��ول��دج« 

الهند�سة  ق�سم  من  تخّرج  التي  اجلامعة 

املعمارية فيها العام 1950.

 بعد عوته اإىل بريوت �سارك �سالم يف بداية 

الهند�س�ة  ق�سم  تاأ�سي�ش  يف  العملية  حياته 

بريوت  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  املعمارية 

مع املهند�ش رميون غ�سن )العام 1954(، وما 

فيها  التعليمي  الكادر  اإىل  ان�سّم  اأن  لبث 

ب�سفة اأ�ستاذ م�سارك لغاية العام 1977.

العام  للهند�سة  مكتًبا  اأن�ساأ 

اأبدع  حيث  املهنة  وزاول   ،1956

يف تنفيذ اأروع امل�ساريع املعمارية 

واأرقاها. 

يف  نا�سًطا  �سالم  كان  ذل��ك،  جانب  اإىل 

يف  البي�ساء  ب�سماته  تارًكا  جم��الت  عدة 

كان  حيث  نقابة،  اأو  جمل�ش  من  اأك��ر 

الأع��ل��ى«  الت�سميم  »جمل�ش  يف  ع�����س��ًوا 

من  امل��دين«  للتنظيم  الأعلى  و»املجل�ش 

يف  وع�سًوا   ،1977 العام  وحتى   1962 العام 

و�سط بريوت  اإعمار  الرباعية لإعادة  اللجنة 

)بني العامني 1977 و1986(، اإ�سافة اإىل تولّيه 

مرفاأ  تو�سيع  جلنة  رئي�ش  نائب  من�سب 

بريوت وتطويره ) 1972 - 1986(.

العام 1996 اإنتخب �سالم نقيًبا للمهند�سني 

لغاية  املن�سب  هذا  يف  وا�ستمر  اللبنانيني، 

اأه��م  ولي��ت��ه  1999 حم��ق��ًق��ا خ���الل  ال��ع��ام 

رئا�سة  توىل  كذلك  النقابية.  الإجن��ازات 

هيئة املعماريني العرب منذ 1998 ولغاية 2001 

واحتاد املهند�سني العرب.

يف  ��ا  اأي�����سً ب�سماته  ���س��الم  عا�سم  ت��رك 

املجل�ش الأعلى للت�سميم يف وزارة الت�سميم، 

فيه  ع�سًوا  ك��ان  حيث 

منذ العام 1961 ولغاية 

كما   ،1977 العام 

الفريق  من  ك��ان 

ملجل�ش  التاأ�سي�سي 

الأوىل  ال�ست  ال�سنوات  يف  والإعمار  الإمن��اء 

من بدء اأعماله )1977 - 1983(.

ثروة  على  للحفاظ  كثرًيا  �سالم  نا�سل 

الأبنية  �سيما  ول  والثقافية  الرتاثية  لبنان 

من  وذل��ك  ب���ريوت،  العا�سمة  يف  الرتاثية 

�سر�سق«،  »متحف  جلنة  يف  ع�سويته  خالل 

ويف جمعية »اأب�ساد«. 

ل��ع��ط��اءات��ه يف ه����ذا امل��ج��ال  وت���ق���دي���ًرا 

.2012 اأي��ل��ول  يف  الثقافة  وزارة  درع   ن��ال 

كان �سالم يرف�ش �سيطرة العمارة امل�ستوردة 

وكان  احل�سارة.  بو�سفها  الغربية  واحل�سارة 

اإبنة  تكون  اأن  يجب  العمارة  باأن  مقتنًعا 

وجامع  �سيدا  �سرايا  بنى  هكذا  مكانها. 

وبع�ش  العليا  برمانا  ومدر�سة  اخلا�سقجي 

احلجر  م�ستخدًما  الثقافة،  وزارة  اأق��وا���ش 

الرملي )كمادة( والأقوا�ش واجلدران ال�سلبة 

)من حيث ال�سكل(. لقد قراأ العمارة على 

اأنها تنبت من الأر�ش، ي�سل اجلدار فيها اإىل 

على  الغربية  العمارة  تقوم  حني  يف  الرتاب، 

الأعمدة وترتك الأر�ش حّرة.

فقد  ق��د  ك��ان  اجلميلة،  ب���ريوت  اإب���ن 

على  دائ��ًم��ا  ورّدد  م��دي��ن��ت��ه،  م��ن  الأم����ل 

خل�ش  »ب������ريوت  اأ����س���دق���ائ���ه  م�����س��ام��ع 



يجيب  ك��ان  ت���رّدد،  دون  وم��ن  انتهت«. 

بالعبارة نف�سها عن �سوؤال ُوّجه له يوًما عن 

بالإجابة،  يفّكر  مل  العا�سمة،  م�ستقبل 

ل اإليها منذ وقت... يف نظره  بدا كاأنه تو�سّ

بريوت انتهت حني تخّلت عن هويتها. 

ح�سم املعمار اأمره، منذ اكت�سف اأنه مل يعد 

يحّب اخلروج من منزله اجلميل الكائن يف 

ليجد  البالط،  زقاق  يف  البطركية  منطقة 

وجهه.  يف  مرتفعة  طبقات  ع�سر  من  بناية 

مل ينجح يف حتقيق حلمه بتغيري املخطط 

اخلطة  تطبيق  يف  ول  لبريوت،  التوجيهي 

ال�ساملة لرتتيب الأرا�سي اللبنانية. 

ت�سحيح  يف  اأب���ًدا  اأم��ل  »ل  يقول:  ك��ان   

منّظم،  ع�سوائي  مت��ّدد  هناك  امل�����س��اوئ، 

 وجتهيزات ل ت�ستوعب كّل هذه الكثافة«.

على  القائمة  املعمارية،  �سالم  فل�سفة 

ر  تف�سّ التي  ه��ي  ال���رتاث،  على  املحافظة 

ب���ريوت.  و���س��ط  اإع��م��ار  اإع����ادة  معار�سته 

تدمري  الإعمار،  فيها  اأجنز  التي  بالطريقة 

لتاريخ املدينة وفق ما راأى، وتدمري لذاكرتها 

املو�سوع  هذا  �سالم عن  اجلماعية. كتب 

كتابني وعدًدا من املقالت ال�سحافية. 

»داون  معنى  م��ا  دائ��ًم��ا،  يت�ساءل  ك��ان 

اأمريكا  يف  اإل  جنده  ل  الإ�سم  »هذا  تاون«؟ 

عندنا  فكان  نحن  اأما  لها،  تاريخ  ل  لأن 

ادري�ش«...  وباب  الربج«  »�ساحة  و  »البلد« 

املقاهي،  اإىل  نذهب  نتظاهر،  كّنا  هناك 

اإىل ال�سينما... يوم تويف الرئي�ش عبد النا�سر 

اأ�سبح  اجلامع  املكان  هذا  هناك.  كنا 

مكاًنا لالأغنياء«.

اإع���ادة  مل�سروع  ���س��الم  ت�سّدي  يكن  مل 

اإعمار بريوت اأول اإنخراط مبا�سر له يف العمل 

ال�سيا�سي. عندما كان يف الرابعة والثالثني 

من عمره، �سارك مع عّمه �سائب �سالم يف 

الأمر  يف  والطريف   .»1958 ب�»ثورة  عرف  ما 

�سد  الثورة  يف  م�ساركته  خالل  كان،  اأنه 

ت�سميم  يتوىل  �سمعون،  كميل  الرئي�ش 

ق�سر الأخري يف منطقة ال�سعديات... لكن 

معركة بريوت كانت خمتلفة، وهي التي 

دفعته اإىل خو�ش انتخابات نقابة املهند�سني 

العام 1996. وجوده على راأ�ش النقابة، ولحقًا 

اأ�ساف  العرب،  املعماريني  هيئة  راأ�ش  على 

الكثري اإىل املوؤ�س�ستني. 

املر�ش،  مع  ال�سراع  من  اأ�سهر  ع�سرة  بعد 

غّيب املوت يف الرابع من ت�سرين الثاين 2012 

املعمار اللبناين عا�سم �سالم. 

الأ�سهر  ويف  يهزمه،  اأن  للمر�ش  ي�سمح  مل 

العمل،  على  حر�ش  حياته  من  الأخ���رية 

يف  وم�ساهًما  معركة  من  لأكر  مت�سدًيا 

الأخرية،  اللحظة  وحتى  ن�ساط.  من  اأكر 

كانت مفكرته ت�سّجل املواعيد... 

رحل قبل يوم من موعد ت�سّلمه الدكتوراه 

ي�ستطع  مل  العربية،  اجلامعة  من  الفخرية 

غيابًيا  له  فُمنحت  الإحتفال،  اإىل  الذهاب 

و�سّلمت لأولده. 

مع رحيل النقيب عا�سم �سالم خ�سر فن 

العمارة ولبنان والعامل العربي رجاًل كبرًيا. 

ه
ات

از
جن

اإ

- بامل�ساركة مع اآخرين: »اإعمار بريوت - الفر�سة ال�سائعة« )1992(.

- »يف املدينة والعمارة - الإعمار وامل�سلحة« )1995(.

والبدائل  ال�سحيحة  ال�سبل  يف  اأولية  اأبحاث   - بريوت«  اإعمار  »منهجية   -

املقرتحة )1995(.

�سّمم بناية ال� »بان اأمريكان«، وبنك اإنرتا، و�سرايا �سيدا وال�سفارة العراقية 

رت العام 1982، ووزارة ال�سياحة ومبنى الإذاعة، ومنزل الرئي�ش كميل  التي ُفِجّ

لوزارة  مقًرا  �سار  الذي  ال��وزراء  جمل�ش  ومبنى  ال�سعديات،  منطقة  يف  �سمعون 

على  نقيًبا  وليته  خالل  عمل  اأنه  املهند�سني  نقابة  له  حتفظ  الداخلية. 

ا�ست�سدار القانون اجلديد والنظام الداخلي للنقابة. 
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�أبنية  �إرًثا غنًيا من  بعدما خ�سرت بريوت 

�إثر  �لإن��ت��د�ب  ومرحلة  �لعثمانية  �حلقبة 

�حلرب  نهاية  بعد  �لإعمار  �إع��ادة  عملية 

�إل  يعرف  ل  معظمنا  �أّن  ومب��ا  �لأه��ل��ي��ة، 

ل��ب��ريوت  �ل��ع��م��ر�ين  �ل����ر�ث  ع��ن  �لقليل 

وما�سيها �جلميل �لذي حتّول معقاًل لرجال 

�ل�سخمة، كان  �لتجارية  و�ملر�كز  �لأعمال 

معر�س »در�بزين بريوت« للمهند�س �للبناين 

يف  �لأم��ريك��ي��ة  �جلامعة  يف  و�لأك��ادمي��ي 

ب���ريوت م���ازن ح��ي��در �ل��ذي 

�آرت  »غ��ال��ريي  يف  �أق��ام��ه 

فاكتم«- �لكرنتينا.

ت�سميًما   40 �ملعر�س  ي�سّم 

ج��زًء�  يعّد  وه��و   مطبوًعا، 

من م�سروع كبري ��ستغرق 

�لعمل به 4 �سنو�ت يف فر�ت 

متقطعة، �سي�سدر يف نهاية 

دف��ت��ي كتاب  ب��ن  �ل��ع��ام 

�مل��ع��ر���س:  ع��ن��و�ن  يحمل 

 The Balustrades«

�سي�سمل   .»Of Beirut
لالأحياء  توثيًقا  �لكتاب 

تتميز  �ل��ت��ي  و�ل��ع��م��ار�ت  و�لأب��ن��ي��ة 

�لعالقة  على  و�سي�سيء  بالدر�بزين، 

و�حل���ريف،  �مل��ع��م��اري  �ملهند�س  ب��ن 

لعمار�ت  �أ�سلية  وث��ائ��ق  م��ظ��ه��ًر� 

قدمية. وقد مّت هدم بع�س �لدر�بزين، 

و�لبع�س �لآخر ما ز�ل �سامًد� يف وجه 

ذ�ك��رة  ل��ردم  �ملمنهجة  �لعملّية 

�لأك��ادمي��ي  دد  ي�سّ هنا،  �ملدينة. 

على  �ل�ساب  �للبناين  و�ملهند�س 

تبقى  ما  يحمي  قانون  و�سع  �سرورة 

من تر�ث بريوت �ملعماري. وي�سيف: 

�حلفاظ  ق�سّية  ت�سبح  �أن  »ب���دل 

بها  ُتعنى  هوّية  ق�سّية  �لر�ث  على 

ت��د�رًك��ا  �حلكومية  �سات  �ملوؤ�سّ

لأخطاء �ل�سنن �ملا�سية، فاإّن �لدفاع 

معماري  ن�سيج  م��ن  تبّقى  ع��ّم��ا 

�لأف��ر�د  على  يقت�سر  ب��ات  تاريخي 

�أمامها  يعد  مل  �لتي  �لأهلّية  و�جلمعيات 

�حلن  بن  �لإ�ستغاثة  ن��د�ء�ت  �إط��الق  �سوى 

�مل�ستثمرين  عطف  ت�سرعي  عّلها  و�لآخ��ر 

�جلدد«. 

يف  �ملنت�سرة  �لت�ساميم  �أب���رز  م��ن  من��اذج 

و�حلمر�  �مل��زرع��ة  يف  ب��ريوت:  �أن��ح��اء  جميع 

وم��ار  و�ل��ق��ن��ط��اري  �لنبع  ور�أ�����س  و�ل��ظ��ري��ف 

من  وغريها  و�لأ�سرفية  و�جلميزة  خمايل 

ونّفذت  �ملعر�س  يف  �إجتمعت  �ملدينة،  �أحياء 

حماولة  يف  خمتلفة،  طباعية  بتقنيات 

لتوثيق جماليات تر�ث بريوت �ملعماري بن 

�أي  �ل�ستينيات،  وحتى  �لثالثينيات  �أو�خ��ر 

قبل  �ملدينة  يف  تغلغلت  �لتي  �حلد�ثة  فرة 

اآذار

2013

معار�ض
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مازن حيدر يف 

»در�بزين بريوت«

�إعد�د:

جان د�رك �أبي ياغي

�إ�ضاءة على �لرت�ث 

�ملعماري للمدينة
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معار�ض

�إندلع �حلرب.

�إىل فرة �حلد�ثة،  �لتا�سع ع�سر  �لقرن  منذ 

حافظ �لدر�بزين على طابعه �لفني و�ملزخرف، 

و�أعطى لأبنية �ملدينة و�أحيائها طابًعا مميًز�. 

نكت�سف مثال، �أن يف منطقة »مار خمايل- 

 �لنهر« هناك ت�ساميم در�بزينية م�سركة. 

و�لي�سوعية،  �حل��اي��ك  ف��رن  منطقة  ويف 

�أ�سبحت  بريوت،  و�سط  عن  �بتعدنا  وكلما 

يف  ا  خ�سو�سً ب��ساطة  �أك���ر  �لت�ساميم 

وتبدو  و�ل�����س��ي��اح.  �ل�سباك  ف��رن  منطقة 

�لدر�بزينية يف منطقة �جلعيتاوي  �لت�ساميم 

�ل�سيويف.  منطقة  م��ن  �سعبية   �أك���ر 

�أم����ا يف ف���رة �لإن����ت����د�ب ف��ال��ر���س��وم�����ات 

خالل  لكن  باري�س�ية.  كانت  �لدر�بزينية 

�ل��ر���س��وم،  �ن��دم��اج  ب���د�أ  �ل�ستقالل  حقبة 

)�ساحة  �للبنانية  �خل�سو�سية  لت�سكل 

�لدر�بزين  �فتقد  ولالأ�سف،  مثاًل(.  �ل��رج 

�لأ�سا�سي،  �لفني  معناه  ب��ريوت  و�سط   يف 

�لفوقا  �لب�س�طة  منطق�ة  حافظت  بينما 

وب��د�رو  �حل��اي��ك  وف��رن  �لتب�اريز  ومن�طقة 

�ملجال.  ه��ذ�  يف  �لفنية  �خل�سو�سية   على 

ويبدو من �ملعر�س �أن تر�ث �حلد�ثة �ملعمارية 

�ل��ف��ن��ي ب��اأ���س��ك��ال��ه �ل��در�ب��زي��ن��ي��ة يف ف��رة 

�ل�ستينيات، ما ز�ل موجوًد� يف منطقة بد�رو 

و�حلمر�.

�لدر�بزين مزخ�رًفا من  تو�رثت بريوت  لقد 

باأ�سكاله  و�لدر�بزين،  ع�سر.  �لتا�سع  �ل�قرن 

بال�باطون  �مللّب��سة  �أو  �حل�ديدية  وت��ساميمه 

ت�سكيلية  لوحة  يعتر  �لرملي،  باحلجر  �أو 

وتتميز  �ملعمار،  �مل�سم��م  �إىل  بالن�سبة  فنية 

�لفني،  �ل���ر�ث  ب���ريوت، ك��ج��زء م��ن  ب��ه 

وكذ�كرة معمارية ذ�ت قيمة فنية.

جديدة  �أد�ة  �ملعرو�سة  �ملجموعة  وت�سّكل 

يقّدمها مازن حيدر لقر�ءة �ملدينة و�كت�ساف 

حّتى  قائمة  تز�ل  ما  �لتي  �لفاتنة  خباياها 

�إ�سعار �آخر.

حيدر  م��ازن  �ملهند�س  �أن  بالإ�سارة  يجدر 

�ملعمارية  �لهند�سة  در�س  بريوت،  مو�ليد  من 

ل  جامعة  يف  �ملعماري  �لرميم  يف  �س  وتخ�سّ

�سابينز� يف روما حيث �أم�سى �أكر من ع�سر 

�لرميم  حالًيا  ميار�س  حياته.  من  �سنو�ت 

�جلامعتن  يف  وي��دّر���س  لبنان  يف  �ملعماري 

�لأمريكّية و�للبنانّية �لأمريكّية. 

حتت عنو�ن هوية �لوطن تتو��سل قي �آثار 

�للبناين«  �لر�ث  »مركز  دعا  مبدعيه، 

�إىل  �لأم��ريك��ي��ة  �للبنانية  �جلامعة  يف 

�سنة   60 يخت�سر  كبري  ��ستعادي  معر�س 

نحله،  وجيه  للفنان  �جلمايل  �لنتاج  من 

�لإفتتاح  �سبق  �لأوني�سكو.  ق�سر  وذلك يف 

�ملركز  مدير  فيها  خرج  حو�رية  جل�سة 

�ملتبعة  �لقاعدة  �ل�ساعر هرني زغيب عن 

وندو�ته،  �ملركز  حما�سر�ت  يف  �لآن  حّتى 

يك�سر  حو�ر  �إىل  �جلل�سة  بتحويل  وذلك 

رتابة قر�ءة �ملنتدين و�ملحا�سرين ن�سو�سهم 

تباًعا على �ملنر.

 ح�سر�لإحتفال �ملدير �لعام لوز�رة �لإعالم 

رئي�س  ممثاًل  فلحة  ح�سان  �ل��دك��ت��ور 

�لدكتور  ميقاتي،  جنيب  �ل��وزر�ء  جمل�س 

فرج كرباج ممثاًل �لرئي�س �أمن �جلميل، 

�لنائب متام �سالم، �لوزير �ل�سابق �بر�هيم 

�سايف ممثاًل  و�سام  �ملهند�س  �لعقيد  جنار، 

و�مل��ق��ّدم  قهوجي،  �لعماد  �جلي�س  قائد 

لقوى  �لعام  �ملدير  ممثاًل  �جلمل  عماد 

وعدد  ريفي،  �أ�سرف  �للو�ء  �لد�خلي  �لأمن 

و�لأكادميّين  �لدبلوما�سّين  من  كبري 

و�لثقافّين و�لفنّين.

�سارك يف �حلو�ر رئي�س �جلامعة �للبنانية 

�لأم���ريك���ي���ة �ل��دك��ت��ور ج����وزف ج��ر� 

و�لباحثون جوزف �أبو رزق، �لدكتورة �إلهام 

كالب �لب�ساط و�لدكتورة زينات بيطار.

خ���الل �حل����و�ر �أع����رب �ل��رئ��ي�����س ج��ر� 

»�ل��ذي  نحله  وجيه  بفّن  �إعجابه  ع��ن 

�ملتو��سعة،  وب�سخ�سيته  �لعاملية  �سارف 

لوحاته  يف  يقر�أها  �لتي  وبالإبتكار�ت 

متنّوعة  وت�سكيليات  و�أل��و�ًن��ا  مو��سيع 

وخمتلفة«. وطرح على نحله بع�س �أ�سئلة 

عنها  �أج��اب  و��ستدر�كية  ��ستفهامية 

�لفنان بخال�سة خرته يف هذ� �ل�ساأن.

عن  حت��ّدث  رزق  �أب��و  ج��وزف  �لروف�سور 

�لأ�سالة يف فّن وجيه نحله، وعن »�أ�سلوبه 

ا  �خلا�س �لذي تفّرد بطريقة جديدة خ�سو�سً

ورًد� على  و�لتلوين«.  �حلروفية  يف حركة 

�إىل  ي�سيُء  قد  »�لكالم  �أّن  �أج��اب  �سوؤ�ل 

�ملتذّوق  يوّجه  لأن��ه  مًعا  و�ملتلّقي  �لفنان 

ميكن  ل  وتالًيا  حمددة،  نو�ح  �إىل  �سلًفا 

�إىل  د�ئًما  يو�سل  �أن  �لفنان  يف  �لكالم 

�إقناع �ملتلّقي«.

�لدكتورة �إلهام كالب �لب�ساط حتّدثت 

و�للون  �خلط  ثالثية  عن  �أجوبتها  عر 

ف�»�خلّط  نحله.  وجيه  �أعمال  يف  و�لتحّول 

فر�دته  وهنا  لنهائّي  �أفق  �إىل  ميتدُّ  لديه 

مادية  من  وتخّل�س  �لزخرفة  ق��ارب  باأنه 

ولي�س  �ل�سكل  ف�سانع  �للون  �أّم��ا  �خلط. 

لوًنا لل�سكل، من هنا يتو�لد عنده �للون 

�إىل  �للون  حتّول  �أل��و�ن  مر�ق�سة  يف  �لو�حد 

�سوء... �أما �لتحّول ففي تو�فق �للوحة مع 

�أن  يحدث  حّتى  �ملتفّجرة  �لفنان  طبيعة 

جل�ضة 

حو�رية 

ومعر�ض 

��ضتعادّي 

يف َثمانني 

وجيه 

نحله



حتّرك �للوحة ج�سده ولي�س �لعك�س«.

يف  فتحّدثت  بيطار  زينات  �لدكتورة  �أما 

�أجوبتها عن »ظاهرٍة جدلية لدى نحله يف 

�خلّط و�لت�سكيل، بن �ملقّد�س و�لحتفايّل، 

د عليها. وهو �نحاز �إىل  بن �لقو�عد و�لتمرُّ

فعرف  ف��روخ  م�سطفى  من  بتاأثري  �ل�سرق 

و�لأر�بي�سك،  �حلرية  بن  يوؤ�لف  كيف 

ا  وخ�سو�سً و�ل�سوء،  �للون  بن 

�لإ�سالمية،  �ملنمنمات  يف 

جميعها  بها  �نطلق  وق��د 

و�ل�����س��ّج��اد  �جل���د�ري���ات  �إىل 

�إىل  وخل�ست  و�ملنحوتات«. 

جيولوجيا  �أوج��د  »نحله  �أن 

جديدة يف فّن �حلرف، باإبر�زه 

وحتفيز �للون لديه يف حركة 

�أّنه  حّتى  ت�سكيلية  نور�نية 

�حلرفة  ب��ن  �حل��و�ج��ز  �أز�ل 

جمالية  �سيًغا  بالًغا  و�لفن 

حرة«.

عر�س  �لإح��ت��ف��ال  تخلل 

�أع��م��ال  ع��ن  ق�سرية  �أف���الم 

وج����ي����ه ن���ح���ل���ه ج��م��ع��ت 

وحروفيات  طبيعية  مناظر 

ونور�نيات  ومائيات  و�أح�سنة  و�إ�سالميات 

ور�ق�سات وجد�ريات وزجاجيات ومنحوتات 

وُزخرفيات خمتلفة كان �لفنان ي�سرحها 

خالل مرورها على �ل�سا�سة.

�ل�سالَتن  �إىل  �حل�سور  �إنتقل  ذلك،  بعد 

جمموعة  جمَعتا  �ل��ل��ت��ن  �جلانبيتن 

وفيها:  نحله  وجيه  �أعمال  من  كبرية 

�أقدمها  من  �لأحجام  خمتلفة  لوحة   100

متو�سطة  و�أن�ساب  منحوتات  �ليوم،  حتى 

يف  موجودة  كبرية  ��ات  ج��د�ريَّ وعمالقة، 

ة  مطار�ت وق�سور من �لعامل �لعربّي، جد�ريَّ

عمالقة من 200 مر مربع، لوحات كبرية 

ون،  �أُوبي�سّ لت �إىل من�سوجات يف مدينة  حتوَّ

دن م�ستقبلّية،  عة ملمِ ة مو�سَّ ت�ساميم هند�سيَّ

فرقة  �أَع��م��ال  بع�س  لديكور  ت�ساميم 

ة لآيات  ة �إ�سالميَّ ، لوحات حروفيَّ كركالَّ

ة ملّونة، و�أخرى باحلر  ة، لوحات مائيَّ قر�آنيَّ

لأَعالم  )بورتريه(  وجوه  لوحات  �ل�سينّي، 

�نطباعية  �أَع��م��ال  لبنان،  م��ن  ب��ارزي��ن 

مر�حله  من  ومناظر(  )م�ساهد  خمتلفة 

تر�ثّيات  ة،  �لفنيَّ م�سريته  طيلة  �ملتتالية 

ة باحَلْفر  ة عربيَّ ة وحروفيَّ ة وبيزنطيَّ فينيقيَّ

ن�سف  يف  �لفنان  �أَر���س��ي��ف  وم��ن  �ل��ن��اف��ر، 

مقالت،  �سهاد�ت،  �أَو�سمة،  جو�ئز،  قرن: 

ة  ة و�لعربيَّ مقتطفات من �ل�سحافة �للبنانيَّ

ة... ة �لعامَليَّ و�لأجنبيَّ
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�أعلنت  نوعها،  من  �لأوىل  هي  مبادرة  يف 

يف  �وباما  مي�شال  �لأوىل  �لأمريكية  �ل�شيدة 

»�أرغو«  فوز  �لأبي�ض  �لبيت  من  مبا�شر  بث 

�حلفل  خ���ال  فيلم  �أف�����ش��ل  ب��اأو���ش��ك��ار 

�خلام�ض و�لثمانني لتوزيع جو�ئز �أكادميية 

�لأمريكية  �ملتحركة  �ل�شور  وعلوم  فنون 

)AMPAS(، �ملعروفة بالأو�شكار، وهي من 

�أهم �جلو�ئز �ل�شينمائية يف �لعامل.

�لأحد يف  يوم  �أقيم  �لذي  وقد ح�شم �حلفل 

24 �شباط على م�شرح دولبي يف لو�ض �أجنل�ض 

على  ت��وزع��ت  �ل��ت��ي  �جل��و�ئ��ز  �إىل  �ل�شباق 

�ل�شكل �لآتي:

�شيناريو  و�أف�شل  فيلم  �أف�شل  �أو�شكار   _

�إخر�ج  من   Argo مونتاج:  و�أف�شل  مقتب�ض 

�لفنان بن �أفليك.

لوي�ض  د�ي  د�نيال  �أف�شل ممّثل:  �أو�شكار   _

�لأمريكي  �لرئي�ض  �شخ�شية  جت�شيده  عن 

فيلم  يف  لينكولن  �أب���ر�ه���ام  �لأ���ش��ب��ق 

.Lincoln
جينيفر  �لفنانة  ممّثلة:  �أف�شل  �أو�شكار   _

 Silver Linings لور�ن�ض عن دورها يف فيلم

.Playbook
موؤثر�ت  و�أف�شل  �إخ��ر�ج  �أف�شل  �أو�شكار   _

ب�شرية: فيلم Life of Pi ملخرجه �أجن يل .

�أغنية  عن  �أديل  �أغنية:  �أف�شل  �أو�شكار   _

»جيم�ض  �أف��ام  �أح��دث   »skyfall« فيلم 

بوند«.

م�شاعدة:  ممثلة  �أف�����ش��ل  �أو���ش��ك��ار   _

 Les فيلم  يف  دوره����ا  ع��ن  ه���اث���او�ي  �آن 

.Misérables
عن  و�لتز  كري�شتوف  م�شاعد:  ممثل  �أف�شل  �أو�شكار   _

.Django Unchained دوره يف فيلم

.Brave أو�شكار �أف�شل فيلم ر�شوم متحركة: فيلم� _

 Les فيلم  �شعر:  وت�شريحات  ماكياج  �أف�شل  �أو�شكار   _

. Misérables
�لفيلم  �أجنبي:  فيلم  �أف�شل  �أو�شكار   _

.Amour لنم�شوي�
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مهرجان برلني �ل�شينمائي

�ضينمائي
وجه 

ت���ع���ّد �ل��ن��ج��م��ة �ل��ه��ن��دي��ة 

من  ديك�شيت  م���اده���وري 

بوليوود.  �شينما  وج��وه  �أ�شهر 

مت��ّي��زت ب��اأد�ئ��ه��ا �مل��ت��ق��ن، 

بتقدميها عدًد�  كما عرفت 

�لغنائية  �لإ�شتعر��شات  من 

فى   »Beta« �أول��ه��ا  �لر�ق�شة 

1992 مع �لنجم �أنيل كابور. 

كممثلة  حياتها  ب���د�أت 

فيلم  خال  من   1984 �لعام 

»Abodh« من �إخر�ج هري�ن 

ع���دًد�  ق��دم��ت  ك��م��ا   ،yنا

منها  �لناجحة  �لأف���ام  من 

مع   1987 �ل��ع��ام   »Mohre«

ر�جوفري  و�إخر�ج  باتيكار  نانا 

ك�����ول، وف����ى ن��ف�����ض �ل��ع��ام 

 »Uttar Dakshin« فيلم 

قدمت  كما   .»Hifazat«و

 »Vardi« فيلم   1989 �لعام 

م��ع �مل��خ��رج �أوم��ا���ض م��وه��ر�، 

 »Kishen Kanhaiya«و

م��ع ع���دد م��ن �ل��ن��ج��وم وه��م 

�أن��ي��ل ك��اب��ور و�أم��ري�����ض ب��وري 

و»Zindagi Ek Jua« وغريهم 

مادهوري ديك�ضيت جنمة 

�لهند �لأوىل وحا�ضدة �جلو�ئز

يف �حتفال �شخم يف ق�شر »�لربلينايل«، جمع ح�شد من جنوم 

على  �ل�شتار  �ل�شينمائي  برلني  مهرجان  �أ�شدل  �ل�شابع،  �لفن 

دورته �لثالثة و�ل�شتني �لتي �شهدت مناف�شة ت�شعة ع�شر فيلًما يف 

�مل�شابقة �لر�شمية للح�شول على جائزة �لدب �لذهبي.

كّرم �ملهرجان هذ� �لعام �ملخرج �لفرن�شي كلود لنزمان عن 

جممل �أعماله �لفنية ومنحه جائزة �لدب �لذهبي �ل�شريف. وتر�أ�ض 

جلنة �لتحكيم �ملخرج �ل�شيني وونغ كارو�ي، بع�شوية �ملخرجة 

�لدمناركية �شوز�ن باير، و�ملمثل و�ملخرج �لأمريكي تيم روبنز، 

و�ملخرج �لأملاين �أندريا�ض در�شن. 

طفل«  »حالة  �لروماين  �لفيلم  ح�شدها  �لذهبي  �لدب  جائزة 

قوة  م��وؤّك��ًد�  نيتزر،  بيرت  كالني  للمخرج   )Child’s Pose(

�ل�شعفة  �نتز�ع  يف  �أع��و�م  قبل  جنحت  �لتي  �لرومانية  �ل�شينما 

حمافل  يف  ح�شورها  وع���ّززت  »ك��ان«  مهرجان  يف  �لذهبية 

�ل�شينما �لعاملية.

ي�شّور �لفيلم، ذو �ملنحى �لإن�شاين، معاناة �لأمهات من خال 

ق�شة �شاب يقتل عن غري ق�شد يف حادث �شري �شاًبا �آخر. وخال 
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»�لدب �لذهبي« من ن�ضيب »�لطفل« �لروماين وجو�ئز لأعمال فل�ضطينية

ع�شر�ت �لأفام، ثم توقفت 

عن �لعمل فى 2002 لتتفرغ 

مرة  لتعود  �ل�شغرية  لأ�شرتها 

�أخرى لل�شينما فى 2007.

نالت مادهوري ديك�شيت 

�جل��و�ئ��ز منها  م��ن  ع����دًد� 

 Zee Cine« ج����ائ����زة 

ك��اأف�����ش��ل   »Awards
وجائزة   ،1998 �لعام  ممثلة 

 Smita Patil Memorial«
Award« �لعام 1996. كما 
 Screen« جائزة  ح�شدت 

 1995 �لأعو�م  يف   »Awards
و1996 و1998 و2003. و�لعام 2001 

 National« ج��ائ��زة  نالت 

Citizen Award«، وجائزة 
 ،»Zee Cine Awards«

�أف�شل  ج��ائ��زة  ح���ازت  ث��م 

�لعام   »Lajja« عن  ممثلة 

. 2002

خال �لعام 2011 ، ح�شدت 

 Vogue« ديك�شيت جائزة

و�لعام   ،»Beauty Awards
ج��و�ئ��ز  ث���اث  ن��ال��ت   2012

 Star Foundation« هي 

 ،»Network Award
 Platinum Diva«و

 Raj Kapoor«و  »Award
 Special Contribution

.»Award

�لأحد�ث حتاول �أم �ل�شاب مرتكب �حلادث تعزية �أهل �لقتيل عرب 

باإقناعها  وتنتهي  عليه  �ملجني  �أم  وبني  بينها  تدور  موؤملة  جل�شة 

ب�شرورة �ل�شفح عن �إبنها �لوحيد.

د�ني�ض  �لبو�شني  للمخرج  �لتحكيم  جلنة  جائزة  ومنحت 

حاز  �لذي  �حلديد«  جامع  حياة  من  »ف�شل  فيلم  عن  تانوفيت�ض 

ق�شة  يف  ويتناول  مو�شي�ض.  لنظيف  ممثل«  »�أف�شل  جائزة  ا  �أي�شً

ون�شالها  �لبو�شنة،  يف  �لغجر  عائلة من  �شرية  �لو�قع  من  م�شتمدة 

لاإ�شتمر�ر ولإنقاذ �لأم �لتي حتتاج �ىل عملية عاجلة.

ومنحت جائزة »�لدب �لف�شي« لأف�شل فيلم يفتح �آفاًقا جديدة، 

ل�شريط »فيك وفلو �شاهد� دًبا« �لكندي من �إخر�ج دني�ض كوتي.

»�لدب  جائزة  على  غرين  غ��وردون  د�يفيد  �لأمريكي  وح�شل 

فيما  �آف��الن�����ض«،  »برين�ض  فيلم  عن  خم��رج  لأف�شل  �لف�شي« 

عن  ممثلة  لأف�شل  نف�شها  �جلائزة  على  غار�شيا  بولينا  حازت 

�لإي��ر�ين  �ىل  بالن�شبة  �لأم��ر  وكذلك  �لت�شيلي،  »غلوريا«  فيلم 

جعفر بناهي عن فيلم »�شتائر مغلقة« )�أف�شل �شيناريو(، وعزيز 

�أمري  للكاز�خ�شتاين  هارمونية«  »درو����ض  عن  ز�مباكييف 

بايغازين )�أف�شل م�شاهمة يف �لت�شوير(.

�أما جائزة �أف�شل فيلم �أول، وهي مالية قيمتها خم�شون �ألف يورو، 

فمنحت لفيلم »ذي روكيت« للمخرج كيم مورد�ونت.

وحر�ض وون كار و�ي على �لتنويه بفيلمني �آخرين عند �إعانه 

بيا  للمخرجة  فوري«  »ليلى  فيلم  وهما  �لذهبي«  »�لدب  جائزة 

�شتيفن  لاأمريكي  موعودة«  و»�أر�ض  �جلنوبية  �أفريقيا  من  ماري 

�شوزيربريغ.

فليفل  مهدي  �لفل�شطيني  فيلم  ح�شل  �جلانبية  �جلو�ئز  ويف 

»عامل لي�ض لنا« على »جائزة �ل�شام«، بينما ح�شل فيلم �ملخرجة 

»�لكفاح  �نطاقة  ي�شجل  �ل��ذي  �شفتك«  »ملا  جا�شر  م��اري  �آن 

�مل�شّلح« �لعام 1967 على جائزة »نيتباك« �لتي تكافىء �لفيلم 

�لآ�شيوي من قبل �لنقاد. و�شارك �ل�شريطان يف تظاهرتي »بانور�ما« 

و»فوروم«.

�لكندية  خمرجته  تناولت  �ل��ذي  �لله«  �شاء  »�ن  ح�شل  كما 

جلنة  جائزة  على  �لفل�شطيني  �ل�شاأن  لفاليت  باربو  �أنايي�ض 

حتكيم �لنقاد �لدوليني »فيربي�شي«.







اآذار

2013

�سيفنا والقلم

اجلي�ش - العدد 333 76

حتية و�سالم

بطاقة

ملونة

�سياج الوطن

اإىل روح العماد ابراهيم طّنو�س

ال�سالم مّني  لك  اجلي�ش  عماد 

وجهك الهّياب مل يخب وهجه

قربك تعتيم  عن  امل��وت  عجز 

يجهله لي�ش  ال��ع��امل  وا�سمك 

�سخرٍة م��ن  ق��د  القبيات  اإب��ن 

وروًح���ا ق��ل��ًب��ا  ال��ب��الد  حميت 

فلولها ت  ق�سّ امل��ع��ارك  ك��ل 

اليد يف  الرجال  يكون  هكذا 

رائ����د ال��ف��ك��ر م��ف��ك��ر ه��ادئ

وك���ان اإال  ق��ا���س��د  زارك  م���ا 

فخًرا ب��االأق��الد  ���س��درك  دّب���ج 

�سلٌب نهجك  على  �سباطها 

نهجنا ��ه��ادة  وال�����سّ هنا  نحن 

جّنتها ل��ب��ن��ان  اخل��ل��د  ج��ّن��ة 

جنٍد دول����ة  قلبها  يف  ون��ح��ن 

ق��ب��ّي��ات ه��ّب��ي وح��ّي��ي ق��ائ��ًدا

ل��ك م��ن ال��ن��ا���ش حت��ّي��ًة وم��ن

بقلم: حممد �سلمان

الظالم َلّفك  املهد  يف  اأن��ت  ما 

االأن��ام فيها  ي�سج  ف��ذك��راك 

االأع���الم عليه  تنّك�ست  مّل��ا 

الكالم كان  ثم  حفًرا  ب��االأرز 

االأح���الم وال  اجل��ن��دي��ة  حلمه 

اجل�سام امل��واق��ف  تثنك  ومل 

والنيام اإليك  الكّل  اط��م��اأّن 

ح�سام االأخرى  ويف  الن�سر  �سعلة 

هّمام الواجب  وعند  االأع�ساب 

يف ق��ل��ب��ه ل��ك ح���ّب واح����رام

وع��ل��ى ���س��در ال��ق��ب��ي��ات و���س��ام

احلمام يخ�ساهم  الوغى  وعند 

اإم����ام اأ���س��غ��رن��ا  ال��ق��ت��ال  ويف 

ج��ّن��ت ل��ب��ن��ان ���س��ي��ف واأق����الم

واإل��ه��ام �سعٌر  و���س��الٌح،  ف��ك��ٌر 

املقام فا�ستوى  ال��ت��اري��خ  دخ��ل 

�سالم. ال�سالح  حمل  من  كل 

عبدالله اأنطونيو�س نادر

  �سابط متقاعد

مرحى �سياج الدار يا حامي احلمى

نباهًة النائمني  ك��ّل  ع��ني  ي��ا 

اأنت العزمية يف ال�سدائد ح�سبنا

واالإبا ال�سجاعة  علم  يا  حييت 

معفًرا اإب��اك  من  مللم  والفخر 

عّزنا �سّيد  االأب����رار  ب��ج��ن��ودك 

اأننا تيًها  امل��ق��دام  جي�سنا  ي��ا 

معتًقا ب��االأم��ان  قلبي  اأثملت 

عر�سه قالعك  من  اإال  العّز  ما 

حتّية ال��رج��ال  ثبت  يا  فاإليك 

جئناك نخلع جبة احلب التي

نهديكها فلك النفائ�ش رخ�سة

دربنا ي�سبق  واملجد  جئناكم 

وم�سى الغمام مكلاًل هاماتكم

وتقلدت �سم�ش ال�سماء بريقكم

ق�سدها الرجولة  حمراب  �ستظل 

الّدنى م�سباح  االأي��ام  م�سعل  يا 

املنى كّل  يا  املقدام  جي�سنا  يا 

اآمنا اأن فيك �سعًبا يف عطائك 

دّون��ا حروقك  من  اإال  املجد  ما 

كم رام ي�سبح يف مدارك لو دنا

جنودنا ���س��ّي��دوه  ع���ّز  ط���وب  ي��ا 

ق�سدنا يا  رفعًة  بذكرك  ن�سمو 

الهنا كّل  والهنا  ال�سعادة  اأمل 

وعلى رباك اأمام �سوؤددك انحنى

ودندنا اإب��اك  من  رّت��ل  والقلب 

حيكت بخيط �سناكم يا عّزنا

اأرواح��ن��ا ل��ف��داك��م  وت�سابقت 

وم�سى الهالل بظّلكم متيّمًنا

وا�ستلت االأقالم تكتبكم �سنا

تزّينا وال��ع��الء  ع���ّز  ك��ل��م��ات 

جي�سنا يا  وم�سارها  و�سعارها 

علي يا�سني غامن

كفر�سوبا

يف  ده���ًرا  ت��ك��ون  اأن  جميل 

ذاكرة االأجيال لتتعّلم منك، 

وطفاًل يف ذاكرة االأيام لتتعّلم 

منها.

يحملها  وطني،  تكليف  امل�سوؤولية 

ويحميها �ساحب اجلدارة، و�سانع 

اإذ ال وجاهة وال ا�ستعالء  الكفاءة، 

تكليف  الأنه  ذلك،  يف  مباهاة  وال 

ومعايري  العمل  وقواعد  العلم  بلغة 

امل�ستوى.

يف قوة املنطق: عدالة.

ويف منطق القوة: ظلم.

يف الردد: اإرادة مغلولة.

ويف املبادرة: اإرادة عاقلة.

ويف القنوط: باأ�ش.

ويف التفاوؤل: باأ�ش.

ويف الت�ساوؤم: باأ�ش.

الرتابة ملل يف املجال�ش.

كتب اإليها يقول:

وال  دارتك،  دون  من  يل  مكان  ال 

زمن يل من دون اأوقات لقياك.

كتبت اإليه تقول:

ما كنت يوًما اإال اإياك ومعك 

اإىل عمر  العمر  وبك يف رحلة 

اأنت زمانه.

يف احلوار لغة العقل

ويف املناكفة لغة الع�سل

ويف االإقناع لغة الف�ساحة.

�سعبه،  وحدة  الوطن يف  قيامة 

وموؤ�س�ساٍت  واإداراٍت  اإراداٍت 

واإنتاًجا و�سلًما اأهلًيا، فبوحدة 

وباإنتاجية  ق���وة،  االإرادات: 

وبعمل  ارت���ق���اء،  االإدارات: 

املوؤ�س�سات: ا�ستقرار.

يف  جفاف  النفو�س:  يف  اجلفاء 

العالقات.

يف  جفاف  القلوب:  يف  واجلفاء 

املودة.

يف  جفاف  االأقللالم:  يف  واجلفاء 

ال�سطور.

يف  جفاف  ال�سواعد:  يف  واجلفاء 

العزمية.

الواجبات  يف  يت�ساويان  اأمران 

واحلقوق: احلفاظ على االأوزان 

يف  االأوط��ان  وعلى  امليزان،  يف 

االأزمات.

يف التحري�س لغة الفتنة

ويف الرت�سيد لغة احلكمة.

التخطيط،  يف  كفاءة  امل�سوؤولية: 

يف  ومتابعة  التنفيذ،  يف  ودقللة 

املراقبة،وهيبة يف احل�سور و«علو« 

يف التوا�سع، ور�سانة يف احلوار.

النغم  اأع��ذب  هو  ما  �سئلت: 

على �سمعك؟

اإىل  ال��ن��ق��اط  ق��ل��ت: ه��م�����ش 

اإىل  وال��ك��ل��م��ات  ح��روف��ه��ا، 

اإىل  وال��ع��ن��اوي��ن  ���س��ط��وره��ا 

كتبها.

و�سئلت: اأي املواعيد اأقرب اإىل 

ذاكرتك؟

رفيقة  مع  االأول  اللقاء  قلت: 

ناطق  ح��ي��اء  ظ��ل  يف  ال���درب 

بال�سمت.
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يا م�سيهر الوفا بعينّيي

ب����ّي����ك اأن��������ا ي�����ا ب����ي����ار ي���اب���ن���ي

ي����ا م�����س��ي��ه��ر ال���غ���ف���وة ب��ع��ي��ن��ّي��ي

ف�����س��ل��ي ع��ل��ي��ك ب�����س��ي��ه��رك ت��ات��ف��ّل

وت����ات����ف����ّل اإن������ت ف�����س��ل��ك ع��ل��ّي��ي

ب�����س��ّل رح  مت������وت  مل����ا  م����ني  م����ع 

اإ����س���ه���ر ي����ا اإب����ن����ي ال���ل���ي���ل ل��ي��ل��ّي��ة

وت������ا ال���ت���ق���ي م����ن ب����ع����دك ب��خ��ّل

امل����ّي����ة ورا  امل�����ّي�����ة  اأن�����ط�����ر  رح 

ب��ت��م��ّل يف ���س��ح��اب م���ن ���س��ح��اب��ه��ا 

وب����ت����م����ّل م���ن���ه���ا م����ّل����ة احل���ّي���ة

ل��ك��ن االإب������ن وال���ب���ّي رم�������ش وظ���ّل

من�سّية ع�����س��ور  م���ن  ب��ي��ت�����س��ام��روا 

م��������ّرات ب���ت���ع���ّب���ي ب���ك���ا����س���ي خ���ّل

ف���ّي���ي ال�����وف�����ا  روح  مت���ت���ح���ن  ت�����ا 

بتختّل ال���وف���ا  م���ن  م��ت��ل��ي  وم������ّرات 

م���ت���ل ل����� ����س���اك���ن ف���ي���ه ج��ن��ّي��ة

بيهّل ع��م  بال�سهر  ق��م��ر  ع��ن��دك  يف 

م���ن���ّي���ة دون  م�����ن  وب�������س���ب���ع���ك 

��رين وف��ّل لكن اأن���ا ي��ا ب��ي��ار ال��ن��وم د���سّ

ع����ا غ��ي��ب��ة ال�������س���اك���ن ب��ع��ي��ن��ّي��ي

وط��ن ي���ا  وف����ا  ع���ن���دك  ك����ان  واإن 

يقوم بيار، تا يرجع عمري ي�سفق علّيي

جورج ب�سعالين - والد الرائد ال�سهيد بيار ب�سعالين

الله معك يا بطل لبنان

كّلن هون جايني يوّدعوك

الله معك

ولو ما كان الله الك عنوان

ما كانوا حّدك كل اللي حّبوك

اليوم، رايح ورفيقك زهرمان

لرفاق �سرلن �سنني ما �سافوك

تركو هاالأر�ش وفّلو من زمان

وعن اهلن كتار، بّدن ي�ساألوك

العاقوري، الليطاين و�سمعان

�ستاقو لبقاعن،

وعن �سوقن بّدن يخربوك

من ريحة حبايب ما �سرقن الن�سيان

ابن بقاعن، هيك رح ب�سوفوك

واذا غرغرت عيونك بالدمع كمان

وك بلحظة �سوق... ما الزم يح�سّ

بالقلب باقي لطول االزمان

ومنقلك الله معك...

حميت 

احلدود

فحميت احلدود ووقفت يف وجه عدو عات وتركت �سدى وعنفواًنا 

ول�سان  والطماأنينة،  بالدفء  بجانبك  و�سعروا  مواطنيك  نفو�ش  يف 

كل فرد يف جي�ش بالدي يردد:

�ستبقى انت ان�سودتنا واملنا وحلم الغد مل�ستقبل واعد، ال طائفية 

تدمر  مالية  او  �سيا�سية  اقطاعية  وال  وحدتنا  تزلزل  مذهبية  وال 

م�ستقبلنا وعزتنا وكرامتنا. �سن�سنع وحدتنا كما �سنعت منكم 

هذه املوؤ�س�سة ال�ساخمة وحدة �سامدة موؤمنة واعية. �سر�سمون خطى 

اوالدنا ولن يكون هنالك وطن يوجد فيه من يقول:

انتم الذين �ستورثون اجيالنا ما يباهون ويفاخرون به.

اإن الدماء التي قدمتموها هي اذكى �سهادة يف احلياة، بوركتم.

اع��ت��دى ال��ب��غ��ي  اإذا  وك��ن��ت 

�ساحب ك����اأين  وت��ه��ادي��ت 

ومل �سبت  اذا  فتية  ذن��ب  م��ا 

تركت لها اآباوؤها االرث الذي

دم م��ن  اأو  لهب  م��ن  م��وج��ة 

م��ئ��ذري ف���وق ج��ب��اه االجن��م

اح��راره خطى  بربته  تلمح 

ع��اره بلعنة  م��ط��وق��ا  يبقى 

اياد مو�سللي

�سحايف

كانوا هون وراحوا

واخلوف �سب جناحو

معّلمي عاالر�ش دع�ستان

عمرعد بالفال �سرخاتن

بوجه املعتدي و�سالحو.

راحوا! مني قال راحوا؟

ما تريتاحوا. راحوا عال�سّ

ال تخافوا، بكرا راجعني

بوجوه والدن راجعني

كل ما اخلطر ع�سفت رياحو.

راجعني

كل ما الوطن نزفت جراحو 

راجعني راجعني راجعني

بالن�سر يلي انكتب فوق اجلبني

راجعني راجعني راجعني.

يا مف�سلة عالكون

الله معك

مطرح ما كنت يف اإلك تذكار

القطر مثل  االأ���س��واق  ب��ي��وّزع 

بالن�سمات االأخ��ب��ار  وّدي��ل��ك 

اأمي يا م�سلح �سوف عالغيمات

بالّذات اأمل  كم�سة  ومعّلقة 

هيهات نرجع نلتقي هيهات

بنّوار عادتو  من  ال��ورد  هيك 

بالعطر الندى  بّللها  عاطراف 

اأخ���ب���ار ح��ام��ل��ة  يّل  وت���ع���ود 

مرخّية نفناف  �سرا�سيبها 

م�سوّية كلمات  عناقيدها 

وجت��ّم��ع��ي��ن��ا ح��ول��ك ���س��وّي��ة

واإجهد خرّبكم  رح  االإم  �سو 

مت��وت مّل���ا  ق��م��ح  ح��ّب��ة  االأم 

ي��اق��وت اإي���ده���ا  مل�����س��ة  االأم 

قوت م�سدر  للجوعان  االأم 

ت��ف��وت مّل���ا  م���ي  ن��ق��ط��ة  االأم 

لة عالكون وامللكوت يا مف�سّ

تخوت والغ�سون  �سجرة  االأم 

ن�����شّ ال����دين ب��امل��ط��ل��ق واأك���ر

اأ���س��ع��اف ب����ّدا مت����ّون ال��ب��ي��در

وب�����س��دره��ا ال��ت��ح��ن��ان واجل��وه��ر

ر يتح�سّ مفطوم  طفل  ب�سهوة 

تتفّجر ح���ّب  ب��ده��ا  عاجل�سم 

باملرمر م��راج��ي��ح  كلماتها 

مهما كتبت ونظمت فيك بيوت

ر مق�سّ ت��ق��دي��رك  ع��ن  ���س��ّل  رح 

املوؤّهل االأول املتقاعد عون عون

ب�سكال الديب

راجعني

املعاون االأول حنا خمول

الطبابة  الع�سكرية
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يف �سجل اخللود

العميد  اجلي�ش  قيادة  نعت 

ال���رك���ن امل��ت��ق��اع��د ���ص��ادق 

بتاريخ  ت��ويف  ال��ذي  رع��د  جعفر 

.2013/1/28

يف   1926 ال��ع��ام  مواليد  م��ن   -

بعلبك.

ب�صفة  اجل��ي�����ش  يف  ت��ط��ّوع   -

تلميذ �صابط بتاريخ 1950/10/5.

اإعتباًرا  مالزم  رتبة  اإىل  رقي   -

من 1954/9/21، وتدرج يف الرتبة 

اعتباًرا  ركن  عميد  رتبة  حتى 

من 1980/7/1.

- حائز:

• و�صام 1961/12/31 التذكاري.
اللبناين  اال�صتحقاق  و�صام   •

الف�صي.

الوطني  االأرز  و�صام   •
من درجة فار�ش.

اال�صتحقاق  و�صام   •
الدرجة  من  اللبناين 

ال��ث��ان��ي��ة،  ف�����ص��ي ذو 

باالأقدمية. ال�صعف 

الوطني  االأرز  و�صام   •
من رتبة �صابط.

اال�صتحقاق  و�صام   •
الدرجة  من  اللبناين 

االأوىل.

رتبة  من  الوطني  االأرز  و�صام   •
كومندور.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •

الأعمال حربية.

يف  درا�صية  دورات  عدة  تابع   •
الداخل ويف اخلارج.

- متاأهل وله خم�صة اأوالد.

العميد الركن املتقاعد �صادق جعفر رعد

حمدان املعاون الأول ح�صن اأحمد اأبو حمدان اأبو  اأحمد  ح�صن  االأول  املعاون  اجلي�ش  قيادة  نعت 

الذي تويف بتاريخ 2013/1/16.

زحلة، حمافظة  ق�صاء  1977/5/5 يف حزرتا،  مواليد  - من 

البقاع.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2000/3/2.

- من عداد اللواء اللوج�صتي - مديرية تنظيم واإدارة العتاد.

- حائز:

• و�صام التقدير الع�صكري.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �صت مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �صت مرات.
• تهنئة رئي�ش مركز تنظيم املعدات.

- متاأهل وله ولدان.

نعت قيادة اجلي�ش املجّند املمّددة 

�صكرون  علي  يو�صف  خدماته 

الذي تويف بتاريخ 2013/1/16.

يف   1991/12/10 مواليد  م��ن   -

كفررمان، ق�صاء النبطية.

من  اإعتباًرا  خدماته  م��دّدت   -

.2010/9/11

الربية  احل��دود  فوج  ع��داد  - من 

الثاين.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
- عازب.

املجّند املمّددة خدماته  يو�صف علي �صكرون
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العميد الركن املتقاعد حممد اأ�صعد �صحى

العميد  اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

ال����رك����ن امل���ت���ق���اع���د حم��م��د 

بتاريخ  ت��ويف  ال��ذي  �صحى  اأ�صعد 

.2013/1/23

يف   1944/9/20 مواليد  م��ن   -

النمريية، ق�صاء النبطية.

- تّطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ 

�صابط بتاريخ 1965/10/4.

اعتباًرا من  لرتبة مالزم  رقي   -

الرتقية  يف  وت���ّدرج   ،1968/8/1

اعتباًرا  ركن  عميد  رتبة  حتى 

من 1997/1/1.

- حائز:

•  و�صام احلرب.
رتبة  من  الوطني  االأرز  و�صام   •

فار�ش.

اال�صتحقاق  و�صام   •
الدرجة  من  اللبناين 

الثالثة.

اال�صتحقاق  و�صام   •
الدرجة  من  اللبناين 

الثانية.

الوطني  االأرز  و�صام   •
من رتبة �صابط.

ال���وح���دة  و����ص���ام   •
الوطنية.

• و�صام فجر اجلنوب.
من  الع�صكري  التقدير  و�صام   •

الدرجة الف�صية.

• تنويه على اجلي�ش.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •

�صبع مرات.

• تهنئة قائد منطقة.
يف  درا�صية  دورات  ع��دة  تابع   •

الداخل ويف اخلارج.

- متاأهل وله ثالثة اأوالد.

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش امل��ع��اون املعاون  حممد �صريف عثمان

الذي تويف  حممد �صريف عثمان 

بتاريخ 2013/1/24.

يف   1969/4/6 مواليد  م��ن   -

ع��ك��ار،  ق�����ص��اء  داوود،  خ��رب��ة 

حمافظة ال�صمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  ت��ط��ّوع   -

.1991/1/1

- من عداد موقع عندقت.

- حائز:

• و�صام فجر اجلنوب.
• و�صام التقدير الع�صكري.

اللبناين  اال�صتحقاق  و�صام   •
من الدرجة الرابعة  الربونزي.

اللبناين  اال�صتحقاق  و�صام   •
من الدرجة الثالثة، الف�صي.

• و�صام احلرب.
• امليدالية الع�صكرية.

اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •
�صت مرات.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
22 مرة.

• تهنئة قائد الفوج مرتني.
- متاأهل وله ثالثة اأوالد.

املجّند املمّددة خدماته هادي غ�صان �صيف الدين

نعت قيادة اجلي�ش املجند املمددة 

خدماته هادي غ�صان �صيف الدين 

الذي تويف بتاريخ 2013/1/24.

- من مواليد 1990/7/18 يف ال�صا، 

ق�صاء جبيل.

الثالث -  امل�صاة  لواء  - من عداد 

الكتيبة 33.

من  اإعتباًرا  خدماته  م��ّددت   -

.2009/3/30

- حائز:

• ت��ن��وي��ه ق��ائ��د اجل��ي�����ش ث��الث 
مرات.

• تهنئة قائد اجلي�ش مّرتني.
- عازب.





�أ�سهل على �لإن�سان من �أن ميّد يده  لي�س 

جذورها.  من  ويقتلعها  �سغرية  غر�سة  �إىل 

�سجرة  و�أ�سبحت  �لغر�سة  ت  َنَ متى  لكن 

عظيمة و�سربت جذوُرها يف �لرت�ب عميًقا، 

فاإنه قد يكون قادًر� على تك�سري �أغ�سانها 

ي�ستطيع  ل��ن  ل��ك��ن��ه  ج��ذع��ه��ا،  وق�����سّ 

�قتالعها، ول حتى �لعا�سفة ت�ستطيع.

وطَننا،  �حل��رب  عا�سفُة  �سربت  عندما 

رْت رياُحها �أغ�ساين، وقذفت بها بعيًد�  ك�سّ

جذوري،  على  َتْقَو  مل  لكنها  قريتي،  عن 

برى  �ل��ذي  �ل��رت�ب  يف  ف��وق،  ر��سخة  فبقيْت 

�لرت�ب  يدّي.  ملم�َس  ن  وخ�سّ ِمْعَويل  حديَد 

�لذي ��ستودعُته رفات �أبي و�أجد�دي.

قطرة  �إىل  �لعط�سى  �لأر�س  ت�ستاق  ومثلما 

قريتي،  �إىل  �أ�ستاق  بعيد،  و�أن��ا  �سرت،  ماء، 

�أر���س  قطعة  فيها  �أب��ي  يل  ت��رك  �لتي  ه��ذه 

�أ�سجاره خ�سرًة  كانت بالأم�س كْرًما ترفل 

ون�����س��ارًة وت��دف��ق خ��رًي� 

ي�سبح،  به  و�إذ�  وبَركة، 

�ملنجل  تقاُعد  ب�سبب 

ا  و�ملعول و... �لهّمة، �أر�سً

�لدو�يل  بع�س  خال  يباًبا 

و�أ�سجار �لتني �لتي بقيْت 

وتنه�س  وتقاوم  جتاهد 

من حتت �لرماد كّلما 

�أتى عليها �حلريق.

- ِبْعها يا �أبي ما دمنا 

ل ن�ستفيد منها ب�سيء، 

قال �سارل، �إبني �لأ�سغر.

تك لتبني  - هذه �لأر�س �ستكون غًد� ح�سّ

فيها بيًتا جمياًل. �أل ترغب يف ذلك؟

ل  لأن  �لقرية  �أح���ّب  ل  �أن��ا  �أب���ي.  ي��ا  ل   -

بها  يربطني  �سيء  �إًذ� ل  ذكريات يل فيها. 

�سوى �أنني �أحمل ��سمها على بطاقة هوّيتي.

للبيع.  لي�ست  �لأر���س  هذه  بنّي.  يا  ل   -

���س��ت��ب��ق��ى ل��ك��م م���ن ب���ع���دي. ي��وم��ذ�ك 

ت�ستطيعون �أنتم �أن تبيعوها. �أما �أنا، فيدي 

ل تطاوعني لتوقيع عقد �لبيع. �أمل �أخربك 

حر�ثتها  يف  ج��ّدك  �أ���س��اع��د  كنت  �أن��ن��ي 

و�لعتناء باأ�سجارها وجني ثمارها. وهكذ� 

�أمتّنى �أن تفعل �أنت من بعدي.

- ل، ل. �أعِطها لأخي د�ين.

- و�أنت؟

هذ�  هناك.  و�أعمل  و�أتعّلم،  �ساأ�سافر،   -

��ستقر�ر فيه ول ر�حة بال، وحتى ل  �لبلد ل 

ُفَر�س عمل.

برفقتي  ي�سعد  د�ين  كان 

مّرتني  �أو  م��ّرة  �ل�سيعة  �إىل 

م��ّرة  �آِخ���ر  �سيف.  ك��ّل  يف 

لعمل  ل  مب��ف��ردي  �سعدُت 

�أق�سيها،  وح��اج��ة  �أجُن����زه 

ل��ك��ن لأم�����س��ي وح����دي يف 

كانت  �لتي  �ل���رب�ري  تلك 

�أ���س��و�ك��ه��ا ت��خ��د���س ي��دّي 

�لبنف�سج  �أزه��ار  �أجمع  و�أن��ا 

��ف  ��نِّ و�أُ���سَ حولها،  م��ن  �لنعمان  و�سقائق 

كانت  �لتي  �حل�سا�سني  بزقزقة  َمَعّي  َم�سْ

و�أ�ستحّم  لها،  ا  عر�سً غدير  كّل  عند  تقيم 

تل�سع  �أ�سّعتها  كانت  �لتي  �ل�سم�س  بنور 

وجوهنا و�سو�عدنا ونحن نقطف �أكو�ز �لتني 

على  �ملنب�سط  �لكْرم  من  �لعنب  وعناقيد 

كتف �لو�دي.

نبع  جمرى  فيه  يلتقي  �لذي  �لو�دي  هو  ها 
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يكتبها:

�لعميد �لركن �إميل منذر



�ليوم  لكنه  �ل��ب��اروك،  نبع  وجم��رى  �ل�سفا 

�لنهر  وحده  فيه.  فاّلحني  غناء  ل  �ساكن 

�لتي  �لب�ساتني  يبكي  �إنه  ل.  ا.  مرّنً يجري 

وها  �سّفتيه.  على  بالأم�س  تقوم  كانت 

ملّونة،  �سّجادًة  متتّد  حويل  من  �لأزهار  هي 

�لفر��سات  وحدها  �إليها.  متتّد  يد  ل  لكن 

�لنحل  وع��ام��الت  بينها،  َج���ْذىل  تلعب 

باأحمالها.  مثَقلة  تعود  ثم  خفيفًة  تغزوها 

و�لع�سافري تغّرد مطمئّنًة لأن ل �سّياد يرتّب�س 

بها، ول فّخ ينتظرها.

كان  ما  �أو  �لكْرم،  �إىل  قدماي  قادتني 

قد  �لرّبية  �لأع�ساب  ف��اإذ�  كرًما،  بالأم�س 

�رتفعت فيه و�لتّفت على جذوع ما بقي فيه 

من �أ�سجار ل حّية ول ياب�سة. وكانت هناك 

�لعمر  من  �ل�سابع  �لعقد  �أو�خ��ر  يف  عجوز 

تقطع  �سّكني  يدها  ويف  �لقرف�ساء،  جال�سة 

بها جذع كّل نبتة هندباء تعرث عليها بني 

�حل�سائ�س، ثم تلقي بها يف كي�س يكاد �أن 

ميتلئ بالقرب منها. وعندما �ألقيُت عليها 

عادت  ثم  و�بت�سمت،  �إيّل  �لتفتت  �لتحّية، 

تبحث بني �حل�سائ�س.

- من �أنِت يا خالة؟ �ساألُت.

- �مر�أة من �جلو�ر.

- وهل �سمح لِك �ساحب هذه �لأر�س باأن 

تدخلي �أر�سه وتاأخذي منها ما تاأخذين؟

- مل �أطلب �إذنه لأين ل �أعرف َمن يكون.

- وكيف وطئِت �أر�سه من غري �إذنه!

ثمر.  ول  فيها  �سجر  ل  �بني،  يا  ر�أيتها،   -

�أر�س مهجورة لي�س فيها �إل �لأع�ساب �لرّبية، 

منها  و�أجمع  �أدخلها  �أن  نف�سي  فحّدثْتني 

ُيغنيه  ول  �أخ��ُذه  �لأر���س  �ساحَب  ُيفقر  ل  ما 

ترُكه.

- كيف تقولني �أن ل �سجر يف هذه �لأر�س 

يا  َمن  �للوز ههنا؟  �سجرة  ترين  �أل  ثمر!  ول 

ترى غز�ها وقطف ثمارها؟

بعيد،  م��ن  ���س��اه��دُت  ج��ئ��ت،  عندما   -

�سّيادين �ثنني ي�سّد كّل منهما بغ�سن من 

طريقهما  يف  ذهبا  �أب�سر�ين،  وملا  �أغ�سانها. 

من هنا.

ت�سري  وهي  كلماتها  �آخ��ر  �لعجوز  قالت 

و�ساألتني: لعّلك  بيدها. ثم نه�ست مب�سّقة 

هذ�  كّل  معي  حتّقق  حتى  �لأر���س  مالك 

�لتحقيق.

�أطلب  و�لآن  �لأر���س.  مالك  �أن��ا  �أج��ل.   -

�إىل  تعودي  ول  �لفور  على  تغادري  �أن  منِك 

هنا �أبًد�.

باأل  �أِعُدك  �أرجوك.  �بني،  يا  �ساحمني   -

�أَدعك ترى وجهي ما حييت.

خذي  فناديتها:  وم�ست،  قالت  هكذ� 

�أن  غ��ري  م��ن  ف��اأج��اب��ت  م��ع��ك.  كي�سك 

ت�ستدير �أو تتوّقف: خري�ت �لأر�س كثرية يا 

�بني، وُمْلك �لأر�س لله ل للنا�س.

يبَق  مل  �لتي  �للوز  �سجرة  ظّل  يف  جل�سُت 

�لأغ�سان،  �أع��ايل  يف  حّبات  ب�سع  �إل  فيها 

�لَنِخر،  �لهِرم  �جل��ذع  �إىل  ظهري  و�ألقيت 

»ُمْلك  �لعجوز:  كلمات  يف  �أفّكر  ورحت 

�لأر�س لله ل للنا�س«. فقلت يف نف�سي: هذ� 

لكن  �أنف�سهم.  �مُلْعَدمون  به  يعّزي  كالم 

�أن  �لله  �ساء  لقد  ذل��ك.  غري  هي  �حلقيقة 

منهم  لكلٍّ  فجعل  �لأر����س؛  �لب�سُر  ي��ِرث 

منها ن�سيًبا. ون�سيبي �أنا هو هذه �لأر�س �لتي 

ورثُتها عن �أبي وجنيُت خري�تها من بعده. 

يحاولون  �لذين  بالنا�س  �زدر�ًء  �بت�سمُت  ثم 

بالدنيا  �ل��زه��د  وت�سوير  �أنف�سهم  خ���د�ع 

رون عاجزون. ف�سيلة، وهم يف �حلقيقة مق�سّ

من  �ِسَنٌة  �أخذتني  هذه  �لأفكار  غمرة  يف 

ي��ر�ودين  غريب  ُحُلم  و�إذ�  فنْمُت.  �ل��ن��وم، 

ا كثريين  وُيقلقني. لقد ر�أيت يف حلمي �أُنا�سً

�لأربع،  �جلهات  من  �أر�سي  تخوم  يجتازون 

وما  و�سمت.  �سديد  ببطء  نحوي  ويتقّدمون 

و�سلو� على م�سافة ق�سرية مني حتى توّقفو�، 

فاأجاب  تريدون؟  وماذ�  �أنتم،  َمن  ف�سرخت: 

تطاآن  قدماك  جليل:  �سيخ  بينهم  من 

يف  تغادر  �أن  �أري��دك  �ل�سّيد.  �أيها  �أمالكي 

�حلال.

�أر�سي.  �أم��الك��ك! ه��ذه �لأر���س  - م��اذ�! 

فبَم  �أنت  �أما  لها.  ُملكية  �سّك  وبحوزتي 

تثبت �سّحة �ّدعائك؟

من  ��سرتيته  ت��وت  حقل  ك��ان  ههنا   -

بلريتني   1890 �سنة  هناك  �لو�قف  ر�سد�ن 

رُجل  �إىل  ببنانه  ي�سري  وهو  قال  عثمانيتني، 

�أ�ساف  ثم  �ملنكبني.  عري�س  �لبنية  ق��وّي 

ما  �جل��ر�د  �لله  لعن  حزًنا:  ين�سح  ب�سوت 

على  قليلة  �أّي���ام  يف  �أت��ى  لقد  �آذ�ه!  ك��ان 

�لأخ�سر و�لياب�س، فهلك �لنا�س جوًعا على 

�لطرقات.

وقد بعَتني  �إن �لكْرم لك  - كيف تقول 

�أرطال  بخم�سة  �مل�سوؤومة  �لأّيام  تلك  يف  �إّياه 

يرتدي  رُج��ل  قال  تذكر؟  زلت  �أم��ا  طحني، 

�سرو�ًل وكوفّية موّجًها كالمه �إىل �ل�سيخ.

�لكوفّية  �ساحب  �ساألُت  �أن���ت؟  َم��ن   -

و�ل�سرو�ل.

�أ�سجاًر�  �حلقل  ��سرتيت  �سعد�لله.  �أن��ا   -

غريها  وغ��ر���س��ُت  فاقتلعتها،  ي��اب�����س��ة، 

مكانها. وهكذ� �أعدُت �إىل �حلقل حياته 

�لقّز  دود  رّبيت  توته  ورق  وعلى  وحيوّيته. 

�سنو�ت عديدة؛ فرّد �لله تعبي، وبنيُت بيتي.

�حلاجبني  غليظ  عجوز  ت��ق��ّدم  ذ�ك  �إذ 

و�ل�������س���ارب���ني، حت��ك��ي جت��اع��ي��د وج��ه��ه 

هذه  ب��ل  ف��ق��ال:  طويلة؛  تعب  حكايات 

�لأر�س لنا نحن.

ِعًنا  ُمْ �ساألُت  �لعجوز؟  �أيها  �أن��ت  َمن   -

�لنظر يف هذ� �لوجه �لذي �سعرُت باأنني ر�أيته 

من قبل.

- �أنا جّدك �ساكر.

�لثياب  هذه  ترتدي  مل��اذ�  �ساكر!  ج��ّدي   -

�لع�سكرّي!  زّيك  �أين  �لعتيقة! 

كان  لقد  بندقّيتك!  �أي��ن  بل 

ا  جنديًّ كنَت  �إن��ك  يقول  �أب��ي 

�أما  �لفرن�سية.  �ل�سرق  فرقة  يف 

�لإنكليز  �نتهت حربكم مع 

بعد يا جّدي؟

- ل��ق��د ت��ق��اع��دُت م��ن��ذ زم��ن 

بعيد. وقب�ست تعوي�سي. وعندما 

�أر���س،  قطعة  �سر�ء  على  نويت 

تبنّي يل �أن �لتعوي�س �لذي قب�سته 

جّدتك  ف��ن��زع��ْت  يكفي.  ل 

مع�سَميها  من  �لذهب  �أ���س��اور 

بها  فابتعُت  �إّياها؛  و�أعطتني 

�سعد�لله.  م��ن  �لأر�����س  ه���ذه 

وجعلت يف كّل خريف �أحرثها 

ما  �إذ�  حتى  باحلنطة.  و�أزرعها 

وجّدتك  �أتيُت  مّتوز،  �سهر  �أطّل 

�ل��زرع  حل�سد  وع��ّم��ك  و�أب���وك 

�أ�سفل  يف  �لتي  �لبيادر  �إىل  ونقله 

�ل�سيعة فوق.

هذه  �ُسّميت  �ل�سبب  �ألهذ�   -

�لبقعة »حتت �لبيادر«؟ �ساألت.

كانت  عجوز  قالت  �أج��ل.   -
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ر�أ�سها منديل  �إىل جانب جّدي، وعلى  تقف 

وعتيق، لكنه  ف�ستانها فطويل  �أما  ز.  مطرَّ

على  منديلها  برّد  هّمت  وعندما  نظيف. 

وجهها �ّتقاًء من �أ�سّعة �ل�سم�س، بانت يد�ها 

معروقَتني، لكن من ذهب.

- لعّلك جّدتي مرمي. قلت و�أنا بني �ل�سّك 

و�ليقني.

وعّمك  �أب��وك  كيف  �بني.  يا  هي  �أن��ا   -

فريد؟

لقد  جّدتي!  يا  و�أبي  عّمي  عن  �أت�ساألني   -

ماتا منذ زمن بعيد.

رُجل  بعد، قال  �أُمت  بنّي. مل  يا  �أنا هنا   -

�إىل ميني  يقف  ثم  يتقّدم  وهو  �لقامة  مديد 

مير�س:  �أن  قبل  عرفُته  كما  جّدي.ر�أيته 

مل  لكنها  �ل�سنون،  به  تقّدمت  ا  قويًّ رُجاًل 

َتَنل من �سالبته وعنفو�نه.

- �أبي! قلت، وهممُت بالنهو�س ملعانقته، 

لكنني مل �أ�ستطع؛ ف�ساألته: من �أين جئت؟

�أقيم هنا يف  �أنا  �أّي مكان.  �آِت من  - مل 

�أ�سجار  و�إّياك  هذه �لأر�س �لتي غر�سُت فيها 

بعرق  مًعا  ورويناها  و�لعنب،  و�للوز  �لتني 

ر�أ�سه من حزن  �أ�ساف مطاأطًئا  ثم  �جلبني. 

وهّم: �إذ� بعَت هذه �لأر�س يا �بني، فلن يعود 

يل من ملجاأ �آوي �إليه.

- ل��ك��ّن ول���دّي ل ي��ري��د�ن��ه��ا لأن��ه��م��ا ل 

يحّبانها.

��سطحبهما  يحّبانها.  �جعلهما  �إًذ�   -

�إليها، و�أخربهما حكاياتنا فيها. ُقْل لهما 

�إن جّدتك باعت �أ�ساورها لت�سرتيها.

- لقد وعدُتها باأن �أزّين مع�سَميها بالذهب 

من جديد، فما ��ستطعت �أن �أيف بوعدي، قال 

جّدي �ساكر وقد ملعْت دمعتان يف عينيه.

- �أنظْر. �ألي�س هذ� ذهًبا يا �أبا فريد! قالت 

جّدتي وهي متّد يديها �أمامها، وت�سيف: فما 

حاجتي �إىل �لذهب بعد!

لكّن  جّدتي،  يا  �لذهب  حتملني  �أنِت   -

ف�ستانك عتيق. �أي�سّح هذ�!؟

وهل  للبيع.  لي�س  �أحمله  �لذي  �لذهب   -

هي  هكذ�  يديه!  يبيع  �أن  �مل��رء  ي�ستطيع 

�أر���س��ك ي��ا �ب��ن��ي. �إن��ه��ا ذه���ب. ك��ّل حّي 

فتبقى.  �لأر�س  �أما  �سيفنى، 

متاًما كما فنيْت عظامي 

وبقيت يد�ي.

- بقيت يد�ِك!

تقول،  �سمعُتك  لقد   -

رحم  ذك��رَت��ت��ن��ي:  كّلما 

�لله يَدي جّدتي. لقد باعت 

�أ�ساورها لت�سرتي هذه �لأر�س. 

ا  �أي�سً �أباك  �سمعُت  وهكذ� 

يقول.

ر�أ���س��ي،  ط��اأط��اأُت  ذ�ك  �إذ 

يدي  �إىل  جبيني  و�أ���س��ن��دُت 

نظرت  ثم  حائًر�.  مفّكًر� 

�إنك  قلَت  وقلت:  �أب��ي  �إىل 

ت��ق��ي��م ه��ن��ا، ل��ك��ن��ن��ي مل 

�أُب�سرك َقّط.

يا  جّيًد�  تنظر  مل  لأنك   -

�بني. ولو فعلَت، لر�أيتني �إىل 

جانبك �أ�ساعدك يف تقليم 

�لدو�يل �لتي غر�ستها �سغريًة 

يدك  على  و�أ���س��ّد  و�إّي����اك، 

و�أنت ترفع �حلجارة، كلما 

مد�ميكها  �إىل  �سقطت، 

�أتذكر  �سوّيًة...  �لتي عمرناها  يف �حليطان 

بعدما  قتلُتها  �لتي  �ل�سقر�ء  �حلّية  تلك 

�لأفاعي  لأُبعد  �أنا هنا  �أن تلدغك؟  كادت 

عنك كّلما مررَت يف هذ� �له�سيم.

�سغريتان  كلمتان  �له�سيم«،  »ه���ذ� 

عندما  ن��ف�����س��ي  م���ن  �أخ���ج���ل  ج��ع��ل��ت��اين 

�سمعتهما. لقد ورثُت �لكْرم عن �أبي عامًر� 

للغربان  ملعًبا  لي�سبح  فاأهملته  بالأ�سجار؛ 

و�لأفاعي و... �له�سيم.

ملكّية  �ّدعيتم  �أر�كم  مهاًل.  مهاًل،   -

هذه �لأر�س وهي لي�ست لأّي و�حد منكم.

- َمن �أنت يا عّم؟

كْرم  كانت  �لأر���س  وهذه  ر�سد�ن.  �أنا   -

زي��ت��ون ����س��رتي��ت��ه م��ن ب��و م��رع��ي بثالث 

با�سا. وعندما  د�وود  �ملت�سّرف  �أّيام  جميدّيات 

�أ�سجار  �قتلعُت  �لقّز،  دود  تربية  �زده��رت 

من  �أ���س��ج��اًر�  مكانها  وجعلُت  �لزيتون، 

�لتوت.

بعد ذلك �سمعُت، و�سمع كّل َمن كانو� 

فنظرنا  باء؛  �حَل�سْ على  �أق��د�م  وْقع  حويل، 

�سيخ  و�إذ�  �ل�سوت،  م�سدر  باجّتاه  جميًعا 

بطيئة،  نحونا بخطى  �آٍت  �لظهر  ��َدْوِدُب  حُمْ

قدماه  تكاد  مّزًقا  غليًظا  ح��ذ�ًء  ينتعل 

يقب�س  ع�سا  على  ويّتكئ  منه،  تخرجا  �أن 

عظامها،  ب��رزت  نحيلة  بكّف  عليها 

وحليُته �لطويلة تالم�س كّفه؛ فبد� وع�ساه 

�لعوجاء كقو�س َرْخوة �لوتر.

وهو  باأعيننا  �ل�سيخ  نر�فق  جميًعا  رحنا 

بنف�سه  �ألقى  و�سل،  وملا  مهل.  على  يقرتب 

على �لأر�س بيننا، وم�سح عرقه بظاهر يده، 

�لتعب  من  جباًل  كاأّن  مب�سّقة  ر�أ�سه  ورفع 

تر�كمت فوق منكبيه، ف�ساألناه مًعا: َمن 

�أنت؟ قال: �أنا بو مرعي.

هكذ� �أجاب. ثم �سكت ليلتقط �أنفا�سه، 

وينف�س  �ملهرتئة  ثيابه  �إىل  ينظر  وهو  و�أردف 

�أو  ورَث  منكم  و�ح��د  كّل  عنها:  �ل��رت�ب 

��سرتى هذه �لأر�س حقاًل �أو كْرًما �أو ب�ستاًنا. 

ب�ستاًنا  �سارت  يعرف كيف  ل  �أحًد�  لكّن 

�أو كْرًما �أو حقاًل. لقد ورثُتها عن �أبي قفًر� 

ووعًر� �أّيام حكم �لأمري ب�سري. بيدّي هاَتني 

و�ل�سنديان،  �لبْطم  و�قتلعُت  �ل�سخَر،  فّتتُت 

وغر�سُت �أ�سجار �لزيتون، فتحّول �لوعر كْرًما 

ينب�س باحلياة. فاإن كان فينا َمن يحّق له 



فاأنا. لكنني  �مللكّية،  �ّدعاء 

يحّق  �أح��د  ول  �أّدعيها.  ل�ست 

و�حد  ك��ّل  لأن  يفعل.  �أن  له 

م��ّن��ا م��ل��َك ه��ذه �لأر����س مل��ّدة 

من �لزمن، ثم تركها وذهب 

�لتي  �لثياب  �إل  معه  ولي�س 

عليه. نحن ل�سنا �سوى نو�طري 

على �أر�سنا؛ فُملُك �لآر�س لله 

نحن  نطْرنا  وكما  للنا�س.  ل 

ينطرها  َم��ن  �سياأتي  �لأر����س، 

مثلنا، ثم يذهب كما ذهبنا.

مل  �ل�سيخ  ت��ك��ّل��م  ب��ع��دم��ا 

وعندما  بكلمة.  �أح��د  َي��ُف��ْه 

حيث  من  ر�جًعا  وقفل  نه�س 

بخطى  �جلميع  تبعه  �أت���ى، 

و�حد:  ب�سوت  مرّددين  ثقيلة 

نو�طري... نو�طري... نو�طري.

فحيًحا  خلفي  من  �سمعُت  �أن  وك��ان 

و�إذ�  هناك،  ما  لأرى  فا�ستدرُت  وحفيًفا، 

�أمام  يوًما  �أبي  قتلها  �لتي  �ل�سقر�ء  �حلّية 

و�سمعُتها  �حل��ي��اة،  �إىل  ع��ادت  قد  ق��دَم��ي، 

�أن  لبثْت  م��ا  ث��م  ِبْعها.  ِبْعها،  تهم�س: 

عندما  و�ختفت  �حل�سائ�س  بني  �ن�سابت 

حّدقت  ومّلا  يغّني.  بعيد  من  �آتًيا  �سبّي  لح 

وتعلوه  كال�سم�س،  ا  م�سعًّ ر�أيته  وجهه،  يف 

�أمار�ت �لغبطة و�ل�سعادة.

ووقف  مني  دنا  عندما  �ساألته  �أنت؟  َمن   -

مبت�سًما.

- �أنا حفيدك.

- حفيدي!

- �أجل. �أنا �بن �سارل.

�أحفاد يل  و�أنا ل  يتزّوج.  �سارل مل  - لكّن 

بعد.

- كاأنك ل تعرف يا جّدي.

- ل تُقْل جّدي يا �سبي. 

- وماذ� تريدين �أن �أقول؟

- ُقْل ما تّدعي �أنني ل�ست �أعرفه.

- �أنا �ساحب هذه �لأر�س.

- ���س��اح��ب �لأر�������س! ق��ل��ت و�ن��ف��ج��رت 

فجاأة،  �ل�سحك  عن  توّقفُت  ثم  �ساحًكا. 

و�ساألُت: و�أنا؟

- �أنت �ليوم ناطورها.

- ومَل جئت طاملا مل يِحن دورك بعد؟

- جئت لأطرد �حلّية.

- �حلّية ذهبت.

- ل. �إنها عند قدَميك. �أُنظر.

ونظرت فر�أيت �حلّية تنت�سب على ذيلها 

�ملّرة:  هذه  خمنوق  ب�سوت  وتفّح  قدمّي  عند 

ِبْعها، ِبْعها. فا�ستيقظُت مذعوًر�، وذكرُت 

وجهي  عن  �ل��ع��َرق  وم�سحت  �ل���رّب،  ��سم 

بيدي، ونظرُت من حويل، لكنني ما ر�أيت 

كّلهم  �لأف��ع��ى،  �لنا�س،  �ل�سبّي،  �أح���ًد�. 

�لوح�سة،  �سوى  يبَق  ومل  �أمامي،  �ختفو� من 

ا  جال�سً فبقيت  �له�سيم.  و...  و�ل�سكون، 

�حُلُلم؛  هذ�  يف  �أفّكر  �للوز  �سجرة  ظّل  يف 

فاأدركُت �أّن �لإن�سان يح�سب نف�سه مالًكا 

لأر�سه، لكنه يف �حلقيقة لي�س �سوى ناطور 

عليها.

هذه �لقناعة جعلتني �أنه�س من مكاين، 

و�ألتقط �لكي�س �لذي فيه �لهندباء، و�أم�سي 

فيه  ذهبت  �لذي  �لجّتاه  يف  �خلطى  حثيث 

و�أناديها، عّلني  �أبحث عنها  و�أخذُت  �ملر�أة. 

�أجدها لأقول لها: �ساحميني �أرجوك. خذي 

�أر�سي  تدخلي  �أن  با�ستطاعتك  كي�سك. 

وناديت،  بحثُت  عبًثا  لكنني  �سئِت.  متى 

و�بتلعتها.  �ن�سّقت  قد  �لأر����س  فكاأنا 

�ساعتئٍذ خانتني قو�ي؛ فجل�سُت يف مكاين، 

و�نزلقت على وجنتّي دمعتان حارقتان.

* * *

ومّرت �لأّيام و�ل�سنون. وكرب ولد�ي، و�أ�سبحا 

�جلامعية.  �لدر��سة  من  �لأخرية  �ملر�حل  يف 

وكان يوم �جتمعنا فيه حول مائدة �لغد�ء؛ 

�لتي  �لأر�س  �بني �لأكرب: تلك  فقال د�ين، 

لنا يف �ل�سيعة، ما تنوي �أن تفعل بها يا �أبي؟ 

�ألي�س من �لأف�سل �أن تبيعها؟

- لن �أبيعها. �ساأتركها لك ولأخيك من 

بعدي.

تي منها لأخي، قال  - �أنا �أتنازل عن ح�سّ

د�ين.

- ملاذ�؟

�لله،  باإذن  طبيًبا،  �أ�سبحُت  متى  لأنني   -

لن يكون يل حاجة بها.

يف  ليعمل  �سي�سافر  �إنه  يوًما  قال  �سارل   -

�ِسباك  من  يفلت  ل  �سافر،  وَم��ن  �خل��ارج. 

�لغربة ب�سهولة.

غرّيُت  لقد  �سارل.  قال  �أب��ي؟  يا  �أتعرف   -

بلدي  عن  �أبتعد  �أن  �أ�ستطيع  ل  �أن��ا  ر�أي��ي. 

وعنكم.

- كنُت �أعرف �أن �أر�سنا يف �لقرية �ستوؤول 

يوًما �إليك.

- كنَت تعرف!

- �أجل.

هكذ� �أجبت، ثم ق�س�سُت على �جلميع 

ذلك �حُللم �لذي ر�أيته قبل �أكرث من ع�سر 

�سنو�ت.
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ق�صة ق�صرية





عودة اإىل الهوايات املفيدة

ي�شري اخلرباء اإىل اأن جيل اليوم يفتقر اإىل الهوايات املفيدة، ولذلك 

مللء  الإلكرتونية  بالألعاب  اأو  بالتلفزيون  اإما  اأنف�شهم  الأولد  يلهي 

الفراغ. وهم ين�شحون الأهل بت�شجيع الهوايات على اأنواعها، وحث 

ن�شاطات  يف  وم�شاعرهم  طاقاتهم  توظيف  على  واملراهقني  ال�شغار 

اأقل  التقليدية  الهوايات  اأن  اإىل  هوؤلء  وي�شري  باأنف�شهم.  يختارونها 

يف  ولكّنها  الإلكرتونية،  الألعاب  من  املاّدي  ال�شعيد  على  كلفة 

اأهمّيتها على  ما مينحها  وهذا  �شخ�شي،  اإىل جهد  املقابل حتتاج 

اإطالق  والت�شجيع على  العقل وجتديد طاقة اجل�شم،  �شعيد حتفيز 

امل�شاعر والأفكار يف اأعمال مبدعة.

من بني الهوايات املحّبذ ت�شجيعها، يذكر ذوو الإخت�شا�ص الريا�شة 

الر�شم  اإىل  اإ�شافة  اليدوية،  والأ�شغال  واملطالعة،  اأنواعها،  مبختلف 

واملو�شيقى وغريها من الفنون التي تهّذب النف�ص وت�شقلها.

الريا�صة ل�صخ�صية متوازنة

ا فّعالاً يف بناء التوازن يف �شخ�شّية ال�شغار. هذا  تعترب الريا�شة عن�شراً

ما اأظهرته الدرا�شات التي اأّكدت اأن الألعاب الريا�شّية حتّد من توّتر 

ن  وحت�شّ بالنف�ص  الثقة  متنحهم  كما  بالقلق،  و�شعورهم  الأولد 

ينّمي  فريق  �شمن  اللعب  اأن  اخلرباء  ويو�شح  ذواتهم.  اإىل  نظرتهم 

ال�شداقات،  التعاون وبناء  التوا�شل الإجتماعي، وي�شّجع  القدرة على 

والآخرين، وهي  القوانني  الإن�شباط واحرتام  الأولد على  كما يدّرب 

عنا�شر لها دور اأ�شا�شي يف بناء �شخ�شّية �شليمة. بالإ�شافة اإىل ذلك، 

ت�شاعد الريا�شة يف بناء التفكري النقدي واإيجاد احللول للم�شاكل، 

كما تطّور اإ�شتجابة اجل�شم لأوامر العقل، وتدّرب الأخري على اإعطاء 

الأوامر ال�شحيحة للج�شم يف اإطار الفعل وردود الفعل.

كيف ن�صّجع �صغارنا على ممار�صة الريا�صة؟

ين�شح اخلرباء الأهل اأن يحّثوا اأولدهم على ممار�شة الريا�شة منذ 

الطفولة  �شنوات  ال�شباحة منذ  املبا�شرة بتعليمهم  ال�شغر. وميكن 

املبكرة، ومن ثم دفعهم اإىل امل�شاركة يف الن�شاطات الريا�شية داخل 

املدر�شة، وفق هواياتهم ال�شخ�شية. وي�شّجع اخلرباء وجود الأهل على 

فيها  ي�شارك  التي  الريا�شية  املباريات  اأثناء  يف  املالعب  مدّرجات 

بعدم  ين�شحون  كما  معنوياتهم.  ورفع  دعمهم  بهدف  اولده��م 

توجيه اأي نقد اأو كالم جارح للولد يف حال عدم فوزه.

حلول عملية

�شامية  ال�شّيدة  تقول  الريا�شة،  ممار�شة  على  الت�شجيع  اإط��ار  يف 

ت�شجيعه  وبغية  القدم،  كرة  هواة  من  �شنوات(   10( وليد  ابنها  اأن 

اأن  رفاقه على  اأمهات  اتفقت مع عدد من  اللعبة،  على ممار�شة 

يلعب  اأ�شبوع،  �شاعتني يف كل  ملدة  املالعب  اأحد  اإيجار  يتقا�شمن 

اللواتي  اإ�شراف الأمهات  البع�ص حتت  الأولد مع بع�شهم  خاللهما 

ا من الروتني اليومي. ا بعيداً ا ممتعاً يق�شني بدورهن وقتاً

تراوح  اأولد  لأربعة  اأم  وهي  روزيت،  ال�شيدة  تروي  نف�شه،  ال�شياق  يف 

اللعب.  من  املرجّوة  النتائج  معها  وتختلف  �صديًدا،  اختالًفا  واليوم  املا�صي  بني  االأوالد  األعاب  تختلف 

ال�صغار  متّد  كانت  الذاكرة،  واألعاب  اليدوّية  واالأ�صغال  والر�صم  الكرة  األعاب  فيها  مبا  املا�صي  فن�صاطات 

على  مبعظمها  تعتمد  والتي  اليوم،  األعاب  اأما  واالإب��داع.  اخللق  على  وت�صّجعهم  والعافية  بال�صّحة 

االإلكرتونيات، فتخّلف العدائية وامل�صاعر ال�صلبّية، باالإ�صافة اإىل امل�صاكل ال�صحّية الناجمة عن اجللو�س 

يدمنونها  باتوا  اأوالدنا  اأن  واالأ�صواأ  االإلكرتونية.  ال�صا�صة  اأمام  طويلة  لفرتة 

من  �صغارنا  ننقذ  فكيف  اليومية.  حياتهم  من  اأ�صا�صيًّا  جزًءا  ويعتربونها 

االألعاب ال�صاّرة ونعيدهم اإىل حلقة اللعب املفيد؟

اآذار

2013

يف كل بيت

اإعداد:

رميا �صليم �صوميط
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لأن الإ�شت�شالم اأمام املغريات 

الإلكرتونية ممنوع

هيا مع اأوالدنا

اإىل اللعب املفيد ومهارات احلياة



اأف��راد  اأن  ا،  عاماً ع�شر  واخلم�شة  �شنوات  ال�شبع  بني  ما  اأعمارهم 

عائلتها كانوا من املدمنني على الكمبيوتر والألعاب الإلكرتونية، 

عن  الإبتعاد  عليهم  فر�شت  اأن  م�شم�ص  يوم  ذات  حدث  اأن  اإىل 

اأن�شاأته  جماين  ملعب  اإىل  عائلية  نزهة  يف  واخلروج  الإلكرتونيات 

وم�شارب  والكرة  الدراجات  العائلة معها  البلديات. حملت  اإحدى 

املرح،  والتناف�ص  بالن�شاط  ا حافالاً  يوماً اأفرادها  فاأم�شى  ال�»تيني�ص«، 

حمطة  �شارت  التي  التجربة  هذه  بتكرار  يطالبون  الأولد  وب��ات 

والدرا�شة.  العمل  �شغوطات  من  العائلة  خاللها  ت�شرتيح  اأ�شبوعية 

وت�شيف ال�شيدة روزيت اأن مبادرتها ال�شغرية حققت اأكرث من جناح 

يف الوقت نف�شه، فهي اأعادت اإحياء فكرة الريا�شة يف ذهن الأولد، 

كما اأدت اإىل جمع العائلة يف ن�شاط م�شرتك خارج اجلدران الأربعة!

املطالعة لتو�صيع االآفاق 

 املطالعة هواية �شيقة ومفيدة يف الوقت نف�شه. فهي تنقل القارىء 

اإىل عامل خمتلف يتعّرف من خالله اإىل عادات وتقاليد وح�شارات 

اختربه يف حميطه، كما  وو�شائل عي�ص تختلف عّما  تعبري  وطرق 

تنّمي لديه طرق التعبري وتطّور خمزونه اللغوي.

هذه  تنمية  يجب  ولذلك  ال�شغر،  منذ  املطالعة  حب  يكت�شب   

اخلرباء،  يوؤكده  ما  هذا  الأوىل.  الطفولة  مراحل  من  ا  بدءاً الهواية 

يومية،  ب�شورة  لأطفالهم  الق�ش�ص  بقراءة  الأه��ل  ين�شحون  الذين 

كما ين�شحونهم بتزويدهم الكتب ذات الغالف القا�شي املخ�ش�شة 

تعّلمه  وعند  الكتاب.  وبني  بينهم  تاآلف  خلق  بغية  لالأطفال 

زي��ارة  طريق  عن  املطالعة  على  الولد  ت�شجيع  ميكن  ال��ق��راءة، 

الكتاب  بنف�شه  ليختار  املجال  واإف�شاح  دوري،  ب�شكل  املكتبات 

الذي يرغب بقراءته. 

ت�شطحب  اأنها  لولدين(  )اأم  مناهل  ال�شيدة  تذكر  الإطار،  يف هذا 

ولديها يف نهاية كل اأ�شبوع اإىل اإحدى املكتبات العامة )يف منطقة 

كذلك  �شرائها.  من  بدلاً  الكتب  ي�شتعريون  حيث  الفيل(  �شن 

يتبادل الولدان الكتب اخلا�شة بهما مع الأ�شدقاء واجلريان بحيث 

يتاح للجميع الإ�شتفادة من كمية اأكرب من دون تكّبد م�شاريف 

اإ�شافية. 

ا، حيث  اأي�شاً الكتابة  بت�شجيع  ين�شح اخلرباء  املطالعة،  يف موازاة 

ل�شديق لدعوته  ر�شالة  اأن يحّثوا �شغارهم على ن�ّص  ميكن لالأهل 

يف  العائلة  بها  قامت  التي  للنزهة  و�شف  كتابة  اأو  اللعب،  اإىل 

ت�شجيعهم  اأ فيمكن  �شنًّ الأكرب  الأولد  اأما  اإلخ..  الأ�شبوع،  نهاية 

على تدوين م�شاعرهم ال�شلبية اأو الإيجابية اأو اختباراتهم اليومية 

احلاجة  دعت  كلما  اإليها  العودة  ميكن  �شخ�شية،  مذكرة  يف 

لالإ�شتفادة من اخلربات ال�شابقة.

االأ�صغال اليدوية: خلق واإبداع

الأجيال،  ا تتناقله  ا عائلياً اإرثاً اليدوية  املهارات  القدمي، كانت  يف 

لالأ�شغال  �شة  خم�شّ ا  ح�ش�شاً برناجمها  �شمن  تدرج  املدار�ص  وكانت 

اليدوية كالتطريز والر�شم على الفّخار واحلياكة وغريها، ملا لهذه 

على  اأهمية  من  الأعمال 

اخللق  ح�ص  تنمية  �شعيد 

وتزويد  جهة،  من  والإب��داع 

���ش��روري��ة  م��ه��ارات  الأولد 

حلياتهم اليومية من جهة 

جمتمعنا  بداأ  اليوم،  اأخرى. 

ا  املهارات تدريجاً يخ�شر هذه 

اإ�شالح  اأن  نالحظ  حيث 

اللجوء  ي�شتدعي  مثالاً  زّر 

نعيد  فكيف  اخلّياط،  اإىل 

مهارات املا�شي؟

اأن  اإىل  اخل�����رباء  ي�����ش��ري 

الأ�شغال اليدوية هي من الأعمال التي جتذب الأولد لأنها تتيح لهم 

اأن يحققوا اإجنازات �شخ�شية يفتخرون بها، كما اأنها هواية �شاحلة 

ملختلف الأعمار. فالأطفال الذين تراوح اعمارهم ما بني 3 و6 �شنوات 

ا لل�شورة من  ميكنهم، مب�شاعدة قليلة من الأهل، اأن ينجزوا اإطاراً

ا فيمكنهم  الكرتون املزين بر�شوم خمتلفة. اأما الأولد الأكرب �شنًّ

الر�شم على اخلزفيات، اأو اإعداد �شلطة الفاكهة بالتعاون مع الوالدة. 

خمتلفة  مهارات  تعليمهم  املفيد  فمن  املراهقني،  اإىل  وبالن�شبة 

اخل�شبية  والأع��م��ال  وال��ده��ان  للفتيات،  واحلياكة  كاخلياطة 

والزراعة لل�شبيان.

حول هذا املو�شوع توؤكد ال�شيدة لرا وهي اأم لولدين ) لينا 15 ورامي 

ا( اأنها حر�شت منذ طفولة ولديها اأن تدّربهما على ا�شتخدام  17 عاماً

يديهما يف اأعمال مفيدة.

الأف�شل  التوقيت  ال�شنة  وراأ�ص  امليالد  فرتة عيدي  وت�شيف: كانت 

اأجنزاه من قطع للزينة نعّلقها على �شجرة امليالد، ومن  لعر�ص ما 

ر�شومات على الأواين اخلزفية التي نقّدم فيها اجلوز واللوز ل�شيوفنا. 

الأقارب  بالفخر عندما يثني  وي�شعران  الولدان يفرحان  وكم كان 

والأ�شحاب على اأعمالهما. 

تقوم  اليوم  حتى  زالت  ما  لينا  ابنتها  اأن  اىل  لرا  ال�شيدة  وت�شري 

باأ�شغال يدوية ممّيزة، وتنقل اإىل الأولد يف احلركة الك�شفية التي 

تنتمي اإليها ما تعّلمته يف �شغرها. 
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الفنون للتعبري عن امل�صاعر

اأ�شباب لت�شجيع  يتفق اخلرباء على فوائد املو�شيقى ويقّدمون عّدة 

املو�شيقى يف  اإىل  فالإ�شتماع  مو�شيقية.  اآلة  العزف على  الأولد على 

الذاكرة من خالل  ويقّوي  التعليمية  القدرات  ن  عمر مبكر يح�شّ

ا  حتفيز الأجزاء الدماغية امل�شوؤولة عن التعّلم واحلفظ، واملتعّلقة اأي�شاً

بالنمو العاطفي. كذلك تغّذي املو�شيقى الثقة بالنف�ص وت�شاعد على 

النمو الإجتماعي عند العزف �شمن فريق متجان�ص.

والرق�ص  كالر�شم  الفنون  باقي  هي  فكذلك  املو�شيقى،  وكما 

امل�شاعر  عن  للتعبري  فّعالة  و�شائل  تعترب  التي  وغريها،  والغناء 

الداخلية واإطالقها يف اأعمال خاّلقة ومبدعة.

 

الطبيعة مدر�صة وعالج 

اأهمية  اإىل  اخلرباء  ي�شري  املختلفة،  الهوايات  ت�شجيع  اىل  اإ�شافة 

ن�شاطات  عدة  الإطار  هذا  يف  ويعر�شون  لالأولد.  العائلية  الن�شاطات 

الفر�شة  ا�شتغالل  )ميكن  ا  معاً كالت�شّوق  بها  القيام  ميكن 

ا يف ا�شتخدام العملة، او تدريبهم على انتقاء الطعام  لتعليمهم درو�شاً

ال�شليم(. كما ميكن اأن تتناف�ص العائلة يف لعبة البولينغ املنا�شبة 

ملختلف الأعمار، اأو ميكن اختيار التنزه يف الطبيعة وهو اأمر ين�شح 

ال�شعور  بينها  ومن  اإيجابية،  نتائج  من  الأم��ر  لهذا  ملا  اخل��رباء  به 

يف  التنزه  اأن  اإىل  ه��وؤلء  وي�شري  الذهني.  وال�شفاء  الداخلي  بال�شالم 

اخلارج يتيح للعائلة امل�شاركة يف تذّوق اجلمال الطبيعي الذي منحه 

الله للب�شر واخلريات التي زّودنا اإياها، ما ي�شّكل فر�شة للحديث يف 

اأمور روحّية تهّذب نفو�ص الأولد واملراهقني وتنري عقولهم. كذلك، 

حميطه  اكت�شاف  يف  الولد  ت�شاعد  مدر�شة  الطبيعة  يف  املرّبون  يرى 

وال�شخور  والأ�شجار  النباتات  اأن��واع  بع�ص  اإىل  كثب  عن  والتعّرف 

والرتبة، اإ�شافة اإىل الطق�ص واملناخ عرب اختبار التقلبات املناخية بني 

رحلة واأخرى.

يف  عائلية  بنزهات  القيام  على  الأه��ل  الإخت�شا�شيون  وي�شّجع 

يف  ال��رتدد  بعدم  ويو�شون  بذلك،  الظروف  �شمحت  كلما  الطبيعة 

ا�شطحاب الأطفال، لأن الطبيعة لديها ما تقّدمه ملختلف الأعمار. 

يف هذا الإطار تقول ال�شيدة كارل وهي اأم لطفلني )4 و6 �شنوات(: 

»عندما اقرتح زوجي اأن ناأخذ طفلينا يف نزهة اإىل اإحدى املحميات 

الطبيعية، اعتقدت اأن الفكرة غري �شائبة، حيث اأن ال�شري يف طريق 

اأين  غري  بامللل،  وي�شعرهما  الطفلني  �شريهق  طويلة  ومل�شافة  وعرة 

ا. فالنزهة كانت رائعة حيث ت�شابق الطفالن  كنت خمطئة متاماً

يف ت�شّلق ال�شخور، ورك�شا بني الأ�شجار، وانهال علينا بالأ�شئلة حول 

واعتزاز  العودة، كانا يحمالن بفخر  واحليوانات. ويف طريق  الطيور 

ا من الإحفوريات )fossils( التي اكت�شفاها خالل رحلتهما  قطعاً

العلمية«.

ال�شيد فوؤاد والد لفتى يف ال�شاد�شة ع�شرة من عمره يقول: » اعتدت 

اأظافره.  ال�شيعة منذ نعومة  ب�شتاننا يف  اإىل  اإبني فادي  ا�شطحب  اأن 

اأقطف ثمرة، ثم بات  اأو  اأغر�ص نبتة  يراقبني باعجاب حني  وكان 

الأكرب  املتعة  اأما  الأر�ص.  التوا�شل مع  ي�شاركني متعة  الوقت  مع 

ما  التوا�شل يف  فهي  ال�شنوات،  م�شاركتها خالل هذه  اعتدنا  التي 

بيننا ومناق�شة امل�شائل العالقة بانفتاح و�شراحة.

االأهل القدوة واملثال

 ل ميكن اأن ن�شّجع اأولدنا على ممار�شة ن�شاط مفيد ما مل نكن 

ا يحتذى. فاإذا طلبت الأم من ابنتها الإبتعاد عن �شا�شة  مثالاً جيداً

الكمبيوتر واخلروج اإىل الطبيعة، فيما ل تزال هي نف�شها م�شرتخية 

اأمام �شا�شة التلفاز، فاإن الإبنة لن تقتنع بجدوى اخلروج من املنزل. 

عمل  خطة  اأي  لإجن��اح  �شرورية  الأه��ل  م�شاركة  فاإن  هنا،  من 

الذي  الن�شاط  اىل  اأولدن���ا  ن�شبق  اأن  ينبغي  ل��ذا  ب��اأولده��م،  تتعلق 

نطالبهم بالقيام به. فاجتماع العائلة م�شاءاً لقراءة ق�شة، اأو جمع 

موا�شيع  يف  احلديث  تبادل  اأو  املونوبويل،  لعب  اأو   ،puzzle ال�  قطع 

ا قبل النوم، هي الطريق اإىل اإكت�شاب  خمتلفة، ومن ثم ال�شالة معاً

الأولد العادات اجلّيدة، وهي يف الوقت نف�شه متعة �شيطالبون ذويهم 

غ�شل  يف  اأبيه  املراهق  م�شاعدة  ف��اإن  كذلك،  ا.  م��راراً بتكرارها 

لوالدتها  املراهقة  ومرافقة  ق�شرية،  مل�شافة  قيادتها  ثم  ومن  ال�شيارة 

يف الت�شّوق، اأو ت�شابق اأي منهما مع اأحد الوالدين يف اجلري ال�شباحي 

اأو ركوب الدراجة، هي مغامرات �شيوّدان تكرارها والتباهي بها. 

الثبات وعدم الرتاخي

يف  املرء  ترافق  عادة  ي�شبح  الأخرى،  تلو  مّرة  يتكرر  �شلوك  اأي  اإن 

حياته، لذا، على الأهل اأن يدفعوا اأولدهم اإىل تكوين العادات املفيدة 

ال�شائبة يف  القرارات  واتخاذ  ال�شلوك اجلّيد  من خالل حّثهم على 

ا اإذا لزم  ا ويوميًّ خياراتهم اليومية. ول باأ�ص يف تكرار التعليمات مراراً

الأمر، فاإن ت�شميم الأهل واإ�شرارهم ي�شعفان رغبة الأولد يف املمانعة، 

فيما يعّزز الرتاخي ال�شلوك ال�شلبي، ل �شيما عندما يطمئن الأولد 

اإىل عدم خ�شوعهم للمحا�شبة ، وعندما يلم�شون �شعف الأهل عرب 

تراجعهم امل�شتمرعن قراراتهم.

من هنا نن�شح الأهل بالثبات يف مواقفهم جتاه امل�شموح واملمنوع 

يف  الرتاجع  وعدم  الإلكرتونية،  والألعاب  الإلكرتونيات  عامل  يف 

ا. ا واإجتماعيًّ ا وفكرياً حتقيق منط عي�ص �شحي ج�شديًّ
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درو�س يف احلياة

يجدر بنا تعّلمها

حة اجلّيدة هما جل ما ن�سعى اإليه  ال�سعادة وال�سّ

يف حياتنا اليومّية، لكن اجلهل ببع�س املعارف 

يجعلنا عموًما عاجزين عن حتقيق مبتغانا...

ا  و�سع باحثون يف علم النف�س واالجتماع درو�سً

من �ساأنها اأن ت�سهم يف جعل حياتنا اأف�سل اإذا 

طبقناها. هذه الدرو�س قد تبدو بدهية للوهلة 

االأوىل، لكن تطبيقها يحتاج اإىل مرونة ورغبة يف 

ت�سحيح الذات.

يعتقد كثريون اأنهم على �سواب واأن االآخرين 

على خطاأ. ومن هنا اإ�سرارهم على تغيري 

ا اأفراد عائلتهم من اأجل  االآخرين، وخ�سو�سً

التحّكم بت�سّرفاتهم.

اإّنه توّجه م�ستهجن كما يوؤكد االإخت�سا�سيون 

النف�سيون الأنه يوّلد رّدات فعل معاك�سة على 

جميع امل�ستويات. فاالنتقاد الدائم لل�سخ�س املراد 

تغيريه يجعله ي�سعر باأنه غري كفوء، وبالتايل غري 

حمبوب، فيتمّرد من اأجل التعبري عن وجوده 

كاإن�سان م�ستقل. وهذا ما ي�سحن االأجواء، ويعكر 

�سفو ال�سعادة والوئام.

لذا، ين�سحنا االخت�سا�سيون باالعرتاف بالفوارق 

ا ال�سريك  املوجودة بيننا وبني الغري وخ�سو�سً

واالأبناء، والقبول بها. اأما اإذا اأردنا حتقيق التقارب 

املن�سود، فمن االأف�سل البدء بتغيري ذواتنا.

حماية الطفل الزائدة تف�سد �سعادة العائلة

ي�سّبه الباحثون النف�سيون الآباء والأمهات 

الذين يبالغون يف حماية اأبنائهم بالطوافات 

للتاأكد  انقطاع  بدون  حولهم  حتوم  التي 

يغمرون  فهوؤلء  ي��رام.  ما  على  اأّنهم  من 

زيارة  ول ينقطعون عن  بالعاطفة  اأطفالهم 

ذلك،  اإىل  جناحهم.  من  للتاأكد  املدار�س 

من  ي��ري��دون  م��ا  ك��ل  لهم  يقّدمون  فهم 

باملخاطرة  م�سحون  عامل  يف  اإ�سعادهم  اأجل 

واملناف�سات.

الأه���ل رغبة  ي��ق��ّدر  يف ح��ال ك��ه��ذه، ل 

الأولد يف خو�س معركة املناف�سة والتحّدي. 

كذلك فهم ل يدركون اأن اأطفالهم ينمون 

يف هذه الأجواء وهم معتمدون عليهم من 

يت�سّبب  والطماأنينة، ما  الراحة  تاأمني  اأجل 

الإ�سارة  بد من  وهنا ل  بعد.  ما  باأذيتهم يف 

اإىل اأن الأولد املبالغ يف حمايتهم قد ي�سابون 

اإذا  ا  وخ�سو�سً والإكتئاب،  بالإحباط  لحًقا 

كانوا معّر�سني وراثًيا للأمرا�س النف�سية.

مواجهة  من  الأطفال  حرمان  ف��اإن  اإذن 

ال�سعوبات ينزع ثقتهم باأنف�سهم ومينعهم 

من تطوير مهاراتهم والنخراط يف املجتمع، 

اأج��واء  ويعّكر  ال�سعادة  يحرمهم  ما  وه��و 

العائلة.

باملقابل فاإن الإهمال املق�سود للأطفال اإىل 

حد ما، يعّلمهم طرق املواجهة ويك�سبهم 

الثقة بالنف�س، ما يقودهم لحًقا اإىل حتقيق 

ال�سعادة والنجاح والتمتع بال�سّحة اجليدة.

اإنتقاء ال�سريك املنا�سب

و�سعيدة،  ناجحة  زوجية  علقة  اأجل  من 

العقل،  بتحكيم  الخت�سا�سيون  ين�سح 

�سخ�سية  مع  التناق�س  �سحّية  الوقوع  لعدم 

ال�سريك وميوله.

وج��ود  ���س�����رورة  على  ي�س�ددون  فهم  ل��ذا 

��ا  التقارب بني الزوجني، وخ�س�و�سً

ل���ن���اح���ي���ة ال��ب��ي��ئ��ة 

الج��ت��م��اع��ي��ة 

وال��دي��ن. 

ويوّلد  امل�ساحنات،  �سبح  يبعد  فالتقارب 

املحّبة التي هي اأ�سمن من احلب اجلارف.

جناح  بنظرية  يوؤمن  البع�س  اأن  �سحيح 

لأنهما  املتناق�سني،  ال�سخ�سني  ع��لق��ة 

التجارب  لكن  ا،  بع�سً بع�سهما  يكّملن 

اأثبتت اأن التناق�س يف العلقة الزوجية يوؤّدي 

اإىل امل�ساكل، ويت�سبب عموًما بالطلق.

حة  العالقات االجتماعية املتينة �سرورة لل�سّ

وال�سعادة

الن�سيحة املعروفة ل�سمان ال�سّحة وال�سعادة 

ال�سحي  الطعام  تناول  هي  العمر،  وط��ول 

اإىل  اإ�سافة  التدخني،  املتوازن، والبتعاد عن 

ممار�سة الريا�سة البدنية. لكن يبدو اأن يف 

حوزة الخت�سا�سيني النف�سيني و�سفة �سحرية 

بناء  وهي،  اإليها  امل�سار  للن�سيحة  مكّملة 

والعلقات  ال�سداقات  من  متينة  �سبكة 

الجتماعية احلّية.

فهذه ال�سبكة توؤمن التوازن النف�سي الذي 

وتبعد  الغري،  مع  ال�سروري  التوا�سل  يعززه 

بها  تت�سّبب  والتي  حة  لل�سّ املوؤذية  ال�سغوط 

الوحدة.

اأما الأهم فهو الت�سديد على بناء علقات 

توؤمنها  التي  تلك  اأن  يعني  وه��ذا  حّية، 

النقالة واحلديث عرب الإنرتنت، ل  الهواتف 

تعطي النتائج املرجوة.

اأجريت  اأبحاث  اأّكدتها  املعلومات  هذه 

اأجل  النا�س، من  على جمموعة كبرية يف 

وحمّبي  اإجتماعًيا  النا�سطني  بني  املقارنة 

الفئة  �سّحة  اأن  النتيجة  وكانت  الوحدة. 

الأوىل كانت اأف�سل بكثري من �سّحة الفئة 

الثانية.

وهذا يعود اإىل التاأثري الإيجابي الذي يحدثه 

التوا�سل الجتماعي على جهاز املناعة، ما 

يوؤّمن التغلب على اللتهابات ونزلت الربد، 

وحتى الأمرا�س امل�ستع�سية.

املبادئ  تطبيق  فاإن  وذكرنا،  �سبق  كما 

يف  ورغبة  اقتناع  اإىل  يحتاج  اإليها،  امل�سار 

ل  وه��ذا  الأف�سل،  نحو  والتغيري  النفتاح 

معرفتنا  يبلور  ذاتي  تقييم  نتيجة  اإّل  يتم 

باأنف�سنا وبالعامل من حولنا.

91العدد 333 - اجلي�ش  

اآذار

2013

رحلة يف الإن�سان

اإعداد:

غري�س فرح





من اأيام الفراعنة

الزراعة،  فروع  اأحد  هي  النحل  تربية  اإن 

من  اخلاليا  منتجات  اإ�ستغالل  اإىل  تهدف 

الرعاية  بتوفري  النّحال  يقوم  حيث  الع�سل، 

وال�سمع  الع�سل  ليجني الحًقا  للنحل  واملاأوى 

تختلف  امللكات.  وغ��ذاء  النحل  و�سمغ 

طرق تربية النحل وفق تنّوع ف�سائله واملناخ 

التي  املنطقة  يف  االإقت�سادي  وامل�ستوى  ال�سائد 

تتّم تربيته فيها.

ت�سري الوثائق التاريخية اإىل اأن تربية النحل 

وقد  الفراعنة  امل�سريني  اأّيام  معروفة  كانت 

تاأكد ذلك من خالل ر�سوم تظهر عملية 

القدماء،  اليونانيني  وعند  الع�سل.  اإ�ستخراج 

ا،  هامًّ ا  زراعيًّ ن�ساًطا  النحل  تربية  �سّكلت 

وكذلك عند العرب. 

الإنتاج العاملي للع�سل

اإنتاج  ح��ول  الر�سمّية  االإح�����س��اءات  دّل��ت 

على   )2005 )اإح�����س��اءات  العامل  يف  الع�سل 

اأوروبا  يف  االأوىل  املرتبة  احتلت  اأوكرانيا  اأن 

ورو�سيا باإنتاج قدره 71 األف طن من الع�سل، 

تليها رو�سيا )52 األف طن(، ثم اإ�سبانيا )37 

األف طن( ثم اأملانيا )21 األف طن(.

الواليات  تت�سّدر  ال�سمالّية،  اأمريكا  يف 

تليها  طن،  األ��ف   79 ق��دره  باإنتاج  املتّحدة 

كندا باإنتاج 36 األف طن.

ويف اأمريكا الالتينّية، ت�سّدرت االأرجنتني 

تليها  طن،  األ��ف   93 باإنتاج  االأوىل  املرتبة 

املك�سيك)50 األف طن(. 

ويف  طن،  األف   18 اإنتاجها  بلغ  اأو�سرتاليا 

االأوىل  املرتبة  ال�سني  تبّواأت  االآ�سيوّية،  القاّرة 

تليها  األف طن،   299 قدره  باإنتاج  العامل  يف 

اأثيوبيا  ت�سّدرت  بينما  األًفا(،   82( تركّيا 

لبنان اأر�ض خ�سبة لرتبية النحل، وع�سله 

ي�سّنف بني اأف�سل اأنواع الع�سل من حيث 

والطبّية. الغذائية  القيمة 

يف  فهو  ال�سنوي  اإنتاجه  اأّم��ا 

لكن  طن،  الأل��ف  ح��دود 

�سجلت  الأخ���رة  ال�سنوات 

منطقة  يف  واإختفائه  النحل  نفوق  ذلك  و�سبب  الإنتاج  هذا  يف  كبًرا  هبوًطا 

يف  الآخذة  الظاهرة  لهذه  احلقيقية  الأ�سباب  معرفة  دون  من  الأخرى،  تلو 

عاملًيا. الإنت�سار 
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الدكتور ح�سني حمود

كلية الزراعة - اجلامعة اللبنانية

ممالك النحل 

تنح�سر يف لبنان 

والعامل

ما هي الأ�سباب

واحللول؟



دول اأفريقيا باإنتاج بلغ 41 األف طن، تليها 

تنزانيا ) 28 األف طن (.

الأهمّية الإقت�سادّية والبيئّية لرتبية النحل

يف لبنان

لبنان حواىل  ا يف  �سنويًّ النحل  ينتج قطاع 

الغربي  البقاع  ة  الع�سل، ح�سّ األف طن من 

و120   100 بني  ت��راوح  االإنتاج  هذا  من  ورا�سّيا 

طًنا وفق ما اأّكده رئي�س جمعّية تعاونّيات 

مرّبي النحل يف لبنان �سهيل الق�سماين، الذي 

اعترب اأن هذا القطاع يكت�سب 

تنت�سر  بحيث  بالغة،  اأهمّية 

موّزعة  خلّية  األف   70 لبنان  يف 

 200 بينهم  نّحال  اآالف   5 على 

م��ن ك��ب��ار ال��ن��ّح��ال��ني ال��ذي��ن 

و500   400 بني  ملكّيتهم  تراوح 

خلّية. حول ظروف تربية النحل 

اإّن  الق�سماين:  يقول  واإنتاجه، 

يكت�سب  النحل  تربية  قطاع 

املبا�سرة  لعالقته  بالغة  اأهمّية 

ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة ب�����س��ك��ل ع��ام 

وال��زراع��ي  البيئي  وبالقطاعني 

�سّيما  ال  خ���ا����س،  ب�����س��ك��ل 

واحلم�سيات  الفاكهة  ب�ساتني 

النحل  يقوم  حيث  واالأع�ساب، 

اأن����واع  م���ن   %80 بتخ�سيب 

يرفع  ما  واالأ���س��ج��ار،  النباتات 

الغذائّية  اإنتاجّيتها  م�ستوى 

باملئة  و45   35 بني  تراوح  بن�سبة 

اإذا كان معّدل  واأ�ساف:  ا.  �سنويًّ

م��ن خلّية  ال��ن��ّح��ال  اإ���س��ت��ف��ادة 

ا ال يتعّدى املئة دوالر  النحل �سنويًّ

اأمريكي، فاإّن قيمة التخ�سيب 

من  االأنواع  لع�سرات  البيولوجي 

تتجاوز  واالأع�����س��اب  الفاكهة 

االألفي دوالر اأمريكي �سنوًيا.

ر بيئي وعامل اأ�سا�سي النحل موؤ�سّ

يف التنّوع احليوي

زهور  بني  اإنت�ساره  وكرثة  النحل  وجود  اإن 

حتمي  دليل  هو  الرحيق  لريت�سف  النبات 

يتّم  حيث  وا�سح،  بيئي  ت��وازن  وج��ود  على 

جّيدة  ب��ذور  على  واحل�سول  االأزه��ار  تلقيح 

االأ�سباب  واجلودة. لهذه  االإنتاج  وثمار عالية 

واملزارعني  النّحالني  بني  التعاون  يتوّجب 

للحفاظ على النحل من تاأثري املبيدات التي 

ها املزارع ب�سكل ع�سوائي، ما يوؤّدي اإىل  ير�سّ

اأخرى،  ناحية  من  البيئي.  بالتوازن  خلل 

احليوي  التنّوع  حتقيق  يف  النحل  ي�ساعد 

عملّيات  يف  م�ساهمته  خالل  من  الزراعي 

تلقيح النبات حمّقًقا زيادة يف العقد بن�سبة 

والنحلة  النبات.  ن��وع  ح�سب   %50 اإىل   20

ال��ظ��روف  وت��ن��م��و يف  ت��ت��ك��اث��ر 

من  واخلالية  اجلّيدة  املناخّية 

عندما  وترتاجع  البيئي  التلّوث 

عك�س  ال��ظ��روف  ه��ذه  تكون 

تبادلّية  عالقة  ثمة  اإًذا  ذل��ك. 

بني النحل والنبات والبيئة.

منتجات النحل

اإن النحل هو الو�سيلة الوحيدة 

ي�ساهيه  ال  الذي  الع�سل  الإنتاج 

لّذته وفوائده  اأو �سراب يف  ماأكل 

اإىل  اإ���س��اف��ة  حت�����س��ى  ال  ال��ت��ي 

وهي:  للنحل  العديدة  املنتجات 

اللقاح،  حبوب  امللكي،  الغذاء 

���س��م ال��ن��ح��ل، ���س��م��ع ال��ن��ح��ل، 

النحل،  طرود  النحل،  ملكات 

الربوبولي�س و�سواها من املنتجات 

التي تباع باأ�سعار باهظة.

الإ�ستخدامات الطبّية ملنتجات 

النحل

ي�ستخدام الع�سل كمقّو عام ورافع ملناعة 

كما  االأم��را���س،  من  العديد  �سد  اجل�سم 

اأ�سا�سية يف  وتغذية  رئي�س  ي�ستخدم كعالج 

بع�س  وي�ستخدم  الكبد.  اإلتهابات  حاالت 

اأنواع الع�سل ملر�سى ال�سّكري كغذاء وحتلية 

وكعالج  ال���دم،  ل�سغط  خاف�س  وع���الج 

مو�سعي جلروح العملّيات واجلروح املتقّيحة 

ب�سكل خا�س. ويدخل الع�سل وغبار الطلع 
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والغذاء امللكي والربوبولي�س يف عالج اأمرا�س 

اله�سمّية  وال��ق��رح��ات  ال��رب��و  مثل  ع��دي��دة 

ت�ستخدم  كما  الكولونّية،  واالإ�سطرابات 

منتجات النحل يف معاجلة االأمرا�س البولّية 

والعقم عند  الذكور  وال�سعف اجلن�سي عند 

والق�سور  املزمن،  الربو�ستات  واإلتهاب  االإناث 

ب�سم  ع��الج  وثمة  واملزمن  احل��اد  الكلوي 

النحل.

اأ�سباب تراجع اإنتاجّية النحل يف لبنان

مرّبي  تعاونّيات  جمعّية  رئي�س  يوؤكد 

الواحدة  اخللّية  اإنتاج  اأن  لبنان  يف  النحل 

كلغ   43 اإىل  الثمانينيات  اأواخ��ر  يف  و�سل 

ا  املعدل اعترب عالًيا قيا�سً الع�سل، وهذا  من 

بزاوية  تراجع  لكنه  ط،  املتو�سّ البحر  بدول 

العامني  بني  كلغ   20 اإىل  فاإنخف�س  ح��اّدة 

1990 و2000، وانحدر ب�سرعة حّتى و�سل اإىل 12 

االإنخفا�س  هذا  وعزا  و2010.   2000 بني  كلغ 

منها  ع��دي��دة  اأ���س��ب��اب  اإىل  االإن��ت��اج��ّي��ة  يف 

املت�ساقطات،  قّلة  التلّوث،  املناخي،  التغرّي 

قّلة  ع�سوائي،  ب�سكل  املبيدات  اإ�ستعمال 

الرقابة على ا�سترياد املبيدات القاتلة للنحل 

وعدم مواكبة اأمرا�س النحل وت�سخي�سها.

ح�سرة الفاروا هي اخلطر الأكرب

على النحل اللبناين

ت�سهم  وجود عدة عوامل  الرغم من  على 

تبقى  اللبناين،  النحل  اإن��ت��اج  ت��راج��ع  يف 

ح�سرة الفاروا اخلطر االأكرب الذي يواجه هذا 

تفتك  اأن  كادت  احل�سرة  فهذه  القطاع. 

املا�سي  العام  يف  وتدّمرها  النحلّية  بالرثوة 

خاليا  م��ن  باملئة   70 على  ق�ست  بعدما 

الفّتاكة  الفاردا  ت�سع  البقاع.  يف  النحل 

بيو�سها بالتوازي مع بي�س امللكة، وتتحّول 

على  وتتغّذى  اأّي��ام  اأربعة  خالل  ح�سرة  اإىل 

حّتى  يوًما   21 تتطّلب  التي  النحل  يرقات 

تتحّول اإىل ح�سرة. هناك العديد من االأدوية 

اأن  �سرط  احل�سرة  ه��ذه  ملكافحة  الفّعالة 

تكون املعاجلة جماعّية. 

تاأثر املبيدات ال�ساّمة

يرّد العديد من خرباء النحل يف لبنان �سبب 

نفوق النحل باأعداد كبرية اإىل ر�س املبيدات 

بطريقة اإعتباطّية وغري علمّية ومن دون اأي 

بع�س  موت  اإىل  ذلك  ي��وؤّدي  بحيث  مراقبة، 

واملق�سود  االأخ���رى.  و�سعف  النحل  خاليا 

على  تر�س  التي  املبيدات  خا�س  ب�سكل 

االأع�ساب لتيبي�سها. يف هذا ال�سياق، يوؤّكد 

ال��زراع��ة-  كلّية  يف  االأ�ستاذ  العبيد  داين 

اجلامعة اللبنانّية، اأن ظاهرة اإختفاء النحل 

التي ال تزال اأ�سبابها تثري اجلدل بني العلماء، 

بعد،  نعرفه  مل  واحد  عامل  نتيجة  اإّما  هي 

املناخي  التغرّي  نتيجة عّدة عوامل منها:  اأو 

دون  املبيدات، من  وا�ستعمال  الفاروا  وح�سرة 

فريو�س  اأو  مر�س  وج��ود  اإم��ك��ان  نغفل  اأن 

جديد م�سوؤول عن هذه الظاهرة التي ت�سبب 

موت ما بني 40 و 50 يف املئة واأحياًنا 70 يف املئة 

من خاليا النحل �سنوًيا.

فادي  الزراعي  املهند�س  اأّكد  جهته،  من 

ب�سكل  ت��ر���ّس  ال�ساّمة  امل��ب��ي��دات  اأن  �سو 

ع�سوائي من دون التقّيد باالإر�سادات املدّونة، 

�ساّمة  الأنها  اإ�ستعمالها  ممنوع  مواد  وهي 

ا للنحل، واأ�سار ب�سكل خا�س اإىل االأدوية  جدًّ

احلارقة لالأع�ساب ال�ساّرة.

الثلج واجلليد ق�سيا على النحل

يف را�سّيا والبقاع الغربي

�سربتا  اللتان  الثلجيتان  العا�سفتان  اأّدت 

الق�ساء على قطاع  اإىل  املن�سرم  العام  لبنان 

ورا�سّيا.  الغربي  البقاع  يف  النحل  تربية 

80% من  اأخذت يف طريقها  االأوىل  العا�سفة 

القفران،  اجلليد  اأثقل  بعدما  النحل  خاليا 

وكانت  الباقية.  الع�سرين  الثانية  وجرفت 

املرّبون  وقف  بينما  فادحة  خ�سائر  النتيجة 

مواجهة  على  قدرتهم  عدم  اأمام  عاجزين 

دعم  غياب  ظل  يف  الطبيعّية  ال��ك��وارث 

الدولة.

الثلج واأ�سباب اأخرى

يف حا�سبيا والعرقوب

والعرقوب  نّحايل حا�سبيا  العديد من  اأ�سار 

داخل  النحل  من  كبرية  اأع��داد  نفق  اإىل 

خ�سائر  القطاع  بهذا  اأحل��ق  ما  قفرانها، 

باملئة،  و75   55 ب��ني  م��ا  راوح���ت  ك��ب��رية، 

اجلنوب  نّحايل  نقابة  ممّثل  يقول  كما 

فاعور،  اأب��و  ط��ارق  ال�سيخ  احلكومة  ل��دى 

ال�سقيع  فرتة  خالل  ح�سل  ما  اإعترب  ال��ذي 

هذه  ورّد  ا،  كارثيًّ املا�سي  العام  �سيطر  الذي 

االأمرا�س  اإىل عوامل عديدة منها  امل�سكلة 

الفاروا  ح�سرة  بخا�سة  النحل  ت�سرب  التي 

من  هو  ال��ذي  االأم��ريك��ي  التعّفن  ومر�س 

اأخطر االأمرا�س التي يواجهها قطاع النحل.

العالقة بني التغّر املناخي ونفوق النحل

عدد  ت��راج��ع  ت�سّبب  التي  العوامل  م��ن 

بيئية منها،  وعوامل  املناخي  التغرّي  النحل 

البناء  احلرائق،  اخل�سراء،  امل�ساحات  تراجع 

يقتل  الذي  الرّبي  ال�سنوبر  وهجوم  الع�سوائي 

كال�سنديان  واالأع�ساب  ال�سجر  من  اأنواًعا 

رحيقّية  نباتات  وه��ي  والق�سعني  وال�سعرت 

الطبيعّية  العوامل  وم��ن  الع�سل.  تعطي 

الذي  احلراري  االإحتبا�س  ا  اأي�سً املوؤّثرة  االأخرى 

بع�س  ففي  االأمطار.  هطول  ن�سبة  يف  يوؤّثر 

االأحيان متطر بغزارة ثم متر فرتة طويلة بال 

اأمطار فتجف الرتبة ويجوع النحل وميوت.

ظاهرة عاملية

قبل عّدة اأعوام قام مرّبو النحل الربيطانينّي 

ال���وزراء  رئي�س  وم��ق��ر  ال��ربمل��ان  مبحا�سرة 

امل�ساعدات  بزيادة  املحتّجون  طالب  حيث 

يف  احل��اد  التناق�س  ملكافحة  احلكومّية 

اأعداد خاليا النحل التي انخف�ست يف العامل 

بن�سبة 30%. على الرغم من مرور عّدة اأعوام 

ن الو�سع  على بدء انت�سار الظاهرة مل يتح�سّ

االأ�سواأ، فنحل  اإىل  �سار  عّما كان عليه بل 
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اأوروبا كّلها ميوت، ويف تقديرات  الع�سل يف 

العلم ميكن اأن ت�سبح بريطانيا خالية من 

النحل يف غ�سون ال�سنوات الع�سر القادمة.

هذا ويعي�س مرّبو النحل يف الواليات املّتحدة 

االأمريكية بدورهم حالة قلق �سديد، حيث 

بع�س  يف  النحل  م��ن   %30 �سنوًيا  يهلك 

يف   %90 اإىل  الن�سبة  ه��ذه  وت�سل  ال��والي��ات، 

واليات اأخرى، وحتى االآن ما من اأحد يعرف 

�سبب الهالك اجلماعي للنحل.

اأمرا�ض النحل واأعداوؤه

ي�����س��اب ال��ن��ح��ل ك��غ��ريه من 

من  بكثري  احل��ّي��ة  الكائنات 

التي توؤدي دوًرا كبرًيا يف  االأمرا�س 

خف�س انتاج الع�سل والق�ساء على 

النحل.  طوائف  من  كبري  عدد 

التي  االأط����وار  تختلف  ك��ذل��ك 

خاللها  لالإ�سابة  النحلة  تتعّر�س 

اأنواع االأمرا�س، فمنها  باختالف 

ما ي�سيب الريقة ومنها ما ي�سيب 

الطور الكامل للح�سرة، وميكن 

واأعدائه  النحل  اأم��را���س  تق�سيم 

واأمرا�س  فريو�سّية،  اأم��را���س  اإىل: 

ب��ك��ت��ريّي��ة، واأم���را����س ف��ط��رّي��ة، 

واأم��را���س ال���ربوت���وزوا، واالأك����اروز 

التي  احل�����س��رات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

الذين  واالإع���داء  النحل،  ت�سيب 

ال��ورور  طائر  مثل  به  يفتك��ون 

والنمل والفئران...

النحل مير�ض كالب�سر وفقدان 

الذاكرة �سبب اإختفائه

اأعداد  يف  ال�سديد  التناق�س  ظاهرة  اأث��ارت 

العلماء،  اإهتمام  االأخ��رية  الفرتة  يف  النحل 

يف  الن�سف  اإىل  اأع����داده  ت��راج��ع��ت  حيث 

اأمريكا  اأ�سيب املزارعون يف  اإيطاليا، بينما 

كذلك  نف�سه،  لل�سبب  فادحة  بخ�سائر 

اأ�سيب النحل يف �سوريا بفريو�س خطري اأطلق 

عليه اإ�سم »�سلل النحل«.

االأحياء  تطور  خبري  مالون  اإميون  واعترب 

اأجهزة  ذا  الع�سل  نحل  اأن  لي�سرت  جامعة  يف 

يف  م�سكالت  ي��ع��اين  الن�سطة  امل��ن��اع��ة 

االإكت�سافات  ه��ذه  اأن  م�سيًفا  ال��ذاك��رة، 

النحل  م�ستعمرات  الإنقاذ  اجلهود  تعّزز  قد 

النحل  و�سف  كما  التناق�س.  يف  االآخ��ذة 

باأنه يعي�س على ذاكرته، فاإذا اأ�سّرت جمّرد 

عدوى ب�سيطة بها تكون اخل�سائر كبرية، 

وقال: »اإنه مثل بني الب�سر ميكن اأن مير�س 

بعد  مر�سه  اأيام من  لل�سفاء خالل  ويتماثل 

الفريو�سات  ملقاومة  املناعة  جهاز  ين�سط  اأن 

والطفيلّيات«.

قّمة عاملّية لتف�سر اأ�سباب نفوق النحل

�سارك حواىل 500 باحث يف موؤمتر عقد يف 

مونبلييه يف جنوب فرن�سا العام 2009 يف قّمة 

قلًقا يف  نفوقه  اأثار  الذي  النحل  عاملية حول 

معظم دول العامل، ال �سّيما واأن معّدل النفوق 

باملئة،  اخلم�سة  يتجاوز  اأال  يفرت�س  ال��ذي 

مناطق  بع�س  يف  باملئة  اأربعني  اإىل  اإرتفع 

يف  باملئة  ت�سعني  من  اأك��رث  وحتى  العامل 

مناطق اأخرى. ويف فرن�سا تختفي حواىل 300 

األف م�ستوطنة كل �سنة منذ العام 1995. اأّما 

عن االأ�سباب فقد اأح�ست الوكالة الفرن�سية 

على  �سبًبا  اأربعني  لالأغذية  ال�سّحي  لالأمن 

بخاليا  حل��ق  ال��ذي  ال�سرر  لتف�سري  االأق���ل 

وا�ستخدام  الزراعة املكّثفة  واأهمها:  النحل 

مبيدات االأع�ساب ال�سارة ومبيدات احل�سرات 

كالفاروا  والطفيلّيات  االأمرا�س  جانب  اإىل 

املدّمرة واحليوانات والتغرّي املناخي.

اأهم الإجراءات للحفاظ على النحل 

النحل  نفوق  م�سكلة  اأ�سحت 

تن�سيق  جم��ال  يتيح  م��ا  عاملية 

البحث  م��وؤ���س�����س��ات  ب��ني  اأف�����س��ل 

ملكافحتها.  العاملية  العلمي 

ل���ك���ن ه���ن���اك ح���زم���ة م��ن 

على  يتوّجب  ال��ت��ي  االإج�����راءات 

بلد  لكل  املحلّية  ال�سلطات 

حتقيق  يف  لالإ�سهام  تتخذها  اأن 

من  النحل  واإنقاذ  املن�سودة  الغاية 

الهالك، ويف ما خ�س لبنان نذكر 

اأهّمها:

يف  م�سوؤولياتها  الدولة  حتّمل   -

مواجهة الكوارث الطبيعية من 

خالل التعوي�س على مرّبي النحل 

واالأدوية  ال�سرورّية  املعّدات  وتوزيع 

التي  االأم��را���س  اأه���م  ملكافحة 

ت�سيب النحل يف لبنان واحل�سرات 

التي تفتك به.

تربية  على  ال��زراع��ي  االإر���س��اد   -

على  النّحالني  وت��دري��ب  النحل 

معاجلة االأمرا�س بطريقة علمّية 

يقت�سيه  ما  وفق  مناحلهم  ونقل 

توافر املراعي وتدريبهم على اإنتاج 

ع�سل طبيعي و�سّحي.

لرتبية  حم��ّط��ة  ال��زراع��ة  وزارة  اإن�����س��اء   -

هّن  بلدنا  ملكات  الأن  لة  موؤ�سّ ملكات 

تتاأقلمن  ال  قد  االأجنبّيات  والأن  االأف�سل 

يعر�سهن  ما  لبيئتهن،  مغايرة  بيئة  يف 

ا يف االإنتاجية. لالأمرا�س وي�سّبب اإنخفا�سً

املكافحة  ا���س��ت��خ��دام  ن��ح��و  ال��ت��وّج��ه   -

املبيدات  اإ�ستخدام  من  واحل��د  البيولوجية 

النحل  مرّبي  اإب��الغ  و�سرورة  الكيميائّية 

مبكان ر�س املبيدات وزمانه.

اخل�سبّية  االأحمر  الدّبور  م�سائد  توزيع   -

على مرّبي النحل.
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ع�ساق ال�سري يف اجلبال برفقة املغاوير التزموا موعدهم مع الفوج و�ساركوا لل�سنة اخلام�سة على التوايل يف 

�سباق اإغارة الأرز الذي اأقيم برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، وو�سل عدد امل�ساركني فيه اإىل 1289، 

ا عن العدد الذي �سجل العام املا�سي... اأي بزيادة 240 �سخ�سً

الوقائع

املت�سابقني،  حما�سة  من  ال�سقيع  يحّد  مل 

وعلى  متعته.  ال�سباق  �سعوبة  حجبت  وال 

ال�سباب  وكثافة  الطق�س  رداءة  من  الرغم 

يف املرتفعات، ظل االندفاع قوًيا، ففي نهاية 

املطاف اجلميع متاأكد من اأن كل تدابري 

احليطة واالأمان متوافرة وقد و�سعت ب�سكل 

كانت  اأًي���ا  للخوف  داع���ي  ال  اإًذا  دق��ي��ق. 

االأحوال...

بينهم  ا  �سخ�سً  1289 املت�سابقني  عدد  بلغ 

وفرن�سا،  و�سوي�سرا،  بريطانيا  من  اأجانب 

عدد  اأما  عربية،  وبلدان  املتحدة  والواليات 

وق��وى  )جي�س  امل�����س��ارك��ني  الع�سكريني 

اأمنية( فكان 232 ع�سكرًيا.

االإنطالق كان من ثكنة فوج املغاوير يف 

رومية ظهر ال�سبت 23 �سباط املن�سرم باجتاه 

الفوج،  اأّمنها  با�سات  بوا�سطة  تنورين،  اأرز 

اإعالمية،  ومبواكبة 

ح��ي��ث ت���وّل���ت اإذاع����ة 

نقل  �سكوب«  »جر�س 

عرب  مبا�سرة  االأج����واء 

الهواء.

يف تنورين

كان  تنورين  اأرز  يف 

يف  املغاوير  فوج  عنا�سر 

امل�ساركني  ا�ستقبال 

ح��ي��ث  ال�������س���ب���اق  يف 

جميع  ل��ه��م  ق���دم���وا 

الالزمة،  االحتياجات 

احتفال  ذلك  بعد  ليبداأ 

االفتتاح.

الوطني  الن�سيد  بداية 

ال��ل��ب��ن��اين، وم����ن ثم 

كلمة قائد فوج املغاوير 

العميد الركن �سامل روك�ز الذي ط�لب من 

احل�س�ور الوق�وف دقيقة �سم�ت حتية ل�سهداء 

مهدى  ال�سباق  اأن  معلًنا  اللبناين،  اجل�ي�س 

ب�سعالين  بيار  النقيب  ال�سهيدين  روح  اإىل 

اأن  وم��وؤك��ًدا  زه��رم��ان،  ابراهيم  وامل��ع��اون 

عزمية اجلي�س لن تنك�سر.

اإىل ذلك  قدم العميد الركن روكز اإيجاًزا 

حول ال�سباق واأهدافه التي اخت�سرها بثالثة: 

املوؤ�س�سة  بني  واحلقيقي  الدائم  التوا�سل   ��

الع�سكرية واملجتمع املدين وزرع بذور املحبة 

واالألفة بني اللبنانيني.

- التوجه نحو الطبيعة والتعرف اإىل جبال 

لبنان.

 1289 مت�سابًقا اكت�سفوا متعة ال�سري يف اجلبال بني تنورين وب�سري

اآذار

2013

اإغارة الأرز

اإعداد:

الرقيب �سامر حميدو
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- ت�سجيع ريا�سة التزلج واحرتام البيئة.

�سرًحا  روك��ز  الركن  العميد  قدم  كما 

ونقاط  التاأكد  ونقاط  ال�سالمة  تدابري  حول 

امل�سلك  تو�سح  خريطة  وعر�س  التموين، 

الرئي�س لل�سباق.

غابة  حول  وثائقي  فيلم  عر�س  ذلك  اإىل 

احل�سور  دعي  ثم  تنورين،  اأرز  وحممية  االأرز 

على  الفوج  اأع��ّده  ال��ذي  القروي  الع�ساء  اإىل 

�سرف امل�ساركني.

ال�سباق

�سباط،   24 االأح��د  �سب�اح  من  ال�ساد�سة 

ال�سباق  انطالق  النارية  الطلقات  اأعلنت 

 30،  18 م�سالك  ث��الث��ة  على  ت���وزع  ال���ذي 

»راك��ي��ت«  ن��وع��ني:  وك���ان  و45 ك��ل��م 

و»راندونيه«.

جاهزين  كانوا  املغاوير  فوج  ع�سكريو 

حتديدها  مّت  التي  امل�سالك  جميع  على 

املت�سابقني.  �سالمة  ي�سمن  مب��ا  م�سبًقا 

ونقاط التفتي�س التي تولت التاأكد من مرور 

واحللويات  املياه  م��زودة  كانت  اجلميع، 

و�سواها من حاجيات قدمت للجميع.

تنورين  اأرز  بني  امل�سري  من  �سعبة  �ساعات 

اإىل  املتابعة  ي�ستطع اجلميع  ب�سري، مل  واأرز 

النهاية، غري اأنهم حققوا الهدف الذي من 

اأجله �ساركوا يف ال�سباق، ومن احتاج منهم 

اإىل م�ساعدة ح�سل عليها ب�سرعة.

اأرز ب�سري كانت البهجة عارمة،  يف غابة 

مت�سدرو  مر�سوم،  هو  ما  وفق  �سار  فال�سباق 

الباقون  اأّم��ا  جوائزهم،  ت�سلموا  ال�سباق 

ي�سعب  جت��رب��ة  ذاك��رت��ه��م  يف  ف�سجلوا 

ن�سيانها.

بانتهاء ال�سباق مت توزيع اجلوائز يف ح�سور 

فايز  الركن  العميد  التزلج  مدر�سة  قائد 

جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثاًل  قا�سم 

باملنا�سبة  كلمة  له  كانت  وقد  قهوجي. 

الرابحني و�سكر كل من �سارك  هناأ فيها 

يف ال�سباق وكل من �ساهم يف اإجناحه.

النتائج

نتائج ال�سباق كانت على النحو االآتي:

• 18 كلم راكيت:

- الع�سكريون:

 3،05،10 بتوقيت  االأوىل  املرتبة  يف  ح��ل 

حمزة،  القادر  عبد  االأول  اجلندي  من  كل 

واجلنديني �سامر م�سطفى، وحممد �ساكر.

 3،12،15 وبتوقيت  الثانية  املرتبة  يف  وحّل 

اأبو  كل من اجلنود: حممد زكريا، ح�سن 

دله، وخالد ح�سني.

قطعوا  للذين  فكانت  الثالثة  املرتبة  اأما 

امل�سافة بتوقيت 3،16،39 وهم: اجلندي االأول 

بالل  واجل��ن��دي  الب�ستاين،  العابدين  زي��ن 

خالد، واملجّند نزار م�سطفى.

- املدنيون )ذكور(:

حل يف املرتبة االأوىل كل من: فادي �سالح، 

و�سربل �سكر بتوقيت 3،29،09.  �سامر �سليم 
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البري  من  كل   )5،03،00( الثانية  املرتبة  ويف 

وبفارق  وهبة.  ويو�سف  �سديد  جاد  طعمة، 

وطاه  راعية  عالء  و�سل   )5،06،05( �سئيل 

لهم  فكانت  قدوره  الرحمن  وعبد  الر�سلي 

املرتبة الثالثة.

- املدنيات )اإناث(:

ن�سار  بو  ومايا  �سليبا  و�سحر  ب�ستاين  زينة 

كّن اأول الوا�سالت بتوقيت 5،31،30. 

�سديد،  ماري  الثانية،  املرتبة  يف  اعقبهن 

وردة غربيال وكلود عبد الله )5،32،00(. 

ويف املرتبة الثالثة حلت �سهى حبيب ومعها 

�سانتال با�سيل وكلودين روكز )7،16،00(.

• 18 كلم راندونيه:
حل يف املرتبة االأوىل اجلنديان حجر �سلهب 

اأويظة  ال��رزاق  عبد  واملجّند  زور  اأب��و  وح�سام 

)3،10،15(، ويف املرتبة الثانية، العريف خ�سر 

خليل، واجلنديان م�سطفى طالب، و�سلطان 

الرقيب  الثالثة  ويف   ،)3،11،29( مغام�س، 

علي مرت�سى، واجلندي حممد عبده، واملجّند 

طارق دندل )3،26،00(.

• 30 كلم:
- الع�سكريون:

اأول الوا�سلني كان الفريق الذي �سم كاًل 

االأول جورج مزهر،العريف عبد  املالزم  من: 

العلي  اأحمد  واجلندي  الدين،  علم  ال�ساتر 

.)4،39،35(

كان  الثاين  املركز  يف  حل  الذي  والفريق 

طلي�س،  حممد  الرقيب  م��ن:  ك��اًل  ي�سم 

واجلنديني حممد نا�سر الدين، ويزبك زيدان 

.)4،44،20(

 )4،49،29( ثالًثا  ح��ّل  ال��ذي  الفريق  اأم��ا 

عبد  علي  االأول  الرقيب  ق��وام��ه،  فكان 

الرزاق، الرقيب عبا�س اأمهز، والعريف اأكرم 

املبي�س.

- املدنيون )ذكور(:

دبغي  وم��ارك  �سخن  وف��ادي  نحا�س  جوزف 

املركز  يف  فحلوا   4،57،31 ب�  امل�سافة  قطعوا 

�سقر،  ليندو�س  الثاين،  يف  اأعقبهم  االأول، 

اإدغار �سعب، وجورج خمايل )5،17،19(، ويف 

 Tebib Yazid، Allaga Daniel، الثالث 

.)5،51،00( Favel Erwan
- املدنيات )اإناث(:

وتينا كوماين  ومرينا عقل  فارا  انا  حلت 

اأحد  يعقبهما  اأن  دون  من  االأول  املركز  يف 

يف املركزين الثاين والثالث، اأما الوقت الذي 

قطعن خالله امل�سافة فكان )7،54،29(.

• 45 كلم:
- الع�سكريون:

النقيب  م��ن  لكل  االأول  امل��رك��ز  ك��ان 

غو�س  اأبو  لواء  واجلنديني  حيدر،  بو  عطية 

ب�  امل�سافة  اج��ت��ازوا  الذين  عي�سى،  وع��دي 

اأبو بكر،  الرقيب علي  واعقبهم   ،5،53،07

والعريفان هادي �سرايا وهادي �سباط يف املركز 

الثاين )6،03،00( ويف املركز الثالث الرقيبان 

واجل��ن��دي  مو�سى  وح�سن  ���س��وف��ان  حممد 

م�سطفى حمو�سة )6،32،00(.

- املدنيون:

ق��وام��ه  ف��ري��ق  ك���ان  ال��وا���س��ل��ني  طليعة 

امل�سمار  وح�سن  مهنا،  داين  جبور،  بو  اأديب 

االأج��ان��ب:  ه����وؤالء  واأع��ق��ب   ،)6،19،31(

 Guillaume Lafont ،Patrice Arias،

.)7،04،00( Jerome Brunet
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اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة
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اختتام املو�شم الريا�شي 

الع�شكري للعام 2012

ب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد 

بالعميد  مم��ّث���اً  ق��ه��وج��ي  ج���ان 

جمّمع  يف  اأق��ي��م  ال���رك،  �شاكر 

الريا�شي  حّلود  اإميل  العماد  الرئي�ش 

املو�شم  اختتام  حفل  الع�شكري 

بح�شور   ،2012 ل��ل��ع��ام  ال��ري��ا���ش��ي 

وزير  �شاهني ممّث�اً  يو�شف  الدكتور 

في�شل  الأ�شتاذ  والريا�شة  ال�شباب 

الأوملبية  اللجنة  ورئي�ش  كرامي، 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وروؤ����ش���اء الإحت�����ادات 

من  ع��دد  اإىل  الوطنية،  الريا�شية 

اأ�شحاب امل�عب وامل�شابح احلديثة، 

ريا�شيني،  واإع���م��ي��ني  وح��ّك��ام 

املجّلني  والع�شكريني  وال�شباط 

خمتلف  من  الريا�شية  بالألعاب 

وحدات اجلي�ش.

الوطني  بالن�شيد  احلفل  اإفتتح 

الرك  العميد  القى  ثم  اللبناين، 

اإىل  ا  م�شرياً اجلي�ش،  قائد  كلمة 

اأهمية الريا�شة يف اإعداد الع�شكريني 

قادرين  ليكونوا  ا،  وفكريًّ ا  ج�شديًّ

على ممار�شة التدريب ال�شاق، وعلى 

تتطلبها  التي  الأع��ب��اء  مواجهة 

اإىل  وت��ط��ّرق  الع�شكرية.  احل��ي��اة 

الإجنازات الريا�شية  التي حفل بها 

العام 2012 ، ول �شيما النتائج املمّيزة 

اجلي�ش  منتخبات  حققتها  التي 

اأو  اإن على ال�شعيد املحّلي  ووحداته، 

على �شعيد املباريات مع منتخبات 

كما  وال��دول��ي��ة.  العربية  اجليو�ش 

تناول الإجنازات التي طالت املن�شاآت 

جتهيزها  مت  ح��ي��ث  ال��ري��ا���ش��ي��ة 

احلديثة.  والتقنيات  بالو�شائل 

العام  يف  الإنط�قة  اإىل جتديد  ودعا 

»م�شتندين  واثقة،  بخطى  اجلديد 

اإىل اإرثنا الريا�شي العريق، واإىل رعاية 

القطاع  الدائمة لهذا  قيادة اجلي�ش 
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دفع  اإىل  ا  جميعاً وتطّلعنا  احليوي، 

م�شرية الريا�شة الوطنية نحو الأف�شل 

والأكمل«. 

كلمته  يف  الرك  العميد  و�شكر 

والحتادات  والريا�شة،  ال�شباب  وزارة 

الذين  وجميع  الوطنية،  والأن��دي��ة 

اإجناح  �شبيل  يف  اجلي�ش  مع  تعاونوا 

ا  2012، موؤكداً للعام  الريا�شي  املو�شم 

هذا  تفعيل  على  ال��ق��ي��ادة  حر�ش 

امل��ج��الت.  خمتلف  يف   ال��ت��ع��اون 

الكوؤو�ش  ت�شليم  جرى  اخلتام  ويف 

الع�شكريني  اإىل  وامل��ي��دال��ي��ات 

اأنخاب  تبادل  حفل  واأقيم  املجّلني، 

باملنا�شبة.

بطولة لبنان يف لعبة امل�شارعة 

للعام 2012

اجلي�ش يف ال�شدارة الع�شكرية  للريا�شة  العايل  املركز  �شارك 

)الدرجة  امل�شارعة  لعبة  يف  لبنان  بطولة  يف 

الحتاد  نظمها  التي   ،2012 للعام  الثانية( 

اللبناين لهذه اللعبة، وذلك يف جممع الرئي�ش 

العماد اميل حلود الريا�شي الع�شكري. وحّل 

ال�شدارة يف  الإجمالية يف  النتائج  اجلي�ش يف 

كل من امل�شارعة احلرة )8 فرق م�شاركة( 

بر�شيد /69/ نقطة، وامل�شارعة الرومانية )6 

فرق م�شاركة( بر�شيد /67/ نقطة.

ال��ت��ي حققها  الإف���رادي���ة  ال��ن��ت��ائ��ج  اأم���ا 

الع�شكريون، فقد كانت على النحو الآتي:

امل�شارعة احلرة والرومانية:

حل يف املركز الأول كل من:

الر�شعيني  ح�شن  خدماته  املمددة  املجند 

من لواء امل�شاة الثاين )عن وزن 55 كلغ(.

من  اأكمكجيان  كرياكو�ش  اجلندي 

)عن  الع�شكرية  للريا�شة  العايل  املركز 

وزن 60 كلغ(.

املجند املمددة خدماته حممد م�شيك من 

فوج الأ�شغال امل�شتقل )عن وزن 84 كلغ(.

حمية  ح�شن  خدماته  امل��م��ددة  املجند 

 120 وزن  )عن  ع�شر  احلادي  امل�شاة  لواء  من 

كلغ(.

امل�شارعة احلرة:

املدرعات  فوج  من  وهبي  اأحمد  العريف 

الول، املركزالول )عن وزن 66 كلغ(.

من  اأحمد  علي  خدماته  املمددة  املجند 

القوات البحرية، املركز الول )عن وزن 74 

كلغ(.

فوج  من  الع�شي  الرحمن  عبد  اجلندي 

 96 وزن  )عن  الثاين  املركز  البحر،  مغاوير 

كلغ(.

امل�شارعة الرومانية:

فوج  م��ن  اأرن����اوؤوط  ال��دي��ن  �شعد  اجلن�دي 

 74 وزن  )عن  الأول  املركز  البحر،  مغاوير 

كلغ(.

املدرعات  فوج  من  وهبي  اأحمد  العريف 

الول، املركز الثاين )عن وزن 66 كلغ(.

فوج  من  الع�شي  الرحمن  عبد  اجلندي 

 96 وزن  )عن  الثالث  املركز  البحر،  مغاوير 

كلغ(.

امل��درب  الفريق  تدريب  على  اأ���ش��رف  وق��د 

العريف يو�شف ابراهيم.



امل�شاة  ل��واء  احتّل 

الأول املركز الأول يف 

الثاين  املركز  ت�ه يف  12 كلم،  الطرق  ل�شباق  الإجمايل  الت�شنيف 

لواء امل�شاة اخلام�ش ويف املركز الثالث لواء امل�شاة الثاين. هذا ال�شباق 

و�شباقات  القوى  األعاب  يف  اجلي�ش  بطولة  اإطار   يف  الأول  كان  الذي 

 – النداف  مي�د  ثكنة  من  اإنطلق   ،2013 للعام  والبدل  الطرق 

البرون   – احلديد  �شكة  مقطع  باجتاه  البحري  امل�شلك  عم�شيت 

 30 فيه  و���ش��ارك��ت 

خمتلف  من  فرقة 

قطع اجلي�ش ووحداته.

اأما يف الت�شنيف الإفرادي للمراكز الث�ثة الأوىل فقد حل العريف 

عمر  العريف  الأول،  املركز  يف  الأول  امل�شاة  لواء  من  حممود  حمزة 

ب�ل  والعريف  الثاين  املركز  يف  اجلمهوري  احلر�ش  لواء  من  عي�شى 

عوا�شة من لواء امل�شاة الأول يف املركز الثالث.
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لواء امل�شاة الأول يحتل ال�شدارة يف �شباق الطرق 12 كلم

برعاية العماد جان قهوجي قائد اجلي�ش، 

قائد  الها�شم  اأ�شد  الركن  بالعميد  ممث�اً  

نّظم  الع�شكرية،  للريا�شة  العايل  املركز 

�شباق  الع�شكرية  للريا�شة  العايل  املركز 

الذكرى  مبنا�شبة  كلم   5 مل�شافة  رك�ش 

للريا�شة  ال��دويل  املجل�ش  لتاأ�شي�ش  ال�شنوية 

ثكنة  من  اإنط�قااً   »CISM« الع�شكرية 

مي�د النداف – عم�شيت و�شولاً اإىل احلديقة 

العامة يف جبيل. 

الأجهزة  قادة  عن  ممثلون  الن�شاط  ح�شر 

الأمنية وقوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان 

وفوج  »اليونيفيل«  

عام  واأم��ني  الإطفاء 

املتقاعد  العميد  اللبنانية  الأوملبية  اللجنة 

الإحت���ادات  عن  وممثلون  ر�شتم،  ح�شان 

جبيل  بلديتي  ورئي�شا  اللبنانية،  الريا�شية 

الريا�شة  �شباط  اإىل  بالإ�شافة  وعم�شيت، 

والرمي يف اجلي�ش.

�شارك يف ال�شباق حواىل  800 عّداء وعّداءة 

الأمنية  والأجهزة  من جميع قطع اجلي�ش 

اإىل  اإ�شافةاً  الريا�شية  والأن��دي��ة  والإحت���ادات 

  170 وح��واىل  وامل��دار���ش،   اجلامعات  ط���ب 

م�شارك من »اليونيفيل«.  

ون�شيد  اللبناين  الوطني  الن�شيد  عزف  بعد 

املجل�ش الدويل للريا�شة الع�شكرية، انطلق 

ال�شباق باإ�شارة من ممثل العماد قائد اجلي�ش 

العميد الركن اأ�شد الها�شم.

الها�شم  الركن  العميد  �شّلم  اخلتام  ويف 

اإىل  اإ�شافةاً  للفائزين،  وامليداليات  الكوؤو�ش 

لكل  وتقدير  �شكر  عربون  تذكارية  دروع 

وال�شليب  وعم�شيت  جبيل  بلديتي  م��ن 

الأحمر اللبناين.

وقد اأحرز لواء امل�شاة الأول املراكز الوىل عن 

فئة الع�شكريني الرجال، حيث حل العريف 

واأعقبه  الأول،  امل��رك��ز  يف  عوا�شة  ب���ل 

يف  قي�ش  وح�شني  حممود  حمزة  العريفان 

املركزين الثاين والثالث.

...ويف �شباق الذكرى ال�شنوية لتاأ�شي�ش املجل�ش الدويل للريا�شة الع�شكرية
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جنوب  قطاع  يف  املنت�شر  التا�شع  امل�شاة  لواء  �شارك 

الكتيبة  نظمتها  ريا�شية  ن�شاطات  يف  الليطاين 

الهندية العاملة �شمن قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف 

لبنان، وذلك مبنا�شبة اليوم الهندي الوطني. ت�شمنت 

 SA7- الن�شاطات �شباق رك�ش 4كلم على م�شلك

كرة  لعبة  يف  وم��ب��اراة  التنية،  اخليام-باب  مفرق 

ال�شلة يف امللعب املغلق التابع لقيادة القطاع ال�شرقي 

العريف  النتائج، حّل  ويف  UN7-2 )�شهل ب�ط(.   -

ح�شني احلاج ح�شن من اللواء يف املركز الأول يف �شباق 

الرك�ش ونال امليدالية الذهبية لل�شباق، اأما املركزان 

الثاين والثالث فقد فازت بهما الوحدة الهندية.

فريق  التا�شع على  امل�شاة  لواء  فريق  تفوق  كذلك، 

بنتيجة )89- ال�شلة  الهندية يف مباراة كرة  الوحدة 

82( ونال الكاأ�ش وامليداليات الذهبية.

لواء امل�شاة التا�شع 

يفوز يف اليوم 

الهندي الوطني

كرة القدم:

لواء  فريقي  بني  ودية  مباراة  اأقيمت   ،2013/01/22 بتاريخ 

احلر�ش اجلمهوري ولواء الدعم على ملعب ثكنة اللواء )اأي 

لواء احلر�ش اجلمهوري( – بعبدا وجاءت النتيجة 4-2 مل�شلحة 

لواء احلر�ش اجلمهوري.

اجلمهوري  احلر�ش  لواء  فريقا  لعب   ،2013/01/29 بتاريخ 

الأول  الفريق  انتهت مل�شلحة  ودية  ال�شابع مباراة  امل�شاة  ولواء 

بنتيجة 4 – �شفر. 

اجلمهوري  احلر�ش  لواء  فريق  خا�ش   ،2013/02/11 بتاريخ 

مباراة ودية مع نادي �شباب ال�شاحل على ملعب ثكنة اللواء 

يف بعبدا وكانت النتيجة التعادل 2-2.

لواء  فريقي  بني  ودية  مباراة  اأقيمت   ،2013/02/13 بتاريخ 

ثكنة  ملعب  على  الأول  الربية  احلدود  وفوج  العا�شر  امل�شاة 

بهجت غامن – القبة، وجاءت النتيجة 2-3 مل�شلحة الفوج.

وفوج  العا�شر  امل�شاة  لواء  فريقا  خا�ش   ،2013/02/15 بتاريخ 

مغاوير البحر مباراة ودية على ملعب ثكنة بهجت غامن – 

القبة، وانتهت املباراة مل�شلحة اللواء بنتيجة 1 – �شفر.

الكرة الطائرة:

يف  اأقيمت   ،2013/02/09 ولغاية   2013/02/02 من  ا  اعتباراً

قيادة القطاع الغربي – �شمع، بطولة يف كرة الطائرة �شارك 

فيها عدد من الفرق وقد حاز الفريق املتعدد اجلن�شيات الذي 

الثامن  امل�شاة  لواء  من  ع�شكريني  اأربعة  ع��داده  يف  كان 

باملركز الثالث، وجرى يف نهاية الدورة توزيع الكوؤو�ش على 

الفرق الث�ث الأوىل.

متفرقات ريا�شية  متفرقات ريا�شية  متفرقات ريا�شية  متفرقات ريا�شية  متفرقات ريا�شية  متفرقات ريا�شية

متفرقات ريا�شية  متفرقات ريا�شية  متفرقات ريا�شية  متفرقات ريا�شية  متفرقات ريا�شية  متفرقات ريا�شية

الكلية احلربية تتفوق 

على فرق 

الفرقاطة الفرن�شية

نظمت الكلية احلربية مباريات ودية 

مع طاقم الفرقاطة الفرن�شية يف الألعاب 

الإجمالية على م�عب الكلية حيث 

ا  كا�شحاً ا  ف���وزاً الكلية  ف��رق  اأح���رزت 

وكانت النتيجة وفق ما ياأتي:

كرة القدم امل�شغرة: 8 - 3.

الكرة الطائرة: 3 - �شفر.

كرة ال�شلة: 47 - 25.
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ريا�ضة

بطولة اجلي�ش يف ال�شطرجن العادي

نظم املركز العايل للريا�شة الع�شكرية بطولة اجلي�ش يف ال�شطرجن 

الريا�شي  حلود  اميل  العماد  الرئي�ش  جممع  يف   2013 للعام  العادي 

الع�شكري حيث �شارك �شباط ورتباء واأفراد من جميع قطع اجلي�ش 

ووحداته. وكانت النتائج على النحو الآتي:

املركز  اجلمهوري،  احلر�ش  لواء  من  ال�شامية  جمال  الأول  امل�زم 

الأول.

العقيد الركن مارون منري من لواء امل�شاة الثالث، املركز الثاين.

املوؤهل الأول و�شيم �ش�مة من القوات البحرية، املركز الثالث.

... وبطولة البحر املتو�شط الثامنة

يف ال�شطرجن العادي وال�شريع

املتو�شط  البحر  بطولة  يف  اجلي�ش  فريق  �شارك 

الثامنة يف ال�شطرجن العادي وال�شريع التي اأجريت 

يف فندق غولدن توليب غالرييا – اجلناح.

اجلي�ش يفوز باملراكز الأوىل يف �شباق 

نادي الإيليت للرك�ش

األعاب  ولقاء  ال�شباق  يف  اجلي�ش  فريق  �شارك 

على  للرك�ش  الإيليت  نادي  نظمه  الذي  القوى 

واأح��رز  احل��دث،  يف  اللبنانية  اجلامعة  ملعب 

الع�شكريني  نتائج  كانت  حيث  ا  ب��ارزاً ا  تفّوقاً

على النحو الآتي:

�شباق 5000 مرت:

العريف عمر عي�شى من لواء احلر�ش اجلمهوري، 

املركز الأول.

الأول،  امل�شاة  لواء  من  حممود  حمزة  العريف 

املركز الثاين.

الأول،  امل�شاة  ل��واء  من  عوا�شة  ب�ل  العريف 

املركز الثالث.

�شباق 1500 مرت:

امل�شاة  ل���واء  م��ن  ال�����ش��ن��اوي  خ��ال��د  اجل��ن��دي 

الأول،املركز الأول.

�شباق 800 مرت:

فوج  م��ن  كركلي  ح�شن  الأول  ال��رق��ي��ب 

املدفعية الثاين، املركز الأول.

اللوج�شتي،  اللواء  من  علي  اأحمد  اجلندي 

املركز الثاين.

بطولة لبنان العامة للوزن املفتوح يف لعبة اجلودو

�شارك فريق اجلي�ش يف بطولة لبنان العامة للوزن املفتوح يف لعبة اجلودو للعام 

2012 التي اأقيمت يف نادي بودا - اأدما حيث حّل كل من الرقيب و�شيم عبيد من 

القوات البحرية يف املركز الثالث والرقيب الأول زين الدين مترة من فوج التدخل 

الرابع يف املركز اخلام�ش.

ا مل�����ش��ارك��ة ف��ري��ق  حت�����ش��رياً

اجلي�ش اللبناين يف بطولة العامل 

التي  الريفي  للعدو  الع�شكرية 

املركز  نظم  �شربيا،  �شتجرى يف 

الع�شكرية  للريا�شة  ال��ع��ايل 

 12 مل�شافة  للرك�ش  ا  اخ��ت��ب��اراً

اللبناين  الغولف  نادي  يف  كلم 

وجاءت النتائج كالآتي:

ال��ع��ري��ف ح��م��زة حم��م��ود من 

الأول  املركز  الأول،  امل�شاة  ل��واء 

بتوقيت 38،24،43 د.

لواء  من  عي�شى  عمر  العريف 

احل��ر���ش اجل��م��ه��وري، امل��رك��ز 

الثاين بتوقيت 38،32،24 د.

من  العجمي  حممد  الرقيب 

لواء امل�شاة الثاين، املركز الثالث 

بتوقيت 38،48،58 د.

من  مرتا  نقول  الأول  املعاون 

مديرية املخابرات، املركز الرابع 

بتوقيت 38،49،65 د.

لواء  من  قي�ش  ح�شني  العريف 

اخلام�ش  املركز  الأول،  امل�شاة 

بتوقيت 38،51،65 د.

لواء  �شويدان من  اجلندي علي 

ال�شاد�ش  املركز  ال�شابع،  امل�شاة 

بتوقيت 39،06،18 د.
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... والبطولة الدولية يف اجلودو

البطولة  يف  اجل��ي�����ش  ���ش��ارك 

التي   2012 للعام  للجودو  الدولية 

اأدم��ا،   – ب��ودا  ن��ادي  يف  اأقيمت 

ح��ي��ث ك��ان��ت ال��ن��ت��ائ��ج على 

النحو الآتي:

مترة  الدين  زين  الأول  الرقيب 

 100( ال��راب��ع  التدخل  ف��وج  م��ن 

كلغ(، املركز الأول.

الرقيب و�شيم عبيد من القوات 

املركز  كلغ+(،   100( البحرية 

الأول.

ال�شحمراين  ن��ا���ش��ر  ال��رق��ي��ب 

 66( ع�شر  الثاين  امل�شاة  لواء  من 

كلغ(، املركز الثالث.

من  احل���ين  حممد  اجل��ن��دي 

كلغ(،   90( ال�شاد�ش  امل�شاة  لواء 

املركز الثالث.

فوج  من  ال�شل  ح�شام  املعاون 

كلغ+(،   100( ال��راب��ع  التدخل 

املركز الثالث.

... وبطولة لبنان يف اجلودو لل�شابات

نادي  يف  لل�شابات  لبنان  بطولة  للجودو  اللبناين  الحتاد  نظم 

بودا – اأدما التي �شاركت فيها فتيات يتلقني تدريباتهّن حتت 

النادي  يف  فيا�ش  زهري  الدويل  واحلكم  الوطني  املدرب  اإ�شراف 

الع�شكري املركزي، وقد اأحرزن املراكز الأوىل.

من:  كل  الذهبية  امليدالية  على  حازت  الأول،  املركز  ففي 

جويل اإبنة العقيد الركن ابراهيم الباروك، كلويه اإبنة الرائد 

اإبنة  وزلفا  القر�شيفي،  ح�شني  النقيب  اإبنة  ملى  اأرن��اوؤوط،  خالد 

املحامي عامر احل�شن.

زينب  من:  كل  الف�شية  امليدالية  نالت  الثاين،  املركز  ويف 

العميد  اإبنتا  وتال  الي�شا  املوىل،  الله  �شعد  املتقاعد  العميد  اإبنة 

املتقاعد حممد ابراهيم، جوي وجاين ماري ابنتا العقيد جميل 

الأول  امل�زم  ابنة  ونان�شي  نخلة،  داين  الرائد  ابنة  غايل  داغر، 

القر�شيفي. ح�شن 

ويا�شمينا  الكبي  فادي  الرائد  ابنة  مريمي  من  كل  وحلت 

امليدالية  ونالتا  الثالث  املركز  يف  �شليمان،  نزار  املهند�ش  ابنة 

الربونزية. 

بطولة لبنان يف التزلج ل�شباقي التعرج الطويل والق�شري

لبنان يف  اللبناين مبختلف قطعه يف بطولة  �شارك فريق اجلي�ش 

اللبناين  الإحتاد  الذي نظمه  والق�شري  الطويل  التعرج  ل�شباقي  التزلج 

للتزلج، وذلك بتاريخي 26 و2013/1/27 يف حمطة ال�شياحة والإ�شتاء 

يف املزار – كفرذبيان، مدارج ورده.





ُعينِّ  ال��ذي  منذر  هيثم  الأول  املعاون 

حكًما احتادًيا من الدرجة الأوىل العام 

الع�سكرية  الريا�سية  حياته  بداأ   ،2006

فوج  مل�سلحة  تطّوع  حي   1995 العام 

التدخل اخلام�س. بعدها �سارك يف دورة 

العايل  املركز   يف  بوك�سينغ  كيك 

للريا�سة الع�سكرية واختري للم�ساركة 

الأول.  املركز  فاأحرز  لبنان،  بطولة  يف 

اإلتحق مبنتخب اجلي�س للكيك بوك�سينغ م�سارًكا 

يف عّدة بطولت ولقاءات حتى انتقل اإىل منتخب اجلي�س 

للمالكمة العام 1998 وحّقق العديد من الألقاب يف هذه 

الريا�سة.

كان العام 2006 مف�سلًيا يف حياة منذر الريا�سية فقد 

اأملانيا  يف  الع�سكرية  العامل  بطولة  يف  خالله  �سارك 

اللبناين  الإحت��اد  مع  حتكيم  دورة  بعدها  من  وتابع 

من  وطنًيا  وقا�سًيا  حكًما  تعيينه  ليتّم  للمالكمة، 

الدرجة الأوىل. قام منذ حينها بالتحكيم يف خمتلف 

بفر�سة  وحظي  ون�ساطاته،  اللبناين  الإحت��اد  مباريات 

الأردن  بطولة  اإىل  اللبنانية  البعثة  �سمن  امل�ساركة 

وبال�سفة  �سارك  نف�سه،  العام  حكم.  ب�سفة  الدولية 

الألعاب  دورة  اإىل  اجلي�س  منتخب  بعثة  �سمن  عينها 

العربية الع�سكرية يف �سوريا حيث قاد ع�سرات املباريات.

حتقيقه  بعد  فجاءت  دويل،  حكم  اإىل  ترقيته  اأّم��ا 

الإحت��اد  اأقامها  خا�سة  امتحانات  يف  ممتازة  نتائج 

الدويل للمالكمة يف مدينة اأربيل العراقية على هام�س 

بطولة الأندية الآ�سيوية. وي�سري املعاون الأول منذر اإىل اأن 

الو�سول اإىل هذا املوقع يتطّلب اإملاًما باللغة الإنكليزية 

التحكيم،  يف  ا  ومتّر�سً للمالكمة  ال��دويل  وبالقانون 

بالإ�سافة اإىل ال�سفافية وعدم النحياز.

فريق  اإىل  بانتمائه  منذر  هيثم  الأول  املعاون  يفخر 

الع�سكرية،  للريا�سة  العايل  للمركز  التابع  اجلي�س 

اأف�سل  وحتقيق  التقدم  له  يتيح  بدعم  يحظى  حيث 

املوؤ�س�سة  اإىل  قّدمه  الذي  بالإجناز  يفخر  كما  النتائج، 

الع�سكرية. 

اآذار

2013

األعاب والعبون

اإعداد:

ندين البلعة

املعاون الأول هيثم منذر
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اأول حكم دويل 

يف تاريخ 

املالكمة اللبنانية

هيثم  الأول  املعاون  للمالكمة  اللبناين  الإحتاد  كّرم 

اللعبة،  هذه  يف  ال�سابقني  اجلي�ش  اأبطال  اأحد  منذر، 

تاريخ  يف  نوعها  من  الأوىل  هي  �سابقة  لتحقيقه 

اإذ حاز �سارة حكم دويل )ت�سنيف  اللبنانية،  املالكمة 

جنمة واحدة( من الإحتاد الدويل للمالكمة.



الوجبات من  تتاأّلف هذه  ال�صحيحة:  الغذائية  الوجبات  اإعتماد   •
ال�سعرات  من  حتتوي  ال  والتي  الطازجة،  الطبيعّية  املكونات 

والوجبات  واملعجنات  احللويات  حتتويه  ما  احل��رارّي��ة 

م�ستوى  ترفع  االأخرية  وهذه   .)Fast Food( اجلاهزة 

ت�سّلب  م�سّببة  الدم  يف  والكولي�سرتول  الدهون 

الدموية.  االأوعية  وبالتايل تلف  القلب  �سرايني 

�سون يف اأمرا�ض القلب اأّن �سبط  ويوؤّكد املتخ�سّ

م�ستوى ال�سكر بالدم، ي�ساعد اإىل حدٍّ كبري 

واالأع�ساب.  االأوعية  هذه  تلف  ب  جتنُّ يف 

هذه  عن  االإبتعاد  اأّن  على  ُيجمعون  كما 

ا،  اأي�سً الزائد  الوزن  خماطر  من  يقي  الدهون 

اإ�سافية تزيد  وهي م�سكلة 

ارتفاع  م�ساعفات  من 

يف  بال�سكري  امل�سابني  من   %70 الأّن  بالدم  ال�سكر 

ين�سح  لذلك  الزائد.  الوزن  اأ�سحاب  العامل هم من 

اللحوم  بال�سكر،  الغنية  احللويات  عن  باالإبتعاد 

املرتدياّلت  الغنم،  اخلنزير،  بالدهون )حلم  الغنية 

اأنواعها...(. على 

بح�سب  ج���ًدا  امل��ه��ّم  م��ن  ال��وج��ب��ات:  تنظيم   •
يف  غذائّية  وجبات  ثالث  تناول  التغذية  اخت�سا�سّيي 

اليوم، ويف اأوقات حمددة للمحافظة على معّدل ال�سكر 

مُتّد  التي  الفطور  وجبة  على  الت�سديد  مع  ثابًتا،  الدم  يف 

ا  اجل�سم ب�25% من ال�سعرات احلرارية التي يحتاجها، خ�سو�سً

قطعة  ال�سوفان،  االأ�سمر،  اخلبز  من  االأخرية  هذه  تكّونت  اإذا 

�سغرية من الزبدة، م�ستّقات احلليب وال�سوائل واأهّمها املاء.

اآذار

2013

قواعد التغذية

اإعداد:

ليال �صقر الفحل
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النمط الغذائي ال�صليم هو اأ�صا�س لكّل العالجات 

الطبّية، ومر�س ال�صكر بالدم من الأمرا�س التي 

ميكن الوقاية منها وال�صيطرة على تقّلباتها من 

خالل اإّتباع عادات غذائية �صليمة و�صحيحة.

وحتى يف حال اعتماد عالج بالأدوية، يبقى 

النظام الغذائي املنا�صب �صروريًّا.

يف ما يلي قواعد ذهبّية ميكن من خاللها 

ر ال�صكر يف الدم �صمن الإطار  التحّكم مبوؤ�صّ

وامل�صتوى الطبيعّيني.
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الدواء ل يعفينا من قواعد اأ�صا�صّية يف تناول الغذاء



ال  حتى  العالج:  طريقة  يف  ال�صكر  اإدخال   •
ا يقلق مري�ض ال�سكر  ي�سبح الطعام هاج�سً

يف الدم، اأو عقاًبا يعاقب نف�سه من خالله، 

املري�ض  وجبات  ال�سّكر يف  اعتماد  ميكن 

منًعا  العالجي  الربنامج  �سمن  من  وذلك 

ميكن  لذلك  ال�سكر.  ر  موؤ�سّ لتالعب 

الطبيعّية  الفاكهة  من  ة  ح�سّ ا�ستهالك 

التوقيت  يف  ولكن  ال��ي��وم  يف  واح���دة  مل��ّرة 

كما  الغذائّية،  الوجبة  خالل  اأي  املنا�سب 

ميكن تناول قطعة �سغرية من احللوى ملّرة 

املعالج،  الطبيب  )يحدد  االأ�سبوع  يف  واحدة 

لكّل  االأف�سل  واخلطوات  الوقائية  ال�سبل 

مري�ض على حدة، لذلك يجب االأخذ بعني 

االإعتبار هذه الن�سيحة وفق كل حالة(.

من  �سون  املتخ�سّ ين�سح  ال�صّكر:  من  اخلالية  الأطعمة  �صيفرة  فّك   •
الع�سري  اأنواع  عن  باالإبتعاد  الدم  يف  ال�سّكر  ر  موؤ�سّ تالعب  يعانون 

املعّلبة حتى لو ذكر عليها اأّنها طبيعية بن�سبة 100%، الأنها حتتوي 

على ن�سب عالية من ال�سّكر ميكن اأن تزيد عن تلك املوجودة 

يف امل�سروبات الغازّية )ال�سودا(.

التمارين  ممار�سة  ت�ساعد  منتظم:  ب�صكل  الريا�صة  ممار�صة   •
م�ستوى  خف�ض  يف  اإ�سهامها  خالل  من  وذلك  كثرًيا  الريا�سّية 

اأّنها فاعلة يف  الوزن عموًما، كما  وتخفي�ض  الدم،  الغلوكوز يف 

ما  يف  اأّما  الدموّية...  الدورة  و�سالمة  القلب  �سحة  على  املحافظة 

ممار�ستها،  الدم  يف  ال�سكر  ملري�ض  امل�سموح  الريا�سات  خ�ض 

مع  ونوعها  ومّدتها  التمارين،  خّطة  مناق�سة  فيجب 

املعالج. الطبيب 

التوّتر: ي�سّبب  والإبتعاد عن  الراحة  وافر من  بق�صط  • التمّتع 
الدم،  يف  ال�سكر  م�ستوى  يف  ارتفاًعا  امل�ستمّر  التوّتر 

خالل  من  بالتوّتر  بالتحّكم  �سون  املتخ�سّ وين�سح 

االإبتعاد عن م�سّبباته باالإ�سافة اإىل اأخذ ق�سط وافر من 

النوم مبعّدل ثماين �ساعات يومًيا.
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يعك�ض موؤ�سر ال�سّكري مدى قدرة 

ال�سّكر يف  الطعام على رفع معدل 

الدم ب�سرعة.

الطبيعي  ر  املوؤ�سّ اأّن  املعروف  ومن 

مل��ع��ّدل ال�����س��ك��ري يف ال���دم ه��و يف 

اغفال  دون  ومن  ملغ،  املئة  حدود 

التذكري  ينبغي  ر  املوؤ�سّ هذا  اأهمّية 

اأن معدله قد يختلف يف حال عدم 

تناول الطعام قبل الوجبة االأ�سا�سّية 

طريقة  وبح�سب  اأث��ن��ائ��ه��ا  يف  اأو 

حت�سريها.

التنّبه  يجب  الت�سّوق،  ح��ال  ويف 

التي  املاأكوالت  اأ�سناف  اختيار  اىل 

حتتوي على ن�سب منخف�سة من املواد التي 

الفواكه:  يف  املثال،  �سبيل  على  ومنها  الدم  يف  ال�سكر  م�ستوى  يف  ارتفاًعا  ت�سبب 

الليمون الهندي )البوملي(، الكرز، الفريز، الدراق، اخلوخ، الليمون، التفاح، املوز، 

والزبيب. الكيوي 

اأّما اخل�سروات التي حتتوي على معّدل منخف�ض من املواد التي ت�سهم يف ارتفاع 

الفطر،  ال�سبانخ،  الكرف�ض،  اخليار،  االأف��وك��ا،  فهي:  ال��دم  يف  ال�سكر  ن�سبة 

القرنبيط، الربوكويل، الفا�سوليا اخل�سراء، البندورة واخل�ّض.

التي  املواد  من  �سئيلة  ن�سب  على  حتتوي  البقوليات  معظم  اأّن  باالإ�سارة  ويجدر 

توؤدي اإىل ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم ومنها: الفا�سوليا اخل�سراء، العد�ض، احلّم�ض. 

الكاملة،  والقمحة  وال�سعري،  والنخالة،  والن�سوّيات كال�سوفان،  وكذلك احلبوب 

والرّز االأ�سمر، واملعكرونة البي�ساء اإذا مل يعمل على اإن�ساجها متاًما خالل طهوها، 

البطاطا املطهّوة على البخار واخلبز االأ�سمر.





اإلتهاب اجليوب الأنفية

واآلم الظهر

ت��ك��ون ج���ذور �أ���س��ن��ان 

بع�ض  لدى  �لأعلى  �لفك 

�لأ���س��خ��ا���ض ق��ري��ب��ة من 

�جل��ي��وب �لأن��ف��ي��ة، مما 

تطّور  �أحياًنا،  ي�سبب  قد 

يف  ت�سو�ض  �سببه  �لتهاب 

�جليب  �إىل  لي�سل  �ل�سن، 

�لأنفي �لذي يلتهب بدوره. كما �أن جر�ثيم 

�لفم ميكن �أن »ت�ستوطن« د�خل �لرئتني، 

لذ� من �مل�ستح�سن يف حالة �لإلتهاب �لرئوي 

�لقيام بفح�ض �سامل للفم و�لأ�سنان.

ويف بع�ض �لأحيان قد يكون �لإطباق غري 

�آلم  من  �لعديد  م�سدر  للفكني  �مل��ت��و�زن 

�لظهر و�لرقبة، فالختالل يف �لفكني يوؤدي 

�إىل �سغط على �لعمود �لفقري. 

م�سكلة  ف��اإن  ذلك  من  �لعك�ض  وعلى 

�لأخ��رى  من  �أق�سر  �ساق  �سببها  �لوقوف  يف 

يف  �سعف  وج��ود  حال  يف  متتد،  �أن  ميكن 

�لع�سالت، وت�سل �إىل �لفّكني وتت�سبب باآلم 

�لعالج  يكون  �حلالة  هذه  يف  �لأ�سنان.  يف 

بجل�سات لتحريك �لعظام وتركيب ميز�ب 

.)Gouttière( لالأ�سنان

الرابط بني ال�سّكري والأ�سنان

و�أمر��ض  �ل�سّكري  مر�ض  بني  �لعالقة  �إن 

�لأ�سنان و��سحة: فرط �ل�سكر يف �لدم ي�ساعد 

�لفموية و�جلزيئات  �لبكترييا  على تكاثر 

�لتي تغرّي ردة �لفعل على �لإلتهابات وُت�سعف 

خاليا �لدفاع عن �جل�سم.

وع��ن��دم��ا ي��ك��ون 

غري  �لدم  يف  �ل�سّكر 

يجعل  فاإنه  متو�زن 

ة  �أن�سجة �لأ�سنان ه�سّ

لأم��ر����ض  ويعر�سها 

خمتلفة. و�إذ� مل تعالج هذه �لأخرية ميكن 

تزيد  لالإلتهاب  م�سببة  جزيئات  تنتج  �أن 

ن�سبة مقاومة �لإن�سولني.

حماية القلب

�رتفاع  بني  عالقة  وجود  �لأبحاث  بّينت 

�أوعية  على  خطر  )عامل  �ل�سر�يني  �سغط 

تزيد  و�حدة  كل  �لأ�سنان:  و�أمر��ض  �لقلب( 

�لأخرى تفاقًما.

ب  وميكن �أن يكون �سبب �لُع�ساد )�لرت�سّ

�لدهني وتكاثر خاليا �لن�سيج �لليفي على 

جدر�ن �ل�سر�يني( عدو�ًنا جرثومًيا م�ساًفا �إىل 

عو�مل خطر �أخرى. 

 Porphyromonas« كذلك فاإن جرثومة

مّت  �لأ�سنان  لأمر��ض  �مل�سببة   »gingivalis
�أنها  يعني  ل  هذ�  �لع�ساد؛  يف  عليها  �لعثور 

�مل�سبب �لوحيد لذلك، �إّل �أن در��سات �أجريت 

على 10 �آلف �سخ�ض بّينت �أن خطر �لإن�سد�د 

لدى  �ملئة  يف   25 بن�سبة  �زد�د  قد  �ل�سر�يني  يف 

�لأ�سخا�ض �مل�سابني باأمر��ض �لأ�سنان.

احلمل والعناية بالأ�سنان

�لن�ساء �حلو�مل  �أن  �أمريكية  بّينت در��سة 

�للو�تي يعانني م�ساكل يف �لأ�سنان معّر�سات 

بن�سبة 7،5 يف �ملئة للولدة �ملبكرة �أو لإجناب 

�إح��دى  وتقول  �ملعتاد.  من  �أق��ل  وزن��ه  طفل 

�لفر�سيات �إن �نتقال بكترييا �لفم بو��سطة 

جريان �لدم يف �ل�سر�يني و�سوًل �إىل �مليكروبيم 

�ملهبلي، يوؤدي �إىل عدة م�ساكل.

لذ� ينبغي على �حلو�مل �أو �للو�تي يخططن 

ومعاجلة  �لأ�سنان  طبيب  ��ست�سارة  للحمل 

�أي ت�سو�ض �أو �لتهاب يف �لأ�سنان �أو �لفم، لأن 

ذلك يخفف حتى 60 باملئة من خطر �لولدة 

�ملبكرة.

اآذار

2013

�صحة ووقاية

�إعد�د:

با�سكال معّو�ض بو مارون
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م�ساكل �لأ�سنان 

لي�ست حم�سورة يف حدود �لفم...

العناية امل�ستمرة �سرورية

قد تك�سف م�سكلة يف الأ�سنان ا�سطرابات يف خمتلف اأنحاء اجل�سم. كما اأن الت�سو�ض والتهابات اللثة 

يف  والأ�سنان.  بالفم  امل�ستمرة  العناية  اأهمية  هنا  من  وطاأتها،  من  تزيد  اأو  الأمرا�ض  ت�سبب  اأن  ميكن 

تاأكيدها، بني �سحة الأ�سنان  التي مل يكن بالإمكان  الروابط  اأظهرت عدة درا�سات  ال�سنوات الأخرية 

وال�سحة ب�سكل عام، كذلك فاإن ا�ست�سارة طبيب الأ�سنان اأقّله مرة يف ال�سنة، هي من اأ�سا�سيات احلفاظ 

على ال�سّحة ب�سكل عام.



• املكونات:
كرمي حيواين: 500 مل.

تفاح: ن�صف كيلو.

�صكر: 300 غرام.

زبدة: ربع كوب.

زبيب: ملعقتان كبريتان.

• طريقة التح�ضري:
- تو�صع كمية ال�صكر مع 

ملعقة من املاء على النار وحتّرك ب�صكل 

كرمي  لت�صبح  دقائق  �صتة  مل��ّدة  م�صتمّر 

كاراميل.

• املكونات:
�صدر دجاج: 300 غرام.

ب�صل: حبة واحدة.

 3/4 مقّطع:  ط��ازج  فطر 

كوب.

حبة  ح���م���راء:  فليفلة 

واحدة.

حبة  خ�����ص��راء:  فليفلة 

واحدة.

بطاطا: عدد 2.

جزر )�صغري(: عدد 2.

خّل مار�صاال.

مرقة الدجاج: كوبان.

اإكليل اجلبل.

حبق اأخ�صر.

ملح وفلفل ح�صب الرغبة.

• طريقة التح�ضري:
وُت�صلق  واجل��زر  البطاطا  حّبات  ر  ُتق�صّ  −
ملدة  وتقّلب  ح  وُتلَّ ع  ُتقطَّ ثّم  تن�صج  حتى 

دقيقة يف الزبدة املذّوبة على النار.

الق�صرة(  )املنزوعة  الب�صل  حّبة  تو�صع   −
واحلمراء  اخل�صراء  الفليفلة  حّبتي  مع 

قليل  مع  الفرن  يف  ن�صفني  اإىل  املقّطعتني 

من زيت الزيتون حتى تن�صج.

بخّل  وُتنقعان  الدجاج  قطعتا  ح  ُتلَّ  −

واأوراق  اجلبل  اإكليل  من  وقليل  مار�صاال 

�صاعة  ملّدة  االأ�صود  والفلفل  االأخ�صر  احلبق 

من  بالطحني  ُتغّم�صان  ث��مَّ  ال��وق��ت،  من 

اجلهتني.

ال��زي��ت��ون  زي���ت  يف  القطعتان  تقلى   −
جهة  لكل  دقائق  ث��اث  مل��ّدة  ال�صاخن، 

وُي�صاف اإليها الحًقا الفطر املقّطع وُتقّلب.

− ُت�صكب مرقة الدجاج فوق املقاة، ثم 
)ب�صل،  الفرن  املطهّوة يف  ُت�صاف اخل�صروات 

املكونات  وترتك  وحمراء(  فليفلة خ�صراء 

على نار خفيفة حتى تن�صج جميعها.

• طريقة التقدمي:
�صحن  و�صط  يف  الدجاج  قطعتا  تو�صع   -

اجل��زر  قطع  حولهما  ��ف  وُت�����صَ ال��ت��ق��دمي، 

ُت�صكب   ،)Sautées( ال�صوتيه  والبطاطا 

املرقة )من مقاة التح�صري( فوق املكونات 

وُيَزين طبق التقدمي باأوراق اإكليل اجلبل.

االأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �صفحات 

»اجلي�ش«

• ال�صيف ري�صار خمت�ش
يف االأطباق الفرن�صية والعاملية

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�ضناف 

مميزة مع ال�ضيف

ري�ضار اخلوري
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اأطايب ال�شيف

اإعداد:

 ليال �ضقر الفحل

 Pollo alla
Cacciatora

كرمي كاراميل بالتفاح



• املكونات:
Pasta Penne: 200 غرام.

كرمي حيواين: 3/4 كوب.

اإجا�ش معّلب: ن�صف كوب.

ملعقتان  خ�صن:  ومطحون  حمّم�ش  جوز 

كبريتان.

جبنة بارميزان: ملعقة كبرية.

جبنة Gorgonzolla: ملعقة كبرية.

فطر طازج: ن�صف كوب.

زيت زيتون: ملعقتان كبريتان.

حبق اأخ�صر: ن�صف كوب.

ملح وفلفل اأ�صود.

• طريقة التح�ضري:
وُتقلى  ال��زي��ت��ون  زي�����ت  ُي�صّخن   -

ح���ب���ات ال��ف��ط��ر ال���ط���ازج 

املقّطع.

االأخ�صر  احل��ب��ق  ي��ف��رم   -

اإىل  ورق����ة  )ت��ق��ط��ع ك���ل 

الفطر  اإىل  وُي�صاف  ن�صفني(، 

املعّلب  االإجا�ش  ُي�صاف  ثم 

ك  وحُت���رَّ املحّم�ش  واجل���وز 

املكونات.

الكرمي  ُت�صاف كمية   -

ف�صيًئا  ���ص��ي��ًئ��ا  احل���ي���واين 

جبنة  اإل���ي���ه���ا  وُت�������ص���اف 

 Gorgonzolla�ت جبنة ال البارميزان، وُتفتَّ

ك امل��ك��ون��ات حتى  ف��وق امل��زي��ج ث��م حُت���رَّ

تذوب اجلبنة، وُير�ش فوقها قليل من امللح 

والفلفل االأ�صود.

من  امل�صلوقة   Pasta Penne ال�  ترفع   -

مياه ال�صلق، وتو�صع فوق الكرمي احليواين 

واملكونات االخرى، وحترك حتى يتجان�ش 

املزيج.

• طريقة التقدمي:
ال�صحن  ُت�صكب »Pasta Penne« يف   -

ن بورق احلبق االأخ�صر. وُتزيَّ
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Penne Gorgonzolla

قطعة  اإل��ي��ه��ا  ُت�����ص��اف   -

الزبدة مع االإ�صتمرار بالتحريك.

- ُي�صكب الكرمي احليواين تدريًجا فوق 

املزيج وحتّرك املكونات جميعها.

متو�صطة  مكعبات  التفاح  يقطع   -

احلجم مع املحافظة على ق�صرتها، وتو�صع 

يف �صحن التقدمي وي�صكب فوقها الكرمي 

كاراميل )ميكن ا�صتبدال التفاح باأي نوع 

له من الفاكهة كاملوز واالأنانا�ش...(. نف�صّ

- ُتنرث حبات الزبيب فوق �صحن التقدمي.

بالتفاح  ك��ارام��ي��ل  ال��ك��رمي  ت��ق��دم   -

�صاخنة.

ف
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اخلوري  ري�صار  ال�صيف  ين�صح 

على  امل��ع��ك��رون��ة  ب�����ص��ل��ق 

امللح  من  قليل  مع  اأنواعها 

من  وبرفعها  الزيتون،  وزي��ت 

ن�صوجها  قبل  ال�صلق  مياه 

بذلك  فتكون  بالكامل 

مطهّوة كما ُيقال باالإيطالية 

االإف��راط  الأّن   .»Al Dente«

يجعلها  املعكرونة  ن�صوج  يف 

�صعبة اله�صم.

فوائد زيت الزيتون

حيوًيا،  م�صاًدا  الزيتون  زي��ت  يعترب 

املناعة  جلهاز  �صحي  داع��م  اأن��ه  كما 

يقي اجل�صم من االأمرا�ش وخطر العدوى. 

حيوي  كم�صاٍد  يعمل  الزيتون  فزيت 

للفريو�صات الحتوائه على حم�ش دهني 

ا غني بعن�صر احلديد  غري م�صبع وهو اأي�صً

املقّوي للج�صم.

الزيتون  اأخرى ي�صكل زيت  من جهة 

عاًجا  البارد(  على  )املع�صور  البكر 

الليمفاوية،  العقد  وت��وّرم  للح�صا�صية، 

لاآالم.  وخمفف  املفا�صل  وتورم  والوهن 

على  ال��زي��ت��ون  زي���ت  يعمل  ك��ذل��ك 

ال�صهية  ف��ق��دان  اأع���را����ش  تخفيف 

وم�صاكل اجلهاز التنف�صي )الربو(.

واجلدير ذكره يف هذا اخل�صو�ش 

اأّن االإغريق هم اأول من ا�صتعملوا 

زيت الزيتون لتنظيف اجلروح والتئامها.

من  غ��ريه  ع��ن  الزيتون  زي��ت  يتمّيز 

�صهل  باأنه  والنباتية  احليوانّية  الدهون 

يحتوي  ال��ت��ي  ال��ده��ون  الأن  ال��ه�����ص��م، 

بالدهون  اإىل حد كبري  �صبيهة  عليها 

�صهل  اأن��ه  اأي  االأم،  حليب  يف  املوجودة 

االمت�صا�ش وهو ما يجعله غذاًءا مفيًدا 

لاأطفال. باالإ�صافة اإىل ما �صبق يحتوي 

الزيتون  زي��ت 

ك����م����ي����ة 

من  ك��ب��رية 

)د(  فيتامني 

ال�صروري.





اآذار

2013

خدمات دوت كوم

اإعداد:

رميا �ضليم �ضوميط
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فن التنظيف

www.howtocleananything.com
ما هي الطريقة الأمثل لغ�ضل الفاكهة واخل�ضار؟ 

هل  واملفرو�ضات؟  الأقم�ضة  عن  البقع  نزيل  كيف 

كيف  الكهربائية؟  الأدوات  تنظيف  ميكن 

ننّظف فر�ضاة »املاكياج«؟ هذه الت�ضاوؤلت وغريها، 

جتد  وخ��ارج��ه،  املنزل  داخ��ل  بالتنظيف  املتعّلقة 

الأجوبة املنا�ضبة لها على املوقع املذكور اأعاله.

مو�ضيقى »على مزاجك«

/http://musicovery.com
يتيح  اإذ  امل��األ��وف،  ع��ن  خ���ارج  مو�ضيقي  م��وق��ع 

مزاجه  وفق  والأغ��اين  املو�ضيقى  اإختيار  للمت�ضّفح 

وحالته النف�ضّية، وذلك من خالل ال�ضغط على اأحد 

الأزرار التي حتمل عبارات: هادىء، كئيب، ن�ضيط، 

اإيجابي. كما ميكن حتديد الن�ضبة املطلوبة من 

اإىل  اإ�ضافة   ،%76 بن�ضبة  ن�ضيط  مثالاً  اإختيار،  كل 

اإمكان املزج بني حالتني، مثالاً هادىء وكئيب، اأو 

هادىء واإيجابي.

األعاب للعقل والذاكرة

www.mindgames.com
الذاكرة  األعاب فكرية خمتلفة ت�ضهم يف تنمية 

ا،  وتدريب العقل واملنطق يقّدمها املوقع املذكور جماناً

للذات  ا  حتّدياً ت�ضّكل  م�ضّلية  اختبارات  اإىل  اإ�ضافة 

وت�ضاهم يف تنمية املهارات الب�ضرّية وردود الفعل.

دليل امل�ضافر

http://wikitravel.org
معلومات  يقّدم  ال�ضفر،  يف  للراغبني  جماين  دليل 

مفيدة حول املكان املق�ضود، تت�ضّمن ملحة تاريخّية 

الزيارة.  ت�ضتحق  التي  لالأماكن  ا  وعر�ضاً وجغرافّية، 

بها،  القيام  التي ميكن  الن�ضاطات  اإىل  وبالإ�ضافة 

واملتاجر  والفنادق  واملالهي  باملطاعم  لئحة  يقّدم 

التي تنا�ضب خمتلف امليزانّيات.

تعرث على  اأن  �ضيمونز  تدعى جيني�ضا  اأمريكية  فتاة  اإ�ضتطاعت 

الإجتماعي  التوا�ضل  �ضبكة  ا�ضتخدمت  اأن  بعد  الأ�ضليني  والديها 

املعلومات  ن�ضرت �ضورة لها مع بع�ض  ال�ضهرية »في�ضبوك«، حيث 

اخلا�ضة بها كي يتمّكن والداها من التعّرف اإليها. 

وكانت جيني�ضا التي ولدت من اأبوين مراهقني، تعي�ض مع عائلة 

تبّنتها وهي طفلة، وقد بداأت البحث عن والديها عندما كانت يف 

الثامنة ع�ضرة من عمرها، ولكن كان عليها النتظار ملدة ثالث 

اأن جترب  لذلك قررت  للدولة،  الر�ضمية  الأوراق  �ضنوات قبل تقدمي 

حّظها با�ضتخدام �ضعبية »في�ضبوك«.

الثاين  كانون  من  والع�ضرين  الثامن  يف  ال�ضورة  جيني�ضا  ن�ضرت 

اإليها.  التعّرف  من  والدتها  متّكنت  فقط  يومني  وبعد  املا�ضي، 

�ضيمونز،  تعرفها  ب�ضيطة  معلومات  على  حتتوي  ال�ضورة  وكانت 

مع  الوالدين،  ميالد  وتاريخ  الولدة،  ومكان  ميالدها،  تاريخ  مثل 

معلومات لالإت�ضال بها، وورقة �ضغرية اأخرى ُكتب عليها »الرجاء 

الإعجاب بال�ضورة وم�ضاركتها«.

من  العديد  وتعاطف  اإعجاب  تنال  اأن  ال�ضورة  هذه  وا�ضتطاعت 

م�ضتخدمي مواقع التوا�ضل الإجتماعي، حيث ح�ضلت على اأكرث 

من 15 األف اإعجاب، واأكرث من 160 األف م�ضاركة لها.

وقد اأعلنت �ضيمونز قبل اأيام عرب �ضفحتها على »في�ضبوك« باأنها 

وجدت والدتها، كما اأعلنت يف وقٍت لحق باأنها وجدت معلومات 

ا. للتوا�ضل مع والدها البيولوجي اأي�ضاً

فتاة تعرث على والديها عرب »الفي�ضبوك«





هذه  تعك�س  �لر�أ�س:  خلف  منطقة  حك   •
عند  والقلق  احلييرة  ميين  حالة  احلييركيية  

الأ�شخا�س.

غالًبا  م�ستمرة:  ب�سورة  �لقمي�س  ياقة  �إبعاد   •
يكذب  عندما  احلييركيية  هييذه  ن�شهد  مييا 

ال�شخ�س مّما ي�شّرع دورته الدموية يف اجل�شم 

وي�شّبب بارتفاع حرارة اجل�شم.

• رفع �لقلم يف وجه �ملُحاور: يعترب رفع القلم 
يف وجه من نتحاور معه دلياًل على التهديد، 

متاًما مثل رفع ال�شّبابة.

باأّن  احلركة  هذه  توحي  �ليدين:  تكتيف   •
يفر�س  الييذي  الأميير  املوقف،  �شّيد  هو  التوّتر 

تعيق  النف�س. كما  الدفاع عن  حالة من 

خالل  من  التوا�شل  عملية  احلركة  هذه 

منعها  ب�شبب  �شطحًيا،  احلييديييث  جعل 

الدماغ من تخزين املعلومات.

هذه  ت�شّكل  بالثياب:  �ليَدين  م�سح   •
احلركة اأ�شواأ العادات التي ميكن اأن يقوم 

بها الأ�شخا�س لأنها تدّل على قّلة النظافة،  

وتبعث على ا�شمئزاز الآخرين مّنا.

�لقدم:  وهّز  �لطاولة،  على  بالأ�سابع  �لطرق   •
اإىل  عادة  يلجاأون  الأ�شخا�س  يتوّتر  عندما 

اأقدامهم،  هّز  واإىل  بالطاولة  اأ�شابعهم  طرق 

ما ينقل عدوى التوّتر والإنزعاج اإىل الآخرين، 

اإذ يبادرون اإىل تكتيف اأيديهم كرّدة فعل 

دفاعية.

نراها  عييادة  هي  �ليد:  على  �لر�أ�س  �إتكاء   •
الإهتمام  وعدم  امللل  يكون  عندما  غالًبا 

م�شيطرين على اجلّو العام.

هذه  تعطي  �جليب:  يف  �ليدين  و�سع   •
احلركة انطباًعا جلًيا عن قّلة اهتمامنا 

ت�شّكل حاجًزا  اأنها  املثار، كما  باحلديث 

مع من نتحاور معه.

�لتحاور:  عند  �لأ�سخا�س  من  �لإق���ر�ب   •
حني  الإرتياح  عدم  م�شاعر  لدينا  تت�شّكل 

خالل  مّنا  الإقييييراب  اإىل  الآخييييرون  يييبييادر 

م�شافتنا  لتخّطيهم  وذليييك  احلييديييث، 

احلميمة.

�لكر�سي:  طرف  على  �جللو�س   •
من  عييادة  احلييركيية  بهذه  يقوم 

ب�شكل  مكانهم  مغادرة  يوّدون 

�شريع.

مع  �لإنزلق  و�سعية  يف  �جللو�س   •
هاتني  يف  تظهر  �ليدين:  تكتيف 

لقلة  وا�شحة  اإ�شارات  احلركتني 

بوجودنا  بهما  يقوم  من  اهتمام 

الييذات  على  الإنييغييالق  يف�شر  ما 

والك�شل،  ويوؤّدي اإىل نفور الآخر.

هذه  يف  �لوقوف:  عند  �لتمايل   •
املتمايل  ال�شخ�س  يعطي  العادة 

ثقته  قّلة  عن  وا�شحة  اإ�ييشييارات 

بنف�شه وعن التوّتر الذي يعريه.

للمزيد ميكن �لدخول �إىل �ملوقع:

www.habibalkhoury.com
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نحن والآخرون

اإعداد:

ليال �سقر �لفحل
عاد�ت وحركات تعيق تو��سلنا مع �لآخرين

من بني �حلركات �لال�إر�دّية �لتي نقوم بها، 

12 حركة تعترب يف علم لغة �جل�سد �إ�سار�ت 

�سلبّية، تعيق تو��سلنا مع �لآخرين وتخلق ما 

ي�سبه جد�ًر� بيننا وبينهم.

�خلبري يف لغة �جل�سد حبيب �خلوري يعر�س 

لبّية �سيوًعا بني �لنا�س. لأكرث �لإمياء�ت �ل�سّ







اإعداد: فيليب �شّما�س
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تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�شابقة 

وتخ�ش�س  لقرائها  »اجل��ي�����س« 

قيمتها  مالية  جوائز  فيها  للفائزين 

توزع  لبنانية،  لرية  الف  اربعماية 

بوا�شطة القرعة على اربعة فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري مقتطعة 
من املجلة، ويكتب احلل بخط وا�شح داخل 

املربعات وتر�شل ال�شفحة بكاملها مع احلل.

التوجيه -  الريزة - مديرية  التايل: قيادة اجلي�س -  العنوان  • تر�شل احللول اىل 
جملة »اجلي�س« - »م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف ثكن اجلي�س يف جميع املناطق. • با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة 
•  اآخر موعد لقبول احللول 20 اآذار 2013.

العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن 

ة
ق

اب
�ش

مل
 ا

ط
و

ر
��

�ش

عمودًيا:

1- مدينة قرب�سية، مدينة فرن�سية، مدينة بريطانية.

وكاتب  لفيل�سوف  الثاين  اال�سم  احلرب،  للحملة يف  تهّياأوا   -2

فرن�سي راحل، اأبي، ن�سطب ونزيل اأثر.

3- جماعة القوم، مدينة �سينية، امل�سرح االيطايل.

4- اإلهي، فرَح، اأغنية الأم كلثوم، غري مطبوخ.

5- بطل م�سارعة لبناين راحل، اال�سم الثاين ل�ساعر نيكاراغوّي 

كبري.

»ردَّ  فيلم  بطل  راحل  م�سري  ممّثل   ، فرن�سي  فلكي  عامل   -6

قلبي«.

�س طروادة االأ�سطوري، ظهَر، قابلك. 7- موؤ�سّ

8- غالم، قبل اليوم، مقري ومركزي، نلهو ومنرح.

9- اأ�ساور من ذهب مفتولة، يرّقع وي�سّلح الثوب، �سمري مت�سل.

ال�سفاه«،  بـ«ملك  يلقب  اآ�سيوي  مغٍنّ  اأمرييكية،  ممثلة   -10

رفيق احلابل.

11- عَلم، اأدعم، �سمن.

12- �ساعر فل�سطيني راحل، مكا�ِسبي.

13- معّرمًا، بلدة يف اجلنوب، ملك باالأجنبية، راحة اليد.

14- اال�سم الثاين لكاتب فرن�سي تويف 1910، نوتة مو�سيقّية، انتزع 

ال�سيء برفق، �سبع.

عا�سمتها  على،  غ�سبوا  اأملاين،  مو�سيقي   -15

تايِبه.

16- تقال للوالدة، يذيعونها، يخ�سني.

ورِك،  ال�سديد،  وولعي  اأملانية، حّبي  17- مدينة 

رحالة اإنكليزي �سعى اإىل حترير العبيد.

18- اأ�سل البناء، يدخل يف �سناعة اخلرطو�س، 

�ساعر م�سرحي فرن�سي راحل.

يكتبونه،  حافظ،  احلليم  لعبد  اأغنية   -19

عا�سمة اأوروبية، من اأع�ساء اجل�سم.

20- خميفان، طويلة، دكاكني. 

: فقًيا اأ

مقدام. �سجاع  كثري،  جي�س  اجلي�س،  األوية  اأحد   -1

�سينية. مدينة  تركية،  مدينة  ِجمال،   -2

املكان. ق�سد  راحل،  فرن�سي  مغن  بريطاين،  ممثل    -3

منعهم  وعجلة،  ثقل  يف  م�سى  ال�سمالية،  كوريا  يف  مرفاأ   -4

اأ�سخَن. عن، 

.1926 ولدت  من�ساوية  ممثلة  به،  يوثق  الذي  �سهل،   -5

بائت.    حلم  ونرتفع،  نعلو  دواء،   -6

اأمريكية. والية  اأر�سد،  بعَث،   -7

روماين. اإمرباطور  احلبوب،  8- عرب، من 

ل�ستيوارت  م�سهور  فيلم  رطب،  كالأ  العقدة،  �سّد   -9

غراجنر.

لالآداب. نوبل  اأول جائزة  نال  فرن�سي  �ساعر  اآ�سيوية،  دولة   -10

�سبيه. منازل،  اأوروبي،  قدم  كرة  فريق   -11

ح�سن  �سابق،  فرن�سي  خارجية  وزير  وهيئتي،  �سكلي   -12

الوجه.  وظريف 

م�سري.  كرة  فريق  جبيل،  ق�ساء  يف  بلدة  نداء،  حرف   -13

�سيا�سة. عذب،  ماء  البي�سة،  بيا�س   -14

خمبز. كبري،  �سجر   -15

العمل. يف  ونكّد  جنهد  عوينات،  منزيل،   -16

اأوروبية  عا�سمة  العمر،  يف  يكربون   -17

فرن�سي. مو�سيقي 

العمل  �سريف،  ال�ساأن  رفيع  رجل   -18

به. ُيباح  ال  املثايل، 

للبعيد،  نداء  حرف  عائد،  اإكتملت،   -19

عظيمة. حية  عطف،  حرف 

قدمي  مغن  خفيف،  ذئب  اأغاظني،   -20

التّياه«. املغني   « ِبـ  لّقب 

21- من اأكرب مدن العامل، ممثّلة لبنانية.

الفائزون
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• الرقيب االأول ع�شام مّتى
معهد التعليم.

• العريف علي دغمان
فوج النقل.

• ر�شمية عودة
اخل�سر - البقاع.

• اجلندي فادي �شو
القوة ال�ساربة.



• بيرت زميان: 
فيزيائي 

هولندي 

-1943(

1865( در�س 

تاأثري املجال 

املغنطي�سي 

على انت�سار ال�سوء. نال 

جائزة نوبل العام 1902.

ابرهارد: • يوهان 
فيل�سوف اأملاين  

.)1809-1739(

عار�س فل�سفة 

»كانت«.

اب�شن: • هرنيك 
�ساعر نروجي )1828-

.)1906

له م�سرحيات اأحيا 

فيها ملحمة اأبطال 

الرنوج.

اأرقام

اآذار

انطباع

اآفاق

انت�سار

اأ�سابيع

اجلي�س

اأفواج

براعة

بعبدا

جهود

جرائد

جرا فات

ديباج

دجاكرتا

دبابات

رائد

رقيب

رمي

رينوار

رو�سة

�سوف

طوكيو

طعم

طرب

طواحني

طاقة

عز

عميد

عالقات

فيالدلفيا

قمر

قطب

قرا�سنة

ق�ّس

كامريون

كولونيا

لبنان

لويزيانا

مدرعات

مناورات

ماليزيا

مها 

مدّرجات

م�سائل

م�ساريع

مباريات

هايتي
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احلل بني يديك
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هل تريد اأن 

تكت�سف  ما 

هو خمباأ يف 

داخل ال�سورة؟

ما عليك 

اإاّل 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، حماواًل 

اأن  تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل اىل 

روؤية االأ�سكال 

الثالثية االأبعاد 

التي �ستظهر 

اأمامك. 
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�أجنحة  �ضّمت  �ضركة  كم   -  1

معر�س »�ضمي�س« يف ن�ضخته �لثانية؟

 180 من  �أكثثر  �ملعر�ض  �أجنحة  �ضمت 

�ضركة �أمنية لبنانية و�أجنبية.

2 - متى �أن�ضئ فوج �ملدفعية �لأول؟

  �أن�ضئ فوج �ملدفعية �لأول �لعام 1992.

وكم  �حل��دث«  »عا�ضي  مغارة  تقع  �أين   -  3

ترتفع عن �ضطح �لبحر؟

   تقع مغارة »عا�ضي �حلدث« يف منطقة 

حدث �جلبة على �رتفاع 1300 مرٍت.

4 - متى و�أين ولد �لفنان كرمي �أبو �ضقر�؟

بلدة  يف  �ضقر�  �أبثثثو  كثثرمي  �لثثفثثنثثان  ولثثد 

كفرعميه يف 21 ت�ضرين �لثاين 1944.

5- متى �ضرب �لإنفجار �ل�ضم�ضي �لأر�س؟

�آذ�ر  يف  �لأر�ثثض  �ل�ضم�ضي  �لإنفجار  �ضرب 

.2012

ا �ضارك يف �ضباق �إغارة �لأرز للعام  6- كم �ضخ�ضً

2012؟

ا.     �ضارك يف �ضباق �إغارة �لأرز 1049 �ضخ�ضً

7- �أين تقع »قلعة لبنان«، وكم تبلغ م�ضاحتها؟

 - كو�ضبا  بلدة  يف  لبنان«  »قلعة  تقع 

ق�ضاء �لكورة، وتبلغ م�ضاحتها 50 �ألف مرت 

مربع.

�لتي  �للبنانية  �لع�ضكرية  �لقطع  هي  ما   -8

»�لأ�ضد  مترين  يف  �ضاركت 

�لعام  خالل  �لأردن  يف  جرى  �لذي  �ملتاأّهب« 

2012؟ 

�ضارك عنا�ضر من �أفو�ج �لتدخل �لثالث 

و�ملغاوير و�ملجوقل ومغاوير �لبحر، و�لطبابة 

و�جلوية،  �لبحرية  و�لقو�ت  �لع�ضكرية، 

وفريق عمل من مديرية �لتوجيه.

)�آب  �ل�ضّباط  �لتالمذة  دورة  �ضمّيت  ماذ�   -9

2012( وكم عدد �ملتخّرجني؟ 

�ل�ضعار  وليد  �ل�ضهيد  �لر�ئد  دورة  �ضمّيت 

و�ضّمت 245 متخرًجا.

�لكاتب  حّققه  �ل��ذي  �لإجن��از  هو  ما   -10

�أمني معلوف؟  �للبناين �لفرن�ضي 

�أمني  �لفرن�ضي  �للبناين  �لكاتب  �إن�ضم 

�أو  �خلالدين«  »جممع  �إىل  ر�ضمًيا  معلوف 

�لفرن�ضية. �لأكادميية 

11- طبيب لبناين طّور تقنية لرتميم طبلة �لأذن 

بعملية ب�ضيطة، من هو؟

 �لربوف�ضور ع�ضام �ضليبا.

�لبندورة  مهرجان  يقام  مدينة  �أّي  ويف  متى   -12

�لإ�ضباين؟   La Tomatina
 la Tomatina يقام مهرجان �لبندورة   

�لأربعاء  يف  فالن�ضيا  مدينة  يف  �لإ�ضباين 

�لأخري من �ضهر �آب.
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مهارات جديدة

يف اال�ستطالع واملراقبة

من  فاز  بالقرعة  �ل�ضحب  بنتيجة 

م�ضابقة  يف  �مل�ضاركني  مئات  بني 

»�جلي�س« �ل�ضنوية، كل من:

�ل�ضبتية،  لب�ض،  �ضهيلة   -1

�جلائزة �لأوىل )300.000 ل.ل.(.

�جلي�ض،  عام  مقر  من   ،)9620591 �لع�ضكري  )�لرقم  �أيوب،  جورج  �لعريف   -2

�جلائزة �لثانية )200.000 ل.ل.(.

�أركان  من   ،)9740625 �لع�ضكري  )�لرقم  حيدر  �أبو  خمايل  �لأول  �ملوؤهل   -3

�جلي�ض للتخطيط، �جلائزة �لثالثة ) 100.000 ل.ل.(.

بريوت  قاعدة  من   ،)200020628 �لع�ضكري  )�لرقم  �حلاج  جوزف  �لأول  �لرقيب   -4

�لبحرية، �جلائزة �لر�بعة )100.000 ل.ل.(.

5- �جلندي �ضيلفانا نا�ضر )�لرقم �لع�ضكري 200827248(، من منطقة �لبقاع، �جلائزة 

�خلام�ضة )100.000 ل.ل.(.

6- �جلندي عمرو كبار )�لرقم �لع�ضكري 200824736(، من لو�ء �مل�ضاة �لأول - قيادة �للو�ء، 

�جلائزة �ل�ضاد�ضة )100.000 ل.ل.(.

�جلائزة  �لهند�ضة،  مديرية  من   )200826041 �لع�ضكري  )�لرقم  ق�ضام  �ضليمان  �لرقيب   -7

�ل�ضابعة )100.000 ل.ل.(.

�لأ�ضئلة و�لأجوبة

نتائج م�ضابقة جملة »�جلي�ض«
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اآخر ما تلّقته القيادة، يف الفرتة الأخرية، مبادرة تقدير من 

واجلمعّية  بريطانيا  فرع   - الّدولّية  فافية  ال�شّ منّظمة  قبل 

الّلبناين  اجلي�ش  باعتبارهما  فافية،  ال�شّ لتعزيز  اللبنانّية 

و�شمال  الأو�شط  رق  ال�شّ جيو�ش  بني  اجلميع،  على  متقّدًما 

فافّية،  ال�شّ والتزام  الف�شاد  مكافحة  حيث  من  اأفريقيا، 

�شاتي. وتطبيق معايري العمل املوؤ�شّ

هذا بكّل و�شوح و�شام مينح للقيادة، ويتوّزع بالّتايل على 

الع�شكرّيني جميًعا، من كّل رتبة، ويف كّل موقع. اأولي�شت 

تتوّحد  �شاملة،  هيكلة  على  مبنّية  الع�شكرّية  �شة  املوؤ�شّ

وتختفي  اجلهود  وتت�شافر  واعد،  ال�شّ وجتتمع  الأهداف  فيها 

الأنانّيات، فاإن اأخطاأ فرد انعك�ش الأمر على اجلميع، واإن 

اأح�شنت قطعة عّم النّجاح املوؤ�ش�شة كّلها؟ ثّم، األ تتحّمل 

اإىل  الأ�شباب  حتيل  فال  كانت،  ما  كائنة  النّتائج  القيادة 

هذه اأو تلك من الوحدات، واإىل هذا اأو ذاك من العنا�شر؟

وهذا  الت�شجيع  ه��ذا  بل  ل  الإط���راء،  ه��ذا  ف��اإّن  هنا،  من 

على  تن�شحب  هادة...  ال�شّ وه��ذه  التهنئة  وه��ذه  التو�شيف 

وامل��دي��رّي��ات  ب��الأرك��ان  م���روًرا  ال��ه��رم،  قّمة  م��ن  اجلميع، 

وامل�شرفني  واملحا�شرين  واملدّربني  امليدانيني  والقادة  والوحدات، 

الأحياء  يف  املنت�شرين  اخلفراء  اإىل  و�شوًل  املعدات،  و�شيانة  ال�شّحة  و�شوؤون  الأموال  اإدارة  على 

وارع، وعند التخوم احلدودّية يف الليل والنهار. وال�شّ

فافّية تنعك�ش  لقد راأت كّل من املنّظمة الّدولّية واجلمعّية الّلبنانية املذكورتني، اأّن ال�شّ

اأّن  عب والوطن، وتلّم�شت بعد ذلك  اأوًل، وبالّتايل على م�شالح ال�شّ اأداء اجلي�ش  اإيجاًبا على 

اجلي�ش يتمايز يف احلياة الوطنية، وينجح يف اإعطاء منوذج رائد اأمام فئات املجتمع كاّفة، 

حافلة  زمنية  فرتة  يف  لبالده،  احل�شارّية  والّتجربة  جتربته،  باأ�شرها  للمنطقة  يحمل  وهو 

بالّتحّديات والأخطار، وحموطة باملفاجاآت واخلبايا والأعباء املتالحقة، بالإ�شافة اإىل اأو�شاع 

يواجه ذلك كّله  اأن هذا اجلي�ش  املنّظمتان  وراأت  اقت�شادّية �شيقة.  واآفاق  مالّية �شاغطة 

الأعتدة،  من  املتوافر  بوا�شطة  املهّمات  بتنفيذ  واقتناع  الق�شوى،  الإنتاجية  على  باإ�شرار 

والأ�شلحة، ومرافقة ذلك باحلر�ش على املناقبية والن�شباط، واحرتام مبداأ الّرقابة الداخلية 

ارمة اّلتي ترتافق دائًما مع الّثواب والعقاب، والّن�شح والإر�شاد والّتوجيه. ال�شّ

�شة الع�شكرّية عن الّتجاذبات  ولعّل ما زاد من تلك ال�شفافّية، وعّزز ر�شوخها، ابتعاد املوؤ�شّ

الّنماذج  تتبّواأ �شدارة  وهذا ما هّياأها لكي  ال�شّيقة،  الفئوّية  للم�شالح  يا�شّية، وجتّنبها  ال�شّ

الواحدة  الوطن  �شات  الّنهو�ش مبوؤ�شّ ودلئل، على طريق  واأمثلة  �شواهد  باأن تكون  اجلديرة 

تلو الأخرى.

مت، مل تنجح هذه املّرة، على الّرغم  يف اخلتام، يبدو اأّن حمافظة اجلي�ش اللبناين على ال�شّ

فهناك  الأكرب«،  »ال�شامت  الطويلة:  امل�شرية  يف  رافقته  التي  التاريخّية  فة  ال�شّ تلك  من 

وت قائاًل: كافحوا الف�شاد واحر�شوا على  من يراقب الّزرع واحل�شاد، وهناك من يرفع ال�شّ

فافية ووا�شلوا البذل والعطاء، متاًما كما يفعل هذا اجلي�ش. ال�شّ

بقلم:

�لعميد �لركن ح�سن �أيوب

مدير التوجيه

�ل�سفافية
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