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تكتًيا  بحرًيا  متريًنا  الفرن�صي  واجلي�ش  اللبناين  اجلي�ش  نّفذ 

 ،»2013 الأزرق  »الأرز  بعنوان  املعاملتني  �صاطىء  قبالة 

�صاركت فيه وحدات من القوات الربّية والبحرية واجلوية، 

اإىل جانب وحدات من القوات الربّية والبحرية الفرن�صية من 

�صمن جمموعة ال�صفن احلربية الفرن�صية »جان دارك«. 

حمله  �صعار  دائًما«...  ونخدم  غالًبا،  نبني  اأحياًنا،  »ندّمر 

على  مبهّماته  انت�صاًرا  الأكرث  الفوج  ليكون  الهند�صة  فوج 

خمتلف الأرا�صي اللبنانية. فهو ينزع لغًما هنا ويبني ج�صًرا 

من  وحمايتهم  املواطنني  توعية  يف  ي�صهم  كما  هناك، 

خماطر الألغام، من دون اأن يتاأخر يف اأداء مهّماته.

اأن ت�صعل �صمعة خري من اأن تلعن الظالم...

الظروف  و�صط  اجلي�ش  يعمل  املقولة،  هذه  من  انطالًقا 

ال�صعبة، وعلى الرغم من كثافة املهمات و�صغوطها، يجهد 

ن�صاطات ذات منفعة عامة، ومنها حمالت  للم�صاهمة يف 

الت�صجري التي يوا�صلها منذ �صنوات. 
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الأ�ستاذ  الوطني  ال��دف��اع  وزي���ر  ا�ستقبل 

نظريه  ال���وزارة،  يف  مكتبه  يف  غ�سن،  فايز 

وفد  راأ���س  على  �ساتر  جوزف  األن  الإيرلندي 

التعاون  عر�س  مت  حيث  رفيع،  ع�سكري 

القائم بني لبنان واإيرلندا، ل �سيما يف املجالني 

الع�سكري والأمني.

افق  جولة  الوزيران  اأجرى  وقد 

يف  والتطورات  الأو�ساع  تناولت 

الديبلوما�سية  واجلهود  املنطقة، 

املتعلقة بالأزمة ال�سورية، وكان 

ا�ستقرار  اأهمية  على  ت�سديد 

لبنان وتنويه بالدور الكبري الذي 

ي�سطلع به اجلي�س يف املحافظة 

على الأمن وال�ستقرار.

واأث��ن��ى ال��وزي��ر الإي��رل��ن��دي على 

اجلي�س  ب��ني  ال��ق��ائ��م  ال��ت��ع��اون 

داعًيا  ال�»يونيفيل«،  وق���وات 

وتعزيزه«،  ا�ستمراره  »�سرورة  اىل 

لبنان  حكومته  دعم  موؤكًدا 

كها با�ستقراره. ومت�سّ

غ�سن،  ال��وزي��ر  التقى  كما 

�سفري الربازيل اجلديد ال�سيد باولو 

روبريتو دا فنتورا يف زيارة تعارف، 

مّت خاللها ا�ستعرا�س التطّورات 

وكيفّية  املنطقة  يف  اجل��اري��ة 

بني  الثنائية  العالقات  تعزيز 

البلدين.

غ�سن،  ف��اي��ز  ال��وزي��ر  ا�ستقبل  ك��ذل��ك، 

اجلرنال  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  ق��وات  قائد 

اجلنوب  يف  الو�سع  معه  وعر�س  �سيرّيا،  باولو 

واملهمات التي ينّفذها اجلي�س بالتعاون مع 

ال�»يونيفيل«.

اخل��روق  مو�سوع  غ�سن  ال��وزي��ر  اأث���ار  وق��د 

اىل  داعًيا  اللبنانية،  ال�سيادة  الإ�سرائيلية 

هذه  وقف  اأجل  من  اإ�سرائيل  على  ال�سغط 

اخلروق التي ازدادت وتريتها يف الأيام الأخرية.

الدفاع  وزي��ر  ا�ستقبل  اأخ���رى،  جهة  من 

بيار  ال�سهيد  الرائد  وال��د  �سّم  وف��ًدا  الوطني 

ورئي�س  ب�سعالين،  ج��ورج  ال�سيد  ب�سعالين 

فيليب  ال�سيد  املريجات  بلدية 

روؤ���س��اء  ج��ان��ب  اىل  ب�سعالين 

بلديات البقاع الو�سط.

اللقاء،  خ��الل  ال��وف��د  واأب��ل��غ 

الكامل  الدعم  غ�سن  ال��وزي��ر 

ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة، 

والت�سامن مع اجلي�س وتاأييده يف 

كل ما يقوم به.

ب������دوره، ن����ّوه وزي����ر ال��دف��اع 

التي  ال��ك��ب��رية  بالت�سحيات 

وافراده،  اجلي�س  �سباط  يقّدمها 

ال�سهيدين  دم  اأن  م���وؤك���ًدا 

يذهب  لن  وزه��رم��ان  ب�سعالين 

مهما  �سيظهر  احلق  واأن  ه��دًرا 

طال الزمن.

اجلي�س  ت��وق��ي��ف  »اإن  وق���ال 

اأحد  قليلة  اأي��ام  قبل  اللبناين 

دورية  على  بالعتداء  املتهمني 

هو  �سنوات  اأرب��ع  منذ  للجي�س 

اأن  على  وا���س��ح  دل��ي��ل  مبثابة 

اأحًدا لن يتمكن من الإفالت 

ال�سفري الربازيلي وزير الدفاع الإيرلندي

ني�سان

2013

م�ستقبالا�ستقباالت  الوزير 

عدًدا من الزوار 

ومتابًعا 

الأو�ساع الأمنية 

وزير الدفاع الوطني: 

تعاطي اجلي�ش مع اأي تطور اأمني

ينطلق بالدرجة الأوىل

من امل�صلحة الوطنية العليا
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قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة

والد الرائد ال�سهيد بيار ب�سعالين

وروؤ�ساء بلديات البقاع الو�سط



من العقاب«، معترًبا »اأن دم �سهداء اجلي�س 

واأن  امل�سوؤولني،  جميع  اأعناق  يف  اأمانة  هو 

ولن  م�ستمرة  عر�سال  ق�سية  ملف  متابعة 

تتوقف حتى توقيف كل الذين اعتدوا على 

اجلي�س«.

اأن  غ�سن  الوزير  اأك��د  اأخ��رى،  جهة  من 

عن  متحدًثا  مطمئن،  غري  برمته  الو�سع 

»رياح فتنة بداأت تلوح يف الأفق حيث يعمد 

البع�س عن ق�سد اأو غري ق�سد اإىل ت�سعريها، 

من دون تقدير نتائجها املدمرة على لبنان«.

كما راأى اأن الو�سع بات يحتاج اإىل جهد 

حلماية  اللبنانيني  جميع  من  ا�ستثنائي 

التي  اخلبيثة  الفتنة  هذه  براثن  من  لبنان 

اجلي�س  به  يقوم  »ما  اأن  معترًبا  له،  ر  حت�سّ

الرغم  وهو على  قدراته،  اأكرب بكثري من 

من ذلك مل ولن يتوانى عن القيام مبهماته 

على اأكمل وجه«.

يعتمدها  التي  احلكمة  »اإن  واأ���س��اف: 

دليل  لي�ست  امل�ستجدات  اجلي�س يف معاجلة 

�سعف اأو عدم قدرة«. وحّذر قائاًل: »ل يظنن 

اجلي�س  ذراع  يلوي  اأن  باإمكانه  اأن  اأح��د 

مو�سًحا  �سوته«،  ارتفع  اأو  �ساأنه  عال  مهما 

اأمني  تطور  اأي  م��ع  اجلي�س  »تعاطي  اأن 

ينطلق بالدرجة الأوىل من امل�سلحة الوطنية 

العليا، وي�سب يف خانة احلفاظ على الأمن 

وال�ستقرار، وعدم ال�سماح لأي فتنة بالتغلغل 

يف الن�سيج اللبناين«.

قلق  تفّهمه  عن  غ�سن  ال��وزي��ر  واأع���رب 

من  ن�سهده  ما  جلهة  ا  خ�سو�سً اللبنانيني 

يف  مبدًيا  جمتمعنا،  عن  غريبة  مظاهر 

الوقت عينه اطمئنانه اإىل اأن »هذه املظاهر 

ا  لن جتد مالًذا وح�سًنا يف لبنان القائم اأ�سا�سً

اأبنائه  جميع  بني  امل�سرتك  العي�س  على 

وطوائفه«.

م�سوؤولية  الأم��ن  اأن  التاأكيد  ج��دد  واإذ 

جميع اللبنانيني، نّوه بالت�سامن واللتفاف 

املوؤ�س�سة  ح��ول  اللبنانيون  يبديه  ال���ذي 

الع�سكرية لإميانهم الرا�سخ باأن اجلي�س هو 

م�سدر الأمن والأمان للجميع، وهو ال�سامن 

الفرقاء  بع�س  داعًيا  مل�ستقبلهم،  الأوح��د 

الطائفية  الأب���واق  يف  النفخ  عن  للكف 

اإىل  ال�سيا�سي  باخلطاب  والرتقاء  واملذهبية، 

م�ستوى امل�سوؤولية الوطنية، والعمل مًعا على 

البلد  ف�ستحرق  ا�ستعلت  اإن  التي  الفتنة  واأد 

برمته ولن ت�ستثني اأحًدا.

كذلك، تابع وزير الدفاع الوطني التقارير 

الواردة اىل الوزارة حول حادثتي الإعتداء على 

ملواكبة  ات�سالته  واأجرى  امل�سايخ،  عدد من 

اللبناين  اجلي�س  يتخذها  التي  الإج��راءات 

لتوقيف كل من اأقدم على هذين العملني 

حّر�س  اأو  تنفيذهما  يف  �سارك  اأو  الآثمني 

عليهما.

وقال يف بيان: » جتاوزت البالد قطوًعا كاد 

التي  البغي�سة  الفتنة  هاوية  اإىل  بها  ي��ودي 

لطاملا حذرنا منها. واإن ال�سرعة التي تعامل 

وتوقيف  احلادثتني  هاتني  مع  اجلي�س  بها 

القيادات  اأبدتها  التي  واحلكمة  املعتدين، 

ال�سيا�سية على خمتلف انتماءاتها، جّنبت 

نتيجة  تتجرعها  مّرة كادت  ا  البالد كاأ�سً

ت�سرفات م�سينة قام بها عدد من ال�سخا�س 

من  بكّم  الذاتية  �سريهم  حتفل  الذين 

التجاوزات والرتكابات«.

اأن »ما �سهدناه يف الأيام  الوزير غ�سن  وراأى 

والأ�سابيع املا�سية من حقن طائفي ومذهبي 

على املنابر، وعلى �سا�سات التلفزة، قد �ساهم 

الآن  من  املطلوب  الحتقان.  حدة  زيادة  يف 

وحكيم،  ه��ادئ  خطاب  اعتماد  و�ساعًدا 

اأي  ب�ساأن  ال�سيا�سي  الختالف  اأن  ا  خ�سو�سً

اأتون فتنة ما  البالد يف  اقحام  ق�سية ل يربر 

زال �سبحها يرفرف فوق روؤو�س اللبنانيني«.

وكرر ما �سبق اأن اأعلنه يف عدة حمطات، 

الأمنية  القوى  م�سوؤولية  لي�س  »الأم��ن  باأن 

اأن  اذ  ا،  اأي�سً �سيا�سية  م�سوؤولية  بل هو  فقط، 

الطائفي  بال�سم  واملجبولة  املت�سنجة  املواقف 

هي الكفيلة بتح�سري الأر�سية لكل عمل 

اأمني فتنوي«.

»اجلي�س  اأن  بالتاأكيد  الدفاع  وزير  وختم 

�ساأنه  من  ما  بكل  القيام  عن  يتوانى  لن 

حماية لبنان واأمنه وا�ستقراره، و�سي�سرب بيد 

اإ�سعال  نف�سه  له  ت�سّول  من  كل  حديد  من 

فتيل الفتنة يف البلد كائًنا من كان«.

وزير الدفاع

يف لقاء مع 

قائد اجلي�س

اجلي�ش �صيبقى على الدوام

ذلك ال�صريان الذي ي�صخ احلياة يف ج�صد هذا البلد

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز غ�سن، قائد اجلي�س العماد جان قهوجي 

وعر�س معه التطّورات الأمنية يف البالد واملهمات التي يقوم بها اجلي�س يف املناطق 

و�سوؤون املوؤ�س�سة الع�سكرية.

اأن »اجلي�س لن ياألو جهًدا يف �سبيل تعزيز الأمن  اأّكد الوزير غ�سن  وخالل اللقاء 

وال�ستقرار، انطالًقا من اقتناعه الرا�سخ باأنه لي�س مع فريق �سد اآخر، بل هو جلميع 

اللبنانيني على اختالف طوائفهم وانتماءاتهم، كما اأنه لن يكون يوًما طرًفا يف 

اأي خالف �سيا�سي، بل �سيبقى على الدوام ذلك ال�سريان الذي ي�سخ احلياة يف ج�سد 

هذا البلد الذي اأنهكته التباينات واخلالفات ال�سيا�سية التي ل طائل منها«.
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ني�سان

2013

ا�ستقباالت القائد

قائد اجلي�ش

ي�صتقبل �صفراء

يف  مكتبه  يف  قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�س  قائد  اإ�ستقبل 

 ALFONSO EMILIO DE ال�سيد  ال��ربازي��ل  �سفري  ال����ريزة، 

 HOMER A. و�سفري قرب�س ال�سيد ،ALENCASTO MASSOT
هرني  ت�سارلز  ال�سيد  مالطا  منظمة  و�سفري   ،MAVROMMATIS

دو بوكايل دو موريل. 

ال�سيد باتري�س باويل  كما التقى العماد قائد اجلي�س �سفري فرن�سا 

وامللحق   YAN TANGY الأم��ريال  املتو�سط  منطقة  قائد  يرافقه 

الزيارات  خالل  نوق�ست  وقد  لبرو�س.  اأوليفييه  العقيد  الع�سكري 

الأو�ساع العامة يف لبنان واملنطقة وعالقات التعاون الع�سكري.

كذلك، اإ�ستقبل العماد قهوجي، �سفري لبنان يف الوليات املتحدة 

الأمريكية ال�سيد اأنطوان �سديد.

ال�سفري الربازيلي

�سفري قرب�س

ال�سفري الفرن�سي 

�سفري منظمة فر�سان مالطا

�سفري لبنان يف الوليات املتحدة الأمريكية
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ا�ستقباالت القائد

...ونائب م�صاعد وزير اخلارجية الأمريكي 

...ومدير الإ�صتخبارات الإيطايل...واملمثل ال�صخ�صي للأمم املتحدة

اخلارجية  وزي��ر  م�ساعد  نائب  اجلي�س،  قائد  العماد  اإ�ستقبل 

الأو�ساع  البحث  تناول  وقد  �سيلفرمن.  لوران�س  ال�سيد  الأمريكي 

العامة والعالقات الثنائية بني جي�سي البلدين، بالإ�سافة اإىل متابعة 

برنامج امل�ساعدات الأمريكية املقّررة للجي�س اللبناين.

لبنان  يف  املتحدة  لالأمم  ال�سخ�سي  املمثل  اجلي�س،  قائد  اإ�ستقبل 

ال�سيد ديريك بالمبلي وتداول �سوؤوًنا عامة. 

اإ�ستقبل قائد اجلي�س، مدير الإ�ستخبارات الإيطالية الفريق اأندريانو 

�سانتيني وبحث معه يف تعزيز التعاون الع�سكري بني جي�سي البلدين.

اجلي�ش - العدد 334 8

الوزير نقول �سحناويالوزير بانو�س ماجنيان

اإ�ستقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، ويف اأوقات ...ووزراء

خمتلفة، الوزير بانو�س ماجنيان ووزير الت�سالت  نقول �سحناوي.

...وقائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة

املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  قائد  قهوجي،  جان  العماد  اإ�ستقبل 

احلدودية  املناطق  يف  الأو���س��اع  معه  وعر�س  �سيريا،  باولو  اجل��رنال 

الأمن  على  للحفاظ  اجلانبني  بني  امل�سرتكة  امليدانية  والتدابري 

وال�ستقرار يف هذه املناطق.



ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س النواب ال�سادة: فادي 

الهرب، هرني احللو، فوؤاد ال�سعد، اأنطوان �سعد، قا�سم 

وجرى  حبي�س  وهادي  بقردونيان  اأغوب  القادري،  زياد  العزيز،  عبد 

والتقى  الأخ��رية.  الأمنية  وامل�ستجدات  العامة  الأو�ساع  يف   البحث 

وفًدا من كتلة امل�ستقبل النيابية �سم ال�سادة النواب: نهاد امل�سنوق، 

عاطف جمدلين، عمار حوري، اأمني وهبي، وجان اأوغا�سبيان، الذين 

بحثوا معه يف التطّورات الأخرية.

خمتلف  ملواجهة  اجلي�س  جهوزية  قهوجي  العماد  اأّك��د  وق��د 

واأد الفتنة يف مهدها والت�سدي بكل قّوة  الإحتمالت، وعزمه على 

وحزم للعابثني باأمن املواطنني وا�ستقرارهم.

...ونواًبا

النائب فادي الهرب

النائب  قا�سم عبد العزيز

النائب زياد القادري

النائب هادي حبي�س

النواب هرني احللو وفوؤاد ال�سعد واأنطوان �سعد

النائب  اأغوب بقرادونيان

وفد من كتلة امل�ستقبل النيابية
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ا�ستقباالت القائد

...ووفًدا من معهد با�صل فليحان املايل والإقت�صادي

...ومدير عام اأمن 

الدولة وقائد الدرك

...والنائب العام املايل

...ووفًدا من رابطة قدماء القوات امل�صّلحة اللبنانية

العام  النائب  قهوجي،  العماد  اإ�ستقبل 

املايل القا�سي علي ابراهيم يرافقه كل من 

القا�سيني داين �سبلي وغ�سان معطي.

قائد الدركمدير عام اأمن الدولة

املايل  فليحان  با�سل  معهد  من  وف��ًدا  اجلي�س،  قائد  اإ�ستقبل 

وتناول  ب�ساط.  ملياء  ال�سيدة  املايل  املعهد  مديرة  برئا�سة  والقت�سادي 

حول  جنيم  العماد  قاعة  يف  اأقيمت  التي  الندوة  مو�سوع  البحث 

»جرمية تبيي�س الأموال وعالقتها بالإرهاب«.

اإ�ستقبل العماد قائد اجلي�س، وفًدا من رابطة قدماء القوات امل�سّلحة 

قائد  هناأه  الذي  خوري  فكتور  املتقاعد  العماد  برئا�سة  اللبنانية 

اجلي�س على توليه رئا�سة الرابطة، متمنًيا له التوفيق يف م�سوؤولياته 

اجلديدة وموؤكًدا دعم املوؤ�س�سة الع�سكرية للرابطة والتعاون معها يف 

خمتلف املجالت.

اإ�ستقبل العماد قهوجي، مدير عام اأمن الدولة اللواء جورج قرعة وقائد الدرك العميد جوزيف الدويهي، وبحث 

معهما يف التطورات الأمنية والتعاون والتن�سيق بني املوؤ�س�سات كافة.
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...ووفًدا من اللقاء الروحي يف منطقة جبل لبنان

جبل  منطقة  يف  الروحي  اللقاء  من  وف��ًدا  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

الطوائف  خمتلف  اإىل  املنتمني  الدين  رجال  من  عدًدا  �سّم  لبنان 

واملذاهب اللبنانية. وقد عرّب اأع�ساء الوفد عن ت�سامنهم مع املوؤ�س�سة 

الع�سكرية ودعمهم جهودها املتوا�سلة للحفاظ على م�سرية ال�سلم 

الأهلي، داعني جميع اأبناء الوطن وامل�سوؤولني اإىل اأو�سع التفاف حول 

ليتمكن  والفئوية،  ال�سيا�سية  التجاذبات  اإقحامه يف  اجلي�س وعدم 

من اأداء دوره يف مواجهة الفتنة والإجرام والآفات التي باتت ت�سكل 

خطًرا حمدًقا باملجتمع اللبناين ور�سالته الإن�سانية.

موؤكًدا  ثقته،  الزائر  للوفد  قهوجي  العماد  �سكر  جهته،  من 

حر�س اجلي�س على �سون الوحدة الوطنية والإنتظام العام يف البالد، 

وا�ستعداده للت�سدي بكل حزم لأي حماولة تهدف اإىل ا�ستدراج الفتنة 

والفو�سى اإىل لبنان.
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...ورئي�ش غرفة التجارة وال�صناعة

...ووفًدا من هيئة

العلماء امل�صلمني

...ووالد 

الرائد ال�صهيد 

بيار ب�صعلين

اإ�ستقبل العماد قهوجي، ال�سيد جورج ب�سعالين 

ال�سهيد بيار ب�سعالين يف ح�سور عدد  الرائد  والد 

من روؤ�ساء بلديات البقاع.

امل�سلمني  العلماء  هيئة  من  وفًدا  قهوجي،  جان  العماد  ا�ستقبل 

التطّورات  الذي بحث معه يف  الرافعي  �سامل  الدكتور  ال�سيخ  برئا�سة 

درء  على  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  عزم  اجلي�س  قائد  اأكد  وقد  الراهنة، 

الفتنة والت�سدي ب�سرعة وحزم لأي اإخالل باأمن املواطنني وا�ستقرارهم 

يف خمتلف املناطق.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، رئي�س غرفة التجارة وال�سناعة ال�سيد حممد 

�سقري ورئي�س حترير جملة »الهديل« ال�سيد ب�سام عفيفي.

...ورئي�ش احلزب العربي الدميوقراطي

اإ�ستقبل العماد قائد اجلي�س، رئي�س 

احلزب العربي الدميوقراطي رفعت عيد 

وبحثا �سوؤوًنا عامة.



ا�ستقباالت القائد

اجلي�ش - العدد 334 12

...واملحامي �صا�صني �صا�صني وال�صيد �صجعان قزي

...ووفًدا من 

جمعية 

»�صيزوبيل«

...ومفتي عكار

...ووفًدا من اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�صفافية

...ووفًدا  من م�صايخ طائفة املوّحدين الدروز

طائفة  م�سايخ  من  وفًدا  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

املوّحدين الدروز برئا�سة ال�سيخ حمزة كوكا�س.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، مفتي عكار ال�سيخ زيد زكريا مع 

على  الأخرية  الأمنية  الأحداث  البحث  وتناول  الفتوى.  دار  من  وفد 

احلدود يف منطقة وادي خالد، اإ�سافة اإىل الإجراءات التي اتخذتها قوى 

اجلي�س لطماأنة املواطنني واإعادة ال�ستقرار اإىل املنطقة.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، وفًدا من اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية 

اأبو �سمرا، وجرى البحث يف جمالت  برئا�سة ال�سيدة ندى عبد ال�ساتر 

التعاون بني اجلي�س واجلمعية.

�سا�سني  واملحامي  القزي  �سجعان  ال�سيد  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل 

�سا�سني، وجرى تداول الأو�ساع العامة.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، وفًدا من جمعية 

و�سالمة  الجتماعية  للخدمة  »�سيزوبيل« 

الطفولة برئا�سة ال�سيدة فاديا ال�سايف.

كذلك، ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، كاًل من: 

النائب ال�سابق اإميل اإميل حلود، العميد الركن املتقاعد وهبي 

امل�ست�سار  حنا،  �سامر  ال�سهيد  الطيار  النقيب  عائلة  قاطي�سا، 

التقني مل�سروع تطوير القدرات الوطنية لالإدارة املتكاملة للحدود 

اإدارة  جمل�س  رئي�س   ،Philip JOHNSON ال�سيد  لبنان  يف 

LBCI ال�سيخ بيار ال�ساهر، وفد احتاد بلديات منطقة  تلفزيون 

دير الأحمر برئا�سة ال�سيد ميالد عاقوري، ال�سيدين جنيب يو�سف 

وح�سني يو�سف وال�سحايف هيثم زعيرت.





�صّدد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي على وجوب قيام امل�صوؤولني ال�صيا�صيني بدورهم لتح�صني الو�صع الداخلي 

اآذار 2013(، وقد جاء تعقيًبا على حالة  اآذار 2013( و»ال�صفري«)19  يف البلد، مبا يتيح للجي�ش التفّرغ للحدود. هذا املوقف نقلته عنه �صحيفتا » الأخبار« )16 

الحتقان ال�صيا�صي التي ي�صهدها لبنان والذي يرتجم على الأر�ش حوادث اأمنية تقت�صي تدّخل اجلي�ش ملعاجلتها ومنع تفاقمها. جهود اجلي�ش جّنبت البلد اأكرث من 

»قطوع« خطري يف الأيام الأخرية، لكن يبقى على امل�صوؤولني ال�صيا�صيني حتّمل م�صوؤولياتهم للحفاظ على الأمن وال�صتقرار.

الأخبار: قائد اجلي�ش اختار الطريق الأ�صعب

ح�ساب  جردة  الألغام:  حقول  يف  »اجلي�س  عنوان  حتت  مقال  يف 

جل�سة  »يف  الق�سيفي:  هيام  الزميلة  قالت  وع�سكرية«،  �سيا�سية 

املجل�س الأعلى للدفاع التي عقدت اأخرًيا، طرح قائد اجلي�س على 

احل�سور من روؤ�ساء ووزراء وقادة اأمنّيني ان ُي�سحب اجلي�س من الداخل 

من اأجل ن�سره على احلدود.

العماد  رّدد  وقد  تدريًجا،  ترتفع  اجلي�س  بانت�سار  املطالبة  كانت 

قهوجي اأمام العديد من ال�سيا�سيني:

»اأريحوا اجلي�س يف الداخل لننت�سر على احلدود«.

وحماية  الداخلي  ال�ستقرار  بني  التوازن  حتقيق  ميكن  فكيف 

احلدود؟

اأي  األوية،  اأربعة  يقّل عن  ل  ما  اإىل  اللبناين حالًيا  يحتاج اجلي�س 

احلدود، ل ميكن  لن�سرهم على  اآلف جندي  يزيد على ع�سرة  ما 

تاأمينهم يف الوقت الراهن ب�سبب عملية انت�سار اجلي�س يف الداخل، 

حلظته  اأمر  وهو  متوافرة.  غري  تزال  ل  واآليات  معدات  اإىل  اإ�سافة 

اجلي�س  من  للحدود  خا�س  فوج  لإن�ساء  للجي�س  اخلم�سية  اخلطة 

الأمني  ال�سغط  يتزايد  وفيما  امل�سرتك.  احلدود  فوج  اإىل  اإ�سافة  فقط 

على احلدود، نّفذ اجلي�س يف الأ�سابيع الأخرية عملية انت�سار كبرية 

األويته يف  تعزيز  �سملت  اللبنانية،  الأرا�سي  م�سبوقة على كل  غري 

عر�سال.  اإىل  بالإ�سافة  والإقليم،  و�سيدا  وبريوت  وعكار،  طرابل�س 

وهذا يعني اأن اإعادة النت�سار الوا�سعة �سملت البقع الأمنية احل�سا�سة 

التي ميكن اأن ت�سعل فتيل انفجار الو�سع الداخلي... مع العلم اأن 

اجلي�س يف ظّل هذا ال�ستنفار، قد يتعّر�س لالإنهاك اإذا ا�ستمّرت لعبة 

الكّر والفّر بينه وبني العاملني على توتري الو�سع. 

وقالت الق�سيفي: هناك خماوف من ملف احلدود، لكن اجلي�س 

كما  ال�ساأن،  هذا  يف  احلكومة  تتخذه  قرار  اأي  �سيلتزم  اأنه  يوؤكد 

احلدود  من  كبرًيا  جزًءا  واأن  م�سبوطة  ال�سمالية  احلدود  اأن  يوؤكد 

البقاعية ُي�سبط بالإمكانات املتوافرة. اأما املخاوف الأخرى فتتمثل 

يف حّدة ال�سحن املذهبي وارتفاع من�سوب اخلطر الإرهابي. 

للجي�س، عّر�س  �سهيدين  و�سقوط  اإّن ما جرى يف عر�سال  وتابعت، 

الدخول  اإىل  ت�ساعدية  دعوة  بني  الع�سكرية جلدل حولها،  املوؤ�س�سة 

اإىل عر�سال والرّد على مطلقي النار على عنا�سر اجلي�س، وبني الدعوة 

اإىل التعاطي بروّية على طريقة اأن اجلي�س ميهل ول يهمل.

الداخلي  والتحقيق  عر�سال،  يف  جرى  عّما  لة  مف�سّ رواية  للجي�س 

اأثبت كثرًيا من الوقائع. يف املقابل ل يريد اجلي�س اأن ي�ستخدم اأي 

طرف لبناين اأو خارجي عر�سال اأو جردها وحتويلها منطلًقا لأعمال 

اإرهابية...

واأ�سارت الق�سيفي اإىل اأن اجلميع يعرف مدى ال�سغط الذي تعّر�س له 

قائد اجلي�س للدخول اإىل عر�سال، قائلة اإنه كان يرّد على اجلميع: 

ولريين ماذا  اإىل عر�سال  الدخول  »ليجل�س مكاين من يطلب مني 

�سيفعل«. 

يتعّلق  ما  يف  مدرو�س  ت��وازن  حتقيق  اجلي�س  قائد  اأراد  وت�سيف: 

�ساملة  اأمنية  الأ�سعب عرب خّطة  الطريق  اختار  لذا  الق�سية،  بهذه 

وحُمكمة وطويلة الأمد لتوقيف املطلوبني فقط، من دون التعّر�س 

من  عدد  توقيف  من  الأخرية  الآونة  يف  متّكن  وقد  البلدة.  لأبناء 

املتورطني واملطلوبني من دون اأن يعلن عن ذلك، حفاًظا على �سّرية 

العمل والتحقيقات...

ال�صفري: الع�صكريون يكادون مي�صون اأياًما بل �صاعة نوم!

نقلت »ال�سفري« عن قائد اجلي�س قوله عقب حادثة التعّر�س لعدد 

منذ  اأمني  ا�ستحقاق  باأخطر  مّر  لبنان  »اإن  بريوت،  يف  امل�سايخ  من 

ثماين �سنوات«، م�سرًيا اإىل اأن ما ح�سل يدّل بو�سوح اإىل اأين ميكن 

مدار  على  امل�ستمر  واملذهبي  وال�سيا�سي  الطائفي  ال�سحن  يقود  اأن 

اأن يتحّملوا م�سوؤولياتهم  الدين  ال�سيا�سيني ورجال  ال�ساعة، منا�سًدا 

اأجل و�سع حٍد لكل من ي�ساهم يف التحري�س �سّد الآخرين يف  من 

وطنه. 

�سحيفة  بح�سب  ال�سيا�سيني  خماطًبا  قهوجي  العماد  واأ���س��اف 

نوا الداخل حتى يتفّرغ اجلي�س للحدود«، م�ستغرًبا  »ال�سفري«: »ح�سّ

احلدودية،  م�سوؤولياته  بتحّمل  اجلي�س  ينادي  من  هناك  اأن  كيف 

بينما ي�ساهم يف خطابه بجعل اجلي�س ينهك بني الداخل واحلدود. 

من  املنت�سرين  الع�سكريني  اآلف  ع�سرات  اإن  اجلي�س،  قائد  وقال 

واجلبل  والبقاع  بالعا�سمة  مروًرا  ال�سمال  اأق�سى  اإىل  اجلنوب  اأق�سى 

�س  »يكادون مي�سون اأياًما بال اأي �ساعة نوم«، واأهاب باجلميع حت�سّ

حجم املخاطر املحدقة بالبلد، لكنه طماأن اللبنانيني »باأن بلدهم 

اأخذت على  »املوؤ�س�سة  اأن  موؤكًدا  امل�ساعب«  قادر على جتاوز كل 

ما  بكل  �ست�سعى  وهي  واللبنانيني  لبنان  حماية  مهمة  عاتقها 

لكل  وال�سريع  احلا�سم  والت�سّدي  الفتنة  لدرء  اإمكانات  من  اأوتيت 

خملٍّ بالأمن...«.

تعقيًبا على حالة الحتقان التي يعي�سها لبنان

نوا الداخل حتى يتفّرغ اجلي�ش للحدود قائد اجلي�ش: ح�صّ

ني�سان

2013

على خطى القائد
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ا�ستقباالت  رئي�ش االأركان 

ا�ستقبل رئي�س الركان اللواء الركن وليد �سلمان، يف مكتبه يف 

الريزة، النواب ال�سادة: انطوان �سعد، هرني حلو وفوؤاد ال�سعد، وا�ستعر�س 

معهم الأو�ساع العامة.

ريا�س  ال�سيد   INEGMA ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  ا�ستقبل  كما 

واجلي�س  املوؤ�س�سة  بني  التعاون  مو�سوع  يف  معه  بحث  الذي  قهوجي 

اللبناين.

والتقى وفًدا من اللقاء الروحي يف اجلبل، واآخر من م�سايخ املجل�س 

الوفدان  وقد عرّب  الكوكا�س.  ال�سيخ حمزة  برئا�سة  الدرزي  املذهبي 

عن ت�سامنهما مع املوؤ�س�سة الع�سكرية.

اللبنانية  امل�سّلحة  القوى  قدماء  رابطة  وفًدا من  ا�ستقبل  كذلك، 

نا�سر  اأكادميية  �سباط  من  ووف��ًدا  خ��وري،  فكتور  العماد  برئا�سة 

اللواء  الأكادميية  برئا�سة م�ساعد مدير  العليا يف م�سر  الع�سكرية 

اأركان حرب اأ�سامة راغب حممد، يرافقه امللحق الع�سكري امل�سري 

العقيد عالء ح�سن قا�سم، وذلك من �سمن زيارة تدريبية اىل لبنان 

الوطني  الدفاع  دورتي  يف  امل�ساركني  لل�سباط  الأكادميية  تنظمها 

واأركان احلرب العليا.

ومن زوار رئي�س الأركان، عائلة الرائد ال�سهيد بيار ب�سعالين التي 

�سكرته على موا�ساتها والوقوف اىل جانبها يف م�سابها الأليم.

كذلك، التقى اللواء الركن �سلمان الفنان طوين كيوان.

النواب انطوان �سعد وهرني حلو وفوؤاد ال�سعد

ال�سيد ريا�س قهوجي

وفد اللقاء الروحي

وفد رابطة قدماء القوى امل�سّلحة اللبنانية 

الفنان طوين كيوان

م�سايخ املجل�س املذهبي الدرزي

وفد من اأكادميية نا�سرالع�سكرية العليا يف م�سر
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مناورة

اإعداد:

با�سكال معّو�ض بو مارون
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نّفذ اجلي�ض اللبناين واجلي�ض الفرن�سي متريًنا 

املعاملتني  �ساطىء  قبالة  م�سرتًكا  تكتًيا  بحرًيا 

بعنوان »الأرز الأزرق 2013« بح�سور عدد من 

واأجهزتها  القيادة  واأركان  اجلي�ض  �سباط  كبار 

يف  الفرن�سي  وال�سفري  الكربى،  الوحدات  وقادة 

الع�سكريني  وامللحقني  باويل،  باتري�ض  لبنان 

من  و�سباط  لبنان  يف  املعتمدين  الأجانب 

قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، وممثلني 

وبع�ض  اللبنانية  الأمنية  الأجهزة  قادة  عن 

اإىل  اإ�سافة  والروحية،  املدنية  ال�سخ�سيات 

املجتمع  وهيئات  وخماتري  بلديات  روؤ�ساء 

املدين.

اإبرار  متحورت املناورة القتالية حول عملية 

ومهاجمة جمموعة اإرهابية قوامها 45 م�سلًحا 

املعاملتني،  منطقة  حميط  يف  لها  والت�سّدي 

الوادي  يف  الحتجاب  من  املجموعة  متّكنت 

املوؤدي اإىل بلدة غزير بانتظار و�سيلة لإخالئها بحًرا اإىل مكان تعتربه 

اآمًنا.

و�ساركت يف املناورة وحدات من القوات الربّية والبحرية واجلوية، 

الفرن�سية من �سمن  اإىل جانب وحدات من القوات الربّية والبحرية 

جمموعة ال�سفن احلربية الفرن�سية »جان دارك«. 

تفا�سيل املهمة 

�سينما »ال�سيتيه« - جونيه،  اإيجاز يف �سالة  التمرين تقدمي  �سبق 

ا�ستهله مدير التمرين العميد الركن جورج نادر قائد الفوج املجوقل 

بالرتحيب باحلا�سرين، وتبيان اأهمية التعاون بني اجلي�سني اللبناين 

والفرن�سي، وم�ستوى التن�سيق بني الوحدات امل�ساركة.

عملية  عن  عبارة  »التمرين  اأن  اإىل  نادر  الركن  العميد  واأ�سار 

التي  احل��ّرة  ل���أمم  امل�سرتك  العدو  هذا  االإره���اب،  �سد  ع�سكرية 

»�ست�حظون  واأ�ساف:  الدميوقراطية«.  واملفاهيم  القيم  تت�سارك 

مع  ذاته  الوقت  يف  اللبنانية  اخلا�سة  القوات  يف  املجوقلة  الوحدات 

قوات الفرقة الفرن�سية تنزل من املراكب البحرية، وتهاجم اأهداًفا 

متقاربة، وذلك على درجة عالية من التن�سيق و�سرعة التحرك ودقة 

الرمي مع ا�ستخدام الذخرية احلّية«.

ثم قدم رئي�س الفرع الثاين يف الفوج املجوقل املقدم ناجي جديداين 

�سرًحا حول »و�سع العدو الذي هو عبارة عن جمموعة �سجناء اإرهابيني 

خارجه،  من  اإرهابية  جمموعات  مب�ساعدة  روميه  �سجن  من  فّروا 

اإىل  البحر  بوا�سطة  هروبهم  بانتظار  املعاملتني  متخفني يف منطقة 

ور�سا�سات  فردية  ببنادق  م�سلحون  وهم  اآمنة،  يعتربونها  مناطق 

وبع�س املتفجرات باالإ�سافة اىل اأجهزة االإت�سال«.

اأبو  مارون  املقدم  الفوج  يف  الثالث  الفرع  رئي�س  �سرح  جهته،  من 

املجوقل  الفوج  من  معززة  �سرية  �ستقوم  حيث  العملية  �سري  هلون 

بوا�سطة  املعاملتني  �ساطىء  باالإبرار على  الفرن�سي  الفوج  و�سرية من 

املراكب البحرية التابعة لكل من البحريتني اللبنانية والفرن�سية، 

ومن ثم تهاجم كل �سرية االأهداف املحددة لها قرب الكازينو ويف 

حميط ج�سر املعاملتني. ويتم اقرتاب املراكب اأو الطوافات بحماية 

حميط  يف  متركزت  التي  املجوقل  الفوج  من  اال�ستط�ع  ف�سيلة 

اأبو هلون تعليمات  الهدف املقرر مهاجمته، ومن ثم عر�س املقدم 

التن�سيق بني ال�سريتني املهاجمتني لتنفيذ املهمة بالدقة ال�زمة.

االرتباط  �سابط  احلاج  يو�سف  الطّيار  االأول  امل���زم  عر�س  بعدها 

الدعم  بتاأمني  تتلخ�س  التي  اللبنانية  اجلوّية  القوات  مهمة  اجلّوي 

طوافات  بوا�سطة  وذلك  العملية  فرتة  طوال  املهاجمة  للقوى  الناري 

»الغازيل«، وحتميل ف�سيلة قتال جموقلة واإنزالها يف نقاط حميطة 

االأمر  املهاجمة،  القوى  لتاأمني حركة  املقرر مهاجمتها  باالأهداف 

الذي يتطّلب تن�سيًقا دقيًقا مع طياري الطوافات يف القوات الفرن�سية 

جلهة تواقيت التحميل والتحليق وتاأمني الدعم الناري واإنزال القوى«.

القوات  اأبو رجيلي مهمة  البحري رفيق  النقيب  من جهته خّل�س 

»
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على  واإنزالها  املجوقل  الفوج  �سرية  »حتميل  اللبنانية:  البحرية 

�ساطىء املعاملتني وتاأمني الدعم الناري لل�سريتني املهاجمتني ومنع 

قوات  مع  دقيق  بتن�سيق  وذل��ك  البحر  طريق  عن  امل�سلحني  ف��رار 

البحرية الفرن�سية«.

بعد ذلك عر�س النقيب �سركي�س معو�س اآمر جمموعة املراكب 

»بتاأمني  تق�سي  والتي  الفوج  مهمة  البحر  مغاوير  فوج  يف  الثانية 

اجل�سر  راأ�س  وحماية  القوى،  الإنزال  املراكب  اقرتاب  قبيل  ال�ساطىء 

لت�سهيل مهمة القوات املهاجمة«.

اأما امل�زم االأول حممد طهماز اآمر �سرية القتال املجوقلة اخلام�سة 

منت  على  جونيه  مرفاأ  يف  امل�الت  بتحميل  ق�ست  �سريته  فمهمة 

اإنزالها  ثم  ومن  اللبنانية،  البحرية  للقوات  التابع  »�سور«  املركب 

على �ساطىء املعاملتني ملهاجمة االأهداف املقررة لها بالتزامن مع 

اإبرار القوات الفرن�سية بوا�سطة املراكب الفرن�سية.

وخّل�س املقدم مي�د رفول من فوج املدرعات مهمته بعزل البقعة 

التي يوجد فيها العنا�سر االإرهابيون ملنعهم من االإف�ت بالتن�سيق 

مع قيادة الفوج املجوقل.

الربية  القوات  مهمة  راميه  اأنطوان  الفرن�سي  الرائد  �سرح  فيما 

الفرن�سية  املراكب  حركة  بتاأمني  تق�سي  التي  الفرن�سية  والبحرية 

القوات اجلوية  بالتن�سيق مع  الفرن�سية  »الغازيل«  بوا�سطة طوافات 

ال�ساطىء  على  الثانية  املقاتلني  �سرية  واإب��رار  اللبنانية،  والبحرية 

بالتزامن مع اإنزال املجوقل ومهاجمة االأهداف املحددة لها.

اأهداف التمرين

قيادة  يف  الفوج  اأرك��ان  متّر�س  اإىل  التكتي  التمرين  هذا  يهدف 

العمليات بت�سافر اجلهودامل�سرتكة مع جيو�س حليفة، ما يوؤدي اإىل 

ا  متّر�س اآمري ال�سرايا يف اإعداد العمليات اخلا�سة وتنفيذها، خ�سو�سً

التن�سيق  وجوب  مع  �سريعني  وتنفيًذا  حت�سرًيا  تتطّلب  التي  تلك 

ع�سكريو  يخو�س  كذلك  اأخ��رى.  م�ساركة  وح��دات  مع  الدقيق 

حليفة  اأجنبية  قّوات  مع  العمل  خ�ل  من  جديدة  جتربة  القطع 

عنا�سر  يتمّر�س  فيما  املهمة،  تنفيذ  ت�سبق  اإب��رار  عملية  وتنفيذ 

ف�سيلة االإ�ستط�ع يف االنتقال والتخّفي يف اأرا�ٍس وطاأها العدو قبلهم 

مع وجوب توفري املعطيات االإ�ستع�مّية ال�سرورية لقيادة الفوج �سمن 

مهلة زمنية ق�سرية وحتقيق التما�س بالنار عند ال�سرورة. 

القوى امل�ساركة

اجلي�س  م��ن  وح���دات  التمرين  يف  �ساركت 

و6  »�سور«  االإن���زال  مركب  قوامها:  اللبناين 

نوع  »يو  وطّوافات  زوارق اعرتا�س،  م�الت مع 

ا�ستط�ع  وطائرة  و»ب��وم��ا«  و»غ��ازي��ل«  اأت�س« 

ومبا�سرة  حّية  �سورة  نقلت  التي  »�سي�سنا«  

من  اخلام�سة  القتال  و�سرية  اجلّو،  من  للمناورة 

من  الثانية  القتال  زوارق  و�سرية  املجوقل،  الفوج 

ولفيف م�ساة موؤلل من فوج  البحر،  فوج مغاوير 

واال�ستط�ع  الهند�سة  وف�سيلتا  االأول،  املدّرعات 

االإ���س��ارة  ف�سيلتي  اإىل  اإ�سافة  الدعم  �سرية  يف 

وال�سحة.

اأما القوى الفرن�سية فتاأّلفت من �سفينة االإنزال 

 CTMو  EDAR اإن��زال  ومركبي   Tonnerre
وطّوافتي Gazelle و�سرية م�ساة موؤّللة من القوات 

الربّية.

مراحل املناورة

با�ستط�ع  والبحر،  الرب  جهتي  من  العدو  بتطويق  التمرين  بداأ 

طوافات ال� »غازيل« منطقة العمليات بالنار لتنفيذ اإنزال جمموعة 

كما  ال�ساطئ،  على   Tonnerre املركب  من  البحر  مغاوير  من 

اقرتبت املراكب ملنع اأي عمل ارهابي من ناحية البحر. ومت م�سح 

جمموعة  حماية  وتاأمني  احت�له  بغية  عوائق  وتفجري  ال�ساطئ 

االإبرار، فيما نّفذت ف�سيلة جموقلة عملية اإهباط مل�سك النقاط التي 

ت�سمح بال�سيطرة على مناطق متركز العدو، بالتزامن مع احت�ل 

�سرية زوارق القتال الثانية لراأ�س اجل�سر على ال�ساطئ، حيث دهمت 

جمموعة االإرهابيني ملنعهم من الفرار خارج بقعة االأهداف. ووفرت 

االإرهابية  املجموعات  باجتاه  نارّية  تغطية  والطوافات  املراكب 

الفوج  عنا�سر  مع  ا�ستباك  ح�سل  ثم  القتال،  زوارق  حماية  لتاأمني 

املجوقل الذين ت�سّدوا ل�إرهابيني واحكموا الطوق عليهم و�سواًل اإىل 

اأ�سرهم. 

ومراكب  ثقيلة  واآليات  زوارق  حتميل  عمليات  املناورة  تخللت 

واإهباط  واإبرار  اإنزال  عمليات  اىل  باالإ�ساف��ة  للجي�س،  تابعة  اإنزال 

وا�ستط���ع جّوي م�ست��رك وا�ستخدام املتفجرات.

الع�سكري - جونيه  اأقيم حفل كوكتيل يف املجّمع  يف اخلتام، 

تكرمي�ً�ا لل�سيوف، مع التاأكيد على موا�سلة التدريبات امل�سرتكة 

بني اجلانبني يف املراحل املقبلة.
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 BRS« اأقيم على منت الفرقاطة الربازيلية

وت�سّلم  ت�سليم  حفل   »Constitucao
مبنا�سبة انتهاء مهمات قائد القوة البحرية 

موراي�س  دي  لوبينز  فاغرن  الأمييرال  الدولية 

زاميث، يف ح�سور قائد العمليات يف البحرية 

الربازيلية الأمرال ماك�س، العميد الركن 

علي حمود نائب رئي�س الأركان للعمليات 

الدولية  القوات  قائد  اجلي�س،  قائد  ممثاًل 

يف  ال�سباط  كبار  �ييسييّيييرا،  بيياولييو  اجليييرنال 

ومن  البحرية  القوات  من  و�سباط  القيادة 

الي»يونيفيل«.

ماأدبة  اجلي�س  قيادة  اأقامت  وللمنا�سبة، 

ع�ساء على �سرف الأمرال ماك�س، ح�سرها 

�سلمان  وليد  الركن  اللواء  الأركان  رئي�س 

ال�سباط.  من  وعدد  البحرية  القوات  وقائد 

ماك�س  لييالأمييرال  زييييارة  كييانييت  كما 

ميييع وفييييد مييرافييق 

الييقييوات  قيييييادة  اإىل 

اأعقبها  البحرية، 

حيييفيييل غيييييييداء يف 

الع�سكري  املجمع 

ح�سره  جونية،  يف 

الييربازيييلييي  ال�سفر 

الييي�يييسيييييييد بيييياولييييو 

العميد  دافييونييتييورا، 

الركن علي حمود 

ممثاًل قائد اجلي�س 

الييعييميياد قييهييوجييي، 

ال�سابق  القائد  زامي�س  الربازيلي  الأمييرال 

الأمييرال  وخلفه  الدولية،  البحرية  للقوة 

لياندرو،  بانديرا  اأندرادي  دي  الربازيلي جوزيه 

و�سباط من اجلي�س ومن القوات الدولية.

الركن  العميد  تقليد  احلييفييل،  تخلل 

الأرز  و�سام  زامي�س  الربازيلي  الأمرال  حمود 

تقديًرا  براءته  مع  فار�س  رتبة  من  الوطني 

خلدماته.
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ني�سان

2013

ت�سليم وت�سّلم اأخبار ون�ساطات

قيادة القوة 

البحرية الدولية 

وتكرمي

وفد من اأكادميية نا�سر الع�سكرية العليا 

يف زيارة تدريبية اإىل لبنان

قام وفد ع�سكري من �سباط اأكادميية نا�سر الع�سكرية العليا 

حرب  اأركييان  اللواء  الأكادميية  مدير  م�ساعد  برئا�سة  م�سر  يف 

لقاءات  تخّللتها  لبنان،  اإىل  تدريبية  بزيارة  حممد،  راغب  اأ�سامة 

مع كبار ال�سباط يف قيادة اجلي�س.

يف وزارة الدفاع الوطني، ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد 

الجتماعات  قاعة  اإىل  ذلك  بعد  انتقل  الذي  الزائر،  الوفد  �سلمان 

حيث عقد لقاء يف ح�سور نائب رئي�س الأركان للعمليات العميد 

اإىل  الوفد  ا�ستمع  وقد  و�سباط.  التعليم  مدير  حمود،  علي  الركن 

اإيجاز حول اجلي�س اللبناين وعقيدته القتالية. 

�سهاب  فوؤاد  كلية  من  كل  قيادات  الوفد  زار  لحق،  وقت  ويف 

اجلغرافية،  ال�سوؤون  مديرية  التعليم،  معهد  والأركييان،  للقيادة 

اإىل  تعّرف  حيث  الليطاين،  جنوب  قطاع  اجلوية،  حامات  قاعدة 

املتبعة  التدريبييية  والربامج  ومهماتها  منها  كل  اإن�ساء  تارييخ 

فيها.

من  واطلع  الأزرق(  )اخلط  اجلنوب  منطقة  يف  الوفد  جال  كما 

على  �سرمي  جورج  الركن  العميد  الليطاين  جنوب  قطاع  قائد 

القرار 1701.

�سياحية  ا�ستقبال وجولت  الوفد حفالت  اأقيمت على �سرف  وقد 

نّظمتها قيادة اجلي�س.

اإعداد:

نينا عقل خليل



يف ح�سور قائد الفوج امل�ساد للدروع العقيد 

الركن جانو احلداد وعدد من ال�سباط، اأقيم 

يف نادي �سباط الفوج يف ثكنة �سكري غامن 

لفريق  تكرميي  غداء  حفل  الفيا�سية،  يف 

تدريب من الوحدة الفرن�سية العاملة �سمن 

تقديًرا  وذلك  املوؤقتة،  املتحدة  الأمم  قوات 

نوع  م/د  رمي  م�سبه  م�ساعفة  يف  جلهوده 

م/د  ال�ساروخ  وا�ستعمال   )143Dx( ميالن 

من النوع نف�سه.

وقد األقى العقيد الركن احلداد كلمة نّوه 

�سّلم  بعدها  الفرن�سي،  الفريق  بجهود  فيها 

وال�سباط  الفرن�سية  الوحدة  قائد  من  كاًل 

وفاء  عربون  تذكارية  دروًعييا  له  املرافقني 

وتقدير.

تكرميي  غداء  جونيه،  يف  ال�سباط  نادي  يف  اأقيم 

ملنا�سبة انتهاء مهمة الرائد LARS LYPART من 

بامل�ساعدة  املكّلف  الدامنركي  ال�ست�ساري  الفريق 

على تنفيذ م�سروع مراقبة احلدود و�سبطها.

حيي�ييسيير احليييفيييل الييعييميييييد 

كرجيان  مانويل  الركن 

و�سبط  مراقبة  جلنة  رئي�س 

اجلي�س  قائد  ممثاًل  احلدود 

من  وعدد  قهوجي،  العماد 

الأجانب  واخلييرباء  ال�سباط 

مل�سلحة  يعملون  الييذييين 

املييي�يييسيييروع، و�ييسييبيياط من 

اجلي�س.

الرائد  اىل  كرجيان  الركن  العميد  قييّدم  اجلي�س،  قائد  العماد  وباإ�سم 

LYPART ال�سعار التذكاري للجي�س.
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غداء تكرميي ل�سابط 

من الفريق اال�ست�ساري 

الدامنركي

... ولفريق تدريب فرن�سي

ملحقون

ع�سكريون

عرب واأجانب 

يف مدر�سة التزلج

قام عميد رابطة امللحقني الع�سكريني العرب والأجانب املعتمدين يف لبنان امللحق الع�سكري ال�سعودي 

اللواء املهند�س حممد احلجاج، يرافقه امللحقون الع�سكريون، بزيارة اإىل مدر�سة التزلج يف الأرز.

تخّلل الزيارة، لقاء مع قائد املدر�سة العميد الركن فايز قا�سم، يف ح�سور عدد من ال�سباط. كما كانت 

جولة اإطالعية ا�ستمع خاللها الوفد الزائر اإىل مهمات املدر�سة وبراجمها التدريبية ون�ساطاتها، قبل اأن 

ميار�س بع�س الأع�ساء ريا�سة التزلج مع عقيالتهم.

ويف نادي ال�سباط، اأقيمت على �سرف الوفد حفلتا فطور وغداء ح�سرهما اإىل جانب قائد املدر�سة و�سباطها، 

رئي�س النادي.



لالأعمال  اللبناين  املركز  رئي�س  ا�ستقبل 

عماد  الركن  العميد  باللغام  املتعلقة 

 Lex ال�سيد  ا�ييسييراليييييا  �سفر  ع�سيمي، 

 ،Luke Heilbuth يرافقه ال�سيد Bartlem
اإ�سافة  املركز،  يف  العمل  �سر  تداول  وجرى 

معاجلة  اأجل  من  والدعم  التعاون  �سبل  اىل 

م�سكلة الألغام يف لبنان. وقد �سكر العميد 

على   Bartlem ال�سفر  ع�سيمي  الركن 

زيارته واهتمامه ب�ساأن برنامج الألغام، اآماًل 

دعمها  ا�ستمرار  ال�سرالية  احلكومة  من 

للبنان للتخل�س من هذه امل�سكلة، ثم قدم 

له درًعا تذكارية عربون �سكر وتقدير.

يف  ال�سرايل  ال�سفر  بها  قام  جولة  وبعد 

نزع  فييرق  عمل  مركز  اىل  الييتييايل،  اليوم 

اللغام التابعة ملنظمة املجموعة ال�ست�سارية 

وجمعية  اأرنيييون،  بلدة  يف  »ميياغ«  لاللغام 

 )NPA( الرنوجية  ال�سعبية  امل�ساعدات 

احلكومة  ميين  وبييدعييم  الييطييري  بييلييدة  يف 

اىل   Bartlem ال�سفر  ا�ستمع  الأ�سرالية، 

العمل  الفرق حول كيفية  روؤ�ساء  �سرٍح من 

داخل احلقول ومعدات التنظيف امل�ستعملة.

وزارة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  وملنا�سبة 

)املركز  باجلي�س  ممثلة  الوطني  الدفاع 

بييالألييغييام(،  املتعلقة  لييالأعييمييال  اللبناين 

لدعم  بيينييك«،  تر�ست  »جييّمييال  وموؤ�س�سة 

الألغام  لنزع  الإن�سانية  العمليات  برنامج 

والقنابل العنقودية والذخائر غر املنفجرة يف 

العام  املدير  الدارة  جمل�س  رئي�س  زار  لبنان، 

رئي�س  يرافقه  اجلّمال  اأنور  ال�سيد  للموؤ�س�سة 

مع  ع�سيمي  عماد  الركن  العميد  املركز 

وفٍد من ال�سّباط منطقة اجلنوب.

ا�ييسييتييهييل الييوفييد جييولييتييه بيييزييييارة املييركييز 

اىل  ا�ستمع  حيث  النبطية،  يف  الإقليمي 

املحققة  والإجنيييازات  املهمات  عن  اإيجاز 

�سكر  وقد  املجال.  هذا  يف  العمل  وكيفية 

اللقاء،  ختام  يف  ع�سيمي  الركن  العميد 

ال�سيد اجلّمال على دعم موؤ�س�سته للربنامج 

من  بالألغام  املتعلقة  لالأعمال  اللبناين 

خالل متويل منظمة املجموعة ال�ست�سارية 

يف  العنقودية  القنابل  لإزالة  »ماغ«  لاللغام 

بلدة اأرنون. ثم قدم له درًعا تذكارية با�سم 

املركز.

بلدة  اىل  زيارة  ا  اي�سً الوفد  جولة  وت�سمنت 

اأرنون حيث يعمل فريق من منظمة »ماغ« 

على اإزالة القنابل العنقودية، اطلع خاللها 

احلقول،  اأحييد  داخييل  العمل  كيفية  على 

الأ�سيل  �سم�س  مطعم  اىل  بعدها  لينتقل 

حيث اأقيمت ماأدبة غداء.
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�سفري ا�سرتاليا يف املركز اللبناين 

للأعمال املتعلقة باالألغام

وتوقيع مذكرة تفاهم 

مع جّمال تر�ست بنك

التوجيه  مديرية   - اجلي�س  قيادة  عن  �سدر 

الآونة  يف  املواطنني  من  عدد  اأقدم  الآتي:  البيان 

الأخرة مبحاذاة اخلط الأزرق على اإزالة الأ�سيجة 

والأوتاد التي توؤرف بع�س املمرات التي اأزيلت منها 

النقاط  وعالمات  العنقودية  والقنابل  الألغام 

اإىل  اأدى  ما  منها،  التحقق  جرى  التي  احلدودية 

واإعاقة  الآمنة  الأرا�سي  اختفاء ق�سم من معامل 

عمل ور�س نزع الألغام، بالإ�سافة اإىل حتوير بع�س 

نهائية على  ب�سورة  تعليمها  التي جرى  النقاط 

اخلط املذكور. لذا حتذر قيادة اجلي�س - مديرية 

والأوتيياد  الأ�سيجة  اإزاليية  من  املواطنني  التوجيه، 

واأي اإ�سارات اأخرى تدّل اإىل اأماكن وجود الألغام 

فيها،  الآمنة  واملييمييرات  امل�سبوهة،  والأج�سام 

وذلك حفاًظا على �سالمتهم ال�سخ�سية، وعدم 

ومنًعا  الألغام،  بنزع  املخت�سة  الفرق  هدر جهود 

لأي ت�سويه يح�سل على اخلط الأزرق.

اجلي�ش يحذر من اإزالة اإ�سارات

تدل على اأماكن االألغام

اجلي�ش ت�سّلم اآليات وزوارق 

واأعتدة اأمريكية

اأعلنت قيادة اجلي�س - مديرية التوجيه 

يف بيان اأ�سدرته بتاريخ 2013/2/26 اأنه »يف 

اإطار برنامج امل�ساعدات الأمركية املقررة 

املوقعة  والتييفيياقييات  اللبناين،  للجي�س 

اجلي�س  قائد  زيييارة  خالل  اجلانبني،  بني 

الوليات املتحدة  اإىل  العماد جان قهوجي 

القدرات  تعزيز  اإىل  والهادفة  الأمركية، 

اللوج�ستي  اللواء  القتالية للجي�س، ت�سّلم 

نوع  مدولبة  عربة   69 بييروت  مرفاأ  عرب 

»هامفي«، كما ت�سّلمت القوات البحرية 

اأربعة زوارق حربية عائدة للقوات اخلا�سة.

بتاريخ  املديرية  اأ�سدرته  اآخيير  بيان  ويف 

ح�سور  »يف  اأنيييه  اأعييليينييت   ،2013/3/18

التعاون  ومكتب  اجلي�س  ميين  �سباط 

الدفاعي الأمركي يف لبنان، ت�سّلم اللواء 

احلريري  رفيق  مطار  وعييرب  اللوج�ستي، 

الع�سكرية  الأعتدة  من  كمية  الييدويل، 

الأمركية املقدمة مل�سلحة اجلي�س«.
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يف اإطار املحا�سرات 

�سباط  يلقيها  التي 

مييديييرييية الييتييوجيييييه 

اجلييييامييييعييييات  يف 

واملوؤ�س�سات التعليمية، وبدعوة من ق�سم الإعالم يف اجلامعة اللبنانية 

»دور  بعنوان  احلداد حما�سرة  دانيال  العقيد  األقى  اخليارة،   - الدولية 

مدير  ح�سور  يف  وذلك  الإعالمية«،  التغطية  يف  الع�سكري  الإعالم 

اأحمد  الدكتور  الأكادميي  املدير  با�سم هزمية،  الدكتور  اجلامعة 

يو�سف  الدكتور  التعليمية  الأف�سل  الغد  موؤ�س�سات  رئي�س  فييرح، 

�سميلي، اإىل جانب ح�سد من الأ�ساتذة والطالب.

اأ�سعد �سدقة  الدكتور  الإعالم يف اجلامعة  رئي�س ق�سم  الندوة  قدم 

الذي لفت اإىل اأن »�سالح املواجهة مع اإ�سرائيل من جهة، ومواجهة 

اأو  بندقية  الييدوام  اأخييرى، مل يكن على  الداخلية من جهة  الفنت 

ا، بل كلمة و�سورة وتوا�ساًل فكرًيا وثقافًيا واجتماعًيا عرب  ر�سا�سً

مديرية التوجيه يف اجلي�س«.

اخلطيب  �سامي  الدكتور  والفنون  العلوم  كلية  عميد  األقى  ثم 

كلمة اأ�ساد فيها بدور مديرية التوجيه التي �سّكلت منوذًجا م�سرًفا 

عن املوؤ�س�سة الع�سكرية، ومراآًة نا�سعة تعك�س بكل �سفافية واأمانة 

اأو  حتّيز  دون  من  اللبنانية  ال�ساحة  على  الدائرة  الأحداث  اإعالمية 

تفريق ومن دون مواربة اأو حتريف حتى اأ�سحت املرجع ال�سادق لكل 

من يبحث عن احلقيقة.

التوجيه  مديرية  مهمات  احلداد  دانيال  العقيد  عر�س  ذلك،  بعد 

ثم  املدين،  واملجتمع  الإعالم  و�سائل  مع  وتوا�سلها  عملها  وطبيعة 

 2006 متوز  عييدوان  خالل  الإعالمية  تغطيتها  عن  منوذجني  قّدم 

ومعركة نهر البارد العام 2007. ويف اخلتام، جرى حوار مع الطالب 

واحل�سور حول مو�سوع املحا�سرة.

»دور االإعلم 

الع�سكري

يف التغطية 

االإعلمية«

جامعة  يف  املييوؤمتييرات  قيياعيية  يف  نظمت 

يف  الأمني  »الإعييالم  بعنوان  نييدوة  اجلنان، 

جمعية  من  بدعوة  تدعيمه«  و�سبل  لبنان 

اأ�سدقاء قوى الأمن الداخلي وق�سم الأن�سطة 

رئي�س  نائبة  ح�سور  يف  وذلييك  اجلامعة،  يف 

وعدد  يكن  عائ�سة  الدكتورة  اجلامعة 

كبر من اأ�ساتذة اجلامعة والطالب.

حتدث  ثم  اللبناين،  الوطني  الن�سيد  بداية 

الييدكييتييور جيييالل كيي�ييسيياب عيين جمعية 

تطوير  متمنًيا  الداخلي  الأمن  قوى  اأ�سدقاء 

غر  املوؤ�س�سات  يف  الأميينييي  الإعيييالم  اأداء 

الأمنية والإعالم العام، كما حتدث رئي�س 

حترير جملة »الأمن« العميد اليا�س حبيب 

املجتمعات  »عرفته  عما  ملحة  قييدم  الييذي 

البدائية  الإعييالم  و�سائل  من  التاريخ  عرب 

و�سوًل اإىل ما نعرفه اليوم 

ميين و�ييسييائييل الإعييييالم 

املتعددة«.

العقيد  قّدم  كذلك، 

الركن اليا�س رحال من 

�سرًحا  التوجيه  مديرية 

»اجلي�س«  جملة  عيين 

�سعيد  عييلييى  ودورهيييييا 

املوؤ�س�سة واملجتمع العام. 

ثيييم �يييسيييرح »مييهييمييات 

تاريخية  نبذة  وعر�س  التوجيه«  مديرية 

�سفحاتها  على  �سجلت  التي  املجلة  عن 

م�ساهمات وكتابات لأدباء كبار معروفني 

يف لبنان. واأكد »التزام املجلة هوية املوؤ�س�سة 

بق�سايا  املقابل  يف  واهتمامها  الع�سكرية، 

مبا  العائالت،  اإىل  عربها  تتوجه  عامة 

الع�سكري  املجتمع  بني  التوا�سل  يكفل 

واملجتمع املدين«.

وتناول العقيد الركن رحال، اأبواب املجلة 

و�سفحاتها موؤكًدا »التزامها ال�سدق والدقة 

اإ�سافة  الظروف،  خمتلف  مهمات  وتقدير 

واطالع  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  مواكبة  اإىل 

الييقيييييادة  تييوجيييييهييات  عييلييى  الع�سكريني 

وتر�سيخ القيم الع�سكرية والف�سائل وتر�سيخ 

ولء الع�سكري لوطنه وللموؤ�س�سة«.

�سالًحا  املجلة  »اعتماد  طريقة  و�ييسييرح 

النف�سية  الوطنية واحلرب  التعبئة  فاعاًل يف 

اإزاء ما يقوم به العدو«.

جملة  قراء  عدد  و�سول  عن  معلًنا  وختم 

»اجلي�س« اإىل ما يقارب 280 األف قارئ.

ندوة حول »االإعلم االأمني

و�سبل تدعيمه«



افتتحت يف مدر�سة القوات اخلا�سة - حامات 

دورة »اعداد مدّربني تابعها ع�سكريون من 

 )ITC( الوحدات املنت�سرة على احلدود الربية

باإ�سراف فريق تدريب امركي.

املدر�سة  قائد  تراأ�سه  بحفل  الدورة  اختتمت 

ممثلون  وح�سره  نهرا  جان  الركن  املقدم 

القوات  وقائد  والأفييييواج،  الألييوييية  قييادة  عن 

العقيد  لبنيان  يف  العاملة  المييركييييية 

كري�ستيان كار�سر وفريق التدريب، و�سباط 

املدر�سة.

للمتخرجني،  ال�سهادات  ت�سليم  وبعد 

فيها  نوه  كلمية  نهرا  الركن  املقدم  القى 

بعطاءات عنا�سر اليدورة داعًيا اياهم اىل بذل 

اجلهوزية،  على  للحفاظ  اجلهود  من  املزيد 

كما توجه بال�سكر اىل اجلي�س المركي 

على جميع امل�ساعدات التي يقدمها للجي�س 

فرق  تبذلها  التي  اجلهود  �سيما  ل  اللبناين، 

التدريب المركية املوجودة يف حامات.

�سريتي  ميين  كييل  اخييتييرت 

والفوج  ع�سر  احلادي  امل�ساة  لواء 

املجوقل ك�سريتني جمّليتني يف 

جرى  الييذي  الع�سكري  العر�س 

مبنا�سبة عيد ال�ستقالل.

قائد  تراأ�سه  احتفال  ع�سر  احلادي  امل�ساة  لواء  يف  اأقيم  وللمنا�سبة، 

اللواء العميد الركن نزيه احلداري ممثاًل قائد اجلي�س العماد جان 

قهوجي.

غو�سطا  ثكنة  يف  مماثاًل  احتفاًل  املجوقل  الفوج  اأقام  كذلك، 

تراأ�سه العميد الركن جورج نادر ممثاًل العماد قائد اجلي�س.

ال�سباط  ميين  كبر  عييدد  ح�سرهما  اللذين  الحتفالني،  ويف 

والع�سكريني، مت تقليد عنا�سر ال�سريتني املجّليتني ال�سارات، كما 

األقيت كلمات من وحي املنا�سبة.
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تخريج ع�سكريني تابعوا دورة »اإعداد مدّربني« يف حامات

تكرمي �سريتي لواء امل�ساة 

احلادي ع�سر  والفوج املجوقل 

املجّليتني يف العر�ش الع�سكري

حملة ت�سجري يف اإبل ال�سقي ور�ش مبيدات ملكافحة ح�سرة ال�سندل

افتتاح  حفل  ال�سقي  اإبييل  بلدة  يف  اأقيم 

من  وحدات  فيها  ت�سارك  ت�سجر،  حملة 

نحو  وت�سمل غر�س  الدولية،  والقوات  اجلي�س 

خمتلفة   حرجية  اأنيييواع  ميين  �ستلة   2500

قدمتها جمعية »جذور لبنان«.

ال�سيد  الفرن�سي  ال�سفر  احلييفييل  ح�سر 

ال�سيدة  ال�سبانية  ال�سفرة  بيياويل،  باتري�س 

�سباط  ميين  وعيييدد  هييرنيياتييدو  ميالغرو�س 

وح�سد  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  وقوات  اجلي�س 

ال�سقي  اإبل  بلدة  والأهايل يف  الفعاليات  من 

وجوارها.

ينفذها  التي  الإمنائية  املهمات  اإطار  ويف 

اجلي�س بالتعاون والتن�سيق مع وزارة الزراعة، 

اجلوية  لييلييقييوات  تابعة  طييوافييات  قييامييت 

ح�سرة  ملكافحة  مبيدات  بر�س  اللبنانية، 

فوق  الربي  ال�سنوبر  باأ�سجار  ارة  ال�سّ ال�سندل 

)بعدران،  لبنان  جبل  منطقة  يف  الأحييراج 

دير املخل�س، �سحيم، وادي الدامور ووادي نهر 

مزرعة  )عيمار،  ال�سمال  ومنطقة  بروت(، 

القبيات،  كو�سبا،  �سرعل،  اأيطو،  التفاح، 

عكار العتيقة وعندقت(.



يف  اجلي�س  قيادة  اأعلنت 

 2013/3/7 بتاريخ  اأ�سدرته  بيان 

لالإغاثة،  العليا  الهيئة  مع  وبالتن�سيق  �ستقوم  اجلي�س،  من  خمت�سة  جلاًنا  اأن 

بالك�سف على الأ�سرار التي حلقت باملواطنني من جراء العوا�سف الطبيعية التي 

ح�سلت خالل �سهر كانون الثاين املا�سي.

ال�سخ�سية  الثبوتية  امل�ستندات  حت�سر  اإىل  مبمتلكاتهم  املت�سّررين  ودعت 

وامل�ستندات القانونية لها، والتوجه اإىل مقار البلديات يف املناطق املت�سّررة واملخاتر 

يف البلدات التي ل توجد فيها بلديات، بغية تدوين اأ�سمائهم وعناوين �سكنهم 

واأرقام هواتفهم، اعتباًرا من تاريخه وحتى انتهاء اأعمال امل�سح.

ملزيد من ال�ستف�سار الت�سال خالل الدوام الر�سمي على رقم الهاتف: 01/293651.

الإ�ستثنائية خالل  الأمنية  التدابر  اأّدت 

من  العديد  اإيقاف  اإىل  الأخييرة  الأ�سابيع 

اجلي�س  على  معتدون  بينهم  املطلوبني 

رمي  اأو  خطف  عمليات  يف  ومييتييوّرطييون 

اأخرى  واأعمال  طرابل�س  �سوارع  يف  قنابل 

خمّلة بالأمن. ويف ما يلي ما اأ�سفرت عنه 

هذه التدابر وفق ما اأعلنته قيادة اجلي�س 

بيانات  �سل�سلة  يف  التوجيه  مديرية   -

اأ�سدرتها بتواريخ خمتلفة:

اأعييليينييت مييديييرييية الييتييوجيييييه بييتيياريييخ 

معلومات  توافر  »بعد  اأنييه   ،2013/2/27

املدعو مو�سى  قيام  املخابرات حول  ملديرية 

خطف  لعملية  بالتخطيط  حرب  علي 

من  دورية  دهمت  ال�سّياح،  علي  املغرب 

واأوقفته  بروت،  وجوده يف  املديرية مكان 

بتاريخ 2013/2/23، بناًء على اإ�سارة الق�ساء 

التحقيق  خالل  اعرف  حيث  املخت�س، 

اآخرين  مع  بال�سراك  خطط  باأنه  معه 

وطلب  وخطفه  ال�سّباح  املواطن  ل�ستدراج 

فدية مالية مقابل الإفراج عنه، وذلك بعد 

ر�سد اأماكن وجوده وجمع املعلومات عن 

حتركاته.

كما اأحبطت مديرية املخابرات بتاريخ 

لها  يخطط  كييان  عملية   ،2013/2/24

التابعية  من  اجلمل  عابدين  زياد  املدعو 

ال�سورية بال�سراك مع اآخرين، وت�ستهدف 

اآل  اأ�سحاب الأفران من  اأحد  خطف جنل 

مالية  بفدية  واملطالبة  طرابل�س،  يف  املر 

قدرها مليون دولر لالإفراج عنه.

مكان  املديرية  من  دورييية  دهمت  وقد 

واأوقفته  الّزهرية  يف  اجلمل  املدعو  وجييود 

وبا�سرت التحقيق معه.

املتورطني  لك�سف  التحريات  وت�ستمّر 
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اأخبار ون�ساطات

اجلي�س ميهل ول يهمل

القب�ش على متهم بالتخطيط 

العتداء على اآلية 

ع�سكرية يف 2009

بتاريخ 2013/3/6، اأعلنت مديرية التوجيه 

املخابرات  مديرية  من  دورييية  »نّفذت  اأنييه 

 ،2013/3/5 م�ساء  ع�سكرية  وحدة  ومبوؤازرة 

بنتيجتها  اأوقييفييت  دقيقة  نوعية  عملية 

املطلوب علي حممد ح�سن امل�سري يف حملة 

راأ�س بعلبك، بعد ر�سده وتعقبه لفرة طويلة.

»علي  باأ�سماء:  معروف  امل�سري  واملوقوف 

عييواد«،  و»اأبيييو  و»اخليييال«  امل�سري«  �سبحي 

 2009/4/13 بتاريخ  لقيامه  مطلوب  وهييو 

اآلية  ا�ستهدف  الييذي  لالعتداء  بالتخطيط 

للجي�س على طريق رياق - بعلبك واأّدى اإىل 

�سابط،  وجرح  ع�سكريني  اأربعة  ا�ست�سهاد 

عييدًدا  حينه  يف  امل�سري  املدعو  جّند  حيث 

من الأ�سخا�س الذين توّلوا مراقبة حتركات 

م�سروقة  �سيارة  و�سراء  �سرها،  وخط  الآلية 

ونقل  العييتييداء  عملية  يف  ل�ستخدامها 

اأوقف  وقد  بعلبك.  منطقة  اإىل  املنّفذين 

هوؤلء الأ�سخا�س يف حينه.

بالعديد  امل�سري  املوقوف  ا�سم  ارتبط  كما 

من ق�سايا اخلطف التي ح�سلت اأخًرا والتي 

زين  اإبراهيم  زيييدان،  ح�سني  اأحمد  طالت: 

الكويتي  الدين،  زين  الأتات، خالد عدنان 

�سالح.  حييمييودي  وعييميياد  احلييوطييي  ع�سام 

يف  الرئي�سني  امل�ساركني  اأحييد  هو  كذلك 

عملية ال�سطو التي تعر�س لها اأحد موظفي 

بتاريخ  زحلة  يف  اللبناين  الإعتماد  بنك 

على  ال�سطو  خاللها  مّت  والتي   ،2011/6/6

مبلغ 230 مليون لرة.

مبوجب  ا  اأي�سً مطلوب  امل�سري  واملوقوف 

وجتارة  نار  اإطالق  بجرم  ات�سال  وثائق  عّدة 

ثماين  ملدة  �سابًقا  اأوقييف  وكان  املخدرات، 

عن  ف�ساًل  املخدرات،  جتارة  بجرم  �سنوات 

قيامه باإدارة �سبكة ن�ساء تعمل على تهريب 

بو�سر  وقد  لبنان.  اإىل  �سوريا  من  ال�سيارات 

التحقيق معه باإ�سراف الق�ساء املخت�س«.

توقيف م�ساركني 

يف عمليات خطف

�سبط ممنوعات 

وخمدرات 

واأ�سلحة 

وعمليات تزوير

اأ�سدرته  بيان  يف  اجلي�س  قيادة  اأعلنت 

التدابر  بنتيجة  »اأنييه   ،2013/3/9 بتاريخ 

التي اتخذتها الوحدات يف خمتلف املناطق 

ا  خالل الآونة الأخرة، مت اإيقاف 815 �سخ�سً

مطلوب  بع�سهم  خمتلفة،  جن�سيات  من 

توقيف،  مييذكييرات  مبييوجييب  لييلييعييداليية، 

وخمالفات  جرائم  لرتكابه  الآخر  والبع�س 

الأرا�سي  داخييل  بالتجوال  تتعلق  متعددة، 

بدء الك�سف على اأ�سرار العوا�سف
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الآخرين يف العمليتني لتوقيفهم وت�سليمهم 

اإىل الق�ساء املخت�س«.

بياًنا  املديرية  اأ�سدرت  نف�سه،  ال�سياق  ويف 

»يف  اأنه  اإىل  فيه  اأ�سارت   ،2013/3/1 بتاريخ 

املخابرات  مديرية  تبذلها  التي  اجلهود  اإطار 

خالل  وميين  اخلييطييف،  ظيياهييرة  ملكافحة 

يف  جتريها  التي  التحقيقات  يف  التو�سع 

مو�سوع خطف الطفل حممد نبال عوا�سة، 

اأوقفت دورية من املديرية بتاريخ 2013/2/27 

الفيداوي  ال�سيد  زكي  ال�سيد  حممد  املدعو 

يف  حماًل  ميلك  والييذي  اجلن�سية(  )م�سري 

لإقدامه  الهاتفية،  اخلطوط  لبيع  ال�سياح 

على بيع اأحد املتورطني يف عملية اخلطف 

املذكورة خًطا خلوًيا من دون م�ستند قانوين 

يبنّي هوية ال�ساري.

اأجريت  التي  التحقيقات  اأظييهييرت  وقييد 

قيد  باإخراجات  يحتفظ  اأنييه  املوقوف  مع 

اإخفاء  يوّدون  الذين  للزبائن  ويقدمها  فردية 

وذلك  خلوية،  خطوط  �سراء  عند  اأ�سمائهم 

اأ�سعار تفوق قيمتها الأ�سعار املتداولة  مقابل 

يف ال�سوق.

اإن قيادة اجلي�س اإذ حتذر اأ�سحاب حمالت 

خمالفة  مغبة  من  اخللوية  اخلطوط  بيع 

القوانني جلهة عدم ال�ستح�سال من الزبائن 

�سخ�سيتهم،  تثبت  التي  امل�ستندات  على 

توؤّكد اأن اأي خمالفة من هذا النوع �ستعر�س 

اإىل  نظًرا  القانونية  للمالحقة  مرتكبيها 

على  خطر  من  التجاوزات  هذه  تخلفه  ما 

الأمن وال�ستقرار«.

 ،2013/3/13 بتاريخ  بياًنا  املديرية  واأ�سدرت 

اأعلنت فيه »اأنه اإثر توافر معلومات ملديرية 

زوجة  ر.ن.  املواطنة  تعر�س  حول  املخابرات 

الأعييمييال يف اخليييارج، لالبتزاز  اأحييد رجييال 

مالية،  فدية  مقابل  باخلطف  والتهديد 

با�سرت هذه املديرية حترياتها وا�ستق�ساءاتها، 

توقيف  من   2013/3/10 بتاريخ  فتمّكنت 

واأحمد عبد  �سعدون جريد،  ال�سوريني حممد 

طرابل�س،  القبة  حملة  يف  ال�سالح  اجلليل 

الت�سال  على  باإقدامهما  اعرفا  واللذين 

باملواطنة املذكورة، وتهديدها باخلطف مع 

اأولدها وقتلهم وتفجر منزلهم يف حال عدم 

دفعها مبلغ مئة األف دولر اأمركي«. وقد 

اأحيل املوقوفان اإىل الق�ساء املخت�ّس.

املديرية  اأ�سدرته  اآخيير  بياٍن  ويف  كذلك، 

اإطار  »يف  اأنييه  اأعلنت   ،2013/3/18 بتاريخ 

املخابرات  مديرية  اأجرتها  التي  التحقيقات 

املعروف  دوغان  الغفور  املدعو خالد عبد  مع 

عدة  لرتكابه  واملييوقييوف  الييكييردي  بخالد 

يف  و�ييسييارك  له  �سبق  قد  اأنييه  تبنّي  جييرائييم، 

عملية خطف املواطن فادي مري يف حملة 

يف  ا  اأي�سً وتبنّي   .2013/2/1 بتاريخ  املن�سورية 

رقة  ال�سّ بجرائم  املوقوف  توّرط  التحقيقات 

وت�ستمر  بها«.  والإجتييار  املخدرات  وتعاطي 

املخت�س  الق�ساء  باإ�سراف  معه  التحقيقات 

بجرائم  متوّرًطا  كان  اإذا  عّما  للك�سف 

اأخرى.

... ومعتدين على امل�سايخ

يف اخلندق الغميق وال�سياح

عدد  له  تعر�س  الذي  العتداء  اأثر  على 

من امل�سايخ يف منطقتي اخلندق الغميق 

�سادر  بيان  يف  املديرية  اأعلنت  وال�سياح، 

من  »دوريييية  اأن   ،2013/3/17 بتاريخ 

اجلي�س دهمت منازل املعتدين، واأوقفت 

خم�سة منهم. وقد بو�سر التحقيق معهم 

قوى  وت�ستمر  املخت�س،  الق�ساء  باإ�سراف 

اجلي�س يف مالحقة باقي املتوّرطني«.

�سرعية،  اإقيامات  دون  مين  اللبيينانية 

وتهيرييب  بها  والجتار  املمنوعات  وحيازة 

قيادة  اإىل  بيالإ�سافة  احلييدود،  عرب  ب�سائع 

اأوراق  دون  من  نارية  ودراجيييات  �سيارات 

ثبيوتية، وقد �سملت امل�سبويطات 137 �سيارة 

نارية،  دراجية  و59  وجرافة  �سهياريج  و8 

الأ�سلحة  من  كميات  اإىل  بالإ�سيافية 

املتنوعة  الع�سكرية  والأعييتييدة  والذخائر 

واملخدرات واملواد املهّربة. 

اإىل  امل�سبوطات  مع  املوقوفني  ت�سليم  مت 

املراجع املخت�سة لإجراء الالزم«.

كييذلييك، اأعييليينييت املييديييرييية يف بييييياٍن 

�سحية  مواطنني  وقيييوع  »اإثييير  اأنيييه  اآخييير، 

لبنان،  جبل  منطقة  يف  تزوير  عمليات 

حترياتها،  من  املخابرات  مديرية  كّثفت 

فتمكنت بتاريخ 2013/2/27 من توقيف 

من  جميعهم  ا،  �سخ�سً  13 قوامها  ع�سابة 

التابعية ال�سورية، وذلك بعد حتديد مكان 

وقد  برج حمود،  ودهمه يف حملة  وجودهم 

العمالت  ترويج  على  باإقدامهم  اعرفوا 

الورقية وال�سبائك الذهبية املزّورة، و�سبطت 

بحوزتهم كمية من هذه العمالت«.

باقي  لتوقيف  التحقيقات  متابعة  جتري 

املتورطني واإحالتهم على الق�ساء املخت�س.

ا�ستنفار للجي�ش يف الوزاين

اأ�ييسييدرت   ،2013/3/4 بتاريخ 

اأعلنت  بياًنا  التوجيه  مديرية 

هند�سية  اآليات  »ثالث  اأن  فيه 

توؤازرها  الإ�سرائيلي  للعدو  تابعة 

دبييابييتييان نيييوع »مييركييافييا« 

باأعمال  القيام  على  اأقييدمييت 

بني  الواقعة  البقعة  يف  هند�سية 

الأزرق.  واخلييط  التقني  ال�سياج 

وحدات  اتخذت  ذلك،  اأثر  على 

الدفاعية  الإجييييراءات  اجلي�س 

خرق  لأي  للت�سدي  املنا�سبة 

كما  الأزرق.  للخط  حمتمل 

ح�سرت اإىل املكان دورية تابعة 

با�سرت  التي  الدولية،  للقوات 

تفاقم  ملنع  الالزمة  الت�سالت 

الو�سع«.
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ني�سان

2013

من امليدان

اإعداد:

نينا عقل خليل

يد الفتنة متتّد اإىل 

طرابل�س من جديد

ا�شت�شهاد جندي 

واإ�شابات بني املواطنني 

واإجراءات اجلي�ش 

تعيد �شبط الو�شع

�شهدت طرابل�ش 

موجة جديدة من 

اال�شتباكات على 

املحاور التقليدية 

بني باب التبانة 

والقبة واملنكوبني 

وجبل حم�شن، 

اجلي�ش الذي اأعاد 

�شبط االأو�شاع 

دفع �شريبة الدم مرة جديدة، با�شت�شهاد 

اجلندي و�شام دياب وجرح عدد من 

الع�شكريني، باالإ�شافة اإىل �شقوط عدة 

اإ�شابات بني املواطنني بني قتيل وجريح. 

وقد بذل اجلي�ش اللبناين جهوًدا م�شنية 

الإعادة �شبط الو�شع، فا�شتقدم تعزيزات 

اإ�شافية اإىل املدينة ونّفذ انت�شاًرا وا�شًعا يف 

جبل حم�شن وباب التبانة، ال �شّيما على 

خطوط التما�ش بني املنطقتني، و�شّي 

دوريات راجلة وموؤّللة يف �شوارع املدينة 

واأقام حواجز ثابتة كما اأجرى عمليات 

دهم اأ�شفرت عن توقيف العديد من 

املتوّرطني. 

اأعلنت قيادة اجلي�س – مديرية التوجيه يف بيان اأ�صدرته بتاريخ 2013/3/20 اأنه »على 

اأ�صلحة  من  نار  اإطالق  على  طرابل�س   – القبة  حمّلة  يف  م�صّلحني  عنا�صر  اإق��دام  اأثر 

حربية خفيفة باجتاه اأحد الع�صكريني يف اأثناء نقله �صقيقه اإىل امل�صت�صفى احلكومي 

يف املحّلة املذكورة، واإ�صابة كليهما، بالإ�صافة اإىل مواطن ثالث، بجروح غري خطرة، 

ح�صل تبادل اإطالق نار بني حملتي جبل حم�صن والتبانة، تدّخلت قوة اجلي�س املنت�صرة 

بهم، كما  امل�صتبه  واأوقفت عدًدا من  النار  اإطالق  اأماكن  املنطقة حيث دهمت  يف 

�صرّيت ول تزال دوريات راجلة وموؤّللة واأقامت حواجز ثابتة ومتحركة.

لتوقيفهم  النار  مطلقي  بتعّقب  اجلي�س  قوى  وت�صتمر  طبيعته  اإىل  الو�صع  اأعيد 

واإحالتهم على الق�صاء املّخت�س«.

ويف بيان اآخر �صدر يف اليوم التايل اأعلنت مديرية التوجيه اأن »قوى اجلي�س اأوقفت فجر 

النار  اإطالق  الرئي�صني يف  امل�صتبهني  اأحد  الدهم  �صل�صلة من عمليات  بعد   2013/3/21

وهو املدعو جهاد دند�صي، الذي بو�صر التحقيق معه باإ�صراف الق�صاء املخت�ّس«. 

الأخرية،  الأح��داث  يف  الأولية  حتقيقاتها  الع�صكرية  ال�صرطة  با�صرت  جهتها  من 

ب�صبب  �صقر،  �صقر  القا�صي  الع�صكرية  املحكمة  لدى  احلكومة  مفّو�س  من  بطلب 

وجود ع�صكريني بني اجلرحى.

الآتي:  البيان  نف�صه )2013/3/22(  بالتاريخ  التوجيه  و�صدر عن قيادة اجلي�س مديرية 

»وا�صلت قوى اجلي�س تنفيذ اإجراءاتها الأمنية داخل الأحياء املتوّترة يف مدينة طرابل�س 

يف  مبا  التبانة،  وباب  حم�صن  جبل  منطقتي  يف  �صّيما  ل 

ذلك تنفيذ عمليات دهم وا�صعة لأماكن وجود امل�صلحني، 

من  كمية  بحوزتهم  و�صبطت  منهم  عدًدا  اأوقفت  حيث 

الأ�صلحة احلربية والذخائر. وقد تعّر�صت هذه القوى يف اأثناء 

اأحد  ا�صت�صهاد  اإىل  اأدى  ما  نار،  لإط��الق  مهماتها  تنفيذ 

الع�صكريني واإ�صابة عدد اآخر بجروح خمتلفة.

ومالحقة  اإجراءاتها  تعزيز  يف  اجلي�س  وح��دات  ت�صتمر 

امل�صلحني والرّد على م�صادر النريان بال�صكل املنا�صب«.

ويذكر اأن طرابل�س كانت �صهدت خالل الآونة الأخرية، 

اأعلنت  ال�صياق،  �صوارعها، ويف هذا  القنابل يف  رمي  ظاهرة 

اأن   2013/2/28 بتاريخ  اأ�صدرته  بيان  يف  التوجيه  مديرية 

متكنت  حثيثة  بتحريات  قامت  املخابرات  »مديرية 

)لبناين  اجلاجاتية  ب�صام  اأحمد  ويدعى  الفاعلني،  اأحد  هوية  حتديد  من  بنتيجتها 

اجلن�صية(، حيث اأوقفته دورية تابعة للمديرية بتاريخ 2013/2/25 يف طرابل�س، فاعرتف 

اأن املدعو ز.�س. كلفه مع اآخرين برمي اأ�صابع ديناميت وقنابل يدوية يف اأحياء باب 

التبانة  باب  منطقتي  بني  ا  واأي�صً داخلها،  البلبلة  حالة  على  الإبقاء  بهدف  التبانة 

وجبل حم�صن لإثارة التوتر والفتنة بينهما.

بوا�صطة  ز.�س.  املدعو  لرية من  األف   20 يومًيا مبلغ  يتقا�صى  اأنه كان  كما اعرتف 

م�صتخدًما  القنابل  يلقي  كان  واأن��ه  العمل،  بهذا  قيامه  مقابل  وذلك  اآخر  �صخ�س 

ز.�س.  من  وبتوجيه  يعمدون  اآخ��رون  كان  بينما  املنازل،  �صطوح  اأو  النارية  دراجته 

املوقوف  مع  التحقيقات  وت�صتمّر  املدينة.  من  اأخرى  اأحياء  يف  نف�صه  بالأمر  القيام  اإىل 

للتعاون  املواطنني  جمدًدا  اجلي�س  قيادة  تدعو  وتوقيفهم.  الآخرين  املتورطني  لك�صف 

مع وحداتها املنت�صرة يف مدينة طرابل�س واإبالغ قوى اجلي�س اأو الأجهزة الأمنية عن اأي 

�صخ�س يحاول امل�ّس با�صتقرار املدينة، وذلك لو�صع حّد مل�صل�صل الإخالل بالأمن وتوقيف 

العابثني به«.





�أقامت  فيها،  �صّحي  ناٍد  �أول  �فتتاح  مبنا�صبة 

�لعميد  قائدها  ه  تر�أ�صّ �حتفااًل  �ل�صمال  منطقة 

�لعماد  ممثاًل  �حلالوي  �ل�صابري  مرو�ن  �لركن 

�ملنطقة  �صباط  من  عدد  ح�صور  يف  �جلي�ش،  قائد 

و�لوحد�ت �ملنت�صرة فيها.

ثم  افتتاًحا،  الوطني  الن�شيد 

املنطقة  ق��ائ��د  م�شاعد  األ��ق��ى 

ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن اأن���ط���وان 

فيها  ع���رّ  كلمة  فلتاكي 

عن الإعتزاز بهذا الإجناز »الذي 

اأب�شر النور باإ�شراف قيادة اجلي�ش 

للتجهيز،  اجلي�ش  اأرك���ان   -

منطقة  ق��ائ��د  ج��ه��ود  وبف�شل 

املمتلكات  وق�شم  ال�شمال 

يف  ال��ن��وادي  اإدارة  جهاز  وتعاون 

الأمر  للعديد،  اجلي�ش  اأرك��ان 

التعاون  اإرادة  اأن  ��د  ي��وؤكرّ ال��ذي 

هي  تبقى  وال��ت��ط��وي��ر  وال��ب��ن��اء 

الرغم من الظروف  الأقوى على 

البالد  بها  مت��ررّ  التي  ال�شعبة 

املتوا�شعة  املادية  والإمكانات 

كما يعلم اجلميع«.

واأ�شاف قائاًل: »لقد اأولت قيادة 

ا  اجلي�ش ول تزال، اهتماًما خا�شً

عام  ب�شكل  النوادي  مبختلف 

ب�شكل  ال�شحية  وب��ال��ن��وادي 

ه��ذا  ل  ي�شكرّ ح��ي��ث  خ��ا���ش، 

اأن  وناأمل  منها،  واح��ًدا  النادي 

كبري  لق�شم  الفر�شة  يتيح 

ملمار�شة  واملدنيني  ال�شباط  من 

من  نهم  ميكرّ م��ا  ال��ري��ا���ش��ة، 

اجل�شدية  ق��درات��ه��م  حت�شني 

والعقلية«. 

الركن  العميد  ��ب  رحرّ ب��دوره 

ع جميع  احلالوي باحل�شور و�شجرّ

ارتياد  وعائالتهم على  ال�شباط 

والإ�شتفادة  اجلديد  النادي  هذا 

بعدها  احلديثة.  جتهيزاته  من 

افتتح ممثل قائد اجلي�ش النادي 

اأرجائه،  يف  احل�شور  مع  وج��ال 

اجلميع  ���ش��ارك  اخل��ت��ام  ويف 

بكوكتيل للمنا�شبة.

الإفتتاح،  حفل  هام�ش  على 

اأنرّ  ال�شمال  منطقة  قائد  اأو�شح 

املنطقة تفتقد للنوادي ال�شحية 

العمل  بداأ  لذا  الأوىل،  الفئة  من 

ترميم  على  تقريًبا  �شنة  منذ 

�شالة الطعام واملطبخ القدمي يف 

نادي �شباط املنطقة، وحتويلهما 

ال��ي��وم  ُي��ع��َم��ل  ��ي  ���ش��حرّ ن���اٍد  اإىل 

ن��وادي  ب��ني  م��ن  ت�شنيفه  على 

موافقة  »فبعد  الأوىل.  الفئة 

ت�شجيعه،  وم��ع  اجلي�ش  قائد 

واأقمنا  املبنى،  تو�شيع  ا�شتطعنا 

بالإ�شافة  م�شرتكة  اأجنحة 

واآخر  بالن�شاء  خا�ش  جناح  اإىل 

جتهيزها  مترّ  وق���د  ل��ل��رج��ال، 

اأقمنا  كما  احلديثة.  باملعدات 

للرجال  )واح��د  �شونا  اَمي  حمرّ

جاكوزي  وثمة  للن�شاء(،  واآخر 

جاهز للرجال بينما يتمرّ العمل 

على تطوير اآخر للن�شاء«.

ال��ن��ادي  ن  يت�شمرّ ذل���ك،  اإىل 

ويجري  حديثة،  ريا�شية  اآلت 

لياقة  بي  مدررّ ل�شتقدام  العمل 

اأي��ام  ط��وال  يفتح  وه��و  بدنية، 

الثامنة  ال�شاعة  من  الأ�شبوع 

�شباًحا وحتى العا�شرة لياًل، وقد 

من  والأربعاء  الإثنني  يوما  د  ُحدِّ

وحتى  �شباًحا  الثامنة  ال�شاعة 

الواحدة ظهًرا للن�شاء فقط.

ل�شباط  ف��ق��ط  ي��ح��ق  ح��ال��ًي��ا 

الفعلية  اخل��دم��ة  يف  اجلي�ش 

ال��ن��ادي  ب��ارت��ي��اد  التقاعد  ويف 

ي��ه��م،  وم��دع��ورّ عائالتهم  م��ع 

ولكن العمل جاٍر على تطويره 

خالل  من  ني  املدنيرّ ل�شتقبال 

الفئة  بنوادي  اأ�شوة  اإ�شرتاكات، 

الأوىل الأخرى يف بريوت وجونية.

�إفتتاح 

ناٍد �صّحي 

يف منطقة 

�ل�صمال
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ني�سان
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من�ساآت وجتهيزات

اإعداد:

ندين �لبلعة





»ن��دّم��ر �أح��ي��اًن��ا، 

ونخدم  غالًبا،  نبني 

حمله  �شعار  د�ئًما«... 

ليكون  �لهند�شة  فوج 

�نت�شاًر�  �لأكرث  �لفوج 

توعية  يف  ي�شهم  كما  هناك،  ج�شًر�  ويبني  هنا  لغًما  ينزع  فهو  �للبنانية.  �لأر��شي  خمتلف  على  مبهّماته 

�ملو�طنني وحمايتهم من خماطر �لألغام، من دون �أن يتاأخر يف �أد�ء مهّماته �لدفاعية و�لأمنية.

�أركانه ي�شّم �لفوج ت�شع �شر�يا هي: �شرية خرب�ء ذخائر ومتفجر�ت، �شرية قيادة وخدمة،  �إىل  بالإ�شافة 

�أربع �شر�يا قتال خا�ص، �شرية خرب�ء ج�شور، �شرية قتال هند�شي خا�ص، و�شرية وقاية من �لدمار �ل�شامل.

�لعميد  �لفوج  قائد  �لتفا�شيل فيطلعنا عليها  �أّما  وبالتايل مهّماتها،  �خت�شا�شاتها  �إىل  تدّل  �ل�شر�يا  �أ�شماء 

�يلي نا�شيف.
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�شعاره »ندّمر �أحياًنا، 

نبني غالًبا، ونخدم د�ئًما«

فوج �لهند�شة: 

�لأكرث �نت�شاًر� باملهمات

ثالث مهمات �أ�شا�شية

�أ�شا�شية  مهّمات  بثالث  �لفوج  ي�شطلع 

�مل�شاة من  �ألوية  قتال  بزيادة فاعلية  تتمّثل 

�أثناء  يف  �لهند�شي  �لدعم  تقدمي  خللالل: 

عند  م�شاة  قتال  مهّمات  تنفيذ  �لقتال، 

معاجلة  جمال  يف  �لدعم  وتاأمني  �ل�شرورة، 

�أخطار �لعبو�ت غري �ملنفجرة وغري �لنظامية 

)فوق �لأر�ض وحتت �ملاء( و�لوقاية من �أخطار 

�أ�شلحة �لدمار �ل�شامل.

ويو�شح �لعميد نا�شيف �أن �أبرز مهّمات فوج 

�لهند�شة حالًيا، �مل�شاهمة يف حّل م�شكلة 

ني�سان

2013

حتقيق ع�سكري

�إعد�د:

ندين �لبلعة



�لألغام �لتي بد�أت �لعام 1975 و�زد�دت �شعوبًة 

بعد �لتحرير �لعام 2000، وتفاقمت �أكرث بعد 

�ملرحلة  يف   .2006 �لعام  �لإ�شر�ئيلي  �لعدو�ن 

�لأوىل كان �لفوج يعمل وحده، ولكن بعد 

�لعام 2000 مّت �إن�شاء �ملركز �للبناين لالأعمال 

يدير  �أ�شبح  �لللذي  �لألللغللام  بنزع  �ملتعلقة 

عمليات �إز�لة �لألغام على خمتلف �لأر��شي 

�لتوعية  �أعمال  �إىل  بالإ�شافة  �للبنانية 

و�لعمل مع �ملوؤ�ش�شات �ملدنية، بالتن�شيق مع 

فوج �لهند�شة.

كل  بتدريب  �لفوج  يقوم  ذلك،  مو�ز�ة  يف 

هند�شة  و�خت�شا�شات  �لدر��شة،  مكاتب 

�أ�شلحة �لدمار �ل�شامل،  �لقتال، و�لوقاية من 

�شة يتابعها ع�شكريون  وينّظم دور�ت متخ�شّ

من �لأفو�ج و�لألوية، من بينها دورة 

�أمني،  تفتي�ض  متفّجر�ت،  خبري 

يف  �ملعتمدة  �ملقايي�ض  على  تدريب 

جمال نزع �لألغام لأهد�ف �إن�شانية، ومتّر�ض 

عملي للخرب�ء، بالإ�شافة �إىل تدريب تالمذة 

�ل�شباط )�ل�شنة �لثالثة- �خت�شا�ض هند�شة( 

مع  تدريب  حلقات  وثمة  �لرتباء،  وتالمذة 

فرق �أجنبية لتبادل �خلرب�ت، وندو�ت.

قدر�ت �لفوج

�لدعم  توفري  �لهند�شة  فللوج  ي�شتطيع 

�لوقت  يف  م�شاة  �ألللويللة  لأربللعللة  �لهند�شي 

عينه، توفري و�شائل جت�شري )تركيب ج�شور 

و�شيانة  و�إ�شالح  �إن�شاء  ظرفية(،  �أو  جاهزة 

طلللرقلللات �لللقللتللال، 

�لإ�شتطالع  تاأمني 

و�لإ�لللللشلللللتلللللعلللللالم 

�مل�شاعدة  �لهند�شي، 

�ملر�كز  �قتحام  يف 

للنللة، تللوفللري  �ملللحلل�للشّ

�للللدعلللم لللالألللويللة 

و�ملناطق  و�لوحد�ت 

وخمللتلللللف �أجللهللزة 

�ل�شرورة،  عند  �لدولة 

يف جمالت معاجلة 

�للللللذخلللللائلللللر غللري 

�لللنللظللاملليللة وغللري 

�لعنقودية  و�لقنابل  �لألغام  و�إز�لللة  �ملنفجرة 

تدريب  و�أخللرًي�  و�إمنائية،  �إن�شانية  لأهللد�ف 

�شعيد  على  �لقتال  هند�شة  �خت�شا�ض 

�جلي�ض.

مهّماته،  وطبيعة  �خت�شا�شه  �إىل  بالنظر 

يتمّيز فوج �لهند�شة بالقدرة على �لإنتاج يف 

زمن �حلرب كما يف زمن �ل�شلم، وميكنه 

عينه  �لوقت  يف  متعّددة  جمالت  يف  �لعمل 

ويف ظروف طبيعية خمتلفة. كما ميكن 

�لفوج تركيز �جلهود يف �أكرث من منطقة 

�أعمال  يف  لديه  �ملوجودة  �لو�شائل  و��شتثمار 

ع�شكريو  يتقاعد  وعندما  و�إغاثة.  �إمنللاء 

بطاقات  �ملجتمع  يرفدون  فاإنهم  �لهند�شة 

�شة يحتاج �إليها.  متخ�شّ

لتنفيذ  و�شائل  عّدة  �لهند�شة  فوج  ميلك 

و�أبرز هذه  مهّماته ب�شكل دقيق وحمرتف، 
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�شعار �لفوج
�لفوج  �شعار  يتاألف 

�إىل  وترمز  �لقلعة  من: 

�أعمال �لتح�شني و�لرت�شني 

م�شّن  دولب  بها  يحيط  و�حلو�جز، 

يرمز �إىل ��شتعمال �لآلت �لهند�شية، 

على  للدللة  �لربق  �إ�شارة  تعلوه 

��شتعمال �ملتفّجر�ت، وخلفّية باللون 

�لبّني �لذي يرمز �إىل �لأر�ض �لتي تقوم 

عليها �لأعمال �لهند�شية.



�ملدنية،  �لهند�شية  �لأدو�ت  هي  �لو�شائل 

و�مليكانيكي  �للليللدوي  �حلللفللر  كللللاأدو�ت 

هند�شية  و�شائل  �إىل  بالإ�شافة  �لبناء،  ومو�د 

وو�شائل  ع�شكرية، 

نقابني  من  ب�شرية 

وغللّطللا�للشللني خللرب�ء 

ومتفّجر�ت،  ذخائر 

ومرّو�شي  ارين،  وج�شّ

كالب ع�شكرية، 

ميد�نيني  وم�شعفني 

وفللّنلليللي كللهللربللاء 

ومللليلللكلللانللليلللك 

وحد�دة وغريها...

مهّمات منّفَذة

فوج  نّفذها  �لتي  �لأعمال  ح�شر  ي�شعب 

�للبنانية،  �لأر��شي  خمتلف  على  �لهند�شة 

فللاإىل  �لت�شعينيات،  مطلع  مللن  �عللتللبللاًر� 

جانب �ملهّمات �لروتينية ثّمة مهّمات �أخرى 

�لت�شعينيات،  مطلع  من  �عتباًر�  نّفذها 

�لو�شط  تنظيف  عملية  مو�كبة  و�أبرزها: 

جميع  �إز�للللة   ،)1990( بللريوت   - �لتجاري 

�لألغام و�لأفخاخ و�لذخائر غري �ملنفجرة �لتي 

�ملناطق،  بني  �لتما�ض  خطوط  على  كانت 

�لثكنات  ود�خل  حميط  وتنظيف  ك�شف 

مهّجرة  كانت  �لتي  �أمنية(  وقوى  )جي�ض 

مو�كبة   ،)1992( للتدمري  تعّر�شت  �أو 

خمازن  مد�همة  �ملكّلفة  �لوحد�ت  �أعمال 

�مليلي�شيات  قر�ر حّل  �إثر  و�لذخرية  �لأ�شلحة 

لالأعمال  �لوطني  �ملركز  )1994(، م�شاركة 

�لأول  �مل�شح  تنفيذ  �لألغام يف  بنزع  �ملتعّلقة 
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�لوقاية من �أ�شلحة �لدمار �ل�شامل

�أن�شئت موؤخًر� �شرية �لوقاية من �أ�شلحة �لدمار 

�ل�شامل يف فوج �لهند�شة وهو بطور بناء قدر�تها 

�لب�شرية وجتهيز�تها. هي �شرية فريدة من نوعها 

على �شعيد �جلي�ض وت�شّكل نو�ة �لعمل يف هذ� 

يف  دور�ت  عنا�شرها  تابع  حيث  �لإخت�شا�ض، 

باإ�شر�ف  متقّدمة  دورة  حالًيا  ويتابعون  �خلللارج 

عنا�شر  بدورهم  يدّربون  كما  �أمريكي  فريق 

�آخرين. �أولت �لقيادة �أهمية لهذه �ل�شرية بخا�شة 

يف ظّل �لأخطار �ملحيطة بلبنان.
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جلميع �لبقع �مل�شبوهة وحقول 

وم�شاركته  لبنان،  يف  �لألغام 

ا يف �أعمال �لتوعية لطالب  �أي�شً

�لك�شف  و�جلامعات،  �ملد�ر�ض 

وتنظيفها  �ملهّجرة  �لقرى  على 

علللللى �أثللللر �حلللللرب �لأهللللليللة 

 ،)2006( �لإ�شر�ئيلي  و�لإعتد�ء 

مو�كبة �أعمال ترميم خطوط 

�لتحتّية،  و�لبنى  �لكهرباء 

تركيب ج�شور جاهزة بدًل من 

مت يف خمتلف  �جل�شور �لتي ُهدِّ

مناطق  يف  �حلللللرب  ملللر�حلللل 

�شيانتها،  وتللاأمللني  خمتلفة 

رّكبتها  �لتي  �جلاهزة  �جل�شور  وتفكيك 

و�لتعديات  �لعو�ئق  �إز�لللة  �لأجنبية،  �لفرق 

عن جمرى نهر �لليطاين من ج�شر �خلرديل 

فوج  �أعللمللال  ومللو�كللبللة  �لقا�شمية،  �إىل 

�لأ�شغال �مل�شتقّل يف �شق �لطرقات يف �جلنوب 

و�لبقاع �لغربي...

�إىل ذلك توىّل �لفوج مهمات �أخرى منها: 

�لأثللريللة  �ملللو�قللع  على  �لك�شف  مو�كبة 

و�ملحميات،  �ل�شياحية  و�ملو�قع  و�حلفريات 

�لأوتللو�للشللرت�د  �إقلللاملللة  �أملللاكلللن  تنظيف 

جديتا،  �لنملية،  ج�شر  )�شوفر،  �لعربي 

�مللغومة  �لبقع  ت�شييج  �ملللريللجللات...(، 

عن  �لأخللطللار  لللدرء  وتعليمها  و�مل�شبوهة 

�ملو�طنني، توعية عنا�شر من خمتلف �لقوى 

�لعبو�ت  �أخطار  على  وتعريفهم  �لأمنية 

تعطيلها،  وكيفية  و�أنللو�عللهللا  و�لذخائر 

�ألغام  �إنقاذ مدنّيني من حقول  �مل�شاركة يف 

ومباٍن منهارة و�إخالء �جلثث.

يف  غطا�شيه  بو��شطة  �لفوج  �شاهم  كما 

و�شارك  �لأثيوبية،  �لطائرة  كارثة  معاجلة 

يف �أعمال جلان م�شح �لأ�شر�ر �لناجمة عن 

�أو كو�رث طبيعّية، وك�شف  �أمنية  �أعمال 

�لعدو  زرعها  وعبو�ت  ت  تن�شّ �أجهزة  وعطل 

مهّمات  تللويّل  �ىل  بالإ�شافة  �لإ�شر�ئيلي، 

تدريبية. 

يف مقابل كل هذه �ملهّمات، ثمة �شعوبات 

تتمّثل مبحدودية �لإمكانات على �شعيدي 

�شعوبات  �إىل  بالإ�شافة  و�لو�شائل،  �لعديد 

ناجمة عن تغرّي معامل �لأر��شي مع �لوقت، 

وجود  وعللدم  �لألللغللام،  مو�قع  تغرّي  وبالتايل 

�ملو�قع.  هذه  حتّدد  وو��شحة  دقيقة  خر�ئط 

يف  �لأخللرى  �لقطع  �شاأن  �شاأنه  �لفوج  لكن 

�أجل حتقيق  �جلي�ض، يعمل بال كلل من 

�أف�شل �لنتائج ولو باأقل �لإمكانات.

�لهند�شة  فوج  �أز�ل 

منذ تاريخ 1990/11/1 

وحتى 2012/12/31:

م�شاد  لغم   -

لالأ�شخا�ض: 41،241.

م�شاد  لغم   -

للدبابات: 5881.

- قذ�ئف و�شو�ريخ: 

.89،235

وذخائر  ح�شو�ت   -

خمتلفة: 425،683.

�أّما �مل�شاحات �ملنظفة فهي:

�مل�شاحة �ملنظفة )م2( �لعام 

678415  2000

556515  2001

1592664  2002

1591616  2003

1770064  2004

1880930  2005

1583389  2006

3889540  2007

833839  2008

1422740  2009

2577571  2010

4151496  2011

4691252  2012

�إجناز�ت �لفوج





نّوه قائد لواء امل�شاة اخلام�س العميد الركن 

حيات اجل�شام التي  �شربل اأبو خليل بالت�شّ

بذلها ال�شهداء، موؤكًدا اأن املوؤ�ش�شة الع�شكرية 

تبقى ال�شمانة االأوىل حلماية اال�شتقرار، 

ودرء املخاطر عن الوطن، واأن ال �شيء يحّد 

من اإرادتها وعزميتها للقيام بدورها الوطني 

اجلامع، وذلك يف احتفال تكرمي �شهداء 

اللواء الذين �شقطوا يف معركة نهر البارد.

ني�سان

2013

ذكراهم خالدة

اإعداد:

با�شكال معّو�س بو مارون
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�شت مباٍن 

يف �شربا 

حتمل 

اأ�شماءهم

تكرمي 

�شهداء 

اللواء 

اخلام�س

من القلب

قائد  ممثلاً  اخلام�س  امل�شاة  لواء  قائد  ه  تراأ�شّ الذي  االحتفال  اأقيم 

�شربا،   – احلايك  رميون  ثكنة  يف  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س 

العميد  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  االأمم  قوات  اأركان  رئي�س  وح�شره 

جانب  اإىل  واليونيفيل  اجلي�س  �شباط  من  وعدد  الفال،  دولور  هوغ 

لوحات  عن  ال�شتار  اإزاح��ة  تخلله  وقد  ال�شهداء،  ال�شباط  عائلت 

ال�شهداء على �شت مباٍن  ال�شباط  اأ�شماء  اإطلق  تذكارية مبنا�شبة 

يف الثكنة.

بداأ االحتفال بعزف الن�شيد الوطني اللبناين ومعزوفة املوتى والوقوف 

دقيقة �شمت على اأرواح ال�شهداء، ثم كلمة عريف االإحتفال الذي 

األقت  حيث  ال�شهداء،  ذوي  كلمات  بعدها  توالت  باحل�شور،  رّحب 

اأبو غزال�ه، كلمة حّيت من خللها  روي  ال�شهيد  النقيب  �شقيقة 

اأرواح ال�شهداء وخاطبتهم »بدّقات القلوب التي تنب�س باأ�شمائهم« 

راية  االأمهات  البارد »حني حاكت دموع  م�شتذكرة معركة نهر 

اجلي�س«.

»اإنه  قال  الذي  ال�شّعار  وليد  ال�شهيد  الرائد  والد  كلمة  كانت  ثم 

يف عّز عا�شفة التحديات ت�شتمر القيادة يف تخليد �شهدائها االأبطال 

ا هو اجلي�س، االأمل  )...(، ويف غمرة ال�شراعات املحيطة، الثابت دوماً

الوحيد الباقي واملرجتى«.

اأثبتت  »قيادة  حّيا  كلمته  يف  عبدالله  فادي  ال�شهيد  الرائد  والد 

اأنها مل ولن تن�شى �شهداءها الذين قدموا حياتهم على مذبح الوطن 

الوحدة  على  احلري�س  الأنه  التقدير  كامل  للجي�س  ومتّنى   )...(

و�شلمة الوطن واحلافظ لدماء ال�شهداء االأبطال«.

كلمة العميد الركن اأبو خليل

كلمة قائد اجلي�س األقاها العميد الركن اأبو خليل الذي قال: »ال 

تّدخر القيادة و�شيلة من �شاأنها تر�شيخ ذكرى �شهدائنا يف الّنفو�س... 

عيد،  ال�شّ هذا  على  فعله  علينا  ما  لنفعل  جنتمع  اليوم  نحن  وها 

فرن�شم باالإجلل والتكرمي اأ�شماء عدد من �شهدائنا عند واجهات 

القلوب  يف  االأ�شماء  تلك  ر�شمنا  كما  ا  متاماً الع�شكرّية،  مبانينا 

�شتنا متقّدمة نا�شطة  دور وال�شمائر. اإننا بذلك نوؤّكد اأن بقاء موؤ�شّ وال�شّ

الوطنّية  وحدتنا  ا�شتمرار  واأن  ه��وؤالء،  بت�شحيات  مرهون  ناجحة، 



التي  اإىل دمائهم الزكّية  م�شونة متينة المعة، عائد 

جتاورت وامتزجت يف �شاحات الوغى«.

المعة،  نا�شعة  �شهدائنا  اأ�شماء  هي  »هذه  واأ�شاف: 

مكتوبة بالفخر واحلرب والّدم، تزّين املداخل والقاعات، 

�شاخ�شة  ورفاقهم  واأحّبتهم  اأهاليهم  عيون  وه��ذه 

حيات  اإليهم يف االأعايل. اأّما القيادة فاإّنها ترى يف الت�شّ

ا ي�شابق �شموخ االأرز يف عرين اجلبال،  التي بذلوها �شموًّ

ا تدّق اأبواب الّتاريخ)...(«.  وعرباً

ظلل  يف  نقف  التي  الثكنة،  ه��ذه  »اأّم���ا  وت��اب��ع: 

التي  العريقة  املن�شاآت  من  فهي  العالية،  جدرانها 

جيل،  بعد  جيلاً  الع�شكرّية  �شة  املوؤ�شّ �شرية  رافقت 

باحليوّية  ا  دائماً تعّج  املتجاورة،  ال�شاخمة  املباين  وهذه 

واحلركة والّن�شاط، ال تهداأ وال تنام، بل تقف معاندة 

على  ت�شهد  وهي  الزمن،  مرور  من  الرغم  على  قوّية، 

تلحقت  الع�شكري،  تاريخنا  من  مهّمة  حقبة 

خللها االأحداث، وت�شافرت اجلهود وبذلت ت�شحيات 

الّذين  هداء  ال�شّ مثال  هو  عليها  احلي  املثال  كبرية، 

نكّرمهم اليوم«.

وختم قائد اللواء بالقول: »با�شم ح�شرة العماد جان 

قهوجي، قائد اجلي�س، اأعيد تاأكيد النداء الذي يرّدده 

التحية  يوؤّدون  مّرة  كل  يف  الع�شكرّية  �شة  املوؤ�شّ اأبناء 

الثقة  جتديد  مع  ا«،  اأب��داً نن�شاهم  »لن  البلد:  لعلم 

يحفظون  مكان،  كّل  يف  املنت�شرين  بع�شكرّيينا 

وقت  من  ترّوج  التي  ائعات  لل�شّ ا  حدًّ وي�شعون  االأمن، 

اإىل اآخر، وفحواها اأّن اخلطر داهم، واأّن الفتنة قريبة. 

عودة  ال  باأّن  اإعلنها  القيادة  جتّدد  ذلك  مواجهة  يف 

اأمام  تراجع  وال  ال��وراء،  اإىل 

امل�شاعب، يف وطن اأبناوؤكم 

وجباهكم  ���ش��ه��داوؤه،  هم 

هي رموز كرامته«.

بعد الكلمات قام العميد 

برفقة  خليل  اأب��و  ال��رك��ن 

عن  ال�شتار  باإزاحة  االأهايل 

على  التذكارية  اللوحات 

اأ�شماء  حملت  التي  املباين 

هداء وهم: الرائد ال�شهيد  ال�شّ

ط����وين ���ش��م��ع��ان، ال���رائ���د 

الرائد  ال�شهيد غالب قلوط، 

الرائد  ال�شّعار،  وليد  ال�شهيد 

عبدالله،  ف���ادي  ال�شهيد 

اأب��و  روي  ال�شهيد  النقيب 

ال�شهيد  االأول  امللزم  غزاله، 

ار. علي ن�شّ
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املعاون ال�شهيد ابراهيم زهرمان 

�أحيت عكار وعائلة زهرمان ذكرى مرور 

�بر�هيم  �ملعاون  ��شت�شهاد  على  يوًما  �أربعني 

زهرمان، بلقاء جامع عقد يف د�رة �آل �ل�شهيد 

�لنو�ب:  ح�شور  يف  عكار،  ــ  حلبا  بلدة  يف 

ن�شال طعمة، معني �ملرعبي وخالد زهرمان، 

قائد  ممثاًل  جعجع  �إميل  �لركن  �لعقيد 

د�ئرة  رئي�س  قهوجي،   جان  �لعماد  �جلي�س 

�لأوقاف �لإ�شالمية يف عكار �ل�شيخ  مالك 

ممثاًل  ��شطفان  نــايــف  �خلـــوري  جــديــدة، 

عالء  �ل�شيخ  من�شور،  با�شيليو�س  �ملطر�ن 

�لقياد�ت  من  كبري  وجمع  �لــو�حــد  عبد 

�لأمنية و�لع�شكرية وروؤ�شاء بلديات وخماتري 

و�شخ�شيات و�أبناء �ملنطقة.

�لذكر  من  و�آيـــات  �لوطني  �لن�شيد  بعد 

�أ�شقاء  لأبناء  كلمات  كانت  �حلكيم، 

و� فيها عن �فتخارهم  �ل�شهيد زهرمان عبرّ

�جلي�س  »�شهيد  هو  �لذي  هم  با�شت�شهاد عمرّ

و�لو�جب �لوطني و�شهيد لبنان«.

ثم كانت كلمة لو�لدة �ل�شهيد �شكرت 

با�شت�شهاد  �لعائلة  �آ�شو�  �لذين  »كل  فيها 

�بنها �بر�هيم، طالبة من رئي�س �جلمهورية 

وقائد �جلي�س و�مل�شوؤولني �أل ي�شيع حق �بنها 

و�أل يذهب دمه هدًر�«.

كذلك، �ألقى �لنائب ن�شال طعمة كلمة 

قال فيها: »�لكل يعلم �أن للجي�س �للبناين 

�ل�شهادة،  �لتز�م  هو  �لتز�م  عكار  �أبناء  مع 

�شهيد�ن  �شقط  حــني  �ل�شتينيات  فمنذ 

�للبناين  �جلي�س  �شفوف  من  عكاريان 

�لعدو  مو�جهة  يف  �حلــدود  على 

تعطي  وعــكــار  �لإ�ــشــر�ئــيــلــي، 

دماء بنيها دفاًعا عن �لكر�مة 

�ل�شهيد،  لروح  و�ن�شاًفا  �لوطنية. 

ــزة  ــب ـــة �ل ـــر�م ومــــن �أجـــــل ك

جميًعا  فلنلتف  �لع�شكرية، 

هو  �لــذي  �لوطني  جي�شنا  حول 

�ل�شمان ل�شون �ل�شلم �لأهلي يف 

هذ� �لبلد«.

خالد  �لنائب  �ألــقــى  وبــــدوره، 

�لعائلة،  با�شم  كلمة  زهرمان 

ومما قال:

مو�طن  كل  �ل�شميم  يف  ت  م�شرّ »جرمية 

و�لعزة  و�لكر�مة  �لبطولة  معنى  يعرف  حر 

يف  �لأبطال  �شهد�وؤنا  ج�شدها  �لتي  �لوطنية 

عن  دفاًعا  �حلي،  باللحم  �للبناين  �جلي�س 

�حلفاظ  على  �أق�شمو�  �لتي  �لوطنية  �ل�شيادة 

لق�شمهم  ثمًنا  �أرو�حهم  دفعو�  وقد  عليها، 

و�لتز�مهم �شرفهم �لع�شكري«.

جعجع  �لركن  �لعقيد  �ألقى  جهته،  من 

الرائد ال�شهيد بيار ب�شعالين 

ملنا�شبة �لذكرى �لأربعني  ل�شت�شهاد �لر�ئد 

لر�حة  وجناز  قد��س  �أقيم  ب�شعالين،  بيار 

يف  جاورجيو�س  �لقدي�س  كني�شة  يف  نف�شه 

م�شقط ر�أ�شه يف �ملريجات.

�لعميد  �جلي�س  قائد  �لقد��س ممثل  ح�شر 

�لركن عدنان �أبو يا�شني وممثلون لالأجهزة 

�لأمنية، �لنائب �ل�شابق �شليم عون، عائلة 

�ل�شخ�شيات  مــن  ــدد  وع ورفــاقــه  �ل�شهيد 

و�لفاعليات  وح�شد من �ملو�طنني.

حبيقة  من�شور  �ملــطــر�ن  �ل�شالة  تــر�أ�ــس 

ا  وخ�شو�شً �لقتل  �أن  �إىل  عظته  يف  ه  نبرّ �لذي 

�لتي  �لظلمة  ــال  ــم �أع مــن  �لـــبيء  قــتــل 

�لله،  وعن  �لب�شر  �إخوته  عن  �لقاتل  تق�شي 

عمل  �إىل  ظالمي  عمل  من  ل  يتجورّ وهــو 

و�جلرمية  عقاب.  بال  يبقى  عندما  ظامل 
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�إىل  جتررّ  عليها  �شاحبها  يعاقب  ل  �لتي 

بالقانون  ُي�شتهان  وهكذ�  و�أفظع.  مثلها 

كما  �ل�شجون،  وتكتظ  �جلر�ئم  وتتكاثر 

هي �حلال.

�جلي�س  قائد  ممثل  �ألقى  �لقد��س،  بعد 

فيها  جــدد  كلمة  يــا�ــشــني  ـــو  �أب �لعميد 

»�إن  لل�شهيد  �لعهد  قهوجي  �لعماد  با�شم 

موؤ�ش�شتك �لتي وهبتها حياتك، لن يغم�س 

�ملجرمني  �لقتلة  توقيف  قبل  جفن  لها 

و�لقت�شا�س منهم �أمام �لعد�لة«.

ا قال: وممرّ

ثانية  ذر�عيها  تفتح  �لكني�شة  »هــي 

تز�ل  ما  �لتي  �لبطل  �ل�شهيد  روح  م  لنكررّ

�لله  يدي  بني  �لبخور  عبق  مع  هنا  تهيم 

وقدي�شيه...«.

�أيها �ل�شهيد �لبطل

��شت�شهادك،  على  م�شت  يوًما  �أربــعــون 

و�أبناء   �ل�شالح  ورفاق  �لأهل  يالزم  طيفك 

�إن�شاًنا  بغيابك  �فتقدو�  �لذين  بلدتك، 

�لأخـــالق،  بطيب  �شريته  ن�شحت  قـــدوة، 

ا مغو�ًر�  ونبل �لف�شائل، و�شمو �لنف�س، وفار�شً

حقد  ويو�جه  و�ل�شعاب،  �ملخاطر  ى  يتحدرّ

تلني،  ل  و�إر�دة  تكلرّ  ل  بعزمية  �لقتلة 

�ل�شجاعة  �آيات  �أ�شمى  با�شت�شهاده  م�شطًر� 

بــاأي  تقدر  ل  �لتي  و�لت�شحية  و�لبطولة  

ثمن...

كذلك، �ألقى �ملحامي �ليا�س �لهندي نيابة 

نهاد  �ل�شيد  بريوت  يف  �ملحامني  نقيب  عن 

جب، كلمة �أعاد فيها �لتذكري، مبوقف 

�لنقابة من هذه �جلرمية: »�للتفاف حول 

�مل�شرتك،  �لعي�س  على  و�حلفاظ  �جلي�س، 

�لق�شاء  �أمام  و�إحالتهم  �لقاتلني  وك�شف 

ليحاكمو� وفق �لقانون ومن دون تاأخري«.

با�شم  فاألقاها  �ل�شهيد  عائلة  كلمة  �أما 

�شاحة  �ل�شهيد يف  رفاق  �أقام  وقد  ب�شعالين، 

�لبلدة ن�شًبا لتخليد ذكر�ه.

كلمة نقل يف م�شتهلها تعازي قائد �جلي�س 

�لعماد جان قهوجي ووفوقه �لد�ئم �إىل جانب 

�لعائلة، وقال:

»�أيها �حلفل �لكرمي

�إنرّ من يحيا يف هذه �جلبال و�لقمم، يزد�د 

�قرت�ًبا من  يزد�د  تعلًقا برت�ب بالده، كما 

�لوغى،  �شاحات  يف  ي�شتب�شل  وهو  �شمائها، 

ه  في�شقط �شهيًد�، ويعود لريتفع �إىل عر�س ربرّ

م  يقدرّ �أن  و�آثر  نيا،  �لدرّ �شوؤون  من  ر  حتررّ بطاًل 

بنف�شه مثاًل للت�شحية �لالمتناهية. هكذ� 

تبنى �لأوطان، وهكذ� ت�شتمر منيعة يف وجه 

ة على  �شاخمة متما�شكة ع�شيرّ �لأعا�شري، 

يتالزم  �أن  لبنان  قدر  كان  و�إذ�  �ملوؤ�مر�ت. 

ا  تاريخه مع �لأخطار، فاإمنا كان قدره �أي�شً

حول  وتاألبهم  بنيه  باإخال�س  اه  يتخطرّ �أن 

بطولت  بف�شل  ينت�شر  و�أن  بالدهم،  علم 

يفتدو�  بــاأن  �خلال�شة  وقناعتهم  جــنــوده 

مو�طنيهم يف كلرّ موقعة.

�ل�شهيد  بـــه  قــــام  مـــا  هــــذ� 

ذلــك  �إىل  ــيــلــه  ودل ــم،  ــي ــر�ه �ب

و�لإن�شانية  �لأخالقية  بية  �لرترّ

�لتي تلقاها هنا يف هذه �لبقعة 

ــه ورفـــاق  ــل ــن �أه �جلــمــيــلــة، م

اه  وتلقرّ نهله  مــا  ثــم  طفولته، 

ــب  ــدري ــي وت ــن مـــن تــوجــيــه وط

يف  بلده،  جي�س  من  ع�شكري 

ظلرّ �لقيادة وباإ�شر�ف �لروؤ�شاء و�إىل 

ى �ملعاون  فاق. لقد تلقرّ جانب �لررّ

ا  درو�شً زهرمان  �بر�هيم  �ل�شهيد 

�شحيح،  وهــذ�  �مل�شتوى،  هذ�  على  كثرية 

لكنرّ ما يجب ذكره هو �أن �ل�شهيد �لبطل 

وكان  اه،  تلقرّ ما  مع  كبرًي�  جتاوًبا  �أبــدى 

�إىل  رع  �لــزرّ لتحويل  �لو��شح  �ل�شتعد�د  لديه 

ح�شاد وفري ومو�شم مبارك...

�أيها �حلفل �لكرمي

تامة  ـــة  در�ي على  �لــقــيــادة  كــانــت  لقد 

نات �لبطولية لبنها �ملعاون �ل�شهيد  باملكورّ

على  فاأقدمت  ولرفاقه،  زهرمان،  �بر�هيم 

ات  مهمرّ مــن  فتهم  كلرّ مــا  تكليفهم 

وو�جبات، وقد جاء ��شت�شهاده ليفتح �شفحة 

و�ملو�قف  باملبادئ  �شطورها  حفلت  جديدة 

من  و�لقرى  �لبلد�ت  هــذه  يف  �إن  فة.  �مل�شررّ

�لإخال�س للوطن، ومن �ل�شتعد�د للت�شحية، 

ل �لآلم و�جلر�ح، وعلى  ومن �لقدرة على حتمرّ

هو�س من �لكبو�ت وجتاوز �لعرث�ت، ما ل  �لنرّ

قة،  للثرّ تر�شيًخا  �إنرّ يف ذلك  و�شفه.  ميكن 

قــدرة  �إىل  و�طمئناًنا  ة،  للمهمرّ ــًد�  وجتــدي

هو�س  �لنرّ على  ومو�طنني،  ا  جي�شً �لوطن، 

و�ل�شتمر�ر و�لنت�شار...«.
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مدير التعليم: �صروة التوا�صل مع املراجع 

القانونية واملالية املتخ�ص�صة

عرّيف  �ألقى  �للبناين  �لوطني  �لن�شيد  بعد 

�شعر  �أب��و  ماهر  �لركن  �لعقيد  �الحتفال 

�لتعليم  مدير  �ألقى  ثم  ترحيبية،  كلمة 

كلمة  ح��م��ادة،  خ��ال��د  �ل��رك��ن  �لعميد 

منّوًها  باحل�شور  م��رح��ًب��ا  �جلي�ش  ق��ي��ادة 

�لقائم  وبالتعاون  �لندوة،  يف  مب�شاركتهم 

بني �جلي�ش �للبناين وجيو�ش �لدول �ل�شديقة 

يف مكافحة �الإرهاب وجر�ئم متويله.

�شياق  يف  ه���ذه  ن��دوت��ن��ا  »ت���اأت���ي  وق����ال: 

لالنفتاح  يوؤ�ش��ش  �جلي�ش،  قيادة  �نتهجته 

�لبحث  ومر�كز  �لوطنية  �جلامعات  على 

�الأك����ادمي����ي و�الإ���ش��ر�ت��ي��ج��ي، ل��ت��ب��ادل 

�لنقا�ش �حلي بهدف مقاربة  و�إثارة  �خلرب�ت 

�لكايف  بالقدر  �ملعا�شرة  �الإ�شكاليات 

و�مل�شوؤول من �لتخ�ش�شية و�ملو�شوعية، وتاأمني 

حّيز خ�شب من �لر�كم �ملعريف. 

للم�شائل  �لناجعة  �حللول  ��شتخر�ج  �إن 

و�القت�شاد  �الأم���ن  جم��االت  يف  �ل�شائكة 

يعد ق�شية ح�شرية، مبتناول  و�الجتماع مل 

�شلطة، فلكل  �أو  موؤ�ش��شة  �أو  جهاز مبفرده 

وتقنية،  و�أخالقية  قانونية  جو�نب  ق�شية 

معايري  مبنظومة  مقاربتها  ت�شعب  حيث 

�أحادية �جلانب. 

�للبناين  �جلي�ش  ي�شارك  �الإط��ار،  هذ�  ويف 

�جليو�ش �حلديثة يف �لعامل �ملتقّدم يف مقاربته 

بالعمل  حمدوًد�  يعد  مل  �لذي  �الأمن،  لتوفري 

فكرة  على  �لقائم  �لتقليدي،  �لع�شكري 

�ملحافظة على حدود �لوطن و�أمنه فقط، بل 

تعّدى ذلك �إىل توفري �الأمن جلميع �الأن�شطة 

ترتكز  �لتي  و�ملالية  و�ملجتمعية  �القت�شادية 

عليها عنا�شر �لقوة �لوطنية.

�ملعارف  �كت�شاب  يف  �مل�شهود  �لتقدم  �إن 

يف  و�حد  �إيقاع  على  ياأت  مل  �لعلوم،  وتطّور 

�ل�شلوكيات  �أن تطور  �مليادين، كما  كل 

�إن�شانية  ح�شارة  باجتاه  �ملالءمة  يف  ف�شل 

موّحدة ومنظومة قيم كونية. من هنا تربز 

�ملر�جع  مع  فاأكرث  �أكرث  للتو��شل  �ل�شرورة 

على  لالإ�شاءة  �ملتخ�ش�شة،  و�ملالية  �لقانونية 

م�شاألة  يف  و�لتقنية  �الأخالقية  �جل��و�ن��ب 

يف  ب��االإره��اب  وعالقتها  �الأم���و�ل  تبيي�ش 

�شبيل تعميم ثقافة م�شوؤولة ت�شهم يف هدم 

جدر�ن �لريبة، وتتالءم مع �لقيم �لعاملية يف 

هذ� �الإطار«.

د. مرق�ص:

تبيي�ص الأموال ي�صابق دائًما و�صائل املكافحة

يف  حما�شر  )�أ�شتاذ  مرق�ش  بول  �لدكتور 

مد�خلته  يف  حتدث  �الأمريكية(  �جلامعة 

لبنان  يف  �الأم������و�ل  تبيي�ش  و�ق����ع  ع��ن 

للمعايري  و�المتثال  �لوطنية،  و�لت�شريعات 

بطرق  ُت�شخ  »�الأم��و�ل  �أن  فاأو�شح  �لدولية، 

باملخدر�ت  �الإجتار  غري م�شروعة عن طريق 

وبالب�شر، �إ�شافة �ىل �لتهريب و�لف�شاد �الإد�ري، 

وبالتايل فاّن �الأمو�ل �ملبّي�شة ت�شهم يف متويل 

�ملنظمات �الإرهابية«. 

و�إذ قال �إن �لق�شايا �ملطروحة على �ل�شاحة 

ت�شاءل  و�شائكة،  كثرية  و�ملحلية  �لدولية 

ملاذ� نتحدث عن هذ� �ملو�شوع، �أهي ��شتجابة 

لنهو�ش دويل �أم حلاجة وم�شلحة د�خلية؟

وك���ان ج��و�ب��ه، »�الث��ن��ني م��ًع��ا«، حيث 

من  نظيًفا  يكون  �أن  �ىل  لبنان  حاجة 

هذ�  ن�شبع  مل  �أننا  ا  وخ�شو�شً �جلرمية،  هذه 

�ملو�شوع بحًثا، فتبيي�ش �الأمو�ل ي�شابق د�ئًما 

يكون  �أن  يجب  ولذلك  �ملكافحة،  و�شائل 

م�شتمًر�...  �مل��و���ش��وع  ه��ذ�  ع��ن  �حل��دي��ث 

معنيون  �لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  يف  نحن  فهل 

كل  الأّن  نعم،  طبًعا  و�جل��و�ب  باملو�شوع؟ 

خا�شًعا  يكون  �أن  �ملمكن  من  قطاع 

ف���اإّن �جلرمية  وب��ال��ت��ايل  ل��ه��ذ� �خل����رق... 

لوحدها  فامل�شارف  �جلميع،  تعاون  تتطلب 

ال ت�شتطيع �ملكافحة، و�الجتاه �لعام ي�شري 

و�ملوؤ�ش�شات  و�الإد�ر�ت  �لنقابات  �إ�شر�ك  نحو 

�خلا�شة و�لر�شمية يف هذه �لعملية«.

و�أ�شار �ىل �ّنه »يف مر�ت كثرية تتم متابعة 

يتم  ما  غالًبا  لكن  �مل�شرفية  �حل�شابات 

و�أ�شاف:  متعّددة«.  طرق  عرب  بها  �لتالعب 

�إىل  نتعّر�ش  نحن  �لوطني،  �مل�شتوى  »على 

�لواليات  قبل  من  وحتديًد�  دولية  مطالبات 

معينة«،  معايري  �لتز�م  �شبيل  يف  �ملتحدة 

�قت�شادنا  وتاأثر  �ل�شورية  �الأزمة  �إن  �ىل  م�شرًي� 

ني�سان

2013

ندوات

�إعد�د:

تريز من�صور
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ندوة يف قاعة �لعماد جنيم

»جرمية تبيي�ص الأموال وعالقتها بالإرهاب«

برعاية قائد اجلي�ص العماد جان قهوجي ممثاًل برئي�ص الأركان اللواء الركن وليد �صلمان، نّظمت قيادة اجلي�ص بالتعاون مع معهد با�صل فليحان املايل والقت�صادي 

ندوة بعنوان »جرمية تبيي�ص الأموال وعالقتها بالإرهاب«، وذلك �صمن اإطار التعاون والتن�صيق بني مديرية التعليم يف اجلي�ص واملعهد املذكور. اأقيمت الندوة يف 

قاعة العماد جنيم يف الريزة، وح�صرها عدد كبري من ال�صخ�صيات ال�صيا�صية والر�صمية والدبلوما�صـية والقت�صادية، اإىل جانب عدد من الق�صاة وكبار �صباط اجلي�ص 

والأجهزة الأمنية وقوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، والأ�صاتذة والعمداء اجلامعيني، وممثلي و�صائل الإعالم، وامللحقني الع�صكريني املعتمدين يف لبنان.



يجب  تو�زنات  كّلها  �لعاملية،  باالأ�شو�ق 

يف  م�شلحة  لدينا  حيث  �مليز�ن،  يف  و�شعها 

�لبقاء �شمن هذه �الأ�شو�ق ولكن م�شلحتنا 

هذه  عن  �قت�شادنا  حتييد  يف  هي  �الأك��رب 

�الأمو�ل«.

د. الغ�صيني: هناك اختالف يف وجهات النظر 

جتاه معنى الإرهاب

�لغ�شيني  عماد  �لدكتور  حت��دث  ب��دوره، 

)ب��اح��ث يف �ل��ق��ان��ون �ل���دويل �ل��ع��ام( عن 

�الأم��و�ل  لتبيي�ش  �ل�شلبية  �النعكا�شات 

وقال  و�ل�شيا�شة،  و�القت�شاد  �ملجتمع  على 

�شرورة  على  �أجمعت  �لدولية  �الإد�رة  »�إن 

�مل�شروعة  غري  و�الأن�شطة  لالإرهاب  �لت�شّدي 

�ّن  حيث  �ملجتمع...  هدم  �ىل  ت��وؤدي  �لتي 

ع�شابات تبيي�ش �الأمو�ل بتنظيماتها باتت 

يف  وتتدخل  �ل��دول  من  �لعديد  يف  تتحكم 

�حلياة �ل�شيا�شية فتعّطل �ال�شتقر�ر �ل�شيا�شي 

ت�شعى  �نتخابية  حمالت  ومت��ّول  و�الأمني، 

م�شتغّلة  �ل�شيا�شية  باالأنظمة  لالإطاحة 

على  ومهيمنة  و�القت�شادي  �مل��ايل  نفوذها 

مر�كز �شناعة �لقر�ر«.

و�أ�شار �إىل نقطة مهمة تتمثل يف �ختالف 

�الإره���اب،  معنى  جت��اه  �لنظر  وج��ه��ات  يف 

وحتّدث عن طرق �ملكافحة يف عدة دول. �أّما 

بالن�شبة �إىل �القر�حات، فكانت: 

�أواًل: �إ�شد�ر �شل�شلة ت�شريعات و�إن�شاء �أجهزة 

�جلهات  �إىل  �مل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��ّدم  خمت�شة 

ة وتزّودها �لتقنيات �حلديثة. �ملخت�شّ

من  �لر�شمية  �لقطاعات  حت�شني  ثانًيا:   

خطر �النزالق �إىل هذه �لعمليات. 

�لق�شائي حل�شن  �لنظام  �أد�ء  ثالًثا: حت�شني 

تنفيذ �لقر�ر�ت و�الأحكام. 

ر�بًعا: تن�شيط مروحة �لتعاون �لدويل. 

ا: �إن�شاء جمموعة عمل مالية عاملية  خام�شً

بني  �لقوية  �لعالقة  ومتتني  مر�كزها  وربط 

تبيي�ش  للحد من ح�شول جر�ئم  مر�كزها 

�الأمو�ل و�الإرهاب.

احلركة: ما هي العقوبات القانونية

جلرائم الإرهاب؟

�لثالثة  �لغرفة  من جهتها حتدثت رئي�شة 

�شهري  �لقا�شية  �لتمييز  حمكمة  ل��دى 

�لتي  �ل��دول��ّي��ة  �التفاقيات  ع��ن  �حل��رك��ة 

عمليات  مكافحة  على  �شر�حة  تن�ّش 

تبيي�ش �الأمو�ل و�لتعاون بني �لدول ل�شبطها، 

وهي:   

تعريًفا  مرة  الأول  �أوردت  �لتي  �التفاقية   -

��شتعمال  دون  من  �الأم��و�ل  لغ�شيل  قانونًيا 

لفظ »�لغ�شيل« �شر�حًة، وهي �تفاقية �الأمم 

يف  �مل�شروع  غري  �الجت��ار  ملكافحة  �ملتحدة 

ولبنان   )1988( �لعقلية  و�ملوؤثر�ت  �ملخدر�ت 

ع�شو فيها. 

ملكافحة  �مل��ّت��ح��دة  �الأمم  �ت��ف��اق��ي��ة   -

)بالريمو  �لوطنية  غري  �ملنّظمة  �جلرمية 

�لثالثة  و�ل��ربوت��وك��والت   )2000 �يطاليا   -

�الأوىل  مادتها  يف  ت  ن�شَّ وقد  بها.  �مللحقة 

على �نطباق �أحكاِمها على جر�ئم غ�شل 

�ل�شاد�شة  �ملادتني  يف  عنها  �ملن�شو�ش  �الأمو�ل 

عنو�َنني  حتت  �التفاقية،  من  و�ل�شابعة 

�جلر�ئم،  عائد�ت  غ�شل  جت��رمي  ني:  رئي�شَ

عها  )وقَّ �الأم���و�ل  غ�شل  ُمكافحة  تد�بري 

 680 �لرقم  �لقانون  مبوجب  َقت  دِّ و�شُ لبنان 

تاريخ 27\8\2005 (.

�لدولّية  �ملجموعات  عن  حتدثت  كما 

و�الإقليمية ذ�ت �ل�شلة، وهي:

�مل����ايل  ل��ل��ع��م��ل  دول����ي����ة  - جم���م���وع���ة 

 FINANCIAL ACTION TASK(

وُمهمتها   ،)FORCE - Gafi / fatf
�ل�شيا�شات  وت�شجيع  �ملعايري  و�شع  �الأ�شا�شية 

غ�شل  ُمكافحة  بهدف  و�لدولّية  �لوطنّية 

�الأمو�ل ومتويل �الإرهاب )لبنان ع�شو نا�شط 

فيها(. 

- جمموعة » Egmont«: �أن�شئت تطبيًقا 

�ملالية، وت�شم ما  �لعمل  لتو�شيات جمموعة 

ُي�شّمى بوحد�ت �الإخبار �ملايل للدول �الأع�شاء 

يف �ملجموعة، وهي وحد�ت وطنية مركزية 

عن  �ملعلومات  وتعميم  وحتليل  جلمع 

�لعمليات �مل�شبوهة �لتي ت�شتخدم يف �إخفاء 

�ملتح�شالت �الإجر�مية. 

عن  �حل��رك��ة  �لقا�شية  حت��ّدث��ت  كما 

وعن  �الإرهاب،  جلر�ئم  �لقانونية  �لعقوبات 

مبكافحة  �ملتعلق   318 �ل��رق��م  �ل��ق��ان��ون 

 ،2001  \  4  \20 يف  �ل�شادر  �الم���و�ل  تبيي�ش 

بتو�شيع  و�ملتعلق  و2008(،   2003( وتعديالته 

لت�شمل  �خلا�شة  �لتحقيق  هيئة  �شالحية 

لبنان  توقيع  مع  بالتز�من  �لف�شاد،  جر�ئم 

ملكافحة  �ملتحدة  �الأمم  �تفاقية  على 

�لف�شاد »مرييد�«.

و�أو�شحت �حلركة مفهوم غ�شل �ملال غري 

�لناجت  �ملال  »هو   :318 �لقانون  وفق  �مل�شروع 

دة ح�شًر�  �مُلحدَّ �إحدى �جلر�ئم  �رتكاب  عن 

يف �ملادة �الأوىل من �لقانون 318«.

 وهذه �جلر�ئم هي: 

�الجتار  �أو  ت�شنيعها  �أو  �ملخدر�ت  زر�عة   -1

بها.

جمعيات  عليها  تقدم  �لتي  �الأفعال   -2

�ملادتني 335 و336  �ملن�شو�ش عنها يف  �الأ�شر�ر 

جر�ئم  دولًيا  و�ملعتربة  �لعقوبات  قانون  من 

منظمة.

3- جر�ئم �الإرهاب �ملن�شو�ش عنها يف �ملو�د 

314 و315 و316 من قانون �لعقوبات.

�أو  �الإرهاب  بتمويل  �مل�شاهمة  �أو  4- متويل 

�الإرهابية  �ملنظمات  �أو  �الإرهابية  �الأعمال 

بح�شب مفهوم �الإرهاب، كما هو من�شو�ش 

عنه يف قانون �لعقوبات �للبناين.

5- �الإجتار غري �مل�شروع باالأ�شلحة.

6- جر�ئم �شرقة �أو �ختال�ش �الأمو�ل �لعامة 

بو�شائل  عليها  �ال�شتيالء  �أو  �خلا�شة  �أو 

�حتيالية �أو بالتزوير �أو باإ�شاءة �الأمانة �لو�قعة 

و�ملوؤ�ش�شات  �ملالية  و�ملوؤ�ش�شات  �مل�شارف  على 

�ملحددة يف �ملادة 4 من هذ� �لقانون �أو يف نطاق 

عملها.

7- تزوير �لعملة وبطاقات �الئتمان و�لدفع 

و�الإيفاء �أو �الإ�شناد �لعامة �أو �الإ�شناد �لتجارية 

مبا فيها �ل�شيكات.

�للو�ء  �الأرك���ان  رئي�ش  �شكر  �خلتام  يف 

�لركن وليد �شلمان �ملحا�شرين، وقّدم لكل 

منهم �لدرع �لتذكاري للجي�ش.
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...ويف لبنان تكرمي لأمهات �شهداء اجلي�ش

قهوجي  العماد جان  اجلي�ش  قائد  برعاية 

اأو�سي، ومبنا�سبة عيد  ممثلاً بالعقيد هادي 

ال�سهيد  املغوار  املقدم  موؤ�س�سة  اأقامت  الأم، 

عون  ال�سيد  مع  بالتعاون  العاقوري  �سبحي 

ا حلواىل  اأني�ش عون ترويقة وحفلاً تكرميياً

200 �سخ�ش من اأمهات وزوجات الع�سكريني 

 –  DON CASTILLO ال�سهداء يف مطعم 

جونيه.

ح�سر الإحتفال اإ�سافة اإىل املدعوات ال�سيدة 

اإميل  ال�سابق  النائب  عقيلة  حلود  �سابني 

�سينتيا  املغرتب  لبنان  حلود، ملكة جمال 

بلدية  رئي�ش  ار،  ن�سّ ال�سيدة جاين  مكرزل، 

جاك  ال�سيد  عتّيق،  قزحيا  ال�سيد  البوار 

ورئي�سة  اجلديدة،  بلدية  من  كارتا�سيان 

موؤ�س�سة  واأع�����س��اء 

العاقوري.

ب�����داأ الإح��ت��ف��ال 

الوطني  بالن�سيد 

األقت  ثم  اللبناين، 

الحتفال  ع��ّري��ف��ة 

اأب���ي  دارك  ج����ان 

ي����اغ����ي ك��ل��م��ة 

املنا�سبة  اأهمية  على  فيها  م�سددة  املوؤ�س�سة 

التي تعترب من اأقد�ش الأعياد واأ�سماها. 

 DON ال���  مطاعم  �ساحب  األقى  كما 

وجدانية  ال�سيد عون كلمة   CASTILLO
اأم  وخاطب  و�سهدائه  باجلي�ش  فيها  تغّنى 

كي  ا  بخوراً نذرت  »اأم��َك  بالقول:  ال�سهيد 

كي  ا  كثرياً �سّلت  اأمَك  اإليها،  ا  حياً تعود 

يف  اأن��َت  ت�سهر  تنام...  ل  اإليها،  ا  حيًّ تعود 

�سحوها...  يف  فكرها...  يف  عينيها... 

اأخذَت  �سمعها...  يف  نطقها...  يف 

اأّنك  قلَت  وّدعَتها،  حني  بقلبها 

الأم  وت�سرخ  وف��ي��ت...  وم��ا  ع��ائ��د 

كال�سيف  ب��وح��ي��ده��ا،  ���س��رخ��ة 

 ... بنيَّ يا  اأنَت  كالزمان،  كاملجد 

�سهيد لبنان«.

األقاها  التي  اجلي�ش  قيادة  كلمة 

اأّن  اأو�سي رّكزت على  العقيد هادي 

من  يوم  يف  يكن  مل  »ال�ست�سهاد 

دعوة  اإّنا  والعزلة،  للنكفاء  اإ�سارة  الأّيام، 

الوطّنية  املبادئ  وتر�سيخ  الهمم،  لتجديد 

جديدة  مرحلة  اإىل  والنطلق  وتطبيقها، 

من العمل، نحيا فيها مع الأثر الفّعال الذي 

هيد يف �ساحة املعركة ويف �ساحة  تركه ال�سّ

ا يف بلد ُعرفت  احلياة على ال�سواء، خ�سو�ساً

والإب���داع،  باحليوّية  تاريخها  م��دى  على 

اأر�سهم  عن  الدفاع  يف  اأبنائها  وا�ستب�سال 

وكرامتهم«.

دعم يف دبي

املقدم  موؤ�س�سة  اأع�ساء  من  بدعوة 

يف  العاقوري  �سبحي  ال�سهيد  املغوار 

اأقيم  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 

روتانا  امل��روج  فندق  يف  ع�ساء  حفل 

ن�ساطات  لدعم  ريعه  يعود  دبي،   -

املوؤ�س�سة يف كل املجالت.

الإمارات  يف  لبنان  قن�سل  الإحتفال  ح�سر 

ال�سارقة  �سرطة  قائد  نري،  �سامي  الأ�ستاذ 

اأو�سي،  العقيد هادي  الهديدي،  اللواء حميد 

�سينتيا  امل��غ��رتب  لبنان  ج��م��ال  ملكة 

ملكة  انتخاب  جلنة  رئي�ش  م��ك��رزل، 

وعدد  مق�سود،  اأنطوان  ال�سيد  لبنان  جمال 

والإماراتيني  اللبنانيني  الأعمال  رجال  من 

العاقوري  ليا  ال�سيدة  املوؤ�س�سة  رئي�سة  اإىل 

املوؤ�س�سة. واأع�ساء 

الإم��ارات��ي  بالن�سيدين  الح��ت��ف��ال  ب���داأ 

الإحتفال  عّريفة  األ��ق��ت  ث��م  وال��ل��ب��ن��اين، 

ترّحيب  كلمة  �سكور  ن��ات��ايل  ال�سيدة 

�ساوول  ناتايل  الآن�سة  بعدها  باحل�سور،األقت 

ني�سان

2013

وقفة وفاء 

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي
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ع�شاء يف دبي 

دعًما ملوؤ�ش�شة العاقوري

ويف لبنان 

تكرمي لأمهات 

�شهداء اجلي�ش



و�سع  الأوىل،  ن�ساأته  »منذ  واأ���س��اف: 

اجلي�ش ن�سب عينيه الّت�سحية والعطاء، 

والنفي�ش  ال��غ��ايل  ت��ق��دمي  اإىل  و���س��ولاً 

يف  احلياة.  نعمة  اأي  جندي،  كّل  لدى 

ا  ا ع�سكريًّ القيادة تقليداً اأحيت  املقابل 

بالتوا�سل  يق�سي  ا،  واإن�سانياً ا  واجتماعيًّ

ال���ّدوام،  على  واأبنائها  �سة  املوؤ�سّ ب��ني 

خمتلفة،  واأوق���ات  متنوعة  باأ�سكال 

العائلة  من  جزء  هي  هيد،  ال�سّ فعائلة 

الع�سكرية الكربى، واأولده هم اأولدها، 

هي  امل�ستقبل  يف  طريقهم  تكون  وقد 

قد  اأو  مبا�سر،  ب�سكل  اإليها  النتماء 

ين�سرفون اإىل اخلدمة يف اأحد القطاعات 

اأن  ب��ّد  ل  امل�سرتك  فاجلهد  امل��دن��ّي��ة، 

امل�سلحة  بيدر  فوق  الّنهاية  يف  يتكّد�ش 

على  الوفري  باخلري  تعود  اّلتي  العاّمة، 

اجلميع«.

يف اخلتام، قطع قالب من احللوى ثم 

ا  تذكارياً ��ا  درعاً عاقوري  ال�سيدة  قّدمت 

ال�سيد  وبا�سم  املوؤ�س�سة  با�سم  ا  م�سرتكاً

عربون  اجلي�ش  قائد  ممثل  اإىل  ع��ون 

العقيد  قّدم  بدوره  الرعاية،  على  �سكر 

اأو�سي كتابي �سكر من القيادة لل�سيدة 

ملبادرتهما  ا  تقديراً عون  وال�سيد  عاقوري 

كما  ال�سهداء.  وزوج��ات  اأمهات  جتاه 

عون  ال�سيد  من:  لكل  درع��ني  قّدمت 

عون والفنان جوزف عطيه الذي 

غّنى لأم ال�سهيد يف عيدها.

كلمة  الإم����ارات(،  يف  املوؤ�س�سة  )ممثلة 

املوؤ�س�سة، ومما قالته: »ما ع�ساوؤنا الليلة اإّل 

التي  العاقوري  موؤ�س�سة  جتاه  كرمية  لفتة 

التخفيف  �سبيل  يف  والوقت  اجلهد  تبذل 

من �سعور اأولد �سهداء اجلي�ش بالفراغ الذي 

حياتهم«.  يف  اآبائهم  ا�ست�سهاد  تركه 

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ب�سكر  وختمت 

اإىل  ال��دائ��م  وق��وف��ه  على  قهوجي 

جانب املوؤ�س�سة ودعمه لها.

فيلم  ع��ر���ش  ال��ع�����س��اء،  خ���لل 

منذ  املوؤ�س�سة  ن�ساطات  عن  وثائقي 

مّت  كما  اليوم،  ولغاية  التاأ�سي�ش 

التذكارية  ال���دروع  تبادل  خلله 

ثم  ال�سارقة،  و�سرطة  العاقوري  موؤ�س�سة  بني 

قّدمت املوؤ�س�سة اإىل قن�سل لبنان يف الإمارات 

واإىل كل من �ساهم، دروع �سكر وتقدير.

ن�سري اإىل اأّن الفنانة با�سكال �سقر اأحيت 

لبنان،  من  ا  خ�سي�ساً ح�سرت  وقد  ال�سهرة 

يف  لها  التي  باأغانيها  احل�سور  فاأطربت 

قلوبهم مكانة خا�سة.
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...واحتفال اآخر

يف قاعدة رياق اجلوية

موؤ�س�سة  دعت  عينها،  للمنا�سبة 

ال�سهداء  ال�سباط  زوجات  العاقوري 

�سهداء  �سباط  وزوج��ات  املتاأهلني 

ال�سباط  واأم��ه��ات  اجلوية  ال��ق��وات 

ال�سباط  وزوج��ات  العزب  ال�سهداء 

ال�سهداء املتاأهلني الذين ا�ست�سهدوا 

ق�ساء  اإىل  ال��ب��ارد،  نهر  خميم  يف 

ري��اق  ق��اع��دة  يف  اأ���س��ب��وع  عطلة 

اجلوية، تخللها: حفل ع�ساء على 

بهّن،  املحتفى  اإىل  ح�سره  �سرفهّن 

العقيد  اجلوية  ري��اق  قاعدة  قائد 

و�سباط  �سعد  ديغول  الطيار  الركن 

بني  خ��ربات  وتبادل  القاعدة،  من 

زوجات ال�سهداء القدامى واحلديثني 

الن�سائح  بع�ش  اإ����س���داء  ت�سمن 

رحيل  تركه  الذي  اجلرح  لتخّطي 

فرقة  ق��ّدم��ت  اأزواج���ه���ّن. ك��م��ا 

عمر  ب��ق��ي��ادة  بعلبك  ه��ي��اك��ل 

حماده و�سلة فولكلورية.

املدعوات  جالت  التايل،  اليوم  ويف 

متحف  وزرن  ال��ق��اع��دة  اأرج���اء  يف 

اأهميته  اإىل  وت��ع��ّرف��ن  ال��ط��ائ��رات 

ومميزاته.





ين ال�سيادي ين العام والدَّ الدَّ

الدين العام هو م�صدر من م�صادر الإيرادات 

نفقاتها  لتمويل  اإليه  الدولة  تلجاأ  العامة، 

اإي���رادات  توفري  عن  تعجز  عندما  العامة 

اأخرى، ول �صيما من ال�صرائب، فتقرت�ض اإما 

من الأفراد اأو من هيئات داخلية اأو دولية اأو 

العام  الدين  فاإن  وبالتايل  اأجنبية،  دول  من 

املوؤ�ص�صات اخلا�صة  وديون  الدولة  ديون  ي�صمل 

من م�صارف و�صركات تاأمني... 

على  املرتّتب  الدين  هو  ال�صيادي  والدين 

يف  يّتخذ  وه��و  ال�صيادة،  ذات  احلكومات 

اأن  اإم��ا  �صندات،  �صكل  احل��الت  معظم 

تطرحها الدولة بعملتها املحلية، وغالًبا ما 

املحليني،  امل�صتثمرين  نحو  موّجهة  تكون 

املحلية  بعملة غري عملتها  ت�صدرها  اأن  اأو 

يف  للم�صتثمرين  موجهة  تكون  وعندها 

اخلارج.

اأزمة الديون ال�سيادية

عندما  اأزم��ة  ال�صيادية  ال��دي��ون  ت�صّكل 

املقّومة  ديونها  خدمة  يف  احلكومة  تف�صل 

بالعمالت الأجنبية لعدم قدرتها على تدبري 

العمالت الالزمة ل�صداد اللتزامات امل�صتحقة 

عليها، مبوجب هذه الديون. لذلك حتر�ض 

األ تف�صل يف  معظم حكومات العامل على 

�صداد التزاماتها نحو ديونها ال�صيادية، بغية 

�صوق  يف  الئتماين  ت�صنيفها  على  احلفاظ 

القرتا�ض. فتوّقف احلكومة عن 

اإىل  ت�صري  اإ�صارات  ن�صوء  اأو  ال�صداد، 

ذلك، يوؤدي اإىل فقدان امل�صتثمرين يف الأ�صواق 

يف  ال�صرتاك  وجتّنبهم  بها  الثقة  الدولية 

امل�صتقبل.  يف  �صنداتها  ل�صراء  مناق�صات  اأي 

واأكرث من ذلك فاإن رّدة فعل امل�صتثمرين ل 

�صندات  الذين يحملون  اأولئك  تقت�صر على 

ا اإىل باقي  الدولة، واإمنا ميتّد الذعر املايل اأي�صً

الدولة، والذين  امل�صتثمرين الأجانب يف هذه 

ل يحملون هذه ال�صندات. على �صبيل املثال 

العام  لالأرجنتني  ال�صيادية  الديون  اأزمة  اأدت 

)الذين  الأجانب  امل�صتثمرين  قيام  اإىل   2001

ال�صيادي للدولة(،  الدين  ل يحملون �صندات 

الأرج��ن��ت��ني،  م��ن  ا�صتثماراتهم  ب�صحب 

وبالتايل خرجت من البالد كميات هائلة 

يف  ح��اًدا  ا  نق�صً وّلد  ما  الأجنبي،  النقد  من 

الدولة  ل��دى  الأجنبية  العمالت  كمية 

وا�صتتبع اأزمة عانتها العملة الأرجنتينية. 

�صيادية  دي��ون  اأزم��ة  ح�صول  اأ�صباب  اأم��ا 

تقدير  املدينة  احلكومة  اإ�صاءة  اإىل  فتعود 

اإليها،  التي �صرتد  الأجنبية  العمالت  حجم 

تدفق  من  حتّد  ل�صدمة  البالد  تعّر�ض  اإىل  اأو 

اأق��ّل  حجمها  يجعل  مبا  العمالت،  ه��ذه 

لالإيفاء  ال���الزم  م��ن 

باللتزامات.

اإفال�س الدول!

عملية  حتكم  حم���ّددة  نظم  ت��وج��د  ل 

بالن�صبة  احل��ال  هو  مثلما  ال��دول،  اإفال�ض 

بعد  تتخذ  ما  غالًبا  التي  ال�صركات،  اإىل 

لت�صفيتها  الالزمة  القانونية  الإج���راءات 

اإىل  بالن�صبة  اأم��ا  حم��ددة.  �صروط  مبوجب 

الدول التي تقع يف اأزمة ديون �صيادية، فاإنها 

العمالت  تدبري  حماولة  اإىل  تلجاأ  ما  غالًبا 

اأوًل،  اخلا�صة  طرقها  خالل  من  الأجنبية 

واإذا ف�صلت، فاإما اأن تلجاأ اإىل املوؤ�ص�صات غري 

املوؤ�ص�صات  اإىل  اأو  الر�صمية مثل نادي باري�ض، 

الر�صمية الدولية. ونادي باري�ض، موؤ�ص�صة متّثل 

العامل،  الغنية يف  الدول  الدائنني من  جتّمع 

اأن�صئ العام 1956 نتيجة املحادثات التي مّتت 

يف باري�ض بني حكومة الأرجنتني ودائنيها. 

الديون  اإعادة هيكلة  النادي مهمة  ويتوىل 

ال�صيادية للدول اأو تخفيف اأعباء بع�صها، اأو 

حدث  كما  الديون،  هذه  بع�ض  اإلغاء  حتى 

عندما قام باإلغاء جميع ديون العراق العام 

اإىل  النادي  ق��رارات  ت�صتند  ما  وغالًبا   .2004

تو�صية من �صندوق النقد الدويل.

الر�صمية  املوؤ�ص�صات  اإىل  الدولة  تلجاأ  وقد 

طالبة  ال��دويل  النقد  �صندوق  مثل  الدولية 
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ني�سان

2013

اإقت�ساد ومال

اإعداد:

تريز من�سور

ديون الدول واملخاطر املرتتبة عليها

ما هو مفهوم الدين العام 

وملاذا تعمد الدول الغنية اإىل اال�ستدانة؟

منهما  يخلو  ال  عبارتان  ال�سيادي  والَدين  العام  الَدين 

القامو�س االقت�سادي ملعظم دول العامل، متطورة كانت اأم 

نامية، واإذا كان من مفاعيل هذه الديون مواجهة خماطر 

الركود والبطالة، فما هو مفهوم الدين العام وما الفارق بينه 

والدين ال�سيادي؟ وملاذا تعمد الدول الغنية اإىل اال�ستدانة؟

يف ما يلي اإ�ساءة على املو�سوع. 



ال�صندوق  يقوم  ديونها.  �صداد  يف  امل�صاعدة 

التوّقف  كان  فاإذا  الدولة،  اأو�صاع  بتقييم 

)على  طارئة  ظ��روف  اىل  م��رّده  ال�صداد  عن 

هذه  �صادرات  اأ�صعار  انخفا�ض  املثال  �صبيل 

باتفاق  ي�صمى  ما  معها  يعقد  فاإنه  الدولة(، 

مبقت�صاه  وال���ذي   ،)Standby( امل�صاندة 

بالعمالت  نقدية  ت�صهيالت  منحها  يتّم 

الأجنبية مبا يوازي ن�صبة حمددة من ح�صتها 

عليها  يفر�ض  اأن  دون  من  ال�صندوق،  لدى 

القت�صادي  هيكلها  لت�صحيح  اإج���راءات 

ال�صداد  عن  التوقف  كان  اإذا  اأم��ا  وامل��ايل. 

مرتبطة  هيكلية  م�صكلة  اإىل  ع��ائ��ًدا 

اأو �صوء عملية ت�صعري  اإيرادات الدولة  ب�صعف 

ال�صلع واخلدمات العامة، اأو �صوى ذلك، فاإن 

تقدمي  عملية  ترتبط  اأن  ي�صرتط  ال�صندوق 

برناجًما  اّتباعها  ب�صرورة  للدولة،  امل�صاعدة 

لإ�صالح  الإج��راءات  من  جمموعة  يت�صمن 

وتخفي�ض  العامة،  ميزانيتها  هيكلية 

العجز يف ميزان مدفوعاتها، وحت�صني قدرتها 

على القرتا�ض وال�صداد يف امل�صتقبل.

اأ�سباب مديونية احلكومات

اأو  ما  دول��ة  يف  القت�صاد  حجم  بلغ  مهما 

تعّددت مواردها املالية، تقرت�ض احلكومات 

لعدة اأ�صباب، اإذ ل يوجد دولة يف العامل يبلغ 

حجم الدين العام لديها �صفر. فقد ت�صتدين 

املوؤقتة  الحتياجات  لتمويل  احلكومة 

الإي���رادات  تكون  عندما  امل��وازن��ة  عجز  يف 

حيث  املتوقعة،  النفقات  من  اأقل  الفعلية 

�صندات  اإ���ص��دار  اإىل  املركزي  البنك  يلجاأ 

العجز.  ه��ذا  لتمويل  الأج��ل  ق�صرية  خزانة 

امل�صدر  هذا  ا�صتدامة  عدم  من  الرغم  وعلى 

حكومات  اأن  اإل  امل��وازن��ة،  عجز  لتمويل 

العام  ال��دي��ن  ع��بء  حتّمل  تف�صل  ع��دي��دة 

ال�صرائب،  رفع  اأو  العام  الإنفاق  على خف�ض 

خوًفا من التبعات ال�صيا�صية لهذه القرارات. 

تغطية  ه��و  لال�صتدانة،  اآخ��ر  �صبب  وث��ّم��ة 

ا،  رئي�صً �صبًبا  يعّد  وال��ذي  العامة،  النفقات 

البطالة  معدلت  ارتفاع  اأوقات  يف  ا  خ�صو�صً

اأك��ر  يتحقق  وع���ادة  القت�صاد.  ورك���ود 

مثل  الطوارئ  حالت  يف  العام  للدين  حجم 

والأزم���ات  الطبيعية  وال��ك��وارث  احل���روب 

مثل  اأخرى  و�صائل  ت�صلح  ل  وعندما  املالية، 

الطارئة.  احل��الت  ملواجهة  ال�صرائب  رفع 

هو  الأخ��رية  احلالة  على  مثال  اأق��رب  ولعّل 

اقرتا�ض اإ�صبانيا ثالثني مليار يورو من بنك 

ال�صتثمار الأوروبي، يف ت�صرين الأول من العام 

تعاين  التي كانت  مل�صاعدة م�صارفها   ،2012

�صائقة مالية. 

اأثر الدين العام على االقت�ساد

على  عبًئا  ميثل  العام  الدين  ك��ان  اإذا 

يف  ا  فائ�صً حتقق  دول  يوجد  فلماذا  الدولة، 

العامة مثل بع�ض دول اخلليج، ومع  املوازنة 

ذلك تتكّبد حكوماتها ديوًنا عامة؟ 

الفوائد الهامة للدين  اإىل بع�ض  يعود ذلك 

هذه  اإح��دى  القت�صاد.  اىل  بالن�صبة  العام 

القت�صاد،  يف  ال�صيولة  اإدارة  عملية  الفوائد، 

حيث ميكن ا�صتخدام اأدوات الدين الق�صرية 

يف  القت�صاد  من  ال�صيولة  لمت�صا�ض  الأجل 

للدين  اأخ��رى  فائدة  وثّمة  الت�صخم.  حالة 

العام، وهي توفري الفر�صة للموؤ�ص�صات املالية، 

وموؤ�ص�صات  والتاأمينات،  التقاعد  وموؤ�ص��صات 

لتنويع  ا،  اأي�صً والأف��راد  املتخ�ص�صة،  الإقرا�ض 

ال�صتثمار  من  فبدًل  ال�صتثمارية.  اأ�صولهم 

فقط يف اأ�صول ذات خماطر عالية كالأ�صهم 

ال�صيولة  الأ�صول منخف�صة  اأو يف  البور�صة،  يف 

التي  ال�صندات  ا�صتخدام  ميكن  كالعقار، 

ت�صدرها احلكومة لتنويع الأ�صول، ما ي�صهم 

ال�صتثمارية  املحافظ  خماطر  تخفي�ض  يف 

وتعظيم اأ�صولها. 

دين  لوجود  اأهمية كبرية  واأخرًيا، هناك 

دولة،  �صندات يف كل  �صكل  م�صّدر يف  عام 

اأ�صا�صية لت�صعري الأ�صول  لأنه ميثل مرجعية 

املركزية  احلكومة  ف�صندات  ال�صتثمارية. 

حتمل الن�صبة الأقل من املخاطر بني درجات 

الأ�صول )�صندات حكومات حملية، �صندات 

اأ�صهم،  ع��ق��اري،  ره��ن  �صندات  �صركات، 

عقارات... اإلخ( فاحلكومات تلتزم ال�صداد 

حلاملي ال�صندات مهما كان و�صعها املايل 

فاإنها  وبالتايل،  اإفال�صها.  ت�صهر  ل  وه��ي 

العائد على  اأ�صا�صية يف ت�صعري  تعد مرجعية 

بزيادة  العائد  ي��زداد  حيث  الأخ��رى،  الأ�صول 

درجة املخاطرة. وعلى �صبيل املثال، اإذا كان 

�صعر الفائدة على �صندات احلكومة ق�صرية 

الأجل )90 يوًما( 3 يف املئة �صنوًيا، فهذا يعني 

اأن العائد على كل الأ�صول الأخرى يجب اأن 

ا اإ�صافًيا على هذا املعدل، كاأن  ميثل هام�صً

ال�صركات  �صندات  اإىل  املئة  يف   0.5 ي�صاف 

وت�صتمر  املئة،  يف   3.5 الفائدة  �صعر  لي�صبح 

اآجال  وزيادة  املخاطر،  ارتفاع  بن�صبة  الزيادة 

ال�صتحقاق. 

يزيد  عندما  اأخ���رى،  ناحية  من  ولكن 

الدين العام ب�صكل كبري و يكون احتياج 

ت�صطر  فاإنها  كبرًيا،  للتمويل  احلكومة 

اخلزينة  اأذون  على  الفائدة  ن�صبة  رفع  اإىل 

احلكومة  مزاحمة  اإىل  يوؤدي  ما  و�صنداتها، 

من  الق��رتا���ض  جم��ال  يف  اخلا�ض  للقطاع 

عن  البنوك  تعزف  حيث  امل�صريف،  اجلهاز 

اخلا�ض  القطاع  مل�صروعات  القرو�ض  تقدمي 

واأذوناتها،  والكتفاء ب�صراء �صندات اخلزينة 

وارتفاع  فيها  املخاطر  ن�صبة  انعدام  ب�صبب 

ف��اإن  ذل��ك،  على  وع���الوة  عليها.  العائد 

باأعباء  مرتبًطا  يكون  العام  الدين  تفاقم 

خدمة الدين من اأق�صاط و فوائد، الأمر الذي 

يوؤثر يف حجم الإنفاق على جمالت التعليم 

املتعلقة  املجالت  وباقي  والأج��ور  وال�صحة 

حاجات  وتلبية  املعي�صة  �صبل  بتح�صني 

التنمية الب�صرية يف املجتمع.

الدين العام اللبناين

لي�صت  لبنان  يف  العام  الدين  م�صكلة 

قد  تفاقمها  كان  واإن  جديدة،  م�صكلة 

ا�صتد يف �صكل خا�ض بعد العام 1995. ويظهر 

الدين  اأن  امل�صارف  جلمعية  ال��دوري  التقرير 

العام للدولة اللبنانية و�صل حتى نهاية �صهر 

دولر  مليار   57.55 اىل   2012 الثاين  ت�صرين 

مقابل 56.64 مليار دولر يف ت�صرين الأول الذي 

واأ�صاف  دولر.  مليون   91 بارتفاع  اأي  �صبقه، 

التقرير اأنه بذلك يكون الدين العام ارتفع 

ت�صرين  نهاية  وحتى   2012 العام  بداية  منذ 

وكان  دولر.  مليارات   3.91 مبقدار  الثاين 

الأول  نهاية كانون  و�صل يف  اللبناين  الدين 

2011 اىل 53.6 مليار دولر مقابل 52.6 مليار 

مليار  بارتفاع  اأي   2010 العام  نهاية  يف  دولر 

دولر.

لقد منا الدين العام الإجمايل على امتداد 

هذه الفرتة مبعدلت �صنوية جتاوزت بكثري 

معدلت منو الناجت املحلي القائم، الأمر الذي 

اجلي�ش - العدد 334 52

اإقت�ساد ومال



حول   ،1995 العام  من  ب��دًءا  خم��اوف،  خلق 

اإمكان ال�صيطرة امل�صتقبلية على تطور هذا 

ا اإذا ما ربط هذا املوؤ�صر بالإطار  الدين، خ�صو�صً

املاكرو اقت�صادي الأعّم والأ�صمل، الذي كان 

ينطوي يف عدة جوانب منه على اختاللت، 

من �صاأنها اأن ت�صفي على م�صاألة الدين العام 

بعًدا اأ�صّد خطورة.

الدين العام امل�سري

القت�صاد  يف  مزمنة  م�صكلة  العام  الدين 

امل�صري، ففي نهاية الثمانينيات كان الدين 

املديونية  م�صكلة  ع�صب  اخلارجي  العام 

مل�صر، حيث بلغ يف ذلك احلني نحو 52 مليار 

العاملية  م�صَر من كبوتها  ُيخرج  ومل  دولر، 

مل�صر  كان  التي  الثانية  اخلليج  اأزمة  �صوى 

ما  وهو  للغرب،  موؤيد  �صيا�صي  موقف  فيها 

اإىل  للو�صول  الدولية  التمويل  موؤ�ص�صات  دفع 

اتفاق لت�صوية الديون اخلارجية مل�صر واإ�صقاط 

البالد  تطبيق  مع  منها،  املئة  يف   50 ن�صبة 

اأجندة �صندوق النقد الدويل اأو ما عرف با�صم 

برنامج الإ�صالح القت�صادي.

الرنامج  ه��ذا  تطبيق  اكتمل  وبالفعل 

 50 ن�صبة  واأُ�صقطت   1997 العام  نهاية  مع 

ذلك  منذ  اخلارجي  م�صر  دين  من  املئة  يف 

فيه  تراجع  الذي  الوقت  يف  لكن  التاريخ. 

ال�صيا�صات  كانت  اخلارجي،  العام  الدين 

القت�صادية ب�صكل عام، واملالية منها على 

وجه اخل�صو�ض، ت�صاعد يف تفاقم الدين العام 

 2011 الأول  كانون  يف  و�صل  حتى  املحلي، 

حجم  واأ�صبح  جنيه.  تريليون   1.13 نحو  اإىل 

اأعباء  من  ميثله  وما  املحلي  العام  الدين 

تخفي�ض  اأ�صباب  اأحد  العامة  املوازنة  على 

املوؤ�ص�صات  ل��دى  مل�صر  الئتماين  الت�صنيف 

الدولية.

العمل  ا�صتمرار  لوحظ  يناير،   25 ثورة  وبعد 

�صائدة.  كانت  التي  املالية  ال�صيا�صة  باأدوات 

تتخذ  ول  الق��رتا���ض،  اآل��ي��ة  ت�صتمر  حيث 

خطوات جادة لرت�صيد الإنفاق، كما اأنه مل 

قيمة  لتخفي�ض  وا�صح  برنامج  تقدمي  يتم 

الدين ون�صبته للناجت املحلي الإجمايل.

الدين العام ال�سيني

بلغت قرو�ض املحافظات والبلدات ال�صينية 

10700 مليار يوان )1700 مليار دولر ( ما ي�صكل 

الداخلي،  الناجت  اإجمايل  من  املئة  يف   27

بح�صب تقرير مقلق اأ�صدره املكتب الوطني 

للتدقيق املايل يف نهاية حزيران2012. لكن 

اأن  اعتر  جياباو  وين  ال�صيني  الوزراء  رئي�ض 

الدين العام لبالده هو مبجمله اآمن وحتت 

بانتباه  تتعامل  احلكومة  واإن  ال�صيطرة. 

املحلي.  العام  الدين  اإدارة  م�صالة  كبري مع 

ال�صتثمارات  ت�صخم  اإىل  امليل  احتواء  ومّت 

املالية  ت�صحيح  بف�صل  بفاعلية  العامة 

م�صتوى  كان  واإن  لكن  ال�صوابط.  وت�صديد 

ديون الدولة املركزية يف ال�صني �صعيًفا، اإل اأن 

املحافظات والبلديات تقرت�ض مبالغ طائلة 

وامل�صت�صفيات،  املطارات  وبناء  الطرق  ل�صق 

وبع�صها يفتقر اىل املالءة لت�صديد م�صتحقاته 

ما يهدد �صحة النظام املايل ال�صيني برمّته.

الدين العام االأمريكي

الدين  العام الأمريكي هو جمموع  الدين 

الحت��ادي��ة،  احلكومة  على  امل��ق��رر  ال��ع��ام 

اململوكة  ال�صمان  �صندات  جملة  وه��و 

جانب  اإىل  املتحدة،  الوليات  خارج  لأطراف 

اخلزانة  وزارة  ت�صدرها  التي  ال�صمان  �صندات 

الأمريكية واململوكة لأطراف داخل البالد. 

ول ي�صمل هذا الدين ال�صندات التي ت�صدرها 

احلكومات املحلية وحكومات الوليات.

املتحدة  للوليات  العام  الدين  ف��اق  وق��د 

الأمريكية ح�صب اأرقام متوز 2011 حاجز ال� 

يناهز 9٨  وهو ما  اأمرييكي  دولر  ترليون   14

يبلغ  الإجمايل.  املحلي  الناجت  من  املئة  يف 

الدين  هذا  من  اخلارجية  اجلهات  ن�صيب 

9.7 ترليون دولر اأمريكي، اأما الباقي ومقداره 

4.6 ترليون دولر فهو لأطراف داخل الوليات 

املتحدة كحكومات الوليات اأو احلكومة 

الإحتادية. ويرز هذا الرقم حقيقة، اأن كل 

األف دولر  اأمريكي مدين بزهاء 46  مواطن 

هي  اأمريكي  دولر  األف   30 منها  اأمريكي 

العام  الدين  يق�صم  اأما حني  ديون خارجية. 

الأمريكي على عدد دافعي ال�صرائب، فهذا 

قرابة  واحد منهم هي  اأن ح�صة كل  يعني 

129 األف دولر اأمريكي. ووفق الوترية احلالية، 

فاإن هذا املبلغ يزداد 3.٨5 مليار دولر يومًيا. 

للراغبني  الأمريكية  اخلزانة  وزارة  وتتيح 

العام  الدين  تقلي�ض  يف  للم�صاهمة  الفر�صة 

الأم��ريك��ي، ع��ر ال��ت��ّرع. وق��د دف��ع هذا 

التدهور يف اأرقام القت�صاد الأمريكي موؤ�ص��صة 

موديز للتحليالت املالية، اإىل حتذير الوليات 

املالءة،  درجة  و�صيك يف  املتحدة من خف�ض 

اأعلى من  الأمر الذي �صيكّبدها �صعر فائدة 

تدانة، وكذلك  ذي قبل، حني ت�صطر اإىل ال�صّ

وواجهت  بورز.  اآند  �صتاندرد  موؤ�ص��صة  فعلت 

الوليات املتحدة حتدي اإعالن اإفال�صها العام 

2011، وتدهور قيمة الدولر الأمريكي، ولكن 

من  متّكنت  اأوباما  ب��اراك  الرئي�ض  اإدارة 

رفع  باأهمية  الأمريكي  الكونغر�ض  اإقناع 

ال�صتدانة  خّولها  الذي  العام،  الدين  �صقف 

فاإنها  واإل  ال�صداد،  عمليات  ترتيب  لإعادة 

يف  الأوىل  للمرة  اإفال�صها  �صتعلن  كانت 

متلك  التي  ال��دول  تتكبد  و�صوف  التاريخ، 

ال�صندات الأمريكية اخل�صارة الأفدح، واأولها 

ال�صني تليها اليابان ثم بريطانيا.

االإحتاد االأوروبي

ي�صاوي متو�صط ن�صبة الدين العام املحلي اإىل 

الناجت املحلي الإجمايل ن�صبة ٨7.4 يف املئة. 

الثاين  الرتتيبني  واإيطاليا  اليونان  وحتتل 

والثالث على التوايل على م�صتوى العامل من 

الناجت  اإىل  احلكومي  الدين  ن�صبة  حيث 

املحلي الإجمايل.

وت��و���ص��ح ب��ي��ان��ات ���ص��ادرة ع��ن مكتب 

يف  الدين  ارتفاع  الأملاين  الحتادي  الإح�صاء 

الربع  اليورو خالل  اأكر اقت�صادات منطقة 

ارتفاع  بلغ  حيث   ،2012 العام  من  الثالث 

اإج��م��ايل ال��دي��ن ال��ف��ي��درايل )مب��ا يف ذلك 

والوليات(  والبلديات،  املحلية  احلكومات 

 2064.1 اإىل  �صنوي  اأ�صا�ض  على  املئة  يف   1.6

مليار يورو. 

ويف بريطانيا حذر وزير اخلزانة يف حكومة 

ال��ظ��ل )امل��ح��اف��ظ��ني( ج���ورج اأوزب����ورن من 

حكومة  ا�صتمرت  اإذا  الإ�صرتليني«  »انهيار 

حل  اأج��ل  من  بال�صتدانة  ب��راون  ج���وردون 

ب�صبب  حاليا،  تواجهها  التي  امل�صكالت 

اأزمة املال العاملية.

عن  الريطانية  التاميز  �صحيفة  ونقلت 

اأوزبورن قوله »اإن براون يتعمد اتباع �صيا�صة 

ترك  �صاأنها  من  التي  املحروقة«  »الأر����ض 
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• اإذن اخلزينة: 
لالقرتا�ض  كو�صيلة  احلكومة  ت�صتخدمه  مديونية  �صك 

جدول  هيكلة  واإع��ادة  اأخ��رى  مديونيات  ت�صديد  لغر�ض  غالًبا 

من  اأقل  ب�صعر  اأي  بخ�صم،  الإذن  يباع  ما  وعادة  ا�صتحقاقها. 

دفع  احلكومة  تلتزم  ال�صتحقاق  تاريخ  ويف  ال�صمية،  قيمته 

العائد  الفرق مقدار  القيمة ال�صمية املدونة على الإذن، و ميثل 

الذي يجنيه امل�صتثمر. 

و�صنة  �صهور  ثالثة  بني  ت��راوح  لآج��ال  اخلزينة  اأذون��ات  ت�صدر 

كاملة فهي من الأوراق املالية ق�صرية الأجل. 

• ال�سندات احلكومية: 
احلكومة  ت�صتخدمه  م��دي��ون��ي��ة  ���ص��ك 

العام.  الإنفاق  لغر�ض  لالقرتا�ض  كو�صيلة 

ال�صند  حلامل  تدفع  اأن  احلكومة  وتتعّهد 

ترد  واأن  ف��ائ��دة،  م�صبًقا(  حم��ددة  )م��دت��ه 

القيمة ال�صمية لل�صند عند حلول تاريخ 

ال�صتحقاق.

ي�صدر ال�صند لآجال تراوح بني �صنة وثالثني 

اأو  متو�صًطا  ا�صتثماًرا  ميثل  فهو  ولهذا  �صنة، 

طويل الأجل.

الراأ�صمالية، مما اأدى اإىل تدخل احلكومات 

التي  ال�صيادية  الديون  اأزم��ة  ف��اإن  لإن��ق��اذه، 

الراأ�صمايل،  العامل  دول  من  العديد  اأ�صابت 

الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات  فيها  مبا 

�صتزيد  العامل،  يف  اقت�صاد  اأكر  تعتر  التي 

اأزمة  من  لتتحول  الدول  هذه  م�صاكل  من 

التخّبطات  تتخّطى  بنيوية،  اأزمة  اإىل  عابرة 

اأو  الق�صرية الأجل، وحّلها لن يكون �صهاًل 

�صريًعا، ذلك اأن احلل يتجلى فقط بتخفي�ض 

حجم الدين، وهذا يتطلب �صنوات طويلة.

امل�سادر:

• www.ar.wikipedia.org
• www.arab/wiki.com
• www.en.wikipedia.org/wiki/
Independent-Broadcasting-Authority
• www.en.wikipedia.org/wiki/Ceefax
• www.oracle.com/us/products/

engineered-systems/index.html
• www.en.wikipedia.org/wiki/Prestel
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عودة  عند  الفو�صى  من  حالة  يف  القت�صاد 

حكومة املحافظني لل�صلطة.

واأ�صار تقرير ملركز الدرا�صات ال�صيا�صية وهو 

الرقم  اأن  معروف،  بريطاين  اأبحاث  مركز 

الريطانية  احلكومة  به  تقر  الذي  الر�صمي 

تكاليف  ي�صتثني  دولر،  مليار   4٨7 وه��و 

يتحملها  التي  وال��دي��ون  التقاعد  قطاع 

بريطانيا،  يف  احل��دي��د  ال�صكك  ق��ط��اع 

برنامج  اخلا�صة  العمال  حكومة  وعقود 

املتعلق   ”Private Finance Initiative“
بامل�صت�صفيات واملدار�ض والطرق.

التكاليف  ه���ذه  اأخ����ذ  ي��ت��م  وع��ن��دم��ا 

بالعتبار، فاإن الدين العام الريطاين �صي�صل 

اإىل 1.340 تريليون دولر، اأي ما يعادل 103.5 يف 

املئة من الناجت املحلي الإجمايل.

الدين العام ال�سعودي

�صه اإىل 9٨.٨5  ين العام وتقلُّ بعد تاآكل الدَّ

مليار ريال يف نهاية العام املايل 2012، حلت 

ال�صعودية يف املرتبة الثالثة كاأقل دولة مدينة 

بني دول العامل.

الله  عبد  امللك  معهد  اأع��ّده  تقريٌر  وق��ال 

جامعة  يف  ال�صت�صارية  والدرا�صات  للبحوث 

دول  اأق��ل  ثالث  ال�صعودية  اإن  �صعود،  امللك 

املحلي  للناجت  العام  ين  الدَّ ن�صبة  يف  العامل 

موارد  يحّرر  ذلك  اأن  اإىل  م�صرًيا  الإجمايل، 

ين  الدَّ لإراح��ة  توّجه  كانت  هائلة  مدخرة 

لتمويل  ت�صب  اأن  ويتوقع  وتخفي�صه،  العام 

تعمل  ث��م  اخل��ا���ض،  القطاع  ا�صتثمارات 

راأ�ض املال الالزم لعملية النمو  على تراكم 

يف  وامل�صتدام  املدى  الطويل  املعّزز  القت�صادي 

التقديرية  امليزانية  اأن  التقرير  وبنّي  البالد. 

ال�صعودية  جتعل   2013 امل��ايل  للعام  للدولة 

لالقت�صاد  املهمة  النمو  ق��اط��رات  اإح���دى 

العاملي، يف وقت ل تزال فيه اقت�صادات العامل 

املتطور تعاين تبعات اأزمات اقت�صادية عاملية 

تزال  ل  ال�صعودية  اأن  اإىل  م�صرًيا  متنوعة، 

حتويل  وه��و  الأج��ل  الطويل  هدفها  تلتزم 

على  يعتمد  اقت�صاد  من  ال�صعودي  القت�صاد 

النفط، اإىل اقت�صاد مبني على املعرفة.

االقت�ساد العاملي والركود احلتمي

القت�صاد  خ��راء  من  الكثريون  اأجمع 

وال��ذي  ل��الأزم��ة  اجلديد  املعلم  ب��اأن  العاملي 

العامل  دول  العديد من  ت�صرب  �صظاياه  بداأت 

الراأ�صمايل، �صيرتافق مع ا�صتمرار ال�صطراب 

يف  القت�صادي  والتباطوؤ  اأمريكا،  يف  امل��ايل 

يف  ال�صيادية  الديون  اأزم��ة  وتداعيات  اآ�صيا، 

يف  القت�صادي  ال��رك��ود  اإىل  اإ�صافة  اأوروب���ا، 

اليابان.

يف  وتالقت  جتّمعت  ال�صواهد  تلك  كل 

اأزمات قد تع�صف  وقت واحد لت�صكل قو�ض 

با�صتقرار القت�صاد العاملي القائم.

كما  اجلديدة  العاملية  املالية  الأزم��ة  اإن 

ي�صرح اأحد املحللني القت�صاديني، تبدو قريبة 

منا اليوم اأكرث من اأي وقت م�صى، بل انها 

تبدو اأ�صد حدة من �صابقتها العام 200٨ حني 

�صقط بنك »ليمان براذرز«. وكل املوؤ�صرات 

من الوليات املتحدة الأمريكية ودول اليورو 

اأننا  اإىل  اليابان ت�صري  اإىل  املتحدة  واململكة 

نتجه نحو ركود جديد. 

ال�صابقة  الأزم��ة  يف  املديونية  اأثقلت  ف��اإذا 

ك��اه��ل ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض يف ال��ب��ل��دان 

تعريفات





ي�����ش��ّك��ل اخل���اف ح���ول ط��اب��ع ال��دول��ة 

وعاقتها بالدين، اأحد مظاهر الإ�شتقطاب 

الأ�شا�شية يف واقع الدولة واملجتمع يف ا�شرائيل. 

فهناك تيارات تدعو اإىل توثيق العاقة بني 

الدين والدولة، و�شبغ احلياة يف هذا الكيان، 

اأنه كيان علماين،  نف�شه على  يقدم  الذي 

مبزيد من امل�شامني الدينية، وهناك تيارات 

عن  الدين  ف�شل  اإىل  تدعو  معار�شة  اأخ��رى 

وا�شتاذ  اليميني  املفكر  اعترب  ولقد  الدولة. 

الف�شلفة يف اجلامعة العربية مو�شيه روزنفيلد 

هذا  يف  الدولة  عن  الدين  ف�شل  اىل  الدعوة 

امل�شروع  لت�شفية  ناجعة  و�شفة  الكيان 

اأن هذه الدعوات  ال�شهيوين برمته. وي�شيف 

اإ�شرائيل،  لدولة  اخلا�ص  الطابع  تتجاهل 

النموذج  تطبيق  ميكن  ل  اأن���ه  بحيث 

ال�شائد يف الدول الغربية، ومنوذج الف�شل بني 

تفجر  مع  النور  راأى  الذي  والدولة  الكني�شة 

الآن  يتم تطبيقه حتى  الفرن�شية، مل  الثورة 

الدول الأوروبية تقدًما. وحتى تلك  يف اأكرث 

الدول التي ت�شدد ب�شكل خا�ص على الف�شل 

املتحدة  ال��ولي��ات  مثل  وال��دول��ة  الدين  بني 

وهولندا وفرن�شا، ل يوجد فيها يف الواقع ف�شل 

والدولة. وينتهي الباحث  الدينية  بني الهوية 

ال��دع��وات  ب���اأن  ال�شتنتاج  اإىل  روزنفيلد 

بالذات  ا�شرائيل  يف  الدولة  عن  الدين  لف�شل 

ال�شمات  انهيار  نحو  الدفع  اإىل  تهدف  اإمنا 

الدعوات  ت�شويغ  وبالتايل  للدولة،  اليهودية 

لإقامة دولة لكل مواطنيها، تذوب 

فيها الأكرثية اليهودية دميوغرافًيا 

امليزان  يف  اخللل  �شوء  على  الزمن  مرور  مع 

الدميوغرايف ل�شالح العرب. 

احلكومة  ت��ب��دي  اأخ�����رى،  ن��اح��ي��ة  م��ن 

قلًقا  اليهودية  واملنظمات  الإ�شرائيلية 

الكثري من  ظ��اه��رة حت���ّول  ك��ب��رًيا جت��اه 

ال�شبان اليهود يف العامل عن اليهودية. واأحد 

تقول  كما   - الظاهرة  هذه  وراء  الأ�شباب 

توّجه  هو   - اليهودية  والوكالة  احلكومة 

يهوديات.  غري  من  للزواج  اليهود  ال�شبان 

وقد نّظمت احلكومة الإ�شرائيلية والوكالة 

اليهودية حملة دعائية حلث ال�شبان اليهود 

على عدم التزوج من غري يهوديات، وكانت 

اأن  اأي  »مفقودون«،  عنوان  حتت  احلملة 

يتزوجون بغري  اليهودي قد فقد من  ال�شعب 

يهود ب�شورة نهائية. 

لكن بع�ص النخب الإ�شرائيلية، مثل �شايف 

�شاكيد )�شاحب �شركة اإعان كبرية يف 

اإ�شرائيل(، انتقد احلملة ب�شكل كبري على 

العارية عن  العن�شرية  تنم عن  اأنها  اعتبار 

الأخاق، وقال: حتى نو�شح ال�شورة، تخّيلوا 

لو كانت هناك حملة يف اأملانيا تعترب كل 

ومن  مفقود.  باأنه  يهودية  من  يتزوج  من 

جهة اأخرى يقول مدير عام »مركز تخطيط 

�شيا�شات ال�شعب اليهودي« نحمان �شاي: »اإن 

يتحولون  املتحدة  الوليات  يف  ا  يهوديًّ  50 نحو 

مقابلة  يف  و���ش��دد  ��ا«.  ي��وم��يًّ اليهودية  ع��ن 

اأن  على  الإ�شرائيلي  التلفزيون  معه  اأجراها 

»الوجود اليهودي يف الوليات املتحدة يتعر�ص 

خلطر كبري، ب�شبب حالت التحول الوا�شعة 

من الديانة اليهودية اإىل الديانات الأخرى«. 

يف  اليهود  ي��واج��ه  خطر  اأك��رب  اأن  واع��ت��رب 

الوليات املتحدة هو الزيجات املختلطة )بني 

وذوب��ان  الأخ���رى(،  الديانات  واأتباع  اليهود 

اليهود يف املجتمع الأمريكي. وقال اإن دولة 

هذا  من  خا�شر  اأك��رب  �شتكون  اإ�شرائيل 

الواقع، لأنها تعتمد ب�شكل كبري على دور 

املنظمات اليهودية »اللوبي« يف ال�شغط على 

اأجل  من  الأمريكيني  والكونغر�ص  الدارة 

ال�شتجابة للمطالب الإ�شرائيلية.

�شامي  الإ�شرائيلي  الجتماع  عامل  وي�شري 

الأ�شل،  العراقي  اليهودي  الأدي��ب  �شموحا، 

تركيبة  واقع  يف  الإتني  ال�شرخ  م�شاألة  اإىل 

عوامل  ثاثة  واإىل  الإ�شرائيلي  املجتمع 

رئي�شة اأدت اإىل ف�شل الندماج بني املكونني 

الإتنيني الأ�شا�شيني، ال�شفارادمي ذوي الأ�شول 

الغربية،  ال�شول  ذوي  والأ�شكناز  ال�شرقية 

وهذه العوامل هي:

على  اأنه  �شموحا  يرى  الهجرة:  �شيا�شة   -1

مل  الذين  الأ�شكناز  املهاجرين  عك�ص 

و�شعت  فقد  هجرتهم،  على  قيود  تو�شع 

ال�����ش��ف��ارادمي  ال��ي��ه��ود  ال��ق��ي��ود على ه��ج��رة 

ب�شكل كبري، بحيث اأنه روعي اأن يكون 

هوؤلء املهاجرون من الفئات التي متد �شوق 

هذه  وتركت  بالعمال.  الإ�شرائيلي  العمل 

ال�شرقيني،  اأو�شاط  بني  بالغنب  �شعوًرا  القيود 

الباد،  لتطوير  �شروريون  اأنهم  اعتبار  على 

الذي  الأم��ر  فيهم،  مرغوب  غري  ولكنهم 

اأظهر الفوقية يف فر�ص الندماج.

ا�سرائيل: 

متغريات م�سريية يف واقع الدولة واملجتمع

ني�سان

2013

ق�سايا �إقليمية

اإعداد:

اإح�سان مرت�سى 

باحث يف ال�شوؤون الإ�شرائيلية
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تبدي احلكومة الإ�سرائيلية واملنظمات اليهودية قلًقا كبرًيا

جتاه ظاهرة حتّول الكثري من ال�سبان اليهود يف العامل عن اليهودية.



ي�سري عامل الجتماع الإ�سرائيلي 

�سامي �سموحا، الأديب اليهودي 

العراقي الأ�سل، اإىل م�ساألة ال�سرخ 

الإتني يف واقع تركيبة املجتمع 

الإ�سرائيلي واإىل ثالثة عوامل 

رئي�سة اأدت اإىل ف�سل الندماج 

بني املكونني الإتنيني الأ�سا�سيني، 

ال�سفارادمي ذوي الأ�سول ال�سرقية 

والأ�سكناز ذوي الأ�سول الغربية.

يرى املفكر اليميني وا�ستاذ 

الف�سلفة يف اجلامعة العربية 

مو�سيه روزنفيلد اأن الدعوات 

لف�سل الدين عن الدولة يف 

ا�سرائيل بالذات اإمنا تهدف 

اإىل الدفع نحو انهيار ال�سمات 

اليهودية للدولة، وبالتايل ت�سويغ 

الدعوات لإقامة دولة لكل 

مواطنيها، تذوب فيها الأكرثية 

اليهودية دميوغرافًيا مع مرور 

الزمن على �سوء اخللل يف امليزان 

الدميوغرايف ل�سالح العرب.

�شموحا  يوؤكد  ال�شتيعاب:  �شيا�شة   -2

على  تو�شع  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ق��ي��ود  وج���ود 

اأ�شا�شيني  لهدفني  ال�شرقيني  اليهود  هجرة 

تدمري  من  ال�شرقيني  منع  اأولهما:  اإثنني، 

الثقافة الإ�شرائيلية ذات التوجهات الغربية 

تهديد  اأو  الأ�شكناز،  ا�ش�شها  التي  ال�شارخة 

الذي  ال�شيا�شي   - الجتماعي  النظام  اأ�ش�ص 

العمالة  طاقة  ا�شتخدام  وثانًيا:  هوؤلء.  بناه 

لدى ال�شرقيني خلدمة الأهداف الإجتماعية 

والع�شكرية لاأغنياء من الأ�شكناز.

3- �شعف اليهود ال�شرقيني ثقافًيا وتنظيمًيا 

واقت�شادًيا، الأمر الذي �شكل عامًا حا�شًما 

الأ�شكناز.  وبني  بينهم  العاقة  طبيعة  يف 

ذلك ان معظم اليهود ال�شرقيني مل يكونوا 

ومل  كبرية،  عائات  ولديهم  متعلمني، 

يكن لديهم اأقرباء يقّدمون لهم العون، اإىل 

ال�شيا�شية  اخلربة  امتاكهم  عدم  جانب 

اأنف�شهم  تنظيم  على  ت�شاعدهم  ال��ت��ي 

وخدمة م�شاحلهم. 

يف  ان���ق���اب  اإىل  اأدت  ال��ع��وام��ل  ه���ذه 

لدى  وال�شيا�شية  الأيديولوجية  التوجهات 

ا�شطرت  بعدما  ا  خ�شو�شً ال�شعيفة  الفئات 

الغربية،  ال�شفة  م�شتوطنات  يف  لا�شتيطان 

مما اأدى اإىل ظهور ثاثة حتولت بارزة: 

اجلماهريية  الأكرثية  رف�ص  تعاظم  اأوًل: 

للت�شوية ال�شيا�شية لل�شراع، على اعتبار اأنها 

امل�شتوطنات  بتفكيك  مرتبطة  �شتكون 

املزايا  منظومة  بانهيار  وبالتايل  بع�شها،  اأو 

الإقت�شادية التي متتعت بها.

ثانًيا: حتّول جميع الذين انتقلوا لاإقامة 

واحلركات  الأحزاب  لتاأييد  امل�شتوطنات  يف 

ترف�ص  التي  املتطرفة  واليمينية  الدينية 

من  الن�����ش��ح��اب  ف��ك��رة  احل���ال  بطبيعة 

على   ،1967 العام  احتلت  التي  الأرا���ش��ي 

اعتبار اأنها »اأرا�ٍص حمررة« واأنها متثل »اأر�ص 

الأجداد«، وال�شعي يف الوقت نف�شه اإىل توفري 

امل�شروع  بتعاظم  ت�شمح  التي  الظروف  كل 

من  ملزيد  جذب  م�شدر  وجعله  ال�شتيطاين 

الإ�شرائيليني. 

ثالًثا: اأقنعت الأزمات القت�شادية املتعاقبة 

جماهري الأحزاب الدينية احلريدية الأ�شولية 

لانتقال  كبرية  حما�شة  تظهر  مل  التي 

العام  ح��رب  بعد  امل�شتوطنات  يف  للعي�ص 

الإقامة  على  بالإقبال  فقط  لي�ص   ،1967

اإن�شاء  على  ا  اأي�شً بل  امل�شتوطنات،  هذه  يف 

منحت  ل��ق��د  ب��ه��ا.  خ��ا���ش��ة  م�شتوطنات 

الغربية  ال�شفة  يف  املقامة  امل�شتوطنات 

تائم  منا�شبة  بيئة  احلريدي  التيار  اأتباع 

توجهاتهم الإنعزالية يف ظل اأدنى م�شتويات 

من  العلماين.  املجتمع  مع  الإحتكاك 

هنا لي�ص من امل�شتغرب اأن تكون ثاث من 

اأ�شل �شت م�شتوطنات يهودية قد حتولت اإىل 

امل�شتوطنات  وهذه  الغربية،  ال�شفة  يف  مدن 

)احلريدمي(،  الأ�شوليون  املتدينون  يقطنها 

وبيتار  �شيفر،  كريات  عمانوئيل،  وه��ي: 

الإ�شكان  وزارة  معطيات  وت��دل  عيليت. 

الذين  اليهود  معظم  اأن  على  الإ�شرائيلية 

ال�شفة  م�شتوطنات  يف  لاإقامة  يتجهون 

وقد  احلريدمي.  املتدينني  من  هم  الغربية 

اأدى هذا الواقع اإىل ك�شر احتكار املتدينني 

القوميني لواء ال�شتيطان يف ال�شفة الغربية، 

ال�شرقية  احلريدية  الأحزاب  اأ�شبحت  حيث 

والغربية �شاحبة م�شلحة يف الدفاع عن بقاء 

امل�شتوطنات.

57�لعدد 334 - �جلي�ش  

تدل معطيات وزارة الإ�سكان الإ�سرائيلية على اأن معظم اليهود الذين يتجهون 

لالإقامة يف م�ستوطنات ال�سفة الغربية هم من املتدينني احلريدمي.





لغة الأكراد 

وتاريخهم

ت���ع���ت���ر ال��ل��غ��ة 

ال����ك����ردي����ة م��ن 

ال���ل���غ���ات ال��غ��ن��ي��ة 

باللهجات املختلفة، وهي تنتمي اإىل فرع اللغات الإيرانية املنتمية 

الأك��راد  ومعظم  اأوروبية.   - الهندو  اللغات  جمموعة  اإىل  بدورها 

العربية  مثل  لهم  امل��ج��اورة  الأق���وام  بلغات  التكلم  ي�ستطيعون 

والرتكية والفار�سية كلغة ثانية، وتنق�سم اللغة الكردية اإىل اأربعة 

لهجات وهي: اللهجة الكرماجنية ال�سمالية، اللهجة الكرماجنية 

اجلنوبية، اللهجة اللورية واللهجة الزازكية.

تعتر اللهجة الكرماجنية )ال�سمالية واجلنوبية( اكرث اللهجات 

ا�ستعماًل من قبل ثلثي ال�سعب الكردي تقريًبا.

يعتر املوؤرخ الكردي حممد اأمني زكي )1880 - 1948( يف كتابه 

»خال�سة تاريخ الكرد وكرد�ستان« اأن هناك طبقتني من الكرد: 

الطبقة الأوىل، كانت تقطن كرد�ستان منذ فجر التاريخ وي�سميها 

»�سعوب جبال زاغرو�س«، وهي الأ�سل القدمي جًدا لل�سعب الكردي. 

التي هاجرت  اأوروبية  ال�سعوب الهندو -  الثانية، هي طبقة  والطبقة 

مع  وامتزجت  تقريًبا،  امليالد  قبل  العا�سر  القرن  يف  كرد�ستان  اإىل 

�سعوبها الأ�سلية لي�سكال مًعا الأمة الكردية.

ف املوؤلفات الفار�سية والإ�سالمية الكرد على اأنهم »بدو  بينما تعرِّ

الفر�س«، كما اأورد ابن خلدون يف مقدمته.

امليالد( يف  قبل   355 - زينفون )427  اليوناين  املوؤرخ  كذلك ذكر 

كتاباته �سعًبا و�سفه »باملحاربني الأ�سداء �ساكني املناطق اجلبلية«، 

تتكون من »كارد« مع  التي  ت�سمية »كاردوخ«  واأطلق عليهم 

»وخ«.  القدمية  اليونانية  اجلمع  لحقة 

الذين هاجموا اجلي�س  اأن هوؤلء هم  وذكر 

اليوناين خالل عبوره العام 400 قبل امليالد، 

املنطقة التي تقع جنوب �سرق بحرية »وان« 

)Van( يف �سرق تركيا. 

كما ورد يف بع�س ق�س�س الأنبياء اأن الأكراد هم من اأ�سول اآرية اأي 

من اأبناء اآري بن نوح. اأّما من ناحية علم الأنرثوبولوجيا فريى بع�س 

العلماء اأن الأكراد ينتمون بغالبيتهم اإىل عن�سر »الأرمنويد« )وهو 

العن�سر املنت�سر يف املرتفعات املمتدة بني ارمينيا �سمال وتركيا غربا، 

اأطلق عليه  وقد  والعراق جنوًبا(،  �سوريا  و�سمايل  �سرقا،  اإيران  وغربي 

هذا ال�سم ن�سبة اىل اأرمينيا.
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درا�سات وابحاث
اإعداد: 

د.اأحمد علو

عميد متقاعد

الأكراد و كرد�ستان

احللم املمنوع

يعترب الأكراد اأو الكرد اإحدى القوميات الكبرية 

�سيا�سًيا  كياًنا  اأو  م�ستقلة  دولة  متلك  ل  التي 

موحًدا معرتًفا به عاملًيا. 

يف  الأو�سط  ال�سرق  �سمال  الكردي  ال�سعب  ينت�سر 

وجبال  زاغرو�س  جبال  من  متتد  و�سطية  منطقة 

طورو�س يف ال�سمال وال�سرق، اىل اأجزاء من �سمال 

�سرق  و�سمال  اإيران  غرب  و�سمال  العراق  �سرق 

الأكراد  يتواجد  كما  تركيا.  �سرق  وجنوب  �سوريا 

بالإ�سافة اإىل هذه املناطق باأعداد قليلة يف جنوب 

غرب اأرمينيا وبع�س مناطق اأذربيجان ولبنان.

ال�سعب  من�ساأ  حول  اجلدل  من  الكثري  هناك 

وقد  ال�سيا�سي.  م�ستقبله  وحتى  وتاريخه،  الكردي، 

ازداد هذا اجلدل التاريخي حدة يف ال�سنوات الأخرية 

وبخا�سة بعد التغريات التي طراأت على واقع 

الأكراد يف العراق عقب حرب اخلليج الثانية. 



امل�ساحة واملوارد

الجمالية  امل�����س��اح��ة  ت��ق��ّدر 

اأو«  ال��ك��رد  ل��ب��الد  التقريبية 

الف   400 ب��ح��واىل  كرد�ستان« 

الف   195 منها  يقع  ك��ل��م2.  

األف   125 و  تركيا،  يف  كلم2 

األ��ف  و65  اإي�����ران،  يف  ك��ل��م2 

األ��ف  و15  ال���ع���راق،  يف  ك��ل��م2 

كلم2 يف �سوريا.

ويبلغ طول منطقة كرد�ستان 

اإىل  ال�سمال  م��ن  قي�ست  اإذا 

اأما  كلم،  األ��ف  نحو  اجلنوب 

فهو  الو�سطي  ال��ع��ر���س  م��ع��دل 

بحدود 400 كلم. 

تتاخم  التي  الدول  يف  امل�ساحة  هذه  فوق  الكردي  ال�سعب  ينت�سر 

بع�سها وت�سرتك يف حدود تف�سل بني ابنائه كاإيران والعراق و�سورية 

وتركيا. 

الرثوات املائية والنفطية واملعدنية

كرد�ستان الطبيعية من املناطق الغنية باملاء كونها يف معظمها 

مرتفعات جبلية تكللها الثلوج يف اأكرث اأيام ال�سنة )اأهمها جبل 

اآرارات( وتنبع منها اأنهار كثرية.

تنت�سر حقول النفط يف معظم الأرا�سي الكردية، بع�سها ي�ستثمر 

منذ عقود، وبع�سها الآخر ل يزال قيد الإكت�ساف والتنقيب، فحقول 

اأغزر  من  تعتر  كرد�ستان،  �سمن  تقع  التي  العراق  يف  كركوك 

اإىل جانب حقول عني  وت�ساهم  ن�سوًبا،  واأقلها  اإنتاًجا  العامل  حقول 

نفط  ي�ستثمر  اإيران  ويف  العراقي.  النفط  انتاج  ثلث  باأكرث من  زالة 

منطقة �ساه اآباد، ويف تركيا ي�ستخرج النفط من حقول باطمان.

)قره  املالكية  ديرك  منطقة  حقول  كانت  فقد  �سوريا،  يف  اأما 

بالنفط  �سوريا  لإمداد  الرئي�س  املزود  هي  وال�سويدية(  ورميالن  ت�سوك 

والغاز والكريت منذ �ستينيات القرن الع�سرين وحتى نهايته. كما 

يتوافر يف ار�س الإقليم ثروة من املعادن ومن اهمها، احلديد والنحا�س 

يف ديفريك واإرجان يف تركيا.

الأكراد يف املنطقة

يف  اتنية  قومية  رابع  هم  الأكراد  اأن  الغربية  امل�سادر  بع�س  يعتر 

منطقة غرب اآ�سيا بعد العرب والفر�س والأتراك، وقّدر عددهم العام 

اأن عددهم  اإىل  2012 بحواىل 28 مليون نف�س، وتذهب م�سادر اخرى 

يراوح مابني 30 و35 مليون، وهم يتوزعون يف املنطقة كما ياأتي :

العامل،  يف  الكرد  جمموع  من   %6 �سوريا  كرد  ي�سكل  �سوريا:   •
ويقّدر عددهم مبا بني 1،6 اإىل 2 مليون ن�سمة )حواىل 8 اىل 9% من 

البالد  �سرقي  �سمال  يف  معظمهم  يعي�س  �سوريا(.  �سكان  جمموع 

وجودهم  اإىل  بالإ�سافة  وديريك،  والقام�سلي  احل�سكة  يف  ا  وخ�سو�سً

باأعداد اأقل يف مناطق اأخرى من 

وكوباين  عفرين  مثل  �سوريا 

)عني العرب( مبحافظة حلب. 

• العراق: ي�سكل كرد العراق 
العامل،  يف  جمموعهم  من   %15

ماليني   6 ب���  ع��دده��م  وي��ق��ّدر 

العراق  دول��ة  مع  ��وا  ُدجمجِ ن�سمة 

اتفاقية  مبوجب   1923 ال��ع��ام 

ي�ستوطن  بيكو.  �سايك�س 

الك�������راد م��ن��اط��ق احل����دود 

ال�سرقية  وال�سمالية  ال�سمالية 

 %17 حواىل  وي�سكلون  للعراق 

حمافظات  يف  ال�سكانية  الغالبية  ي�سكلون  وهم  �سكانه.  من 

كركوك،  حمافظة  يف  والثلث  وال�سليمانية،  واأرب��ي��ل  ده��وك 

وتعتر  لكلتيهما،   %10 بن�سبة  ودياىل  نينوى  يف  يتوزعون  وكذلك 

الكردية  الق�سية  يف  وتعقيًدا  جدًل  الأك��رث  العراق  اك��راد  م�ساألة 

العراقية  اململكة  اإقامة  بدايات  مع  ن�ساأت  كونها  عام،  ب�سكل 

طابًعا  بداياته  منذ  ال�سراع  اتخذ  وقد  الأوىل.  العاملية  احلرب  عقب 

عنفًيا م�سلًحا كون العراق دولة ذات خليط عرقي وديني، وب�سبب 

التدخل والتاأثري الجنبي الغربي الفرن�سي والإنكليزي وبخا�سة بعد 

اكت�ساف النفط يف املنطقة، ورغبة الأكراد الكامنة يف اأن يكون 

لهم دولة م�ستقلة.

العامل،  يف  الكرد  جمموع  من   %16 اإيران  كرد  ي�سكل  اإيران:   •
اىل 7% من جمموع   6 ن�سمة )حواىل  4،5 ماليني  ب�  ويقدر عددهم 

ال�سكان(. يعي�س معظمهم يف غرب و�سمال غرب اإيران.

يف  الكرد  جمموع  من   %56 تركيا  ك��رد  ي�سكل  تركيا:   •
العامل، ويقّدر عددهم باأكرث من 16 مليون ن�سمة )20% من جمموع 

معظمهم  يعي�س   ،2012 العام  امل�سادر  بع�س  اإىل  اإ�ستناًدا  ال�سكان( 

املخابرات  كتاب  تقديرات  وفق  اأم��ا  للبالد.  ال�سرقي  اجلنوب  يف 
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فاإن عدد   )CIA Fact book( العامل«  وقائع  المريكية »كتاب 

الأكراد يف تركيا كان العام 2008، 14 مليوًنا ون�سبتهم اىل ال�سعب 

الرتكي كانت حواىل %18.

الديا�سبورا الكردية والديانة

ون�سف  مليون  منهم  ك��ردي،  مليونا  ح��واىل  ال�ستات  يف  يعي�س 

املليون يف اوروبا والباقي يتوزعون يف قارات العامل من او�سرتاليا وحتى 

الأمريكتني ال�سمالية واجلنوبية.

املذهب  على  ال�سني  الإ�سالم  اىل  غالبيتهم  يف  الأك��راد  ينتمي 

ال�سيعي  املذهب  على  منهم  كبرية  جمموعات  وهناك  ال�سافعي، 

وجنوب  و�سط  يف  وكذلك  وكرمن�ساه(  )عيالم  اإي��ران  يف  وبخا�سة 

�سرق العراق. كما يتبع عدد كبري منهم املذهب العلوي )وبخا�سة 

والطريقة  ال�سوفية  للمذاهب  اأتباع  بينهم  من  وثمة  تركيا(،  يف 

النق�سبندية والأزيدية.

امل�سكلة الكردية وتق�سيم كرد�ستان

ما  اإىل فرتة  تعود  الكردية  امل�سكلة  اأن جذور  املوؤرخني  بع�س  يرى 

ال�سعب  اوروبية   - الهندو  ال�سعوب  ا�ستعبدت  عندما  امليالد،  قبل 

الكردي وا�ستقرت يف هذه املنطقة فاأح�س بالظلم واغت�ساب الهوية.

عقب  احلديث  الع�سر  يف  وا�سحة  ب�سورة  الكردية  امل�سكلة  بداأت 

ا�سطدام الدولتني ال�سفوية والعثمانية )1514( يف معركة جالديران، 

التي كان من نتائجها تق�سيم كرد�ستان عملًيا بني الدولتني وو�سع 

غالبية اأرا�سيها حتت �سيطرة العثمانيني. 

العام 1515 فّو�س ال�سلطان العثماين العالمة اإدري�س، عقد اتفاقية 

ب�سيادتهم  العثمانية  الدولة  اعرتاف  تت�سمن  الكرد،  الأم��راء  مع 

لها  الأ�ستانة  وم�ساندة  فيها  الوراثي  احلكم  وبقاء  كرد�ستان  على 

اأن تدفع الإمارات الكردية  اأو العتداء، مقابل  عند تعّر�سها للغزو 

اإىل  ت�سارك  واأن  العثمانية،  للدولة  لتبعيتها  �سنوية كرمز  ر�سومات 

جانب اجلي�س العثماين يف اأّي معارك تخو�سها الإمراطورية اإ�سافة 

اإىل ذكر ا�سم ال�سلطان والدعاء له من على املنابر يف خطبة اجلمعة. 

ثنائية  اتفاقية  والعثمانية  ال�سفوية  الدولتان  عقدت   1555 العام 

ذلك،  واأعقب  ر�سمًيا.  كرد�ستان  تق�سيم  تكري�س  مبوجبها  مت 

اأخرى بني العثمانيني وال�سفويني وبينهم وبني  معاهدات واتفاقيات 

الإيرانيني، اأّدت مبجملها اإىل الإمعان يف تق�سيم كرد�ستان و�سعبها 

يوًما  الكردية  امل�سكلة  تعقدت  ذلك  وب�سبب  جمحف.  ب�سكل 

بعد اآخر، ول �سيما بعد بدء انت�سار الأفكار القومية يف ال�سرق )بداية 

القرن التا�سع ع�سر(، عندما بداأت الدول الأوروبية حتتك بكرد�ستان 

التب�سريية، وكذلك عن  والإر�ساليات  الأجانب  الرحالة  عن طريق 

والفرن�سية ثم  والرو�سية  واأهمها الريطانية  القن�سليات  طريق بع�س 

الأمريكية.

الكردية  الع�سائر  اأدواًرا مهمًة يف حتري�س  االدول  مار�ست هذه  وقد 

ا، ثم الإيرانية، ويف املقابل فاإن الدولتني  �سد الدولة العثمانية خ�سو�سً

على  �سيطرتهما  ب�سط  من  تتمكنا  مل  والإي��ران��ي��ة،  العثمانية 

كرد�ستان لعدة اأ�سباب، منها تعقيد طبوغرافية كرد�ستان، ودفاع 

الكرد عن اأرا�سيهم بب�سالة. 

تدويل الق�سية

اأدى ا�ستداد ال�سراع الدويل يف ال�سرق، وبخا�سة بني القوتني الريطانية 

الكردي،  ال�سعب  م�ستقبل  يف  �سلبي  ب�سكل  التاأثري  اىل  والرو�سية 

واإخراج امل�سكلة الكردية من الطابع الإقليمي اإىل الطابع الدويل.

البلدان  باأو�ساع  الهتمام  �سديدة  الرو�سية  فقد كانت احلكومة 

تخ�سى  الريطانية  احلكومة  بينما  حلدودها،  املتاخمة  وال�سعوب 

ذلك  اإىل  ي�ساف  النهرين.  بني  ما  بالد  اإىل  الرو�سية  املطامح  و�سول 

الإر�ساليات  طريق  عن  كرد�ستان  يف  للتغلغل  فرن�سية  حم��اولت 

التب�سريية، والوجود المريكي يف املنطقة.

الأجانب،  من  التقرب  اأنف�سهم  الكرد  حاول  ثانية  ناحية  من 

اتفاقية  جاءت  ثم  الع�سرين.  القرن  بداية  يف  الريطانيني  وبخا�سة 

�سايك�س بيكو )1916( التي ق�سمت تركة الدولة العثمانية، ومن 

عّمق  اجلديد  الو�سع  هذا  كرد�ستان.  من  الأكر  الق�سم  �سمنها 

امل�سكلة، وحّطم اآمال الأكراد يف احل�سول على حق تقرير امل�سري.

يف اأعقاب احلرب العاملية الأوىل، بدا اأن ثمة اإمكان حلل امل�سكلة 

اإىل  �سوتهم  لإي�سال  م�سنية  وبذلوا جهوًدا  الكرد  الكردية، حترك 

موؤمتر ال�سلح يف باري�س )1919( يحدوهم الأمل يف اأن ينالوا حقوقهم 

املتحدة  الوليات  لرئي�س  ال�سهري  الت�سريح  بعد  �سيما  ول  امل�سروعة، 

الأمريكية ويل�سن حول حق ال�سعوب بتقرير م�سريها. وملا مل يكن 

للكرد كيان �سيا�سي م�ستقل كي ي�سارك وفدهم ر�سمًيا يف ذلك 

فقد  الأخ��رى،  امل�سطهدة  وال�سعوب  القوميات  �ساأن  �ساأنهم  املوؤمتر، 

ال�سيا�سية  واجلمعيات  الع�سائر  خالل  من  الكردي  ال�سعب  خّول 

اأحد زعمائهم متثيلهم واملطالبة باملطالب الكردية  �سريف با�سا، 

امل�سروعة.

اأ�سدر احللفاء بعد ا�ستكمال حت�سرياتهم للموؤمتر قراًرا )كانون 

الثاين 1919 ( ن�س على ما ياأتي: »…اإن احللفاء والدول التابعة لهم قد 
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اتفقوا على اأن اأرمينيا وبالد الرافدين وكرد�ستان وفل�سطني والبالد 

العربية يجب انتزاعها بكاملها من الإمراطورية العثمانية«.

وانطالًقا من هذا القرار قدم املمثل الكردي �سريف با�سا مذكرتني 

ت�سكيل جلنة  املوؤمتر، كما طلب  اإىل  مع خريطتني لكرد�ستان 

لت�سبح  القوميات،  مبداأ  مبوجب  احل��دود  تخطيط  تتوىل  دولية 

كرد�ستان هي املناطق التي ت�سكن فيها الغالبية الكردية، م�سرًيا 

طلب  كما  ال�سرق…  يف  ال�سلم  تخدم  ل  كرد�ستان  جتزئة  اأن  اإىل 

اأن ميار�س  املوؤمتر جورج كليمن�سو  رئي�س  ر�سمًيا من  با�سا  �سريف 

وجاء  الكردي،  ال�سعب  ا�سطهاد  ملنع  الأ�ستانة  نفوذه مع حكومة 

الحتاد  جماعة  ت�سلمت  اأن  منذ  اإنه  املوؤمتر:  رئي�س  اإىل  ر�سالته  يف 

والرتقي ال�سلطة فاإن جميع الذين يحملون اآمال احلرية القومية قد 

تعر�سوا لال�سطهاد امل�ستمر... واإنه من الواجب الإن�ساين يف املجل�س 

واإن ال�سبيل ل�سمان ال�سلم يف  اإراقة الدماء جمدًدا،  اأن مينع  الأعلى 

كرد�ستان هو التخلي عن م�سروع تق�سيم هذه البالد.

• معاهدة �سيفر )1920(:
جنح �سريف با�سا يف اإدخال ثالثة بنود تتعلق بالق�سية الكردية يف 

معاهدة �سيفر التي اأبرمها احللفاء يف باري�س )اآب 1920(، وقد كر�س 

اأن الدولة  ذلك عملية تدويل الق�سية الكردية ب�سورة ر�سمية، رغم 

ق�سية  باأنها  الكردية  الق�سية  ت�سف  اأن  م��راًرا  حاولت  العثمانية 

داخلية ت�ستطيع الدولة حلها.

مل تر معاهدة �سيفر النور، اذ مل مير عام ون�سف العام على توقيعها 

فيها،  النظر  اإعادة  فكرة  واإيطاليا  وفرن�سا  بريطانيا  طرحت  حتى 

واتخذ املجل�س الأعلى للحلفاء قراًرا بهذا ال�ساأن )25 كانون الثاين 

1921( اإ�سافة اإىل توجيه الدعوة اإىل وفد حكومة اأنقرة حل�سور املوؤمتر 

القادم، الأمر الذي دّل على اعرتاف احللفاء بالواقع اجلديد يف تركيا.

• موؤمتر لندن )1921(:
ومن  العالقة،  امل�ساكل  لبحث   1921 �سباط  يف  لندن  موؤمتر  عقد 

تنازلت  اإعطاء  احللفاء  اعتزم  حيث  الكردية،  امل�سكلة  �سمنها 

اأن  اأ�سرت على  الرتكية  الق�سية، لكن احلكومة  مهمة يف هذه 

لهم  الكرد  واأن  �سيما  ل  داخلًيا،  حلها  ميكن  داخلية،  امل�ساألة 

تركيا  زعمت  ما  وفق  الأت��راك،  اإخوانهم  مع  العي�س  يف  الرغبة 

اآنذاك. 

• معاهدة لوزان )1923(:
ن�ست معاهدة لوزان على تعهد اأنقرة منح معظم �سكان تركيا 

اأن  التامة والكاملة، ومنح احلريات دون متييز، من غري  احلماية 

ترد اأية اإ�سارة للكرد فيها، كما مل جتر الإ�سارة اإىل معاهدة �سيفر. 

عّد الكرد هذه املعاهدة �سربة قا�سية مل�ستقبلهم ولآمالهم… وهم 

الكاملة جتاه  الأخالقية  امل�سوؤولية  يتحملون  احللفاء  اأن  يعترون 

ال�سعب الكردي، ول �سيما احلكومة الريطانية التي اأحلقت يف ما 

 - املطلقة  الغالبية  فيها  الأكراد  ي�سكل  التي   - املو�سل  ولية  بعد 

بالعراق.

�سعب يف اأربع دول

اأ�سبح  اإذ  تعقيًدا  الكردية  امل�سكلة  ازدي��اد  اإىل  الواقع  هذا  اأدى 

دولتني،  بدل  دول  اأربع  بني  وقانونًيا  عملًيا  موزًعا  الكردي  ال�سعب 

لتزداد معاناته وليبداأ ف�سل جديد من ف�سول عالقته املتوترة بالدول 

اأرا�سيها  على  املوجودين  الأك��راد  اعترت  ال��دول  فهذه  اجلديدة. 

الأحزاب  بداأت  حني  يف  املتعددة،  جمتمعاتها  مكونات  من  جزًءا 

والكفاح  الن�سال  تقود  لكي  تت�سكل  الكردية  القومية  والقوى 

من اأجل حق تقرير امل�سري، وهذا ما اأدى اإىل نزاعات م�سلحة بينها 

اإىل  العراق  اإليها من  ينتمون  التي  الدول  ال�سلطة يف كل من  وبني 

اإيران وحتى �سوريا طوال عقود من القرن الع�سرين، ولكنها ا�ستمرت 

الو�سول اإىل حل  ب�سكل خا�س مع تركيا التي ماتزال تعاين عدم 

امل�سكلة اأو نتيجة مقبولة تر�سي الأطراف جميًعا حتى اليوم. 

وغناها  الكرد�ستانية  الأر�س  موقع  اأن  اليوم  به  امل�سّلم  من  بات 

مبوارد الرثوة والطاقة �سّكال عامل قوة يف و�سعها ال�سرتاتيجي على 

عامل  ي�سكالن  نف�سه  الوقت  يف  ولكن  والعامل،  املنطقة  �سعيد 

موحد  كيان  بناء  يف  ورغبتها  اجليوبوليتيكي  و�سعها  يف  �سعف 

ودولة م�ستقلة، لتعار�س ذلك مع م�سالح الدول التي تتقا�سم �سعوبها 

مع  اآخر،  حيًنا  توافقها  اأو  حيًنا  امل�سالح  هذه  وت�سارب  جهة  من 

م�سالح الدول الكرى من جهة اأخرى. 

يف النهاية، ومهما اختلفت الآراء وامل�سالح ال�سيا�سية حول م�ستقبل 

بتالوينها  امل�سرقية  احل�سارة  هذه  اأبناء  فهم  وا�ستقاللهم،  الأكراد 

وابن  اخلرا�ساين  م�سلم  ابو  خرج  ال�سعب  هذا  اأبناء  فمن  املتعددة، 

الهمداين،  الزمان  وبديع  تيمية،  وابن  الأيوبي  الدين  و�سالح  الأثري 

وا�سحاق املو�سللي والدينوري وزرياب ومعروف الر�سايف والزهاوي، واخرًيا 

امري ال�سعراء احمد �سوقي.

املراجع:

• ar.wikipedia.org/wiki-كرد

• en.wikipedia.org/wiki/Kurdish_people
• www.aljazeera.net/
• www.alparty.org/modules







التعاون  برنامج  اإط��ار  و�ضمن  العام  ه��ذا 

نّظمت   ،)Cimic( امل���دين   - الع�ضكري 

�ضملت  وا�ضعة  ت�ضجري  حملة  اجلي�ش  قيادة 

املحافظات اللبنانية اخلم�ش، وتوّزعت على 

ق�ضم  رئي�ش  يفيدنا   ما  وفق  حم��اور،  ثالثة 

التعاون الع�ضكري - املدين يف اأركان اجلي�ش 

للعمليات العقيد يو�ضف م�ضرف. 

�ضتلة  اآالف   10 غر�ش  �ضمل  االأول  امل��ح��ور 

حرجية متنوعة االأ�ضناف مثل ال�ضنوبر، العف�ش، ال�ضنديان واخلرنوب 

و�ضواها، وذلك يف خم�ش بلديات، متّثل  كل منها حمافظة لبنانية: 

قيتويل )حمافظة اجلنوب(، حّبو�ش )حمافظة النبطية(، �ضم�ضطار 

 - فيع  لبنان(  جبل  )حمافظة  الغرب  �ضوق  البقاع(،  )حمافظة 

على  بناء  مّت  البلديات،  هذه  اإختيار  ال�ضمال(.  )حمافظة  الكورة 

الزراعة كما يو�ضح العقيد  االإ�ضت�ضارة التقنية التي زّودتنا بها وزارة 

2000 �ضتلة حرجية، قدمتها  م�ضرف، وقد ح�ضلت كل بلدية على 

 Reforestation Initiative-LRI( لبنان  يف  التحريج  جمعية 

.)US - Aid( والوكالة االأمريكية للتنمية الدولية ،)Lebanon
كرم  منطقتي  يف  الع�ضكرية  الطوافات  ت  ر�ضّ الثاين،  املحور  يف 

�ضّدة والنبطية ماليني البذور املهّجنة، والتي قّدمتها جمعية »لبنان 

.)LGA -Lebanon green Again( »اأخ�ضر من جديد

وعلى املحور الثالث، وّزع عنا�ضر اجلي�ش 2000 مغّلف من البذور على 

العابرين حلاجزي االأّويل واملدفون )1000 مغّلف لكل منهما( والبذور 

ا تقدمة من جمعية » لبنان اأخ�ضر من جديد«.     هذه كانت اأي�ضً

حتر�ش قيادة اجلي�ش على الدور االإمنائي الذي تقوم به يف خمتلف 

املناطق �ضمن اإطار برنامج CIMIC والتعاون مع خمتلف اجلمعيات 

االأهلية، و�ضت�ضتمر بتنفيذ اأعمال الت�ضجري يف امل�ضتقبل القريب، من 

خالل م�ضاريع اأكرث �ضمولية وتنظيًما.
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يًدا بيد 

اإعداد:

تريز من�صور

الظروف  و�صط  اجلي�ش  يعمل  املقولة،  هذه  من  انطالًقا  الظالم...  تلعن  اأن  من  خري  �صمعة  ت�صعل  اأن 

عامة،  منفعة  ذات  ن�صاطات  يف  للم�صاهمة  يجهد  و�صغوطها،  املهمات  كثافة  من  الرغم  وعلى  ال�صعبة، 

ومنها حمالت الت�صجري التي يوا�صلها منذ �صنوات. 

البندقية واملعول يعمالن �ضوًيا

اجلي�ش 

ينّفذ حملة 

ت�صجري 

يف خم�ش 

حمافظات 





املعهد  رئي�س  من  وبدعوة  ليون،  كابي  املهند�س  الثقافة  وزير  برعاية 

الأورك�سرتا  اأحيت  العميل،  حنا  بالإنابة  للمو�سيقى  العايل  الوطني 

ملو�سيقى  اللبنانية  الوطنية 

بقيادة  ع��رب��ي��ة   - ال�����س��رق 

امل��اي�����س��رتو اأن���ط���وان ف��رح، 

غنائًيا  مو�سيقًيا  ح��ف��ً� 

الوني�سكو،  م�سرح  على 

اإيليا  الكبار  لل�سعراء  وفاء 

معلوف  ف��وزي  ما�سي،  اأب��و 

و�س�ح لبكي. 

ح�سر احلفل مدير التوجيه 

العميد الركن ح�سن اأيوب 

العماد  اجلي�س  قائد  ممثً� 

ح�سد  اىل  اإ�سافة  قهوجي، 

بال�ساأنني  امل��ه��ت��م��ني  م��ن 

الثقايف والفني. 

وقد تاألقت على امل�سرح ال�سيدة لور عب�س التي غّنت من تلحينها باقة 

من ق�سائد ال�سعراء املكّرمني، يرافقها �سبعون من�سًدا من كورال الق�سم 

ال�سرقي يف الكون�سرفاتوار. كما قّدمت جمموعة من الأغاين الرتاثية 

الإبن،  ويو�سف  رحباين،  والأخوين  نا�سيف،  زكي  �سعر  من  اللبنانية 

ومارون كرم.

رافقت الأغاين روؤى م�سهدية من اإعداد جمال اأبو احل�سن.
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اأخبار الثقافة والفن
اإعداد: 

جان د�رك �أبي ياغي

رميا �ضليم �ضوميط

اإحتفاء مبرور 65 �سنة على تاأ�سي�سها

»�للجنة �لوطنية لليون�ضكو« يف �أم�ضية �ضعرية مو�ضيقية

مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سعر، وبرعاية رئي�س احلكومة الأ�ستاذ 

جنيب ميقاتي، نّظمت اللجنة الوطنية اللبنانية لليون�سكو يف 

الذكرى اخلام�سة وال�ستني لتاأ�سي�سها، اإحتفالية �سعرية مو�سيقية 

الك��سيكية  الأورك�سرتا  مب�ساركة  وذلك  »عبور«،  بعنوان 

التابعة ملو�سيقى قوى الأمن الداخلي بقيادة الرائد اأنطوان طعمه، 

وحّلت الفنانة جورجيت جبارة �سيفة �سرف.

بعد الإفتتاحية املو�سيقية، قراأ املمثل واملخرج امل�سرحي جهاد 

الأندري من دواوين ال�سعراء اأمني نخلة و�سعيد عقل واأن�سي احلاج 

الدين  فخر  وج��ودت  بزيع  و�سوقي  الدين  �سم�س  علي  وحممد 

دروي�س  وحممود  )�سورية(،  قباين  ونزار  )لبنان(،  العويط  وعقل 

و�سميح القا�سم )فل�سطني(، وبدر �ساكر ال�سياب وبلند احليدري 

)العراق(، و�سعاد ال�سباح )الكويت(، وحممد ال�سغري اأولد اأحمد 

)تون�س(.

»اإذ  اأنها  لليون�سكو  اللبنانية  الوطنية  اللجنة  وورد يف كلمة 

املو�سيقية فهي تعرب  ال�سعرية  الإحتفالية  اإىل تنظيم هذه  تبادر 

قدمية،  حب  حكاية  والنغم  الق�سيدة  بني  باأن  قناعتها  عن 

من  والعربية  اللبنانية  الثقافة  تختزنه  ما  تربز  اأن  تريد  كما 

جتارب اإبداعية اأثرت ال�سعر على مدى الع�سور، واأن توؤكد القيم 

الإن�سانية التي حترك كل اإبداع اأ�سيل وتتمثل باحلرية واأ�سالة 

الإنتماء اإىل الأر�س والوطن والإنفتاح على العامل«.

حفل مو�ضيقي وفاء ل�ضعر�ء لبنانيني



لل�سنة الثانية والث�ثني تنظم احلركة الثقافية 

- اإنطليا�س »املهرجان اللبناين للكتاب«، هذا 

ورهاًنا  وطنية  حمطة  حتّول  الذي  ال�سنوي  احلدث 

للكتاب،  الرا�سخ  ال��دور  على  وم�ستمًرا  ناجًحا 

وبالتايل للثقافة واملعرفة يف بناء الأوطان.

من هذه الثوابت، تنطلق احلركة م�سّرة على 

اإقامة املهرجان اللبناين للكتاب،  معلنة اأن دور 

لبنان ثقايّف ح�ساري نرّي، واأن املعرفة اأ�سا�س لتقّدم 

ال�سعوب، ومهمتها كحركة ثقافية، امل�ساهمة 

يف اإظهار الوجه امل�سرق للبنان والعمل على تعزيزه واإغنائه.

ن�ساطات املعر�س هذه ال�سنة ت�سمنت تكرمي 13 من اأع�م الثقافة 

وهم:  الذين كّرمتهم(،  28، يف لئحة  )الرعيل  والعرب  اللبنانيني 

الدكتور اأنطوان زح�ن )فل�سطني(، الدكتور عبد اجلبار الرفاعي 

ور  الربوف�سّ كرمّي،  حمّمد  املخرج  قاعي،  عبدو  الدكتور  )العراق(، 

الدكتور  ال�سابق  الوزير  وهبه،  مو�سى  الدكتور  جّنار،  �سمري  العميد 

ن�سر،  جورج  ال�سينمائي  املخرج  طيبا،  مو�سى  ام  الر�سّ قرم،  جورج 

الدكتور ابراهيم احلاج، الرئي�س اليا�س بو نا�سيف، الدكتورة �سعاد 

احلكيم، الأب الدكتور اإيلي ك�سرواين.

لت�مذة  املخ�س�سة  ال�سباحّية  الأن�سطة  من  عدًدا  املهرجان  و�سهد 

)الدكتور  املعلم  عيد  يف  كبريين  مربيني  وتكرمي  امل��دار���س، 

العاملي  اليوم  يف  وموؤّرخة  ج��ربان(  �ساكر  والدكتور  خاطر  اأنطوان 

 50 توقيع  اإىل  بالإ�سافة  �سليم(،  الرو�س  اأبو  �سعاد  )الدكتورة  للمراأة 

بع�س  تتناول مناق�سة  ندوة   15 واأكرث من  ملوؤّلفاتهم اجلديدة،  ًفا  موؤلِّ

املو�سوعات الراهنة واملوؤلفات ال�سادرة حديًثا، وبع�س املوا�سيع البارزة 

التي تهم جمتمعنا يف هذه املرحلة، ومنها الإحتفال مبرور 150 عاًما 

على الن�ساط امل�ستمّر لدار �سادر يف الطباعة والن�سر والإحتفال مبئوية 

ولدة الأديب رئيف خوري.

ملثقفني  وتقدير  وفاء  حتية  خا�سة  لوحات  املعر�س  ت�سمن  كما 

رحلوا هذا العام، وهم:

املوؤرخ ال�سوري الكبري الع�مة الأب جوزف حجار، الأديب وال�ساعر 

يون�س البن، الأديب جميل جرب، ال�ساعر �سليم نكد، النائب ال�سابق 

اأ�سامة  الروائي  مكارم،  �سامي  الأكادميي  �سويد،  احمد  والأدي��ب 

العارف، املهند�س عا�سم �س�م، الدكتور حممد علي مو�سى، ال�سفري 

اأبو �سوان، الأكادميي �سمري �سليمان،  فوؤاد الرتك، ال�سفري كميل 

الديبة ان�ساف الأعور مع�ساد، ال�ستاذ وهيب كريوز، الأ�ستاذ ناجي 

الدولة  ورجل  �سعب،  الأديب هرني  احلاج،  الإع�مي عديل  علو�س، 

والإمناء اإدوار �سوما.

يع�سق  �سعب  ت��وا...  ���س��وِّ »اأ����س���رع���وا... 

الركن  للعميد  وطنية  مقاربة  جّ�ديه!« 

املتقاعد عبد الله واكيم عن معاناة �سعب 

جّ�ديه  يع�سق  و�سيبقى  زال  وم��ا  ك��ان، 

الإ�ستق�ل  فجر  منذ  لبنان  بوا  خرَّ الذين 

وقتلوا  العبثية  باحلروب  فقاموا  قبله،  وما 

و�سيبقى  نهبوا...  ما  ونهبوا  الآلف،  دوا  و�سرَّ

ينزف،  والوطن  اجلرمية،  ي�ساركهم  ا  اأي�سً

ول  يحا�سب  من  ول  وامل�سري،  امل�سار  جمهول 

من يحزنون...«.

 مل��اذا ه��ذا ال��ك��ت��اب؟ ي��ق��ول: »لأن��ن��ي يف 

الرتاث  قتل  على  اأ�سهد  الرديء،  الزمن  هذا 

هذه  َنْحر  على  اأ�سهد  كما  به.  واملتاجرة 

الأر�س املقّد�سة وبيعها للغريب والعبث بها، 

ومب�سري �سعب يخ�سى اأن ُيفقدوه ذاكرته، واأنا 

املعطاء،  والرتاب  الكنز،  الرتاث  لبنان  ابن 

والذاكرة امل�سيئة، والتاريخ العريق...«.

اأّن  ي�سعر  لأن���ه  ك��ت��ب،  م��ا  كتب  لقد 

ال�مبالة  اأ�سواط  وقع  على  يتهاوى  الوطن 

الوجع  ولأّن  القاتلة،  اخلناجر  وطعنات 

ما  غربة  يف  ونحن  مريرة،  واملعاناة  ُم�سن 

رة  متحجِّ م�سابيحنا،  مطفاأة  غربة.  بعدها 

عة قلوبنا، نعي�س زمن التخّلي  عقولنا، م�سلًّ

والإ�سمح�ل، زمن الإنح�ل والت��سي.

انتفا�سة  اإىل قيام  واكيم يدعو يف اخلتام 

لأجيال  التاريخية  احلقائق  تعيد  ثقافية 

احلقيقي  املعنى  تعيد  كما  املا�سي،  جتهل 

ا�سمه  اإىل قيام وطن  اأّدت  التي  الأ�سباب  اإىل 

لبنان...

يجدر بالإ�سارة اأن العميد واكيم كان قد 

اللبناين  اإطار املهرجان  وّقع كتابه هذا يف 

للكتاب الذي نظمته احلركة الثقافية يف 

انطليا�س.
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�أعالم ون�ضاطات يف �ملهرجان �للبناين للكتاب بن�ضخته �لثانية و�لثالثني

توا...  »اأ�سرعوا... �سوِّ

�سعب يع�سق جّ�ديه!«

كتاب للعميد �ملتقاعد

عبد �لله و�كيم



ال��روح  جامعة  يف  ال��ت��اري��خ  معهد  ن��ّظ��م 

الثاين  الدويل  موؤمتره  الك�سليك   - القد�س 

ال��ع��امل«،  يف  اللبناين  »احل�����س��ور  ب��ع��ن��وان: 

الكاردينال  امل���اروين  البطريرك  برعاية 

باملطران  ممثً�  الراعي  بطر�س  ب�سارة  مار 

دينية  فعاليات  ح�سور  يف  ال�سياح،  بول�س 

وديبلوما�سية  وع�سكرية 

رئي�س  واجتماعية،  وتربوية 

اجلامعة  جمل�س  واأع�����س��اء 

وج���م���ع الأك���ادمي���ي���ني 

امل���وؤمت���ر  يف  امل�����س��ارك��ني 

اجل��ام��ع��ات  خمتلف  م��ن 

اللبنانية والأجنبية.

كلمة  الإف��ت��ت��اح  تخلل 

ماريان  للدكتورة  ترحيب 

ال��روح  جامعة  م��ن  جنيم 

القد�س، وكلمة ملدير معهد 

م��ارون  ج��ان  الأب  التاريخ 

لرئي�س  واأخ����رى  مغام�س، 

ال��دك��ت��ور  الأب  اجل��ام��ع��ة 

كلمة  ثم  حمفوظ،  ه��ادي 

األقاها  املوؤمتر  راعي  ممثل 

املطران بول�س ال�سياح. 

ناق�ست  املوؤمتر  جل�سات 

ع�����دة حم������اور م��ت��ع��ّل��ق��ة 

حتدث  حيث  اخل��ارج  يف  اللبناين  باحل�سور 

ب�د  اللبناين يف  »احل�سور  ا عن  من�سّ جاك 

الأمازون«، وحا�سر عقل كريوز حتت عنوان 

كما  الثقافات«.  ناقل  اللبناين:  »املهاجر 

كانت مداخلة لوايغند علم حول »الهجرة 

منوذجي  ال�تينية:  اأمريكا  اإىل  اللبنانية 

لروبريتو خطلب  واأخرى  والبريو«،  الأرجنتني 

القت�سادية  والقوة  »اللبنانيون  عنوان  حتت 

منطقة  ال�تينية:  اأمريكا  يف  وال�سيا�سية 

نا�سئة«.

»الق�سايا  حنينة  لوي�س  تناول  كذلك 

ال�سيا�سية للهجرة اللبنانية«؛ وحا�سر ب�سارة 

اخلارجية  »وزارة  عنوان  حتت  يح�سو�سي 

القارات اخلم�س«.  واللبنانيون يف  واملغرتبني 

عن  �سّنو  ال���روؤوف  عبد  حت��دث  اخلتام  ويف 

لبنان:  ح��رب  خ���ل  الإ�س�مية  »الهجرة 

اإ�سكالية الثقافة والندماج«.

العاملي  باليوم  اجلامعة  احتفلت  كما 

يف  الأوني�سكو  تدعمه  ال���ذي  الأم  لّلغة 

حتت  فيها  الآداب  كلية  نظمته  موؤمتر 

والإت�سالت  املعلومات  »تكنولوجيا  عنون 

ي�ستجيب  ال��ذي  اللغوي«  التنّوع  لتح�سني 

اللغوي  ال����رتاث  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ل��ه��دف��ني: 

والتنّوع  اللغات  املتعدد  التعليم  وت�سجيع 

الثقايف«. 

بدعوة من رئي�س املركز الثقايف الإ�س�مي الدكتور 

عمر م�سيكة، األقى العميد الدكتور املتقاعد علي 

ال�سرتاتيجية  للدرا�سات  الدويل  املركز  )رئي�س  عواد 

الإع�مي  »ال�سحن  بعنوان:  حما�سرة  والإع���م(، 

ح�سر  امل��رك��ز.  مقر  يف  وذل���ك  ال��وط��ن��ي«  واحل����وار 

وال�سيا�سية  الر�سمية  ال�سخ�سيات  من  عدد  الندوة 

والع�سكرية اإ�سافة اإىل نقيب ال�سحافة حممد البعلبكي، و�سفراء وق�ساة ورجال دين و�سباط 

وحمامني ورجال اأعمال و�سحافيني... 

قّدم املحا�سرة الدكتور حممد املجذوب اأمني �سر املركز الذي �سّدد على اأّن ال�سحن الإع�مي 

اأّثر اإىل حد كبري يف �سلوك املواطن اللبناين، ويف ذاكرته اجلماعية، ويف اجتاهاته وميوله 

ومعتقداته وت�سّرفاته.

الأول:  املحور  حمورين،  يف  تندرج  م�سائل  عواد  علي  الدكتور  العميد  تناول  حما�سرته،  يف 

منذ  اإع�مي  ل�سحن  اللبنانية  اجلماهري  اإخ�ساع  عن  فيه  حتّدث  وقد  الإع�مي،  ال�سحن 

اندلع حرب ال�سنتني وحتى يومنا هذا، مما جعل من حياتها ال�سيا�سية اأداة منطية لإنتاج 

واملاأزق  الإع�مي  بال�سحن  وتاأثره  الوطني  احلوار  تناول  الثاين  املحور  ويف  الداخلية.  الأزمات 

احلايل الذي و�سل اليه، وال�سبل املتاحة للخروج منه.
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»ال�سحن الع�مي 

واحلوار الوطني«

حما�ضرة للعميد �ملتقاعد 

�لدكتور علي عو�د

موؤمتران يف جامعة الروح القد�س 

»�حل�ضور �للبناين يف �لعامل« و»حت�ضني �لتنّوع �للغوي«



�سل�سلة  ويف  العاملّي«  امل��راأة  »بيوم  اإحتفاء 

جميع  يف  لبنان  تراث  ال�م�سيئة  املحا�سرات 

الرائدة  ة  اللبنانيَّ ب��املراأة  و»اع��ت��زاًزا  وجوهه، 

اقة يف الو�َسط ال�سحايّف«، دعا مركز الرتاث  ال�سبَّ

اللبناين يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية اإىل 

الب�ساط يف  اإِل�هام َكّ�ب  الدكتورة  حوار مع 

�ُح��ف -  �ِدْرَن ال�سُّ مو�سوع »ع�ندما ُك��نَّ ُي��سْ

لبنان  ة يف  اللبنانيَّ ة  الّن�سائيَّ حافة  ال�سِّ َمطالُع 

ال�ساعر  ال�مركز  مدير  فيه  حاورها  والعامَل«، 

هرني زغيب.

اللبنانية  املراأة  على  اإ�ساءات  اللقاء  ت�سمن 

يف  امل�سّع  ون�ساطها  ع�سر،  التا�سع  القرن  منذ 

مقالت  وكتابة  اأدب��ّي��ة  �سالونات  تاأْ�سي�س 

ت  ُحف وجمّ�ت ناه�سَ واإ�سدار �سُ ون�سر روايات 

التقاليد اجلامدة اأَّيامئٍذ... 

ة  اللبنانيَّ ة  الن�سائيَّ لل�سحافة  كان  هكذا 

العربّي  العامل  اإىل  ع  ت�و�سَّ لبنان،  يف  فاعل  دور 

عند  و�ساهم،  اللبناين،  الإنت�سار  عامل  فاإىل 

القرن  ومطلع  ع�سر  التا�سع  ال��ق��رن  نهاية 

الأَدبّية  النه�سة  اأَح���م  تغذية  يف  الع�سرين، 

ال�ستق�ل  ومراحل  والإجتماعّية  والثقافّية 

ة  الن�سائيَّ املجّ�ت  لتلك  وكانت  الوطني. 

ة، رائدة، اأَطلقت  ية، جريئة، حما�سيَّ بداية ُمَدوِّ

ت ن�ساء  ة، وا�سَت��ْنَه�سَ اأنوار َت��َرّقي ال�مراأَة ال�سرقيَّ

رق وحتى رجاَله. ال�سَّ

ة  اللبنانيَّ ة  الن�سائيَّ ال�سحافة  وانطَلَقت 

نوفل،  هند  ات«  ال�سحافيَّ مِّ 
»اأُ مع  ِم�سر  من 

الإ�سدار:  يف  اللبنانيات  الن�ساء  بعدها  وتتالت 

اأَلك�سندرا   ،)1896 )»الفرَدو�س«  ْحَبالني  لويزا 

اخلوري )»اأَني�س اجللي�س« 1898(، اأَ�ستري اأَزهري 

)»ال��ه��واِن«  �سعد  مرمي   ،)1899 )»العائلة« 

دات  )»ال�سيِّ اأَنطون  ُروزي   ،)1902 ه��رة«  و»ال��زَّ

ال�سرق«  )»فتاة  ها�سم  لبيبة   ،)1903 والبنات« 

اجل��دي��د«  )»ال���ع���امَل  ك��رم  عفيفة   ،)1906

لبنان« 1914(،  را�سد )»فتاة  اأَبو  �َسليمة   ،)1913

 ،)1919 )»الَفجر«  الَلَمع  اأَب��ي  جن�  الأَم��رية 

1919(، جوليا طعمة  )»اخِلْدر«  عب  �سَ عفيفة 

وبة  َح��بُّ  ،)1921 اجلديدة«  )»امل���راأَة  دم�سقّية 

يّني  م��اري   ،)1922 اجلديدة«  )»احلياة  ح��ّداد 

)»ميرنفا« 1923(...

بعد ث�ثني عاًما على رحيل اأ�سهر خماتري زمانه، اأطلق جمموعة 

�سم�س  ن�سري  الراحل  ذكرى  لإحياء  مبادرة  اللبنايّن  ال�سباب  من 

اأعجز من  الدين »كتحية متوا�سعة جًدا، ولي�س تكرمًيا، فنحن 

اأن نفي هوؤلء العمالقة والكبار حقهم«، كما يقول اأحد املنّظمني 

املمثل ال�ساب �سليم ع�ء الدين.

وت�سمل املبادرة عدًدا من الن�ساطات التي ت�ستمّر حتى نهاية العام 

والأردن،  كتون�س،  لبنان،  جانب  اإىل  ال��دول  من  العديد  يف  احلايل 

�سريح  اإىل  الأبي�س«  »الورد  بزيارة  ا�ستهلت  وقد  وغريها،  وبلجيكا 

الراحل، والغناء اأمام ن�سبه التذكاري حتت عنوان »ن�سري �ساحمنا«.

اإط�ق  تت�سمن  التي  الطربو�س«  »اأ�سبوع  فعاليات  ذلك  اأعقب 

دعوة لعدد من املطاعم واملقاهي ول�سائقي الأجرة ببث اأغاين �سم�س 

الدين خ�ل »اأ�سبوع الطربو�س«، بالإ�سافة اإىل املطالبة باإط�ق اإ�سم 

الراحل على �سارع رئي�س يف العا�سمة بريوت. وبح�سب ع�ء الدين، 

وال�سعبّي  الر�سمّي  التق�سري  على  فعل  ك��ردة  اخلطوة  هذه  ج��اءت 

الدين  ع�ء  وي�سري  واأعماله.  الراحل  طال  الذي  الكبري  والإع�مّي 

اأو حتى  الراحل،  باأعمال  النا�س  »تذكري  احلملة على  تركيز  اإىل 

للم�سروع  التح�سري  خ�ل  اإكت�سفت  لأنني  عليه  البع�س  لتعريف 

اأن كثريين يجهلونه«. و�ستنتقل املبادرة اإىل خمتلف 

املناطق اللبنانية، مثل احلمراء، انطليا�س، العرقوب، 

�سهرات  خ�ل  من  وغريها،  الغربي  البقاع  ال�سوف، 

من  وعدد  عي�سى  كجوزيف  الفنانني  بع�س  يحييها 

من  الثامن  يف  �سيتعاونون  الذين  الكون�سرفتوار،  وط�ب  اأ�ساتذة 

»ن�سري  حفل  لإقامة  اجلميلة  الفنون  كلية  ط�ب  مع  ني�سان 

�سم�س الدين باأ�سوات اجليل اجلديد«، يف جممع اجلامعة اللبنانية 

كبري  ملهرجان  متهيًدا  تاأتي  اخل��ط��وات  ه��ذه  كل  احل��دت.  يف 

ق�سر  يف  املقبل  الثاين  ت�سرين  �سهر  خ�ل  و�سيقام  له  التح�سري  يتّم 

الأوني�سكو لإحياء ذكرى الراحل. 

ن�سري اإىل اأن �سم�س الدين بداأ م�سواره الفنّي العام 1961، مع الأخوين 

غنائًيا  واأر�سيًفا  عريًقا،  فنًيا  اأثًرا  تارًكا  الرحباين،  ومن�سور  عا�سي 

اإىل  بالإ�سافة  اأغنية،  وخم�سمائة  الألف  اأعماله  جتاوزت  اإذ  مهًما، 

تغِن  التي مل  فريوز  ال�سيدة  ب�سحبة  قدمها  التي  العديدة  م�سرحياته 

»ديو« اإل معه. ورثته قائلًة: »بيلبقلك العّز وال�سم، وال�سّو، يا ن�سري.. 

ما �سبق وطلعت على م�سرح ببلدي واأنت م�س معي«.

تابع ن�سري �سم�س الدين طريقه منفرًدا منذ العام 1978 مع فرقة 

راأ�سها  وعلى  الناجحة  الأع��م��ال  من  جمموعة  مقدًما  اأ�س�سها، 

وتويف  بركات.  ملحم  تلحني  من  الغنائية  »الطربو�س«  جمموعة 

�سم�س الدين على خ�سبة امل�سرح يف دم�سق، حيث قّدم اآخر حف�ته 

العام 1983. 
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اأخبار الثقافة والفن

بعد ث�ثني عاًما على رحيله 

بريوت حتتفي باأ�ضبوع طربو�س ن�ضري �ضم�س �لدين

لبنانيات ر�ئد�ت يف �ل�ضحافة



الثقافة  وزارة  ال�سرق« بالتعاون مع  رواد  اأقامت »جلنة تكرمي 

ملنا�سبة  الأم«  »تكرمي  مهرجان  ال�سويفات  مدينة  وبلدية 

بوزير  ممث�  ميقاتي  جنيب  احلكومة  رئي�س  برعاية  عيدها، 

وذلك يف قاعة  دياب،  الربوف�سور ح�سان  العايل  والتعليم  الرتبية 

بيار اأبو خاطر يف حرم اجلامعة الي�سوعية.

العماد  اجلي�س  قائد  ليون،  غابي  الثقافة  وزير  الإحتفال  ح�سر 

ح��داد،  ط��وين  البحري  الركن  بالعقيد  ممثً�  قهوجي  ج��ان 

بالعقيد  ممثً�  اإبراهيم  عبا�س  اللواء  العام  ل�أمن  العام  املدير 

اأ�سرف  اللواء  الداخلي  الأمن  لقوى  العام  املدير  الع�سقوتي،  لبيب 

وعدد  ال�سويفات  بلدية  رئي�س  اأيوب،  اأ�سعد  بالرائد  ممثً�  ريفي 

والإجتماعية  والثقافية  والفكرية  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  من 

والإقت�سادية.

امل�سرح  قاعة  اإىل  املكّرمات  الأمهات  بدخول  الإحتفال  بداأ 

دياب  الرتبية ح�سان  وزير  وبرفقة  لبنان«،  »زفة جبل  وقع  على 

ووزير الثقافة غابي ليون، ثم عزفت مو�سيقى قوى الأمن الداخلي 

بقيادة املقدم زياد مراد الن�سيد الوطني اللبناين.

رواد  تكرمي  »جلنة  لرئي�س  كلمات  املهرجان  تخللت 

األقت  التي  بجاين  نعمة  ندى  وال�ساعرة  عطوي،  اأنطوان  ال�سرق« 

الدكتور  اللويزة  �سيدة  جامعة  رئي�س  ونائب  باملنا�سبة،  ق�سيدة 

الأب  الي�سوعية  اجلامعة  لرئي�س  �سكر  وكلمة  مطر،  �سهيل 

الربوف�سور �سليم دكا�س، ثم األقى الوزير ليون كلمة توّجه فيها 

الأمهات  من  عّينة  ي�سّكلن  اللواتي  املكّرمات  الأمهات  اإىل 

جلربان  ب�سرخة  وا�ست�سهد  والناجحات،  العام�ت  اللبنانيات 

خليل جربان عندما قال: »وجه اأمي وجه اأمتي«.

راعي  كلمة  دي��اب  ح�سان  الدكتور  الرتبية  وزي��ر  األقى  ثم 

اإج���ًل  اليوم  نقف  الأم  عيد  »يف  فيها:  ق��ال  التي  الإحتفال 

اأمام هذا الإن�سان الذي تتجلى فيه  واإكباًرا 

اأقد�س معاين الإن�سانية واأعظم هبات احلياة 

التي خ�سها بها الله. اإنها حًقا قبلة ال�سماء 

على جبني الأر�س وهي �سورة احلب والعطاء 

وح�سن الأمن والأمان«. 

الوزيران  �سّلم  مو�سيقية،  اإ�سرتاحة  بعد 

الدروع  عطوي  اللجنة  ورئي�س  ودي��اب  ليون 

الورود،  اإىل الأمهات مع باقات  التكرميية 

جمموعة  الأ�سطا  نقول  الفنان  ق��ّدم  ث��م 

حفل  واأق��ي��م  ب���الأم،  اخلا�سة  اأغانيه  من 

كوكتيل باملنا�سبة. 
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»جلنة تكرمي رو�د �ل�ضرق« 

�أحيت مهرجان »تكرمي �لأم«

املحامني(، �لأمهات �ملكّرمات )نقابة  دوغان  اإقبال  الأ�ستاذة 

اللبناين(،  )اجلي�س  اخل���وري  رمي��ا  امل��ق��دم 

)وزارة  عبا�س  علياء  ال�سيدة  املعلمني(،  )نقابة  حجازي  زينه  الأ�ستاذة 

لبنى  ال�سيدة  املهند�سني(،  )نقابة  ح�سباين  فوميا  الأ�ستاذة  املالية(، 

)نقابة  حكيم  ليلى  الفّنانة  والبلديات(،  الداخلية  )وزارة  اخلن�سا 

واملمر�سني(،  املمر�سات  )نقابة  اجلمّيل  بّيا  ماريا  ال�سيدة  املمثلني(، 

)قوى  مراد  ملك  ال�سيدة  الأطباء(،  )نقابة  العري�س  جمد  الدكتورة 

نور  الرائد  املو�سيقيني(،  )نقابة  نهرا  جناة  الأ�ستاذة  الداخلي(،  الأمن 

عيد )الأمن العام(.



»�ضم�س وقمر«

ومببادرة  اللبناين،  اجلي�س  ل�سهداء  تكرمًيا 

 300 ح��واىل  لّبى  احل���ين،  عا�سي  الفنان  من 

ال�سهداء  الع�سكريني  ع��ائ���ت  م��ن  �سخ�س 

الدعوة حل�سور امل�سرحية الغنائية »�سم�س وقمر« 

على  �سيا  وج��دي  املو�سيقي  وامل��وؤل��ف  للكاتب 

م�سرح كازينو لبنان.

واإن�سان  اإن�سان هذا الزمان  تعرّب امل�سرحية عن 

هذا املكان، تعرّب عّنا نحن، نحن الذين نقاوم 

اأوتينا من قّوة وحيلة وقدرة احتمال،  يومًيا مبا 

اأ�سكال  كل  لنقاوم  قّوة  من  ا�ستجمعنا  ومبا 

الهيمنة الفكرية وال�سلطوية.

»قمر«  يكمن  م��ّن��ا  واح���د  ك��ل  داخ���ل  يف 

ومّرة  »قمًرا«  نكون  فمّرة  »�سم�س«،  وتكمن 

ا« واأحياًنا ي�ستيقظ فينا »نخوخ«  نكون »�سم�سً

املتخاذل، املتزحفط )الذي يزحف على بطنه(. 

اإ�ستغرق التح�سري للم�سرحية، التي تبداأ واقعية 

من  اأك��رث  خيايل،  ب�سكل  ُتكمل  لكنها 

ومع  مو�سيقًيا،  وتاأليًفا  كتابة  �سنوات  ث�ث 

اأنه  �سيا  وجدي  ال�سفينة  هذه  قبطان  ي�سعر  هذا 

هي  املرحلة  ه��ذه  عمله.  اإط���ق  يف  ا�ستعجل 

الأدق بالن�سبة اإليه لأن احلرب على الورق يتحول 

من  خا�سة  م�سهدية  �سمن  و�سورة  �سوت  اإىل 

املفرو�س اأن تاأ�سر امل�ساهد بواقعيتها وخيالها. 

عر�س  حقيقي،  لبناين  عر�س  الأول  امل�سهد 

الرا�سي( وقمر )عا�سي احل�ين(،  �سم�س )نادين 

اللذين يحتف�ن بليلتهما، ومع خطف العري�س قمر 

من بني اأح�سان حبيبته تتحّول الفرحة ماأ�ساة... من 

هنا تبداأ �سم�س حركتها الن�سالية... وبني حبها لقمر 

وحبها للوطن معادلة لي�ست �سهلة!

ا  احل�ين ع�سق دور قمر ومل يجده غريًبا عنه خ�سو�سً

قمر  يف  اأحبَّ  لقد  باحلرية.  وينادي  ثائر  يومياته  يف  اأنه 

ثورته �سد الديكتاتورية وقمع احلريات و�سد الإم�ءات 

اخلارجية. 

لأنه  كبرية  م�سوؤولية  دوره��ا  اأن  راأت  الرا�سي  نادين 

دور  ع�سقت  هي  ال�سباب.  اأح���م  من  كثرًيا  يحمل 

�سم�س وراأت اأنه ي�سبهها كثرًيا لأنها بطبعها ثائرة ولو 

كانت مكان �سم�س لفعلت ال�سيء نف�سه.

امل�سرح  على  عن�سًرا  �سبعني  نحو  ي�سم  ال��ذي  العمل 

العمل  دّفة  يدير  الذي  الأندري  تطّلب خمرًجا كجهاد 

باإحرتاف ودّقة يف فرتة قيا�سية مل تتجاوز الع�سرين يوًما. 

املخرج  اأن  وج��د  وكمخرج  كممثل  اإح�سا�سه  وب��ني 

ا يف الواجهة لأنه موجود على امل�سرح بروؤيته وبكل  اأي�سً

�سخ�سيات العمل.

وج��دي  وتلحني:  وتاأليف  كتابة 

بطولة:  الأندري،  جهاد  اإخراج:  �سيا، 

ال��را���س��ي،  ن��ادي��ن  احل����ين،  عا�سي 

جلخ،  جيلبري  حمي�سي،  ف��اي��ق 

طوين  ق�سي�س،  ج��ان  ال��زي��ن،  علي 

غان،  مي�سال  بطر�س،  كارل  عاد، 

نادين  ع��ون،  �سعد  ماجد،  حممود 

ب����دوي، ج����ورج ع��ي��د وغ���ريه���م... 

احل���اج،  �سام��ي  ك��������وري��غ��راف��ي��ا: 

طانيو�س،  بو  جمد  امل�ب�س:  ت�سميم 

وج��ورج  ج��وزف  الديك�ور:  ت�سميم 

»ف��رح  ل�سركة  والإن���ت���اج  خ��ون��د، 

برودك�سن«.
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 )AUST( والتكنولوجيا  للعلوم  الأمريكية  اجلامعة  اإ�ست�سافت 

»جتّمع ال�سباب للتوعية« YASA لإط�ق حملة »اإنت اللي بتحب 

اجلديدة  احلملة  فيها«.  حدا  متّوت  ول  فيها  متوت  ما  ال�سرعة 

م�سرتكة بني منظمة ال�سحة العاملية و»اليازا«، بعدما �سبق التعاون 

يف كثري من امل�ساريع. 

�سارك يف احلملة ممثل منظمة ال�سحة العاملية يف لبنان الدكتور 

حوادث  ل�سحايا  خميفة  اأرقام  عن  ك�سف  الذي  الب�سرى  ح�سن 

ال�سري بح�سب املنظمة. و�سدد على اأهمية التوعية، وموا�سلة الدعم 

ومتابعة العمل لإي�سال الر�سالة. 

التح�سري لإط�ق  زياد عقل عن  الدكتور  »اليازا«  واأعلن موؤ�س�س 

ال�سعي  اأكد  كما  املقبلة.  الث�ث  لل�سنوات  جديد  عمل  برنامج 

اإىل تفعيل العمل امل�سرتك مع موؤ�س�سات الدولة وبلدياتها وموؤ�س�سات 

القطاع اخلا�س واملجتمع الأهلي، بهدف حتويل تطبيق قانون ال�سري 

اجلديد، بعد تعديله، اإىل واقع ملمو�س.

اإفتتحت اللقاء ع�سو الهيئة الإدارية يف اليازا، ملكة جمال لبنان 

 Roads for life ال�سابقة رهف عبد الله، ثم حتدثت رئي�سة جمعية

زينة قا�سم عن التعاون امل�سرتك مع اليازا للمطالبة بتطبيق قانون 

ال�سري اجلديد بعد التعديل. كما كانت �سهادات ل�سيلني �سمط التي 

خ�سرت زوجها بحادث �سري، ومارين اأبو جودة �سقيقة الكابنت روين 

ا. اأبو جودة الذي خ�سره اأهله وحمبو كرة ال�سلة يف حادث �سري اأي�سً

مع  بالتعاون  اجلديدة،  احلملة  يت�سّمن  الذي  الفيلم  ُعر�س  ثم 

حملة  منها  �سابقة  حم�ت  اأطلقت  التي  كليمانتني،  �سركة 

الذهبية  بيكا�سو  بجائزة  الفائزة  فيها«  مبوت  ال�سرعة...  »بحب 

للعام 2012. كما �ساركت يف الفيلم الإع�مية واملمثلة مي �سّحاب 

ولدة  وتنتظر  �سغرية  طفلة  ولها  �سري  حادث  يف  زوجها  فقدت  التي 

طفلها اجلديد. وجاءت م�ساهمة �سّحاب يف احلملة بهدف حتويل 

�س�مة  حول  اإيجابية  حملة  اإىل  زوجها  بخ�سارة  الكربى  ماأ�ساتها 

الإن�سان.
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AUST اإط�ق حملة اليازا من جامعة

»�إنت �للي بتحب �ل�ضرعة... 

ما متوت فيها ول متّوت حد� فيها«

ن�ساطات يف 

AUST �جامعة ال

ندوة حول 

»م�ضائل يف تاريخ 

لبنان �لو�ضيط«... 

ويوم ثقايف

�أثيوبي 

»م�سائل يف تاريخ لبنان الو�سيط« كان عنوان 

ال�سهرية  الندوات  �سل�سلة  من  الثانية  احللقة 

للعلوم  الأم��ريك��ي��ة  اجلامعة  تنظمها  التي 

لبنان  »تاريخ  بعنوان   )AUST( والتكنولوجيا 

للندوة  قّدم  واكت�سافات«.  م�سائل  الع�سور:  عرب 

الدكتور اأنطوان الق�سي�س، و�سارك حما�سًرا كل 

بعنوان:  القّطار يف مداخلة  اليا�س  الدكتور  من 

والدكتور  الفرجن«،  حكم  ظّل  يف  »املجتمع 

»الأقليات  بعنوان:  مداخلة  يف  حطيط  اأحمد 

اللبنانية وال�سلطنة اململوكية – قراءة يف ر�سالة 

تقي الدين ابن تيمّية اإىل ال�سلطان النا�سر حممد 

الإدارية يف  الهيئة  وذلك يف ح�سور  بن ق�وون«، 

اجلامعة وجمع من املثقفني واملهتمني.

التي  الثقافية  الأن�سطة  �سل�سلة  اإط���ار  ويف 

اأثيوبًيا  ثقافًيا  يوًما  اجلامعة  نّظمت  تقيمها، 

تخلله  لبنان،  يف  اأثيوبيا  قن�سلية  مع  بالتعاون 

الب�د  معر�س فّني �سّم لوحات و�سوًرا عن تلك 

تقليدية  يدوية  واأع��م��اًل  وِحرفيات  اجلميلة، 

وعر�س  ف��ول��ك��ل��وري��ة،  ورق�����س��ات  وخ�سبيات، 

تقليدي...



اليوم  ذلك  يف  �شاهدمتوها  لو 

املزّين  العري�ض  الدرج  على  تنزل 

الأبي�ض،  ثوبها  مرتديًة  بالزهور 

العرو�ض  ه��ذه  اأّن  �شّدقتم  مل��ا 

ابت�شاماتها  ت��وّزع  التي  الفاتنة 

امل�شطّفني  النا�ض  على  بلباقة 

كانت  وي�شارها،  ميينها  عن 

بائ�شة  راعية  �شنوات  �شّت  قبل 

تعرف  ول  عر،  ال�شَ بيت  ت�شكن 

ال�شتيقاظ  ���ش��وى  ال��دن��ي��ا  م��ن 

اإىل  الغنم  قطيع  و�شوق  باكًرا، 

املرعى، ثم العودة به اإىل احلظرية 

م�شاًء، وم�شاعدة اأبويها واأُخَتيها 

اجلبنة  و�شنع  النعاج،  حْلب  يف 

القرية  اأهل  لبيعهما من  واللنب 

املجاورة وجّتار املدينة.

كانت  فيها،  راأيُتها  مّرة  اأّول 

يف ب��ي��ت ���ش��دي��ق��ي ي��و���ش��ف يف 

اإحدى قرى �شمال لبنان الأو�شط. 

مّرة  ك��ّل  يف  وكما  ي��وم��ذاك، 

الكرمي،  البيت  هذا  فيها  اأزور 

يو�شف،  زوج��ة  جميلة،  اأع��ّدت 

الِق�شاع  و�شّفت  ا،  �شهيًّ َفطوًرا 

على املائدة، وَدعتنا اإىل الطعام؛ 

غري  م��ن  وق��م��ُت  يو�شف  ف��ق��ام 

اأعرف  اأ�شبحت  لأنني  ممانعة 

يقولها  التي  العبارات  تلك  اأّن 

»�شكًرا،  نوع  من  ًبا  تاأدُّ النا�ض 

من  و»ف��ط��رُت  اأ�شتطيع«،  ل 

اإن  و»ب����الأف����راح  خ���ريك���م«، 

مع  نفًعا  جتدي  لن  الله«،  �شاء 

جميلة.

ج��ع��ل��ت ج��م��ي��ل��ة امل���ائ���دة، 

كالعادة، يف املطبخ ل يف غرفة 

من  اأكرث  �شداقة  لأّن  الطعام، 

ع�شرين عاًما جعلتني من اأهل 

اأْن  دخلنا،  مّلا  وك��ان،  البيت. 

راأيت �شبّية جتل�ض ب�شمت على 

اإح���دى  ك��ر���ش��ّي يف 

ال����زواي����ا. ك��ّف��ه��ا 

كّفها  يف  اليمنى 

وركبتاها  الي�شرى، 

اإىل  امل�����ش��م��وم��ت��ان 

ف�شتان  يغّطيهما  بع�شهما 

م��ل��ّون ع��ت��ي��ق، وي��ت��دىّل حتى 

ي�شتطع  مل  ال��ل��ت��ني  ق��دَم��ي��ه��ا 

�شوك  يقيهما  اأن  املمّزق  احلذاء 

�شناًء  في�شّع  الوجه  اأما  احلقول. 

وميور ن�شارًة، والعينان الذابلتان 

نرج�ض  زه���رَت���ي  ف��ت�����ش��ب��ه��ان 

وال�شفتان  العط�ض،  اأ�شناهما 

العقيق  اأعارتا  فقد  املمتلئتان 

املن�شدل  الأ�شقر  عر  ال�شَ واأما  لونه. 

ف�شاّلل  البي�ض  ال��َ�ائ��ب  على 

الرخام  على  املتهاوي  الِتْب  من 

ال�شقيل.

جميلة  ترافق  الفتاة  كانت 

و�شكناتها  ح��رك��ات��ه��ا  يف 

بنظراتها البيئة، وتتاأّمل اأدوات 

بعجب  الكهربائية  املطبخ 

النقو�ض  هذه  اأجمل  ما  وده�شة. 

اجلدران!  �شرياميك  تزّين  التي 

وما اأحلى تيك الرفوف اخل�شبية 

الأواين  عليها  ُر���ش��ف��ت  ال��ت��ي 

ال�شندوق  ه��ذا  َدرُّ  ولله  بعناية! 

ال�شحن  يدخل  العجيب كيف 

�شاخًنا يف  ويخرج منه  بارًدا  اإليه 

كّلها  هذه  دقيقتني!  من  اأقّل 

من  مثلها  ال�شبّية  تَر  مل  اأ�شياء 

قبل. اإنها املّرة الأوىل التي تدخل 

حجر،  م��ن  ا  مبنيًّ بيًتا  فيها 

اأن��ي��ق.  كر�شّي  على  وجتل�ض 

كان با�شتطاعتها وهي جال�شة 

يف مكانها اأن تنظر عب زجاج 

ال�شهل  يف  القطيع  وترى  النافذة 

اأباها  وت��رى  اأمامها،  املنب�شط 

الكبيني مع اخلراف  واأُخَتيها 

البي�ض واحلمالن ال�شغرية.

اأخذت  بيننا،  جتل�ض  اأن  قبل 

�شحًنا  �شينّية  على  جميلة 

اإىل  اخلبز  م��ن  رغيف  ون�شف 

املقَعدة   - يو�شف  اأّم   - زكّية 

ونظرت  ع��ادت  ثم  �شريرها،  يف 

ربيًعا  ع�شر  الأح���د  اب��ن��ة  اإىل 

�شريين«.  يا  »قومي  وابت�شمت: 

ومل  تتحّرك،  مل  ال�شبّية  لكّن 

كان  فما  �شفة؛  ببنت  َت��ُف��ه 

دنت  اأن  اإّل  البيت  �شّيدة  من 

منها، واأنه�شتها من مكانها، 

واأج��ل�����ش��ت��ه��ا ع��ل��ى ك��ر���ش��ّي 

بجانبها، و�شّمتها وقّبلت راأ�شها: 

»ُكلي يا حبيبتي. هذا ال�شحن 

�شحن  يف  لها  و�شعْت  ثم  لك«. 

الطّيبة  اجلبنة  من  قطعة  اآخر 

ف��اأخ��ذت  و���ش��وك��ة؛  و�شّكيًنا 

بُيمناها  ال�����ش��ّك��ني  ���ش��ريي��ن 

ت قطعة �شغرية، ثم اأخذت  وق�شّ

ال�شوكة باليد نف�شها، وغرزتها 

يف  وجعلتها  اجلبنة  قطعة  يف 

لقمة �شغرية قبل اأن ترفعها اإىل 

من  ك��ان  فما  ال�شغري.  فمها 

جميلة اإّل اأن اأم�شكت �شّكني 

و�شوكتها  بُيمناها  �شريين 

اأخرى  قطعة  ت  وق�شّ بُي�شراها، 

وهي تنظر اإىل ال�شبّية قائلًة لها 

تفعلني«؛  »هكذا  بعينيها: 

فهّزت الفتاة راأ�شها اأْن نعم. ثم 

على  ا  ورقيًّ مندياًل  لها  و�شعت 

على  قبلة  وطبعت  ركبَتيها، 

كتفها وهي تبت�شم.

اأّن جميلة قد  البدء  ظننُت يف 

الآن  هي  وه��ا  بخادمة،  ج��اءت 

تعّلمها كيف جتل�ض وكيف 

اختارت  مل��اذا  ولكن  ت��اأك��ل. 

ال��ذي  وم��ا  لبنانية!  تكون  اأن 

بعُد  وهي  عمله  هذه  ت�شتطيع 

ومل��اذا  ال��زه��ور!  عمر  يف  طفلة 

وجُتل�شها  لها  وتبت�شم  تدّللها 

ا  اإىل املائدة معنا! اأما كان حريًّ

معها،  �شارمة  تكون  اأن  بها 

واأن تبداأ بتعليمها كيف جتلي 

يف  وت�شعها  وجتّففها  ال�شحون 

اأماكنها، اأو تبداأ بتدريبها على 

وم�شحها،  البيت  اأر���ض  كن�ض 

وامل��ك��واة  الة  الغ�شّ وا�شتعمال 

بالها  ف��م��ا  الأدوات!  و���ش��ائ��ر 

تالطفها وحتدب عليها وتهتّم 

بها اهتمام الأّم بوحيدها!

ابت�شمُت  ما  �شرعان  لكنني 

يف  وقلت  ظ��ن��وين،  م��ن  �شاخًرا 

جتيء  َمن  جميلة  اأهي  نف�شي: 

اأن  تقبل  َمن  اأجميلة  بخادمة! 

يف  فتعاونها  يدها  اإىل  يد  متتّد 

اأعمال البيت! اأو تلم�ض يد غري 

واأوانيها ومالب�ض  يدها �شحونها 

زوجها واأولدها! كم مّرة جاءت 

بع�ض  لق�شاء  حنان  �شديقتها 

الوقت عندها وكانت خادمتها 

جميلة  وك��ان��ت  ب�شحبتها، 

لإعداد  قامت  اإذا  اخلادمة  تزجر 

ل��ق��د كانت  ع��ن��ه��ا!  ال��ق��ه��وة 

ني�سان
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وم�شمع  م���راأى  على  جميلة، 

باجللو�ض  اخلادمة  تاأمر  مّني، 

على كر�شّيها، وكانت هي َمن 

بالفناجني  وياأتي  القهوة  ي�شنع 

منها.  واح���ًدا  للخادمة  وي��ق��ّدم 

وكم مّرة َرَجْت حناُن �شديقَتها 

اأن تقوم خادمتها بغ�شل الركوة 

جميلة  فكانت  والفناجني، 

ا قاطًعا! ترف�ض رف�شً

الفتاة  اأّن هذه  يقيًنا  زادين  وما 

لي�شت بخادمة، هو روؤيتي اأقراًطا 

ال�شغريَتني.  اأُذَنيها  يف  جميلة 

جميلة.  َحَلَقتا  اإنهما  اأج��ل، 

هي  ها  مثلي!  يعرفهما  وَم��ن 

جميلة الآن ول َحَلَق يف اأُذنيها. 

الفتاَة  اأعطتهما  مل��اذا  ولكن 

باأغلى  ا�ش�تهما  قد  وكانت 

الأحد  يوم  واإذا خرجت  الأثمان، 

بزيارة  قامت  اأو  الكني�شة  اإىل 

بهما  تزّينت  اأح��د،  اإىل  ر�شمية 

من دون غريهما!

الطعام؛  تناول  من  اإنتهينا 

فهّمت الفتاة برفع �شحنها، اإّل 

اأّن جميلة اأمرتها باأن ُتبقيه يف 

مكانه، واأن تقوم لغ�شل يديها. 

ل  راأي��ُت��ه��ا  لكنني  ف��ق��ام��ت، 

فجعلْت  احلنفّية؛  فتح  حت�شن 

وي�شرًة  مي��ن��ًة  املقب�ض  حت���ّرك 

يو�شف،  فقام  ج��دوى.  دون  من 

فتح  منها  وطلب  لها،  وفتحها 

ال�شابون  من  قليل  ل�شّخ  يدها 

ال�شائل عليها.

جميلة،  من  ال�شبّية  واق�بت 

يا  �شكًرا  بانك�شار:  لها  وقالت 

اأحلق  اأن  الآن  علّي  »خالتي«. 

جميلة:  فقالت  واأُخ��َت��ّي.  باأبي 

وهذا  القّنينة  ح�شًنا. خذي هذه 

الكي�ض لهم. فاأم�شكت الفتاة 

وكي�ض  بيد  الباردة  املياه  قّنينة 

اأخ���رى،  بيد  والفاكهة  ال���زاد 

ونظرت اإىل عيَني ال�شّيدة ب�شمت 

وجه  اإىل  اليتيم  ينظر  كما 

حم�شن كرمي. ثم خرجت وهي 

ف�شتانها  ب��اأذي��ال  تتعرّث  تكاد 

الطويل.

بعد ذلك بقليل راأيت جميلة 

وتنظر  ال��ن��اف��ذة  اأم���ام  تت�شّمر 

فدَنوُت  الأخ�شر؛  امل��رج  ناحية 

اإىل حيث تنظر،  منها، ونظرت 

فاإذا �شريين تلعب مع الفرا�شات 

وتقفز قفز حمالن القطيع.

قلت جلميلة واأنا ما زلت اأنظر 

لهجتها  مثلها:  اخل���ارج  اإىل 

���ش��ورّي��ة، األ��ي�����ض ك��ذل��ك؟ ثم 

اجلواب،  لأ�شمع  اإليها  التفتُت 

اأج��ل،  اأْن  ب��راأ���ش��ه��ا  ف���اأْوَم���اأت 

وم�شحت دمعَتني تدحرجتا على 

وجل�شت  لوؤلوؤ،  كحّبَتي  خّديها 

الراعية  حكاية  علّي  تق�ّض 

ال�شغرية.

خرجُت  قالت،  اأم�ض،  �شباح 

اإىل ال�شهل جلمع بع�ض الهندباء 

البّية يف �شهر ال�شوم املبارك هذا. 

ومل َيُطِل الوقت حتى راأيت ب�شعة 

خ���راف ت��ت��ق��ّدم ب��اجّت��اه��ي من 

م�شّكلًة  القريبة  الرابية  خلف 

طليعة القطيع. ثم بانت ثالث 

جنًبا  مي�شني  �شغريات  راعيات 

اإيّل  و�شلن  وعندما  جنب.  اإىل 

وجل�شن  علّي،  التحية  األقني 

يل  ف��َب��َدْوَن  يحّدثنني،  بقربي 

رياحني  بني  اأقمار  ثالثة  اأجمل 

ال�شهل كّلها.

يا  ����ش���ورّي���ة  »ل��ه��ج��ت��ك��ّن 

ح���ل���وات«، ق��ل��ت؛ ف��اأج��اب��ت 

الكبى، وما بينها وبني �شريين 

اأقا�شي  ثالث �شنوات: نحن من 

�شمال �شرق �شوريا. جاء بنا والدنا 

اإّن  قال  لبنان.  اإىل  �شهرين  منذ 

احلياة هنا اأ�شهل واأجمل.

- اأين تقيمون؟ �شاألُت.

الو�شطى،  اأج��اب��ت  هناك،   -

ومّدت �شّبابتها باجّتاه اأّول البلدة 

املجاورة.

- يف اأّي بيت هناك؟

اخليمة  ت��ل��ك  ه��و  بيتنا   -

املن�شوبة عند اأ�شفل التّل.

وب��ي��ن��م��ا م�����ش��ت الأُخ���ت���ان 

القطيع،  خ��ل��ف  ال��ك��بي��ان 

اإيّل  تنظر  بقربي  ال�شغرى  بقيِت 

وتبت�شم ابت�شامة زهرة الرّمان يف 

اأّول الربيع.

- ما ا�شمك؟ �شاألُتها.

- �شريين.

يا  ��ا  اأي�����شً جميل  وا���ش��م��ك   -

اأمرية.

اأنا  »خالتي«.  يا  ل  اأم��رية!   -

راعية غنم.

- ما دمِت �شعيدة، فاأنِت اأمرية.

ا...  اأن�����ِت ج��م��ي��ل��ة ج�����دًّ  -

عندما  ا.  اأي�شً جميلة  واأقراطك 

اأكب �شاأ�ش�ي مثلها.

وفّكيها،  م��ّن��ي  اإق���ب��ي   -

فيداي  اأُذن��ي��ِك،  يف  واجعليها 

و�شختان.

اإنهما  و���ش��خ��ت��ان!  ي����داِك   -

التي  اأن��ا  كالثلج.  نظيفتان 

يداها و�شختان. اأُنظري.

- اأنِت ل تعرفني �شيًئا عن و�شخ 

ابنتي  يا  النفو�ض  وو�شخ  اليدين 

حلقَتّي،  فّكي  تعايل  بعد... 

تعايل.

طويل،  د  تردُّ بعد  �شريين  ودنت 

وقبل  منها.  طلبُت  ما  وفعلت 

اأن تلحق باأخَتيها، اأر�شدُتها اإىل 

بيتي، وطلبُت منها اأن تاأتي اإيّل 

من وقت اإىل اآخر، ومتّنت هي اأن 

اأزورها واأهلها يف بيتهم... اأق�شد 

بذلك  فوعدتها  خيمتهم،  يف 

وعندما  �شانحة.  فر�شة  اأّول  يف 

ال�شباح،  ه��ذا  �شم�ض  اأ�شرقت 

والعّمال  ليو�شف  القهوة  اأنزلُت 

يف املن�شرة حتت البيت، فوجدُت 

�شريين جال�شة عند اأ�شفل الدرج، 

ففرحُت بها كثرًيا، واأ�شعدُتها 

معي.

�شرد  ع��ن  جميلة  ت��وّق��ف��ت 

اإليها  فنظرُت  هنا؛  احلكاية 

على  ���ش��اه��دُت  وق��ل��ت:  ا،  مليًّ

برناجًما  اأم�����ض  التلفاز  �شا�شة 

يعمالن  رُج��َل��ني  ع��ن  ا  وثائقيًّ

نيازك  اأج���زاء  ع��ن  البحث  يف 

اآلف  منذ  الأر����ض  اإىل  هبطت 

ا يا جميلة من  ال�شنني. اأنِت اأي�شً

الأر���ض  على  هابط  ن��ادر  معدن 

من ال�شماء.

ا. - ُقْل اإين قّدي�شة اأي�شً

ك  - القّدي�شون لي�شوا َمن يتن�شّ

َمن  كّل  ول  فقط.  ال�شوامع  يف 

ا. ك �شار قّدي�شً تن�شّ

*  *  *

داأبت �شريين على املجيء كّل 

كانت  جميلة.  بيت  اإىل  ي��وم 

القطيع  م��ع  اأُخ��ت��ي��ه��ا  ت���ك 

متى  ال�شّيدة:  وت�����ش��األ  وت��اأت��ي، 

وكانت  عندنا؟  اإىل  �شتجيئني 

جميلة تر�شل معها اإىل اأُخَتيها، 

الطعام  من  ا  بع�شً مّرة،  كّل  يف 

واحللوى.

ال�شّيدة  فيه  قالت  يوم  وكان 

اإنها �شتعّرج يف طريقها  لل�شبّية 

فرق�شت  اأه��ل��ه��ا؛  ع��ل��ى  غ���ًدا 

فاأخبت  وذهبت  فرًحا،  �شريين 

الأّم  فانهمكت  باخلب؛  اأّمها 

اخليمة،  ت��رت��ي��ب  يف  وب��ن��ات��ه��ا 

وتنظيف املقاعد، وحتمي�ض النّب 

وطحنه.

وج������اءت ج��م��ي��ل��ة ب��رف��ق��ة 

بحفاوة  فا�شُتقبال  ي��و���ش��ف؛ 
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ق�سة ق�سرية

هناك  راأي���ا  لكنهما  بالغة. 

القلب:  ويوجع  النف�ض  يوؤمل  ما 

مغّطًى  تراب  من  اخليمة  اأر�ض 

الغنم  وجلود  العتيقة  بالُب�شط 

والكرا�شي  وامل��ق��اع��د  وامل��اع��ز، 

اأما  و�شرب.  عليها  الدهر  اأكل 

اجلدول  مبياه  املغ�شولة  املالب�ض 

حبل  على  فمن�شورة  القريب، 

عندئٍذ  �شجرتني.  ب��ني  م�شدود 

تبادر اإىل ذهن ال�شّيدة اأّن الزنابق 

العطرة ل تعي�ض فقط يف الريا�ض 

والعناية،  الرعاية  تتلّقى  حيث 

ال���باري  يف  ��ا  اأي�����شً تنمو  لكن 

دفء  يف  براعمها  تتفّتح  حيث 

هينمات  مع  وترق�ض  ال�شم�ض، 

الن�شيم.

كان  اإن  ال��وال��َد  يو�شُف  �شاأل 

مدر�شة  اإىل  البنات  اإر�شال  ينوي 

ال��ق��ري��ة ال��ر���ش��م��ي��ة، ف��اأج��اب: 

امل��در���ش��ة.  اإىل  ب��ه��ّن  ح��اج��ة  ل 

قانعون  ونحن  ب�شيطة،  حياتنا 

ليح�شلوا  اأولدن���ا  اأنعّلم  بها. 

�شتنفعهم  مَب  �شهادات!  على 

ورعي  الأر���ض  زراعة  ال�شهادات! 

املا�شية ل يحتاجان اإىل �شهادة.

العقل  ينري  الِعلم  ل��ك��ّن   -

وي�شقل الفكر ويهّذبه. 

يو�شف.  اأخ���ي  ي��ا  �شّدقني   -

احلياة هي اأف�شل مدر�شة.

ث���م ج��ذب��ت ال����وال����دة ط��رف 

اأَر يف  اأن��ا مل  وق��ال��ت:  احل��دي��ث، 

ال��داخ��ل  م��ن  امل��در���ش��ة  حياتي 

ل��ق��د ع�شت  ت��ك��ون.  ك��ي��ف 

كما عا�شت اأّمي. وبناتي وبنات 

كما  �شيع�شن  كّلها  الع�شرية 

نعي�ض.

املغلّية  القهوة  احت�شاء  بعد 

يو�شف  وّدع  احل��ط��ب،  ع��ل��ى 

العائلة وخرجا. لكن  وجميلة 

اإىل  ت�شعد  اأن  وقبل  ال�شّيدة، 

امل��راأة  جيب  يف  ت  د�شّ ال�شّيارة، 

اأك��ب  م��ن  نقدية  اأوراق  ب�شع 

ترّدها  اأن  امل���راأة  فحاولت  فئة؛ 

دربها:  عليها  قاطعًة  لل�شّيدة 

قلت  اإن  �شّدقيني  اآخذها.  »لن 

لك اإننا ل نحتاج - واحلمد لله 

- اإىل �شيء. يكفي اأنك نزعِت 

واأعطيِتها  اأُذنيِك  من  اأقراطِك 

لن  ف�شل  ل�شاحبة  اإنك  لبنتي. 

لكن  ال�شّيدة«.  اأيتها  نن�شاه 

رك��وب  ا�شتعجلت  جميلة 

وهي  الباب  واأقفلت  ال�شّيارة، 

تقول للمراأة: ا�ش�ي بها للبنات 

ثياًبا واأحذية جديدة.

تبتعد  ال�شّيارة  كانت  وفيما 

تزال  ما  امل��راأة  كانت  وت��ت��وارى، 

بعيَنني  ال�شّيدة  ت�شّيع  واق��ف��ة 

الله  ليجعل  وتتمتم:  دامعَتني، 

ال�اب يف يديِك ذهًبا.

*  *  *

املجيء  على  �شريين  ث��اب��رت 

جميلة.  بيت  اإىل  يوم  كّل  يف 

اإىل  حتّملها  اأّم��ه��ا  وك��ان��ت 

حني،  اإىل  ح��ني  م��ن  ال�����ش��ّي��دة، 

اأو  اللنب،  اأو  احلليب  من  ا  بع�شً

كانت  جميلة  لكن  اجلبنة. 

يف  تد�ّض  اأن  قبل  �شيًئا  تقبل  ل 

ما  ال��دراه��م  م��ن  الفتاة  جيب 

يوازي اأ�شعاف ثمنه.

جميء  قبل  جميلة،  كانت 

انتهت  ق��د  ت��ك��ون  ���ش��ريي��ن، 

احلّمام  اإىل  زوجها  اأّم  نقل  من 

مالب�شها  وتبديل  لتنظيفها، 

ثم  نظيفة،  ب��اأخ��رى  املّت�شخة 

وقيا�ض  �شريرها،  اإىل  اإعادتها 

�شغط دمها، واإعطائها الدواء.

وبع�ض  �شهر  م�شى  ما  لكن 

اإىل  لها  جميء  اأّول  على  ال�شهر 

�شريين  طرقت  جميلة،  بيت 

الباب باكًرا، على غري عادتها، 

لها  فتحت  واإذ  ���ش��ب��اح.  ذات 

جميلة، دخلت والدموع عالقة 

قطرات  تعلق  كما  باأهدابها 

اأما  الزهور.  اأوراق  باأطراف  الندى 

وجنتيها،  تعلو  التي  الكدمات 

بني  بنف�شج  بوريقات  فاأ�شبه 

�شقائق النعمان.

ح�شنت جميلة الفتاة، وقّبلت 

دموعها،  وكفكفت  راأ�شها، 

وعن  ُيبكيها،  عّما  و�شاألتها 

�شبب هذا اللون الأزرق الداكن 

يها؛ فاأجابت اأّن والدها  فوق خدَّ

اأُذنيها  الأقراط من  بنزع  اأمرها 

وي�ش�ي  ليبيعها  اإّياها  واإعطائه 

ب�شع نعاج بثمنها. ومّلا امتنعت، 

�شربها واأخذ احللقتني عنوًة.

- هّوين عليِك، قالت جميلة. 

ثمًنا  اأغلى  هو  ما  �شاأعطيِك 

منها. �شيء ل ي�شتطيع اأحد اأن 

ي�شلبِك اإّياه.

- ل اأريد �شيًئا يا »خالتي« �شوى 

وجهِك  لأت��اأّم��ل  اإليِك  اآت��ي  اأن 

قلبِك،  ن��ق��اوة  يعك�ض  ال���ذي 

يدّل  الذي  حديثِك  اإىل  واأ�شتمع 

على �شعة ثقافتك.

�شريين  �شاهدت  الأوىل  للمّرة 

زكّيَة العجوز، اأّم يو�شف. وللمّرة 

ا عرفت معاناة جميلة  الأوىل اأي�شً

كّل  �شاعة  من  لأك��رث  معها 

وما  م�شاء.  ومثلها كّل  �شباح، 

زاد من اح�ام �شريين جلميلة، 

هو اأنها راأتها كيف تعتني باأّم 

وتذّمر  �شكوى  غري  من  زوجها 

حتت�شي  جال�شة  ابنتها  فيما 

قهوتها كاأّن الأمر ل يعنيها.

اإىل  العجوَز  جميلُة  اأع���ادت 

���ش��ري��ره��ا، ون��اول��ت��ه��ا دواءه����ا، 

بعد  وجل�شت  �شعرها،  و�شّرحت 

عن  زوجها  اأخ��ت  ت�شاأل  ذل��ك 

واملهاجرين.  املقيمني  اأولده���ا 

رّبة  ج��اءت  ان�شرفت،  وعندما 

وممحاة  ر�شا�ض  بقلم  امل��ن��زل 

اإىل  �شريين  واأجل�شت  ودف����، 

بالدر�ض  �شنبداأ  »اليوم  جانبها: 

الأّول«.

وت���وال���ت الأّي������ام، وت��ك��ّررت 

ال�شبّية  وت��ع��ّل��م��ت  ال���درو����ض، 

واحل�شاب،  والكتابة،  القراءة، 

وقلياًل من الإنكليزية. والأهّم 

جميلة  اأّن  هو  كّله،  هذا  من 

ع��ّل��م��ت��ه��ا ال�����ش��دق، وال�����ش��ب، 

لقد  النف�ض.  وع��ّزة  وال�شتقامة، 

عّلمتها اأن تكون... �شّيدة.

ابنة  فيه  ج��اءت  ي��وم  وك��ان 

جميلة؛  اإىل  ع�شرة  ال�شابعة 

فراأتها تبكي.

ملاذا  »خالتي«؟  يا  ب��ِك  ما   -

تبكني يا »اأّمي«؟ �شاألت ال�شبّية 

وطّوقت عنق جميلة بذراعيها، 

فيما اغرورقت عيناها بالدموع.

اأم��ر  َوَك��ْل��ُت  اأم�����ض  �شباح   -

العجوز اإىل ابنتها لأمتّكن من 

مرافقة زوجي اإىل الطبيب لإجراء 

بع�ض الفحو�شات. وعندما عدُت 

قَبيل الظهر، راأيت العجوز على 

وابنتها  وتتوّجع،  تبكي  الأر�ض 

نزلِت  »مل���اذا  بوجهها:  ت�شرخ 

عن ال�شرير مبفردك؟ اأما كان 

قلياًل  ت�شبي  اأن  باإمكانِك 

وعندما  جميلة؟«.  تعود  حتى 

نحوي  العجوز  رفعت  دخ��ل��ُت، 

يا  »اأرج����وِك  وي��دي��ه��ا:  ب�شرها 

الأر�ض«.  عن  اأنه�شيني  ابنتي، 

�شاقها  حت��ت  ي��دي  و�شعُت  ومّل��ا 

اأّن  فعرفُت  �شرخْت؛  لرفعها، 

ا�شتدعيُت  مك�شورة.  ال�شاق 

���ش��ّي��ارة اإ���ش��ع��اف ع��ل��ى ال��ف��ور، 

حيث  امل�شت�شفى  اإىل  ونقلناها 

جراحية.  عملية  لها  اأُجريت 

وها هي ما تزال هناك.

قالت  »خالتي«؟  يا  اأتعرفني   -

ال�شّيدة  ي��د  والتقطت  �شريين 

واحت�شنتها.

- ماذا يا حبيبتي؟

عندما  �شنوات،  �شّت  قبل   -

اأفّك حلقَتيِك  اأن  مني  طلبِت 

واأجعلهما يف اأُذيّن، قلِت يل: اأنِت 

ل تعرفني �شيًئا بعد عن الأيادي 

اأع��رف.  �شرت  اليوم  الو�شخة. 

ا اأّن الّت�شاخ يف  و�شرت اأعرف اأي�شً

النفو�ض يكون ويف القلوب، ل يف 

الأيادي. اإّن يَديِك يا خالتي لهما 
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اأنقى يدين، وقلبِك اأطهر قلب. 

- ل تقويل ذلك يا ابنتي. اإّن يل 

خطايا اأنِت ل تعرفينها.

ال��رّب  اأّن  يف  اأ���ش��ّك  ل�شت   -

احل�شاب:  ي��وم  يف  ل��ِك  �شيقول 

لأين  هنا،  اجلّنة  يف  مكانِك 

غفرُت لِك كّل خطاياك.

ب��ِك، قالت  ا  اأن��ا فخورة ج��دًّ  -

وتلقي  تبت�شم  وه���ي  جميلة 

�شريين،  كتَفي  على  راحَتيها 

ثم اأ�شافت: لقد كبِت يا بنت. 

كيف  تعرفني  و�شرِت  تغرّيِت. 

تتكّلمني.

يا  ب��ف�����ش��ل��ِك  - ه���ذا ك��ّل��ه 

»اأّمي«.

*  *  *

زي��ارة  ع��ن  �شريين  اإنقطعت 

لتتمّكن  ع��ّدة  اأّي��اًم��ا  جميلة 

ال�شّيدة من مت�شية وقت كاٍف 

امل�شت�شفى.  يف  زوج��ه��ا  اأّم  م��ع 

وعندما عادت العجوز اإىل املنزل 

عليها،  تطمئّن  �شريين  واأت��ت 

بل  ح��زي��ن��ة،  جميلة  راأت���ه���ا 

مهمومة.

يا حبيبتي؟ كيف  بِك  ما   -

الق���اب من  يجروؤ احلزن على 

هاَتني العينني اجلميلتني!

ابن  ج��اء  اأّي���ام  ثالثة  منذ   -

عّمي ي�شاأل عنا. ثم جاء لزيارتنا 

الغداء  طعام  وتناول  ثانية،  مّرة 

من  ي��دي  طلب  واأم�����ِض  عندنا. 

اأّمي واأبي.

- األ���ف م���بوك ي��ا ع��رو���ض. 

عليِك اأن تفرحي. اأما اإذا كنِت 

ل تريدينه، فهذا �شاأن اآخر.

- اإنه �شاّب و�شيم ولطيف. قال 

اإّن له بيًتا جمياًل وجتارة مزدهرة 

يف املدينة.

- ما الأمر اإًذا! ما الذي يحزنِك 

ويقلقك!

من  ا  عرو�شً �شاأخرج  كيف   -

وهي  اأ�شافت  ثم  ال�شعر!  بيت 

على  امل��وت  ل  اأف�شّ اإين  تبكي: 

ذلك.

�شتخرجني  اإن��ِك  ق��ال  وَم��ن   -

بيت  م��ن  الأب��ي�����ض  بالف�شتان 

ال�شعر يا حبيبتي!

- ومن اأين �شاأخرج؟ اأمن ق�شر 

فر�شاي؟

- اأقلِت ق�شر فر�شاي! وما اأداِك 

بق�شر فر�شاي يا �شغريتي!

- قراأُت عنه يف الكتاب الذي 

�شريين،  اأج��اب��ت  يل،  ا�ش�يِته 

يف  تلمع  تزال  ما  الدموع  فيما 

مقلَتيها.

ق�شر  م��ن  تخرجي  ل��ن  ل،   -

يا  ال�شعر  بيت  من  ول  فر�شاي، 

اأمكنة  الدنيا  يف  اإّن  حبيبتي. 

كثرية اأخرى بعد، قالت جميلة 

ذراعيها؛  بني  الفتاة  وع�شرت 

اأن  اإل  �شريين  م��ن  ك��ان  فما 

انحنت فوق يدي ال�شّيدة تريد اأن 

تقّبلهما.

- اأما عّلمتِك اأّل حتني راأ�شك 

اإّل خلالقك؟ قالت جميلة.

الله على �شورة  لقد خلقني   -

مني  ف�شنعِت  اأن��ِت  اأم��ا  الب�شر، 

اإن�شاًنا.

*  *  *

تلّقيُت  اأن  ذل��ك  بعد  وك��ان 

جميلة.  م��ن  ا  هاتفيًّ اّت�����ش��اًل 

يوم  ت��اأت��ي  اأن  اأري����دَك  ق��ال��ت: 

منت�شف  يف  ال��واق��ع  اجل��م��ع��ة 

ال�شهر اجلاري حل�شور حفل زفاف 

عندنا.

ومتى  يا جميلة!  َمن  زفاف   -

كنا نقيم مثل هذه الحتفالت 

اأّيام اجلمعة!

- ل تن�َض املوعد.

حتى  اأنتظر  اأن  اأتريدينني   -

واأق�شي  اآت���ي  ك��ي  ال��ي��وم  ذاك 

عندكم بع�ض الوقت!

الطعام  من  اليوم  اأع���ددُت   -

نحن  ل��دي��ك.  ل  مف�شّ ه��و  م��ا 

بانتظارك، فال تتاأّخر.

ما  لأّن  املجيء  يف  اأت��اأّخ��ر  ومل 

م��اأك��ولت  م��ن  جميلة  ُت��ع��ّده 

اأم��ه��ر  ع��ن��ه  يعجز  وح��ل��وي��ات 

الذي  الثاين  وال�شبب  الطهاة. 

املجيء  يف  الإ���ش��راع  اإىل  دفعني 

َمن  معرفة  يف  رغبتي  ك��ان 

ابن  اأّن  ذلك  العرو�شان،  يكون 

وابنته  م��ت��زّوج،  الأك��ب  يو�شف 

الآخرون  اأما  متزّوجة.  الكبى 

فما عرفُت اأّن اأحًدا منهم مقِبل 

واأما  قريب.  وقت  يف  الزواج  على 

يف  لّذتي  فكان  الثالث  ال�شبب 

جميلة  حديث  اإىل  ال�شتماع 

املمتع، وتباُدل الآراء معها.

بلغُت املنزل يف دقائق معدودة. 

يو�شف:  �شاح  دخلُت،  وعندما 

�شديقتَك  اأخي.  يا  ا�شمْع  تعال 

تقيم  اأن  تريد  ُجّنت.  جميلة 

ا لبنت النا�ض يف بيتنا. عر�شً

قالت  اأرج����وك،  اإ�شمعني   -

منذ  بيتك  اإىل  جئُت  جميلة. 

بواجباتي  قمت  عاًما.  ثالثني 

واأّم��ك  اأولدي  وجت��اه  جتاهك 

رافقتَك  تق�شري.  اأّي  دون  من 

التعب،  وحتّملت  الكروم  اإىل 

يف اأّيام بوؤ�شنا، من غري �شكوى. 

واحلمد   - حالنا  ي�شرت  وعندما 

لله - مل اأطلب منك ما تطلبه 

�شّيارة  اأزواج��ه��ن.  من  الن�شاء 

اإىل  اأري����د.  ول  اأم��ل��ك،  ل�����ش��ُت 

اأذهب،  ل  وال�شهرات  احلفالت 

»قر�َشني«  اّدخرت  لقد  اأبايل.  ول 

من م�شرويف اخلا�ّض، وميكنني 

اأن  اأح���ّب  عنهما.  ال�شتغناء 

البنت.  لهذه  ا  عر�شً بهما  اأُقيم 

اأرجوك دعني اأفرح بها يف بيتي 

كما فرحُت من قبل بابنتي.

ودمعت  جميلة  قالت  هكذا 

يو�شف  ي��ُف��ه  ف��ل��م  ع��ي��ن��اه��ا؛ 

بكلمة، ونزل اأخرًيا عند رغبة 

يف  مثلي  يعاونها  وراح  زوجته، 

حتى  الالزمة،  ال�تيبات  اإمتام 

جاء اليوم املنتَظر، وح�شر ال�شيخ 

الكتاب  فكتب  وال�شاهدان، 

الزهور،  وب��اق��ات  ال��زغ��ردة  و�شط 

يف  وال��زم��ر  الطبل  اإي��ق��اع  وعلى 

مدخل  اأم��ام  الوا�شعة  ال�شاحة 

العري�ض  تاأّبط  وعندما  البيت. 

ال��درج،  بها  ون��زل  �شريين  ذراع 

م��ا كانت  ب�����ش��ع��ادة  ��ت  اأح�����شّ

اإىل  ت�شعد  اأن  وقبل  تنتظرها. 

ال�شّيارة الطويلة البي�شاء، عانقت 

عنها  وغ�شًبا  طوياًل،  جميلَة 

الورديني  خّديها  على  انزلقت 

دمعتان وّدعت بهما البيت الذي 

راعية  �شنوات  �شّت  قبل  دخلته 

فقرية وخرجت منه اأمرية.
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تاأمالت
بقلم: 

العقيد الركن ح�سن جوين

كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان

ال�سعادة ال ن�ستطيع تف�سريها اأو تعريفها بكلمات، لكننا نعي�سها فل�سفة ال�سعادة

حني تالم�س اأرواحنا هم�ساُت فرٍح تخفق لها قلوبنا، اإنه حًقا �سعوٌر 

ممتع ن�سعى اإليه ونفعل كل ما بو�سعنا لبلوغه. بل اأكرث من ذلك فان ال�سعادة عنوان ن�سال املرء وكفاحه 

طوال حياته، وهي الهدف اال�سمى واالخري الذي يتقدم جميع االهداف الو�سيطة التي ما هي اإاّل حمطات 

على طريق حتقيق الغاية النهائية املرجوة. جميعنا ي�سعى الإدراك ال�سعادة، ولكن لكل منا �سعٌي خمتلف 

الأن مفهومها بحد ذاته يختلف بني ان�ساٍن وّاخر، وذلك اأمٌر طبيعي بني ب�سٍر ذوي اأطباٍع متنوعة.

بني ال�سعادة والطمع

اأ�شرًيا للطمع يف حياته لن  اإّن من يعي�ش 

يدرك ال�شعادة البّتة، واإن اأق�شى ما ي�شعر به 

ه� جرعات فرح متقطعة �شرعان ما تن�شب 

رغبًة  عنده  يثري  ال��ذي  طمعه  تاأثري  حتت 

ينغ�ش  ما  املزيد  ثم  املزيد  بتحقيق  ملحة 

عليه عي�شه ويحرمه �شع�ر الكتفاء ومينع 

قلبه وروحه من ان يالم�شا �شع�ر ال�شعادة.

الثنني  لأن  بال�شعادة  ال�شع�ر  يبعد  الطمُع 

اأول  واإن  يتعاي�شا،  اأو  يلتقيا  اأن  ميكن  ل 

خط�ة للبحث عن ال�شعادة هي بالتحرر من 

الطمع.

بني �سعادة واأخرى

رخي�شة  ب�شعادة  حمظ�ظ  ه���  م��ن  منا 

وهبه  ملن  الله  من  نعمٌة  وتلك  التكلفة! 

الباهظة  ال�شعادة  عك�ش  وه��ي  اإي��اه��ا، 

التكلفة! وتلك نقمة.

ال�شعادة جمرد اكتفاٍء  فهناك من يعترب 

اأك��ٍل  من  احلياة  �ش�وؤن  خمتلف  يف  ذات��ي 

واطمئنان  نف�شي  وا�شتقرار  وك�شاء،  و�شرٍب 

غالًبا  وهذا  والعائلي.  املهني  امل�شتقبل  جتاه 

حقيقة  يعي�ش�ن  من  عند  ال�شعادة  مفه�م 

ل  ال��ذي  الكنز  ه��ذا  وميلك�ن  القناعة 

ولكنه  �شهٌل  �شعادتهم  يفنى، ه�ؤلء طريق 

ي�دي بهم اىل �شعادة مت�ا�شعة.

بالفرح  �شع�ٌر  قلبه  يالم�ش  من  وهناك 

ممتًعا  كتاًبا  يقراأ  اأن  مبجرد  وال�شعادة 

هم  ك��ٌر  يعنيه،  اأو  يهمه  م��ش�ع  ح���ل 

ي�شبع�ن  ول  بالقراءة  وُي�شَحرون  ينت�ش�ن  من 

وذلك  نهم!  ق��ارٌئ  ف��الٌن  يقال  ل��ذا  منها، 

القراءة مبتعة الأكل  م�شت�حى من ت�شبيه 

احلديث  ي��ق���ل  كما  اجل����ع.  ح��دة  عند 

»  مبعنى  ل�شحرا  البيان  اإن من   « ال�شريف 

من  كال�شحر  القل�ب  ي�شتميل  الن�ش  اأن 

�شدة العجاب به. تلك متعٌة جمه�لٌة ملن 

ل تعنيهم القراءة.

عندما  ال�شعادة  قلبه  تدرك  من  وهناك 

ميار�ش ه�اية يحبها �ش�اًء ريا�شية اأو فكرية 

امل��شيقى  يحب  فمن  غريها،  او  فنية  اأو 

الكال�شيكية مثاًل فاإنه ي�شمعها ب�شغٍف 

لها  ويطرب  الفرحة  وتغمره  بها  وينت�شي 

اإنه »�شلطن« من �شدة  حتى يقال بالعامية 

اأ�شبح �شلطاًنا، وذلك تعبرٌي عن  اأي  الطرب 

متعة الروح.

اأّما من ميار�ش لعبة ال�شطرجن مثاًل، فاإّن 

حتقق  عندما  قلبه  يطرق  ي��شف  ل  �شع�ًرا 

بيادقه انت�شاًرا على م�شرح احلرب مبربعاته 

البي�ش وال�ش�د وفق خطٍة حمكمة ابتدعها 

نتيجة ع�شٍف فكري مرهق وممتع يف اآن! 

اأنواع ال�سعادة

ال�شفحة ل تت�شع ل��شف احلالت الب�شيطة 

على  ت�شفي  والتي  وظروفها  تركيبها  يف 

�شاحبها �شع�ًرا بالفرح وال�شعادة. اإنها �شعادة 

رخي�شة التكلفة حًقا، واإدراكها ل يحتاج 

قليٌل  وقدٌر  البال  وراحُة  دراهم  لب�شعة  �ش�ى 

ما  بال�شبط  وه��ذا  اإل،  لي�ش  القناعة  من 

عنيت به نعمٌة من نعم الله.

ول  يفرح�ن  ل  من  هناك  املقابل...  يف 

باهظة  اأ�شياء  حتقي��ق  نتيجة  اإل  ي�شعدون 

اأ�شاريره  تف��رج  ل  من  فهناك  التكلف��ة، 

على  وفخًما  كبي�ًرا  منزًل  بامتالكه  اإل 

اأن يك�ن اأف�شل من كل من�ازل اأ�شدقائ��ه 

هي  �شي��ارته  ك�انت  اذا  ال  اأو  واأق��ارب��ه! 

واأ�شحابه  اأ�شدقائه  �شيارات  بني  الأف�ش��ل 

واأقاربه! وتلك �شعادة باهظة ومكلفة جًدا.

الفرح  �شع�ر  قلبه  يخرتق  ل  من  ومنهم 

باآخريَن  اأذى  اأو  �شرٌر  حلَق  اذا  ال  احلقيقي 

يح�شدهم ول يري��د لهم خرًيا مبج�رد اأنه��م 

»ال�شعادة«  وج��ه  اأب�شع  وهذا  من��ه،  اأف�شل 

التي ت�شبح تف�شي��ًرا لأناني�ٍة بغي�شة ت�شيطر 

لهم  ر  يقدِّ اأن  من  فبدًل  وتاأ�شره،  املرء  على 

عليه  هم  ما  على  فح�شل�ا  بذل�ه  جهًدا 

لهم  يتمنى  تراُه  بهم  ي�شاويِه  اأن  ربه  ويدع� 

عن  كتعبرٍي  عليهم  الله  نعمة  فقدان 

املرء بغيظه  اأن مي�ت  اىل  ت�ؤدي  قاتلة  غريٍة 

لي�ش اإّل.

اإليها جتارب  ت�شري  النا�ش،  اأخرى من  فئة 

يدخل  ل  التي  وهي  الجتماعية،  العالقات 

قلبها اأي م�شاعر من الفرح وال�شعادة مهما 

منيع  �شدٌّ  الفرح  وب��ني  بينها  لها،  ح�شل 

تك�ينها  طبيعة  بفعل  اخرتاقه  ي�شتحيل 

ولعنة  امل�شائب  م�شيبة  وت��ل��ك  النف�شي 

اللعنات!

اأعداء ال�سعادة

ما اأجم�ل ال�شعادة وما اأب�شط�ها... 

اأعداوؤها التعقيد والقلق وال��ش�ا�ش والطمع 

الت�ا�شع  واأ���ش��دق��اوؤه��ا  والأن��ان��ي��ة،  وال��ك��ره 

املحبة  ا  وخ�ش��شً والزهد،  والرتفع  والقناعة 

ول  �شيًئا،  متلُك  ل  انها  ج��ربان  قال  التي 

تريد اأن اأحٌد ميلكها لأن املحبة مكتفية 

باملحبة!

عمر  مقيا�ش  ه��ي  ال�شعادة  باخت�شار، 

بعد  باحل�شبان  اجلدير  احلقيقي  الإن�شان 

اختزال ما ل يلزم منه.

تكلم  الذي  الذات  حتقيق  مفه�م  ولي�ش 

الجتماعيني،  املفكرين  معظم  عنه 

كهدف اأ�شمى للفرد، �ش�ى �شعي هذه الذات 

اإىل بل�غ ال�شعادة لأن املق�ش�د بتحقيق الذات 

ه� حتقيق الذات ال�شعيدة ولي�ش اليائ�شة!

عن  التعبري  هي  املتعة  كانت  اذا  اأخرًيا، 

فرح الإن�شان بي�ل�جًيا، واأحياًنا نف�شًيا، فاإن 

ال�شعادة هي التعبري عن فرحه روحًيا، وهي 

ل تتحقق يف خل�ِّ احلياة من امل�شاكل، لأن 

بالتغلب  تتحقق  هي  بل  م�شتحيل،  ذلك 

على هذه امل�شاكل...



يف  القت�شاد  م�ؤ�ش�شة  اأج��رت 

الرئي�ش يف منطقة  مركزها 

بدارو، �شحب الت�مب�ل على 

وج���ائ��ز  »ني�شان«  �شيارة 

اأخرى.

ال�شيارة كانت من ن�شيب 

كا�شباريان،  ن��اي��ال  ال�شيدة 

وت�شّلمتها يف ح�ش�ر �شباط م�ش�ؤولني يف امل�ؤ�ش�شة.

اأما اجل�ائز الأخرى فكانت من ن�شيب كل من:

• ق�شيمة ملب��شات من م�ؤ�ش�شة فاطمة خليفة:
- الرقيب الأول ب�شام �شح�د.

- الرقيب الأول اأني�ش اأب� رجيلي.

:blue base ق�شيمة �شراء من م�ؤ�ش�شة • 

- املقدم رمي�ن اأبي رجيلي.

- املعاون الأول جنم كي�ان.

ال��را���ش��ي  ع��ف��اف   -

اأول  م����ؤه���ل  زوج�����ة 

متقاعد

• ق�شيمة �شراء األب�شة 
م�ؤ�ش�شة  من  ريا�شية 

ن�شرين ابراهيم:

- العريف الأول �شربل 

جرج�ش املقد�شي.

زينة  الأول  الرقيب   -

مبارك.

ن�شائية  يد  �شاعة   •
من م�ؤ�ش�شة اأوجيك�: 

- امل�ؤهل الأول فادي �شقالوي.

• عطر رجايل من م�ؤ�ش�شة اأوجيك�:
- اجلندي رمزي الزين.

:Institut la beaute ق�شيمة 3 جل�شات ليزر من م�ؤ�ش�شة •
- ناجي الأعرج، ع�شكري متقاعد.

• دع�ة ع�شاء ل�5 اأ�شخا�ش من مطعم العرزال:
اأركان  الأول حممد ع�اد من  املعاون  زوجة  - جمانة ع�اد، 

اجلي�ش للتخطيط.

• APS من م�ؤ�ش�شة �شعيد يتيم:
- �شناء بح�شلي زوجة العميد املتقاعد نبيل بيا�ش�.

 :TAPIRAMA ق�شيمة �شراء من •
- اجلندي جاك خازن.

:MADI TECHNOLOGIE هدية عينية من •
- الرقيب الأول حممد �شب�.

• هدية عينية من جاز غروب:
- اأمينة �شكر، زوجة ع�شكري متقاعد.
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جمتمع اجلي�ش

�سهادة دكتوراه 

يف اجلغرافيا 

ال�سيا�سية 

والثقافية 

والتاريخية 

للمقدم جهاد 

مرعي

املغ�ار  املقدم  ن��ال 

ج����ه����اد م���رع���ي، 

���ش��ه��ادة دك��ت���راه 

اجل���غ���راف���ي���ا  يف 

والثقافية  ال�شيا�شية 

من  وال��ت��اري��خ��ي��ة 

 PARIS« جامعة 

4« الفرن�شية.

�سهادة اجلدارة يف علم

االجتماع للمعاون االأول 

علي رعد

علي  الأول  امل���ع���اون  ح���از 

ال�شرطة  م��ن  رع��د  يقظان 

اجلدارة  �شهادة  الع�شكرية، 

من  الج��ت��م��اع  ع��ل��م  يف 

الإجتماعية  العل�م  معهد 

يف اجلامعة اللبنانية.

اإجازة يف اإدارة الفنادق

للمعاون االأول

ح�سن عثمان

ح�شن  الأول  امل��ع��اون  ن��ال 

الف�ج  م��ن  عثمان  ج����اد 

يف  جامعية  اإجازة  املج�قل، 

اجلامعة  من  الفنادق  اإدارة 

الإ�شالمية يف لبنان.

�شحب 

ت�مب�ل يف 

م�ؤ�ش�شة 

القت�شاد
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�سيفنا والقلم
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يا �صهيًد� يا �صخرة �أمل

من جي�ش بالدي

�إىل �أحر�ر �لعامل

جتاور  عتيقة  �سنديانة  ظل  يف  نتحّلق  ورفاقي  كنت  طفولتي  يف 

عني ال�سيعة، ونحن نتبادل احلديث حول ثياب العيد والهدايا التي 

دروب  لنا  ر�سموا  الذين  واحل�سادون  الفالحون  اأهلنا  اإلينا  يحملها 

الطموح باملعاناة وحب الأر�ض.

وعذوبة  عودها  وط��راوة  الطفولة  براءة  من  احلال  هذا  على  ونحن 

ال�سنديانة  اأغ�سان  كانت  »�سم�سطار«،  �سيعتنا  يف  اأحالمها 

اإىل  تطعمها  التي  القمح  بحباب  جذىل  وهي  الطيور  ت�ست�سيف 

واأ�سعة  بالندى  امللونة  الع�سافري  من  �سغارها 

ال�سم�ض.

العتيقة  بيوتنا  اإىل  الربية  من  ال��ع��ودة  طريق  ويف 

الأهل  بتعب  وامل�سكونة  العنيد  الطني  من  وامل�سّيدة 

وحبهم لنا، كنا نرّدد ما كتبه معّلمنا »ال�سيعوي« على 

تلويها  ول  الرياح  تلوي  �سنديانة  لبنان  عنوان:  حتت  الأ�سود  اللوح 

الرياح.

نتاأبط  ونحن  ال�سيعة  مدر�سة  اإىل  نذهب  كنا  التايل،  اليوم  ويف 

القما�ض  من  حمفظة  يف  »امل�سلوحة«  واأقالمنا  ودفاترنا  كتبنا 

الرقيق وامللّون كقو�ض قزح، وما اأن ندلف اإىل قاعة الدر�ض ال�سيقة 

القليلة  املقاعد  نتقا�سم  كنا  بعددنا،  »املح�سورة«  و  مب�ساحتها 

طيلة  واقًفا  يظل  ي�سبق  ل  من  لأن  »احتاللها«  على  نت�سابق  اأو 

ب��ي��ار ي���ا ���س��خ��رة اأم����ل ف���وق ال��ّري��ى

با ال�سّ ع��ز  م��ن  امل��ج��د  غ��ار  اإكليل 

الغبا تتحّدى  كلمات  اإلك  بكتب 

واخلبا الظلمة  يك�سف  الفجر  جايي 

م��ن��ّورة �سعله  ي��ا  ب�سعالين  ال��رائ��د 

م�سّورة الّر�سالة  وبتبقى  ا�ست�سهدت 

جم��ّم��ره ج����ذوة  الإل����ه����ام  اأرزة  ي���ا 

ل��ب��ن��ان��ن��ا ب���دو م��ت��ل ب��ط��ر���ض رج���ال

طال الدهر  مهما  اجلي�ض  �سهيد  يا 

لنجومك ���س��ال  ح��اك��ت  الغيمات 

ب���ك���را الأم�����ل ب��امل��ل��ت��ق��ى ي����زورك

جروحك من  دّم��ك  �سيفك  هاللي 

اإن�����ت ب�����راك ال��ّن�����س��ر والأجم������اد

  

ال�سما و���س��ع  ع��ل��ى  ال��داج��ي  ليلنا 

�سما العليا  على  واإ�سمك  حدودنا  عا 

للحمى كرمى  �سال  ل  ال�سهادة  بدم 

الّظما ميحو  بدمهم  الأمانة  ي�سونوا 

هالن�سال زّي��ن  فيك  ال�سهادة  نبع 

ارمت��ى ب��ال��راي��ه  »زه���رم���ان«  ودّم 

اإن�����ت ال��ب��ط��ل وال���ع���ز م���زم���ورك

�لعقيد توفيق نعيم يزبك

اإىل روح الرائد ال�سهيد بيار ب�سعالين

ي���ا راي����ة الأح������رار ث����وري واخ��ف��ق��ي

عمالة ك���ل  راأ������ض  ودو����س���ي  ث����وري 

ول���ي���ع���ل���م ال����ت����اري����خ اأّن��������ا اأّم�����ة

اأب������ًدا ���س��ن��ب��ق��ى ل��ل��دي��ار ح��م��ات��ه��ا

ول���ت���ع���ل���م ال���دن���ي���ا ب�����اأّن�����ا ق��ل��ع��ة

ال��وغ��ى م��ن خالد اأب���ط���ال  ف��ن��ح��ن 

ت��اأّل��ٍق ك��ل  ال�ساحات  لنا  �سهدت 

وج��اه��دوا الأك��ي��د  الن�سر  اإىل  هبوا 

ول��ن��ج��ع��ل ال��ت��ح��ري��ر اأن���ب���ل غ��اي��ة

جمدهم ت�����س��ام��خ  ب���در  يف  ف��ال��ع��رب 

اأ�سرقت �سم�سك  التحرير  فرحة  يا 

للم�سرق ال���ف���دا  ت��ب��ا���س��ري  واه�����دي 

وت��ف��اخ��ري ف���وق ال���رب���وع وح��ّل��ق��ي

ت��ف��ّرق ب��ع��د  ال�سمل  جل��م��ع  ت�سعى 

والتقي م��ّن��ا  ال��ق��وم  �سعيف  نحمي 

حت���رق مل  ل  الأع���������داء  ب��ق��ن��اب��ل 

النقي ق��ائ��دن��ا  ال��دي��ن  ���س��الح  حتى 

ن��رت��ق��ي دوًم��������ا  الأجم���������اد  واإىل 

نلتقي ه��ي��ا  احل����ق  دروب  وع��ل��ى 

ومن�������زق ال����ع����م����الء ����س���ر مم���زق

ب�����الًء ع���ال���ًي���ا يف اخل��ن��دق اأب����ل����وا 

دوًم����ا ع��ل��ى دن��ي��ا ال��ع��روب��ة اأ���س��رق��ي

�ل�صاعر حممد عبد �لرحمن دمج

�أياد مو�صللي

�سحايف

حتية لك واأنت ت�سقي الأر�ض بدمك النقي...

هي  عروقنا،  يف  جتري  التي  الدماء  باأن  املوؤمن  اأنت 

وديعة �سعبنا ووطننا عندنا، متى طلبها وجدها.

التي مت�سي عليها وهي تهتز حتت  اأحببت الأر�ض 

وينت�سب  روحك  ت�سرئب  الواثقة،  خطواتك  وطاأة 

ج�سدك فاأنت ن�سيج الآلهة ، وهبت الروح والذات، 

اأطفالنا  ليهناأ  الزناد،  على  ويدك  الليايل  �سهرت 

ولنطمئن يف الرقاد.

اأ�سلي لك، اأبتهل كلما و�سعت راأ�سي على الو�سادة 

واأن�سد:

اأيها اجلندي يا كب�ض الفدى

يا �سعاع الأمل املبت�سم

ما عرفت البخل بالروح اإذا

طلبتها غ�س�ض املجد الظمى

بورك اجلرح الذي حتمله

�سرًفا حتت ظالل العلم

ال�سرب  درب��ك  �سواه.  تعرف  ل  فاأنت  درب��ك،  يف  �سر 

خلف  كما  ال��ه��ج��وم  يف  وال�سجاعة  وال��ث��ب��ات، 

الأر���ض  وع�سق  والنجدة  والنخوة  العفة  امل��را���ض، 

الإنت�سار  ودربك  وحرًبا،  �سلًما  اأجلها  من  والعطاء 

والزعماء،  لل�سا�سة  الولء  ومذلة  النف�ض  اأهواء  على 

مغامن  باأن  الإمي��ان  العي�ض،  مغريات  عن  الرفع 

الأنانية  و�سحق  ال�سهادة  الت�سحية حتى  احلياة هي 

وحب الذات.

بقلم: 

حممد �صلمان

طاقة ملونة
ب
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ر�ح �لبطل...

�لطفولة يف عهد �لكهولة

»احل�سة«، لعدم متّكنه من احتالل مقعد له.

عبو�سه  متاأبًطا  املدّر�ض  بدخول  نفاجاأ  حتى  حلظات،  اإل  هي  وما 

وع�ساه غري الناعمة ويبادرنا بالقول: »من مل يكن منكم متّمًما 

لهذه  �سيًفا غري مكّرم  �سيكون  الدرو�ض،  الفرو�ض وحفظ  كتابة 

اإىل  اخلوف  يت�سّلل  وهنا  ال�سنديانة«،  اأغ�سان  من  املنحوتة  الع�سا 

يتفّقد  منهم  واحد  كل  يبداأ  حيث  واأنفا�سهم،  التالمذة  اأع�ساب 

ولو كان كّل  املحبوبة، حتى  الع�سا غري  اأن تعانقه  »جلده« قبل 

منا متّمًما واجباته املدر�سية يف كتابة الفرو�ض وا�ستظهار الدرو�ض.

بجولة  طبًعا،  »املحبوب«  مدّر�سنا  يبداأ  ال�سفوي،  التهديد  هذا  وبعد 

تفقدية بل بحملة تفتي�ض �سارمة لالإطالع على الدفاتر والكتب، 

ا على نظافة  والتاأكد من اإمتام الواجبات املدر�سية، والإطالع اأي�سً

اأظافرنا وثيابنا املتوا�سعة جًدا من القما�ض القروي باأ�سعاره الزهيدة.

ويف اأثناء هذه احلملة اأو »املداهمة«، كان يزداد عدد �سربات قلب 

كل مّنا، خمافة اأن ت�ست�سيفه ع�سا املدّر�ض، اأو اأن ينال توبيًخا من 

الدرجة الأوىل: قياًما وقعوًدا.

لنا  يقول  عندما  والأم��ان،  بالأمن  تنتهي  كانت  احلملة  اأن  غري 

يا  الأمام  فاإىل  »�ساطرين«  تالمذة  اأنتم  الله،  »عفاكم  املدّر�ض: 

اأولدي«.

التاأ�سي�سية  املرحلة  �سّكلت  الدرا�سية  حياتي  من  املحطة  هذه 

الطموح  بواقعية  التزّود  من  اأو�سع  اآفاق  نحو  العمر  رحلة  يف  الأوىل 

وثبات املوقف على اإيقاع ريفّي، تعزفه �سيعتي التي عّلمتنا اأبجدية 

واأ�ساءت  الأبجدية،  حرب  اأقالمنا  واأر�سعت  والإن�سان،  لالأر�ض  احلب 

والكتاب:  الأر�ض  بلغة  لنا  تقول  دروبنا مب�سابيح ل تنطفئ، وهي 

»اإن ال�سنابل هي اأقالم الفالحني واإن الأقالم هي �سنابل العلماء«.

ي����ا ب����ي����ار ب���ك���ل م����روة

ال��غ��در اإي���د  تبقى  رح  م�����ض 

��ا ب���ّي���ك ���س��م��ع��ن��ا ب��غ�����سّ

�سنني ع��ال��وع��د  نبقى  رح 

ب��ّي��ك م���ا ت��رك��ت��و وح���دو

ح����ّدو ي��ب��ق��ى  رح  اب���ن���ك 

ح��ل��م��اين ب���رائ���د م��غ��وار

ح��م��ي��ت ب������الدك ب��ال��ق��وة

ب���ال���ق���وة ن���ك�������س���ره���ا  رح 

���ا وع�����د ال���ق���ائ���د ����س���و و����سّ

ة هالق�سّ نن�سى  رح  وم�����ض 

م������ا خ����ّل����ي����ت����و وح��������داين

ه��������ّوي واإّم�����������و ح���ل���م���اين

م���ا ب��ي��رك��ه��ا ���س��و م���ا ���س��ار

و�سار احللم  نك�سر  وفجاأة 

م��ا �سار ���س��و  ال���رائ���د  اإب����ن 

ب��الأخ��ط��ار ا�سمك  ح��ام��ل 

اإ�سما حامل  ال��ّل��ي  العيلة 

م��ا ر���س��ي��ت ت��اخ��ذ ب��ال��ت��ار

مغوار حت��دى  ال��ّل��ي  امل��ج��رم 

م�����س��اف��ر ع��ل��ى ع����امل ت��اين

م��غ��وار ي��ط��ل��ع  رح  م���اأك���د 

وم������ا ب����ريك����ع ل���ل���ع���دواين

خ�سما ت��ن�����س��ا  ب��ت��ق��در  م���ا 

���س��ار ي���ّل���ي  ت��ن�����س��ا  رح  وم����ا 

م�����س��ريو ب���اإي���د الأح��������رار...

�لتلميذ �ل�صابط طوين بعلبكي

الكلية احلربية - ال�سنة الثالثة

يا منى ريف على عهد الكهولة

اأ�سلعي يف  لها  احل��ب  اأفر�سي 

ب��ره��ة ف������وؤادي  ن��ّي��م��ي��ه��ا يف 

هنا يغفو  ع���وده  ط���رٌي  ك��م 

�سنا دن��ي��ا  ح��ل��م��ه  يف  رائ���ًي���ا 

ففي وهًما  ول��و  املا�سي  ابعثي 

النوى قعر  يف  غا�ض  وه��م  رّب 

ي��ط��ف��و زاه���ًي���ا يف ج��دة ث���م 

واحملي بال�سوق اأطياف الطفولة

نحيلة واأحل��ان��ا  �سكري  نغمة 

ن��زول��ة ال����روح  ت��رجت��ي  ق��ف��ر  رّب 

حوله وال�سوك  ياب�ض  �سريٍر  يف 

خ�سيلة �سكرات  الأح��الم  لذة 

�سبيله خّطى  قد  الأي��ام  �سل�سل 

العليلة ال�سغرى  اآث��اره  واختفت 

جليلة واأ����س���رار  ذك���رى  م��ل��وؤه 

ال�سبا اأ���س��داء  العمر  زواي���ا  يف 

��ن ف��ه��ي م��ه��د ن��اع��م وحم�����سّ

تقتات من كبد الزمان كاأنها

م�ست اأيام  عهد  تن�سى  فتعود 

اأوهامه يف  العمر  فناء  تن�سى 

ال�سبا اأم����ايّن  ي��ا  ا�ستفيقي 

�سف�سفا خلوا  الأي��ام  واتركي 

وق����ف����ي ب���ا����س���م���ة ع���اري���ة

اجلوى خفقات  بني  ما  وارتعي 

ف���ه���ي ط���ه���ٌر ووف��������اٌء ودع����ا

اإن��ن��ي تلمني  ل  وج����ودي  ي��ا 

تاأبى التخلي عن زواياها الظليلة

باحلب والأ�سواق والنجوى اجلميلة

ترجو خلوًدا يف حمى تلك اخلميلة

زخم ال�سباب وعهد اأحالم الطفولة

تن�سى وجوًدا هارًبا من كل حيلة

الثقيلة اآلم��ي  اأث���واب  واخلعي 

النبيلة اآم��ايل  عهد  يل  وارجعي 

ف�سوله ح��اك  وهمه  وج��ود  م��ن 

وارجعي من عهدك املا�سي ميوله

وف�سيلة جماًل  الكون  تبتغي 

الطفولة واأوه���ام  للما�سي  تقت 

�لأ�صتاذ يو�صف �صميا





اجلينات والتجارب املتكررة

تربز  تف�سري  �إىل  حتتاج  �لتي  �لأح����د�ث 

حميطنا  م��ع  تعاطينا  ع��رب  ب��ا���س��ت��م��ر�ر 

�لجتماعي، وقد ت�ؤثر يف تفكرينا وعالقتنا 

بالغري.

�حلقل  ه��ذ�  يف  �حلديثة  �لدر��سات  ت�سري 

�لأم�ر  تف�سري  يف  �لاّلو�عي  �لتخّبط  �أن  �إىل 

وعلى  حياتنا  على  �سلًبا  ي�ؤثر  �لغام�سة 

�سّحتنا ب�سكل خا�ص. ومن هنا �نكباب 

م�سبباته  ك�سف  على  �لنف�سيني  �لباحثني 

ومعاجلة ذي�له. فماذ� بح�زتهم؟

�ل�سن��ت  خ��الل  �أج��ري��ت  �لتي  �لتجارب 

��ستنتاجات  ع��دة  �إىل  لت  ت��سّ �لأخ���رية، 

منها: �إن �ملزج بني �لتجارب �ملتكررة وتاأثري 

�جلينات �ل�ر�ثية، يت�سبب بتك�ين عاد�ت 

روؤيتنا  �أو  �لأم�ر،  تف�سرينا  كيفّية  تعك�ص 

وجهها �لد�كن �أو �مل�سيء، وهذ� بدوره ي�ؤثر يف 

مرونة تعاطينا مع �ل�سغ�ط �حلياتية �سلًبا �أو 

�إيجاًبا. كذلك مّت �لكت�ساف �أن �لأ�سخا�ص 

�لقلق  با�سطر�بات  لالإ�سابة  �ملعّر�سني 

على  �سلبًيا  �سل�ًكا  يكّ�ن�ن  و�لكتئاب 

�لتي  �لجتماعية  �لأحد�ث  م��جهتهم  �أثر 

حتتاج �إىل حتليل. كماعرف �أن �لأ�سخا�ص 

برد�ت  �لغام�سة  �لأح��د�ث  ي��جه�ن  �لذين 

عم�ًما  ي�ساب�ن  متطرفة،  عاطفّية  فعل 

�أحد�ًثا  م��جهتهم  لدى  نف�سية  باأمر��ٍص 

مماثلة. وهذ� ينجم عن �للج�ء �لق�سري �إىل 

�لتحليل �ملنحرف �أو �مل�س��ص.

اختبارات لقيا�س التفكري املنحرف

�نحر�ف  ن�سبة  لقيا�ص  �ختبار�ت  �أجريت 

�لنحر�ف،  هذ�  تكّ�ن  و�أ�سباب  �لتفكري 

�لتّ��سل  مّت  وبنتيجتها 

��ستنتاجات  ع��ّدة  �إىل 

�ل�ستعد�د  تاأثري  �أبرزها، 

�جل���ي���ن���ي، وك��ذل��ك 

�ملنطقي،  غري  �لتحليل  �إىل  �لق�سري  �مليل 

�لتجارب  تكّر�سها  عاد�ت  من  ين�ساأ  و�لذي 

�ل��ذ�ك��رة  يف  �آث��اره��ا  وت��ت��خ��زن  �ل�ساغطة 

�إىل  بالدماغ  تدفع  �مل�ؤثر�ت  هذه  و�لاّلوعي. 

بت�سخيم  تت�سبب  منحرفة  �أفكار  ت�ليد 

�أ�سحابها  وتفقد  �ملبهمة،  �لأم����ر  تف�سري 

�لقدرة على م��جهة �ملطّبات �حلّياتّية.

�لعامل  �أجرى  �لغربية،  ��سرت�ليا  ويف جامعة 

ملعرفة  جتارب  ماكل�يد  ك�لني  �لنف�ساين 

غري  �حلياتية  �ل��ع��اد�ت  تك�ين  كيفية 

فريقه طريقة  2002 �كت�سف  و�لعام  �ية.  �ل�سّ

بالنظرة  �لتحّكم  على  �لطالب  لتدريب 

مقّدمها  ويف  �حلياة،  تهدد  �لتي  �لأم���ر  �إىل 

متّكن��  كذلك  �مل�ستع�سية.  �لأم��ر����ص 

وجه  ع��ن  �لتفتي�ص  على  تدريبهم  م��ن 

�لذي  �لأم��ر  ب��ه،  ك  و�لتم�سّ �مل�سيء  �حلياة 

مع  ب�سالم  و�لتعاي�ص  �ملقاومة  على  ي�ساعد 

�مل�ساعب. وعرف �أنه جنح يف تدريب �لبع�ص، 

يف  تدّرب��  �لذين  مع  �سع�بات  و�جه  بينما 

خط�ط  ر�سمت  �ساغطة  �جتماعية  بيئات 

�سخ�سيتهم منذ �ل�سغر.

»لقاح« �سد ال�سلبية!

متعلقة  معرفية  ن��ظ��ري��ات  ع��دة  ت�سري 

�نحر�فات  �أن  �إىل  �لعاطفية  بال�سطر�بات 

ت��تر  ن�سبة  من  تزيد  �لاّلو�عية  �لتفكري 

وك��ان��ت  �ل����ع��ي��ة.  �ل�سلبية  �لأف���ك���ار 

�لقلق  با�سطر�بات  �ملتعّلقة  �لنظريات 

على  �لعتياد  �أن  �أّك��دت  قد  �لإجتماعي 

روؤية �ل�جه �لد�كن للحياة، يت�سبب بالقلق 

يزيد  وهذ�  �لذ�ت.  تقييم  وعدم  و�لكتئاب 

و�لتفكري  �ل�سلبيات  على  �لرتكيز  من 

تكر�ر  �إىل  بالإ�سافة  ب��الأم���ر،  �لت�ساوؤمي 

��ستعادة �لذكريات غري �ل�سعيدة.

حديثة  طريق  �عتمدت  لذلك،  نتيجة 

وقع  تخفيف  �أجل  �لنف�سية من  للمعاجلة 

�لإمكان.  بقدر  تخّطيها  �أو  �لع��ر�ص  هذه 

�سربو�  �لذين  �لباحث�ن  متّكن  كذلك 

من  �ل�سلبي  و�لتفكري  �لكتئاب  �أعماق 

�عتماد »لقاح« يتمثل بالتدريب �ل�سل�كي 

�ملعريف. هذ� �للقاح عبارة عن تقنّية تعتمد 

�ل�جه  روؤي��ة  من  �ملعنيني  متّكن  �آل��ي��ات 

فتع�د  جناحها  ن�سبة  �أم��ا  للحياة.  �مل�سيء 

�لنف�سي  �ملعالج  بني  �لعالقة  ت�ّطد  مدى  �إىل 

و�ل�سخ�ص �خلا�سع للعالج.

خطوات عملية

لقد �أعطت �ل��سائل �حلديثة �ملتبعة حالًيا 

م�ساكل  ا  وخ�س��سً �لنف�سي،  �ل��ع��الج  يف 

�لتفكري، نتائج مر�سية حتى �لآن، و�لدليل 

�أن �أكرثية �لذين خ�سع�� لعالج ��سطر�بات 

�لتفكري، كّ�ن�� مع �ل�قت عاد�ت جديدة، 

ظلمة  تخطي  م��ن  مت��ّك��ن����  وبف�سلها 

حياتهم و�لعب�ر �إىل و�قع �أكرث مرونة.

هذه و�س��ها من �لنظريات �حلديثة، ت�سري 

جمريات  �ل��دم��اغ  حتليل  طريقة  �أن  �إىل 

ويتّم  �لاّلوعي،  عرب  وترتعرع  تن�ساأ  �حلياة، 

حت�يلها يف �لدماغ �إىل �أفكار و�عية. ومن 

خط�ط  تعديل  على  �لّتدريب  �أهمية  هنا 

�لتجارب،  هذه  من  �ملكت�سبة  �ل�سخ�سية 

�أ�سعة  �إىل  �ملظلم  �لنفق  من  تدريًجا  و�لعب�ر 

بالأمر��ص  �لإ�سابة  ح��ال  يف  �أم��ا  �ل�سم�ص. 

�لذي  �لعالج  �لنف�سية �خلطرية، فال بد من 

على  يعتمد  وقد  نف�سًيا  عالًجا  يك�ن  قد 

�لأدوية.
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رحلة يف الإن�سان

�إعد�د:

غري�س فرح

تف�سرينا  طريقة  حتّدد 

مدى  حياتنا  يف  الأحداث 

اإلينا،  بالن�سبة  اأهميتها 

بع�س  الغام�سة  فالأحداث 

كيفية  اإىل  يعود  وهذا  قيمة،  ذات  غري  اأو  اخلطورة،  بالغة  نعتربها  قد  ال�سيء، 

تك�سف  احلياة  جمريات  جتاه  فعلنا  رّدات  اإذن،  تفا�سيلها.  اأدمغتنا  ا�ستيعاب 

بجالء كيفّية حتليل اأدمغتنا الأمور، وبالتايل خطوط �سخ�سيتنا.

ر علم النف�س هذا الأمر، وما هي نتائج اآخر الدرا�سات؟ كيف يف�سّ

طريقة 

تف�سرينا 

الأحداث 

تعك�س 

معامل 

�سخ�سيتنا





الربجني  بلدتي  واأه���ايل  اجلي�ش  قيادة  وّدع��ت 

ومزرعة ي�سوع، اإىل جانب ح�سد من رفاق ال�سالح 

ا�ست�سهد  الذي  اجل��ردي  زيان  النقيب  واملواطنني، 

بتاريخ 2013/3/7 متاأثًرا بالإ�سابة التي تعّر�ش لها 

م�سرف  على  م�سّلح  �سطو  لع�سابة  ت�سّديه  خالل 

»لبنان واملهجر« يف بيت الككو يوم 2012/8/9.

وواك��ب��ت جم��م��وع��ة من 

جثمان  الع�سكرية  ال�سرطة 

من  خ��روج��ه  ل��دى  ال�سهيد 

واأدت  الع�سكري،  امل�ست�سفى 

وحدة ع�سكرية التحية.

وبعد ال�سالة لراحة نف�سه يف 

كني�سة مار مارون يف مزرعة 

ب�سام  العميد  األقى  ي�سوع، 

اخلوري ممثاًل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، 

واإخال�سه  ال�سهيد  مب�سرية  فيها  ن��ّوه  كلمة 

الطبيعي  العفوي  واجبه  وتلبيته  والوطن،  للجي�ش 

لإعتداء  تعّر�سوا  اأبرياء  مواطنني  عن  الدفاع  يف 

م�سّلح من قبل ع�سابة اآثمة.

ولفت العميد اخلوري اإىل اأن »اجلي�ش كان على 

املجرمني،  القتلة  من  القت�سا�ش  يف  ووعده  عهده 

معظم  توقيف  وجيزة  فرتة  بعد  ا�ستطاع  بحيث 

املخت�ش  الق�ساء  اأحيلوا على  الذين  الع�سابة  اأفراد 

للعقول  عربة  ذلك  ويف  العادل،  جزاءهم  لينالوا 

طال  ومهما  يتهاون  لن  اجلي�ش  ب��اأن  املظلمة 

الزمن، مع اأي اعتداء اإجرامي على الع�سكريني اأو 

املواطنني يف كل بقعة من بقاع لبنان«.
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يف �سجل اخللود

ماأمت حا�شد  

للنقيب ال�شهيد زيان اجلردي

يف ما يلي نبذة عن حياة النقيب ال�سهيد زيان 

اجلردي:

 - الربجني  بلدة  يف   1982/1/1 مواليد  من   -

ق�ساء ال�سوف.

- تطّوع يف اجلي�ش ب�سفة تلميذ �سابط اعتباًرا 

من 2002/1/15.

وتدّرج يف  رتبة مالزم يف 2004/8/1،  - رقي اىل 

الرتقية اإىل رتبة نقيب اعتباًرا من 2012/1/1.

- حائز:

• امليدالية التذكارية للموؤمترات العام 2002.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �ست مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش خم�ش مرات.
• تهنئة قائد الكلية احلربية.
• تهنئة قائد لواء خم�ش مرات.

• تهنئة قائد فوج.
- تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل واخلارج.

- متاأهل وله ولد واحد.



نعت قيادة اجلي�ش املعاون الأول 

تويف  ال��ذي  بغدادي  حممد  ح�سن 

بتاريخ 2013/3/6.

يف   1965/7/25 مواليد  م��ن   -

حمافظة  ب��ريوت،  ق�ساء  ب��ريوت، 

بريوت.

بتاريخ  اجل��ي�����ش  يف  -ت���ط���ّوع 

.1983/7/25

- من عداد مقر عام اجلي�ش.

- حائز:

• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.

• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام الفخر.

• و�سام ال�ستحقاق اللبناين من 
الدرجة الرابعة الربونزي.

• و�سام ال�ستحقاق اللبناين من 
ي. الدرجة الثالثة الف�سّ

• ميدالية املوؤمترات للعام 2002.
• امليدالية الع�سكرية.

• تنويه العماد قائد اجلي�ش �ست 
مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 18 
مرة.

ث��الث  ال��ل��واء  ق��ائ��د  تهنئة   •
مرات.

- متاأهل وله اأربعة اأولد.

الأول  امل��ع��اون  اجلي�ش  قيادة  نعت 

بتاريخ  تويف  الذي  خالد ح�سن حممد 

.2013/2/24

عكار  يف   1967/1/9 مواليد  من   -

حمافظة  ع��ك��ار،  ق�ساء  العتيقة، 

ال�سمال.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  يف  ت���ط���ّوع   -

.1986/10/1

ع��رم��ان  مع�سكر  ع����داد  م��ن   -

للتدريب.

- حائز:

• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.

• و�سام احلرب.
• و�سام التقدير الع�سكري.

من  اللبناين  ال�ستحقاق  و�سام   •
الدرجة الرابعة الربونزي.

من  اللبناين  ال�ستحقاق  و�سام   •
الدرجة الثالثة، ف�سي.

• امليدالية الع�سكرية.
�سبع  اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •

مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 19 مرة.
• تهنئة قائد اللواء مرتني.

- متاأهل وله �ستة اأولد.
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يف �سجل اخللود

املعاون الأول خالد ح�شن حممد

املعاون الأول ح�شن حممد بغدادي

الرقيب الأول

ن�شيب زكريا قي�س

نعت قيادة اجلي�ش الرقيب الأول 

تويف  ال��ذي  قي�ش  زك��ري��ا  ن�سيب 

بتاريخ 2013/3/14.

يف   1967/7/1 م��وال��ي��د  م��ن   -

حمافظة  بعلبك،  ق�ساء  نحله، 

البقاع.

بتاريخ  اجل��ي�����ش  يف  ت��ط��ّوع   -

.1987/12/15

الع�سكرية  الطبابة  عداد  من   _

- امل�ست�سفى الع�سكري املركزي.

- حائز:

• و�سام الوحدة الوطنية.

• و�سام فجر اجلنوب.
اللبناين من  • و�سام ال�ستحقاق 

الدرجة الرابعة الربونزي.

• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �ست 

مرات.

العماد قائد اجلي�ش 22  • تهنئة 
مرة.

• تهنئة رئي�ش الطبابة مرتني.
• تهنئة قائد اللواء.

• تهنئة قائد الكتيبة.
- متاأهل وله ولد واحد.
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اجلندي 

ح�شن عدنان �شبوكجي

اجلندي 

عبد الرحمن عمر العبد

اجلندي 

ح�شن حممد عبد القادر

اجلندي  اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

الذي  �سبوكجي  عدنان  ح�سن 

تويف بتاريخ 2013/3/14.

يف   ،1988/4/16 مواليد  من   -

بريوت، ق�ساء بريوت.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  ت��ط��ّوع   -

.2008/12/27

- من عداد فوج احلدود الربّية 

الأول.

- حائز:

اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •
اأربع مرات.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
مرتني.

• تهنئة قائد الفوج.
- متاأهل وله ولد واحد.

اجلندي  اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

الذي  العبد  عمر  الرحمن  عبد 

تويف بتاريخ 2013/3/1.

 1975/1/2 م��وال��ي��د  م���ن   -

ال�سوف،  ق�ساء  ك��رتم��اي��ا،  يف 

حمافظة جبل لبنان.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  ت��ط��ّوع   -

.2008/11/15

التدخل  ف���وج  ع���داد  م��ن   -

الثالث.

- حائز:

اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •
ثالث مرات.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
مرتني.

- متاأهل وله ثالثة اأولد.

اجلندي  اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

الذي  القادر  عبد  حممد  ح�سن 

تويّف بتاريخ 2013/2/15.

يف   1976/6/18 مواليد  من   -

اأكروم، ق�ساء عكار، حمافظة 

ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  ت��ط��ّوع   -

.2008/11/15

ال�سابع  امل�ساة  لواء  - من عداد 

- كتيبة الدعم.

- حائز:

• و�سام احلرب.
اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •

ثالث مرات.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
مرتني.

• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الكتيبة.
- متاأهل وله اأربعة اأولد.



بلدة  واأه���ايل  ال�سالح  رف��اق  م��ن  ح�سد  بح�سور 

قيادة  �سّيعت  �سور،  ق�ساء  يف  وجوارها  الرز  كوثرّية 

خالل  ا�ست�سهد  الذي  الدياب  و�سام  اجلندي  اجلي�ش 

قيامه مبهمة حفظ اأمن يف مدينة طرابل�ش، حيث 

تقليده  وجرى  الالزمة،  التكرمي  مرا�سم  له  اأدي��ت 

والتقدير  واجلرحى  احل��رب  اأو�سمة 

الربونزية،  الدرجة  من  الع�سكري 

جثمانه  على  ال�سالة  اأقيمت  ث��ّم 

البلدة  يف  الأخيار  جامع  يف  الطاهر 

املذكورة.

الدين  العقيد عدنان عز  األقى  وقد 

كلمة  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل 

واإخال�سه  ال�سهيد  مبناقبية  فيها  نّوه  باملنا�سبة، 

للموؤ�س�سة الع�سكرية، وتفانيه يف اأداء الواجب، ومما 

قاله: »اإن دماء ال�سهيد الطاهرة التي اأهرقت يف �سبيل 

بال  له  يهداأ  لن  فاجلي�ش  ه��دًرا،  تذهب  لن  لبنان 

املجرمني  القتلة  توقيف  حتى 

لينالوا  العدالة  اإىل  وتقدميهم 

جزاء ما اقرتفت اأيديهم، كما 

الظرف  ه��ذا  يف  ا�ست�سهاده  اأن 

الع�سيب الذي مير به الوطن هو 

ودعوة  مواطن،  كّل  عن  فداء 

اأ�سالة  اإىل  للعودة  اجلميع  اإىل 

ال�سعب اللبناين وتاريخه العريق 

النفتاح  بثقافة  التم�سك  يف 

اأبنائه  ب��ني  امل�سرتك  والعي�ش 

كافة«.

و�سام  ال�سهيد  اجلندي  عن  نبذة  يلي  ما  يف 

الدياب الذي نعته قيادة اجلي�ش:

�سور،  ب�ستان  يف   ،1974/10/17 مواليد  من   -

ق�ساء �سور، حمافظة اجلنوب.

- تطّوع يف اجلي�ش يتاريخ 2008/12/27.

- من عداد لواء امل�ساة الثاين ع�سر - الكتيبة 

.122

- حائز:

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

• تهنئة قائد اللواء مّرتني.
- ا�ست�سهد بتاريخ 2013/3/22.

- متاأهل وله ولدان.

اجلندي ال�شهيد و�شام ادهام الدياب
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يف �سجل اخللود

املجّند املمّددة خدماته

علي عبا�س �شومان

نعت قيادة اجلي�ش املجّند املمددة 

خدماته علي عبا�ش �سومان الذي 

تويف بتاريخ 2013/2/22.

يف   1994/2/27 مواليد  م��ن   -

�سرعني الفوقا.

من  اإعتباًرا  خدماته  م��ّددت   -

.2012/5/4

- من عداد لواء امل�ساة ال�سابع - 

الكتيبة 72.

- حائز:

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
- عازب.





برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثلاً بالعميد الركن 

�شامل روكز، وبدعوة من االحتاد اللبناين للتزلج، اأقيم يف اأوتيل املزار 

والع�شرين  الثالث  الدويل  االأ�شبوع  افتتاح  حفل  انرتكونتيننتال   -

لريا�شة التزلج االألبي.

زيد خيامي،  ال�شيد  والريا�شة  ال�شباب  وزارة  ح�شر احلفل مدير عام 

ورئي�ش االحتاد ال�شيد �شربل �شلمة ووفود ريا�شية من �شت ع�شرة دولة 

اأجنبية، اإىل جانب عدد من ال�شخ�شيات الر�شمية.

واألقى العميد الركن روكز كلمة باملنا�شبة اعترب فيها اأّن ريا�شة 

ا واأّن لبنان هو  ا من الرثوة الوطنية، خ�شو�شاً ا مهماً التزلج ت�شكّل جزءاً

التي تتاح فيها ممار�شة  العربي  امل�شرق  القليلة يف  البلدان  من بني 

ا حر�ش اجلي�ش على تعزيز التعاون  هذه الريا�شة بجودة عالية، موؤكداً

مع جميع االأندية والهيئات التي تعنى بهذا القطاع احليوي.

وقد �شارك يف هذه البطولة تلمذة من مدر�شة التزلج – االأرز ومن 

ا  الكلية احلربية، واأتت نتائجهم من بني ثمانية واأربعني م�شرتكاً

على النحو االآتي:

الق�صري: • التعرج 
- التلميذ ال�شابط رميون جعجع يف املركز ال�شاد�ش والع�شرين.

- الرقيب تادي واكيم يف املركز التا�شع والع�شرين.

الطويل: • التعرج 

- التلميذ ال�شابط رميون جعجع يف املركز الثالث والع�شرين وقد 

حافظ على مركزه يف �شباق اليوم التايل.

- الرقيب تادي واكيم يف املركز الثامن والع�شرين.

- اجلندي اأنطونيو�ش طوق يف املركز التا�شع والع�شرين.

ني�سان

2013

ريا�سة 

اإعداد:

روجينا خليل ال�صختورة
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بطولة الأ�صبوع 

الدويل الثالث 

والع�صرين 

للتزلج يف لبنان
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لبنان  للتزلج بطولة  اللبناين  نّظم االحتاد 

والق�شري يف حمطة  الطويل  التعرج  يف �شباقي 

جببربان  خليل  جبببربان  مبببدارج  على  االأرز 

ا. مب�شاركة خم�شني متزجلاً

وقد كان للجي�ش ح�شة كبرية يف النتائج 

حيث حّل التلميذ ال�شابط رميون جعجع يف 

املركز  ويف  الق�شري  التعرج  يف  الثالث  املركز 

فئة  عن  وذلببك  الطويل  التعرج  يف  الببرابببع 

النا�شئني.

املعاون  اأحببرز  فقد  الببرجببال،  فئة  عن  اأمببا 

اأندري جنم املركز اخلام�ش يف التعرج الق�شري 

كذلك  الطويل.  التعرج  يف  ال�شابع  واملركز 

يف  طوق  اأنطونيو�ش  اجلندي  من  كل  حّل 

يف  واكيم  تببادي  والرقيب  اخلام�ش  املركز 

املركز الثامن.

للتعرج  لل�شنوبورد  لبنان  بطولة  التزلج يف  مدر�شة  اأنطونيو�ش طوق من  اجلندي  �شارك 

الطويل التي نّظمها االإحتاد اللبناين للعبة على مدارج حمطة اللقلوق، وحّل يف املركز 

ا. الرابع من بني خم�شة ع�شر مت�شابقاً

... وبطولة لبنان



مل ت�شهد لعبة كرة القدم لل�شاالت طوال 

املو�شم  نهائي  منذ  اأقله  اأو  احلببايل  املو�شم 

املا�شي للدرجة االأوىل، اإثارةاً كبرية كالتي عرفتها املباراة النهائية 

بفوزه  بطل  اجلي�ش  فريق  فيها  ُتوج  والتي  لبنان،  كاأ�ش  بطولة  يف 

على فريق ال�شداقة بنتيجة 9-8، بركلت الرتجيح بعد تعادلهما 

4-4، يف الوقتني االأ�شلي واالإ�شايف.

العماد  الرئي�ش  جممع  يف  املباراة  اأقيمت 

بح�شور  الع�شكري،  الريا�شي  حلببود  اإميل 

الع�شكرية  للريا�شة  العايل  املركز  رئي�ش  تقّدمه  كبري  جمهور 

العميد الركن اأ�شد الها�شم ممثلاً قائد اجلي�ش ورئي�ش جلنة كرة 

ال�شاالت وع�شو اللجنة العليا يف االحتاد اللبناين لكرة القدم �شمعان 

الدويهي. 

بببببرعببببايببببة قبببائبببد 

جان  العماد  اجلي�ش 

نّظمت  قببهببوجببي، 

مدر�شة التزلج بطولة 

اأجريت  والتي   2013 للعام  التزلج  يف  اجلي�ش 

– امل�شعد الكهربائي على  يف منطقة االأرز 

التعرج  �شباقات  وت�شمنت  اأيام،  ثلثة  مدى 

الطويل، التعرج الق�شري والعمق، وقد �شارك 

فيها �شباط، رتباء واأفراد من جميع القطع 

والوحدات.

اأما النتائج فقد اأتت على النحو االآتي:

ال�صباط: • فئة 
الطويل: التعرج 

لواء  من  �شلهوب  رغيد  االأول  املببلزم   -

احلر�ش اجلمهوري، االأول.

- املقدم �شميح خليل من اأركان اجلي�ش 

الثاين. للعمليات، 

فوج  من  حيدر  اأبو  عطية  االأول  امللزم   -

الثالث. املغاوير، 

الق�صري: التعرج 

فوج  من  حيدر  اأبو  عطية  االأول  امللزم   -

املغاوير، االأول.

- املقدم �شميح خليل من اأركان اجلي�ش 

الثاين. للعمليات، 

- امللزم االأول اأنطوين كنعان من قاعدة 

بريوت البحرية: الثالث.

والأفراد: الرتباء  • فئة 
الطويل: التعرج 

من  جعجع  رميببون  ال�شابط  التلميذ   -

الكلية احلربية، االأول.

التزلج،  مدر�شة  من  جنم  اأندري  املعاون   -

الثاين.

مدر�شة  من  طببوق  اأنطونيو�ش  اجلندي   -

الثالث. التزلج، 

الق�صري: التعرج 

التزلج،  مدر�شة  من  جنم  اأندري  املعاون   -

االأول.

مدر�شة  من  طببوق  اأنطونيو�ش  اجلندي   -

التزلج، الثاين.

فوج  من  ب�شراوي  �شربل  االأول  الرقيب   -

الثالث. املغاوير، 

اأما �شباق العمق، فقد تفوقت فيه مدر�شة 

يف  حنا  مببارون  العريف  بعنا�شرها:  التزلج 

رميون  االأول  الرقيب  تببله  االأول،  املركز 

حد�شيتي يف املركز الثاين، ثّم الرقيب االأول 

اأحمد كنعان يف املركز الثالث.

مباريات  خو�شه  بعد 

مببرحببلببتببي البببذهببباب 

لبنان  واالإياب يف بطولة 

يف كرة القدم لل�شاالت 

الثانية،  الدرجة  الأندية 

اجلي�ش  منتخب  تفّوق 

يف  الببغبببببريي،  بلدية  فريق  على  اللبناين 

الت�شفية النهائية، بنتيجة 4-1 ليحّل بطل 

ا  املو�شم 2012 - 2013 من بني اثني ع�شر فريقاً

الدرجة  اأندية  م�شاف  اإىل  وي�شعد  ا،  م�شاركاً

االأوىل.

العماد  الرئي�ش  جممع  يف  املباراة  اأقيمت 

الريا�شي الع�شكري بح�شور عدد  اميل حلود 

كبري من ال�شخ�شيات الريا�شية واالإعلمية 

وممثلني عن االأندية الريا�شية الوطنية.
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اجلي�ش بطل 

املو�صم يف كرة 

القدم لل�صالت 

)الدرجة الثانية(

... وبطولة

اجلي�ش

... وبطل كاأ�ش لبنان



االحتبباد  نّظم 

اللبناين الألعاب 

بطولتني  القوى 

يف �شباق اخرتاق 

الببب�بببشببباحبببيبببة، 

بتاريخ  االأوىل 

 2 0 1 3 /0 3 /0 3

لببببلببببفببببئببببات 

على  العمرية 

ملعب اجلامعة اللبنانية – احلدث، والثانية بتاريخ 2013/03/17 

عامة لفئتي الرجال وال�شيدات على م�شمار نادي اجلمهور، وذلك 

بح�شور جمهور كبري من هواة اللعبة.

االأكرب  احل�شة  له  وكانت  البطولتني  يف  اجلي�ش  فريق  �شارك 

يف الفوز باملراكز االأوىل من اأ�شل ثماين فرق م�شاركة يف االأوىل 

و�شت فرق يف الثانية.

اأما النتائج، فقد كانت على النحو االآتي:

العمرية: لبنان للفئات  • بطولة 
- العريف بلل عوا�شة من لواء امل�شاة االأول، املركز االأول.

- املعاون زياد عون من لواء احلر�ش اجلمهوري، املركز الثاين.

- اجلندي خالد ال�شناوي من لواء امل�شاة االأول، املركز الثالث.

الرجال: العامة لفئة  لبنان  • بطولة 
امل�شاة  لببواء  من  عوا�شة  بببلل  العريف   -

االأول، املركز االأول.

امل�شاة  لواء  من  غريزي  ع�شمت  اجلندي   -

احلادي ع�شر، املركز الثاين.
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ريا�سة 

بطولة 

لبنان يف 

�صيف 

املبارزة

�شارك املركز العايل للريا�شة الع�شكرية يف بطولة 

لبنان يف �شيف املبارزة للذكور ما دون الب20 �شنة للعام 

اأحرز  �شعادة حيث  عني   – ال�شال  املون  نادي  2013 يف 

اجلندي طانو�ش النجار املركز الثاين من بني �شبعة 

م�شاركني.

وتهنئة  �شكر  كتاب  للمبارزة  اللبناين  االإحتبباد  وّجببه 

للريا�شة  العايل  املركز  قائد  واإىل  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  اإىل 

اأ�شد الها�شم على العمل اجلبار  الع�شكرية العميد الركن 

حممود  واملوؤهل  �شرانق  بهيج  املعاون  املدربان  به  يقوم  الذي 

علي اأحمد، لناحية تدريب املبارزين اللبنانيني، وبالتحديد 

العمل  هذا  نتائج  اأّن  اإىل  الكتاب  واأ�شار  منهم.  النا�شئني 

واآخرها  وبطولة،  مباراة  من  اأكببرث  يف  ظهرت  قد  الببدوؤوب 

احتلل لبنان املركز االأول يف بطولة العرب للمبارزة – فئة 

الرباعم التي اأجريت يف االأردن.

�شمعان  اأبي  اأبناء جوزيف  �شركة  نّظمت 

بامل�شد�ش  الرماية  يف  مباراة   )JOSONS(

عيار 9 ملم يف نادي اجلي�ش اللبناين للرماية 

يف جممع الرئي�ش العماد اميل حلود الريا�شي 

الع�شكري، حيث اأحرز ال�شباط امل�شاركون 

�شربل  النقيب  حببّل  فقد  االأوىل.  املببراكببز 

املركز  يف  البحر  مغاوير  فوج  من  �شماحة 

الثاين العقيد الركن  االأول، تله يف املركز 

زياد ن�شر من فوج املدرعات االأول.

مباراة يف الرماية بامل�صد�ش

اجلي�ش 

يتاألق يف 

بطولتي لبنان 

لخرتاق 

ال�صاحية 

لواء احلر�ش اجلمهوري يتبارى ودًيا يف كرة القدم

ودية  اأقيمت مباراة  بتاريخ 2013/3/5، 

ولواء  اجلمهوري  احلر�ش  لواء  فريقي  بني 

بريوت  حرج  ملعب  على  ال�شابع  امل�شاة 

– ق�شق�ش، انتهت بالتعادل 1×1.

وبتاريخ 2013/3/15، تبارى لواء احلر�ش 

على  االأول  التدخل  فوج  مع  اجلمهوري 

وهزمه  بعبدا  يف  اللواء  ثكنة  ملعب 

بنتيجة 3×2.
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... ودورة �صتوية يف كرة امل�صربدورة ريا�صية يف الكرة الطائرة

الكرة  للعبة  الريا�شية  الببدورة  يف  احلربية  الكلية  �شاركت 

جامعة   ملعب  على  العربية  اجلامعة  نظمتها  التي  الطائرة 

AUST يف �شيدا، واأحرزت كاأ�ش املركز االأول.

كرة  يف  �شتوية  دورة  �شيدا  يف  الريا�شي  احلريري  جممع  نّظم 

امل�شرب �شارك فيها فريق اجلي�ش، وحّل املقدم االإداري مازن زهرة 

من املديرية العامة للإدارة يف املركز االأول والرقيب االأول م�شطفى 

الدقدوقي من مو�شيقى اجلي�ش يف املركز الثالث.
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..

مبنا�شبة الذكرى الب 38 ال�شت�شهاد معروف .

– �شيدا  الريا�شي  ال�شعبي  النادي  �شعد، نظم 

دورة ريا�شية يف لعبة امللكمة حتت اإ�شراف 

�شارك  وقد  اللعبة.  لهذه  اللبناين  االإحتبباد 

من  وحببّل  البطولة  هببذه  يف  اجلي�ش  فريق 

ع�شكرييه يف املركز االأول، كّل من املوؤهل 

ح�شن  واملعاون  كلغ(،   60( طحان  عبا�ش 

نا�شيف )69 كلغ(، ويف املركز الثاين كّل 

كلغ(،   56( غملو�ش  حممد  اجلندي  من 

والرقيب االأول حكمت �شعد )64 كلغ(.

وئام وموؤمن قا�صم اأبطال 

يف الكيوكو�صنكاي

قا�شم  فببادي  االأول  الرقيب  ولببدا  تفّوق 

اأندية  الرابع يف بطولة  التدخل  من فوج 

ال�شمال يف الكيوكو�شنكاي، فاأحرزت 

ابنته وئام املركز االول عن فئة الفتيات 

املركز  موؤمن  وابنه  كلغ،  الب25  حتت 

 45 الببب  حتت  الفتيان  فئة  عن  الثالث 

كلغ.
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البحرية  القوات  يف  الع�سكرية  حياته  بداأ 

اأتاحت  الريا�سية  قدراته  ولكن   ،2000 العام 

للريا�سة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز  اإىل  االنتقال  ل��ه 

خم�س  ي��ت��دّرب  ب��ات  هناك  الع�سكرية. 

يثبت  لكي  االأق���ل  على  يومًيا  �ساعات 

التي  املمّيزة  الريا�سة  اجل���ودو،  يف  ج��دارت��ه 

براأيه  بامتياز«.  ع�سكرية  »لعبة  يعتربها 

�سعف  كّلما  اجل��ودو  العب  انفعل  كلما 

والروية  الهدوء  يعتمد  اأن  عليه  لذا  وخ�سر، 

والقدرة  البديهة  ب�سرعة  ويتمتع 

على التحّمل. هذه القواعد هي من 

واجل��ودو  عموًما  الريا�سة  بدهّيات 

حمرتف  كالعب  وه��و  ا،  خ�سو�سً

يعرف كيف يطّبقها ليزيد ر�سيده 

من مباراة اإىل اأخرى.

اجل��ودو  م��ب��ارزات  خ��الل  العنف 

واخللع  الك�سر  حدود  اإىل  ي�سل  قد 

اإىل  الو�سول  لكن  العنيف،  واالإيذاء 

ي�ستلزم  النجاح  وحتقيق  االإحرتاف 

يف جزء ما من اللعبة، الكثري من 

على  وال�سيطرة  والتاأمل  الرتكيز 

االإنفعاالت، وهذا ما يجعل الالعب 

والثقة  باالإن�سباط  متمّيًزا  املحرتف 

بالنف�س.

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اإىل  دخوله 

فهو  ل��ه  مهنًة  ريا�سته  م��ن  جعل 

ذلك  فقبل  الح��رتاف��ه��ا،  م��ت��ف��ّرغ 

�سغًفا،  اللعبة  مم��ار���س��ة  ك��ان��ت 

يكفي  ال  وح���ده  ال�سغف  ل��ك��ن 

للو�سول اإىل االإحرتاف.

ميدالّيات كانت  عّدة  حاز عبيد 

دولية  نتيجة م�ساركته يف بطوالت 

بطولة  ذهبية  اأه��ّم��ه��ا:  وحملية، 

العام  اآ�سيا  غ��رب  وبرونزية  العرب 

ف�سية  العرب،  بطولة  برونزية   ،2011

وذهبية  اآ�سيا  غرب  برونزية  العرب، 

 ،2012 العام  الدولية  قرب�س  بطولة 

بطولة  ذهبية  كان  اإجنازاته  واآخر 

لبنان الدولية )2013(.

ني: العنف  اجلودو ريا�سة جتمع بني نقي�سَ

والتاأمل؛ وحتقيق الإنت�سار فيها يعتمد على 

معرفة نقاط القوة لدى اخل�سم وا�ستغالل انفعاله 

لالإيقاع به...

الرقيب و�سيم عبيد يعرف جّيًدا قوانني هذه 

ا يف  الريا�سة التي احتّلت ول تزال مركًزا مهمًّ

حياته، ما دفعه اإىل الحرتاف. 





ال�صديقني  يذكر  ال  مّنا  من 

و�صيبا�صتيان؟  بل  احلميمني 

من مّنا مل »يدندن« يوًما »يحيا يحيا ال�صديقان بل و�صيبا�صتيان«؟

امل�صل�صل الفرن�صي الذي جذب امل�صاهدين �صغاًرا وكباًرا منذ بداية 

عر�صه يف منت�صف ال�صتينيات، يعيد اإحياءه املغامر واملخرج نيكوال 

العام  اأواخر  ال�صاالت  يف  �صيطرح  �صينمائي  فيلم  خالل  من  فانييه 

احلايل.

دور   Cecile Aubury املخرجة  اأع��ط��ت  ال��ق��دمي  امل�صل�صل  يف 

ال�صاد�صة  يف  اليوم  هو  القدمي  البطل  مهدي.  الإبنها  �صيبا�صتيان 

واخلم�صني من عمره، ويلعب دوًرا ثانوًيا يف الفيلم. اأما دور �صيبا�صتيان 

فيلعبه Felix Bousset، ولد يف ال�صابعة من عمره مت اختياره من 

بني 2400 ولد لتاأدية الدور. وهو مل ي�صاهد قط 

موهوب  ممثل  لكنه  الفرن�صي،  امل�صل�صل 

ولديه  املخرج،  يقول  بالفطرة، 

الكالب،  على  خا�ص  تاأثري 

متاًما مثل مهدي.

»�صيبا�صتيان«  تتزعزع بني  ال  التي  ال�صداقة  ق�صة  الفيلم  ي�صتعيد 

يف  االأحداث  وتدور  ال�صر�ص.  الكلب  و»بل«  الوحدة،  يف  الغارق  الولد 

اجتياحها  حني  اإىل  بهدوئها  معروفة  كانت  االألب  جبال  يف  قرية 

من قبل اجلي�ص االأملاين يف منت�صف احلرب العاملية الثانية. يف و�صط 

هذه االأجواء، يلتقي �صيبا�صتيان بالكلب ال�صر�ص بل ويرّو�صه.

عن  يبحث  فال�صبي  ما،  �صيء  عن  للبحث  مغامرة  هو  والفيلم 

يبحث  الفرن�صي  واملنا�صل  ما�صيه،  عن  يبحث  امل�صن  والرجل  اأمه، 

االأملاين  املالزم  اأما  املغامرة.  ال�صابة تبحث عن  وال�صيدة  عن احلب، 

هي  ه��ذه  األي�صت  الغفران!  عن  فيبحث 

احلياة؟
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رميا �ضليم �ضوميط

النادي اللبناين لل�صواريخ

التجربة احللم يف فيلم وثائقي

اأمبري  مرتوبولي�ص  �صينما  �صاالت  �صهدت 

ال�صينمائية«  بريوت  »اأيام  مهرجان  من  ال�صابعة  الدورة  �صوفيل   -

الذي اأطلقته اجلمعية الثقافية بريوت دي �صي من 15 ولغاية 24 اآذار.

عربية  دول  من  فيلًما  خم�صني  من  اأك��ر  ال��دورة  هذه  �صّمت 

والروائي  الق�صري  الفيلم  املعرو�صة ما بني  االأفالم  وتنّوعت  خمتلفة، 

الطويل، والوثائقي. وكان من بني املجموعة االأخرية فيلم » النادي 

اللبناين لل�صواريخ« للمخرجني الزوجني خليل جريج وجوانا حاجي 

توما، الذي بداأ عر�صه يف ال�صاالت اللبنانية يف ني�صان احلايل.

ت�صميم  عن  تاريخية  وقائع  �صّيق،  باأ�صلوب  الفيلم  يك�صف 

�صواريخ علمية واإطالقها من لبنان يف بداية ال�صتينيات من القرن 

اجلماعية  الذاكرة  عن  متاًما  غابت  معلومات  وهي  املا�صي، 

للبنانيني، على الرغم من اأنها ت�صّكل مدعاة فخر لهم. 

ولد يف جامعة هايغازيان يف  الذي  ال�صواريخ  ال�صرد م�صروع  ويتناول 

القنطاري على يد اأ�صتاذ الريا�صيات مانوك مانوكيان، حيث قام 

مع جمموعة من طالبه بت�صميم �صواريخ واإطالقها يف اإطار جتارب 

فلوريدا،  يف  بارزًا  اأكادمييًا  بات  الذي  واالأ�صتاذ  ف�صائية.  علمية 

يحتفظ ب�صور وت�صجيالت عن حقبة م�صروع ال�صواريخ الذي ا�صتمر 

بني 1960 و1964، وهي �صّكلت امل�صدر الرئي�ص للفيلم الوثائقي. 

ميزجون  مانوكيان  طالب  كان  كيف  الوثائق،  هذه  تظهر 

املعدنية  االأنابيب  من  ي�صنعونها  التي  لل�صواريخ  ال�صلب  الوقود 

تزويد  ترف�ص  كانت  الكربى  ال��دول  اأّن  مبا  ال�صوق،  يف  املتوافرة 

لبنان وقود ال�صواريخ. كما يعر�ص ال�صريط الوثائقي جتارب اإطالق 

ال�صواريخ يف اجلبال اللبنانية حيث كانت 

اأول جتربة ناجحة اإطالق �صاروخ »اأرز« الذي 

و�صل مداه اىل كلم واحد.

ا كيفية دخول اجلي�ص  اأي�صً ويروي الفيلم 

امل�صروع،  يف  �صريكًا   1962 العام  اللبناين 

الذي اأ�صبح م�صروعًا وطنيًا متّوله احلكومة 

�صاعد اجلي�ص  وقد  والع�صكريون.  املدنيون  وي�صرتك فيه  اللبنانية، 

اإىل  ورفعها  وهبة  يو�صف  العميد  اإ�صراف  حتت  التجارب  تطوير  يف 

م�صتويات اأعلى، وهكذا ولد »النادي اللبناين لل�صواريخ«.

يف �صياق ال�صريط، يروي مانوكيان كيف حتّول م�صروع ال�صواريخ 

الدول  خماوف  املقابل  يف  اأثار  وكيف  للبنانيني،  فخر  مدعاة  اىل 

جمال  يف  ال�صّباق  كان  لبنان  كون  ا�صرائيل،  فيها  مبا  املجاورة، 

اأن  الفيلم  يف  فيوؤّكد  وهبة  يو�صف  العميد  اأما  ال�صواريخ.  �صناعة 

تكون  اأن  ميكنها  ال�صواريخ  ب��اأن  يفكرون  كانوا  »ال�صباط 

م�صروع ت�صّلح، ولكن قلنا للمدنيني اأنه م�صروع علمي«.

اأرقاًما  حملت  التي  »اأرز«  �صواريخ  تطورت  كيف  ال�صرد  ويتابع 

اأن بلغ مداها اأكر  اإىل  1 اىل 8، وكانت تزداد �صخامة ودقة  من 

من �صتمئة كلم. وكان رمز هذه املغامرة �صاروخ »اأرز 4« الذي مت 

ثالث  من  موؤّلًفا  وكان   ،1963 العام  الثاين  ت�صرين   21 يف  اإطالقه 

البحر  يف  يقع  اأن  قبل  كلم   200 ال�  فبلغ  ارتفاعه  اأما  طبقات، 

�صد  ر�صمًيا  االإحتجاج  اىل  بريطانيا  دفع  ما  قرب�ص،  من  بالقرب 

لبنان اأمام جمل�ص االأمن.

اللبنانية  رئي�ص اجلمهورية  1964، بقرار من  العام  وينتهي احللم 

اأن  مانوكيان  ويوؤكد  امل�صروع.  بوقف  يق�صي  �صهاب  فوؤاد  اللواء 

�صغوطات �صيا�صية خارجية هي التي اأدت اىل هذه اخلطوة.

يف ختام الفيلم، يعيد املخرجان �صناعة جم�صم باحلجم االأ�صلي 

ل�صاروخ »اأرز 4«، وي�صعانه يف باحة جامعة هايكازيان.

فانييه يدغدغ ذاكرة اجليل القدمي باإحياء »بل و�ضيبا�ضتيان«





احل�ضول على كمية كافية من ال�ضوء 

تعتمد كمية ال�شوء التي نحتاجها على الوقت والأن�شطة التي 

من  عالية  م�شتويات  اإىل  نحتاج  حيث  اليوم،  يف  اإجنازها  نحاول 

امل�شاء  يف  بينما  العمل،  اأو  املدر�شة  يف  م�شتيقظني  لنبقى  ال�شوء 

نحتاج اىل ال�شعور مبزيد من الراحة وال�شتعداد للنوم.

وين�شح الخت�شا�شيون يف جمال ال�شطرابات العاطفية املو�شمية، 

نتمكن من  اخلارج، لكي  اليوم يف  اأكرث من  اأو  �شاعة  بق�شاء 

احل�شول على كمية كافية من ال�شوء، اإذ يعد اخلروج لل�شري يف 

�شاعة الغداء وحتى يف �شم�س ال�شتاء، جيًدا لل�شحة، فال�شوء املحيط 

بنا اأف�شل للج�شم من ال�شوء ال�شناعي، لأنه اأقوى واأكرث اإ�شراًقا. واإذا 

اأ�شعة  التي نح�شل عليها من  ال�شوء  اأّن قوة  اأجرينا مقارنة يتبني 

ال�شم�س هي خم�شة اأو ع�شرة اأ�شعاف ما يوؤمنه امل�شباح الكهربائي 

وحدة  اآلف  ع�شرة  اإىل  قوته  ت�شل  ال��ذي  العادي 

�شوئية.

فينبغي  ال��ن��وم  اأث��ن��اء  يف  اأم���ا 

التلفاز  واإط��ف��اء  الأن���وار  تخفيف 

اأج�شادنا  لأّن  ب�شاعة(  النوم  )قبل 

يكون  عندما  م�شتيقظة  تبقى  اأو  ت�شتيقظ 

ينبغي  بالنعا�س  ن�شعر  ولكي  قوًيا،  ال�شوء 

جعل املحيط معتًما.

ال�شناعية  الأنوار  ا�شتخدام  فاإّن  ذلك،  اإىل 

يف الليل، يقلل من م�شتوى »امليالتونني« يف 

اجل�شم، وهو هورمون تفرزه الغدة ال�شنبورية 

م�شاًء  التا�شعة  ال�شاعة  بني  ما  الدماغ  يف 

والثامنة �شباًحا.

ب�شبب  اأج�شادنا،  ل�شحة  �شرورًيا  الهورمون  ويعترب هذا 

للخلل  اإف��رازه  تعر�س  فاإذا  البيولوجية،  باإيقاعاتنا  حتكمه 

)لناحيتي الوقت والكمية(، تتاأثر الوظائف النف�شية والذهنية 

جيًدا،  النوم  على  قدرتنا  يطال  قد  التاأثري  هذا  �شلبي.  ب�شكل 

والتفكري بو�شوح، وتوقيت اإفراز الهورمونات وتنظيم �شغط الدم 

وم�شتويات الغلوكوز، مما يوؤدي بالتايل اإىل زيادة خماطر ت�شكل 

اأمرا�س وا�شطرابات كال�شكري والإكتئاب.

تاأثري ال�ضوء على النظر

توؤدي الإ�شاءة ال�شيئة اإىل اإجهاد العني، ول يوجد تعريف طبي دقيق 

لو�شف هذه احلالة، في�شتخدم عادًة م�شطلح التعب الب�شري، وهو 

ما يتمثل يف الحمرار والآلم يف العينني والروؤيا امل�شو�شة وال�شداع. 

اأو  احلا�شوب،  اأمام  العمل  اأو  القراءة،  بعد  غالًبا  الأعرا�س  وحتدث 

هدف  على  الرتكيز  فعند  الروؤيا.  يف  تركيًزا  تتطلب  اأعمال  يف 

معني، ميكن اأن تتقل�س ع�شالت العني الداخلية، مما ي�شبب 

تهيًجا وجفاًفا يف العني.

ولي�س من املطلوب تغيري طبيعة عملنا اأو تفادي كل العوامل 

التي ت�شبب اإجهاد العني، لكن ميكن اتخاذ اخلطوات املنا�شبة 

لتخفيف تاأثرياته، كاإجراء تعديالت ب�شيطة يف طريقة القراءة اأو 

العمل اأو ت�شفح النرتنت، مما قد ي�شاعد يف منح العينني الراحة 

ال�شرورية.

اإىل  ال�شوء  ووج��ه  وراءك،  ال�شوء  م�شدر  �شع  ال��ق��راءة،  اأثناء  يف 

املظلل  ال�شوء  ا�شتخدم  مكتب،  اأم��ام  القراءة  وعند  ال�شفحة. 

املو�شوع اأمامك. كذلك، امنح العني ا�شرتاحات متواترة خالل 

النهار وحاول الوقوف والتحرك مرة على الأقل كل �شاعة تقريًبا. 

فهذه  اآخ��ر،  اإىل  وقت  من  عينيك  تطرف  اأن  ميكنك  كما 

احلركة توؤدي اإىل اإفراز �شوائل متنع جفاف العني. ومبا اأن العديد 

العمل  اأثناء  يف  املعتاد  من  اأقل  عيونهم  يطرفون  الأ�شخا�س  من 

ول  العينني  بجفاف  غالًبا  ي�شابون  فهم  احلا�شوب،  �شا�شة  اأمام 

�شيما بعد ا�شتعمال احلا�شوب لفرتة طويلة.

... وتاأثريه على املزاج والنف�ضية

ف��ق��ط على  ي��وؤث��ر  ل  ال�����ش��وء   

النعا�س والنظر، بل اإنه قد ي�شيء 

ا اإىل مزاجنا ونف�شيتنا. وتوؤدي  اأي�شً

الغدة ال�شنوبرية دوًرا مهًما يف ذلك. تقع هذه 

وتفرز  قاعدته،  وعند  املخ  �شطح  حتت  الغدة 

امليالتونني كلما تال�شى �شوء النهار وق�شر، 

هو  مما  اأك��رث  ال�شتاء  يف  الإف��راز  فيكون 

عليه يف ال�شيف، وميكن قيا�س ح�شا�شية 

الهورمون  كمية  خالل  من  لل�شوء  امل��رء 

الذي يفرز يف ج�شمه، فكلما زاد الهورمون 

ملر�س  م��وؤ���ش��رات  اجل�شم  اأع��ط��ى  كلما 

الكاآبة  ي�شبه  ب�شيق  الإن�شان  ي�شعر  هنا،  من  الكاآبة. 

عند الغروب ويف ف�شل ال�شتاء اأكرث منه يف الربيع، لأّن ليل ال�شتاء 

اأطول.

لل�ضوء الطبيعي اأي 

�ضوء النهار دور كبري 

اليومية،  حياتنا  يف 

على  ي�ضاعدنا  فهو 

بحيوية  اال�ضتيقاظ 

جيد،  ومزاج 

وعندما يخفت يف الليل، ي�ضري اإىل حلول موعد النوم.

وبالتايل، فاإّن ج�ضم االإن�ضان يحتاج اإىل كمية جيدة من ال�ضوء الطبيعي، ويف 

وقت مالئم من اليوم، حتى يتمكن من �ضبط اإيقاعه البيولوجي اأو ما يعرف 

بـ »ال�ضاعة البيولوجية« التي تعمل تلقائًيا انطالًقا من حاجات اجل�ضم.

اأما وجودنا حتت ال�ضوء ال�ضناعي يف جممل اأوقات النهار، فيوؤثر كثرًيا على 

وال  نظرنا  تريح  التي  الف�ضلى  االإ�ضاءة  اختيار  معرفة  علينا  لذلك  �ضحتنا، 

ت�ضيء اإىل مزاجنا.
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�سحة ووقاية

اإعداد:

روجينا خليل ال�ضختورة

تاأثري ال�ضوء واالإ�ضاءة على �ضحة االإن�ضان





الـ Whatsapp اإىل ا�سرتاك �سنوي

املدير   Jan Koum ك�شف 

املطّورة  لل�شركة  التنفيذي 

الفورية  املحادثة  لتطبيق 

»الوات�س اآب« )Whatsapp( اأن 

 iOS ن�شخة التطبيق على نظام

مدفوعة  خدمة  اىل  �شتتحول 

عرب ا�شرتاك �شنوي كباقي نظم 

الت�شغيل الأخرى.

الإ�شرتاك  نظام  و�شيطبق 

الأوىل  ال�شنة  يف  الإ�شرتاك  �شيكون  حيث  فقط،  اجلدد  امل�شتخدمني  على  اجلديد 

يبداأ  اأن  التنفيذي  املدير  رّجح  وقد  �شنوًيا.  دولًرا   0.99 دفع  يطلب  وبعدها  جمانًيا، 

تطبيق هذه الر�شوم خالل العام احلايل.

ويدفع اأ�شحاب هواتف الآيفون حالًيا ر�شوم ا�شرتاك ملرة واحدة عند حتميل التطبيق، 

كما ي�شمح لهم باإعادة حتميله لحًقا ولعدد غري حمدود من املرات جماًنا.

ويعّد تطبيق »الوات�س اآب« من اأكرث التطبيقات �شعبية على م�شتوى العامل حيث 

و7 مليارات م�شتقبلة،  10 مليارات مر�شلة  يومًيا، بينها  ر�شالة  يتم تداول 17 مليار 

كما واأن هناك مئة مليون م�شرتك للتطبيق على من�شة الأندرويد فقط.

غوغل تطرح �سفحة م�ساعدة للمواقع املخرتقة

املخ�ش�شة   ”webmasters“ اإىل خدمة  Google عن خدمة جديدة ت�شاف  ك�شف موقع 

لأ�شحاب املواقع، من اأجل م�شاعدتهم على ا�شتعادة مواقعهم عند اخرتاقها، ذلك اأن اآلف 

املواقع يخرتقها يومًيا قرا�شنة الإنرتنت.

  Webmasters help for hacked websites اإ�شم  وت�شاعد ال�شفحة، التي طرحت حتت 

اأ�شحاب املواقع على معرفة ما اإذا كانت مواقعهم خمرتقة اأم ل، اأو ما اإذا كان القرا�شنة 

قد و�شعوا فيها برامج خبيثة، كما تر�شدهم اإىل كيفية حت�شني مواقعهم �شد حماولت 

الإخرتاق.

ا�شتعادة  اأجل  من  باخلرباء  الإ�شتعانة  اإمكان  املخرتقة  املواقع  لأ�شحاب  ال�شفحة  وتتيح 

درو�س   خالل  من  وذلك  باأنف�شهم،  ا�شتعادتها  كيفية  تعّلم  اأو  اخرتاقها  بعد  مواقعهم 

خ�ش�شت لهذه الغاية.

واأ�شهل  املواقع،  باخرتاق  الإنرتنت  قرا�شنة  قيام  كيفية  ال�شفحة  عرب   Google وتو�شح 

القرا�شنة  يرتكها  التي  ال�شفحات  واإزال��ة  الخرتاق  مع  التعامل  على  ت�شاعد  التي  الطرق 

وراءهم لتاأكيد اخرتاقهم املوقع.

يذكر اأن Google طرحت هذه ال�شفحة باللغة الإنكليزية فقط، وهي متوافرة عرب الرابط 

.google.com/webmasters/hacked
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خدمات دوت كوم

اإعداد:

رميا �سليم �سوميط

تعّلم الرق�ص

www.ballroomdancers.com
الرق�س  يحبون  مم��ن  ك��ث��ريون 

العلن.  يف  تعّلمه  م��ن  يخجلون 

وجد   Ballroomdancers موقع 

و�شع  حيث  امل�شكلة،  لهذه  حالاًّ 

لقطات فيديو  ت�شّرف مت�شّفحيه  يف 

خا�شة بتعليم الرق�س الالتيني من 

 Tango - Paso Doble - Samba
وغ��ريه��ا.   - Rumba - Salsa
اًل  وتعر�س هذه اللقطات �شرًحا مف�شّ

للخطوات املعتمدة يف كل رق�شة.

حترير ال�سور الفوتوغرافية

www.ipiccy.com
اإخ��ف��اء  ي��رغ��ب يف  ل  م��ّن��ا  م���ن 

التجاعيد الظاهرة بو�شوح يف �شورته 

الفوتوغرافية؟ ومن مّنا يريد ل�شورته 

اجلميلة خلفية قبيحة؟ 

جلهة  الفوتوغرافية  ال�شور  اإ�شالح 

احلجم وال�شكل واخللفية، وحت�شني 

املاكياج  اإ�شافة  وال�شعر، مع  الوجه 

وتبديل لون العينني، هي اأمور �شهلة 

ملت�شفحي  جماًنا  ومتاحة  التنفيذ 

.ipiccy موقع

حما�سرات علمية

www.academicearth.org
املوقع  يف  املجاين  الإ�شرتاك  يتيح 

حما�شرات  اإىل  الإ�شتماع  املذكور 

يف  خمتلفة  موا�شيع  يف  علمية 

والعلوم  والإقت�شاد  ال�شيا�شة  جمالت 

وال��ت��اري��خ  وال��ق��ان��ون  الإجتماعية 

والفل�شفة وغريها.

   www.supercook.com »من »حوا�سر البيت

هناك الكثري من املواقع التي تعّلم فن الطبخ عرب الإنرتنت، اإل اأن هذا املوقع يتميز عن 

غريه بتقدميه و�شفات طعام تعتمد على املكونات  املتوافرة يف مطبخ رّبة املنزل. ويكفي 

تاأتيك  حتى  الو�شفة،  يف  ا�شتعمالها  يف  ترغب  التي  املكونات  البحث  خانة  يف  تطبع  اأن 

جمموعة من الو�شفات التي تعتمد على هذه املكونات. 



طقو�س قدمية

ال يرتبط كثرًيا عيد القّدي�سة 

واإمنا  ال�سويد بالدين،  والبورغ يف 

هي  فما  الربيع،  ف�سل  بحلول 

احلكاية؟

ابنة  ه��ي  وال��ب��ورغ  القدي�سة 

املنزل  تركت  اإنكليزي  ملك 

يف  ذل��ك  وك��ان  راهبة  لت�سبح 

القرن الثامن ع�سر.

يف  قّدي�سة  اأ�سبحت  بعد  ما  يف 

الكني�سة الكاثوليكية. ومبا 

اأن عيدها يقع يف االأول من اأيار 

االحتفاالت  اإليه  اأ�سيفت  فقد 

ال��ت��ي ت��رب��ط ط��ق��و���س ال��رب��ي��ع 

لتنتج عيًدا  باخل�سوبة  القدمية 

وثنًيا باإ�سم م�سيحي.

الوقت  يف  القدمية  التقاليد  هذه  حتّولت 

كبرية  نار  حول  التجّمع  عادة  اإىل  احلا�سر 

يتّم اإ�سرامها، واإطالق بع�س االألعاب النارية 

االأحيان  من  كثري  يف  احلفالت  واإق��ام��ة 

حتى �ساعات ال�سباح االأوىل.

ويف هذا العيد ي�سمح الرعاة لالأبقار واملاعز 

باخلروج اإىل الغابة فرت�سل املا�سية اإىل مناطق 

الرعي اخلا�سة بها، ويرتافق ذلك مع اإ�سدار 

احليوانات  الإب��ع��اد  ال�سو�ساء  من  الكثري 

يف  العالقة  ال�سريرة  واالأرواح  والربّية  املفرت�سة 

ارجاء احلقول، بهدف تنقية الطبيعة واإبعاد 

ال�سرر عن الرثوة احليوانية.

طالب و�أغاٍن

التي  الربيع  لرتانيم  التقليدي  االإن�ساد 

رئي�س  ج��زء  املدر�سة  يف  اجلميع  يتعلمها 

ولكن  والبورغ.  القّدي�سة  احتفال عيد  من 

يف التجّمعات التقليدّية ويف املدن اجلامعية 

ال��ذي يتوىل االإن�����س��اد.  ال��ك��ور���س ه��و  ف��اإن 

تخّرجهم  بقّبعات  الطالب  وتاريخًيا كان 

يحتفلون  البي�ساء 

بهذا العيد ب�سكل 

مميز، حيث يجمعون اأنديتهم 

اأغ���اين  وي��ن�����س��دون يف ج��وق��ة 

ال�ستاء  تال�سي  ع��ن  ت��ت��ح��ّدث 

الربيع  القادمة بحلول  وامل�سّرات 

اأوب�ساال  مدينة  ويف  وال�سيف. 

امل��ّت��ق��دي��ن  ال��ط��الب  يحتفل 

حما�سًة بالربيع مطلقني مئات 

من القوارب اليدوية ال�سنع نحو 

م�سّب الّنهر.

نار لإبعاد �لأرو�ح �ل�شريرة

ث��م��ة ع����ادة اأخ�����رى ت��راف��ق 

االإحتفال بقدوم الربيع، فم�ساء 

عام،  كل  من  ني�سان   30 يوم 

واأغ�سان  والفروع  االأوراق  جتمع 

واأ�سجار  وال�سجريات  االأ�سجار 

الكثري  يرتب  اأن  بعد  القدمية  امليالد  عيد 

من  الوقت  ه��ذا  يف  حدائقهم  النا�س  من 

ويجتمعون  كبرية  نرياًنا  في�سعلون  العام، 

بهدف  ميار�س  كان  التقليد  هذا  حولها. 

ال�سياطني  �سيما  ال  ال�سريرة  االأرواح  اإبعاد 

فهذه  القدمية،  االأ�ساطري  وف��ق  وال�سحرة 

لل�ساحرات  االأخ���رية  الفر�سة  هي  الليلة 

وحلفائهن الإثارة امل�ساكل. 

يف ال�سباح يتناول النا�س االإفطار الذي تطّور 

لي�سبح �سمبانيا وفريز، ثم ينطلق ال�سويديون 

لل�سم�س يف يوم نزهة تقليدية مع  التّواقون 

لو  حتى  وبطانية،  الغذائية  امل��واد  من  �سلة 

كان الطق�س �سقيًعا... فقد بداأ الربيع!

ني�سان

2013

نوافذ مفتوحة

اإعداد:

با�شكال معّو�س بو مارون
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�لربيع �آت.. هكذ� يحتفل �ل�شويديون بقدومه

وقت  �أي  يف  �جلوية  �لأر�شاد  وفق  �لربيع  يحّل 

�إىل  بالن�شبة  ولكن  وني�شان.  �شباط  �شهري  بني  ما 

ويدّيني، فاإن �لّربيع يحل ر�شمًيا كّل عام  معظم �ل�شّ

يف �آخر ني�شان ع�شّية عيد �لقّدي�شة و�لبورغ؛ ولأن 

ف�شول �ل�شنة يتمّيز �أحدها عن �لآخر ب�شكل كبري 

�ملختلفة،  بالنتقالت  �لنا�س  يحتفل  �ل�شويد،  يف 

�إىل  و�لبارد  �ملظلم  �ل�شتاء  من  �لنتقال  ة  وبخا�شّ

�ل�شيف �لّد�فئ و�مل�شيء.





على  فرن�سي�س  بح�سب  بالأ�سا�س،  »الديتوك�س«  يعمل 

من  تلقائي  ب�سكل  التخل�س  على  اجل�سم  ت�سجيع 

يف  املرتاكمة  ال�ساّمة  وامل��واد  الكيميائّية  الروا�سب 

الأن�سجة، نتيجة العادات الغذائّية ال�سّيئة وال�سغوط 

النف�سّية... وذلك من خالل تناول اأنواع خمتلفة 

من اخل�سار، والفاكهة، واأ�سناف حمّددة من 

احلبوب، مع �سرورة البتعاد عن كّل ما هو 

م�سّنع ومعّلب.

هذه  تعرت�س  التي  احلقيقّية  امل�سكلة 

احل��م��ي��ة وت��ط��ع��ن يف »ب����راءة« اأه��داف��ه��ا، وف��ق 

اتباعها،  يرافقان  اللذان  النتظام  وعدم  الع�سوائّية  هي  فرن�سي�س، 

ال�سروط  تعجيزّيٍة من  �سل�سلٍة  ف�سالاً عن  ي�سبب عدم جناحها،  ما 

»الديتوك�س«  اعتماد  اأّن  وتعترب  مّتبعيها...  على  حتّتمها  التي 

اإىل  ي��وؤدي  قد  التغذية،  يف  اخت�سا�سي  اأو  طبيب  ا�ست�سارة  دون  من 

اإذا كان متبعو هذه احلمية من مر�سى  ا  عدة ا�سطرابات، خ�سو�ساً

القلب، و�سغط الدم، والقا�سرين، واملتقّدمني يف ال�سن واحلوامل...

لتقنّيات »الإ�سراب  لي�ست بحاجٍة  اأج�سامنا  اأّن  وتو�سح فرن�سي�س 

كبد  لأّن  ال�سموم،  من  تتخّل�س  لكي  الطعام«  عن  الطوعي 

املرتاكم  �سرف  ت�ستطيع  ب�سرته  وحتى  ورئتيه  وكليته  الإن�سان 

اجل�سم  اإف��رازات  خالل  من  ا،  طبيعيًّ والتلّوث  الكيميائّيات  من 

م�ساعدة  اأرادوا  من  با�ستطاعة  ولكن  وغريها.  والعرق  كالبول 

اتباع  يقدموا على  اأن  ال�سحّية  اخلطوات  اإمتام هذه  يف  اأج�سادهم 

ب�سورٍة  الأمر  يتّم  اأن  �سرط  ط،  مب�سّ ب�سكل  ولكن  »الديتوك�س« 

الغذائّية  لالأنظمة  التدريجي  ال�ستبدال  خالل  من  اأي  تدريجّية 

اليومّية ال�سّيئة، ل�سالح تلك ال�سحّية التي ت�سمن ح�سول اأج�سامنا 

 ، �سحيٍّ غري  يعترب  ما  كّل  من  ا  بعيداً واملعادن  الفيتامينات  على 

و�سولاً اإىل مرحلٍة نتخّلى فيها عن الدهون وال�سّكرّيات... على اأن 

ل تتعدى فرتة هذا التنظيف اليوم الواحد يف الأ�سبوع وملّرتني 

يف ال�سهر.

 - للديتوك�س  ال�سحي  بال�سّق  املهتّمني  فرن�سي�س  تن�سح 

لإنقا�س  اعتماده ك�سيا�سة »جتويع«  املنحرفني نحو  ولي�س 

وزنهم ب�سرعٍة قيا�سّية - بالإ�ستفادة من النواحي الإيجابّية 

منه، كا�ستهالك 

التي  الأط��ع��م��ة  يق�سي بتناولها، من دون الغو�س يف تطبيق اأن����واع 

�سروطه التعجيزّية. فاأ�سهر اأنواع الأطعمة املفيدة التي يجب الرتكيز 

عليها، هي تلك الغنّية بالفيتامينات واملعادن، كالب�سل، الثوم، 

تقوية  على  بقدرتها  معروفة  اأ�سناف  اأنها  اإذ  وامللفوف،  الربوكويل 

جهاز املناعة يف اجل�سم، بالإ�سافة اإىل اأنواٍع مفيدٍة اأخرى كاجلزر، 

الذرة، الكراف�س، البندورة، الفليفلة اخل�سراء والفجل...

اأّما عن الفاكهة، فتقول فرن�سي�س اإّن الفاكهة الطبيعّية تغني 

باإعطائها  تن�سح  لذلك  بالألياف،  ومتّده  بالفيتامينات،  اجل�سم 

والفريز،  والليمون،  واملوز،  التفاح،  وتعترب  الغذائي،  نظامنا  اأولوّية يف 

خري مثاٍل على هذه الفاكهة.

ك��الأرّز  املتنّوعة،  احلبوب  اأ�سناف  تناول  اأّن  على  ت�سّدد  كما   

كّل  اجل�سم  ي��زّود  واحلّم�س،  والعد�س  احلمراء  والفا�سوليا  الأ�سمر 

املمّلحة،  وغري  النّيئة  البذور  اأما  يومّية،  طاقٍة  من  اإليه  يحتاج  ما 

فت�سكل اإ�سافة غنّية بالدهون املفيدة اإىل نظامنا الغذائي.

ليرتين  اإىل  ون�سف  الليرت  يقارب  ما  �سرب  �سرورة  توؤّكد  ا،  واأخي�راً

»تطهري  يف  اإيجابي  تاأثري  من  الأمر  يف  ملا  يومي،  ب�سكٍل  املاء  من 

اجل�سم«.

ني�سان

2013

قواعد التغذية

اإعداد:

ليال �صقر الفحل
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ب�صكٍل  موم  لل�صّ املزيلة  احلميات  انت�صرت 

كبري يف االآونة االخرية بعد اأن كانت حم�صورًة 

انت�صاًرا  اأكرث هذه احلميات  االأزياء.  بعار�صات 

يعّرفه  ما  اأو  »الديتوك�س«  حمية  اليوم، 

ويقاوم  االأمرا�س  ويطرد  ال�صموم،  من  اجل�صم  ينّظف  الذي  الغذائي  بالنظام  التغذية  اخت�صا�صّيو 

بفعاليتها؟  الوثوق  ميكن  مدى  اأّي  واإىل  احلمية،  هذه  تاأثريات  حقيقة  هي  ما  ال�صيخوخة... 

اخت�صا�صّية التغذية فران�صني فرن�صي�س جتيب عن اأ�صئلتنا يف ما ياأتي.

تنظيف اجل�سم  من ال�سموم 

ل يقت�سي جتويعه

الديتوك�س: حذار الع�صوائية والتطرف





• املكونات:
ب�سكويت: 150 غرام.

جوز الهند مطحون: ملعقة كبرية.

ر: ملعقة كبرية. لوز مك�سّ

ر: ملعقة كبرية. جوز مك�سّ

�سكر: 4 مالعق كبرية.

بودرة الكا�سرتد: 4 مالعق كبرية.

بودرة الكاكاو: ملعقتان كبريتان.

حليب �سائل: اأربعة اأكواب.

كرمية اخلفق: ن�سف كوب.

رقائق ال�سوكوال: ن�سف كوب.

التح�ضري: • طريقة 
- ت�سـاف بودرة الكا�سرتد اإىل احلليب ال�سائل 

وحتّرك، وبعد ذوبانهـا بالكامـل تو�سع على 

النار وحتّرك، ثم ت�ساف اإليها كمية ال�سكر 

مع اال�ستمرار بالتحريك حتى ي�ستّد املزيج.

يــو�ــســـــع  ــي،  ــائ ــرب ــه ــك ال ـــالط  اخلــــ يف   -

وكمية  املطحون  الهند  وجوز  الب�سكويت 

االأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �سفحات 

»اجلي�ش«

• ال�سيف ري�سار خمت�ش
يف االأطباق الفرن�سية والعاملية

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�ضناف 

مميزة مع ال�ضيف

ري�ضار اخلوري
ترايفل الكا�سرتد

ني�سان

2013

اأطايب ال�سيف
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اإعداد:

ليال �ضقر الفحل

�سلطة اخل�سار والق�سبة

• املكونات:
ق�سبة بقر: 200 غرام.

ملفوف: 200 غرام.

خيار: عدد اثنني.

فليفلة خ�سراء: حبة واحدة.

ب�سل اأخ�سر )مقطع(: ربع كوب.

 200 ــة:  ــدورة كــرزي ــن ب

غرام.

ن�سف  مقطع:  فجل 

كوب.

كزبرة: ربع باقة.

زيت زيتون: 3 مالعق 

كبرية.

ملعقتان  نباتي:  زيت 

كبريتان.

خـــــــّل بـــلـــ�ـــســـمـــي: 

ملعقتان كبريتان.

ملعقتان  اأحمر:  خّل 

كبريتان.

اأوريغانو: ر�سة.

قرفة: ر�سة.

ملح وفلفل اأ�سود.

التح�ضري: • طريقة 
وترتك  االأحــمــر  باخلل  الق�سبة  تنقع   -

جانًبا ملدة ربع �ساعة.

والبندورة  الفليفلة  امللفوف،  يقطع   -

ــة )نــ�ــســفــني(، والــفــجــل واخلــيــار  الــكــرزي

يف  جميعها  املكونات  وتو�سع  )حلقات(، 

وعاء.

اإىل  وتــ�ــســاف  ناعمة  الــكــزبــرة  تــفــرم   -

الب�سل  اإىل  ت�ساف  ثّم  ال�سابقة،  املكونات 

االأ�سود  والفلفل  والقرفة  واالأوريغانو  االأخ�سر 

وامللح، وكمية زيت الزيتون واخلّل البل�سمي 

وحتّرك.

قلياًل  النباتي  الزيت  ي�سّخن  مقالة  يف   -

القرفة  من  قليل  مع  الق�سبة  فيه  وتقلى 

وامللح، وحترك حتى تن�سج.

مزيج  اإىل  ال�ساخنة  الق�سبة  ت�ساف   -

اخل�سار وتقّدم.



املزيج  ي�سبح  حتى  ويتـرك  واجلوز  اللوز  من 

مطحوًنا خ�سًنا.

مــزيــج  اإىل  ــق  ــف اخل ــة  ــرمي ك ــاف  تــ�ــس  -

الب�سكويت املطحون وحتّرك جّيًدا.

التقدمي: • طريقة 
من  كمية  تو�سع  الــتــقــدمي،  وعــاء  يف   -

الب�سكويت املطحون، وت�سكب فوقه طبقة 

من الكا�سرتد، ومن ثّم كمّية اإ�سافية من 

الب�سكويت املطحون.
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فيليه �سيك 

ب�سل�سة الف�ستق

• املكونات:
فيليه عجل: 200 غرام.

كرمي حيواين: 100 غرام.

زيت زيتون: ملعقتان كبريتان.

بطاطا: عدد 1.

جزر: عدد 1.

فليفلة: عدد 1.

حبق اأخ�سر: ربع كوب.

اإكليل اجلبل: للزينة.

اأوريغانو: ر�سة.

مكعب اخل�سار: عدد 1.

ر: ربع كوب. ف�ستق حلبي مك�سّ

ملح وفلفل اأ�سود.

التح�ضري: • طريقة 
- تقّطع البطاطا واجلزر والفليفلة �سرائح 

ال�ساخن   grillالـ على  وتو�سع  متّلح  ثــّم 

وتقّلب على اجلانبني حتى تن�سج.

- يف مقالة، ي�سّخن الزيت النباتي وت�ساف 

حتى  اجلانبني  من  وتقّلى  الفليفلة  �سرائح 

تن�سج.

يف وعاء جانبي، ي�سّخن الكرمي احليواين 

وكمية  اخل�سار  مكّعب  اإلــيــه  وي�ساف 

قليلة من احلبق االأخ�سر املقطع، الف�ستق 

احللبي، امللح والفلفل االأ�سود.

التقدمي: • طريقة 
امل�سوية  اخل�سار  تو�سع   -

طرف  على   grill الـ  على 

وتو�سع  التقدمي،  �سحن 

الو�سط  يف  الفيليه  �سرائح 

�سل�سة  فوقها  وت�سكب 

الف�ستق والكرمي احليواين.

باحلبق  الطبق  يــزّيــن   -

االأخ�سر ويقّدم.

وقليل  الكاكاو  بودرة  كمية  ت�ساف   -

من  املتبّقي  على  ال�سوكوال  رقائق  من 

يذوب  حتى  وحتّرك  ال�ساخن  الكا�سرتد 

ال�سوكوال جيًدا.

- ي�سكب الكا�سرتد بنكهة ال�سوكوال 

فوق الب�سكويت، ثّم تو�سع طبقة خفيفة 

من  كمية  فوقه  تنرث  الب�سكويت  من 

رقائق ال�سوكوال.

ب�سرائح  الطبق  ــن  ــزّي ي اأن  ميكن   -

الفواكه املختلفة. 

ف
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�
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حـ
يـ

ضـ
�
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ين�سح ال�سيف ري�سار يف ما يخ�ّش اللحمة 

يف  ن�ستخدمها  التي  املطبوخة  احلمراء 

ملدة  االأخرية  هذه  تبقى  ال  اأن  اأطباقنا 

تتعّدى اليومني يف الرباد، وملدة خم�سة اأيام 

يف الثالجة الأّنها تفقد كثرًيا من قيمتها 

الغذائية وت�سبح م�سّرة اأكرث منها مفيدة. 

فوائد اللحمة احلمراء وخماطر ا�ضتهالكها الزائد

»د«  فيتامينات  منها  والفيتامينات،  الربوتينات  على  احلمراء  اللحوم  حتتوي 

و»ب 12« و»هـ«، باالإ�سافة اإىل العديد من املعادن ومنها احلديد والزنك، كما اأنها 

ا على الدهون والكربوهيدرات. اأّما الكمّية التي يو�سي االخت�سا�سّيون  حتتوي اأي�سً

بتناولها، فال يجب اأن تتعدى الـ100 اإىل 150 غرام لل�سخ�ش الواحد، الأّن االإكثار من 

ا عديدة، منها اأمرا�ش القلب، واأمرا�ش ال�سرايني التاجية،  تناول اللحوم ي�سبب امرا�سً

نظامهم  يف  للربوتني  كم�سدر  اللحوم  على  ا  كليًّ االأ�سخا�ش  اعتمد  اإذا  ا  خ�سو�سً

الغذائي. كما تعمل درا�سات مكّثفة اليوم على اإظهار العالقة بني تناول اللحوم 

�سرطاين  وحتديًدا  ال�سرطانية  بــاالأورام  باالإ�سابة  وارتباطها  كبري  ب�سكل  احلمراء 

القولون وامل�ستقيم.



»الفتاة  ل��وح��ة  ال�صينية:  الفتاة   

فالدميري  الرو�سي  للفنان  ال�سينية« 

تريت�سيكوف التي ر�سمها العام 1951 مّت 

بيعها يف املزاد العلني يف لندن مببلغ 4،1 

مليون دوالر اأمريكي. 

التحفة  ومت���ّث���ل 

باألوان  �سينية  فتاة 

داك����ن����ة، ح��ي��ث 

االأ�سفر  الّلون  يبدو 

ال��ن��ح��ا���س��ّي غ��ال��ًب��ا 

نالت  وق��د  عليها، 

وذاع  كبرية  �سهرة 

العامل،  عرب  �سيتها 

على  وو�سُعها  وبيُعها  اِ�ستن�ساخها  فتم 

حمققة  امل��ن��ت��ج��ات،  م��ن  كبري  ع��دد 

جعل  مم��ا  ع��امل��ًي��ا،  املبيعات  اأك���رب 

من  عليها،  يتعّرف  العري�ض  اجلمهور 

اأو ا�سم الفنان الذي  دون معرفة عنوانها 

قد  اأمريكية  �سيدة  وكانت  ر�سمها. 

يف  الرو�سي  الفنان  من  اللوحة  ا�سرتت 

الواليات  يف  بها  قام  فنية  جولة  اأثناء 

املتحدة االأمريكية العام 1951. 

جرذ يهّدد مفاعاًل نووًيا:

الطاقة  لتوزيع  لوحة  يف  بعطل  جرذ  ت�سبب  الكهربائية  للطاقة  طوكيو  �سركة  يف 

الكهربائية يف مفاعل »فوكو�سيما ديا�سي«، ما اأدى اإىل اإنقطاع التيار، واأثار خوًفا حول 

اإثر  نووية  الذي كان قد هدد بكارثة  ذاته  املفاعل  التربيد يف  ارتفاع درجة حرارة مياه 

زلزال العام 2011.

مهارات فائقة: يف حدث غريب من 

نوعه، جنح البولندي كري�ستيان هريبا، 

يف �سعود مئة طابق يف »مركز �سانغهاي 

املايل العاملي« يف ال�سني وهو على دراجته 

الهوائية، وذلك من دون اأن ي�سع اإحدى 

واح���دة.  مل��رة  ول��و  االأر����ض  على  قدميه 

و53  دقيقة  و21  �ساعة  اإىل  واحتاج هريبا 

ثانية ليقوم بذلك.

االأول  لي�ض  العمل  ه��ذا  اأن  اإىل  ي�سار 

لهريبا، فهو قام �سابًقا بعمل اآخر مماثل 

يف برج »روز راهان« يف اإمارة دبي، حيث 

راكًبا  طابًقا   91 �سعود  من  متّكن 

مبنى  يف  به  قام  ما  اإىل  اإ�سافة  دراجته، 

فرانكفورت  مدينة  يف  ت��ورم«  »مي�ض 

االأملانية، حيث �سعد 61 طابًقا.

ا�صتثمار بال�صدفة:

امل�ستعملة يف  لالأغرا�ض  ال�سيني من متجر  وعاء من اخلزف  اأمريكية  ا�سرتت عائلة 

نيويورك ب�3 دوالرات العام 2007 وو�سعته على رّف غرفة اجللو�ض يف منزلها، وحني الحظت 

مدى تزايد االهتمام بالفّن ال�سيني اأخرًيا، قررت اأن ت�ساأل عن قيمته. وهنا كانت املفاجاأة 

فقد تبني اأن الوعاء النادر عمره األف �سنة ويعود اإىل �ساللة �سونغ ال�سمالية. وو�سل الوعاء 

انتهت مل�سلحة تاجر بريطاين دفع  املزاد مناف�سة �سر�سًة،  دار »�سوذبي«، حيث �سهد  اإىل 

ثمنه 2.225.000 دوالر. واأو�سحت دار »�سوذبي« اأن »االإناء الوحيد الذي ي�سبه الوعاء املباع يف 

ال�سكل واحلجم والزخارف موجود يف املتحف الربيطاين يف لندن منذ اأكرث من 60 عاًما.

تلفزيونية  مذيعة  كانت  عاجل: 

يف الواليات املتحدة تقراأ الن�سرة االإخبارية 

ال�سا�سة  على  ع��اج��ل  خ��رب  ورد  ح��ني 

اخلرب  قراءة  فتابعت  اأمامها،  املو�سوعة 

اأن  للتّو  علمت  »القناة  اأن  مفاده  الذي 

للزواج  يدها  ُتطلب  اأخبار  ن�سرة  مقدمة 

يكن  ومل  االآن«..  الهواء  على  مبا�سرًة 

ف�سرعان  اخلرب  ال�ستيعاب  الوقت  لديها 

ما ظهر حبيبها على �سا�سة التلفزيون، 

وطلب منها الزواج مبا�سرة اأمام املاليني 

فلم ت�ستطع اإال اأن توافق.

ني�سان

2013

من كل واٍد ع�سا

اإعداد:

با�صكال معّو�ض بو مارون
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العامل ي�صعى اإىل ال�صعادة:

ب��»يوم  االأوىل  للمرة  ال��ع��امل،  احتفل 

ال�سعادة« العاملي، وفق قرار اتخذته اجلمعية 

املا�سي،  حزيران  يف  املتحدة  ل��الأمم  العامة 

حيث »مّت اعتماد يوم 20 اآذار من كل عام 

باأهمية  منها  اعرتاًفا  لل�سعادة،  دولًيا  يوًما 

ال�سيا�سة  اأطر  حتديد  اأثناء  لل�سعادة  ال�سعي 

يف  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  وط��ال��ب��ت  ال��ع��ام��ة«. 

وموؤ�س�سات  االأع�ساء،  الدول  »جميع  قرارها 

منظومة االأمم املتحدة، واملنظمات الدولية، 

واالإقليمية االأخرى، واملجتمع املدين، مبا يف 

واالأف��راد،  احلكومية  غري  املنظمات  ذلك 

بطريقة  لل�سعادة  الدويل  باليوم  باالحتفال 

خمتلفة  باأن�سطة  واال�سطالع  منا�سبة، 

لتثقيف اجلمهور وتوعيته ب�ساأنه، وذلك الأّن 

حتقيق  اإىل  ال�سعي  اأن  تدرك  املتحدة  االأمم 

ال�سعادة  واأن  اأ�سا�سي،  اإن�ساين  هدف  ال�سعادة 

العامل  ل�سعوب  وطموحان  هدفان  وال��رف��اه 

اأجمع«.

ة:
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 21 العمر  من  بالغة  هندية  اإم��راأة  تعي�ض 

عاًما، مع اأزواجها اخلم�سة االأ�سقاء يف غرفة 

واحدة يفرت�سون فيها احل�سائر على االأر�ض. 

التوايل  على  زوج  ك��ل  م��ع  ليلة  وتق�سي 

االأ�سقاء  من  اأي  بال�سبط  تعلم  اأن  دون  من 

من  البالغ  الوحيد  طفلها  والد  هو  اخلم�سة 

العمر 18 �سهًرا.

االإحراج  ببع�ض  �سعرت  اإنها  ال�سيدة  قالت 

يف البداية ولكنها تعودت على االأمر وهي ال 

تف�سل اأًيا من اأزواجها على االآخر، الفتًة اإىل 

بع�سهم  من  بالغرية  ي�سعرون  ال  اأزواجها  اأن 

واأ�سافت  ويعي�سون كعائلة كبرية �سعيدة. 

كبريين  وحب  اهتمام  على  حت�سل  اأنها 

الزوجات  عليه  حت�سل  مما  بكثري  اأكرث 

االأخريات.





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 ني�شان 2013.

العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن 

ة
ق

اب
�ش

مل
 ا

ط
و

ر
��

�ش

عمودًيا:

1- دولة اأوروبية، دولة اأوروبية.

2- انحراف والتواء، �سهر هجري، نرتكها وال نكرتث لها،

3- والية اأمريكية، والية اأمريكية، تل مرتفع.

4- ا�سطرم، ت�ساوينا معك، مدينة يف غرب اأملانيا.

5- طائر ي�سطاد الع�سافري، قمح، �ستون دقيقة، مزخرًفا.

6- �سرب بالع�سا �سرًبا متتابًعا، ا�سم مو�سول، مدينة يف �سربيا، 

مدينة رو�سية.

7- خمرج �سينمائي م�سري راحل، مدينة لبنانية، مرتفع.

8- �سّوت وطّن الذباب، مطربة م�سرية، �سعف، راأى، فاأ�س.

9- عا�سمة فيجي، ليونة وُح�سن الت�سرف، من االألوان، بلدة يف 

اجلنوب.

10- جزيرة اإيطالية، اختبار.

يف  نهر  امللتف،  الكثيف  ال�سجر  مو�سيقية،  نوتة  طليق،   -11

الهند.

12- والية اأمريكية، ذكر النحل، عاد، ظبي خال�س البيا�س.

13- ُي�سنع من العنب، اأكل الطعام، عتبوا علّي، خمل�س.

بلدة  اأجنبية،  بلغة  اأ�سفر  اآ�سيوية،  دولة  14- مدينة بلجيكية، 

يف ق�ساء جزين.

اكت�سف  اإنكليزي  فيزيائي  �سجاع،  �سّيد  ال�سدع،  ي�سلح   -15

البنزين، اأ�سل البناء.

اأداة  لبناين،  اأ�سل  من  كولومبية  مغنية   -16

ا�ستثناء، ورِك، من ملوك بلجيكا.

ونظمناه،  قناه  ن�سّ ال�سمني،  ونظري،  ِمثل   -17

بيت كبري يجمع فيه القمح.

دولة  ع�سكرية،  رتبة  ك�سبت،  مل�س،   -18

اآ�سيوية.

19- ت�سامن، �ساعر م�سرحي فرن�سي راحل.

20- فيل�سوف اأملاين، رتبة ع�سكرية، مطار يف 

بلجيكا.

: فقًيا اأ

وقوي. اإ�ستد  الوطن،  �سياج  اجلي�س،  يف  �سالح   -1

افريقية. دولة  عائ�س،  عكار،  يف  بلدة  اأوروبية،  دولة   -2

ال�سيء،  قّرر  وبّينوا،  اأو�سحوا  من،  خل�س  اإيران،  يف  مدينة   -3

قادم.

املرتفع  ال�سهم  البطن،  ي�سيب  مر�س  بال�سيف،  نقطعه   -4

الرتاب. به  يجرف  ما  الدنايا،  عن 

اأر�سد، اال�سم الثاين الأديب فرن�سي  اآلة طرب،  5- من االأزهار، 

راحل.

لبنانية. ممثلة  رغب،   -6

قاطع. �سيف  ِمقول،  لبنان،  جبال  من  قلب،   -7

ن�سيب. ال�سهور،  احد  ون�سد،  نوثق   -8

راحل. لبناين  و�سحايف  روائي   -9

احّلداد. لوازم  واإ�سالحاته، من  ا�ستهر بعدله  10- ملك قدمي 

اإح�سان.  -11

اأمريكية، والية  لبنانية،  مدينة  ظهر،   -12

ال�سعود. يف�سد،  ُحكي،   -13

اأمريكي. ورحالة  رائد  و�سيدا،  بريوت  بني  بلدة  ر،  ي�سّ  -14

�سورية. مدينة  الفيليبني،  يف  بركان  املعاون،   -15

�سعاد  بطولة  من  فيلم  دخان،  اأوروبا،  يف  �سغرية  اإمارة   -16

الطيور. من  ح�سني، 

ايرلندية  ممثلة  راحل،  �سوري  ممثل   -17

.1920 ولدت 

نلب�س،  الطيبة،  الريح  ن�سيم  بحر،   -18

االأر�س. يبذر  عن،  رجع 

رجال  حار،  وهو  الِقدر  من  اأُخذ  ما   -19

جزائرية. مدينة  قانون، 

العَلم. الهائج،  البحر  موج  عرو�س،   -20

بال�سوط،  �سرب  اأ�سجار،  جن�س  للنفي،   -21

�سيارة. بحادث  ُقتل  اأمريكي  ممثل 

الفائزون
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• املعاون االأول جورج مّتى
مديرية االأفراد.

• الرقيب االأول حممد ريحان
فوج االأ�سغال امل�ستقل.

• نا�شتازيا ن�شر
كفرنربخ.

• اجلندي مهدي عز الدين
لواء امل�ساة العا�سر.



• فرن�سوا 
دو�ساتوبريان:

�أديب فرن�سي 

 .)1848-1768(

من رو�د 

�لرومنطيقية. 

��ستهر بغنى 

خميلته وت�ساويره 

وطالوة �ن�سائه.

• جان بول �سارتر:
فيل�سوف وكاتب 

فرن�سي )1980-1905(.

من رو�د �لوجودية 

�ملت�سائمة. رف�ض جائزة 

نوبل 1964.

• تارا�س �سفت�سنكو:
�ساعر �أوكر�ين 

.)1861-1814(

ن�سر مبادئ 

�لدميقر�طية يف بالده، 

و�أن�ساأ �لآد�ب �لوطنية 

�لأوكر�نية.

معلومة

�حلنطة

�ل�سود�ء

هي

نوع

نادر

من �حلبوب

�إن مل

نقل

فريد

�لتي

تنتمي

�إىل

ف�سيلة

�لنجليات

وقد 

ظهرت

�أول

�لأمر

يف �ل�سني

ثم

�نتقلت

�إىل

�لهند

و�آ�سيا

�لغربية

حيث

مل تبلغ

�أوروبا

�إل يف

�أو�خر

�لقرون

�لو�سطى

وتتميز

حّبتها

�ل�سغرية

باأنها

مثلثة

�لزو�يا

تطبخ

بعد

نزع

ق�سرتها

�أريج

�إناء

بعل

جنود

�سرور

�سط

�سك

عز

كمان

كلمة

جمد

هدف
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�سعبة �حلل�سهلة �حلل

احلل بني يديك
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هل تريد �أن 

تكت�سف  ما 

هو خمباأ يف 

د�خل �ل�سورة؟

ما عليك 

�إّل �أن ترّكز 

نظرك على 

نقطة حمددة 

يف و�سطها،  

على �أن تكون  

�مل�سافة قريبة 

جًد�، ثم حاول 

بعد ثو�ن �أن 

تبعد �ل�سورة 

تدريًجا، حماوًل 

�أن  تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل �ىل 

روؤية �لأ�سكال 

�لثالثية �لأبعاد 

�لتي �ستظهر 

�أمامك. 

�أ

ب

ع

�

د

!ةيثث �ل
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الع�سكرّية  الوحدات  حجم  تقدير  حول  الآراء  تتنّوع 

هذه  يف  الوطني،  الّتاب  عن  دفاًعا  اجلنوب،  يف  املرابطة 

الّظروف، ويف الّظروف كّلها. لكّن تلك الآراء تلتقي يف 

مال  معظمها على اأّن للمهّمات الداخلية، يف البقاع وال�سّ

املو�سوع،  يف  ا  �سلبيًّ تاأثرًيا  يجاورهما،  وما  العا�سمة  ويف 

العتاد  وا�ستهالك  واجلهود،  الأعباء  زيادة  جلهة  ا  خ�سو�سً

اأكرث واأكرث.

اأولوّياته،  �سّلم  يف  يغرّي  ل  اجلي�ش  اأّن  يعلم  واجلميع 

اإّل  الإ�سرائيلي،  العدّو  مواجهة  يف  هو  الّرئي�ش  فاجلهد 

وا�ستقرار  املواطن،  اأمن  اأّن  اليقني  علم  تعلم  القيادة  اأّن 

للبنان،  الّنا�سعة  ورة  ال�سّ على  واحلفاظ  الداخلي،  الو�سع 

�سبيلها،  يف  والّت�سحية  عليها،  احل��ر���ش  يجب  اأم���ور 

العدو،  يفيد  اأن  بّد  ل  الّداخل  يف  ت�سّدع  اأّي  اأّن  ا  خ�سو�سً

بعيًدا  لي�ش  العدو  هذا  اأّن  كما  اخلبيثة،  اأهدافه  ويخدم 

اأمنّية داخلّية، ومن يدري ما طول يده وحجم  الإطالق مّما يجري من خروقات  على 

م�ساعيه ال�سّريرة، لتحويل الت�سنجات احلا�سلة اإىل اأحداث تعيد اإىل الّذاكرة الوطنّية 

امل�سري  وذوي  الواحد  البيت  اأهل  بني  ومعارك  وويالت  �سراعات  البالد من  بهذه  مّر  ما 

امل�ستك؟ القيادة تدرك ذلك، وتوؤّكد عدم العودة اإىل الوراء، وهي حت�سر املا�سي يف زاوية 

امل�سموح  من  يكون  فلن  ت�سحيات،  من  الأمور  ا�ستدعت  ومهما  العرب،  ا�ستخال�ش 

اإحياء براكينه، وحمل الأجيال اجلديدة على جتّرع مرارته.

من هنا فاإّن املعركة واحدة، اإّنها معركة الّدفاع عن الوطن يف الّداخل ويف اخلارج. 

معركة جتتمع اأخطارها وتتنّوع الأ�سلحة والأ�ساليب اّلتي ت�ستخدم يف خو�سها. ولعّل 

ومن  اأكرث من ظرف  الع�سكرّية يف  �سة  املوؤ�سّ اإحراج  اأدركوا ذلك فحاولوا  قد  اخلبثاء 

مكان، لكّن الّثابت اأّن اجلي�ش لن يلجاأ يف الّداخل اإىل �سالح ي�ستخدمه يف املواجهة 

املبا�سرة مع العدو، والقيادة لن تنظر اإىل طرف داخلي، كائنًا ما كان حجم تهّوره، 

نظرتها اإىل العدو.

ا، ممن يقولون مل ل يوؤّدب اجلي�ش  اأي�سً ول بّد من الّتو�سيح لأ�سحاب النوايا احل�سنة 

فالًنا وي�سرب فالًنا ويلغي فالًنا، ويبعد فالًنا... اإّن اجلي�ش هو جي�ش كل الوطن وهو 

لن ي�ساوي بني مبنى ي�سكن فيه مواطن، ود�سمة يرفعها العدّو ا�ستعداًدا لالعتداء على 

بالدنا والّنيل من كرامتها.

يف  الأعذار  ي�ستح�سر  لن  واجلي�ش  الأخرى،  تلغي  ل  منها  واأّي  عديدة،  مهّمات  اإّنها 

اأداء  يف  ثغرة  ح�سلت  واإّل  اليومي،  قامو�سه  من  واحدة  مهّمة  حلذف  الّتنفيذ،  معر�ش 

الواجب الوطني الذي ل يحتمل خلاًل اأو نق�ساًنا.

بقلم:

�لعميد �لركن ح�سن �أيوب

مدير التوجيه

تنفيذ

�ملهمات
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